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' tavassullarına ltalganın cevabı: 

'Kavgalarıma 
~~rışamazsınız !,, 
J 'ıfetn uııc:ııeııd cırc!l 11.11 n De ıt>eıra l'oıeır 

aponlara kaçan 
,. Çin generalı 
ekrar vatanına hizmet için 
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"1Üracaatta bulundu 
lft,_llı>o.n 'aı (A.A.) - Tcblig: memleketi terkctmeğe başlamı§ttr. 5 
--.. \rt 'Yhtarı v 1 Gıı ç· Utnullli b' ıgı hareketi art- ağustosta Japon kolonisi mensu}' arı 

11lt ı!ra ır lllahiyct alarak bü- Şankiakow "Kalgan,, Tai - Yueıı ve 

1\1; ;~;;·;la rı~mınmii"kJ 
tatbikatı b8şladı 

ot·· o,.Lü kıtalarımız manevra 
sahasına hareket ettiler 

\aa 1ıa}~ ~:~r~ıacak büyük manev- ı de alayımız daha tatbikata i§tirak ede 
.~ıetır atına dünden itiba- ccktir. 

~~i\va",.ı~ h' ı Topçu alaylarımızdan biri, ayın on 
._ ~ n f:ı '" nivıı.dc alayımız 
"' "'Herek blsı~ ~~~_..~._~11.t ~ 
.~~tın. t~t.alca istikametirl.. tir. MotörlU kıtal arımız da manevra sa 
i ~ .ş ır. Belki de bir piya. !":asına gitmektedir . .............. -------------------,---··············· ·-······························································· .. ! 
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t 
cıldt Pa§a • • ~ .. 

r~ if<ıı-cıı;; tımtımi harbde fahri nı'üld:im ilııiformasilc .•• 

aıat Paşayı 
Vuran adam 

~ :!111an ağır ceza m'ahkemesini 
~u i' tesir altında b11aktıkla11nı 

'toı~~4<, .. Y e anlatıyor: 
~..ır· l>aıa vekili dok 

1 htl't ., tabirin· tor Kordon "Ermeni tehcirine- yegane mes'ul 
, ~ttcltitl "c haki 

1 ~rk~ arkaya müteaddit defalar tekrar etmek suretile 
~11 lll b rnl .. r uze · · k · · k' ..ıd· d it~ Ct '<ı ' lı tesir rıne tesır yapma gaycs:nı ta ıp c..• ıyor u. 
~ t ctllltlllara ba ~ kapılan hakim, bu sefer bana dönerek ayni mealde 
te~ll1r0:-d c1t Uıere ş ~rnıştı. Vekilim, bu vaziyetten memnun olduğunu 

' dal'a lı, 'l'alat ;uıcrek bana bakıyor ve manidar bir şekilde gözünü 
~' 't,~:ttıad1 ve :aşanın Berlinde ikamet meselesi mevzuu bahsolunca, 

~ 'Ö ~'l'Yı 
A.1!L :>-l~ı..:... daha ev 1 ·· d ..... •· h-'d • • h h ·ı · · 

1 

t~h • "'llıı ··"lldirıb:? • ve gor ugunuz ar e, nıçın emıe rı erınıze 
'ta 1\ baıcı dıye •ordu. • 

lllıld ayı a - z 
'( .ı. a kararı g ırndan çıkaracaktım, fakat aldığım dersi hatırlıya -

"'L Ştırdığ . 

~ 
"'" t ımız ccvbı vcrdım: 

-.rı r ~ atu T h.n bu kanı. c·naya1·nı ı,uyen 
~0,,1, ehlıryanın ifşaatını 

01 19fJ7 ı 
........... :.. de neşı etmeye başlıgoı 11z ! 
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Hadisenin cere:ıJan ettiği ev ue Ramazanı kocasına şikayet eden HaVtla ..• 

Kilçük Nuran 
(Havva, Rama.:ıanm bıı kıza taarruz 

etmi§ olduğunu. iddia etmektedir.) 

ı··-···················· ............................... . 
Ds'lt;anbuDda 
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Alman hastahanesi baş 
hekimi vazifesile 
Çaloşan 

Alman 
casusu 1 

1 i (Ya..."'ıS1 7 incide) 
J ...... ••-•••••••ww"•••• ..... ••••9'11•••••••••••••••••• 

Dört satoırna : 
Hlr gazetenin 

tuhaflığı 
Şehirler için tifo, batlar içln filoksera 

tarlalar için çekirge ve milll bünyeler içi~ 
sınıt kavgaları nasıl berbat birer tehlike, 
birer Alet iaeler, gazeteler için de tekzip 
hastalığı öyle bcrbad bir tehlike ve bir L 
fettır. lıtlhbarat tcşkilAUan muntazam ol. 
mayan, kulağı delik, ayağı çabuk, eli kalem 

tutar, zeki ve çaJııkan gazetecilerden matı_ 
rum olan müesseseler ekseriya bu ha.atalığa. 
tutulurlar. 

İstanbulda sabahlan saat yedide ba.sılı:l 
8ğleden evvel saat dokuzda tevzi edildiği 
halde kendisine Akşam ga7.ctesi sUsU veren 
bir zavallı arkadll§ımızın birkaç gündenberl 
bu hastalığa tutulduğ'Unu bUyUk bir esefle 
•'mUıahede., elmekteyiz. Faraza dllıı llit 

say:amızda •'Merdlvenköylinde kauklana... 
rak öldllrUldUğUnU,, haber verdiğimiz be<L 
hahtın macerl\Slnı bu sabah lstanbulda muh. 
teli! dillerde çıkan bUtUn gazeteler ayn"n 
iktlba.s ettikleri halde bu mübarek arkadqL. 
mızdıı "tekzip tııetl .. gene nUksetmi§. 

Ercnköy, Suadlye, lç~rcnl<öy, Göztepe, 
Merdlvenkljy ve biltUn Anadolu banliyösü 
ve civan tararından blllncn bir hAdlscnfn 

tekzibine kalkıomak hakikaten bUyük bfr 
('Qret ''l'l bu guıııte bıhrir ailesine !Ayık blr 
garabettir. Böyle bir garabeti gösterebilen. 
lrı1n bu ne,·J mlllılm lıAdiselcrl atıamalarm. 
dan daha tabii ne olabilir. 

Köylülere ve hadisenin alakadarlar ına giJre 

Merdiveoköy faciası 
nasıl oldu? 

Havva kadın diyor ki: 
Köylüler Ramazanı bizim 
kazıkladığımızı söylüyorlar 

ama yalan ... 
. .., ,.-

Ramazanı "'kazıklaııdıktan sonra1,1 ilk defa gören lb~ muharririmi::le 
görü§ii.rken. (Kö§Cde arabacı Osman.) 

Erenköyüne yakın Merdivenköyün · \ 
de şimdiye kadar misli görülmemiş 

bir cinayetin dillerde dolaştığını dün. 
kü sayımızda yazmıştık. Engizisyon 
mezalimini andıran bu feci hadise et
rafında yeniden tahkikat yapmayı, a
li.kadarlarla bir daha görüşmeyi haki. 
katin meydana çıkması noktasından 

faydalı bulduk. 

Pt1ayo: 2a 

-Bir muharririmizlc Foto muha. 
birimiz bu sabah Mcrdivenköyü. 
ne gitmiş, alakadarlarla görüşüp re. 
sim almışlardır. 

••• 
Sözü muharririmize bırakıyoruz: 

"Arkadaşımın motosikletini sabahleyin 
Kadıköyüne geçfrdikten sonra Merdi

(Devamı 4 ilncilde) 
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lngiltere - ltalya ara
sında bir anlaşma (?!) 

Yazan: Şekip Giindüz 

1 
NGİLTERE ile İtalya arasında bir nnla~ma yapılablllr mi? 
Son on beş gUndenberi, Avrupa kabinelcrinln dı!J siyasa L 

le uğraşan büroları bu mUhlm muammayı lı•ılletmeğe çnlı~mnkta_ 

dırlar. 

İngiltere ile İtalya arasınd:ı mevcut •'gcntımcn's ngreemcnt,. 
yapıldığt gllndcn bugüne kadar, her iki dı?vletin b l r ı b ı r ı e_ 
rtne kar§ı tutmuş bulundukları cephelerde en ufak bJr değişiklik 

hlssettırcmcmlşU. 

"Gentinıen's agrcemcnt, ten evvel 1talya ile İngiltere Habeş 
meselesinde karşı karşıya idiler. Gene kar,ıka!'§ıyadırlar. "G<'ntl 
mcn's agreement,,'tcn evvel Akdcnlzln şarkında, garbında, şfrralin_ 

de ve eenubund:ı ''dostane mUnasebcUer devam ettiren iki dUş 
man., hıılJrıde bulunan İngiltere ile İtalya Mıııı. bu vaziyettedirler , 

"Gentımen's agreement,,ten evvel İspanya işlerinde ve bu iş.. 
ıerle uğraşan arsıulusal komitede biribirinc zıt iddialar ve arzular 
pe§inde ko~n iki devlet, İspnnyanm talil Uıcrlnde mllşterclc bir te_ 
eir yapmak tcmayUlUnll henüz g6stermlş dağillcrdlr. Orta Avrupa 

da, Fillstlnde, Libya _ Mısır hududunda, Tana gölU lle Sudan ara.. 
smdaki kızgın topro.klarda İtalyan ve İngillz gizli teşklltıUarıııın 
blrlbirlcrinl tepelemeğc çalışmakta devam etmedikleri de iddia edL 
lem ez. 

Bunların yanıbaşuıda ise bUtlln bu dU' manlıldara, hırslara 
\'C çalışmalara. sinir, kan ve enerji veren esas mcnfnatlerdeki ve bu 

menfaatleri dovam ettirmek için vasıta olarak kullanılım ldcolojilcrdokl dehşetli tnrk. yani 
bir devleU bir devlete ve bir insan yığınını bir başka insan yığının!\ dUşınan eden sebeb. 
!er \'C "llizum.,lar gayet sarih bir surette gö rUIUyor ve bUtUn şartınrilc devam ediyor. 

Acaba İngiltere ile İtalya arasında eı ıı.ıtından lıaşladığı söylenen konuşmalar, bUtU~ 
bu ''mcscle,.leri k!Skünden tarayıp atmak ve iki devleti blrlblrfne canclğer edip kaynaştır. 
mak lmkAnlarım mı arıyor? 

Bunu sanmak mümkUn değildir. Zira ne bugünkU İnglltercdc imparatorluk prcştljin_ 
den vazgeçmek gibi bir intihar arzusu var, ne de bugünkü dünyada, ltalyanın "bir impa. 
ratorluk prcştljl kurmak arzusundan feragat ettiğini tahmin ettlrcc:ılt,. bir işaret mevc'Jt. 

Bun:.ınla beraber İtalya ile İngiltere arasında bir şeyler döndUğU de lnkflr edileme?.. 
ı.~araza iki Uç hafta evvel İnglllz hariciye nazm Eôcn, iki tanesi intihap dairesinde ve biri 
:tı.vo.m kamarasında olmak üzere üç nutuk ııöylcdl ki bunların üçUnde d'? "İngiltcrenir: 

'.Akdenizdc herkesin mcn!aatıcrine saygı gösterm~ ve istemek arzusunda bulunduğu., bildi. 
rildi. 

Bunun ehemmiyetini o zaman bu sütunda işaret etmiştik. 
Akdenlzdc İnglltcreden saygı görmediği iddiasında bulunan ve 1nglltereye dostluk gl5s 

tennlyen tek devlet İt41ya olduğuna göre !nglllz harlclye nnzınnın bu Uç nutkllc İtaıyaya 
bir avans verdiği muhnkkaktr. Anlaşılıyordu ltl eski bir balık avı meraklısı olan yeni tn. 
glllz Jm§veklll bir ı;eyler avlamo.k istiyordu. Bu nutuklarm içinde• (ve bu nutukların söy
lendiği gUnlcrdc İspanyada) İngiltere, düne ltadar İspanya l!;Jlcrinc kaJ'§ı gösterdiği çehre_ 
Y'i dcğl§Urmck arzusunu izhar eder gibi de oldu. ı.ıaamaflh ademi mUdahale komlteslo. 
dek! İngiltere gene eski lııgtıtere olmakta deYam etti. 

İtalya önUnc açılan kapıdan istilade etmemek lstcmedl. HattA İngiltere ile anla,. 
mak için dalgalar aro.sında can kurtaran b-~kllyen bir kazazede teıa.,ı gösterdi. :MusollrJ 
lnglıteredekl sefiri CrandJyi ..Başvekil Çembcrlayn'e ''§ltahl maruzo.tıoı .. bildlrmeğe memur 
etti. lnglltere ile tto.ıya. arasında iyi bir doatıuk lmrulmasını istediğini anlattı. Ayni söz
:rJne de §ahsan tekrarladı . .ttalya hariciye naurı bir Amerikan gazetecisine verdiği uzun bir 

rine şahsan tckrnrlııdı. ltalyo. hariciye nazırı bir Amerllcan gazetecisine verdiği uzun bir 
beyanat tıc Edenin nutuklarına mukabele elti. Bunu Londradakl İtalyan sçfaretlnden Tim"ıı 
gazetesine akııetUrilen bazı güzel sözler takip etti. 

Velha.sıl İtalyan ve İnglllz slyaııt vasıtahn azamı randıman \'ererek çalıştırılıyorlar. 

Fransanın kulağı kirlşte. Le Temps'in evvelki gUn neşrettiği bir rnalcalede hafif bir 
cndige seziliyor. :Mnama!lb Fro.nsızlar İtalya nm İngiltcro ile anla§Bmıyacağını sanıyorlıı~. 
Bazı t ng llz gazeteleri ise h!dlscyi şöyle hü 10.Sa caiyorlar: 

"Musollnl İ!lf;'illere ile harbcttlğl takdirde Almanyanın vaziyeti ne olabilece!tfnl H!Uer
dcn ormuı. HlUer de kendisine harbi değil, fakat 1ngııtcrc llc anlasma:vı ta\'sivc ctmı,. 

:tştc bunun lı;ln İtalya İngiltere ile anlaşmıy'l. can abyormuş . ., 

:(. "' * 
Yeni lnglllz Başvekilinin eski bir balık avlama merıı.klısı olduğunu yukarda da 

bir vesile ile s6ylcmı ,uk. Acaba Çcmbcrl!'ıyn, sulan yıllardanberi bir hayli bulanan, Akde 
nlzdC' aradığı balığı nvlayo.bilceek mi' Şt~KtP Gtl.snOz 
------·- ------ -- - - ---------------

Akden "zde bir ltalyan 
lorpitosu 

bombalanmış 
Ademi nıüdaba le komitesi bir Şey yapama· 

d an içtlmaların ı bllA müddet tehir etli 
I..ondra, 7 - Bitaraflık komitesi bu 1 len bir habere göre, Madridin bu sa.. 

gün bir saat süren bir toplantı yap_ bahki bombardımanı esnasında bir o
mış, fakat müspet bir ncti~e elde ede. büs Papa mümessilliği binasına düş
miyerek müzakerelerini bilamüddet te rnUş ve mümessillik katibini öldürmüş 
hir etmiştir. Bu müddet zarfında tek. tür. 
nik komite çalışmalarına devam ede. ispanyada harp eden Almanlar 
ccktir. Berlin, 6 (A. A.) - Havas bildiri. 

Sovyct elçisi General Frankoya mu_ yor: Siyasi polis Dcyli Ekspres gaze. 
harib hakkı verm:~en evvel Alma~- tcsinin 5 ağustos tarihli nüshasını 
ya ve İtalyanın bılakayıd -ve §art go- müsadere etmiştir. Çünkü gazete bu 
nüllülcrini İspanyadan geri çekmeleri. nüshasında, Madrid böl;esine düşürü • 
ni istemiştir. İtalyan, Alman ve Por_ len bir Alman tayyaresi ile müretteba. 
tekiz murahhasları bunu reddetmişler, tının fotografilcrini ve isimlerini neş_ 
dir. rctmektedir. Mitralyözcü Valter Sehel-

Lord Plymouth, Amiral Van Dulm. lhorn, tcllsiz telgrafçı Herman Seh
un kontrolün sureti tatbikı hakkında midt, teğmen Scidl, pilot; Gcorge 
bir planla bu planın yeniden tesis ve p , 1 n.Oıl ..• 

ıslahı hakkında teklifler hazırhyarak Gazete son ıamanlarda muhabirinin 
komiteye bildirmeğe memur cdilmesL Schmidt'lc yaptığı bir mülakatı da 
ni teklif etmiştir, Bu ttlif kabul o • neşrctmektcdir. Alman matbuatı şim_ 
lunmuştur. diye kadar bu haberlerden bahsetme_ 

Romanın bir iddiası miştir. 
Londra, 6 - Romadan verilen bir 

ha.bere göre bugün meçhul bir tayyare 
Akdenizde bir İtalyan torpitosunu 
b>mbalam.t§tır. Torpito kumandanının 
yaralandığı haber verilmektedir. Ha. 
diae hakkında fazla. malumat almama. 
lnl§tır. 

Madridi bombardıman 
Londraı 6 (A. A.).-;Madridden ge. 

Sovyet Rusyada bir 
azil ve bl r tayin 

Moskova, 7 (A,A,) - SovyeUer birli~ 

güzel sanaUar komitesi reisi muavini Bolars 
ki, halen Paristc turnede bulunan güzel sa
nallar Uyatrosu dlrckUlrlUğilne tayin edll. 
m11t1r. Eski direkUSr Arkadief bu turnenin 
programı., hakkında vcrllen yalan haberler. 
den dolayı haziranda azledllmlşt1r. 

1 FfABER - J\l<şam pos~ası .:eı 

Musikimiz 
mezbehada! 

Yazan : Kemal Emi11 
Sanırım ki yerli musikimizin uğra rlıf!ı 

felakete, hiç bir san'at uğramamış, hiç 
bir bilgi bu kadar zavallı bir hale •füş • 
memiştir. Türk toprağının civarınd:ı bu 
Junan bütıJn milletlerin kendile·:ine 
maletmek iı:.tedikleri Türk musik:ı;i -· 
ni Türklükten nefye<len - çok ~sef edi· 
lir ki - gene biz oluyorur. 

lranlı lar, Araplar, Romanyalılar, Yu· 
nanhlar onu hep kendilerinin malı ola
rak göstermek istedikleri bir sırada Liz 
bu kıymeti başımızdan alacak bir millet 
arıyoruz. 

Hiç bir yabancı bunun kendisinı: ait 
olduğunu isbata muktedir olama
yınca Türk halkının öz malı olan bu 
~Uzel esere "Enderun musikisi,. ismini 
takaratı; milli kılığına bir leke süımeğe 
çalışıyoruz. Garp medeniyeti b.ızan 

gözlerimizi öyle bulandırıyor ki, sağı
mızı, solumuzu şaşırıyoruz. Yeni yeti -
şen bir toy münevver nesil var ki hani 
neredeyse güneşin bile garptan doğdu
ğunu isbata kalkışacak sanıyorum. 

Türk musikisini belediye doktoılan 

gibi yalnız on dakikalık bir muayen~ ile 
t etkik ettik ve bin türlü illetlerle mllfıl 

bir hale soktuk. Onun aleyhinde yazı
lan sütun sütun yazılar, makaleler, 
konferanslar kifayet etmiyormuş gibi, 
bu işin san':ıtkarı geçinenler de ellerine 
iri iri baltalar aldılar, bu muhteşem mü
esseseyi yıkmağa çabaladılar. 

Geçen akşam Anadoludan gelen hir 
arkadaşın zoru ile sazlı bahçelerden bi
r ine gittik. Aman Allahım ! O ne kulak 
delen bir ahenk 1 Bir yığın akortsuz ka
dın ~eslerinin, o uoulı:ua, bilgiı:ir çıg • 
ltklarr, söyliyenlerin takmdıklan 

acayip pozlar, ogarip telaffuzları hiç 
te t ahammül edili r şey değildir. 

Yeni şark ıların esasen ezik olan nağme 

terini bir kaç kere de bunlar çiğniyor -
lar, bizim ince saz insanı üzen bir iş
kence oluyor. Yüzlerce halkın mu!>iki 
zevkiyle bu derece istihza edilebilece -
ğini hiç hatırıma getirememiştim. 

Dinleyenlerden bazdan sahnede Gten 
bayana gazubane bakıyor, bazıları bu 
acayip h adisenin karşısında, siniıleri 

bozulmuş olacak ki, asabi kahkahalarla 
gülüyorlardı. 

Derken numaralar başladı. Hepsi bi
ribirinden berbat. Bir aralık hüner mey
danına teker teker çıkan bu hünerver -
terden birisinin geleceğini tebşir eden 
bir nota rahlesiylc kalaylı bir tencereye 
sap geçirilmiş gibi duran nevicat taın • 
bur geldi. ''Belki dedim, buraya topla
nan bu halka merhamet ettiler de gü
zel bir tambur dinletecekler . ., Bir kaç 
dakika intizardan sonra genç bir s;:.n • 

atkar hazırlanan mevkie geçti. Halk 
sustu. ortalığı dindarana bir sükut !c:ıp
ladı. Derken cümbüş denilen bu sazın 
telleri üzerinde bir cura mızrabı zıpla -
mıya başladr. 

Anadolunun son derece iptidai bir 
türküsü yol aldı. Bu kadar iptidai bir 
türküye, bu derece müpte'::li bir satışan 
hiç bir musiki kıymeti olmıyan cura bi
le fazla gelecek iken tamburun deri -
den akseden bu nevini seçmekteki Mak
sadı da anlayamadım. Üç. dört t;jt kii 
uzunluğu süren bu çile de bitince mari
fet sahasına sineleri değil, fakat kulak
ları hedef ittihaz eden bir (kemankeş) 
çıktı. Yalnız piyano ile kaldığına göre 
alafranga bir solo yapacağı anlaşıldı. A
henk hususi merasimle başladı. Çigan 
tarzı bir garibe de bu! Kemanın c!nrt 
zavallı t eli üzerinde pcrvasrzca, hiç bir 
falsoya ehemmiyet vermiyerek ko~an 
bu zatt dinlerken, büyük Reşit Paşanın 
meşhur beyti, bir parça kılığım deifüti
rerek, vani şöylece aklıma geldi : 

" Bimehaba reh • i narefteye g itsem 
de ne var.,, 

' 'Kahr - ı hasm eylemiye elde Aa) dır 
kemanım.,, 

Bir iki parçadan sonra bu hüner de
nizi coştu, kemanın doğruca çalınma -
sında fevkalade bir muvaffakıyet gös -

termiş gibi san'atkar ensede, koltuk al
tında sırtta keman çalmak gibi en isti · 
datlı bir musikici için bile abes olan ma 
baretlerle bu alafranga azabını bitirdi. 

Etrafıma bakındım, hazan İstan~u lu 

ziyaret eden yerli ve yabancı seyyo.h -
lar 'f.:.irk musikisini dinlemek arzu;ıyle 
buralara geliyorlar, Çok memnun oldum 
ki o akşam böyle bir heyet gözüme iliş
medi. Eski Türk m usikinin bu mezha -
hada çektiği işkenceyi yabancı gözler -
den olsun sakınan t esa.düfe bin şül:\ir • 
ler ettim. . 

Sırf Türk olmaktan başka bir kaoa -
.hati olmıyan bu sanat binasını hak ile 
yeksan görmek acısını tatmaklığımız 

da mukaddermiş demek .. Nazariyeciler 
dııı.ardan ameliyeciler de içerden böyle 
ça1ışırlarsa yann bu musikinin öz malı
mız olduğunu iddiaya hakikaten im'din 
bulamıyacağız. 

Kemal EMiN - ----
Tiiyler Urperlici bir cinayet 

• • 

Uç yaşında 
bir çocuk 
boğazlandı 

Balıkesirde olan bu 
cinaııetin failleri 
lıenüz bulunaınadı 
llalıkcsirin Bigadiç kazasında muallim 

Nazl!in Uçbuçuk yaşında kızı 1ıter meçhOl 
eller tarafından bıçaklanarak öldUrUlmU§ ve 
sonra babasının kapısı önUnn aWmtştır.,. 

lıter bir ak§am so'Ka.kla kardcşl Nurten. 
le oynarken kaybolmu;,tur. O gece bUtUn a_ 
ranıalar boşa gitmiş, zavallı _çocuk ertesi 
sabah gene sokak ortasında Uç yerinden ya.. 
ralı ve boğazından kuzu gibi kesilmiş olarnk 
bulunmuştur. 

ÖIUnUn bulunduğu yerden ba§layan kan 
izleri Uç mahalleyi dolaştıktan ııonra kasa
badan dışarı çıkmakta ve orada kaybolmak_ 
tadır-

Bu tUyler Urpcrtlcl cinayeUn talileri hcntiz 
bulunamamıştır. 

Meşum bir duvar daha ! 

12 yaşında bir 
çocuk ezildi 

Bu sabah I'angaltıda, Tan sinemasının 

arkasındaki bahçe duvarı 'henüz anlqılına.. 
yan bir ııebebten, birdenbire yıkılmış, bu 
sırada oradan geçmekte olan ve hUviyetl 
bu dakikaya kadar anlqılamayan 12.13 
yaşlarında bir çocuk, enkaz altında kalarnk 
ölmU§lUr. 

Zabı(a ve mUddelumumlllk tahkikata b3' 
lıunı§tır. ~ 

Carşı kapıda 
yakalanan hırsız 

çocuk 
DugUn saat H raddelerinde Çargıkapıda 

etrafı tclı\şa veren bir hırsızlık vakası ol 
mu§, üstü başı pejmürde 13- 14. yaşlarında 
bir çocuk, eski FcyzlaU lisesi yangın yeri el 

\·nrmdaki apıı.rtımanlardan manto falan çalıp 
kaçarken kovalanmıya başlamı§ ve nihayet 
yakalanmı.§lır. Bunun Uzerine çocuk bağırıp 
çajprmağıı, kendini yerlere atmağa ba§ladı 
ğmdnn etrafına bllylik bir kalabalık toplan 
mış, nihayet polisler kendisini kucaklıyarak 1 
karakola ancak bu suretle götUrcbllmi§lcr 
dlr. 

(2214) 

Ahıep sokmasından 
ölenler 

Milastan yazılıyor : Kaza ve mülha -
katında son iki hafta zarfında 28 kişiyi 
"Kuyruklu Akrep,, sokmuş, bunlardan 
yetJi kişi ölınüştür • 

Bir hakaret 
davasının neticesi 
Asliye 2 inci ceza mahkemesi uzunca BU. 

ren bir ne§riyat davasını netıcelendlrmf§Ur. 
Da\•acı avukat Cevdet Ferit, lw,lizah Ansilt. 
lopedlııl mUelll!i Rauf Yazardan hakaret 
gfüdUğUnU iddia ettiği neşriyatta hakareta 
mlz taraf görlllmediğinden, Rau! Yazarın 

itU!akı tırA ile beraatlne kacar verilml~Ur. 

dlmµıta dai!. 
-İİavai fişek~ 
F lGARO: "Siz iftira. e:,~,. 

bakın, elbette bir iıİ 01 doP 
lır!" der. Geçen asrın sonla.flllSJlll. ~ 
Max Nordau adında, Al~aı:ıctot tO. 
vusturyalı mı? bir yabudı d rofJ•5'JP' 
remi§ti; İtalyanların LoIIlbbir~ 
dan da kuvvet alarak orta)'S d bit ıı•· 
di nazariyesi attı veya nıe~cub1111 0~11• 
zariycyi genişletti. Onun kıta ~ ,,.r 
duğum zaman on altı yaşını·d3t~ ııı. 
ya yoktum Bende büyük bır sdC· . ı ışur. 
rakmı~tı: gayet açık yazı II1 

ta bir roman gibi okunur. ıd ,sıl 
Fakat öyle zannediy?ru~cr ıP 

meziyeti, yani birçok kıIJlsC ıır;ılıll' 
fından büyük bir eser diye J\ yı'1 \'t 
masınn scbeb olan hassası, b8 JJl' ~ 
ya ortahalli kafaların a.nıanı~,, cU" 
kfın olmıyan bütün sanat~ar ııeJi, blo 
sofları birer mütereddi, biI'e: oııtJ ~ 
rer budaln diye göstenncs~~ır· )laıı,t· 
kuyanlar 1bsen'i, wııeıc:rner 1~erlet' ' 
pıc'yi anlamamakla iftih~r daııı'v. 
insan yüzünde ahmaklığın bire! si, 
olan tebessümle: "Bunların . de bl 
ma olduğunu söylemekte il1~0rd•"' 
zimle beraberdir,. derler. ~~" ~,ı. 
ın Tereddi adlı kitabı ycniY11 ~~-~ 
li zekanın fevkinde oıanı. ~.\iıı d 
ğa, fikri atalete teşvik ettıgı ~r r'p 
yanın her bucağındaobüyilk bl 
kazanmıştı. , ~I 

Aradan yıllar geçti, o k018iıcsr1~ 
hr kitapta zcmmedilen ~ana ıe~'cı. 
Birer deli, budala değil, ins~ıı ~· 
nı ilerletmiş adamlar old.~~~iJe ~11}1-
dr Ye Nordau, ölüp ölmedıg'~ ce~ ~ 
se tarafından merak edilfl'l1ye tif' 
dar unutuldu. (i ~ 

Fakat Figaro'nun bahSe~t ~ıi o 
gibi onun sözlerinin de bır Ja)til' > 
kaldı: ne 1.aman yeni bir 5a.;1 jıiD 
tişip de hayatımızın, bisle~ı~g.O 
tülü kalmış bir kısmına dı~. ııır 
sc, hemen onun bir ınüt~~ ~d~i 
Ji olduğunu, ilmin vcrdıg• scı r. ~ 
iddia edecek ahmaklar ~~ıunu ioP'.'"A 
rın sozune bakarsanız ıl!Jllı ıı'ı 
ğm orta.halli· zekayı a~rna,! ti' 
kurulmu!'I 1.;.. ı.v.ıJJh ' ~· Jl; 
her ilerleme hareket~~i di.ll Il'ııı"..tt 
reddederdi, şimdi de ılım .na carı·, 
dolunuyor. Doktor Alcxıs ile tt ~ 
dilimize bir polis romanı adı jlt'' 
me olunan meşhur kitabı d3

• ~ 5' 
..rcııefı-~ 

rcketleri kavrıyamayıp go fltirlt rd 
lanmak istiyen kimselere,. 

1
• ,-eı ~ 

ilme uygun olduğu vehIX11111 dl<.J.! 
için emsalsiz bir rağbet ~~eO_:;iı 
hafazakarlar dün Allab .. 1~U)'°11"' 
ile beraber olduğunu soY d 
b .. d 11 ,. ..bl ugun e m ın... ,. ıciı.r f 

Nordau'ınki gibi carrel 1~ıılli ~•,,, 
unutulup gider; fakat o~~~- il JC~1 I 
lar üzülmesin, onların goıo11

1 ,.e~JI)~ ( 
tıracak, hak yolda otdu~1.8r ııt•ll 
verecek bir havai fişcgı t 

''alim" daha çıkar. L ,_1>" 
NuruJları 

oı 
içinden çık ılrJI 

bir yol! tıfle 
~o 

Şurada gördil#ilnllz §cınad" "'111 ) 
telif sayı \'ar. YapacağtııllZ 1-' 
de.ta katetmmnek 
şartlylc bu sayıların 
göstermekte oldug-u 
noktaııırdan birlbJ. ,. 
rlnl müteakiben geç. 
mektlr. Bulması 

hayli güç olan bu 
meseleyi kolaylaş. .. 
tırmak üzere, bütlln sJ 1~·

1

1t 
yolu bitirmek için geçıın1ı: 15.....S I' 
bea noktayı söyliyelim: ı ..-1' dO'(ll " 

Yolunuza devam için gere ıcl ~ 
ıı . 

lğrl halları kullanabilirsin · )-ıırıt' 
Bu bllmccemlzin ecvabını 

mızda bulacaksınız. f İ ~ 
Y . · tane ,~ uz . ÇJy 

uı.ıır· . ~ 
Dilnlcü Arap saçının ııa ~tıf pı'' ' 
Hnsan muhakkak ıu1zılrı; i,.flcl c1 ~ 

bu oyunda, oyuna ilk c""'c ıııill M .. Ji 
'it"· cv· tY,., 

dam, galip gelir. Filhnk\d:ı.re ~ 
1 

o.dam, kolaylıkla oyun~ nıu1'·· {l~t , 
masada da.ima. birkaç 0 dC ı;Uç dl ~ 
temin eder. Zaten bu hlC ııı'· s\$ '
Rakibiniz dokuz fi~ aJdl p oıı oll',ş 
&hrs.ı:,lz öyle ki, yekQn :=ı.ır· J+f ıs• 
yet masa.da on fiş kalaC 1~ ~ 
nzamt dokuz fişten tazlB ;.c~ 
mdığı için, ııon Il§i slSlD 
kaktır. · , 
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eıtütt .. .. .. 
~~~~_: 

i(j ar~tu çe '1 aı 'lÇ m a li'il 
lla Çıktık. a§, tramvayın ön &ahan!ığı

bostıırn 
.... Si ' vatmana: 

llllıı raz: Yava ı 
• <led· §at ta şurada inivete • 

.... oı ı. 

.... ,.. lllaz: bayım N' 
"~ı ... ızamsızlıktır .• 

.... 'i ın ... Kını ·· u aparna gor yor?. 
ı '."" l<ız:ına rn 1 Affedin 1 Kızmayın. 
Yı arı. ın .. Çünk" b 

""lllsı u en seni tanı:-ım. 
Vat n .. 

tı illan •. Pb· • goz:ıe · • , '!~ baktı li rını bir an yoldan r.yı-
''er · ayretle: 

'ı. C<len tanı 
dıı: "'aYıa • rsınız beni?. 

~, ~Y•nda ko" p .. .. .. .. d 
ıı.._ ız: b' • runun ustun e 
-..ııı · ır Yerd o' 'Çeriye iki e tramvayı durdur -

llııız: •:tkr nefer almıştın. 
'li ı .. 

..... atırlarnı 

ı liay1r Yor musun?. 
'ta ... 

ı~l 'Yona 
""lla ıarn. gelrniı:.tik B' 'b' • · tibi ~-·«ıtladık • % • ırı ırımıze "Al. 
haıa 'Oz:ler liöyr eyvallah - güle güle,, 

hatıraSı 'Yerek indik. Arkadıı.şım 
'b.. tıın te .. 

bıı b-.ıc .. Un sırı altındaydı. 
..., cıı· utrnu... d . • 

lıllld 1llı ornrij .. %'" • edı .• Halhukı, 
dır ~ Çılt4.... rnun sonuna kadar 1k-

• •arnıra • 
\r cagım bir macera • 

c anlattı. 

~atıa • .Y. • 
llı.ıtı il ayınd 
hııır.LZ:trincıc 'laydı. Tramvay, köcrü -

-a•ıın 1 CtJiy d . . 
llıllzd ç tcncb·ı or u. Arabanın •cı, 
h c an ı erle d 1 d .. ..-
~lj,,1 &ız:ın b' o uy u. Onu-

J c• ır nefer .... d" ...._ l) • gorun u. 
h. llrt . 
Ql •• ifa 

':11.. llıtıcıt · • rctj yapt 
~ Yer. ıstı Y<>rd ı .. . 
lıtc ~değildi' u. Lakin, o nokta du-

' ıı "'at · ı. Yı <lı. illan, aldr • 
·~er . "rd1.1r<1 gı işaret üzerine 

ıra crı i u. 
ların Çeriye ald . 

ttti: da §Öyle b' '· Bır müddet sonra 
' ~ ır nıuhavere cerevan 
' S trclisin h • 

a.... • c- · 
..._ .... ~ ..... ..,, " 1§et1m, ... ,, "· ... uy .. 
' S c Yapl'llağurn dcndim. 

,..,,_. a gcld' 
' t-ı 11:1Yat ın buraya?. 

~ ... ı· a &eld' 
' li 1 ll'llsin ? ını efendim. 

atır 
' A. cfcnd· \) 'kcr)' •. ırn .• 

ıgın bitin 
l' ... t ce evlenecek mi -

ll -·· ı· •ı d \\ dend' 
·~r~ c laıt ı rn. 
t\i ~tn~ ırdıya k 
lr ·1 lıi lltaı;1yd ·arı§tık. Ne tatlı bir 
0nıı. t t " 1• Zab· · t -,ltı Ctbj ıtınden ne de 
~ tı}'o Ye alnı, t 

c\>I Oııbaı, tdu. Çavu § 1
• Efendi:usiz 

Cııcbiı :>Itır ş olursa çok ~ü -
!ar Cc • sa Otta ·· 'it b· tg:lli ı· . guzeJ, bir kızla 

~ittıı atıfe k b 'ı· 
t.' fi· e §ak a ı ınden ar:la-
Uıijtı ıç bir alaştı: 
?i li .., • Şey ol" 

1• tfcr Crırıcr cf <:JtUzsam tabii. kö • 
~. l!ıt ' Sıı1 cndim !. ·d d' () -...ı.a tanah e ı . 
l'la: l'lJığ,r. ka rnettc indi. Ben, ha-
' Plsına d • be a uruyorrlum. 

\iiyc llıck b 
•ord u nefer· 

...... lia um. 1 tanımıyordun? 
'Ö Yır, tan 

"ıııı • i'lc iıc ırnıyordum "c llı~ill d tırak . 
. h°i ı.: Onu i . olnııyan yerde du

tıılıı qır ad Çcrı ald 
tttin, anı oldu . ın ?. Böyle iyi 

., 'b .... gunu nereden tdh· 
;}'d lltnıa 
~ a hu "1ın l!cbcb· 

~ıtd ltadar c 1 başka : Tra.m • 
' ı. O cneb· • d tıırı nlara k 1 var: nefer elini 

ttU. "'az:iYctc ,.,., ar§ı l'ürk neferini 
~·J .. 

Şurur _ .. ·· h' , \r ... uyum ıç . 

c il 1. • 

' rıta:ı • • 
b·ı vilt a 'ttı ila 

c .. l'tıan bı.ı "c etti : 
t; l'tıacera 11' yr h=1tırbf'r.t\·or 

><-'stı~ 
1 

(Va-Nu) 

l-'t-'ıc.ı!thı•~ Pro~ramı 
'~ıtıa~cıı11t ~ıu~urnartesı 
~il. erı llr1t3tnd~nde saat 14,30 d:ı 

~~d tenıs seçme mU. 
h. e bty 
~~ ~s aı P&rkta 
;,~ ~rtnı!(ı l'lv At. C saat 21 de 
'"<11~ ltılJaak ~·aı-.~ ALA.SJ 

1'tıı "illtaı. - ~lar. 
'a "ll'l ~ ry,~ 

l\t nunı. 
l8 ile ~.\l'lo aralan. 

"'11tıht OLAR. 

~ Oııııuıı"a ltraıye bandrısu 
, ~ Je. tda 

•.} '\ -.ı 1Jltö 'eh 1 r bandosu L c; d vund 
•ıı 'f()ğ~ 

~flıetu'' tn 1 u kısa ı 
~tı~ l'ol(ı •~rtn son 

ı._ a ~ ~lteru Q Ilı 
"• l\:-"ıı~, 1c aıı1ıt ası 

ta hı bııı ıı "'e "'-· ııındcn : 
' ~ llrı~ . "U doA°u 
ıu · ' l'U~ \'e ınıuıarıa 
-11.t ili ltııe1t liııcyt lk muame. 
~ ~ltı , 'lıl)ll.ıl labııııe d illa! etUkten 

Qa,. ' rıtl"IJt latn ehı evam etmek ar -
.. ~I ... L ~ t.... ırı1ı1ı1 IYetnaıneıı k ' bıı. ""'il ~" oı tnua ısR 
'1 il!!~ t:lo~~<llt 'tfbe!~elerı yaptırıl. 
~ 'b 'Ve lılarcıan ıc gelmt'tert va 
~ h(ı"' l!tırcue olup da herhan 

t • ··•etıı sevk -
,.tıııı,, \fe lanı Cdilmemı, bn. 

"ti IUzunı ehllyell! erlerin 
1J tebliğ olunur. 

Ci1umgirdc, klUpsü::Wk ve sa11.Mdık yilzümleıı, gençler boş arsa!arda t•c lm kıya/ elle szıor 1ıcvcs?crini tatm:.ı 
cderl,cr ••• 

lstanbul konuşuyor ! ( Cihan~ir: 2 ) -
Kışın bir bataklıktan farksız 
olan Cihangir sokaklarında 

1-< arşıdan karşıya geçnıek için 
bulunan çare ! 

Cihangirin hepsi birbirine benzer top 
rak yollarının tahammülsüz tozu içinlde 
etrafı dolaşırken yc.nımızdaki arkadaş

lar anlatıyorlardı: 
- Burayı asıl kış günleri görmelisiniz 
Bataklıktan farksız olan yollarda karşı· 
dan karşıya geçmek tamamen imkansız. 
dır. 

Pek muzdar kalıp lda geçenler içinde, 
çamura batanların haddi hesabı yoktur. 

Bazı yerlerde de yolun ortasına bil. 
yük taşlar atarak bir nevi geçit yapar
lar ve taşların üzerine basarak karşıdan 
karşıya geçerler amma, bu usul yüzün· 

den biçare bayanlardan kaçının şık şık 
elbiselerle, ayakları kayıp çamurlara 
düştüğünü sormayın .. 

-
Pi' 

"' -

Yazan : Haberci 

• t ... -
~ t 

1 ., 
,, 

'* 

Biz böyle konuşurken, yavaş yavaş 

Cihangirin aşağı taraflarına gelmiştik. 

Geçtiğimiz yolların ekserisinde apar. 
Ci1ıangir sokakları l>öylc sulanır 

tımanların önünde yaya kaldm mı 
yapdmı§tı da, bereket daha fazla toza 
bulanmadan buradan yürüyebiliyorduk. 

Önünden geçtiğimiz a.partrmanlartdan 
birisinin kapısı birdenbire açıldı. Ani 

de bir kovanın ucunu görüp kendimi iki 

adım geriye zor atmıştım ki, bir saniye 

evvel bulunduğum kaldırım, kocaman 
bir su kütlesi ile ıslandı. 

İki saniye sonra ikinci bir su kütlesi 

ıde sokağı suladı. Ve onu bir üçüncüsü 
bir dördüncüsü takip etti. 

Sulama faslının nihayet bulduğuna 

tamamen kani olunca, tekrar birkaç 
adım ilerledim. Du esnada, ortalığı sula-

yan adam da kapıdan dışarı çıkmıştı. 

Yüzü gözü ter içinde il:ii. Elinde bir boş 

kova tutuyor, 3 kovada kapının iç tara
fında duruyordu. 

- Hayrola, dedim. Az daha beni fe
na halde ıslatacaktın. 

- Kusura bakma bayım .. Ne yapalım 
sıcaktan o kadar bunalıyoruz ki, günde 

4.5 kere C:nümilzü sulamasak tahammül 

edemiyeceğiz. Hem bunun toza da epi 
faydası o:uyor 

Sonra içeri girdi kovaları topladı, 

bodrum katma doğru ilerliyerek tekrar 

~u almağa gitti. 

Bu sokağı da i;eçerek, yeni ve geniş 
lıir yola sapacağımız zaman, durmadan 

bağrışan bir alay çocuk gördük .. Ortala

rına bir futbol topu almışlar, ortalığı 

tozu dumana katarak oynaşıyorlardı. 

---·---

Yanlarına sokulduk. Fakat Alinin fo. 
tograhnr görünce, hepsi birden üı küp 
ka~tılar. 

- Yol Yo! Olmaz diyorlardı. Sonra 
babamız gazetede resmi börür de top 
oynadığımızı, sözünü din!emcdiğimizi 

öğrenir. 

Ve !Özlerini henüz tamamlamadan 
gözden kayboluverdiler .. 

Bunun üzerine yanrmııJdaki arkada~
lardan birisi: 

- Top oyunu seyretmek istiyorsanız 
gelin sizi bizim semtin sahasına! götü. 
reyim, orada koca, koca adamları futbol 
oynarken görün dedi. 

Tekrar yürüdük ve bir iki dakika son
ra esl:i aile bahçesinin olduğu yere gel· 

idik. Burada Cihangirli ve Firuz ağalı 
beş on genç, hakikaten top oynuyorlar
dı. Fakat hep:;i de elbiseli idiler. 

Elbiselerin kirlenmesine, ayakkabıla. 
rm mahvolmasına aldınş eden yoktu. 

Hepsi birden yuvarlak meşin peşinde 

görülmemiş bir hevesle koşuşuyorlardı. 
Ali gitti bir resim alıp !döndü sonra: 

- Yazık dedi. Bu kadar hevesli gen

ce bir spor klübü kurulamaz mı. Bir de 

memlekette spC"r aşkı yok derler. 

Sporu sevenlerin spor yapması için 
imkan haıırlamadıktan sonra bundan 
tabii b!r şey olur mu .. 

Cihangirdeki işimizi de bitirmiştik .. 

Bütün bakımsızlığına, sokaklarının 

toprak yığınından ibaret olmasına rağ

men, Cihangirde hala durmadan yapı-

Cilurngirdc yo1 yoldur. Her taraf toztopra1dır ama, buranın apartımc.n in

§aatı 'tJütihı hıZ?yla elmı devam etmektedir 

lan ye~i apartımanlara lıaka baka 1 O ela. 
kikad t Taksime çıktık. HABERCl 

Çapa 
Susuzluktan yamyor 

Geçen gün baştan ba§a haklı bir derdi 
anlatan a~ğıdaki mektubu aldım. Oku
yucumu o kadar haklı gördüm ki, mek. 
tubu"un bir aatırını bile değiıtirmeden 

aynen koyuyonım: 
Bay Ha'berci, 
Belc':liyenin Kırkçeşme sul,mnı kapa. 

yarak rerlcrine terkos suyu i!{amc etme. 
sini memnuniyetle öğreniyoruz. Ancak 
bu işin pek mahdut faydalı ve ihtiyacın 
yüzde birine bile tduıbül etmediği ve 
edemiyeceği pek aşikardır. 

Bilhi\ssa bizim semtimizde hiçbir şey 
ifa etmez hiçbir faydası olamaz. Su işi 
istanbulun bir çok yerlerinde olduğu 

gibi semtimiz!:le de en mühim derdimiz
dir. Çapada tramvaydan inildiği zaman 
civar sokakların hangisine girilirse giril. 
sin terkos veya başka bir su bulmak im

kanı yoktur. 
Tramvay caddesinin üst tarafı sakin. 

leri bizler suyumuzu ancak sakalar va
sıtasile temin edebilmekteyiz. Denizab· 
tal mahallesinden 30-35 kadar ev bir is
tida ile su şirketine müştereken müra. 
caat ettikse i:le müsbet bir netice almak 
kabil olmadı. Ben ayrıca da istida ede
rek stı istedim. Tramvay caddesinden 
kapımın önüne kadar yapılacak bütün 
tesisatın bedelini cl.:lemem icap ettiğini 
ve bunun takriben 1800 2000 lira ka
dar tutacağını öğrenince bittabi suyu 

getirtemedim. 
S::mtimize en yakın terkos çeşmesi 

Şehremininde ve bize en a~ğı b!r bu. 
suk kilometre mesafede olduğuna göre 
pek tabii olarak bundan da istifade ta-

' mamile imkansızdır. Son zamanlarda 
belediye memurları terkos çeşmelerin· 
den sakalara su vermemek istiyorlarmış 
eğer bu da tahakkuk ede:ek olursa çöl 
ortasır;:la kalmış gibi ellerimizi yıkaya
cak suyu bile bulamayacağımız şüphesiz 
dir. 

Diğer suların pisliğini görerek be· 
hemehal terkos istediğimizden sakalar, 
belediye memurlarının bulunmadığı saat 
!erde suyumuzu gece getirmeye çalışı. 
yo:-lar. Karanlıkta yapılan bu işin ise 
temiz olup olmadığını artık Allah bilir. 

Belediye mahallemizin sokaklarına 

tesisat yaptırırsa, bütün mahalleli pa
rasını vererek evlerine su alacaklardır. 
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KURUN' da 
Hem ağlc;;r hem g derim 

Birinci sn~ fanın, "J{ı~uca,, butwıuııda ya.. 
7ıJı_yor: 

VnhdctUnlıı hayal yol~aşlığmı anlatan Ba.. 

yan, hatımsının bir yerinde şöyle soylUyor: 
"Halimi birçok dUşUndilm: Hazln~:!3r di)e 

altıncı ~lehmcdln etrafında bulunurlıen s~. 

rnym lıcyf ve zevk kanununu benim aıey. 
himde tatbfü etmek isterse sonuna kadar 
karşı duracaktım. Fakat saraydan bllsb'l. 
tUn kaçacak, kurtulacak kudretim yoktu .. 
Kanatıanm zayıftı. Beni nikfili etmiye ra"ıı 

olursa ka·1erc boyun eğeceğim ... 
Hıılıratın bu kısmında sonlara doğru du 

§Unları okuyoruz: 
Bir gUn sarayın imamı Mustafa efendi 

Osınnntı hUkUmdarı Altıncı Mehmed Vahd.>l 
tlnr. on bin liraya nikft.hımı kıydı. İki harem 
ağası şahit vazifosinl gördü. 

NikAh kıyılırken ben kederimden ağlıyor. 
dum .. ., 

Hani gelin kız ağlamaya ba.§laymca bıı. 
bası: - Mademki ağlıyorsun: \•azgeçcllm! 
demi' de kız, g6zlerinln yaşmı silerek: 

- Ben hem ağlar hem giderim! cevabını 
vermiş! 

Nasıl, bu hatıra satırlarmda şu eski fık. 
rayı hatırlıyor musunuz'! 

Me\"ZUUbtıh!I olıın hatıralar bir sabah gn~ 
7.cte81nıle lntı,ar e«ll~·ordn. Bundan iki ~iln 

enci, \"ahdcttınlo hayat ~·oldaşlı~ı ) ·apan 

bayanın, o&h'd IK'l>f-bler dolayısllt', bu t~fr1. 
kayn devam edemlye<·~ğl llAn l'dllm~lnl'I 

lilznm göriıldü. 

JisJbukl, ayni mev'l.111 n:rnl gıı.z4'iede bR'J. 
lm<'l\ bir ifada ;\ıtnl bir nevl mu,·az.aa ile 
sürUp gidiyor. Uu münasebetle, gena l11kar. 
dald fıkmnm mııhut utırları hatırunı7.a gl'l 
di. Fııkal ~ ekllde: 

- Hem susar, hr.m &öylcrlm! 

TAN' da 
Tedavly; mllltl &ftlrmek 
,\hnıct Jl'.nıın l'ıı.Jman buflinkü ba,ınaka. 

lcslndo dl)·or kl: 

Türklyeden .harice giden eeyahat akını 
seneden seneye artıyor. DUnkU sayımızd.ı 

bu akının memleketin döviz mevcudu Uzerm 
de ağır tahripler yapt.ığmı ve bir kara bor. 

sa yarattığını anlattık. 
BugUn de sıhhat için, zevk için, zati "· • 

ya almak için her sene harice giden milyon. 
!arın memleketin umran ve inkişafı lıakı. 

romdan ne gibı tesirler yaptığını e.rastıracn. 
ğız. 

Harice seyahatin hUk{Unetçe bile mcşpu 

g6rlllen bir sebebi vardır kl, tedavidir. Hii. 
kClmetln memur ettlğl dokt rlar bir hasta. 
yı muayene ediyorlar ve neticede şöyle bır 
hUkme varıyorlar: •'Bu hasta TUrklyede bu. 
ıunan doktorlar ve sıhhi \'Uıtalarla §Ua 
bulamaz. Hariçte tedaviye ihtiyacı vardır. 

Seyılhat için döviz müsaadesi vermek mcnı. 
leket fçin agu bir ktllfet olmakla beraber 
bir vatandaşın sağlığı namına böyle Nr fe. 
dakft.rhk yerindedir.,. 

Burada TUrk doktorluğunun ve Ttirk sıhhi 
mlies.seselerinln klfayctslzlljtinl resmen ı ll. 
raf etmek gibi bir mana \'ardır ki, §U sual. 

Jere yol açar: 
ı - llUkumelin luıno.aUnce '.Nlrkiycde 

mevcut doktorlar \ 'C sıhhl vasıtall\r yardı. 
mile teşhls ve tedavisi mUmkUn olmıynn 
hastalıklar \ 'O arızalar nelerdir? 

2 Bu haataıarın hariçte tedavi lhUyacı 
hUk(lmctin bu işe memur ettiği doktorlar 
tarafından tasdik edildiğine göre, harice se. 
yahet ctmlye JrudreU olmıyan \'alandaşl&
rın sıhhati o nevi hastalık ve anzalar halu • 
mınd:ın müdafaasız mı bulunuyor! 

3 - Ttirk doktorluğunun hastaya karşı 
\'azife gönncl{ bakımından noksanları var. 
ıra nelerdir ve nasıl 6nllne geçlllr? 

Tcıfa\ ı için mrmlf•l<f't dı,ına gidf'bi111n 

~ üzdl'i kı\çnnıı.dır Jll '!. Rilhtt!!sa geride kıılıın. 
iıırın , ıı'lh'ctl U1.crlnde çok dunn.-ılıyn:. 

lff'll'I bl; bakııncfan, doktorlarının:m bol 

bol Anupnn\ gıtml!!dııl t"ınln etmell~l7. An. 
cak, geri döııdlUderl 1.aman - maııranarı. 

\kretlerln., 
nı çılmrmnk \i7crc - mun)t'Ofl 

ı.anımf'tmemck ıartlle.. 
11- 11- 11-

-Semtimizde birçok boş arsalar bulun. 
ğu hdde su tesisatı olmalT'.ası yüzünden 

inşaat yapılarak imar da edilcm~y~r · • 
Hava itibarile istanbulun en 1Y1 yerı· 

dir diye iki sene evvel burada bir ev yap 
tım. her ne kadıır yollarımız da pek her. 
bat hatta hiç yok denebilirse de havası· 
m beğenldiğimizden bunlara aldırmıyo-

ruz. 
Arsayı aldığım sıralarda komşular 

pek yakında su verileceğini söylemişle_r. 
di de inanmıştım, heyhat.. Scnenın 
üçüncüsü geçti bala gelecek. Doğru.su 
susuzluk hiçbir şeyin yokluğuna benze· 
miyor vehnmet ve fecaatini ancak rr.a
ruz kalmış olanlar takdir edebilirler. 

Muhterem gazetenizden semtimi;;:: 
bu meyanda bize de temiz bir suyun se. 
rian temin edilmesi için nazarı dikk:ıti 
celbctmenizi bilhassa rica eder derin 
saygılarımı sunanm. 

Çapa Kaşgirli - Mahmud sokak 
7 numarada Srrrı Onguner 
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Çin - apon harbi 
(Ba.~ tarafı l incide) ( tekrar eline almış olduğunu ve milli 

Tsinan'ı tabliye etmişlerdir. bJ.kümeti mukavemet siyasetinde bir 
Tsinan - Kia - Çeu şimendifer kere daha takip etmek istemekte clnu-

hattr üzerinde bulunan Japon kolcnile- ğunu bildirmiştir. 

rile Şatou ve Yu - nan'da bul,.ı:-ıan Japonyamn tavassuUara cevabı 
Japonlar bu şehirle~ ~erketmişledir. j Londra, 6 (A.A.} - Çindeki hlidi-

Yang • Tse nehrının mcnba eıhe- selere tahsis ~ttiği başmakalesini Times 
tindeki rruntakalarda ikamet eden 
Japon tebaalarr evlerini terke1erC'k 
Şanghay istikametinde ka"m::ıkta-:!ır· 

tar. Tahliye i~leri hemen bitmiş gibi· 

gazetesi şu <..uretle telhis etmekte.lir: 

"İngilter~ ve Amerika hükumetle
ri sulh lehinde Tokyo nezdinde cadt 

d . teşebbüslerde bulunmuşlarsa da Tok-
ır. 

Çinde müstevlilere mukavemet 
azmi 

Şanghay, 6 (A.A.) - Mcmlek?tin 
her tarafından ve dünyanın dört köşe
sinden Nan!rinc gelen tefgr<!flJr:ia, 
Hükumet, Japon tecavüzüne karşı a:i'İm 
karane bir hattı hareket ittihaz ctmeğe 
teşvik cdilmelttedir.. Bu arada Sur.g -

Şek - Yuan geçenlerde Japonlra iltıhak 
ettiği b!ldirilen Çin generali mare~l 
Çan - Kay - Çek'e bir telgraf gön
.dererek 29 uncu ordunun kumandaı;ınr 

Japon gemileri 
Bu akşam Yunanista
na hareket ediyorıar 

Üç günden.ber! limanımızda b:ılu
nan Japon mektep genulcri bugün saat 
16 da Yunanistanın Faler limanına mü 
teveccihen hareket edeceklerdir. 

Japon amirali Koga beraberinde 
İwate ve Ya.kuma gemileri süvarileri 
!bulunduğu halde dokuzuncu Yerli 
Mallar sergisini ziyaret etmiş ve se·gi
de ilci saate ya.kın kalmıştır. 

Amiral ziyaretinde Türk sanayii
nin zeniin çeşitlerini ve sergideki teş

hir tarzını çok beğenmiş ve idarecileri 
tebrik etm: tir. Amiral Koga rc:lim 
sergisini de ziyar.tt ederek Ttirk güzel 
sanatlarr hakkıri&a izahat almr§trr. 

Japon askeri ataşesi, Amiral K.:>ga 
şerefine Park otelinde bir öğle ziyafe
ti vermiştir. Amiral Koga saat 17 
de 1wate kruvazöı(irıde b:r kabul "eS-

mi yapmış. hükumet erlram, mat;>uat 
mümessilleri ve birçok zevat bu da
vette hazır bulun.muşlardır. Japon de· 
nizcileri mu!ltelif rru1li sporlar yap
mışlar, bundan sonra davetlilere Japon 
içkileri ve mezeleri ikram etmişler
dir. 

yo kavgaya başkalarının iştirak etme

sini hoş görmiyeceğini i§rab etmi!itir. 
Japon imparatorluğu eğer son ay-

lar zarfındatd hareketiyle derpiş etmek 
te olduğa cezai siyasetin, mesuliyet 

tanımadığınian başka bir ~ey ifade 
edeceğini zannediyorsa, yanılıyor. İn-

san, düşmanlannı seçebilir.. fakat 
istediği gibi t!ost bulamaz. 

Japonya, diğer devletlerin kendi

sine pek f'erıa bir nazarla bakmasını in
taç edecek &ir" i~e girişmiştir.,, 

Baltıkta garip 
bir hadise 

Finlandiya donanmasının 
manevrasını Sovyetler takip 

ediyorlarmış . 
Hclstngtors 6 o(A.A,) - Flıılbdlya do. 

nanması, HeISing!ora önUnde manevra yap. 
makta olduğtı Birada ortaya. ufa.k bfr Sov. 
yet filosu çıkmış ve manevrayı takip etmek 
ister gibi bir vazıyet alm?§br. 

Finl!ndlyayr resmen ziyaret etmekte olan 
Alman tahtclb:ılı!rlerlnln yaklqmuı üze. 
rine Sovyet gemileri ortadan kaybolmu~tıır. 

zm1r faciası 
ölenleı in aileleri 

mahkemeye 
müıacaat eltiler 

iz.mir,, 7 (Hususi ) Bayraklı facia -
sınm maddi zararına mukabil sigortalar 
29.000 lira vereceklerdir, Hakiki zara
rın 50.000 liradan fazla olduğu söyle
niyor . 

Yanarak ölen 17 ki1inin aileleri bir
Ieıerek hukuk mahkemesine müracaat 
etmişler vt tazminat talebinde bulun -
muşlardır. Maamafih şirketin tazmina
tı kendiliğinden· vereceği aanıhyor. 

Deponun pek iptidai bir §ekikie tertip 
edildiği tcsb~t edilmiştir. 

"Van,, vapuı u Vanda 
göle indir ildi 

Van gölü için yapılan (Van) isimli 
vapur, Vanda göle indirilmiJtir. Va -

Dün ak§am saat yirmide Japon bü
yük elçr.u Per.ıpalas saloniarmda 
Amiral Koga şerefine bir ziyafet ver
mittir. Bu ziyafeti saat 22 buçuktan i
tibaren verilen bir aüvare takip etaüş
tir. 

Ziyafet ve suvareye, fstanbul ,·ali 
vekili, askeri ve mülki erkan, Türk de
niz subayları, ecnebi sefaretler erkim 
ve §ehrin tanrnmIJ simaalrı -Oavet e
dilmiştir. 

' purun göle indirilmesi münasebetiyle 
merasim yapılmıştır. Vapur 150 ton. 
luktur. 118 yolcu alabilir ve 9 mil sürat 
yapaT .20 gün sonra da diğer vapurun 
montajı ikmal edilip gölde işlemeğe 

başlıyacaktrr . 

Bugün saat .13 da fwate kruv:ızô· 
ründe istan'lul vilfıye~i ordu ve do
nanma erkanı şerefine bir veda ziya
! eti verilm"ştir. 

Gemiler Hali~te hazırlanıp parça ha 
linde Vana gönderilmi1ti. Orada kurul
maktadır. Vapurun Haliçte denize in
dirildiğini bir gazete yazn11!83da bu ha
ber yanlı1tır . 

Keı inıan Halis dün 
nihlihlandı 

öıum 

Bundan bir müc'JJet evvel n:şanlanan 
"Güzellik Kral:çesi,, Keriman Halisle 1 
doktor Orhamn nikah merasimi dün j 
Beyoğlu evlenme dairesinde yapılmış- 1 
tır. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Mülga bahriye nezareti umuru bah
riye mühimme müdürü Hacı Hafız is
mailln refikası ve bahriye mütekaitlc
r:n.:ien Talatın valdesi vefat ctmiı ve 
CC"' lZesi Edirnekapıdaki aile makbere • 
s defnedilmiıtir. ölüye rahmet, oğ
lu Talatla ailesi efradına sabrr dileriz. 

p .... ?#! 

Jstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsef e!" icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine gÖTe aşağıda yazılı hususat tatbik 
edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye ıahip)eri ile 90-
förlerin arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilan olunur. 

1 - HRlk, köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf
tan diğer tarafa ancak çivi ile i~aret edilen sa.ha dahilinden 
geçecektir. 

2 - Bütün nakil va11taları, bu ııahaya geldiği vi\kit bura
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtik· 
ten sonra yoluna dP.vam edebilecektir. Bu sehe'!'>le nakil vasıtala· 
rı hu sah ayn cayet ağır ~elrı"'Hdir. (B.) { 4880) 

·Kazıklama cinayeti go~ 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

venköyiliıe doğru yollandık. Kısa bir 
zaman sonra köyün tenha sokakların
dan geçip yegine kahvesine gittik. 

Kahvede oturanlar Merdivenköyün. 
de işlenen bu feci vaka etrafında ko. 
nuşuyorlardı. Evvela bizi yabancı gö. 
rünce sözlerini bıraktılarsa da gazete. 
ci olduğumuzu anlayınca anlatmıya 

ba§ladılat: 

- Hadiseyi ilk defa "Haber" ortaya at 
tr. Hakikatin meydana çıkması lazım
dır. Çünkü bir vatandaş ölmüştür. Biz 
bir şey görmedik. Fakat işittiklerimizi 
size söyliyelim de yazın: 1 

Geçen Çarşamba günüydü. Kulaktan 
kulağa. Havva Lemarun evinde yanm. I 
da, kadının kocasın.ın vazifesi dolayı. 
siyle çalı~an Ramazanın kazığa vu. 
rulduğu söylenmeye başladı. Bu riva. 
yetin İnekçi lbi§ten çıktığı söyleni -
Ye!du. Nihayet İbiş kahveye geldi, 
Ondan duyduğumuza göre: İbiş, salı 

1 günü Ramazanı sanatoryom arkasın
da yerde kanlar içinde, pantalonu çö. 
zük bir halde görmüş. Ne olduğunu 
sorunca Ramazan Vizeden gelen M~
takla kansının bir iftira yüzünden 
kendisini kazıkladıklarmı söylemiş. 
Bunun üzerine İbiş perişan bir halde 
olan Ramazanı otoblise bindirip has. 
taneye göndermiş. 

Bu, görülmemiş bir vahşetti Facia 
bütün köylüleri asabiyete sevketti. 
Zaten Havvanın Ramazana ne kadar 
eziyet ettiğini, tabancayla. tehdit edip 
dövdüğünü hepimiz biliyorduk. Zaval. 
lı Ramazan M~takm kansı olduğu 
için Havvaya el kaldıramıyor, eziyet
lere tahammül gösteriyordu. Bunları 
yapan bir kadından böyle bir işkence 
de beklenebilirdi. 

Ramazan ölünce •.• 
Aradan birkaç gün geçti. Ramazan 

hastanede ölünce köylüler Havvanın 
yanında yedi sencdenberi arabacılık 
yapan Osmanı bulup sıkı§tırdılar 
Osman evvela bir §eY bilmediğini 
söyledi. Fakat ortada bir adamın ölü. 
mil mevzubahsolunca hakikati itiraf 
etti. 

Cinayet nasıl olmuş ? 
İfadesine gore, Vizeden gelen Müştak ile 

Havva bir olup aa.ıı sabahı Ram•ıam evtıı 

arka t.arafmdaki mut!a.kta elleri Ue kolları 
nı bağlamı§lar, Havva tabanca ile Ramaza 
nı bağırmaması için tehdit etmi§, .ııonra 

zavallıyı yüzü koyun mutfak ta§Ia.rı tızerl 

ne yatırm11ıar ve pımtaıonunu Ç6zrntişıer 

dlr. Bu ııı bittikten sonra evvelce hazırlanan 
blr kazik Ramazanın gözü önünde Y&Alan 
mıştır. 

R&ınhan kazığı görtınce ba§ma gelecek 
Ak1beU deh§eUe anlamış, blr müddettir ya 
nuıda hizmet ettıgi kadın ile Mll§taka: 

- Yapmayın! ÇocuğUnuzun ba§ı ieln yap 
mayın! benlm hiçbir kabahatim ve suçum 
yok! Şayet suçum ol8a bile beni §lkflyet 
edin! diye yalvarmıııtır. 

Kan koca evvelce Ramazan ha.klanda en 
mUthlı blr idam karan verml§ oldukların 

dan bu yalvarmaya ehemmiyet vermlyerek 
zavallı adamı mutfak tıı§lart ll.zerlnde yağlı 
kazıkla k&zıklamı§lardır. HattA. bir rivayete 
göre yağlı kazığı Havva SOkmUJ, buDU MU§ 
ta.km kuru kazığı takip etml§tlr. 

Rivayete göre o ııırada ta§ ocaCtnd4n ge 
len Osman da hMiscy1 gönntl§Wr. Kaztkıa 
ma işi biUp Ramauın ölllm halinde laflar 
llzerlne serilince Havva. ile Mll§tak mutfak 
tan aynlmı§lar, henilz 2' ya§ında. olan za 
vallı Ramazanı orada kanlar lı;lndc brrakmı, 
tardır. 
MUıtakl& Havva aratıacılan Osmanı ölüm 

le tehdit etmişler, kimseye bir §ey söyleme 
mestnt bı1dırml§Indfr. Ramazanın kaztklan 
dJfı sırada çıkardığı acı sayhaları bira1 
ötede bulunan bir evde oturan avukat SU!ey 
manm ailesi e!radı ne Kenan isnılnde bir 
t:ocuk duymuılarsa da bınllar, Ram17aıun 
can havllyte çıkardığt korkunç sayhalann 
bir tn.ııana alt olacağını tahmin edemem!~ 

!erdir. 
Arabacı Osman evvelA korkmuş, fakat 

harıl harıl ve yüksek sesle - bu işi Sonra kazıklanan bir insan t}i1' b~ 
hala haber alamıyan Son postadan tağı gibi buraya bir buçu~. ~erel' gı· 
başka bütün _ vaka etrafında gazete- mesafede olan yere nasıl ~~ruY·il<' IJl~ 
lerin yazdıkları yazılar okunuyordu. dcbilir? Karakol buraya ıki dalt kurtıl· 
Açık bulunan kapının yanını pat pat safede. Onu da geçelım. Evden ,unc' 
vurduktan sonra içeriye daldık. Üç lan bir ada!ll kendisini dışa.tı ~b\'t)e 
köylü ve bir kadınla karşı karşıya gel feryad edip konu komşuya, 
dik: gidip şikayet de mi edem~.z~~· gUll \'tı 

- Bayan Havva kim? Krızıklanmanın iddia cdUdıgıtırl}·ol'• 
Başı kırmızı bir örtüyle örtülmüş saatte evin arka duvarını y:ı.P .oJiiıJ. 

ve kırk yaşında kadar görünen kadın dum. Evde iki duvarcı da .çal~i1'»t.ı 
cevab verdi: Bunlar benim şah tıer;meır. . ts1>1İ·" 

- Benim... bildikleri gibi söyliyeceklerd~ jbiŞ· 
Oturduk. Biraz !onra üç adam bizi Benim tahminime göre Ranl Jı1' )rı;. 

yalnız bıraktı. Sordum: le veya başkalariyle bir kaçak{I 
- Şu işin hakikati nedir? Hakkınız. zilnden ka.vga etti, d. ö!d11' 

da birçok sözler söyleniyor. Bütün köy Başına böyle bir akibet gel ı. 
bu işin dedikodusu ile meşgul... ğünü de bu s:ıbah haber aldı!J:l.•• rı 

Havva evvela başına gelen bu İ§İn, Küçiık kızın anlattıkl3 ,blcı 
k ~u ~r ~ endisini hiç sevmiyen köylüler tara. H.avvanın kızı evde yo"• · dıJJ'Öı;~ 
fıııdan işaa edilmiş olduğunu söyliye. 0&."nan vasıtasiyle aratıp ~ i&te~ 
rek §Öyle dedi: Nuran evvela bir şey söyltın ,•c gıı 

Ben an S l b 1 tık 1• d" A . . . .. ·ne otı.ı• J' ı - a ı ura ıyım. zevc m ı. nnesının ısrarı uzcrı bCrlt".~ 

çok zengin bir adamdı. Sonra öldii. sandalyeden ayağa ~lktı. f.ı gi ııe 
On iki sene evvel şimdiki z.evcım Müş- 1 hissini verecek bir üade aherı 
takla evlendim. Senelerdenherı bu kö- şunları söyledi: ı:tı ı,aı' 
ye gelmiyordum. Fakat bu eene gel. "- Bir ba&.ımız var! Anne ~ • 

b •• -dim. Arazim vardır. burad3. bağ yap. gitti. Ramazan bana dedi ki· 1~ctııı mı ya ka.mr verdim. Taş ocağımı işleL mek ver! Ekmği verd:m. ~c!111 ıısf' 
tim. Hal ve vaktim yerindedir. Köylü. çekti. iç mutfağa götürdü. Agıı·, at'· 
lere elli kuru§ yerine bir lira \"ererel-ı: clı. Sonra seni bahçedeki kUY11~ P 
çalıştırıyorum. nm eğer annene söylersen. de ;,,di? 

Ramazan bir miiddettcnbrri bizdey. de korktum. Anneme sÖYle iiDe 
di. Birkaç. ay sonra hizmet müddeti bi- !kinci defa. s.u istedi. Verdi~a ~ 
tecekti. Kendi~ini zevcim r,öndermişti. mutfağa götürdü. çama91rıııl 

Tembel, hırsız bir adamdı. Kendisine gördüm. ı:tıt1 
çobanlık yaptırdığrm yalanıdır. Evden Arabam Osmımın antat~sıııJI 
geceleri kaçar, İbişle buluşurdu. Ko - Nurandan sonra arabacı~ le bi' ı~ 
cama bunu aldrrmacını. yerine b:ı~kası- görüşmek istedik. OsnıanbÜY~-~~ 
nr göndermesini !Öylefüm. Muvaffak hevvürle hiç bir f\CY söy~1~:.{,di· 
olamadım. Kendisine günde bir buçuk ifadesini zabltaya verdiğinl so .. 
kilo ekmek ,yemek, yumurta, yağ her Havva. ısrar ediyordu: s6YJt' 
şey verir', iyice bakardım. Buna rağ - _ Osman, sen biliyorsa~ ~1"' 
men iş yapmaz, kaçardı. Evde bir şey olmadığını sö1 

Küçük kıza tccavilz edildi mi ? bir şey olm4dığını s6yle!lene.~ ıJ. .. -r.-~. 
On gün evvel bağa gitrucğc. karnı: Osman sinirli hi Jıalde ~.~( ~ 

verdim. Sekiz yaşında olan kızım }lasta ruzünc bakıyordum. Sol go jtJ 
idi. parak b.ına işaret etti. Bunıl ..A 

- Nuran, ıen burada kal .. dedim Kı- görmemişti. dB et"' 
zım evde kaldı Ben gittim. Bir saat Havva mütemadiyen ısrar , 
sonra döndüğüm zaman krzımda bir ediyordlL öJ ıa1İ' 
başkalık vardı. Osman bir ara yine. ban3 g O' 

- Nen var? diye sordum. Sakladı. tıktan sonra şöyle ded1: 1oıc-· 
Bir şey söylemedi. Aradan üç gün. geç- - Benim şimdi on J.curuşUJll 
ti. Kızı eve bırakıp gittim. Döndüğüm ııu düşüniiyoı um. Jel 
zaman gene gayri tabiilik farkettim. Köşkten ayrıldık. ıı ye~ il 
Bu sefer iyice sıkıştırdım. İbişi aramaya 9lr.tdc. saat d~~ 

Bana şunu itiraf etti: ru idi. İbi B~stancıda k3~~ıc gı 
"Anne! Sen ilk günü evden gidince tarını geçtikten sonra inegı 

Ramazan beni arka mutfağa çekti. Fc- ken bulduk de0i: ;O 
na şeyler yaptr. Sonra "Annene söyler - Bildiklerini sorduk. ş~yle ,oııf& '°~ 
ıen seni kuyuya atarım... dedi. ikinci - Salıg ün sa.at on ikıden ııatot> il, 
sefer de de yine mutfağa çekti. Yine i~ Erenköyüne giderketı .. sa 1ttll ,J 
fena şeyler yaptı.,, arkasında Ramazaru gördil111~.ıı wv· 

yun ~mda idi. Ustü ba~ Kızımın bu itirafı karşısında çtlgına 
döndüm. Kocamla dargındım. Kom~ular 
dan Kereme rica ettim. Kocamr acale 
istanbula çığırttım. Bu arada Raınaza 
na bir: §ey söylemedim. Yalnız bir gün 

- Ramaz<ın sancılandım. Bana bir 
ebe çağır, dedim. Bir ebe geldi. Kızımı 
muayene etti. İç çamaşmnda bazı kan 
lekeleri buldu ve raporunu verdi. 

Mfiştak gelince ••• 
Kocam pazar sabahı geldi. Ken-'.isi

ne vaziyeti anlattım. Akşam üzeri Ra-

mazanı aradrk, meydanda yoktu. Htr 
halde kocamd.::n korkup kaçmıştı. 

O gece kocam İstanbula gitti. Bir 
yerde misafir kalmış, ertesi günü "Ve 
geldi. Ramazan hala meydanda yt>~tu. 
etrafı ara~tırmca komedinin-' gö~ihu!e 
bulunan tabancanın yerinde olma!dığıru 
gördüm. Krıımın kumbarası da 1<Ynl
nuı, içindeki paralar alınmtştı. Bu hal 
kar§ısmda kocam karakola gitti. Rama
zanın aranmasını bildirdik. Bir yandan 

idi. " 
- Ne var? dedim. i tııJ ~ ı.Jf 
- Ağabeye.iğim dedi. ~~eçi il'.,; 

yete getirip bıraktılar. sır eli ~ 
koyunun ölümü üuı'ine .e~.., ,1,td~ 1''' 
sapı ile dövdüler, elleritll1 ..,~aıı1'1•61,.ıı 
bağladılar. Sonra çomakla pılf' ,ef 

Ramazanın üstü ııurııf r11' 
i~ndeydi. Eline o~ }!•sts 0ııı" 
dim, otobüse bindir.dı~·b11~f ~ıs-~ 
gitti. Sonra da öldüğilnU ıc tıit 1 

• 

Kendisi kıza tecavüz ~~ dl· ~ıe'' 
değildi, ~ok sakin bir ı~yı&1,a ~ 

Şayfaları, ala.kadarl.aJ11l aJd'l"J!ff' 
edeil r) 

ni yazclık. Ramazanın n 19şıl5 , / 
bet tahkikatın sonunda s.Jl */dl 

rı1; 
Yerli mallar .'ie_rl!~~~I~:' 
dekoı as yon bı: !erg1s:,ı ı~: 

Dokuzuncu Ycrlimalla. gii'ell <'r' 

mitesi sergide dekorasY~11 "'''~ 'P'~ 
bariyle takdir edilmelerıne sı. ptı ıl- ~ıJ 

sonra sorguya çekilince görllp f~lttlklerlnl 
olduğu gtbt anlatmıştrr. tbtşln ve Oamanın 
ifadeleri Uzerıne MUııtak Erenkö)1lnde otl) 
bllste:n tnerke:n yakalanml§trr· ~czaret altı 
na aımm11trr. 

Havva neler an1ahyor ? 
Köylülerin bu söilerinden sonra Ra. 

mazanı ilk gören İbişle tekrar görUş. 
mek istedik. Bulamadık. Bir tanıdığı 
Bostancıya inek götUrdüğünü söyledi. 
Sonra, köyün ahşab evlerinin pencere. 
!erden uzanan mütecessis na;-.arL-ır a
rasından bir tepede bulunan Havvanm , 

da kendisi aradı. Fakat bulunamadı. ~on 
radan iıittik ki salı sabahı arka.claşı İbiş 
ona sanatoryom arkasında rastlamı~. :is
tü batı kan içinde imi~. Sözde biz ken 
disini kazrklamı§ız. İbi~ de para vere 
rek hast:üıa ıeye göndermİJ .... 

len Sümerbank, İş Bank;eritı' 4~ 
ve Nurkalem müessese törler~ f~ 
paviyonları yapan dekor~~tif· .~ei g

takdirnamelerini gönde~'rııı tı1 
mede Sümer Bank pavıYo 
larak intihap edilmiJtir · 

köşküne gittik. 
ma akl ınca içerden 

"Biz öy!e şey ya11madık,, 
Bunlar hep yalan. Hepsi beni sevmi. 

yen, benim parama göz diken köylüle
rin uydurmaları ... Kazıklamak bir vah. 
şetfr. Bunu ne ben, ve ne de kocam 
yapmayız. Hem sab:ıhleyin böyle bir 
§eY yapılsa bile civardaki evlerden du. 
yulmaz mı' 

HAS~-~~ 
54/llf# ıl 

!stanbulun en r~k. if P~ ;~ 
akşam gazelesıdır· ki' 1 

HABER'e verenler 



Kutll burcunu zaptetmek fçf n 
ıtddetH bir hlleum yaptı, fakat 

- HaJır .• Bayulann yanma ıitme
Ji tıllCi1t .terim. 

...,. ç...N ... pjıarlall pek 
bctfanmk. Çay. beyu mlon adiyle ta
ndıla arif. aydmhk. ıtınl çiçeklerle de> 
ba bir l8JorMla b.mrbınm•ftL 

ZOO •uoarl llazanılmı!J 
zaf eı 1 mahvt!lli 

Ruinn oldlılu Çn pencerelerin 
kanatJarı açılmqtı. Hafif bir rüzgar 
tW perideleri dalgalandırıyordu. Aıağı
-ia, ıtit babçesindeki f.Uıyelerin çağıl
tısı-. kutların c.ıvtltru ve bayanların 
kıhbM'an kU1'lyordı.ı. 

Leydi Çarnovd güzel bir kadındı. 

masanın blpda oturarak herkese çay 
dafmyor&ı. Yamada Leydi Lilyes 
•ardı. Ba lr8Sm gü.sel değildi. J'akat 
yüzünde o kadar mana .e cazibe vardı 
ki bu nevi ıekil ve renk cüzelliğini ge. 
ride 1ırrahabilirdi.. 

L..,.tf LilJft pencere 8nünde oturu
yordu. Etrafını her zamanki gibi prestit 
kttlan almıştı. Bunlann arasında bir 
krafçe nziyetin~ otur~. Yihün 
de biraz değişiklik vudı. Belki güzelli
ii artmqtı. Fakat rengi soluktu. Elin
deki tft:taliyi yemiye hazırlandıiı bir 
sırada V-1e Lor..ı. · • · ..ı.:1~ ,.. ~ - ... ıçt:r't)l'e puusr. 

Xmn y.mkpatt. tnriltenniın en. 
zencin ısı1zadesi sayılan •e biitiJrr mne
terin en mükemmel bir !damat tellkld 
ettilj Dük Rcpaf ord duruyor ve cliııde 
teftali tutaıı bu altıa UÇ.la Jmdan daha 
p.l Biır bdm tMaY'etlr ~+ 
ftİ tf~U. <ieRÇ llnm bmfmbire 
nrarcfrğmr ~tltfil. Jmndetri werta!f yere 
düttil. Leydi I..ilyeı'tn her tarafı titri
yordu. 

Dült : 

- HaJ'll'". yabm ,.erpaum. Oda p 
•W.. .... ~olr çi~ ur. 
~ tillrti. Pibt te.idf!f 

hndisüıe yardım etti. Tam bu nrada 
Lotd?a Veyn yanına yaktapııtıiar. Şa
to AhıDi: 

- Leydi. Lilyes. dedi. SUe 

Mifter Vibat'i taWiJn et.ıı:ıeme "'"•• ete..,. ınieins? 
Genç kn büttin cesaretini tophyarat 

Veyn•e baktı. Sonra etini uzatarak tat
lı bir ıesle: 

- lliater Vibatle e.neke ~ 
'V'9 sküıJmqtiilt; aki bir ckı9b1nmadıar. 

Loftt iJriırini yaJnnr bttafrtr. 56ae ~D. 
ce Leydi Lilyes ba'!adt: 

- Buraya celecelinizi bilmiyor
dum. dedi. 

- Ben de ıi..ıi burada ıörecelimi 
aklıma aetirmelliıtim. 

Genç kız pence:-clerdca t:ıCriae dıot
nı çekildi. V e.,u. tMip etti: 

- Eler lumana C91ttftJn aık!yıona 
bir muetet bulup hemen giderim. 

- Buna tu.rum var mı? Bilikia at. 
~iıı_Ic tcm:ır ıörqtüğilm için pek sevinç 
liyım. Mıster Vibert, ııhatiniz pek de 
yerinde defi! gibi götiinüyor. 

- Pek iyi delilim- Hayatı pek aca 
baMam Zanntttilfmda de aa-

- Atalı yukarı baı de 67le. .. O a
babtan beri lizi Sok. lrıtm çok dij..ıı.. 
dUm. pu.. 

- Ben de m&n 1-tb. W; bir te7 
dtl1tınmedrm. Siıi unutmak, ıize ait dU
ıuc:derimi it u)'9bada bofınak itte- 1 
dila. Fakat kaJpels yapmak ne kadar 
imk!naızsa, bunun da o kadar nıitmkfin 
olmadığını anladım. Ne talisizim. Sizi 
g&dUm. lmnplann bir kat daha ta.re 
lenecek 

- Belki de hayle olmıyacak •• Hayat 
i.nuna pek çok ~yle-r öirttiyor. Si,. 
aynldıktan sonra ben de birçok tqler 
öirendim. 

( D"""1f!tl ea~) 

l~ yılı 1 ajultoa &ilDU 372 eeue evvel 
buıtıDllD eab&hı ortalık aydınlanırken oa 
bet bin TUrk ukert, topçu ıı.teıtntn himaye. 
sinde Kaatll burcuııa. bllcuma geçti. 

Çok az bir zamanda kaleye yaklapıı at. 
pahiler, kale burçlanna tırmanmağa baf
Jadılar. Bu hücumun v. brmanmanm. ne ka. 
dar korlnmC oldulun11 u>at&Nmek için 
tarihten birkac u•m.e al&bl: 

"Salih pqa zade .Mehmet Bey lle Kurt 
ol}UDUD alpahlleri Kaatn burCUnun önUnde. 
ki yarımay t&byay& atılarak merd!venh!rt 
uzatıp surlara çıkmağa baflaıfttar. şavaıye. 
ıer arklbos tllfekler, Kaşnar zift. ateş çem. 
ber!Ul. el lnulllıaıalan vesalr aılM ve e.ü. 

vatı kuttandJktan sonra fkl el Ue istfmal o. 
lunan u_. Ye ..... kllıçlar l&e keıllSlertnl 
müdafaa edlY"t"lardı. Rafit bir kıhç ve kal. 
kan ııe mtllelllh otan atpabller, yapı.lan ffti. 
ueut mQd&faaya rağmen ay tabyeyt fHal 
etuırten llOnr& Kastn burcuna ÇJkmaıa mtt

Y&ffak ol&.tfar. 'lllrklerfa dMıilt matıarelıe 

sayfa •71 Peovat Kurt.ogkı,, 

'I'tb'k bayrafmm Kutii bumUada dalp-
111ftdstm! seren .. aıy.ıer ~ ..,_ 
l&d!1ar. Btr taraftaa da Gna ıı.tre: 

- TttrkfWr burçtan lewf stnil•. Süratal 
imdU yul!QuL. lııUerin1 ~r. 

Grım Metr'9 D9laYaMt ;yw~ ~ aL 
ma.sma rağmen 1'ılrpte ..,_ lıen'JhP" da. 
im& mıı!ı•taa eci!btten bir adantdL DerMl 

lmd&d& ko§tu ve lki taraf ..,. ~tli sa
rata. ......,maja ba1ıectı1ar. atpetMJer p . 

~ ..,~ 1:ttrll prıc&IJ•n da iD.. 
~ muvaUalr. OlllWAlardL Fakat. alp&. 
bllere mUtamad1.Yen lındat ıelmekte oldu

ğundan en flddetll atqıer bile ıeıen ımv. 
vetJerl pllakUrtemiyordU. J4Ullarebe 8 ııaat 

deftlD etmJttl. oıeaı ........ ,.......ıar 
tdyor. -ı lrelııt"'v da JWl'llllütıla bitldA 
1:U ... plmlflec4l. 

Türk kııvetlerl birkaç kal8ye bı.dn. ~il.. 
cuma ~tdL HR feYe retmeo muaf. 
fer oluıaya. karar vermlı Olduklamıdan mlf. 
mazı tu~ " ber tarafta ımazatftırl
ywt 1811ert y~ bqllıdt. ŞOftlYelr.' 
lmçlyıor ~k!W lllll'U)oMIL 

Bil .... - ...-m.- bir UdlM aba 
Sekiz aaat k"Men Ml'laedllılnk ~ 
1aA QW.vaU.ü.lyeUarl biraDd& malı.vetU. KA.. 
eele ı~: Vle..U VaHat fÖY&lye Dölvinl 
.... ____... 2tO lllwd a. .. kıla .-. ... 

Süvariler pyet UıUyatl.&. ııar.ket ecı.re,k 
orduıtım ~ ........ Çllı1br._ 
kadar yaktqll\&Jta. muvaffak oldular. İtte 
bu, TUrk kuneUertııi Pfirllı ve ,_... ~ 

yola ııevketU. Slcllyada bllyük bir k'aTY9tm 
h ........ eld1iftl ~ sa.n.. 
lerlıı bu kuvetıerin piftarlan oldllldan a. 
a.ddr. Ttlllııerl w ........ Ud .... uumd& 

1mte"Jdarmı -~ ................. . 
ı.r. D..wmı taın ım...etllrl clılmft tılmmıt 
olan Piyale pqa. gemilerin bukma u~ 
~ kot~ Be Jnınellll'l .,.t ~ 

lltl ye. ...,.... aats prtalan ~ .. 
.......... tıa' 1 TtlJk INvftÖll'IDl bli 

...... l&fftbuttL 
~ LMft .,... .. ~ -.,.. 

lerbeyt pleıı .uvartıertn Sicllyadan feMee1r 
1n1...ı ollwlllaP .... r1'91t ..,._. amka. 

beh edenlt taarrma bql&ddar. 1'Jtat •· 
lıdıl..ı1ııa1111•-.... ....... ,.. .... ~ ........ Tlldktl..,... t*bl. ıc. 
-. aıo ,.n.Jı ...rnın•t& .. ...,.... .. zayt. 
atr M • M bdılr,..,.,... 

... .ııı.ı ....... la ..... Ula IOI* 
lıal:ı ~ M_, ...... - ........ 
termektedlr. tıd bhı ukerln ötOmU ile kasa. 

11üa ater, ~ bir beyeeanla ma!l•edll. 
mlftl. Oercl bmnm bltlbml -1Qlarak kal• 
u.ptedtıdl. l"'Pat Ud at zanr ve tnurafta. 

Nfyoai A1'met 

Tonton amca 
ve 

hokk•b•• 

Bir balkon 
hatırası 

- Kanm geç kaldı. Merak ediyo
rum. Faika&ım. .. Müsaade et de ıu p 11 

cereclen büaJllL 
Pencereyi apmk üzere yiirUlm. 
Paik kol ...... n ,.Uladı. 

Aabt bir hali ft:'dı. Jılenlda aor-
dum: 

- Ne otu,_... .,al. Pek peripıı 
sın. 

Helecanla: 
- Nüzh~iiim .. 1timseyi pencen

de, balkonda beldeme.. - dedi. 
O mac1a kanın içeri cirdi. Yemek 

te .. yibindıea l'aik mubavercnitı ar
k~ beti. ırarm-n doyurup kah:n-
lerimb:i ;..;.aa-.ı.. ---ı.a... tn:~• • • .,,.,.._ --.... yesmı Ul • 

latb: 

• • • 
• •• Bir ; - .... öniipcle ya

hut ........... birilli ~ 
taba =.-...,·; • -.eMpehlivall 
Davuttur. O, gayet genç ve güzeJ bir 
kadınla evlenmİ!tİ. Kendi ise, şişman 
lamış. modası ıeçmiı. artık apordıan se
kilm.işti.. Benliğinin bütün kabili~ini 
b.edenine aarfeden bu. adam, ldiıHğma 
hiç ilıthnaın etmediii için, ıayet mah
dut mahluk olmuıtu. Bütün muba"1'eei 
yalım ginJ mevauu etrafında delap· 
dı. 

Kanaı Bchiyye bu manevi mubitun 
g,ün ~eçtikçe sıkılma.la bıııtadı .. Koc.aaı
nm sert t~vırları kaba muamelesi il.leri
ne il!ve olunan bu maladut sözleri olllıl 
bıktırıyor, uaandınyortıu. 

Ordu,b aludlu llırd.ut ahrd.1.ııM•n 
Ben o zamanlar. yirmi altı ,.poda 

zarü bi.r clelikanbdım. Tabiauylc. ara.
mmia kuvvetli bir cuibe uyadtk. Ek· 
ser ıünler Behiyye evden k~. yalnız 
yatadıfını apartmanda, ıelir, beni bu
lurdu. 

Birıün hızla kapıyı çalch. t~eriye. 
kotarıık ve iltica edercesine hikum etti: 
Pencereye aeyirttL SOkafı ca-~etledi. Ve 
sonra, bana dönerek heyecanla: 

- Galiba Davut bizden ıiiplıclcni· 
yor. Takip olunuyorum! 

Ailamab bap.leh. 
Onu teselli ettim. 

Böyle zamaı:ılaı1da koca.,. kaadıt

raak için bq vurulan ueulin ne olduğu· 
nu bilirsiniz, değil mi? tıte ben de Be
hiye,i e•de yalma bırakarak h. ... n gi
yindim. Davudun yanına gittim. 

Ben nden çıkarken, genç kadın: 
- Aman, dikkat et, tetikte. bulun!. 

diye allıyarak bana naaihat ediyordu. 

Ve eonra: 
- Korku)'OnllDt kor1ruyotum f Allah 

vere ide bqma hir it açrh9aq f Ben eve 
yediye doğru geliriıu ! . dedi 

Davut evde ukin aUin oturmq 
ıoo. zuaanlarda mua.k audıjı Nbk •t· 
1umı haurhJOrdll. Beni &&ince: 

- Hot celctin... Hud oldu 1'5yJe 
erken~ ... Daha yemefe çok ıaman var! 
del-Jf. 

- Behiye yok mu? 
- RaJll'... hlrat n.enü,.e ıtlir 

elbet. Yırın benimle Nbi• ıelit miain? 
-&yu1! 

- O Uldc \aaJdi bBa ,.mı. et ... 
Şu. aftan bir ttrtiWne eakalam. 

ötldta MridılD kcıauttu)r. Saat ,.. 
diyi bulmuıtu. içimden töyle geçiriyor 
dum: 

.. _ Neredene Behiye ıelteck. He-
rifin kıakançhiı tabiatiylı l&il oı.c.&. 
onaı ıowa da ıaMt Tahat ıa.ütebiıe. 
ceğiz.,, 

Yedi buçuk oıı..uıtu. Sncilinıin lü
zumundan fa.zta r;ecikt!tinl dtıtündüm. 
Saat dokuz oldu. Genç kadın hW yak. 

Merak içindeydün. Davut'& dedün 
ki: 

- Telefon etmeli. ıonnatı. .. Bit a-

za 1111 oldu acaba?... Çok dikkateiıdir 

11Wtımya •.. 
- Kvetl • dedi. - Diklcataizdir Dur 

balrabm. belki annesine ıitnllftir .. Ora
ya telefcnı edeyim. Sen balkona irk bak l 

AA. o balkon l 
A.acak aOkağm küçük bir kısmım &ö 

r~dwn. Fenerin ııziuu ai,açlar 
örtüyordu. Lo§ bir aok&ktı buraaı ! 

Endite \sindeydim. Acaba ne olnıu.t 
tu? Bir ka.ıa! 1 muhakkak ... Fakat ıokak 
ta mı, benim evde mi? ..• 

Tam o sırada bir taksi ldurdu. lül
biın ycrizıdeıı hopladı. Fakat tarumadı
ğım bir adam ıoförle kavga edenk ara
badan indi. Ba§ka bir eve ıirdi. 

Tahammülüm kalmaauttr. Davuda 
seslendim: 

- Annesine telefon ettim. Yokmuş. 
Sonra, beni süzerek, müstehzi bir 

tebessümle: 
- Çok ıncrak ediyorsun Behiyeyi.. 

Dur fU balkonda.. bekle ifte ... 
Beni kenara kadar itti. 
Sokak tenha idi. Danıt, koca elini 

omuzuma dayamq. yanımda duruyo,r. 
du.. Diier eliyle saatiıü çık.ardı. baktı. 

O esnada ayak aealui ifitildi. 
Pehlivan: 
- Bak l • dc'di. 
Davudwı ıü~e yetittirdiği ijd 

(t.QÇ pehlivan - ki memleketliaiydiler 
- bir kadının kolwıa ıirmifler, oııu &il.. 
rüklüyorlardı. 

-Behiye! 
Evet. oydu. 
Herif be~ omuıumdan tutmuı. bit 

IC)f duıüyOf. yabz kıı Jm. pii.fordu. 
De.ı:hal it anladun: 
O, aıdaoıluuu. b~i öldiirntk i~ 

yallarmttı. Fakat adaınlar yabu.I Bce~ 
yeyi bulm~dı ! 

llU&tchıl. müatcw ıealendi: 
- Hey! Behiye l Hey 1 
Zavallı ıenç kadın. bojularak öl

müıtü. Kimbilir kendini ne kadar m~ 
dafa &tmelt iıtc.aıitti. Sonra ue oWu bil· 
menı. Davut yanmıd&Jl çüilirkcn ce~ 
di elirWdiyea herifl...-. biri beN hü· 
CUQ\ etti. Beni lid•.,,.kılh patüladılar. 

Bayım bir balde ye~ ıırada. 
U~ aduun mönabtalW ititi~ 
T•bar beni daldüJer. X~ utak q. 
IM=ın. bybctmi§i.m. Ertesi alıııala •7'1-
dtt- •aman tenha bir areanat orten
da. bir )'Qlpı yeri ~ bftıdl. 
ıııl buldum. 

Bir daha 0.wdu alfWtl- °" 
de anık btanbu.Wa ,u e-lar...._ 

tp. o ıündtn .... w. .. 11ı '* ... 
... peacertdıla ....... b ....... 

mil~ 
Nalı:l•a 

(Hali.aç,.l 

.. , ........ 
Nee•ll P•lltl 

8-talamu ..... ..... 10 ... 
..... 11 .. -- ICanllılJ 1'tM1 
IMJdam MllumacH,. ....... No. 
111••w.a.. 

lalı .. - alahrl aat , ... 
11 .. adar puatadır. 



Va11deıvalt - Tekiıdağlı, Kampel - Mülayim Şark sporcuları 

Güreş müsabakaları ısı~nbuıa ueuuoııar 
FutboJ takımı Galatasrayla 

Yarın Taksim stadında yapıhyor . Erzurumk~~~:~aş~ç~~~UmumtMü. 

Kampel 

Birkaç gün evvel şehrimiı.e gelen 
cenubt Afrika serbest güreş şampiyo. 
nu Vandervalt ile İngiliz pehlivanı 
iKampel yarın Taksim stadyomunda 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hüse 
yin ve Mülayimle karşılaşacaklardır. 

Cenubi Afrikada Cim Londosun ka. 
burga kemiklerini zcdeliyerek müsaba. 
ka harici eden, fakat on beş gtin ev. 
vel Atinadaki revanş maçında Yunan
lı şampiyona mağlup olan Vandervalt 
28 yaşında, 98 kilo sıkletinde çok se. 
vimli bir güreşçidir. 

Kampel ise 93 kilo sıkletinde ve 27 
yaşındadır. Vücut tenasübü, tavır ve 
hareketleri, bilhassa tevazulariyle, 
profesyonel pehlivandan ziyade ama -
tör birer sportmene benziyen bu güreş 
çile yarınki müsabakaları hakkın -
da görüştük. 

Cenubi Afrika birincisi Vandervald 
{Sunları söyledi: 

- Türk pchlivanlariyle hiç güreş • 
mcdim, duyduğuma göre müthiş kuv. 
vctleri varmış. 

Türk güreşçilerinin benim kadar o. 
yun bild klerini sanmıyorum. Ben gü
reşte birçok oyunlar tatbik ederim, 
karşımdaki bunların birçoğunda ken • 
dini kurtarabilir: fakat bir tanesine 
cevab veremiyccck olursa müsabakayı 
kaybetti demektir. Türk pehlivanları
nın kuvvetlerine karşı oyunla mukabe. 
le edeceğimi ve kazanacağımı ümit et. 
mekteyim ... 

İngiliz güreşçisi Kampel de: 
"- Rakibim Mülayim pehlivanı hiç 

tanımıyorum, bunun için müsabaka ne 
ticcsi hakkında hiçbir şey söyliye. 
mem. Ben Kumar gibi kendimi rek. 
lam etlikten sonra ringde rezil olma
yı sevmem. Yarınki maç için tam for. 
mumdayım. !lk dakikalarda hasmımı 
yoklamıya ve tanımıya çalışacağım, 

karşımdakini b · r kere tanıdıktan son
ra yapacağım oyunu ten bilirim.,, de. 
miştir. 

Diğer tara!tan yarınki güre ... 

1 !ettl§lik mmtakıuıında yedi vi!Ayet ııporcu. 

l 
larından müteşekkil bir doğu karı§ık spor 
takımı yurt dahilinde bir turneye çıkacaktır. 

1 

leri yapacak olan Mülayim ,.e 

1 
Tek~rda~lı ~ü~yin de yarınki kuv. 
vctlı rakıplerını bir kenara bırakarak 
biribirlerine meydan okumıya başla • 
mışlardır. 

Matbaamıza gelen Tekirdağlı Hüse
yin: 

"-Kumar müsabakasına iştirak et 
mediğimden herkes benim için kaçtı 
dediler. Bu defa işte güreşiyorum. 
Yarın karşıma !;Ikarılacak olan 1ngıliz , 
den maada Mülayimle de çarpışmak 
istiyorum. Millayimin söylediği gıbi 

Kızılcahamamda yarım saat güreştik. 
ten sonra berabere kalmış değiliz. Ya. 
rınki müsabakaları ben bir fırsat bile. 
rek kendisine meydan okuyorum. İki. 
miz de ecnebi güreşçilere galib gelir. 
sek beraber tutuşuruz, eğer o mağlub 
olur da onun galibini ben yenersem o 
vakit Mülayimi de yenmiş sayılırım. 
Fakat bir şartım daha var: o da, mü
sabakaların kıran kırana olmasıdır. 
Bu tekliflerim kabul edilmezse Müla
yim mağlup olmuş addedilmelidir.,, 

Mülayim pehlivan da bize gönderdi. 

ı.;:atlle 13 ağustosta Trabzondan hareketle 
sırasile Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, 
Konya, lzmlr, İstanbul& gidecektir. Takım 
tstanbulda Galatasarayla maç yapacaktır .• 
Sporcuların seyahati §imdiye kadar yapı. 

ıruı programa göre 21 eylfilde nihayet bula. 
<'aktır. Bazı vilAyetıerden de mUsbet cevap 
alınırsa. bu gezinin bir müddet daha uzama. 
st muhtemeldir • 

Varın ki · yağlı 
güreşler 

Yarrn Sarıyerde Hidayetin bahçeılnde 

birçok tanınmış pehlivıı.nların iştlrakile yıı,ğ. 
it ı:-üresler müsabakuı yapılacaktır •• 

Cim Londos 
Parise gidiyor 

Paris 6 (husuıt) - BüyUk sergi münase. 
betile Parlste yapılmakta olan, dünya güre~ 
şampiyonluğunun dömi finali yapılmııı ve 

Karo! Novina çok güzel bir güreşten ııonra 
Maçyerevskiyi yenerek finale kalmı§tır. 

Novina önümüzdeki ağustos aalı Gilnti fi. 
nalde -- bütün rivayet, §ayla ve dedikodu. 
!ara rağmen hı\JA reaml dünya §&mpiyonu 
olo.n - Cim Londosla karşılqacaktır. 

Haber - Pariaten aldığunız bu habere 
bakılırn. Cim LoLndosun, §imdilik §ehriml. 
ze gelmiyecef! anlaşrlma!<tadır. 

ği bir mektupta: 
.. Tckirdağlıyla bu pazar ilk güreşi 

ben yapacağım. Eğer kabul edilmezse 
ve bu haftaki ecnebt rakiplerimizi iki. 
miz de yenersek gelecek hafta karşı. 
laşırız .. demektedir. 

Tekirdağlının sözleriyle Mülayimin 
mektubundan da anlaşıldığı gibi her 
iki güreşçi de biribirlerinin defilerini 
kabul etmiş bulunmaktadırlar .. 

Bize kalırsa bu meydan okuma işi, 
ecnebt pehlivanların müsabakaların • 
dan sonraya bırakılmalıdır. Yarın İn
gilizleri bir tarafa bırakıp bizim iki 
rakip biribirlerini tutmaya kalkarlar
sa vaziyet pek garib olacaktır. 

Yüzme şampiyonluğu 
Müsabakalar dün Modada 

başlandı 
İstanbul denizcilik ajanlığı tarafından Fikret (Beykoz), Vedat (Beykoz), Saf!an 

tertip edilen yüzme mUsabakalanna dün (Beykoz), 
tertip edilen yüzme havuzunda başlıuımı§tır. ,400 metre serbest: Halil (G,S,), birinci de. 

Bugün yapılacak final kar§ıl~malarındarı rece: 5,29, Mahmut (G,S,) İsmail (Beykoz), 

IK üı rre lk 
~ (p)© lf lUI Dil <d ~ 

itecdlelfil Dil ö ( 
~ · s t ~r1e ııııt 
lf aza li"il • u a 1rııııııl • 

A,.ğı ~ 11karı on, on bir senedir biz.lru ctmcslndC'n rt>kor tutuınmıı:ıd1 • sııtr'~ 
l,iirl'I, ~arı,ı.uıııı ae~ rt·derlm. Su ııpurları lara rağmen çıılıı:-nuı. tıırıı \il ttrdl· 

bfll ' naını altında yiiııue Ue l•olkola yürliyeıı bu metodu hiç olmaz :ı bir ı:e::'l 11 deli ıı r <'' 
•poru çok du ııe\l~rım. l:"ar13çı olmıyarak sırf sabal<ıtlardaltl llyakut ııılu ,.e c~ ıır.ıııll drf 
zevk lı;in lnirek çekerim, fakat şimdiye ka.. yetin nctlc·eıdyd.I. Ynğlı ı.urrği 1.,r. ı,1'111,_ı 
dar mcmleı.ette yctl)cn en mUıntaz kurek. çcvesl lçlndı> ı•ldl· edllı•n dr.reC:ırrl ·'~ ,ırf 
çiler f'n y·akın \ '6 cıı.nclğer dost \'6 karde)lf'. ,a)·andı. (';P. ~ 117..ıl• ki bu drrtıC 111pı:ıdl• ~ 
rim olduğundan ben de aralarında bu ıı.porun rekorla.rlle l•ıy:ı.ı etmt'k ıuıbll "11~11 li 
gerek teknlli .:erek idari tarafları hakkında kısaca hÖYlemf'k lfıl:ımgelir~ ) ,_.1 ,-tııl .ı~ 1 • -~ ... jlY 
az çok mııJQmat ı·dinılim. Bir iki senelik bir başlı baıtına tipik bir pordll· I~ • ıı!t 
ayrılıktan ııonra ~ördüm k1 bu güı:t'l ııpor. rctln yanı sıra bu da. mlitc\"3 ;4' 
da, <ıon llt'nelerde asrlle~ml·sine rağmen, can devam et<ıt>)·dl. k ,crtııl ,1 
çekişmektedir. Benim görü,ümf' göre bu ı&. tlo ııen<' ohı)·or ld yağlı J,ilrf'e ~ıJI~ ~ 
cınacak halin muhtelif scbeblerl ,·ardır. I4- sik teknelrre t<'rkcttl. şu h111d ,.,,,&' 

1 1 
ıııv-o·· .ı 

l• n bunları sö)·ıcmeden evvel biraz eski tU. Türklyedo klirrk sporunun 110tıiJll"'" ~1 rel~n bah111•trnck gerektir • nevi kürektir. Fakat bu flildıı P" ııııf ~ 
Bizde kürek sporunun temelini atan ve sual ,·ardır: Enrl~ bütlln J\,·rıııı:ılcı.r~I' 

bıından üo ııeno en·eUne kadJl.r hüküm ııilr. Avu turalya hattA Asyn rn~li ıfll ti' 
mü, olan ya~h kün-l<Ur. l\lalOmdur ki bu kabul edil mı, olan bu ı:{'şlt J<Ü ~11 ıfÔ, .. S,'lnl~ ...ı 
tarı kürek y·aJnız bizim memlekete hM bir de yeni bir çı~r açtı mı• bilir il" 

d nilt ııt1 ~ı-.ydir; AHup:ı ve Amerika memleketlerin. de kün-k sporu mevcud e 11p 
de mrı;hfı.tdllr. 10'?7 llA ıosı yağlı klir('k Verll<'CCk malml ,-e bıtarnf ct~tır• t' 
iı,:ln de en mü mir ı;encl"r olmu tur. ,.e ııl için de maaleııct menfi 0~~

11

,,fıf -~ 
bu ~eni tan mcmld{('!ttc ..... ~ 

yetı,tıreblleceği en y1ik ek kııblllyctlerl orft • d 1·ap11w- r·,,;. 
taya çıkarmıştır. Buglln ~·eni atll klirektı• yerde eskisinin açtığını ıı. ~ ,.şr61• (/",, 
nı. ı;:ol• mu\·affak olanlar da gene ayni ı;a. 
hıalnrdır. l\lezkfır uç, dört sene zarfında 

Galatasaray ba~ta olmak llzne.A.ltmordu ve 
Beykoz kliiıı~~ııln blrln<-1 sınıf kürekçileri 
ı:lkre eayandır. Bu genı;lerln muvaffaklyf't. 
lerfndPkl en bH3 lik Amil ııon um.anlarda 
görülmlyc<"C'k kemali ciddiyet ,-e kun·eı a. 
tim lif' klirı-klere Mrılmaları~ dı. Kf'ndllt'rL 
nl mu\·ııffnklyrU, crl')tlren 5ırf f!llh'll enerji. 
l!'!rl olmu,tu. Zira bu tarz l<ürf'k de, a7. \,'Ok 

bir mRZlye nın.llk olduğu hald<', hiçbir za.. 
man rula al!lka eelbctmed.i, t~,ık görm('dl, 
seyll'('I toplamadı. Alttka ,.e rabıta pek mah. 
dut bir ı:Umre ile klllplf're mUnbaııır l<aldr. 
l\tliMbatmlıırda lntll,ıım yok gibiydi, me11afe 
l~rin tahmlnrn tr,bıt edillllf"slndf!'n ve )·arı,. 

ların hn <;0fer ba"ka ~Pralt altında. cereyan 

nt~·l'!n ı-ıılddcn bir l<Urcl• fl~:ıır.C'tl' z 
bugün ffif!\'CUt kürekçi dC!!ll diıtf f • 

ı~ cı1ld Yallı kilreğin ~-eu,ıır ı~rıtır· .1 
· -•mı""' ı '·"' dır; sı>mıan•lerlnl ondan ... ' f I' ,.. 

<ıa\·an olan. bu clhot Galntıuınrıı{i' 1-t'"1,./I • • 6rrıt ıı 
yeni kUn-fe blra7. olı;ıın g u~nO ~ 
nlk taranarmı t«>tklk etnıi~ 11

111111 tıı! 1.f_,ı 
çalı,an, çabnlan\n bir iki J<lş ,.1111114t

1

1 
~?' 

• d fllll" 
ıııdır. B4";"1·l,n1Jular onıfan ıı nııl' ..ı 

•0 ıuıt.11 ı~ 
ko1.11n :rnrı,ıara ~tren ' 11cıı" ı-
h!'m«'n hf"men t111ndsn tıırJuıı; J1 

ll'" ~ 
çlftf>~e ı.tlren takmıdır. rtı.i~ V ,t. 

Kün-k ıııporunun tcdt'nnl ~ııtrı ~-.. 
Ur nıı bu ımretro tN.ahllr 

1
; ııd uç ı:~ 

ııürU Amilleri vardır. E~·e ttl' tı11'~"" a ~tr ~\ ı· 
ıstlhlile devrlmlıı 71kro "' 11ıt:ı tl~ ..J 
çl dahi yf'tı,mC'ml tır. yııkn ıcrdn ıı tı1ıf'. 

sonra İstanbul yUzme §&mplyonlan belli Orhan, Sat!an (Beykoz), İ8kender (Bey. (G,S,) birln<'i. Derece: l,33,6, Şamil (G,S,) 

~lbl bngiln :Hml klbilt tekn;tlştırc!1~, ı 1 
kenlf'r eıııkl ~a~lı kll~ln ;) tıı;ııırl ,#~ 

,·nP ı1' manıf . aht"tır. Bunların • ıaJµı ~-r..ıl 
olmuı olacaktır. koz), Fethi (Beykoz), 

Kürek teıvik müsabakaları da gelecek 100 metre ııırlUstU: Fuat (Beykoz), birin. 50 metre en ktlçUkler: Kemal CG,S.) 37,1, 
hafta Yenlkapıda yapılacaktır. ı el derece: 1,27,2, şamil (G,S,), Niko (Bey. Tuğrul (Bt'ykoz), Kemal (G.S,). 

tııtanbtıl yUzme şampiyonluğuna dUn Mo. koz), Adnan (Beykoz), Mehmet (Beykoz), Kllçükler arasında 3X100 bayrak yarışt: 
dllda ba.flanml§ ve yapılan mUsabakalard:ı 100 metro küçükler: Vedat (G,S,) birinci I{fızım, Efdal, Vedaddan mürekkep Galata. 
qajtıdkl neticeler lınml§trr: derece: 1,16, Ka.zım (G,S,), Memduh CBcy. r saray takımı birinci. Derece: 4,37,6. Kemal, 

100 - Metre serbest: Halil CG,S,) birinci. koz), ~1ethl, Memduhtan mtirel<kep Beykoz takı. 
derece: 1,4,2 .. Orhan (G,S,), Mahmut (G,S,) 100 metre kurbağtanıa kUtUkler: E!dal mı ikinci. 

iÇERiDE: 
:(.. Bu ayın 16 eından itibaren Ankara tre. 

ninin hareket saatleri değ'f§mektcdir. !s. 
tanbuldan Anknraya ekspres şimdikinden 

bir aaat 13 dakika ve posta da 50 dakika 
evvel hareket edecektir • 

~ Adliye vekili Şükrti Saraç oğlu ıa.lı 

Gilnü tzınlrden §Chrimlzc gelecektir. 
:(.. Mektep kitapları behemehal llk te§rln 

bqma kadar hazrr olacaktır. 

ııı Maarıt vekAletı ortamektep kadroları. 
nı hazırlamaktadır. 

:(.. Ziraat veklll Şakir Kescblr Ankaraya 
dönmüştür. 

• Gümrük muhafaza teşkillltmın genişle- . 
mes1 projesi dtin muha!aza kumandanı Sc.~ ' 
ti ve gümrükler müsteşarı Adli Oktılda.şın 

lştirakile yapılan bir lctimada tetkik edil. 
mlştlr. 

:t- Şehlrcillk mütehassısı Prost dUn Hali. 
cin iki sahiline rıhtım yapılması işini tetki\c 
etmıııur. 

• Belediye kurban bayramlarından başk.t 
amanlarrl" dini vaziyet dolayıslle de olsıt 
me:rbaha haricinde hayvan kesilmesini men•e 
karar verml§Ur • 

kaymakamı Rebll de Şileye tayin edilml§tlr. 
• Tarıte kmolsyonu dün toplanarak Trab 

zon llmanı tarıtealnl tesbit etml§Ur. 

~ Geçen bir hatta içinde gtlmrUk muha. 
ta.za teşkl!Atr, 30 kaçakçı, 1202 kilo gümrllk 
kaçağı, 184 kilo lnhlııar kaçağı, 2 tüfek, ı 
tabanca, 12 mermJ, 40 kesim hayvanı ile 
23 kaçakçı hayvanı ele geçlrml§Ur, 

~ Belediye cenaze kaldırmak i§ine başla. 

7 
CUMARTESİ 

ACUSTOS - 1937 

Hicri: 1356 - Cemazlyelevcl W 

Ahırı eyyamı bahur 
Günl",lıı dofu,u OUııeşln batı,ı 

rs,02 ,19,20 
Vakit Sabah Öğle İkindi Akoa.m Yatsı fmslil 

:ı.2n 12 20 ıfl ,ı:t 19.20 2101 .ı.n:ı 

mak üzeredir. Şimdiden 100 tane !Ahit ha.. 
zırlatmağa başlamıştır. Beher lfıhit 23 llrıı.ya 

mal olmaktadır. 

DIŞARIDA: 
:/- Yugoslav patriklnln ıeblrlenerek öldU. 

ğU söylenmektedir. Fakat Belgrad belediye. 
111 bunu tekzip ediyor. 

:/- Fasta ve Zcnklbarda kapitül!ayonlann 
Ilga.sına dair metin Londra ve Parlate neş. 
rcdilmlşUr. 

:t- :M:oskovaya s.rıtmekte olan bir Sovyet 
yolcu tayyaresi dtin Romanyada kazaya. uğ 
rayarak yere düşmüş sekiz kl~i ölmüştür. 

~ Elceziredeki isyanı bastırmak üzere 
Suriye dahiliye nazırı Cezireye gitmlı:ıUr. 

"' Suriye ordusundaki Hataylı zabit ve 
t>frada Suriycde kalmak mı. yoksa Hataya 
dönmek mi istrdiklerl sorulmuştur • . 

• On iki adadan Hayfnya gelen haberlere 
göre 1tıı.lyanm tahtı io;gallndc bulunan on 1. 
ki a.flada bazı tahrikler vukubulmuştur ..... 
ltalyanlar. temmuzıta Kallmnos, Leryoz ve 

Patmoıı ıı.dalıınnda bir <;ok tevklflr.r yapmı, 
la.rdır. Birçokları eşrnt olmak Uzere §Üphc. 
lller ıııkr bir ııorgı.ıya çekildikten sonra ca. 
ıım,.hılt tilhnv•tllı> t"vl·lf Pt111nıl,.1nrnlr. 

Jclireıtln oturak tnhtasındJlP !Mf111' ,~. 
tc.knelerlıı mlitelıurik ottı:ll ı•ııl"l1' d, ~·.
olmu,tur. Fskat e"klslndc rJlli el pır!'; 

ııJınll r t 
otururken na1.ıın IUb.ıre ,,·elC ~<' 1111 , ... 
iM, s.ll'Uıte takip edur.ccl< .. ğreıııli .) 

hak ı:etıre ! Kim kimden ° ı:O~ 
retcn kimdir'! uJU tıl' , ~ıJ 

1'cJkoı:lu Hya Altmord ıoıııtıı'111 ,tt ~,/ 
faraza Galatasaraylı bir nr ,. ııP>'~c f'~ 
' 'e onu taklit etti. G11ıatıısı;;~ı1rtl;,.f11~ ti' 
bir Fran11ız mccmuasııııo r 1 bir lı'J 
Yahut bir yerde lşlt.tJ. '-·en :ı.1' 1(111...ıı~ .,. 

te atıl' ,.. o"' 
melini esaslı bir ımrct bll)'Ui' J1ll1 I' 
rekt'tl kMI nddetmek . en. te'rtıııl' 11,ııf" .l 
BUQmum sporda görgtl ' 6 ı- $" Jl'( 
dığı rom hiçbir 11ey ~1l~t ~~ıı~ 
trenö~U7. \'O görgü llı. ;)CJllrt- tt'JI f 
kUttkten de hayır ı,e}<le~:rdor.~11 frt~ 
kikrek çeken bir antrr~~ıdd"ıı:ıt .trtl~ f 
ıııe gerıçllj\'ln ze,·k ,.e tr -0r ~ııt,ıı ~İ 
bir ~rçlvo dahilinde ıııgsfJ ~ırlf r~ ,J 

KUrek ııporu bir inkılllP crJtıl ı1 et<~ 
bra gelecek bir antrtn~:ı.lil ııır_ ıJ' ıı ~ 
bunu akıl etmek pclt ın ı.;ı Je"~ıı 0ıf';t 
:'\Imı.llim'llz, görgüsliı: l~:ııc1ıııt (11' 
dan ne b.•ldcnebiJlr'! ~il· t(ltfl .A ~ 
uıma.nl.ard:ı. kür('fO flC\'C!I tdre-·I 
gitgide az.alı)·or. e cıe',.ıt' tı~~ 

KllJ'('k 11ponı bu suretl ıl11 ıı!l ~ it",, 
Bu su 11por1an fede~Y0~ret1 ,P-~ 
ı,ur. Bcnf'.e meııelenln 11•

1 l!D1'1ııı#r# ~ 
·ya iki ('ile, canla b~1~1111ı ,11~ f'!1 fi) 
celbedl"rel< , .e yenl tcııJ. 0rıı"ııfl, 1~ 

k er .nııt"' "' ma k veyahut kllrt' !lıfl"" «"" r I 
bir ''Hü\'elb:ı.kl., IC'\'hil111 ıı tııı" 11• ,1' '"f, 
küff'k ynrıılarının ıe;::u ııtı11'~ıı11~ ~ 
etmek !~Yorum: ç rJI ' " ıi'JI 
bir m('!lı!'ledlr~· Fakat p;örll~t 1u-t":.4" ~ 

d ,·el 41rıv'.J r 
bir hakikat \"1\1"118 o ıı. ·~tıııı:ı ~ 
nı lh~·:ı, t~' lk •fi t~IO 150pııt~ 
~litroC.!lldlr. Rlna.l"!l:ıleJlı 1\\1' 6" 
çili le de inhitata dı•ğll ! 11

' • f. 
tir • / ' s·ı"t 



~'"' b··a~ casusu 
Uvukıerinin 

Dr. Grayvs, Osmanlı hükumeti 
Rus ve Fransız taraftarlarını 

,, 
"'- bı'-'nsn Dr, O 

h:ıreket etnıPI• tullmatını Uldıktan ~ti ı Z<> ra~, 1 taııbulo 
tıcı Hlrnte berabı•r hemen o Mk':'MI Or)IUıL Ek ıırcr 

l ('tl'Jnıcı. lı;in , ol:l çıknn;Jtı. 
'ıA.l{ • 

fcrtıd §arktaki vazi- girdi. Çabuk ve asabi adımlarla 
"'- en, 1905 s . d - .. .. k b. " ' ··14trtının enesı masasına ogru yuruycre • ı • 

· ~ tı" 0 nun"u ·· · k b. b 11,"' 1.1, Beri' • gu. zım reveransımıza ısa ır aş 
ı. .... ıne a·· V/~lt • h ~ ""·••a onmucı. cğmesile mukabele etti. Ve Stam 

'tcrtlt tğtll'ırtı• t;est:aa 'l<.ı, ~ nıcr'c dönerek: 
:n~\ i lcr 'Yeti Yoktur - Hayrola, Stammer, 

l'ı ıt "t t l'apt • 
b ltf1 tllı.,. Hn. St h b • 
Cııj Ilı bl;~''lltı.ın b . ammer emen em 

t 8ı.ır "t(lb eşınci g.. ederek: 
~itıtı iltJc a§ı Fon T u. 
Cra~ Cdc11 Çağırt apken - Siı:e doktor Grayvs'i ge-
l-~ !tra •. , Sıçrad ıtıış... Vakıt tirdim ekselans; dedi. 
L Jlır... ~dcı.· ırn. l( •• • Y •. 1 . Z s·· k "ltti -·ra bil 11:1 daire onıger - a oy e mı, er . on ( ço 
)u~b datcı1llı t aldırrtıa Ye geldim. ala .. ) Yüzbaşı Tapken'c teşek
lSttj "lırıltı · lloğrud dan derhal kür ettiğimi söyle olmaz mı 
oıd tc aı 0dasın an doğruya Stammer? 

•• ı.ı~Ç;ı ~tıdı~ırtı : doğruldum. Stammer reveransmı yaparak 
St ~Ne el'ccanlı a~a~ Yüzbaşı dışarı çıktı. Ve ben oradan bir 
sı~:.~}'b }'a~ık ki gdorunüyordu. diğer- odaya alındım. Orada bir 
(). "ıt tdcce&· ' 0 ktor, dcd· katip bana. bu uzun, zaif, ve kır. 

taı. Rllb blZ, S , 1, 
~ .ra ı ca· enı \1 '1h çi saçlı centilmenin (Alman 
t:ıq ~iiııcı ınden • ı e im 

8tııi dc~il c~lllcğc ıstiyorlar. imparatorunun has müşaviri) 
llıct: hı.ıra:•? Canı:ecburum. Graf Boto Fon Vadel olduğunu 
'ı td 1llı, l?altan ayrıl sıkılıyor. söyledi. 

,,tcc11• at ne manı iste Ya, demek kont Vedel ile kar. 
rn ı.tz 'iare • 

~ 11~b •· ' emre · şr kar ıya idik ha. Gerçi K o n t .ı 'O a,1 1' ıta. 
UrGıt )}tdı il.Pken'e .. . V e d e l ile ilk defa yüzyü-

.. l'tı. ~ak Uzu}düğ· · ze geliyordum. Fakat onun ismi. 
\'ı;.b at ne "apab~. " "<: " ni ve faaliyetini C'.Ok i<::itmiştim. ...... ;ı 1 ı. :s :s 

J;. b()L li:c),. '• l0 t } .. "1or 111toq .. llne dev mpara orun ıas muşavırı ve 
hı.; ' Villı Serıin am etti: sağ eli olan bu adam gizli teş. 
~d~ biz~ll'ı§traııselllevkiin ilcr. kilatın siyasi kısmını idare cdi. 
ı. t "I ltı d · daircs· · -.:ordu. ' h " dı.ı aırecıe . ının J 

lııtı lıtatla ~lı Pek kılcr]e alA 
\. tri t kııcr· nadira· a. 
~l 11ırı. 111 h' ır. li e 
L~ \.. ıt " llrtı . • 
"tı 'ili" .rılda b' ctıni iste 
ı.._," ·• ~ 1 ır .... • 
vıı ttk .a '§rtı .,oruıur. F 

ıı ltıı an old a. 
~~ 1.ııı a~tir. Sen· Ukça dik. 
~ı • ıı "ırı.... ı bu 
~ ı.. '•tif;ıd -"'"'tnalar radan 
•1 'llt,a t et... ınr hiz 
~)~· ""lllaı "11~lclP; · . mc. 

'ttıı ı kııtd arını i bımıze im. 
Otat. C§ırrı. lı steyeceğim 

\1 ,a ti:ı .. .-ıcr . 
~lı c İtin turccck Stammer 

~'<k .bi l%ırJı.ı • Güle gü. 
\\ c b~ harar olsun ı 
1lı tıy -;ıyı ette el. 
"14 ttırıın •Ccc irtı ımi sık_ 

~ıı) ·~bat 'ntcu· Paratorluk 
'lrd ııtı ıı •ccns k 

ı:. ıı . ona ısmile 
ı:ııı.._ e!'tııitt 

' }' --qll\ :ı but u 
t b· l!tlc • 

) t 1ııd11t birrk 
~~ t:tı11t . \1c ı te bir ta k 

111 tıi · Sta \1ilhe • 
· ~ ltıcrıı llırrıcr k mştrasse 

~~-ır Od lıtlarda endi kart 
-~ htı. al'a 0 .. n birine 

ı\ ı;lcı,.c .,.otı.irüıd .. ver. 
t\~t-a ~~ n ll'ıizi 

8
•. Uk. Bize 

t "l ?\ lıc 1.ı~ac:ağı oytediter. 
lıo}'lı.ı }'orall?tı tn, diye nıe. 

Bundan anlaşılıyordu ki, ala. 
cağım iş enteresan olacaktı. A. 
caba ne iş vereceklerdi. Böylece 
düşünüyorken, birden tekrar 
kontun odasına geri çağırıldım. 

Oturacak bir yer gösterildi. 
Graf Vedel beni evvela şöy • 

le baştan aşağı bir süzdü. Hem 
epeyce süı:dü. Ve neticede sak. 
lıyamadığı bir takdir eseri gös
terdi. 

- Kaç ya~ındasınız doktor? 
Şunu itiraf edeyim ki, o zaman 

pek genç oluşum dolayısiyle bu 
süal beni derinden derine · pek 
sıkan bir sualdi. 

- Yirmi beş yaşındayım ek. 
seHi.ns, dedim. 

- Pek gen!j, pek genç bir 
yaştasınız; dedi. Ve bana tekrar 
baktı. Durdu. Şunu söyledi:. 

anlamak ve hükumetine 
bildirmek üzere ıstanbula 
gönderilmişti. Grayvs bu işi 
nasıl başardığını anlatıyor 

:································································································································· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 ST ANBU LA ı 905 yılında gelerek Babıalide Alman nüfuzunu 
tesis etmek için diğer devletlerin casuslarile çarpışan, onların 

ı janlarını. hilelerini keşfeden Alman Casusu Armgadard Karl Greyvs, gelişi 
güzel manada profesyonel bir casus veya askeri Entellicensinin faal bir 
tınsuru olmaktan ziyade diplomatik bir ajandı. Bu nevi gizli teşkilat men
::.·Jpları, harpten evvel Avnıpamn ve küçük Asyanın daha şaşaalı hükfımet 
merkezlerinde ve modern sayfiyclerinde yaşarlardı. O zamanlar, bu adam • 
!:ırın oynadıkları oyunlar için o kadar tehlike yoktu. Fakat bugün bunlar 
hitmlştir. Casuslar her yerde, hararetle takip ediliyorlar, yakalanırlarsa hap
:>e giriyorlar. Bir çokları harp zamanında imiş gibi idam edilmektedirler . 

Alman casusu Karl Greyvs'in tstanbul<laki macerasını kendi ağzından 
clinliyelim. Onun gibi diğer casusların da kendi maceralarını gelecek sayı • 
!arda sır:>.5iylc nakledeceğiz . 

. . . . . . . . . . . : ................................................................................................................................ . 
Kont Vedel devam etti: 
- Bundan sonra gizli te~ki

lfıtın lıu ~ubesine bağlı olacak. 
sınız. Çok mühim ve ağır bazı 
isleri size tevdi edeceğim. Emir. 
l;rini ve talimatını doğrudan 
doğruya benden alacaksın. Ra • 
porlarmı da doğrudan doğruya 
bana vereceksin. Daha aşağı 
mertebede olanlara veya hcrhan. 
gi kimseye mevkii ve vazifesi ne 
olursa olsun benim iznim olmak 
sızın hiç müracaat etmiyeceksin. 
Verştehen Zi? (Anlıyor musun?) 

- Evet ekselans! 
- Tahsisat i ç i n, katibime 

mHr:ır:a~t ,.dect" ksin. Masr.afları. 
nr aydan aya göstereceksin. Ye
ni bir vazifeye başlamak üzre 
ne kadar zamanda ha::ırlanabilir. 

sin? 
Kont Vedel'e, iki saat için. 

de hazırlanabileceğimi söyledim. 
- Mükemmel, dedi. Ne kadar 

sabuk olursa o kadar iyi. Şimdi 
ne yapmani istiyoruz, onu söy. 
liyeyim: 

Hemen istanbula gideceksin. 
Ve Osmanlı siyaset adamların. 
dan kimlerin Fransız ve Rus te. 
siri altında olduğunu anlıyacak . 

sın . Yüksek memurların gözde. 

lerini, ve bilhassa bu gözde ka. 
dınların milliyetlerini ogrene. 
ceksin. Sana tavsiye mektubu 
vermiyeceğim. Çünkü bu suret. 
le şüphe altına girebilirsin. İs. 

j 

. tanbulda çok zeki usta insanlar 
vardır. Çok dikkatli ol, itidal ile 
hareket et ..• 

Şef, burada durdu. Sual sor. 
mamı bekliyordu. Bir kaç ufak 
nokta üzereinde görüştük. Son
ra dedi ki: 

- Bugünden itibaren senin bi. 
zim şubedeki resmi numaran 
1734 olacaktır. Bana gönderdiğin 
hususi şifre mektuplarını daima 
1 7 rakamile imzalarsın. Resmi 
raporları ve mektupları 34 diye 
imzalıyacaksın ! 

Bazı iptidai masraflarım hak. 
kında katiple görüştü ve sonra 
ben1 aycfılara1' kendi apartımanı. 

ma geldi~ Atılacağım Ö'1 yeni 
iş için bir plan düşünmeğe ve 
ayni zamanda hazırlanmağa baş. 
ladım. 

Yüzbaşı Tapken'in şubesin • 
den buraya nakledilmek hoşuma 
gidiyordu. Çünkü bu yeni daire. 
nin büyük diplomasi işlerile da. 
ha yakından aUikah olduğunu 

biliyordum. Tapken, benim gizli 
teşkilattaki faaliyetimin, zekice 

hareket edişimin Vilhelmştrasse 

şubesi tarafından takdir edildiği. 
ni söylemişti. O zaman kasdet. 
tiği vak'a, şu pek ince ve rapor 
edilmesi gayet müşkül olan vak' 
adır. Entellicens servis işlerinin 

cidden nazik taraflarından biri. 
ne misal olabilecek mahiyettedir. 
Kısaca anlatayım: 

Almanya, zabitlerini daima 
göz altında bulundurur.Onlardan 
biri, gelirinden fazla para harca. 
mağa başladı mı, derhal tahki • 
kata geçilir.Bir defa beni Entelli· 
cens şubesine hoş görünmeyecek 
derecede fazla para sadeden bir 
zabitin meşguliyetini tahkik için 
Spandu garnizonuna göndermiş. 
lcrdi. 

Bu zabit Spanduda küçük bir 
silah fabrikasında bulunuyordu. 
Neticede şu anlaşılıyor ki, bu a. 
dam bu fazla parayı gizli bazı 

esrarı satmak suretile temin edi. 
yordu. 

Bununla beraber, tamamen 
l>aşka bir vaziyetle:. katşılaştım. 

Zabit bu sahada tamamen ma· 
sumdu. Bu parayı kendisine a. 
~ık olan bir prensesten alıyor • 

muş. Mevzuubahs prenses ise 
çok yüksek bir sülalenin mensu. 
biydi. Bu sebepten yüzbaşı Tap 
ken'e bu prensesi ifşa edemezdim. 
Bu iş, hususi bir dikkat istiyor. 
du. Ve ben meseleyi şöyle hal. 
lettim: 

Yüzbaşı Tapken'e verdiğim 

raporda, zabitin . tamamen ma
sum ve memleketine karşı iha. 
net suçu işlemediğini yazdım. 

Fakat diğer taraftan hususi bir 
rapor daha hazırlamıştım. 

Buraya bütün gizli harfleri ya. 
zıyordum. Prensesin hüviyeti ve 
işin iç yüı:ü tamamen anlatılmış. 

• 

Kont Graf \"edel tarafmdan ~

ınanh siya et ndaınlarından Fnın. 
ı:t. vıı Ru Uslrl altında olanları 

nıılıunaya memur ııdllı-n Dr. Grn;p-s 

tı. Ve bu raporu daha yüksek 
mesuliyet makamlanna gönder • 
dim... ı 

Hiç şüphesiz bu ihtiyatımla, 

siyasi entellicens ı ubesinde göze 
girmiştim ... 

Şiil}di İstanlıu~a. gitmek bir 
mesele idi. Acaba hangi hüviye. 
te girmeliydim. 

Önce bir seyyah sıfatile git. 
meği düşündüm. Fakat bu ola. 
mazdı. Çünkü seyyahlar bir yer. 

de uzun zaman kalamazlardı~ 

Bense Türkiyede en aşağı iki üç 
ay kalacaktım. lstanbulda etüd 
edilecek belli başh bir şey de 
yoktu. Nebatat tetkik etmeği dü. 
~ündüm. Beğenmedim. Bir tacir 
sifatile gideyim dedim. Fakat 
zengin bir tacir olmak düşünce. 
sinden de vaz geçtim. Çünkü bu 
bir takım münasebetlere gırış. 

mek, mukaveleler yapmak de -
mek olacaktı. işin ağır gitmesi 
ve dikkatle idaresi lazımdı, Bu. 
nu da yapmak için uzun zaman 
sarfedecektim. (Oc\ıunı ·> 

"~ · ~aır · llu tıcl\ b· • <lrt sırada 
ır ~ arı k .. 1 tcnrı u ren. 

ı rtıen . 
•seriye 

- Pek genç olmanıza rağmen, 
yaptığınız işlere dair aldığım ra. 
porlar çok iyidir. Yaşınızın fev. 
kında bir ihtiyat ve zeka göster. 
niğlnizi görüyorum. 

llok"tor Grap·ıı htnnbııln lılr hcldm hiivlyMI nltında ı;-elmr~ı> karar ,.l'rllll"ı ,." hh: mr.tı:bt KTm•I' bir ı;oT• tıbbi Alrtlrrll'\ ı:o:n bir bMul bazırlntmı:;h. 
Hlm, gü1A nrn~n dil bildiği i~in Lıt.wıbulda licııdiııine çuk ):U"1DM dukunac:ıtuu wnuyordu, 

Tevazula başınu c~ditQ. 



1 Biliyor musunuz? 

ilk lokomotif patlaması nasıl oldu 

ilk lokomotif infilakı 1830 da Ameri katla vuku bulmuştur. 
Lokomotifi idare eden zenci bir makinistti. Emniyet spapı
run gUrültüsü fena halde sinirine dokun muş ve adamcağız 
bunu kapamış ... Tabii derhal infilak olmuş. 

Bir pa.ranın 35 
senelik seyahati 

1902 senesinde, Rokvel a
'Sbnda bir Amerikalı, bir dolar
lık madeni bir para üzerine, is-
1ninin ilk harflerini kazmıştır. 
Bu para, geçen haziran ayında, 
yani 35 sene sonra tekrar onun 
~e geçmiştir. Kimbiilr, ne gü 
~el seyahatler yapmıştı. 
' Bir mukayese 

~~~ 
_/ Bu resim, denizlerin en bü-

1,.ulc hayvanı olan balinayla, ka-
1 .-alann en büyük hayvanı olan 

1 fil anısındaki nisbeti göster-
mektedir. Heybetli fil, balina
ya nazaran ne zevallı görün
anektedir. 

Kilometre ile 
güzellik! 

, Statistik meraklısı bir Ame· 
rlkan alimi, geveze bir adamın 
günde vasati yirmi bin kelime 
söylediğini hesap etmiştir. Bu 
kelimeler tabedilerek sıraya !di
zilse 900 metrelik bir hat elde 
c::I;ımiş olur. O zaman, bir sene 
')r.ra, böyle bir adam: "317 ,5 

!. 'Jc:mtrelik gevezelik yaptım J,. 
ciyeb'Er! 

Çimentosuz , 
yapı lan bentler 

Bu bendler, ta Romalılar za
manında İspanyanın Segorye 
§cbrinde yapılmıştır. Bu bend. 

-----'l!!iiii': .... _, ) ...__.... ____ __ 
. ' 

6 bin sene 
evvelki kumaşlar 

Bundan altı 

.;~ cl:! kumaş doku-~ 
bin sene evvel 

~ nurdu. Şüphe. 
siz, bunlar, bu 

günkü asri makinelerle iş gör

mezlerdi ama, Hintlilerle, Mısır 

lılar gayet güzel kumaşlar do-

1<umağa muvaffak olurlardı. 

Sıçanlardan 

kurtulmanıı 
çaresi 

Sıçanlar • 
dan kurtul • 
mak için en 

mükemmel u -
sul budur . 
Canlı olarak 

bir veya iki sıçan yakalayarak 

bir maşar.Ja boğazlarından tu. 
tun ve katrana batırın, yalnız 

kafası bulaşmasın. Sonra bun
ları bırakın deliklerine dönsün 

ler. Bir müddet sonra evde bir 

tek sıçan kalmadığını görürsü. 
nüz. 

Cam nasıl 
keşfedilmiş? 
Bazı alimle rin iddiaları • 

na göre, cam, büyük bir te-

sadüf eseri ola rak keşfedil • 

miştir. İspanya sahillerine ya
naşan birkaç gemici, yemek 

pişirmek üzere ateı yakarlar. 
ken, küllerin içinde bir küme 

"camlaşmış., kum görmüşler. 

Bu ameliye tekrar edilmiş ve 

bilahare, tedrici bir surette bu 
gün gördüğümüz şekiMeki cam 

lar imal edilmeğe başlamıştır. 

ler şimdi de §ehrin su ihtiya

cını temin etmektedir. Bu sa

nat eserine bir parça çimento 

bile kanştmlmamıştır. 

Kimseye benzememek merakı ! 

Şen Fıkralar 

-Nasıl, oğ

lum, arkadaş -
larınla iyi eğlen 
din mi? 

- Evet baba-
cığun, harp o

yunu oynadık, ben dört kişi öl
dürdüm, amma beni de altı de
fa öldürdüler . 

Tren, istas • 
yonlann birinlcie 
ancak iki daki
ka duruyor. Bir 

6{i yolcu, küçük 
bir çocuıu sa • 

ğırıyor ve şöyle diyor 
- işte sana yirmi kuruş, 

oğlum .Bana on kuruşulk bir 
sandviç getir, bir de kendine al. 

'.l""ren tam hareket ederken, 
ço::uk koşarak geliyor ve: 

- Bay! Bay 1 diye bağırıyor, 
buyurun on kuruşunuzu. Bir 
tek sandviç bu~dum ... 

Küçük Ah • 
met - Bu gece 
herhalde, hava 
müthiş sıcaktı 

Annesi- Ne 
den anladın? 

Ahmet - Baksana, anneci
~im, otlar, ne kadar terlemiş. 

~ * ~ 

- Bayım, kapıları kapatJ. 
yoruz. 
Akşamcı: 

- Aman gözüm, gayet iyi 
yaparsın .. Çünkü fena halde 
hava cerey;mı yapıyor. Hasta 

' olacağım! 

- Çoban Mehmet olmasına 
rağmen kendisini 5 dakikada 
aşağıya indirdim. 

- Amma atıyorsun haf .• 
- Vallahi doğru. 
- Nasıl indirdin .. 
- Mudürü görmeğe çıkmış. 

tı. Asansörle indirdim. 

4• 
- Bu adam bir saattir, yerde 

yirmi beş kuruş a~yor. 
- Yirmi beş kuruş araldığı· 

nı nereden biliyorsun? Belki 
başka bir şey anyor. 

- Bilmez olur muyum, he
rif düşürdü de, ben kaldırdım. 
Ondan biliyorum. 

~ }} ~ 
Karakolda: 

- Bay komiser, içinde elli li
ra bulunan bir zarf kaybettim. 
Size getirdiler mi acaba? 

- Hayır, bana, içinde 32 li
ra bulunan bir cüzdan getirdi
ler, o ka<lar. 

- Pekala! öyleyse bunu ala 
yım da .. Üst tarafı borcunuz ol
sun .... 

IHIDkc!ıye: . ~ 

GANGSTERLE~ 
Bundan yirmi sene evel Ame. 

rikada korkunç bir haydut var-
dı ki, Al Pinçi idi. Bu a· 

dam, sayıuz bankalaı:> soymuş, 

adam öldünnüf, çocuk kaçırmış 
tı. 

Bir çok defalar yakalanmış. 

aa da Amerika adliyesi aleyhine 
bir tilrlli müspet bir delil bula
madığı için onu serbest bıra
Jalmııtr. 

Onun ismi, etrafı öyle bir deh. 
1et içinde btrakmışt:ı ki, hiç kim· 
se, aleyhine ıahadet etmek cesa. 
retini gösteremiyoı4du. Çünkü 
derhal öldürüleceğini biliyordu. 

Maamafih her §eye rağmen 
Al Pinçi bir aralık, kaçmağa giz
lenmiye ihtiyaç hiesetti. 

Kendisinden ayrılnuş olan mu4 
avinlerinden birisi, onunki kadar 
müthit bir çete kumıuı ve onu 
mahvedeceğini bildirmişti. Bu 
adamın ismi Con Re~ idi. Eski 
ıefi böyle kuvvetli rakip bir 
çetenin teşekkülüne hiç de hoş 

görmedi ve Con Redi polislerin 
tuzağına düşürmeğe çalıştı. Böy 
lelikle, onunla beraber kendisin
den ayrılmış olan adamların tek 
rar avdet edeceklerini ve böyle4 
Jikle çetenin tekrar kuvvetlenece 
"ğini ümild ediyordu. Fakat Con 
Red bu turaklann hiç birisine 
"düşmedi ve müdafaadan, hücum 
ve tehdide geçti. İki gangster çe 
tesi arasında bir çok kanlr müca 
leler vuku buldu. Güpegündüz. 
Nüyork sokaklarında. zırhlr ntn. 
mobiller ve mitralyözlerle çarpı§ 
tılar. Bir çok arkalda§ları öldüğü 

halde, Al Pinçi bir mucize kabi 
linden rakibinin kurşunlarından 
müteaddid defalar kurtuldu. 

Al Pinçi şehirden §ehire dolaş 
miya ve rakibini peşinde hisscldin 
ce kaçmiy:l başladı. 

Kalp hastalığına tutulduğu L 
~ln fena halde asabiydi. Ve artık 
istirahattan başka bir şey düşün 
miyordu. Fakat Con Red onu bir 
türlü rahat bırakmıyor mütema 
diyen tehdit ediyordu. Kurtuluş 
çaresi bulunmadığını anlıyan Al 
Pinçi bunun üzerine Amerikayı 
terkederek Avrupaya gitmeğe ka 
rar verdi ve bu projesinden en sa 
dık üç arkadaşını haberdar etti, 
bunlar da kendisiyle beraber ge
leceklerdi. 

Hareket günü arkadaşlarından 
birisi ortadan kayboldu. Fakat 
Al Pinçi bu tagayyübün içinde 
uyandırdığı şüpheye aldırma • 
yarak diğer iki arkadaşile sahte 
pasaportu hamilen Marov ge
misine bindiler. 

Vapura girinceye kaldar büyük 
bir heyecan geçirdiler, fakat va4 
pura girdikten sonra derin bir 
nefes aldılar. Artık Con Red, is· 
tediği kadar bütün Amerikayı alt 
üst etsin, onları bulatniyacaktr. 
A vrupaya gidince, ona bir de tel 
graf göndererek alay etmiyc ka 
rar verdi. 

Vapurun düdüğü ötmiye başla 
dı ve makineler işledi. Vapur a
ğırağır rıhtımdan ayrıldı ve biraz 
açıldıktan sonra, hızını alarak i. 
lerlcmiyc başla'dt. 

Fakat tam bu sırada vapurun 
telsizdsi şöyle bir telgraf aldı. 

"Etrafta şüphe uyandırmadan 
_ravaşlaym, bir haydut sahte pa· 
saportla vapura binmiştir." 

İmza: Poliı müdürü 
Geminin kaptanı, telgraftaki 

emre itaat ederek, vapuru he. 
niiz yavaşlatmıştı ki, vc:j>ma 

doğru motörlü bir sandalın gel· 
diğin; gördü. 

Biraz sonra da motör gemiye 
yuklaştr, beı sivil polis, kendile
rine uzatılan merklivenden gemi 

ye çıktılar. Kaptan kendilerini 
güvertede bekliyordu. Polisler o 
na hüviyet varakalarını gösterdi_ 
ler ve yolcular aras.ında gizli bir 
tahkikata girişeceklerini söyledi. 
ler. Bu aralık kaptan da vapurun 
mensup bulunduğu kumpanyayı 
vaziyetten haberdar etti. 

Ve şayia derhal limana da. 
ğıldt 

Gazetecilarle fotoğrafsılar mo 
törlere ata1dılar ve hadiseyi tes
bit etmek için gemiye yaklaı. 
tılar. 

Al Pinçi salonda rahat rahat 
cıgarasını içiyor, ka~\i; oynuyor
du. Tam bu sırada beı polis içeri 
girerek, ona doğru ilerlediler ve 

pasaportunu istedikten St'lnra bu 
nun sahte olduğun!: l"·~yan cde4 
rek kendilerini takip e~ır.esb.i söy 
lediler. 

Al Piniç mukavemet ttmenin 
faydasız olacağıru cınladı "e va-
rz:erini toplaması i~in ~.en•):sine 
bir k~:ç \l<kiit . r,,füudt t'::n~le-
rini ılca etti. J 

Fakat polisler bı..nil r .. zr o~ma. 
dılar ve iki arkadaşiyle beraber 
onu da merdivenden indiı:ldiler. 

Bindikleri motör hareket edin 
ce Al Pinçi bir kahkaha duyldu 

ve Con Rcidin kondisine dogru i4 
terlediğini gördü. 

- Yalnız sen mi sahte pasa· 
port imal etmesini biliyorsun ... 
Benim adamlarım icabında mü. 
kemmel polis de olurlar. Demek 
Amerikayı terketmek istiyordun 
ha ... 

Al Pinçinin ortadan kaybol. 
muş oaln arkadaşı, sandalın bir 
köşesinde gizleniyordu. Al Pin 
çi onu gördü ve: , 
- Beni sen ihbar ettin öyle mi 

Fakat ben henüz ölmedim. 
Diyerek onun üzerine doğru 

yürüdü.Fakat Con Rcd onu !dur
durarak bağırdı: 

- Bu adamı rahat bırak .. Bun 
dan sonra o da çetemin adamidır. 
Mademki sen adamlarını bıraktın 
elbetteki kendisine yeni bir iş bu 
lacaktr. Seninle bu seyahate çıka 
cak değildi ya .. Çünkü senin 
biraz sonra yapa:ağın seyahat 
bir hayli uzun olacaktır. 

ııaYdıJ 
Tam .bu sıra'd• 

biri ha ğırdı: .. ..:; ıııot6t 
• 9\Jl'" 

- Şef bakın bır 

naşıyor.. d aıaııııı 
- Bunlar gazete 

ları. 
- Polis motörU··· 

Al · · u·· mitle: _ıı.Jt! p ın çı . . P"""' 
- Bu defa ııakıkt 

ye mırıldandı. 1 rı ısıD
1 

Con Redin adanl a ~ ıJS' ~ 
ne bütün sürati ver;;~orı_~ıf' 
ular .. Tam bu sıra ~ Jl'".t 

tabancasını çıkararak. tdi ft 
la Al Pinçiyi y~r: ·:~aP ~ 
terin (dur) ernrın tı:rdell .. mo v 
onun cesedını 

ya fJTlattı. dafarısı' 
Sonra onun ark• 

nerek: ~-
- Ayni akibete ~t 

mezseniz; rahat otu. jllO.S~ 
Bu aralık p0Us~e~ Coll jt " 

hayli yakla§dı~ı ıçın _Jt ~ . . "'ru:. ıeJI" teş etmek ernrını · JJ' 
1 zsz:ıerı :,o 

terıerın mıtra Y rı1'1~ 
başladı. Fakat tcuf'!U sJrt"'~. 
törünün zırhla~ınJ '-'iiclcflllı 
b. . .. -'.ıı JY• ft~ 
ır JŞ gorcmcıu · . ifÖİ· r 

hayli uzun süre~ıl ~~~ 
. k . . arıgırı lıs omıserı Y a 
bombası atınalart111 ~ ~ 
emretti. Bir kaç .. :~~1' 
h.aydutlann motor ~/ 
ladı. JıC"..:I: 

Bunun üzerine ııe~f ~i 
uhtelı ... ~ 

ya atılarak ın ta' r 
1 .. . bac1a<b ere yuzmıye ~ ~ 
'l• J.Js• '"'!u....,.ıı.ıı~ l~e7.ıl 
çının - kurtulabil gaJett'
ediyorlardı. Fakat rıııtf1•J 
motörleri de yakt~~ ıe ~· J 

ler onların yar!dııt11~~~1 

rı birer birer sudan ç 
vaffak oldular. tc eıt '#'1A 

N"yor r.: ~ İşte o gün u . irıi 'f' b 
Ir günlerinden bır ettıe<· l 

k .. r'ı gaı ft 
Ve a şam uze . ti)'ıe fi 
kayı bütün tafsıla . •e ııı11 

tıtl 1) raflariyle neşre 'A 
olmuşlardı. c r 
BUL ••A(JJ 111bur0~ ~ 
Ben Anadolunı.ııt ~ tfl' 
terinden birinin a. ci Jı• .. ~ 

5 ırı IY. 
le 1, 2, 3, 4 ve Y"'rııfl,ıl' 1 

eti lezzetli bir ııa 
11

,,f1et1 ~ 
7,8, 9, 5 ve 6 ırıcı ı;iliJI t" 
bir mayiin adıdtf· . ·e 

. . ? b'" ben neresıyını · darı ~ 
~ 1 111•' . 1 

. Dogr~ b~ a maJcirıeS'aç!iP 
bır fotogra .,0rı, ;t I 

• • t ı ıosı ili 
bir şı§e krıs a il<İ 1 . ıe' 
iki şişe esans "~·f tıed1f 
cumuza ınubte 1 ~e 
rilecektir. flı\f1~ıf 

(Ç O C V J{ 011aı j 
bilmece ınıP 
sayfadadır· 



DsitDp<dait Dçün<de 
.Va)şayan yoD<do:zUaru 

Holivudun meıhur olmuı yıldızlan 

zamanımızın en çok gıpta edilen ;n -

aanlarıdır; fakat onlar da kıldan mce 
kılıçan keskin bir köprüde dolapr.ak 

mecburiyeindedirler. Bu köprü, k~ıı -
dilerine bir çok kadınlara nasip ol:ı.ı • 
nn herkesi kıskandıran bir gelir te -

min eden mukaveledir ki, bu mukave -
lelere istiınasız olarak ilive edilmekte 
olan bazı k:ıyıdlar, yıldızlann saadetini 
her an tehdit eden hükümleri ihtiva et· 
mektedirler . 

Erkek veya kadın herhangi bir yı~du 
bu mukaveleyi imza ettifi andan iti • 
haren, film kumpanya'{ derhal onun 
plıaiyetini kendi hükmü altına alır. 

Bu andan itibaren artiıt artık tepe -
den tırnağa kadar kumpanyanın malı -
dır. Kumpanya, onun ne yapması, ne-

leri terketmesi lizımgeldiğini ve hu1ıu • 
siyle yıldızın tipini yani dıt görünü~ürill 
tayin eder. 

Mütehaaaıalardan mürekkep bir hey. 
et haftalarca uğrattıktan aonra, bu drt 
görilnUtiin bütün teferri.iatmı teabit e
der. Meseli, ka,lann biçimi kumpan • 

yanın hoıuna gitmezse, derhal yoldu -
rulur. Çok defa olur ki yıldızın ditJeri 
up11ğlam olduğu halde, 11rf biçim ve 
renkleri objektifi tatmin etmiyor diye 
birer birer sökülerek yerine takma di! 
yerleftirilir. 

Saçlar fotoğrafa uyı;myoraa, renS:ten 

renıe sokulur. Çehrede veya vücıdun 
görülebilecek bir yerinde bulunan !len 
kaldırılır, veya burun iğriliği, am~~:yat 
yapılmak suretiyle bertaraf edilir. Ha
ıılı mütehassıslar memnun kalın·Jaya 

kadar bunun gibi daha bir çok tedLir • 
lere artiatin boyun eğiiıesi lazımdır. 

Nihayet bir g-:.in gelir ki, arti-st je, 
kendini tanıyamaz olur. 

Film kumpanyası, filmler çekilirken 
yıldızın giydiği elbiseleri de satın :?l -
makta, biçimlerini tayin etmek•edir. 
Tip, bütün teferruatına vanncıya ka -
dar mukavele ile teabit edilmiştir. Ar. 
tiatin yapacağı ufak bir deği!iklik, mu
kavelenin hükümailz olma.ama kifi:lir. 

Meseli, Jean Harlovun aa~lannın rJa -
tin sansı rengini değiıtirmemesi, Cvlle
en Moore,un alnındaki kikülünü muha· 
faza ~tmeai prt koıulmuıtur. 

Bundan bqka, tekmil kadın yılJızla
nn viicud ağırhklan mukavele ile te•bit 
edilmittir. Bundan dolayı, yıldız, mu
kaveledeki haldanru kaybetmemek ;çin 
kendini arkı bir perhize tibi tutar. Et. 
patates ve hamur iti yemeklere haıret 
kalırlar. 

Holivutta aayılan 2000 kadar c-ian 
dans kızlan siklet bakımından en sıkı 
bir tekilde kontrole tAbi olanlardır. 

Bunlar üç grupa aynlmalctadır. 
Birinci grup, ''Ponieı, adını verdikleri 
ve CSn saft.a dans edenlerdir ki, 4 S ili 
53 kilo ağırlıfında, 4 ayak 11 ine ili 5 
ayak 2 ine boyundadırlar. İkinci grup, 
normal tipi tq.kil eden dansözlerdiı. 

Meseli hemen hemen istisnasız ol:uak, 
bütün yıldızların tayyareye binmc:ltri 
yasaktır. Her yıldızın tabi olduğu çJlı~ .. 
ma disiplini de çok tiddetlidir. l'ilqı 

çekildiği gün, her yıldızın, sırası ne ;.ra
kit gelirse gelsin, tam aaat 9 da n.me 
çekilebilecek bir halde ıtüdyoda h::zır 
bulunmaır lizımdır. 

Bu itibarla ,yıldızın, sabah erken len, 
yani saat bet bılçukta yatağından kalk
ması zaruridir. Bundan bafk.a artiltle. 
rin, film kumpanyaamın münasip gör • 
düğü her reklama kendilerini amade 
bulundurmalan mecburidir. Me$eli 
Clark Gable, Eleanor Povell, yahut ?at
ka herhanıi bir yıldız, bir radyo, bir diş 
fırçur, bir tuvalet sa.bunu yahut b!r o
tomobil ile bir arada fotoğraf çektirir. 
Bu fotoğraflar, yüzlerce gazete ve mec
muada ilin olarak intipr eder ve bu 
artistler de, bir arada fotoğraf çektir ... 
dikleri mamulatın mükemmel olduğunu 
dünyaya ilin ederek herkese bu-ılan 

kullanmak tavsiyesinde bulunurlar. · 
Mukavelenin reklim fa.alında, yılı:lı -

%111 umumi yerlerde kendini uk sık ıös 
termeai, ço)c mükemmel ve pk giyi.nme· 
si ve aorı moda bir otomobile aahip ol
ması da vardır. 
Eğer artist mezuniyet alacak olur da, 

bu mezuniyetini bir Avrupa seyat.atin 
de g~irmesi muıkarrene, ıeyahati film 
kumpanyası organize eder. Kumpanya. 
artistin, tranaatlantilin en lükı kamara
sında seyahat etmesini, en file ye kibar 
otellerde oda tutmam temin eder. 

b teıaı A 
~Ilı ., Jnerikan yıldıft Joo.n Peni'mn 

ltol· 1 Y anings / 
"dlJrt muhtelif pozu 

Ylldızlar 

Bwılarm ağırlığı 53 ili 55,5 kilo, boy
lan 5 ayak 2 ine ili S ayak 6 incdir. 
Uçüncü grup "Sbow - Girls,, adı ve
rilen ince U%UD boylu kul.ardır ki, boy
lan 5 ayak 6 ine ili 6 ayak, ağırld:lan 
55,5 ili 60,5 kilodur. Bu son grup dan· 
aetmez. Yalnız fevkallde mütenasip o
lan vücutlarını ıpüziiin ahenğine uy -
durarak aahnede yürürler. 

)} Mqbur ırWıUz kamili Bisko, 
ecnebi memleketlerde yaptıit çok mun 
bir seyahatten aonra, nihayet tekrar 
Fransaya avdet etmit ve derhal faaliye 
te ı~ftir. Xendiai, "Franaanın en 
güzel çocuğu,, namı altında bir film 
çevirecektir • ' lt1ııd .d. 

~ a gı ıgor 
~:"rJiııd ,Ür artisti Emil YL 
ı.ı -~lf&_ . e-. 'I'obia , .. ·:.J la d. 
'it~ •"ile ı.rbı . . •uuyo n ı. 
"-~ )r8tiıııı\ edilmııtir. Bu mev. 
~ tlbıd 'I'obfı gibi Alman bil • 

bt • ttttbue butunan UFA'daki 
l~tr ı.r., it etnıektedir. 
'~ liou~ A~oır Hitler, Emil 

ltit ili ·~ti u ııyaret etmek mU. 
.... .1'r. 't lıtbı r.' 
~ ~ llllit:: Anıerikanın tanın. 
...._ ~-•e 4.__.. · •ıılariyle görüıme. 
~,...~teL-· .ı;.· 
..... ~· ~ • ~1.ıyle temaaının, 
tatt....._~ 01ıac.1ı f~enıacıhğı için Çok ' 
'ti~ ki- il-·· ikrindedir. Ş:mdi ha. 
•· •ca --na 'la · "'1h... de de li nıngı, bundan ev. 

. -illa "'b oU,,ud . . .... _ --t1ddeı le 
1 

a gıtrnıı ve ora. 
1' o~ih b • mııtı. 
-1...~'L... u ıeyahat ream· ah' t 
L ~ "tir •e ı m ıye. 
• iıaL...' - tdeıı her naıyonal aoıyalizmi 
~lrı A11ıt ~Ye Pek te iyi göz • 
"-t f4etı lııc.ır, Ilı rı1taıııar, Emil Ya • 

' bir lr•:~lblcketlerbde scya • 
. -t 

nazariye] bakacak. 

....... ı -
1tterı11 "ka Gaalln 
~ ;:ııfden~~ ilk 111m1 
'~~tıa 1"r~ .. folivuc!ı:ia t.\Jlunan 

~ ~·~it fiJııı~~~ka ~uJ nihayet 
J bıa 1 Jiaar 8eal Çevırmeğe ha,la 
'ıı t. u.... 1 B. dö •or·1·· . 

it, ""' t'......_ ~u ~u ın çcvır-
tl1t, ~'Q 'hQ iQ Gttatuıa u. lnefhur gemici 
lio -C.'l ~ aıt hakiki aahne-

?W... hp,l'lı>L lef it rol' n ·u· F d 
~ . ·~ ·....: it • re e-
"&~' 11 "°'llllat r~nııı~ .. tta onun 

~ .:::"'tıd ~UiııU t · n· :ı ede· 
't.~ 1: Çla"1tı thaıııs•~ • Fuın-
-~,~~ltr ~e ~o,·ulatrnorını 
t.··~;. rej IÖr" ooyamrtlardı. 1 

"l.:.1 b un em . .. . u ilk .rı uzerıne, 
'-bit Aı:ne:-ıkan filmin 

• l&ntınhiını nıuhafa-

Ellerinin IJpBlmeslnl 
istiyor laı 1 

Hofüudun en meşhur makiyaj mU· 
t!!?assısı Max Factor diyor ki: 

''- Çok geçmeden erkekler kadm. 
larla selamlaşırken el sıkmak yerine 
el öpmek l.detlni kabul edecekl4-rdir. 
Film pı:ıyitahtmda bunca senedir yap. 
tığım :r.~oa 'ıedeler bana k11.rfmlarm to 
kalapr.!lktaeı hiç de h<>§lanma~kları 

kanaatini vermiştir.,, 
MUt~l'888J!m bu sözleri Uzerir.e an. 

ket yan:nıy:ı kop.n gae~ile·. belli 
başlı fum yıldızlarından eu ceva blan 
almışlP rdır: 

Jon Krav1ort: "El öpme'.< çok gihel 
bir selam tarzıdır.,, 

Marta Raye: "- Tokalaşmanın e. 
sa.sen bir manası yok ki! ..... 

Marlen Ditrih: "- Hakikaten öp. 
mesini bilen bir adam taraf mdan ya. 
pılınca, el öpmesi ne mükemmel olur? 

Una Merkel: "-Elim öpUIUnce bil
mem neden hep içim gıcıklanıyor!,, 

Pasti Kelli: "-Elim öpUlilrken hep 
ısınlacağnn diye korkarım!,, 

Miki koı kasandan 
kaçırılan fıı sat I 

''Miki" Din mucidi olan Valt Dia
ney, canlı resimlerini yaparak bUtUn 
hazırlıklannı ikmal ettikten sonra 
dostlanndan zengin bir adama mUra. 
caat etmia ve ona projelerinin mevkii 
fiile konmaa:ndan alacafı bUtUn kirla 
ra yan yanya ortak olmasmı teklif 
etmişti. Dostu tereddild etmedi ve bu. 
nun tatlı bir iş olacağını anhyarak o. 
nunla ortak olmıya karar vermişti. 

Fakat tam bu sırada hiç beklenil
medik bir hldise oldu. Zengin adamın 
zevcesi müdahale ederek, kocasının bu 
iı:ıe para koymasına itiraz etti. Niçin 
biliyor musunuz? ÇUnkU bu kadınca
ğız. farelerden fena halde korkuyor. 
du! 

Ve işte böylece, bir kadının saçma 
korkusu kocaama milyonlar kaybettir 
d:I. 

Meseli, (danı için yaratılmıt) revü 
fılminde 100 kızdan mürekkep bir koro 
vardır. Bd koroda 12 "Poniea .. 68 elana 
glrl'i 20 Sclıow girl'i butun~dı~. 

Btı krzlann hepai de film çekildiği 
müddetçe. sıkı bir kontrola tibidir. Film 
çekilmeğe bafladığı günden itibaren, 
atüdyonun bi.lyUk yatakhanelerinde ya
tıp kalkarlar, orada yeyip içerler ve sıkı 
bir perlıize tlbi tutulurlar. 

Gene yıldızlara avdet edelim : Yıl -
c!Wann akdettikleri mukavelelerC'e, 
kendilerini tehlikeye aokacak her ttJrlU 
hareketleri meneden maddeler var·Jır . 

)} "Danı çılpnhldan,, flmindebc. 
ri sinemada uzun bir danı sahnni tem. 
sil etmemit olan J oan Kravford, yeal 
çevirdiği "Kırmızılı kadın,, filminde c'J
zel bir tanıo ve İtalyan dinalar ıoynr
yacaktır. Filinin diğer artistleri Fr&nfOt 
Ton ve Rober Yunctur. 
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"Bir tüccar gemisin.i kovaladık, 
içinde T'ürkleri görünce bırakflk,, 

Ayın on dördüncü günü, sabahrn saat 
yedisinde dört köşe yelkenli bir tüccar 
gemisi görerek otuz mil kadar kcnd:sini 
kovaladık. Sora, içinde Türkler olduğu 
nu görünce, yoluna, bıraktık, ve blitün 
bugünü denizde geçirdik Eyh'.Hün on 
beşinden on dokuzuncu gününe kadar 
açık denizde idik. Ve (Bu son gün} 
öğle üzeri, Bieto denilen kum setleri 
içinde bulunuyordu; buradan pek gü • 

tel seçilen Gerbiden 60 mil mesafedt>dir. 
Ve işmal I\.izgariyle yol alıyorduk. 

Eylnt yannın yirminci günü, sabahın 
saat altısında Hammame körfezine gir -

aik. Saat onda Kelibira açıklarında idik, 
bana buraslll.tn bir kaç yıl evvel Prens 

Doria tarafından zaptedildiğini söyle -
diler. Oradan barı erzak, tavuk ve diğer 
yiyecekler aldık. Kelibia Mısınn hudu-

dudur. Öğle üzeri, Bon bumu acık!a -
nnda idile. Öğleden sonra ikide: çok 
§iddctli esen Misteral riizgan yüzünden 
Zembalo ile karşı karşıya olan Nibio -
nun yanında demir attık. 

Bütün gün orada kaldık. Bu ayın yir
mi birinci günü, sabahın ~şinde Nibio
dan !kalktık ve Zabron burnuna gittik. 

Burada su aldık. Kadırgalar sulanırken, 

bay elçinin izni ile la Reale kadırgamız
dan bazı asilzadelerin refakatinde bir 
fersah kadar gittik. Buluduğumuz da

r ezinin üstünde yükselen bir dağın üs -
tüne kadar gittik. Bulunduğumuz da -

ğın iirerinden Tunus ve Gouletto pek 
güzel görünUyordu, Tunus sultanına 

yardım için Gaulctte'e 4000 İspanyol 

geldiğini daha yeni haber almıştık. Bir 

miktar atlının geldiğini göxiince Zaf -
.ran limanında bulunan kadır~lancııza 

döndük. Öğleden sonra buradan kalk -
tı'k. Ayın 22 inci günü açık .denizde idik. 
Ertesi gece saat üçe doğru Sardonya -

run Taulada burnunun açrklarrndan geç
tik. 

Ayın yirmi üçüncü ve yirmi dördün
cü günleri denizde idik. 24 lincü günü 
sabahın saat beşinde başhyan şimal 

rüzgariyle ko§Srak Saint - Pierre kör

fezine gir.dik. Saat on idi, orada Pcrto 
inoya mensup Orsha di Vanallo adında , 

Napoliye götürmek için tuz yüklemiş 

bir nef bulduk. 

Hem bir düşman gemisiydi, hem de 
tuz gibi kaçak bir mal yüklemişti. Bu 
gemi zaptedildi, ve içine bizim tayfa -

Ianmız konuldu. Gece yarısı Orinano 
körfezin.de demir attık. Bay elçi, K:ır -
sikanın Calvi kasabasından Giaccnni 
Paoli adında bir adamı, haber a!mak 

için karaya gönderdi. Bu adama söyle
diklerine göre Antonio Doria, 14 kac!ır
ga ile bundan sekiz gün evvel Antihes'i 
muhasara ve zaptetmek için Provanse 
geçmişti. 

Ayın yirmi beşinci günü, sabahın ı;:ıat 
beşin.de San Marco burnunu dönd5k, 
öğleden sonra üçte bu bumun dışında 
bulunan bir adacıkta demir attrk ki actı 
(Formishiere idi. 
Ayın yirmi altıncı günü buradan kal

karak Sardonya şehirlerinden Bosarun 

2:11 - Hcrbcr Vat!.-;, c!eha ıruya gfrer gir. 
z demir bir merdivtne yapıotı vo tekrar 

rıhtıma çıktı. BUyUk bir heyecan içindeydi. 
Fakat katasmd C'n b kim olan fikir ıJU idi: 
Lavrcns Şnrlton fjlmUıtU. Kara Gölgenin 
esrarı yine ı;iz11 kalacaktır. 

Tefrika numarası : t4 
•••••••••••••••ateee•111••••••••••tt•-• .. •••eeu•••eea••• 

Provans seferi dönütünde 
Barbaroaun filosiyle latan· 
bula gelen F ransıı: papazı 
Jerome Maurandın habralan 
ve aeyahabıamesi. 

...... , ....... . ................ 
NaılkDeden: 

Reşat Ekrem KOÇlJ 
yakınlarına geldik. Adaın sahil boyunca 
ilreledik, ve 27 eylUl sabahı saat on 
buçukta Alghero şehri açıklarında bu
lunuyorduk. Öğleden sonra saat dörtte 
Porto Conteye geldik. Algherodan lltı 
mil uzakta garbin en güzel ve en emin 
limanıdır. 

Ayın 28 inci günü sabahı bu liman -
dan su alıyorduk. Bir takım atlılar gel
di ve bizimkiler kadırgalara iltica etti • 
ler. Öğleye doğru Del Falcone bu~nun · 
<la demir attık. Öğleden sonra beşte bu 

radan hareket ettik. Te§rinievvclin ilk 
günü, gün d1:>ğarken Donifacio boğazı -
run ağzını aştık. Öğle üzeri Ajaccio a
çıklarında bulunuyorduk. B:.itün geceyi 
denizde geçirdik. 

Sabahın saat ilcisinde Revelata hur -
nunda bir kayrk yakaldık. Giannettino 
Doria tarafmdan Antibesin muhasara -
sına dair bize haber verdi. 

Buradan demir aldık ve gecenin sa
at onuna kadar orada kaldrk. Teşriı::fev 
velin dördünde San Remo burnu açık
larından geçtik. Bay elçi, fena hava1ar
yüzünden kaptan Giannettino Doriarun 
Ville foranche limanına çekilmiş oldu -
ğunu haber almıştı. Bize hücum etmek 
için limandan çıkamıyacaktı. Antilıes!n 
30 mil altında idik. Öğleden sonra faat 
altıda Toulona geldik. Bütün gece c.ra
da kaldık. Sabahın saat beşinde, Tou • 
tondan kalktık ve saat on.da kadırgala
rı bayraklarla donatark ve top şen!ik -

Jcri yaparak, özlediğimiz Marsilyaya l<a
vuştuk. 

SON 

Bi:zt Joranaz,fizq_ C'ava13 '\ltzrcılim ... 
15 yaşında bir kız 

G6nUI işlerine sandığınız kadar 
hl.knyt kalamaz 

Beyazıddan "Naci Yücel" imzasile -mektup gönderen okuyucumuza cevab: 

Sevdiğiniz on beş y~ındaki kızın 

mecmuayı size vermesi, üzerinde tef

sirlerde bulunmaya.· müsait bir hare • 
ket değildir. M:isaf irleri arasında bu-

lunduğunuz için sizinle de sıkılmama. 

mzı temin maksadiyle ancak bu şekil. 

de meşgul olmayı münasip görmüş ve 
bu hareketi de srrf sizi tatyip etmiş 

olmak için yapını~ bulunabilir. Sokak. 
taki tesadtiflerinizde kızarması da ga. 

yet tabii ve tarif ettiğiniz karakterde 
ve bilhassa o y~ta her genç kızdan 

beklenebilecek bir haldir. O yaştaki 

kızlar ekseriyetle tanıdıkları gençlere 

karşr fazla hassas olurlar ve karşılaş

tıkları zamanlar bu hisleri yüzlerin. 

den okunuverecekmiş gibi bir ~ehme 
düşerek kızarırlar. Bununla beraber 

bu kızın sfae meyli bulunmadığı da 
iddia edilemez. On beş ya.,ında bir kız ı 
zannettiğiniz kadar küçük sayılmaz, 

aşkı anlıyabilir. Mademki bu kız sizin 

hayatta. ilk ve son sevgiliniz olacak, 
yahut öyle olmasını istiyorsunuz. O 

halde hiç çekinmeden ona hisleriniz- 1 
den bahsedebilirsiniz. Sizi reddetmiye_ 
ceği muhakkaktır. Bu takdirde hayat. 
ta daima doğru yollardan yürümek 

prensipinize de sadık kalmak için he. 
men ailesine müracaat eder, onu ister
siniz. 
Yalnız evlenebilmeniz için onun 18 ya. 

şına girmesini beklemeniz lazımdır. 

Bu da ni5anlı olarak beklenilemiyecck 

kadar ~ok bir zaman değildir. 

Mehtf'p müdürlüğüne 
müracaat ediniz 

Çapadan (M. B.) imzasile mc~tup 

gönderen okuyucumuza: 
Evvelce bu mektebin meslek kısmı. 

na da nehari olarak devam edilebili
yordu. Fakat sonradan nehari devam 
eden talebenin leyli arkadaşları nispe. 
tinde muvaffak olamadıkları görüldü 
ve bu kısmın tamamen leyli olmasına 
karar verildL 

Leyli olmak için terfi dere<:esine ge
lince, bu talimatnameye tabidir, sanı. 
yoruz. Mektep direktörlüğüne müraca. 
at ederseniz bu hususta. en doğru ve 
en son malfunatı tafsilatıyla öğ:renebi. 
lirsiniz. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE EV// 

lstanbul Ankara Caddesi 
f'oııl11 kutusu ı lslaobul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışıerı teıeronu: 23872 
idare. ııan : 24870 

ABONE ŞARTLARI 

Sl'nt·llk 
6 Ü~ lık 
a •>lık 
ı aylık 

1'ürklye E«nf'bl 
1.400 lir. 2.700 lir. 

1:10... ı . .ı~o .. 
400 " 800 .. 
ı~o .. so9 .. 

Sahibi ve Neiriyat•Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
811111/dılJı gf'r ( ı ,ı it I J J Matbaası 
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252 - Birdenbire, elinde bir f ener bulunan 
bir adam karşısına dikildi ve bağırarak sor. 
du: •'Burada. ne işiniz var?. Bu Uzcrlnizdekl 
kostUm de ne? Hadi, b<.>nl takip l'dln!., 

Sert bfr el, Yallngln omuzuna indi. 

253 - Gece bekçisi l<endisinl yakalaya. 

cağı sırada, Kara Gölge yan tara.la doğru 
aıçradı ve bUtUn hı:ı:lle kaçarak 81aler içinde 
kayboldu. Sis çok koyuydu ve bu sa.yed~ 

kolaylıkla kurtula.bildi. 

2:14 - Dolambaçlı ve tenha sokaklardan 
geçerek, elbiselerin! saklamı§ olduğu parkı 

~~~~~~--------~~~----~~---~ . t• 
-40- Nakl~ 

Bu felaket habercisi polisin ziyareti btıl 
Yazan: Morls Löblan 

altı aylık işkenceden kurtardı aııY" 
. d' .. ..ı:dU Diı ust ~ Patris acı acı : 

- Öyle mi sanıyorsun, dedi, son söz:eri
nin manasını anlamadın mı? Gururunu, 
zaferini bildiriyordu. Bu son hareketi -
le ,bize karşı, şimdiye kadar yapamadı:.. 
ğmdan daha hainane hareket etmi' ol-

du. Evet, vakia artık mücadele bitti. Ve 
bu polis bize alicenaplığını lUtfetti. Eli. 
ni sıkmağa mecbur oldum 1 Ben, bir 
Patris Martil, bir Delbonun karşısında 

titredim. Ne gülünç! .. 

Odada, bir aşağı bir yukarı dolaşt -
yoııdu. Önüne bir koltuk rastladı. Şi.d -
detle itti. Karısı 

- Sinirlenme canım, dedi, sakin ol .. 
Bir Delbodan bize ne? Ne yapabilir? 
Mademki bu korkunç rüya, bu kabus 
artık bitti, önümüzde açılan yeni sa -
adet yolunu düşün . • 

Patris 
- İ§te , dedi, işte kadınlar böyledir. 

Artrk maddeten bir şeyden korkun yok.. 
sa, senin için her şey bitti değil mi? 

Unuttun mu yoksa?. 

Dominik muğber bir sesle: 

- Oh .. Patris, dedi, haksızlık ediyor
sun .. Altı ay süren bir ıstıraptan kur -
tulduk .. Bu felaket habercisi polisin zi
yareti bizi altı aylık işkenceden kurtar
dı .• 

- Netice itibariyle o, baştan sonuna 
kadar vazifesini yaptr. Namuslu bir a. 

dam doğrusu .. Mademki artık kinini tat
min etti, bizi cezalandırdı. Şimdi biz -
den nefret etmesine bir sebep kalmadı. 

- Anlamıyorum. Ne demek istiyor -
sun?. 

- Pekala anlıyorsun! Pekala 1 Del
bo bize hakikati ifşa etti. Düşün, Ri • 
şarın Jüloya verdiği yüz bin frank sa -

dece gerdanlığı iade etmesi için değil-

di. Bizi kandırmak, inandırmak içindi. 
Ri_şar, ona, gerdanlığı iade ederken 

söylemesi lzımgelen §eyleri bize, biri-

birimize karşı itimadımızı iade etmesi 
için söylemesi icap eden sözleri .de öğ -

retti ve Jülo Kaboş da, hem yüz bin 
frank aldığı, hem <le üstelik hakikaten 

onda vicdan azabı olan gerdanlığı iade 
edebildiği için memnun, dersini bize 

b:.ilbül gibi tekrar etti. Tıpkı asıl Jülo. 
nun da, antaj yapabilmek için bize 
masal söylediği gibi! .. Belki de doğru-

yu söyledi? Ne biliyoruz? Rişar bize 
vicdan istirahati vermek, bir anlrk çıl -

gınhğımr, hiyanetini unutturmak istedi. 

Dominik boğuk bir sesle: 

- Bunu ua, dedi, hayatiyle ödedi .. 

Patrıs ıvana yuıu . . lt'P' 
re çöktü. Başını onun dizlerıne uıe#5 

Genç kadın, bu ağrıyan ba§ı~ 
ellerini koydu. Okşadı .• Ok§! '" ~ • .gt 

tıtJ1•" - Patris ... Ruhum, baya 1 'b0'' 
ne, biricik sevgilim .. Mr~st.erı tlJ joİ· /,!" 

Sesi de , nüvazişleri gıbı ta 1"ıııı• • 
tık bir heyecan ve bir korkusu eneb0e' 
mıştı. Kocasının bu ıstırabını Y jdL 0-
ceğini anlıyordu. O hala hastallı~ 
nu tedavi etmek, ikna etınek. ıeY de' 
Artık o, bir socuktan ba§ka ~~de ?ıtil' 
ğildi ve Do:ninik kadınlı~ı .'çı e<Jel1t tr 
anne, hem sevgiliydi. Teskiıl 1 iıaı' e' 

.. ıer e • 
selli eden, hatta yalan soz . te iııJD 
den, bizzat şüphe ettiği hakiki 

dıran kadrndı. b'~ 
Dizlerinde duran k~sın~an~~ 

kaldırdı. İçinde binbir endıte 0 

öptü. . elia:d' 
• elin1 • - Yanıma otur Patrıs, onu il 

A. . • d" !~ .. .,,c l Ali' 
bırak.. rtık mazıyı u§w .. ·· f ci i"' 
nut! Yoksa kimbilir daha ne e 15ttf1? 
tahayyül edece bin r Bu dereee ~! 
çekmeğe yoksa bir ihtiyaç ~etı f~ 
sun? İçin.de yaşadığımız: 5 •1 ~y& .. rahatsız mı ediyordu? f yi deği .-dJ. ~~ 

Ç kiyıJ .tP 
- Nasıl iyi olamazdı? 0 ,ıci 1/"'~,, 

Delbo gelip bizi görmekle, e ld er"" 
rımm deşti. Sen de itiraf et 

hakikati bilmiyorsun!.. bit ırıd1 

Domini.kin yüZünde kat'.i ıcoC'' 
göründü. 'Artık mustarip ol~~rdo: 
sına da istırap çektirmek istetııl ·rot? 

Y . .. be ett111 ·..J! 
- alan, dedı, ben şup a$1'111 Y'" .. 

ve senin de şüphe ettneğe lı 11~&J 
Daha ilk gün sana "senin JcO ri' 
bittim, kendimi sana verdimd: o rf 
Rişar ise, şatoda yalan söyle 

1~: ı( 
.. Jew" 

hus, katil Jülo da yalan soY bite 
rın yalanını ödemek üzere ,

11 
t r 

Kaboşu gönderdiği doğru .. :ı,ald ~(. 
v • de eder 

damın bize, gerdanlıgı ıa •• diı'· 13 1 
le.dikleri hakikatin ta kendısı ve 1,~ a' 

de kanaatime uygun olan taın ve~ 
hakikat. Bizde, ölmeğe kar~~. ııd,ııı 
lan Ric:arın !bize gönderdıgı bılcv 

"' ıııe' . ı 
bildirdiği hakikati kabule ıt!11' ~,> 
Bak; Rişarı görür gibi ~1~~ s)~ 
diyor ki "ben öldüm. Bır 01 Jt .. ır 
rinden şüphe mi ediyor~urız?~~İıı1 ~ 
da var. Sözü mukaddestır. 13 tı1'eııl 
san affettiğim, senin de affeı;:le~ 
diğim teşeobüsü Rişarın s te~ebtı 0 • 
bize şüphe ettiremez.. :su o~~· ~# 
hayatiyle ödemedi mi?. O, lılfııı·?y 
nun hatırasına h:.irmete ~~e etıı'' 
hürmeti de, artık ondan şuP f'' 
suretiyle yapabiliriz. tit11 c~ 

D . 'k' . h carıdatl 
- Ne o? ona acıyor musun??. omını ın sesı eye'b' geli>'°"' ,Jl 
_ Patris kendine gel!.. Patrise tatlı bir şey gı 1 

5011 "'111 • 

- Hakkın var.. Bu sözlerime pi~. salıncakta imiş gibi salhYor:ııi ıl)~I 
man oldum. Hakikaten kendimi !<ay • rını, tereddüt ve şüpheter~it' Ic~ 1 

betmedim, bizim için hayatını feda t't -

miş olan bir arkadaş için böyle sözler 

söylüyorum ... Dominikl.. Ne yapıca • 
ğımı bilmiyorum. Ne yapacağımızr, ne 

yaptığımızı bilmiyoruz .. O menhus ge

ce gibi, gene karanlıklar içindeyiz .. 
Hem de mai ışıklara rağmen, kim doğ 
ru söyledi? Kim yalan?. Bilmiyorum ... 
Biln{iyorum .. Deli olacağrm. 

Yumruklarını kapamı . göğsüne vu
ruyor, sinirli sinirli dolaşıyordu. 

Karısı mırıldandı 

- Patris ... 

centilnıen 

2.54 

\'e çalılıktan buldu. Kuru elbiselerin! sırtına 
geçirdiği T.aman, derin bir n~es aldı ve son 
derece sevindi. 
25~ - - Mazlsile tamamlle katı aUıka. et. 

mek için, slyah elbiselerini ortadan kaldır. 

yordu. Patris eğer ortada t<tıJıfle ~· 
var ise yalnız ve tamaınetı ı.tirıı:'' t'' 
bir kabahat için karısına çe ~ptıS';:. 
duğu ıstırapları, hatta ona~ 111:~ ,,~ 
karetleri dü~ündü ve k.~rı511~ı. ı;ı şef 
tini, sabrı tahammülünU an 11e< if ;' 
'k. k l' · .. 1 medefl ., ~ şı ayet e ımesı soy e . ;ıtlı'1 1,~ ~ • tı tt' ıı• susmuştu, başını egmış ' ııi' 

kilde, kendine ait olrnıyan.rtldi ~;!" 
neticelerini çekmişti. Ve ;~, ,ıı, ttS'~ 
kadın, asıl suçluyu, karıs disiıt' 
etmesini bilememiş olan 1<en '6r} 
li ediyordu: Patris: vtılll' ı 

(VC 

f'~ 
ııı.-e' ~ 

rnağa karar verdi. "'Bunları ~ ~~ f 
l dıl<tş ıf. 

kocaman bir taşa bağ 8 rrıııı1 
d ıı..ndr · ıe 

ataca~ım !,. diye mırıl c~tl1 tıl-
111tıl1 • 

mevkii !lile koyacağı za pU 

rlslndc bir §eyler bulunıllltu 



l!tıı:uıc 

1 EKONOMi 

Belediyenin fiyatları 
yükseltecek iki kararı 

Bostan/aı leı kos 

1 

suglle suıanusa Meydaırııa cçaıKaıır<dln~omo;s: mesele 

Se8bzeıer Züccaciye tröstü 
uz dolabı h . mecbuıiyetile de mu akkak ezılmelidir ~~ "e lcıa a&nat ennı · I~ llıa dUtı, Yurdu a tt1ııtl 935 mezunlarından Halice Erdebul geçen ııene EyUpte bir 

~, '-ııat tnekt Çnu§ ve ilk ders senesini muva.ffaklyeUe bltlrmlştlr .. Bu yurt, ak. 
'lııı .... rerek e eplerinln programını takip etmekte ve clddlyeUe çalı§maktad.ır Bu 
.. ·"e""' nsUtUye • · · "er. ""'Yen EY!lp -o;e gerek Akşam sanat mekteplerine çok uzak olduğu itin de. 
taı,~da da bu ge.ııç kız ve kadınlarının çok mühim ihtiyacını k&r§ılamıştll'. Diğer 
-........::'den btr ..... Yii olduğu gibi muvaf!aklyet dileriz. Resimde mUeuese dlrektöril• 

Bahlı1k1 ve ketti Ticaret Odası neşriyatımız 
pa a ı aşaca ır ·· · t tk·k t b 1 d 

Belediyenin, htanbul halkını ön uz e f 1 ne e 1 a a a Ş a 1 
f:'~"'~P--g_ö_rn_1_u_yo_r_. ____________________________ ~----------~ 

atıhte bir adam eski 
karısını öldürdü 

ka K!ltil, cinayeti müteakip 
ııu~ .. ~!9• Adapazarında yakalandı 

}'et oı 16 da F "h . . . .. l{ tnuıtur 
1 

~ . atı te fecı bır cına- Bunu goren İbrahim biraz ıonra ka 
talı adıçcırnc~i !adıse şudur: dının arkasından içeriye dalını§, bıça _ 
il· 'Yde •cb okağında -dört numa- ğını çekerek saldırmııtır tik bıçagıw Bin 
ınlla ıeci M . w • z oturın k ustafa ıle karısı nazın sag kaşının üzerine vurmu§tur. 

0 
Aiustara, b~ tadır · Bunu diğer bir bıçak takip etrnif, bıçak 

tUz b 1>tnnaz ·k· · B. b -bit cı Ya ı ın ı ıncı kocasıdır. ınnazın ogazına saplanmıı, sonra sağ 
s·· ltOcaaı i ! nda k::dar olan Binnazın ve sol kollarına girip çıkrruıtır 
llrtli ı ıe sabık • • 
k brahiınd· aulardan esrarkeş Altı yerinden derin yara alan ve bo-
•orah· ır w k ·ı B" );ı ırnıe · gazı esı en ınnaz yere serilerek bi _ 
il ~· on altı ··ı ·· ru· ~ •nnaı k ıcne beraber yaıı- raz sonra o mut r. 

~çltıası, &Ünle:~asının kendisine bak - Ev sahibi Gülsüm gördüğü manzara 
ltıa ~1!. rnahke e ı:ıç bırakması üzerine karşısırlda büyük bir heyecana düşmüt. 

A arar, al- ıneye başvurarak boşan bir odaya kaçarak saklanmı•tır 
"l y "1ı§tır • :r ' 'eh tıldıktan · Katil cinayeti müteakip kaçmı§ ve 
~Cci ,,. sonra • d"k· h ~ •vıuıt..fa ile. §ım ~ ı. kocası ~me~ Haydarpa§aya geçerek trene 

''" tltcş İbr . cvlenmıştır. bınmış ve Adapazanna gitmiıtir. Katil 
tallll\cl\cdir ,:hım eski kansını çok İstanbul zabıtasının ihbarı üzerine bu 

'otı · ·0 ele k b h d tcti ta •ev . • .. adın boşandık - sa a ora a yakalanmıştır. Bugün ög--
Pıtıı gısı busb .. ·· leden h • · tc c 'tar utun artmış, seb sonra şe rımıze getirilecektir. 

~ •tar '- anın ar b 41bıta ..:oyarak a asına bir kaç ke-
llliır lakibat fenalık etmek onu 

ır ına rn • 
~ ' aruz bırakmak iste _ 

t tıaı 
c oı·· nın Yol 
tı)~ llılııe tehd· unu kesmiş, birkaç ke-

aırı ıt ctrn· 
~hı 1 ıoylcın· . ış, Mustafadan ay-

bittı ııaı b •ıtır . 

250 bin kişiye 
Ti/o aşısı yapıldı 

Son 24 ıınıı.t zarfında oehrlmizde 6 Ufo 
\'&l<ası giirUlınUştUr. Şu vaziyet Ufo vukua.. 
tı~ın tamamen tavakkut devresine glrdltJrl 
gostermektedtr. 

Ilı' '•k· Una aldır 
d ı§, diiııı karısını Öl~~ etmeyince İbra- ~·ı:o dolayıslle alınan tedbirlerin netice. 
lığll 8aat 2 Urmeğe karar ver lcrını tctldlt etmek Uzere §ebrlmlze gel .. n 

r c..,· Ye do~ · s hh ~ illılt ııı cj.,,a .. ru Bınn<ızın otur- 1 iye vek~eu mUııte;ıarı Hüsameddin ;ı:. 
iı . tlJl...tc rına git • beyanatta bulunmuotur: 

llııııd n çıkll'I mış, kadın bir a-
t bir k ı,, Yanındak· 0··1 .. " - Evvell şunu aöyıtyeylm ki yapılan 

adına . 1 u sum mticadclenln faydalı neticeleri on beş gUn. 

a 
ınısafir gitmiı:.tir. .• ..,. ı · · 1 -s ucnu...-r ~orıi meğe başlanmı§tır. Gazeteler. 

t 
e 1 e d I

• ye le hergUn ilAn edilen Ufo vukuatı aayılan 
da bunu göstermektedir . a h • ı Malum olduğu vcçblle bütün Akdeniz il. 

. s 1 da r 1 a r 
1 

manlarında olduğu 1;lt:I, tstanbulda da Ufo 

Ş 
l.. \'ekavlı her ııene yaz mevsiminde çoğalmak 

(( 1 r\ a"' tadır. Bır buı;ıık aydan~rl yapılan bUtUıı 

l. ~. a.ntl/.a vetçi tetkikat bu ııenf'ki tifo vckayli fazlalığının 
U q ~ ıq sırt temıuı ııirayetlnden ibaret olduğunu mey 

f~ tıe I ltlUz kesildi dana çıkarmı~tır. 
IJapac ..., •J Hastatı~ın :ırtmaA"a hatladığı günlerden 

~I lt/y IJU/Z e " itlbıuen )'apılacak tedbirler teııbit edildi ... 
~:iye t~n OrJar Tedbirlerin tatbiki hususunda İstanbul vllı\. 
tı.ıru._ il teıcı darlıı.rın yet Ye bel,.dlyenln gllııterdttf bUyUk faaliyet 

--rı 11.tıı 1 Bu h dan bir heyet maL ~ayanı fUkran olduğu gibi ııayın İstanbul 
•• attı· eyet bf Ilı -.. il · zc yanayakıla lıallnnın bu t'!dblrlerln tatbikini kolaylaş. 

1~ ~ it Beıecı tıran Ç'lk medeni hasşaalyctl de a)Tıca ta.ı,_ 
'1.ır itada •ye ta ıM.llıJt. ltaı r<11r. ı:ıı iuılldıı.rlıı.nyız. Adedi- rfirle zlkrcdllmeğe §&yandır .. 
""ll·e bukı 'i llıdlye k l • - .. · cııı ın~ bu a adar peşin maaş s .... n.,uı ıçlnde 67 aşı lııtuyonu meydan" 
lat r>ara bil 1a.ııınıt1 : bagınctan itibaren be. gelMlıli:'!'i gibi bqkaca seyyar ekipler vaııt. 

:ta e Ye Crete · t ·ı k dl ~h.ı Pıp ha rınc<1ı. p ı:evırdl ve bizi' I ası " de aşı tatbik edilme te r. Husu$! 
t:ı k Ye ç k C<linc Ye ~k iyi ama biz tahsl. . cllbbıı. tRrarındRn yapılan tifo qılan hariç 
~ tltırıııs ~~llıuz 8.dar ne yapalım .. ! nlmak ıl:r.tre ~ımrtlye kadar İstanbul şehri 
l' daıı :Y k.ıı-_ :ııe Yapsın? dahilinde :!~l 9111 kişi 1,ırıncJ ve 185,571 kJ~I 
tttııı ltiııd ~ lllU'--•ttıı tllterı- e1tı tahsil U<;t8ebecısı kendi ka. ikinci defa aşılanmıotır 
~ tltt~ır ~~ orııara darlann kotu vazt tstanbulun ba§lıca içme ırula.nnı te§'lrll 

~ ı. • ·~ı"ln :rıa.-ı.§ v d hl 1 1 d dah k l! "<tza • !iehrı ermekte devam e en şe r ııu arı ııon ay &r a a sı ı m•J. 
ta rıııra t 111'tn·ıa ha k n bir kazaamda öylo ayene ve murakabeye tabidir. Bunlardan 

l'111Uy
0

1' 8h3lidıı.rı § rı. tllrlU oluyor. kırkçeşme ımyıı mecra.sının icap eden şart. 
. ~ 8tdar. 1 z.\ 1: kaıan ' htllAa yapanla~ ları haiz olmamasından televvUs edebilecrı. 

;ı ~ ~l ..._ 
6 

8.datn no yapmaz ki!.. ğl na'l':ara alınarak ııon günlerde tehrln btr 
~ l'tlı 8a ağu8l _ kısmında bu suyun kullanılmuı menedllmlıı 

ı\ııı- 1 at be., .
1 
os 1D37 cum 1 r.ünü ve bu suyun kealldlgi ır.ahallell'rln ıokakla. 

ltı.ı "'_, . ., " le al~- .... ,_, . T rl .ıa <' llhb ı..ı ..... ası .. rtna f'rkoıı ııuyu çeşmele yapılmıştır .. 
tıı ~i· ~ "'' arı ile . .,ırl{ecı. 
tı.k"'~ı b ~<:iden ş· .Lıman haı.1 ara. •• 
~ I~ u~··. lrarn\'a ışJıye gideı': iVincı Oilret men aranıyor 

planda .ti.kadar eden, iki mühim ka • 
ran kartıırnda bulunuyoruz. Zahiren 
basit ıörünen bu kararlar htanbul boı· 
tanlarırun bundan sonra T erkos suyu 
ile sulanması ve htanbuldaki mevcut 
kasap ve balıkçı ve ciğercilerin bebe • 
mehal mallarım soğuk hava tertibatlı 
depolarda saklamalarıdır • 

Birinci meseleyi ele alaJım: htanbul 
da bahçıvanlık, demiryollanrun cenup 
vilayetlerine ulaıması ve bilhassa tenzi· 
!atlı tarif eterin tatbilônden sonra esa -
ıen turfandaC1hğı kaybetmit ve bunun 
la büyük bir darbe yemittir. 

Şimdiye kadar hu bostanlar kuyu • 
lardan dönme dolaplar veya, ~k az bir 
kı'"11 motörlerle çekilen sularla sulan· 
maktaydı. 

Bu bahçe sahipleri içinde o kadar 
fakir ve acizleri vardır ki dönme ~oW. 
elle itletmek suretiyle bahçelerini su • 
)arlar. Şimdi bunlara boatanlamu Ter-

kos suyu ile aulamalannı emretmelde 
bugiinkü masraflariyle nisbet' lcabul et• 
miyec:ek bir masraft göze almaları iı • 

tenmit oluyor. Temiz olmak prtiyle 
kuyu ıuyunun aelneye ne gibi fena te
air yapac:ıtğinı ve mevcut abonelen ye

tiımiyen Terkoa suyunun mütemadi su 
aarfeden boatanfara nasıl yetiteceğini 
blr türlü aklımız l<abul etmemekle be
raber işin bu tarafını alakalılara bırakı-

yonız.. 

Fakat esaaen bedava sulanan boStan· 
lann sebzesini pahalı yiyen htanbul 

halkının Terkos gibi pahalı olduğuna 
ıüphe olmıyan bir ıuyla ıulanan boa • 

tanlann ıebzesini nisbet kabul etmiye • 
oek kadar fazla fiyatla elmıağa mecbur 
olacağı bilmeyiz düıünüldü mü. 

Boıtanlar için hiç olmazıa husuıi bir 
ucuz tarife tatbik edilae .• 

Beleldiyenin ikinci kararına gelince; 
evvela ıuğuk hava dolaplannm veya 
bu neviden tertibaltn hariçten geldiği 
tabii malumdur. Bir kaaap dükkiruna 
yapılacak aoğuk hava tertibab Öyle u • 
fak tefek mr jey olunaz; bin liraya ya

kın maaraf iıter. 
Bu tekilde harice gidecek paranın 

• hem de kısa bir müddet :zarfında • 
yÜz binl~n çok üıtünde olacağı ıüp -

heıizdir. Tabii bu tertibab yapan ba. 
Irkçı ve kuııplarlll ciğerciler bunun be
delini faiziyle beraber halkın ırrtından 

çı kartllcaklRrdrr. 

Kaldı ki çok fazla olduğu teıbit "' -
dilmi, bulunan mezbaha ve ıebze h&li 
ücretleri de henüz indirilrnemiı bulu • 

nuyor. 

lıte belediyenin halk iktısadiyabnı, 
halkın sebze ve et gibi en mübrem gı -
dalarını alakadar eden iki karanrun 
neticeleri ... Bilmeyiz belediye bu hu
ıusta ne dütünüyor?. 

F. GONERI 

Petrol ve benzlo 
lnhls11rı 

İstanbul Ticaret Odası bundan iki 1 şiddetli bir hareketle kar~ılanacağı §üp-- ' 
~ün evvel ortaya koyduğumuz züccaci- hesiz telakki edilmektedir .. 

ikincisi, züccaciye ticareti için yatı • 
rılmış olan Türk sermayesinin dört ya
hudinin kurduğu tröst tarafından imha. 
sına çalışılması keyfiyetidir. Bu işte 
çalışan iki mühim firmanın 20 bin ve 18 
bin lira gibi mühim zararlarla piyasadan 
çekilmesi bunu isbat etmektedir. 

ye eşyası tröstü meselesini tetkike baş

lamıştır. Öğrendiğimize göre bu husus 
ta tröstü kuran bazı kimselerin de ifa
delerine müracaat olunmuştur. 

Mesele üç cepheden mühim görül -
mektedir. Birincisi zÜC(:aciye eşyası 

sanayii bizde yeni kurulmaktadır. Paşa 

bahçede yeni yapılan fabrika dünyanın 

en modern fabrikalarından biridir ve te 
min olundıığuna göre bugün yapamıya-

cağı hiç bir §ey yoktur. iddia olundu -
ğu ve hissedi11diği gibi bu fabrikaya 

kal'!ı yapılacak herhangi bir kastin 
derhal önleneceği ve müsebbiplerin en 

Yeni tütün , 

mahsulü 
Bu sene iyidir, 

fiyatlar da yüksek lir 
Son yağan yağmurlar Marmara mm

takası tüt Un mahsulü için çok faydalı ol
muştur. Bu yağmu~dan sonra tütün fi

delerinin yeni sürümler yapacagı şüphe
siz addolunmaktadır. Yapılan tahmin -

lere göre bu seneki tütün mahsulü ge

çen seneden pek fazla olmıyacaktır. Fa 
kat iyi şartlar içind yetişmiş olan mah

sul kalite itibariyle çok yüksektir. Ha -
len ihraç edilmekte bulunan 937 tütün 
mahsulü kemmiyet ve keyfiyet bakı -

mından çok tatminkar bri vaziyette idi. 

Seneden seneye artan tütün istihsalatı
mız nihayet 1935 in 36.004 tona mu-

kabil geçen sene 68,106 tona çıkmı§tı. 
Bu suretle geçen sene bir rekor mahsul 

elde cldilmiştir • 

1936 mahsulü bu şkilde yüksek ol -
masına rağmen fiyatlar müstahsili 

memnun eder derecededir. Fiyatlar yal

nız Marmara mıntakasında iyi cins tü

tünlerde bir yıl cvvline nazaran yüzde 
60 düşük, fakat aşağı cins tütünlerde 
üçte iki fa:ı:Jaldır. Karadeniz ve Ege 

rruntakalarında ise fiyatlar son beş sc • 

nenin en yüksek fiyatlarıdır • 

ltalyadan TUrklyeye 
veri ıen kontenjan 
İtalya hükumeti memleketimiz için 

yeniden BU munzam kontenjanları Yer. 

ınişlir: 

Deri 4 milyon liret, pamuk 6 mil. 
yon liret, yumurta 3 milyon liret, ta. 
ze balık 2 milyon liret, palamut 500 

bin liret, balıkyağı 600,000 liret, kitre 
400,000. liret. paçavra 400 bin liret, 

kuru üzüm 400 bin liret. 

Sovyet Husyad\a 
ucuzluk kararı 

üçüncü mühim cihet te halkın men • 
faatlerinin haleldar olmasıdır. Bir trös
tün züccaciye eşyası gibi çok kullanılan 
şeylerin fiyatlarını istediği gibi tesbit 
etmesi ve bir ay içinde yüzde 60 gibi 
mühim bir farkla yükseltmesi alakadar 
makamları bilhassa daha hassas davran
mağa sevketmektedir . 

Küçük 
ekonomi 

'\ 

-
haberleri 

* Türk borcu birinci tahvilleri H,65 lira.. 
ya kadar düşmUştUr. Bu dUşU§e sebeb halkın 
cllndeld tahv1llerl çıkarmakta olu§udur. 

il- Piyasada kuzu ve oğlak derileri fiyat.. 
ları yükselmektedir. Bu derilere karııı taıe~ 
fazladır .• 

lf. Dokuzuncu yerli mallar sergi8i perşem.. 
be günU akııamı kapanacaktır. 

* İzmir enternasyonal panayırına <ıtan. 

1rul tlcııret ve sanayllni temsilen gıdecelt 

eşya ticaret odasınca hazırlanmıııtır. Oda 
l!!lnnyt BUbesl müdUril Avni bu qyayı tzmL 
re götUrccclttlr. 

• Kotra ile seyahatte bulunan lktıııat ve. 
klll Cel!l Bayar ayın ylrmlııılnde ıehrlmize 

dönecektir. 
lf. lkUaat ~·ck!letinln çorapların da stan. 

darulzasyonu için yaptığı tetkikler ilerle. 
ınl§Ur.Yakında çorap ıme.l~t ve satı§ı da ln7J 
bat altıno. alınacaktır. 

• Son günlerde aan&yi mamulA.tımızdaıı 
bir çoklarına hariçten talepler vuku bul. 
makta ve numuneler gönderilmektedir • 

• 48 saallik i§ haftası hakkında İktisat 
vek6.Ieli bUtün sanayi gruplarının mUtalc&. 
larını eormu§tur. Sanayi grupları bu huSUL 
ta ccveplarını hazırlıyacaklardır .• 

• Bu~day fiyatları bu hafta ba§mda kU. 
çille bir dU§UklUk gösterml§, fakat sonra 
istlkrarmı muha!ıı.za ctml§lir. 
~ tzmlrln me§hur çckirdekaiz UzUmlerl 

ilk de.fa olarak Kalifornla tertibi ağaç am. 
bal!jlar içinde ııehrlmlze gelmeğe ba§lamıı-

tır. 

lf. Milli RcasaUrans uınUin mUdUrU Refi 
Bayn.r önUmUzdekl ay memleketimize veri. 
ıccek slgo~t.a l§lerl için temaslarda. bulun.. 
mak Ur.ere A vrupaya gldecektlr . 

Daimi sergi binası 
lstanbulda daimi bir sergi binası ya. 

pılması için lktısat vekili Celiı.l Ba.. 
yar taraf mdan verilmiş olan direktif 

üzerine dün Milli Sanayi Birliği idare 
heyeti ve sergi tcrtib heyeti bir top. 
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda bu 
işle meşgul olmak üzere daimi_ bi: k.<>
mitcnin sec:ilmcsine karar verılmıştır. 
Komite önümüzdeki salı gUnil seçile • 

cektir. 

Erganlde bakır 
!zabfls!ne boşlandı 

)~ln:ı~ ıne tnah~ ... arabasında yeşil EınlnönU halkevlnden: 
~l'ı ~·ı CSJti b' --uk eski hu , f ile Evimiz halk deraanclcrl VI' kunıları şıı. 1 
~ l nt• ır tnUhU .. bc!!lnin orta okul ve lise talebesi için açaca.. 

b...-ltlaı.ı (" §lir. r yüı.hk lası ğ1 ikmal kurslarına muhtelif dersler ~rupla. 

Hükümetin petrol ve benzini inhi
sar altına almak hususundaki düşün. 
celeri kat'iyet kesbctmiştir. Öğrendi _ 
ğimiw göre, bu hususta tetkikat yap. 1 

mağa memur edilen 1ktısat Vekaleti 1 
Teftiş heyetleri reisi Hüsnü Yamanın 1 
reisliği altındaki heyet mesaisini bi. j 
tinnek üzeredir. Heyet bu çok karışık • 
ve müşkül işle inhisarın kurulmasın. ! 

1037 senes!nin haziran ve temmuz 
ayları zarfında, Sovyetler Birliğinde 

umumi istihlak mamul maddeleri üw. 

rinde yeniden perakende fiatları indi • 
rilmiştir. Bu tenzilat neticesi olarak 

Sovye~lcr birrği halkı, sene sonuna 
kadar, 1 milyar 300 bin ruble tasar -
ruf etmiş olacaklardır. 

1936 senesinde umumi istihl8.k mad. 
dcleri ile gıdai maddeler fiatlarında 

Son senc!erde inceden inceye çalışı. 
larnk en modern tesisatın kurulduğu 
Erganide nihayet bakır izabesine baş
lanmıştır. Erganide elde edilen Türk 
bakınndan nümuneler alakadar ma • 
karolara gönderilmiştir. 

~~~ 'b l\!lata nnm öğretmenliğini yapmRk lstlyen zevatın 
~ lı..~ ... ~ Postan l..t.:_-, Uta edime t .csı başırıcb şer'. azami Uç ıı-Un zarfınrll\ bir mektupla Emin. I 
... l'tıUkar eslını ettiği tılkdir ıınn halkcvl ba'!kanhı\!'•M mllracaat etmı>ııl 1 

at~ naktiyc ~al.!'\t ak • l YC iştirak P.deml~•eCP.kll'tlıı hu ll~dan al~ka. 1 
V 1 <1ar mc$lektıışları haberdar etmesi rica olu. 1 

· P. ( !)( ı) nur. 

dan sonra hasıl olaenk va1:yete ve a- 1 

lınacak tedbirlere. dair bir rapor ha- 1 
zırlamaktadır. 

yap·Ian tenzilat ne~.iccsi olarak ta 
Sovyctler birliği vatandaşları, o sene 

1 
zarfında, !"i milyar ruble kadar tasar
rufta bulunmuşlardı. (Tass) 

Ergani bakır şirketi şimdi maden 
sahasında idarehane binası ve memur 
evleriyle cevlı~r sil~u inşaatı için ha. 
zırlık1ar yapmaktadır, -



l2 HABER - Aksam ooetası 
~==:==~=====;;~======================="::==~=:===========~ 

Aksarayda geri 
ahnnn ruhsatiyeler 

mesel esi 
Bırkaç gUn evvel Akııarayc:ıa dlikkAn sa. 

bibi iki okuyucumuzdan aldığmıız bir mek. 
tubu ne§retmlştlk. FaUh kaymaknmlı[)m. 

dan bildirildiğine göre bu okuyucularımızın 
ın!"l u maddeleri satmaları ıcın \ôerllen pa. 

zsr gUnlerl açık bulunmak ruhııatlycsinden 
lstıtade ederclt d!lltk~nlerınm o gtın aç•k bu 
lunınayan kısmmdakl dlğrr b!r kısım mad . 

delerl de gizlice snttrklnrı glSrUlmUş ,.c bu. 
nun U;r;ı•rlne bu i§1C'rle me"ı;ıll olan kornl~ım 
kararllc ruJwıUyelerl istırd'lt edllmll'tir. Bıı 
vaziyet rcsml ı:ıekncıe tc..-blt cd.llml;1 ve ruh. 

TÜRKİYE 
CUMHU RfYETf 

Askeri hesap ve mu me2e 
memu;-u o'mak ı teyenlere 

KadrkBy ıuıkerllk §Ubulnden: 
Yıldızda Harp Akadtmlsi ıımrind,.ki h ... 

11ap ve muaml!le memurları okuluna girme. 
yo istekli ihtiyat aubaylann lmtlhanlan 

l6.8.9Si gUnU saat 9 da İltanbul ltomutan. 
lı~mda yapılacaktır. fstcklUMln evraklannı 
tam:ıı:ı'a~alc Uzera 13 ağugtoaa kadar Ka. 
dıköy askerlik §Ubesine mtiracııatıarı llAn 
olunur. 

satiyelerl de durup dunırken ellerinden alın. 
mamıo olduğuna göre olmyuculanmızm ~!. 

kft.yetıerlnln yf!rlnde oırnııdığt ;ırıl&Şılmakta. 
dır. , 

1 LAN 
Şirketi tüccariye, Sanaiye ve Maliye T. A. Şti. hissedaı !arı, al'ağıdaki 

husmıları görUsmek üzere 15.9.937 tarıhıne ra~lıyan çarııamba günü sa. 
at on birde şirketin Galata, Karamustdıı sokak, HO\ akimyan han 4 cü 
katta. k!ln idare merkezinde içtima edecektir. Ş rkct nizamnamesı muci-
bince en ı:ız yirmi hisse sendine malik olan1ar asaleten \'eyıı \'ekiiletcn 
müzakereye iştirak edebileceğinden histc:farlarm içtima tarıhinden !8.a-
kal on gUn evvel hisse cenctlerini şirketin idare merkf?.ine tevdi et. 
melezi veyahut mali müc~sesclere teslhr.fü~ mukabilinde alacaklan mak-
buzu göstermeleri iktıza eder. 

Ruzname 
1 . Tasfiye mu"m"lHına . it hu~usnt 
2 - Me"'f'u .... :ı.t defteriyle bilançonun 

f.&:~c VP. i ' ~:!.:..'.:J. 

··~~l!'.ıt:S!!:l~-..;;;::": ... ~!fi!'·~:~~~~'!!i 

H ... li tasfiyede 
Şirk"li T~icc"'lriyc ve Sana.iye ve 
Haliy~ l. A ş. T""!ifiye Memuru 

lstanbul sıh i mües~ese'er arttırma 
ve e 8<si tme komisyun undan: 
İstanbul L .. yli Tıp talebe yurdu ıhtiyccı için r.1c-.cut ~ar~name ve rııühürlii 

nümuneleri gibi "2600" metre elbiselik kumaş kapn 1ı zarf surotiyle satınalına
caktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimni muavenet müdür1üği.i bina. 
smdaki komisyonda 11.8.937 Çaış:ımba günü saat 15 de yapı\acnktır. 

2 - MuhammP.n fiat: bır metresi 475 kuru~tur. 
3 - Muvakkat garantı: 926 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler nüınuneyi Çemberlitaş civarında Fuatpaş•ı türb 0 si karşısın. 

da. Leyli Tıp Talebe Yurdu merkez nde görebilirler, ve şartnameyi de para5ız 
olarak alırlar. 

S - İsteklller cart seneye att Ticaret Odası vesikası ve 2490 s:Jyılı kanunda 
yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat g"ranti m-ıkbuz veya b1nka mektu
lariyle birlikte belli gUncle ihale saatinden bir sa.at evvel komisyona zarflarını 
vermeleri. ( 4508) 

ugünkü 
r Y 

1Sl'A1 Bl. L: 

ıs,::o plılkla dans mustklsf, 19,30 kon.fe. 
rans, I'.ır. lbrahim :latı. lhıc:nm ~~.ıı .• ar 
ve u;tahhaneler, 20 cemal ~ıımıı "e arKa. 
dlı§lan taratmda.ıı ~:ıllrk musıKlsi \"e tıaık 

ş.ır!:ıları, 2-0,30 Omer Rıza taratın...an arau. 
ça söylev, 20,45 Belma ve a.r.ka.aa~mrı tara .. 
tından TUrk muıııkW ve halk farkılnrı, (sıı. 

at ayarı), 21,15 orkestra, 22,11 ajans \e b1..r 
ııa ~~"rleri ve ertesi güntiıı pro&;ramı, 22.::0 
pllkla sololar, op~ra u operet pa~alar:, 

23 ıson. 
BI!:CLt.N: 

19,03 orkestra kons,.rf, 20,05 gUnlln akis. 
lerı, gramofon, haberteı, 21.15 §Ulular, 2?, 
o:ı hava, haberler. ıpor, 23,3.'S danıı mu kiııi, 

JlÜRflEŞ: 

10,0:1 askeri bantlo, ıı:ı.so koıı!ernns, 20,:-.c 
§&rkılar, 21.20 dans orkestrası. 22.35 hav11 , 

haberler, spor, 22,50 gece konseri, 23.50 .ran 
sızc:n ve almanca haberler, son hnbcrler. 

BF.LGRAD: 
lS.25 halk melOllilerl, gramoio.n. 19 c;~ 

muhtelit §arkılar, 20,Z:"l ulusal yayın, hnlıer. 
ler, 2'.:,35 halk şarkılıırı. haberler, 23,2:1 mu. 
siki ve rtans havalan, 
ROlL\.: 

18 20 dans muıılklıl, t8 .. '15 kan~ık yııym 
21,<{5 ka:-ı§ık musiki 22 05 piyes, 22 35 Eerı. 
fonil< ltonı;er. sonra haberler, hava ve dan, 

musJklsi. 

Nii etçi ecza neler 
Bu akııam ,g;ebrio mubtellf B<'mUerlnde ne 

betçi ol:ın eczaneler şunlardır: 
' hıtn:ıbul cihetlndekiler. 

Em:nön tlnd~ ( Bensıuıon ı. Beyazıt ta ( Asn. 
dorı, KUçllkpauı.rda <Necati Ahmetı. Eytı1ı 
te (Hlket At.ı~aıaz). Şehremlıılnde ıHaındi ı 
Karıı.g1lmrUkte (Arif), Saoatyada (Tcofi. 
tosı, Şcl.ızadeba,.ında (Hıımrtl ı . Alcsnrayıfa 

( Şc:'e!). Fenerde c Emil yadı ı, A lemdard \ 
(/ı.11 Rtzaı, Bnkırköyde (Merkez), 
Beyo~ıu clheUndel(ill!r : 
tstıkl&I c•dd inde (Del!A Suda), Tepeba. 

ıında (Klnyoll), Clllataıta < Hfüıeyln Hll3nn ı 
Tıütslmde (Limonciyanl, P.angaltı HaUıı!kı'r 
gszl cadd"~'iin•l'l r Nars-ııecıyan ı, Ka.sunpo.~a. 
da (VCUl!fl, HıuıkClvde rRarbutl. B~lkt~ta 
(Ali Rıuıl. Sarıy rde (Oııman), 

'Oıknıı r. Kıı.dıköy ve Ad2.lıırd:ıkl'er· 

üskU1ard'l lıkeleılr cl'l rkczl. Kad·~·öyUn. 
rl" l''"<'Pı'l:ı r 'etat ı:-ı-~cr). A1 tı ·olP~7.•nJI\ 

rıf0-•o, .. ' -"· tlkadadıı (Şlna.sl Rıza). Hey. 
helMe (Halk!, 

Siz d11 aynı gü2Plliği 

1 AGUSTOS - 1931 

Güzelliği hert1 
yaratan, he~ 
·tamamlıYB 

bir i s · dir · 
, 8 ydr::· 

Şu U2 ı çehreY• 5ıı. 
!atan güneş, ş1Jpt1~f1 o 
lncl d·ş~erd r. Lal< dO 
d, '!ere can verer1 

şUphesıı 

"RADVOLt:N,, dit 

elde edebi Ilı sit1İ'l' 
Fahat bunun ıç;n şaı t günde iki de/9 

SOC. AN. 01 

Ugr•yac:.akları limanlar 

Pire, Brindigi, Venedik 
Triestc 

Bütün Avrupa için Ekspres 
Trenlcrile tel.iki ederler 

Pire, Napoli, Marsitya, Gcnova 

Kavala, SclAnik, Goloa, Pire, Patras. 
Aysaranda. Brindisi, Ankona, Vcncdik 

l'ricste 

• 

fırçalamaktır 

CELIO 

RODI 
CELIO 
RODI 

Merano 
Campidoglio 

Quirinale 
Diana 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, Vesta 14/8 
28/8 ,, Patras, Brindisi, V cnedik, Triestc Iseo 

Campidoglio 11/8 •• 41 
Iseo 12/8 •' 5.,,t ı1 
Diana 18/8 '' 
Fenicia 25/8 '' 

ı:::urgaz, Varna, Köstcncc 

Albano ~~~ '.'. / 
_.:;,. _________________ A_b_b_a_z_ia. ~ .f6' 

Campidoglio 11/S •' 51,tı 
Sulina, Ka!as, lbraıl 

Bat um 

Diana 18/8 " 
Fenicia 25/8 '' 
Abtıazia t/9 •'_./ 

Isco 
Alh'!nO 

- ,, 
12/S "~tJti' 
26 8 •• 

g/9 •• 

~ 

m~~wı::.a;~~~~~~~a&M.~~tı:m~-~- bllıııt{. 
Muhammen bedeli 150 lira olan \'e belrliye lcvaum antıarınd~ 1tıB~I 

bir su motörü aatılm:>k iizere a .. ık arttırmaya konulmu~!"fl da bel : ıe~ 1 
nUn1~ isteldisi bulunmadığınd.,ıı paznrhğa çe ·r· l!n"ştir. ~nrtnıı~~~· .,;e 1.1' 
müdüı 1" ğii ıde görüleb hr. t td:lilcr 24 SO N h kanun na yazı it vesı:~ef1l~ 
2!'i kuru9luk il!; teminat makb:ız veya mektubile beraber 12.8 037 P) 
nü saat 14 de Daimi EncUmend0 bıU""M"'l dırlar. (B) (4929 

35roo metre gaz idrofil .~ 
5001 metre Tarlatan ,,$ ı~ 

Cerrahf'nşa hastan"sinc lüzumu olan yukarda mi.ktarları ynııll ıifll' ~ııı/ 
ile t ıı rlat9n açık eksiltmeve knnulmu~tur. Bunların hepsine t~.1 ıst~ 1" 

tahmin edi!m -~ir. Ş:ırtrıam.zsi J:vaZTm miirlarliiğünde görüle~ııır; ııı'I> dt ııı" 
2J90 N. lı kanunda yıızılı vctika ve 351 lira 7 kunı§luk ilk ternıns. UJ])etl 
va mektubile beraber 12.8.!'.l:W perşembe günil ~aat 14 de Daimi Ene 
lıınmnlıdırlar. {B) (4G93) 

ava ur J1lıı 
v ~ iyangos"ır· 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 937 de~ıt• 
Büyük ikramiye: 50.000 Lira. 811~ 

00 hf f undan bôşka : 15.'.JOO, 12.000, 1 O.O '. fı1' 
\kramiye:erle ( 20.{ 00 ve 10 000; hr8 

iki adet mükafat vardır. 
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~ PART'>AYANT'N OCT U 
evıellıned _________ __;,,, ___ __ -~----....,;,___ 

ltın. l>~ evveı pa.ra ka:.anması la • - Bana bakm, işte onu eöyliyemem. 
- liakı bunun için geldi. thtiyar kadın bu sözdeki kat'iyet! 

ll'aka.t l> katen meteliksizin biridir. derhal anlamıştı. Gözleri tekrar fena 
ıııyorsa ~te Para kazanılacağmı aa. fena bakmıya başladı. Fakat bu ınra.. 

aır an danıyor. da kendilerini dinliyen iki Pardayanı 
- ~uktan sonra illve etti ~ görmüştU. Birden şa.~at'a.k mırıl· 

lllek için ırı· ih onun bu işini hallet • dandı. 
lllı &5recek Udahaıeye mecbur kalacağı - Demek benden hUl eUphe edi-

lk1 l> !lni~ yorsun. Yanıldığını anlıyacaksm. Ben 
hlıaaın, arcıaYan bu ma.da kadınların sizin f enalığmızı istemiyorum ki .. 
~le olan ıeınııııerdi Onları göreme. Haydi Allahaısmarla.dık. 
e lluıJ.art a.gore1, genç kıza alçak ses.. Süratle Gronel sokağına aoğru yU. 

_ :Be . 18ÖYlüyordu: rümeye başlamıştı. Genç kız bir kaçııı 
~azı. kUç~~ ~nle:.. Evden kaçtığın za. andrran bu ayrılıştan hayret etti. Fa. 

\lll, ~e Y ~ de beraber götilrmilı- kat ihtiyardan ayrıldığı için rahat bir 
au Bö aptın onu? nefes almıştI. 

~rlıaı a~~~ ~ duY?nue olan iki adam, Bu sırada. Şövalye, kI7.8. yaklaşarak 
ltaJt ~~a.: oldular. Jan aapsa.rı o. sepette kalan birkaç çiçeği topladı ve 

..... Anı Yenın kolunu ıılctı: işportaya bir &ltm bıraktı. "İnci çiçe. 
lı di a.n bab d gı" · ,. paranın üst taraf mı vermeye ha. l'or. a, uydunuz mu? Lu. 

••hı zırlanırken, Pa.rd~yan bu harekete 
llli. \. Ci çiçe... . mani olarak: 

"eınen k gı,_. ihtiyar kadının sözü. ..... :e estı. - Şu ihtiyar kadmm fena muamele 
dııın, \'et, onu ·r ettiği bir küçük kızdan bahsediyordu-
~ :t':ğer size go urdüm, onu seviyor. nuz, deg .. il mi? 
lin~'m.ıkın..__ bırakmış olsaydım, ba.. 
~ 1~ değir':f1 ona da tekrar edecek- Bu sözler gayet llkaydane bir ta.vır. 
kıtlal'et 01~ · O~u siz.e bırakmam bir la söylenm'şti. Fakat keskin gözleri 

llıı l'<>k k· ı u. Bır oey söylemeye hak- genç kızı tetkik ediyordu. Neticedeıı 
l.ag 1 •• memnun kalmıı olmalı ki, ancak ho. 

d.i: al'tl, ln.ıer gibi bir sesle söylen. şuna gidenlere gösterdiği bir tebea-
süın dudaklarında belirdi. 

~~ l!:vet b· 
•i it ~aka~ ır §ey söylemeye hakkım "İnci çlçeSi,, bu tetkik.den endişe 
tqy adaı-hid~~ değiştL Artık eski. duymakswn ciddiyetle cevab verdi: 
~ 0ral.Ut S e~ı olmadığımı sen de gö - Doğrudur efendim. 
~ gö~;:1 sıhhatte ve iyi bir işle - tsmi Luiz.dir değil m1? 

... ~~de ce nekadar sevindim. - Evet ... 
"'11ıt,... ilenir ....:ı... 4-n bi . '-• ;ı__ • 

""<: o kad • o• ...1! • ., - ,:)!duğunu öğ. Parca) lll r sanı ye ~ dil§im. 
'tı.-. ar sevineceğim. dükten sonra daha ciddi bir sesle sor. 

"'u ... ~er lsted. ~. . 
... Oltuı kt ıgınız bu kadarcıksa, du: 

ctt' c\ıı henıbahtıyar \'e s.ıhhattedir. - Affejerı:ıiniz çocuğum. Size garib 
~dl acaı:'>.§eker ÇOCuğum. Nere. gelecek bazı mühim veyler aoracafım. 

Buna benim için pek mühim bir aebeb 

,, 

PARDAY A'Fn'N ~LU 

bunu öğrenaeydim belki de epey bir 

para kazanabilirdim. 
Doğru söylediği yiizUnden belli olu.. 

yordu. Tahta.revandaki kadın gözlerini 

bunun üzerine tekrar "inci çiçeği,, ne 
dikti. Genç kt.z bir §tyin farkında olma
nuştr. Esrarengiz kaıd.ın, ihtiyara tekrac 
sordu: 

- O olduğuna iyice emin misin? Ya. 
n1lmıyonun? 

- Katiyen madam!.. On dört ya§ın:ı 
kadar ben büyüttüm. Bana oynadığı 
müthi§ oyundan sonra kaçalı heniiz üç 
ıene oldu .• 

Yüzünü genç kızın olduğu tarafa çe
virdi. Gö.zleriride fena bir parıltı ile ıun 
lan söyledi: 

- Şuna bakın madam .. Ona bu sana. 
tı ben öğrettim: O kadar f edakirlıkta 
bulundum... Ne çok para kazanıyor! 
İşin hakcası bu parayı bana vermeli idi.. 
Orospu, beni mahvetti. Bilmem niçin 
§imdi yakasına sarılıp iyi bir ıopa çek-

tikten sonra eve götürmiyorum. Ma. 
mafih her ihtimale karşı evvela cebinde-

kileri almalı. 

Siyah gözler insahibi cevap verdi: 
- Peki, o olup olmaldıimı anlam.ak 

için bana da bu tazım. 

Koca karının yüzü iğrenç bir sevinç 
ifadesile gerildi. Tam ileri atılacağı za. 
man tahtarevandan aldığı emir üzerine 
birdenbire durakladı: 

- Dur. Dur. Genç kızı tahkir etmi
yeceksin. Ona böyle bir muamele yap. 
mağa ve elindeki parayı almağa lüzum 
yok. Şimdiden sonra o, bana aittir. Ca. 

nıru seviyorsan ona el sürmezsin. 
Bu sözler ıinidiye kadar olduğu Kibi 

gene tatlı bir seda ile söylenmişti. Fa. 
kat bu sedada öyle bir tahakküm vardı 

·ki, ihtiyar biran ölilm korkusUe buz gi· 
bi kesildikten ıonra eğildi. 

- İtaat ederim madam, itaat ede-
rimi .. 

- Euaen zarar cdeoek !değilsin. Bu 
çocuk üzerindeki hakkını satın alıyo. 
rum. Sana vereceği paranın yüz mi'1hu 
veriyorum. Haydi gimdi git ve elinden 
geldiği kadar tatlı davran. 

Koca kan bir.kere !daha yerlere kadar 
efilıdi. Yilzünil korku ycriiıc bUyilk bir 
aevinç kaplamııtı. Bir solucan gibi a.ıy. 
rılarak Sentonore sokağına doğru iler
lerken ıöyle dilşUnUyordu: 

- Bu kadar zengin ve cömert bir ka. 
dına rastgcldiğirdden dolayı bihtiyarim. 
doğruau.. Zengin oldum gitti. 

İhtiyar böyle dÜ§Ünerek ilerlerken 
gözleri yeni bir hmnn alevile parladı: 

- Fakat buna rağmen şu domuz kın 
evimden kaçarken beraber götü!Müğü 
küçük Luizi ne yaptığını söyletebil· 
sem, keseme daha bir ailrü altın girer. 
di... Ben iyice biliyorum ki Luiz çok 
zengin bir adamın, yavrusunu bulmak 
için her şeyi yapmağa hazrr olan mer 
hur Pardayanın biricik evladıdır.... • 

n 

"İnci çlçeği,, satışına devam edi. 
yordu. Sepeti hemen he.men 'h?şa.lmı~ 
ve boynundaki ça.nta.Sı iyice şışmi§tı. 
Bu sıra.da ihtiyar kadın iki elini beli. 
ne dayamış olduğu halde birdenbire 
genç kızın ka.rŞISıne. dikiliverdi. 

!nci çiçeği zehirli yılan Uı.erine batı. 
mış bir insan gibi sapsarı olarak geri 
sıçradı, boğuk bir sesle haykırdı: 

- Ay... La.gorell 
Sesi öyle bir korku ifade ediyordu 

ki, kendisini takip eden delikanlı sU. 



ratle kocakarıya yaklqarak tehditkir 1 daki kadının tavsiyesini unııtmuıtu. 
bir vaziyet takmdL Kadın muhakkak Fakat bağırarak söylenen bu sözler 
ki bu vaziY.eti görmemi§ti. Sırıtarak üzerine etrafları birer ikişer kalaba. 
söylendi: lıklaşmıya başladı. Ön sırada. bulunan 
- Evet çocuğum. Benim. Kal'§mdaki Aşık genç, kocakarıya ate§li gözlerini 
Tomas Lagoreldir. Beni hiç beklemi. dikmiş, yeni çıkan bıyıklarını asabt 
yordun değil mi? asabt buruyordu. Eğer tecavU.z eden 

Bir türlü gözlerine inanamıyan bir erkelC olsaydı şimdiye kadar çok. 
genç kız, ayni korkaklıkla tekrarladı: tan müdahale ederdi. 

- Lagorel ha.!.. Lagorel toplanan kalabalığı endişe 
Kızcağız, isminin Tomaa Lagorel ol- ile gömen geçirdi. Oldukça akıllıydt. 

duğunu söyliyen kocakarının kar3ısm. Eğer şiddet gösterirse halk ta.rafın. 
da bir yırtıcı kuşun hücumuna. uğra. dan tecavüze uğnyacağını anladığın • 
mış serçe gibi titriyordu. İhtiyar, iğ. dan hemen meçhul kadının !Özlerini 
renç tebessümü ile devam etti: hatırladı. Tatlı bir şekil vermeye ça-

-Tabii benim. Seni bUyüten, hasta Jıştığı iğrenç tebessümU ile: 
olduğun zaman bakan, besliyen ben de _Hiç değişmemişsin, ded.L Hala ee. 
ğil miyim? Ekmeğini kaza.nacak çağa kisi gibi çabuk kızıyorsun. Seni gö. 
gelince beni bırakıverdin. Sende min.. tUrmek istemediğimden emin ol. An • 
nettarlık denen histen hiçbir eser yok nen değilim ve üstünde hiçbir hakkım 
mu? Tam on dört sene sana hakikt bir olmadığını da biliyorum. Niçin kor. 
anne gibi bakmadım mı? kuyorsun? 
Kocakarı, bu sahte tavırla kimbilir "İnci çiçeği" ihtiyatla cevab verdi: 

daha nekadar söylenecekti. Fakat _ Öyleyse bırakın da geçeyim. tşl-
genç kız kendini hemen toplamıştı. mi bitireceğim. 
Kendisini bu kadar seven halktan bir 
kımse yardıma gelmiyecek miydi? Bu Lagorel şakacı bir tavırla.: 
sokakta ona kim taarruz edebilirdL - Hila ateşlisi~ bu ne hiddet? Be.-
Haklı olan kendisiydi. Lagorele dik nimle bir dakika konuşmaz mmm ? ••. 
dik bakarak bağırdı: Sonra, ağlar gibi bir sesle ilave et.. 

- Benden ne istiyorsunuz? Kulübe- ti: 
nize dönmemi mi? Gücümden fazla ça- - Bütiln azizler bana imdad etsin. 
lıştırmak, sabah alq,am dayak atmak, Vakıa senin annen değilim, fakat se. 
sefalet içinde öldürmeyi değil mi? Al. ni ben büyütmedim mi? Bunu hiç dU. 
laha çok şükür ki pençenizden kurtu. eünmüyorsun. Emin ol ki seni bakikt 
labildim. Siz benim hiçbir şeyim değil. kızım gibi severdim. 
liniz ve benim üzerimde hiçbir hakka - Peki, ne istiyorsunuz? 
sahip değilsiniz. Haydi gidin, beni bı. - Hiçbir şey güzel meleğim. Seni 
rakm! Myle güzel bir kıyafetle para toplar. 
Artık korkmuyordu. Kendisini elin- ken görUnce pek memnun oldum da .. , 

efen geldiği kadar şiddetle müdafaa et. , Nekadar c;ok para kazanıyorsun. Bu 
meye karar verdiği belliydi. Lagorelin '[ hakkındır. Senin gibi meharetli ç!çek· 
gözleri hayretle parladı. Tahtırevan. çi az bulunur. Sana bir şey soracali-

_______________ P_A_RD_A_V_A_N_I_N_ö_C_L_u ____________ ;__, 

salet görülüyordu. Buna rağm~. i: 
de çok sade giyinmişlerdi. BırıS1 ş 
elbisesi bir parça eskiceydi de. A.ltırl' 

tıın. Sence pek ehemmiyetli değildir 
amaı. 

Gittikçe ihtiyatı arttıran genç kız 
elini gayriihtiyari para çantasına at. 
tr. Birkaç para mukabilinde kocakarı. 
dan kurtulacağına. seviniyordu. 

Lagorelin gözleri hırsla parladı. E. 
tini hemen uzatacaktı. Fakat meçhul 
kadmı hatırlıyarak büyük bir gayret. 
le kendisini topladı: 

- Hayır. hayır dedi. Paranı sakla. 
Kimbilir kazanıncaya kadar ne zah -
metler çekiyorsun. Şimdi param var, 
kü!tUk bir mirasa kondum. Şöyle böyle 
geçiniyorum. 

Bu sözleri istemiye istemiye söyle
mişti. Parayı reddetmek için sa.rfetti. 
ği kuvvet o kadar bilyüktil ki, alntnda 

· iri iri ter daneleri belirmişti. 

Üm.id etmediği bu hareket karşısın. 
da genç kız kekeledi: 

- Öyleyse ne istiyorsunuz? 
- Küçük bir malfunat kızım. 
Münakaşanın başında toplanmış o -

lan halk bir şey olmadığını görünce 
teker teker dağıldı. Hatta genç aşık 
biJe bir kenara çekildi. Fakat onları 
gözden kaçırmıyordu. 

İki kadın yalnız başlarına kalmış. 
lardı. Sokağın tam orta yerinde duru. 
yorlardı. Öyle ki, yanda.ki her iki so. 
kaktan görtilebiliyorlardı. İnci Çiçeği. 
nin arkasında hemen birkaç adım ge
ride bir işkence aleti vardı. Bu sırada 
kalabalık bir kütle bu tarafa doğru 

yaklaşıyordu. Biraz sonra yanlarında 
duracak olan bu kalabalığı iki ·kadın 
da göremiyordu. 

' Ayni anda Sentoloze kapısından gel. 
t!ikleri tahmin edilebilecek iki asilza
de genç kıM doğru yaklaşıyorlardı. 

Bu iki kişinin hallerinde büfe.k bir a,.. 

yaşlarında tahmin edilebilecek 01~ 
bu aHilzade bir kaya kadar sağlsJJ'l ' 
bir çınar kadar mağrur görünUyor~~ 
Başı dik ve gözleri ate§ saçıyord~· e11 
nazarda elbisesinin eskiliğine ~., 
emir vermeye alışkın bir adanı oJdU~ 
belliydi Manzarası insanda hUrJlle 
h . · k. adıı.Jll-ıssı uyandırıyordu. Yanında ı 

sa ancak 25 yaşında gösteriY0~;ı 
Adeta ihtiyarın gençleşmiş bir IJlO ı:ı 
idi. En basit bir adam bile bunlııfl 

·ıır • 
babayla oğul olduklarını anlıyab1 

di. 

İki asilzade ''İnci Çiçeği" ne ya.1<
11t 

tıklan halde, genç kız onları görl11 
J~ O• 

yordu. Fakat biraz geride saklanıı~ b!J.' 

lan genç i.şık bunları farketti. E:S ve 
hat i~lemiş bir çocuk gibi kıı.ard~ :ıı· 
yüzünü mantosu ile örterek rnırıl s 
dı: b~ 

- Yeğenim Jan dö Pardays.ıtlfl. 
bası ... Hay aksi şeytan. ı:ııi~ 

İki Pardayan kendisini g~rJJle 91t' 

gibi yaparak yanından geçtııer· d~· 
kaç adım sonra Jan yava~ça yan~: 
kinin kulağına iğilerek mırıldBTl c.t,\'• 

- Amcazadem Ode dö Vah-ar· tllcl 
gilisini uzaktan seyrediyor, §tl 

ÇiçeğinL fl.1)11 • 
Pardayan senelerin tesiriyle 5nı

mamış olan nafiz bir nazarla Jttıl ıııW 
dil. Sonra memnun bir tavırla oı:Jl 
rım silkti: . pigiJS 

- Mademki o kadar sevıyor, 
evlenmiyor? 

Jan gülerek cevab verdi: aJll l1C' 
- Ne söylüyorsunuz? ... ~a \: JJeıı' 

_ nüz aşkınI ilan bile edemen::u§tit· 



15 

Mı 
-_ __ HA13ER - Aı. ~ •11Jst. -· •d • Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· M A z o N l enız . ratiı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· 

kk e delerini tahriş ederler ve 

HAZIMSIZUGl MİDE EKŞ1LIK ve YANMALARI 
giderir. lNKIBAZl DEFEDER. Bugünden bir şişe 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve 13oton ecza deposu, İstanbul uı 'c IYı liAZtl\1 Ekşilik, Hazımsızlık M EVVA 

~ ediniz.. Y enipostahane arkasında 
TUZU 

ağırlık baş dönmeleri hissederler 

..... 
"> ·-c:::ı 

iUIA 
·->-·--
J1 

r En K"ZiltArıMrlrak için ı- Resimli hakiki bir vak'a 

Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden islcyini~ Genç ve Taze 
Necip Bey müstahzera:• G kolay usulu·· örünmenin yeni ve 

tz en kibar bayanları 
memnun eder 

· Va9JOo kıremn ~e~eoeırn 
cDD©ID ~ıYı~~UU®ştnırnır 

v~ ~esneır. 

Kirpik tuvaleti gözlere 
güzellik ve sıhhat verir 

PıuıcdlrraDaıro <eDO<dln D<a<dlDfe 
cgftbD VlYIMYŞatoır a DDş 
maclYlınılYI «l!Dşneırn nınıcn 

gDbn ~eyazoatoır. 

Plailarda Necip Bey yağlı 
hulu hıenıi esmer ıengi 

veı iı • 
' Necip sabun ve ruj/aı ı, bir-

yantinleı i , pudıalaı ı, tıınah 
cilalaı ı çok nıühemnıeldir. 

Galatasaray sergisinde 
ve Eminönü magazaszn 
da ve diğer magazalar 

da bulunur. 

Marmhra Bölgesl ölçüler ve ayar 
Baş MUfettlşllğlnden: 

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

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

vukua gelecek fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısiylc çalışmamak 

mecburiyct'ndc kalacaklardır. Ayrıca. bu iki aylık mühlet zarfında tarifede ye· 
ni bir değişiklik olmıyacağını \'C mühlet in uz:ıtılmasının du mevzubahs olma-
dııbnı ehemmiyetle dikkatinize vazedcriz. ,(47913) 

.. 
Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu 

bir me§guJiyetten yeni ve sihramiz 

sonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı 
·· kullandı. Bir mik-bir yüzu 

natisin igwneleri 
vardı. 

yorgun 

cezbettiği gibi cild 
Bu .yeni pudranın . . 

ıçın son derece ya-
ıon derece yapışma pışma hassasına ma· 

hassasını veren fev· lik gayet ince bir 

kalade inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlannız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzillikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

.. 

Saat 7 
hayret 

de 
bir 

şayanı 

tenle 

genç ve terütaze 

görünüyordu. 
Yüz ve burnun par

laklığı tamamen zail 
olmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra· 
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

• liktir. 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teşkil et· 

gJne§te veya deniz banyosunda mez. Tokalon pudrasını, cildiniz-

ve yahud tenis maçlarında, içeride de son derece yapışma hassasını 
sıcak salonda dansta daima cazib veren ve {evkalade ince olan bu 
güzellikte bir tene malik olabilir-

sihramiz "4 tc bir,. pudrayı kul· 
siniz. 

son derece Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

!anınız. Neticesinden 

memnun kalacaksınız. 

• 

Rinlcrct: Tokalon ınii t<'risiııtlen miics::-c~eıııizc rıwktnp yazan· 1 
lnrııı mii-.nlıe<lelcri kentlili;';inılı•ıı "t>lt>n "" kvıııctli ılPlillcrdir: 

~ " "' J 

(Tolrnlmı hem ve pudrularınr lwllmım<r ·a ba!ladığuı giin· 

d<>nbcri cildim Ta1ndi J.•r<'m ı•e pııdrıımıı buldu) 
Hf'ylcrbcy.... K. rorld<>~i..... Mu 

(l\rcmlcritıi:irı bir Tın/ta :<rrfrndn c:ildim<l<' ~Östrrmi~ nltlw 

ğu iyi tr.~irclen miiıevcllid memnuniptimi isim ı·a adresimle 
ilfuı etmenizi riaa ederim.) 

Bebc!ı-. .. lb .. So ... No. 11 Ra ••• 
l\lr.ktuplarm a~ılları ılosyalarıınmlıı nklı~ıi'. 

nn 



16 

YENi HAYAT KARAM ELALARl'nın 
Taklltlerl Çıkmıfhr. Gerek satıcıların ve gerek Sayın Halkın 

-~-~~~~ Her akşam Harbiyede B E L V O alaturka kısmında ~~~:::z=:~· 

Mısır Film Yıldızı ve Meşhur Rakkasesi 1 

MME 
u=arns seırgnsnırncaeuı geDeırn şehırDmDzde az bDır 1 ı 
müddet ~anacak onan meşllıHYır s~ırnye yıD(d]nzo 

L 
~akıslarına başfamış~ır. 

Ayırnca SoDDst ~ayaını M u A L LA 

Zeybek ve Anadolu revüleri 

~ ADEMi i K Ti DAR~-• 
ve ~EVŞIEKLDGiDNlE IKA~ŞO 

• 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayınız. ~ Poata kulu•u 1255 Hormobln J -· 

• JE.VINME:I( 
• 1/TE:QJE:N 

YEili WALLAI 
PAZARLARINDAN AL 

I 

f 

. ,_. 
11 ~fu9t0 pcrşeırıbe 

Panoı anıq 
d• 

Bahçeslf1 -"Mlo8 
BilyUk SUonet 11"1~ 

M •. ı Naredd un ı 65 Telefon 410 

Her akşam .... 
.,arll" .... 

Memleketln en yüksek sanatkirlarll• 

T A K S I• M aeıedl\'~d• 
bahçe•1 

Tel: 43703 

- RTU ~~~~ 
Doktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün rrıu~ro'~ 
lemle yazı yazanlar milrekkebin ceplerine akmaıındoan, kU 
ucun ~z~rnasından kurtaran ye

gane T K U dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyarun bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar· 
Jl!l§tlr. 

ı i [{ ' ucu aırnmaı, bol mu 
rekkep alır kuvvetli basılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bıraloıdığı 
halde her ne §ekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T f K U 
nışlı mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve 
renklerde de bulunur. '°" 

Her yerde arayınız. Deposu: Havuzlu han No. 1 jstarı 

Ta§raya posta ile &: .• ön·d-cr·ili·r·--11!'~/ 


