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Kızı lordu harp istiyor 
ROMA ASABİYET VE 
HEYECAN İÇ.İNDEDİR 

Sovvet Rusya 

Akdeniz 
,konfera-nsına ... 

························· ································· 1 

1 - ıtalyanın beynelmilel hukuk kaidelerine 1 
aykırı ve insaniyete yakışmıyacak tarzda hare- 1 
ket ettıgi bütün dünyaya ilan edilmed ikçe; 1 . : 2 - Almanyanın bir Akdeniz devleti olmadığı ~ 
halde konferansa niçin davet edilmiş bulundu- ı 
Qu izah edilmedikçe; i 

"-- 3 - ispanya, bu konferansa çağıralmadıkça; ! 
'········· .................... . 

·•· iştirak etmiyecek mi ? 

Oıı bet .. . 
Yirmf torpU saımrarak A kdenizi ve Akdenizle l>irliktc A ıınqıa yı allal~bııllalc etmiş olaıı cmniyctsi:;. 

~eçhul lit iihielbahir 
~da-ıardenizinde bir gemiyi 
tevkif ederek nıuavene etti 

~ ltalyadaki Sovyet büyük 
l~tsinin hayatı tehlikede mi? 

ıt, 1 lngiltere ile Fransa 
'leı ve ADmanyaıyaı paıDaıvıraı ve 
lıtevbetmeye taıhaımmlYıDDeırn 

eıntırDka noe valkot 
cDma<dloğoırno 

~ lttttıa 
ta.t,~ . • (li 

~.it "q la ususi) - İngiltere ve ~er korsanlık aleyhinde neşriyat yap -

ihsas edDycır 
n uzak şarkta cereyan eden ilanı 

harpsiz harplere benzememektedir. 
İnsana öyle geliyor ki, birtakım gizli 

ııı.11: dave~ından mü§terek tevdi e. maktadırlar. Tipos gazetesi şiddetli 

(Davamı 4 iincil de) 

Konferansta bizi Dış Bakanımız 

temsil edecek 

,lnönü bugün 
Manisadan Ankaraya 

hareket ediyor 
Ve k D OD e ır D n b n ır k o s m a A 1n1 ika ıra <dl aı <dl o ır ,. 

blır kosmo da b lUJ akşam 
tırene b i n ecek 

Yarın Vekiller Heyeti 
içtima edecek 

lzm!r 8 (Telefonla) - üç gündür lzm!rin 
mlsafirl bulunan B8.!1vekll İsmet 1nönU bu sa.. 
bah eae.t 10 da Man!Hya hareket etmiştir. 
İsmet 1nönU dUn sabah beraberinde vali ve 

belediye reisi olduğu ha.ide yaya olarak çarşı 

(Devamt ~üncüde) 

Manevra hazırlıkları 
devam ediyor 

Ege manevrası 
Trakyadaklnden 

daha mUhlm olacak 
Garbi Anadoluda, Aydın havalisin

de yapılacağını dün haber verdiğimiz 

manevralarda Başbakan lsmet İnönü 
ile beraber bakanlar da bulunacaktır. 

Garbi Anadolu manevraları Trakya 
manevralarından daha geni§ olacak ve.
ayrı bir hususiyeti bulunacaktır. Çiln. 
kü bu manevralarda ordu hareket ha
lindeyken cephe gerisinde de sefer • 
berliğin bütün icabları tatbik edile
cek, halkın, nakllye kollarının, yardım 
teşkilatının, malzeme bulma teşkiliı.tı
nm hareketi kontrol edilecektir. Başbakan ismet lnönü 

Şeker müsabakamız. 
da kazananlar 

Dün şeker mil.cıabakamızm kur'ası çekilmiştir. Rcsmi mfa bunu göstc'1'iyor 

(}'azısı 2 inci sayı/anıızda)1 ~r. Gazete • "Akdenizdeki denizaltı korsanlıkla -l 
tfa~at atneye hükumet derhal bir makalesinde d iyor ki: 

llgiliz-Japon münasibatı inkıta arifesinde 
i 
\ 

~l ,.. 

tı.~1't.ı11ııa 
fl\i,.f.f..,. 11e;~aP0111arlrı Çinliler aras? ndaki harb büWıı şiddetiyle de.t'rım cdcr7mı, Fraıısı:;, l ngiliz ve Amerikan h.arb gemileri, beynelmilel imtiyaz mrntakalarını himayeye çalıŞTyorlar. Yük. 

Ql 9e1>ıi .n 11l11ım11 ol<ııı 1)1( r e3m i n i lk p'anmd11 t.'61 «ıolıı doğru biiyük adamlarııı 1ıattrası namıııa dikilen abide göribım.ektedir. Soldan sağa doğnı Amerikan amiral gemisi August; 1ngili:; 
aı Cımıberland ve ... Franst z amiral gemisi Lar ttoffe.Piguet (ön giivcrtcsiııdr, bir çaii_ır gcrilnıi.Jtir.) Yanında Frıcıns1z torpitoları Dtunont.d'Un;ille'le (bu gcnıi geçen seııc lstan1nı..7a 

gelmi§t i) Savorguen.<UJBraz::a ve ~üçük bir A merikan toıpçekeri vardır. (Yazı.sı 4 ilncilde). 

• 
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ıJış Sü,,asa: 

Nyon konferansı 
ve Bitlerin 

bir mektubu ••• 
Yazan: Şek ip Gündüz 

lsviçrenin Nyon kasabacığında top
lanacak olan konferans Akdenizi kor
sanlıktan kurtarabilecek mi ? 

uygun bir sulh bu kuvvetle temin edf. 
lebil"r. Bu takdirde lngilterenin büyük 
bir iştiha ile sarılmış bulunduğu 

müstemlekecilik bir taraftan denizde 
Britanya filosuna ve diğer taraftan 
karada dünyanın büyük asker millet. 
!erinden bırıne dayanmış olacaktır. 

Eğer bu anlaı:maya Amerikalılar da 
iştirak edecek olurlarsa o zaman dün. 
yada bu birliğin nüfuzuna karşı bq 
kaldıra~ak bir devlet bulunamıyacak. 
tır. Bu kuvvet hiçbir 7.aman beyaz ırk. 
ların menfaatlerine aleyhtar emeller 
beslemiyecektir. illh.,, 

Görülüyor ki Nyon konferansına da. 
vet edildiği ısu günlerde Almanya bir 
taraftan Nazi kongresile, Musolininin 
Berlin ziyaretine azami parlaklık te. 
mini ne çalışmakla ve feldmareşal 
Blomberg'e bir Baltık manevrası ha. 
zırlatmak}a meşguldür, bir taraftan 
da 1ngiltereye: 

- Gel seninle ıu cihanı paylap.. 
lım.I 

Şeker müsabakamı
zın kurası çekildi 

Kazanan numaraları yazıyoruz 
139 okuyucumuz 600 

kilo şeker kazandı 
Şeker müsabakamızm kurası, dün, 

Ticaret odasında, sanayi müfettişi Da 
niş, Ulusal arttırma ve ekonomi kuru
mu azalarından bazılarıyla gaz.ete mil 
messilleri huzurunda çekilmi" ve 139 
okuyucumuz 600 kilo miktarmda §e

ker kazanmıolardır. 
Ulusal arttırma kurumu bu mUsa. 

bakayı üç gareteyle yapmış ve 1600 
kilo şekerden 600 kilosu okuyucuları
mıza isabet etmiştir. 

Kurada kazanan numaraları aşağı -
da yazıyoruz. Bu numaralar, kupon 
toplıyan okuyucularımızın kuponlan. 
nı matbaamıza getirdikleri zaman ken 
dilerine vermiş olduğumuz numaralar
dır ki, hediyeler bunların gösterilme -
siyle alınacaktır. 

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru -
munun bu bir ild gUn içinde c;ıkacak 
ve hediyelerin tevzi şeraitini bildire • 
cek tebliğinden sonra hediyelerin da -
ğıtılmasma derhal başlanacaktir. Kaza 
nan numaralar ~tardır: 

fO kiloluk: 
138, 12, 751, 163, 56, 703, 593, 798. 

999, H2. 
10 kUolvk: 
767, 524, 197, 1052, 198, 663, 57, 1, 

302, 27. 
5 kiloluk: 
203,207,116,799.230, 140. 547.530 

248, 36d, 367, 256, 99, 206, 200, 370, 
675, 168, 513, 91. 

! kiloluk: 
19,873.1020,560.691. 743,353.603, 

867, 159, 646, 657, 697, 244, 167, 139, 
868, 98, 111, 681. 336. 770, 14, 568, 
29. 709, 710, 44. 578, 225. 18. 546, 141, 
366, 77.306, 74, 97.600,963, 768, 769, 
231, 158, 726, 335, 1033, 7, 702. 28, 
512, 687, 26, 918. 10. 911. 276, 909, 
649, 888, 503. 146, 1041, 344, 756, 48, 
1013, 511, 736. 731, 505, 214,654.289, 
235, 755, 290, 162. 611. 119, 326, 352, 
559, 179, 300. 1045. 902, 890. 404. 891, 
332, 21, 1046, 3, 696, 1002, 693, 20, 
694. 

Mantıkan, Nyon karntacığ:nda tep. 
!anacak devletlerin korsanlığa karşı 

müşterek bir karar veı bileceklerini 
tahmin etmek liızımgeliyor. Zira kor. 
sanlık bir itiyat halini alacak olursa 
bundan bütün dünyanın ve bilhassa 
Akdeni?..de menfaati olan her devletin 1 
ergeç zarar göreceğini anlamak kera
mete mütevakkıf değildir. Faraza bu. 
gün korsan gemiler Valans'a dostluk 
gösteren veya İspanyol işlerine karşı 
tam bir bitaraflık güdülmesini istiyen 
devletlerin gemilerlne musallat oluyor 
larsa, yarın, Frankoya dostluk gös.. 
teren Frankoyu tanıyan ve Frankoya 
asker ve silah yollıyan devletlerin ge. 
mllerlne musallat olacak korsan talı • 
telbahirler de türeyebilir. Yani kor. 
eanlık yalnız bir ta.rafın imkanı veya 
ihtisası halinde kalamaz. "Ali" nJn ta.. 

1db ettiği usultl ''Veli" de takibe baş. 
lar ve hele ''Veli"nin ellncie daha çok 
vurta. bulunursa ''Ali" nin hali daha 
fazla duman olur. Bununla beraber 
Nyon konferansmm verebileceği en 
müspet netice yine bir "hiç" ten iba. 
ret kalacaktır. Zira konan denizaltı.. 
lara kaı"ll mU§terek bir tedbir almak 
ve bu tedbiri tamamiyle tatbik etmek 
demek Akdeniz.den tehlikeyi tarayıp 
Atmak demek olmryacaktır. Yani ha. 
ft ( !) kuvvetleri korsan denir.altılar 
kullanmıya sevketmi§ olan sebebler 
ortadan kalkmadıkça, bu sebebler sil. 
r.llklenip gittikçe Akdeni7.de emniyet. 
llizliğin devammı 11milli bir hedef,, e.. 
fUnmle olanlarm yeni yeni vamtalar ve 
t1ekiller bulmakta geclkmlyeceJderlne 

Demekle. 
Rivayetlere inanıldığı takdirde, fs. 

panya hadiselerini bu Almanya. ile L 
talya arasında yapılmış bir paylaşma 
kararının neticesi addetmek li.zımge • 
leceğine göre, Bitlerin 111 yan resmt 
teklifi ezkaza İqiliz efkln umumiye. 
sinde gürel bir kabul gördüğü gUn ne 
olacağmr, nasıl bir manzara ile tarp. 
laşa~ğmıızı, dünyanın birdenbire bir 
İspanya kesiliverl§indekl dehtett dtl. 
ıüniln! 

lngiliz komünisti 
gönüllüleri 

Nasyooal sosyalizmin büyük 
kongresi açıldı 

Hitler 

Jnanmalacbr. ,,_. ... ...,. -

?flyon kon!eta.nsmm bllnyeel lide.. 
niz meselesinin doğrudan doğruya bir 
ClUnya meselal olduğunu açıkça göm 
vurmaktadır. Bilhassa 'AlmanJ.& gibi 
:Akdenizle en uf ak bir bafl olmıyan 
bir devletin konferansa davet etınmıı 
olması ancak bu bakımdan izah edile. 
bilir. 

İtalyan gazetelerinin MusoHnlnin 
Berlin ziyaretine dünya mikyasmda 
bir ehemmiyet atfetmeli emrini aldık. 
ları bugünlerde. bu '.Almanya «lünya 
"'tlhü ile CiUnya emniyetinin teessüstı 
\

0"/a devamı aa)rl[inda acaba ne aa. 
şµııme~t '""'4 • - '' 1 

• 

Su suale en ari1i ve manilı ~ 
4!aıan guete1rlD1n' Bei-Un - Roma 
m!hl:..ei:I etrafmda ııep-eWkler_l lllltun 
dtln yuı1Ud& aramü',;eyıiude bir 
Ainet olur. Naml Kmıolinl Berlln De 
- iDllD111ebetleırlnl lta1yan Clıl 8IJL ta;n;m .. hedefJerhıi elde etme][ 

~ zaman zamu istJmara bL 
$rltmuer de, Nuremberg kongre. 
~ batladrğı eu gtlnlerde, bUyllk 
aoBtu lılmolininln seyahat hamlıkla:. -nm 6ylece kendi hesabına yontmakta.. 
dir. Bu iddiamızı haldı gösteren vesL 
kalardan biri bu ayın dördüncU gUnU 
Londra gazetelerinden Daily Mail'de 
çıkmıştır. Bu vesika Hitlerin bu ga.. 
zete sahibi Lord Rothermere"e hitab 
eden bir mektubudur ki şu satırlan 

bilhassa ehemmiyet vererek ve dikkat 
ederek okunacak değerdedir: 

Hitlerln bu pelC mühim mektubunda 
Roma • Berlin mlhverinin ikinci llde.. 
ri MusoJiniye teselli verebi' 'cek taraf 
111 betbaht sabrlardan ibarettir: 

' ... Bu kudret hiçbir zaman beyaz 
ırklarm ~ aleytitar emeL 
ler beslemlDCMılr..., 

Beslemiyecektir ama Ciostu İtalya. 
ya da. can attığı dUnya eğemenliğiıİ.. 
den bir zerre dahi koklatmıyacaktir. 

Bu hale bakarak Romanın Berline 
ve Berllnin Romaya savurduğu bütün 
dostluklara ve iltifatlara rağmen Hit. 
lerin Musoliniden ve Berlinin Roma. 
dan kaç milyon fersah uzaklarda do. 
lqtığmı, Alınan emperyalist hedefle. 
rinin İtalyan emperyalizminin hedef. 
lerlne ne derece aykın olduğunu he.. 
sab etmek mUmkilndUr. 
. Bitler, doatu KU10liniyi ağırlamıya 
liazırlamrten lngWz efkln umumiye. 
Sine kur yapmak ııfyetlyle llUDduğu 
bu iatldaamd& Amerikanm bir Alman.. 
İngiliz an)a§l"almd&ld kıymetine ip... 
ret etmemeye bndfnl mezun addede
nıemı,tlr. l'ab.t ııe garibclir ki bu oL 
tanm AtJu OkyanUIUD& umWdıfı 
gi1n Nuremberg kongreeiııde bir &ÇIL 

ma nutku 16yllyen Batfb Bell Almanya 
nm Japonya ile olan lttlfalmıa sadık 
kalmakta. ıarar ettlifni resmen tekrar. 
lamıt bulunmaktadır. Bayle tuhaf bir 
olta ve böyle garib bir yemle Ruzvelt 
Amerikaamm avlanacağım ıanmak 
aamnz ki biraz hatalıdır. 

"Üç yüz yıl içinde Almanya muhte.. 
lif harb sahnelerinde 20.25 milyon va. 
tandaş kurban etmiştir. Bu bUyük fe. 
dakirlıklardan ameli hiçbir netice eL 
de etmediğimiı.e inanıyorum. BUtiln 
bu harpler yalnız, egemenlik davasile 
yap1lmış harblerdi. Ben şimdi bir ln.. 
gili.% • Alman anlaemnsı yapmayı dil. 
şilnmekteyim. Bugilne kadar, memle.. 
ketimde, kilçilk, büyük, çok bUyUk 
toplantılarda tam 4000 nutuk söyle - 1 

dim. Bunların hiçbirinde bir İngiliz -
Alman anlqması aleyhinde söylenmi3 
tek kelime yoktur. Eğer böyle bir an. 
1qma yapabilecek olursak, bu dllnya. 
ela mevcud insanların en kabiliyetlile. 
rlnden 120 milyonluk bir kitlenin te. l 
şekktntı demek olacaktır ki Almanya 
ile tıigflt.ereııfn mUşterek arzulanna 

Vellıasıl herkes, her gün bir başka ' 
telden çalıyor. Herkes bulanan sular. 
dan bir başka türlü istifade teminine 
uğrqıyor. BUtUn bunlar Avrupanın 
bazı noktalarında umumi harbden ev. 
velki Avnıpanın olanca bastahklariy
le dirilebilmiş olmHmdan doğmakta. 
dır. Bunun içindir ki Akdeni~n emni
yetini bozan korsanlık ortadan kalk
sa bile, Nyon konferansı bir "dır.dık 
çıkmadan,, müspet bir neticeye ulaşsa 
bile bundan Akdenlzin ve dolayısiyle 
dUnyanın kazancı bUyUk olmıyacaktrr 
demeye dilimiz vanyor. 

Şekip GONDUZ 

Cezayirde 
7 evlılf edllenleı vaı 

Parla, 7 (Hususi) - Cezayirde 
mühim bazı tevkiner yapılımttJr. Arap 
Halk Partisi reisi Messali ve altı Arap 
ileri geleni tevkif olunmuıtur. Bunlar 
Cezayirin de Suriyeye benzer bir ıekil 
de istikllline çalı§maktaydılar. 

Memleketlerine 
di nmek fstlyorlar 

İspanyadaki "Kızıl beynelmilel liva,, 
ya mensup "İngiliz taburu,, ndan aynl
mıyan İngilizler de önümüzdeki birkaç 
hafta içinde İngiltereye döneceklerdir •• 

"İngiltere komilniat partili., fıpan
yaya cöoderdiii c6nll1Ullerinin kuvai 

maneviyelerinin tamamen Janlmıı ol· 
dufunu cörerek onlan bilabUtiln c eri 
çelmıefe karar •ermi,ıir. 

Dllnya sulhU için 
MOstemlekelerl n 
iadesini istiyor 

ltalya ile doıtluklarını harp 
ihtimaline karşı takviye etmişler 

Almanya da nuyonal sosyalist fır

kaaınm büyük kongresi dün Nürenberg 
de açılmııtır. 

Haber. nrlld.llfne c&e, be)'Dtlmilel 
taburun IUbayJan, taburu idani etmek· 

te bUynk stlçlllle rutlamütachrlar; 
çUnkU her cnn taburdan bçanJır bu· 
lunuyor. 

fıpanya hUkQmetl ite birlikte çarpı

tan İngiliz taburunun baıl~ üç phsi

yeti, İngiltereye yaralarını tedavi için 

dönmüt görünüyorlaraa da, esaı itiba

riyle, .t.panyada bulunan arkadaflan

nın memlekete döameleri için teıebbil· 
satta bulunmaktadırlar. 

İspanyadan, Franaa yoluyla tngilte

reye gelmiı olan bir 1ngnl% muharibi, 

tikiyet olarak ıunu ileri ıUrmUftiil': 
- Hep bizi döğüıtilrilyorlar. Bey

nelmilel liva mensuptan bu vaziyetten 

bıkmııbr. ÇlinkU onlar çarpıtırken ts
pan~llar cephe gerisinde keyill çatı

yorlar. Beynelmilelciler buna artık ta

hammül edemiyeceklerdir ve bunu a
çıkça söylüyorlar. 

(Sunday Diıpath) 

Haftada 48 saat 

Bir emirname 
neşredilecek 

Bugünlerde iı kanununun en mil
him kısmının tatbikatına baılanacaktır. 

lş dairesi, iş kanununun çalııma 

müddetlerini tayin için verdiği aalcihi-

yete dayanılarak 48 saatlik it hafta11 
ıeklinin mühim bir kısım itlerde çalı
pn iıçiler hakkında derhal tatbikına 
karar vermiıtir. Hazırlanan emirname 
projesi bu hafta içinde neıredilecektir. 

Flllstlnln taksimi 
Buna meydan vermemeye 

ça!ışacak bir heyet 
Dün şehrimize 

geldl 
Filistiniu tabimine meydan veril

memek üzere Balkanlar ve Cenevrede 
temaslar yap.\cak olan bir Filiıtin heye
ti ıebr;mize celmiıtir. Heyet Fillatin 
Arap ittihadı umumi katibi ve Londra 
milmessili Emil A. Gari ile Kudüsteki 
ortodoln kilisesi papaslanndan Nikola 
Horiden mürekkeptir. 

Kongre açılınca İlpanyada taarruza 
uğnyan Doyçland zırhlıaında ölen Al· 
man bahriyelileri için bir dakika sükat 
edilmit. bundan sonra devlet reisi Hit
lcdn n•yaıtnenıqf oJnUumııtar. 

Hitleria-: bey~ ~ ba...., 
maktaydı: 

"Şarkta ve ıarpta boltevizmin hU· 
cum1arma maruz lraldık. Bu vaziyet kar 
panda Almanya ile İtalya elele vererek 
bolıevizme karp mücadele ettiler ve 
bundan sonra da ayni sahada teşriki me 
nilerine devam edeceklerdir. Musevi 
parazitleri dört yanımızda yangın çı

karsalar bile nasyonal sosyalizm bu 
yangından zerre kadar müteessir olrnı
yacaktır. İtalya ile elele vererek yıkı
cı bolıevizme kartı yapıcı medeniyeti
mi:r:i müdafaa edeceğiz. 

Bundan sonra Almanyanın iktı1adt 
kalkmmuından bahseden Hitler yakın 
bir harp tehlikesine iıaret etmekte ve 
ıöyle demektedir: 

"Birçok memleketlerde hopıu~uz

luklar, hatta isyanlar ba1röstermckte 
oJmaaına rağmen Almanyada kelimenin 
tam manasiyle sükfınet hfikümf erma
dır. 

Son aylar zarfında A vrupada yıkıcı 
harp tehlikesi goğaldığmdan, İtalya ile 
dostluğumuz 1 takviye edilmittir. Bu 
dostluk bundan sonra daha ziyade kuv
vetlenecektir. 

Japonya ile aktettiğimiz pakt hiç 
bir ıuretle ihlil edilmiyecektir. Zira 
bir gün İspanyada. bir gün Uzak ıark
ta baılıyan tehlikeli mücadele yarın da 
belki kimsenin ke'!,.tiremediği bir yerde 
batıösterecektir.,, 

Beyanname.de bundan sonra müs
temleke isteğinin iktısadi bir zaruretten 
batk• bir ıey olmadığı kaydedilmekte 
ve dUnya ıulhu bakımından Atman milı 
temlekeleri itinin behemehal halli lazım 
geldiğinde ısrar edilmektedir. 

Beyanname Almanyada yapmanın 
bir 111det oldufunu kaydederek niha
yet bulmaktadır. 

Bir Alman balcı yakalandı 
Tabimde Karacabey 90kalmda 16 

numaralı nde oturan Alman tebaa· 
undan Anepel isminde birilinin evinde 
kadın ve eıiceklere fal baktıir haber a
bnmıJtır. 

D6n sivil iki zabıta memuru eve cir
mitler, on kifid"1 fula kadın n nke
gın sıra beklediğini görmüılerdir. 

içeriki odada Anepelin f a1 baktığı da 
glSrütunce zabıt tutulmuı, mahkemeye 
veritmiıtir. 

:Ka11ata dai! , 
Bir rüp~yaaı 

M EOEN1YET!N ~ ~11 
en nihayet ~!il"' 

tayin etmek bitmem tab~ ~ 
halde ben buna ~alk.1~: ırıeclt01ye, 
Yalnız 5unu söylıyebıl ·-_ .. lrtaJl ]tut 

günden güne insanı çalıenı;;de ~ 
taracaktır. Dünysm~zı_n :ıe US'~ 
devrinin son gUn~e~nı. g otaıl bilı: 
ediyorum: insan ıçın ıazıaı ceııııette 
ijlcri makine görecek ~e, derhal eldi 
duğu gibi, her ~ ~]Jk _. 

edecek olan insa~ oğlu ;ıebilece~· 
atlerini yaratıcılıga ha! pek ıı& ıcıcUt 

0 nmin bir !ODU otacalJ bt1ti1J1 ff!• 
edilebilir: kainatın, bilk•:u taıo bit 
!arı keşfedilip de bu hu i]Jllf .ıd" 
katiyete vanldık~ sorı;~eril~ 
tırmalara elbette nihaye ~--__ 
Bunun içipdir ki o zamaD t fell'' 
yaratıcıhılan yalnız. S:eu fa~ 
fe sahasına. yani hiç bit "k edell f"" 
olmıyan, ancak zihni ~ 
liyetlere inhisar edecekW'· ak ırıeeJıO; 

O devirde insanlar çaıı~çiıl ~ 
riyetinden kurtulacakl~eniD .,ı. 
Ecvdasının. hum.malı dı ede~ 
ımyacağını da tasaVVUX:ıe sesi!Ji il' 
Muhtelif cihazları ;:as~ ye dU~ 
tediği yerde istedigı tunııe toırıobll Jr 

bilen, onu gören ~a~ı° tıere ııe ııı
bi, tayyare gibi iptıdaı .e j~ 
t . l k . ., O devriJl ıı-ı iJ't ıyacı o ur ı . ... . . tea D' ....11t· 
bahçelerde dolaşıp !ıkı.r deceıtler;, 
münaka.şalarla iktıfa .e . !alı't 

,, ded 1111 ' _..lf. 
''Bahçelerde dolaşıp tife!lleır· 

;;.mı keStı.ı""_:, 
larm zevki ne olaca&·~ tutJP:..

11
d 

belki de ağaçlar altın~ 0
eri ı-bi', 

bütün sırlarını ö~ndıkl dU~ 
seyretmekten hiç bır baz .ı....-.. _ 
Onlar, b;zim bah~l~de~ka bir,t• 
revki belki de bUsbutun byaüıJI ~ 
den çıkarırlar. Bahçe ~· ~ -
o zevki, bizim idr~iıni.18 ıınek ti' 
mak, onu sanki tercııtne e 
landım. -;ti'_ 

Hulya bu! o devir ~~;,t!. 
cioline emretmek, onu U:.uıa 
almak hevesinden de k , . ~.ti 
çlıı ı--.ır;rıır ewı17clJJil ... ,, ~ -
ki{D,, • ._kendine pek ır:~~ 

Bilmek, öfren!Dek, 6i"9 ~,., 
lanlllak ihtiraslarına ~it 11t' 
ihtlraamm kaim olacq• ~ 
Yani insanın tanrı oıduğd. 1'" J 

k. blÇ -~.,, 
Öyle bir devir bel 1 arıu"~dıJ 

cek: belki insan oğlu b~ bit ~# 
hakkuk ettiremeden ke ta ofP" )it 
dünya.mızı parçalaYIP ba~e bl'11'...:..tif' 
verecek. Zarar yok! biı tııs fJ4?'~.
tatlı hulya kurmaktan ~l,.of 
Um. Çünkü insanın tçiJıde ~ o ~· 
arzusu daima mevcUddU1° çf"Jre~ 
gibi düşUnriıek, etrafınıd' aıoıtJ ol 

çeği tamamile ka~ ' 
muzu gösterir. N~ J.1~ 

D .. f1 ·"' U _. r;. 
Be• yerde b•• " 1,,;ııci' 

Dün şehritı muhtelif yer ..:ttd,-
_:1er"· 

kaza olmuştur. 1 rifeP ~ .,'. 
1 - Üniversite tca ~puoeı#' Mı" 

.. tU - e'°'·.,, 
40 yaşında Mehmet 'k~iıtcfilİ ~el'" 1 
ccrclerlni takarken 1ıc ~pefiı',,1, f' 
devrilmiı. yere dilıere k feJ" .,.-t.ıı" 
ralanmıştır. Dilini de çol1P't' 
kilde ısırdığmdan cerra -a-
nesine kaldırılmıştır. ..,;tb; ~ 

2 - Gazliçeş~ede ~ ~ .. ~ 
desinde iplik fabrıkasıt' 0 .,ı ~, .. 
Cafer makineyi yaltark~rdet' 
tırınış, be§ parmağt ~·~ 
tir. Cerrahpaşaya kaldı:.s 1S l":J 

3 - Beykozda otu ısıırtl" rt'' 
lsmail balık tutarkeıt •c,..c1Jll ...
ıer arasına sıkıştır~ş. .. ~~ 
mak iıterker.. dilfııtil~- _ 
ralanmııtır. Çocuk lı - ~~ 
dınlmıştır. al"~ ~ 

4 - Kumkapıda Ş ~ 
turan Faik sarhot otııııdr t"'_,.,.,. 
yıkıla dönerken ~ ~ 
disiyle alay etmitl•:· ~ 
kızımı. sağ kotu• 
vurmuftur. KınlaD --~ 
damarlan kesibni• ~ ....... ..JI ..ıl' 
Cerrahpapya ~ ~ t"I', 

5 - Dimitri Jct'rtY~ 1-" T 
landığı motoslkle~ A~ ~ i 

ken itkembeci Ah"fC ıartt'llJl' 
ıürmüttür. Ali bacak 
llU!bt'· 

' 



'"6§1i1W Y,,.qMır çarflaında §imdi una/ o kadar. ifa'zdır ki, 
ak§ama 'kıadar dfıkMnlannda Myle uyııyanlar 1'ardtr •• .., 

lstanbul konuşugor I 

Yenişehir çarşısı 
Bugün niçin rağbetten düşmüştür ? 

Ealdcfenberl, duyarım: 
- Yeııfeebir latanbWun en ucuz ye. 

rldlr. 
- Yenlfeblr pazarmda ne aranan 

bulur, hem 4e yan flatma alnımı, 
derler ... 

Uzun amandır görmek latedilim bu 
çarpyl pçm g'1n nihayet gealim. 

Bosuk Arnavut Jraldmm1ı, gen1t ve 
dtl& bir caddenin iki taratma dizihniı 
bir atlrll dllkklnlar arumda biraz yil
rildUm. Yolun ortumda öyle çukur .. 
1ar ve su birikintileri vardı ki, bir da. 
kika sonra mecburen yayakaldırımma 
çlktmı. 

Ybe yakın dtlkklndan mtltepkkil 
bu koca ~ vatı. beDMll bQl8D a.. 
~ Baatl ohhlfu halde bombcJttu. 
Kenarda ktlf e ve sepetlerini yolun O. 
mrine kadar dlzınfı bir manav dtlkki. 

m nazan dikkatimi celbetti Oraya ı 
dolnı ytırlldtlm. Gmttlflm manzara 
garipti. Şalvan benzer bir pantalon 
giyen genç bir adam, dtıkklnm orta.. 
mıda duran bir sepetten mUtemadiyf'n 
çUrtlk eeftal·ler çıkarıyor, bunlan, 
sağlamca taraflan meydanda kalmak 
prtiyle, yolun berine yerJqtird:ği 
lfportalara yaJJYOrdu. Fakat bu tef. 
taliler arumda 8yle berbatları vardı 
ki, bunlann naaıl eatılacafma bir ıtır 
ltl akıl erdiremedim. Bu fikrimi yanım 
da duran foto Aliye de aöyledlin. Ar. 
kadı11m gUldO: 

- Bak bir kere flatma da, o zaman 
atılıp eatılamıyacafmı anlanm, de -
dl 

Şeftal'lerln tiJıerhıe dikilen bir al 
gara paketi kapalı arlıuma yazılmıt 
etiketlere baktmı. (15 kurut>. ffatı o. 
Jnmuyordu. 

Blr liee suyun 5 kurup atıldılt 
bir tehfrde, ayni flata bir kilo eeftall 
verilince, defli yan c;tlrilk. tam çU -
rtfk de olea, elbet eatılırdı. 

Dilkklmıı içinde ma1anan Uztlm 
kUf elerinin, kavunlarm, karpuzların ll
r.erinde~ flatlara da baktım, hepsi de 
Beyotiuna nuaran yan yarıya ucuz -
du. ll'akat dtlkklnlarda yine de il yok. 
tu. O kadar kl. yukarld reelmde de ar. 
kadaflM Allnbı çok glbel tesblt ettifi 

Yazan : Haberci 

YBnC§e1alr Fff"'""' "6 bohk 

gibi bazı satıcılar, dtlkünm bir kö • 
ıesine çekilmlı, m11ıl m11ıl uyuyor -
lardı. 

Bu tenha ve bot Ç8l'fmın, kapılan. 
na, cameklnlarma bin bir çeıit f' at 
etiketi aamıı kaab dtlkkinlanndan 
birinin önünde, 4..5 kienin toplanmıt 
oldulunu görünce, dojru Yanlarına ya 
naıtım. Kendimi tanıttıktan eonra: 

- Nedir bu çaı'lldakl esnafm dert. 
leri, aöyleyin bakalım? 

Diye eordum. 
tık cevab veren, beya& önlük glymlt 

bir ihtiyar oldu. 

- Ne derdimiz olacak kl, diyordu. 
Yoksuzluk, bakımaİlllk, lplzlik •. 

Belki daha aöyHyecektl ama, ben llÖ 

zUnU keatim, aordum: 

- Naaıl olur? Burul için İatanbu.. 
lun.en iflek Ç&1'1181drr derler!. 

Kartıda duranların hepsi birden iç. 
lerlnl çektiler. Sonra kuap dilkk&m. 
mn sahibi anlattı: 

- Bir vakitler öyleydi ~anı. fa. 
k11t Kurtulut yangınından eonra işler 
tamamen deiiftl. Mahvoldu bu ÇIU'IL 

Bır saniye susup tekrar içini çe~e. 
rek devam etti: 

- &kiden bUtUn Kurtulq halkı 
Beyoğlundan &lafı iner, Kurtulup gi 
derken buradan geçerdi. Yangtr.c' ·1 

yo1aın umumi göriinflf{ı 

sonra bu mUtteriyi kaybettiğimiz ye -
titmlyormQf gibi, IOkaklanmum ber. 
ba.tlığı ytlzUnden baeka mllfterileri de 
kaçırdık. Blru yalmur yapa bura. 

lan kat'iyyen geçilmez bir hal alır. 

Eh, it böyle olunca, tabii herkes er. 
r.almu yukardan alıp, buralara gelmL 
yor. 

Biz böyle konUfUl'ken, demindenbe
ri her tarafınmda uçupn milyonlarca 
Binek, beni adeta raha.tlız etmiye bq. 
l&mJttı. Kartımdaklnln sözlhıU kesip 
gayrilhtiyarl: 

- Peki ama, dedim. I>olııJsu bu çar 
11 da pek temiz detti, hele bu Binek.. 
lere nuı1 tahammW ediyorsunuz. aıı
byamıyorum ! 

Etrafrmırdakilerln en pmci bu BÖL 

1eıile eevab verdi: 
- Bizim sinekleri tabancayla kova. 

laaamz yine nafiledir. Çllnktı it eea -
ımıdan bozulmU§tur. Evvel& bu yolu 
adamakıllı yapmak, daydufunuz ,u 
kokunun önUnU almak, eonra da, bil -
tijn dUkklncıları burayı temiz tutmı. 
ya mecbur etmek lbımchr. Yolma bu.. 
gtlnktl haliyler kokuya da, Binek hllcu
muna da, daha baeka eeyler olurM 

onlara da eyvallah demekten bqka 
yapacak bir teY kalmıyor. 

Yanımdakilerle daha fada kon1JllD& 
dım. Ali ile beraber Ç&l'IJyJ bqtan ba-

ta dolattıJr, bu koca çarşmm, mede -
niyetle allkumı gösteren tek bır buz 
dolabmdan bqka hiçbir teyi yoktu. 

M.eehur Yenişehir pazarmm bu sö -
n\lk haline elbet ralbeteizlik sebeb oL 
mqtu. Fakat 1"\ rafbetsizHtln tek 
eebeblnl acaba yanlız Kurtulut yan -
pır ile, ,ollarm fenalıfmda aramak 
dojru alur mu? Bence, bu iki nokta 
mühim birer eebeb olmakla beraber, 
Yenifeh\r 9fllBIDI rafbettell dilşU -
ren en mühim bir eebeb de, buralı es. 
nafm kendi illerinde l&kaydiye dalJllıı 
olmalannda lft m•nt vaaıiaiaruı bu 
kadar llerledili bir devirde hlll 50 ae 
ne evvelki uaull~rle mal satmıya ç&l11-
m11armda aramak lbmıdır. 

HABERCi 
YARINA: Ziba llOkak. 

KURUN' da 
a:r fa'2kata mi g.dlyoruz 1 

A111111 Ua, AkdeDls koaferan....._ mühim 
19y~r OmH edlldltl tu ııırada Yad)'eUn bir. 
denlılnı kantmıt olmaamı ele alarak diyor 
ki: 

Akdenls konteranm UmlUerl kıncı bir b&. 
va lçlnde bqhyor. Ellkl dtınyanm ortumda 
beynelmilel Ucaret barekeUerlnln ana cadde 
ili olan bu denizde 110D torpilleme badiMleri 
ne emniyetten eııer kalmadı; fazla olarak 
mtıleUerl blrblrtntn botaam• atılm•mna •
bep olacak bir m.ansara aldı. Onun lçln tn.. 
güt.ere Ue Vranaa tanfmdılll A.kden1zln em.. 
nlyeUnl yerine getirmek ~ bir konferamı 
toptanmuı tefebbOatı efk&mmıumlye lc;ln 
çöl ortumda auauzluktan mum derecealne 
gelmif ol&n bir lmaDm birdenbire ,.ır vaha 
lle karfdqmuı &ibl bir te7 oldu. 

Halb\ıld henOs kcınfenna tıttrak edecek 
devleUere davet mektuplan giderken koıı.te. 
rana habertntn kalplerde uyandırdıfı 1lmtder 

yeni hadiaeler ne s&ııerden ualdapyor .. Bir 
tarattp Sovyet Ruqa tta17&7& vmQt blr 
nota De bu devletten Akclenlsde batınımıı 
olan iki geminin beMlwm ~. 

~ tanltd Koet auo Bowıet RUL 
yanm bu bıfebOaODtl cevapms baütıktan 
bqka ttal)'anm Akdenl• kODferauma lftlra 
kini f1lpbede 1ıllsbak bir tavır alıyor. Bir 
tuattan 8oYJ9t RUQa Akdenl9de batırdaa 
gemllerlll memll19tbd dolruı!an dultUJ& 
!taJJu deldaltı pmllerlne aUedl1Ul', -
taraftan lta17m kOl'llD denla1tı pmllerL 
ntn &ovyeUere alt cıldulmıu, fakatı bun1&rm 

kendi melUllyeUerlnl gfzlemek '" mauJ119tl 
ttaı,aya ,aıdetmek tctn ~ alt t1c&. 
ret pmDerbd 'bile batırdddanm .ıs,ta,arı 

Unutmamak lbımdlr Jd üdeal• bedlA. 
lert Gsertne blrlblrlerDe iM& tanda catıPa Ud 
devlet bu deniz emnlyeU tctn tedbir almak 
ozere toplanacak kODferua danut blier 
memleket ftZfyeUnde buhmUJOI'! 
Kabacbmuı Alrdenls badllıelerlDdeD. dola. 

71 lılrlblrlertnt lttuıam eden bu drlletlerl mu. 
~ ederek lıılr tanfl baldı çıkarmak. 

ater tarata da baJms dampm "ftD'IDak de. 
llJdllr. Ancak Akdenlwln f1DD119U OUr1De 
el blrlltf De çalqmalan icap eden memleket 
lerbı araamda sGrQlea bu 81yaat çarplflD& 
devam ettikçe yalanda tcııpıaatcalr JrODferau 
tan hiçbir mGabet netice çıtmuma lhttmal 
bulumnadıtmı tebartls ettlnnektdr. 

Fakat aralarmda lllyuet ve rejim lhUWı 
olan devleUer arumda lıılr uıdıl"'• o!m•• 
Akdenladekl bugUDJdl karma kanpk '9Ulyet 
ele biç devam edemez. O halde ne olacak? u. 
nk Şarkta Japon • ÇJn barbl, A~ 
garblnde d&hm hpuJol barlıl adlan altmda 

mDleUert 1ılrtılderl De bofulqtınn Ye flmdt 
AlrdftlwlD maYI IUlanm Jranıtmala bq1a.. 

1aD lhtlrular bMtbı d0Qa71 19DI bir 1916 
feWıet.bıe mi lltlrOJdl1'fCek? 

CUMHURiYET' de: 
Ok•por'• dair 

Ok .. 7&7 ............. lll7IMle .... 
TllE s6ril7oı'· Ba ...... Jdllller ........ .... 
erlrelc lıll1ıOlc ,_,._ ~· .. 'hlllaa 
'1'all 1la mnma dair J'Udıll tılr ,.._, eeld 
stbalerl de ........,.._ ..... ..,.,..: 

Olupordan b&Uederka Olane)"dam nJaf 
Jarmı da hatırlamamak e1bDdell pbnedL 

Ka10m oldutu o... o meJdaDda l'at8l 8u1. 
tan Kehmet bir camı. lJdDd BeJUld da 
tir zaviye yaptlrmJttı. OkGUJutu twYSk Ye 
blmaye m•k•dDe bu zavtye19 1ılrgok Yakıt.. 
1ar talıü olundufmıdan raç bmuk9§ler 
den aramda Jranalarmı doyurmak, ihtiyar 
o.tad1ar da Pll9 onda Omllrleıbdll .. gtba 
lertD1 mkmtımca pçlrmek 1mttnmı bubar. 
1ardı. 

°"8 ~ ld... Benli Karqe., DL 
ele Kemal. Çollu J'.-rub, Ha.,......., .,ace. 
~ pbl o m9Jdqda bini' -- tur 
blUf, ub aıtm&J8C&k lcadar uaJrJara ok 
'dqtırmq tı8tad1ar da IOll net..ıerlDl - fe. 

rUı ve mu.terlb. bu zaviyede vermlflerdlr, 
'1mdl okcu " OJane)'daDmdald cazibe gibi 

okcutar zavl;veal de yok. :rüat valaf1ar mev 

oUt. Acaba evkaf dalre9l, meput ve mnkuf 
oldukları ,.re aarfolumnayan bu panlardaD 
bir Jrmnmı Okspoııı blmaye ve dalla dolru.
.u okçuJutu Ilı)'& Utnmda aarfedema mi? 

Yerlııe muruf bir iyilik olacalma etin 
böyle bir blmmeU o dalredea 'beldemü eL 
'bette dulru cılar. 

Hu sene•ı mahsul 
rekoltemiz 

Son yapılan talmrlnlere söre. bu se 
ne muhtelif mahsullerimisbl rekolte 
vaziyeti f(Syledir: 

Bakla 229,000 ton, kuru Uzi1m S3 
bin ton, inclr 33,000 ton, fmdık M.. 
60 bin ton, yapalı 20-25 bin ton, tlf. 
tik 70 bin ton, palamut 4!5,000 ton, 
zeytinyail 32,000 ton, bufday (936. 

937 rekolteei) 2.100.000 ton. (Rekolte 
nln bundan yUbek olacatı aomadan 
görillmlft;ilr.) arpa 2,300,000 Um mı-
1111" ISD0,000 ton (rekoltenin 1"mclmn 
blru daha dtlşUk ()lmuJ muhtemel • 
dir.) bulama 210,000 ton, Jruaeml 
250,000 ton, susam 19,000 ton, çavdar 
385,000 ton ve pamuk rekoltesi de 
50,000 ton olarak tahmin edilmiftir. 



Çin ~ ~!1;?\ C?®~•••~-~ı:~!m•~ 
Londra, 8 (Hususı) - g • lngillz vapuru bu sabah Macao yakınında 

giltere kabinesi bir toplantı y~pacak v: tngillz kara suları bariclndc tevkif edllml§. 
Akdenizin korsanlıktan temızlenmesı ur. 

t\:ız 
(Bcı§ tarafı 1 incide) 

kuvvetler, den· zlerde gemilerin dolaş
masını menetmeye karar vermişler -
dir. Bu vaziyet devam edemez.,, 

harp 
yalnız gerek bir veya birkaç üçUncü 

devletle birlikte hiç bir suretle ne har 
be ne de karada denizde ve havada. 
henhangl bir tecavüze maruz kalmı -

için İngiliz noktai nazarına göre alın- Blr Japon muhribinden bir zabit ile be§ 
ması icap eden beynelmilel tedbirleri asker, muhrip tarafından atılan ihtar topun. 
tesbit edecektir. <!an eonra, vapura çıkmıılardır. 

Bunlar vapurun evrakını iıtemlşlerdlr. 

Etnos gazetesi de şöyle diyor: 
''Akdenizdeki vaziyet bUyük devleL 

!erin iktısadt menfaatlerini tehlikeye 
sokmaktadır. Bu devletlerin şerefleri 
de mevzubahstır. Toplanacak olan kon 
f eransm mukarreratı da eğer ademi 
müdahale komitesinin kararlan gibi 
tatbik edilecekse sulhten ümidi kesme. 
lidir.,, 

· ya.cağı taahhUdUnU tazammun eden 
2.9.933 Sovyetler Birliği • !talya pak. 
tını da jhlal eylemektedir. Çinde cereyan eden harpte İngiliz 

menafiini korumak iç:n yeni tedbirler a
lınması da muhtemeldir. 

İngilizlerin Şanghaydaki imtiyazlı 
mıntakanın her iki tarafsa. "bitaraf., 
m.ıntaka sayılmasını istemeleri muhte

meldir. 
•'Sunday Express,, gazetesinin yaz

dığına göre Japonyaya bir ikinci nota 
gönderilerek vaziyet izah edilecektir. 
Eğer Japonya bu sefer de, mevcut su
çun ağırlığını hakikaten takdir et
mekten kaçınırsa, Londra ile Tokyo a
namda diplomatik münasebetler kesile· 
cektir. 

İngiltere hUkumeti, çindeki sefirini 
yarahyan tayyarecilerin cezalandın!· 

masr, bir tarziye verilmesi ve bu gibi 
h!diselerin ileride asla tekarrür etmiye
ceğine de teminat verilmes:nde ısrar e
decektir. 

Amerikalılar Çinden 
lJZaklaşıyorlar 

Şanghay, 7 (A.A.) - Ruzveltin A 
merlka tebaasına kısa bir zamanda Çini 
terketmelerini tavsiye için vaki beyana
tı, burada bir yıldırım gibi tesir icra 
etmiştir. Birçokları Çindeki menfaat
lerine yapışıp kalmak istemektedirler. 
Kütle halinde Çinin tahliye edilmesine 
aleyhtardırlar. 

Maamafih, Amiral Yarnel • Çin.de 
hizmet eden zabitan ve efradın çocukla-

rma nakliye vasıtalarının müsaadesi 
nisbetindc sliratle Çine avdet etmeleri 
için em!r vermiştir. 

Japonlann Amoy ve Poohow'a ta· 
arruzlan dolayısiyle Amerika sefareti, 
bu iki ıchirle cenubi Çiooe diğer bazı 
n<>ktalardaki konsoloshanelerin kapatıl· 
masınr emretmiştir. Bun.dan ba~ka bu 
ıchirdeki Amerikalılar buralardan çık 
mağa davet cdilmiılerdir. 

Fransızlar telaş ve 
heyecan içinde 

Şanghay, 7 (A.A.) - Gece bir Ja
pon taburu, Kiangouan•a taarruz et
mİ§tir. Çinliler, §Kldetli bir mukave
met göstermiılerdir. Fecir vakti muha
rebe hAlA devam ediyordu. 
Jıponlann Nantau'nun Çinliler tara

fından harekat Ussli ittihaz edilmesini 
müteaddit defalar protesto etmeleri bu 
ıehri bombardıman edecekleri korku
sunu uyan.dırmııtır. Bu ihtimal cenup 
hududu Nantau'ya temas etmekte 
olan imtiyaı:lx Fransız mıntakası halkını 
tellıa döJünnüştür. 

Uf ak bir endaht hatası, bu imtiyaz
lı nuntakayı tehdit edebilir. Diğer ta
raftan 500 bin mUltecinin bu mıntakayı 
irtilA emesinden korkulmaktadır. 
Hongkong 7 (A.A.) - lyt maIQmat almakta 
olan mahafn, Hong Kong yakmmda ktün 
!Httng &damım diln ak§am Japonlar tara!m "an zapt.edllml§ olduğunu beyan ctı\ıektedlr. 

Her tarafta mukaveme\le 
karşılaşıyorlar 

Şangbay 1 (A.A.) - Japon maka.matı na. 
mm& SÖZ 116ylemeğe salfllılyctto.r bir zat, 
bugün öğleden Mnrak! beyanatında Japonla.. 
rm Yangtscpou §arkında bUyllk bir muka. 
vemete maruz kalmı~ olduklarını söyleml§
tfr. 

Mançular sillilılarile Çine 
kaçıyorlar 

Şanghay 7 (A.A.) - Central Nev11 Çin 
ajansmm JebOldıın blldlrdlğlne göre e!radm. 
dan blr kısmı geçenlerde on Japon zabitini 
o1dllrmU~ bulunan iki Mançurl livası çlnlilcr 
taratma geçml§Ur. 

Sovyet tayyareleri faaliyete 
geçmiş bulunuyor 

P'ranıızca Le Temps gazetesinin Oomey 
ajansına at!en verdiği bir habere göre, Rus 
tayyarecileri tarafından idare edilen 20 Sov. 
yet tayyaresi, ~imdiden Şangbay cephesinde 
faaliyete geçml~ bulunmaktadır. Bir hava 
t.arbl emasmdıı. yaralanmış olan Sovyet za. 
bitlerinden biri Şanghay civarındaki hMta. 
tanelerin birisinde HlmUştUr. Bu zabit, Uzak 
Şark kızıl ordusuna mensuptu. 
Diğer taraftan, 250 tayyare. ve 150 si htl

n topu olmak Uı:ere 250 topun, hali h3%ırda 
lovyet Ru.syadaı:ı çlııe 8CVkedlldlğl ve Uzak 
Şarktaki kwl ordu ba§ kumandanı mnreaıl 
IJlllhertn tayyareyle Urgndan Kabarovska 
!:eldlğl haber verllmektedir. 

HABER - 210 Sovyct tayyaresinin çine 
hareket ettiği, çin membalarmdan da haber 
Ve.r:llrnlgtl. 

Vapur, 3:1 dakika tevki! edllmlgUr. 

Ruslar 28 Japon gemisi 
zaptetmişler 

Shelıhtn 8 (A.A.) - '•Kore .. Dome.I ajan. 
smdan: 

SovyeUer, 7 eyla.ı sabahı, açık denizde 
vıa.dlvostokun cenubunda Passiet körfezinde 
sekiz Japon balıkçı gemlatnl zaptetml§lcrdlr. 
~ovyeUer tarafından zaptedllml§ olan Japon 
gemJlertnln miktarı 28 e baliğ olmuııtur. 

Hıı.yuko • ?ııtaru o.dmdakl Kore vapuru 
bP,.ı gemlyt kurtarmağa muvaffak olup hail 
lıazırda bir Sovyet muhribi ile karııı karıııya 
bulunmaktadır. 

Japon'ar sil!hsız ha1kı 
mitı alyözlediler 

Nankin, 8 A.A.) - Central News 
ajansından: 

Soochaw koyu yolu ile Cheian'a git 
mekte olıın Çinli mültecilerle ağzına 

kadar dolu iki Çin gemisi, Japon tay
yarelerinin taarruzuna uğramıştır. Bu 

gemilerden biri hemen batmıştır. 

40 kişi boğulmu§, 60 kişi yaralan
mıştır. Mitralyöz ate§İne tutulmuş olan 
ikinci gemide de ölenler ve yaralanan
lar var.dır. 

Çinliler bir .Japon torpitosunu 
batırdllar 

Nankin, 8 (A.A.) - Central Ncwı 

ajansından: 
Japon harp gemileri , ateşlerini 

Pootung.daki Çin mevzilerine tevcih et· 
m!Jlerdir. Çinliler, mukabele etmiJler 
ve 16 numaralı Japon muhribi ile bir 
na1<1iye gemisini batırmışlardır. 

Merhul tahtelbahir 
bir gemiyi daha 

tevkif elti 
Karadeniz Rus limanlarından kalkıp 

İskenderiyeye gitmekt.e olan ve dün 
Çanakkaleden çıkan Pegasus petrol 
gemisi bu sabah Adalardenizinde ban 

gi devlete ait olduğu meçhul bir denL 
zaıtı gemisi tarafından tevkif edilmi§. 
tir. Denizaltı, petrol gemisinin önüne 
birdenbire çıkarak durmasını emret. 
mi§ ve aradığr izahatı aldıktan sonra 

Pegasus süvarisine yoluna devam ede. 
bileceğini bildirmiştir. Pegasus petrol 
gemisi Socony Vacum kumpanyasr -
nm malıdır. 

Vekiller Heyeti 
(Baş tarafı 1 incide) 

içinde ve mahallelerde dola§mış, halk, ken. 
clıslni harareti& alkı§lamıııtır. Öğleyin Ordu 
evine gelerek kumandanlar ve zabltlerle ko.. 
ı•u§tu. Buradan otomobille kö§ke döndl\ .. 

Öğleden ııonra nzUm kurumuna giderek 
fll,Ş ve kuru meyva ııevklyatı, imal&thaneler 
faallyeU ve satı§ koperatlflerl hakkında ma. 
IQmat almıııtır. 

Sonra fuara geçerek Sovyct, İngiliz ve YlL 
nan pavlyonlarmı gördU. MUteakiben otomo. 
bllle şehrin diğer yerlerini gezerek Kadife 
kaleye çıktı. 
B&§bakanımız gece- AtatUrk kö§kUııde va. 

ll ve belediye relsile kumandana bir ziyafet 
verml§Ur. 

Sovyet ~usyada asabiyet 
Moskova radyosu dün gece SovyeL 

ler Birliğinin her ta.rafında nümayi§
ler yapıldığını bildiriyordu. Sovyetlc -
rin her taraf mda gazeteler çok şid -
detli neşriyat yapmakta.dırlar. Fabrl. 
kalarda ameleler tarafından, tabur -
larda, barb gemilerinde Subaylarla as· 
kerler tarafından verilmi§ protesto ka 
rarlannın suretleri gazetelerde uzun 
uzun sütunlar doldurmaktadır. 

Krıradeniz filosu subayları Moskova.. 
ya "ilk işarette vatanın düşmanlarmı 
mahvetmeye hazır bulunduklarını,. 

bildiren bir telgraf çekmişlerdir. As
kerlik müddetlerini doldurmuş olan 
birçok bahriyeliler gemilerden ayrıl -
mamağa karar vermişlerdir. Lenin -
grad işçileri yaptıkları bir mitingde 
merkezi icra komitesine EU takriri gön 
dermişlerdir: 

"Artık sabrımız tükendi. Bugünkü 
insanlığın vebası olan fa.J5izmi mah
vetmek ve damından temeline kadar 
yakıp kül etmek lazımdır.,, 
Kırasnoyarskdan demiryolu i§çileri 

Moskovaya eu telgrafı çekmişlerdir~ 
"Çekiçlerimizi bırakıp silahlan kav 

ramıya hazırız!,, 

İtalyaya verilen Sovyet notasındaki 
şiddetli lisanın Sovyetler Birliğini sa
ran bu umumi heyecandan doğmuş 

olduğu anlaııılıyor. 

it.af yaya verilen 
notanın metni 

Moskova, 7 (A. A.) - Tas ajansı 
bildir:yor: 6 Teşrinievvel tarihinde, 
Sovyetler Birliğinin 1talyadaki bil • 
yük elçiliği, Sovyet hükumetinin tali. 
matı üzerine, İtalya hariciye nazırı 
M. Cianoya aşağıdaki protesto notası. 
m t.evdi etmlştir: 

&>vyetler Birliği büyUk elçiliği, 1. 
talyan harb gemilerinin Sovyetler bir. 
liği ticaret gemilerine karşı yapbkln. 
rr rniltecnviz hareketler hakkında 
Sovyct hükumetinin kat'i delillere ma 
lik olduğu keyfiyeti üzerine İtalyan 
hükumetinin nazarı dikkatini çeker. 
Yukarda mevzuu bahsedilen hareket • 
ler, Port.Saide kardü götürmekte olan 
ve 30 ağustosta saat 22 de Cezayirin 
120 kilometre §arkında hücuma uğrı
yan Timirazof Sovyet gemisinin bir 
İtalyan denizaltı gemisi tarafından 
batırılması hadisesi ve Maripul'dan 
nsfalt malzemesi götüren ve 1 Ey. 
lfıldc saat 6,30 da Skiros adası. 
nm 15 mil açıltlarmda batırılan Bla _ 
gov Sovyet gemisine karşı yapılan 

müşabih hiicumdur. 
Manisada İtalyan hükmeti açık deniz yolla -

Mantaa 8 CHııııusl) - şu dakikada. MnnL 
n bUyUk hlr ııev!nı; içindedir. Bıı~be.kan ıs.. rında seyrüsefer eden \'e normal dip. 
met tn6nU ıehrlmizt ıJereflendlrdl. Başbıı.ka. lomat k münarebetleri haiz bir mem. 
nımız bugUn ak§am Ur.eri 19 da buradan An. lekele ait bulunan ticaret gemilerine 
karaya hareket edecekUr. karşı yarılan bu hareketlerin yalnız 

Maarif vekili Sattet Ankan da Ba§bakanla insaniyet prmsiplerile değil. fakr't u. 
beraberdir. 

mumiyetlc kabul edilmiş en basit bey-
Vekiller ı?İdiyor nelmilel hukuk kaidelerile tezad ha -

Adliye Vekill ŞUkrü Saraçoğlu evvelki ak.. linde bulunduğunu ka!:Jl eyliyecektir. 
~am ve Dahiliye Vekili ŞUkrü Kaya dıı. dlin 
v.kı;am Ankaraya hareket etınlglerdlr. Mim İtalyanın gemilerinin Sovyet b::ı.yra. 
tndafaa Vekili Kuım özalp ve Natla. Vekı_ ğı altında seyrUsefer eden gemilere 

'l All Çetınkaya bu ak~am hareket edecekler. kar§ı yaptığı ccavüz hareketleri, ay_ 
dir. ni zamanda, birinci maddesi, iikid ta-

V cki\ler heyeti toplantısı rafların diğer fıkid o!an tarafa karşı 
Ankara 8 (Telefonla) - Dahiliye Veklll ================= 

ŞUkrU Knya bu aa.ba.h Ankara.ya geldi. ımıı dün de Hariciye Biyast mUııte~arımızı ziyaret. 
Mllda!'aa. ve Nafia Vekllllrı do yann beklen!. le bir mUddet g6rUı;mUcoJerdir. 
yor. Bn,t:akan lamel 1nönU Maarif Vekili ile 1 HUkClmet'ml:ı:e tevdi ecuıen nota Akdeniz 
beraber yarın Ankaraya gelecektir. Vekiller kon!cranıımın ıo eylCllde Montrö civarında 

Heyetinin ynrın akpm burada t\'lplanmaııı Nizon kıuınbruıında toplanmasını lltizam et.. 
muhtemeldir. mektcdlr. HUkQmeUmlzln cevabı bu sabah 

Yukarda mevzubahs hadiseler do
layısiyle, Sovyetler Birliği büyük el. 
çiliği Sovyetler birliği hükumeti adı. 
na ve Sovyetler birliği hükumetinin 
talimatı ile İtalyan hükumetini en 
kat'i bir surette protesto eder. Sov. 
yetler birliği hükumeti Sovyet bayra. 
ğı altında seyrüsefer eden ticaret ge. 
milerine karşı !talyan den'z kuvvetle
rinin yukardaki tecavUzkar hareketle 
rinin gerek siyasi gerek maddi netice. 
lerinin tam mes'uliyetini ltalya.n hükfı 
metine tahmil eder. 

S~vyetler Birliği büyük elçiliği. is. 

tikbalde bu gibi tecavüzlere kat'i su -
rette nihayet verllmesi keyfiyetinde ve 
bu hiı.di~cler neticesinde Sovyetler bir. 
liğ'nin gördüğU zararlara. yukardaki 
gemiler mürettebatının ve yahud aL 
lelerinin gördüğü zararların tam su -
rette tazmini işinde ısrar etmiye Sov. 
yetler birliği hUk\ımeti tarafından sa. 

lahi:v,ettar kılmmı5tır. 
Büyük elçilik ayni zamanda tecavüz 

hareketlerini yapmakla suçlu bulunan 
kimselerin m!sal teşkil edecek bir 
flurctte cezalandırılması hususunda ıs 
tara da salahiyettar kılınmıştır. 

italyadaki Sovyet elçisin in 
hayatı tehlikede mi ? 

Roma, 7 (A. A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: Siyasi mahafil, kontrol edi -
lemiyen hadiseler hakkında ve yahud 
§U veya bu hükumetin niyetleri etra. 
f mda yabancı memleketlerde dola§ an 
haberlerden hazer edilmesi lizımgel -
diğini bildirmektedir. Bu gibi haber -
ler arasında, me~elci., bir İtalyan has. 
tane gemisinin torpillendiğine dair o
larak bu akş_am yayılan şayialar var
dır. Salaliiyettar mabafil. bu liadise -
den tamamiyle bihaberdirl.er. ~ne bu 
meyanda, herhangi bir müspet esasa 
dayanmad ğı hal::le, Sovyetler birliğile 
ltalya arasındaki diplomatik münase -
betlerin pek yakında katedileceğine 
dair haberler söy!enmeğe başlanmış. 

tır. 

Salahiyettar mahafil, İtalyanın ta. 
nıamile sakin olarak kalmakta devam 

eylediğini bildirmektedir. 
Sovyet maslahatgüzarı Roma civa

rında. ynzı geçirmekte olduğu yakın 
sayfiyeye dönmüştür. Sovyetler Birli. 
ği bUyük clr;iliği kapısında daim! bek 
çiler bulundurulmamaktadır. Büyük 
elçilik civarı. siikunetini muhafaza e.L 
mektedir. Civar sokaklarda hiç bir tf"
za'lıUr vukua. gelmemiştir. Bununla be 
raber İtalyanın her türlü ihtimallere 
karşı hızır bulunduğu muhakakktır. 

Son v.1manlarda sivaha boyanan mü
him miktarda denizaltı gemileri Na
p!'lli örf ezinde durmaktadır. İspanyaya 
epey znmandanberi takvive kıt'aları 

gönderilmediği unılmaktadır. :Maa -
mafih. mesela Pirene hududlarmın a. 
ç!lması gibi yeni bir unsur meydana 
çıkarsa yeni g-önü!Jü taburlarının ha
re1t'ete hazır bulundui?u umumiyetle 
kabul clunma.kta\lır. Halen tebarüz eL 
tirildiğine ~öre, İtalya, !"imdilik bey
nelmilel vaziyetin vahametini fazla • 
laştırınak mes'uliyetini hiç bir suret
le üzerine almayı arzu etmemektedir. 

Jtalyan gazeteleri 
ateş püskürüyor 

Roma 1 ( (A.A.) - Romada çıkan gazete.. 
ler, Sovyet gemllerlntn Akdenizde torplllen
mesl dolayıslle İtalyan hUldllnetlne verilen 
sovyet notası bakkmda giddeW yazılar ya&. 

11'!aktadır. 

Popolo dlt.alya diyor ki: 
SovyeUer blrllğlnln bu manevralan, kaydl 

lhUyatla dahi olsa ttaıy&nm iştirake hazır
landığı Akdeniz kon!eranamm ari!esinde ya.. 
ptlmratır. Bu manevra, fagist btlkillnetinl, 
bUtUn vaziyeti yeniden tetkik etmeğe mec. 
~ur ktlacaktır. tcra Vekllleri heyetinin Akdclzin emnlye.. verilmlgUr. 

tı mepeıeııı ve vaki oıan davet Uzertnde ,tır\L Akden·z konferansında Türkiye 
ueceğl anıa.,ılıyor. 

Mesaagero diyor kl: 
so ... ·yeUertn bu manevrast, İtalyayı, Akde

niz konferansına ~Urak hakkındaki ilk nL 
yeUertnı ycnl bir tetkike tabi tutmağa aevk 
etmektedir. 1taıyanm, Akdeniz konferansı 

Konferansa resmen 
davet edildik 

Fransız elçi& ' 'e İngiliz mulahatgllza.rı Ha. 
riclye siyasi mUsteşarı Numan Menemencl
r.ğlunu ziyaretle hUkQmetımlzi Akdeniz kon. 
feran:ıına davet eden mektubu tevdi etmi§ler 
alr. lnglllz mıııılahatgUzarile Fraıı.ını elçisi 

Ankara S (Tele!onla) - Akdeniz konteran 
ıımda TUrklyeyi Hariciye Vekl'tmlz: dok. 
tor Tevfik RU tU Araaın temsil edeceği anla 
§ılmaktadır. 

Tevfik Rüştü Aras Venedikte 
Vene1lk 1 (A .. A.) - TUrklye HartcJye 

Veklll Dr. Tevfik RU§tU Arns, vapurla bu 
akşam buraya gelml§tlr. 

huzuruna "euçlu,. atfaute çıkmam lbUmall 
bile dU§UnUlcmez. Diğer taraftan ltaıyaaı.ı 
lılr Akdeniz konferansı, tıı.mamlle manasız 

oıacalttır. Vaziyetin aydınlatılmasile en ziya. 
de aınkııdar olan mPmlcket. ttalya değildir, 

. te or ıs ıy OU'-~ 
betıer ta# re aıttı:t• 

~aveuııer arnsmda nts bbUS edenle • de 
kon!eranııın akdine te:e telefi 

. t gnze 
~ovye or aıetısl-
ateş soçgvestl>11 ~rıııııaJI 

Moıkova 7 (A.A.) - rıJIIUll tıa blzıst 
Timoriaze! Sovyet vapu k vapurull 6lır 
hadisesini mevzuubahSedcre baurıJdl~ ıi
kendl tayfaları tarıı.tnıdntı rrll ~ıııct oıı ol
ttalyan Corrtera oeııa sc ddl ınUrnlt~,ııııtl 

• r ve re fllo:>-
<!la.aını gUJUnç bulu) o tUll)'IJll _., ge-

tınaden ıt&IY,... mayacak delillere ıs ğllll ve ya ~ 
Akdenizde korsanlık yaptı ısıtandiXl~Jfl" 
mllerlnln Sovyct. tngiliZ ve ı:ıııısUl ol 

ındııD purlarının batırıımas ).'llrtıı' 
yazarak diyor ki: esııııyett~!< c:& 

'1taıyan faşistleri bU ı:ıı edl'eı:nlr-
lamayacaklan gibi, ı~u::ardır· r· 
zadan do. kurtuıama)'8C ıe ~ıYo '

1 
eeJ" 

Pravda gazetesi de ııtlY e.zllTl ı-nbU ,t? 
"Eğer İtalyan noktal n useter ede!l ttıbt' 

cek olursa, Akdenızde aeyr eıısuP ı:ıı~~ 
!erin bl\yUk bir kısmına ın ınak bili oıı" 
tın kendi kendilerini bStI~ ıcaP eder~ c~ 
tutulduklarını kabul 9tıne tıaşıca tUr1

1 
r.P'1 

bi,..,.ok gemııerln batnınsı ,. nol<tıı ...,,1 tı,. . .. ınane.sı.. 1 ,,.,... 
izah olunablllr? Bu sııııyeuerlll 
İtalyan t~ıtıerinln ıne eder.... s~ 
meğe kuı bir delil te:k11 koni er ıı ti I' 

uaıya aecelt(l},?' 
iştirak eJ~ ıı: ""' 

Roma 7 (A.A.) - Roytere: ttsJYa!lıııttıı',ı. 
biri, Sovyet notaslll8 ra~teıı ırntlı:ı.J ~ •· 
deniz konferansına ıştırıı tıt:dlrlll~~Jl 
yecog-tnl lsUhbaratına at!~ 0ınrıılt 11 tıl' 
Slyast mahafil "notanJII k~,. oıdıııu1' 

dil~·· 1 mek ıuretile tasfiye e ~j 
de"' yan ,etmektedirler. testO v 

pro ~ 
ihtar ! ııııbt'r -,;ti 
or' h-i '~ 'Moskovadan b!ldlriliY · 1tsJy&>" ~ ? 

maha!ll Sovyet Rusyanın değil, •> ... ~ 
· ıesto _,.,ııııı ,,.. ~ 

notanın 88.dece bir pro de o!dUb~ fll ıcf 
manda bir ihtar mahlvetln hUh~ıneUCl<tJP 
ediyor. Bu ihtar, S0 ''>•et 

1 
anıat.ırı• 11ııf ederııe harekete geçece~talY8 }l 

fakat .. • 
fJ,. 

Komadan blldJrlllY0 r: ııaıırdıt• 
İtalya her ihtimale ıuır;ıı u:ııeJ!t~t'"~ 

beple sUkCınetınl muhal.zıt ;en e,..,-el ~ 
Musolini Almanyaya gıtınc:e§urece1' 
beynelmilel vaziyeti vahtnı 1~ 
terden c;;ekfnecektır. • ıtalfll~ 

Almanya ıle ~:" 
niyctlt:;rl rena .. • ı.oı:cır' 

d preasltı .~ 
Londr& 7 - Unlte "ti~ 

babirl blldlrtyor: 1 ... de ell111~r ~· 
}.kdetı " ••arr 

İngiltere ve Franııa tcınine " /il 
ne bahasına olursa. 015fı ınerıııel<C~ct~ ~ 
ml§lerdlr. tcap ederse 1 ve bU ı:e ~ 
rT blrl!kle hareket edecek -. \'il j ~ 

).lllla.n,,- ~ .. t'J' 
mine c;;all§acaklardtr· ı' lıY;' 
konferansa. verilmek uzereyrı bfr pl!l''6'.ıı:..b 
sız p!Anmdan tamamen 4 nl<tııdJt'~ J"" 

lamakta oldukl&rI anıaşılıtıt ııu~· ıff 
istibdat edilen gaye so~dJt· ue 1~ 
terans haricinde btreJ<!lı1l t ııu!Y3 ıı:ıd 

Bugünkü vaziyet S0'~~eınesi tel 
arasında bir harp mul<a jl~ 

mekl.f>dlr. d ta'•ere ~ 
Palavra "~ drıo1iYe~:ı 1~ 
vakit kaY e ıı.ııi ıııab' >ıc~ 

Parfs 8 ( A .A.. ı - oıpıoın .,-.ıtJl .Jl~:~ 
ı.ne rol>- 111!'' """' yan _ Bovyet hadlses toplall ~ t"''; 

konteransının 10 eylQl~r neuce rl,.,pıı• ııf' 
beyan etmektedir. seri ıııırıtert• ~ fil 
maksadlle Fransa Ue tıal.t ructJ yıı.U'.~ ~ 
içtimada maziye alt hCS8 wıeJ!tt'· sb'.,ıe ~ 
mesi mutaıeasmda ısrıı.T e ; 0 tall tıt"' 

oııııu.- ter lçtlmam akdine bahis ş111ell ~ 
hayet vermek m~dile çtlıflp; 
m~gul bulunmaktadırla~ersııs aıerl -1' 1" 

Bt1 sebeplen dols.)'1 lt !1' tedb1r dıııı1eP 
man icap eden bUtUn te':ı ıes!' e 
bir mUtehaasmlar koı:ııit JlStl 
umaıı vardır. )ionfer~" 

Sovyet Rusy~ cele ıtl~ ş~ 
iştirak etınıye JJıı.' 

. Moskova, 8 (A . .A.) - _re,.~" 
uh b. • d • . ıcoıv_ıf' "' sr m a ırın en· kdeıııı dY ~ 

Sovyet Rusyanın Aeeıecefit16 ii~ 
ııına iştira.ki kabul .a.ıılJ.l• ı:ıı t.tJ tı~ 
lan tebliğ, Sovyet JW~ ve i~tfitl ', 
bir faaliyet sa.rfetıne geııı1etl,.uı 
lunmak suretiyle, ~eriJlİll t ti otd~ 
bilhassa İtalyan genıı elt ~ı.ı ti"~~ 
terine bir nihayet "~ııdıığııl1 teC'' ıı~ 
ğu mUtaleasında. bU usr3' lJtl j'i J;ş ~ 
etmektedir. So~t ıı~ıı. gtı.) ııııl'll ıı 
hareketlerine musaJJl ııtllrıı1 tiJl e~, 
olduğunu teslim "e ~~i~·c cıcte 8ıl 
düvel kaidelerini ve ~lil etıtl oJdıl ott 
prensiplerini a,çıkÇ3 ııııe:ıcte So\1.ı-

~ . . ı~ .. ,rrıgc dır· v 
dugunu ılan ~- sl\ts; ,-c dfl 
mütaleasmda bıilU: ~ ~!, , 
Rusya., ayni zal?la.Il webtıJ )'ı Jı , 
gilte.reden ne sebebe .M~~~J ~~, 
niz devleti olmıYa:1 oldı.ı1t1 ı>~fı, l·' 
feraruın davet etınış ,')·et ıı ıtıecJ <' 
maktadır. Nihayet ~dell j~ , 
ri geçen tecavilıler )! olııl' -et 1~ 
teri bilhassa. haJetda.l" titliJl d"de ~ıı 
cumhuriyeti hükOrrıe ıcııtıB"tiıl 
mesinin tabii oJduğtı 
maktadır. 
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40,000 
asker Ytca11 u beyin rengi ucmuştu. Halinde ( g· ımdan ve abdallıg· ımdan istifade ede-

"ard S ~ 'Ne .. 1
• ordu: rek beni inandırdınız. 

~ban o~rcnrnek istiyorsunuz Ner
' t[ktın • Sizi üzen ne? ' 'l lliı-'gekliğim gün beni kovdunuz. 

ıtn tek 
'~ter rar çağırttınız? 
ı:-~L- harneten 
"'ij t • 

~~tte g g;nç kız, geceleyin kendisini 
'Ozıc; hen erkeğin bir sefer söyle-
~ atırladı. 

...... }! • 

~'°ğ:~ 0lrnasaydım çiftliğin kapı
Ve i'lik an ve açlıktan ölürdünüz .. ,. 
' lia Bek sesle : 

' Yır. "l, h d ··1 s· ~ ltılllad ·• nıer amctten egı . ız 

Cd~llle 1?1z. Kardeş=niz beni muha
' e mı emretti. 

"et lı 
' "' · nakkınız var 
.ı_.:.l'tcsi .. .. · 
,.. ~ltıt gunu de beni büsbütün 
'Oı.tb~~durtan o, değil mi? 
'Odur ır ... 
~it di.i • .. 0 dur ... Eminim ... Kaç gün 

!Unüyo B" .. b il h rum.. utun u mu-
L allettim ""llllra, • 
't edcr~ttnağiyle dahili telefonu 
...._ Cıt• 

'1-ııtı ~Clljtn]• • 
''~i Ça ~ e konuş-~u~unuz zaman 

bildi g.ıran. Bu vas:tnyla size ka-
' t?,._.t;dı, değil mi? 
~~ · ·:Fakat · · lgtiy nıçın bunları tekrar-
'"" orsunuz? 'tt. ~llıık" . 
lıtiy0r u her şeyi olduğu gihi bil-
hütUn um. liem belki ilk günlerde 
'%a ib~ hakikati söylemi~ olsay-

' O }'ı olurdu. 
. dı:tnd· .. 

:ı:ıiı: ol ısının mevcudiyetinden 
'qc itilj~sını istemiyordu. O. giz
t btıJy er yapmak, sizi muhafaza 

' ~ asırıcıay<fr. 
'?o. illtat ııı.· • 
·~ lı ylrndı bakınız her cı.eyi 

,\, . .-.a d' ~ •1. ıı:: Y ı bana anlatın. 
• ~ "V ı· 

\ ~ tlh: y ıyeyim;t Size gelen hedi-
Btler· h . 

)'()td 1• er şeyı her şeyi 
lı. u. 

't ~~ 14. • izd' tı ıvacımız hakkında izahat 

"·~. c '"itildi: 
, C?ıç ltt~ecek bir şeyim 'YOk. 

~~tl · ısrar etti: 
r ~le zorakı' e ı d· ~· · · ~ıı v en ıgınızı u-
~t Bur.uz? 
" ıı zo l 
\J.,1 r a evlenmedim. 

J t .. 
' tt ' oyJe Ç" k" · ııı ... un u sır izdivacı 

'dtı~ tyıp buradan • 
, ı.."11ıı:. gitmemi teıcih 
., "~ 

1 kik~ . . 
t~~ ôlı?ı· gıtmenızi tercih edi-

14L ~. ev) 'g qjli enmem de: tamamiyle 
dlııı Oıı da~e olmuştur. 

Ilı: .••• ı;kaya kadar tereddüt edi
l~ıııı a aydi Rüştü bey, ne olur. 
ıııı b lllatın. Asıl izdivacımızın 

1 'ı· ana b'J .. 'tb:. •1~ ı dırın. 
ı1c~ ıara d' ta,

1
}' re ı}"Orsunuz, Nermin? 

t 'il o~sunuz, karımsınız... Bı
\ llııt,ti h er şeyi düzeltir. Bu m:t
ta~~ ,~~c geçsin. Belki ileride bu 
ı: littb1•1. un bulur, o zaman sami· 
• lt' 
~ 12

• İhtimal daha iyi anla-

~ ~~ız t.,;t . başını salladı: 
~ ~ 18min· · ~ l. tğiı· ızı taşıyorum . Fakat 
Qı 1m k' 

()t ç bir ha .. 1
• ~~a":ı~d_a: n.ikalıt:n 

, ~· g b~zı bmbırımıze bag-

~G!.ı~ih. 
'l\j. ' . 
~"et 

'~h • tıik.lh 
ı._aıı .... 

t. qıtıli'lll ~~ §ey mi? 
~llıı tıı a" ul thiş bir bağ. hemhiç .... 

)';ı Jrı iP' . 
, "ta~•ın gıtscm farkına bile 

\J}'ı it, 
~ •C k 

, ~a:ı:ıa 8•0~uşmayın. Zannettiği· 
a;-1r tlınıc alakadarım. 

~ · ndinizde o kadar hiç:m 
t~ 1 

c<t b 
~· u l'll" •le il() 

1
. Uthiş kelimeyi mağrur 

~Cltımy 1Yen ıtenc; kızı süzdü. 
C>ı sınız "' . ~biJ'· • ., ermin. 

t I~ it l{ 
~·~ alltıı:~ ~rınızım. Fakat ma-
tı... lllı1tır ba hıç bir hissi bağ yoktur 
''Ilı.. u • . 
~"4 tıgren ızd:vacın ne şekilde ol 

::ı h~y m~·k .. rnecburiyetindeyim. 
ı 'tOk L _ g.ulurnsiyerek: 

• 1\oc uasıt B' 
·~ >'c &ıtt· · ırlikte şehre indik. 
,, Ilı ık "''k" h ·~·. . .. nı a ırruz kıyıldı 

~.t;ııı ı •ö~ .. 
~ki CQerj Uııü kesti: 

'i l!ı b tn alay t . A 1 . 
1 ıı İzd' e mey:n. n ama.c 

'()~I b,l'lgi ıvac.rn gizli sebebi<lir. 
' taı.._ ~rnıı sevketti? 
~ .. -'<ln siz · 

'<>zlcr h e ızah ettimya ... 
cp laftı .. Benim saflı-

- Sizin safiyetiniz çok temiz, çok 
güzel bir şeydir, Nermin. Onu hürmetle 
takdir ediyorum. 

- Rica ederim Rüştü bey. Kelime 
oyunu yapmayın. Dem:ndenberi sualle
rim: cevap vermemek için türlü türlü 
bahaneler arayıp buluyorsunuz. Ne o
lur, samimi ve açık konuşun . 

- Ben kimseyi aldatmadım ve kim-
se ban"I yalancı diyemez. 

- Bunu ispat ediniz. 
Rüştü bey irkildi: 
- Ne hakla benim sözlerimden şüp 

he ediyorsunuz, Nermin? 
- Çünkü mütemad'yen size izdiva

cımızın sebebini soruyorum ve siz ce
cap vermek iı:;temiyorsunuz. 

- Zira övle mevzular vardır ki. si 
2hı yanınıtda söylenmemesi daha ıyı

dir. Siz, mahcup ve saf bir kızsmı.t. 
- Olsun olsun .... Hakikati o~ren

mem müreccahtır. Zira aksi takdirde 
pe'.c daha vahim şeyler tasavvur edebi· 
faim. 

Er~<e~< içini çekti. Bir an 
yumdu. Düşünceye daldı. 

gözlerini 

- Söyliyeyim, kızcağı:r:, sövliye
yim .... Fakat bunları öğrenmekle ne 
kazanmış olacaksınız'! Biraderim Ce
lcil, dünyanın en iyl ahlaklı. en namus
kar insanları arasındaydt . Fakat ruhu 
hastalanm·şu. Zira hiç bir sa.:ıdcte 
· anmıyordu. Buna rağmen sizi. sapa
s1ğlam bir adamın sevebil•ceği derece
dt hiiyiik bir aş'cla sevdi. 

Ucube yüzlü bir erkeğin gece ziya
n:tleri aklına gelip heyecandan titri
yerc1<. ~enç kız. adeta inler gibi: 

- Beni sevdi mi? ... Beni büyük bir 
aşkla sevdi demek? ... Peki sonra? 

- Sonrası böyle işte .... 
- Anlatacağııuzm hepsi bu :tadar 

mı? 

- Bu kadar. 

Nermin huşunetle: 
- Hayır, tı.tyır .... Bu 

Ma.dem1<i beni aldınız .... 
kadr değil.... 

- Aile ismimi vermek icin si:r:i al
dım ... Bu isim. ayni .:r:amand~ biraderi
me de aitti tabii ... Böylelikle, çiftlikten 

ayrılmamış olacaksınız. Bizim nemiz var 
sa hep ayni zamanda sizin olacaktı, bü
tün servetimiz .... İııtikbalini7: temin edil 
miş oluyordu.... Ömr:.inüzün sonuna 
kadar hiç b:r şeye muhtaç olmadan 
ya§ıy:ıcaktınız .... 

- Yalnı:r: bunun için mi? 
G:nç kız irkildi. Nemli iri gözlerini 

:_rk:ğin y~züne dikti. Zavallı RUştü ı 
• erış:ın hır haldeydi. 

- Nermin 1 - dedi. - Çok rica ede
rim, bu bahis artık elverir. Bana fazla 
bir c;ey sormayınız 1 

Kız, derin derin içini çekti ve feci 
hakikati bildirdi: 

- Siz beni aldınız, zira, biraderiniz 
•,::ni kendin<; zevce etmek istiyordu. 
Fakat mütJıi~ yaralan bunu açıktan a· 
çığa yapmasına mni oluyordu... Bu 
vazivetin benim ie:n ne demek okhığu
n:.ı b:liyodunuz, fakat fikrimi almadı-
nız .... 

Bu hakikat o derece ansızın karşı
sına çıkmıştı ki, zavallı kızcağızın bü
tün maneviyatı yıkılmış bulunuyordu. 

Kocasının karşısında. , masanın ö-

Tunus kalesine hiicum elti. 
' 

Teslim olmayan kumandanın 

Kesik başı 
getirildi 

:?GS kadırga. ve çektiri, on beş mavnadan 
müteJekkll donanma Kılıç Alinin kumanda. 
smda Afrıka ıı:ı.hlline doğru yelken açmıştı. 

Gemiler, Tunus kumsallarına yanaştığı va. 
kit, Yemen Fatihi Slnan paşa kunıandasın. 
da kırk bin kişi etrafa yaytldı. Bunlarm yedi 
bini yeniçeri, yedi bini sipahi altı bini Surl. 
yeli gayri muntazam neferdi. 

Ordu Tunuıı kalesini fethedecekti. Halkul 
vad otuz Uç g"tin muhasara edildikten sonra 
zaptedildi. Burasını mlldafall eden lspanyol 
kumandanı Don Piyetro ıle Tunuıı hldivi 
Mehmet iki bin kişi ile e.slr oldular. Bunlar. 
dan b&Şka muhasara esnasında ~ bin klııl 

teleI olmu§tu. 
Sinan : 
_ Buraları İspanyollar bir daha !stil~ e. 

c!emf'melltllr. 
Diyerek ka•elerln 11.'tın11. Hl.~ımlar koyar11.k 

hepsini ıınvnya uçurdu. Bundan sonra Be.ati. 

yon kalesinin muhasal'asına başlandı. Bu 
kaleyi müdafaa etmekte otan lspanyol ku. 
mandantarı: 

- Ya hep lileceıtız, ynhııt tam is. 
tlklAile ya~ıyacağız, diyorlardı. 

Harp ba§lıı.dıktan bir müddet sonra kuman 
danların her ilcl81 de yaralandı. Fakat cesa. 

retlerini kaybetmiyor, nrnvıtffak olacakları. 
nı, TUrkterln burayı fethedcmlye<'eklerini td. 
ola ediyorlardı. 

Sinanm Uç noktaya bird('n yaptıjtt hiicum. 
tııpanyolların şiddetli mukavemetleri karşı. 

smda tesirsiz kaldı. 

lô74 yılı 8 eyli günü 363 sene evvel bugün 
Türk ordusu kntl emri aldı: 

- Bu son hllcum o!acak. Bayrak kalenin 
t.urcunria dalgalanaca.k .. 

TUrk askerlerinin ileri atılışları o kadar 
flddetli olmuştu ki, yeniçeri ve sipahiler biri 
Llrlertnl bile •tanımıyacak hale geliyorlar Ye 
bazan hımçerterinl blrlbirlerlne saplryacak o. 
luyorlardr. 

Ka.IP. 11.lın<lığt vakit kumandanlardan yal. 
nr7. Gabrlyo ele gf'çirllm!ştı. Gabriyo Slnıı.. 

nın karşısına getirildi. TUrk kumandanı esir 
'kumandanın sakalmdan tuttu: 

- Siz dedi Halkulvad alındıktan ııonra 

ne ceurelle teslim olmadım harbettlnlz. 
Türkler hiçbir §OY yapamıyacaklar diyordu.. 
nuz öyle mi! 

İspanyol kumandanı cevap vermiyor. kaba 
hati bir kaleye &ğınarak orada kendilerini 
mUda.!M eden diğer kumandanla.ra atıyordu. 

Kaptan paşa serasker htlA mUda.!aada 
ı&rar eden kumandanların cesarcUerlnl takdir 
ettiler. Gönderdikleri bir mektupla: 

- Teallm olunuz. Muhafızların da hayat. 
larm'a. lokunmıyacağlz.. lstcdl~lnlz yere gl. 
dehilirsiniz diye haber s-öndcrdller. 

Fakat kumandan Pa.gano verilen eöze l. 
nanmadı.: 

- Bl.7J öldürecekler .. diye taraftarlarmı 

da te.ıılim olmaktan menetti. 
Bununla beraber yapılacak ~ kalmamıotı. 

caat etU:leydtrib3l cm! cmf öcmt cmtcm 

MUdafaa etmek delilikti. Kumandan ycrlile. 
re müracaat etti: 

- Beni kurtarınız. Eğer kurtanrsanız st. 
ze bin altın veNJceğtm .. dedi. 

Yeril Mura.bltter Paganoyu: 

- Kurtanrız.. diyerek a.ltmlan aldıktan 

aonra başını kesip seraııkere getirdiler. 
İ§te TUrk kuml!ndanının verdi~! söze inan 

mayan kumandanın başı gene onun karııaınl\ 
gelml.§ bulunuyordu. 

Niyazi Ahmet 

bür tarafına oturmuştu. Yüzünü eııe- Göz Hekim) 
riyle örterek deh~et saçan ifadelerini Dı • {;!_ührü brlan 
gizlemeğe uğra~ıyordu. Y 

Aylardanberi etrafında dönüp duran Cağaloğlu Nuru<-Smanıvc cad. Nt- 3t, 

facia lan şimdi bir hamlede anlıyordu. ( Cataloğlu Eczanesı !anında) 

~irdenbir~ ke1fett:ği bu esrar onu pe-1 l!!!!!!!!!!!~!!!T~e!!!l!!!!e!!!!fo!!!n!!!.~!.!!!!2!5!!!!6!!!6~.~~!!!!!!!~ 
rışan etmı§ti. -;; 

o. ta'lallı bir kızcağızdt. Ruhu. T o n t o n 
<lüşiincesi, hisleri hiç naazn itibare a-

lınmamıştı. Istırap çekmesinde asla artı can 1 n 
mahzur görülmemişti. 

(Dcvamt 1.:arJ MeırhametD 

m . 
• 

Kara 
kalabalık 

Amerikanın nılnoiıı vlllyeUnde bir 1;uete l 
çıkıyor, adı: lllln.News! Bu gazetenin bir 
nüshasını geçen gUn ba.na gösterdiler. lçln. 
de o vllAyette oimdlye kadar muvatfaklyeUe 
b!Urilmlş olan 1 linç ı !ere dair bir tetkik ya. 
zm varm13. İngilizce bilen bir arkadaıta be. 
ra'ber bu yazıyı okuduk. Oldukça eğlenceli. 
!dl. Bakın size anlatayım: 

cnHnolBJde ıtmdiye kadar, muharririn tes. 
bit edebildiği tam (1732) linç hAdi~i olmuo. 
(17291 dan bl\şlayıı.n bir kanlı tarih deVl'esi 
zarfında işlenen bUtUn (linç) cUrUmlerlnin 
yalnız bundan ibaret olmadığını muharrir de 

tttraf ediyor. Ancak adliye eVTak mahzen. 
!erinde zabıtlarına tesadUf edilip uzun u7.a • 
dıya tahkikat ve tetkikat ve resmi makamı 
tarın malümatı haricinde yapılan linçlerin 
mevzu haricinde kalc!ığını illl.ve ediyor. 

Bu vakaları gruplara ayırmış. Hepsinde 
m:ıznunlo.r zenci \'e katiller beyaz olmakla 
beraber hiç birisinin meı:uu ötekine benze. 
m!yor. Bilfarz 183• senesi mart aymm 9 un 
cu pazar günU, lıtınois'nln şimal kıyısında 

bir zenci bir beyaz çocut;'U öldUrmüş. Herifi 
hapııetmlşter. Hl\dlae derhal ~ayi olmuş. Gece 
yanSJ bapi~hanenln önUnP. beşyllz kişi top. 
tanmış. Zenciyi istemişler. Reis Onlara hUkü 
met kuuvvetinl karşı çıkarmış. Dinlememiş. 
ıer, kapılan arkalarına devirerek ve pence. 
re!P.rln demirlerini sökerek içeri girmişler \'e 
zenciyi alarak kıra götUrmUşler. 

~raznun. on sekiz yaşlannda. bir delikanlı 
imiş. Yal\·armış, yakarmış, cina.ycUnln se. 
bebini anlatml§, demiş ki : 

- Bana acıyınız, bent dinlemeden öldUr. 
meyiniz! 

Halk içinden bu fikre taraftar olanlar çık. 
mış. Z'.lnci anlatmış: 

- ötdUrdUğUm çocuğu tanıyor musunuz! 
Bu on be~ yaşında dev gibi bir erkekti. Be. 
nim evimden Uç metre ötede oturuyorlardı. 
HergUn sekiz yaşındaki kızımla beraber so. 
Jçakta oynarlardı. Ve ekseriya beraberce kır. 
\arda gezerlerdi. Bir gün kızım ağlayarak 
döndU eve. Annem ona baktı, oğlan zorla 
kızımı klrletm1&1tl. Bıçağımı aldım. sokağa 
çıktım, onun kafasını kopardım. 

Halk ara.sında çıt olmamı~tı. Fakat birisi, 
bir orman bekçisi ortaya çıktı: 

- Ne duruyonıunuz ! Buraya niçin gel. 
dik! 

Diye batırdı. 
Bir dakikada zenci, bir yığın et ve keI1lik 

haline geldi. Başka bir gün gene bir yerli 
delikanlı, Japonlar hesabına caauııluk yap. 
mak töhmetıte zan altına almmıttı. Halk o. 
nu kolaylıkla zabıta memurlarının elinden 
aldı, tehir haricinde bir me§eağacmm yanına 
iÖtürdU. Delikanlı derli ki: 

- Beni asınız! Fakat birkaç kelime .ııöy. 
tememe mU.saade edlnlz! 

Buna razı oldular. Maznun dedi ki: 
- Ben Japonlar hesabına caauatuk yap. 

tml. Bunu !Ura! ediyorum. Fakat alzin va.. 
tandB§lannız olan Amerikalılar, varımı yo. 
kumu 7.aptettııer. Senelerce dağlarda, batak.. 
tıklar içinde çalıoarak blriktlrdlğiın altmla. 
n, bir gece evimi basarak, karımla beraber 
aldılar, götllrdUler. En kUçilk Çocuğum aç. 
lıktan kucağımda öldü, ktzim oroapu oldu. 
Hlll Nevyork barlarmda (Siyah lncl) diye 
kucaklarda dol&§ıyor~ :MllleUnlz beni zorla 
kendisine dUfman etti. Ben de ona dUımanca 
muamele etmeğe karar verdim. Şimdi istedi 
ğinl%1 yapabillralnlz.! 

Kara kalabalık içinde bir dalgalanma oldu. 
Herkeıı blrlblrinln yUzUne baktı. Birisi çık. 
tı: 

- Bu ceBUr delikanlıyı atfedelim.! 
Dedi. 
- Hay hay! 
Diyenler oldu. 1'"akat na.ıııl oldu, kim yaptı, 

bir ta, atıldı. ZP.ncinln tam &lnınll çarptı. 

7.enci yere dilşlU. Ve artık, taşlar, yağmur 

gıbi yatdılar. 

Hele (ASAMA)nm maceruı biliıbUtUn ı;-a 

ripli. 'Bu lhUyar Z('nct, blr zengin çl!llik ııahl 
hinin kızını öldUrmUgtU. 11llnois de bu ,•aka 
yı hatırlayan blrkar. ihtiyar hMl ya,ıyor. 

!ASAMA) verdiği ifadede §Öyle demlıti: 
- Bu kadın, bUtUn mahalle detlkanlılannı 

baştan çıkarmı§tı. Beyaz, siyah ayırmıyordu 
Ye her gece odııııına yeni bir erkek alıyordu . 

Ç'ocuktarımız ıenç karılarından eoğudular. 

EvlAtlarına bakmaz; oldular. Xihayet l§in 
içine oğlum da kanıtı. Oğ:um! Benim oğlum 
karıı11 için ya,ıyan bir erkekti. Zaten onu 
almak için senelerce çalışmış, para biriktir. 
ml§tl. Senelerce gazel Refee'nin hülyasını 

kurdu. Nihayet onu aldı. Arka arkaya ço. 
cukları doğdu. 

Bir gUn, oğlum, evE" dU,üncell döndtı . Onu 

!'j 

aalma kapı arkasında karşılayan karıııı, ne 
olduğunu anlayamadı. HergtlnkU gibi koca. 
sını odasına götlirdtl, nyakkıı.bılarını, çorap. 
tarını ayağından çıkardı Sıcak suyla ayak.. 
lr.rmı yıkadı. Oglunı dUşünUyordu, ben ona 
bakıyordum. 'Ertesi gece geç \'akit geldi. Ü
çUncU gece hiç gelmedi. 

Refee deliye dönmUştU. Sabahlara kadar 
yüzUnU yastıklara somerek ağlıyordu. Bir. 
kat; gUn sonra cvtmlt'? kıtlık girdi. Zaten 
beplmlz onun bahçelerde çalışarak kazandığı 
kUçllk para ile geçiniyorduk. 

Bir geceyarıaı, elime bir kazma-alarak, 
evden çıktım. Kadının penceresinde ışık ,.a.r 
dı. Kazmayı bir iple boynuma bağlayarak 

pencerenin yanındaki ağaca tırmandım. Cam 
tar açıktı \'C tuı perde kabararak uçuyordu. 
Oğlum ve yanında beyaz kadın, çın! çıplak 

uyuyorlardı. Uaulcıı.CJk içeri atladım, kal!. 
rnayı kaldırdım Ye güzel kadının kafasına 

irdlrdim. LüzUne !ışkırtuı sıcak kan oğlumu 
uyandırdı. Yataktan fırladı. Onu kolundnn 
tuttum, eve getirdim. Karısı ağlayarak onu 
kucakladı. Şimdi gene eski hayatlarına ba§. 
!adılar. Ben de ertesi gUnU gidip reise tcs. 
hm oldum. 

Bir l§portacı çocuk (ASAMA)nm boynu. 
na blr lp geçirdi. Birkaç ka.dın ~lıyordu. Bir 
tanesi, bir beyaz genç kız : 

- Vah zavallı ihtiyar! 
Diye lnledl ve boğularak uzakl&§tı. 
İşportacı ipin ucunu beline ba#fayarak ağa 

ca çıktı, ucunu yere sarkıttı. 
(ASAlıılA)nm beyaz ımkalı, a.ğundan akan 

salyalarla uılo.ndı. 

Bu vaka, (İlllno!ıı)do aylarca unutulmadı • 
HattA kUçUk kilisede bir lhtlyar kadın, A.. 
SA.MA'nın nıhu için mcv!Qt okuttu. Fukara. 
ya un ve hurmıı. dağıttırdı. 

Fakat bu vakatann hiç biri..'!f, genç artlat 
(Lconora)nm sevglllBl TABOR'un maccra~ıı
na benzemez. TABOR. uzun boylu, kuzguni 
parlak derili, ~rnrn gibi blr deUkanlıydı. (Le 

onora) şehrin biricik barmda her gece numa 
ralar yapar, erkekleri çıldırtırdı. Fakat biç 
kimse; ne altın babaaı Smlth, ne fabrikatör 
Ma.c Lc&J, ne de ibar a:ıhlbl ko.lantor kovboy 
I..aglen. ona el süremediler. 

Bir akşam bara TABOR geldi. Birkaç ay. 
canbcıri San Franslsko taraflarında dolqı. 
yordu. Epeyce altın getirdiği söyleniyordu. 
Bir kö;,cye oturdu, bh' ~e iıirn umarladl. 
SuU gelip de Lconora <>rtaya çıkınca, q':A_ 

BOR yerinden fırladı, onu belinden ynkaladı 
ve sıktı. Genç kadın, o gUne kadar kim.senin 
görmediği bir teslimiyetle, kendini zencinin 
kollarına bıraktı. Beraber danscttller. Hava 

sıcaktı. (Lconorn) delikanlının &\'Ucunda 
beyaz bir dondurma gibi eridi. Sonra bcra.. 
'ber bardan çıkWar. 

Kim,c;(l bir uey konuşmadı. Yalnız barın 

içinde bir hareket oldu, oradakilerin hepsi, 
birer birer, kapıya doğru yürüdüler, şapkn. 

larmı giydiler ve silAhlarmı ku§ıındılar. {TA_ 

BOR), ıehrln dışında, bir tepenin ba§tndakl 
küçUk ku!Ubcıdc oturuyordu. 

Işık yanm11tı. Kalabalık, ibayırı tırmandı. 

KulUbeyl sardılar. Bir çekirge sUrilsUnUn u... 

zaktan gelen uğultu.ıruna benzer bir uğultu, 
:yaYB§ yavaş tahta. pencere kapaklannı yok.. 
Jamağa bB§ladı. 

Kapı a.rkMtna yattı. (TABOR)u kadının 
gerdanından kopardılar. 

Hiç kimse ağlamadı. Hiç kimse acımadı. 

Hiç kimse ondan yana çıkmadı. Çünkü bir 
beyaz kadını kirleten bir kara dcrıll adama 

!timse ağlayamaz, kimse acıyamz ve kltrul4t 
ondn yana çıkamazdı. 

İlhan Tarus 

lnkilap 
resim sergisi 
Cunılıuıiyet bagıa
mında açılmak üzeı e 
lzazıı iıhlaı ileı ledi 

Cumhuriyet bayramında, Ankaıada 
açılacak büyük inkılap resim sergisine 
büyük bir ehemmiyet verilmektdir. 
Geçen senelerden elde edilen tabii hir 

olgunlukla ve bu sene hazırlanm:ıkta 

olan tablokra bakılarak bu se:ıcki ser
ginin pek güzel olacağı muhakait gö
rülmektodir: Haımlrklar bu sene seq;i· 
ye iştirak edecek ressamlarımızın geı;en 
seneden çok, ve büyük Türk inkılabını 

muhtelif sahalarda temsilen yapılan 
tabloların da adet itibariyle üstün 
olduğu anla ılmaktadır. 

Güzel sanatlar birliği. müstakil res 
um ve beykeltraşlar birliği ve "D'' gru 
pu mensupları inkıl;jp sergısı için 
hararetli bir §Ckilde hazırlandıkları gi· 
bi güzel sanatlar aka.demisinde de ho
calar ve taiebe arasında hummalı bir fa
aliyet vardır. 



Yanan Üsküdar ad liye 
lılnası yerine 

Modern bir 
bina yapılacak 
Proj~si hazı rlanarak · 

hemen i nşaata 
baş lanacak 

-- "'ili 

Mevsuk bir yerden haber aldığımıza 
göre, geçen ay bir kasit nct:cesinde ~ 

mühim bir kısmı yanan Üsküdar adliye 
binasının yerine yepyeni kargir bir ad-
liye binası yapılmasına karar verilmiş

tir. Bina çok modern bir şek'.lde yıpıla 

caktır. İcap eden tah~isa t bulunmuştur. 

Projesi bugünlerde hazırlanarak hemen 
inşaata başlanacaktır. 

Sultanahmette hapisl:ane binasının 

olduğu yerde yapılacak İstanbul adliye 

binası için de istimlak devam etmekte
dir. Kısa bir zamanda bu iş de bitirile· 
cektir. 

Tataresko 
Cumhuriyet bayramımızda 

Ankarada bulunacak 

"! 

. ... ~~ 

BiSikldtrilrrae; Ur"il tzm.MI~-:at~k 
1ırykeU önünde • · 

Adana 
bisikletçileri 
1500 kilomelıe 

katedeıeh 
şehı imize geldileı 
Adana Toros spor klübt: bisikletçi. 

!erinden Halil Hilmi, Süleyman, Ali, 

Abdi!rrahman, geçen ayın on dördün
de bir turneye çı!cmı3lardı. 

Bisiletçiler Ulukı~la, • Karaman .' 
Konya - Ak~ehir • Afyon _ Uşak . 
Salihli - Kasaba . tzm:r _ Balıkesir -

Bandırmaya ve oradan da vapurla şeh 
rimize gelmişlerdir. 

Burada birkaç gün kaldıktan sonra 
Eskişehir, - Ankara • Kayseri yoluyla 

Balkan 
oyunlarına 

Bugün devam 
ediliyor 

Bükreşte yapılmakta olan Balkan oyunla.. 
rının bir kısım müsabakaları da bugün ye.. 
pılacaktır .• 

Bugünkü müsabakalar içinde gülle atmada 
lrtanıa, yüksek atlamada Pulatm güzel ne. 
Ucclcr almalarını bek!lyetiliriz .. 

Bir Türk genci 

Bisikletle 
Viyana ya 

g·dip geldi 
lzmitll gençlerimizden Nureddin 

bisikletle Avrupada bir seyahate 
t'VVt'lce yazmıştık. 

Kırımın 

çıktığını 

lzmllll genç. aırf kendi teşebbüs ''e gezi 
makaadlle bu seyahati tam bir muvaffaklyet 
le bltlrml§, buradan Bulgaristan. Yuı:-oslav. 

ya, Macaristan tarikile Vlyanıtya g'idlp, ve 
Romanya yollle TUrklyeye dönmUştUr. 

Dün akşam lıtanbula varan Nureddin, bu_ 
rada hiç durmadan kara yolile tzmlte hare.. 
ket etml§tlr. 
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Tekirdağlı HüseY•11 

ile Mülôyirn . 
1 

Önümüzdeki Pazar en iddıa 1 

güreşlerini yapıyor~ 
İl:i gün sonra Takdm stadyomunda 

Tü;kiye başpehlivanlık müsabakaları 

başlıyo1. 
Cumartesi günü saat on altıda ba,. 

!ayıp o gün t;aat yirmiye katlar ve er· 

tesi pazar günü gene ayni saatte baş1 a· 
yıp geç vakte kadar sürecek olan müsa· 
bakalar ç<>k heyecanlı olacaktır. 

Cumartesi günü Tekirdağlı ve f\Vi· 
layım karşılarına çıkacak olan p ::hli
vanlarla göreştikten sonra pazar günü 
de iki rakip biribirleriyle boy öl:ü~ :

ceklerdir. 
Bu iki pehlivanın güreşi iki nokta

dan (hemmiyetlidir. Biri bu sene::i baş 
p:hlivanlık, diğeri de zaman zaman bi· 
ribirlerine meydan okur.ııları noktasm· 

dandır. • 
Başpehlivanlık meselesi mevzuu 

bahsomadığı bir sıra.da bu iki pehl:van 
gürnımek istemişlerdi. Fakat ecnebi 
pehlivanlar varken iki Türk pehlivanı· 
nm güreşmesi doğru görülmemiş, bun
lar giireşçilerle karşılaştırılmrşlardı. 

Bu giircşlerden sonra her fırsatta biri· 
birler:ne meydan okuyan Tekirdağlı ile 
Mülayimin güreşmeleri kararlaşmış, 

stadyomun boş bir zamanı bulunmadı· 

. e yiild!/İ''\eı 
Tekirdağlı llii.<1C!/11ı ~uırafırıd311 il' 

Fakat Eminönü Halke"ı hli"arılı\;. :~f' 
tip edilen Türkiye ba·~~e}\1ül:i.1iıtıl 
sabakaları Tekirdağlı 1 rtt~ 
şı karşıya getiriyor. . ·rı c;uı11a ri~i 

Mülay im ile :Fiii5cY1~
1 

raıdP~ 
günü karşılarına çıkaca .. Ü ~rpıj ? 
yendikten sonra pazar .gu; ıarıacalc ~Ji• 
hangisi baş pehI:vanJı~ı . acrcl< pee r 

Müddet tayin edıtınıY urejfl'.I ,. 
. . kadar g . v 

~ ğından bunların güreşleri geri kalmıştı. 
vanların yenışınceye .. :Miila}rıt!1 C' 

ri kabul edildiğine gore çolc sert 
Tekirdağlının müsabakaları 1 

Adanaya dönecek!crdir. B:sikletçiler 

şimdiye kadar 1500 kilometre katet • 
mi.şlerdir. Yolda b'rkaç defa lastikle. 

ri patlamı~. pir bisikletin gidonu kı. 

nlr.uştır. Sporcular hiçbir kaza geçir. 
memişlerdir. 

!ll!!!lllti)~~~~ 9 40 o li m pi yadı 
Bursalı blsl~ letçHcrıc 

yapılaeak .Japonya da 

lacaktır. sahiP 
0r~' 

Çok ezici bir kuwctde • 11rıııı 'fil e 
Tekir ag ııt ve her gün çalışan .. bil se , 

Rumen Başvekili Tatar esko 

Cumhuriyet bayramımızda bulun
mak üzere doct ve müttefik Balkan 

devletleri erkanı haı biye reislerinin 
Ankaraya geleceklerini dün yazmı~tık. 

Haber verildiğine göre müttefik Ro· 

manyanın Başvekili Tataresko da, ev
velce tehir edilmiş olan ziyaretini 29 

birbci t::rinde - Ankarada bulurımak 
suretiyle - yapacaktır. 

Balkan erkanı harbiye reisleri bu 
fırsattan istifade ederek ikinci toplan. 
tılarmı Ankarada yapacaklardır. 

Fransa 
Alman, ltalyan ve asi ispanya 

casuslarına karşı 

lngilterenin 
yardımını istiyor 

Fasta, Suriyede ve Filistindeki is. 
yanları, müthiş bir nazi ve faşist teş· 
kilatının idare etmekte olduğuna dair 

detail elde eden Fransa hükumeti, her 

gün daha ciddileşen vaziyet karşısın

da İngilterenin yardımını istemektedir. 

Bu hususta, Fransız zabıtasiyle müş· 
tereken çalışmak arzusundadırlar. 

Asi İspanya, Almanya ve İtalyanın 
casusları, bugün dokuz azası Fransız 

topraklarından koğulmuş bulunan teşki 
lat vasıtasiyle çalışmaktadırlar. 

Ayni teşkilat, Akdenizde İngiliz, 
Fransız, ve diğer memleketlerin t:caret 

gemileri hakkın.da Frankoya malumat 
vermekle, hatta tayyare, silah. cepha· 
ne hırsızlığı ve suikastlar yapmakla da 

itham c:lilmektcdir. 
Fransa hüki'.'ımetinin silahlanma proğ 

rnmını tatbik için çılı§makta olan 
beylik cephane fabrik:ıl2rında son za
m:ınl:ırda biribiri ardınca vukua gelen 
infilaklar, bu suikastların eseri .:>!arak 
görülmektedir. 

(Tlıc Peopk) 

n n !;\\ fE. "=i\ ~ (R 
lFiJ ~ !ı:::>l IE... L-J 

l stanhulun en çok salı/an hakik i 
ak~am gazetesidir. İ I <i n la rı n ı 
HABER'c verenler kiır ederler. 
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Kızlarımız 
Askerlik derslerlnl 
Bu sene urkek arkadaşlarile 

birlikle 

Görecekler 

Ankaradan verilen bir haberde, ka

dınların askerliği hakkındaki layiha

nın kabulünden evvel bir kararla kız 

talebe de erkek arkadaşlariyle beraber 

liselerin açılma tarihi olan 1 ilk teırin

den itibare;1 asker lik dersi görecekler
dir. 

O r ta mektep, lise, muallim mektebi 
ve yüksek nıekteplerdeki kızlarımız 

için bu dersler mecburi olacaktır. Yal
nız bu dersler in erkeklerinkinden kıs

men farklı ola rak nakliye, havac:lık, 
muhaberecilik kıs·m·:mna münhasır ka
lacağı anlaşılmaktadır. 

Sov~· etler 
Olr lngil;z genc'ni 

Casus 
O.ye yakaladılar 

Londra.dan bildiriliyor : 
Lcningratta Rober t Bell :s!mli Z:J 

yaşında bir İ ngiliz, casus!:.ık it:ıamij•!: 
yakalanıp hapsedilmiştir. 

Moskovadaki İngiliz sefiri. tevkif e· I 
dilen İngiliz hakkında 5-0vyet hükümeti 1 
nezdinde teşebbüsatta bulunmak üzere l 
t alimat almııtır. 

mUsııbakalar yapllmıyaacak 
Dün neşrettiğimiz bir ajans telgra. 

T. S. K. İstanbul bölgesi bisiklet a. 
janlığından : 

Şehrimize gelecek Bursa bölgesine 
mensup bisikletçilerle bölgemiz bi~ik. 
letçileri arasında 19-9-937 pazar günü 
bir müsabaka yapılacaktır. 

1 - Yarış Mecidiye köyü ile Hacı. 
osman bayırı arasında ve 22 kilomet. 
roluk bir mesafe dahilinde yapılacak.. 
tır. 

2 - Yarışa tam saat dokuı.da başla 
nacağından koırıcuların muayyen saat 
ten evvel yarış yerinde hazır bulun • 
malan lcizımdır. 

3 - Yarışta vitesli ve şanjmanlı ma. 
kineler in kullanılmasına müsaade edıl. 
miyccektir. 

::. Balıkeslrin kurtuluşunun on be§lncl 
y:ld8nümü dUn büyük merasimle kuUulan.. 

mıı:ıtır. 
31- Emln8nU Halkevinln bulunduuğu ada 1 

aahlllnde yapılacak büyük jimnastik salonu 
ve tiyatro için 11 ev istimlA.k edilmlııtır. Ev. 
!erin ferağ muamelesini bugün yaptlacaktır. 

31- Evvelki gece 10,55 de Çat.P.lcada bir yan 
grn çıkmıtşır. tstanbul ıt:alyeslnden d8r ma_ I 
kine gitmiştir. l kl katlı bir ev, yanında bir I 
katlı ev tamamen, karşı srrada bir ev de 

kuımen yanmıştır. ı 
'lo nu sene bUtUn mekteplerde talebeden 

tifo aşısı şehadetnıuıv•sl aranacaktır. 
;(. Bazı ekalliyet mektepleri, ınecburen 

Türkçe okuttukları dersler den maada diğer 
tv.ı dera!eri de TUrkçe okutma;tıı. başlamlJ
ıaı-dır. Maarif idaresi bunları bir ntlmune 
olarak dl~er ecnebi ve eltalliyet mekteplcrinı• 

g8sterml~tir. 

~ Üç gün evvel Taksimden geçerken dU.. 
ııüp başından yaralanan hüviyeti meçhul bir 
ihtiyar dUn haatahanede 8lmUştur .. 

:>f. Polis enstitüsü 115 birlnclteşrlnde açıla. 

caktır. 
1(. tık mekteplerde kayıt ve kabullere dört 

teşrinde başlanacaktır. 

• Belediye gUrUltll ile mücadele işinde tam 
bir muvaffakiyet haaıl olmadığından şiddetli 
:ı\ueade·e için yeni bir talimatname hazırla.. 
m:ıkt:ıdır. 

1f. Belt~dlye mtihendlslerl şehrin her tara.. 
tındaki mıtlll inhidam blnalan tet;blt etmiş. 
lerdir. Bunların sahiplerine binaları on güne 
tadar tahliye ederek yıkmaları tebliğ edil
miştir. 

• Mezunen memleketinde bulunan , Yuna.. 
ııiatanın Ankara elçisi Rafael gelml§Ur. 

fından anlaşıldığı gibi, son s·yasi va. 
ziyetler ve askeri harekat dolayısiylc 
Japonyanın 940 o!impiyadını yapmak. 
tan vazge1;;mck Uzer" uulunaugu 1'11 -

diriliyordu. Bugün aldığımız b~zı tel. 
graflarda Japonyanın olimpiyadı orga 
nize etmek işinden kat'iyyen vazgeç. 
tiği anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısmda ya 940 olim. 
plyadının yapılmasından tamamen 
vazgeçilecek, yahut da bu i~i başka 
bir memleket, ağlebi ihtimal, olimpi -
yatlara Japonya ile beraber talih ol. 
muş, fakat kongre neticesinde talebi 
Japonyadan daha az rey kazandığı i
çin kabul edilemiycn Finlandiya üze • 
rine alacaktır. 

~· İlk tedrisat kadro projesi dUn akşam 
Ankar:ıya gönderllmlşUr. 

'!o Civarın manzarasm1 bozduğu içi~ Moda 
vapur lsckeleslnln Ustu yıkılacaktır. 

:t- Emniyet umum mUdUrü Şükrü Sök.. 
mensüer dUn akşam Ankaraya hareket et.. 

mlştlr. 

:f. Aza.pkapıda Atatürk koprUsllnün tam 
~anma gelen mimar Koca Slnanın eseri So. 
lmlltı Mehmet paşa carnlinln tamirine başlan_ 

mı,tır. 

:f. lralt hUkCımeU mUzeleı- mimarı Şerif 
Yusuf, Dolmnbahçede toplanacak olan Tarih 
Kurultayına iştirak için şehrimize gelml§ ve 
fstanbul mUzeler mimarı Kemal Altan, dost 

devletin mUzeler mimarını memleketimizdeki 
'l'Urk eserleri Uzerindc tetkikler de bulunma.. 
sı için dlln Topkapı sarayına. gölUrmU§tUr. 

.ıı; Cumhuriyet Merkez bankası !\ şubata 
kaelnr Almnnyııya ihraç mallar bedelini 8de,_ 
ıncl:te•lfl". Almanya tlc yeni yapılan pı-otokol 
lar tasdik o~ununca, banka Almanyada kal_ 

ll'ttT~'tl 
...-~~-----
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ÇAP.ŞAMBA 

EYLOL - 1937 

Hicri: 13156 - Recep 2 
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. k kerr.erını 1 ı ye bnş pehlıvanlı ~ kU.,vet e 
kimseye kaptırmıyacagı ıı!O 

• min edilmektedir. . 111 irı dt ıı 
Diğer taraftan Mülayıda tıer9~. 

formunda olduğu ve onı:;anıal' '' f"ı 
Çolfan M rh-"'2" ,... .. o'l:n 51rtııı111 jli!· 
da göz önüne alınırsa . •t cıt1eb ·ıl· 

•. iırill ~\) 
çabuk yere gelmiyeccgı. d ğlı,,,,,. •C' 

Şu muhakkak 'ki Tekır a mcra!C ~ ıir. 
yim güreşi hakik~ten ço~rrıa fe~ ~,ı 
taka uyandıran bır çarp k l<Cı11ef1 tı 
gelmiştir. Baş pehliva~1'.ddiaYı bil

5 

iki pehlivan arasındak1 1 ktadıt• 5r 
tün şiddetlendirmiş oırnad ., c;cçeıı~ 

Dinarlı Mehmet nere./' :r..Jiili~; 
ne Tekirdağlı Hüseyin 

1 ~ rıe.ıJel\ .,.:• 
"rcşçı Jıll 

meydan kouyan bu gu . r? .Sil 
evi müsabakalarına girınıYo ~ 
ta yarın yazı yazacağıZ··· ot'l f: 

Yekta Ragıp 

1 
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-İlayvanlar•n zeka 
ve dirayetleri ! 

Bir alim hayvanlara dair tetkik 
'lı. ve müşahedelerini anlatıyor 

t~'I i . !allar vı hikayelerle beslenm'ş 
'rıtq Çlzniıden b:rçoklan umumiye!le 

~· •c kaplanların cesur, eşeklerin 
liııtr~ Vt tavşanların korkak olduğunu 

ar s 
llr r' u görüş doğru değildir ... 

h... O Cg'• 
·'il ttrtı· or E. Manteyfel "Hayvanla-
fİ!ıd 'Ytsi., batr.lıkh makalelerinden c bö :ı 

lia }'le söylüyordu. 
~ bııYvanların hararetli bir dostu o

~l'cl Al'.rn bu yakınlarda ''tabiatçının 
t.. Crı a-' b' k' '111ıitti ' ..aını taşıyan r ıtap n~ş-

'l>ta t, Aş'iğıdaki müşahedeler bu 
h " alınmıştır. 

ı.., rtof .... 
'ile crıt •Sor Manteyfel "Ha;at çöl el~ 
~ litıcresandır., diyor ve kitab•nın 
ıt_h8 tı• bunu belagatle ispat ediyor. 

tJtı .. 11
• arda ze~a \'ar mıdır ? 

~ta .. rıya profesör şöyle bir suale 
~k.\ Yap 0lrnaktadır: "Hayvanlarda 
'lir lllıdır? .. 

~~tı il}'ır, cevabını vermo:ktedir, ha,·

~'lcı~ ~Ütün hareketleri. hayat mü-
-ıı· tıın ke d'l · 1 1 • -~a.,1 n ı er ne aş amış o ~ugu 
, llror"rı.? İdaresindedir. 
~'i /k•or bu idrfasını ispat için şu 

h ı ret k . 
~- ~ır d nıc tedır: 
"'llh,r· ağ gcçisi süriisü uıuıı zarran
~ 'it l ~ dıı. lı~ ~~fesle sarılı bir verde yaşr-

Yaurwmna siit içiren ~ tııcrı 0 nceleri. hayvanlar bu tel 
~ '<>ıır geçrnek için çok çalıştılar. fa-
t •• tr (') adan kaderlerine rıza göster- den bir tanesini ~i~zat müşahed~ alt~na \ 
~ daf ~aınan kafes kaldırıldı. Ve bir aldı ve diğerlerını de muavınlerıne 
t::ı l,n!eçisi bile kafesin bul•ın<luğu terketti. Kendisi yumurtalardan civciv 
'" btı YJ bir türlü akıl edemedi. çıkıp çıkmadığını anlamak için makine-
~.1 ~ }'~Ptıkları gayretlerin boşa çık- yi hiç açmıyordu. Halbuki daha meraklı 
..,Y\~~hcesi husule gelmiş olan bir olan muavinler, müdürün emirlerine rağ 
''• tesiriydi. men, arada sırada kendi makinelerini 

~~na iftira . etmiyelim y açıp muayeneden geri kalmıyorlardı. 
~ ~ova h Tecrübe gonunda beklenmedik bir ne-
:ı...:_ )\'t ay.,.anlar parkında bir 
~=' ~u yanlışlıkla Uıuri kaplan- tice görüldU: Direktörün makinesinde· 
' ıı. "lllu d ki yumurtalardan civciv çıkmadı, hal· 
- Gtı ı. n uğu yere girmiş bulun-
~ "lPlanlar böyle bir hayvanı hiç buki ötekilerin makinelerindeki yumur-

~~-:'lrtlcr<Jj ve müthiş bir korkuya talardan sağlam civcivler çıktı. Bir tür-
. ~ lü bu hadisenin sebebini anlıyamadrğı 

' tı..'. Anasını arıyan keçi yav- f ·· 
u ·•ın için hayrette kalan müdüre pro esor 
t 

1Yttle onlara dog-ru ill"rledi · 
"el k Manteyfel anlattı ki, arasıra yumurta-

~, dıı' aplanlar korkuyla geriledi- tarı. makinenin kapağını açarak hava-
ılııj llıe d•ara dayanarak iki avakbrı landırmak faydalıdır ve kendi takip et· 

'~l>ıy Oğruldular, korkudan ~özle- tiği sıkı rejim, tecrübenin muvaffakıyet 
tıt,. - ~ltş~tak böğürmeye, keçi yavru· sizlikle neticelenmesine sebebiyet ver-
~~~lctirı· ~ert<Jilerini müdafaa için ön mictir. 
t. <tr 1 ılc • :ı 'ili • 1\ rıye doğru salbmtya ba,- Ba~ka bİr hadise 
~lı alt'ldu~Planlardan birinin pençesi
bıı 1dUtd .. ·ı bir darbesi keçi yavrusu
~ t~thı1

11' fakat hayvancığın ölüsü de 
~~ <1 canavarları son derece kor· 

~' ıt~lt C\tarn etti. 
>tt~ lllUd ••cılar da, kartala karşı kcn-
1ıı.,.· >~ <lfaa · · .. .. 
~·~ '"ttığ, ıçın tavş;ının srrtustu 

~ri}'l nı, 'Ve art ayaklarının sivri 
c~.~•ra1c c Yırtıcı kuıtun J?Öğsiinü 

"" tnu kaçrrdığını gö;müşler-
~ Gtı 

~,,b_ l:tıih)J 
>ttr''<l\ l"ib· "rd•n tonrn bir inra,rn 

..,ı~h 'k ,_ •a lılrı, 0r1tak., olduğu te~bihini 
lt hıat :1~ nı•!:ınrz? 

~~>'ı,aııı değiştirilebilir m; ? 
it bİ.l Cltırı y t" . ·ı . h t111• t it e ıştın mesı ususun-
~ i 1, iddi" arıunıarının def ştirilmiye
>ı ı. ~ l>o Cdenlerin }'anıldıklarını is-
ı~p rfc&ö 
.,; ~ıttı r Mantc:.yfcl şu tecrübe-
"l°'lt r. 
i b· ova h 

\. lr }°er ayvanlar bahçesinde hu· 
~lı•ıı, bir"Yırarak buraya iki kurt 

~Qf' aJt1 a ayı Yavrusu, üç küçük 
~.dıı . .,a tılan ve altı tilki yavrusu 

ltr• u hay l b'' .. .. ~ ~ ırıi • van ar uyuyunce 
~ ~)ı,l~ilt b:

1
Yeceklerdir,. denilivordu. 

ııq'11lar da~ahnıin doğru çıkmadı, 
-~~tııı. isirı~rna dostça geçindiler. 
~ iı. dı§i a c en fazla hakimiyeti bir 
'4 -..at talan k • 
~ 'tı,tt Cd' a7anmıştı. avı bıle 
~~ 

1 
~ ha,}Yordu. Sincaplar da bu 

}>o 1 .,.arıla 
lı. t ilt<J r arasında serbestçe 

t~ .. ~... ı. . 
~t~· l'llar b 

~ ' ~ 11ctin ah-esinde sıcan ve6~ti-
lıtada ınac:rası daha da merak-
~ 

1 
da tabiat mağlup olmuş-

ta .... , 

~· b~a fl"lak'nes'nie 
ı~'.tltaç r hatt·se ! 
~ ıiftJ· Yıl örı 

''ı], 1~iıtd ce, bir küm~s hayvan-'"11 e .. 
) ti) 1 dt: ~ ~Yle bir tezadlı halle-

~\ )~tllitlJUluç::~ makinelerinde 
tıttlilc lll.~111 ııi yolunda gitml· 

lllüdürü bu makineler-

Profesör bir kuluçka makinesi hi
kayesi daha anlatıyor: "Bir defa, genç 
bivologlardan bir grup ve ben, iç;ne 
elli gün önce devekuşu yumurtaları 

konulmuş olan bir kuluçka makinesini 
teftişe gittik. Küçük yavrular iki gün 
sonra yumurtalarını kıracaklardı. ş ·m 

dider: teneffüsleri iııitiliyordu. Yumur
taları makineden çıkardık ve bir masa 
üzerine koyduk. Yumurtalar hafif bir 
ürperişle yerlerinde duruyorlardı. O 
zaman, erkek deve kuşunun tehlike 
haykırışını taklit ederek "br ... r .... r .... ., 
diye bağtrdım, derhal yumurtalar kımıl
dadılar ve yuvarlanmıya başladılar. 

Genckr bana soruyorlardı: 
- Bu nasıl ş~y? Küçük deve kuşları 

makine-de yetişt'ler, büyüklerinin hay
kırmalarını hiç işitmiıı değillerdir. 

- Bütün mesele de burada, dedim. 
Ana ve babalarının tehlike haykırışla
rını işitince, kuşlar kendilerini sakla
mak için istical ederler. Daha evvelre 
bir yırtıcı kuşun pençeleri altında kal 
dıkları ve tecrübeli oldukları icin bövle 
hareket ediyor değillerdir. Sadece bir 
insiyak mevzuu bahistir. Ve bu insiyak 
irsi b:r surette intikal eder. 

Tecrübemiz. daha yumurtadan çık
rr.amrş olan yavruların bile ayni insiya
ka uvarak hareket ettiklerini ispat et-
mişti. 

Şehr:n bek!enmedik sakin'eri 
Bir gece polisi hyvanlar parkına 

telefon etti: 
- Bir caddede bir t'lki görüldü. Si· 

zin hayvanlardan biri olmasın? 
Hayır, bu bizim tilkilerden d~ği!di. 

Vahşi hayvanların şehrin sokaklarında 

dolaşmaları nadir bir hadise değild·r. 

Mosvoka ve di[';er şehirlerde. yz.şıyan 

kürklü hayvanlar çoktur. Sa'.:>ah e:-!<en
den sokaklarda '1olanlırsa bazan filkl, 
sansar, gelincik izlerine tesadüf edilir. 

bir dİ§İ mnymıın •.• 

Bu hayvanlar şehi~ civarında yakalan
mış ve evlerde beslenmişlerdir. Sonra 
her ne sebeptense salıverilmişlerdir. 

Bu firarilerin hayatı ispat eder ki 
birçok vahşi hayvanlar nüfusu çok ke
sif olan gürültülü şehirlerin hayatına 

alışabilmektodirler. 

Farelerle milcadele 
Hayvanlar parkında pek çok fare 

vardır. Burada zehir kullanarak bunla
rı öldürmeye imkan yoktur. Çünkü bu 
usul parkın birçok kıymetli hayvanları
nı da öldürebilir. Böylece serbest kalan 
fareler, işi kedilere hücuma kadar var
dırmaktadırlar. Parkta çalışanlar, bir 
fare sürüsünün bir puhu kuşuyla mü
cadelesine şahit olmuşlardır. Kuvvetli 
gece kuşu bu mücadeleden mağliıp 

çıkmıştır. 

Bunu öğrenen Londranın hayvanlar 
parkı müdürü Dr. Viders, Moskova 
hayvanlar parkına bir ilaç gönderdi. 
Etiketin üzerinde ilacm ancak kemirici 
hayvanlara tesir ettiği ve diğer hay
vanlara hiç bir şey yapmadığı yazılıydı. 
Tecrübe bunun doğru olduğunu gös
terdi. Diğer hayvanlar için tesirsiz olan 
bu zehir fareleri mağlfıp etti. Onların 
art ayaklarını kötürümleştiriyordu. Şim 
di Rusyada bu zehiri veren nebatın ye
tiştirilmesine çalışılmaktadır. 

Kör turna batığı 
Moskovada hayvanlar parkının ak· 

varyomunda birçok turna balıkları ya
şamaktadır. Bunların hepsi açık renkte
dirler. Ancak bir tanesi tamamiyle si
yahtır. Balıkların rengi suyun ışığına 
tabidir. Akvaryomda. turna balıkları

nm deris'ni renklendiren pigmanlar 
birleşmekt: ve küçük şeritler teşkil et· 
mekte, bunların arasındaki yerler daha 
açık renkte kalmaktadır. Fakat neden 
açık renkli turna balıklarının yanında 
bir de siyah renklisi bulunmaktadır? 

Çünkü bu turna bnhğı kördiir. Işık, pig
manlar üzerinde deri vasıtasiyle değ-il. 
fakat gözler vasıtasivle tesir yapmak
tadır. Normal bir balığın gözleri çıkarı
lırsi\ bir!caç dakika ııonra. ışığı gördüğü 
zamankine nazaran rengi daha koyulaş
maktadır. 

Karga1ar ve hesap 
Bütün kuşlar arasında kargalar di

mağlarının inki~afiyle göze çarprr.akta
dırlar. Onun için bunların hareketleri
ni müşa'1ede etmek faydasız değildir. 

Bir karga bir sümü!düböcek bul
muştur. Bunun iç'ni yiyebilme!!: için, 
üç defa kagasına alıp yükseklere çıktı 
ve oradan sümüklü bö:eği yere attı, 

üçüncüsünde bir taşın üst5ne rastlıyan 
böceğin kabuğu kırıldı ve karga da 
onu <\fi• e•le yiyebil<li. 

Ural ıııaC:enlerin<len birinc1e b:r mü
hendis, elini alıştırmak için bir gübre
liğin üstüne konan kargalara ateş edi-

' 
Bana kalırsa 

Müşteri avlama 
teşrifatı zararlıdır! 

Vazaıro : Usman l'emaı Raygılı 
Herkes kaqpsındakinden daima ı 

tatlı dil, g'.iler yüz ister. hter ama, / 
Bürhan Cahid Morkayanın esna!"ta:ı, 

ti.::arcthane memur ve müstabdcmle • 
rinden istediği kadarını da ben iste -
mem: Hem yalnız ben değil. b!l h.ada. 
rmı b:m!mlc birlikte b rçok kimse'er 
de is~emezkr. 

Bürhan Cahid Morkaya. yarı resmi 
bir tic!lre~haneye girmiı;. kendisine b ir 
pabuç alacak olmuı;. Fakat oradaki 
memur ve müstahdcmlE>r onu öyle pek 
fazla iltifatla karşılamamışlar ve da
ha kapıdan içeriye dalar dalmaz ma. 
ğnzada' -'' r, kendisini hep birden: 

- Vay bayım, buyursunlar iki gö. 
züm, emriniz canımın içi. ne arzu buy 
ruluyor, a muhterem, mağaza bizim 
de,;il, sizindir. Bizler burada sabah -
tanberi dört gözle sizin gibi sayın bir 
müşterinin teşriflerini bekliyorduk. 
Bizler, sizin birer kulunuz. ve azad ka. 
bul etmez köleleriniziz, siz emir bu -
ytırun. bizler hemen ş'mdi birer fm -
dık kabuğunun içine girelim! 

Diye ka~ılamamışlar. O da buna 
içer!cmiş, tutmuş, bir gazetede bu me. 
seleye dair bir yazı yazmış ... 

Galiba böyle eatafatlı iltifatları 
pc!< fcven bizim meslektaş bu yazısın. 
da: ••Alışverişin ruhu tatlı dil ve gü
ler yüzdür!., diyor ve bütün bu gib1 
mücsse~elerde!d memur ve müstahdem 
lerin gelen "mü!'jterileri avlamak~" i. 
çin onların etraflarında pervaneler 
gibi dönerek kendilerine boyuna tat.. 
h dil, güler yüz göstermelerini ve böy. 

lelikle müşterinin bir şey almıyacağı 
varsa bile ona zorla aldırmalarını tav. 
siye ediyor. 

İyi ama, bu tavsiye, tamamiyle za_ 
vallı müşteriyi "kafese koyma'' tavsL 
yesidir. Zaten muharrir "avlamak" 
sözüyle bu işi bUsbUtün açığa vuru. 
yor ki, sanırsam biz'Gok ınütıteriler ba. 
zı mağazalardaki bu çeşit satış tar. 
zından dehşetle şikayetçidirler. 

Mahmutpaşa ile Kalpakçılar başı • 

nın adeta müşteri kaçırtacak kadar 
müz'iç bir hal alan bu biçim tatlı dil 
ve güler yüzlü satış usulünden, bir za_ 
manlar gazetelerin bile sık sık: 

- lllallah! 
Çağırışlarını ne çabuk unuttuk? 

Haydi diyelim ki, o biçim satış tatlı 
dil ve güler yüzden ziyade yapışkan. 
ca ve boğuntuya getirerek bir satış -
tır. Fakıı.t Bürhan Cahid Morkayanın 
tavsiye ettiği usul de bundan pek 
farklı bir şey değildir. Zaten kendisi 
ou tavsiyesinde "müşteri avlamak,, 
tabirini kullanıyor. 

Aman azizim, biz bu tarzda satış. 
yani içeriye giren zavallı müşteriyi 
avlamak için ticarethanelerde böyle 
pek faz~a tatlı dilli, güler yüzlü ve pek 
hol iltifath muameleler istemiyoruz. 
Çünkü bu tarz satıştan memlekette 
canı yanmıyan hemen hemen hiç kim-

mahcup b:r iı~sın olursa - \·ay hali
ne ! Al !;Veri~!.e bu usu!e. bu çeşıde bir 
az da kı!şkariko usulü derler ve bu bi. 
<:im ~a tı~·a d:ı satıcmrn dil kalabalığı 
biraz ı:!aha ra~ıa \·e yillt::ek<'e olursa o 
zaman ona E~rıatanca da denecbilir. 

E n·fl•k'a ya"ı~ltanl k clsun, kaş • 
karikoculu1c cl:un. ı;-r·a·a"lık olsun 
daima mü~~er nin aleyhine i~lenmiş bi. 
rer fcnn rn~tur. Sonra hcrh"ngi bir ti. 
careth ., n~ce bütün müstahdemlerin 
mü~te iyi her tr rafından <'ember gibi 
sar:ırak tatlı dil, güler yüz ve bol il
tifat p:rdesi a ltmda adeta sık boğaz 
et'l1cl-:ri de yapışkanlıktan, kaşkariko 
culuktan, şarlatan'ıktan taı;;ka bir şey 
değildir. Ben bunun son bir cezasını 
dah:ı geı;en bahar bu tarzın gerçekten 
üstadları olan b ir musevi tE'rz:hane • 
sinde ~ormüş, bu yiizden iki kat elbi.. 
se parasını ziyan, zcbil etmiştim. 

Den, mı:ığaz:ılarda. ticarethanelerde 
müşteriye karşı fazla hra5tan, fazla 
sırıtkanlıktan, fazla yapışkanlıktan 

ziyade dddiyet gösterilmesi tarafta • 
rıyım. Bakıyorum. şimdi birçok müş. 
teriler de her> böyle c·ddiyet gösteren 
yerlerden hoş'anıyor, ağızları çok ka. 
labJlık, çehreleri çok sırıtkan yerlere 
pek uğramak istemiyorlar. z ·ra bili. 
yarlar ki, müstahdemlerinin '.ı.ğızları 
pek kalabalık, çehreleri çok sırıtkan 
olan yerlerde dil ve elçabukluğu ile 
boğuntuya ~ctirilecekler. yani Bürhan 
Cahid Morkayanın tabiri ve~hile göz 
göre a\'lanacaklardır. 

Onun için, aman azizim Morkayacı. 
ğım. senin uğradığın mağazalardaki 
kadın erkek. çolukçocuk bütün memur 
\'e müstahdemler seni, şirnden sonra 
yalnız öyle çok güler yüzlü, bol tatlı 
dil ve bir kamyon şatafatlı iltifatlar_ 
la değil, isterlerse kapıdan tam tııkım 
bir incesaz ve yarım düzüne mugan _ 
niye ile kaIOılruunlar, fakat bizim i
çin bu ~ibi yerlerde alt tarafı çok lii
zumsuz b :r teklifsizliğe kadar daya • 
nan "müşteri a\'lama" teşrifatına hiç 
de lüzum yoktur. 

O. Cemal KAYGILI 
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~ Sünnet DUğünfi •. _··. 
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- TiFOBiL 1 
Dr. ihsan Sami 

1 ito ve pararıro hastalıklarına tutuı 

nısmai İçin aj\Hdan aiınan tifo hap
tan dır l liç raharsızlılc Yerme7.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

se yok gibidir. Herhangi bir yere bir 
şey almak ic:;in giden zavallı bir müş. ı 
terinin _ hele o müşteri biraz saf ve 

Kimyager 

Hüsameddin 
yordu. Az sonra kuşlar kactılar. Mü
hendis onlardan daha kurnaz davranmı
ya karar vererek kerdini gizledi. Kar
galar düşmanlarının bir hangara girdi
ğini gördüler ve mühendis evine dön· 
mediği müddetçe ağactan ayrılmadılar. 

Ertesi gün mühendis bir arkadaşiy
le beraber tekrar g:zlcndi~i yere ~itti. 

Biraz sonrn ar!tada<ıt oradan avnlarak 
uzaklaştı. Fakat kuşlar asıl dü~manla

rınm uza~daşmi\!Hnı bekliyerek ağaç

lardan ayrı'madılar. 
Ücüncü gün. mühervfü. !!İzlendiği 

yere iki arka<l<"ş getirdi. Biraz ~onra 
bunların her ikisi de uzaklastılar. Geııe 
kargahr ye:-l"rini terkctmedilcr ve tu
zai!~ nüşmedil~r. 

Miih .. ncl's bu tecrübevi bir kere dl" 
üç arkadaşivle vaptıktan sonra~hr ki 
kar~alar gübreli~e geldiler ve mÜh""l
clis onların üze:ine ates edebildi. Bu. 
ac~b'l kergal<'rın üce k<>''"r ı;aym;:ıo:•r.r 

hildi'.derine mi clelildir? ravrr. ont~r. 

dü~manlannın lı:>rici vatiyetine C.i':k.,t 
f"'""""'•': ••,!.rl" ... Ürih .. ,.:; t"'crt:b~c1tt ,~j;;,.r 

:-·'··-'~~'~rt.,G2!1 b:r"'İ ?·:-::r :r=>:!-et

mitlerc!ir. 
("Joumal de Moscou" dan) 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bi!Umum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

Mühendis aranıyor • 
Genç b:r makine yahut mühendis ve 

yahut tecrübeli fen ressamı aranıyor. ls. 
ttyenler adi günlerde akşam 16 dan 20 
ye kadar Tophanede Kumb;.racı yoku; u 
31 No , da Dr. M·:.ihen:lis Abdurrahmln 
Ömere mü:-acaat edilmesi. 

.......................... ----····-... ·····-... ········· ::· ... ····················· ·-······ .. ······-· ........... :: .. . .. 
i~ ı ş ç i ı e r ~~ .. ... 

1 
:: iş Kanunu sıze ne haklar vermi~ ;! 
I! ... ~.:. ve sizden neler istiyor bHo:ğc mec- i~ 

bursunuz. :: 
:: Bunlan size sual cevaph, toplu U :: :: 
:: ve prat:k olarnk öğretecek olan: i! 
:: .. 
:: iş verenin ve işçi>:ıin kanuni hak il 
H h g ve ödevleri kitabıdır. r: 
~ = H F'r.otı 10 k L~ruş~ur ii 

1 ' ı· l'. . ~ ~ :: :: r:.:ı ..ı;ı ~ıtapcVlnc.e s:ıtı1ır. :-
" ~ ::.-r.::=:::::::::::::-.::::-.::: ==::::::::::::::::::ı 
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dl•· t tR •• çaltşlığı nıüesseseden 

Taşnak komltosının lstanbuldakl K 8 u .. u , 1 - Bu zat 

hl 
I hoğulmuş. yirminci asrın en 

b8rl 1 harı 1 b8D8 Uygu 0 r p8 OS yOD Şişlide Kocamansur sokağında 38 romantik, me§-

aratt1r1 yordu numarada oturan okuyucularınuzdan hur şahsiyetlerin. 

- MUsaade ederseniz, onlarla yarın 

meşgu! olalım. 
- Peki o halde derhal gidin ve pan -

&iyonu tutun .• 
Bayan Henriette kapıya doğru gider 

ken Hraç seslendi: 
- Bulduğunuz pansiyon nerede ve 

kime aittir? .. 
- Taksimde, Ayaspaşaya giden cad 

lenin Uzerinde, Osmanlı Bankası müdür 
')erine mahsus b:Oanın sırasında tanıdı
ğım emniyetli bir Fransız kadının pan 

ıiyonudur. 

- Evde başka kiracı var mıdır?. 
- Bir tek kiracı daha var, fakat üç 

gün sonra Almanyaya gidecekmi§ .. 
- Evde telefon var mı?. 
- Olacak zannedeı'im. • 
- Pansiyonun karşısında ev var mı? 
- Yoktur. 
- Arkada bahçesi var mı?. 
- Bahçesi de var, yan sokaktan ibir 

de kilçük bir kapısı var. Manzarası fev 
kalade güzeldir. Tutacağımız daire de 
nize balayor. 

- BlitıUn mesuliyeti size ait olmak 
ilzere pansiyonu tutunuz. Verdiğiniz 

izahattan pansiyonun mü:ıas'ip olduğu 
anlaşılıyor, fakat Frasız kadınını taru
madığım için mesuliyet size ait olacak-

tır " 
- O tiheti merak etmeyin, ben tekef 

tJl ederim., diyerek kapıya doğru ilerle 
di. Sonra birdenbire geriye dönerek: 

- İsterseniz misafirimiz de gelsin .. 
Bir de kendisi görsün, dedi •• 

Hraç sert bir sesle cevap verdi: 
- kap cfderse biz sonra gider gör\1 • 

ri.lz. Siz §İmdi lbu Eıi bir' an evvel bitir 
rneğe bakın ve neticesini bana telefon 
la bildirin.. Ona göre yapılacak işlerim 
varldzr ı ,, .., - " 

Kadın aynldılctan sonra, Hraçr biraz 
evvel tahaddüs eden vaziyeti tamire 
ç:ılışarak dedi ki: 

- Kadın kısınma C:!a hiç yüz vermeğe 
gj}İnez .. Biraz gUldllnüz mü ber şeyi 
l.H11ıttJ,!lar, derhal cfddiyctlerini kaybe
dc.t.Ifr .. Halbuki bu kızla seneleıtaenbe. 
t~~-ıki mesax ~diyorum ve kendisinden 
]J.c:-r. cihetten memnunum, bütiln !kadın
lar .ı:ibi bunun da bir ıtek kusuru vardır. 
\ ü%1bıe güliıiege gelmez .. Daima sert 
m..l!amelc ister ; 

Bu tevilli sözlerin manasmr anladı • 
ğrm iç.in arbdaşrma ·bak vererek meae 
leyi kapatmayı tercih ettim- Halbuki 
!çimden §Üpheler zail olmaınrştı. Hraç 
- :bu Fransız kadmr arasmda gizli tnü-.. 
·rıasebat mevcut olduğuna kani bulunu 
yordum. Bu kanaatimi ilk fırsatta tevsik 
ctmeğe karar verldim 1 

Ben bunlarr düşünürken, Hraç ma. 
sasının ft.>aşına geçm'iş, ibazr evrakr izn. 
zalıyordu. Aradan yarım saat geçince 
telefon çaldı. Hraç telefonu aldı ve meç 
bul muhatabını dinledikten sonra hid. 
detle şu mukabelede bulundu: 

- Sen esasen beceriksizin birisin ... 
Bütün işleri ağzına burnuna bulaştırır
sın.. Seni burada bekliyorum, hemen 
buraya gel!. . ! 

H raç telefonun ahizesini hiddetle 
yerine ko}i:foktan ııonra: 

- Ben size söylemedim mi? Kadın 

kısmının yüzüne gillmege gelmez •. Pan 
siyonu tutamamış .. Yarm hazrr olacak. 
mış .. 

Arkadasımr teskin etmek üzere: 
- Zarar yok, üzülmeyin, bir ge~yi 

naSII ol a geçiririm ,dedim .. 
- Mesele onda degil. faknt biraz ev

vel her iş bitmiştir. ded"ği halde, şimdi 
yeni müşkülattan bahsetmesine aklım 
ermiyor .• 

- Belki yeni bir mahzur meydana 
çıkmıştır. 

- Daha evvelden her türlü ihtimali 
göz önünde bulundurması, 
hareket etmesi liizımdı. 

ona göre 

'Biraz sonra Hcnriette odaya girince, 
Hraç hiddetle atıldr ve: 

- Yeni martavallarını anlat bakalım, 
dedi. 

Benim gibi bir yabancının önünde 

bu gibi kaba muamelelere maruz kal -
masından haklı olarak cam sıkılan ka
ldınrn 1;özleri dolmuştu. Henriette'in zih 
ninde b:ribirine zıt düşüncelerin çarpış 
tığı müternaıdiyen değişen gözlerinin 
ifadesinden anlaşılıyordu. Pek kısa ~:i -
ren bu dahili mücadeleden sonra Fran
sız kadını kat'i bir karar vermiş olacak 
tı ki, soğuk kanlılığiyle şu cevabı ver

di: 
- Şimdiye kadar size martaval anlat 

tığımı hatırlamıyorum • 
- Fakat •..•. 
- Müsaa<l.e buyurun da sözümü bi-

tireyim. Çünkü sabahtanberi öteye be. 
riye koşmaktan canım çıktı .. Gidip bi -
raz istirahat edeceğim .. Ne ise bunlar 
sizi alakadar etmez .. Geleliı;n asıl me -
seleye, tutacağımız evde bir Alman kira 
cı bulunduğunu söylemiştiın.. Bu adam 
bir iki güne kadar memleketine döne -
ceğinden bu akşam onda arkadaşlarına 
bir ziyafet vermeğe karar vermiş ve 
bizim tutacağımız dairenin bir akşam 
için kendisine tahsis edilmesini ev sahi
besinden rica etmiş .. Ustelik ayrıca para 
lda teklif edildiği için, kadın kiracısının 
bu isteğine mernnun.lyetle ''peki,. de-

miş .. 
_ Pek iyi, bunu öğleden evvel bize 

neden söylemediniz? 
- Haberimiz yoktu ki. Kiracı öğle

yin eve geldiği zaman meı;cleyi açmış. 
Ev sahibi de ıbizim bu gece taşınacağı
mızı tahmin etmediğinden ve pansiyonu 
behemehal tutacağrrruzdan da emin ol
madığından söz vermi§, bütün hadise 
bundan ibarettir. Bu işte benim ne ka.. 
bahatim var .. Kiracının ibu gibi bir tek 
lifte bulunacağını daha evvel tahmin e
debilir miydim? 
Doğrusunu söylemek lazımgelirse, 

Fransız kadmının bu son cümlesi çok 
yerinde bir cevap teşkil ediyordu. Hraç 
kadının ne ldemek istediğini anlamı~, 

vaziyeti tamire çalışıyordu .• Henriette'e 
yakla§arak ellerinden tutmuş ve: 

- Affedersiniz, haksız yere sizi üz. 
düm .• Bir an evvel arkada~ımızın isti -
rahatini temin etmek arzLtsiyle ne yap 
tığımı ben de bilmiyorum. Şimdi vazi
yet tamamiyle tavazzuh etmiş bulunu. 
yor. Madcmk'i hiç beklemediğimiz bir 
hadise kar~ısında bulunuyoruz .. Arka
daşımıza bu gece için muvakkat bir yer 
bulalım. 

- Bir gece otelde kals:!. olmaz mı?. 
- Otelde olamaz .• 
- O halde bir arkadaşımızın evine 

misafir kalırlar. 
- Öyle olsa, dedi, düşünmeğe bile 

hacet kalmaz. doğru kendi evime götü 
rürdüm .. Fakat olmaz, o da olmaz .. 

Fazla uzayan bu muhavereye müda
hale ederek: 

- Rica ederim bu kadar Q:,işünme -
yin, eğer bir mahzuru yoksa ben bu ge 
ceyi bu odada geçiririm.. Ne olacak, 
ben askerlik yapmış b'r adamım, de -

d~ ' 
Bu teklifim derhal kabul edildi. BiL 

hassa Hraç meselenin kolaylıkla hal -
lô:Iilm::sindcn çok memnun olmuştu. 

Fransız kadınına hitaben ~u emirleri 
ver"yorclu: 

- Biz yemeğe gid::ceğiz .. Bu müd -
det zarfında s:z bu salonu muvakl<at 
yatak odası haline koyarsınız .. Gece ya. 
rısın;ı doğru ben arkadaşı buraya geti
ririm .. 

- Siz hiç merak etmeyin. Bı:n bura. 
sını mükemmel bir yatak odasına çevi 
ririm. Fak;;ıt arkarlaşımızın b'r daha 
otelin:ı:lcn ayrılmak iste:niyeceğinden 
korkarım ... 

Fransız kadınının gözler'min içeri -
sine ba!;arak söylediği bu ı.özlcr. tekrar 
llraçın şüphelerini uyandırmıştı. r.1.a -
sasının başına geçti ve bazı kağıtları 

karıştırdıktan sonra P enriette'e sordu: 
- Diin geceki vaziyet h;ıkkınd he -

nüz Eİ?inle görüşemedik değil mi? 
- Muh:m b:r şey ('))madığını size 

ıöylemişf m.. 
(Devamı vrır) 

Cemal Kulaksızoğlu bize gön.derdiği den biridir. Gör -
bir mektupta diyor ki: düğünüz resmi 

"Ben 90 kuruş gündelikle Şişlide 1908 de çekilmiş-
İtalyan tabiiyetinde bulunan Natali bi- tir. Kendisi bir müd 
raderlcrin döküm fabrikasında dört det evvel kadar 
senedenberi salışıyorum. 30 ağustos dünyanın en par-
günü zafer bayramı dolayısiJle çalı§· lak mevkilerinden 
mağa gitmemiştim. Bu yüz.den işimden birinde idi, şimdi işten el çekmiş vazi-
çıkarıldım. Benim işçi oluşum ulusal yette mesudane yaşamaktadrr. Bir za-
günlerimizi kutlulamağa bilmem ki ma- . manlar şerefli mevkiinden baı±ka, c>ta 
ni midir? Türk içisine milli bayramla- binmek merakı ve bekar kalmaktaki 
rını tesit etmek hakkı verilmemi§ mi· muannidane israrı ile de m"şhur?u. 
dir? Teessürle görüyorum ki işçi böyle Memleketimizi ide ziyaret etmiştir. 
bir haktan nasibsiz bırakılmıştır. Dört 
senedir emek verdiğim bir müesseseden 
milli 1>ayramımı kutluladım diye sıka
nlmaklığım doğru mudur?Bu vaziyete 
aHikadarlann nazarı dikkatlerini çeker 
seniz daha birçok Türk işçisinin bu 
sebe_ple i§lerinden çıkarılmalarına ma
ni olmuş olursunuz.,, 

• • • 
Okuyucumuzun hakkı var. Türkiye 

de bir Türk işçisi senelerce emek ver
diği bir müesseseden milli bir bayram 
günU çalışmadr diye kapr drpn edile· 
memelidir. Bittabi acele iş yetiştirmek 
iktiza eden ististai ahval iJe hükmetin 
lüzum göre:eği bazı fabrikaların ica· 
hmda bayram günleri bile çalışmalan 

gayet tabiidir. Ancak normal zaman
larda 'böyle bir sebeple işçinin işinden 
çıkarılması hiç doğru olamaz. Okuyucu 
muza :iş dairesi İstanbul bürosuna mü
racaat etmesini tavsiye ve alakadarların 
da nazarı dikkatlerini çekeriz. 

Haciz nasıl 
yapllmah 

Malum kıymetli ve sağlam eşya 
dururken kınlacak cam mamu
Jatmı haczetmek doğru mudur? 

isim ve adresi bizde mahfuz bulu· 
nan bir tütüncü ve kırtasiyesi okuyucu
muz gönderdiği bir mektupta şöyle bir 
hadiseden tikayet ediyor: 

"936 senesinden bakıye kazanç ver· 
gisi borcum olan 680 kuruşu vaktlılde 
ödiyemediğimden Fatih tahsil memur
lan dükkanıma gel.diler ve haciz yaptı-

lar. Kendilerine dükkanda mevcut 
eşyadan ambalaj ve nakil kolaylığı do
layısiyle inhisar likörlerini haciz etme
lerini ve eğer bunları istemezlerse 
tuhafiye veya kırtasiye eşyasından ha-

ciz yapmalarını rica ett:m. Halbuki 
memurlar bu teklifi hiç nazarı itibare 
almadan kırılmadan diikkardan nakline 
pek imkan olmıyan zarif ve yaldı7.lı 

sırça su takımlarım. çaydanlık ve kah· 
ve fincanları, sürahiler. cam şı-kerlik 

ve hokk;ı takımhrı rribi bir<:<'1• cam eş· 
yayı altlılar, bir küfeye doldurup e;Ö· 

türdüler. Ertesi gün parayı tahsil şube 

sine ödedim. Fakat hu defa hacıedilen 
eşyam•n =ad~'ii için 50 kurus hamal pa
rası aHı':ır. nu carcı t?k•nıl;trtn ambalajı 
icin dükkinrlan sarfo'unan kağıt da ca
ba. Haczedilen eşyalarımın kırılmadan 

na ':1eclilehildiklerine emin .de~ilim. 
Halbıı~d maksat devlet alacağım tahsil 
olduğuna göre fiyatları maktu ve mu
eyren olan inhisır Ji!,örlerini haczetme
leri memurların i<ılerini daha fazla kn
lavkştırmış olmıvacak mıydı? Bu ol-

m"''"a kırılm•y;ı<"ak cins manifatura eşva 
sm~lcn borcuma tcl:abi.il edı-IJile

cek miktarını h"czedemezler miv.di? Bu 
nokta\•ı kendilerine 
h'!rıim .ıart>rrl"'~ ı:e 1ı"p ohır!arsa vilvaetı

şil:a\•ct edı-ccğimi s(ivledim Bana ne 
cevap verseler beğenirsin· z: 

- Şikayet için İstanbul vilayeti az 
pelir. Ankara ya gidip şikayet et! de
diler. 

Memurların vazifelerini yaparken 
}'ani devlet alacağını tahs'l ederkt-n mü· 
kellefin de zarara girıremcsine dikkat 
etmeleri icajl etmeı mi? Borcumun ir 

kaç yiiz misli kıymetinde manifatura, 
likör ve saire gibi kırılmıyacak ve kıy
metli eya dururken cam takımları hac
zedilip kıra döke götürmek doğru 

mudur?. Alakadar makamların bu hu-

2 - 1912 se -
nesinde ahnmış bir 
resim. Geçen &e -
ne içinde evlendi
ği zaman hemen 
hemen bütün dün-
yamn sinemala -
nıtda, gazetele· 
rinde resmi görül 
dü. ismi yazıldı. 

İlerde peyniri ve 
lalesi ile meşhur bir devletin başına ge
çecektir. 

3 - Büyük bir 
devletin en mühim 
şahsiyetidir. Gör -
düğünüz resim 
1883 senesinde çe
kilmİ§tir. Gemici
liğe, engin deniz 
balıkçılığına, oto -
mobil sürmeğe 

meraklıdır. Daima 
kazanan bir şahsi-
yettir .. TUrkiyenin dostu ve takdiı kaı r, 
çok sevimli bir zattır. 

4 - 1885 de a
lınmış bir resim. 
(Sağdaki) erkek 
ço:·•ğun resmin
de·• bahsediyoruz . 
Şi:mli k~ndisi is
viç;;c tabiiyetinde -
dir. Dünyayı alt
üst eden bir n~za

riyı-<siyle meşhur -
huıüur. 

Bu zariyesinin a.dı "izafet,, dir. 

5 - Musikiyi se 
ver. fakat beste
k1rı yahudi olma
mak şartiyle ! Gör
düğünüz resry'li 
1890 senesinde çe
kilmiştir. Yeni bir 
selam tarzının ve 
mecburi bir göm
lek modasının mu
cididir. Dağ ba

• 

şındaki kÖ§kÜne çekildiği zaman dün· 
yada sulhü tehlikeye düşürecek yeni 
bir karar vermesir.Jen bazı memleket
lerde pek fazla endişe edilir. 

6 - Resim 1906 
sen1.:sinde çekil -
mı~tir. Bir zaman
lar. kendi çalı§tı -
ğr s:ıhada yüz hin
ler•e insanın dik -
katir.i çekiyordu. 
"B"yaz Tabibe., lik 
te yapmıştır. Şim
di, büyük ve lde-
mokrat bir memle

kette, aracla bir, gene göründüğii zaman 
lar, şiddetli alkışlar topluyor. 

susta nazarı dikkatlerini çekmenizi ri

ca ederim.,, 
• * • 

Okuyucumuzun anlattıklarını kay

dettik. İddia tamamen doğru ise yük

sek maFye memurlarının buna mümasil 

vaziyetlerde nasıl hareket edilmek la

zım geldiğini alakadarlara tamim etme

leri hiç de faydasız olmaıyacaktır sanı· 

yoruz. 

7 - Bu Tesim 
1912 senesinde a
lınmıştır. Kendisi, 
hem şöhrete ka
vuşmuş, h::m de 
haydutlar yüzün
c!en ailevi bi .. fela 
kete ugr:ım ştır 

Son zamanlar
da ınsan hayatına 
taalluk eden ilmi ...... ]tla tanı· 

apu•'" 
bir sahada araştırmalar Y 
nıyor. 

9 - Feci ve 
meçhul akibeti ile 
herkesi kendisi • 
ne acındırmış olan 
çok meşhur biri. 

Gördüğünüz 

resmi 1 QOfi sene -

sinı!e çekilmiştir. 

ı:e.ıo: ~r bü~ ük se· 
v:ıhatleri dolayı - s1'I 
sile yüksek mes - • tıeri ara ti 

- · . şahsı ye .,,, tı 
leg nın en tanınmış , de b011>"' .,-e 
da idi Onun için geçen;e~. ··rı ba"'ll 

butU • 
devletin hemen hemen dilrniştı. 
deniz kuvvetleri seferber e 

ıcıı"" 

1 t - Bu genç, 
son zamanlarda, 
binlerce kiş!nin ö
nünde, kendi mes
leğinin en büyük 
mükafatlarıııdjn 

birini kazanmış

tır. Gayet knvgacı
dır. sıksık yumruk 

1'.:1\1 , 
10 - P ... ıO 

b. ı~vr 
ğızır. ır ' 

t til ı · Jar gaye d "'c 1 ı~· ~ 
bir nırn 'Y1 .. .,1~ 

sOı il 
duğl!rtU ptl 

• • otdll 1 • 
bile ıcırn ıce"e 
bir türlü fa.r I~ 
roiyecelcsinıt- dol' 

defi ~r· 
balen. sa:s dW' 

ıııt' yısile de 

dur!. 

yumruğa dövüş 1'' 
'!1 11) 

ter yapar. Bu- ıeıet1 ~t 
·· ı d · · mi gaı:e ğt 

gun e" e ısmı ve re~d göriirtrt1ed ıtl1ı11 
ayyen bazı yerlernı e ,,'11 1 ô• 

·rıerna ~ 906 
lamıştır .. Meşhur bir Si rni 1 
kocasıdır. Gör:lüğünüı res 1 

·,ıır. 
çekilmiştir. • 11 • ııt 
Merakınızı tatmin 1~ ., 

k ıll'" sayfaya b.n 

. ,,.,arı 
Sonra pıŞ t 

olu rsl.111~8'' ' 6ıı1ı 
d ıuıı rıl• Hem lu.ı arka BŞ ıı)f ,,, 
1 dıtll ~ 

mhem de delikan 1 rctl tı1> 
ı;ı:ıde ~ 

"Saa lmzaBilc mektUP g ., 
•• (fi<>' ııf' 

kuyucumuzıı cevaptır: tıJıil11 ~~-' eP 
Anlattığınız maeerad:lllsızıı:ıtc ''~o.ııil JI ~ 

rudur: Bu deliknnlı klUt de $6 8 ııt~citl 
d&§mızla barışarak ik111lzlc ı:ıırtrıııl_ıt, Y_1 

tül; ıııv (~ 
dirmlştir. Onun makı:ınd~l etıı' .1ı ıısıl11 o-
bir bağ teslıı etmek dCb"' dtJ JlsJ_..ııtır 

da te". ~ 
ahlt'ıkmızı bozmaktı. sun o~ .ıı " 
!ak olduğu lnkAr edilcıtıc1'• tıJ ıtf Atı1..ı1_,~ 

cJ)C ~Si" ~ 
lan nrlmdıı.şmız size bU g 0ıııı rl'"d ıfJ 
olmadığını söylediği zamıı;sıııı ~~ ı,etl 
bu delikanlı ile ne oıursa sıı!P .. c<leıı ..ıt. 

ct.iCC 6c .... ~ ır 
yapmamalıydınız. BU ıı ,•ı;cı;ı; ıı!f" _cfl 
ders olmalıdır. Slzc hC!ll 011çıc ,.,.~ ~ 
ailesinden gizli oınmk bir !eıı:ı dil deıı . .A' 
ıunıın,. bu kız arkada,şıa, Ç~4f el>" 

·dar:111 '<"' daha 11 k g{lnlerde mc:> ı:ıJıi ti 

ile altlka ve ııel~ı ke~ 
Sonra c;ok pl§man ola 
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la; Ya valdeıi?.. O, ncidir, ondan 

layamayız ki ... 
lconora kocasının sözünü kesti: 

tı' - Maryaya meseleyi anlatacak be- . 
a~la 'Ben onunla konuıurum, kendisine 

tırıın .. 
h l{onçini son bir tereddütten sonra 
c:r ~eye karar vermiJ ve her ıeyi kabul 

?tıış bir tarzda dedi ki: 

; İşi tamamen sana bırakıyorum... 
lad ~ &özlerle kızın idam emrini imza • 

~gını blldiriyordu. 

tun~ kararda şaşılacak bir şey de yok 
d~ Valh çocuğun doğduğu dakika -
~il d~ zaten ayııi karar verilmiş de. 
ıt~Ydi? Belki şu var ki bu defaki 

vermek kendisine değil, kan. 
~.d~şmUştü. Bu kadın Landri gibi 
caıt 1ı:ın scs:.ne kapılarak göz yum&.
fİld hılkatte yaradılmış bir kadın de. 

ı. 

:bl;eonora bu karan hafü bir baş eğ. 
!if sı:ıe tasdik etti. Dudaklarında ha. 
bir bır gülme belirdi. Hiç de mühim 
kr::e karar verilmemiş gibi konu • 

1{0'; .'F'~ustanm hesabını bana bırak 
lli~ ~ını. O, şimdi istediğini yapsın. 
bu~tknıam. Zaten eski kuvvetine de 
raca .. ~~lik değil. Çocuk işinde çıka. 
illa ~ gürültü vakıa aleyhimizeydi a. 
dtık unun çaresini hamdolsun bul. 
~i · .Başka düşüncelerinin de hiç bir 
l'lıa~ . olnı.ıyacakbr. Dangolem ile yap 
lectii~lediği. işi vaktiyle Giz ile de 
ıa.nadı. etmışti, halbuki muvaffak o. 

t.ı~et, l<"aus~ın eski hali kalmamış, 
~h bakalım Konçini, ne yapabile -
toıe·llı Zat~n göreceksin, Fausta, Dan. 
bo~ Gı~ Kondc hepsi biribirleriylc 

aısacaklar, Sen hiç korkma, ha. 

yatın ve saadetin işi ortaya çıkınca 

onların hepsiyle ben de uğraşının ve 
cümlesini birer birer yenerim.. Onlar 
gözlerini diktikleri tahtı elde edemiye 
ceklerdir. O ancak sana aittir Konçi.. 
niciğim ve senin olacaktır, buna emin 
ol. 

Kollarını kocasının boynuna. dolı • 
yarak onu dudaklarından öptu, öptU. 
Sonra birdenbire geri çekilerek: 

- Ben gidip Ma.rya.'yı göreceğim .. ~ 
• dedi. • Odanın kapısına. doğru sürat. 
le uzaklaştı ve karanlık koridorda 
gözden kayboldu. Leonora hem ~ 
yor, hem de §Öyle düşünüyordu: 

- Stokkonun dediğine bakılırsa, 
bu küçük çiçekçi kız her giln Soriyen. 
tes konağına gidip orada uzun zaman 
kalırmış. Bir satıc malını satmak için 
bu kadar vakit geçirmez. Düşes dö 
Soriyentesin sinyora Fausta olduğunu 
bilmezken bu malumata dikkat etme. 
miştim. Halbuki şimdi Faustanın ni. 
çin bu genç kızı uzun zaman yanında 
alıkoyduğu beni düşündürüyor. Öyle 
ya, niçin? Acaba Marya ile Konçini
nin kızı bu mu? Ah bir o olsa ... 

Başvekilin karısı mütemadiyen bun 
ları düşünerek ilerliyordu. 

- Bunu muhakkak halletmeliyim • 
diyordu - Şimdilik Konçiniye kızının 
kırk sekiz saatte bulunacağım söyle. 
dim. Bu kız, belki de çiçekçi kız de. 
ğildir, fakat bana ne Maksat. buna 
onun inanmasıdır. O vakit bu kızdan 
da kurtulmuş olurum. 

Bir lahza düşündükten sonra: 
- Konçini buna inanacak Ye ona 

göre hareket edecektir. de<li . • 
xxıx 

KONÇ1N1 
Konçini yine uzun bir düşlinceye 

dalmıştı. Acab ikinci defa ölüme mah-
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sinden uzaklaşınca ayağa kalktı ve sU 
ratle Paris yolunu tuttu. Parise gider 
gitmez doğruca Leonora Galigaya 
gitti; hiçbir noktayı saklamadan tek. 
mil gorüp işittiğini anlattı. Maamafih 
düşüncelerini kendine sakladı, bunlar. 
dan bahsetmedi. 

Stokkoyu dinliyen Konçininin karı. 
sı herifin sözleri bitince düşünmeye 
başladı. Fakat acaba ne düşünüyor -
du? Hannnmın düşüncelerini keskin 
gözleriyle tetkik eden Stokko bir ka.. 
rar veremedi. 

Leonora da Fausta gibi hislerini 
mükemmel surette sakltyabilirdi. Ka. 
dın bir hayli düşündükten sonra: 

- Gördliklerini, gidip Konçiniye de 
söyliyebilirsin, dedi. 

Leonorayı iyi tanıyan Stokko da: 
- Ona ne söylemeli Sinyora ı . diye 

sordu. 
Konçininin karısı müsaade eder bir 

tavırla: 

- Her gördüğünü - dedi. Ve ci<ldi 
bir şekilde şunları söyledi: 

- Konçiniye karşı yalan söylen -
mez. 

Leonoramn her günkü hareketine 
uymıyan bu sözler. Stokkonun gülme. 
sine Ecbeb oldu. Fakat itiraz etmedi. 
Leonora. lakayt bir tavırla: 

- Yalnız bu malumatı çarşamba 

günü sabahı vereceksin - dedi. Bu son 
emir Stokkonun kcyf ini kaçırmıştı, i. 
tiraz etmek istedi, dedi ki: 

- Madam, sinyor sekiz gündür bu. 
mı bekliyor • diye sızlanmıya baııladı 
Ve kendi derdini de saklamıyarak: 

- Heın de bana vaadctmiş olduğu 
1 "'Ş hin frangı da almak pek hoşuma 
~irlf'rck . 

- l~onçini daha iki gtin beklerse öl. {i 

nıcz ya! Sana gelince ... 
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Elini bir çekmeceye uzattı, ora.. 
dan çıkardığı dolu bir keseyi Stckko. 
ya uzatırken de §unları söyledi: 

- Hele şunu al, beş bin frangı al~ 
caya kadar bununla geçin ... 

Stokko düşündüğünden fazla bul • 
duğu için çok memnundu. 

- Sinyora, siz fevkaladesiniz. Sizin 
yanınızda çalışmak ne saadet. diyor .. 
du. 

Lconora korkunç bir gülümsemeyle 
dedi ki: 

- Bu iki güne ihtiyacım var. 
Sesini yükseltmeden, Stokkoya dik. 

katle bakarak şunları ilave etti: 
- Sakın unut.ayım de~e. 

- Unutmıyacağıma emin olunuz .. , 
• dedikten sonra kendi içinden • Allah 
beni şu küçük kızın yerinde olmak. 
tan saklasın ... 

Hakikaten deı tavsiyeyi unutmamış. 
tı. Muayyen günde gidip Konçiniyi 
gördü. Fakat o efendisinin yanına git. 
tiği gün. Kançini Faust.anın ziyaretin! 
beklemekteydi. Stokko misafirinği'l. 
mesini, daha .sonra da Pardayanın dr.. 
şan çıkmasını beklemek mecburiye • 
tinde kalmıştı. Çünkü 5övalye yaka
lanacak olursa kendisi de Konçini ta.. 
rafından ihanet suçuyla öldiiriı1i.ırdil. 

Vak'ayı evvelce tafsilatıyla anlat .. 
mıştık: Konçini dairesinde bcklemi~, 

Stokko onun yanına girmek Urercy • 
ken Faustanm konağa gelmesi Mari 
dö Mediçinin fı§ıkmı son derece sık. 
mışlı. Başka bir mesele de, hiddetiniıı 
ziyadeleşmesine sebcb olmu5tu. Mtil. 
hiş misafirinin neler söyliycceğini bil 
rncdiği için J.ıeonoranm perde arka • 
smdan onları rlinlcmcsinc müsaad~ et. 
mişti. Fakat Fnustanm sözleri Konçi.. 
ninin düşiindüklerinden bamba§ka. çık' 
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mrş, Leonora da ulmdiyo kadar bilme. 
diği birtaklm meseleleri öğrcnmi~1:i. 

Konçini i~in bunların ehemmiy~ti 
fazla değildi. Karısına gUveniyordu. 
M:aama.fih kadın son derece kıskançtı. 
Bu sebeple aralarının açılması da 
mümkündil. :aenı bu dcfaki aile kav. 
gasınm diğerlerinden daha ~iddetli ol. 
ması ihtimali de vardı. lete bu düşün
celer Konçiniyi bUsbütün hırçınlattt.ır. 
mı§h. Faust.a gider gitmez Lconora _ 
nm odasına girdi. Kadın dirseğini ma 
saya da.yamı§, başını ellerinin arasına 

almış, derin bir düeUnceye dnlı:nıetı. 
YUziinün görünüşü milthiş Heyler dü. 
§Ündüğilnü gösteriyordu. Konçini içe. 

rl hücuma hazırla.nmı§ bir tavırla gir. 
di ve sert adımlarla. odada bir aşağı 
bir yukarı dolaşmıya başladı. Gözleri 
atee saçıyordu. Dudaklarından zehirli 
sözler çıkarmıya hazırlanıyordu. 

- Nasıl, muhterem Fausta cenap. 
tarını gBrdUnUz mU? Allah bin tUrm 
belasını versin. Aekolsun madam, eızı 
tebrik ederim. Bana diyordunuz ki: 
"Fa.usta ile birle§lllrsc iyi neticeler e.L 
de edilebil'r . ., Gördünüz, ne gilıcl nct1 
ce elde ettik değil mi? lete eimdi bır 
dü§man daha kıızandım. Hem de ne 
düşman ... 

Konçfni bu minval üzerine hücum. 
lanna devam etti. Kendinin haksız 
olduğunu b'le bile bunları söylüyordu. 

Leonora. ise büyük bir dikkatle· kocn -
ı;ını dinlemekteydi. Hiçbir eey söyle -
mfyordu. Haksız hücumlara itiraz et-

medi. Konçininin asıl maksadının ken 
disine söz söyletmek olduğunu anla -
mıstı. Kraliçenin eski dostu konuşma 
mevzuunu değiştirmeye uğraı;:maktay -
ken Lconora da onWl bUtUn sözlerlnin 
tamamlanmasını bekliyordu. Konçini 

hiçbir ceva.b alamayınca nihayet sus .. 
tu. O vakit Leonora sert bir sesle: 

- Konçini ! Bana ıimdiye kadar ev. 
lenmeden evvel bir çocuğunuz olduğu. 
nu söylememiştiniz, dedi. 

Konçini ne yapsa, hesap vermekten 
kurtulamıya.cağım anladı. 

- Size bunu söyleme~e ne lilzum 
vardı? Si.ıinle evlendifim zaman toy 
bir çocuk olmadığımı elbette biliyor • 
dunuz 1 .. Şimdi lüzumsuz bir kıskanç.. 
lığa kapılarak gençlik hayatımı tetkik 
etmekte hiç mana yok. 

Leonora gözlerini yumdu, vUcudu 
titriyor~u. Müthiş kıskançlığı kocası -
nın bckarlıfı zamanındaki hoppalıkları 

na bile karışmasına sebep olmaktaydı: 
- Doğru söylüyorsun Konçini ~ de

di .. - Fakat seni o kadar seviyorum ki.. 
Beni tanımadan evvel yaptıklarından 

bile seni kıskanıyorum. Fakat şunu da 
söyliyeyim ki, bundan bana hiç hah· 
sctmemitt:n .. 

Konçini bu lakırdıları kesmek istiyor· 
du, dedi ki: 

- O haHe artık bu bahsi kapaya • 
lım!.. Bu manasız kıskançlığınızla beni 
fazla üzmeyiniz ... 

- Konçini s·ze bulduğum kabahat en 
mühim isleri benden saklarr..am.,d•r. 
Bir çocuğumuz olmuı. hem de Marya 
dan.. • 

Konçini homurdandı: 
- Çocuk ölmU~til .. Size ondan bah • 

:.ctm:ğe ne lüzum vardı ki. .• 

Birdenbire sustu, Leonora ile ajay 
eder bir tavır takınmıştı .. K;!dın yavaş 
ça yerinden kalktı, elini, kocasının kc-. 
luna koydu ve ateşli gözlerle onun yü. 
züne bakarak, boğuk bir sesle mırıldan
dı: 

- Öldüğünden emin misiniz Konçl. 
ni? 
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lS5 ---------------------------------------------irtecek .. 
Bu sual Uzcrine titremek ıırası Kon

çiniye gelmi§ti.. Bir his içini kemiriyor 
du, fakat hemen kendisini topladı ve 
kuvvetle dedi ki: 

-Tabii ... 
- Şurasını söyliyeyim kt, bu kmn 

ölmediğine ben kat'i olarak eminim an
lıyor musun?. 

Konçini bUtün tüylerinin Urperdiğinl 
hissediyordu. Böyle olmasına rağmen, 
gene soğukkanlılığını muhafaza etti: 

- Haydi sen de •. 

- Konçini aldanıyorsun, bu kıı: öl-
memiştir •• • Ve gesini son derece yavaş. 
1at1rak §U ı~ıleri ilhe etti.. Ahmak 
sen Faustayı iyi tanımıyorıun.. Eğer 
bu çocuğun mevcudiyetinden bahıet • 
ti ise bunn :zaman geldiği vakit ortaya 
atarak deh§etli bir dedikodu koparaca. 
ğı belliydi. 

O. mı çocu~un yapdığınr biliyor, 
istediği anda, ortaya çıkaracak. 

Konçininin titremesi 'devam ediyor• 
du: 

- fmklnsız. • dedi • lmkAnsız
Landrl o sırada hain bir adam de~lldi, 
emirlerimi tamamen yapmı§tır, buna e· 
m!n!m .. 

- Landri çocu~u boğmadan evvel 
vaftiz etmeğe kalkmıf. Bunu sen bili. 
yor muydun?. Senin bilmemene muka
bil Fnuıt vakıf .. Sana temin elderim ki 
Landri sona kadar merhamet hislerine 
kapılarak çocuğu vaftizs:z olarak cen • 
nete gidememek tehlikesinden kurtar. 
lıktan sonra onu öldürmcmi§tir. Bu, giln 
gibi aşikardır. İ§te sana bir delil! Fa -
usta senin sırrını saklıyacağını ve elin
deki müthi silahı kull~nınıyaca~rnı va 
dett i değil mi? Bunu niçin yaptı biliyor 
musun?. 

O, bu meseleyi hakikaten de meyda. 
na ~ıkarmıyacaktır. Fakat... Senin il · 

zerine bu çoeuğu hücum ett Faut-
tir. Bu lda, iyi düşünecek olursan, dit• 
tanın hUcumundan daha feci bir teY 
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BUtUn hisli insanlar, b&baıına, v~:n ta 
srna 'karJr baRrracak olan bil çoeu..-
rahnı tutacaklardır. .,e 

Evlldını öldürtmek iıtiyen ana ğ• _ 
baba ı:.izerine her taraftan l!net Y' 
caktır. bU 

Konçinlnin rengi atmııu. Bıyıl1"1 

kerek: atı?· 
- Vay §eytan .. Şimdi ne yapın 

diye dütilndü... ..:11y 
. et~· 

Leonoranın g~ıleri birldenb~t bir 
le rıarladr, kat'i kararını bildiren 
seıle dedi ki: v4 

" 1 buıtnalrı - Bu çoeu5 u arama r, ıl Yo .. 
yakalamalı. Bunu ben üzerinıe tun• 
rum .. Zaten bu çocufun kinı otdU "!' 
dair bur ıüpheterim uyandı .. :sıer 9ur 
nılmamıt isem bu aramam pek uz; eti• 
mlyecektir. iki gün iyinde ço<: 
mize geçmiı olacaktır. rtl . ,~e 

- Ne lll .. Bir defa eliınu:e 
1 

ruı·• 
ona söı ıöyletmenin yolunu bU u 
Ne güzel fikir sevgilim.. rtJJ' .. 

- Evet Kon,ini, bil' onu ıuıt11 
nm yolunu bi1irizi. ~1 .-

M üthit bir ıülüıle beraber ~ ıct Ut 
ninln yUzilne baktt, 10nra da ~UY 
pertki bir .Ukunla iltve etti: u~ 

- Fakat Konçini .. Şuraıııu uıı 
1d: Yalnı% ölüler ıöz ıöyleıneı .. ttıtııl 

Bu defa Konçini anlanutt•·· 
attı, afallaldı, ılddetle geriledi ... oııı'~ 

Leonora, ate,tli gözleriyle -v~_., 
şiddetiyle Maryanın aşılan& ~ oe•tt"' 

Kendi~indeki "katil,, bi11in1 le Jı"itf~ 
da aıılamağa uğra§YY<>rdu. edi· or
Konçini faıla mukavemet ~de~~~ 
talığr kaphyan korkunç bıt 
sonra boğuk bir sesle: 
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~sı~ca dersi ~!~:~ 
~"sım ·. 26 11 ıin sayfalarında santimi 40 Kr. 

Tl\:ı:,,.AA6 e Resmi ilanlar 30 .. 
u U \C:CCU \!::olr Dördüncil sayfa.da 100 ,, 

( Tiyatro ) Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,. 
Birinci sayfada 400 ,. 
Ba~lık ili.nlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 

küçük ili.nlar 20 kelimelik beş de
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan miişterilerimizin 

mukaveleleri müddetince fark a. 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 
ili.nlar tenzilita tlbidir. İlin ver. 
mek hususunda yalnız ve münha
sıran V AKIT YURDU altmdaki 
Kemal.ettin lren ilin bürosuna 
mü.r:acaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

Giz hekimi 

Dr• Muı at Rami Aydı 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlabaşı Cad, URI' A Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

~.L!~ l o bi 'll.qıt Pazardan maada hergün: ğleden 
~ı. "illet~~: tiyatro. 2 - Un ac. 1 sonra 888t ikiden altıya kadar 
~~ ~ ....._ ;· 3 - Une actricc; bır ·~~~~~~~~~~~~~~~ 
t la 8e n scpctatcur: bir seyir. L:.=.-=::::lJ!l!.llllı, •o"'o"k•ı•o"~ .. m·nmn:ı 
~'tıııe lcond galcrie: Hcinci galc. UIS • u 

~~ ~ttt~~e~ bir wca. 7 - Un si. fi Necati Pakşi i 
~~ l ~ f · - I..c parterrc: par. Ü Hastalınnı bergiln sabah 10 dan 1 

. .ıo'ı"h~~teuils d'orchestrc: or. ft akpm 19 za ka:iar Karaköy Tünel 
~ ~lg1 (Yeri). 10-Les mu- ı=· meydanı Mahmudiye caddesi No. 
~ lte. Çnkzttlar. l1 - Le chef 1'2 de kabul eder. 

: el • °"1~st :t lı.:lt ekorlQ,. 
1
;1 ~cfi. 12 - Lcs ';! Salı ve cuma &ünleri uat 14 den 

.'il 'Le . · '' - La coufü:ıse: :: 18 ze kadar parasızdır. 
\ ~~elle: ~?:au : perde. 15 - Une iir.::=:::::mıııwmi:n:www1111na111111mım:m•••ıd 
\~'cı.. l rf~. 

1
° sahne ijn:J.. lG - Le 

"'t a ..... l.e 7 -_un huisrier· bir 
~~ie. "e:.t a:re : vestiyer. 1!) 

. 9<ılürı. 

DOKTOR 
Necaetlln Ata .. gun - Her gün sabahlan •ekiz buçuğa 

~, '···::::::tt--·-··-·- ak~amları 17 den 20 ye kadar Lile 
.311. .. "--····--··-· .. ı, • • • da' ..... H 1i tayyare apartmanlan ıluncı ıre 

• t1ı-... • muayene s1 "'-~ .. rt oı 3 numarada hastalarını kabul eder. 
~."! " •·a .. ı.,. _ aaaı 2 den ~ e kadar i! ı 
~~<la. Do~rnak Palangada 2."l ft Cumartesi günleri J 4 den 20 ye ka 

~tlsktor MUmtnz Gürsoy H dar hastalarını paruız, Kurun, Ha 

.~!:~':;! .. :.:.?.«:..~~~~· ........ U ı' her okuyucularını da kupon muka-
····-................ ! bilince muayene eder • .......................... 

Bugünün 
meşhurları 

olan çocuklar 
Bugün 8 inci aayıfamızda gör

düğünüz çocuk reaimlerinin kimle
re ait olduiunu bu listeye bakarak 
ötrenebilininiz. 

1 - Vindaör Dlilcü. 
2 - Hollanda veliahti Prenses 

Jülyana. 
3 - Aır.erika Cümhurrei9i Ruz

vclt. 
4 - Me~hur riyaziyeci Aynştayn 

S - Hitler. 

6 - Mt1hur film yıldızı Helen 
Heys. 

7 - Meşhur tayyareci Lindberg. 

8 - Meşhur sinema artisti Robert 
Montgomeri. 

9 - Son defa kaybolan Amerikalı 

tayyareci kadın Amelya Erhart. 
10 - Geçcnl~e ölen sinema yıl

dızı Cim Harlov. 

11 - Boks şampiyonu Maka Şım
ling. 

Bugünkü 
radyo 

1STANBUL: 

18,30 pllkla dana ınusiklsi 19,30 konler&ru1: 
BeYottu Halkevi ııaınma C (mDzl.k) 20 Bimeıı 
Şcıı ve arkad&§lan t&ratmdan Türk muaild. 

ili ve balk prkılan 20,30 Ömer Rıza. tarafın_ 
dan arabca allylcv 20,45 Nezllıe ve arkada§. 

1a.rı taratmraıı TUrk mUBiklsl ve balk prkı. 
lan, saat ayan 21,15 orkeatr& 22,l:S aja.ııa ve 
bora& haberleri ve erte81 günUn progranıı 

22,30 plA.kl& 90lolar, opera, ve operet parça.. 
lan 23 11oı:ı. 

VİYANA: 

18 kanıık yayın 18,30 musiki 19,25 kangık 
yaym 20,30 senfonik muallıtt 21,45 piyes, ta.. 

l'lh1 konuıma 23,15 haberler ve saire 23,2Ş 
A vwıturyalı bcatekA.rlarm eserleri. 

BERLİN: 

18,05 musiki 19,05 büyük orkettra konseri 
20,05 k11çQ.k orkestra koıun-el 21,M devlet 
yaym haberler ve a&lre 2325 dans mualk1al 

PEŞTE: 

18,20 cazband takmu 19,20 konferamı 19,50 
Macar ıarkılan 20~ piyes, haberler, llpOT 

23,10 a.skert bando 24,35 çiııge.ıı8Ör~ 
1,10 aoıı haberler. 

B'OK!:RŞ: 

19,05 &'I"&mofoa, konferans, gramofon, 
21,40 keınaıı 1conııeri, §&1l konseri 22,315 karı
flk yayın 22,50 rece konaeı1 23,150 haberler. 

BELGRAD: 

18,25 koMer 19,25 gramofon, uıuaaı yayın 
:tıaberler 21,05 konser 21,50 gramofon, mizah 
haberler 23,20 ıarkılar 23,50 gramofon. 

LONDRA.: 

• 19,05 Orkeatra ko1111crl 20,05 piyano kon. 
aerl 20,25 kan,ık yaym 21,30 orkeat.ra kon. 
seri 21,45 k&rlfık yaym 23,35 dana orkestrası 
24,35 haberler, hava. gramofon ve saire. 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 7 de pyam 
bir meıguliyetten yeni ve ıihr8miz hayret bir tenle 

sonra, buruıuk •e ''4 te bir., pudrayı genç ve terütaze 

bir kullandı. Bir mik- görünüyordu. yorgun yüzü 
vardı. na tisin iğneleri Yüz ve bumun par-

yeni 
cezbettiği gibi cild lak.lığı tamamen zail 

Bu pudranm 

derece 
için son derec_f ya- olmuı, hatta bütün si-

son yapıpna 
Pııma bauaana ma- yah benler kaybolmuı-

hassasını veren fev- tik gayet ince bir tur. Bir defa pudra-
kala de inceliği adeti pudradır.- tanmak kafidir. Çün-

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlannız bile ,ayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-

kil bu pudra cildini% 
için kuvvetli bir ya
pııma banasına ma-

vellit olmadığına kail olamrya· 
caktır. Dıpnda, yağmurda ve 

' lilrtir. 

yüzde leke ve tabaka tefkı1 et

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de ıon derece yapııma hassasım 

gr:lneşte veya denis banyosunda 
ve yahud tenis maçlannda. içeride 
sıcak salonda dansta daima cuib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

Bu pudra, ne ıudan, ne de ter
den kat'iyyen müteetsir olmaz ve 

veren ve f evkallde ince olan bu 

sihrimiz ff4 te bir,, pudrayı kul- ı 
laıunu~ Neticesinden son derece 

memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mütterisinden müessesemize mektup yazan· 
larm mütahedeleri kendiliğinden gelen en JCymetli C:leliJlcrdir: 

(Tokalon krem ve pudrolarını kullanmaya bn~ladı'ğın giin· 

denberi cildim kendi krem ve pudrasını buldu) 
Bcylerbey .... K. cadcleJi ..... Mu 

"(Kremlerin.izi.n bir hafta zarfında cildimde gösıern~ oldu· 
ğu iyi tesirden mÜlevellid memnuniyP,timi ısım ve adre.simlc 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek. .• lb •. So ... No. 11 Ra ... 
Mektupların asılları dosyalamnızda saklıdır. 

1 -----------------..... ------------· 
lstanbol Belediyesinden : 

, 

İstanbul belediyesi Turizm şubesine mukayyet tercümanların rozetleri en son 
20 eylUl 1937 tarihinde değişmiş ohcağı ve bu tarihten sonra eskilerinin muteber 

olanuyacağı ilan olunur. (5990) 

PARts cP. T.T.>= - Tahlisiye Umum MftdUrlUgUndeo: 
18,05 gramofon, konuşma 19,05 §&.rkılar, 

piyano konseri 19,35 gramofon, sergi haber. İdarenin Rumeli ve Anadolu Tahl~aiye nuntakalarındaki nakliye hayvanları 
lerl, haberler, eğlence ve saire 22,315 oda mu. ihtiyacı için 34.500 kilo arpa açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 11 ey 
ıtklal ve gan 23,35 haberler, hava. lUl 937 tarihine rastlıyan cumartesi günü aaat onda Merkez Rıhtım Hanında dör-
ROMA: düncü katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacak c~:.n 

18,20 kll.sik musiki 18.155 karışık yayın bu arpalann muhammen bedeli 1725 lira ve muvakkat teminatı 129 lira 38 kuruş-
21,(5 k&n§lk musiki 22,015 ııen!onlk konser tur. Buna ait ıartrtame sözü geçen komisyonda görülebilir. (5615) 
23,115 koro konııe11 23,50 daıı.t must.klııl, illtl. -------------------------------

rahaUerde haberler, hava. 

Nöbet~I eczaneler 
Bu akfam oehrin muhtelif semtlerinde nö_ 

t.etçi olan ecza.haneler §Unlardır: 
İstanbul cihetlndekller: 
Eminönlhıde (Hüseyin HüsnU). Beyazıt ta 

(Haydar), KüçUkpazarda (Hikmet Cemil), 
Eytlpte -(Hikme AUamaz), Şehremininde 
(Hamdi), KaragümrUkte (Arif), Samatyada 
(Eroflloı), Akaarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
'Vltali), Alemdarda (Sım Rasim), Bakırköy 
de (Hllll). 

Beyoflu ciheUndeldler: 
btiklAl caddealnde (Galataaaray), Poeta, 

11okatmdıı. (Garib), Galat.ada Topçular cad. 
<!esindıı (Hidayeti, Tak.simde (Kemal RebUI) 

Kurtuluş caddesinde (Galopulo), Şi§ll Maçka 
Cad~ııtnde (Reyzi), Kasımpqada (Mileyyet) 
Harköyde '(Nesim Aseo), Bf'Şktqta (Süley 
man. Recep), Sanycrde (Osman). 
Hıküdar, Kadıköy ,.c Adalardakiler: 

Üısklldarda (Ahmedtye), Kadıköyde Allı. 

yol ağzmdl\ (Rlfrı.t :Muhtar), Modada (AlA.ed. 
h) BOytıkadada (Halk), Heybelide (Tanq) 

ıstanbul Belediyesi ilaf'.\lar. ı 
Hepsine 250 lira kıymet tahmin olunan Sultanahmctte Tavukhane sokağınd:ı 

27 - 29, 31, 33, 35 No. lu ev ile ahır an kazı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülclı:lir. t stoklilcr 18 lira 7 5 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubiyle 23 - 9 - 937 perşembe günü saat 14 te daimi er.cü-

mende bulunmalıdırlar. (B.) (5983) 

Bir metre murabbaına 4 lira kıymtıt kc nulan Fatih yangın yerinde Kirmastı ma· 
ha.llesinin boyacıkapı sokağında 74 ü .. cü adada yüzlü 7 metre 65 santimetre murab
baı arsa belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Ş'lrtna 
mesi levazım müdürlüğünde görülf!'lilir. İstekliler 2 lira 29 kuruşluk ilk te"Tlinat 
makbuz veya mcktubiyle beraber 9. 9. 937 perşembe günü saat 14 tc Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (5669) 

Tahlisiye Genel DirektiJrlDğUnden: 
İdarenin fenni tesisatı için satın alınacak on beş ton motorin açık eksiltmeye 

konulmuıtur. thaıesi 10 eylül 1937 tarihine raslıyan cuma günü saat on beşte Mer
kez Rıhtım Hanının dördüncü katmıla Tahlisiye Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunda yapılacak olan bu motorinlerin muhammen bedeli bin elli lira ve mu
vakkat teminatı 78 lira 7 5 kuruıtur. Şart nameler sözü geçen komisyonda görüle· 
bilir. (5584) 



YERLİ MALLAR PAZARLARI 
.,. Hqiyeli 

Cezamuhakemeleriusulü kanunu 
VE TATBiKATI 

Umumi ve Hmmsi :kanun ve nimmlardaki ceza hükümleri. CUM
HUR!YET K.ANtJNLAR.I fihristi ve h:ışiyeli Türk Ceza Kanunu gibi 
eserleri 

CiHAN KlTAPHANF.Sl tarafından bcutmlan 
1stanbnl aimlıurlyet Miiddciuınumiliği muavinlerinden ve k:ıymeL 

li Adliyecilerlmizd~ Yusuf Canal Köseoğlu tarafmdan bu kere hazır. 
lamuı 

HAŞlYELl CEZA MUHAKEMELER! USULÜ KANUNU 
ve TA TBlKA Ti 

aah eserd.o adı geçen kitaphane tarafından temiz ve munta:ımn bir 
şekı'1de bastırılmıştır. :E&re. kanunun esbabı mudbe, layiha ve mazba
taUm, en son tadilatı!e birlıırte kanunun metni, her maddeye ait tem.. 
ya ınalıkemesinin yerleşmiş e!ki ve yeni içtihad ve kararları, Adliye 
Veltaletinin mühim mütalea ve tamimleri, ceza usulüne ait husust hü
kümleri ihtiva e~n 3005 sayılı Meşhud Suçlar Kanunu ile esbabı 
mucibe layiha ve mazbatası ve talimatnamesi, Tunceli vilayetinin 
iaaresi hakkındaki kanun alınmış, tatbikatta faydalı olacak bazı ya-
zfüı.r ma adelere not edilmi~ ve tetkikatı kolaylaştıracak Genel ve 
Alfebcük fihristler de kitaba eklenmi3fu. Kıtabm ciltlisi posta Ucreti 
hariç olmak üzere 125 ve ciltsizi 100 kuru~ satılmaktadır. 

Ceza hu1niku ile alakalı hukukçuiarnnıza, Adliyecilerimize, Avu. 
°b.Lt'lara ,.~ E:ikuk Fakülteleri talebelerine bu mUhim eserden birer tane 
etfüını~!::'\:-i t:ı.Y5iye ederiz. Satı~ yeri : İstanbul An!rnra caddesi 64 No. 

1.. ClHAN' KlTAPHANESl 

. 

KAL 
GRiP - NE~LE - NEVRAL.JI BAŞ ve 

DiŞ AG~RILARI - ARTRITiZM 

t rnlr'1 
zeng?n o!an bu gece Cçln masalarınızm e ~. f 

r :ca olunur • Telefon 23703 ----~ 
Programı çok 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ -
Istiklô.l Lısesi ırektör üiünden: 

, 
l - Dk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Jidirlcf· 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alın~cağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etIJle yellUe-
3 - Eski talebe eylülün onuncu g!inüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak k.ıydını 

melidir. Eski talebenin eylüllln onunda.n .sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecekt ir. ytUlilD 
4 - Sekizinci ve on birinci smıf?.ırın bütünleme ve engel sınavlan eyli.irnn birinde, dığer sınıfların e 

yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin ka.yrt şartlarım bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehza.deb~ı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. 

• . • ' . ı' • 

Beşiktaş: Yıldız- Eski ŞemsUlmekiltlp 
Gece il • 

KIZ-ERKEK 
Yuva - Ilk - Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca ft ~ 

TıaBebe kaıy~olrlla ~aşOaıınımoş'ltoıra A<eeDe ed~!Ti1 ,-
Kayıt muamelesi her gün yapılar. Telefon: 42282 ::::::::::~ 

i K T i O A R "4""" ADEM i 
ve IB EL KA~~D 

• 

·- T abletıerl • Her eczanede arayınız. ! Posta kutusu 12!55 Hormobln J 

KArlı ve emin bir 1$ 
Pek eski bir ticarethaneye ortak o

larak müemmen bir şekilde kar temin 
etmek istiyenler (İstanbul posta kutusu 
66) adre9ine mufaasalan yazsınlar. 

Kendilerine cevap verilir. 

Bir t:ezgAht:ar ve 
bir t:ahsildara 

Yani iki kişiye ihtiyaç vardır. İstek 
liler mektupla (İstanbul posta kutusu 
66) adre11ine mufassalan yazsmlar. K~n 
dilerine cevap verilir. (Bayanda ola· 
bilir). 

- Birinci sınıf Operatör -
0~:n~!~ v'!s~~ !ı~ RI 

cerraJıjsi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

e8tetik - "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mlltehassısı ' 

Muayene: Sa.hahları M e c c !:l n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra 9cretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 -

kayıp kız c;ocu{lu 
337 doğumlu Kadıköyünde K:ı,di

linde Söğütlü çe§me caddesinde 283 
No. lu hanede eylQlün ikisin.de per
§embe günü saat 3 te orta boylu, ha· 

lık etinde top çehreli siyah krvırcrk 

tıaçlı yüztlnün iki üç yerinde siyah ben 
mevcut Münire adında Çanakkaleli bir 

evlatlık kaybolmu§tur. Kimin nezdinde 
ise aynt afdedne matQmat verme.{ il!n 
olunur. 

ZA Y1 - Üsküdar malmUdUrlilğtın.. 
den alınış olduğum 1367 sayılı ctmla. 
nın beratını :r.ayt ettim. Yenisini çıka.. 

l'M!ağımd.an eskisinin hUkmU yoktur. 

Adlfyt!&tı mflte7caft ma -
teueff a M~1ımet 1J'ıuıt 1c.erlm~M 

Ş!tkran (9618) 

' .. 


