
Sene: 6 - Sayı: 1997 n· Merdiven köyünde müthiş bir cinaVet 

~ ır adam kazıklanarak ·öldürüldü ! 
1~"1 ırıı S@n sözlernnı dlnOlyen blırl ıt»öyDe söyWıyoır 

. abahati 8 yaşında 
bır kıza tecavüzmü.ş 
Bu kızın annesile ve ihbarda 

~·%, .. ~ulunan adamla görüştük 
~c .beti llliaU Y.~ ~ir haftadır, asırlar - l Merdivenköyü karakoluna uğradım. ötedenberl McrdlvenköyUnd~ oturan Hav 
l lin ha.., iOrUlmcmiş f . b" . 1 va ıaminde bir kaaın vardır. Köylillerle arası 
'I bıı lt adisiylc çalk ecı ır eına- Burası üzerinde "Sahrayı Cedit Kara - pek de lyl olmıyan bu hatuncağız Vizede 
htıM, adar he anmaktadır. Hal kolu,,, yazan bir bina idi. İçeride ken- memur bulunan MU~tak isminde bir ada.mm 
-~ YU Yccana d" ·• had. • 0İan İıt, zlcrcc sen uşuren ıse, disinin komiser olduğunu ıöyliyen bir karııudır. Köyde dolll§an dedikodiılara 

. %· ı-<ttncc n . e evvel yapılmakta göre bunlar on iki aenedenberl beraber yqı 
it Cdilcn Us cvılerinden (kazıklJ::rıa) polis memuruna gazeteci olduğumu ve yorlarsa da ancak geçen cumhuriyet ba.yra.. 

• . it, Ulle bir adamın öldü • vak'a hakkında biraz matlımat rica etti- mmda nika.hlannıı§lardır. Havva.nm, Mll§tak 

ğimi söyleyince o böyle bir ~ey duy _ dan olduğu söylenen 8 y&§mda Nuran ismin 
,. de bir de kızı vardır. 

madığıru kat ıyyetle ifade etti. Halbuki Havvanm yanında birkaç aydanberi Ra-
so~radan köyde kimi gördümse hadile- mazan isminde genç bir adam çalı§ına.kt.L 
yi biliyordu. dır. Fakat - k6ylutertn dediğine göre -

pek aaabf olan evin hanımı, Ramazanı mü.. 
t•madlyen d6ğmekte, en ağır l§lerl yaptır. 
ıııaktadrr. Geçen salı gUnU s&bahleyln evde 
bermutat bir gUrllıtU olunca kom§Ular bun& 
aıdırm&mt§lar ve Ramazanın gene dayak 

(Devamı 6 ıncıda) 

:·············································--···················· .. •········································· 

Talat Paşayı 
nasıl öldürdüm! 
Yakında gazetemizde neşredeceğimiz 

Ermeni Taşnak fırkasına mensup 

Katil Tehliryanın ifşaatı h ir faciası kur
bepaıııarı 17 ye ~ıktı 
tib Oda vangm söndürme ter- Frankocularm 

atının tam olmadığı anlaşıhyor · . yalam çıkb 1 1 
Mıkrop harbinin efsa- i 

Kar,ısında dUfUnen ve anhyan birinin bu 
hassalarını kaybetmemesine imkan yoktur 

(x) iıaretli zat Alman generali Liman Fon Sandera Paıadır. 

Bun.dan on altt sene önce, mahkeme huzurunda, Talat Pa~ayı, 

anasının babasının gözleri önünde tehcirde, öldürülmesinden doğan tees

eUrlc katlettiğini iddia eden katil, §imdi neırcttiği bu kitapta isnatfanrun 

sırf kendisini kurtarmak için yapıldığµu anlatmaktadır. 

(Yazısı 6 mcıda) 
. J ne olduğu enJoşıhyor 

1
i 

Katil eynızameoda demektedir ki : 
"- Mahkemenin dinlediği §ahitler araımd.a §aJ'k itleri mütehawıı 

Johann Lepıiuı, uzun müddet Türkiyede bulunmuı, Türk ordulat"ına 

kumanda elmİf olan general LiMAN VON SANDERS Paıa ve beni tedavi 

eden doktorlar vardı. Talat Paf&DJn katliyle doğrudan doğruya alaka!arı 

bulunmıyan bu zatlar, ıırf hakimler üzerine teıir yapmak için hazırlanmı?tı 

aı~,q 
tal'ıt 7'dQ>ı 11 • • ~ 

1ı: 1ıcıatan::'>ı ~tanede (Mşede kardeşini alevler rırasuıdaıı k··urta. l A c Yöturdüğü mrada elleri de yanan 1~1çı1k Lidfi.) 

lVI •• (ya=ı •t incide! 

UddeiurTiumiliğin 
~aPi bir tavzihi 

Shanede dayak hadisesi 
t~~ .. n~l'!1~dığı bildiriliyor 
tlııı~avacı-8~lUi lsinıı~ı~ kaçakçılı~ ı mak suretile yayılan yazı tamamile 
) ''il «!lJrı· "ernıi . hır adama daır yalandır. Bu yazıda kör Nuri isminde. 
~ltı tr...... ıye bite :tık. Sıhhatinden ı (Devamı 4 üncüde) 
, di~~llığı d u malumatı veren 
1 "'' "llt b O)a.Yı l Da. ~ Aı o a d "ı.ıt\ln.ı u ha\)e . 8 Yle sebeb gör- 1 vır u. Sal u.0 lr : 

'o "en rı vakt' 't; rall\a a.vrıca. . ın geç olma.. 
, b i ''Cıı .... ttlıetık N ıtUddeiumumiliğe 

trı. "'<llbıı~· · etekirn a · h. d" 'a.b ı.ıa.ıde '4"1Yet•• ynı a ı. 
~~ 'ltltı tl'"tabltik et ~tkadaşımız da 

llu Usba mı§ olacak k · b 
ıt a.ıtlat sıncıa bi · 1 

• u 
bit- lillcı 1::-u ltıaktadır zım Yazdığımız 
%- ~l'kt rnutn.ıı·ı. • 

. ~ urııa h ı... bu .. 
Ytı~ d itdiscy· S"un yolladığı 

•• ,., Ctcedi ı tavzih etmektc-
t \)a~ Yoruz: 

ıu lenit· "t ~ ~b ıı:ı 1996 
a ~ Cj bôıasının ilk sayılı ve 5/8 937 
1o ı,~Utıuı İ!ıtıleru Yapragında 4 cü 

"'(1- llııcı e 4 cti 
·ı.ı'l • flerı a clevarn Yapragınm 

~..ı~ı (\arıı~ e <ntr ..... _ eden ve iri pun. 
h , "ıı~ tıa,h ı..>eYaz Zeh' thltl \i~l •• de rne ır knçakcı. 
t 1 'tı ~ Ve lC:bar ~~an dayağı çe. 
~ ~~l.lden b r kadın eroin 
~ ?'\ ) b~h u sabıkalının mct

ltti dil'e ~·altında ve sabı
. ır de resiın kon. 

Zehir saçan huca 1 
BU' kuımı Nuruosmaniyç caddcılndekl ev. 

!erde bir kısmı da Şeret eokağındalt.1 evlerde 
oturıuı birkaç kl~I bize geldiler ve ıu §iki. 

yette bulundular: 
•·- Mahallemizde kurum saçan bir ocak 

var ki temiz yatakta yatmayı, temiz havlu 
kullanmayı, temiz çam&Jır glymeti bize ha.. 
ram ediyor. Bu ocak, boruları niza.mi yUk. 
seklikte olmadığı için iki gllndc bir tıknnı. 
yor ve çıkan dumanlar b~ metre mcııa!cde. 
ki e\'lerlmlze doluyor. Pencerelerimizi aç&e 
nuyoruz. Ta.rruıalarımızda Uçcr dörder san_ 
tim kurum birikti. Bu ocak bir sanayi mu. 
essescsine aittir. Gerek !en heyetinden, ge 
rl'k l!lhhııt heyeUnden raporlar alarak Eml. 
nönU kaymakR.mınR müracaat ettik; hAIA 
bir çarP.sfni bulRmadı ... 

Eminönll kaymllkamlığının Nunıosmanl. 
ye Te Şeref ef<'ndl l!okıığt ha.lkmm bu müş. 
terek l!ıhhat ve lemlz,llk ıeınt biran cvwl 
h.,,,,.tmesln! lslt"n~ııı;. Bir ııan11.y1 m'1cı;ııes", 
aln nizami §artlara riayet r.tllrml'k bu kadar 1 
g1lç blr l§ mldir? BABEJl Mayo: 27 Artist: 27 

Tali.t Paıayı Berlinde nasıl öldürdüğümü, ıimdiye kadar talıitler ağ. 

z:ından öğrenen okuyuculara, artık, itin perde arkaımda naııl hazırlandı -

iını, cinayetin kimin tarafından tertip edildiiini, vaktinde bir tavuk hile 

keıemiyen benim gibi ceaarehiz bir çocuğun naul cinayet iıliyebilecek bir 

hale getirildiğini anlatmak aıraıı gelmiıtir. Dinleyiniz.,, 

11 ağudosta HABER' de başlıyor j 
......................................................................... ___ ........................ ! 

\, l • __ , ,. • '(' •• • - • • • • • • • 

Satılık §Chirdeu bir .$Okak 

Harpler esnasın.da, bir ~ok şehirlerin ması şimdiye kadar görillmemtş bir ha. 
tahrip edilmesi, tarihe karışması ve a- disedir. Bu hadise Holandada vuku ~ul· 
halinin dafılması tarihte müteaddit de- muş ve hu memleketin en mühim t:ca-
f.alar t;örülmüstür. Fakat, hükumetin ret merkezlerinden ve liml.nlarındarı bi-
b!ariylc koça bir şehrin ortadan kalk • (Devamı 4 üncüde). 



Vış .s~: • Japonya ve Çin bugün 
Ruzvelt, demokrası sulh müzakerelerine 

. ve Türkiye... başhyorlar 
BEŞ gUn cml,Fnın>a .-!~~b~n.~ı!aıı 11!!!!',., Gündüz Fakat harp vaziyeti iki taraf 

gonne ormanları civarında, bUy1lk bir Abidenin kUııat reıtml. 

ne reislik etti. Bundan böyle :Montfaucon tıbldesl adını tııroacak arasında berdevamdır 
olan bu eser, şımaıt Amerika Blrleııllt dcvlcUcrl tarafından u. 
muınl hnrbln bir ho.tmı.sma karııı G"östcrllen devamlı a l a. k n y ı 

teııbll ctmııı bulunuyor. 
Tam yirmi yıl önce bu ormanın yanı başında blfyUcek bir 

kasaba varmııı k1 adı :Montfnucon'muıı. Umumi ho.rbin lesadUflcrl 
bu kasabayı silip sUpllrmUş. O zaman :Fransa lle lılr Ba.!ta harbe. 
den Amerlk!lD ıcorordularmdıın biri bu civarda Almanlarla harbi 
kabul etmtıı ve bir mevztl zafer kazan~. Soora, luıa.t orduları baş 
kumandanlığı bu zaferden istifade etmesini bllmlş, elde edilen Ok 
neticeleri istismar ederek, cephesini, Alman Ordularını bozablle. 
cok bir stratejik ~ekle soh"lnu~ lşte Montfaucon Abidesinin vazı. 
f<'.si Fransız toprııklannda yetişen, yeUgecck olan neslllere bu ta. 
riht M.dls<'yi !~ret etmiş olacak. 

A
BİDE'nln açılı~mda Amerika cumhurrelsl Roosev<'llln Vaşing. 

tondaki masası başında s(Sylediğl bir nutuk, radyo ile ynyıL 

dı. Argonne ormanı civarında. toplananların Franııa CumhurrclsL 
nln hitabesinden CV\'Cl dinledikleri bu nutkun §U cUmlclcrl c;ok ma. 
ııalıdır: 

''- De.rnokrıuıl tllkfuıUne kar§t olan bağlılığımızı bugün bir 
daha tekrar ediyoruz. Biz bundan yirmi yıl önce bu UlküyU müdafaa etmek 1,çln harbe 
glrmJ§Uk. :Meuse ve .Argonne'da blz Jıısan! hakların ıamplyonu olarak çarpıştılt. Fransa "e 
AmerUqı o gUn toprak fethetmek, şcblrlcr zapetmek arzuııne harbetmcmlşlerdl. BugUn de 
böyle bir emelleri :yoktur. Bizim hlı: bir emperyalist hedefimiz olmıyacaktır.. Biz btltUn 
ınlllcU<'rle sulh Jı;lnde YB§llDlak istiyoruz. Her ikimiz hUrrıxet dosUarının dostıuklamu an. 
yorw:. :MedenlycUn muha!a.zası için Amerikan deniz ve kara askerleri canlarını feda etti. 
ıcr. Durada ve başka yerlerde gömUIU bulunuyorlar. Onlar Frnruıızlarm slllh arkadaşı 
olarak l!ldlller ve onların ö!Umlerinde, hem Fnuısa. hem .Amerika demokrasi Ulktl.silne 
karıı sndakaUn en yUksek mlsallerlnl görmU§ bulunuyorlar .. ,. 

B U nutku De Ruzyclt ve bu jesti De ııtmo.U Amerika Blrlea\k dcvleUerl rejim mUcadelesl 
pllA!ormuncla tuttukları mcvzll açıkça göstcrmf§ bulunuyorlar. Amcrlkanm bUy1lk 

lideri vatanının yirmi yıl önco demokra.sl ketesine koyduğu Pcrving ordularını hatırlatır. 
ken,bugUn, demokrasiyi tehdit eden temnyUllerl de lılı; §Upheslz gözönUndc bulundurmak. 

tadır. İnsanlığı mcdenl ve yaratıcı lnld§a!mdıın mahrum etmek Lstemlyen bir medeni ve 
yaratıcı devlet maWe Türkiye kendi huduUan içinde dcmokraaiyl otoriter bir ido.renln 
hJmaycsl altına almı§ bulunmaktadır. Dtınyanm böyle bir devrinde demokrasiye karvı 
g&f.erilcn bu hassas dikkat, onu yirmi yıl lSnce sllAhla müdafaaya kalkı§ıruo olmaktan çolt 
\iııha mtllı!mdlr ve çok dalın §Uurlu bir harekettir. lştc bunun içindir ki demokrasinin bir 
ba§ka hln!ls1 sıfaUyle Avrupa .ııeyahaUne çıkacağı zaman Relskumhur Roosevelt, evvelA. 
:A.tatUrktl ziyarete karar vermJ§ bulunuyor. ŞEKIP GtlNDVZ 

Limanlarımızda 
modern tesisat 

Başvekilimiz dün lngiliz grupu 
niümessilleriyle görüştü 

Başvekil İsmet İnönil dün Dolma 
bahçe sarayında limanlarımızın projele
rini yapma:h-ta olan İngiliz Gip firması 

: müessisi ve mühendislerini kabul etmiş
tir. 

Bu kabul esnasın.da Deniz İşleri Müs
teşarı Sadullah, İktısat Vekaleti mfü1ür~ 

ferinden Asaf da bulunmuştur. Başvekil, 

Daniyel Dariyö 
paylaşllamıyor 
Parlste yıldız aley

hinde dava açıldı 
Meşhur Fransız yıldızı Danyel Da

rj1ö budan bir müddet evvel 12?000.0 
türk lirasına mukabil beş senelık bır 
'lriınturat yapmak üzere, Holivudun 'V. 
nlversal şirketi tarafmldan Amerikaya 
davet edilmişti. Bu parlak teklifin ca
zibesine kapılan güzel ve genç artist, 
derhal Paristen hareket etmek istemiş
se de evvelce kendisiyle bir kunturat 
imzalanuş olan Gregor Balbinoviç, bu. 
na mani olmak isteyince iş mahkeme
ye aksetmiştir. 

Danycl Dariyö konturattaki bir mad 
deye göre, Rabinoviçin kendisiyle an
cak bir senelik kunturat imzaladığını 

ve bu bir senelik kunturatm bitiğini, 

ikinci senelik kunturatm müteber ol. 
masma gelince, kendisine iki buçuk ay 
evvel Rabinoviçin haber vermesi lazım 
gddiğini, öyle olduğu halde ancak bir 
ay evet haber verdiğini, binaenaleyh 
ikinci tsenelik kunturatm kendiliğin

den .fesedildiğini ileri sürmektedir. 
Bu ihtilAf böylece mahkemeye akse. 

derken, Dany.el Dariyö de (:lavayr ka
zanacağından emin bir vaziyete, Holi
vuda dönmek üzere hazırlanmıştır. Ve 
bugünlerde hareket edecektir. 

Rabinovi~e ,gelince, O da artistin pe 
şini bırakmamağa ve onunla beraber 
~erikaya gitmeğe karar vermiştir. 

Güzel yıldın paylaşamiyan bu iki §ir 
ketten !ıanglsliıJn, mncadeleden galip 
çıhcafr, ıJnema Aleminde ve bilhasa 
~~Lvuti:!a bllyUk bir merakla bekle. 
nılmektedir. 

ir\iiliz mühendislerinden Zonguldali, 
İzmir, ve İstanbul limanlarında yaptık • 
ları tetkikler etrafında izahat almı~tır. 

Mfilıendisler, İsmet 1nönüne bu tetkik 
seyahatlerine ait intiba ve müşahedele
rini ve üç limanda süratla yapılmasını 
lüzumlu gördükleri inşaat etrafındaki 

fikirlerini uzun uzadıya izah etmişlerdir. 
Bu arada İmıirde Alsancakta yeni ve 
modern bir liman inşası, Zonguldak ve 
Ereğli lima.'llannın süratla yapılması ve 
buralara men.direkler Jkonulmasr, İstan
bul limanının tevsü, nhtımların uzabl· 
masr, kömür depolarının yeni ve asri 

bir §eKilde inşası işleri ehemmiyetle göz 
den geçirilmiştir. 

Birkaç saat süren görüşmeler arasın-
da bu işlerin para ve masraf tarafına 
da temas edilmiş ve mevzuu bahis me· 
selelerin müstacelleri ıJzerinde görüşül
mü~tür. 

İngiliz mühendisleri, dün akşamki 

Semplon Ekspresiyle memleketlerine 
dönmüşler ve istasonda İktısat Veka -

lcti mümessilleri ve liman işletme mü -
oJrleri tarafından uğurlanmışlardır. 

İ~iliz mühendisleri Londra.da, t~t -

kik ettikleri ışler üzerinde plan ve p:-o -

jeler hazırlıyarak tekrar memleketimize 
geleceklerdir . 

l..ıord Pli mut yaralandı 
Londra, 6 (A,A.) - Ademi müdahale ko. 

misyonu reisi I..ord Plymouth, bir otomobil 
kaza.'" neUccslnde kaşından yarnlanmı§tır .. 

Lord Plyrnouth, çarpışmadan Bonra <ıerhal 
hıuıtanedc tr.davl edllmişse de allkonulmıuır. 
na lllzum g6rUlmcmlşUr. 

"MUcadelem,. 3 milyon 
nUsha baslldı 

BerUn: 6 (A,A,) - HlUerln ''MUcadel<'m,, 
ismindeki kltabmm b:ıaılı§ adedi halc..-ı 3 mil. 
yonu bulmuştur. 

Memnu mmtakada ırörU1en adam 
Hanri Yuliaşer isminde bir Almanın 

Boğazdaki memnu mıntakada resim çe. 
kerken yakalandığım yaznuştık. 

Bu adam hakkmlda yapılan tahkikat 
neticesinde memnu mıntakaya "yanlı~
lıkla., girdiği anlaşılmı§, kendisi serbest 
brrakıtnuıtır. 

Şaııgba)'., 6 (A,A,) - PaoUngaen gelen 
haberlere g6rc §lmall Çtnde bulunan Japon 
kıtaatı ileri ha.rekeUer!nl cenuba doğru tcv. 
clh etmeğe hazırlanmaktadırlar. Bunların 

bcdetıcrl PaoUng ve Sang.Chov ıehfrlcrldlr. 

Hankovda vaziyet fena 
Şa.nghay, 6 (A,A,) - Örff idare llAn edil. 

mlıı olan Hankovdald lmUyazh Japon mmta. I 
kasma Japon bahriye a11A.hcndazlan çıkaril. I 
mı§ olduğundan Çlnlllerln bir taarruzda bu. 

lunmalarmdan endişe edilmektedir. BUtUn { 
Sivil Japonlar himaye edllmelerlnl istemek J 
için bu akşaın nhtımlarm Uzcrlnde toplanL 
caklardır .• 

Muhuımlar, sefere hazır blr vıı.zlyette Ja.. 
p.on !mUyıu: mmtakasmı Çfn topraklarmdan 
ayıran hudut boyunda dolaşmaktadırlar. 

Sulh müzakereleri netice 
verecek mi? 

Şanghay, 6 (A,A,) - RlSyter ajansının 

hususi muhabirinden: 

BugUn harp veya sulh, yakında Çin hU-1 
kllmetl ile Japon sefiri Kavagoe arasında 

yapılacak olan müzakerelerin netice.sine baf 
lıdır. Japon sefiri, Tokyodan alını§ olduğu 

tallmnt Uzerlne Dairenden hareket etınlşUr. [ 

Tngiltereden istikraz 
Londra 5 (A,A,) · - R6yter ajansmm l•

Uhbaratma göre, halen Çine gitmekte olan' 
Çin maliye na:r.ırı Kungun Londrayı ziyareti 

esnp.sındo. Çin lehine bir ikraz yapılması için 
bir ltllılt hasıl olmu~tur .. 

Amerikadan Çine yardım 
Tokyo 5 (A,A,) - M.ançurl harbiye nazı.. 

rı mUtcvetfa .-Şang Tsollnln eski mUşavlri 
Russel Heranm hUkfUneti hesabına 182 pilot 
tan mUtcşekldl bir tayyareciler 4llilpl t<'ııkll 

etmekte olduklarına ve her tayyareclnln em 
rinc ild tayyare \'erileceğine dair olan gıı.ze 
le haberlerine bUyUk bir ehemmiyet atccdll-
mektedlr .• 

Japonya hUkiımetinln böyle bir yardım 

p!Anını Japonyıı lle Amerika arn11ında mev. 
cut olan dostane mUnasebetler üzerinde gııy 
rl müsait bir tesir hasıl edeceğine Amerika 
hUkQmeUnin nazarı dikkatini celbetmek ta.. 
savvurunda olduğu &~ylenmektcdlr. 

Esassız bir haber 
Moskova 5 (A,A,) - Havas ajansı bildi. 

rlyor: Sovyot ve çm membalan, general 
Bluchcrln marc~al Çan.Kay .Şekle a.ekert ve 

Ucart bir anlaşma akdine memur edildiği 

hakkındaki §ayianm hlçblr esam olmadığını 
btldirmektedirler. 

Tehir edilen ziyaret 
Parla, 6 (A,A,) - Japon bUyUk elçiliği 

bildirml§tlr; Gelecek hafta Pariso gelmeleri 
beklenen prens ve prenses Şlıılbu, bir rıılıat.. 
l!ı?Jık yUzUnden Fransa.ya seyahatlerinden 
vazgeçmltılerdlr. Altes prens ve prenses 
halert ;..ahay'de bulunmaktadrrlar. 

Izmir faciası kur
banları 17 ye ~ıktı 

Depoda yangın söndürme ter
tibatının tam olmadığı anlaşıhyor 

İzmir, 6 (Telefonla): - Bayraklı.da.ki 
müthi§ facianın kurbanları ı 7 ye çık -
'11J!tit'· Depo p-ıesul mtıdlirU 'Ali ?.icftun 
da diln hastanede ölıu:i~ilr. Bu aurctle 
'.Ali Meftun hakkında yapılan takibat ta 
sukut ctmİ§tir. 

Hastanede "kalan tek yaralı gümrük 
muhafaza memuru Zühtüniln vaziyeti 
de tehlikeli görülüyor. 

Timarhanede 
bir isyan 

60 deli gtlnlerce 
plan hazırlamışlar 
Bundan .üç gün evvel ra.nsarun Stras 

iburg gehrindeki timarhanede bir isyan 
çıkını§ 60 zırdeli timarhaneyi alt üst 

ettikten sonra teskin edilebilmişlerdir. 
HMisc şöyle olutşur: 

60 deli, 4 gardiyanın muhafazası al -
tında, bermutad hava almak üzere, is 
bahçede dolaşırlarlten, aralarmdan !.ıiri-

sinin verdiği kumanda üzerine birden 
bire muhafızların üzerine saldırımşlar 

ve onlan sımsıkı bağladıktan sonra, 

srrtlanna deli elbisesi geçirmişlerdir. 
Bundan sonra, sağa sola dağıhrak, 

cam ve çerçeveleri indirmeğe ve hlicre

Jerin kapılannı kmp delileri serbest bı
rakmağa başlarruşlardrr. 

Bir aralık vaziyet vahim bir hal al
mış ve delilerin dışarı f ırlamalarr teh -
likesi baş göstermi~tir. Bereket tam bu 
sırada, hadiseden haberdar edilen :an -

darmalarla itfaiye gTupu timarhaneye 
gelmiş ve iki saat süren bir m:icadele -
.den sonra delileri tekrar iç bahçeye 
sokmağa ve bilahare hücreleri kaparna
ğa imkan hasıl olmuştur. 

Yapılan tahkikattan, delilerin, tıpkı 
akıllı insanlar gibi, bu isyanın planları-

nı günlerce sürmesi neticesinde ha
zırladıktan anlaşıldığından, böyle hAdi-

aelerin tekerrilr etmemesi için bir çok 
sıkı tedbirler alınmıştır. 

1evkif edilen Alman 
balıkçı/aı ı casus mu? 

Val"§0\'8, 6 ·(A,A,) - Vorposten gazetesi. 
nln bildlrdlğioe göre zabıta dün Baltık ııa
hlllcrlndo Haelman Ye Gronva.ld isminde lki. 
Alman balıkı;ısmı tevki! etnılııUr. !Bu tev. 
ki!lerln sebebi henUz nıalQm d~ğilcllr. 

Söylendiğine göre, depoda yangın 
ıöndilr:n:ı.e tesisatı i)'.i değilmit· Fevkala.. 
de yan~ ahvali için.kum tod~alan bu 
lunmadığl için yangının sirayeti kolay 
olmuıtur. Deponun inşası sıralannda 
bunların tamamlanacağı hakkında :.eah 
lıütnaınc verildiği halde ihmal edil
mi§tir. Adliye bu nokta üzerinde dur .. 
makta ve hadiseden mes'ul lehimci Ha 
sanla Ali Meftun öldükleri için milcs -
sesenin manevi şahsiyetinin bu işle ala
kasıru tcsbite çalışmaktadır. 

Şirket kazazedelerin ailelerine tamı.i
nat verecektir. Belediye f cn heyeti gaz 
ve benzin depolanndaki yangın s<>ndür 
me tesisatını tetkike başlanuıtır. Erııni
yet müdürlüğü de, bazı müessese ve me 
vaddr m:işteile depolarında. küçük nn
atlar ve i~ kanunlarına muhalif olarak 
işçi çalı§tmldığr bu hadise ile tesbit edil 
miJ bulunduğundan dikkatli davranıl
masını karakollara bildirmiştir. 

Yilz tane fiş 
Hasan arka~ma §Öyle dedi: 
- şu masada. yUz tane tl_ş var. Bunlar. 

dan iatedlğtn mlktan alırsın. Fakat §U §art. 
la k.1 ondan aşnğı olacak. Senden sonra ben 
do, ondan aııağı olmak Uzerc istediğim mlk. 
tan alacağım. Böylelikle, yerde bir tek fi§ 

kalmcaya kadar devam edeceğiz. Son fi§l a.. 
lan oyunu kazanacaktır. Maamatlh sana §U. 

nu &öyllycylm ki, oyunu yUzde yüz ben ka. 
.zanaeağım.,, 

Slz ne dersiniz? Oyunu hakikaten, m'u. 
hakkak H!san mr kazanacak ·ve niçin? 

Bu bllmeccmlzln cevabını yarınki ntlsha.. 
mızda bulacaksmız. 

Amca ile 
yeğenleri 

,. -

31 temmuz tar.hli Arap saçmm hallidir: 
Amcanın yeğenleri namına bankaya ya. 

tırdığı paralar srrasile §Uillardı: 
30,000 lira; 3:lTM lira ve 36000 lira.. 
Bu yek(Uılar basit faizle 16, 12 ve 10 BCno 

için bankaya ;koyduğu takdirde Uç mebllğ 
getirir ve Uç mebllğ her çocuğun nna para. 
sına llllve edilince, her birisi için ayni ye~ 

kQnda bir para meydana çıkar ve bu para 
de. her yeğen için 54000 liradır. 

Bu bilmecemizi halJedenlerden hediye ka. 
zanan okuyuculanmız §Ulllardır: 

1 _ Suzan Berkel aFtlh Kızt.aşı caddesi 
23, 2 - ,Htisnü Akalın lstanbul erkek lisesi, 
3 - Mustafa Ttlzer Çatalca asker! tUmen 
Mklml. 

G ~ '.AGUSTOS ~ 

dlatµıta ~. 
- L5t Yemek barı ~ 

AHA · • · · b JaJJ18d~.;# O ıyısını u . 01111 r ı 
önlerine ne g~lifSe rO~; f~~ 

kimselere bir diyeceğilll ?:...di" 
kudretleri olduğu halde Y1';~ 
çcccğin iyisini aramı)~nl~~eıı:~;. 
Çoğu kimseler, yeme~ı. d·~ibarıas5~ 
rini, bir meziyetmiş gıb1;,1 ıydeye ~ 
lerler; onların indinde, ~ir ~ 
kUn olmak", şöyle us~ eJi ~ 
elinden çıkmış lezzetli bır ~il ol ) 
mak insanın maddeye.~~·ıı. c<Jee' 
ğunu gösterir. Aksinı .1~t~~ ()"' 
bunun bilakis bir nevi td 1<si) ol< 
ni maddeye şaplanm~ı? ş f~11t · 
ğunu iddia edecek dcg~~ı~i ~ 
yccekten, içe.cekten :rn~ _ y•~ 
mız kabil olmadığına. gore gibi. 0 

mecbur olduğumuz her f~ar ıyi >~ 
de elimizden geldiği ka ll~ 
mamız tazım geldiğini sô~·r ,ef• 

Yemek, haddi zatında. /eıbıse~ 
ğil, bir ihtiyaçtll'. Faka~· e P' 
temiz ve muntazam o~ ıııJ!l~ 
rahat ve • kelimenin e~ 

8
d8111 

le - süslü olmasmı istıyeıı tU 0ııı:ıs; 
yiyeceğinin nefis ve tezı.C zat.e.11 f 
istiyen adam da haklı~ }ite tı•>~ 
meharet kendimize gUI1 e vJdef ıe 
mız ve işimiz h~rici~de ~.,tııııtıl ~ 
etmekte değil, gündchk b~;cbuıııt 
işimizi bir zevk haline gctı 
dir. t eseri; 

f yi bir yemeği bir sana ssJlll~ 
maktan da uzak değiliflli ~-Olı 
dediğimiz şeylerle .ycın~l< ça1' ~, 
biricik (itiraf cdeyırn l<\ bilJl'efl 
fark yemeğin istihlak cdi es.dl~~ 
ni bir kimse tarAf ındaJl t ~ r 
daha hiç kimse tarafınd~Ilıcsa ol 
na imkan olmamasıdır. )'.O ati''~ 
zc - temin etiği faydad~ !,·1' ,. 
la alakası olmıyan ~ ~~~ }ciJ,p ... ~ 
karnımızı doyurm~. JÇI.' yi)-e~,.y 
~çin, önümüre getırılcnı ıı,l<r ~ 
fakat nefis bir yemek~: tP" 
mızı doyurmak endişesın . ..J 
ayrı bir şeydir. v• ~~~ 

Her sanal .gibi yeme~ 5~ 
ve romantik Qlanı yardll'.·~· 

ÇJ. 4\ L • ..,. te-ııtP"' 
zua yabancı maddelere,. ~ 

yen ısga.ralar, Racine ın tı'e~~ 
gibi klassiktir; s~çalı Y~eri fi 
romantiktir. Klassık e::::io ~ 
ederim ama romantikler.ı.--
olduğunu inkar etmediDl· ,41,4~ 

NuruJl•h sa!'' ~ 
X harfi .• Bay Peyanıi s!J~J 

mızın vahdetini temine ~~ 1,_, 
kongre toplanması fik!1 gt'f"t. p 
aevam ediyor. Hayırlı bı: ~'1 
vaffak olmasını tenıenJJJ tiJlll ıııtf 
kat dünkü yazısında. ~a~tlJl~e: ~1 1 
olan bir söz vardı: E.flf;sir gıb dC~ 
taksim, taksit, teksir, tcı . ııe ) 
melcri "k" ve "s~ barflcrl ıi! ed1 

l'li te1' ... ,, 
"x" harfi ile yazılmasını cıır ". 

P S • klif o }<8 tı1 s muş. B. . . : 'Te 1oııı ~ 
dur ki doğruluğunu isP8; jl<İ Jı~ ~ tl' 
milyorum" diyor. X h~. 1' pe~ ) i ' 
müteşekkil değildir; b!Zlııl ıc J1~~ı# 

• tC ID' 
laffuz edemediğimiz 1bır ıceliıııe ,, 
Halbuki taksim, v. s. ~e (. 
''k" ile "s" tel3.ffuzda. ta~ tcı1' • 111 

' aeğılr IJJ1 
lır: Ta . 7:sim, ö • l~C . ı.oJlllıı ıııı'' 
ök • sc deriz. Latin harfJ 11ıır! 
!etlerin imlalarında bC:, 10ıctııf~,;' 
bir heceye girer "~eddc ' ııııtı 1 ,, 

1 " 1 ·" }\tl tııl" 
''K" ile "s" yerine ' ~ ~c ·I 

işi kolaylaştırırmış. pelc e!C dd bl 
rum ama münakaşa edec ,1,ıc. (J )! 

• ıcol9) ,,,. ,. 
Fakat imla hususunda ııt11'1 ,tJ, 
luk pek nıızan itibara. ~,,ı: ~· ~ııl" 
hakkak çabuk ve kısa. Y8 ~1 

sak ideogram veya ste.Jl 

nalım. - Ahfe:; ti 
Tifonun f1I 

geçti ııe' -
Bununla bet"1ıeeeı aşıya devaoı ~::~ıt 

Son U saat zarfında § c'""' ,.-JP~ • ınıı ıctY' ..ı vakası görUlmemi§Ur. )'.S ııt: et f 
ıanan ve hastanede butunan ıırll' -P·~ ~ 
lu olduğu sabit olmuştur. Ş~r ~)/ 
alınan tedbirlerle U!o h-ı83 ,uııd' 

1 
f.: 1 

Ienm~ olmaktadır. Esasen Jıtf ~ıı ~ J' 
fo vake.sı yaz mevsınıınde ııt tJW , ,,r. 1 
§Cylerdcndfr v~ İstanbul t!'!ır· ~fl 
hlr için çok görUimemel< ıtın• ~/. 
halltm azam! dikkat TO IJ,,,,,. 
B§ılnra de\'am edilmesi 1 



'6ACu 
~ • ~S~1937 
....._~~__şü~ 
bııe Okumak -

nıer C:oiaıDdo 
~&t\.lrn &ırına 
~bahıcy· avoıroaır ••• 

r:tn ':."tr ~t;Üvezzie yaklaıtım: 
•kı htıçuk ku n gazeteleri 1 _ diyerek 

t Zira h ruı uzattım. 
kiıi b, ayret edil 
~ tıer ku ecek §ey değil mi: 
ta.z, Uttrc, ı,:ıa, biri yüz paraya ol· 
l(j bltıj çıkzna.ıt~ulda ancak üç aabah 

~ .~~b büt" dır. Bu azlrk hele on 
,~k iınklun gazeteleri birden sa-
1, llılıaını! h~ı, . çocukluğumdan beri 
"l.L.'lcı:ı:· .. adıselerdendi. 
't. 1 Yuzu 

<-ıa}'<d· rne baktı güldü. 
' li ı veraen e d . 
...... U llııiıini? .. • edun. 
...... çllnu de 

Alay 
...... C Cltne ba 

İııı.t anlltı b Yıın .. Bırak iıim var. 
11 U~ unun al 4u tıı:ete ay neresinde? Bir 

lu \ttı:ı:i satın almaz mı? 
~: Çotuk b 

aıını ciddiyetle sal. 
...... ~ 
'-l) ··.4.tıı .. .4.1 

'!bek h" rnaz .•• 
A.':"" lıaYlr b ıç alan yok? 
~ otı \· ayırn ır 

lL 1!i okurl · ır gazete alırlar .. 
d ·~hu!ti ar. 

tı, ll'atr burası • 
lıı l'ilıı llplQlı ~~ok l§lek ~bir istasyon 

•. 

Cilumgir cadd6si ve buraaa 8'ra1anan büyük apartımanüırlla.11 bir görünilş.-

J sf an bu/ konuşuyor ! ( Cihangir : 1 ) .. 
CiHANGiRDE 

tcıdi~i er.ce a~ Unevver hal ve tavur 
C.·L 'hır bakı n aıağı yukarı gidip 

~"'iı heıt ita., törUnUyordu. 
d ... labi!d· Çotuğa k 
~ () llıl. Gaz ' §a a etmediğimi 
bı. ha.. ctelerin u·· .. .. d 1 
~ ~ "a Irk !SUnu e a -
~?·• ijj' llıiras Yc-da:"d~n" Acaba deli§ 

Bu kadar bina yapıldıktan sonra olsun 
sokaklarına kaldırım döşemek lazımgelmez mi? 

l{ Ye bakı mı, yoksa cakacı 
t albıfıt· • Yordu. 
t)dj. ı hır d 

d.. • Go e !rot k 
~. Sab ıtePcden u luğum hatırıma 
"<llll:ı lb, l'an· trene bi~erdik; 1k 
~ ti~~ı:et~erd;~· hTaıviri Efkar, ilah 
-t b· ı rne • atta ır_ •• K.a 

ıttr trnuaıard ~ragoz, -
~ tC>ttıat a.n her kesin elin 

lıı, orı_r • •• 
~ lf a~t ltı, o zarna 

'ltJc ' daha az:fd n kari daha çok 
ııc:d~rı bir da ı. '.Fakat okuyanlar 
~ ı. ne almakta iktifa 

Q•kııtıa 
~ .,,~tlc!a denilebilir ki: 

11, li. ı. tl\ e o zarna 
tı lı• 'l~ti ~itkti{ zı . n :nıUnakaşa 
le,. ~ .. lliıiııı~' telak~1YeUer mevcut 
g~ ııınll lll lltınd ıler aşağı yuka. 
•ıı 10ıtra ~tttlerd adır: Klasik haber 
th al'ılz. C -~ laf ~1• bır gün evel, bir 
"I ?h. Ctj il afü b" 
~ ""'«lttı Ye hafif : ıraz tafsilat 

tılar, b·~lcrıe e'"ı tertıp malumat ve 
~ 111il' g cncer lııq ti t eler kaı 1 yazılar, ro 

)• ıc.,k. •ı:ctcıerd ıyor. 
"• C4 11\l en b' • • 
)oıda İte ilttatınin Cdi ırını alarak oku 
bq. tlı' qdaıları Yor, kıonu komşu 
ı,, taıct da tatrn ~a, t~n ve vapur 
'ıaı t~ ın etti . 
ta ı...'tıa lta •crlcvh rıyor. Hatta 
tıs... '·':lbıı ~r L asından uh'b' . 
-~ ı 1 ta .oı;r.-aat b ı ı ım 
t ttlcr d rzlllda ınu UYtJ.rduktan son 

ıı ter bu ' ( 1) ck1:L Yczzıe iade eden r, ltitı ~ defn 
ı, tl, .tıri . bunlar na ·• • 
tı,._ _ 111&ııcu lbiltdarı zarı ıtibare alı 
~t e d·· , lllcıruti t 1 tazet ' Ort b~ yet aenele 
l Ctllılb c latrıı "-% misli artmıştır. 

ı ııt "'or li ona 'D'"' 
"'iYıt atta '"ore bir inkipf 

t.> dcrcct~atcteler daha fazla 
ı .'~r· el erin ... 
~ ı llıjı. • • e ragmen .• 
~. llcıik "darı • 
><:ı le a. rırn ço.ı: 1 t 11cır· lllıl'ab·ı· . &a rnrı old ğ 

· ~.... ıl'atı ı ırı.z ,., u unu 
-. · ·ıU v • .L"'tk t · t ı. t• c ic"· a ıyi bir ki 

'l()ıı •tasu ··•ı 1llilt 
'\otl cıc,ib s ctrncd'L Yasta kitap 

'" "'On ltı ı1tçe k" .. dı~ Calti • era~ h • utuphane 
~ Sa ......_ •ı ~dar 1 asıl olmadrk~a 

il boı .. _ o •un . 
ı. Yottt ·oeuıerı •· Yenıden doğ 

._ "'Uıı tır "'tinin . 
'. "(11. t"" • edıJmemize 

-..tırq Ct bf r • 
~ rtt 'it töl'le ~~&att.rn k • 

le 1.la.b·ı· ·ııır "'"' raatı, gazete 
• ...._ ı ır "': .oz gc d' 

l • b tt <1 "ll? lıe .z ırmekten 
>a~°ıtııı. °'tun D rn de bir tek r~ 

lıt tld 'bazete · · 
~lj. it ı. Ctrb• sını - ol··· 

•c • ııtu • ır • 
lı· ~tlllc1t PUr kit ~zryı kc.sip s~ ·. 
~~ l)~I\ Uıcrc ap, kolJeksiyon ·b. 
~ trak ın b .••• . 

~: 111 b·· ı.ıtUrııtu 
Ula ıa.tlf . 

()k aa}'ı Çık 'lrazıyetine 
tt; ı.ı.... armak .. k .. 

'I f ~·~aı,, mum un 
• -~ ··ı •t ()it hilen 

tırrıuyorı:~lt adam zuhur 

"' . ~ '~.::'-._ "'- ( Va· Nti) 

ı ~,t~,~~===-
1 ~·:!101>~4;~~";'·1 

"'11..... .. • Curna 
~~dl} 

" l{ttt ıı.aaı 21 d.. i 
Ot a.t\1] .\"AQ;,. il 
""' ı.tic: Perde n -.lir-akıt •• 
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İ&tanbulun en yeni, en modern bina -
lanrun yükseldiği Cihangir, hakikaten 
talihsiz bir semttir. 

Buram geni§, gcniı yolları vardır. 
Fil:at bu yolların hi~ birisinde kaldırım 
denen şeye rastgelemezsiniz. 

Bütün cadd-:oler, bütün sokaklar bit· 
mez, tükenmez bir t'oprakla kaplıdır. 
Firuzağadan ayrıldıktan sonra, Cihan· 
giri buraya birleıtiren semtin hemen 
hemen yegane kaldırım dö§e1i yolu o -
lan geniş caddede ilerliyorduk. Buıası 
parke döşeli idi amma, bakımsızlıktan 

öyle bir hale gelmişti ki, yoldan ziya -
de ,dalgalı bir denizi andrnyordu. 

vazan : Haberci 

_ _.-ıfıtJM/!· • ..ıuı,uı t-A 

tri çukurlar, derin çöki:.intülerden a
deta atlıyarak geçiyorduk. Bu sırada 
yolumuz üzerine çıkan bir kahvenin 
) nünde oturar. aşina simalara rastgcl · 
dün .• Cihangirde bütün yollar böyle topraktır 

Yanlarına eokuldum. Beni sevinerek 
karşıladılar. Sonra içlerinden birisi: 

- Eğer bizim derdimizi sormağa 

geldinizse söyliyeceklerim var, dedi .. 
Ve başımla yaptığım tasdik işareti 

üzerine anlatmağa başladı: 
- Biz Cihangirli ve Firuzağalr g~nç 

ler, işte gördüğünüz gibi kahve kö
şelerinde çürüyoruz. Faydalı ve kendi -
mize yakışır vakit geçirebilemek için 
h lçbir ıcy yapılmıyor. Hepsinden vaz 
geçtik, hiç olmazsa bir spor teşekkülü· 
m:iz olsa. Zaten. hepimizin spora karşı 
çok hevesi var. Ma1Um ya, Galatasara -
ym mcıhur Avnisini bile bu muhit ye
tiştirmiJtir. Fakat partimiz semt oc.ığı
na yaptığımız bütün müracaatlar bo -
§Wla gitti. Bir çok semt ocaklarında 
spor itine nihayetsiz bir ehemmiyet ve
rildiği halde, bizim baıkan nedense 
sporculardan hiç hoşlanmıyor. • 

- Peki kendi aranızda bir şeyler ya
pamıyor mustınuz? diye sordum. 

Buna da şöyle cevap verdi. 
- Hem evet, hem hayır.. İleride 

Cihangirin eski aile bahçesinden bir yer 
var. O arsada ara sıra gidip top falan 
~··rnrız amma, muntazam olmadıktan 
-~nra bunun ne faydası olacak ki... 

Gençler bu anlattıklanna göre çok 
takh idiler. Dertlerini yazacağımı -.lad
ederek yanlarından ayrıldım. 

Cihangir caddesinin yanın yumru 
yolunda tekrar yürümeğe başladık. 

Güne~ten ka!Smak için iki tarafa yük
selen büyük apartımanların gölgesine 

Mğmdclc. Bu sırada arkadaşım Alinin 
birdenbire kayıplara karıştığını gör -

<Kim. 
- Aman ne oldu, nereye gitti, diye 

ararken, ora.daki yeni.bir pastacı clük -

kanının içinde, dostumun garip bir su
rette çıkan sesini duydum. 

- Ben buradayım, diyordu. Hen;en 
dükkana koştum. Bizim Ali sıcaktan 
bunalmış, kimseye "gidiyorum,, deme
den gidip dondurmaya sarılnuştı. Bir 
taraftan atıştırıyor, bir taraftan da: 

- Buradayım, buradayım, diyordu .. 
Ben de durmadım ,dostuma yardım et • 
tim. İçim serinledikten sonra tekrar so-

kağa !Sıktık. ı 
Ben on adım yt'.irür yürümez, bu civar 

el.•. oturan iki mektep arkadaşıma rastla
dık. Birisinin ismi Şakir, öbürünün ise 
Salamondu. 

Biribirinden hiç ayrılmıyan bu Jost-

Cihangirin toz toprak için.deki taliksiz sokıakllırındmı ba§ka biri 

' 

lar, Cihangirin hemen her yerini karış 
kanı tanırlardı. 

Derhal yanlarına sokuldum ve: 
- Haydi, bakalım, .dedim. Gezdirin 

semtinizi bize ... 
O zaman Şakir gı:.ildü: 
- Siz Cihangirin dertlerini en ıyı 

r2ddesinde aramağa başlamışsınız. Ge
lin de ıu yan sokaklara bir sapalım, ne 
varsa oralarda var .. 

Koluma girdi. Köşesinde (Havyar) 
sokağı levhası okunan bir sokağa sap
tık. Toprak yolda bir kaç adım yürür 
yürümez, üı;tümüz baıımız öyle toz ol 
mağa ba~ladı ki, ister istemez durduk. 
Hep birden paçalarnnızı sıvadık. 

O zaman drkadaşım Şakir hem ~ülü

yor, hem de: 
- Bu bir şey değil, daha diyordu .. 

Buranın kada, kıştaki çamurunu dUşti
nünüz. Cihangiri ya zortasmda geımi
ye geldiğiniz için talihinize bin şükre -

din. 
HABERCi 

YARINA: Cihangir - 2. 
Belediyenin nazarı dikkatine 

Bebek sahtllerlnl çöpten 
kurtarmak ıazımdır 

İstanbulU!ı ezeli dertlerinden Liri 
de süprüntülerin imhasıdır. BWlların ge

çen yaz Mecıdiye köyü civarın.da top -
fattmlarak imha teşebbüsü muvaffakı
yetsizlikle neticelendikten sonra bu se-
ne çöplerin denize atılmasına karar 7e -
rilmiştir. 

Fakat bu iıte, b:.itün İstanbul halkı
nın ateıe yandığı gibi bilhassa Bebek • 
teki 'Galatasaray denizcilik lokali mu
tazarrır olmuştur. İsminden de anla~ıl -
dığı ve!Shile 'turası bir yüzme ve kürek 
klübüdür. Yüzme denilen spor ise su -
yun içinde yapılır. 

Fakat ı>:.iprüntülerin denize dökülmesi 
}"•:.izünden Bebekte, bilhassa Galatasa -
rav lokalinin önünde denize girmek a· 
d;ta haram olmuştur. Arnavutköy ve 

. Suat ERLER 
(Devamı 6 tncıda) 
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CUMHURJYET'te: 

Beş liraya bir fare ı 
. l'eyaml Safa. buılinkU )au~ına tö)·le ba,. 
lıyor: 

Hemen her TUrk. evlııde kedi vardır. N1. 
çln? ÇUnkU, hemen her Türk evlııde fare 
tardır. 

Köpek milll hayvanlarımız aruma girecek 
kadar 1Ubar sahibi olamamııtır. Niçin? 
ÇUnkU, ııalyumm "neclı.. sayıldığı ve a!ı'

zmm değdiği yerde namaz kılmamadığt :ıa. 
manlarda.n kalma tiksintiye bugünkü nesil. 
ler de varis oldular. 

Ve ~öyle bitiriyor; 

Makul blr .sıhhat endifesile Belediyenin 
1;1rl§tlgi kedi katıllmmm bUyük doktorları. 
ımza varıncaya kadar çoğumuzda uyandır -
dığt fena tesir, acaba içinde bir ayağımızın 
hlll sUrçt"UğU ıark dUnyumdan kalma 
sempaWerln fnclnmlı olmumdan mıdır! 

Yoksa, kapuımm önündeki Y&nafm& kediye 
tırld yediren bUyük annelerimizin bUtUn 
hayvanlara kar§l duyduktan • belki lüzum.. 
ıruz, hattA zararlı - takat güzel merhamete • 
mi varialz? 

Belediye bize dlyebUlr ld: 
- Ben de hayvanlan çok ıevfyor Te onla.. 

r& acıyorum: takat sW daha çok sevfyor, 
bele bUyUk hastalık zama.nlarmdakl haklı 

endl§elerinlzl flSrdUkçe Bize da.ha çok acryo. 

rum. 

reyıunl Sa.fa ııızeı yaz.mıı amıı., neyli. 
yeylm kJ, beın kedilerin, hem bhlm hay a.tı. 
mw kurtara.bilecek blr ta.re bolnmamıı .• 

!fadt'mkl kedi deyince, akla tare ıellyor 
ve kedly1 f~ en mlliıaslp bekçlal aa.yı. 

yoruz.. Ya.mı - Allah vermMtn. kedi )'oklu. 
gu yüzll.nd~ bir iare t.elıllkeel çıktıfı ı:&. 

ma.n, o menhus .hayvanlan be'f kuru' detU. 
~ Ura da Teraek, klmM!ye ıettrtemeo)iı:. 

Ht'Dl bllmJyonu:, fareleri d.1tl mi tatlyecek. 
ter, yok.la ölll mtl!l' 

KURUN' da 

Leylekll kebap 
Kenan HuUal, Eyübe gitmlı, diyor kl: 

Eyübc giden bir insanın, mezar tepeleri 
ile çevrllml§ ma~mum köy içinde, bütün 
insanların itiyadın& uya.ra.k bir şey yapması 
IA.zımgeldlği bir dakikada ne yapma.sı mum. 
ltllnse ben de ayni §eyi yaptım: Yani yo. 
ğurtıu bir kebap yedim v~ leylekleri &ey_ 

retum. 
Zaten blltUn hareketlerimiz, &§8.ğı yukan 

vaktlle edindiğimiz tek bir itiyadın tekerrU. 
rllnden ba§lta nedir? Hattl bu ltiyatıarımızı 

yaparken, tabiat ve h!diaeler karıııında, 

dU~Uncelerlmlzin bile blriblrimlzden pek 
farklı olduğunu hangimiz iddia edebilrz? 

Evet. Şu dak\uıda çok 1tlil\llr kahvaltımın 
almak lmldlnmı bulmu~ke.rı, ha.tınma E:yllp 
gelince, ben de, Jpylt'klt'ri karpma a.la.nlk 

bir yo~ırtln kebap yt'mek 19toolm. Ant".ak 
benim bir ltlyadrm daha var. Yemetfn ar. 
dmdan eadır\'1Ul etrafmdald gu,·erclnlere de 

bir iki ta~ y~m serpmek laforlm. 

Yalnız, Kenan RulOslnln na.urlyeelnin, 
haklkate uymayan clb{'tlerlnl do lıattt et.. 

meden g~emlyooetfz : 
Eskiden Eyübe gidenler, biraz daha ~a

ğılara lnlp, ora.da Toklu Dede adı verilPD 
bir mevklcJcn bir Uıkmak alarak. omuzlan. 
na ,-urmağı ve bu tokmakla ba.,ıan dönün. 

ceye kndar tlirbe etrafını, dolafmağı itiyat 
etmltlt'rdl... Diğer taraftan e\·leneml3 Pn 

ı-enıı knlann, Eyüp camii nlu8WldAkl Çitte 
Gellnler'ln kuyu gibi ıneı:aruu 2.lyaret et. 
meal ldrtt.I. Avlunun orta&mdakl çmann al. 
tmda bir ııdnm, bardak bardak kırkçeşme 

suyu ile ahally" mUhltr yutturdu. Yani, ml\. 

hüriln kendlıılnl drl\"ll. kAğrt tıur1ne çıkanı. 
rnıs bir kopyeslnl yutturmak ldeti n.rdı. 
Ve bunJan yutınn.k ltly1tdmda olanlar bulu

mıyordn • 
Hani nrrde o itiyatlar! •• Demek oluyor ki, 

"ltlyatlanmıı:m tekra.ruıdan bqka ne ya. 
pıyoruz ! ,, dlve hayatı bir nazariye Uerl sU. 

rerken, "makul ltlyatlannıız,, kaydını mu. 
hakkak koyrruık IAzım-· H01t. ye!Mk yerkt>n 
''leyleklere bakmak., da pek makul J;Örün
mUyor ama, nPy.e .• Belki onlarm gagıtları. 
nr oynatmruıı, Eyüp kebaplarının plomemlı 
tarn.flarmı çlperken çenemize kuvvet ,·eri. 

yor. 

TAN' da 

Slvrlsınek çellmsız bir 
mahlOk deilldlr l 

B. Felek, bir meclltln inubalarıru töyle 

naklediyor: 

Blrfıl dedi ki: 
_ canımı Bu kııdar ehemmiyetlilz, yer. 

siz ve mendebur adamın yapacağı fenaltk . 
tan ne olur. Meşhur aözdUr "atet olsa cUr. 
mu kadar yer yakar,, 

Ben bu söze cevap vermlye hazırlanırken. 
hazlrnnclan bir doktor ileri atıldı: 

- Azizim, aıı:lz!m. Bu iddia bir hatadır . 
K!lnattııkl en bUyUk !enalıklarm !milleri 
çok kUçUk ııeylerdlr. Her şeyden evvel igte 

(Sayfayı çeviriniz) H. M. 
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Mevkuflar şehirde 
v • 

gezmege mı 
ç kıyarlar? 

iki jandarma, yapılan bir i~bar 
üzerine tevkif edildi 

Dün müddeiumumiliğe şayanı dik. 
kat bir ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda 
adliye jandarma karakol kumandanı 

onbaeı Ali ile jandarma Ahmedin mev 
kuf olup adliyeye ao~ için getirilen 
Ömer, Remzi ve arh"'!ı.daşlarını bir tak. 

Ja on 
denizcileri -
48 saatte altı 

ziyafette bulu ndular 
Limanımızda bulunan Japon gemi

lerinin amirah şerefine dün saat 13,30 
da İstanbul kumandanı Tarabyadaki 
Tokatliyan otelinde bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Tokyo elçimizin kayınpederi 
Galip Kemali de saat 16 da Park ote. 
lindc bir çay ziyafeti venniştir 

Gece Heybelideki Den~ mektebin. 
de amiral ıerefine bir gardenparti veril
miJ ve geç vakte kadar dans edilmiştir. 

Bu sabah Japon zabit, talebeleri Top
kapı sarayını ve müzeleri gezmişlerdir. 

Saat 13,30 lda Japon sefareti askeri 
ataşesi tarafından misafirler §erefine 
Park otelinde bir öğle ziyafeti veril. 
miştir. 

Amiral Koga saat 17 de iv.ate kru
vazörlinde hususi davetlilerine oir say 
ziyafeti verecektir. 

Gece saat 20 ide Japon bUylik elçisi 
tarafından misafirler §Crefine bir ziya. 
fet verileoektir. Ziyafeti bir suvare ta
kip edecektir. 

ıtılHllf nın1ııııımııu .. 1rnııııımııı11ıııurıııııııııı1uınırı111 111 aczin, çelimsizliğin ve ebemmiyetsizllğln 
tiııiMJf olan &iv.rfsinck. 

Affederslıılz amn, Bay aoırt.or biraz hata 
etrnış." Klm dPmlı elvrislnetf del1~ ~cllnish:., 
ehemmtycUılz bir ,eydlr dl:rc! •• Biz, koıikoc3 
ln-'18.D VOeudUe, onunla mücadrle edemtyo. 
ruz. 

~ in kuıınuJ olduğumuz, hayal ve 
uylcti te!ırlmlt:e ba.8kın yapan btr tayYarf' 
tınlJyfc, ~dayaraJı: Jınşücumuzda dolqma.. 
P halladığı umnn.. hangi ta :<ynM töpnınu~ 
onu J>Ü5ktlrte.biUY'(lr. Hangi lldAJI YtJntrtı. 
f11muı; n ı;etfn tckıhenılzle onu mnbJtımtz. 
den defedebllfy-oru:ı ! 

Hem ne cllretU bir tayyare.. 'Yalnız bomba 
brrakmryor , inip eılceğlı;lyle zehirliyor bl. 
zf" llayır bay dtıktor.. Siz, alvrl5lneğl ço.. 

llmslı;, ldz tanımakta yaruJ..mı,smız... Söz. 
lerlııhe de,·am edip unıan da IKl)1Uyonıu. 
nıu: 

Dllllyada slvrls!neğin tele! etUğl .insanlar. 
la mesel! Umsahlarm öidUrdUğtı lruıanlarm 
~eUert arasmda timsah lehlne dUnyalar 
kadar fark vardır. 

Hangi bUyUk canavar bir veba mikrobu 
kadıu mutlrdtr. 

Bnrac1tı bir nnkta dhntmd ~nnliınn"Or: 

('.ok ~ukUr. g!Vrfııllnek bir timsah bUyUk1U. 

ttlndo defltdlr? 

AKSAM'da: 

Festivale da•r 
llllmı • Ft1J'l4un ~-az.ıror: 

Köprllden geçiyorsunuz. ŞlrkeU Hayriye. 
ıılıı 71 numaralı \'e çalgılı vapuru kalkıyor. 
Radyoyu açmıaıar, alaturka bir &§k §&rkısı 
çalıyor. ŞUphoye dllfU,yorıunuz, a.rkad&§ını. 

za aoruyorsunuz: 
- Festlvaı mi? •.• 
Arkadaşınız omuzunu kaldmyor: 
- Hayır, eskiden de vardı ... 
Taluılm meydanından ı:;eı;;eri{~n bir radyo 

eesl et.ta!ı çm çm öttUrUyor. 
Hah diyorsunuz. Bu ııe:er bir tcıUvnl nu. 

ınarasını yakaladım. Arka.d&§tnıza soruyor. 
sunuz: 

- Festival mi değil mi? 
_ Arkadaşınız cevap veriyor: 
- Yo .. ;Her pazar Taktim nıeydanınd'.l 

radyo çalar. 
!>oğnısunu isterseniz ba:Udığı gUnden. 

beri ben elimde fener tesUvaJI arıyorum . • 
v~ bulamıyorum ... 
Eğer !esUvall gliren "arsa insanl:vet namı 

na bana blldtraln ! ... 

Fototnıf ecrgls.lnl de mi ı;ISrm•iln tıe t:!~ 
du? 

H. lif. 

siye bindirerek §ehlrde gezdirdikleri, 
eğlenmelerine ve içmelerine mtisaade 
edildiği bildiril.'t!ekteydi. 

Mesele adliyen1n ciddiyet ve şerefi
ne taalluk ettiği için mUddeiumumtıik 

çok hassas da\Tanmış ve derhal onba.. 
§I Ali ile jandarma Ahmed ikinci 
sulh ceza mahkemesi huzuruna çıka -
rılmt§ttr. 

Jandarma Ali onbaşı hakimin su. 
allerine cevaben ~unları söylemiştir: 

"- Biz içtimai vaziyetleri müsaid o. 
lan bazı kimselerin hapishane otomo
bilile değil, taksi jJe ve jandarma em. 
rinde gönderilmesine mUsaade ediyo
ruz. O gün de Ahmede bu me\•kufla.. 
nn takti ile götürülmesini emrettim. 
Fakat gidip eğlence _yerlerinde dolaş
malarını tehbih etmedim.,, 

Jandarma Ahmed de: "Ben mev. 
kufla.rı taksiye bindirdim ve doğruca. 
Hapishaneye teslim ettim. Başka bir 
§eY bilmiyorum,, demiştir. 

Hakim gördüğü lüzum üzerine Ali 
ve Ahmedi tevkif ettirmiştir. 

Bu çok mühim hAdise hakkında 
tahkikat .derinle§t irilmektedir. lhba. -
nn doğru olup olmadığı ta.biatiyle 
tahkikat sonunda anlaşılacaktır. 

Müdd iumumi
liğin bir tavzihi 

( Ba.' tarafı 1 incide) 
ki sabıkalının içtimai seviyesi yüksek 
diye g<:Sste.rilcn eroin mlibtelası bulu. 
nan metresı ve arkadaşı lhsanın mace
raları öz edildikten sonra kör Nurifiin 
ıslahıhnl ·ederek ke.ça.kçılık takibatile 

meşgul ve memur olmasına intikal e. 
dilmiş ve bu sayede de birçok eroin 
'kaçakçılarını ele vermekle beraber bu 
sayede sağ ve solda eroin ticaretine 
başlaması yüzünden nihayet t utularak 
kendisinin ihtisas mahkemesi kararile 
tevkif edilerek hapishaneye gönderil. 
diği ve diğer mahkumiyetine sebebi. 
yet verenlerle bir araya konulması ne. 
ticesi bunlar taraf mdan meydan daya
gının çekilerek imdadısıhhi otomobili 
ile ccrrahpaşa hastahanesine yolunda
ki vaka tamamile muhayyel ve mev. 
hum tasvirlerden ibarettir. 

Mevkuf bulunan bir kimse mahkfun 
olu, karar kesbikatiyetedinceye kadar 
tevkifhanede kalacağı ve hapıshaneye 
konulamiyacagı gibi, Ista.nbul ceza e. 
vinde kör Nuri namında böyle bir 
mahkO.m da. olmadıgı, ancak iki gUn. 
denberi Nuri namında. bir mevkuf 
tevkıfhanede bulunmakta 1se de böyle 
bir dayak hadisesi cereyan etmemiş 
mevk\.ıf ve mahk~mlar arasında da 
herhangi bir sebeple hiç birisi imdadı 
sıhhi otomobilile cerrahpaşa hastaha
nedi.ne naklcdilmemiştir. 

Bu gibi efkarı amme Uıerinde fena 
izler bırakıcı durumdaki muhayyel 
hadieeler yaratılnrak yazılması dogru 
o~mıyacağı gibi. badema memuriyeti
mize alakadar eden bu gibi hususlar. 
da malumat a1marak yalnı& neşriyata 
meydan ver"lmcmesi ve bu yazınızın 
matbuat kanunu mucebince ilk çıka • 
cak sayınızda aynen ; 

Aynı sütun \'e aynı punto harflerle 
yn.zilması istenir., , 

16tanbul C. m.ıi<Mdum.unıisi 
11. Onat 

Teş<'kkür 
Müptela oldu~um böbrek hastıtııı -

mın ameliyatını büyük bir muvaff.-.kı .. 
yetle Gülhane hastanesin.de yapa., ve 
neticede böbreğimden bir badem -;esa -
metinde taş çıkarmak ıuretiyle bana 
yen 1den hayat kazandıran Ürolog ope
ratör Day Süreyya Atamala alenen min. 
net ve ükranlarımı sunarım. 

Aruıyak ŞAHIN 

ipekli imalatını 
kontrol 

Ve ni nizamna menin 
tatbikatı başlıyo~ 
Sanayı Umum Müdürlüğünden: 
l - Harcıilem ipekli mamulat.muz

dan olan Bursa krepdöşini, krepbir
man, krepdamur, krepjorjet, krepma
roken ve krepsaten nevilerinin bütün 
dünyaca tanınmış olan evsafı muhtelif 
sebepler ve bilhassa maliyeti ucuzlat
mak gayesile fena ve karışık iplik kul
lanmak, kumaş enlerini dü Urmek, çöz
gü ve atkı ipliklerini azaltmak neticesin 
de bozulmuıtu. 

2 - Piyasada alelUmum yerli mamu 
latı ipekli kumaşlar namı altında mağ. 
§U§ kuma satılıyor ve halk mutazarrır 
oluyoridu. İpekli sanayiimizi tedenniye 
doğru götüren bu halin önüne keçmek 
üzere yukarda yazılan ipekli mamulA
tm asgari evsafı tayin ve yüzde yüz 
halis ipekten kumaşları tıuni ve kan
~ık ipekten tefrik etmek üzere hazırla. 
nan nizamname Devlet Şurasından 

geçmiş ve Heyeti Vekile kararına ik
tiran etmiş bulunmaktadır. 

Bu nizamname ile bir taraftan nevi
leri yukarda yazılı kumaşların a~g;ui 

evsafı te&bit edilerek kalite bozuklu. 
ğunun önüne geçilmiı bulunmaktadır. 
Diğer taraftan ipekli namı altında satı
lan kumaşlar üçe ayrılarak yüzde yüz 
tabii ipekten olanlara "ipek,, yüzde 
yüz suni ipekten olanlara "suni ipek,, 
ve karışık olanlara "karışrk ipek,, iba
resinin kumaş kenarlarına açık bir ıu. 
Tette damgalanması mecburi kılınarak 
halkın alacağı eşyanın mahiyetini kolay 
Irkla tayin edebilmesi temin edilmig
tir. 

·Bundan ba§ka nizamname ile ipekli 
kumaı imal eden müesseselerin firma 
ve rumuzlarının kumaşlara vazeldilmesi 
mlikellefiyeti de konulmuıtur. Bununla 
da malın hangi fabrikadan çıktığının 
teıbiti imk1nı elde cdilıni§ bulunmakta. 
dır. 

Nihayet nizamnamede tesbit edilen 
vasıflara göre memleket dahilin!de imal 
edilecek kumaştan halen mevcut mem
lekette imal edilmiJ stoklardan ayırmak 
için bu stokların üç ay zarfında ticaret 
odaları veya bulunmayan yerlerde bele
diyeler tarafından kurşunla damgalan. 
maısıru emretmektedir. Bu kurşun ijam
ga mUşteriye satın aldığı halın nizam. 
namenin neırinden evvel imal edildiği. 
ni göıtererek ktimaşın ın&hiyctinin 

Satılık 
(B<J§ tarafı 1 incide) ı 

ri olan Hellevutslöys tehri hükumetin 
karariyle tahliye cdilmittir. ~una sebep 
kumların, yavaş yavaı ıehre hUcum et
mesidir. 

Filhakika bundan iki sene evvel, kum 
yavaş yavaı rıhtımı, ve limanı doldur -
mağa başlamış ve artık buralara gemi
yanaşmadığt için, liman idaresi l!ğve -
dilereke ba§ka bir sahil şehrine nakle -
dilmiştir. Bu yıazden, bittabi, bütün 

gemiciler, bir çok memurlar, ve bilhas
sa resmi ve askeri makamlar ıehrl ter -
ketmişler, binnetice ehir ticari ehem -
miyetini terketm1§ tamamiyle tenna
la nuştır. 

Böylece, iki ıene içinde koikocıl !e· 
hirden anca!ı 700 ki i kalmı§tır. Ş-:hir 

bugün adeta satılığa çıkarılmış buhı•lU· 
yor. 

Filhakika, 6 katlı muazzam bir 'ltel 
120 Türk lirasına, mükemmel kö~kler 
25-30 liraya, kocaman tarih b:r k:!;se, 
40 liraya, en şık barlar, içindeki m.:> -

bilyesiyle beraber 30 - 35 liraya u -
tılmaktadır. Diğer taraftan, mesel! lro -
caman bir sokağı, bütün evleri, mağa -
ı:aları ve barlariyle beraber 15UO
ıooo liraya almak kabildir . 

Söylendiğ'ne göre Holanda &a'layi 
şirketlerinden biri, hükumetle tem.asa 
girerek, kum hücumunu nönüne geçe -

cek bazı tedbirler almak üzere gör:.iı -
melere başlamıştır. Bu gör:işmeler 

müsbet bir netice verdiği takdirde 1e -

şehir .. ~,, .. 
h• · k. _ı.. 'yetinı ~ 
ır yıne es ı Qlemnıı 

bili~ ~~ 
. :"t..-- a~ Je l Bunu naıan ıtı ....... - nzleı-

zenginler, şimdi toptanJ-ıadıf\ı1' 
mağaza, bar ve saire •1 ıO 

)(8 1 
iş başında tki ,01cd~ 
Kadıköyde çavuşba§l 601 c; 

marangoz Şükrü ça~şı.rke~iJ ~ 
makineye kaptırmış, ıkı pa 

. . ,; ~ 
mıştır . >f UI'"' 

da Y • 
Bundan başka Galata rı'a cı 

• • i11' 1;1 • (J 
caddesinde Şemse(ldının ,. eljtll 

t'n sa& ~ kasında çalışan Kostan 1 ıııaıı 
kineye kaptırmış, dört par 
miıtir. 

uırıo 
332 doğu dl iti 18rı 

son · yokla~~= 
EminonU Aakerlik liu~ d$ ~ 

oJUP •• ~ 
Taşra ıubclerlrıe metıııUP rllıfJrr t!I. 

nU, Fatih, ve Eyüp kazaları ıu \-e 

gıılll " da oturan yabancı 332 do uıerlll 
la muamele gören kısa btzılleadl11 0~ ~ 
sevk emrine göre ıısc ve mu 0ı,-uJS ,ııf
mezun olup da daha yaıtsek yoıcısı:ı:;t, 
lstemiyeh okurlann ~.at.of 9'1 1, 
ı Ağustos 937 den 15 M•--se.dlltlf~ 
na kadar devam edectk olaD ı[IC ıı 
ilk ıubeslnd• toplanan aııl<er efı'~ 

uıe~ c 
muayeneleri yaptmırnal< el~ıe '"~ 
tah&detname ve ehtlyetnaJll ~eı °' 
mette Dlkllltat karşısında ~ .. arı fltJI 
askerlik ıubeBine mUracaaU 

lstanbul Belediyesinden : or 
1 - lstanbt!I belediyesinin KadıklJY11~~f 

kildar ve Beykoz şubeleri sınırları J: 6~ 
15 Ağustos 1937 ve Adalar, Bakırk ·~,t~ 
rıyer şubeleri sınırları içinde 20 Aıl18 ~eı 1987 tarlhl~rlndeo itibare n arkalık 
nevi eşya taşınması yasak edllmlştlr-ııd': 

2 - iske lelerde deniz vasıtaıarJ ıt~~ 
kıtra vasıtalarına yllkleme ve boŞ~ıs'6 lşlerlle kara vasıtalarından mait8ı ~8f ~ 
ve hanlara boşaltma ve buralardsJJ Jt81J 
vasıtal arına yükleme işlerinde 8 r 
kullanılması şimdilik caizdir. r•"d~ 

3 - Şehrin muhtelif mıot!Jkaı:t pil~ 
Kad 1 h bu luna n ve araba, k am yon, kamyoJJ 0 d0~ 

in ar ama- vasıtaların işlemesine milsalt oıoıaY~Jt11t1 
mında cinayet ve dik yokuşlarda nakllyat için 8 

!JlCÇhul olduğunu anlatacşktır 

HAdise Antalya da kullanılabilir.. 11ııf'
1 

oldu Ancak bu nevi eşyanın yokuşıarııJtB"J~~ 
Antalya, 4 (Hususi) - Burada ka - J8 1 8" 

dınlar hamamında misli duyulmamış na kadar araba ve. yahut kamyotJ .,sc ,1 
bir cinayet oldu. Hadise ıudur: mış olması IAzım geldlğl gibi tsŞ1 ,..,ııv 

Bir arsa ıneselesinden kavgalı 15ulu • 1 O 
nan Mehmet rakibi !brahimi ötaürmek her parça yllkÜD 15 kilodan faz 8 ' , 
üzere dükkanına gelmi§tir. C&fz değildfr. 

411
.t ~Jt 

Bundan haberdar olan İbrahlın evve- clpv ( 
la bir aptesaneye saklanmıı. Me~met 4 - Her tilrlO deniz vasıtaJarıl'.I sı;1I ıl' 
kendisini aptesane<le yaka1arnı1.11ilahını yılara kadar kUmUr, kum, tuğla, ~.ıtt1" 
ilzerine boşaltmak istemi§, fakat taban- Jı p 

ca ateş almamı tır. İbrahim de bundan kereste taşınmasında arkalık tJ' 
bilistifade l:oşarak kadınlar hamamına masına izin verilmiştir. t 89 
iltica etmiştir. Mehmet buraya da yetiş cıS 

miı. İbrahimi kadınlar hamamında sıkı~ 5 - Bu teoblhler elmdllf k seY J tJf' 
tırmrı ve bıçağını çıkararak miltea.idit cılar hakkında tatbik olonmıyacıılı a68) 
yerlerinden yarakmak suretiyle öldUr. --------------- ------ - - ( Av~ milıtür. Mehmet yakaJanmı~ ve t~~kif ~ 

edilmiıtir. Tahkikat devam etmek·~dir. •-.r.-•••llll••••••••••••••••• ... _. ıp 
Nfşan 

inhisarlar idaresi Kadıköy depo mU
dürü Bay Faik kıtı Selcan ile İstanbul 
Defterdarı Kazrm Görkay oğlu maliye 
varidat kontrolörü Haldun Görkayın 

nişan merasimi bir çok mümtaz z:vat 
huzurunda Çubuklu bahçesinde y:ıpıl • 
mı§tır. Yeni ni§anhlara kutlu olsun .. 

TEŞEKKUR 

13 temmuzda yaııhanemden çalınan 
kıymetli bir altın cep saatimi bulup bu 
glin bana iade eden İstanbul em
niyet ikinci şube müdürlüğüne ve bu 
serviste çalı an bütün arkada§lanma 
alenen te ekkür etrvcyi kendime borç 
adile derim. 

tsviçre tebaasından 
Richard Spielcr 

Jstanbul Belediyesinden: ril'~i~; 
10 Aiuıtoı 937 sah gününden itibaren Ka.raköY 1'6~eJ1bi~ 

zerinde aeyrüsef er icabı ve Belediye zabıtası talirn~tıı -t t'' 
Belediye tenbihi hükümlerine göre afağıda yazılı hu•u• tD' 
edilecektir. i ;te fı 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahiple:~ ri' 
förlerin arabacı ve ailrücülerin aıa~ıdaki maddele (J(• 
etmeleri ili n olunur. bİt' !' 41' 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldırmılardarı dıbil•" 

tan diie~ tarafa ancak çivi ile i9aret edilen saha ti' 
geçecektır. . it ~il" 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu aahaya ıeldiğı fer ı1~1J' 
dan yaya geçen varıa derhal duracak ve yaya gide~. 1 "''' 
len sonra yoluna d~vam edebilecektir. Bu sebeple nı1- 1 

rı bu sahaya Rayet ağır aelmelidir. ( B.) ( 4880) 



Yazan: Şaılot Pıim 
~ lngilizceden tercüme kalb ve his romanı 
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. \1 ey 
he rı •cvgili · · 

iti de b • sının hem evlenmediğine 
na,,. u alem· k . k "'Cllınu ın ralıçesi kaldığı· 
C!ıdille! rı oluyorldu. Ekseriya kendi 

do·' Ona eş 1 . 
&ıtıadı 0 abılecek erkek henüz 

. "· derdi. 

Öbc • 
bıt ... · r nehri Ü • • • • 
~- ·••tşti. V zerındeki köprü yapılıp 
"'b' eyn•· · ııı ~lat Sir ın rıcası üzerine inşaa· 
1.lllıtııdis ik· ~ey nezaret etmişti. Gen!S 
:r<ıto~ 1 sened b . . 

il uğr en crı bır defa olsun 

d 
Sir ~ arnarnıştı. 

tğ·ıd· ey bun . . 
)a ı ı. l3u .. un scbcbını anlamanuş 

tııııd Yuzden h·ı b' .. V ,. , a oı Ç :r gun eyn ın 
c~ verskroft '1 i. şatosundan bah-

l'İt "'Yn birçok . . 
llıı e Cenç k gccelerını uykusuz gesi-

ıı it ızı düı:·· .. hak' etıdis; :rUnurdü. Bazan o· 
dı.ı.kındalti ·~.e karşı lakayt olmadığı 
"ı;U f SOzleri ih tUr U ku bu . n atırlar ve sisli bul 

• lln-.:d sıslerde t . 1 . .• "" ek n emız cnmış go-
......, <-· apılırd F 

ala <>izi se 1
• akat gene onun: 

llıaz Vsem bil 1 A 
ilt e .... , dedi~. . e o amaz.. sla 
fıı1t~""cı ldağıı gını de hatırlıyarak bir 

rı Yenid tnış bulduğu sislerin u-
4.tab en kapad ğ .... d" 

tcıı1tıı a günün .. r ınr gorur u. 
tak •açlarını ?,1rınde -bu km, altın 
biı "e bu i•k ' guze} yüzünü unuta-

eceıc 'S enceı· 
d~ G tniydi? V 1

• ya~yıştan kurtula-
ltlc tnç kız k az.ıyetı cidden ümitsiz
bıııll •ahibi olarC~dıaini yüksek bir mes· 

oıdll~tnarnı1tı. ~ bild.iği halde vaadle 
he}' &tııtu öğre a fakır bir çiftçi oğlu 
dtı.·uolc: ki lce .. .a~s~Ydi ne yapardı? .. Şüp-' ao "l\.lllıne 1" Ct(r' YledikJ . calurdı söylemek 
\it ':. Şiıtıdi hi erıne kulak bile vermiyc 

t:ornı·· ~ olınazs k d" . . h l'-· Uyordu a en ısını a-
t' 11;ınc· · 
._ı. \1 e ı 'enenin h . 
~tıı fi Yn halt b azıran ayı gelip geç-
~ 

8 
tııseıetincı u aık denilen hastalı-

Aıt.:~llt en ku t ~:~ lılı§, keder : u~amamıştır. Yü-
~lı,~ Unutrn Çızgıleri kaplamıştı. 
~ ~!atına b.u§ gihiydl, Hergünkı.i 
t\t\ ır de a kı 
r t,;.. .... bitki .• ! n ıstırapların-
• oi_"<ltt a... nlıfi v b • 1. v. 

'<ltaL' ... tı,- e ezgın ıgı 
t\>· "'( ıı; o tna • · 

lrı-c f totnıi zıyı uzak bir hatı-
4tııııı ı.a~~ca bi Ye başlamıştı. Her sene 
on. •ıa}' r Para ·· d ·"'i'• ltotcueri . gon erirdi. Baba-
~t ~İllll tdu. ~1 an.ası takdir şeklinde 

ta f eyi hir ,_ tıasıyle babasını gönni 
la,f ıt h ~ aiilına . 
ı. "fi..,. iltıraıar '- getırmjyordu. On-
uo:t ~ .. ol\l ııı;end· · · 

Ut<f lltı k ıs.ını ısıkmıya bat-
A. 1. Utak d 1 

d."lilcg· 0 usu hediyelere 
~ ı, '1e " 

güzel kasabanın dört mil cenubunda, şa· 
tonun adı lda Kinsklif dir. Doğrusu şay· 
fiyem çok güzeldir ve ben çok memnu-

num. 
Bu sırada Sir Rey başka birisiyle ko

nuştuğu için lordun sözlerini işitmemiş· 
ti. Veyn göğsüne bir hancer saplandığı

nı sandı 

- Kinsklif! 
Evet burasını pek ıyf tanıyordu. Ço

cukken bu gatonun yanından birçok de
falar geçmişti. Babasının çiftliği Hol· 
vud'un bir tarafında şato da öbür tara
fındaydı. Hayır .. Buraya imkanı yok 
gidemezdi. Ailesine bu kadar yakın 

gitmek ve kendilerini ziyaret etmemek 
pek çirkin olurdu. Mütereddit bir ba
kışla lroda döndü: 

- Galiba, dedi. Size söz verirken 
b:raz acele ettim. Elimde ne gibi işler 
var, onlara bir bakayım. 

Lord Çarnovd hiç bir mazeret kabul 
etmek istemiyordu: 

- Sıhhatiniz yerinde değil, dedi, is 
tirahate muhtaç olduğunuzu Sir Rey ıde 
söyleyor. Sizi mütlaka bckliyeceğim. 

Lord gider gitmez V cyn endişesini 
Sir Rey"e anlattı: 

- Şato bizim eve çok yakın bir yer 
de, dedi. bu daveti nasıl kabul edebili 
rim. Bir garip vaziyette kalacağım. 

- Ben böyle düşünmiyorum, seni 
evlatlığım olarak kabul ettiğim zaman 
ailenden vaz geçmiştin. Senin evin ora 
sı değil, burasıdır. Babanla aramda ta· 
karrur ettirdiğimiz esasa göre, sen, is 
mini de evini de her zaman için ldeğiş 
tirdin. 

- Evet ama bu kadar yakına git
mekten hoşlanmiyorum. Belkide beni 
tanıyan birisine rastliyabilirim. O za 
man hüviyetimi sakliyamam. 

- Bu olacak şey değil çiftlikten ay 
rıldıiın zaman çocuktun. Halbuki şim 
idi .. Her hangi bir dükün oğlu sayılabi 
lirsin .. O kadar değiştin. Seni kimse ta 

nıyomaz. Mutlaka gitrmli~in. Lord 
Çarnovd en iyi dostlarımdan biridir. 
Ma!demki dünyada ya§ıyoruz, her kes 
gibi ya~amaktan başka çare yoktur. 

Haydi, kati kararını ver ve eşyanı top 
la .. Allah yolunu açık etsin. İstediğin 
kadar kal .. Ben İ§lere bakarım. 

h() g'Sin Yn ın sa • 
a..!le b' thUecek b'Yeıınde hiç çalışma- Veyn kararını kolay kolay veremedi 
~d it lt h ) ~ e ~~cçinzni e . a deydi. Fakat Evinin bu kadar yakınınau gitmek ve 
~ ~t bı' 1YOtdu yt... ızzeti nefisleri mü· 
•)... r il.f- ., cıep .. 

·•lan "«tn ol •ının de iıtegv i . ten . ınak .. • 
fi. Sır b tı bir da Uzere aralanndan 
~tıJı: <\ty ha g·· 
~ ~Yord ' e\'latlığın orınekti. 

~ta ~•le u. Arasıra ın halinden çok 
;._ Cerır ar1Yord.. onu yanına alıp 
'"'rı . " llıüb ... 
~~r bırindt e~iain b 
tt ~dıği ' Sir :Re .. uhrantı günlerin
~ ldı. l:lu eılc:i bir J ın ıcnelerdcnberi 

ttt· tat oıtu · . ~~ · ıitterı ordud . zıyaretlerıne 
""'lttt 01 •onra ç a bır tnüddet zabit-

0 lllu arnovd b v 

~ l'lt:n k ltu. ve ,. aronluguna 
t~ l>tlc cndinden Yn ı pek sev!di. 

lltd.' Siz·llıUteeaair ~Zmiı halini gö
~ı. ~ıı~U\ bir tan o ~u: 
.,_ t- '·d ~t r,.lı ı e ıhtiyacınız var 
•11rıll ... -t b "" ltnak .... 
lltıt ı, Gnz ana teli . doğnı değil. Bir 
fıtı - tidec e] bir aa ~~· Misafirim olur 
~ tr de \' eğitıdcn y 'Ye aldım, Hoşu-

>'o,_ ar. ~ eınininı Ba . 
11; Ya? u teJt1·ı· şka mısa-

ı. ''· ı ııne b" d" "'t v ey ır ıyeceği-

sonra da eve uğramamak hoşuna gitıni 
yordu. Eğer bu davetten kurtulmıya im 
kan bulabilse}~di, her şeyi feda edebi
lirdi. 
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V eyn, trenin, birinci sınıf vagonla
rından birinin penceresinde oturmuştu. 
Heyecanlıydı. Gözleri önünde, gene bu
ralardan ayrıldığı günde o)cluğu gibi, 

Yaşlardan mürekkep bir bulut vardı. 

Çocukluk senelerini ve o senelere ait 
ümitlerini, hayallerini düşünüyordu. 

Kumral saçlı, penbe yüzlü Mercuri 

Leyn'i hatırladı. Bu komşu kızı, gençli
ğe yeni ginni§ bir çocuk sevgisiyle sev
mişti. Beraber oynadıkları zaman Mer-

curi Leyn kendisine kargı ne büyük bir 

bağlılık, ne bilyük bir muhabbet göste
rirdi 1 ,t~i>'o 1\ kabuı et 

tlıaıtı ~. ~· '.Çolctanberi halini Eğer ana evinlden ayrılmazdan önce 
"- ' ,.,: "'tlll ır ılci h f "ili ~elt· Czıen 1 ta istirahat onunla karşılaşmış bulunsaydı, Genç kz 

tdcrı ı Cfend· darılırım, 
ı. ....._ h l'rı. ırn, te kk"' 
~bııı Qll aa ~ urlerl eka-
't td· tler· 

"iıı ıl'or •nizi k . 
't.,~İ>'illl lltrı. G l atı bi; vaat diye 
litit. ~•in.'b ŞuPhe c eceğ~nizden çok 
Si~ d '.'Qlt la ~~lr Yok k~ zevceın de 

t l>t >'fıye lrtık •ızi bekr b" 
\> t 'ltlltı.- Ye •alı .. .. ıye ı-
' >'rı: "C tUnu gun~ ~üdeceğiz. 

~dı,, l>e'-· Relebılırainiz 
"0t 111 • 

!\tt dil efc"d' 
'lft · ç . ·· ıın tıı. li Oldu lltıltu ; _derken tebessüm 

' tunu ~rd sa r· · · ...... ttı n ıöyı • y ıyesının 
ııı· l> '" erneyi 1 hiı 'lci .:a c tttj. unutmuş-
dııı;. ~i ""'1i . 

'llrııı >'ortılll l'rı ama n 
....._ ~i'l · Sayfj ~r~yc geleceği. 

.\ııe~~dini/enızın nerede ol-

ıniz. li 
olvud ismindeki 

zın söyliyeceği birkaç kelime, kendisi

ni ayrılmaktan vazgeçirebilir ve haya
tına başka bir istikamet vcrmiye kafi 
gelebilirdi. 

(Devamı var) 

Turgut 
Reis 

Müthiş bir gece baskını vererek 
düşman galilerini muhasara etli 

7 gali bütün 
servetlerile 
esir edildi 

TUrk kac.llı-galarını.lan bir haber var 
mı? 

- Hayır. Ponza adalan lsUkametinde 
uzaklaştıktan sonra bir daha görillmcdiler .. 

- Emin misiniz?. 
- KaUycn eminiz. Hiç bir izleri ıörWme 

dl.. 

Deıhal herp mecll!ıl toplandı ve mllzake
relcre bft4landı. :MünakR§&lar çok §lddeUI 
itli. Bir luııım kumandanlar oöyle diyordu: 

- Yola devam etmek çok tehllkelldlr ... 
Turgudun elinden kurtul&lamayız. Ostlys 
d& kalmak en salim yoldur. Tam emniyet 
geldikten sonra gideriz. 

Diğer bir kısmı itiraz ediyordu: 
- Tam emniyet ne vakit gelecek.. l§te 

Ttlrklerdcn bir iz olmadığını söyllyorlar. 
Gitmek daha faydaltdır .. Sonra hlc; umul. 
ma}'M bir baskına utrarız. 

Anderya. Dorya: 
- Hayır, dedi. Hiçbiri do~nı değil. Bence 

en korkusuz yol Sarılunyaya çekilmektir. 
Saatlerce süren mUnaka,,aiardan sonra 

panza. adalarından uzak Geçmek oartile, 
Napollye doğru yola çıkılmasına karar verlİ 
dl. 

Gün pek sakin geçti .. Hiçbir tarafta korku 
veren bir lzc raaUanmadı. Etraf kararırken 
donanma kumandanları,, donanma efradı, 

bir matem alayı gibi sessizdiler. Karanlık 

denlzlerl yarıp ilcrliycn r;cmllcr, son aUratle 
yol alıyorlardı. 

Be~ ağustos gUnU de aynı şekilde geçti. 
İspanyol ve Cinevlzler: 

- Artık kurtulduk ... diye derin bir nefea 
aldılar .. Kumandanlann da neşeleri canlan. 
mIJtı. Ay doğmu§, karanhk denize tattı bir 
renk gelmişti. Andcry11. Dorya amiral gemt. 

sinin bir kenarında oturmuı bulutların ara. 
smdan ba~ını çıkarmı11 aya bakıyor, sonra 

bu ay ışığı altında son suratle llcrllyen gı.ı 

mllcrlnl seyrediyordu. 

- Türk gemileri" 
- :rurklcr geliyor. 

Du aca, blr ölUm çanı gibi gemiden gc 
mlye dalg&landı. 

- Nerede?. 

- Kaç tane!. 
- On iki kl\dlrga .. Grandayı takip C'diyor. 

lar" 
Granda filonun en arkaııından gelen lapan 

yol galfsl idi. 

:Mendoyanın kumandRsında bıılunıı.n bu 
gali, az zamanda muhasara edildJ.. Turgu_ 

dun kadırgaları rtmdi her tarafa aaldınyor 

tardı. Anderya Doryanın flloau tamamlyle 
bozguna uğramıştı.. 

Gece yarısını geçmi§. vakit sabaha yakb 
§ıyordu. 

1552 yrtı 6 ağustos gftnll güne§ nerede ise 
doğuyordu .. .Ay bauuı bulutlar arumda 
kayboluyor, bazan başını uzatarak kanlı de. 
nlz savaşını seyrediyordu. 

385 sene evet bugUn" BUtUn gece devam 

eden harb sabaha ermlJU. Dorya bqta ol. 

mak Uzenı bUtUn gemiler Sardunyaya doğru 

yelken açmışlardı. Gece lkl gall zaptedll

mlştı. Sabahleyin etrafları sarılmış dört ta. 

ne daha yakalandı. Yedinci gali olarak Suı 

ta Barbara kanlı bir rampa muharebesinden 

llOnra esirler aruına katıldı. 

Gallplerde bulunan birçok Alman ve tapan 

yol askeri öldürlltmUş. esir edilmlJll. Napoll 

:muhafaza kuvvetlerine götürülmekte olan 
kUlllyetll para da esir edilen galilerden Tur. 

gudun eline reçtı. 

Niyazi Ahmet 

Ton Ton 
amca 

Dansedlyoır 

Ayşen in 
gelinliği 

. - Memleket hikayesi 

Yazan : Leman Kaıamanoğ/u 
(Dünkü bikaye,rıin devamı) 

' Avluya dü§en küçük bir taş yüreği. 
ni ağzına getirdi. Titriyerek kapıyı a.ç
tr. Hayali bile Ayşeciğin kalbini hop. 
latan genç, orada duruyordu. Biran 
bir §ey söyliyemediler. Neden sonra, 
Demirin titrek sesi: 
• - Ayşe, dedi. Anamı gönderip seni 
istiyeceğim. Bana vanr mısın? Önce 
sana danışmak istedim. Çünkü biliyo. 
nım, seni bana vermiyecekler, param 
yok diye. Ama sen istersen olur. Kork 
ma Ayşe, anam tütüne gidiyor, ben de 
çalışıyorum. Seni aç komam. 

Ay§e yutkundu, sevincinden tıkanı. 
yor gibi oldu. 

Demirin karısı olmak .. 

Ya kızlık şerefi, ipek entari, topuk
lu kunduralar. 
Boğulur gibi: 

- Demir, dedi. Ben de sana varma,_ 
yı istiyorum ama, topuklu kundura, i
pek entari alacaksın bana. Başka tür_ 
lü gelmem .. 

Demir, dünyanın en güç işini başar. 
mağa azmetmiş bir insan tavrıyla: 

- Peki Ayşe, dedi. Sana ipek enta
ri, topuklu kundura alacağım. Sen de 
benim karım olacaksın ... 

Ve kösele yonta yonta tahtalaşmış, 
haşin bir el, kızın küt parmaklı, kına
lı ellerini tuttu, çekti. Bir çift acemi 
dudak, badem biçimi menevişli gözle. 
rin üzerinde dola.ştr. 

Kapı kapandı, Ayşe avluda, baŞı a
teşler içinde, yere çömelmişti. Neden 
sonra sendeliyerek kalktı. Ince şiltesi
ni serdi, sımsıkı kapalı gözlerinin ka. 
ranhğı içinde, Demirin hayalini göre, 
göre uykuya d~ldı. 

• • • 
Günler, aylar ge~ti. Demirden haber 

gelmiyordu. Yalnız, pazar kurulduğu 
günler, Ayşe, dükkanmm önünden ge. 
çerken, yine orada, Demirin, hep ayni 
ateşli nazarlarla kendisine baktığını 

görüyor, lakin, bu sükütun manasını 
basit kafası bir türlü halledemiyordu. 

Demir günbegün zayıflıyor, Halise 
Dudu gün a§ırı gittiği çapaya, artık her 
gün gidiyor ve, akşamlan belini tu
tamıt<ıcak kadar bitkin, eve dönüyor. 
du. 

Küçük oğlan da işe girmiş, çoban 
yamağı olmuştu ... 

Bir akşam Halise Dudu, bembeyaz 
başörtüsünün altında, Demiri hatırla,_ 
tan ışıklı gözleriyle Ay§elerin kapısı
nı çaldı. Kızlar itişe kakı§a koştular. 
Şimdiye kadar kapılarını çalmamış o. 
lan Halise dudunun niçin geldiğini an. 
lamışlardı. ' '1 

Kaçışmalar. fısıltılar arasında, mi_ 
safir içeri alındı. Anneleri, alelacele 
sırtına geçirdiği yabanlık hırkasını i
likliyerek odaya girdi. Kız kardeşler, 

kulaklarını kapıya dayamış, can kula. 
ğıyla, içerde konuşulanı dinij.yorlardı. 
Yumurcaklar da öyle gilrültil ediyor 
ki, bir çift laf işitmenin imnam yok. 

Yanm saat sonra, Halise dudu, bil_ 
yük iş yapmış adamlara has bir tavır
la odadan çıktı. Ayşeyi iki yanakların. 
dan öptü, takunyalarını giydi ve git. 
ti. Bütün alle annenin etrafına toplan 
mıştr. Her kafadan blr ses çıkıyordu. 
Niçin gelmiş? Ne dedi? Entari filin a_ 

lacaklar mı? Ayşeyi verecekler mi? 
Anneleri: 
- Evet, dedi. Ayşeyi istedi. Üç 

dört aydır para biriktirmişler, yirmi 
beş banknotları olmuş.. Eğer söz ke
sersek, oğlan !zmire gidip gelinlik ala_ 
cakmış. 

Kıtlarm ağzı bir karış açık kalmış.. 
tı. Şu meteliksiz Demirin, yirmi beş 

banknotu olsun! Demek Ayşeye lzmir
den, boncuklu gelinlikle, ipek çorab, 
kundura gelecek. 

Ertsi sabah yengeleri, Halise dudu. 
ya giderek, kızın verileceğini müjde. 
ledi. 

Demir, sevincinden yerinde duramı. 
yordu. Yirmi beş lirayı biriktirmek i
çin, üç aydır sade kuru ekmekten gı_ 
dasım almış olan vücudunun derman. 
sızlığını bile unutmuş, anasının elle
rini öpüyordu. Ertesi gUn, 1zmiri iyi 
bilen paralı arkadaşlarından aldığı 
malfunatla, kafası yüklü, bir kamyona 
atladı. Badem gözlü Ayşe artık onun
du artık. 

Birkaç gün sonra, güneşli bir öğle so 
nuydu. :Kasabanın meydanlığında, bir 
sürü sıska çocuk,. kaydırak oynuyor, 
bir tarafta da, üç dört inek, tezeklerin 
üzerine ordu halinde konup kalkan, at 
sineklerini, kuyruklarmr sallrya sallr. 
ya kovalıyarak, gevi~ getiriyorlardı .. 
Birden tel8.şlr bir ses: 

- ÜJen Ahmet, diye bağırdı. Aşağı. 
ki yolda bir kamyon devrilmiş. İşte, 
herkes koşuyor, gel biz de gidelim. 

Çocuklar kaydırağı bıraktılar. Pen
cerelerden b~lar uzandı ve yalmayali 
takunyalı, pcştemallı, mendilli bir ka
file, çocuğun gösterdiği tarafa doğru 
koştu. Ta ilerde, yolun dönemeç teşkil 
bir kısım.da bir kamyon devrilmişti. 

Bir iki jandarma., bekçi, ve birkaç 
köylü altında kalanları çıkarmakla 
meşguldüler. İniltiler, figanlar, ta u
zaklardan duyuluyordu. Jandarmalar
dan biri alnından akan terleri silerek: 

- Bir kişi daha var, galiba, dedi. 
Son bir gayretle, kamyonun biribi. 

rine geçmiş, ön Jusmmı knldıroılar. O. 
. rada, nereden firladığı belli olmıyan 

Demirlerle yüzü delikdeşik olmuş, ya_ 
ralardan sızan kanlar, ~anaklarmda 

garip çizgiler hasıl etmiş genç bir çeh· 
re göründil. Bu, yüzünde, ani ölümün 
bile değiştirmeye muvaffak olamadığı 
sonsuz bir saadet ifadesiyle, öbür 
dünyaya. göçmüş olan Demirdi. Bir ko. 
lu kimbilir, ne gibi bir arzu ile, iyice 
açılmt§, diğeri !mnsıkı. Büyükçe bir 

yazma bohçaya sarılı kalmıştı. 
Demir, badem gözlü Ayşesinc ka • 

VU§mak için aylardır katıksız ekmel<-
le yaşıyarak, biriktirdiği paraların cJ. 
de ettiği yazma bohçasına, öyle kuv. 
vetle sarılmıştı ki, jandarmalar ve bek 
çiler, onu kolunun altından çıkarmak 
için bir hayli uğraşmrya mecbur kal_ 

dılar. 
-SON-

50 000 <dlcDaıro 
reddeden 
mu ha ırırn ır .. Meşhur Nor -

veçli kadın muhar 
rir Sigrid Un • 
dust, Holivud si
nema kumpanyn • 
larmm kendisine 
teklif ettiği 50 
bin doları reddet
miştir. 

Bu para, bu 
kadının yazdığı 
romanlardan biri. 
nin filme çekil • 
mesi için verili -

yordu. Norveçli kadın, kendi romanı-
nın Amerikan film kumpanyala • 
n tarafından sinemaya alınmasını iste. 
mediği için 50..000 dolar gibi bir parayı 
geri çevirmektedir. 

-····-·-·- ..... ımwaı:a::mı•••ır:=n•ıs 1 ....... -Dlf doktoru ... · § 

:i Necati Pahşi ~ 
~ ~ il Hastalarını hergün sabah 10 dan ii 
!: akşam 19 za kadar Karaköy Tünel~; 
: •. : ı' :: meydanı Mahmudiye caddesi No. :! .. !! ıı2 de kabul eder. H 
i! Salı ve cuma günleri saat 14 den~~ 
Ü 18 ze kadar parasızdır. g 
mm=m=-:11111: .:a:::ma:n:m..i 



s HABER - Akşam posbln 
~~======~==~==~================~ 

lstanbul konuşuyor 
( Ba§larafı. :J füw,ide) 

B.b!ğin te!:mil çöplerini anafor d.:>ğ -
ruca Galatasaray klübünün önünde bi -
riktirmektedir. 

Bundan maa.da Bebek bahçesinin 
s üprUntüleri de buna inzimam ediy ... r. 

Bun.dan dört sene evvel ayni ha..!i -
se val:i olmu~tu ve klüp namına beledi
yeye şikayette bulunmuş, bunun bir ça
resine bakılmasını rica etmiştik. 1şin 
garibi o zamanki Arnavutköy bele iiye
si süpıüntülerin · denize dökülmesini 
m:ne!mektense Galatasaray klübürvien 
dcn:ze g!rilmesini yasak etmeği daha 
kolay bulmu~tu. Neticede hepimiz ka
rakola posta olmuştuk. Bu defa da me
selenin ayni zaviyeden hallini taleo et

meyiz. 
Bu çöp meselesi göründüğü kadar 

basit bir iş değildir; bahusus ki İstan -
bulun afakım tifo denilen illetin sardı
ğı bir anda Türk gençliğinin en mühlik 
şerait altında spor yapmasına ne Tijrk 
milleti, ne Sıhhat Bakanı, ne de bel~di
ye müsamaha edemez. 

Sı:.iprüntülerin Bebek lroyunun açı -
ğında veya Arnavutkö akıntısına dökül 

mesiyle bu derdin kolaylıkla önüne ge· 

çilebilir. Bebekte asri bir deniz banyo

sunun mevcut olmamasından Gal.ıta · 

saray klübünde değil yalruz Türk 

gençleri, bir çok ecnebi sefirlerin aı!e -
!eri de yüzmektedir . 

Bu misafirlerim!zin her gelişinde de
nizin tarif kabul etmez pisliğ:nden do

layı bütün Galatasaraylılar muazzep ol
maktayız. 

Yaz mev.;iminin bu güzel günlerin -
de sırf suyun pisliğinden husule geie -

cek ve yazı bir kaç aileye zehredecek 
hadiselere meydan ver'.lmemesi lazım· -
dır. 

T:irk yüzücüleri belediyeden bu tth
likcnin bir an evvel ortadan kaldırılma-

sı için layık clduğu ehemmiyetin veri -

leceğini ve bu der.din bir iki gün zar -
fında bertaraf odleceğini bekler. 

Sııad Erler 

lstanbula her gidişimde vebaY8 

tutulmaktan kat'iyen 
korkmamıştım .. kı··il~·-. 

Sonra kıskanarak servetinden, şan Tefrika numarası : 13 ev eşalannın kadırgatara yu 8sıııadt 
ve şerefind.!n ve hayatından etmışti. ............................ .... ........................ emretti. Maiyetinde bulutlan r:rı )'errJ• 
İbrahim Paşa sarayının kapısı önün:ie, i i ler ve sair maiyet halkı, a~~jJe!· ~ıı 
sa.de bir üslupta çok güzel bir sütun i Provans seferi d ö11Ü§ünde : ve yatmak için gemilere ~~h 11es3~ 
var<lı ki, bana söylendiğine göre, Paşa : Barbarosun filosiy~e lstan · nız Bay L. Aramon, pad~_,..-}ıjııtlet ~ 
onu Macaristandan getirmişti. i=:.=::. bula g elen f ra nsu: papazı elçi kaymakamı olarak uç :rviaraııo • 

Bedestan fstanbulun ortasındadır. Jerome Maurandın hatıralan ile Galatadan kaldı. Kont de e frıP 
Günlerden sah olduğu için açık bukiu.k. ve seyaha tnamesi. Roma asilzadelerinden Ce~;, (il 

Orada dünyanın bütün memleketlerin - zipani ile beraer orada kal .... dı·..:ı 
den bir çok tüccarlar vardr. !randan, . ............... ..,.............. Bay elçi, akşam yemeğ~Il~:a;~~ P' 

Hind den, Mısır.dan, A Mkadan, Tataris [N) a1~0 <e d <e n : lata ekabirinden birinin evın r 0eıll1 ". 

Merdiven köyündeki 
müthiş cinayet 

tandan, Suriyeden, Iraktan Yunandan, Reşat Ekı em KOÇV }er bindikten sonra ka.drrgaııı .... deıı'°" 
örıU•· t İtalyadan dünyanın muhtelif yerlerin- mışlar ve Galata kapsının . e1' lil 

. . gahlar vardır. Bu dolaplar, ancak be - r.ırtıl · V' 
den getırtilrrıiş bütün t:caret emtıası reket ederek geceyi ge:ı ) es~' 1 

1 destanın kapalı olduğu zamanlar açılır. tarı jl 
için bedestanın içinde bir semt ayrı • (Evvelce zincir ile kapatı ,enitı ~ ~ 

Bedestende 10 eküye aldığınız bir c;e t· 
mıştır. şey, bu kapılarda sekizedir. Zira,, İs manın dışına çıkmışlardı. ııtiYe 

Bodestan haftada üç gün, salı, çar1am tanbulda veba.dan ölenlerin eşyalan bu ikisine doğru, Bay elçi de ge c" 
ba ve perşembe günleri açıktı. Bu l-ıe - k 1 d tıl di. 1t\tııı~ , ( B<UJ tarafı 1 incide) 

yediğine hamletınlşlerd!r. Aradan birkaç 
sa.&t geçince, ayni köyden lbiş İbrahim fs. 
ı:ninde bahçıvanlıkla uğra§an birisi İçeren. 
köyüne doğru giden yolda sanatoryomun ar 
kasmdaki.Kozyatağı denilen yerde, blr ada.. 
mm dUşe kalka ve lnllye inliye ilerlediğini. 
görmüş ve hemen yanma ko:muştur .. 

Kendisini bulduğum İbiş hadiseyi 
şöyle anlatıyor: 

- Adamın yanına yaklaşınca. bunun 
Müştak (beyler) de çalışan Ramazan 

olduğunu tanıdım. Yüzü gözU, üstü ba 
şı kan içinde ve vücudunun görünen 
kısımları mosmordu. Kalın bir iple 
bağlanmış olan elleriyle çözük panta.. 
lonunu ve donunun uçkurlarmı tutu
yor, mütemadiyen inliyordu. Başı a.. 
çık ve ayakları çıplaktı. 

Derhal kendisini tuttum, ne olduğu. 
nu sordum, anlattı: 

"- Sorma halimi, ölüyorum. Evde 
bir keçi ile bir koyun ölmilş, (hannn) 
küçük Nura.na taarruz etti diye (beye) 
haber göndermiş. O da geldi; elimi ko
lumu bağladıktan sonra kalın bir sopa 
ile bein iyice dövdü, eline geçirdiği dL 
ğer bir odunla da beni kazıkladı. Beni 
bir köşeye bıraktılar. Parmaklarımla 

a.yağrmın bağmı çözüp kaçtım. Allah 
aşkına beni kurtar. 

Hayretten şaşkına dönmüştüm. Der
lial kendimi toplıyarak bıçakla Rama. 
.za.nm bileğindeki ipleri kestim, yoldan 

geçen bir otobüsü durdurarak biletini 
aldım ve Kadıköye hastaneye gönder. 
aım. 

Havva ne diyor ? 
BAdisenin cereyan ettiği eve Merdi

yeı:ıkaY,Unün en yüksek bir yerinde bil.. 

Hatay da 
fesatçıhk 

intihabatı karıştır-
mak ı~to çalışıyorlar 

Antakya 5' (Hususi) - Hatay T ürk
lerinin her vesile ile gösterdikleri uzlaş
ma temayüllerine mukabil Vatani par. 
tisine mensup bir kısım Arablar fesad 

cılığı ve garazkarlığı elden bırakma

maktadırlar. Bilhassa yakında yapıla

cak intihabatta her ne pahasına olursa 
olsun ekseriyet tem.in etmek için geniş 
mikyasta propaganda yapmaktadırlar. 

Antakya Halkevi 
Antakya Halkevi hararetle çalışıyor. 

Merkezde yeni bir idare heyeti kuTuldu. 
Heyette merkezden ve mülhakattan 

azalar vardı. İlk toplantı iki gün evvel 
yapılmış ve bir program hazırlanmış. 

tır. 

Programda Halkevinin gaye ve va
sıfları tesbit edilmiştir. Halkevi bütün 
Hatayhlara açıktır. 

Heyette bulunan azanın isimleri şun
lardır : 

Abdullah Şeybzade, Bekir Bereket , 
Caf tt, H üsnü , Kemal , Nizamettin Sıd. 

dık, Süreyya, Şükrü, Tevfik, Yusuf, 
Kamil, T alip, Mahmut, Burhan, Sabit, 
Sabri, lbrahim, Asaf, Hacı Arif. 

yücek bir köşk. Yeni satmalmı§lar. 
Müştak bu Snl>ah memurlar tarafından 
götürüldüğü için evde yalnız karısı ve 
kızı vardı. Havva, iriyarı ve şişman 
bir kadındır. Beni güler yüzle karşı
lamasına rağmen • bilmem neden • 
fazla çekingendi. Hadiseyi şöyle an -
lattr: 

- İbişin söyledikleri tamamen asıl. 
sızdır. Ramazan ötedenberi namuslu 
çalışmıyor, eline geçirdiğini çalıyordu. 
Beyin tabancasını ve socuğun kumba
rasını aşırmıştı. Nihayet b:r müddet 
evvel 8 yaşmdaki kızımda bir gayrita. 
biilik müşahede ettim. 
Sıkıştrrınca Ramuan tarafından ber 

bat edildiğini söyledi. Meseleyi on gün 
kadar sakladım. Nihayet bir ebe ça -

ğırtınca vaziyet tamamen aydınlandı. 
Beye haber gönderdim, birkaç gün 

sonra geldi. Ramazan bu sırada evden 
kaçmıştı. !~işle bir alacak meselesinden 
dolayı münazaalı imişler, yolda karşı 
karşıya gelince t ekrar kavgaya ba-şla • 
mışlar. 

Benim bildiğim bu kadar, eğer Rama
zana birşey olmuşsa herhalde kavga 
ettiği adamdan olmuştur. Vak'a günü 

• 
Ramazana hiç bir şey yapmadığım~z. o 
sırada köşkte bulunan iki usta şahittir. 
Hakkımız mahkemede meydana çıka -
caktır.,, 

• 
Aldığmıız habere göre oturtuldu1tu kazık 

Ramazanm bağırsaklarını parçaıamıış ve 

kendisi kaldırıldığı hastanede kan kaybede 
rek ölmllştUr. Tahkikat devam etmektedir. t 
blı.cıtn sözlerlnln doğru olup olmadığı ve ı~ın 
haklkatl, tabfatile bu tahkikat sonunda an_ 
!aşılacaktır. . 

iÇERiD E : l 
:t- Belediye, kasap ve balıkçı dUkkAnla. 

rmda behemehal soğuk hava tertibatı bulun 
durulma.sma karar vermiştir. Bunlara. bu 
tertibatı yaptırmaları için muayyen bir müd 
det müsaade edilecektir. 

:,. Belediye bostanlarm da terkos suyuyla 
sulanmasmıı. karar vermiştir. Bu hususta 
bostanlara tebligat yapılmıştır. 

• Maçka. - Beyazıt otobüsleri dUnden L 
tlbaren fglemeğe başlamıştır. 

:r. Bugün yerıı mallar sergisinde bir top. 
Jantı yapılacak ve dalmt eergt binası tşlh 

meşgul olacak komite seçilecektir. 

t apı ar a sa ır , . ı· ı··n .ııoı.ıı- )~ 
destan b'Jyük bir saraydır. çi çepçev- Ertesı sabah, Ey u u dıtldall _t• 

f Bir günde beş yüz kişinin ölmesine ,, 
re, duvarlarJan 12 palme bir me'>a e t saat dokuzda, Yaradanına . ..; .,:ıc • 

rağmen, vebanın stanbulda halkın bi- ı .. :ı-- ' 
ile sütunlarla çevrilmiştir. Bu süt...:ılar ribirleriyle temasına mani olduğunu dım diledikten sonra, ger::u:ııaıı'rt~ 
la duvar arasındaki kısımdır ki, ticaret ı 1 d t k k ••· ı.ıı zannetmeyin. (Gezip dolaşırken) hn- ara ona ara ve pe .. ıııeŞ" 
eşyasının bulunduğu dükkan vazif,.sini dime dikkat etmekliğimi söylemi~lerdi. şenlikleri yaparak büyuk, arı~·vJ 
görür. Be.destenin beş kapısı vardtr. Bu tehlikeyi tecrübe ile gör<lüm Şöyle zengin İstanbul şehrinden ~de ~·df 

Ve her kapı bir meydana açılır. Bü- ki: ıo Eylı11 sabahı saat Y.e~ı saat ~~9 
tün bu meydanların etrafında, her nevi s . h hisarlarına geldı"k. orada ıl<l aat ~· aınt - Bart elemy yortusunun c.re-
ticaret mallariyle dolu dolaplar ve tez- fesinde, Bay ekinin yanındaki asilzade- kaldık. On bir eylul sabahı 5 

r' · 
~ ın 8 ,~? 

lere şimdi bir cami haline konulmuş o- Andros ve Tinos adaları~. 0ot" ( 
Dünkü yağmu .. 
run zararları 
Seller Lalelide 

kaldırımları söktü 
Dün öğleden sonra da şehrimize ve 

. civanna bol .yağmur yağmıştır. Yağ -
mur bir aralık sağnak halini al~nış, 

şehrin içinde ve dışında bir hayli zarar
lara sebebiyet vermiştir. Kasımr.aşa, 

Eyüp ve Aksarayda bir çok binaları su 
basmış, Laleli caddesinin mühim bir 
kısım kald:nmlan sökülerek t ramvay 
yolunu kapatmıştır. Bunun için yağ'1lur 
geçinceye !<adar Y edikule - Sirkeci, 
Topkapı - Sirkeci, Harbiye - Aksa -
ray ve Orta:köy - Aksaray tramvayları 
işleyememiştir • 
Yağmurdan bilhassa Dokuz.:ıncu 

YerliMallar Sergisi zarar görmüş, bah
çedeki pavi~nlann hemen hepsini su 
basmış ve bozulmuştur. 
Yağmur bilhassa Marmara truntaka -

sında tütr:inler, mısırlar ve sebze b:ıh -
çeleri için faydalı olmuştur. Harmana 

t 

alınmış mahsullerin zararı pek fazla 
değildir. 

• Polonyanm sabık Ankara elç!llği t1ca.. ı 
ret ataşesinin kardeşi Pr. Thade Vetulant, 

son zamanlarda •'Anadoluda f!eyahat., isml.n 

de bir kitap ne~retmlştir. Varşova. !}ark enıı 

tftUsü ta.rafından zengin resimlerle all.!ılen. 

ml.ş olarak neşredllen bu kitap, profesörün 

Türkiye dahillnde üç ay süren seyahati in.. 
lıbalarmı ihtiva etmektedir. 

• Kadıköy, Üsküdar ,.e Beyl<oz kazaların. 

da aym 15 ndcn ve Adalar, Bakırköy, Sarı_ 
yer kazalannda da ayın 20 5lnden itibaren 
sırt hamal!Iğı yasaktır. 

lan Saint - Dominike manastırının ya- .geçtik. On iki eyliılde, gun igo (e 

nında bir SaV'Onlunun evinde cöme~tçe Saint - Anges burnu ile o:lcr 
edı · ı bir ziyafet verdim. Dört gün sonra vi adalarının arasından g :ı ~tt 

... vle ye 
(iki ahpabım ile) bazı işler için bağ:Jan Saat onda. bay elçı og da tı~ 
Galataya gelmiştim. Yemek yemek için iken Mataan burnu açıkların 1.1 0r. J 

S · · "k k G llo burtl ıA<' avonlunun cvıne gıttı . Kapıyı apa- yorduk. Biraz sora a ocr . 
1ı bulduk. Komşusu olan bir Rum işpor- i8ik. Öğleden sonra dörtte rto I 
tacrya sordum, cevap olarak; karısmın, dık. .... ···ıedt.ll ~ 
kendisinin ve çocuklarının vebad3.f1 öl - Ayın on üçüncü guı:ı.ı, 0~ıctı~· 
düklerin söyledi. Dört gün evvel biz on buçukta Modondan k 1' ıııı(. 9 
bu adamın evinde yemek yemiştik. Şim üzeri Porto Gionehoya gelereı1' d~ 
di ise ölmücı. bulunuyordu 1 b",.de a!i 

:ı su aldık. Gecen saat ı. ' 1 

idik. • csoııll ~ Bağa döndüğümüz vakit SaV'Onlunun 
ani ölümünü haber verdim. Bay elçinin 
asilzadeleri vebaya yakalanacaklarrr.1an 
korktular. Bay elçinin hekimi alim bir 
adam olan Alban Hill'i bularak kendi -
sine, vebaya karşı bir ilaç yapması için 
yalvardılar. İyi ve ıatufkar doktor bize 
bir toz h;zırla.dı. Yalnız bir sabah, bir 
bardak Midilli ~arabının içinde bu ilaç 
tan içirdi. Bundan sonra İstanbula her 
gidi~imde vebaya tutulmaktan kat'iy -
yen korkmamıştım. 

1544 yılı eylül ayımn sekizinci g-J -
nü, öğle yemeğinden sonra, Bay l"lçi, 
bağda ve Galata.daki sefaret saray•nda 
bulunan bütün sandıkların, eşyalarm ve 

• EyllılUn yirminci pazartesi günU bUtUn 
ilkmekteplerde kayıt ve kabul muamelesine 
başlanacaktır. 

~ Adliye veklU Şükrü Sa.racoğlu Ödeml~
ten bugünlerde ıehrlmize gelecektir. 

* Florya.dan geceleri saat yarımda şeh. 
rlmizc blr tren kaldırılması takarrür etmiş. 
Ur. Bu suretle halk geceleri de pl3.jdan !.atı. 
fa.de edebilecektir. 

DI Ş ARIDA . 
cı İtalya ile İngiltere arasında.ki ) ~m. 

laşma temayülleri Berlin ve Parlste müsait 
§ekllde karşılanmaktadır. 

., , . ,~ 

Frankocuıar 
yalanı ıııı 

Meydana çı I< 'ıı-
1 gere ti'' 

Bundan iki gün evve lll°'t S'~J 
gerekse, hemen bUtUn dUn}'ll ~,ti~! 
Fransızın, 1ı;pe.nyada FranK

0 gıı tıl~?.; 
girerek, aııl kıtaıara esra.reıı r ,•t-.Q

aşılamak istedlklerini bl'~ıd ı:~ıı ~ 
Frankocuların tddlasınca b"J dC ıı"t\ P) 

ın • ıı!• r clilerlne yapılan aşı eaycs cıı1' ıııl 
hastalığa kat'lyyen tutuınıı~'ll ııetıct~t t' 
buna mukabil temas etultle ...,ııdd , .i 

bir ... ıııı• ~·hastalığa tutularak, uzun dece!< ;.,ıı t .. ,.ı.ıe 1'l p 
enerjisini tııme.mlyle ,..a., ~ceft ~ 

Her tarafta büyllk bir ııe~ ol~,ıı~ 
bu haberin. asıl ve esastan ıı5--ı~ \' ~ 
ştlmaktadır. Filhakika. 'f'r~>'°ıo~~et 
klmyıı.ker, biolojlst ve blll< 60rııft ~~I 
bu meııele hakkrnrla fikrini td tıı~ . .4 

al ... ~ P'.ı~ 
zetecllerlne verdiği beyıın ,.,ııı % 

undC· .. ı otll 
den heri Pastör enstıtUs ten1ııd > dl /f. 
ta.lıklarla ıı~raştı~mı, ırıU btı Fııli' ı;ttll ,,l 
tarla meşgul olduğunu ve sllfıe~r I~ ır 
tenaht tecrübeler yaptığın~ .. c1r.ıt .~ J 

l tın" ıı.P r # 
ra sırf bu tecrU be lerıne 5 ıııtııtl il" ,,,.ı" 
Uzcrinde taşıdı~ı halde ıı.ııs ıt1 ıı1'1e Jt tıııecco· ıs~ 
kat başkalarına aşııaya ,·e ~ · 
mevcut olmadığını anlatını§ ~ 
Ur: ıtıtl t ô<f~ 

tllİltt ,cı 
•'- Vakla, insan bu h 115 rJllıı 'y 

setmeden evvel onu b~1<ııl:rııı1~11oıı" 
Fakat kl'.ndisi de bundlltl ~)'il ~ıet-9 

Bu beyanatı. meşru 1sP ıJ~ 5..-
taraftar olmayan Entrıın9 • (1 I 
ne§l"etmekted!r. iS ~~il J 

• VPkıflar l.dııresl, Taşdelen suyunun en 

sıhhi ıartlar içinde istihsali için Almanyaya llf IBIR'~I 
yeni makineler siparl§ etnılştir. ~-~·~~ 

'i- Beledyenln Pn eski odacılarından muha. 
rıebo Odacısı Oıımnn dün vazife ba.,mda lk"n I ~ ~ ! .. 
katb eektesindl'n ölmüştür. . 1 - - -=-~ _ 

4' Devlet demlryolla.n hattının bir ucu j ... .AJI& ~- - -

• Alman Devlet reisi Hitlcrin "::\IUcahe. 
dem., isimll eserinin Avusturya.ya girmesi. 
ne müsaade eclilmlştır. 

• Japon imparatorunım kardcııl Prens 
Chichlbu Nazilerin Nurenberg kongresinde 
hazır bulunacaktır. 

• Hamburg hanedanına mensup kont ca. 
ba.y dün ekspresle ~ehrlmlze gelmiş ve Ro. 
manyaya hareket etmiştir. 

asiler arasuıd'1 t•ol'-e ..ı c ~ 
un ıı1 • .ı 

Madrlt 6 (A,A,) - 13ug atcS ııtı; •t 
hallesi cephesinde ı.tanz811 tll ttlce ~ıs! 
da asııer tarafından şıdde .:ııÇ .1 

tif· .. IJil' 
hattA top sesleri i§ltilınfş 

1 
\"llı<ıl 

hatlarında isyan harekcuer 

Zonguldağa varmı~br ... 13 ağustosta ilk tren 
Zongııldağa lşllyecektir. 

:t- Ereğli k8milr havzasında dr.vletc intl. 
kal etmiş olan 36( numaralı oca'< Eti ban. 
ka devredilmfştır. 

-\il İzmir UzUm kurumunun Avrupa amba. 
lA.Jlle glSndcrdlğf 1500 kutu YIL§ çekirdeksiz 
llzUm bugün şehrimize gelecektir. 

• Gelen malfimata. glSre Gedizde kar yağ. 
maktadır. Yerde beı santim kar birlkmiıtır .. 
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CUMA 

ACUSTOS - 1937 

Hicri: 1356 - Cemıı.zlyelevvcl 28 

OUne,in do&-u,u Giineştn batışı 

5.01 19,21 
\'akıt Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı lmsıı.l 1 

3,19 12,20 16,13 19,21 2109 3,01 

:r. Maarif mUdUrll Tevfik 'Kut diln Anka. 
raya gitml1}Ur. 

• Bulgar çiftçi t'rrknı;: rels! Av:ı.ıpadıı. 

yaptığı seyahatten dönilp ı~tasyondan iner. 
kcn tevkif edılmlştır. 

• :Maruf nlgill z edibi ncrn::ı.rd Schav ll~ır 
hastadır. 

~ Siyoniııt kongresi Fll~tlnln fJıkıılmlnt' 

ait her türlU formülleri kabul etmemektedir. 

teyit etml§lerdir. 



"l{~~~~-~duğunu 
söyleme, sana 

Para vereyim!,, 
1't1ahut Mey Vestin meşru 
kocası h8!ualannı anlatıyor 

Alcy v 
ı:ıllııda.ıı ~t 1911 ele C1:1c11d·. ' 
~cı . bır ınucıu 
~ e. "" et evvel Amerika ,..aze ''Yit ""'ty Ve .. -
~ ~ını~~r. 0 Z:l 1911 senesinde MUvoki 
~9 lıavlldl:ı rne.n 18 yaşındaydı . ., ıek. 
~t ,, btıttık bi çıkınca, bUtUn sinema a.ıe. 
• Yll!h r hey 
''-' ı,,111 bl ccan uyandığı 'Ve meı. 
~t t:ıı lliba r hayıı yaşlı olduğunu 

etu rUe ~ ... &'! ınaıu • gUrUıtuıu bir dedikodu 
ııı... "''llııtt ,__ tndur. 
~' ~uc l!Jac ~beb!yet ' ıne.;cıenın meydana çık.. 
~ 11 SııtktUa \'eren, Yıldwn kocası, 
~ ~tdı~1 l.Iey Vcsu 8 gUn ic;l.nde 

~ • ~l;unu ' ::ndığtnı ..-e ondan naaıl 
~~kit., l:- illtetc 

1 
bnakladır.. Fransızca 

"\{ l Ytz1y1 8 

8 
ilde tördUğümUz bu ıaya 

~le West·ı Yncn alıyoruz •• 

~~darı e'l\le~ :asıı evlendiğimi an
~ıtn: Qunku arımdan af dilemek 
\.... bır it' benim yüzümden kor-
•ctııı~ tafta. b 
' ~ e kaldı. ulunmak mecburi. 
\eı "'1l'ktn1 • ~aşını itiraf etmek. 

utr gcçkın b' 
"i~ ~tydir ır kadın için çok 

~~~ 1 ~~ • 

'1}1'ıtr b~daydım. Bir gün Miho 
.!21 • "f! b ır liy t • 

eıiıııı. aı1 b a ro geldi. Daha ilk 
~ \'" l'eıtıg,r1 . Ulunmakta kusur et
b!ı_ " t1 • ın kahr 
·~ ıcab l'i.f bir amanı olan sarı-
~ ıı~ ettiğind~enç kız, bende rolü. 
~ lttr·dıl'dı. F'a: daha fazla heye. 
~etd 1~di. .Ah at, talebeye bu ka. 

ile" e in ' Cen"lik ı 
"at~ er· '"· 

'l'ı~atı- ada§l~nıneı, bana refakat e-
tı.ı bııı; artlstıe~1 .bir bara götürdüm. 
aıa~ ordllrn ~ın oraya geldikleri. 
~~la~~l'or, gij1U kadaşlarım benimle 
~ bit 11(.!bebıyei°rlardı. Hele, bütün 

garu:l'keğ1ıı k Veren sarışın güze. 

~ : bUsbut~tı.nda bara gircliğL 
~~ ı,;~ ~~at, ke . ~lay etmeye ba..5-
~~i dıg nı. ba_;1dısı~d.en izahat al
~,. 0ldtıt;1 , .. 6ahıbı, bu erkeg-in ye·· -&-.qu •• ' 
li~ lbnidinı 80Yleyince rahat 

teıinı ~ e~ . atttı. 
~ buı sı tUnu, · t~ ditni hidu lnve ot ıki artistin ad. 
d ~ ıı r tazetecı ellerine giderek, 
'h.. onhı olarak t kd" t 

t. ~~t -"'! kend· a ım e. 
oı1 eıtı ·r ıleri · ~ ' t\a.ııi 1 ettim nı Şehirde gez. 
~: llaıb r buıunUr k O devirde otomo
~aerı.atkı bab IYinetli bir eşyay-

ı. eyh tek:ıın °tonıobili vardı. 
ı:n derhal kabul e. 

Ota lt 
~ d.o~~biııe, ~isan 191 t 
"il' -...ını . Itlard 
~ ~tnıttıia b~lacı a, şehir haricin. 
lıı t1ıtn ti~' bir ha I~ Ve gayet kısa 
'ol'tl leııtne :u ~UY 1 ahbab olduk. 
\>~d ~. ~ Yı kabuı ' g~nç kıza benim. 
"· l.h lltıa b edıp et-· -· . 'l:\>ab Cl<tb:ı.llı ir lehe .. ~.ıyecegını 
~l~ı· "erdi lSe sur ssumıe cevab 
~ •rtıırı., · İ!'akat :tını ekşitmekle 
oıdıııtı i~ılll)}Udahaİ aşkalarının 7.ev
b~' l\ı-tık. o da n~hetrnek adeti ol -
h4 ha ~all·i ~ae w ayet bu işe razı 
~lı"ttıl'tı ~ca1, i"i estıc evlenmekten 
11 ~rt . "' ın kal t~.._ n ... ,,. esı ...ı: mıyordu Bu 

"'l ""trı· ı:.unu · • 
t aıı 18 •tı 11 nisa Yaptım. o gün, 

~ ı. }'dl. Y~'llda nıydı. Mae West 
I Qı- Oldug• .. 
"' v Civa unu ıddıa et. 

ıltq 4- tı ~ .rılldakı . 
'% k~'l)}it h kUçük köşkümU 

lı.: 't ı, k l'nUı b· -
:l~ l'l 'Uıaı-1_ arım b ır hafta ol-
u" \tıı~ "l{ıtk . ana ŞÖ le . 

\>" 111~ ~ IA~ tıyat Y dedı: 
'ı-. l:t.~. "Qrn. /\ -ro trupuma ilti

·~ltı. İlefür .~abcy'mden mek 
~er· orun b . . -11'\'ıe bir ana ıhtıyacı 

t1ir1u adanı bu. 

~ ·.d~ Tcooasiy1e beraber ... 

lamıyor. Eğer gitme7.5em, arkadaşları. 
mm hali ne olur? 

- Fakat sen öltfrsen, rejisör ve ar
kadaşların, işlerini sensiz görmiyecek
ler mi? Yine öyle yapsınlar! 

- Evet amma, ben ölmedim. Bina. 
enaleyh bu adamları fen& bir vaziyet 
te bırakamam. Turneyi bitirmem la. 
:z.ım. Altı veya sekiz aylık, fazla bir 
şey değildir. 

Mae gitti, iki hafta müddetle bana 
mektup yazmakta kusur etmedi. Son 
mektubunun tarihi 28 mayıs 1911 dir 
Sonra mektuplar birdenbire kesildi. 
Yepyeni halılarım ve mobilyalarım a. 

rasmda yapa yalnız kaldım. O zaman 
danberi, ondan bahsedildiğini duyma
dım ve bUtUn ar&§tırm.alanm boşa 

gitti. Bundan altı sene evvel, birden -
bire karımın meşhur olduğunu öğren. 
dim. O zaman ona sırayla yedi mektup 
yazdım, fakat hiçbirisine cevab ala . 
ma.dım. 

Onun parasını istemiyorum ! 
Böyle bir süküt azim ve iradesi kar. 

şısında mektup masraflarımı derhal 
kesmeye ve belki karımın işine mani 
olurum diye 9usmıya karar verdim. 

Fakat bir gün geldi ki, yeniden ev
lenmek ve bu işi sağlama bağlamak 
istedim. Takımlarımı Milvokiye gön -
dermiye mecbur oldum ... Herhalde si. 
nema meraklısı bir memur bizim ma. 
eerayı keşfetmiş ve diline hakim ola. 
mamış olacaktı ki, gazeteler, malfun 
olan "heyecanlı if§aat" ı neşrettiler. 

Hayır, birçok dostlarımın ısrar ve 
tavsiyelerine rağmen, karımı hiçbir 
zaman görmek istemedim. 

Onun milyonlara sahih olduğunu bi
liyorum. Vakıa Amerika kanunlarına 
göre, evlendikten sonra, evlilerin eli
ne geçen servet her ikisi arasında mü. 
savi bir şekilde taksim edilir ama bun. 
dan bana ne? 

Onun parasını istemiyorum. 
Benden, karımın 18 yaşındaki hali. 

ni ve şeklini tarif ve tasvir etmemi is
tediler. Onu tarif ve tasvir etmek mi? 
Benim hafızamdan daha sadık olan ba 

zı fotoğraflar vardi~ ki, biraz roman. 
tik tavırlı güzel ve nahif bir genç kı. 
zın tatlı hayalini canlandırıyor. Fo. 
toğraf ın göstermediği bir şey vardır 
ki, o da saçlarının kumralla sarı ara
sı olan rengi, yanaklarının adeta si-

linmiş olan pembeliği ve gözlerinin al. ı 
tın şaşaasıdır. Koyu ve sade elbiseleri 
severdi; müziğe bayılır, oldukça iyi 
şarkı söylerdi ve zarif nahif görünü. 
şüne rağmen, bir kadın için şayanı 

hayret olan bir kuvvete malikti. 
O gittiği zaman, beni sevmediğini 

anladım ve bir müddet sonra, kendimi 
tamamiyle serbest addettim. Kanuna 
baş vurmadan, gürültü ve dedikoduya 
meydan bırakmadan yeniden e\•len • 
rrtek istedim. Fakat buna imkan yok-
tu ... 

Bir gün Mae'den mektup aldığımı 

zann~tmiştim !,,. Halbuki. bu onun 
zarf ve kağıdı üzerine, avukatı tara
fından yazılmış bir kağıttı ve muay. 

Ömer Besim 
Atletizm federasyonu 

miişavirliğinden 

istifa etti 
Atletizm federasyonu teknik müşa

viri Ömer Besim, vazifesiniden istifa 
etmiş ve keyfiyeti Atletizm federasyo. 
nile Spor Kurumu başkanlığına bildir· 
miştir. 

Memleketin yetiştirdiği en kıymetli 
bir atlet olan Besimin, fiili sporu bırak
tıktan sonra idareci olarak çok faydalı 
işler yapması beklendiği bir zamanda 
böylece kendini işten çekmiş olması 

bizi müteessir etti. 

lst a nbul s u sporları 
biri nclllk let'l 

Bugiin ve yann Modada 
ylizme miisabakaları var 

Denizcilik fclderasyonu, Kadrinin is. 
tifasın:ianberi bo§ duran İstanbul su 
sporları ajanlığına Behzadı tayin et

miştir. Ajanlık, tertip ettiği programla 
eyllılün ilk haftasına kadar İstanbul 

yüzme, kürek ve yelken birinciliklerini 
bitirmiş olacaktır. 

Bugün ve yann Moda havuzunda 
yapılacak tasfiye müsabakalarından 

sonra önümüzdeki hafta da final yüz· 
me!erinde İstanbul birincileri taayyün 
edecektir. 

Kürek için bu pazar gUnU Yenikapr. 
da olmak üzere bir teşvik müsabakası 
yapılacak ve eylulün be§inci pazar gü· 
nü aynı yerde İstanbul §ampiyonluğu 
icra edilecektir. 

Y clken birincilikleri bu ayın 27, 28 
ve 29 uncu günleri yapıalcaknr. 

Voleybol 
T. S. K. İstanbul bölgesl voleybol apanlı

ğmdan: 

Galat.&Mray • Feneryllmaz ara.ıımda yapı. 
lac&k olan 9315 .. 936 aenesl voleybol tlııaJ 

maçı Kadıköy Kuııdlll çayırında yanan C3kl 
Fenerbahçc klUbUnUn yerinde !edera.ayonca 
yaptmlan açık sahada 7 /8/937 cumartesi 
gUnU 11&&t 17 de nhaml Polatm idaresinde 
oynanacaktır. 

Takmılarm muayyen gtınde maç aa.&Unden 
on be§ dakika evvel, Fenerba.hçe spor klD. 
bUnde ha.zır bulunmaları tebliğ olunur_, 
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Yugoslavya seyahatı etr afın da 

Federasyon reisi 
ile futbolcular 

Seyahatten evvelne diyoı laı~dz 
şimdi ne dilJoı laı ! 

ifadeler arasında öyle 
büyük tezatlar var ki ! .. 

Yugoslavyaya ı;l<.len futbolcular hem ınn
nen hem de maddeten hiç ho§a S'ilmlyecek 
bir netice ile geri döndWcr. 

Yugoslavyadaki hA.dlseler hakkındaki dil. 
§Undllklertmlzl <.IUn yazdığımız için bugün 
bu noktaya tekrar temas edecek değiliz.. 
Yalnız, takımımızın seyahatten evvel Ye 

seyahat dönU§U, kafile rcll!i !edera.syon baş. 
kanı Sedat Rıza lle, bazı oyuncuların birL 
birinden ancak birkaç gUn ara ile yapılmtB 
beyanatları araamda o kadar bUyük ve gıı... 

rlp tezatlar gördUk kJ, bu noktalan teba. 
rUz ettirmek istedik •• 

Bu gUnlUk bu mevzu Uzerinde fazla bir 
şey yazacak değiliz. Yalnız muhtelit gazete. 
!erden kesip aldığımız ıu parçalan yazmak. 
la iktlfa edJyoruz • 

Gitmeden evvel 
Sedat Rıza. diyor ki: 
''- Takımımız en kuvvetli kadroslle yola 

çıkmaktadır. Maçlarda alacağımız neticeler 
şimdJdcn kestlrllemez. Fakat öyle zannedL 
yorum k1 yeneceğiz. ly1 hazırlandık ve ço. 
cuklarm kuvvei manevfyesl yerindedir.,. 

(Cornhurlyet SO temmuz cumartesi) 

Rasih : Dönüşte 
''- Bu neUcclerl gayet tabll bulmak iL 

zımdır. Eğer daha fazla gol yemediysek 
Türk oyuncularmm kudretlerl.nln UstUne çı. 
kacak derecede göaterdlklert ı;ayrettendir. 
Oyuncul&rımız bUtUn oyun mUddeUnce mü. 
cadeleden hiçbir an geri katmadılar. 

(Tan 6 afu!l'tos 93'1 cuma.) 

Gitmeden evvel futbolculann 
fikri 

''- Kendilerile g6rllJtUfUmilz futbolcu. 
lar, Belgratta yapacakları mac; ic;ln çok ha.. 
zırlıklı olduklannı ve neticeden Umllli olma.. 
mak !Çin hlçblr aebeb bulunmadığmı söyle. 
mekte ve Türklyeye galibiyet mUjdcslnl ve. 
receklerinl lllve ebnektedirler.,, 

(Tan SO temmuz 93'1 cumartc&l) 

Dönüşte 
Takmı kaptanı HUsnU Belgrad d6nU§Unde 

söylüyor: 

•'..Milli ktinıe mııçlarından yorgun çıkım 

bır ta!nmın on be§ gUn!Uk bir kamptan son. 
ra daha iyi bir oyun oynaması imkAnsızdır .. 

(Cumhuriyet 6 njtu~toa 937 t'umıı) 

Gitmeden evvel 
•' Hepsi birden (milli takımdan altı fut. 

bolcu) ala.kadar oldular.. Bu safer bir tek 
kl§i yerine nltı ağız birden konuşuyor: 

- Ne yorgunuz. Ne de sUrantrcneylz. Ve 
hattA ne do ULD.netuklerl gibi futboldcn bık. 
mı§ vazlyetteyiz.. BllA.kis ... Yugoslavlara kar 
§1 Sofyadakl 2.0 lık galebeyi tekrarlamama.. 
mız için bizce sebcb yoktur. Muhakkak ye. 

neceğiz ... 
Evet. .• ".Mııbakkak yeneceğiz.,. sözil, lrld1 

ası, kanantl hepsi için iyi bir temenni ve iyf 
bir tnanıı;ı .. Muhakkak yenmeliyiz ... , 

(J{ırmın nc)·a7 1 !) temmuz 937) 

Dönlişte 
•'Çok mllll maç yapan ve bu yU.zden t.ccrü 

be sahibi olan Yugoslavlar karoısmda §imdi. 
llk bundan daha. iyi netice almıımıza kendi 
bemıbıma lnık!n göremiyorum . ., 

(Tan 6 afuskııı 937 cum:ı) • 

Yugoslav ajansının 

bir tebliği 
Futbol takımımızın Bclı;ratta yaptığı maç 

ıar dolııyıslle bazı Yugoslav gazetelerUıin 

takım n.Jeyhlnde çok ağır neşriyat yaptığını 
dUn yazmıştık. Sonradan aldığımız bir tel. 
grat mühim bir kısım Yugoslav maltıu nın 

da. dostane neşriyatta bulunduğunu c~ . ri. 
yor. Yugoslavyanm resml ajansı •'Avala,, 
taratmdan Adeta bir "tebliğ., §eklinde verL 

len bu telgraf §Udur: 
Belgrad 5 (A,A,) - Avala ajansı bildiri. 

yor: 
Dl1.ıikl1 Yugoslav matbuatı, Türk ve Yu.. 

goslav mUlt futbol takımları arasmda yapıl. 
mış olan lk1 temas dolayısile uzun mUtaıea. 

!ar yUrütmektedlr. 

Tekirdağh Hüseyin Mülayime 
Kıran kırana güreş 

BUUln gazeteler, Türklerin güzel bir fuL 
bol oynadıklarını ve takat beynelmilel te... 
maslıırda ı&zun olan tecrübeye malik olına. 
dıkla.rmı yazmakta mUttehitt1rlcr ••• 

Politika gazetesi. futbol mevslmlnln bir 
TUrk • Yugoslav maçlle başl&mJI olm&l!Ull 
meserretle kaydettikten 11onra Türk takımı. 
nm gösterdiği oyunla, lıenUz bUyUk Avrupa 
takımlarına karşı oynıyamıyacağI hakkm. 
dakl yanlış tellkkilerl kA.milen izale ettiğini 
yazmakta ve mUtalcasma §U suretle devam 

etmektedir: teklif ediyor 
Pazar ıunU Tal•slm ııtadmda lnııııı: peb. • 

' 
fü·anı Vandervl"lt il~ ı;U~ceğl blldlrilen 
Tlirklye l>AşpehlJ\'aııı Tekirdağlı Hüae)1ıı 
bu sabah matb:uımıı.ıı geldi. Bu &ilree mu. 
na.oıebettle "unları ıöyledl: 

"-Ben bu ıiirl"O}I kabul C'tmek lat emlyor . 
dum. Fakat ''llllsr~ in korktu, ka~b,, deme. 
s inler diye kabul l'tmek mecburiyetinde kal. 
dun. Olireıten ı•nel ~ r nerirn, yt'nlllrlm gibi 

yen bir para mukabilinde benden skan. 
dal çıkar:mamamı :stiyordu. Bu mek. 
tup beni isyan ettirdi. Çünkü, matbua
tın, bu mesele etrafında gürültü çıkar
ma9ında. benim kat'iyyen kabahatim 
yoktur. 

Ayıp 

Hiç kimseye fenalık yapmak istemi. 
yorum. Ancnk hakkın yerine getiril. 
mesini istiyorum Sabık karımdan bir 
tek santim bile iı:;temiyorum. 

Mae'in teknmUlü ? ... Bu beni hayret. 
te bırakıyor. Böyle taze ve böyle tat
lı bir genç l<ızm, bilahare, böyle mü
tehakkim ve ~ahsiyet sahibi bir kadın 
olacağını asla rı.klıma getiremezdim. 
Herhalde "erbab" olmadığıma inan. 
mak lazımdır. Ve b:.bamın, o zaman. 
ki surat ekşi~m--si, birçok defalar ak. 
lıma geliyor. Milvokide, o zamanki bir 
<:ok dostlanm Mis' ers ''Mami" SzaL 
kusu iyi hatırlarlar. 

Mac West'in. h'llihazırda, "zevc'' sı
fatiyle beni tanıdıklarına takdim et. 
mekle. şerefin:? halci gelip gelmiyece. 
ğini bilmjyonım. Fakat ben aksinden 
hiç d~ ~eref c1ıwmam. Hiçbir zaman 
za'."lnı;:tmezoiı..., iti. biiyük bir s"nntkar 
olmak, evli clm:ı;:t ayıbını tevlid edebi
lir.,, 

7'c1drdcığlı Hiiset.(İn 

sözlne ne Hiıunı var'! Her ıey ringde bt'lll 
olur. Ben şunu tf"kllf ecll~·onım: 

Gllreııler ktrım ,kını.na olmalıdır. Yani lld 
ecnebi pehU\·anmdan ba,ka ayni glin gUrı•ş 
~·apa<'llk olan l\lillaylml dn °bf'nlmle tutu,ma 
~·a ı;-atırıyonım.. Hrm bununla, :\lillAl imin 
bl'nl yenip yl'nP.mly~·f"ğl de IDE'Jdaoa çıka. 

t'aktrr. ÇUnkll MUIAylmln ıurada buradll bt•. 

nl )·c-ndlflnl, h:ıtt~ on °iM'' gUn en-el Kızıka 
ham.'\llldl\ yanm ıııuttllk ı:-lin-ııte bcraberı• 

kaldıJmı illvs ı!Ulklnl · du~dıım. O ~ilrcş on 
beş dsklkn ııUrdD. J\lülA)im iki Uç dl"fl\ kaç. 
tı. Haklknt budur. 
Şimdi ben IUl!I~ imi rr l?leJ danma ~nğırı. 

~onım. 1nglll7 prhlhıınını yen~ de, yı>nll!!e 
d~ benimi~ paTRr günü ı:U~meyt' m.."<'bıır. 
dur. Çlinkil bl"n hundan "onrn. Tnk•dm ııta. 
dnıd:ı gür~ ~·Rpmı~A<'.Blml· Bııf:'lln. ,,.nn 
drnıP.n'. lı.I ıı;a\ ımklnnınJ ·R ka,.m'.'lm"lıdır. 
Kimin prblh"an nl ıhı~ıı p:u:ıır ı;-linll nıılaşıl. 
mlll ıdır. "\"ani bl"n pn'l.llr gUnU Ustüstl' liç 
g1lttıı yapmaya haurmı. ,, 

•'Türk temzılll takımı, heyeti umumlyes1 
itibarile c;ok güzeldi. Teknik husu11UDdakl 
zaafını canlı oyunlle tela.fi ediyordu. Bu ta.. 
kım, Yugoslavların en ziyade mUşkWA.tla 

ve bUtUn varlıklarını ortaya dökmek sureti. 
le yenebildikleri bir takım olmuııtur . ., 

Politika gazetesi, bundan sonra bazı Türk 
oyuncularının ~ahs1 kabillyeUerinl t.:ıhl11 et. 
mckte ve kcndllcrinln kazıınmak hususunda. 
kJ kat'! azimlerine ve galebeyi temin için ne 
bUyUk bir r,ıevk ve beyecıın ile uğraşmış ol. 
dııklarına i§aret etınektedJr. 
Diğer gazeteler de TUrk ekibinden sitayiş. 

le bahsetmekte ve takımdaki sıkı disiplini 
kaydederek zuhur eden bazı b!diselt'rln TUı:k 
takımı taraCmdllll tatbik edilmekte olan tn. 
glliz sisteminden doğdu~nu yazmaktadır. 

Türklerin Belgrattaki mağUlblyetlerl. ha. 
ktkt bir rnağlnb'y<"l s:ıytlnmez. ÇllnkU Avru. 
panm en bU)illt hirç'Jk te.lnrnları Belgratt11 
bundıı.n d9.h:ı a:-Or ını~l!!t-lyett' u~amışlar

drr •• 

F.:minih;ii - f-';ıı;;;inin 
Den!zc ' l ik mU!!abakalar t 

Eminönü Halkevinden: 
Eminönü Halkcvi Denizcilik şubesi 

tarafından denizciliği teşvik için 15 
ağustos pazar günü Bakırköy deniz 
hamamları ve Marmara Yıldızı gazino. 
su önünde saat 15 de başlamak üzere 
federe, gayri federe amatör sporcular 
arasınlda yüzme, sandal, yelkenli san
dal, kotra, federe klüpler arasında fıta 
ve yol yarışları, vaterpolo müsabaka. 
lan tertip edilmiştir. 

Birinci, ikinciye kadar madalya, ku
pa verilecektir. Müsabakalara girecek· 
ler 14 ağustos cumartesi günü akşamı. 
na kadar Halkevi ve Bakırköyünde de
niz banyoları sahibi bay Ömer Başola 
müracaatle isimlerini yazdırmaları ilan 
olunur. 
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Telefon 
ülkesi! • 

Biz<Z. Jorunuz~fiz~ 
(q,vap Vcırq,lim. ... 

' ...... 

18 yaşında bir hıza 

iki delikanh 
lsveçte hemen her işinizi tele- fazla gelmez mi 
fonla halletmeniz mümkündür eır :::1;:":d~':.~:::r'çın 

Stokholmdan yazılıyor: 
Her memleketin kendine hli.s adet,Jeri 

teamülleri okluğu gibi, hususiliği (Jlan 
tesirleri de vardır. Mesela, Stokholm
da, a~ağıda anlatacağımız iki yenilik 
tatbik edilmcğe başlamıştır. 

Bunun biri "Fröken Ur,, diğeri de 
"Fröken Vader,. dir. Bnun Türk~esi 
(Baan saat) ile (Bayan hava)dır. 

Mesele şudur: Telefonun mikrof~nu
nu elinize alıyorsunuz ve 239000 nama 
'ayı çeviriyorsunuz. Birkaç saniye sı:ınra 
ra, tatlı sesli bir bayan size saatin kaç 
olduğunu söyKiyor. "Bayan hava,, ile 
de münaıebetiniz ayni şekildedir. B J iki 
tedbirin, her ikisi de fevkalade faydalı 
olmuştur. Bu iki Bayan yalnız bir :ıok
tada biribirinden ~k farklıdır. "B;ıyan 
saat,, daima doğru malCimat verdiği 

halde, "Bayan hava., yalan söylüyor 
demiyeceğiz amma, verdiği sözü he: za
man 'tutnuyor; hava iyi olacak deJiği 

halde yağmur yağdığı sık sık vaki olu-
yor. 

!svcçte telefonsuz geçinmek teşeb'Lii· 
sünde bulunacak olan bir kimse, çok 
geçmeden, unutulmak tehlikesiyle irar
şılaşır. Hem de tamamiyle unutulmak 
gibi bir felaket ba§ına gelir. Denebilir 
k~ Avrupada, belki de b:itün dünyada, 
İsveçteki kadar her vesilede telefona 
sarılan ve uzun müddet göril~Hlen 

başka bir memleket yoktur, 
McselB. yukanda sözil geçen ''Bayan 

saat,. geçen yıl yalnız Stokholmda 
7,241.200 defa aranılmıştır; 1935 .Ce o
nunla 6.471.500 defa konuşulmuştur. 
' Hemen hemen her telefonla görüşü!· ) 
mekte, telefonla hallounmaktadır. Ev j 
kadını, zerzevatçıdan sebzesini tel.:ton- ~ 

la getirttiği ıgibi, aksiyoner, borsa:laki 
son vaziyeti telefonla tesbit etmektedir. 
Sözün gelişi olarak yalnız iki çeşit gö -
rüşmeden bahsettik. Daha binbir \t'Şİt 

vesilelerle telefona müracaat edildiğini 
kayde bile hacet <>lmasa gerek 1 Hem de 
ne uzun görüşmeler, bilseniz?. 

İsveçte telefonun ne kadar ~:imullU 
bir mahiyet aldığım anlamak için, 6,2 
milyon nüfusu olan bu memlekette 
672, 425 aonenin kayıtlı bulunduğunu 
göz önüne getirmek kafidir. 

Bu rakamlara göre !sveçte 1000 nü
fusa 110 telefon düşmektedir. Hele bu 
rakamların büyük şehirlerdeki nisbet -
leri ~ok değişmektedir. Mesela, Stok -
holmda, 1000 kiıiye 348 telefon, Goten 
burg, Malmö, Helsingborg, Oerebro ve 
Norrköping şehirlerinde 1000 kişiye 
100 ila 200 telefon düşüyor. Bu gidiş -
le, on yıl sonra, yüz yüze gelinerek, iş 
gö11:.ilemiyecektir, hükmü verilebilir. 

Hayat pahalılığı 
'Altı ay oluyor ki, fiyatlar çok yfJk -

selmiş ve dolayısiyle geçim de paha -
lılaşmıştır. Bu müddet zarfında, bilhas -
sa hükumet merkezindeki hayat, hiç Je
ğilse yüzde 20 pahalılaşnuş, hele ki
ralar oldukça ağır bir yük halini almış
tır. 

Fiyatlardaki hareket şimdilik yavaş 
bir inkişaf devresi geçirmekte olmasına 
rağmen, geçim masrafları, yavaş ya -
vaş fakat durmadan yükselmektediı. 

J ss1zlik ve i çisizlik meselesi 
İsveçte, resmi statistiklere bakılırsa, 

Z4~ • 245 - Acaba nerede bulunuyordu! İ§l 
lalle bıraktı ve yUrUmeğe ba§ladı. On metre 
kadar llerledikten sonra bir manlanm anUne 
geldi. Ellerlnl öne doğru uzanmı:t olan mun. 
tazam. ta§lara ı:arptı: ''Duvar! dJyc mırıldan 
dl. Demek ltl doklnnn yanındayım .. ,, 

...,,.,,,.,., .... 

yardıma muhtaç l 5.000 ki~idcn •Hşka 

işsiz yoktur. Fakat pratik bakımdan va
ziyet bambaşkadır. Hiç kimse ziraate 
yaklaşmak niyetinde değildir. Bu yılın 
hasadını yapacak i~çiyi bulmak bir :ne
sele loduğu için memleketi kaygı ve 
tasa bürümüştür. 

Mesela, cenubi fsvcçten gelen bir ha· 
bere göre, çiftlik sahiplerinden biri, 
hayvanları sağacak adam bulamadığı 

için ineklerin sayısını azaltmak mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Hakikaten, son haftalarda kendisini 
hissettiren bu eksikliği.. tamamlamak 
için, inlandiya ve DanimarFkadan a1am 
getirmek mecburiyeti duyulmuştur. 

Buna rağmen. rizaatte çalışacak işçinin 
temin edilmemesi, fsveç ekonomisinde 
çok ciddi telakki edilmesi icap eden bir 
davadır. 

Sanayi vaziyeti 
Endüstrideki vaziyet de bunu arıdı

ran bir §ckildcdir. lnşaat iıleriyle ma -
den endüstrisinde mütehassıs iıçi kıtlı· 
ğı olduğu için, Norveçten bile iıçi ge
tirtilmektedir. 

Bu iki nokta bir tarafa bırakıla.:ak 

olursa, İsveç iktısadiyatının İ§leri haki· 
katen yolunda gitmektedir. Çünkü, 1s • 
veç ekonomfoindeki faaliyet bir spor ha 
vası içinde inkişaf· etmektedir. 

Nitekim, İsveç gazetelerini okuyan 
bir kimse h~r vesilede (Rekor) ile kar. 

• şılaşmaktadır. Demir endüstrisinde 
, "yeni bir rekor,, vapur inşaatında (re

lror); devlet bankasındaki 700 milyon •

1 
luk mevduat bir (rekor); hasılı İsveç 

ekonomi hayatında en kuvvetli ammer
den birini (rekor) teşkil etmektC<iir. 

Kibar 

2• 7 - IAst!k bir m.ab!auıım fçlnde ve 
cebinde bir elektrik feneri bulunduğunu ha. 
tırladı. Buııu yaktı ve bir nhtımda bulun~
ğunu gftrdll. 

2!18 - Yava§ça yUrUmeğc b3§1adı. Ar
tık kurtwmu:f,u ve Londraya doğru yürü.. 

dofiurablllr 
"Betbaht kız,, imzasiyle bir mektup 

aldık. Sahibinin şaşkınlık ve heyeca.. 
nı, beyaz kağıdın üzerine kur§unkale. 
miyle sıraladığı satırların dizili§ şekil. 
}erinden de anla.~ılan bu mektupla §ÖY· 

le deniliyor: 

"Ben 18 yaşnıda bir kızım. 20 yaşın_ 
da bir genci seviyorum. Sevgilim ya
kında istikbalini temin etmek üzere • 
dir. Biribirimizi çılgınca seviyoruz. 
Fakat geçenlerde karşıma tam tipim. 
de biri çıktı. Bu delikanlıyla tanışınca 
sevgilime soğuk davranmıya başla. 
dim. Ama onsuz da ya.şıyacağımr hiç 
ümit etmiyorum. Diğerini de scviyo -
rum. Her ikisinde ayrı a~Tı hususi
yetler var. Onun jçin ikisinden de vaz. 
geçemiyorum. Ne yapayım? Artık ken 
dimi öldürmek üzereyim! Liıtf en bana 
en doğru yolu söyleyiniz. Bütün ümi
dim sizde,. 

CEVABBHZ: 

Bahsettiğiniz ölüm "manevi" olsa. ge 
rektir. Eğer böyle ise doğrudur. Haki. 
katen maneviyatınız, derinliklerinde 
gözler kararan dehşetli bir uçurumun 
ta kenarına kıı.dar sürüklenmiş. Bir tek 
yanhş adım kendinizi öldürmeye kafi. 
Bizim anladığımıza göre işin doğrusu 
şu: siz ne birinci, ne ikinci deli. 
kanlıyı sevmiyorsunuz. Onlardan sade 

ce 1wşlamyor8ımuz. Eğer böyle olma. 
saydı ve birinci delikanlıyı sandığınız 
gibi çılgınca sevseydiniz kar§ınıza bir 
"tam tip" iniz çıkıverince gönlünüzün 
hemen ona akı~crmemcsi lazımdı. 
Hem ''lam tip" iniz olmıyan delikan. 
lryı evvelce nasıl scvebildiniz ve 

"tam tip" i bulduktan sonra ondan ni
çin vazgeçemiyorsunuz? Hakiki sevgi 
bu kadar seyyal değildir. Hem daha 
on sekizindeyken iki erkeğe birdt>n te. 
salıup etmeye kalkışmak biraz fazla 
aç gözlülük sayılamaz mı? Ve bu faz. 
la i5tiha sizi mide fesadına uğratmaz 

mı? 

Size tavsiyemiz: hiç ae kendinizi 
(manen) öldürmek yoluna sapmadan 
bu iki gençten birini kat'i (ickildc ter. 
cih edib diğerinden ayrılınız. Bu terci. 

hi de §Öyle yapabilirsiniz: ikisine ·de 
evlenmek teklif inde bulunursunuz. 
Hang-isi bunu kabul etmekten çekinir 
veya sizi oyalamak isterse ondan he~_ 

men ayrılırsınız. 
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yordu. Birdenbire dU§ecek gibl oldu. Ayağı 
yum~ak bl: yere ı;arpmı~tı. IAmba.smı ayak 
larmm dibine doğru uzattı ve hayretinden 

dona kaldı: "Yarabbim! bir cesel!,, eğildi 

ve yavqça c~cdi ı;evirc:U. 

6~ 
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Yazan~ Morla t.ablım -39- N~ 

1 ,,ıo O rezalet gecesi iki Jillodan hongls ııP 
suçlu oldiiğunu sorarsanız buna ce\1 

veremem. Hem bu bana vız aeUr··· ~ 
" ıaıt11: 1 

- Görüyorum ki hiç bır şeyden ha -
beriniz yok. Esasen orada Jüloyu ıev· 
kif ettirdiğimı hiç bir yere akset~ir • 
medim. Malcımdrm, b<:itün hakikati 1~ir· 

denbirc meydana çıkarmak, büyük bir 
darbe vurmaktı. Bu itibarla her şeyi 
gizli tuttum. 

maulık yapm::ık niyetin~e de ditılt~ 
aylık bir meseleyi yenıdcrı bit~ 
bizi alakadar etmez. Eliıtıiıde • bU· 

danııgı 
işler var. jül,:, Kaboş ger par• •' 
~almadı. Mösyö Ri§ar on• ıal~t f 
ise, kendi arzusiyle verdi. O redıl~o'P 

. '11 ,u, 
cesi, iki Jillo dan hangisını • 

ıırru•11 
- Şimdi istediğinize nail oldur-uz ğunu sorarsanız, buna doı; elİ'· Ô ..ı 

mu?. veremem. Esasen bana vı.ı ~ ıasd'lr 
Patris bu suali cali bir lakaydi ile rülen kan, hırsızın biri idı. e ~·ti!' 

sormuştu. Delbo, büyük bir gururla: · ti demektir. Jülolardan biri ~i bili 
- Evet, dedi, daha doğrusu mal<sa- lanı öldü. Böylece adalet ye f 

dıma erişmek üzereyim. diyebiliriz. Polis de sneınnu~i e~ 
Patris yüzüne bakmadan sordu: · b A · ı · beni te .... ~ yanı en... mır erım 01ııw 11 
- Deliliniz var mı? ler .. Ben böylece iki defa rne z;ırer?' 
- Var aziz üstadım 1 Evvela l ülo dum. Zira, 2imdi hakika~i ~~,e ,ıu" 

Kaboşun dostlarınızla ayni vapurda o- bulunuyorum. Yani benı le d ısı~ 
luıu ve orada oynadığı rol. • - ül t e 'I' 

_ Ne rolil? madr. Yoksa tahanurı "".,11' . .A 

- JUlo, art.adaşlarınız Rişar ve An. 
tuanın hizmet!jiliğini yapıyordu. Ka
raya çıkınca .da otomobil alacaklar, onu 
kendilerine ~oför yapacaklardı. 

- Bu mallımatı nereden öğrendiniz? 
- Bizzat JUlodan .... 
- Demek ı.ize itirafatta bulundu? 

- Mecbur oldu.. Oranın polisleri a. 
dam söyletmesini biliyorlar. Jülo Ka -
boşun kurtarılan bavulu içinde yüz bin 
frank butdufar. O zaman itiraf etnıeğe 
mecbur oldu .. 

- Paraları kimden çaldığını mı? 
- Çalmamış ki .. Sadece paraları ki-

min verdiğini? 

- Kim vermiş?. 
- Fransa:fan hareket etmeden evvel 

Mösyö Rişar vermiş. 

- Antuan bir şey vermemiş mi?. 
- Hayır, c.na vız geliyormuş. Jl!lo-

nun iddiasına göre "bir hiç için amma 
gürültu ettik. Bir gece sarhoşlukla bir 

Şimdi aziz üctad 1 Siz ve ıe ·tti- /J' 
terih olabilirsiniz. Mesele b~il dC;: 
kimse onu kurcalayaın&J· 

· rrlıp geçtiniz. Mükernınel. 
Delbo sustu. Nefes aldı~·' 
- Bir tek sözüm daha defolııP {' 
Dedi. Patris 'bir an evYel Jlu'ıı(I 

mesini istediği bu adasnl~ etti \'f' 
son bir gayretle tahaınınül 

- Söyleyin 1. I 
Dedi. ~ 
- Sizden, dedi, farkında ğıJJS' if'p 

duğunuz halde yapmı~ oJdu ~ 
mukabil... Yo~~ 

Patris polise hayretle bak~~- l/ 
. t'yeceıw· . ' adam acaba para mı ıs ı ~ı 

ihtimal vermiyordu. J{ar§1~'.sıit d'r 
mın tabiatı, mevkii buna mu 1 
di: #' 

• . d' ':ı:e ıcarf ı - Dınlıyorum, de ı, sı 

pabilirim . . J 
Delbo kalktı, cevap vc~d.ı: tt"!"'.J 
- Muhterem üstadl Sızı~, fi"~ 

halt ettik diye hicret ettik, yetişmiyor· h" .. .. b kn1T11Cti var ' .. dl un uzun ence •J -- ıc•rr 
mu~ gibi, üstelik de para mı verecek - ldug~ umıı 

~ namuslu bir ada~ ~ . İZ· / 
mişil'J2? Bütün bunlar masal oldu ar~ık 1 
Hem artık bizim için dü~:inülecek bir 
şey yok. Geride, Fransa.da kalanlar dü • 

şünsün !,, diyormuş ve Mösyö Rijarla 

''armutluğundan,, dolayı alay ediyor • 
muş. 

Patriı acı ;.cı güldü. İki arkadaşı ara

sındak' ruh v<' dü~:in~ farkını anlıyor. 
du. S<>rdu: 

- Ri~r bu parayı Jüloya ne için 
vermit? 

· :_ Gerdanlığı madama iade etme&i 
tartiyle ... Jillo siıi gelip şatoda göriü -
ğü gece iade etti değil mi, madam? 

Dominik sapsarı kesilmişti. Ba2t ile 
işaret ederek : 

- Evet .. 

Dedi. Delbo devam etti: 
- Demek doğru söylemiş. Jülo Ka

boş bu ifadeyi verdi, mösyö Antua'l da 
sözlerini teyit edince, kendisini set"..>cst 

bıraktılar. Bu kaıdar ebemmiytsiz bir 
iş için onun Fransaya iadesini isteye • 

mezdim. İstesem bile vermezlerdi, H cm 

ortada hırsızlık ta yoktu. Binaenaleyh, 
onu orada bıraktım. Ben döndüm. Şim~ 

di, elimde zincirin bütün halkaları rnev 

cut: lki J·:.ilolıır, çifte kumrular, ve ıneç
hul dört kişi .. 

- Şimdi :ıe y;pmak niyetindesiniz? 
- Söyledim, aziz üstad l Bir dü§ • 

centilmen 

240 - Bu, Lavrens Şarltonun vllcuduydu. 
Kollan Mta. blr tahtaya sanlıydı. Açık du. 

ran ğözlerindekl deh§et ve alnındaki kor. 
kunç bir yara, ö!UmUnUn ne kadar tüyler 
Urpertlcl olduğunu &"östcrlyordu. 

niz. Ve bana elinızı venn ~p 
Patris tereddüt etmeden ce 

d .• ı. i 
Memnuniyetle ı. ,1' ıs 

Ve Delbonun farkına 
varı1l 

diği bir istihza ile : . . iı ı.. . / 
S. b .. "k b'r potıssın eV - ız, uyu ı ıııııı 

Dedi. Delbo, kendine uzı i' 
tı, çıktı. Gitti. ,•fle ~~ 

Artık mesleki bir tesa~u t~tı .:ııt" 
. b. d .. ek ıh .. w ..,ı 

gayrı ır yer e gorrn J(t•· pll' 
yan bu adamı düşünüyordu~ d• >''vt-~ 
kadar fenalık yapmış, dalı lİ'eıt•P ~ ~ 
istemi§ olan ve nihayet, • ade l<,ı~~ 

b . •etı11 ">. ' kabul etmek mec un} dıl• ,p• · 
<iuğu bu adamı düştinÜ~o~l)'a s'~ıf 
elde ettiği sükunetini P3 3 ,ı.tlı 4.i 

·· 1te'"' ·r I" mıştı. Llkin artık, ınu . je, 1'l 
. t>ır .J 

çayır,, rezaletinden hıç ııtl• ,tr 
lıt'l'ıııı' ıcc' dan başka bir §ey ka tııff• 

Dominik divana uıarı. / 
bir tebessümle bakıyordu· .1~1, 

k _, d" d" rnsrı sı Ad~') 
- Artı , .ue ı, UJ ·rıôeıı "~~. 

Iim etti. Delbo tchditterı teri t rcY 
Şüphesiz artık bu rnese ol-' 'e 
kapatması için emir alıt'Jl~ ıJ!I I 

- Zaten söyledi ya!·· ··cıd'l' (ır ' 
- Bu ziyareti ile de.rr:~e 11ıı111 

nunu bildirmi,J oldu, 'bıt.ı ,11 
mağa geldi, demektir. (peı:6f111 
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:ıt gösteriyordu. Çiçekleri pazarlık 
1

: cdilıneden adeta kapışılıyordu. 

könar tarafından teslim edilen kmn bu 
olduğuna tamamen emin milin? 

,. §P<>rtaaının çabucak boplmasına 
e boynundaki me§in çantanın §işliği-

:e bakılırsa kazancının oldukça. yolun· 
"a olduğuna hükmetmek lazım gcli· 
.rOrdu 

re;e~ç. kızın biraz arkasında. her ha· 
lu ctuıı takip eden bir delikanlı bu
l§~~Yor ve kendisini bağrı yanmış bir 

gibi seyrediyordu. 
Na· ketı r_ın Yapıh olmakla beraber hare-

llli erı. çok çalak görünüyordu. Eski· 
di ~ kUl rengi kadifeden elbisesi ken-

Vı~~:e ~:k. yakışmıştı. Mağrur bir ta
cakı YUrUyor, her adımda asabt ba· 
:ı arını sarmış olan çizmelerinin mah 

tutlharını §Ikırdalıyordu.Merd yüzünde 
af b' Er ır mahcubiyet okunuyordu. 

l 
Ulde, gUzeı çiçekçiden aldığı belli 

oan b' hah ır. zambağı ara. sıra koklamak 
1• anesıle öpüyordu. Bütün bu hare· 
·l\.Cller· 
ğu 1 g~nç kıza. delicesine işık oldu· 

;u :ıneydana koymakta idi. 
Itad ahtarevanın içindeki csrarensiz 
ge ın Yan aralanmış perde arasından 

d
. n!: luıa bakarken bu genci farketme
ı "l !!Uz·· nci çiçeği,, ni uzun ve dikkatli bir 

U§ten sonra mırıldandı: 
aa; lialk bu kızı iyi tanıyor ve sanır 

seviyor da. 

he~erde ayakta duran ihtiyar kadın 
en cevap verdi: 

gu°; lierkes tanıyor madam. On beş 
)[ ..... kevvel l>ar:se geldiğim zaman h~r 
"" ena· . gu ısınden bahsediyordu. Birkaç 

O ~ sonra ona yolda tesadüf ettim. 
trıadadar §aşrrdım kl yanına yaklaşa
tad tın. Kendimi topladığım zaman or· 

an sırolrnuştu 
- Sa.na doğar doğmaz Landri Ko 

- Nasıl olmam? P zamanlar Landri 
ıinyör Konçino Konçininlıı en emin 
adamlarından biriydi ve aiyör o zaman 
lar henüz ıimdiki gibi mareıal Dankı 
ve Baıvekil değildi. Bu laz:odur madam, 
bizzat sinyör Konçininin kındır. 

Büyük bir liatiyetle ıöylenen bu aör. 
Jer karşısında tahtarevandaki ka'dın bir 
müddet sustuktan ıonra: 

- Konçininin kızı olsun • (iedi. Pa. 
kat kimden, bunu biliyor musun? 

Bu ıual zahiri bir lakaydi taııyordu .• 
Fakat ihtiyann gözlerine dikilmit iki 
siyah gözdeki ateı cevabın ne ka"dar ı-. 
brrıuzhkla beklendiğini meydana koyu. 

1 
yorldu. , 

Koca kan batını meyuaane aaltadı: 
- tıte onu bilemiyorum. Uzun müd. 

det araıtırdım. O aırada Konçininin bir 

sürü metresi vardı, fakat Floranaad:ı 
zengin bir aile yanındaki itimi kaybedin 
ce araştırmalarım yanda kaldı .• 

Siyah gözlü kadrn sakin ve tektir 

etmiyen bir sesle: 
- Hanımının eıyaaınr çaldı tın için;, 

dedi. 
..:... Çalmak mı? Kıymeti yüz duka 

altını bile etm.iyen bir mücevhe· 
rin alınması hırsızlık mıdır? Ne ise hem 
yerimden kovuldum, hem de zindana 
girmemek için kaçmak mecburiyetinde 
kaldım Bu sıralda Landri ile münasebet· 
te idim. Bana küçük bir kız v,.~di ve 
beraberimde götürmemi söyledi. Bu va• 
ziyet kar~ısında benim gibi fakir bir ka. 
dın nasıl araştırmalar yapabilirdi? 

Kadın teessürle içini çektikten sonra 

devam etti: 
- Maatteesssüf evet .. Annesinin ir 

mini öğrenecektim. Yazık oklu. Eğ!r 
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Mişel Zevako 

PAR DAYA N'ın 
KIZI 

HABER 

• 

l""""~: .. ::::·;;~;~;;::~=~=~::~wı 
i dilimize çevirtilınit ve ıaz.ete içinde far 
i ma forma verilmiıtir. "Pardayan,, seri. 
·ı ainin devamı olduğu kadar batlı batm• 

bir vakayı da hikaye eden çok heye-1 
canlı ve meraklı bir romandır. I ..... ~., .................................................... . 

g~zetesD 

n ~·.·~ 



< 
!!. 
~ ..... 

Bu eserle HABER gazetesi neırlyıtı her biri, 250 aayfa'dan eksik oJmıyan 
S büyük cildi tamamkmış ve 9 uncusuna başlamıı oluyor. Bunlardan yedi ta • 
nesi Mişel Zevakonun Pardayanlar !erisin.dendir. Biri "Güzel Prenses,, adındaki 
kitaptır. Yalnıı; HABER gazetesi içinde forma halinde verilmekle toplanan bu 
eserlerin matbaamızda kitap §eklinde mevcudu yoktur. Bundan sonra çrka • 
caktar da kitap halinde çıkarılmıyar;ıktır. Okuyucularımız bu formaları top • 
tarlarsa kitap piyasasında mevcudu bulunmıyan bir kollcksiyon yapmış olacak
lardır. Toplanmasını tavsiye ederiz. / 
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Pardayanın kızı 

-1 

Sentonore sokaQında 

Lın-r sarayının bahçelerindeki çl-1 
~ekli ağaçların gür.el kokular neşretti-
ği bir ilkbahar sabahı... l 

Paris kadınları bu saatte evlerinin 
yiyeceğini tedarik için çarşıya çıkar· 
lar. Sentonore sokağı binbir çeşit te
laşlı bir insan kalabalığı için de, sey

yar satıcılar, dilenen papazlar, heybe
li kör dilencilerin bağırtı ve çığrak 
sesleri kulakları sağır edecek bir gü
rültü .çıkarıyor. 

Şimdi Jan Jak R~BO sokağı ,denilen 
yolun başında sade bir tahterevan du
ruyor. Yan tarafındaki meşin perdeler 
sıkıca indirilmiş, birkaç adml geride 
de on kişi kadar bir silah§Or grubu 
bekliyor. Bu adamlar, kıyafetlerinin 

muntazam olmasına rağmen b!r hay
dut grubunu andmyorlar. Hepsi çok 
güzel atlarının lnerinde bir put gibi 
hareketsiz dur,arak gözlerini sediyenin 
önünde at UstUnde duran korkun~ bir 

. iri yan adama dikmişlerdi. Süvari, az 
görülür bir cUssede, geni6 omuzlan 
kendisinin harikulade bir kuvvete ma.. 
Jik olduğunu isbat ediyordu. üstündeki 

, m"r kadife elbisenin zerafeti sahibi
n1- bir uilzade olduğunu ilan etmekt~ 
idi. 

Emri altındaki on haydut, gözlerinj 
11asıl ona diknıişlerse o da, aynı şekilde 
gözlerini me§in perdeye dikmiş. 

Tahtarevanın sol tarafında; üzerin· 
de avama mahsus elbise bulunan bir 
kadın duruyor. Ylizünde ha.inane bir 
tebessüm bulunan bu kadının kaç ya,. 
şında olduğunu kestirmek katiyen im· 
klnsızdı.. Kadın day&nmıe olduğu tah· 

tarevan& bakmıyordu bile. Garip bir 
şekilde parlayan gözlerini Sentonore 
sokağına dikmiş, kala.balığı dikkatle 
gözden geçiriyordu. 

Bu vaziyette dururken başını bir
denbire çevirdi, ağzını meşin perdeye 
yapıştırarak mırıldandı. 

- İşte madam! "İnci çiçeği,, denen 
kız. 

Perde hafifçe aralandı. İnsana en
di§e veren iki tatlı göz "inci çiçeği,. 
denen kızın üzerine takıldı kaldı. 

Ancak on yedi yaşlarında, insa.nı ilk 
bakışta teshir edecek bir gtlııelllkte 
aüslU elbiaeainin önünü örten bir çi. 
çek sepetini gezdiren bir kız hakikaten 
"inci çiçeği,, di!nmeğe lA.~ktI. Teni 
sattığı 18.lelerrlen daha beyu. Çok tat .. 
h bir sesle yolu kapayanlara çiçekleri
ni satmak için malmı methediyor. 

- Nazik sinyörler, rüz.el hanmılar 
çiçek almaz mısmız? İşte "inci çf~ 
ği,. geldi. Zambaklar, gQller var. 

Halk kendi kendine "inci çi~ .. 
adını veren bu güzel kıza. gülerek yol 
açıyor ve kendiaine bariz bir muhal>-
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~~ ••JigflremetreJ, Amerikan ietidi bir mettir. Güzemı: 
1ıızeıt~ ,; f/enç k"ı.zl.<ırın vücutlarını ö'lçmek için J..."UlZanılmakt.a olaıı bu 

İlcıtdun tam bir şekilde siliieti.ni çıkarmalc kabil olmaktadır. 

BU günkü 
,~&dyo porgramı 
ıa . 
~ l>llJua ı gık yayın, 23,4.~ dana muııiklııl, 1ıUrabaUerde 
-.&o (bıtınr 4: ı:nllalkLal, 19 radyofonik haberler. 

~ia~ ~ ~~aaııaraı: :;;1:~: __ N_ö_b_e_t_ç_l_e_c_z_a_n_e_Ie_r_ 
n...,-· ' G •'-- - tJetı, l&at ayarı 211'5 orkeı Bu ak§am oehriıı muhtelif ııemtıerinde 
~~ıııı ~--- "e boraa , • 
~t -•razıu, 22 haberleri ve ertesi 

llh.. __ , P'ıtllan .ao Pllkla sololar, opera 
~I ' 23 llOn, 

eg ·ile ltu 
'ÇQJt k~ 
~ • 20,05 ru:· US,35 konu§m&, 19, 

''~ 21.~ Oı>e Un akıs.ıerı, gramofon, 
~ ' ha"a, ha: Pf.rçaıan, 22,05 radyo 
~...... rler, l!por, 23,35 kan§ık 
ı~· a. •.oa . 
~ ıc~•tatra lt tA'' ko~t'rf, 20,a:s konferans. 

' °l>eraaı 2 ' 21·25 &'l'aıno!oula ''La 

11.oıs 
: • t ha'ber1er, 

llı1131kt 
• 21 • koro ko 

~ ~ konıer, 22 o?laert, 20,05 karı§ık 
~- ~<il; l'aYt.ı:ı, 23 ' 

5 Otkcıtra konseri. 
~'l\ ~ \'~~o c1aııa orke.st:rası. 1., t (,(5 gr&m~oa. 
tg ~ t\ıı 

1' ,,.,crt, ı82 "'~ 22 • 5 k&rı§ık yayın, 21, 
~komedi, 22,35 karı. 

nöbetçi olan eczaneler fU?llıırdır: 
Emln!SnUnde (A. Mlnuyan), Beyazıtt& 

(Haydar), KUçUkpaz&rd& <Hikmet Cemil), 
Eyüpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(Nlzım Sadık), K&ragtlmrUkte (Suat), Sa. 
matyada (Eronıoı), Şehzadebqında (Un!. 
versite), .AkMrayd& (Ziya Nuri), Fenerde 
o(Vlta.11), .Alemdarda (E§ref Neşet), Bakır. 
köyde (Hil!l), 
Beyoğlu ciheUndekilcr: 
htiklll e&dde.slnde (Galataaa.ray) , '.l'Unel. 

t>qmda (Matkovlı;), Galata.da Okçumwsa 
caddesinde (Yenlyol), Fındıklı tramvay cad 
de51nde (MuaWa ?\ali), Takaim Cumhuriyet 
meydanında (KUrkçlyan), Kalyoncukulluk. 
ta (Zatlropuloe), Fruz&ğada o(Ertufrul), Şi§ 
ll Hal!ııkArgazl caddesinde (Aııım), Kamn. 
paşada (MUeyyct), Ha.ak!Syde ({Nesim Aae. 
o,) Be,1lktqta (Nail Halit), Sanyerde (.A. 
sal)', 

UskUdar, Kadıköy ve Adalıı.rdakller: 

UskQdarda ·(Scllmlye), Kadık!Syle Altıyol 
ağzında (Rilat :Muhtar), Modada (Alleddln) 
Bllyükadada {Halk), Heybelide (Tan&f), 

Sivri sineklerle nasıl 
mücadele edilir ? 

Hastahk nakili olan bu musibet mahlukları yok 
etmeğe biraz dikkatle muvaffak olabilirsiniz 

Yaz, berkesin sabırs1.zlık1a bckledifi 
en güzel mevsimdir. Fakat yazın sayı
sız meziyetleri yanında bir de ehemmi
yetli mahzuru varldır: İnsana musallat 
olan türlü ha§ereler bu aylarda meydana 
çıkar ve deh§etli çoğalırlar. Bu haıcre
ler içinde de, sivrisinekler, asabı tabri~ 
edici vızıltılar, canı fena halde acıtan 
sokmaları ve bilhasscr mikrop t3.1ryıcı 
vasıfları dolayısiyle en tehlikeli olanla

rıdır. 

Sivri&inek haatahk a§ılar, bataklık 
yerlerde artmanın en emin ve kati nakil
liğini yapar, bataklık olmıyan yerleılde 
de uykularımızı bize haram ederek din
lenme saınanlarmuzı çalar; bu küçücük 
cUaseainden umulmryacak fenalıklarda 

bulunur. '·· 
• • • 

Sivrisineklere karşı licn'd.imizi ko
rumak iç.in neler yapmalıyız? 

Her yerden önce sivrisineklere kar
ıı cildimizi koruyacak tedbirler almakla 
j~e baJt.amalryız. Sivrisineklerin :rsrrdı
ğı yerlerin acısmx geçirmek: üzere husu
si merhemler satılıt. Bu müstabzarla
nn içerisine konulan ve insan bumuna 
pek nah<>ı gelmiyen bir koku aivrisin.e1C
leri uzakla§tmcı bir hassaya malilC ol
lduğu için, ilaç yalnız ısırılmış yerlerin 
ac11ını ve ka§ıntııun.ı geçirmekle kalmaz. 
A'yni zamanda ıüriildüğü yerleri sivri
sineklere karşı mUdafaa eder. 

Bir gezmiye git~'den veya şöyle 
uyku kestirmek üzere uzanmadan önce 
bu merhemden vücudun korunınast arzu 

edilen yerlerine '(yüz, boyun, eller, ayak 
lar) sürülür. ilaç, içinde yağlı ınalddeler 
bulunmadığı için elbisede leke yapmaz. 
Eğer tedbirsizlik edip bu merhemden 
tedarik edememiıseni.z ve eczahane ya· 
km <3eğilse sivrisinek mrmalanna kaqr 
mantöllü vazelin veya sabunsuz tra§ 

için l..-ullarulan kremlerden birini de kul
lanabilirsiniz. Bunlar da el altında bu
lunmadığı takdirde ısm1an yerleri sirke 

• 

Sivri.tincğfn hayat diyagmrwı:- 1 - S ııyıttı dibindeki yzımurtlilar. S ıoo 3 -
Ymnurtadan Çtkcın ve bUyüyen. :tür/el 1.6r_ 4 - Pııpa, yakut sivri8ineğ_in or. 

... • • ta devri. 5 - Büyümii§ sivrisineK. .. 

veya bikarfunatlr su ile oğuıturunuz. 
Sivrisinekleri vücudunuzdan uzali

la§hrmak için 100 .. 400 .formol mahlülü 
ile elbiselerinizi hafifçe ıslatınız veya 
cildinizi saf halinde sitronel esansiyle 
ıılatıruz. Bunu sık sık tekrarlamak li
zmıdır .. :(Her yarım saatte bir kiridir.)' 
Gece için de, yüzünüzü nane, levanta çi 
çeği, ökaliptus gibi esanslarla kokulan
dınllll.I1 vazelinle oğunut. 

Evimizi korumak 
Faht evimizi &ivrisineklere kar§I 

korumadrqa bu gibi tedbirlerle mah
zuru önlemeye kaJ.kfımak hem güç, hem 
de yorucu ve bıktırıcı bir iştir. Asrl lil
zumlu olan bu haıerelerl evimizin içine 
SOKmatnaktır 1 

İlk tedbir, sivrisineklerin yeniden 
içeri girmelerine mani olmaktır. Bunun 
için de, pencerelere tül veya tel ger-

mek ana garttır. Eğer tel kullanılacak
u, bu tel tamamiyle pencereye gerilir. 

Tek mahzur bu telin bütün yaz mevsi

mince pencerelde kalması ve pencereden 
drpnya sarkmak imkinmr vermcmesi
dir .ı Fakat belki de bu mahzur değil 

meziyettir. Pencereler için çerçevelere 
gerilmiş halde tül perdeler de satılmak
tadır. Bu çıcrçeveler istenilen ebalda göre 
geniıliyebilecek surette müteharrik ya
pılmıştır 

Bu saydığmıız tedafüi tedbirlerden 
11onra tecavüzi tedbirlere sıra gelir. Evi
nizde kapalı kalan veya aralıklar'dan gi. 
rebilecek olan küçük mı1ctarda sivrisi-

nekleri imha için mayi 'halinde birçok 
milıtahzarlar mevcuttur. Bunların he
men hepsi Japonyada yetişen piretr isim 

li lbir nebattan çıkanlır. Bu mayi müs
tahzarları bir pompa vasrtasiyle odala
nn her tarafına iyice sıkmak sivrisinek
lerin köklerini kurutmak için kafidir. 
Elektrikle müteharrik pompalar da ya
pılmıJtrr. 

Tavsiye eldilecek diğer bir tedbir <ie 
ozon imal edici küçük aletlerden evle
rinizde bulundurmaktır. Bu fil.etler, siv
risinekleri uzaklaştınnakla birlikte ha
vayı taafiye ve fena kokuları izale eder
ler. 

Sürf elerin imhası 
Dişi sivrisinek daima durgun sular

da yumurtlar. Bu neviden sular yok edi. 
linıe sivrisinek ide kalmaz. Tabii bütün 
sulan k urutmak kabil değildir. Fakat 

bahçeleri ve meydanlan aıkı bir kontrol 
altında tutmak şartiyle buna lüzum kal
madan da maksat hasıl olabilir. 

Bir yağmurdan sonra suyu muhafa
za edebilen her şeyden çekinmelidir. 
Mesela tabak ve ldesti.lkırıkları, boş.a.1-
m~ konserve kutuları gibi şeylerin mey
danda kalmamasına dikkat etmeli, bun
lar toplanmalı veya toprağa gömülmeli
dir. Bahçede çukurlar bırak:mxyacak 
surette bir tesviye ameliyesi yapılması
na da dikkat etmelidir. Geriye, ya ha
vuz, kuyu gibi lüzumlu oldukları, ya da 
pek masraflı olduğu için kunıtulamıyan 
su birikintileti kalır. 

Mevzuu bahis suyun içme suyu olup 
olmadığına göre iki metod tatbik edile
bilir. Sivrisinek yavruları nc!es almak 
için suyun üstilne çıkarlar. Bunun için 

suyun sathiyle hava arasına bir m!ni 
gererek bu teneffüse engel olmak ve on 
lan havasızlıktan boğmak kabildir. Yağ 
1ı mayiler bu iıi görürler. İçilmiyecek su 

lar için bu mayi petroldür. Su aathtrun 
her metresi açin !20 gram petrol yeter. 

''Paris yeşili,, namiyle satılan ue
niyat dökuivr tozun~an serpmek de ay
ni vazüeyi görür. Bu her iki vasrta ile 
de yumurtaüan çıkan sivrisinek yavrula 
rı bir günden <Jaha kısa. bir zamanda im
ha edilir. 

İçilecek veya sebzeleri suhyacak su 
mevzuu bahsolunca, bu suyun içinde bu 

lwıdugu kabın veya kuyunun ağzına 
(tercihan bakırdan) bir tel kapak geçir
mek faydalıdır. içilecek suyun uthma 

zeytin yağı lda dökmek kabildir. Bu tak
dirde zeytin yağı petrolün vazifesini 

görür. 

Lağımlara hususi bir ehemmiyet at
fetmek lazımdır. İster otomatik, ister 
kapalı olsunlar, bunların içinde milyon
larca sivrisinek yetişir. Uğrmxn içinde 

yetişen sivrisineklerin ruşanya çıkma
larına mani olmak lifidir. Btmun için 
de tağımlann üzerinni dışarıya m.1:nfez 
vermiyecek surette iyice kapalı olm:ılan 
birinci şarttrr. 

Eğer evin :tavanında ağınını hava
lanldırma borusu varsa bunun ağıt telle 
kapatılmalıdır. '.Abdesthane deliklerinin 
de mutlaka kapalı olması ve sifon terti
batım ihtiva etmesi icap eder. 

Her ay abdesthane deliğine bir litre 
su ile karıştırılmış bir litre petrol db1c
mek de çok müessir bir tcldbirdir . 

Bu tedbirler alındıktan sonra sivri
sineklerin en mühim menbar kurutul
muş olur. 

Yazın istirahat için loşın 
uğraşın 

Mücadelede muvaffak olmak içüı 

sonuna kadar mücadele etmelidir. Kış 
geldi mi, dişi sivrisinekler bddrumlanru 
;za, bilhassa kömür1üklerinize iltica ede-

ceklerdir. İ§te kışın veya ilk baharm 
ilk günlerinde bunları yerlerinde imha 
etmek lazım gelir. Buralarda kükürt 

yakmak en müessir tedbirdir. Fakat yan 
gın çıkarmamak için çok dikkatli !davran 
malıdır. Kükürt yerine dumanı insanla
ra ve !hayvanlara zarar venniyen krezil 
de yakabilirsiniz. 

Şöyle hareket edeceksiniz: Bodruma 
kcnarlan çok yüksek :bir kab getiriniz, 
bodrumun her metre mikabı için 5 gram 
hesabiyle buraya krezil dökünüz. Bu 
kabı hafif ateşli bir ispirto ocağının üs
süne oturtunuz. Birkaç ısaat içinde bU
tün haşereler ölür. 

Fakat bUtün bu tedbirlerle siz an
cak kenl:ii mcskeniniz dahilindeki haşe
releri imha edebilirsiniz. Hiç kimse size 
komşunuzun bahçesinde, lağımlarında, 

bodrumlannda milyarlarca Givrisinek 
imal ederek üzerinize saldırtnuyacağıru 
temin edemez. Bu pis ve muzır haşere
lerin kökünü kurutmak için mücadele
nin ev ve f crld ölçüsünde değil, şehir ve 
hatta memleket ölçüsünde, belediyeler
le halkın birliğiyle yapılması icap ettiği 
unutulmamalıdır. 

( "Je Sı\is )°out,, mecmuasından) 
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•Har aktam HarblJeda BEL VO alaturka kısmında • ., 
Mısır film yıldızı 11e meşhur rakkasesi 

Tahiyye JJ1uhammet 

Agı:ıca Solist Bayan M U A L L A 
Zeybek ve Anadolu revüleri 

Hayriyeden 
Orkestra ve cazlı tenezzllb seferi 

Y annki cumartesi günü 71 numaralı vapur, mut.ad tenezzüh aeferini yap. 

mak için 14,15 de köprüden k•lkacakbr. Vapurda Sanyen kadar, memleketi· 

miae yeni selen aekiz artistten mürekkep LlLL Y SZEKEL Y idare.inde 

POCANY MACAR ORKESTRASI TAKIMI en tatlı ve ldiaik parça)an 

çalacak ve Sanyerden itibaren mükemmel bir caz takmu köprüye avdet f'di
linciye kadar danı havalannr çalarak aayrn yolculanımzrn huzur ve aata~mı 

temin edecektir. Büfe, lokantacı meıhur PANDELl tu.fından deruhte edil

mektedir. Köprüye avdet saati 21,15 tedir. 

Memurluk müsabaka imtihanı · 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın merkez, ıube ve ajanları için LÜZUMU KADAR MEMUR 
ALINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açd.ımıtrr. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yqı 18-
den apğı 30 dan yukan olmamak §arttır. 

,(Bu yaıtan atağı olanlar imtiha.ıa girebilirlerse de 18 yqmdan evvel me -
marlUk tıtıifrna geçemezler.) 

Orta mektep mezunları için altı ay. ve liıe· yüksek mektep mezunları için 
bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 30, 
orta ticaret mektebi mezunlarına 40. lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek 
mektep mezunların 100 liraya kadar veimtihandaki muvaffakıyet derecesile mü
tenasip surette ıücret verilir. 

Eyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az ol -
mamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yir 
mi liradan aıağr olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla TEKAÜDE 
TABİ DA1MI KADROYA alınacaktır. 

Müsabaka imtihanlarına 'ANK..A_'RA,ADANA, 'ANTALYA', AFYON, BALI
KESİR, BURSA, ÇANAKKALE, D!YARBEKtR, DENİZLİ, EDİREN, ED • 
REMlT, ERZURUM, ERZİNCAN. ESKiŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUI., 
İZMtR, KASTAMONU, KARS, KAYSER!, KONYA', KÜTAHYA, GİRE • 
SON, MALATYA·, MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SiVAS, 
TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT, ~ubclerimizde orta mektep ve orta ti
caret mezunları için 19 ve 20 'Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezuq,lan için 
23 ve 24 Ağustos saat dokuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve !stanbuldaki imtih;ınlara orta mektep mezunları almmry:ıC'ak • 
trr.) Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandaığr ve nelerden imtihan 
yaprla~ı yukanda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahname -
terde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya i~tirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi tnll
<lJrlüğüne ve J\nkarada bankanın personel İ§leri müdürlüğüne 18-8-19~7 ta-
rlhine ka.dar milracaat etmeleri lazrmdır. '(4673) · 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

lzmir Enternasyonal Fuar 
Komitesinden : 

20 Ağustosta açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı iç\,n ne§e veren bir tango 
güftesi ve bestesi hazırlıyanlara ellişer lira ikramiye verilecektir. 

(2668) (4948) . 

lstanbul ·P. T. T. VllAyet MDdtlr~OğUnden: 
1 -1.8-937 tarihinde mevkii meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu hak. 

kmc!a. 1, 2, 3, 4 ve 5-8-937 tarihlerinde Cumhuriyet, Tan, !Kurun, Sonposta 
ve Ha!aer gazetelerinde negredilen ilan, iptal edilmiştir. 

2 - Bu baptaki ikinçi ilin 6.8-937 tarihinden itibaren yine a.Y.Itl gaz.ete-
lelae ~ . müddetle netredilecektir. . .. ,953). , 

r 

12 Ağustos pertfmbc günü 

Panoıama 
Bahçesinde 

Bft.~jl~ 80 net DU2tlnii 
Miınıı arettttln 

'İ'elcfon .41065 

Dr. Horboruol 
Eminönü cczahaneai yanındaki mu
ayenehanesinde her gün hastalarını 

kabul eder. T. L. 24131 

Her akşam 
MemlakeUn an yUksak eanatklrlarlle ~tfll' ,... 

S Fi E 
TA K S I• M BeledlY• d• 

bahçesi" 

Tel: 43703 

Birinci sınıf Operatör - -
Or.CAFER TAYYAR 

Umumt cerrahi ve sinir, dimağ 
CP.rrahisi mUtehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Aaistaiıı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, · karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğuın 

mütehassısı ~ 

.Muayene: Sabahları M e cc 1 n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban ı 
- No. 1 Telefon: 44086 -

Dr. lhaan Sami --.. ı 
TIPO AŞISI 

Tifo ve para.tifo hastalıklarına 

tutulmamak için .tesiri kat't, mu
afiyeti pek emin tue aşıdir. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 4:5 

kuruştur. 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatar 

Bavllya mUtahassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağu.aaı 

ya.nmda. Her gUn öğleden eonra 
2 den 8 e kadar: 'rel: 41235 

Giz hekimi 

Dr.Muı at Rami Aydın 
Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 

Telefon: 41553 
Pazardan maada her gUn: öğleden 

sonra. saat 2 den 6 ya kadar 

KLRUN doktoru 
Nacaattln Atasagun 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lllelide Tayyare apartrmanlannda daire 
2 numara 3 de haıtalannı kabul eder. 
Cumartesi gUnlerl 14 den 20 ye ktdar 
muayene parasızdır. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Catalotlu Nuru091DAniye cad. No. 3C 
(Cataloğlu Ec:saııeai JUUDda) 

Telefe& 22568 

ZA Yl - Davutpap orta okiılundan 
936 yılı almıJ olduğum §chadetnamcmi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan es -
kisinin hükmii yoktur. HiKMET 

(9334) 

BAŞ - Di ' 
Ve üşiimelıten husule gelen Bütiln at11~ 
derhal geçirir. Kalbi ve mideyi gorOI 

p 
fı 

1 

~ te a~ 
;Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasıBdaki kap.nuıar'er?' 
meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraı yaraları, 

koltuk altr çrbanlan. ,il' 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette teıııiJJ 

Satış yeri : .,.,ı 

Şark ispençiyari IAboratuvarı ısts0 


