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S ov yet le r Çin faciasını durdurmağa karar verdiler mi ? 

Sovyet hududuna Japonlar 
takviy~ kıtaları gönderiyor 

A tatürl• dün Ccllil Bayarı ıığıır1a<lığı sırada ... 

tat ürk 
Garbi Anadolu manevralarında bulunmağa 

ismet in önünü· 
davet etti 

Haber verildiğine göre B:iylik Ön- ,k:lilmektc olduğunun tebarüz ettlritdiğiri 
der Ata:ıü.rk, Garbi Anadolu manevra- bildirdi. 
larında İcra Vekilleri Heyeti erkanının İstanbul, 29 (A.A.) - Ba§vekllet 

hazır bulunması arzusunu izhar ettiği vekili Cem Bayar bugo3n saat 11 de 
gibi eier yore;un1ufu mani olauyacakaa tayyare ile Ankaradan ıelerek dolru· 
smet 1nönünün dahi manevralara gel- ca Floryaya gitmif, Reisicumhur Ata· 

mcsinden pek ziyade memnun olacağını 
bildirmiştir. 

İsmet İnönü, Atatürkün bu dave
tine verdiği cevapta Bliyilk Şefle bera-

ber bulunmağı hayatının en zevkli hadi 
selerinden sayarak bu davetin temin e-

deceği telfiltiyi büylik bir neşe ile bek
lemekte olduğunu arzetmiştir. 

Bu sabahki ''Cumhurfyet,, gazetesin. 
ô e gördüğümüz bu haber üzere Anka -

ra muhabirimize sorduk. Muhabirimi: 
verdiği cevapta bu hnberi kat'i surette 

tevs:k edemed.:ğini, maamafih İsmet ln
önünün bugün Başvekil sıfatını haiz 

bulunması itibariyle de bu manevralar 

da bulunmasnun gayet tabli telakki e-
--~~--~~--~------~---=-· 

türke mlllaki olmuı ve 1aat 15,30 da 
tayyare ile Ankaraya avdet etmiıtir. 

Reisicumhur Atatürk, refakatlerin
de nafıa vekili Ali Çetinkaya olduğu 

halde Celal Bayan teşyi buyurmuılar
dır. 

An karada 
Ankara, 20 (Telefonla) - Başve

kalet vekili Celal Bayar saat 17,30 da 
tayyare ile şehrimize döndü. Hava mey
danında İsmet İnönü, Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
Adliye vekili Şük:ü Saraçoğlu, Vali, 
Emniyet nıüo:irü ve .diğer erkan tara
fından lı:ar§ılandr. 

Nafia Vekili gitti 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün ak

şam Ankaraya gitmiştir. 

Seyahatten döner dönmez 

Musolini bugün de 
Roma da 

• 

bir nutuk söliyecek 
Berllnde neşredilen tebliğ sulhten, fakat 
ayoızamanda ordu kuvvetinden bahsediyor 

MusoJ!r.ı 11c Hillcr 

Azerbaycanda 
Milliyetperverler 

Mücadeleye 
girişmişler 

eazo sutkastıer 
yaptonar 

Sovyct Pravda gazetesinin bugün· 
kü posta ile gelen nushaaında okurunuı 
tur: 

••Azeı:baycarun merkezi olan BakQ· 
ıehrlnde iktisad komiteai reisi Ramazan 
Haydarla (kadınlar klUbU) müdilril Per 
virdiye ka.rp bir (milliyetperverler çe· 
mi) grub\i tarafllldan wikaıt npılDUJ 
tır. Ramazan Haydarla Pervcrdi Sov· 
yet seçimleriyle meıgul olmutlardı 
ve dııan çıktıkları zaman tarruza uğra
mışlardır. Ramazan Haydar yaralan
mıı ve .. haydutlar., kaçıruşlardır. 

Sovyet idarecilerine karp Bakü civa
rında ve daha 'birçok mmtakalara da vu 

(Devamı 4 üncilde) 

Romanya 
mektep gemisi 

" Son Posta ,, mn 
gayretine rağmen 

Öğleye kadar 
gelmemişti 

Rir Romen mekteb· 
gemisi limanımıza 

geldi 
Kapiten Dimitrescu ismındeki Jlo-1 
en mekteb gemisi bugiin limanım'it:a 

plmi§tir. Gemi, sabahleyin saat sekiı
de bir motarle Bakırköy aÇ!klarında 
!karşılanmıştır. 

Gemi bugün VE: yarın limanımızda 
kalacak, mOtad merasim yapılacak, 2 
birlndteşrin cumartesi günü Romanya
ya müteveccihen hareket edecektir. 

'Soıı Posta" nın bugünkü niishasında 
gclmiyen geminhı geli§ine dair veri. 

ıen taf silatt.n bir 7~.!mı 

Bu sabah saat sekizde llmanrınıu gelme.st 
mukarrer olan Romen mektep gemlal. _ .._ 
hahları çıkan '•Son Posta,. refikimizin gay. 
reUne rağmen • öğleye kadar gelmeın1ıtır. 
Binaenaleyh reflkim.Jzin mubayyileainde yap. 
tınverdlg-l :ınera.slm de henllz yapılam&mtl1-
tır .. 

Ya.amatlh, sabahlan saat sekizde tabedl. 

Japonya 
Sovyetleri zaif düşürmek için 

Dünya harbi 
körüklüyormuş 
Sovyet Rusyaya Avrupa hudutlarından da 
saldırılınca Japonya uzak Şarkta "daha 
rahat,, harp edebileceğini umuyormuş 

Sovyet hududuna Japonların 
2000 tayyare ve 500.000 

asker gönderebileceği 
tahmin olunuyor 

Tokyo, 30 (A.A.) - Röyter ajangı Pekin 30 (A.A.) - Ecnebi as1icr! 
muhabirinden 

Mançokuya aakeri takviye krtaab: 
gönderrlmekte olduğu teyit edilmekte • 
dir • 

Maamafih ılırldiye kadu gönderile
cek asker ve mUhimmat miktan hak • 
kında bir guna malQmat verilmcmi§tir. 

milşahitlcrin tahminleıf.nc göre, Şimall 
Çinde bulunan Japon kuvvetlerinin 
miktarı 350 bi ki§idcn fazla ve tayyare 
kuvvetlerinin aayısx &. 500 den qm • 
dır. Çin scddinin ötesinde harekette 
bulunan Kuvangtung ordusu rJe Man -

(Devamı .J anca de) 

Habe~ler kurtuluş savaıına başladılar mı? 

50 bin Habeş 
Parlsten gelen bir habere gUre 

isyan etti 
ltalyanlar Habeşistanın bazı 
mıntakalarından çekilmeğe 

mecbur oldular 

Habe~ muhariplerinden bir gnıp 

Parls 30 (A.A.) - Pari.s Solr yazıyor: 
Tll!ek ve mitralyözlerle müııellAh olan vo 

ellerinde birkaç da tank bulunan 50 bln yer. 
linin ltalyanlan Habe§lstanm Dimall garbi. 

Binde bazı aksam.mı tahliyeye mecbur etmıı 
oldukları söylenmektedir. 

400 ltaıyan yaralısı ltaıyay& gitmek Uzere 
CibuUden gej;ml§Ur. ( 

len "Son Posta,, yı aceleden ileri gelen bu------------------__,.,-------------
hatasmdan dolayı ~azur görmek de kabUdlr, T u·. ~ k k u şu f ·ı ı osu sabahleyin basılan bir gazete o günkll haber. 
lerl ancak böyle verebilir. 

Leylei Miraç 
latanbul müftülüğünden: 
Birinci teşrinin ikinci cumzrtesi gü

nü Recebin yirmi altısına müsadif ol
malda yevmi mezkfir akşamı (Pazar 
gecesi) Lcylei Mirac oLduğu ilin olu-
nuı:. ~ ~ 1 

şehrimizde 
Filo bu sabah Ankaradan 
~ kalktı ve öğte·yin geldi 

(Ya.:ıaı;. 1lncilüJ: 
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1Jış Siqasa: 

Yeni bir Rus - Japon 
harbinden kim 
zararh çıkar ? 

Vazan : ·'>ekip Gündüz 
Ha. pldu ha olacak derken hakikaten bir Rus - Japon harbi ba§lıyacak mı? 
Nankindeki Sovyct sefirmin tayyare ile Moskovnya ~itmesi ve Vaşington. 

daki Sovyet sefirinin Mosko ... aya dawt edilmiş olmam Sovyctler Birlığin·n 

Uzak Şark işlerine sabırlı bil' SC\'irci kalmaktan artık vazgeçmek niyetinde oL 
duğuna delil gibi g'österilmektc(;iı. 

llk Rus _ Japon harbinin tlstünden tam 33 yıl gecmiş bulunuyor. Bıı har. 
bin Çarlık Rusynsım ne berbat b;r ha'c m' tu ~Pnu biliriz. nusyachlki bütiln 
değişiklikler:n, bütün bızlnnnı hep bu ma~lfıb 1y .. tten almış olduğunu da bL 
liriz. Çarlık Rusyası bu har;::ıten burnu Vfl bel kcmi~i kırılarak <;ık:nış ve U. 
zak şarkı Japonynya terkedip kabuğuna çekilmişti. s~ınra ela bu kabuğu iç n. 
den çıkm1ya savaşırken balyoz altında kalmış, t"pes:ne ı;ahmerdan inmış ve 

ezilip gitmişti. 
Japonynnın 1904 _ 1905 harbındcki kazancından büyiik b r payt. bir aslan 

payını ayırıp o devirde efeniisi olan 1 ngiltercye pcşke~ çektiğini de hatırla

nz. 
33 yıl sonra patlamak üzere bulunduğu söylenen ikinci Rus • Japon harbi 

acaba 33 yıl önceki şartlar içinde mi cereyan edecek? 
Bunu sanmak mümkün değildir. Zira 33 yıl önce Japonyayı zafere ula~b

ran :ı.rtlarm hemen hiçbirisi b\.ıgiln mevcut değildir. 
1 - İngiltere Japonyayı (ezılmesi lazımgelecck derecede kuV\'etlenmiş ve 

şnnarmış) bulmaktadır. 

2 - Amerika bütün zevahire rağmen bir Rus - Japon harbine seyirci kal
mak gibi bir safdillik göstermek niyetinde değildir. 

3 - 33 yıl önceki Rusya ile bugünkü Rusya arasında bugünkü Rusya.

um lehin~ birçok farklar vardır: 
A - Uzak şark Rus ordusu Çarlık devrinde Moskovaya tek hatlı berbat 

bir demiryolu ile bağlıydı, bütün yardımlanm ve levaz~mmı bu yol.lan temin 
ederdi. Bugün transsiberiyen demiryolu çift hatlıdır, hatta bazı yErlerde üç 
hatlıdır ve Uzak Şark ordusu levazımını bu hattan temine mecbur değildir. 

B - 33 yıl önce Japonya harb ilan etmeden harbe başlamış ve Rus umu. 
mi er){aruharbiyesini kapana klstmvermişti. Şımdi ilanıharpsiz harbe başla
mak metodunu Ruslar da kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yani kimin kime an. 
sızın saldıracağını tahmin etmek mümkün değildir. Ve Rusya Japonyanın her 
hareketine kar§ı mukabil tedbirlP..rini hazırlamı§ bulunduğu iddiasındadır. 

C - Uzak şark Rus ordusu tamamiyle mUstalçil bir ordudur. Gerek yekfin, 
gerek vasıta ve talim terbiye bakımından Japonyanın karşısmda her initia

tivr>'i tatbik edebilecek kuvvettedir. 
Yani leblebi bir hayli serttir. 
4 - Yeni Rus - Japon harbinde Çini mutlaka Rusyanın lehinde hesaba 

katmak lazımdır. 
Bütün bunlar ve buna benzer deliller kaJ:lısında Japonyanın lehine kayde

dilecek tek tar~ ~ağa bir umumi harb baalamasmdan '':eYB. Rusya,nın 
'.Avrupa huduUarmdan bir tecavi.ize uğraması ihtimalinden ibarettir. Daha a--
çıkça konuı;alım: yani Alma'lyanın Rusyaya saldırması. ·· 

Bu Almanya Rusynya nasıl saldırır? Baltıktan hücum edip ibra.,; hareketi 
mi yapar? Lehistnnla birleşip Ukranyaya bir koldan, ve bir koldan <fa şimale, 
yani Sovyet Rusyanm kalpgi\hına mı hücum eder? Ve bunları yapmak ister
se namı yapar? Rusyanm Avc~padaki müttefikleri buna kolay kolay müsaade 
ederler mi? Bütün bu cihetler birer muamma halindedirler. Görünürde her 
tahmin bir Rus _ Japon hnrbl'lde Rusla rm mağllıb olamıyacakları, hııtta Ja _ 
pon ana vatanını bir hayli ur:ıra soka caklan ve tahrib edccekl,,ri n':ticesini 
göze vurmaktadır. Ve bu cih;?t o derece açıktır ki insan Japonyanm bu kuv
'•etli Rusyaya kar§ı bu derece küstah hareket edebilmesinin sımnı bir tUrlU 

anlıyamamaktadır. 

Acaba Rusya bütUn bu ta1lammülü ''mütecaviz" sıfatını almaktan çekin. 

diği iı:in mi göstermektedir? ' 
Eğer böyleyse bu sıfatı pek pahalıya. satmaldığı iddia ~dilebilir. Zira Uzak 

Şark hA.disclerınin takib ettikleri istikameti ve seyri göıönünde tutnr.!ar Ja.. 
· ponyanm Uzak Şark Rusyaınru da "mağdur'' lar arasına sokmak için strate. 
~ik noktalar :zaptctmekte olduğu neticesine varmaktadırlar. 

Atatürk 
Çek milletini taziye 

etti 
Ankara, 29 (A.A.) - Eski Çekoslo

vakya Reisicilmhuru Maaaryk'in olil -
mil dolayısiyle Reisicumhurumuz Ata -

tUrk ile Çekoslovak Reisicumhuru ara· 

sında a~ağıdaki t~lgraflar teati olunmu 

tur: 
Ekselans Dr. BENES 

Çekoslovakya Reisicumhuru 

PRAG 

Reisicumhur Masaryk'in asil şahsm

lda Çekoslovakyarun uğradığı elim ma

temi büyiık bir teessürle haber aldım .• 

Sizin ve mcmJck'etinizin acısına sami • 

miyetle iştirak eder, ve içten sempati 

ve tazıyetlcrimi arzeylerim. 

K. ATATORK 

Ekse.lanı Reisicumhur A. TA TORK 

ANKARA 

Milli matemimiz münas"betiyle eksc

Hinsmızın izhar etmek lOtf.ında bulun

duğu sempatiden fevkalSde mütehassis 

olarak en der:n teşekkürlermin arzına 

müsarcat eyl~rim. 

EDV ARD BEN ES 

Şekip GUNDOZ 

Giresunda 
seın ·yağmur 
BilyUk telAş ve 
k orku uyandırdı 

Gireıundaki tiddetli yatmurlar ve 
dligen yıldırımdan bir hamile kadının 

öldüğü hakkında dün malumat vcrm"ı· 
tik. Bu huıuıta Anadolu ajanıı da 

§U haberi vermektedir: 

Giresun 29 CA.A.) - Dün saat 15 
te _şimdiye kadar görülmemiş derecede 
şiddetli yağmurlar yağmağa ba§lamış, 

yağmur g 'tikçe h·zını arttırarak adeta 

hir tufan halin1 ahnı§tır • 
Bu yüzden az bir .:aman sonra 

§Chrin ı:okak1annda ve: mahalle araların
da, seller pel:-~}tir. Sel suları bir çok 
evlerin alt katlar~yle dükkanlara zarar 
vermig, caddelerdeki parkeyi sökmüg
tür. 

Bu esnada şehrin içine t;r kaç yı~:iı
nm düşmüştür. p.~r gene kadın korku. 

dan ölmüş ve b:itUn ehir halkı saatler

ce korku \•e dehşet :çinde kalm•ştır • 

Şehrin oldukça sert meyilli arazi Ü· 

?:erinde olması fırtınanın şehir için"ha

kiki bi; felaket~ sebep olma~ınin önü_ 

nU almt§tır. Yağmurun şidCieti s~at 19 
da kerrlmiştir. Yağmurun köyler ve ka

zalarda zarar yapmı§ olmaıır.l:lan kor • 

kulmaktadrr • 

HABER - i\lisam postası 30 EYL"OL - 1937 

l Hatıralar ve müşahedeler .. ~ 1 
dUuµıta dait - -Sevgi ve kin •• 

Ba lıradea senaya ırako yasakR M UHABBE'ntN - ~k veya ar .. 
kadnşlık • bizi yanlı3 htlkum

lere sürüklediği, sevdiğimiz msanda 
birtakım mevhum meziyetıct· bubDlo
ğa sevkettiği çok görülm~tttı'. J'a
kat meziyetler gibi kusurları da •Y
dın lııtan bir muhabbet vardır: dolttU-
muzda \'eya sevgilimizde ~u ve bU .._ 
afların bulunduğunu, onları gi~ 
ğe muvaffak ola.mıyqcağınıru pek &.. 
la biliriz. Başkalarına karşı orıu illa.. 
dafaaya, o kabahatleri inkara. kalkAı
rız; muhakememlzden. gözlermıı.
şüphe ettirecek kadar esassı~ ~ 
iddialar üzerinde ısrar ederiz. aercl 
en doğrusu asıl -düşündüğümü.sil, "6• 
düğUmUzü olduğu gibi söyleme~, !ll11ıİ 
habbet yUzUndcn dahi yalana ıeneJlll 
etmemektir ama sevdiğimiz bir Jdıll
seyi her eeye rağmen müdafaa etzntık
te yine bir asalet vardır. Don Qal
jote'nin, sevdiği çirkin köylil kadd 
toz kondurmak istememesi, onun Jıa.. 
lUbes·ni bir asilzade köşkU df,e ..,_ 

vir etmesi de gUzel değil mUlrf 

Viyoletin fendi 
Koca Meşihat kcajposo1iı10 

Nasıl yendi? 
Va~aın : Aka Gündüz 

- 1KJ.NC1 l·'ASIL -
Size kAUp beyin klm olduğunu sôylemlye. 

ceğım, nrunl olduğunu tarif edeceğim. Asıl 
adr da kAUp bey değildir. Çtlnkü aa~drr, yıl. 
lar 

1 
ve yıllar var ld Beyoğlu ~&yatından el 

elek çekmlg, oldukça yaşlanmı11 ve ualannu~. 
§imdi pel< rahatça ve kendi halinde yaşayan 
bir zattır . .Maksat k!tlp All beyin kim olu.. 
gunda de:ı1, nuıl olugunda ye ne rol oyna. 
Yl§mda.drr. 

KAtlp Alt bey: Orta ile uzun aruında bir 
boy. Atletik bir vücut. Tam manulle yakı. 
ııklı ve tam manulle eli ayag-ı tutan, go-ı:tl 

pek bir hovarda. Külhanbeyi ama kUlhantıc.. 
ylnln edebil, terbiyeli, ağır b&§lı, e!endl takı. 
mından. Görenler onun bir Beyoğlu kurdu 
olduğunu aa:ıma.zl~r. 

l<oyu kara gözlü, kara saçlı, ince kara bı. 
yıklı. Siyah cekeU, raye pantalonu, tantezl 
yeleği ve ipek gömleği dalma lstanbulun en 
iyi ve tanmmıo dlktıı~lerinin ellerinden çık. 
ml§tır. 1ngillz mağa.zıwnda en iyi papuç yedı 
mecidiye iken, o aaker biçimi, yanlan lAlıtlkll 
glAlıc potlnlertnt iki buçuk altın liraya Şetı. 
:ı:adcbaımdakl me11bur terlikçi ve mellml 
reybi Salih ve na,ıd efendi kardeılerde 'Y&P
tınr. PIAUn saat, plAUn kordon, uğ elinin 
dördUncU parm&g-ında yUksek kıratlı, tek 
tl\§lı bir pırlanta yUzUk. Kravatı yanm altın. 

• dan aşağı değil. 

Oturduğu yerler htp bırlncl sınıftır: KöprU 
ba§mdakl Cenyo, öte baıtakl :Mehmet efen. 
dinin Valde kıraathanesi, Şehza~ebaşında 

çaycı Hacı, Cıı.latndıı. kadifeli, Beyoğhındn 

'fokatllyan e&mckln llnU, Yani, Viyana, 
' Spunllt birahaneleri. 

Ne lp yaptığı belli değil. Bir çifUlğl, bir 
kaç parça malı mUlkO var, onunla geçinir 
derler. Kumar oynar. Fakat kumarbaz de. 
ğUdlr. Kumarı, yUk8ek kabadııyılığ'ın icap.. 
lanndnn biri olduğunu aa.ndığl için. Oynadı~ 
S-erlerde b8yle yerlerdir: Galatadıı. kürekçi. 
!erde Hurşlt reisin gazinosunda paatra, kılıç 
çeker. Hatırını uyarlar. Şehzadede İngil\7. 

bakkalının UstU. Beyoğlunda krlıtalln ~alıp 

aatonuna bir kapı lle &Cllan yaldızlı ıalonlar. 
Qıı.latu&rJlyda ılmd!ki tayyare piyangosu. 
nun hlza11ndakl H~ald. Hep htınnı sayar. 
lar. 
isuraıara ya.ver l"eblm pa~. 11ll!hg1:lrle:-. 

dan miralay .Arnavut Cani bey toptanı, Ah. 
dUlhamldin kayın biraderleri Ahmet Şevket 
p8fA ile kardeşi Rıza p&fa, Çorlulu Hacı bey, 
Arap Osman pıı.ııa zade Cemal bey, Mazhar 
p&§a damadı Ragıp ve Macar Osman paf& 
damadı thııan beyler gibi devrin kibar ve pa. 
ralı hovardaları gelllerlerdl. 

Kltlp Ali beyin bir mevki! olmamakla be.. 
raber bunların nazarında de:ert ve terbiye. 
ıllc _ ki öbür adına racon derlerdi _ kendi&!. 
ni aevdJrmesl vardı. Adliyeyi, zabıtayı uğra11. 
tıraca.k herhangi bir kabadayılık vakası v.a.r 
mıydı, yok muydu? Bunu kimııe bilmiyordu. 
l«akat icabında yapabileceğine herkes inam. 
yordu. 

Sarı Vlyolet, lfte bu kltlp Ali beyin dostu 
ld!. Telgraf BOkağında dört odalı bir apart•. 
man tutmWJ, ıarı Viyoleti çekmiş, beraber 
yll§ıyorlardı. Kft.tlp Ali bey sarı Viyolete aşık 
değll(ll. Sadece VlyoleU piyasada en meıhur 
bir g11%el olduğu için tutuyordu. Hovnrdalı. 
ğm zagonu böyle ldJ. Fakat san Vlyolet kı1Up 
All beyi ölesiye ııevlyordu. Onun lçlndJ ki 
yalnız korku ıalkuile de~ı. fakat tam bir 
qk sa.ll<uile vc!a ve sadakat göaterlyordu. 

San Vlyolet: On altı y~ma kadar göbek 
adı ArnavutkllylU Elenl ldl. Her nuılııa Gıı.Ia. 
tada YUksekkaldınma dUııtU. Burada Yenlköv 
ıu Katlna oldu. 18 y&fmda terli etti. Bev. 
oğlundaki Çiçekçi ııokağmda kıvrak Mıı.rl 
adı lle epeyco oöbret aldr. Bir eene ııUrdU. 

İki tramvay yolu arasındaki Venedlk ııoka. 
ğında bir odaya c;eklldl. Dostu blr Franııız 
kırması idi. Sek:z on av nrtJıe '""itti. Dön•ı. 
ıUnde baremin birinci dereccıılne fırladı. Yn"ıt 
t&rJıdakl Fran11zlı Hanrlyetln panslyonurıdrı 
snrı Viyolet olarak parladı. 

Bir tuı.mılVnl gecesi idi. Ka.tlp All t>.>3 
damBız kalmıştı. Konkordlvaya girdi. Şimdi 
yerinde Mıatr aparbmanı ile trenk kilis~"1 

vardır) . Çok gil7.el endamlı. şık, takat sıkı 
fıkı maskeli \'lyolete rastgeldl. Ali bey kah. 
kabalı yaygaraları dinlenliyerek tutııncıı 
maskesini açtı. Görünce; VlyoleU kendi şa.. 
nına yakıotrrdı, sarı V!yolet de kP.ndlıılne ran 
Ye gönülden aşık o'du. 

Uzun zamanlar ,Alt hey ona harcadı, O ı\!I 

beye h&Tcıı.dı. Son kqı .kumar şanıı da ters 
gitti. NP.ticede dört el, iki çift böğtirde kaldı. 
\'iyoletin elmaaları, Ali beyin kredlııl tUken. 
dl. Vaziyet tP.hllkellydl. Ali bey yüksek ho. 
varda idi. Kumar yerlerinden mano, baç al. 
mağ'a tP.neuUI etmezdi. 

• • • 
Bu hlkAye burada ka'sın. 
Blz geçelim öte tarata. 
Omun:& çl!Ulğinln bütUn mamulltı, h"'e 

Omurca rakısı alıp veriyordu- Herkes Omur. 
ca diyordu dıı. ~ka bir ıey demiyordu. Bak. 
kallar 30 dirhemlik §l§eainl gümUı para on 
dokuz kuruşa alıyorlar, bir mecidiyeye satL 
yorlardr. (Ylrml kuru§) yaııi §imdik! para 
ile iki kA#Jt liraya., 

Bununla beraber satıcılar §ika.yete ba.,ın.. 

ınışlardı. ~ok ısatıyorlardı ama kAr eden yal
nız fabrfüa idi. Nakliye, zecrlye, dUkkAn ki. 
rası, vergi, Ucaret patenti, veresiye. Bunlann 
hepsi U!te binince satıcıya kalan kuruş da 
gUmo gidiyordu. 

Birkaç de!n bilvasıta ve bilAvasıla Hagıp 
p&§aya rica ettiler, hesap gösterdiler: 

- Şlııestnl on sekiz kuruuııa ver, yirmiye 
ıatalım, bize de aaf para bir kuruı kalsın. 

Pa,a heııabını pek blldlği için: 
- O"nıB.7., dedi. Ziyan ederim. 
- Öyleyse, dediler. ı.ıu~teri ne 9e oli:ı 

alacak. TJari Ben yine on dokuza ver de, biz 
yirmi bire satalım. 

- Olmaz, dedi. MUııterl kaybolur. Bir k•ı. 
ruş bir kuruştur. Görüyor musunuz, ekıneı\e 
beş para zam ediliyor da halk Şehrenılnl 

Rıdvan pa§aya bUcum ediyor. Nasıl olur ı.!!ı 

ben kırk para zam yaptırırım? 
Dlr ha.ta geçti, geçmedi, günde on binler

ce 111110 satılan Omurcanm ııatıııı ustura llıı 

Edirne peyniri kesilir gibi ıııp diye kesill\"f':. 
dl. Bire aman 1 Bire zaman! Bire ıu ! Bire 
bu! 

Nafile, satılmıyor, satılmaz a! Kını zor Jı. 
sattırabllecek? Bakkallarm, meyluuıccilerln 

yU7.de dok.san dokuz Uç çeyreği başka lcb:ıa. 
Jardan. KapltUJbyonlar da zebcllA gibi du. 
ruyor. Had<lin varsa zorln. On sekiz sefir, 
kırk yUz konso'os, sUril ile tercüman, kavas 
Babıft.llye baskın ederler! 

:Paşa,>, bir dl!şilncc<tlr aldr. Yemin! yey•p 
blUrml!J ispinoz kaç para eder? 

llllyle olultlıır dolusu akıp gelen kArm ke. 
slldlğlne mi yansın? On binlerce altın sarf 
edip koca koca f;brlkalnra sermaye yatırdı. 
tınn mı yakılsın? Ne yapsın, nl11lesin? 

llmlnl, zekı\l:ını. fer:ı.:ıetlni sıfıra. kaddr 
kullandı. Nııfilc, nafile, yine nafile! 

Ya kırk pnra eksiğine 11at, ya kırlt para 
fazlasına sauımasınn ızin ver canım! 

Aah! Olmaz! Bunn kfır fenni ve Ucaret ıı. 
mi mUsalt değil. Deg"il ama satılmıyor l§t~! 

• "" ı;ı 

Bu blkı1ycyi de burada bırakalım da yine 
ba, tarata dönelim. t~ 

·reıırraf soıcnttnda'kt arıartıJiartda ır ı kL 
§ilik mUhim ve rnııhrem '.blr konfcrıı.ns 1rnrul 
muştu: IÜıt1p Ali neyle~ dostu iJn \"lyolet.. 

Uç gün Uç gece suren kon:erans son ma ı. 
rem kararını verml§tl. 

Çok keyifli idiler. Pıı.rlak bir o~le Y!!ffiC~l 
ve parlak bir aşk salatasından sonra klHlrı 
Ali bey giyinip ku~andı. Şôra>, devletin, c '
mlyctl rUsumlyenln, encümeni maarifin ~:ı... 

lan kaç para eder? İki dJrbem bir çekirdek. 
Elde altın snplı abanoz baston. Apıı.rtımıı. 

nın içinde bir tı,Ş:i!ı bir yukarı, bir odaya 
bir salona, dola,mağa bii§ladı. Ya bir şey 
bekliyordu, ya blrlBinl. ' · 

llirlslni bekliyordu. Ragıp pa§aya bir mek. 
tup göndcrmlııtı. Cevap gelmedi. İkinci bir 
mP.ktup daha yaznııııtı. Buı;Un ö~leye dogr ı 
cevap verileceğini haber almı1Jtı. İl}te bu cevıı. 
bı getirecek okı.n ada?jlı bekliyordu. 

Saat ikiye doğru ndam geldi. 
- P&§a hazretleri sizi Beyoğlundaki ha.. 

nında, hususi dairelerinde olmdi kabul el]o>. 
cekler. Benım:e geliniz. 

Sarı Vlyolet, yiğit sev.:ilisinln muvaf!akt 
yeti namına blrblrl arkasından Uç lstavrrı.ı 

çıkardı. 

Don Quijote o sözlerine kendi dl~ 
danır mı? bilmiyorum. Fakat ~ 
veya sevgilisini metheden herk• ,.ı
mn. sam.imi değildir. HükU11)e1'1611 
haksız, yanlış olduğunu bilir, ~ 
değil. karşısındakini de aldatmak .,_ 

temez. Ancak sevdiğinin kustU'~ 
dan bahsedilmemesini ister. Muııakt• 
mesi bozulmuş değildir. Doğ:uyu bJ.. 
lir, görür; bir samimiyet uııuaııJJlcl:ı 
söyliyebilir. Dostluk da bir cııareltlt 
runa zincirini gev§ettiği, ha· tl taJIUl"' 
mile çözdüğü anlar olur. 

Kin ise aman, insaf bilmez bir -
tt. ı· a· · ki be ..:ı:JG.irrıiı re ır. 'en ıs1ne n s!f:\Pı;~ 

kimsede hiç bir meziyet görnıeyiS ~ 
miyeceğim; kinin de muh9.bbet iP.,.. 
bir aydınlatıcıhk hassası vardır• fi. 
kat gördüğilmüz meziyetleri yalfJ!! 
başkalarına karşı değil, ken ";i kelldl· 
mi7.e de inkara kalkarız. Hat!l O .._. 

derin kalma?., o meziyetlerin b~~~ 
gur olduğuna inanmz. Artık KJYP'-~ 

ler f!:lsilesini aklımıza, ~uhak~ 
zc göre değil. kinimi~ göre 1i ~ 
J{endisine 'Kın }>cslediğimı:ı; ~~ 
falan va.Sıf hlı var: o va.!ıf mubaP 
fenadır bizde onun aksi bulu~wı.,S ı;.. 
zımdır. 'Onu hiç tanımamış o~aak~ 
hut kendisine kin bağlama.rr.ıı tf. 
belki onun tuttuğu yolu tutar. ubia 
mizc daha uygun bir cereyrdl& ,ttl~ 
kabiliyetimize daha büyük bir ink~ 
temin edebilirdik. Onu tanıyıp betb&O.-
gi bir sebcble kendisine kin l-ıağ~=: 
mız için bütün hayatımız de~ıtit ·,.... 
nimizin, kin beslrdiğimiz ad:ı.mlD 
ri oluruz. 1 

Kin•seye kın beslerııeyin denıek :. 
istiyorum? İhtiraslara kapılrııaJIJll IS
ya onlardan kurtulmanın kendi el~fo 
de olmadığım bilirim. Dünyaya 1 
besl.?mek, e5ir olmak üzere geJJ!li~e; 
sanlar vardır: ne yapsalar, k~dı k
ni ııc kadar zorlasalar boştur. 111u~:.r. 
kak bir adam bulup ona kin bal 

Kl\tlp Ali bey bUtün mctlnllğine rağnv.::ı lar. Ç 
heyecan içindeydi.. Birçok pll§aları beyleri N u~ 
tanıyordu nmo. böylesi ile ilk defa knr§ılaş.ı.. ----------
caktı. Stizo nasıl başlayacak, nasıl konuş~. HaptshanelerdeP 
caktı? Ne Dnbıft.ll ağZı biliyordu ne mabcY"l· 
Nlhayct ltcndi kendine ''bunun ucunda 151Ur.ı ı;?'8rd1Ya0) 8 r 
yok ya, kcndı4 ağzımla ve doğrudan doğruyıı " a I d' rı 1 a c ak m 1 'ld 
l§e girerek konııaunım,, dedi, yUrUdU.. I"' 

Tozları Ustun körU su,urnımoıı, epeycr. Adliye Vekaleti • 1:tndi tmralı .. de 
dağınık, dar bir çruıı.ıma odasına girdi. Rngıo sında olduğu gibi - bütün hapisane e~· 
pn,,n. yazı masasının yanında ayakta durıı- yavaş yavaş gardiyanlan kaldı~ .,_ 

~:::~r z~:~~si ııfy~ı~~eo da:;: 81~~=!~ rarınd~:h. Bu vazifeyi hüsnli ha'_, 
hm böyle )"&parlardı. Masanın UstUnde ., '" bi tolmuş mahkumlar yapacaktır. B cleO 
§l§; konyakla yan dolu bh:- kadeh duruyor. mukabil bunların mahkumiyetleriO 
du. Merhum, konyağı pek severdi. Mnbeyh tenzilat yapılacaktır . ~ 
de bile dolabından eksik etmezdi. Altın ke.. k 1 
narlı göı.IUklerlnl dUzeltlr gibi yaparak sor. Y 8fft18 080 ba IJ ç 
du: Rumclih'sarında balıkçı Hasall: el~ 

- ·Bana mektup yazan ve mUhln1, hus•\41 akşam balık ağlannı toplar~e .. n_... ... ,,,~' 
bir ili lçlıı görll§me.k istediğini söyllyeıı All ou-- •""' 
bey siz mısınız? kayarak düşmU§. bu sırada ce '!.ıM.#r 

_ Efot ef,.ndlmiz! açık olar~~ bu~unan çakı Kası~, 
- Otwutınuz, ne söyllyccekslnız? rek ehemıyeth surette yar 
- !'f~ c ı devletinizdir ki epeyce zamu.n .... na ııebep olmu§tur • . kaldlflL 

dır 0> ... mamulltı aatılmıyor. BUtUn bak. Hasan Beyoğlu hastan~ıne 
ka9' f,.eyhaneler aforoz etti. 

Bıın·Jan ılze ne! 
- Zatı devletnlze ne lııe bcndenlze de o. 
- Ylllll ne demek istiyorsunuz? 

- Siz ziyan etmek iıtemiyonruııuz. Bendeniz 
de kuanmıı.k iı;Uyorum. Yani maruzatım gu 
k1 ben Omurca ma.mulltını eskisinden çok ve 
esklalıı ı"u fazlBllına aattıra:n~m. 

- Çnk kuvvetu aöyllycı Eunuz. 
- Evet efendimiz. YUzdn bln mu\·at!a.k 

olacağıma eınlnlm. Benim adrealm meydan
da, zabMlnlzln kuvveti kudreU meydanda. 
Yapamazsam her tUrlU cezaya ~arptıra.blllr-

=m==ıı=u=r·===============~~:::::;;;-~ -= 
siniz. H&Zınm. 

- Nu yapacakıımız? 

- A.rze y1m etendlmlı::. 

• * # 

Aziz okuyanlarını! k..., fiilli" 
DUn :yanlı§ tahmin etmf§l!11· O ~ .. 

tığım halı!c blUrcnıedJın. Diln bll.§ ~ 
yazının alt tarafım yarın okuınalc 
katlanmanın rica edertm. ...._ 

Aka Gtına.., 
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rl'anıdıklarımdao: 

$alfllab~<dl<dl n ın 
S ü oeymaıın 

Mektebteykcn riyaziye meraklısiy

dun. Sınıfımızda. edebiyat heveslileri 
de vardr. Fakat biz riyaziyeciler, onla
rın h01 hoş. nükteli nükteli konuştuk
lannr zevkle dinlemekle 1>eraber: "A
dam sende ... Bunlar laklakiyatçı 1 As1l 
uğraşılacak. zeka ve kabiliyet sarfedile 
cek bizim bran~ımız I" diye l!:.işünür

dük. 
Fakat bir kere Fransız olan fran

sızca mu.ıllimimiz; M üsyü Lambert, 
sınfın.da bir kitabet imtihanı yaptı. N e

ticeleri getirdiği vakit, benim eserimi( 1) 
beğendiğini söyledi. Hem bizim suuf
ta, hem de diğer şubede okuyarak: 

- Diğerleri fuzuli laflar etmiş. B u, 
bir fikri net söylüyor! - dedi ve demiş. 

Ben gene edebiyatçılığı üzerime kon 
durmiyarak: 

" P.iyaziyeci gibi Jüşünmüş en iyi 
&olution'u, hattımustakimi bulmuş ola
cağım 1 " diye düşündüm. Fakat ayni 
sene zarfında türkçe edebiyat hocamız 
Şehabeddin Süleyman olmuştu. Bu zat, 
bUtün talebenin merak, alaka ve muhab 
betini en fazl:ı celbeder bir şahsiyet ha
line gelmişti. Adeta moda olmuştu. 

Galatasarayda riyaziyeye m:.istaid 
talebe, - diğer zabitler arasında erka
nıhaopler ne derece itibar sahibi ise
ler - öyle rağbetteydiler; adeta bir ze
ka prensi muamelesi göt":i.r. Mesela mek 
tebin ananesi mucibince, fransızcayı 
ilerletmek üzere, teneffüs esnasında 
türkçe konuşmak menedilmiş, konuşan
ları teftiş etmek üzere talebe arasın-

' da bir teşkilat mey.dana getirilınişti. 
l3u teşkilat serbest ve bir dereceli inti
hapta ( 1) yapılırdr. 

Bir kere benim de nömzedliğim ko
nulmuştu. 58 reyden ancak 16 kadarını 
aldım. Fakat bir imtihanda riyaziyeden 
birinci gelince 58 reyin hepsini aldrm. 
l3u da, Galatasaraylılarda riyaziyeye 
itibarın derecesini gösterir. 

İ~te bu heleti ruhiyede bulunmama 
l'ağmen, Şehabeddin Süleyman, beni ri
Yaziyeden çelemediyse bile edebiyatçılar 
arasına soktu. Bir kitabet vazifemi ta
lebeye okumasr, bana Mehmed R aufa 
dair bir konferans verditmesi hevesimi 
arttırdı. 

Şehabeddinin dersini adeta bir tiyat 
ro bekler gibi bclclerdik. Onun her şe
Yinden hoşlanırdık. Fikirlerinden, rind
liğinden, kalın tatlı sesinden, hatta ar
kaya doğru püskül yeri kıvrrk yumu
§ak fesinden, hususi hayattaki bohem
liğin.den .. 

Edebiyatr Cedidenin, Fecri atinin o 
zamanki nesil tizerinde tesiri öyle bü
Yüktü ki, Tevfik Fikretin intibaı, Sil
leyman Nazifin telkinleri ve diğer üs-

tadların otoriteleri öyle csasliydi ki, şa
j"ed Şehabeddinin şahsi nüfuzu ve sem 
}>atisi olmasaydı makus cereyan - sa
de lisan cereyanı - genç nesil üzerin
de muva(fakiyetini gösteremiyecekti. 

Şo~abeddin Süleyman, diğer mühim 

büyük mekteplerin hocası olduğu için 
lisandaki ve edebiyattaki ileri hamleleri 
telkin etmesi noktasından heykeli diki
lecek bir şahsiyettir. 

Muhtelif fırsatlarla kendisinden bah 
Settim. Fakat hala ona karşı borcumuz 

dan bir nebzeyi bile ödiyemediğimi sanı 
Yorum. Bu kadar edebiyat kitabı, antolo 
ji, edebiyat tarihi fala:ı yazılır da Şc
habeddin Siıleyrnanın faa! rolünden hiç 
bahsedilmez. yanarım. 

Ona karşr çok nankörüz. Şehabed
din sateyman, bütün bir neslin zevk 

hocasıdır. bir nesle dönemeç döndür
müştür. 

( Va - NO.> 

Harlcjye Vekili 
Varın ge liyor 

Nyonda ve Cenevrede Akdcnlz kon -
fcransı ve Milletler Cemiyeti asamble _ 
sine işt!rak etmi§ olan Hariciye Vekili 
boktor Rüştü Arasın yarın sabah şeh· 
1imizc gelmesi beklenmekteclr. 

Radyo ücretleri 
Radyoların kaydiye ücreti verilmesi 

işi bu akşam nihayet bulmaktadır. Ya
tından itibaren yüzde 20 fazlasiyle tah· 
_ılat yapılacak, yani 10 Vra yerine 12 
lıra alınacaktır. Bu müddet te bir ay 
devalll edecektir • 
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• Çculırcı1'ır oaddcsi, arabaların fstiUis1'1ulan şi'h·dyetçidir ••• 

lstanbul konuşuyor I 

CUMHURiYET' de: 

Gidene tariz, gelene 
yaranma hastahğı 

Abidin Dner, yazdıfl bir nın.ka.lede de 
ga7.ett"lerlm.b:den ba.zılarmm tutuldutu gide. 
ne tariz gelPn" yanuuna hutalığoıdaıı 

b:ı.hııetmektoolr. Bunun doğn.ı ve dilrtltıt b'r 
ıılya"Ct olmadığmıı ı,arct ettikıen 11on111 :rıı... 

:rumı '" 11&tırlarla bitiyor: 
Eski devirlerden kalma '•gidene tariz ve 

gelene yaranma,. itiyat ve alııtemlnln, cum. 
hurlyet rejiminde \•e bllhaııaa son değişiklik. 
to asla yeri ve muyaffaklyet lhUmall yoktur. 
Eaaııcn lsmet lnönU hükQmetı, hiçbir zaman 
müsbe.t tenkit sahasını kapamamıştır ki lc;l. 
mlzdo müterakim kalan tenkit arzularımızı 
§imdi tariz ııekllnde dı§an dökmeğc hakkı. 

mrz olsun. Gördükleri tenkide değer i§lerl 
tenklt etmlyenler, ya kendi medeni cesaret. 
lcrlnln noksanı yahut da iktidar me\'kiine ya.. 
ranmak arzusile dillerini tutm~lardır. 
Yazıma nihayet '\'erirken tıpmuharrlrlml. 

zln C\'Velkl gUn B&§vekA.lettekl değişiklik 

bahsinde söylediği gtlzel bir sözU tekrarlıyo. 
ruz: 

Memlekete hizmet ııa!mda sadece nö'Jct 
değl§Urlllyor. 

Binaenaleyh, cuaıhtrlyet ve inkıltp rejimi. 
nln gazeteclleriı'fe dtl§en vazife, gidenin bü
yük h1%metlenne teşekkür, gelenin de mu. 
'\'llftakt)'Uerlnl temenni etmektir. 

ABtDL~ DA \'ER Çadırcı-ar caddesinde 
Esnaf arabaların istilasından şikayetçi. .. • Alman • ltalyan mUnas bet

i erinin hakiki mahiyeti 

Yaz an : Habercı 
Uzaktan tanıdığını bir genç vardır. Krndi. 

slnl ne vakit gÖTsem: 
- Ne olur. bir Gün de, Beyazıda, Çadırcı. 

lar caddeıılne geliniz de, halimizi görUnüz dL 
ye dert ya.nar dururdu. 

Geçen gün ç~ı civarmdaki Ağahanr gez
dikten sonra, toto Ali ile beraber matbaay<J. 
dönmek üzere, çarşıdan Beyazıda çıkıyorduk 
kJ, tam çarşının ltapısmdan çıkarken, bu 
gençle burun buruna geldik: 

Aliyi ve beni görünce: 
- Ne iyi yaptınız da, geldlııiz, diye söze 

başladı. Bu vaziyet karşısında hiç renk Yer_ 
medlk. O gün bllhaaaa oraya gelmi'J gibi ha.. 
reket ettik .• 

Genç adam öne düştü, biz peşinden yürtl.. 
dUk. Birkaç adım, sonra, Çadırcılar caddeBt-

ne çıktık. • 
Buraaı, bakırcılarm olduugu yerden ba§.. 

layıp, çarşının Bitpazarı, kökçüler kapısı 

önünden Çarşıkapı tramvay yoluna kad·u 
uzanan bir cadde idi. 

Çadırcılann, tam ortasında bulunan dtik. 
klnların önüne geldiğimiz zaman, gra.moC'> ıl 
levazımatından tutun da, akla ge!cn blnbl: 
tUrlü eşya parçalan satan kUçUk bir hurd.ı.. 
Yatçı dükkAnmın önünde durduk. 

Burada Uç dört kişi duruyorlardı. kılaV'J. 

zumuz bizi takdim eder etmez hemen şlkA_ 
yelleri a.nlatmağa başladılar. 

- En başlıca derdimiz yük arabaları diy<': 
lardr. Sırt hamallığının yasak edilmeslnılc;ı 

110nra, Çadırcılar cadde.si btr araba h;tasyoıl•ı 
haline geldi. DükkAn'anmızın önU. sabahtan, 
akşama kadar arabalarla kapanıyor. Öyle ki, 
artık mal a lmak için mUşterl gelmez old•J. 
Ekmek paramızı kazanamıyoruz. 

"Naaıl olur .. gibi yUzlertne bakacak •)1. 

dum. O zaman daha etraflı izah ettiler. 
- Filhakika mUşteri bek:lyen ara.baların 

caddeyi işgaline mani olmaya çalışmak kil. 
bil amma. arabalardan hangisine ~oraanıı:, 

size: 
- ı:ımdi eşya yUkllyeceğim, onu bekliyt'. 

Çadırcılar caddcshıden 

rum diyorlar. O zaman &elin de çıkın ba'<a. 
lım i :ıin içinden. 

Bu sözleri l'öylerken, bir taraftan da beni 
bitl§lk tütüncü dUkkAnının önüne götürllp 
oranın sahibi ile tanıştırdılar .. 

O da arabalardan aynı derecede olkl.>·et 
ettikten sonra: 

- Aman rica ederim, nasıl yazar.sanız ya. 
zınız da, belediye şu işe bir çare bulsun, yok
sa çok geçmeden dükklnlarımızı kapatmıık 
14.:zım gelecek, diye yalvardı. 

Buradaki esnafın başka bir şikl.yetı de i'I 
idi: 

ÇöpcUler gUndcı yalnız bir kere uğruyor. 
lar ve birçok çöpler akşama kadar dUkkı\n.. 
!arda kokuyormuş. 

Bundan başka bir mesele de, meseli. t.ır

zlnln ~:umaş kırpıntılarını, manuıgozlano 

talaşlarını, ayakkabıcıların kösele parçaları, 
nı, çöp değil diye kabul edilmiyor ve bunl!\. 

Ank a ra Müzik Oğ .. 
retmen ()kulu 
ili rek törl UğU ndeo: 

Ankarıı Tiyatro \'e Opera Ukuluıuı iıııtilıanla }>ara ız 'e 
'at ı lı talebe al macaktır. 

Kabul ~artl arı UIU!, Tan, Cüıulh:r;~ et 't: Ak~a111 J?;azetderi
ııin nıtzar, ı:ar~arnha Ye cuma niisha l rrında inti~ar etmektedir. 

1 ltkli lerin f~tanbulda Şehir T:)atro. u Reji~örlüğüne ,.e 
Ankarada l\liizik ii~re tnıeu O"ıılu Direktiirliiğiine ıniiracaatl arı. 

"3618" ( 6612) 

btr gl1rihıii~ 

rın da nıUtcmadiyen dilkkA.nlarda birikip kal. 
ması mümkün olmad·ğ"ınd&n, her gUn cıva";"_ 
daki hanların birialnde bUyük yığınlar halin. 
de yakılmak zarureti oluyormu',I ki, bund'\n 
dolayı bir gün bu mahallede yangın çıkmnk 
tehllkeal bile vannış. Yangın tehlikesinden 
ba.§kf çıkan dumanların etrafı dch§eUi r.ı. 

hatsız etmesi de caba imiş .. 

Bir ba§ka ıtkAyete göre de, belediye me. 
murıan, caddeyi gece yarısı dolaşıyor ve 
han~ dUkkAnm !lnünU pis görürlerse oray..ı 
ceza yazıyorlannı§. Halbuki esnaf, dUkkı\n•. 
nı kapadıktan ııonra, gece herhangi bir yolcıJ 
tarafmdan dUkkAnlarınm önleri pislenir&'!. 

bundan nasıl olur da mesut tuutula.billr, bun•ı 
anıarxuyorlarmıı. 

Bütün bu §ik&.yeUerl ben çok haklı gör -
düm. ve al~adarlann nazan dikkatini cet. 
betmek üzere de ya.zacağlmı orada vaadet. 
m.lf Um, ıimdi yerine getlriyorum. 

Çadırcılarda, çok taUı yüzlü bir adaın:a 
dalıa konuıtum ki, o da aon oekll UzerlM 
nıı.kllyat işinin uğrıı.dığı garip teşkllAUardıın 
fikAyet ediyor. 

- Mesel!, diyordu. Gelip buradan 120 lm. 
ruşa iki iskemle alan bir kaılm, malların: 
Edlrnekapıdaki evine yollamak üzere bir 
vesait aradı mı, arabalar kendisinden 120 
kuruş para istiyorlar. Arabacıların hesabın.ı 

bu pek haksız bir rakam da değildir. Çünkll 
nöbetten çıkacak, dünya kadar eşya da olsa. 
blr tek iskemle de olsa araba.ısını ta Edlme
knpıya kadar götürecektir. Fakat dUşUntiu 
atz mtl§terinln vaziyetini.. 

Böyle gülünç ve mUşkUI vaziyetin önUnll 
almak için, burada bir nevi nakliyat koop~. 

ratifl kurmak, herkesin alacağı eşyayı adrM 
le beraber bu kooperatife bırakarak, akşam. 

lan muhtelit lııtıkametlerdt>n kalkacak ves:ı.. 
ltıt! müşterek bir nakliyat yaparak, işi U<'.U. 

za 111al etmek için tıo~ebbUslere girdim. Buuıı 
bir k!rdan ziyade sırt bir hizmet olsun diy.:
yajmak istiyordum. 

İı'akat belediye lktuıat mUdUrlUğünden bln 
lftr mUşkUIA.t görünce, vazgeçmek mecburiye 
tinde kaldım. Şimdi vaziyet, demin size an. 
tattığımız gibidir. 

Muhatabım sözünü bitirir bltlnnez, bizim 
toto Alt. yanıma sokuldu. 

- Çok gl'ç kaldım. Artık gidelim, dedi. 
Zaten burada yapacağım tt>mıı.slar tamam 

oJmu§tU. 
Arkadaşımı işinden ala.koymamak llzt'~e. 

etratımdakllıore \'eda edip tram't'l!.Y yolun.\ 
doft'nı ilerledik. 

Her tarafı arabalarm 1aUlhma uğrayan 

bu yolda yürümek hakika~n bir mesele fdl. 
GUc;belA. kökc;Uler kapıımıa kadar geldik. ı 

Buradan sağa saptp, artık Beyazıda çık.. 

mak üzere bulunuyorduk ki gfiler )1lzlU, 

(Det'anıı 6 ıncuüı) 
HABERCt 

l:'unuı Nadi, Alman • İtalyan münıısebet.. 
lertnl, !lusollnlnln Almanya Ryahatlnl ele 
alarak ve iki devlet adammm söylediği nu. 
tuklara göre .tahJ.ll etmeye çalışmaktadır. 

Yunns Nadi, Musollnlnln Almanya &eyaha. 
tine tıkmazdan evvel 1talyanm takip ettl~I 
ılya'Cte !JÖylec.-e lpret ediyor: 

ltalye. Akdenlzdekl korsanlıklara karJı 

Nyon konferansında ittihaz olunan kare.rla. 
ra kendiliğinden iltihak etmek arzuırunu i"'
hıı.r etti. !nglltenı ve Fransa taratmdan büo. 
nn tclt!.kkl olunan bu arzuya zamlmte:ı 

Fransa ile ltalya arasında İspanya mesel'.!. 
sine muslihane verllebllecek hal ıekli 11zerln. 
de de görüşmelere ~dl. Ve böylelikle M. 
MusoUnl Almanyaya icabında Fransa ve 1n . 
gtltere ile de anlaşabilir bir hü~metın reli! 
olarak seyahat etini§ bulundu. Bunun manası 
Almanya karıııamda İtalyanın öyle zannol•ı. 
na.bileceği gibi bUtlln bütün naçar ve ne 
olursa ot.sun Almnyaya yamanmağa mecbur 
bir vaziyette olmadığmm gösterllmesldlr. 

Böylelikle M. Muaolln1 Almanyada eğer 

isterse yarın Fransa ve İngiltere 11~ pckl'A 
anlqablllr bir devletin B&§VekiU olarak bu.. 
lunae&k ve buna gl:lre de görüşmelerinde her 
hangi bir tazyika maruz kalmaktan uzak 
bir hakJm1yet ve lstıkltilln sahibi olacakcr. 
ltalyan hüki\met reisinin poUtika kablllye. 
tindeki bu elt!..ııtikJyetini zikre p.yan bir ku<L 
ret olarak kaydetmek muvafıktır. 

Muharrir bundan llOllra lllve ediyor: 
VakUle mllsellea ıtUtaka dahli olan ltaı. 

yaya göre Vlyananm yolu Berllnden geçerdi. 
Buna. rağmen umuml harpte ltalyanm mU.. 
selles ittifaktan çıkarak merkez! devlelter 
e.leyhlne öbUr zümreye iltihak etml§ bulun.. 
duğu nıali\mdur. Şimdi İtalya \'lyanadan 
geçerek Berllne gltmeğe yol bulmuş olma'k~a 
beraber Almllll _ ltalyan anlafmasrnın en :za. 
yıt noktası hl.ll Viyana ovasında, Tirol da;l. 
larmda n Tuna haV%Umd& olduğu bugtııı, 

1te.ıya de. dahil olduğu halde, kimsenin mec
hulU değildir. Herkea kendi Aleminde, yani 
kendi memleketinde bolıevikllğe k&r§I ted
birler alabillr. Bundan azıtarak Rusya glbl 
genlı bir krte.yı ve büyük bir 1llkeyi milleUer 
camiası haricln<ıe bırakma.ta çalışmak, ne 
mııntıkan, ne de maddeten yürüyecek bir da.. 
va diye görüneme%. 

İtalya ile Almanyanm nUfualan mecmuu 
115 milyon olduğunu Berlin nutuklarından 

öğrendik. Bunun bUyücek bir kuvvet olduğu. 
na şüphe yoktur. Fakat kuvvetler makul ve 
Adil gayelere tevcih edildikleri nJsbette mU. 
eeslr olurula.r. 

Herhalde M. Musollninin Almanya seyaha.. 
U sulh aleyhinde ciddt bir tehlike diye tell.k. 
lıl olunmamak aureuıe hul&aa olunablllr. Şlrıı 
diki halde bu da insanlık lçln bir k!rdır •. 

KURUN' da 
Hl ler - Musollnl mUllkah 

Aıırm l ' s, ba~~"Uumda Bitler _ Musollnl 
mült!.katmm mana.suu tefrlha talraıyor, df)or 

ki: 
Musolinl AJmanyaya giderken, bu seyahllt 

etrafında dönüp dolB.§an rl\'ayeUer iki nokta 
üzerinde tckt!.süt etmi§tl: 

1 - Musollni Almanya ile bir askerl 1tU. 
!ak yapmak lııtıyormu§. Fakat Alman ordu. 
su ile Nazi partisinin konservatör kısmı böy. 
le bir ittifaka asla razı değilmiş. Bu rlvaye. 
t e göre MU8ollni • H!Uer mUltütatı aadeca 
bir ademi teca...,.üz muahedeısl lle nihayet bu. 
lacaktı. 

2 - Almanya ile 1talyanm her lklııt de 
\'eraay muahedeııtoln Avnıpada kurduğ•J 

BtatUko aleyhindedir ve bu ata.tUkonun bozul. 

masmı istemektedir. Bu va.z.lyete göre d e 
Bcrlinde yapılacak muıt.kaUarm netıceatnJc 
gerek HJUer, gerek Kuaollni dUoya hartta. 

smm yeni ba§tan çlzllmeafnden açı~& bah. 
aetmeğe ba§layacakları tahmln edllmektey. 
dl. Bu ille ut.er istemez Almanya ile İta!. 
yanm ittifakı demekU. 

Hltler ile Musolinlnln nutukları böyle lah-

( uid fen 8<1yfayı çeviriniz] 
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MusoJini bugün 
Romaya önüyo~ 

Mıısol"ni Mi1nihtcy7:cıı hallı:ın tıza7:tq dıunwsı111 t emin eden kııtmctlcr 

vazif t haliııclc ... 

Letonyada 
Türk abidesi 

1877 de Ulen asker· 
Jcrimlz için dlklldl 

R~ga, 29 (A.A.) - Lctonya ajansı 

bildiriyor: 
Şimali Letonyanın bUyük bir kasaba 

sı olan Cesis'de Türkiye elçisi Nuri Ba 
tu, dün 1877 Türk - Rus harbinde 
Plevnede esir düşerek Cesis'e getiril· 
m '.t ve burada ölerek defnedilmit olan 
26 Türk askeri adına dikilen abidenin 
kü§at resmine riyaset etmiştir. Bu he
yecan verici merasime, Türkiye atage
militeri yarbay Mithat Akçakova ile Le 
tonya ordusunun delegeleri, bütün ma
halli makamlar ve kalabalrk bir halk küt 
lesi de iştirak eylemiştir. 

Türkiye büyük el~isi, nutkunda, bu 
abidenin, ayni zamanda ayni sulh ve iyi 
geçinme hedeflerini güden ve şanlı or
dulara malik bulunan iki memleket ara
sındaki dostluğu da temsil eyliyeceğini 
tebarü zettinniştir. 

Türkiye elçisiyle Türk ataşemiliter· 
]erinden baıka, garnizon kumanadnı mi 

ralay Şepko ve Cesis belediye reisi Kau
cis .de 26 Plevne Türk kahramamnın 
abidesine çelenkler koymuşlardır. 

Sovyet hududuna 
Japon sevkiyatı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
çuri ve iç Mogoliıtan aü~ri kuvvet • 
lcr:nin mevcudunu da bu rauma ilhe 
etmek lizım:lır. 

Burada beyan olundufuna göreı Sov 
yetler Birliğilc bir iht lif takdirinde 
Japonya derhal 500 b.n askeri ve 2000 
tayyareyi Mançukoda harekete ıetire • 
bilecektir. 

Şanghay mıntakaamda iıe Japonların 

150 bin k:ıisi vardır. Ve sah ·1 boyunca 
150 kara ve 150 de deniz tayyaresi 
bulunmaktadır. 

Siyast milşahitlerin tahm'nlerl 
Şanghay, 29 (A.A.) - Nankindeki 

Sovyet büyük elçisinin tayyareyle ansı 
zın Moıkovaya hareket ~tmiş olması 

b "r çok tefsirlere yol açmışt?r • 

Siyasi mahfilin kanaat:ne göre, bu 
seyahatin en melhuz ııebebi, Sovyet hü· 
kumetinin bugünkü ihtilafda kendisiri.n 
ve Çinin mütekabil roller:ni tubit et • 

nıek arzusudur. Filhak'ka vaziyet Çin 
i.lc Sovyct Birliğini bizzarure anla~ma 
ya sevketmektddir. 

ederek Pootungd8Jl ayrılan ~irmlden fatı• 

Çin aakerl kısmen ııandallarla. kısmen .ıe 

yUı:erek Japon amiral gemisi tzumuya tılr 

mayin koymak üzere yaklıı..,mışlardır. 
Askerler tzumunun etr&fmdakt çelik ağJ 

yakl&§arak kesmeğe başlaml§lar ise de doğ. 
maya ba§l&yan günün ilk aydmlılllan lz:umo 
gemisinden görillme!ertne sebep olmuııtur. 

Bu ukerlerin mahvolduklarını gören sahil· 
deki arkadaşlo.n mayin! karaya bağlayaı:ı 

kablo vuıtaslle ate§leml§lerdlr. lntU~k ne•t. 
eeainde biltün ukerler ölmUo ve İrumo bir 
misket yatmuru altında kalmıştır. YarttXI 

milden fazla bir mesafede bulunan Amerlkatl 
kruvazöril Augualad& tıuıunıı.n blrcok :ı:ab! t.. 

Jer lnCll!kın şiddetinden yattıkları yerdell 
dil§mU§lerdir. 

Azerbaycanda 
mücadele 

Bcrlln 30 (Husus!) - Musollnl maiyet n. 
deki zevatla beraber dUn sabah umumi h!lrp. 

te ölen Alman ukerlertnln mczarmı ziyaret.. 
le bir çelenk koymuştur. Musolinl orada'l 

resmi \"e ondan evvel yapılan bUyUk manevv. ---------------
Moskova ve Nankin esasen dahili 

mah'yette olan ihtilaflarım unutmak tc 

( Ba.§ tarafı 1 incide) 

ku bulan bu nevi hadiseler. yerli fırka 

idarelerinin, nasyonalist unsurlarla ka· 
fi derecede mücadele etmediklerini gös· 
termektedir. 

Suikast gecesi milisler Sabir, Hasan. 

Charletttnburga giderek lkl saat sUren blL 
yük resmi geçitte bulunmuştur. Resmt gc. 
çitten sonra Hltler, ltalya Başveklli şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

İtalyan Ba,,veklll saat l~,Ui de Berllnden 
ayrılmıştır. 

Mnııollnl bugUn Romaya vasıl olacaktır. 

Ayağmm toıi l e n utuk 
Rom& 30 ( A.A.) - Musollnlnln bugUn blr 

nutuk Irat edeceği haber verilmektedir. 
Musollnl yapını§ olduğu seyahatten bıll<ı. 

U!ade siyaset Aleminde \'Ukua gclml§ olan 
tabavvuı ve tektınıü!Un bazı noktalarını izah 
ve teşrih edeceğinden bu nutkıı büyilk bir 
ehemmiyet al!cdllmektedlr. 

Musolini lljjJ.er.i davel etmiş 
Berlln 30 (A.A.) - İtalyan malınflll, Mu. 

ııollnlnin B. H!Uerl ttaıyaya dnvet etml::ı ol. 
duğunu istlbbar etmııur. 

Bu seyahat için hiçbir tarih tesblt edilme. 
mi§tlr. Fakat bu ziyaretin yakm bir zaman. 
da icra edileceği tahmin olunmaktn.dır. 

Neşredilen tebliğ 
Berlln 29 (A.A.) - BugUn ~erc!lne yapı. 

lan geçit resmine Musollnl başında çelik bir 
miğfer \'e yanında yüksek rUtbell Alman \'C 

İtalyan zabitleri olduğU halde hazır bulun. 
mu§tur. 

N eırcdilen resmi te bll~de dcnlllyor ki: 
''Musollnlnln şerefine tertip olunan geçit 

ralnr lsbnt etmiştir kl, Almanyanm yeni aa.. 
lterl kudrctlnfn teeSBtlıtl tamamlanmıı vo 
Almanya sadık sulh s1yaaeUne hizmet etme1c 
Hzere kuvvetli bir orduya ve modem teçhL 
zata. malik bulunuyor.,. 

Musolini ltalyada 
Kiefcr5fclden 30 (A.A.) - lılwıollnt, hu 

gece saat 8,80 da Almanya topraklarmd.l\D 
çıkmıştır. tt.aıyan hllk1Unet reisini bududa 
kadar teşyi eden B. Hltlerin mUJvful dokt'>r 
Hess ile diğer Alman ricali. Kle.teratelden de 
hususi trenden inml§lerdlr. 

Biitün milletleri bolşevizmle 
mücadeleye davet ediyorlar 
Roma 30 (A.A.) - Muııollnl _ HIUer gö. 

rtıı;melerlnden bahseden Glornale d'İtalla dl. 
yor ki: 

"İki bUyUk millet, birlikte, bUlUn dünyaya 
hitap etml§lerdlr .. BugUn en eııaslı meııele, 

eski Avrupa ııe yeni Avrupa araııında blr 
muvazene bulmaktır. Bu muvazene lhUmal. 
terine gerek FUhrer gerek Duçe tarafından 
işaret cdllmlşUr. Faşizm ve NasyonaJ aoaya. 
llzm, gerek parti stfatllc gerek devlet sıf<l

Ule, genlıılemeyl gUden bir programa ma.llk 
değildir .. Fakat bunların teman ettikleri yeni 
A\'rupa, eııld Avnıpadıuı bUmünlyet \•e anla. 
yıı;ı istemektedir. Sonuna kadar blrl~ik bu. 
ıunan lta1yıı ve Almanya, milletler arasında 
sulh ve bolşevlzme kıır§ı mücadele istemek. 
tedlr. ttulya \'c Almanya, sözlerini aöylemı,. 
!erdir. Söz l!raaı otmdi dlğerlertndedlr, bel:. 
Uyoruz.., 

Tür kuşu 
filosu 

TUrk hava kurumunun se!Am ve sevgllert. 
ni yurdun cenup ve doğu taraflarına g!StUr. 
mUş olan Türkkuşu moUSrlU tayyare filosu, 
dlln akşam Kayscridcn Ankarnya dönnıü,. 
tUr. Ba,.'!Öğretmen bayan Sabiha Gökçen se. 
yahatln neUcet~mesl dolnyısllo bu ı;abalı 
uat 8,50 de Ankaradıın tırtanbula uçmu§ ve 
Ttlrkku~ sah:ısınd! bava kurumunun tleri 
gelenleri laratmdan uğurlanmıştrr. 

Turneye Iııtirak eden eldp, başöğrctmenle. 

rlne lstanbula kadar refakat etmiştir. 
Fllo bugUn saat 13,10 da Ye Uköy hav:ı. 

meydruuna lnmıı ve İstanbul vallsl, hava 
kurumu erkftm ve diğer birçok zevat tarn!m 
dan kal'§llanmıştır. 

Kayseri de 
Kayseri , 30 (Hususi ) - Türkkuşu fi-

1nn111111ı ınıııırııı ı ıuurıııııı ı ı ıııırı :!fi ıı ıııııı ı 11111111 ııııııııı ı ı 11111111 ın ıı 
mln edildiği gibi açıktan açığa dilnya hnritıı.. 
sının ycnl ba§tan çl:-Jlmcsınden bahsetmiyor: 
fakat bu ııllz:ler Avrupa i§lerinde bir sulh ve 
anıa.,ma Um1dlne de o kndar mtıs:ılt gcirü11. 
mlyor. 

"Ot. dört gUn evvel selen haberler ltıılyıı.. 
ı:ım Nyon anlaıJmasına girmek için resmen 
teklifte bulunduğunu, Pıırlste teknisyenl .. rd" l 
mürekkep olarak toplanacak bir heyetin Ak. 
deniz kontrolilne ttalyanm l~tlrakl tnrzmı 

teablt cyllycceğinl bildirmişti. Bundan ı;onr:t 

hakikaten Parlste teknisyen heyeti toplandı. 
Fakat §imdiye kadar l talyamn Akdeniz kou. 
trölllne l§tıraklnl temin edecek bir şekil bu. 
landuğu anlaşılamadı. 

Fikrimizce HlUer _ Musollnl mültıkııtınm 

Avrupa işl erini ne dereceye kadar sulh ve 
emnleyt istikametine ÇC\ircbl!ecğinl g~terc . 

cek ilk alAmet bu toplantının v recx>ğl knrc1r 
\'eya kararsızlık olacP.1.ttır. Bu husustaki k<ı. . 

ran \oeyahut kararsızlığı anlamak için ıs 

çok zaman beklemek !Azım g'elmlyer,.ktlr. 

losu dün saat 10 da geldi. Tayyare !ah 
rikası uçuş meydanına indi. Tayyareci· 
ler, askeri ve mlilki erk!nla muhtelif 
teşekl.•:iller atarafmdan meydanda kar-

şılandı ve büyük tezahürat yapıldı. 

Gene tayyareciler ıerefine belediye tara 

fm.dan 50 kişilik bir ziyafet verildi. 
Saat 16 da Iilo hareket etti. 

An karada 
Ankara 29 - İçlerinde Sabiha Gök~en 

ile Naciye T oros, Yıldız Uçman isimli 
kadın tayyareciler imiz bulunan yüzba§ı 

Zeki Gülsünün kumandasındaki Türk

ku§u filosu saat 18,05 te Ankaraya gel· 
miştir. 

F ilo hava meydanında Ba§vekil is
met İnönü, Başvekil v-:kili Celal Bayar, 

Dahiliye vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, Adliy e vekili Şükrü Saraç
oğlu, Hariciye vekaleti vekili Numan 

Menemencioğlu, <lahiliye vekaleti siyasi 
müsteşarı Abdülmuttalip, Milli Müda-

faa vekaleti hava müste§arı Albay Ce
lal Yatal, Ankara valisi, emniyet di· 

rektörü ve hava kurumu erkanı ve Türk 
ku~u üyeleri tarafından karşılanmııtır. 

:,~~·.HF:A·~-s ~-~ ~R· 
. ~ · , ~ r• .,., 

Jsta,nbullJn "en çok satılan hakiki 
T61i$ahı' gcıze!esidı"r. , İl ô n la rı n ı 
HA,~ER'e verenler kôr ~derler. 

BU lg ar 
mayülilnü gösteriyorlar. Ta kii, Çini §İm 
di ve Sovyetler Birliğini de pek yakın 

1 bir zamanda tehdit edecek olan tehlike. manevra arı nin önüne geçebilsinler. 

DO "ğl d Malum olduğu Uzerc Japonyanın e-
n u e en meli komünizm tehlikesini orUdan kal 

SOnr& blttf dtrmaktadır. Ve müşahitlerin kanaati 
Sofya 30 {A.A.) Bulgar ajanaı bUdlrlyor: bugünkü harp, Japonyanın önUne ge-
26 eylQlde, Popovo cfvarmda ba§layaıı ma. çilmez telakki ettiği Japon - Rus har· 

nevralar, diln öğleden sonra nlhayeta ermtı. bine b '.r hazırlık ma!Uyetinde oJduğu 

Ur. k · d d' mer ezın e ır. 
Harek!t kumandanlıfmın emrine verllmlt 

olan ve bir motör!U fırka ne takviye edilen Japon hükmeti Çin ile harbe münha. 
ma\'I taraf, kuvveUI bir mukabil ta.anııza sıran bir Rus - Japon harbinde Nanki
&'eçerek kırmızı taralı, geri çekilmeye mee. nin teıriki mesaisini temin etmek veya 
bur etmııtır. hiç değilse Çini felce uğratmak için gir 

Kral, preruı Klril, hUkt'lmet azaaı n ya. mi~tir. 
bancı memlekeUer ateıem11iterlerl, manevra.. 
yı bidayetinden ııonuna kadar takip etm1Jler. Esasen Japonlarm Sahar ve Su!anı-
dlr. da yaptıkları askert hareket münhuı • 

Manevralara l§tlrak eden kuvvetler, 3 teı. ran Mançukonun gup hudutlannı em. 
rlnlcvvele kadar iııtırahat edecekler ve kra.. niyet altına almak ve Çin ile Sovyetler 
im tahta geçtlğlnln yıldönümü olan ° gun Birliği arasındaki münakaleyi kesmek 
manevra sahasında büyUk bir geçit resmi 
yapacaklardır. içindir. Japonya Sovyetler Birliğinin 
Yabancı memleketler ale§emlllterler1, bu herhan«i bir taarruz için Jıponlann 

sabah Tlrnovoya hareket etml§lerdJr. Orada. Çin harbinde yıpranmasını beklediği 
kl eski eııerl erl görecekler oradan Şlpkaya erJ:lişesile tedbirli davranmak iltiyor. 
geçecekler ve bllAhare, geçit resminde bulun Di ğer taraftan zannedildi ~ ine öre 
mal< Uzero yeniden Popovoya dtlneceklrdir. J ç· d b kl g g ' 

aponya ın e e emed:fi müşkül.ita 

Bir araba devrildi 
Kumkapıda, Çatladıkapr civarında 

bakkal Cemale 2it çift atlı yük arabası 
dün saman yüklü olduğu halde Şiılt • 
den geçerken devrilmiş, arabacı Hasan 
saı;nan balyaları altında kalmııtır. 

Hasan etraftan yeti§enler tarafından 
balyalar altından çıkarılmış, sol ayağt • 
mn kmldığı anlaşlmıştr. Hasan hasta • 
neye yatmlmııtır. 

iki otomobil çarpıştı 
~.:,r den BUyükdereye gitmekte olan 

Ankara Hukuk Fakültesi pro!eııörlerin 
den İbrahim Al:ye ait 766 numaralı hu-

uğradığından Sovyetler Birliği kuvvet
lerinden bir kısmını Avrupaya ayırtmak 

için dünya harbi ihdasına çalıtmakta· 
drr. 

Binaenaleyh. az çok yakın bir ltMe 
Çin - Sovyet anla~masma muhakkak 

narariyle bakılmakta ve Sovyet büyük 
elç"ainin Moskova seyahatinin de bu, 

anlaşmayı tacil ed~eği kanaati beslen
mektedir. 

Harpte ö'en Çinli kızlar 
Şanghay cçbN! ao < A..A. l - l!Yvelld ak. 

p.m Japonlar, c;tnlllerüı ~payua flnı&1 

ceppheıılndeld bir taamızıamu tardetmlı. ! 
lerdlr. Muhacim'or, muharebe meydanında 

2M maktul 'b!raknuflardır. Bunlann arum. j 
da Uç genç Çinli kız talebenin cHeUm bulun. 
muıtur. 

Hacı oğlu ve daha bazı §Üpheli eşhas 
üzerinde silah bulmuşlardır. Alçak nas· 
yonalistlerin buralarda kendilerini ser· 
best hissettikleri anlaşılmaktadır.,, 

TiYATROLAR: 

TEPEBAŞI DRAM KISMJ 
Yarın ak§amdan itibaren 

saat 20.30 da KURU Gt.t .. 

~ 
RÜLTÜ. Komedi 3 perde 

' ~~ 16 tablo. Yazan Sha.ke!-

ıııııııını peare, türkçesi M. Şlikril-

ESKt FRANSIZ TİYATROSU ŞEHllt 
TİYATROSU OPERET KISMI 
Yamı akşamdan itibaren 

;~
m~ saat 20,30 da. TOKA ];().. 
· medi 5 perde. Yazan :Ed-

ml m 001
1 

var Burde, türkçesi Fikti 

~1111111~ Adil 

ERTUr;RUL SADİ TEK 

Bu gece (Ye.silköy) Cıı~ 
ma. (Heybeli) Cumarte
si CBUyUkder) de (Do~ 

nanma gecesi). 

..-------Sahibinin Sesi artistlerinden 

Meşhur 

Fikriye 
Her akp.m en yeni ve 

modern §arkılarınt 

NOVOTNi de 
okumaktadır. 

Fivatlarda deği1i1':lik yoktur. 

ıusi otomobil ile Ortaköy üçüncü koır.i 
seri Fikrinin 28 numaralı hususi otomo
bili Büyilkdere yolunda ç.arpıırnıılar • 
lı!ır. 

Dizanteri Japonlan mahvediyor 
Tokyo 30 (A.A..) - FODkuv&Jca eyaJeUnde --------------

bir dizanteri ll&ll'IJlt bat re.terml§Ur. Şlm.. 
diye kadar llSO ldfl hutalanmlf va bualarm 
300 U ölınU,tUr. 

Çlnlllerin barJkullde 
bir kahramanhlt 

ZA Yt - 859 sicil numaralı arabacı 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini ata· 

Her iki otomobil ehemıriyetli •urct
te hasara uğramışsa da içindekilere bir 
şey olmamıgtır • 

cağımdan hükmü yoktur. 
Seyit 

Şanghay 29 (A..A.) - K.aranldrtan t.tlfade 

SAKARYA DA Herknin botuna giden, 
, ihtirulı ve sevimli Fran· Kadın) Meş'um 

Mc Crea 1 sııca sözlU bir !ilm 

Oyıııyanlar: Franci8 Fnrmer·Mady Cbriıti ıns ve ,Joel 
~----~~-~~--~---::::::~ .. #L M 

Bu akşam S A R A Y Sinemasında 
Göz kamaştırıcı bir 

lüks ve ihti~am 
nümunesi olan Şampanya Valsi ~:t~u::= 

ölmez "GÜZEL MA Vt TUNA" valsinin pyanı hayret muaikiıi, dünyada yekta olan emıalaU bir 
orkestn tarafından çalındığını dinliyccekıiniz. 

Bu film: Valslerin memleketi o lan Viyananın güsellikleri arısında fUlayr, :musikiyi -.e cazı birletttnntıtlr. 
Oynıyanlar: GLADYS SWARTHOUT - FRED MAC MURAA Y ile dünyanın en meşhur valacileri olan 

ZIECFIELD - Foli tiyatrosundan VELOZ ve YOLANDA. 

İlaveten : FOX JURNAL'de: Yeni mevsim tçtn moda. yerlerinizi evvelden aldınnız. 
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cnnayet ve aşk romaıno 
Agatha Cbrlstie'n!n bu güzel roınaaı (VA-NCl) tara.fmdaıı tUrkçeye çevrllmişUr. 

-13 -

Jap, hayretle: ı 
- Ama garip! Bu da neden? 

- Söyledim ya: Bayan Jizelin kendi- ı 
ne göre bir namus telakkisi vardı. O. 
müşterilerine karşı sözün.de durmak 
isterdi. Yüreği taş gibiydi. Merhameti 
yoktu. Uki.n t1özlinün eriydi. 
Dört erkek de eustular. Bu kadının 

garip haleti ruhiyesini tahlile koyuldu· 

lar. 
Bay Tibo ayağa kalktı: 
- MHsaade edin, l:leıı artık gi.deyim. 

Şayet ihtiyacınız olursa adresimi bili
yorsunuz. 

Avukat gittikten sonra. üç polis, 
Puaronun apartmanına gittiler. Masa
nın ı:trafındaki rahat koltuklara yayı
lıp oturdular. jap, dolma kaleminin te· 

pesin! ararak: 
- Haydi çocuklar. iş ba~ına ! - de-

di. - On bir kişi bir tayyarenin kom
partımanında seyahat ediyor. Arkada
kini mevzuu bahset.nivorum. Çünkü 
o bizi alakadar etmez. Bu meyanda iki 
de garson. Demek tam r.n iki kişi! Bı:n
J;n cian biri bu ilıt" .. rr k;ı"·nı i'\"rl;;rrı:; 

lardan biri bu ihtiyar kadını öldürdü. 
Seyyahların b:ızısı İngiliz, bazısı Fran
sız... Ben. hem~ehrilerimle alakadar 
olacağım. diğerleriyle bay Furniye uğ
raşsın! Tabii. Pariste de araştırmalar 

olacaktır. 

- Sade Pariste değil, ne kadar mo
da plajları varsa baya, Jizel her yaz O· 

ral:rını dolaşırmış. N!s, Kan, Dovil, Pi· 

ne her yeri.. .. 

Jap: • 
- Öyleym!ı. Yolcular meyanında, 

tayyarede, Pineden g:lenler de vardı. 
Şimdi cinayet meselesini düşünelim. 
Sizce bu zehir saçan tübü kim kullan

mrı olabilir? 

Tayyarenin teşkilatını gösteren bir 
planı masanın üstüne yaydı: 

- • • • Şimdi ıeyyahların oturduk
ları vaziyeti birer birer te!bit edelim ve 
bu oturuı tarzında kimin en ziyade bu
nu yapmak ihtmali olduğunu ci:itüne

lim. 
Furniye: 

-Tabii bay Puaroyu hariç tutarak .. 
Uzun bıyıklı Fransız polisi başını 

salladı: 

- LUzumundan fazla itimat sa 
hibisiniz, azizim ... Size nasihatim olsun. 
Hayatta kimşeye, ama kimseye itimat 
etmeyiniz. 

Jap gü!dil: 
- Pek ala .... Sizi de tilpheliler me

yanında sayalım. Garsonlara gelince 
onların bu kadından bir istikrazda bu
lunduklarını ula ummam. Zaten her 
ikisi de hilsnil ahlak sahibi adamlardır. 
Bunu tesbit ettim. Cinayete iştirak 

etmelerine hiç bir sebep yoktur. Demek 
onlan bertaraf edebiliriz, lakin madem
ki tayyarenin içinde dolaııyorlardı, na· 

zari olarak, gene de mevcudiyetlerini 
hesaba katmalr. Maamafih bir garso
nun tübil üflediğini kimı1enin görmeme
si pyanı hayrettir. Zaten buna cesaret 
eden katil, son derece cüretkar olmalı ..• 
A canım. öluürmek için bin bir usul 
var. Ne derneğe, bir kalabalık kompar
tımanda böyle muhataralı bir cinayet 
§eklini tercih etti? 

Puaro, cigara içerek sordu: 
-Bu şekilde adam öldürülüşün ah

maklık olduğuna mı ka!lsiniz? 
- Ahmaklıktan da fazla: Delilik! 
- Halbuki görüyorsunuz ya: Katil 

mükemmelen muvaffak oldu. İşte bu
rada üç kişi oturmuş bir türlü faili bula
nuyoruz. 

Jap. cevap verdi: 
- Katilin talii varmııJ. Yoksa yüz 

bin kere yakayı ele verirdi. 
Puaro. şüpheli güpheli batını salla

dı, İngiliz ona hitaben: 
- Azizim! Senin kafanda batka bir 

düşünce var. Fakat bize söylemiyorsun. 
liaydl gel §Unu anlat. 

- Dostum 1 Benim nokti nazarım 

şudur: Faili bulunmıyan bir cinayeti ya 
J>an adam. kö~ niyetinde muvaffak ol
muştur .. Demek ki usuli.i ınükemmel
nıl~ .. 

Fumfye, katlannı kaldırarak: 
- Bu bir mucize ... fatisnai bir ha1. 
J ap tekrar etti: 

- Cidden mantığa sığar iş değil. 
Eğer doktorlar kadının zehirden öldü
ğünü ispat etmeselerdi, bir türlü bu işe 
inanamazdım. Fakat gene biz sadede ge 
lelim. Ne diyorduk'! Ha ... İki gar~on, 
bence bu işte medhaldar değillerdir. Ne 
dersiniz, Puaro? 

- Siz pek ala bilirsiniz ki ben ta
harriyatım esr.asında h iç kimseyi şüp
heden istisn& etmem. 

- Mlikemmel... ŞitT'..di sırayla baş· 

lıyalım. En sonra. laboratuvarın sıra· 

sında 16 numarada oturan Meri Grey .. 
Piyango kazanm·ştır. Pineye gitmiş ... 
Olabilir ki kumara d;jşkün bir kızdır. 
Belki orada gözU dönd:i. ihtiyar kadın

dan da borç para a'mıştır. Maamafih 
bayan Jizelin ona fazla miktarda ik· 
razda bulunmıyacağıııa kaniim. Çün
kü bir ml"'1ikUr kızdan ne garanf ba
tabilirdi? Saniyen. berber dükkanında 
çalışan bir k•zda o me~1mr yılan zehiri 
nereden bulun:ıhilccck' Saç boyamala-

rı. kremler ısın falan bu mulde kulla
nılmaz. Bence katilin zehri kullanması 
kendi aler'.1inde bir şeydir. Zira şüphe
leri tahdit ediyor. Bin k:şide bir kişi 

bu zehrin ~iddetini b:lebilir. 
Puaro hak ver.eli: 
- Bu. d')ğru bir noktai nazar. 
Jap devam etti: 

- Demek ki katil şu çeşit insanlara 
dahildir: Çok sevahat etmi§. diinya:-ıın 
etrafını gezmiş. birçok vahş;lerin ırk 

ve adatını biliyor. Bunların zehirleri 
kullanılıt tarzını da öğrenmiı. Yahut 
da bir fen a.damı. Doktorların Kobra 
zehrini ilaç olarak kullandıkları gibi bir 
çok zo'.ıirleri. de tecrübe etmiş olmaları 
muhtemeldir. 

Fumiye: 
- Faraziyenz pek enterasan ! 
- Dem~k ki şimdilik Mari Grey 

bence bertaraf edilmelidir. Zaten otur
duğu yer.den de kadını öldürmek için 
tübe üflemesinin imkam yoktu. Siz de 
bakın: Mademki kım11:1amadığında her 
kes müttefik. deme''· onu m-'lı:um uy
mak mecburiyetindeyiz. 

Ötekiler: 

- Evet 1 - dediler. 

- Karşısında dişçi Norman Gel o-
turuyor. Bu adamın cla bövle bir şeyle 
münasebeti olamaz. F:lhakika di!çi ol· 

c:uğu io;in zehir tedari!<: etmesi daha ko
lay ama, kendisi 1ayam ehemmiyet bir 
tahıiyet değil. Bayan Jizetle alakası O· 

lamaz. İleride Venitia Ker oturuyvr

muş .. Tanınmış bir sima. İyi aileye 
mensup. Bayan Jizelden borç alm:ı 
mıdır? Zannetmem. Maamafih, oturdu· 
ğu yerden zehir üfliyebitecek gibi.. .. Ge 
ne de ummam. 

Furniye tekit etti: 

- Evet. Ben de ummam. Bugün o
nu mahkemede gördüm. Çok kibar. Ken 
disindc asla cani hali yo'.<. 

- Onun yanında Ledi Horbüri. 
Bu ıahsivct Uzerinde durulabilir. 

Furniye illve etti: 

- Bakarada çok para kaybettiğini 

duydum. 

- Bu havadise doğrusu memnun 
oıdum. Ledi Hor:.•:iri, bayan Jizel gi
bi kadınlardan borç para alacak insan

dır. 

- Fikrinize tamamen iştirak e.t1erim. 
- Evet ama, bu cineyeti nasıl yap· 

mıı olabilir? O da yerinden hiç kalkma
mı§. On kişinin ortasında, koltuğuna 

basıp da {ifliyemezdi ya? 

Furniye. pumağını planın üzerinde 
dolaıtırarak : 

- 9 - 1 numara .... Bu yerlerde bay 
Puaro ile bay Briyan oturmuşlar. 

(Devamı var) 

..__~ '-

- Vr:y camwr! ·ıvi~<rn almak ir-fn a. 
caba luıngi gdzU mil Jxıpa.sam 1 

""~-r:.ONOT BIH ~fj;JıitnsJA11. 
17 sene ev"eı bugün 

Sarıkamış 
Türk oı <luları larafmdan 

znp:edilerek yeni 
Türk Hiikumeti 

ılk muahedeyi YB pli 
Ccnubt Katk113yanın Ertvan, Gll:naU ve 

Kars şehirleri civarında toplanllll Ermeniler 
bir "Erm<'nJ dcvlcU,. kurmuşlaıdL Bu devle. 
tin idare ini de Tagnaklar ele alını~ bulunu •• 
yorlardı. 

Ermcnller Mondroa mlltAttkesinden ı;onra 
mtithl3 surette ayaklanmışlar, Türk kByleri. 
ne hUcum ediyor ve kUtıe halinde öldUrU. 
yorlardı. ZulUm ve lgkence tahammW edil. 
mez bir hal ıı.Jını~tı. Bunun üzerine Türkiye 
BüyUk Ml1let meclisi hük<ımetı Ennenlst.::ın 
seferine karar \"erdi. 9 h8%iran 1920 de Şarlt 
vna.yctle: r !c muvakkat aeferberlllt nan e
dildi. "Millet reisi Mustafa Kemal, XV ko!or 
du kumandanı KAzım Karabekfr pıışay: garı: 
cepnesl kumandanlığına tayin etti. Gene he. 
ziran ayında Ermentter, Oltuda teşekkül e. 
den mahalli Türk idaresine kargı hareketle 
o havallyl laWA. ctwcr. 

EUyUk Millet meclisi hUkQmetı artık bu 
tıışkınlıklara sureti ltat'iyede bir nihayet 
vermek emelindeydi. Taarruzların menedll. 
mcsi ıcın Ermeni Ta11na.k hUkQmetlne bir nı 
Umatom \'erUdl. 

Fakat l~Ermenller hiçbir ıseye ehemmiyet 
vermemek azminde olduklarını bildirir gibi 
laşkmlıklarını ve taarruzlarını arttırdılar. 

Hattı hudut Uı;erlnde bulunan Türk askerle 
rt bir g!ln umulmayan blr hücum ltarııısında 
kaldılar. Ermeniler hududa toplanan kuvvet. 
Jcrimlzl ani bir baskınla mahvetmeğe karat' 
vermlşlet'dl, Bu ııureUe kat't bir zafer elde 
edeceklerini umuyorlardı. 

İ!I bu kadar ilerleyince Türk orduıu !azlrı 
durmadı. 28 eylOJ aabahı lleri hareket eden 
kuvveUerlmlz, Türklere zu!Um ve ıııl<ence et. 
mek için hiçbir fırııab kaçırmayan Ermeni. 
lere icap eden dersi verilecekti. 

1920 yılı 30 eylQl günU 17 sene evvel bu. 
gün bir çok kUçUk mevkt ve mevzileri zap. 
tetmıv olan Türk orduau Sarıkamı§ı zaptettl. 

Fakat Türk a.skerl yalnız Sarıkamıııı up. 
tetnıekle iktifa etmiyordu. Harekete geç. 
mlştl. İcap eden harp yapılacak,ve TUrk hal 
kını ız·aç edenler bir daha böyle bir harekete 
te§ebbU. edemlyecek bale getirilecekti. 

Sankıı.mıştAn sonra Kara daha sonra Güm 
rU (Alcksandr yolu) ele geçlrt'.dl. Kara f;Oı< 
koley teslim olmu:tu. Buradaki Ermeniler 
mukavemet etmeden fehri terketın1§1. dl. 
Ve arllk anlll§llIIUftl ki Ermeniler Türklere 
klU"§l duramıyacaklardır. Ermeni devleti 
kurma hayali Ue ya§ıı.yanlarm gözleri TUrlt 
toprakıanniaydı. Buraları zaptedecek ve b•ı 
suretle laUktllerlnl ela alacaklardı. Fnk'lt 
tf tamamUe aksi oldu. Umulmayan bir hezı. 

mete uğrayan T&§naklar mubuamatı kese. 
rek ııulh için müracaat etmek mecburi. ı 
de kaldılar. Türk ordusu tara.tından zaptedll . 
mi§ olan GUmrUde mUzakerelere ba§land. ve 
burada ouınrtı muahedesi imzalandı. 

OUmrtl muahedesi, yeni Türk devlet!nltı 
akdettiği ilk muahede oldu. Bu muahede ile 
Türk orc4usunutı muvatfaklyetı biltün mana. 
aile g!Srtllmüt bulunuyordu. 

Halbuki Osmanlı hUktımeU Trabzon, Er. 
zurum. GUmU§hane, Erzincan, Bitlis ve Va11 
vlt~yetlerinl Ermenlatana hediye ediyordu. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
anıca 

Mnsuıra gldDycır 

1 

Bir kurt köpeği, 
bir kadın ve bir 

kelle 
Vaızaırn : ilhan 1aısu 

Benim bir kurt köpeğim var. Adı 
W olf ! Onu rfr arkadaş, bir dost, bir in
san gibi seviyorum. Yalnız sevmekle ol
maz, ona bakıyorum da! Çünkü cema -
ldattan, ve hayvanattan ne ki sevilirse, 
ona bakmak, ona para sarfetmek. hası
lı ona maddenin tadını tattırmak la
zımdır. Yoksa kaçar. 

Benim köpeğime kasap çırağı her 
gün on be§ kuru§luk kemik getirir. Bu 
kemik, ücretli mekteplerde talebenin 
sıyırdığı cinsten değild(.r. tlzerinde et 
lokmaları vardır ve kesildiği canlı mah
lukun en nazik taraflarından kopanlmıt 

tır • 
Ayrıca ibir ide hizmetçi:niz var. tlç 

arkada§ beraber oturduğumuz apartJ -
man dairesine her gün sabah yedide 
girer ve onda çıkar. Yaptığı iş ötenin 
ner:.-fo üstUnc konan tozu tillb:tle al • 
mnk ve üç adet kahve fincanını mus
luğun altıa tutmaktan ibarettir. Altı bi
raz e:ıkimiş ipek çoraptan ve ince en • 
tar'ainin üstünden seçilebilir tenteneli 
kombinezonu vardır. 

Amma karnı açtır, ya?!. Karnı açtır 

hu kadının .. Yahut ta açmt§ .. Biz bilmi· 
yorduk, bunu lbir tesadüf öğretti bize .. 

Bakın anlatayım: 

Kadın bir gün ban:ı dedi ki. 
- Canım, niçin bu hayvana bu kadar 

masraf edersiniz? Bari verdiğiniz bir 

rey olsa?. Kuru kemik! .. 

- Ya ne yapalım, decli:m. hayvan ke
miği seviyor. 

- Gene sevain. Amma beslensin de .. 
'{uru kemik beslemez ki. .• 

Doğru söylUyordu : 
- Eh, çaresi? 

- Çaresi, buna kelle alalım 

- Kelle mi? 

- Kelle ya .• Tanesi yedi buçuk ku • 
J uı .• Hem ide pigmit .. Nar gibi kızamuı. 
Yesin afiyetle, beslerı'n kendini .. 

- Aferin be bayan! Aklınla yaıa sen 
ı: mi? Yapar mısın sen bu işi?. 

- Yapacak ne var, ayol. Bir kelleci. 
~·e tenb:h ederiz .. Her sabah getirir bir 
ı i!ne ... 

- Ata. Sen bu i§İ bugün bitir. 
- Peli beyim. Hem kuzu kellesi a-

l alım. O daha gevrektir. Hayvanın ağ

:-ını incitmez. 

- Olur, olur. Bak yalnız kurtlanmıt 
filan olmasın. Havalar malum ya .. 

- Siz merak etmeyin!.. 

Köpek henüz bana adamakıllı alı~ma
ınıı olduğundan her glin yemeğini ben 
veririm önüne. Hani dostluğumu ve 
lıilsnü niyetimi anlasın diye. Hakçası 

o da pek gabavet göstermedi ve az za. 
manda dişlerini gösterme&: huyur.l::lan 
vaz geçti. Fakat ben artık · alı~mı~ bu
lundum. Her sabah yataktan kalkar 
kalkmaz, ilk iıim onun önüne kellesini 
atmak oluyordu 

Evvela ayağiyle kellenin mukavemeti
ni bir kere yokluyor, sonra. tıpkı insan• 
lar gibi iki çency,: biribiriden ayırıp ko • 
parıyor. Burun, kulak kıkırdaklanru bir 
i~tiha iliicı gibi kıtır kıtır yedikten son

ra kolay taraflara geçiyor. Bunlar göz, 
dH, yanak gibi nahiyelerdiT. Sıra beyne 
geldi rrı=? dokunmayın keyfine! A~eta 
vakit geç.irmck ve nafakasını alın terile 
kuanmak istiyormuş gibi civarda ne 

kadar et zerresi. kemik kınntısı varaa 
eritiyor. Sonra bir hazine gibi beyin 
yuvastnı açıyor. iri gözleri parlıyor ve 
zavallı kuzunun beynini bir bardak 
~erbet gibi. bir yudumda içiyor. Evet, 
buna yemek denmez, içiyor. 

Hani bazı adamlar vardır, kalıver~ 

sinir bozucu bir gürültü ile içerler. in

san fincanın içinde vakit vakit ağza ge

len ve yutulması lazımgelen yarı salep, 

yarı mayi maclJcler var da 2dam onları 

yutuyor zannına düşer. İşte bi:'." :n 

Wolf, kuzunun beynini böyle içer bay. 

lcır!. 

Bu hal, ilk günlerde bana keyif verdi. 

Sonra bıktım, galiba, iğrendim bu hal

denM Kadına: 

- Artık köpeğin yemeğini &en 
ver? 

Dedim, tehalükle: 

- BaıUstünc! 

Dedi •• 

Aradan bir kaç gUn geçti. Bir gi.ın 

kadına ddd.:.m ki: 
- Nnsıl hayvan kelleleri yiyor mu? 

- Hem de nasıl. Bir yu'liumda yu • 

tuyor .. 

- Bir yudumda mı ? 

- Ya! .. öyle seviyor ki? Zaten nar 

gibi kızarmıı o canım kelleyi kim sev .. 

mez? 

Şüphelendim: 

- Acayip!. 

Dedim. 

Ertesi sabah, kad:m kelle elde bah • 

çcyc çıkarken usulcacık arkasından git 

tım, bir ağacın arka.ama saklandım. 

(Wolf) onu görünce titredi, kocaman 

ağı;ını açıp bekledi. 

Kadın, onun önilne çömeldi ve kelle. 

yi kağ~dın i~inden çrkanp etrafına ba

kındı. Sonra yere koydu, kelleyi ve blı' 

taş alarak yardı ortasından .• 

- Zahir, hayvana kolaylık olsun di

ye yapıyor .... 

Dedim. Amma değilmit. Kelleyi ıki· 

ye böldli, beyinsi% kmnını köpeğe attı 

ve yere oturarak öteki kısmmı, beyinli 

yarısını kemirmeğe baJladı. 

Şaşırmı§tım. Ses çıkarmadan bekle. 

~im: 

ikisi karşı karşıya bir .nüulet çah;
tılar. Kemiği de gc.veleyiılcri, dudak -

}arını yalayı§lan biribirine öyle benıi

yordu k! ... Epeyce eğlendim orada. .• 

Fal:at birdenbire bir şey oldu! Ka

dın elindeh:. parçayı yere attı. Çünkü 

bembeyaz kemik kalmıştı. Köpek te te

mizlediği parçaları bir kenara bırakı

yor, öteki parçayı ağzına alıyotl:lu. 

Kadın köpeğin işi b!tti diye bırak • 

tığı parçalardan birine uzandı, eline al. 

dı, gözlerine yaklaştırarak evirip çevir 

meie başlad1. 

Heyecanla bekliyordum. 

Fakat korkmayın, üzülmeyin! Bek • 

le-diğimiz olmadı. Kadın eline aldrğı 

kemiğı yemedi, köpeğ:n önüne attı ve 

bafımı: 

- Kafir, kibarlaştın artık galibi •• 

Kemikleri etli, et\~. bırakıyorsun! .. 

ilhan TARUS 

~ı==~=;~~=,,~~:;;;~;~===,~. 
:ı 

n geçmiş foımalaıı 
i'ı Gazetemizde neıredilıen liaan l derslerinin geçmiş formalannm !! 
:1 iki kurup. idarehanemizden te· I= il darik edilebileceği yazdm•tb· ff 
:ı Bazı okuyucuların, birkaç rün Si 
i! evvelki formalan istemelerinden ı=İ 
il i9in yanlıı anlapldığı neticesine 1 
:i vardık. Uzun zamandanberi de- •• il vam eden ilinlarmuzda bu aibi 
i formalann iki kurut mukabilin. 
si de ancıık gazetemize abone ola. 

ı iJ caklara verileceii yazıln111b. 
iı Keyfiyeti bir daha tavzihe lü. 
n zum görüyoruz. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.;:::::::: •R!lll llP.:!!111:: 



Serbes 
müsaba 

reş 

arı 

Hintli, Yunan ve talyan güreşçi
ler bu Pazar peh i an arımızla 

karşı:a ~Jor ar 

' 

ltalyan güreşçisi Panciyano 

Balkan güreşleri dolayısiyle önümüz. 
deki pazar gününe tehir "tuna güreş

ler Taksim stadyomunda yapılacaktır. 

Bir İtalyan, iki Yunanlı ve bir Hint
başpehlivandan mürekkep olan ecnebi 

ekibi Tekrrdağh Hüseyin ve Mülayim 
pehlivanlarla çarpışacaktır • 

Tekirdağlı Hüseyin ve Mülayim peh 
ı: vanlar dün şehrimize gelerek idman
'.ara başlaouşlardır . 

Ecnebi pehlivanlar ekibini teşkil e
den güreşç.:.ler meyanında Galitls yüz 

beş kilo sikletinde gayet adali ve Cim 
Londosla iki beraberliği olan gayet 
mahir bir pehlivandır. 

Hintli 198 boyunda 130 kilo ağırlı
ğında dev cüsseli bir pehl:vandır. Bu 

pehlivan şim:liye kadar sırtı yere gel • 
memiş bir Hindlidir. 

Diğer ecnebi pehlivanlardan Panta -
cino meşhur Dankalofu yenmiştir. 

Bu hafta; Takr.=m stadyomunun, baş 
pehlivanlarımız için iyi bir imtihan sah. 
nesi olacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan duyduğumuza göre 
Türkiye serbest güreş ikincisi Müla-

yim peh11van şimdiye kadar ecnebilerle 
yapılan müsabakalarda, Türkiye baş. 

Bir haltercimiz 
Kendisine rakip 

arayor 
En güzel idman· 

lardan biri olan 
Halter - boks gi
bi - memleketimiz
de yalnız Üi - beş 
meraklının yaptığı 
bir spordur. 

Büyük bir alaka 
sızlık içinde yeti
şen, hem de bcy
ne 1 milel derecelere 
kadar yiikseln bu 

Tliııtli peltlivaıı Fazıl Mııhamed 

Yunanlı Gakıtis 

pehlivanı Tekirdağlı!dan daha iyi neti 
celer alınış olduğunu ileri sürereh 
Hindli ile evvela Tekirdağlının tutuş • 
masmı ileri sürmektedir . 

Tekirdağlı Hüseyrn ise, Türkiye baş 
pehlivanı bulunduğunu söyliyerelc ilk 
karşılaşmayı yapmamakta israr etmek
tedir • 

Bu mesele henüz halledilememiş ol _ 
duğundan bu pazar Hrndli ile kimin 
tutuşacağı malum değildir. 

•~ERIDE: 
• Topkapı haricindeki 'Merkez efendi me. 

zarlığınr belediye nıczarlıklar mUdUrlycU 
ısltıh ve tamire karar vcrmlııtır. 

• Kadıköy Su idaresinin ıslAhı ve §ebcke. 
nln tevsii hakkında yapılmakta olan tetkik 
bltml§, bu hususta bir rapor hazırlanarak 
belediye riyasetine verilmiştir. Yakında icap 
eden tedbirler alınacak ve ameliyata ba§la.. 
nacaktır. 

• Kamyonlarda bundan sonra hususi vcys 
kira lir tutulabilir olduğuna g6re a;>TI ayrı 

Türk - Romen 
MDlli takomOaıro 

Cmmburlyet bayra
mında Anharada 
karşılaşacaklar 

Cumhuriyet Bayramı günü Türk 
milli futbol takımının Ankara şehir 

stadında bir müsabaka yapması karar -
laşmış ve Macaristan ile Romanya fe -
derasyonlanna müracaat c!dilmiştir. 

Bu iki memleketten futbol federas -
yonuna gelen cevaplardan Romanya -
nınkiler daha mü~it görülmüştür. Ro
manya milli takımı t1o Cumhuriyet bay
ramında yapılması hemdi hemen te • 
karrur etmiş olan karşılaşmanın ı-e

vanşi Bükreşte Biıincikanun içinde ya. 
pılacaktır • 

Ankara Futbol ajanı 

Danyal istifa etti 
Ankara mıntakası futbol ajanı Dan

yal, m:.idürü bulunduğu Ankara sanat 
mektebindeki işlerinin çokluğunu ileri 
silrerek ajanlıktan istifa etmiıtir. 

Merkezi nmumtnln 
kararlle 

Vahap 
profesyoneldir 

İki sene kadar Faris takımlarında oy
nadıktan sonra izmire dönmJ§, fakat 
prof esy<tnellik vaziyeti mevzuu bahse· 
dildiği için hiç bir klübe girememiş 
olan eski Altaylı Vehap hakkında mer
kezi umumi son karanm vermiıtir. 

Merkezi umuminin bu karan Vaha
bın bir daha amatörlüğe dönmemek ü
zeze profesyonel addedilmesidir. 

lsveçte 
atletizm 

Stokholmde yapılan atletizm mlisa
bakalannda da, Jonsson 5000 metrelik 
mukavemet koşusunun rekorunu kır

mak teıebbüsünde bulunmuştur. Ancak, 
Fenlandiya Maecki bu mesafeyi 14 da
kika 35,6 saniyede koşmuş, Jonsson ise 
14 da. 37,2 saniyede bitirmiştir. 5000 
metrelik mukavemet ko~usunda muvaf
fak olamıyan Jonson, bu koşuda 3 mil
lik mesafede yeni bir İsveç rekoru te
,is etmiye muvaffak olmuştur. 

Müsabakalann neticeleri ıunlar
jır: 

- ili 
400 METRE KOŞU: 
1 - Fcn1andiyalı Taınmisto 48,4 S. 
2 - İsveçli Wachenfeld 48,6,, 
3 - İsveçli Da.mielson 49,3 ,, 
5000 METRE MUKAVEMET: 
1 - Fenlandiyalı Meeki 14 da-

mevsimi içinde ve yeni vapurlarından bir iki 

tanesi geldikten sonra eski \·e ollep olmağa 
müsait olan Sadık.zade, İnönü gibi vapurula.. 
rmı da aaWığa çıkaracaktır. 

• Yanscn tara!mdan hazırlanmıı olan AA. 

kara §ehlr harld pllnlan Vekiller Heyetince 
tudlk edllmlgtir. 

OIŞ~RIDA: 
• Hindl.etan hududunda aşiretlerle Hind 

askerleri arasında bugUn yeniden mUsadc. 
meler olm~tur. Mllsademeler neticealnd·J 

gib! sporcularla 
yakından alakadar olmaklığırr.ız zamanı 
gelmi§ hatta geçmiştir ele. 

renklel".l boyanacaktır. -------------~--

Sırf kendi geyretlcriyle yetişen, fa
kat rakipsizlikten yavaş yavaş sönen 
bu sporcl!lardan biri olan Kasımpaşada 
:Cüçük Piya!~ Büyük Sinanbaşı sokağın-
25 nLımn:a.da oturan Şerafeddin de ken 
disiy1e müı:ahaka yapacak birini aramak 
t21dtr. Biz~ gönderdiği bir Mek~upta 57 
kilo sikictinde olduğı•nu, tek kolla 65 

ki:o kaldırdığını, avni <lerecc i yarabi
l•rı bir haı•erd fle karsrlac:ma': istediği
ni bildirmclr• .. ii.-. 

• Romanya vapuru ile şehrimize muhtel•! 
mlllctıerc mensup 150 soyyah gelmiştir. Sey. 
yahlnr, şehrimizde lld gün kalacaklardır. 

• lktrsat Vekll.leU teftiş heyetleri reisi HU'! 
nU Yaman dUn .Ankarndan şehrimize gelmt:ı 
ve şehrimizde bulunan 1ktısat Vek~eU m!l. 
rettlşlerile görüşerek kendilerinden, yapılan 

t'2ftfşlcr hakkında izahat alnuştır. 
• Al<ay Ye Şirket! Hayrlycnln sonbahar 

tarifelt'rl yarından itibaren bnı;layacaktır. 

Her iki idare, son bnlıar larUeslnde do~nı 
postalarından bir lusmllc yaz aylarma mah. 
sus gece postaıarmı kaldrnnaktadır. ŞlrkeU 

Ha~·rlyE' araba vapuru eeferlerlnl do azalt. 
maktadır. 

• Deniz. olları idare 1 önUmUzdeki yaz: 

30 
PERŞEMBE 

EYLOL - 1937 
Hlcrt: 1356 - Recep ::4 
Turna geçimi tırtınası 

Chın~ln dotuıu <iUDetln bah,1 
1i,5:i 

VakJt Sabah Öğle lklndl /.k§&m Yatsı lmul 
4.~ 12,04 Hi,23 17,55 19,27 4,17 

30 EYLôt; - 1937 

Ista o bul konuşuyor 
( lla§tarafı S füıcfüfo) 

genç bir adam, çeklngen çeldngen yannnız.ı 
sokuldu. B&nıı.: 

- Bay UABER'cl, dedi. LUl!en bir dakik ı 
da beni dinlemek zahmeUııdo lıulunur mu. 
ıııınuz. 

Sonra kendisini: 

- Emin Ak.kan, sanayi mektebi mezunu. 
yum, burada bir dUkkAnrm var, gramofon 
,.o radyo üzerine 1~ yapanın, diye takdlnı 

etti. Ve bJzl, ısrarla dilkkAnında bir kahve 
içmeye davet ctU. 

Emin Akkanrn, tam kökçUler kapısı ağ. 
zrndakl dUkkAnr, tertemiz, bir yerdi. Bize bt. 
rcr iskemle gösterdikten sonra dert yanma... 
ğıı. bıı.şladı: 

Akşamlan burada aıra aıra duran arab ı_ 
!ardan, bunların içinde bilhassa 9.10 kuru'" 
ekmek satan aatıeılann feryatlarından, y'1. 

Açhktan 
baydan adam 
Meğer cebinde 5.500 

lira bulunan 
bir zenginmiş 1 

Dün adliye koridorunda perişan kı
yafetli bir adam birdenbire düşüp bayıl

mış, muayeneyi yapan Tabibiadli Enver 
Karan, adamın açlık ve fazla zayıflıktan 
fenalık geçirdiğini teabit etmiştir. A

damın belediye hastaneleririden birine 
kaldırılması için kağıt yapılırken üze • 

rinde 5500 lira bulunduğu hayretle gö
rülmüştür. 

Yapılan tahkikat bu adamın yemeyip 
içmeyip para biriktirerek faizcilik yap
tığı ve bunun için akşama kadar icra ve 
mahkeme koridorlarında koştuğunu 

göstermiştir • 

Kasım paşa 
klübü 

17 yaşında 
Kasımpaşa kulübU Camialtmdaki 

sahada atletizm, güreı ve futbol müsa
bakalariyle zenginlC!tirdiği bir prog
ramla 17 inci senei devriyesini gelecek 
haftaki pazar günU yapacaktır, 

kika 35,6 saniyede 
2 - İsveçli Hanri Jonson 14 daki

ka 37,2 saniyede. 
3 - Fenlandiyalı Pekuri H dakika 

39,8 saniyde. 

1500 METRE KOŞU: 
1 - İsvçli Lennart Nilson 3 dakika 

52,8 saniyed 

2 - Jonson 3 dakika 53 saniyed. 
3 - Fenlandiyalı Barkama 3 dakika 

54 aaniyde. 
3000 METRE MUKAVEMET: 
1 - Fenlandiyalı Matilainen 8 daki

ka 38,6 saniyde 
2- İsveçli Larson 8 dakika 39 sani

yede. 
ÇEKİÇ ATMA: 

1 - Alman Hein 56 metre 
2 - İsveçli Halmbrandt 52,69 metre 
3 - İsveçli Jonson 51,12 metre. 

iki Hindli asker ölm~. 20 a.ııkcr de yaralan. 
mıştır. 

• Flliatinde blr İnglllz koınfaerlnhı öldürtU. 
meslnden dolayı tevki!ler devam etmf§tlr. 
l{atillert ihbar edene 10,000 1nglllz Ura.sı va. 
adedllml:ıUr. 

• Muıır krah Faruk, kapltfillııyon!arm ldğ. 
vlne dair MontrlSde imzalanan anla§m&)"J 
taadlk etmlıtlr. 

• 1nglllz Baıveklll M. Channberlaln teşrlnl 
evvelin sekizinde 1ngtlterenln harfct afya.9eU 
hakkında mUhlm bir nutuk ırat edecektfr. 

• Mıınr hUkt>.meU Tokyoda bir elçilik lhda... 
.ııma karar vennlşUr. 

• Filfstinln taksimine karar veren komts. 
yon relal Lord Peel bugtln Londrada l!lmUo
tUr. Lord 70 yaşındaydı. 

• Daily Exprea gazetcJ!inin Kahire mubıı. 
birinin bildirdiğine göre, !taıya, Yemen ima.. 
mr Yahyaya, iki tank, d6rt tayyare topu, 
radyo makineleri, 20 bin tU!ek ve cephana 
göndermlgUr. 
Yemıonln payitahtı olan Sanada, bir 1tat. 

yan Mkeı1 mUtchMS181 Yemen ordusunu ya. 
tl§Urmektedlr. 

• Norveç kraliçesi Londraya gitml§tir. 
• lnglllerede muhafazakArlarrn en eski gs... 

:r.etesl olan lfornlng Pol!lt. bugUn :ıo EylOl 
eon nllshaaınr D'!~redecekllr. 

lun tamamen kapandı~ındnn, uzun uzull 
bahaclU. 

Bu sırada dUkkluııo Ust kalından qa~ 

mini mini bir yavru iniyordu. HenUz lkl ya. 
~11nda kadar olan bu kUı;Uk, san saçtan, tom
bul suratı ile o kadar güzcldı ki, konuşmayı 
fillln unutup onu ııeyretmeye clalm.!§t.ını. 

O zaman, Emin Akkl\n ffUharla: 
- Benim çocuğum, dedi. Evim dUkktnc:ı 

Ust t&rafmdadrr da.. 
Çoc•Jk yanrmıza geldi, tam bir sokulgaıı... 

\ıkla kendini sevdlrmeğe başladı . Bir taraf
tan da babası tekrar dert yandı. 

- Biz ne ise ama, geceleri gürUllUden bU 
biçare yavrum da uyuyamıyor. Civarda bir 
çok evler vardır. Onlar da h"P gUrUltUdcn 
§lklyetçf. Bunun önü muUak alınmalıdır •• 

Çadırcrlar semtinde aon şlkAyct bu st\zlet" 
oldu. Emin Akkan ve çok gUzel çocuğuna 
ved& etUktı-n sonra, foto Ali ile beraber, B'· 
yazıdm yolunu tuttuk •• 

llABEJtcl 

Yekta Ragıp 

Radyoda 
Dlln akşamki 
musahabe ••• 

Kıymetli arkada§ımız Yekta Ragıp 
dun ak1Clm İstanbul radyosunda Bey· 
oğlu Halkevi namına bir mtisahabede 
bulunmuştur • 

Eroinin ve -Oiğer keyif verici zcıhirle 
rin zararlarını, mesleği dolayrsiyle te· 
mas etmek imkanını bulduğu ravaltıla· 

rın hayatlarını anlatarak tebarüz etti· 
ren arkadaşımız bu iptilaların insanı na· 
sıl alçaltıp mahvettiğini canlandırmı~ 

tır. 

Mısırlı Paşa 
evlenemedi 

Yetmiş yaşında olan sabık Mrsır ba§· 
vekili Tevfik Nesim paşanın, Viyana· 
da aşık olduğu 17 yqmdaki gilzcl bir 
lokantacı kızla evlenmek üzere bu· 

lun.duğunu yazmıştık. Bugiln gelen 
Fransızca gazetelerin bildirdiklerine 

göre, genç kız, sadece imam nikahı yap 
mak teklifini muvafık görmediği için 
ihtiyar nitanlısından aynlmıştır. 

Resmimiz Marya Buebner'in, müte: 
essir bir vaziyette Kahir~i terkettiğins 
göstermektedir. 

l••···-············••H•••••••••••••••••••••••••ff•···· 

Şeker 

mUsabakamızda 

,Hediye 
kazananlar 
"Ulusal Eekonomi ve Arttırına 

Kurumu,, tarafından tertip edi
len şeker müsabakasına i~tirak 
eden ve tstanbuldan başka yer

lerde bulunan okUyucularıınıı-. ·ık 
dan kazananların hcdiyelen 1 

teşrinin onundan itibaren gönde. 

rilecekti.r. 
Ulusal Ekonomi Kurumu, ayni 

: mahalden bir kaç kişiye hediye 
İ çıktığını görerek hediyeleri toplu 
i göndermek maksadiyle böyle ba-

l rekete karar vermiştir • •• .: ..................................................... . 
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Kahraman ve mert 1'ürk korsanları devrinde ŞAKA" 

A vrupanın gaddar 
ve vahşi korsanları 
işkence icadı.nda şeytani zekaya 

sahip müthiş haydutlardı 

Nurullah Ataçın gayri 
münteşir bir yazısı 
Osman Cemalin himmeti\e 

unutulup k·aımaktan kurtarı\dı 

Akdenizdeki aon konanhk hldiae. 
leri, inaana ıayri ihtiyari maziyi ve 
bilhaaaa, konanlıiJn en fazla ldehtet 
saçtığı 16 ıncı ve 17 inci ıı~ırlan hatır

latmaktadır. 
Biz burada, TUrk kariler tarafından 

malUm olan ve bazı Avrupa mUverr h
icrinin aaçma iddialarına raemen, ekse
risi, yağma, talan ve ifkence yapan de. 
ğrl,, fakat denizlerde TUrk hikimiyeti
nin teıiıine çalııan kahraman Türk de
nizcilerinden ba.hactm:yecek, kelime
nin tam mlnaaiyle .. korun,. olan ve 
gıddarbklariyle ortalığa dehtet aaçan 
barı meJbur Avrupalı ıemicilerin faa. 
Uyetlerini hatırlatacatıı .. 

• • • 
Olonnua adındaki Franıı.ı konanı, 

paralarını nereye aakladrklanm MSylet. 
mele için, eıirlerini ukallanndan attı
rırdı. David iac onlan bacaklanndan ve 
kolarından bağlatır, öldürUnciye kadar 
gıdıklardı. Hollandalı Otto, bet kilo 
ağırlığındaki kılrciyle tir .ıdarm ikiye 
bölerdi 

Pieraon adındaki Norveçli, incecik 
kılıdyle esirlerinin kulaklannı keser ve 
''esirin omuzlarına el sürmeden 700 
çift kulağı kökünden uçurmak,, la ifti
har edredi. İtalyan Watt'm, tin ba§ par 
maktan mütetekkil bir kollekıiyonu var 
dı ve bu korkunç kolleksiyonu herkese 
göster'rken, gülerek ıöyle derdi: 

- Bu kollcksiyonun bir e~ini daha 
bulamazsınız. Parmakların hiç birisi. 
·::l:ğerine uymuyor 1. 

Jng=~=z kortanl?r ndan Hanri Mor

gan, ispaı.yol &a ... ılerindeld faaliyeti 
esnasında b' r hpanyol uilzaduini, 
bacaklarından ve kollarından dört dire. 
fe bağlatarak. havaya ıerdikten sonra, 
Uzerine cesim bir tat koymuı ve salla

ınağa başlamııtı. 

Dört saatlik b1r iıkenceden sonra, 
ar.:Jzade, ~atosunun mendivenleri altına 
beı yilz altın sakladığını ıtiraf etmittir. 

Fakat, onun baıka aervete de malik 
olduğunu bilen korsanlar, bütün ifraz· 
larına rağmen, itkenceye devam etmiı
ler, sakalını ve uçlarını 3•akmı1lardır. 
Adamcağız paraaı olmadıfına yemin 
ctmit: diılerini ıökmüıler; bütün ıer. 
vetini kaybetifi.ni aöylemit: kulaklan
nı çekerek koparmı9lar: bu da bir neti
ce vermeyince, korsanlar ona aopayla 
öyle b"r dayak atmağa baılanuılal'dır 
ki, asilzade, son nefesini vermek üze· 
reyken, servetin:n nerede saklı oldu • 

ğunu anlatmıştır. 

Bu aervetle hüıbütün kuvvetlenen 
Morgan, Puerto Belloyu muhaaara et
miıtir. Daha evvelden yakaladığı bir 
çok papası korsanlarının önüne katmıf, 
kaledekiler de, tabii papazlara mukabe
le edeme~nce, kale kolaylıkla fethedil

miıtir. 

Morgaf\ bundan sonra adamlariyle 
Panamayı geçti, ıckiz bin kiti tarafın.. 
dan müdafaa edilen ıchrl aldı, ortalığı 
yağma ederek, muazzam aervetler ele 
reçirdi; ı:mandaki t.panyol gemilerini 
de aldı ve ıervetle yüklii olan bu ıemi· 
terle, aağ ve salim olarak Sen - Domi

nig' e dönldü. 
İngiltere ile Jspanya araırnda sulh 

aktedilmi§ti. Morgan ''İgten çekilme. 
ğe,. karar verdi. Adamlarının altınlan -
na ambargo koydu ve kırk milyon al
tınl,. fngiltercye döndü. 

Böyle bir servete mal:k olan bir kor 
tana b:ttabi artık konan nazariyle ba. 
k1lmadı Hükumet, mceeleyi ka1>5ttı: 

Kral ikinci Şarl ona ıövalye unvanı ve
rerek kendisini Jamaik valiliğine ve 
ayni zamaııda meb'ualuia tayin ettl. 

Morgan. bu yeni va.zifeainde, yüz 
lerce korsanı i<lam ettirdi ve her fırsat. 
ta bUyUlr bir ciddiyetle ıu beyanatta 
bulundu: •Denizdeki haydutlu1ı:lara ır 
ttk bir nihayet vermeli! Sey:Uıcfer cm-
";... J 1 ' • --,-ete 1 mma ı ,, • 

Bizim Nurullah Ataç geçen gün tasında mı doğdu? Kara kıtta• zcmhe· 
"HABER" de "Sanbahar .. diye bir şey r~e. şubatta doğanlara ne buyrulur? 
yazmıştı. Galiba, yazdıktan sonra bu Hazır sıra11 gelmiıken ıunu da 
yazıyı kendi de beğenmemiş olmalı ki söyliyeyim ki. hani. kendilerine "Ne ıo-
yazırun sonunda töyle diyordu: ğuk buz gibi adam!,, dediğimiz intanl~-

.... 
Olıın•ıwı iiinı1i Fraııoıı~ 1ror.oıanı gaddar 1ığile me<ı7ıurdıı. Bir gilttde di5rt gemi
>ıin mürettebatını denize döktiirnrıi.ş, esirlerini saka13armdan asma.§ t.16 

gıdıklayarak ölctürmit§tür ! 
Morgan evlen<li. ço:uklan, torunları vemetlerine rağmen, korsanlann bir 

oldu ve hepsi de büyük bir saadet ve 1 çoklannı katletti •. bazılarını lda esir etti. 
reb\.ı içinde yapdılaı. Bartelmyu bu esırler arasındaydı ve 

• • • hüviyeti, ancak, filo Kampe§te deın~r-
Bu §ekli:le ölen korsanlar, tabii gayet leyince anlaşıldı 

azdrr. Ekserisi kan ve ateş içinde ge- Bartclmyu bu §ehri bir defa yağma 
çen hayatlarını gene kan ve ateş içlnde ettiği :çin, kendisini derhal tanıdılar ve 
lltirmitlerdir. Ve bir ço~larının l<ia derhal idamına karar verildi. 
kim oldukları hiç bi:: zamJ.n anlaşılma. Hükmiln infazı zamanı yaklaştığı bir · 
mııtır. Bunlardan biri de, bir İspanyol sırada, Bartc!myu, müth.:ş bir milcalde-
gen-;sine yapılan hücum esna!'.ında, ken leden sonra elinin birini demirlerden 
di eliyle doksan ü~ gemicisini katleden kurtardı. Bir bahane ile muhafızı yanı. 
Olaunua'dır. Roş Brezilyana adındaki na getirtti ve demiri kafasına indirerek 
konan da, etrafa öyle bir d~hşet telkin öldürdü. Sonra, iki boş ıarap tulumunu 
etmişti ki, yakalandığı halde. düşman- beline bağlıyarak ve kama::anın İumbu-
ları onun tehditlerinden ve ~rkadaşlan- zundan denize gfrerek, gecenin karan -
nın intikam al.lcafından korı~arak ken- lığı içi:le, yüze yüze kaçtı. 
didi serbest bırakmıılaıidır Gemiden sahile bir mil mesafe vardı 

• • • 
Gaddarlığı ve batından geçen mace 

raların çokluğu itibariyle en meşhur 

korsanlardan biri de, ıüphcs:z Bartelm
yudur. Onun kim olduğu ve nereden 
geldiğini hiç kimse öğrenememişti. Bir 
giln, d.itlerinden tırnaklarına kadar 
müsellih yetrr,:ı kifilik tayfası bulunan 
bir tspanyol lı:alyonuna hücum·etm·ş -
ti. İspanyollar büyük bir cesaretle ken
dilerini müdafaa ettiler ve korsanlan 
gemiye çıkarmadılar. Bunun üzerine 
korsanlar, uzaklattılar ve uzaktan, top 
ve tüfekle ateı etmeğe b:ıgladılar. 

tspanyollarm yirmi topu vardı. Fa -
kat bu kat'iyyen işlerine yaramadt. Çün 
kü, korsanlar o kadar isabetli ateş edi
yorlardı lrt. topa yakla§an muhakkak 
ölüyo~:lu. Bunun üzer'ne k:ıçmak iste
diler. Fakat yelkenleri açmak üzere e
lini ipe uzatan her tayfada dütüyordu. 
Bu ölüm uçan ateş. altı saat müddetle 
devam etti ve korsanlar tekrar kalyona 
yaklaştıkları zamanı hiç b:r mukavemet 
görmediler. 

Bartelmyu, küçük ve eski gemisini 
terkederek, tıpanyol gemiaiyle Küba 
aahillerine ccJdi. Fakat su aln;ı,alc üze 
re bir limana cirince, üç tapanyol harp 
gemisi onlara saldırdı ve müthiş muka-

ve bu c:varda b:r hayli köpek balığı 
mevcuttu; buna rağmen, sağ ve aalim 
olarak sahile çıkmağa muvaffak oldu. 

Firan:nin asıl korkunç sahneleri bu. 
rada başladı. İnsanların izini bulmağa 
ah§tmlmış kö?eklere izini kaybettir -
mele için, küçük bir akar su aradı ve bir 
çay bularak, mlllerce mesafe, suyun 
içirwöe yürüdü. Sonra, gün doğmadan 
evvel, kenardaki cesim bir ağaeın kök-

le~ altında, sudan çıkmanıak prtile 
pusuya girdi. Sahilden ve üze:inden ge. 
çen bir çok gruplar onu görmediler. 

Hatta bir aralık, onun gizlenmiş oldu
ğu köklerin üzerine b:r İspanyolla bir 
zen:i oturdular, ve korsanı bulduktan 
takl:lirde, alacakları ikramiyeyle neler 
yapacaklarını anlatmağa başladılr. 

Sonra gürültülerin ve takiplerin ar 
kası kesildi. Bartelmyu da tehlikeyi gö 
züne alarak yoluna devam etti. Silihııı 
dı, yarı çıplaktı ve açlıktan ölecek bir 
vaz:yete gclmİ§tİ. 

Kafasını gefrene büyük bir mükafat 
vaddedilmi~. Ve toprakla sular bile 
onu mahvetmek istiyorldu. Her tarafta 
zehirli yılanlar, vahti hayvanlar, ıular 
da da korkunç timsahlar vardı. Bartelm 
yu geceleri yüri• ... :•r:·-~ r't-vam edip, 

"Bu perişan. biribirini tutmaz satır- rın çoğu mutlaka bu kıt aylarında doı· 
ları niçin yazdım'! Doğrusu bunu ben muşlardır. Karakterıiz in~ ~e: 
de bilmiyorum ı.. lince onlarda muhakkak kendılerı cıbı 

Bravo Nurullahcığım. aşkolsun 1 O tam bir karaktersiz olan ilkbaharla ıon-
yazındaki periıanlığı ve satırların biri- baharda dünyamıza teşrif buyurmuı· 
birini tutmamaıını sen de itiraf ediyor- lardır. 
ıun ı Zaten sen, icabında kendi kusu- Gelelim şimdi asıl mevzuumuu.: 
runu bile hiç çekinmeden itiraf ede- Bugünlerde ıekercilerin harıl hanl 
cek kadar haktinaa bir çocuksundur. kıtlık patlican reçeli kaynatmalarına 
Fakat azizim. hani ıenin geçen yıl, bakıhrta sonbahar girdi demektir. Son-
gene bu vakitler ve gene "Sanbahar,, baharda benim en çok botuma giden 
batlıiı ile yazıp da o zamanlar Bayazıt- nedir bilir miıiniz? Akpm üstleri kırla-
taki ağaçlann altında nargile ve hazır ra bahçelere gidip o k~Ulı:, lormııı:ı 
cigara içerek bana okumuı olduğun bir tu~uplan tıpkı ilkbaharda kiraz kopa-
yazı vardı. O dururken sanki ne diye nr gibi ağaçlarının dallarından elimle 
"Bu periıan ve biribirini tutmaz satır- birer birer koparıp tane tane yemek! 
lan., neırettin? Geçen ıeneki o yaz~nı Sonra gün batıp da ortalık ıoılqırken 
belki unutmuıundur. Unut, unutma, ıı- Alemdağı yollarında çifte ile çinekop a-
te ben timdi una onu hatırlatıyor ve o vına çıkmak! 
gayet dii%ciln, inıicamlı "Sonbahar., ya- Sonbahann en hoı mcyveıi bence 
zım. timdi müaaadenle Haberde neıre- Trabzon hurmaııdır. Hele bunun ıerbe· 
diyorum: ti ile dondurması emaalıizdir. Fakat 

Sonbahar ben Trabzon hurmuının daha ziyade 
Tamamiyle girdi mi. ıirmedi mi? turtusuna bayılırım. At kestaneainin 

Pek farkında delilim! BugUnlerde şe- de turşusu fena kaçmaz ama bu yıl 
kercllerin harıl harıl kıtlık patlican re- bahçemizdeki o, canım at kestanelerini 
çeli kaynatmalarını bakılırsa girm.:ş de- bizim bah~van daha yazdan enginara a 
mektir ı Hoı. bence 0 , girse de bir, gir- şılamış ! Halbuki tuhaf değil mi, her-
meıe de ı Zaten yalnız sonbahar değil, kes sevdiği halde ben enginarı hiç ıev-
bence ilkbahar da öyledir. Çünkü, bun- meml Neresini seveyim a birader, mı· 
lann ikisi de deve kuşuna benzerler. Ba- zıkaların davul tokmağı gibi bir ıey 1 
karaınız. bunların ikisi de yarım yama- Eğer ben. bir caz şefi olsaydım, caz:-
lak yaz, yarım yamalak kıştırlar. Hal· bandı idare edene davulu mutlaka en-
buki ben, böyle yanar döner insanlar ginarla çaldırırdım. 
gibi bukalemon mevsimleri de sevmem t Enginar dedim de hatırıma geldi: 
Mevsim de:!iğin ya ııcak olmalı, ya so- Bu kelimeye en uygun. en güzel, en a-
ğuk t Hani, kıt günü nasıl çorbanın, henkli kafiye nedir bakayım? 
salebin, çaym ve yaz günJ vişne terbe· Bulamadınız mı? Öyleyse ben söy-
tinin limonatanın karakulak suyunun liyeyim: '" 
ılığına aklım ermezse mevsimlerin de Dengi nar! 
tam manasiyle ne ııcağa, ne ıoğuğa ve Alın size bu 'kafiyeyle yapılmıt ıa-
yahut ne soğuğa, ne sıcağa benzemiye- rif bir manicikl 
nine bir tUrlü aklım ermez! insanın "Hey enıinar, enginar.,, 
hunsaıı olur ama - bilmem hayvanın "Güzellikte dengi nar, " 
da olur mu'! - mevıimin hünsası bana "Gözleri hünnap gibi, " 
pek aeaip gelir. Eğer Bay Fatinin bana "Dudağının rengi nar! 
gikenmiyeceğini bilsem ben, yılı dörde Vakıa yukarıda ben enginaroan nıç 
değil, b~ndan sonra ikiye ayırırım. ho§lanmadığımdan dem vurdum. bu-
a:dlarına "İlkbahar". "Sonbahar" deni- rada da onu güzellik cihetinden narla 
len bu karaktersiz mevsim karikatür- bir tuttum. Ziyanı yok, buna edebiyat-
lerini hemen ıskartaya çıkarır onların ta "tezat,. derler ki bunun da tam kafi· 
yerine ıeneyi ikiye bölerim: yesi "'mezat,. ve manisi de §Öyledir: 

"Yaz", "Kış"..... "Bu ne tezat, ne tezat ,, 
Ama bir mesele var, yazı mı önce "Hani ya haraç, mezat,, 

"U . söylemeli, kı§ı mı? Evet bu mesele cuıı: verıyorum ha!,, 
çok önemli bir meseledir. Tabiaatte yaz "Çünlı:ü müıteri kesat!,, 
mı önce gelir, kış mı? İşte onun için ben de burada artık 

Vakıa ben dünyaya yazın geldiğim sözümü kesip kalemi elimden atıyorum! 
için bence yaz, kıştan öncedir. Fakat, Nurullah Ataç Aalma mutablkttr: 

bakalım herkes benim gibi temmuz or- O. Cemal KAYGILI 

gündüzleri bir yere ı'.rip uyuyordu. 
Ot ve af aç köklerr yegane gıdası Mi, 
her tarafı dikenlerle yırtılmıt. ayakları 
titmitti. Buna ratmen mütemadiyen 
yürüdü. Tabiatle müthit mücadelesinin 
dördüncü ıünU, Bartelmyu uazktan ıe 
len çekiç ıesleri duydu. 

Yavatça ıUrUnerek o tarafa doiru 
ilerlcJ:li ve den1zi gördü. Deniz lrıyıam • 
da, kumların il.zerinde ik; çadır kurul -
ımuıtu ve biriıi n8bet bekliyordu. Kır -
mızı elbiseli adamlarla dolu iki büyilll 
aandal sahile doiru yaklaııyordu ve 
daha uzakta .demir atnuı olan bir gemi· 
nin tekneıl üzerinde tayfalar çahııyor
du. 

Bartelmyu, çılıın bir sev. nç duydu .. 
Bu adamlar koraandı . 

Konanlar, kendilerine doğru yakla
şan, çıplak, zayıf, saçları ve sa.kalı biri
birine karışmış ve sol eli üzerirJ:le de. 
mirler bulunan bu garip adama hayret 
ve dehıet iç:nde baktılar, fakat biraz 
sonra. onun kim olduğunu öğrendiler. 

Bartelmyu yüz korsannın baıına geç
ti, ge<:e Kampeş limanına g,'rdi ve ken· 
disini yakalamış olem İspanyol harp 
gemisini zapetti. Bütün tayfa denize a· 
tıldı Yalnız içlerinden bir k:fi sandah 
bindirilerek. ıeh'r halkına ıu emri b'l. 
'dirmeğe memur edildi: Bartelmyu'nun 
kellesi için vaddedilen mükıfat, batml-

mış ve katledilmiş olan tayfaların, dut 
ve yetimlerine verilecek, aksi takd:rde. 
şehir yağma ecVlecektir. 



~AYAN DA fEb YUrDmeslnl ? 
(g) ~ 6 ~ biliyor musunuz a 

Güzel görünmek için pahalı 
elbiseye değll, tavirlarınızın 

zarifliğine ehemmiyet 
veriniz 

811 cici kız, l\Uss Bonnn Cla.lre hımlnl tqı. "-, 
yor. Spor clblseler:lnJ ıtefhJrdekl lhtlsamu al& 

de tee11m edenlnlz 

MeJhur İngiliz: romancısı du Mauri
er, Frilby namındaki romaniyle bU. 

tün dünyanın nazarı dikkatini Paristc 

Quartf.cr Latindeki artist modellerinin 
üzerine çekmişti. Bu, kırk sene oldu. 

O zaman, modeller ancak ressam ve 
heykeltıraşların i§ine yarıyordu. Mo -
del olmak için bir ressam veya heykel

tJraşın muhayyilesini olqıyacak kadar 

güzel. olıhaktan ba§ka geye ihtiyaç yok. 

tu. Esasen bu ressam ve heykeltıraıJar, 

gayet fakir olduklarından kendilerine 
mcl:Iellik yapanlara ekmek parasından 

fazla ücret veremiyorlardı. Buna mu -
kab'l modellerin Ş:.şmanlaınalannı da 
hoş görüyorlardı. 

Bugün modellik bir çok kollara ve ih 
tisas şubelerine aynlmıt bulunuyor. 

Maharete ihtiyaç gösteren bir meslek -

t ir. Ticari sahada, ''model,, büyük bir 

rol oynamağa' başlamıştır. Modellerin 
giymiş c:ci ıLl:m çoraplar, §apkalar, 

eldivenler, ayakkabılar, korsalar gaze

telerin ilan slitunlannda halka teşhir e-

c!f.lir, ve şayet fotoğrafları iyi çıkmı~sa 
bu mallar çok satılır. 

Hiç bir mağaza, veya fabrika mahnın 
ehliyet sahibi olmıyan ve giytdiğini gös-

termesini bilnaiyen acemi bir model 

tarafından ~ir edilmesine razı ola -

maz. Uzun ve mütenasip endamı ile bir 

otomobil ilanında çok yakışan bir genÇ 

kız, mücevher ve cigara teşhirine mu • 

vafık ellere, veya ruj teşhirine muvafık 

dudaklara sahip olmıyabilir. Modeller 

için ayn ihtisas §Ubelei.nin kabul edili
~ bu sıebeptendir. 

Bugünün modellik ıclersi almış mo -

dclleri kırk sene evvel sü.tudyolarda ça. 

lışan geliıi güzel modellerden çok da

ha başka §eylere O:lr.kat etmek mecburi
yetindedirler. 

Bugün modellik bir genç ka. 

dın i ~idir. Onun için mcı:lel, yüzünün 

Cüce inek 
duydunuz mu ? 

~ 

lnsr..n12.rm cUccsl olduğu gibi meğer 1 
inc!derin de cUccsi olurmuş! 

Resimdeki küçük ineğe bakın. Ame
'tlkada Kansas da Harry Elrod namın 
da birinP. ait olan bu ineğin bacakları 
sadece 18 santim yüksekliğindedir. 

Boyu da altmış santimi geçmiyor. 
Maamafih bu alçacık bac3.lrlarm üs
tüııje normal cesamette bir vücudu 
varchr. :!nck doğurunca, anası gibi cü
r~ o!:nnyan yavnısu, annesinden sUtü 
namı emeceğini Şllşırıyor. Bir müddet 
ııç knlıyor. Fakat nihayet köpek yav-

rusu gibi yeı lere yntıırak c-mme~t. Iil
zım geleceğini akıl edebiliyor. tık doğ
duğu zaman bu garibeye pek kızan sa
hibi şimdi son derecede memnundur. 
Cüce inf\k, teşhir edilmesi dolayısile 
bütün diğer ineklerin getirdiği para
nın iki mislini gctirmelctetlir. Garibe
yi tetkik eden hayvanatçılar ancak 
üç yüz milyonda bir böyle bir şey 
olabileceğini ifade ediyorlar. 

Şimdi, ylizlerce Amerikalı, elice 
ineği görebilmek için Kansas yolunu ~ 
tutmu§ bulunuyor .. 

................................................................ 
A - Adnnlarmızı kalça.dan atouz. 
B - Eweü ayaklarmızm ucuyla. yere 

basmrx. 
O - Ayaklarmızı blrlblrlnln tam hl:u.aoıı& 

atouz. 
D - Başmm dik tutunuz.. 

-························································-··· 

M odeJ mektebi t:ı. 

ötrenlyor 

~ 

ve vücudunun gençliğin! muhafaza et-

mek mecburiyetini hiHeder. Model, vü. 

cudunun ve yUzUnUn Uzerinde derhal 

tesirini gösterebilecek gece eğlencele

rinden muhakkak sakınacaktır. Elbise. 

terine, ayakkabılarına, tıranaklanna iti

na edecektir. İyi bir model, Nevyorkta 

haftada yetmiJ be§ dolar ka<iar kazana. 

biliyor. Fotoğraf modelleri ise yüz el

li dolara kadar ücret alaliliyorlar. 

Dil§ününüz ki, bugüniin bir çok si. 

nema yıldızlan, dün birer küçük model

diler. Madeleine Carrol, Helen Vinson, 

hatta hatta ilahi Greta Garbo bile bu. 

günkU mevkilerini, muvaffakıyetlerini 

ve servetlerini modelliğe borçludurlar. 

Gene modellik, bir çok genç kıza 

ni.lyonerlerle evlenmek fırsatını da ver

miştir. 

Moda modelliği için sadece gilzellik 

ki.fi gelmyior. Tahsile ve uzun bir gör. 

güye ihtiyaç vardır. 

Moda modelleri timi' o 1:.adar fazla 

talep olunmaktadır ki, Amerikanın ve 

Avruparun belli baJlı md:la I!lerkezlerin 

de model mektepleri açılmıştır. Bu 

mekteplere rağbet her sene daha fazla

laşmaktdaır. Nevyorkta geçen sene 

ı 600 talebesi olan bir mektep bu sene 

3824 talebeye malik olduğunu ilin et
mektedir. 

Bu mekteplere, yalnız model olmak 

istiyen genç kızlar değil, sosyete kadın 

ları da gidiyor. Güzel görüneblimek 

nazarı dikkati celbetmek için sadece iyi 
1dansetmes'n: bilmek, iyi konu~abilmek 

yetmiyor. Oturmayı, kalkmayı, yürü -

meği bilmek te icap ediyor. 

Kadım gösteren elbise değil, tavn 

hareketir. en zarif, en pahalı bir elbise, 

pespaye bir kadının sırtında paçavra 

manzarasında görünebilir. Buna mu • 

kabil, hareketleri düzgün bir kadın, mü

tevazi bir ropla, pekala alakayı kendi 
üzer:nde toplayabilir. 

Model mekteb:nin öğretmenleri, ta

lebelerinin yürüyüşüne çok ehemmiyet 

veriyorlar. öğretmen, ilk olarak, baca. 

ğın vUcuda kalçal:Ja bitişik olduğunu 

hatırlatır. Bir çok kadının yaptığı yan
'* gösterir , 

Yanlı§ Y.liı Ur.en kadınlar bacak • 

Jarını kalçadan oynatmayıp dizden oy. 

natanlardır. Bu suretle ya düşecek gili. 

büstleri önde, kalçalan arkada, yahut 

ta topuklanna basarak gitmektedirler. 

Model mektebin.in yeni talebesine 

yürüme öğretilirken aıduru kalçasından 

at:mağa başlaması ve sonra dizini bük -

mesi söylenilir. Bunu tatbik ettiği tak

dirde miivazeneyl t emin için baş ve 

boynu devekuşu gibi önd~ tutmak mec

buriyeti kalmaz. Başı dik, omuzlan düz 

olarak zarif adımlarla ilerltyebilir. 

Moda modelliği, uzun topuklu ayak

kaplara ihtiyaç gösterdiği için tecrübe

ler yüksek ökçeli ayakkaplarla yapılır. 

Müstakbel modele, ''manken adunr,, 

namı verilen adımı atması da öğretilir. 

Bu adımda ayak ucu yavaşça dik olarak 

yete konur: Halbuk,~ kal:lrıların çoğu 

adım atarlarken tak diye topuklarına 

' Bu gOzcl kızlar iç ı:a.nıaşrrtamn g8ster. 

mckte clıldcn ıu:ıhnrct. aah.lbl değil mi? 

cek şc7, bir ayağı, diğer ayağın ayni 
h izasına atmaktır • 

Bunun için yere lir düz çizgi çizilir 

\'e model bunun ilzerinde her iki ayağı 
basa basa yürür. 

Bundan sonra başına bir kitap koya. 
rak ylirümeyıe alıştırrrlar. Bu kitap 

başını dik tutmasmx ve kendine bir za· 
ralet vererek yUrümesini öğretir. Salo

nu on defa, kitabı dilJürınedcn dolaşın
ca yürümesini öğrendi demektir. 

Düz yerde yürümesini öğrendikten 

sonra merldiven çıkmasını ve inmesıiııi 

öğrenmek sırası gelir. Bilhassa moda 
modelleri için bu çok mühimdir. Çünkil 

teşhir esnasında bir çok merdivendefl 
inip ~kmak lazım gelmektedir. Bu, yil· 
rümesr.ni öğrendikten sonr~ nisbeteıı 

kolaydır. Akılda tutulması lazımgelefl 

nokta, dizleri binöirine yakın tutmak 

ve bir ayağı atarken cliğer 41yağ?n önU· 

ne atmaktır. 

Bun!:ian sonra, oturduğu zaman ayak 
tarını ve ellerini nasıl tutacağı gösteri

lir. Oturma vaziyetinde ayaklar içİJ' 
şimdilik en çok tercih edflen tekil a· 
yakları birbir üstüne atmaktır. Eıter 

ise birib:ri üstünde kucakta durmalıdır• 

Ayakta iken model ellerini kalçasın• 

..!-:-.. ·-koyabilir. Fakat parmakların UilU'"" 

şağıya doğru vaziyette korunası şarttı~· 

Ayakta iken eller için şayanı tercih b~ 
vaziyet daha vardır- El sıkıyonnuf gı

b•i iki eli biribir içine koyarak önde tı.ıt· 
uuık. Fakat bu takl:iirde parmaklarıı' 
yukan doğru işaret eder vazyette olııı"" 

sı lazımdır. tı-

Bunlan da öğrendkten sonra ını.ıri· 
telif elbiselerin nasıl giyileceği göıt~ 
1. M lA lbi . il - etbıseır. ese a spor e sesı e sua•v J3Uıl-

sini giymek arasında fark vardır.~ 

lan da öğrend=kten sonra, artık tıbt 
diplomayı hakketmiştir. Hayata a 
ve çalışmağa başlar. .-----' · 

HA~E~;k• 
lslanbulun en çok satılan /ı 

İfôn/arın• 
akşam gazetesidir. kör etlerfef• 
HABER'e verenler 
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KiM HAKLI? 
Boşanmak istiyorlar 
Kadın: Yatağa yılan alarak uyumak istiyor; gece 
yarısından sonra kitap yazıyor; çıplak geziyor ı 

Erkek : Sofrada kavga çıkarıyor; cigara tablasını 
kadının başında parçallyor ı 

ikanın 

Amerikan gazeteleri, Amerikan sos

yetesini günlerce meşgul eden ve bir 

karı kocanın bir:birini haksız çıkarmak 

üzere boşanma sebepleri olarak ileri sü

rebildikleri ne varsa hepsini ihtiva et

mek itibariyle bir dekor teşkil eden 

hayli dedikodulu bir boşanma davası

nın tafsilatını vermektedirler. 

yüksek sosyete aıemini 
bir karı 

meşgul eden 
koca davası 

Bu enteresan boşanma davası, 

Orange şehrinde meşhur bir diş clokto

riyle karısı arasında uzun bir evlilik 

hayatından sonra baş göstermiştir. 

Dişçi Gi rding ile genç ve güzel karısı 

Peggcy. Amerikanın yüksek sosyetesi· 

ne mensupturlar. Madam Girding eski 

N ev Gersey valisi ve sayılı Amerikan 

zenginlerinden Mr. Stokes'un kızıdır. 

Babasından tevaris edeceği dolarların 

milyonlara baliğ olacağı muhakkak 

addedilmektedir. Kocası doktor Gir

ding ise senede yüz bini aşan rakamlar 

a:-:ısında bir kazanç temin eden meşhur 

ve çok s vil n bir dişçidir. Vaziyet böy· 
le olunca, bu karı koca arasında para 

m:se.ı esinin lir rol oynamadığına ve 

fakrü zaruret:n mevzuu bahsolamı· 

yacağına inanmak lazımdır. Ancak 

. Peggy kocasından büsbütün ayrılmak 

fikrinde değildir. Ayn oturmak ve bu 

aynlık için de nafaka talep etmektedir. 

Doktor ise doğrudan doğruya boşanma 

i teğin.dedir. 

Doktor nit-'n boşanmak istiyor? 

Fakat davanın asıl enteresan kısmı 

boşanma istiC:alarında ileri sürülen id

diaların p:arabetidir. Evvela doktorun 

iddialarını izah edelim: 

Doktor iddianamesinde, karısının. 

müşterek yataklarına bir yılan almak, 

yani (doktor, kansı Peggy ve yılanın) 

üçü bir arada yatmak arzusunu izhar 

ettiğini yazmaktadır. Bundan başka 

dişçi M. Girding şu iddialan da serdet

mektedir: 

"Müddei evin içinde hizmetçiler ve 

çocuklarımızın önünde çırçıplak dolaş

mak itiyadında.dır. Bundan müteaddit 

Misafirler (§ato sahibine) - Şura. 
da.ki ad:nııı da 1oonnıza baktığı için 
1ni astırdını:::1 

- Hayzr. Mütenazır olsun. diye/ 

defalar şikayet etmem üzere bana §Un
ları söylemiştir: 

- Sen pek buda1a bir herif ıin. Bu 
kıyafet artiatiktir. Ne vamut sanki! .... 

"Bunda=ı maada g:.ineşten katiyen 

hoşlanmıyan Peggy bütün evin içini 

loş bir hale sokmuş, adeta bir izbeye 

eçvirmiştir. Yağmurlu, fırtınalı hava

larda üzerine incecik bir şey giyerek 

şapka:;ız, sırsıklam oluncaya ka.dar do

laşmaktaılzr. Bunun sebebini sordu

ğum zaman yağmurun vücuduna çarp

masından, şimşek çakarken ve gök gür

lerken böyle avare avare dolaşmaktan 

hoşlandığını söylemiştir. Hatta çıplak 

ayakla karların Üzerinde gezdiğini belki 

yüz defa görmüşümdür. Ayni zamanda 

karım m:ithiJ bir kannca düşmanıdır. 

Nerede bir karınca yuvası görürse gidip 
hemen ayağiyle zavallı hayvanları çiğ-

nemektedir. Buna mukabil koskoca bir 

yılanla birlikte yatmamızı teklif etmek

te hiç bir mahzur görmüyor.,, 

Doktor Girding'in ihtamları kısmen 

uydurmıya benzemekle beraber mahke

meye veril~n bir vesika.dan çrkanlmış 

olmak itibariyle büsbütün yalan sayıla

maz. Bunları ispat etmek mevkiine düşe 

ceğini pek ala kestiren doktor elbette 

bu hususta şahit göstermek lazım gel· 

diğini de dütilnmüştür, 

Kadm, kocasmı çok de. 

fa banyo Jay&fetile 

:lf~bur btr cıtşçlnln kamı Te bir 
mllyon~rlıı kızı olan bu dllbn, ba. 
.uın bö~lo akrobatlk danalar da 

J'&pal' 

İddiasının diğer kısnnlanna geçe
rek gene doktoru dinliyelim: 

Gece yarısından sonra 
ev ayaklanıyor! 

"Karım fevkalade bir istidat sahibi 
muharrir olduğu i.ddiasmdadır. Fakat 

işin garibi gece yansından sonra, saat 
iki !iç sularında. ortalık tamamiyle de-

rin bir sükuna daldıktan sonra yazabil
diğini ileri sürerek bu sa:ıtlerde ayak

lanmakta ve istirahatirni bozmaktadır. 
Bütün rica ve ısrarlarıma ragmen bu de 

lice arzusun.dan ve beni sabahlaıa kadar 

rahatsız etmekten vazgeçmemiştir. 

Bundan başka akşamları işimden dön

düğüm zaman onun ekseriya bir banyo 

kostümü giyerek yüksek ölçeli iskar

pinlerle dans talimleri yapmakta oldu

ğunu görüyorum. Bu gibi halleri bir ev· 

li kadına hiç de yakıştıramıyorum.,, 

Kadm da diyor ki 

Şimdi biraz da doktorun kansı 

Peggy'i dinli yelim: 

"Kocam bana mütemadiyen fena 
muamele etmektedir. Bana her zaman 

hiç hoşlanmadığım hikayeler anlatır. 

Yemekleri her zaman ~enkit eder ve 
mutlak surette eofrada kavga çıkarır. 

Hatt! beni fena kitaplar yazmağa sev
keden de odur. Bir gün cigara toblaı~· 

nı az kalsın başımda 

paralıyordu. Yatak o· 
dasırtiaki kanaryala -
nndan biri sabahleyin 
vaktr.nden evvel öterse 
bütün kabahati bana 

yilklctir. Sanki msare 
kuşlara kocamı rahat -
sız etmelerini ben ten -

bih ediyormuşum gi -
bi!. Sonra, otomobilin 
lastikleri eskise kabahat 

gene bend~ir: Çok faz 
la dola§ır ve lüzumsuz 
yere sabahtan akşama 
kadar misafirliklerde gc· 
zermişim. 

ihmalci bir 
koca 
"Evine bakmak hususunda da ko· 

cam son derece ihmalcidir. Bazı günler 

hiç para bırakmaz ve akşama iyi yemek 

bulmazsa oltalığı biribirine katar. 

"En sevgili köpeğimi alarak ava 

çıktığı ve köpeğimi - av köpeği olma

dığı ve avlamadığı için - öld:.irdüğünü 

bütün kom§ular bilir. Sonra bir gün o· 

tomobilde ava dönerken başımdan PP 
kamı zorla çekerek otomobilin pencere
sinden chşan fırlattı; aebep olarak da 
"bu ,apka ile bir kokata benziyorsun r .. 
aözlerlni sarf etti. Böyle huyau.z bir •-

. damla müşterek bir hayatın imktm var 
i mıdır?,, 

Şapka hadisesini doktor bqka bir. 
ıekilde izah ve p.pkayı kansmın bapn· 
dan yavaıça alarak otomobilin pencere
ainden dışarı attığını itiraf etmekte, fa· 
kat sonradan ona istediği kadar para ve 
rerek başka bir şapka alması ricasında 
bulunduğunu söylemektedir. 

Bu meraklı bo~a davaımda diıçi 
Girding'in dilber kansı Peggy §U garip 
vakayx da anlatmaktadır: 

Pastırmalı yumurta nasıl pişer, 

"1936 kışında soğuk bir akşam kc> 
cam avdan dönmüş bulunuyordu. Garip 
bir haleti ruhiye tahtında evde o gece 
herkesin muhakkak surette omuz pas· 
tmnası ile yumurtadan ba§ka bir fey 

yememesini emretti. Hatta daha ganöi 
pastırmayı da kendi pişirecek ve bize 
pastırmalı yumurtanın nasıl pişirildiği· 

rıi öğretecekti. Pastırmayı doğrayım 

derken ekini kesen kocam öyle bir hid· 
det buhranına tutulmuştu ki mutkaf ta 
aüpilrge sopasmı kaparak hepimizi çil 
yavrusu gibi dağrtrp tavan arasma ka· 
dar kovaladı. Nihayet bitap bir halde 
yemek yemeden yatağına yatarak uyku· 
ya daldı. Htdiseye büiılln hizmetçiler, 
atçı ve çocuklar da §ahittirler.,, 

Diğer taraftan ayni h!diae haklaıı
oa doktor Girding'in hildycai de bilabU· 
tün başkadır. Bakın o neler anlatıyor: 

"Mutfakta domuz sucuğunu doğraı; 
ken yanıma gelip beni mütemadiyen §&• 
şırtan ve neticede elimin kesilmesine se
bep olan kanmdtr. FAaaen av.dan yor• 
gun argın döndüğümil de biliyordu. Ne 
vardı sanki baımıda runıp "ince kcetin, 
kısa kes.tin!,, diye beni ıaşxrtacak?I 

Kırk yıl.da bir aşçılık yapmak istedim; 
o:ıa da kendisi m~ni oldu. 

Bir palyaço gibi uzun saçlı 
gezemezdim 1 

"Hem bu hidise neden bu kadar. 
izam olunuyor, bir türlü anlıyamıyo

rum. Onun bana yapuklan neler var da 

ben birçok zamanlar bunlara ağzımı bi· 
le açmadım. 'Meseli saçlanmı biraz: 
kestirsem akşama mutlak surette kavga 

hazırdır. Bir p~yaço gibi dalına uzun 
saçlı gezemeıdim ya. Hem benim mut-

lak surette bir artiste benzcmekliğim 

neden §art oluyor? Ben artist değil, 

memleketin hürmete layık gördüğü bir 

dişçiyim. Ayni zamanda bir dişçinin 
kansına yakışacakş şekilde hareket et· 

mek ona düşerken beni de kendisine 
çevirmek istiyor. Banyodan çırçıplak 
yatak odasına, ora.dan da üze· 

rinde incecik ve bütün vücudunun hat 
lannı belli eden bir elbise ile kahvaltı 
salonuna iniyor. Sanki bunlar da yettni
yormuş gibi çocuklann önünde bana 
etmediği hakaret kalmıyor.,, 

İşte Orange §Chrlnde mühim bir re
zalet halinde di1lerdc çalkanan dava ..•• 
Ve doktor Girdingle zevcesi tarafından 
biribirleri aleyhine 'Serdolunan boşanma 
sdbepleri .... 

SiZCE HAKLI KİMt 
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''-Bu adam Esklşeh1rde b~nlm1e ah
baplığa haşlamış ve sonra polise ihbar 
ederek 15 sene mabkdmlyetlme sebep ol
muştur!" 

Hraç, Hanriyefn sözünü keserek: 
- 1y!. amma, daha evvel bunları ba

na söylemeli idin .. dedi. 
Sevgilimi bu Jrad.ır yakından ta· 

kip eden ve ayni binada yaıadığı anla. 
§dan adamın kim olduğunu merak edi
yordum. Fazla tahammül edemiyerek 
sordum: 

- Allah aşkına bu adam kimi:lir? 
Hanriyet cevap verdi: 
- Canım anlayamadın mı? Bizim alt 

kattaki "Kilikya kütüp:ınesi,, sahibi 
'Agop Serkisyan. 

- Ben ne bileyim.. Herifi tanımıyo
rum ki .... 

- Öyle ise bu adam rahat durmıya -
cak tezviratına devam edecektir. 
Hra~ bu fikdme iştirak ettiğini i!!Öy. 

liyerek : 
- Hakikten bu adam korkulacak bir 

adamdır, diyordu. Bu gibi tipleıiden sa
lanmak lazımdır. Herifteki kurnazlığa 
bakın ki iki senedenebri aramızda ya -
pdığı halde en ufak bir şüphe dahi u
yandırmamış, bilak:s hepimizin emni • 
yet ve itimadını kazanldığından kendisi
ne merkezi umtımhle bir kat tahsis e
dilmi§ ve mes'uliyetli işler havale edil
miştir. Demek ki bu adam bütün fr.ali. 
ycttmizi günü gününe Fransızlara sa
tıyormuş . . Bazı gizli karar ve faaliyetle
rimiı.in Fransızlann kulağına nasıl git
tiğine ~ok defa hayret ederdim. Meğer 
bütün bu işlc.r bu hedf:n Y<\Stığı altın. 
dan çıkıyormuş.. Durun °bakal·m, bu 
herifi yalandan tanıyan biri vardı .. Ge
çenler::le bununla konuştuğumu görün
ce bana : 

- Yahu sen bu adamla nasıl görüşli
yorsun, korkmuyor musun? diye sor. 
muştu. Onun en • .cmniyetU arkadaşla -

mnızdan olduğunu söylediğim zaman 
dostum: 

- Siz: hep "niz, çocuksunuz, bu adamı 
benim kadar iyi tnaıyan yoktur. Şeytan 
yok mu, ressamlann kuyruklu, boynuz 
lu olarak bize ters=m ettikleri şeytan, 
bu herifin yanında çırak bile olamaz. 

Dootumun bu sarih sözlerine rağ -
me-n arkadaşıınızdır 'diye Agobu mü -
öafaa etmiştrm. Neticede <lostum "bir 
gün sen de bana hak veri:-s:n, temenni 

ederim ki tahmin edilr.ııiyecek b"r fe. 
nalık yapmasın!.,, diyerek benden ay
rılmıştı. 

Hanriyetle ben bir ağızdan sorduk: 
- Bu dostun kimdl?. 
- Ben de onu düşünüyor, bir türlü 

hatırlamıyorum. Ha, hatırladım .• Ka
sapyandı, Kasapyan •.. diyerek hemen 
telefona koştu, Kasapyanı buldu ve 
pansiyonumuzun adresin:. vererek der
hal gelmesini i!!Öyledi. 
Yarım saat sonra orta boylu, b?.şın

aaki saçları dökülmü~ orta yaşlı bir 
adam pansiyonumuzun kapısını çalıyor. 
du. Hraç yeni geleni bizzat karşılaya • 
rak bize: 

- Dostum Kacapyan, diye takdim 
etti. B izi de ona pr•zante ettikten son
nı, arkadaşın: h ' taben ş~ınlan söyle
di: 

- Sen::len bir rrcam var.. Hatırlar 
mısın bir gün Agop Serkisyan hakkında 
bana bir şeyler söylemiştin .. Bu arka -
daşlar yaban:ı değil, Ağ?p hakkında 
b ']diklerini açrkç..ı bize anlatır ~nısın? 

bize ihanet ett' ği ve para 'iaıukabilinde.~ 
Kasapyan burada, Hraçın sözünü 

kesti: 
- Devam etme,, bo}una yorulma, an 

ladım, her geyi anladım .. Şimdi siz bu 1 

adamın kim okluğunu merak ediyorsu
nuz değil mi? O halde dinleyin, diye -
rek, Taşnak fırkasının merkezi umuıri. 
ainde tam iki sene müstesna bir mevki 
temin etrrı:ş olan Agop Serkisyan hak -
kında şu malUn:ıatı verdi: 

- Bu adam anasıl tzmitlidir. Bu iti
barla bize komşu sayılır, çünkü ben de 
tmıitin karşısındaki Bahçecikte doğ

muş büyümüşüm. Agobun çoc:ukluk 
hayatını bilmiyorum, fakat gençliğinde 
bir kaç defa İzmit hapisaneslne girip 
çıktığını bilahare öğrendim. Kencr.sini 
ilk defa umumi harpte mı..allim bulun • 
duğum Eskişehirde gördüm. Bahçe -
C:kli olduğumu haber almış, beni ziya
rete gelmşti. Kenldis:ne hemşeri mua -
melesi yaptım. Bir kaç defa daha ziya • 
retime gele',:. canı sıkılmakta olduğunu 
ileri sürerek okumak için Lir kitap ve 
ya roman istedi. Ben de tuttum bir kaç 
k:tap verdim. iki gün sonra polisler e
vimi bastı .• Bütün kitaplanmı topladı • 
lar ve beni karakola götürdüler.. Bu, 
dostluğun ilk mükafatı idi. 

- Bunun Agopla ne münasebeti 
var?. 

- Müsaade eklin, anlatacağım .. Ka • 
rakolda bana evimde bir çok muzır 

kitap sakladığımı v"e bu kitapları hal -
ka okutmakla komitecilik aşılamakta 

olduğumu söyliyerek beni Konyadaki 
divanıharbe göndereceklerir.i söyledi -
lcr ve bir kaç gün evvel Agop Serkis • 
yar&a..-.verc\!ğim iki kitabı hana gösterdi
ler. ııBunların üz~rinde Türkçe ''mu
zırtiır,, kelimesi ile altında da Agop im 
zası vardı. Mesele anlaşılmıJtı. Eskişe
hirde dert anlatmanın kabil olamtyaca. 
ğını takdir ederek fazla i'>rdr etmedim. 
Beni Konya divanıharbine gönderdiler. 
Divanıharpte de uzun uzadıya isticvap 
ec•,:\Jim. El '.mden geldiği kad:ır kendimi 
müdafaa ederek, kitaplar:mın muzır 
olmadığlnı, alelade romanlarcian mü -
rekkep oldu~unu ileri sürerek Litaraf 
ve namuslu adamlara tercüme ettrilme
lerini istedim. Bu isteğim ka~.ıl edilme 
di. Reis bir aralık Avrupaya gid"p git • 
mcı:',:ğimi sordu verdiğ"m müsbet ce -
vap üzerine 1stanbuldan Cenovaya ora
dan da tahsil için Londray. g:ttiğrmi i
§ltince: 

- Cenova, dediniz değil mi? Yani 
Taşnaklann merkezi umumir.:nin bu • 
lıınduğu şehir •. Anlaşıldı .. Anlaşıldı, de
di .. 

Cenovanın 1talyada, Taşr ak merkezi 
umumisinin bulunduğu Cenevre şehri· 
nin ise isviçrede bulunduğunu, btnim 
İsviçreye ayak bile basmadığımı söyle· 
diğim halde, rds: 

- Şimdi de tevil ediyorsun' değil 
mi? diye bağırarak aözümU kesti. Neti. 
cede Cenevreye 1 gittiğ'm:len dolayı 

beş, Taşnak fırkasına men:.ubiyetim do
layısiyle on, ceman yekiın 15 eene hap-

se mahkum edilerek Kcnyanın umumi 
hapiııanesine atıldım ve mütarekede ilan 
edilen affı umumi ile kurtulabild'm. 

- Agobu bir daha gönned;niz mi? 
- Kendisini görmcı·:"ll. Fök<lt bir 
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Köpekler ölümü nasıl 
keşfederler ? 

40 .. 50 kUomt"lre mesafedeki ölüm 
haber verdililerl kanaati 

vak'alarını uluyarak 
doğru mudur'? 

Tarihin "insanların en eski dostu"' 
olarak kaydettiği köpek hakkında bil
mediklerimiz, daha doğrusu bilmek için 
uğraşmadığımız bir çok şeyler vardır. 
Bunlardan biri, köpeğin niçin havladı
ğına dairdir. Köpekleri en çok tetkik 
eden fen adamı Sir Johrı Lubbock. kö
peğin havlamakla insan sesini taklide 
yeltendiği nazariyesini ileri sürüyor. Bu 
nazariyeyi ispat için de vahşi köpekle
rin hiç havlamadıklarını gösteriyor. Kö 
peklerin en yakın akrabası kurtların da 
havlamadıkları malumdur. 

Köpeğin havlamasiyle hırlaması ara 
sında çok büyük fark vardır. Köpek 
havladığı zaman başı yukarı kalkık ve 
ağzı açıktır. Bu, köpeğin fenalık eclece 
ğini ihbar eden bir jesti değildir. Hal
buki hırladığı zaman köpek başı aşağı 
doğrıı eğilmiş ve ennazik yeri olan boy
nunu muhafaza için iseri doğru çek
miştir. 

Sizi tanımayan bir köpeğin bulun
duğu eve gittiğiniz zaman kapının önün 
deki köpeğn sizi görerek havlaması ani 
bir tehlike ipreti değildir. Buna mu
kabil üzerinize doğru hırlıyarak ve kuy 
ruğunu dikerek gelirse, bundan kork
mak lazımdır. Bu takdirde ellerin:zi 
göğsünüzün Jzerinde tutmak prtiyle 
tamamiyle hareketsiz durmak lazımdır. 

Hiç telaş etmeden bu şekilde dur
duğunuz takdirde tehlikeyi yüzde ona / 
indirmiş olursunuz. Bunun aksi olarak 
ellerinizle köpeği tehdid edecek ve bil
has!a dö.nüp' kaçacak olursanız ısınla
cağınızdan muhakkak surette emin ola 
bilirsiniz. 

Köpekler hakkındaki masallardan 
kuduz masalı hepsinden daha yanlış an 
latılmıştır. Çünkü kuduz zannedilen kö 
peklerin · ancak binde biri "hydropho
bia"' denilen kuduz hastalığı musabı
dırlar. Şunu da hesaba katmak lazım
dır ki kuduz bir köpek müthiş surette 
hasta olup öteye beriye saldıracak halde 
değildir. 

Kuduz bir köpeğin ağzı köpürdıJğü 
ve ağzın.dan salya akıt~ığı ve böyle bir 
köpeğ:n su içmediği hakkındaki kanaat 
ler de tamamiyle yanlıştır. Bir köpeğin 
ağzından salya akıtma;u, ağzının köpür 
mesi bir çok hastalıklardan ve bu me
yanda da midesinin bozukluğu gibi se
heblerden gelebilir. Sinirlendiği zaman 
da köpeğ:n ağzı köpürür. Köpeğin su iç 
memesinin en esaslı sebebi de susama
mış olmasıdır. 

Köpeğin ağzı hakkındaki bilmediği 
miz ş~ylerin başlıcala rı şunlardır: 
Köpeğin kırk iki dişi vardır. Yani biz
den on tane fazla. Ne bu dişler. ne de 
hazım cihazı tatlı şeyleri hazim ve erit
mek icin mücehhez değild ir. 

B"r köpeğin derisi vasıtasiyle değil 
de a''-• 'ylc terlediğini eminiz ki bil:niyor 
unuz! 

. Bu itibarla köpeklerin ağızlarına 
ağızlık vurn;1k ve b:iylcce rahat nefes 
almalarına mani olmak insan ostu bu 
hayvanlara zulmetmekten başka bir şey 
if?•ie etmez. Mam?fih b~lecHye mecburi 
se~eblerle kati olarak köpeklere ağızlık 
talr·lmasını emrettiğine göre kö-ıeğini
ze öyle bir a ğızlık almalısınız ki kolay
lıkla afzını açarak ilini ışarı çıkarmıya 
müsait olsun. 
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Bir köpeğin önüne ayna koyduğu
nuz ve köpek de kendini bu ayna . da 
bir kere gördüğü takdirde y:Jzde dok
san tekrar bu aynanın önüne gelmiye-

ceği de muhakkaktır. Çünkü gözleriyle 
kendini başka bir köpek sandığı hal~e, 
burnu ile başka köpek kokusu almadı

ğı için alakadar olmiyacak ve aynada
ki köpeğin kendiv.olduğunu ~ntıY.~Sak.
tır. Şu halde köpeklerin gözlerinin çok 

bozuk, koku alma hassalarırun ise çok 
keskin olduğunu kabul etmek lazımdır 
Hatta köpeklerin hazan sahiplerini bile 

sa.dece görmekle değil, kokla:nakla ta
nıdıkları da vakidir. Köpek sahibini ·teş

his hususunda gözlerine değil, koku al
ma hassasına itimad eder. 

Köpklerin burunları ıslak ve soğuk 
olduğu zaman hasta olmadıkları kanaati 
de her zaman için kati bir miyar addo

lunamaz. Bir köpeğin hasta olup olma 
dığını, burnunun soğuk yahut sıcak 

olmasiyle tesbite kalkışmak hatalıdır. 

En iyi usul köpeğin ağzını açarak da
mak ve diş etlerine bakmaktır. Bun

lar sarımtrak ise köpek hastadır. Penbe 
renkte ise köpeğiniz sapasağlamdır. 

Köpek yavrularının dokuz günde 
gözleri açıldığı hakkindaki inanç da doğ 

ru değildir. Göz açılma meselesi ekseri
ya 11 ita 14 gün arasında vukua gelir. 

• Köpekler hakkındaki kanaatlerin en 

yanlış ve saçması da bir köpeğin iyi a
dam ile kötü adamı tefrik kabiliyetinde 
olduğuna dairdir. Köpekte iyi adamla 
kötüyJ tefrik edecek hiç bir hassa yok
tur. Buna mukabil ispati gayet güç ol
makla beraber, şu nazariye akla en ya
kınıdır. Köpekler insanlardaki baıı ko
kulardan hoşlandıkları halde bazıların· 
dan hoşlanmazlar. Mesele bundan iba
rett:r. 

Köp:klerin aralarında konuşmak 

iızere kullaru:lıklan bir lisan mevcut ol
<1uğuna dair kanaat de yanlıştır. Ma
maafih biribirlerine şöyle böyle dert 
:> 'lfatabildikleri ve bunda da biribirleri 
nin burunlarına temas ile muvaffak ol 
d:.ıkl arı anla~ılmaktadır. 

Köpeklerin ölümü haber vermekte 
gayrı kabili izah bir hisse malik olduk
larını bize dünyanın en meşhur köpek 
mütehassısı Albert Ferbune haber ver 
mektedir. 42 seneden fazla bir müddet 
köpekleri tetkik eden bu ilim adamı 40, 
50 kilometre dahilindeki ö!:.im vakalan 
ru köpeklerin acı acı ve garip ulumalar 
la haber verdiklerini söylüyor. Ancak 
bu ulumaların herkes tarafından kolay
ca anlaşılamıyacağını, bu feryadın ma
nasını ancak bir mütehassısın sezebi
leceğini gene bu adam söylemektedir. 

Bu adamın tecrübelerine nazaran bir 
gölde sandal devrilmesini müteakip bo 
ğulan bir kadın ve erkeğin ölüm haberi 

ni civardaki köpeklerin hepsinin birden 
insanın içini paralayıcı bir uluma ile 
haber verdikleri bir efsane değil, kendi 
kulağiyle duyduğu bir hakikattır. 

Bütün bunlar köpeklerin fevkatta· 
bia bir zekaya malik olduklanna bir 
işaret addolunamaz. Ancak onlarda biz 

insanların ~Cjfedemediğimiz bir sevki 
tabii m'!vcut olabilir ki köpekler bu gi 
: •"vleri bu his vasıtasiylc sezinlemek 

tedirler. 

Köpeklerde gayrı kabili izah olarak 
tavsif edilmeğe değer yalnız bir mesele 
vardır: Bu da pazı hususlarda !rOk zeki 
bazı hususlara da müthiş budala oluJ· 
larıdır. Buna bir misal olmak üzere mil 
tehassıs Albert Ferbune insanlann bir 
çok hizmetlerini gören ve bilhassa ev 
işleriyle alakar olan köpeklerin, sönmek 
·:.izere bulunan bir ocağa odun atmayı 
katiyen öğrenemediklerini zikretmekte 
dir. Köpeklerin akılsız hareketlerine di 

ğer bir misal de zincir veya iple ağa
ca bağlı bir köpeğin bu ağacın etrafında 
d~l~a dolaşa zinciri yahut ipi bir karı~ 

bolluğunda mesafe kalmayıncaya kadar 
ağaca doladıkları halde: ipi; yaptıkları 

hareketin aksini tekrarlamakla müm
kün değil bollatamamalan te§kil et• 
mektedir. 

• * 

Kasapyan bıyık altındın gülerek : 
- Ben sana bu adamdan sak n deme 

dim miydi? Bnk, dahr. b 'r §Cyt3cn ha
berim yok, fakat en-,' nim ki herif müt
hiş bir oyun oynamıştır. Hatta oynadı -
ğı oyun o kadar müthiştir ki, aklınız 
ermemiş, inanmak istemem'.şs' niz ve 
beni imdada çağrıyorsunuz, değil mi? 

çok kurbanların; hapfran~de gördüm .• 
Bunlardan aldığım maliımat çok pyanı 

dikkattir, Eskişehirde b"r müddet daha 

kılan Agop -: z·da biiyük oir devlet ada
mının k·zını baştan çıkarmış. M cse!e 
meyd~na çıkıncıı ihtida etmek ve M!!1. 
mut Şevket ismini takınrnak suretiyle 

hayatını kurtarmıştu. Ancak artık Es
kişcr:rcle barı:ıamıyarak Afyonk:ua -
l:isa:-ına geçmiş ve ora c!a ortalığı kas p 

, / IJ t /t t:. ı, ~· / : 

- Tahminlcıfo kısme'l <loğrudur ... 
Meseleyi ben sana sonra l:ıütün tafsila
tiyle anlatırım, sc:ı bana ou iıerif hak -
bnda bildiit!e:-i::i cöyb. Bb Y-~~isini 
ikj scnedcnbcri tamycruz.. Kuvvetli lir 
tavsiye ile bize gelmiş, bir müddet muh 
telif i~lednı:zde çalı5Jtllş, gösterd · ği 
muvaffakıyetler üzerine bazı i§lerfünizin 

~faresi ken!disine ter1ı:edilmi§ti. N cticede 1 

kavurmuştur. Bir müC:dct Afyon lise -
a:nde Fr.:nım:t.:. .~u:ıJlim!:t;i yapm:;. f:. 
kat bilahare Afyönkarahisnnn<laki Fran 
sız harp üserasiyle sıkı münasebat tesis 
etmesi üzerine kendh"ndt:n ~üphelen

fdiklerini hissedince tzmire kaç;,·uştı .• 
.(Devaııu var). . ' ' .. 
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bankaya blr gangster girer ve veznedara ta. 

banca ç~kerse veznedarın içinde bulunduğ'1 

yer, tabanca deliği bile olmayan çelikten bir 
oda haline g elmektedir. Hırsızı görUnco vez. 

nedar ayağını bir pedala basmakta ve der

hal dört yandan çelik kepenkler lnerek hır. 
ım:ı dışarda çaresiz bırakmaktadır. Ayni :uı. 

manda veznedar bu suretle hırsız lşıırcUnl 

vermiş olduğu g ibi hırsızın resmini alan blr 

rotograr makinesini üc:: iıaı..:k(;t" g<:t:rm:ııtlr. 

Şayet veznedar kepengi kaıı.tamıyacnk va.. 

zlyete dllşcnıe bankanın başka bir köşesinde 
bir dtlğtneye basmakla diğer bir meıpur da 

ltapıı.tabillr, Kcpenklcrtn çeliği yedi buçuk 
ııantlınctrc kıı.lmlığuıdadır. 

Gi.'6>ıin relik kepenkleri 'k114'!'-tı""°"' 
~ ~ , 

haydut hava alır •. . 
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Camdan y~pılan 
kapak1ı evler! 

Bu kapaklar tıpkı amerikan yazıhanele
rinin kspağı gibi kullanılabilecek 

Yeni in~aatta 
gittikçe fazla cam 
kullanılıyor. Son 
:ı::unanlarda Ame -
ıikada yapılan bir 
çok binaların du
\•arlarmın sadece 
camdan inşa edil. 
diği g1rülüyc.r Bu 
te\ri inşaat h;in 
r.anıdan tuğl:.ılar A. 
rnerikacla yapı mal 
temcsi satan mi:cs. 
Beselerde diğer 111ğ 
lnlarm yerini nlrrı. • 
Ya başlamıştır. Re. 

simde ~örülen tarz 
da bir ev inşasını 

C : 1:ı ~;ı ev:n üatitnde blr de kapağı olacaktır ı·c v ·::. ıı bu 

isti~'Cn için c1eruh~e edeceğini bir ~ 
rnerikalı mimar ilan etmektedir. Du. 

\'arlar ve evin üstü tamamiyle cam. 
dan im:a edilecektir. Bu suretle güneş 
ışığından ve hararetinden mümkün 
nıcrtebe istifade ed lecektir. 

kapak krıpaııacaktır. 
da bir kapak bulunacaktır. Bu kapak 
elc'.triklc açılıp kapanacaktır. Bu ka. 
pak tıpkı üstü kapaklı bir yazıhane. 
nin kapağı gibi olacaktır. Yalarken e. 
\.'İn jçinden yıldızlan seyretmek her
halde pek hcş olacaktır. Kapak geri 
itilince arkada bir taraça vazifesi de 

Yaz için C\'İll üstünde w yanların. görebilecektir. 

Ç©CÇ:l\Jlk lhc§lftc§\~0 

Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 
11 eylfil t.arlhll bilmecemlzin halll 

BiR ELEKTRİK. FENERİ 
KAZANAN 

Birinci: Vlldl\Il Teoman Kadıköy, 

BiR HOKKA TAKIMI KAZANAN 
lklnct Necdet Ta.nay Te.kalm Arlyel apar 

ııınan numara a, 

BlR ŞtŞE LOSYON KAZANAN 
OçUncü Fatih Behice Kema.l, 

~OREKKEPU KALEM 
KAZANANLAR 

l - Muazez Gülen Davutpqa tramvay 
t&ddest 7, 2 - Çağlı Samatya lılllll müdafaa 
taddeşl, 3 - MUfit Kurallı, Akaaray çakır 
ata mahallesi, 4 - Sorguççu sokak, 3 -
~erthan Altmel Fener, 6 - Mahmut Sirke. 
et bUytlk tstlklA.l oteli allmda. 7 - EIJz Leda 
aayUkada, S - Vedat Ertan FaUh §eyh mil 

baııeaı boca sokak, 9 - Zerrin Uğur Aka&.. 
l'ay, 10 - Çolqen Nlp.nt.qı kodaman cad. 
deaı No. 11 Saadet Kara.gtlmrUk ilk okul 
lreıek Ayazpqa SeUmJye hatun mahalleal 
lrerdlven ç1kma.zı, 

Askerliğe davet 
l.etanbul vlllyettnden: 
l -:- 937 te,,rln celbinde bir buçuk ııene1'k 

llızmete tabi piyade mııfma ayrtlmq olan 
a16 UA 328 bakayulle 329 dotumlular. 
2 - lkt llf!Dellk h!zmete tabl smıflara aynL 

ııu, ola.n 316 lll 330 bakaya.adle 331 dotumıu. 

~-
3 - .Ja.ndarma. gUmrUk ve deniz smıtıa. 

ltııa aynlıDI§ olan 316 41& 331 b&kaya.ıd1e 332 
12otumıuıann celp ve ıevk olunac&lr nan olu. 
bur. 

Yeni neşriyat 

Çocuk duygusu 
Çoktanberl bUyUk bir itina lle hazırlan. 

~akta olan ••çocuk Duygu.su., gazeteslnlrı l'.!t 
'ayısı bugün beş renkli ve büyük kıtada çok 
lletta bir kapakla 20 sayfa olarak lntl§&r eL 
~ıatır. 

Memleketimizde ilk defa neşredilen bu z~n 
tin mUnderecatıı güzel çocuk ga.ze~ainl 'ıU. 
t11n çocuklara ve ailelere tavsiye edeıiz. . 

Kenan Baııımevlnde basılmıştır, fiyatı bu 

)trde bet kunııtur. 

ZA Yt - Seyrüseferden aldığım 2418 
•icil numarah arabacı ehliyetimi zayi 
tttiın. Yenisini alacağımdan esksinin 
hWanu yoktur. A!'llbacr ALI 

BiRER KALEM MAHFAZA 
KUTUSU KAZANANLAR 

11 - Yalçm yüzba§ı Cevat oğlu, 12 -
İsmet Seçkin, l~ - Selime Çetin oğlu fener 
ll sokak, 13 - Ömer Mutlu ~ker., 16 -
KA.zım C&lan ottu tsta.nbul erkek lisesi, 17 
- Saniye önder Nişant.8.§ı kavak sokak 2, 
18 - Nurl Fevzi paşa caddesi 199, 19 -
Nurl Serka.ra 20 inci okul, 20 - Niyazi 
Fındıklı SetllatU, 21 - Mart Tuna Aksara7 
caddesi, 22 - Sabri acımualuk 19.7, 23 -
Bedahat tophane beyazrt ağa mahallesi, 
24 - Elvan Kuledibl, 26 - Orhan Özdemlr 
Pertevnlyal Jlseal, 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 
24 - Se}1t Varol Boyacıköy, 26 - Azlz'3 

Vildan Ankara P.T,T, 28 - Şahaene HalU 
ağa ııoka!{ 20, 29 - Lflttl özln emlrgln orta 
okul 14, 30 - Ha7Ut Haltepede uluca.nlar 
caddesi Ankara, 31 - HllsnU Akalm Aksa. 
ray, 32 - Necdet TUzer Çatalca orta okul, 
33 - Hamdi Beyazıt mltat paşa mahallesi, 
So& - Alleddln özsan Ankara iazl caddesi, 
35 - Hasan yUluıel fener balat mahallesi 62 
36 - KA.zım 17 inci ilkokul, 37 - Nedim 
Tarcan, S8 - Erkan Galatasaray 11.seııl. 

39 - Sabahat Çakal oğlu, 40 - Şevket Ço 
hadar kumkapı ortaokul, 41 - Kadrl birinci 
vakıt han, -&2 - Adnan Akalm Bahçekapı, 
43 - Orhan birinci vakıf ban, 44 - M. Bi 
lll Ve!a erkek llsesJ, 4!5 - Fuat genç GI\. 
lata.saray 11.seııl, 46 - A. Nuri Bahçekapı -&8, 
4 -1 Dürdane Mecidiyeköy dere sokak 20.1. 
48 - MUflde Kasımpqa zindan arkasında !I 
49 - G. Çaylak Bakırköy yeni mahalle, 
ıso - Ayten Bağlarbqı. 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZAN ANLAŞ. 

ısı - Şevki tramvay ılrkeUnde vatman, 
e2 - Nurlye KaragUmrUk ilk okul, 153 -
ısa tramvay şirketinde vatmna, M - GUl
aeren Akşam kız ııan&t okulu, 15:5 - Nermin 
tehremlnl aray meydanı, 56 - Hatice Meh 
pare ı.Uklll llaeal, 37 - KA..zıın §ehremlnl 
1&r&y meydanı, 58 - Nida ııaraçhane başı 
13, 159 - E. Göztepe Fatih matt§al tevzi 
caddelf, 60 - Sabrl tehreminl. • 

62 - Semiha Falih, 63 - Sunma.n Kadı. 
köy kız orta okulu, 64 - tcıa.ı Erenköy kız 
Useaf, 65 - Cahlt ııaray meydanı caddesi. 
66 - Zeki Ve!& Useat, 67 - Nezihe çapa öğ 
retmf!n okulu, 68 - Şemsi gelenbevl orta o. 
kulu, 69 - Halime Edimekapı gUlgeçmez 
mahallesi, 70 - Ziya denlzyollarmda kama. 
rot, 71 - Memduh Ertuş nl§antqmda, 72 -
Turge Kemalpaşa caddesi 2, 73 - Emin Şlm 
ıek Bakırköy cevizlik nlyazt sokak, 74 -
GU!Umser Erkaltan saraçhanebqı lS, 75 -
MUkrerem Sirkeci demfrkapr, 

CAM UÇLU MÜRE:CKEPLİ KALEM 
KAZANANLAR 

76 - Memduh taUıkuyu §t'hremlnl, i4 -
Sabahaddin Vefa llııeırl, 78 - Sacide Süheyla. 
Aksaray hacı hallt aokak 4, 79 - Fevzly<' 
Sirkeci hocapaıa. 80 - Necla. Arar kUçUkpa 
zar değirmen aokak, 81 _.Neriman İstanbul 
kız lisesi. 82 - Ferit uiuç birinci topçu alayr 
karargA.hında, 83 - Nuri gelenbevl orta oku 
lu, R4 - Hale Edip zinclrllkuyu, 815 - A. 
Beşiktaş Şenllkdere Dere sokak NUzh"t 
S6 - Muzafter l!:dlme gW bahçekapt ta, 
han yanmda, 87 - Yurdagül eski aydın ote 
H k&rJtsmda, 88 - GWlen muhabere alayr 

1 EK ON O . Mi 

iş kanununun 
tatbikatı 

Sürat:ıe DOeırlDyoır 
Devletin kuracağı 
iş bulma hOro!arı 
Meri.ret mevkiine gireli henüz çok 

zaman geçmemiş olan İş Kanunu tat. 
bikatında her gün yeni bir hamle gö. 
rüyoruz. Meriyct mevkiine girmesin.. 
den itibaren, bütün maddelerinin üç 
sene zarfında tatbik edileceği gene 
kendi hükümleri iktıza.sındm olan lş 
Kanununun _ şu süratli harekete gö. 
re - çok kısa bir zaman zarfında tat. 
bik olunacağı muhakkak telakki edl. 
le bilir. 

İş dairesi, ~imdi de iş bulma idare. 
hancler!ni tescil ve tetkikle meşgul 
olmaktadır. l{anunun bUkümlerine 
bakılırsa • bizde müstahdemin idare.. 
hanesi ismile anılan - bu mUessesele
rin ömrü uzun olmıyacaktır. Çünkü 
kanun bu i§in devlet eliyle organize 
edilmesini ve bir tek iş bulma yeri te. 
sisini amirdir. Bu husustaki hüküm. 
ler kanunun derhal tatb:k mevkiine 
girmiycn maddeleri meyamPda bulun. 
maktadır. Fakat alakadarlar bunun 
ilk safta ele alınacak hükUmler meya... 
nmda bulunduğunu da temin etmek. 
tedirler. Şu vaziyete göre; en yakın 
bir zamanda bugüne kadar sürüp ge. 
len şekil büsbütün deği~ecektir. Bunun 
şu faydaları olacaktır: 

1 - Maalesef dürüst hareket et -
m"dikleri. baz·rn gayri ahliki yollara 
bile vasıta oldukları mallınl olan mU.S
tahdemin idarehaneleri tarihe karışa.. 
caktır. 

2 - Bunların yerine ı, veren kadar 
fşçi i~in de emin müessese olacak olan 
''devlet iş bulma büroları,. kurulacak. 
tır. 

3 - Bu bürolardan sanayiirniz ve 
sair iş yerleri ş:mdiye kadar fabrika 
kapısından devşiriverdiği, mahiyeti, 
ahlakı, ilılisası malüm olmıyan işçi 

yerine tam bir sicilli bulunan, ihtisas 
derecesi, evvelki yevmiyesi, ahlaki cL 
heti malfım olan bir işçi bulmak im. 
kanına kavuşacaktır. 

4 - İşçi de bugünkil gibi i~ yerleri 
kapılarını dolaşmaktansa bu bürolara 
başvurarak sırasını bekliy<>cek veya 
işini aho doğruca oraya gidecektir. 

5 - Bu bizde iş zilmrelerlnde bir 
tUrlU tesis cdilemiyen ve hem iş vere
ni, hem de işçiye yanyan ihtisası do. 
ğuracaktır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, iş daL 
resi. her hükmU ayn bir ~hemmiyeL 
te bulunan İ~ Kanununun en r.ı.Uh!m 
hükümlerinden birini daha tatbik et
mek üzere ele almıştır. 

A. 11'. 

Maden piyasası 
yOkseıtyor 

Bir~ok devletlerin takip ettikleri si. 
lahlanr.ıa. programı dolayısiyle dünya 
maden piyasası gittikç~ yükselmekte 
Ye sağlamla~maktadır. Yalnız bakır 
piyasası stokların artması ve istihsa. 
lin istihli.kten epeyce fazla bulunma.. 
smdan dolayı hafifçe sukut etmiştir. 
Bundan dolayı bakır istihsalatrom 
tahdidi dahi düşünülmekte:iir. 

Kurşun piyasasında da fiatlar dü. 
şüktUr. Buna sebeb cihan kurşun is. 
tihsalatının geçen yıldan yüzde • 10 
nispetindz fazla bulunmas1dır. 

Çinko fiatlarında yükselme temayü
lü görülmektedir. 

teğmen Salim kızı Beşiktaş, 89 - Ari! Klyke 
İstanbul erkek lisesi, 90 - Ttlrkln 47 ilk 
meltt"P· 91 - SUzan Baru Beyoğlu orta oku 
lu, 92 - Rıfat Bengi vefa lisesi, 9 3- H.K. 

Gedikpa~a Salim ııokak 2, ;94 - Mihriban 
44 Uncu 1\k mektep, 95 - lHcrl tatanbul er 
kek lisesi 9i. 96 - Hakkı Bozkurt Şişli, 97 
- Nusrnt öz:turga llUeli ıatr Haşmet eo. 
l<ak, 9g - .:Mehpare a~azpa.;ıa merdiven çık 
mazı, 99 - Mehlika Ortaköy 39 uncu ilk o. 
kul, 100 - Şadiye Heybellada bahriyeli ŞŞ!lk 
rll ı;okak, 102 - Aşhen Samatya lebleblcl 
BVİ<ak 112:;, ıos - Kenan Kasımpa~ orta o. 
kul, 104 - BUlcnt Varol boyacrköy, lO:S -
Şe\'ket Kumkapı orta okul, 107 - A. Ş. K.tı:. 
Tramvay gılrketl ''atman, 107 - Jı'. Mukad. 
des Fatih Fe\'ZI pa.;ıa caddesi, 108 - Abdııl 

tall Aıılancan ıschreminl, 109 - M. C J ıll A. 
şehremini. 

Pamuk mahsulümüz 
bu yıl 50 bin fon 

Bu miktarın 36 b~n tonu Çu
kurova mıntakası mahsulüdür 
Ba~hca hayati sanayi ve ihraç mad. 

de!erimizden ol:ı.n pamuğlln birinci 
vatanı Çukurovada bu seneki pamuk 
rekoltesi m:ktan kat'iyc yakın bir şc. 
kilde anlaşılmıştır. 

Bu tahmine göre bu seneki Çukuro. 
va rekoltesi, 124,000 balyası yerli, 
6000 balyası da Klevland cinsinden ol. 
mak Uzere 148,000 balya, yani beher 
balya 200 kilo hesabiyle 36,800,000 ki. 
lodur. Şu vaz'yete göre, bu sene Çuku. 
ronnın pamuk mahsulü geçen seneki 
rekolte olan 159,560 balyadan 24,440 
balya fazladır. 

Şunu da söylemek l8.zımd1r ki, ilk 
tahmine nazaran son tahm!n 24.665 
balya noksan çıkmıştır. Y3.Di ilk tah. 
min 208,665 balya idi. Buna sebeb o. 
]arak, Klcvland cinsinde pamuk fi -
danlarına arız olan Zenkten, yeşil ve 

pembe kurdlarla diğer haşerelere kar. 
şı yapılan mücadeleye karşı gördük -
leri zarar, yerli pamukların ise yetiş. 
mc devresi zarfında kafi miktarda. 
yağmur yağmaması yüzünden mahsu. 
iün ki.fi neşvünema bulmadan idraki 
gösterilmektedir. 

Geçen sene Çukurova.da 191459 
hektar araziye pamuk zcrcdilmişken 

bu sene 221,870 hektar araziye zeri. 
yat yapılmıştır. Yani bu seneki zeri. 
yat geçen seneden 30,411 hektar fazla 
arazide olmuştur. Maamaft.'ı ekim sa. 
hası geçen seneye nazaran fazla ol -

ma.kla berab"r bilhassa Adana mer .. 
kez. ve Tarsus mıntakasında köylere 
yağmur düı:jmemiş ve bazı yerlerde e. 
kilen tohumlar bile çıkmanıış, çıkan .. 
lar da yetişmemiştir. 

Fak:ıt, hava'ann yağmm"Suz gitmo .. 
si n~ticcsi olarak diğer mıntakalarda 

pamuğun rengi fevkalade rıarlak ol -
muştur. 

Bu Ecne memleketimiz.in umumi pa.. 
muk rekoltesi geçen seneden biraz da.. 
ha fazla olarak 50,000,000 kilo tah'.. 
min edilmektedir. Geçen seneki rekol. 
te ise 48,000,000 kilo idi. 

Son senelerde yeni pamuklu kombi. 
nalarınm kurulması pamuğun ehem • 
miyetini dahili f!anayi için de arttır. 
mış ve müstahsili fazla istihsale sev .. 
ketmiştir. Bunun için geçen sene ekf .. 

mi son beş sene \'asatisinden yüzde 
35 fazla olduğu gibi bu seni? de daha 
fazladır. 

Geçen sene pamuk ihracatımız 1935 
senesinden miktar itbariyle yUzde 46, 

kıymel itibariyle de yüz.de 40 fazla o .. 
larak 22,784,700 kiloya ve 9,485,139 
liraya baliğ olmuştur. 

Statistikler elimizde bulunan buse. 
nenin ~Ik yedi ayında ise pamuk ibra. 
catımız 7,180,558 kilo miktarında. 

3,646,903 lira.hktır. Unutmamak lL 
zımdır ki pamukta asıl ihraç mevsimi 
bu yedi aydan sonra gelen aylardadır. 

Türk sigortacılığı 
inkişaf yolunda 

Bizde en az sigorta olanlar Irat sahipleri' 
en çok sigorta olanlar ise memur 

ve milstahdemlerdlr 
Milli Reaasürans umumi müdürü Re

fı Bayann Avrupada geçen sene yaptığı 

temaslar ve bazı memleketlerde yaptığı 
anlaşmalar sigortacılığımızm harici iş. 

terinde kısa b:r müddet zarfında tesir
lerini göstermiştir. 

Refi Bayar, yakında -diğer memleket
lerle ayni mevzu üzerinde yapılan te -

maslan ikmal ve intaç edecektir. 

Memleketimizde cigortacılığın sene -

den seneye inkitaf ett:ği görülmektedir. 

Nitek'm hesaplarının arkası alınrnıı o
lan 1936 sencsi sigorta hasılatının hu -

sule getirciği umumi neticeler, 1935 

umumi neticelerine nazaran mahs(ls b'.r 

fark göstermektedir. 

Birinci derecede ehemmiyeti haiz bu 
lunan yangın branşı hasılatında geçen 

seneye nazaran azabı vu1cu bulmuştur. 
Buna mukab'l bir ıene evvel de ldaha 

milaait neticeler tevlit eden hayat, nak

liyat ve kaza n:gorta branşları 1936 da 

mevkilerini muhafaza ve hafif nisbette 

takviye etmişlerdir . 

Yangın !Ubesinde geçen ı.ene yapılan 
muamelelerin bugüne kadar tahsil olu-

nan prim m"ktarı 2,~54,625 liradır. 

Halbuki bu şubede bir sene evvel 
2,361,700 ve daha l:ir sene evvel de 

2,456,500 liralık prim tahsil edilmişti. 

s :gorta edilen muhtelif hasarların 

yilzı:le 44,96 sı gayri menkul, 15,96 sı 
mobilye ve zati eıya, 31,12 si ticari 

rr. .. • =. •3raJar ve 8,06 sı da sır..ai muhata
ralardır . 

Nakl'yat şub-:sinde geçen sene tahsil 
edilen pmn miktarı ? 56.488 liralıkn. 

Bir sene evvelki prim hasılatı 768,225, 
1934 senesinde iıe 634,276 lirahktı. Ge
çen ıene tesviye edilen hasar miktarı 
231,745, derdesti tesv~ye hasar miktarı 
ite 204,222 1' radır. 

Kaza !Ubcsinde 1936 prim hasılatı 

84,288 rradır. Bir sene evvel 85,112 li. 

ra f di. ~en sene tediye edilen hasar 

miktan 31,880 lirad1r. Derdesti tesviye 

miktar ise 38, 7 56 liraya baliğ olmakta

dır. 

Kazalar şu suretle ıualanmaktadır: 

Otomob:t % 46,33 

Müşterek '7o 33,49 

Ferdi % 8,49 

Mali mesuliyet 

Sirkat 

Cam kırılması 

Tayyare 

Muhtelif 

% 
% 
% 
% 
% 

3,30 

l,52 

0,32 

0,30 

0.25 

Hayat şubesinde 1936 sened.nde 
tahsil edin prim miktan 589,240 Türk 

lirasıdır. Hasar miktarı ise 34,471 lira 

tesv:ye edilmiı ve 41,311 lira da kler

desi tesviyedir. 

Meslek itibariyle sigortalılar ıöyle· 

dir: 

Memur ve müstahdimler % 27,03 

tşçi % 10,34 

Tacir % 24,75 
Serbest san'atlar % 11,97 

Çiftçi % 3,53 

Esnaf 

Asker 

İrat sahibi 

Muhtelif mesleklerde 

% 2,47 

% 2,23 

% 0,89 

% 16,29 

Almanyad3 hububat 
mahsulft az 

Hububa.tım.ızm en büyük müşterisi 

olan Almanyada resmr ma'kamJar ta.. 
rafından yapılan tahminlere göre 
1937 yılı hububat rekoltesi geçen 

yıldan yüzde 2,4 noksan olarak ancal[ 

21,3501000 tond··-
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ı - Beyoğlu, Be ıktaş, Eminönü n: Fatih Belediye uubeleri mıntakaların
da ı Birinciteşr n 1937 tarihinden iti'1:1 ren sırttn, ba§ta ve omuzda her nevi eş. 
ya ve gıda maddeleri ta.~ınması ve sat1 1 ması yasak edildiğinden nşağ:da yazdt 
semtlerde umumi satış maho.'leri ı·•ıru 1 ı:ıası münasip görUlmU§tür. 

2 - Buralarda satı~lar her gün s:ı:ıt se'dzde ba .. lıyaca.k, on buçuğa ka
dar de\•am ede~k \'e ı:eyya.r satıcılar kn1 'ı olarnk on buçul:ta d~~ğı:a<'aklardır. 

3 - Bu sat?., yerlerinde münhasıran yrş me.yv:ı ve r3bze r:ıt!lacaktır. Her 
nevi et ile b'!.!dcnliyc tr.ağnzalarmda '):ı ' !lma::ı mutad olan gı..::ı md~~krin'.i€',t 

herhang' biri buralarda satılamaz. 
4 - Motörlü ve motürsüz araba \'e elde ta~ınabilecek küçük knplar vcy1 

diğer vasıtalnr temin etmiş olan seyyı.r Lat.cılar.n, gösterilen satış yer:erin., 
gelmeleri kendi ihtiyarlarına bırakılmıı; tır. Bunlardan yukarda kaydedilen va. 
sıtaları tedarik etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satış yapmakta serbest. 
tirler 

5 - Sırtta, başta \'e omuzda her nevi eşya tnşıyan \'e yahut seyyar sa
tıcılık edenler gorüldUğU takd rde buu lar hakkında Umumu Belediyeye müte· 
allik ahktımı ce1.aiyc kanunu dairesınde takibat yapılacaktır. 

Keyfiy~t al5.kadarların malumu olmak üzere ilfın olunur. 

BEYOGLU DAİRESİ 

Seyyar satıcıların toplanacakları yerler 

GALATA NAHİYESİ 

1 - Arap camii mahallesi 
2- Fındıklı 

3-Cıhnngir 

4 - Cihangir 

5- Galata 

6 - Kule dıbi 

7 - Lüleci Hendek 

Mahkeme sokağı. 
Saray arkası, sokak çe.sme. Yara~a. Be. 
tülmalcı, Beşaret sokaklarının l:aşınd:ı

ki arsa mahalli. 
Güneşli sokak Belediyeye ait arsa. 
Krıstal palasın arkası, Cihangir palasın 
karşısındaki büyük arsa. 
Beyazıt sokağı. 

Şimşir sokak ile Portakal sokak birle~. 
tiği bayram yeri denilen arsa. 
Kocaali sokağı Elektrik fabrikası tram. 
vay durak yeri karşısındaki arsa. 

MERKEZ NAHİYESİ 

8 - Tom Tom mahallesi 
9 - Kalyoncu .. 

TAKSİM 

10 - Cıhangir mahallesı 

11 - GilmUşsuyu 
" 

12 - Şehit Muhtar 

Kocatcpe Bülbül mahallesi 

11 - Eskieehir, Yenişehir, 
Hacı Ahmet mahallesi 

ştşLt 

15 - Cumhuriyet mahallesi 

16 - Pangaltı 
17 - Meşrutiyet caddesi 

18 - Kurtuluş mahnllesi 
19- Fcriköy 

Çukur cuma meydanı 
Hamalba6I Korniş sokak 

NAHİYESİ 

Güneşli sokakta. Cihangir C. arkasında 
meydanlık Belediye malı burası çocuk 
bahçesi yapıldığı takdirde Güneşli so
kak b~ındaki Belediye malı arsa. 
Ayaspaşa mezarlığı denilen meydan Be. 
lediye ve Evkafa ait. 

Valde çeşme C. (Belediyeye ait yol A
lemdağ, Çayır ve Cedit sokakları ara. 
smda 70, 68, 64, 66 N. lı arsalardan ol. 
ma meydan Fransız kilisesi. 

Kurtulu§ Tramvay Pilanton binası ar
kasında ve kUçük akarca başındaki 
meydan henUz sahibi malfun değil. 

N.AH1YES1 

Şişli Şifa Yurdu öniindeki arsa Ergene. 
kon. 

C. Teyyareci Fehmi sokağı başr. 
Niaanta~}t Madalyon sokağı ile Koda
man arsasındaki arsa. 

Kurtulug Şahin sokağı başı. 
Feriköy Evronos zade eski Rum kilise. 
si ön sokağı. 

KASlMPAŞA NAHİYESİ 

20 - Camiikebir mahallesi 
21 - Yahya Kethuda, Çatma 

mescit Sunıri mahallesi 
22 - KUçük ve BüyUk Piyale .. 

23 - Hacıhüsrev, Sururi Emin
cami, Hacı Şaban Eyyil. 

hUmavamt M. 
24 - Kadı Mehmet, Yeniçeşme, 

Badulla, Zindanarkası M. 

HASKÖY 

25 - Hasköy mahallesi 
26 - Halıcıoğlu .. 
27 - Siitlüce ,, 

Dörtkuyu karakol arkası. 

Aşıklar mezarlığı 
KUçUk Piyaledeki Bakkal Hakkının va. 
nındaki arsı:ı.. 

İplikçi hamamı karşısındııki hali arııa. 

Üçilncü ilkmektep arkasındaki emlaki 
Belediyeye ait arsalar. 

NAHlYESt 

Hasköy C. Polis nokta~ıı ittisalinde 
Kumbarahane C. 122 sayılı arsa. 
Karn.nğaç C. AkareUcr ittisalindeki 
Belediye arsnsı. 

FATİH DAİRESİ 

n:ıeyyar satıcılarrn toplaıuna yeri) 

KARAGOMROK NAHİYESİ 
1 - Nişancada Ispanakçı arsası. 

2 - Kurtağa meydanı 
3 - Eski Ali paşa karşısmdak meydan. 
4 - Sofalı çeşpıe nihayetindeki arsa. 

FENER NAHİYESİ 

5 - Yeşil Tulumba meydanı. 
6 - Aynkapı meydanı 

7 - Balat Mahkeme altı meyd:ı nı 
8 - Tekfursaray meydanı 
9 - Eğrikapı caddesi 

SAMATYA NAHİYESİ 

10 - Cerrahpaşada Kasapbaşı sol.:ağı ile yanındaki arsa 
11 - Malcı meydanı 

12 - Etyemezde Şehulharem so!rn ğı 
13 - Davutpnşa meydanlığı 

14 - Sulu Manastır meydanlığı 
15 - Kazlıda cami sokağı 
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Mehmetçiğin menkibeleri 

Kurdun kaburgalarını 
ezen Mehmetçik 

"Koltuğumun altına şöylece sıkıştırdım, 
dayanamamış mered ! ,, 

Ahb:ıblarımdan bir emekli subay 
anlattı: 

1905 senesinin şubat ortaları. Gün.. 
!erdir tipi ile karışık olarak yağan 

kar dinmiş, dehşetli bir ayaz her ta.
rafı donduruyor. Edirnenin Sinekli o. 
vasında canlı cansız her şey bu zalim 
tab:at karşısında susmuş, yalnız kurt. 
lar faaliyette. Aç kalan bu vahşi hay. 
vanlar, köy yakınlarına karlar inerek 
midelerini bastıracak bir av arıyorlar. 

ne "Dayı'' derlerdi. Boyu, bosu ile bir ı denblre ayağa kalkmış, koğ..ış nöbet.. 
çınan ve kuvvetli kollariyle bir çellk sine: 
kıskacı andıran "Dayı0, bir ç.ocuk ka.. - Ben köprü başındaki Döbetçilere 
dar saf ve masum bir ruha, derecesiz bir bakayım. Kurd dumanlı havayı se.. 
bir şefkat, merhamet ve e§i bulun.. ~ ver derler. Tenbih etmeyi unutmu .. 
maz bir alçak gönüllülüğe s!.hipti. tum. onlar etrafı gözetlemeye uğra .. 

Çamura saplanmış bir arabayı bir şu-larken kendileri de kurda. avlanma-
kaç dakikıı. içinde boşaltıp kuru bir mnla.r. 
yere çektikten ııonra tekrar yükledi- Dayı bunu söyler söylemez sillı.h .. 
ğini, dört beş kişinin bir saatte yapa. lıktan tüfeğini alıp dışarı fırlamış. 
mıyacağı bir işi tek başına. çok daha • 41 • 

Böyle havalarda nöbetç:leri nöbet 
yerinde en çok yarım saat tutarlar. 

az bir zgmanda ve hiçbir çalım ve gu_o Ertesi sabah alay karargahında 

rur hiss1ne kapılmaks1z·n vazifesfy_ canlı bir kurd bulunduğu haberi her 
O glin bölükte nöbetçi, yedinci man.. 

ganın onbaşısı Elmalılı Mehmetti. 
Mehmet onbaşı 180 santim boyu, 82 
kilo ağırlığı, en mahir sporcuları göl
gede bırakacak çe\•ikliği, 45 {Ser kilo. 
luk dört cephane sandığını hiç sıkın
madan kaldırması ve bilha.c;sa pırasa 

denilen simsiyah uzun palabıyıkları i. 
le kend=sine "dayı" lakabını temin et.. 

miş gibi candan çah~arak yaptığını ta.rafa yayıldı. Herkes gibi ben de gi-
gören çoktu. dip baktım. Çok 1ri bir köpekten daha 

B'r gUn sokakta ağhyan bir çocuğu cüsseli olan canavar, ayaklan bağlı, 
susturmak için onun yanına çömelerek beklemediği bu mağlubiyetten utan -
kııınızı tireden örillmüş para kesesi - mış gibi etrafıtl<\ bakamıycr ve bur .. 
ni - kimReye göstermemeye çalışarak - nunu topraktan kaldırmıyordu. 
cebinden çıkarıp yegane çil <;:entezL Kurdu yakalamış olan Dayıyı ça .. 
ni (,.) çocuğun avucuna sıkıtştırdığı. ğırttık, vakayı anlatmasını söyledik. 
na bizzat §ahit olmuştum. O, kabahat işlemiş bir çocuk gibi kı-

mişti. Küçük bir portresini çir.diğim "Da.. zarıyor ve: 
Mehmet onb:ışı. yalnız bölüğün. ta. 

burun, alayın değil, asker ve başıbo
zuk bütUn Edirnenin dayısı idi. Ba - j 
zan zabitler ve hatta yükw~k rütb ... li 
amirler bile ~na, Mehmet onbaşı yeri- I 

yı" nöbetçileri değişt'reli on dakika ol ,._ Hiç işte. koltuğumun altına. 
muş, zeminliğin ılık havası içinde, eöyleoe kıstırıp getirdim,, den ~ka 
tahta kerevet Ur.erindeki yatağına o. bir şey söylemiyordu. 
turup cıgarasını tüttürüyor ve arka. HA.diseyi nihayet biraz nöbetçiler-
daşlariyle yarenlik ediyormuş; bir - den ve biraz da Dayının a.ğzmdan çı-

===Ş=EHR===ın.==tlNt====N=, A=Hİ==YES===ı===================-============== kan te!< tük kelimelerden anlıya bildik. 

16 _ Topkapıda Paşa meydanı Dayı. zeminlikten çıkıp yUz adım 
17 - Taşmektepte Kalburcu Mehmet sokağı kadar ilerdeki tUmseği döner dönmez. 
18 - Deniz aptal su terazisi sokağı meydanı gözleri gece karanlığında küçük birer 
19 _ TaşkMapta Sami paşa arsası ampul gibi parhyan koca kurdla kar-

~ıla.c;mış. O mevsimlerde tek başlarına. 
MERKEZ NAHİYESİ dolaşmazlarken bUyUk bir tali eseri o-
20 - Ahmediye caddesi~n nihayeti }arak hayw.n yalnızmış. Tesadilf o ka .. 
21 - Vefada Kırkçeşme meydant dar lnt olmuş ve mesafe o kadar ys-
22 - Haydarbey sokağı nihayctir, deki meydan kmmrş ki, Dayı çok tetik bir insan ol .. 
23 - Hacı Hasan Bostanı masma rağmen sll!hma. davranmıya 

EYüPKAZASI 
24 - Ramide Bosna caddesi 
25 - Defterdar cami avlusu 
26 - Otakçılar meydanı 

27 - Balcı yokuşu 
28 - Baba Haydar soka.ğl 

EM!NöNC! DAfR~t 

(Seyyar satıcıların toplanma yerleri) 

ALEMDAR NAlrtYESl 
ı - Sultanahmet camisinin Ça: ~amba pazarı kurulan duvarı tarafındtt· 

ki düzgünlUkte 
2- Çatal çe§me sokağı Molla Fcna.ri sokağının kesildikleri yer ki İçti. 

had apartımanmm önü kız orta mektebinin yanı 
3 - Akbıyık camisi ve hamamı a rasile kahveler sırası ve karakol önü 
4 - Emin Sinanda Hamam sokağı ile Piyerloti caddesinin birleştiklcrı 

yer 
l5 - KUçUkayasof ya caddesi ve hamam önü ve ilerisi. 

KUMKAPI NAHİYESİ 
6 - Koska caddesile Türkeli caddesinin birleştiği yer. 
7 - Mitat paşa caddesinin Soğa:ı ağa camisi önU. 
8 - Kadırga meydanında Sultan çeşmesinin önündeki yol kenarı. 

~lERKEZ NAHİYESİ 
9 - Yaya Hatun caddesile Darusısuade sokağının birleştiği karyola fab 

rikası civarı. 

BEY AZIT NAHİYESİ 
10 - Selimpaşa ahırları kar§ı~ın daki meydan Şinaul zade meydanı. 
11 - SUleymaniye Elmanı! soltağı. 
12 - Mahmutpaşa. Bezciler sokağı milntehasındaki çeii!me önü, eski Men-

gene meydanı. 
KüÇOKPAZAR NAHİYESİ 
13 - Vefa caddesinde Polis Sabit. nokta binası y&nı. 
14 - Hacı Kadın hamamınmın y3 nındald boşluk. 

BEŞ!KTAŞ DAİRESİ 

(Seyyar saticılan'l toplanma yerleri) 
BEŞİICTAŞ 
ı - Nişantaş İhlamur caddeslle Çinar caddesinin tekatü noktur. 
2 - Ömer Rüştü pa~a sokağı ile Muradiye bayır tekatil noktamı. 
3 - Kağıthane caddesile Nüzhetı ye caddesi tekatü noktası. 
4 - Spor caddesinde Valde <;e§me meydanı. 
5 - Yeni mahalle posta caddesi. 
6 - Serencebey yokuşu ile Hasırcı sokağı tekatü noktası 
; - :"ıış Basamak sokağı He Cibi• lik sokağı. 

ORTAKÖY 
8 - üç yıldız sokağı ile Mandra sokağı tekatU noktur. 
9 - Ortaköy dere nihayeti Ay dmhk sokağı ön ta.rafı tekatü nokta!I. 

KURU ÇEŞME I 

10 - Kunıçeşme Kır caddesile e3 ki Odalar sokağı birleştiği N. 
ARNAVUTKÖY 
11 - Arnavutköyde metruk Rum mezarlıfı yeri ve civan. 
BEBEK 
12 - Manolya sokağı nihayeti. 
13 - KüçUk Bebek caddesile İbrik dar sokağı birleştiği meyda.n. 

- . • - - (B) (6628) 

vakit bulamadan ku.rdım hUcumuna. 
maruz kalmıı. Çelik bir umberek gl
bl boşanıp gırtlağına saldıran açlık .. 
tan kudurmll§ hayvandan konınme.k 
için tUf eğini sopa gibi savurarak an
cak yana sıçnyacak kadar vakit bula
bilmiş, fakat bu sırada ti.if enk elinden 
kurlular&k yere dUşmilş. Dayı, ilk h~ 
cumda hedefi eline geçiremiyen kur .. 
dun tekrar davranıp ikinci bir hU .. 
cum yapma.sına. meydan vermeden Uze 
rine çullanmış, arada şiddetli bir mU.. 
cadele olmuş ve nihayet bizim aslan, 
hayvanın ba3ını ve göğsünU sağ kolu .. 
nun altına sıkıştınnıya muvaffak ol
muş. 

B'r cenderenln ezici tazyikı altında. 
sıkılmıya ba..,tıyan kurd, kendlslnt 
kurtarmak için boşta kalan ön ve ra... 
ka &yaklariyle dayının kalçasını, ka.r
nmı ve dizlerini tmnalaınıya uğraşa.. 
rak çırpınır dunır. Dayı canlı bir kıs. 
kacı andıran ko1lanmn biltiln kuvve.. 
tiyle hayvanı sıkıştırmakta devam e
der ve esirini bırakmaksızm yere dU
een mnvıerini aldıktan sonra o vazi
yette t! "Maraş köprüsU" başındnkl 
nöbetçilerin yanına kadar gider, ld -
zımge1en talimatı verir. Onların hay
ret, korku ve takdirle açılmış güzleri 
önünde, koltuğunun altında kUçUk iı.dt 
bir paket varmışçasma geri döner ve 
ko!?uşa girer. 
Koğuştaki efrad kurdun haykırışla

rından uyandıkları vaklt Mehmet on .. 
başıyı hayvanın ayaklarını bağladık.. 
tan sonra bir kenara bırakıp yatağa 
gird.ğini endişe ile görürler. . ... . 

Ertesi sabah aıay karargahına ge
len fırka baytan kurdu muayene edin
ce tazyikten kaburga kemiklerinden 
karıılıklı beş tanealnin kınL'Ilış oldU.. 
~u ve yaşıyamıyacağını söyledi. Ca
navar hakikaten iki Uç saat ııonra aı .. 
dU. 

Dayının akıllara durgu.1luk vere?! 
bu tedbiri hem kendi ve hem de ihti
mal ki nöbetçilerden birinin hayatnıı 
kurtarmış ve bunu bugiin a.r.cak haY
retle k~ılanacak bir hatn-a haline 
sokmuı oldu. 

A. N. 

(*) Ed.irM ve civcınnda gümü.§ 'kt'-
rtt§l.ara çent~ derlerdi. · 
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- Geliyor .. diye bağırdı Pencere

den geri dönerek annesini kolan ara
sına aldı. Onun yüzünü öpmeğe baş
Ja.dı. 

Sevincinden hem ağlıyor, hem gülU
yor, hem de mırıldanıyordu. 

- O, sevgili anneciğ:m. babacığım 
geliyor .. Ben onu yürilyü~Unden tanı· 
drm. Artık ağlama .. Ben de ne budala
yım, burada duracağıma gidip babama 
kapıyı açayım. 

Bunları söyledikten zonra odanın 

kapısını açtı ve koşarak merdivenle
ri indi, alt kattaki demir kapının sUr
güsilnü ~ekerek açtı ve dışarı çıktı 
yaşlarla bezenmiş glizel gözlerini ona 
d;kti. Sokağın köşe~nclen süvari elbi
ııell birisi geliyordu. Bu ad'l.Illı tanı

mak için b:ıbasmı çıl~ınca seven bir 
evladın gözüne malik olmak ıcan eder
di. ÇünkU bu süvarinin yalnız bir çift 
eiyah çiı.rnesi, koyu renkli bUyUk bir 
mantosu ve üzeri tüvlerle süslenmıs 

kili rengi fötr şapkası .meydanda idi : ı 
yüzü hiç görünmiyordu. &l!ndeki kr
hç mantosunda. bir şişkinlik hasıl edi
yordu. 

Bu sırada kapılardan bir·nin nniin· 
de duran bir saman arabıısı llerleme
f'0 başlamıştı Bu araba PW o kadar 
yakın geçti ki gen(( kız kapıdan i~eri 
girmeğe mecbur oldu. Süv.,ri de du
vara sürtlinerek durdu. Ara ha lıi.kayıt 
bir arabacı tarafından idar~ edilmek· 
tc l-li. 

Kapı önünden ge:;tikten ~cınra süva
ri il·r'iyebildi ve kmm J!ÖrnU. Hemen 
fırladı, ona yetişti \'e kol!art arasına 
~:...""8.k ııık? s1l:: rö~·sijne bs.stmh. 

- P.Mll.dmı, sevgili yavrum. kız:m 
Jfzelim .. 

- Babacığım, benJm catum h:"tbacı· 

~. nihayet geldin, hem dr. M~ ve ea-ı 
lim. Tekrar tekrar kucaklqtılar. Ba-

ba evlfulını tapıyor derecesinde f!eV• 

mekte idi, kızı ise babasmı seviyor 
hem de nihayetsiz bir hürmet besli
yordu .. 
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Pardayan För sokağında samancı

lar buhınduğunu bilmiyor değildi. 
Landri Kokönara kurtulmak için bin
de bir ihtimal olduğunu söylediği !I
rada burasını dUşünmUştU. İçinden de
mişti ki: "Tali yardım ederse För so
kağına varırız. Taliin bir yardımı olur 
sa saman ve kuru ot yığınına tesadüf 
eder:z. Kemiklerimiz kırılmadan Uze
r ine atınrız. O vakit taliin bir üçüncü 
yardımı da bizi bu müşkül mevkiden 
kurtarır .. ,, 

Işte Pardayanm tam tepesinde iler
lerken gördüğü bu ot yığını idi. Tali 
bir defa yaver olmu..'5, sivri damı aşa
rak şim::ii yüriidükleri yere gelmiş
lerdi, fakat ikisi de olacak mı idi? 
Şövalye b::>3 yere bir ot yığını gözet
ledi. bt.şının dönmesi ihtimalini bile 

unutııraı, uçuruma doğru iğildi, iste
diğini bulamıyordu. Tam iiınidi kesil· 
diği sırada bir kapı açrldı \'e kuru ot 
yüklü bır araba. avlulardan birinden 
sokağa ~ıtkı. 

Pardayan bu arabayı arkadaşlarına. 
göslerer~k: 

- fc:tt: .. Haydi bakalım:. diye ba
ğırd•. 1)r ü de birbiri peşi sıra atladı
lar. Şiddetli bir sarsıntıdan b~ka hiç 
zahmet çekmeden ot yığınına gömUl
dUler. 

Pardayan o zamana kadar damdan 
atladıktan ~nra ne yapacaklarını dil· 
şünmc:r.işt.i. Ona göre bir iş tamamlan 
mad::ı.n başka bir iş düşüni!emezdi. 

Otlarin arasında biraz silkindikten 
eo"!ra krnd'ni topladr ve bu vaziyette 
ne yapacaklannı dUşünmege ba~ladt. 
Evet, tnli ikinci bir lütufta bulunmu§ 
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ri çekilerek arkada.,larına doğru iğiL 
di. Elleriyle biraz aşağısında olan Val 
verin bileğine yapı§tı, ve yavaş yavaş 
yukarı doğru çekmeye başladı. Valve
rin baldırlarını tutan Landri de yük
selmeye başlamıştı. Delikanlı da.mm 
hizasına gelince iki eliyle birden ya. 
pıştı. Pardayan da omuzlarından tU
tarak yardım etmekte olduğundan ko. 
}ayca kendini yukarı çekti. Landri de 

kendilerine yaklaşınca şövalye ona da 
yardım etti. BUtün bu hareketler ga.. 
yet çabuk ve gayet muntazam bir şe_ 
kilde yapılmıştı. ÜçU de daınm üstüne 
çıkınca hep birden geniş bir nefes aL 
dılar, bu rahatlıkları uzun sürmedi. 

Bu defa da ayni hareketlerin aksi· 
ni yapto.rak öbür taraftan aşağı in
mek icap ediyordu. Bu daha. güç ve 
daha çok tehlikeli idi. 

İlk olarak Pardayan inmcğe başla
dı. Valvcrln baldırını tutarak kendini 
kaytırdı. Valver de Landirinin baldı
rına sarılm1ştı. Böylece Şövalye diğer 
tarafındaki nçağa ayaklarını basma
ğa muvaffak oldu. 
Mane\Tanın en tehlikeli noktasına 

gelmişlerdi. Landri Kokönar damın 

tepesind~ iki eli sarılmış olduğu halde 
sarkıyordu. 

Pardayan saçağa ayaklarım iyice 
'yerleştirince Vnlveri sımsıkı tuttu. 
Valver de aynı suretle Landriyi yaka
lamıştı. 

Pardavan: 
- H:ı.ydi emrini verince Landri el· 

1er:ni kokyuverdi. Pard:ıyanm en kU
~ük bir zaaf göstermesi üçünün de 
ml\hvolmasile neticelenirdi, kahraman 
ndam üstündeki iki kişinin ağırlığını 
pervasızca yUklenml~i. İki arkadaşı
ıı1 da :vandaki saçağa kadar taşıdı. 

0:-ad:ı. Lanclri ile Valver indiler, ve 
üçü de buradaki geniş saçakta rahat-· 

ça ve silratle yürUmeğe başladılar. 
Konsunerl sokağındakiler, Parda.. 

yanla arkadaşlarını artık kaybetmi~ 
lerdi. Fakat nereye gittiklerini anla· 
yamamışlardı. 

Askerler hep birden Hal tarafına 
koşmağa ba§ladılar. Firariler ise hiç 
bir şey•J ehemmiyet vermeden gözle
rini önlerine dikmişler, yanlış bir 
adım atmamağa dikkat ediyorladı. 

Askerlerin o tarafa geleceği muhak 
kaktı. Kafile yetişmeden evvel bir ça
re bulmak lazımdı bunun için biran 
bile durmuyorlardı. 

Acaba kurtulacaklar mıydı? Parda
yanın hesap etmiş olduğu binde bir 
ihtimal acaba var mı idi? Yoksa ya
kalanacaklar ve yahut düşüp parça 
parça olacaklar mı? 

Pardayanın bile sinirli olduğunu 

söylersek kurtulmanın çok güç olaca
ğı kolayca anlaşılır. 

Onlar, şimdi bir mucizenin \'Ukuunu 
bekliyorlardı. 

Pard:ı.yan birdenbire durar:ık: 
- İ§te sonuna geldik! - diye bağır

dı. 

ÜcU birden birbiri arkasından yere 
atladılar. aşağıdan bu hali görmüş 

olan Konçini, avlarının kendilerini 
öliime attıklarını görünce deli gibi 
olmuştu. Hemen koşun hiç olmazsa 
cenaz"lerini görmek, ölUlerinin üzer:. 
ne basıp geçmek istiyordu. Dalbaran 
ı •\ ağır ağır Mareşal Dankrin ark~ 
sından geliyordu. O da memnundu. 
Vazif"siııi muvaffakiyetle yapmış sa.. 
yılırdı. 

Fnustu, Koncininin istediği glbf 
Pardnyanı diri diri tutar'-lk iı;kence 

yaprlm~~»nn taraftar ee~::~i. o Şö'.':!l 
yenin vücudunun kolayca ortadan kal· 
dırılmasını istemekte idi. 

• 
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---- ·------------------------------------------------oıiiiiiiiii-----P .ırdayan dört katır bir binanın da-ı bunlar o kadar kötü blr ta.rzd.& yer
mından atladı, bu atlayışta eski vü- lcştirilmlşti ki bunlan görenler bu 
cudu bir anda hurdeha§ olınadısa bi- evin içindekilerinin burada muvakkat 
le, artık birkaç dakika yaşayabilecek oturduklarını zannedebilirlerdi. 
bir halde idi, Dalbaran böyle dü§Une
rck, hemen hannnma gidip Pardayan
dan kurtulduklarını söylemeğe gidi
yordu. 

xxxxm 
BEYAZLI MADAM 

Yukarıda anlattığımız vakalar cere
yan ederken Hal civarındaki sokakla
rın ekserisinin isminin oralarda bulu
man esnafın işini gösterir şekilde ko
nulmuş olduğu ve bu sokaklardan 
Förde de samancıların bulunduğunu 

söyliyey;m. Bu maliimatı boş yere ver
me:liğimizi okuyucularımız anlamış
lardır. 

För s ıkağındaki evlerden 1'lrinde bir 
ıı ~ nc::lcnberi b'r "madam ve kızı,. la
k1bı veı:lmiş olan iki kadın oturmak
ta id!. 

Mndanı dedikleri yaşlısınm herkese 
tan•t 'ığı isim adi bir isim olduğu gibi 
kızı ile t:.l, iade yaşadığı halde tavrın
d-ı 'ti n:ı Jetten dolayı kPndisine madam 
kı" °'' do mntm:ızcl sıfatı takılmıştı. 

Bu i'ci kndm Q} ~lukça esrarlı bir h:ı
y t gcç·rirler :di, bazı günkr hirden
ı:- · e ortndan k<ıybolurlar haftalarca 
r 'j !n .,•nr li. bu ~~manl·nda ncr.,;ye 
gı li':leriri kimse bilmiyordu. 

~ l"d!l.m lıcmC'n her zaman beyaz el ... 
l"s' "'İv"·iwi .. den onu tsnıyanlor asıl 

j r ·.,i ırnll:o·m:az.lar ·:e sadece be-yazlı 
n·" !~r-ı ôerler<li. 

J:SJtu.ı ev hal'nmn ve biltUn mrıha?
~In m.Jrak C't iği bu vaziyeti icr.dmın 
lçvü"'iln!ı 61Temr.ek üzere. ok:ı:,.ucula
nmı~ onların evine sokalıın: 

Bu cYin kcri in" ~ek iptida: \·c şa-ı 
t ıfatilJZ şyalar ı.onulmuş idi, hem 

Evin sokağa bakan penceresi hava
nın sıcaklığı yüzünden tamamen açık 
bıra.kılmı~tı. Büyük odanın ortasında 
yuvarlak bir masa duruyor beyazlı 

madam ile kIZI bu masanın kenarında 
karşılıklı oturuyorlardı. 

Beyazlı madam aşağı yukan otuz 
yaşında kadar gayet güzel mavi göz.
lü ve fevkalade beyaz tenli uf ak tefek 
bir kadındr. Hali son derece zarif idi. 

Kızı da annesinin on beş yaşındaki 
haline benziyordu. Fakat onun boyu 
annesine nisbetle biraz daha uzun, 
umumi halile canlı ve sıhhatta bir in
s:ın olduğunu belli ediyordu. 

Cidalci bir ruha sahip olmasına. 

rağmen vicdanının temizliği ve ciddi
yeti bakışlarından kolayca anlaşılır

dı. 

Ana ve kız iş işliyorlardı. Bu işle 
meşgul oluşları, hayatlarını kazanmak 
için çalışanlar gibi değil de, vaktini 
geçirmek istiyen zengin kadınlarınki 

gbi olduğu belli idi. 
Filhakika evler inin ve üslbaı:;la.rmın 

sadeliğine rağmen bu kadınların kim
seye muhtaç olmadıkları muhakkak· 
tr .. 

!kisi de <!llerindeki işle fazla meş
gul olmuyorlar, birbirlerile de uzun 
uzadıya konuşmuyorlar, bir şeyler dü
şünüyorlardı. 

Anne çok fena da olmasa bile het 
halde korkulu bir şey düşü:ımekte idi. 
Kız daha küçük olduğu için korkusunu 
belli etmekte idi. Kul:ığını pencereye 
vermiş dinliyor, en küçük bir gürültli 
vücudunun titremesini mucip oluyor· 
du. 
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------------------------------------------------------...... ----Hafif bir gfuilltU duyunca hemen 
yerinden kalkıyor, pencere.re giderek 
sokağı, meydanı bir anda gözden ge
çiriyor ve aradığını bulamayınca, yü
zilnü buruşturarak dönüp yerine otu· 
ruyordu. 
Kızmm her kalkışında. annesi dü

§ilncesinden ayrılarak başını kaldırı

yor ve onu gözlerile takip ediyor, kı· 
zın beklemesinin bo~ gittiğini anla
yınca içini çekiyor ve hiçbir şey söy
lemeden yine kendisini eski dalgınlığa 
bırakıyordu. - --Bu b~kleyiş her ikisini de sıkıyordu, 
tahammülü olmayan anne ara sıra kı
zına: 

- Haydi Jizcl git bak geliyor mu? 
diye soruyor - kızın ismi Jizcl idi - kız 
kalkıyor, penccredn bakıyor ve içini 
ÇPkerek dönerken - gelmiyor anneci
ğim. 

Cevabını veriyordu. 
' Bu mükalcmelerin birinde Jizel şu 
sözleri iiave etti: 

- Acaba gelmiyecek mi? Zindan
dan çıkalı yalnız iki defa gördük .. He; 
~elişinde de pek az oturdu, hemen çı
kıp gitti. Kaç gündür de boş yere bek
liyoruz, acaba yine bugün de gelmiye
cek mi anneciğim? 

- Ji?.el yavrum. o, şimdi istediğini 
yapamıyor. istediği gibi hareket ede
m 'yor. Artık kendine sahip değil ki.. 
Fırkasının malı oldu. Hern de türlü 
te~hi .. ler almağn mecburdur. B~kledik 

leri insanın kabahatini hafifletmeğı! 

çaltş•yor. G<?nç kız annesinin sözlerin· 
den bnn11 anladı. Tatlı bir gururla iti
raz etti: 

- Anneciğim, ben birbir vakit ba
b1n11tı yaptıhhr·nı tenkide kalkış
mam. Ben ona hiirmet eden, ilaı.tli bir 
kızım, yalnız onun başına bir felaket 

bir kaza gelmesinden korkuyorum. 
Annesı !çini çekerken eunlan söyle

di: 
- Onu doğru söyliyorsun .. Girişti

ği müthiş mücadelede bir sürü düş
manla uğraşmağa mecburdur. Ah.. O 
gün ne kadar bahtiyardık, dalına da 
böyle knlabilirdlk ama, §U arzuya ka· 
pılmaasydr .. 

- Amir odur.. İstediğini yapar. 
- Neden böyle deliliklere uyınalr? 

Şimdiye kadar bu fikir uğruna nice 
kanlı göz yaşlan döktük. Nice haka.
retlere nıaruz kaldık. Nice sefaletler 
ve işkenceler çektik. Hayat:mızm en 
iyi za.mnnlan böylece harap olup git
ti, bunlara yazık '1eğil mi? 

Jizel n8.7Jk bir tavırla ısrar etti: 
- Fakat amirdir! 
Annesi ağlamağa ba.şlamıştı. TitrelC 

sesilc: 
- Ah .. Eskiden ne kad::ı.r bahtiyar

dık. dedi. 
Jizel annesinin boynuna sarıldı ve 

dedi ki: 
- Cici anneciğim, korkma, yine me

sut olacağız. 
Anne kızını okşarken: 
- Evet yavrum.. Canım evladım. 

Sen mesut olacaksın, buna da layik
sın. Fakat ben artık asla mesut ola.
marn, çünkü eski Şarlime kavuşama· 

yacağım .. Ah Şarli o halile ne kadar 
severdim. O da beni .. Yalnız beni se
verdi. 

Beyazlı madam acıklı düşüncelerine 
tekrar daldı. Artık geri gelmesine im
kan olmayan bir saadetin acısı kalbini 
kemiriyordu. Evet bu saadete bir daha 
kavu~amacağına emindi .. 

Jizel annesine tatlı tatlı baktıktan 
sonra belki yüzüncü defa olnrak pen
cereye gitti ve gülerek: 

' • 
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radyo 
lSTANBUL: 

18,30"plı\kla dans musikisi 19,30 çor mu 
aahabclcrt: Eşref Şefik tara!mdan 20 Necde 
ve arkada§ları taratmdan TQrk mua1ki81 ye 
halk §arkılıı.n 20,SO Ömer Rıza tara!mdan 
arabca ııöylcv 20,4:> Suzan ve arka.dqla.n ta..\ 
rafından Türk musiklai ve halk garkıJan, .._ 
at ayarı 21,15 orkestra 2:ı,ııs ajanll ve borsa. 
haberleri ve .erteli gün.Un prognunı 22,30 
Pltı.kla sololar, opera ve operet parçala';'J 
23 aon. 
:vlYANA: 

18 kanaık yaym 20,ao Tirol ıarkılan %1,30 
eğlenceli kon.ser 22,40 çaınofonla konJM" 
23,15 haberler, hava 23,25 d&ZIJ!I orkestnı.:.n 

24 haberler 2-i,05 dans musikisf. ı 
llERRLlN: 

18,05 küçük konser JS,35 §&n kon.seri 19,0G 
büytık orkestra konseri 20,05 günün aktJıle i 

20,20 eğlenceli musiki 21,05 haberler 21,ı:; 

dans orkestrası 23,05 hava. haberler, ıpor 

23,35 eğlencell muslkL 
PEEŞTE: 

18,35 ltonferans 20,05 orkestra konseri 
20,85 piyes, haberler, sonra konser 23,50 kotı... 

ferans 24,o:> cazband lakımr 1,10 haberler 
BKREŞ: 

20,05 konferans. b'ramofon, konferan~ 

21,05 RRumcn §&rkıtan 21,25 ak~anı kon.teri 

22,35 hıı\'a, haberler, spor 22,M gece kon.ser! 
23,50 haberler. 
BELGP.AD: 

19,05 prkılar konser 20,35 ulll.lal yaym 

haberler 21,05 konser, muhtelif §&rkılar 23,05 

haberler 23,25 musiki. 
LONDRA: • 

ıs 

=-

19,05 org konseri l9,45 keman ve piya.:ıo 

20,35 haberler, hava, spor 21,05 d&ll3 orke!. 

lrası 21,30 musıklll revu 22,15 haftanın hıı.. 

''adlalert, gra.mo:on 23,0~ gan konseri 23,3:1 

dans Oflest:'a.;: ~:.;.:; tö.>'i., ha::;..,rıer, pan.:o. 
ton. 

l~~~~~\~·~,·~s-~-·~ı-~u~~~T~l~R~~~~~-~(~ _ 
Kurumu Genel \ lstanbul P. Udtlrltığilndeti: l>Ants {P. T. T.): 

lS,05 orkr.stra musikisi, org konseri, tapan 
Yolca. şark;:ar 19 5\i :Conftra.rıı. babo.rlı:r. eğ. 

l~cell yııym 21,35 piyes, haberler, gramof?n 

Çcuk Esirgeme 
Merezinden: 

ha\'tı.. 
il.OMA: Yükseahsil görmüş li~:m bilir ve neşriyat işlerile me§gul olmu§ bir me. 
ı ,20 damı musildsl J8.rı5 karışık yarm mura ihtiyvardır. Maaş dolgundur. 'I'alib olanların "Ankarada Çocuk Esir-

21,45 ıcarışık mu3ikl 22,05 piyes 23.20 şarkı- geme Kuru Genel Merkezi Başkanlığına,, vesika!arile birlikte müracaatle. 
lar 23.50 dans mus!klsl, lstlrahatlerde karı1'ık ri. (654l) 

Ya:ı.,n. =-j~iiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiP::-iir;iiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiW!iiiiiiiiiiiiiiiii-~ . . 
lO O KTO' R Senelik muhammen kirası llk teminatı 
Necaettln Atasagun ErenköyündderdiYen köy raddesinde 
Her gün sabahları ı.ekiz buçuğa 9 dönüm ara: 12 0,90 

ak~amları 17 den 20 ye kadar U le Fatihto Çarşıbada cedid Abdürrahim 
22,50 li tayyare apartmanları ikinci daire Ef. medresesi 300 

3 numarada hastalarını kabul eder. Kadıköyünde '.ferağa mahallesinde 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka Muvakkithanekağmda 1N.1ı dükkan 900 67,50 

Yukarda sd.i, senelik muhammen kirası ve ilk teminatları ya.zıh olan 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha ı 

mahaller tcslinıırihinden 938. 939, 94 O seneleri mayıs sonuna kadar ayrı ay. 
ber okuyucularını dakupon muka- n kiraya verilrt üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri lev&-

'llllllllb•il•in• d• e• m• u•a•y•e•n•c•e•d•e•r.••• zım rnüdürlüğ\W görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
·~· ••• makbuz Ycya ıntubile bernb~r 11.10. 937 paz:ı.rtesi günü saat 14 de Daimi 

1

---------------- encli.'ı:e:ıc!c buluıalıdırlar. (İ) (6507) 
-·•••••••r•··--·-··-u-ı......-. .. ••·-· .. ............ . .... ................... _....._.. ........ 11 

01, Doktoru ii 
Necatı Pakşı :: 1 ·remizlik ameline yaptmlacak clb'.sclerc lüzumu olnn 3125 metre kumaş 

Hastalarını hergün sabah 10 dan U 1 k •
1 

,;:o.palı zarfla ckslneyc konulmuşsa d <L belli ihale gününde giren bulunmadı. 

I
!: a şam 19 za ka::3ar Karaköy Tünel i ğından pazarlığa ıvrilmiştir. Buna 8750 ar:ı. bedel tnhmin edilmi§tir. Şartna

meydanı Mahmlldiye caddesi No. 

0
. 

112 de kabul eder. 
1 

mesi !evazım mü<rlüğünde &örülebilir. lstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı 
• vesika ve 656 lira~ kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
!; Salı ve cuma gUnlcri saat 14 den fi 
!ı 1.10.937 cuma ı:ünbaat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 
~ 18 ze kadar parasızdır. :! 
" ::::::=:=ı=:-:::::::::n:::n:::::::::.-:-.ı==E ( B) ( 6503) 

'j)Ql(;ö=;;=' ""i İtfaiyeye IUzuınıJ>lan 100 tas ile ı 00 yangın kemerine lüzumu olan ki>se. 
K 1 •• İl le, kolan iplik ve sa~ açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 785 lira 75 kuruş 

ema OZSaD :: bedel tahmin edilmi~. Listesile şartn arncsi levazım müdürlüğünde görülebL 

1
. Oroloğ • Operatör ii !ir. ı!stekliler 2490 N ı kanunda yazılı vesika ve 58 lira 93 kuruşluk ilk tc. 

Bevliye mütehassısı ii minat makbuz veya riklubil~ beraber 4-10.937 paz:.rtcsi günü saat 14 de Da. 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası l:İ imi Encilmcnde bulutıalıdırlar. (B) (6288) 

N Y'ıUlmda. Her gU.D öğleden sonra 
q 2 den 8 e kadv : 1 el: 4:12a5 
t:::::::::ı :;::::::::::::ı:ı::::::::::m: 8 aw:uu 

HABER 
ilan tarifesi 
lliın sayf alarıllda santirxti 40 l{r. 

Resmt ilanlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 

Üç ve ikinci sayfalarda 
Birinci sayfada 
Ba~hk ilanlar 

100 .. 
200 ,, 
400 ,, 

500 " 

Keşif bedeli 1519 ı 87 kuruş olaıı Kanhkavak su memurluğuna yaptm. 
la.cak kfırgir bina açık ksiltmcye konulmuştur. l~eşif cvrakilc şartn:ımcsi le
vazım müdürlüğünde g;iilebilir. İstek! ilcr 2490 'N. h kanunda yazılı vesika
dan baş!ca bc'ediye fen şleri müdürlüğünden alncaklnn fen ehliyet veeikasile 
139 lira 90 kuruşluk ilk minat makbuz veya mektubile beraber 8-10.9~7 cum:ı 
günil saat H de daimi ~cümende bul·Jnmalıdırlar. (B) {6468) 

Türk Hava K urumu 
Büyük Püyan g osu 

6. ıncı keşide 11 Bırinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: ~0.G00,25. 000, 20.000, 15.000 
10.000 Hr aiık ikramiyelerle ( ~OD.COO ve 50.000) 

l i r alık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

tdare ihtiyacı için .VUlyet M x 1 s s/rn cb• 
dmda, 132tane 75X112,:. ı;xı.?.S s / rn ebadında, 6~~ c~n ı-:i tane 

bayrağın yerli ~alide:-ı ve n. ıotane soX7 5 s/ rn eb ahnması açı~ 
Ek . uygun olarak 

eksıb·ı~meyeb'k~n~lmk uştu1r. bs11
1
·a1< kanununa .. U saat 14 de büyük postalı• 

ne ınası ırıncı atta stan u ~:(937 cuma gun ··t •c•-'-U alım r·w•·ndc tnU e:s • ır.• 
ı;atım komisyonunda yapılacaktı . vilayet m:idür ugu 

Muhammen bedeli 522 lira 60 • . r 20 kuruft111'· 
İsteklilerin şartnamesini görmek ve uvakkat tcmınat 39 ıra ak uierc 
çalııma günlerinde mezkur müdürlüi..at teminatlarını ya~.rm e saatinde 
de komisyona müracaattan (6398) \calemine, eksiltme g.ın v 

Istanbul Sıhhi Mües ... \er Arttırma 
ve Eksiltme Komi~·nundan: 

Adana, Erzurum, Kars, Van do~'lllll ve çocuk . \fı.zıtn olan 
214 kalem eczayı tıbbiye ve malY.emei sıhhiye açıR:l. evıerıne konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtima! Mltı:nCY~•··anrıa;ı;..., bina-
. 0 937 Ç b gil •• "bet J.U.U l.l ""6 ... 

sında kurulu komısyonda 6.1 - ar§am a nu sa:;,5 ,'40 da. yapılacak-
tır. 

2 - Muhammen fiat 2130 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 159 lira 75 kuruştur. 
4 - !steklilcr eartname ve listeleri her gün komisyonda g~bilirı.{. 
5 - !etekliler cari seneye ait ticaret odası vesika.eiyle 2490 ~-nlı kc.nunda 

yazılı belgeler ve bu i~e yeter muvakk a.t garanti makbuz veya. Luka mb\ttu.. 
bu ile birlikte belli gün ve saatte kom isyonn gelmeleri. (63Z) 

Devlet Basımevi Direktörlüğün!en: 
Miktarı Cinsi Tahmini tutarı Muvak. peyakçeai 
200 ton 6SX100 matkııolin 58,000 lira. ~lira 
Basılacak okul kitapları için yukard a yazılı miktarda açık eksiltmE: ile sa.. 

tınahnacak 68X100 29/ 30 kiloluk mat kaolin kağıt için isteklilerin 8.10.1937 
Cuma günU saat 15 de Devlet Basımevi nde idare komisyonuna mu.raca.atlan. 

Şartname parasız olarak direktörlU kten alınabilir. 
(6453) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltn1e Komisyonundan : 

Sivas nümune hastanesinin hariciye, kulak boğaz \'e burun ve nisaiye ser. 
vislerine lazım obn 123 kalem alat açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-10-937 Çarşamba günü sant 15 de Cağ~Ioğlunda s1hhal ve 
içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1951 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: l46 lira 37 kuruştur. 
4 - lstekliler §artname ve listeyi her gUn komısyonda görebilirler. 
5 - lstekliler cari seneye ait ticaret odası \'esikasiyle 2193 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti maltbuz veya bankn mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6336) 

Satılık vapur 
Deniz Yolları lşletn1csi MUdilrlüğüoden: 
İdaremizin ş:lep olarak kullanılmağa eh-erişli olan "\'atan" vapuru pa.. 

zarlıkla satılacaktır. 
Pazarlık ı Teşr:nievvel 1937 günü snat 15 de idar~miz Levazım ı;efliğinde 

yapılacaktır. 
Şeraiti öğrenmek istiyenlcr her sün levazım şeflığimize müraca:.t etmeli. 

dil'. (6499) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbui şubesinden: 

Ticari mahiyeti haiz olnııyaD 

küçük iliıninr 20 kelinıelik beş de

fası 120 kuru9tur. Eskideu mu
ka \'e!csı olan mU~t~rilerimizin 

nıukaveleleri 'l'lÜddetinre fark a. 
lınmaz. Uzun mUddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. llan ver. 
mck hususunda yalnız ve münha
sıran V AKIT YURDU altındaki 

l(enuıletlill fren ilim büroımna 
müracaat edi~1nelidir. 

Telefon : İstanbul • 24370 
Bilet a lan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deği~
tirmif bulunınahdır. 

ı Birinciteşrin 937 tarihinden itibaren gişelcrimzin aşağıdaki 64atler da. 
bilinde fasılasız olarak açık bulundurulacağını sayın mÜ§terilerimiY.e bildiri. 
riz. 

Adi gUnler: 9,45 den 16 ya kadar. 
Cumart~i gUnti: 9,30 dan 11,30 za kadar. (6616) Bu tarihten soru a bilet Uzerindeki hakkı sakıt olur •• 
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g Miinf r Paşa konağında - • B U A K Ş A M 
/Y{a:Jğ Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yen· T ll:D ~ K a 'V! 1UJ N A N ::s 
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~li"~<91lc ay r • l 1 yapılan binadr Blrleşllt arllsllerl !aralından 

mecb~~,;. ~u~orıa lise kıSJmıarını havid! r e i e ' r İ ~~ttaı~ı • !~~~ PvN~~ ~Çi~ S) !!u' ~perBet 9UtabLlo ,l\ Q 
(1) 
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t 
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U 
ırpaşa konağı k · en ve edebiyat k 1 V ~ if1 m şteınilatı havi bUyilk er ekler krsmma M.. . o ları vardır nk J 1 M U H L 1 S S A B A H A T T t N 

risat t:ımami le bahçeli yeni yap;lan b"' unırpa.şa konağı karşısın.d sı~rfl~dan IUbareiJ 
lesine b:ışl Y ayrıdır. Nehari talebede ınada kız lıs~si ile ilk kı a leylı bır liseye Ibı ~ 

(" . 
: .. i~~~;;a;n;m~ı~şt~ır~.~H~er~guıı~·~· ~s;a~b;ah~;;n.:a:rzu~:ed:e:nlJe[r~mekteb. h sma tahsis edilmiştir K zı MR , saatıo dan akş 5 ın ususi otobüs" l . ı ar -

',İİİiİiİİİİi~:~:~::~:;~:~:~~~~::~~~~~~~~~am~~~~~e~k~n~d~ar~~m~U~rn~caa~~~t~~k~b~~~ı~~y~e~~n~a;k~l~o;l~un;urlar, 
• nl olunur. Tcle:n: , N E o 

Istiklaı Lises· 
• 
1 

ı .J • 

ı-11ır DirektörlüğfiL.ktad:. ; 
2 

H' Orta ve Lise kısmııarma gilnd.. ;apılacak ınUracaat 
- enüz müra t uz ve yatı t: 

kabuledilmiyecektlı'. caa etmiyen eski talebenin ka~~z ve erkek talebe kP 
a . . an kapanmıetır. T 

- lstıyenlere mekteb· 
Adres· Ş hza ın kayıt eartlan b" · e deba§I Polis k nı •ldiren tarif n 

. arakolu arkası ..., ı-~ ame par°il••••••••••••' • .ıe cıon: 225~. .. 

B lE L -

GRiP - NEZLE - NEVRAL..Ji BAŞ ve 
DiŞ AGRILARI - ARTRiTiZM 

ı--•--...:i4Z4111!9 ANKARA DA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937-38 ders .yılı tedrisata yeni yaptırılan kolej binasında başlanacaktır. 
İlk, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, ortaSO, liselOO liradır 
Kayıt ve fazla tafsilat için "Ankarada Tilrk Maarif Cemiyeti Lisesi , MU. 
dUrlUğUne müracaat edilmesi (4996) ' -
NORMA 
Dört renk bir kalem 

Kimyager 
·- T ı ~osta kutusu t255 Hormobln J -· 

•bletlerı • ff •r eczanede 

içinde otomatik 
NORMA kalem. 

terini her 

•=..-· ıi!ı::!W'! ...... -===--===-, ,,,... . == 

l
if En kuvveüi=m.a:ı:u::m:ımz:::.: ... wmlz kömilr ft 

c;p ' en ldareJf .. I T n .-.1 :: 
• D lORK AN '~ wılr u n En sUrekU T ~k yanan ktimUr:: u 

!! ' en parlak, er • H 

ııTu·· /a 1 dir n .. .. ı· 

il Her sobad ızda ·yanan. tire :i 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilümum tahlilit. EminönU Emlak 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 
Bey hanL 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 

yerde 

Markaya 
dikkat 

N O R M A 

(Jmumi deposu: Mahmutpaş; 
Havuzlu Han. No. 1 lst:ınbul 

:: a ve~ kH u h :: vermfy· e .. ve en ucuz um r :: 
:: n en b " 
ti TORK ,.-'ITRASiTi dir" 

Muayenehanesini Taksim.Taliınane 
Tarlaba..,r Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Ekzema ve en muannit cilt yaralanndan kurtulmak lçin 

i! s • GlLKRlST VOKER ve Kaı Ltd. :! 

·· t ~ezı · n !! m ' Tahir han, Sinci kat. Tel. 44915 !! azar n maa ergün: ğ eden 1 
Kullanımz. Binlerce hastay~ kurtarmıştır Eczanelerden isteyiniz 

::::::::::::::::::::::::::::=- .... -----:ı ........... . 
~••TUrkMaarllCemlyetl ~~~~ı~ işçiler ~~~~~~~~~~~~~~~~-

:: a iŞ Galata, yolcu .alonu karı11mda .. p da da h o ı 

E .......... ~........ -· :::··· ... -·...--···········-···················· .. ···:ı· sonra saat ikiden altıya kadar ._.. ••••• :ı:••••::.::n ... •• ....... .._.a:iııii±j• .............. ._ ....... - ................. . .... . .. :::, ·-~ . .,.."-•"-...,;, ... ·~t,.··:. ' • --
idaresinde U lt Kcınunu size ne haklar vemıit :! 

ii ve sizden neler istiyor bilmcğe mec- İi 

r :.: 1 •• :- 8i e •. i! bursunuz. i; 
_,_ - :ı B . 1 :• Ortı ve llse kısımlarına 20/Ağustos/937 den itibaren talebe kabu· :: unları gıze sual cevap~ toplu .: 

1
:: ve pratik olarak ög·retccek olan: 1 

Jüne bışlanacaktır. GUndUz Ucreti 35 yatı Ucreti 185 liradır. Matbu izah 

k 
. it verenin ve iıçinin kanuni lıaık 

name me tep idaresınden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 
lisesi direktörlUğUne müracaat edilmesi. (4997) ve ödevleri kitabıdır. 

~~~~~~~~••~~~~~~~~~~~~ıl~Fiatı 10 kuruştur g 
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TUrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2!519 t 1937 vaziyeti 

~:'".:n .n:::.:,f-r:27•593.227.2J~ Lira ..,...,..,. • '~ t\ S 1 F 
Bankııot.. • • • n (6.502.215.- UıUyat akoeal: ' ' ' 

lira 

1 s.000.000-

. . . Ufaklık. • • • ,. 920.40!l.1 45 015 851 38 J 1 l)alılldekl l\ltııı.ablrler ı Adl ve fevltalft.de. • ' • • ?.105.172.40 
'l'Qrk uruı: • • Husu.s1 • • 4.516Jl07.70 t:.621.aso.ıo 

iL. 788.237.35 786.237.35 
Barl~tekl muJıablrler ı Altm ati kll~aı 6 (82 !JO'J l'eaavtllaeıu liankııotıar: 

AJtma tabvW kabll eerbeat Deruhte edilen evrakı n&kUyt 9.118.729.56 

' 46.~.5< 
~L 158.74~.563-

~L. ı ~.496.827-
L 145.251.736-

dövf%ler. Kanunun 6 ve 8 tnd ınadd• 
Diğer dOvizJer ve borçlu terine tevfikan hazine taratın. 
kllrtnr bakJyelert • . • • 29.f:133.044.03 

llaz.lae t&11Yllleı1: 
Deruhte edllen e'fT&lo nakt1yt 

&rf1lıfl. 
K&ııtuıUD 6 •e h bıd macs.. 
delertne tevfikan Haz.Sne tara
tıı:ıdan vaki tedlyat. 

ili 58. 7 48.563-

c 13.496.827-
Senedat ctızdaan 

Baztne bonoları. • • • 
Tteart ıMnetıu • • • • 
Esbam ve Taln1llt dlzctanı: 
jD•rı.ıhte edilen nrakı ııak. 

rL 3.000.000.-
ıı c 38.~44.404.76 

l tfyenln karşılığı eaham "' 
it&hvtıat ltıbar1 kıymeu, 

8 Serbeat e.ııharn "' t.ah..U!t 

Annslar: 
Al tm ve dtT!z nzem• 
!'ahvflAt 11%ertne 

ı·-·.ıs.ı ı ı.923.02 
L. 3.796.03~.85 

~L. 8.5.03.1.9" 
iL. 8.!H7.946.08 

Tekt9 

'Z lıfnrt 1933 tarlhtndcn IUbaren: 

38.998. 132.09 

'45.251. 736-
1 

41.SH.40.f.76 1 
1 

41.907.962.87 
1 

8.632.98::!.C4 

4.500.000. -

dan vak2 te<ii.r•t. 
Deruhte ecllen eYT&kı ııakUyeo 

bakiyesi. 
K&l'Jılığı tamamen attm olarak 
Ulveten tedavüle vıızedllen L. 19.000.000-
Reeakont mukablll lll•eten ted1 173•251.736• _ 
"uec1 9.0GO.OOOL-
TUrk l.l~ı Muduab _\ -----ı 12.442.(62.06 
llch1-r raahhUdatt: 

Altına tahvili kabU dövtzler it 725 6:18.85 
Olğer dövMcr ve alac&klı 

kllrlnıt baklyelerl • • • .~ 1.329.146.62 32.034.795.47 
&lııbteW • • • • • 102.865.448. 77 

15597.915.~1 

~2.~:;.2<!2.~0 
Yekb 

~akonto haddi yüzde IS 1-2 - Altın Uzerln3 avans yllzde 4. 1.2 
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