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Mevkuf bulunan haydutlardan birkaçı. 1) Haydaranlı Kamer, 2)° Haydaranlı Safer, 3) Dememnlı Cebrail 
BDır kaya <dlilşmesDıncdlen kCırlkaıralk kaçoşaın 

Şakilerden 36 sı suya 
düşerek boğuldu 

. ~' vililyetlerinCle hükumetin evvelçe de~iş et· \takibat y:pı~akta, ~u~lluriyetin nlmetlerinC1en isti . 
~ uğu program t~tbik e~lmekte ve netice, ya· fadeye ~apı olmak ıstıyenler cezala~dn:lmak.tadır 
kında atiyetle elde edilmek uzere bulunmaktadır. Adlıye huzurunda suçu olmadıgını ıspat e~n ve 

,.. Ancak, muhalefet ve itaatsizlik edenler hakkında (Devamı 6 ıncıda) 

Tekirdağlı Hüseyini 
25000 dolarlık bir muka

vele bekliyor 
Ffkat bir şartla : 

Amerikan buQasını 
yenm~sı ıazıf!1 

.. 
'.Ameri7oan Boğası 

• 

Te7cirdo,ğlı Hv..seyi;n 
Türkiye başpehlivanı . Tekir(k.ğlı 

Hüseyine, senede 25000 dolarlık bir 
mukavele teklif edilmektedir, 

Ancak, bu JXlukaveleyi ka.ıa.nabil. 
mesi için bir pıt ileri sürülüyor: 

Benzin 
Bugünden itibaren şişesi 

82,S !kuruştur 
Dün valinin riyasetinde ikinci 

toplantısını yapan dört benzin tirke
ti mümessili bugün 85 kuruta aatı· 
lan beş litrelik şişede yüz para indi· 
rilmesine razı olmuşlardır. Belediye 
bu tenzilatı kafi görerek benzinin bu 
günClen itiharen şişesini 82,5 kurut· 
tan satılmasını kararlaıtırmı§tır. 

Kendisini 
denize atan 

kadın 
Kurtarılmak istenin

ce yllzerek açıldı 
Bir sandala binerek arkasından 
giden polisler bu meczup kadını 

güçlilkle kurtardılar 
Dün Cenik:apıda çak.ır Melime· 

<iin gazinosunda bir' vaka· olmuştur. 
Ortaköyde Mehmet paşa yoliuşun· 
<la oturan otuz beş yaşında Fethiye 
isminde bir kadın a:ıtŞam üstü gazi· 
noda otururken ötekine berikine sa· 
taşımaya, Clelilik al~meti ·gösterme 
ğe başlamı§tır. 

şaıır 

Hüseyin Rif at·. 
HABER arkadaşları 

arasında . 

Bir iki aY,danberi memlelietim.i.zin 
(Devamı 6 tncıOO) J ı · 

Gazinocu kadının dişarıya çıka· 
(Devami 6 ıtncıtla) 

BugUn Anadoluda bir 
tetkik seyahatine çı~~or 

Kıymetli ve değer. 
li muharrirleri • 
mizden p.ir Hıli • 
seyin Rifatın bir 
kaç zamandanıbe

ri gazetemizde 
yazılarına tesa • 
düf ediliyordu. 
Şair Hüseyin Ri
fat bugünden iti _ 
baren HABER 
arkada§lan ara • 

Hüseyin Rifat sına iltihak etmiş 

bulunmakta ve gazetemiz için 'Ana _ 

doluda bir tetkik seyahatine çrkmak • 

tadır. 

Metriste atış talimleri 
. '.L- ·- .. ı . • - ·. 

Metristeki Topçu Abt Mektebinde bu sa'bah atış talimlerine 'ha,lanmııtır. 

Tü eneral Halil Ko et" ile bazı kumandanlar v• snektep 

Fransada mali buhran 

Frank ge.ne 
düşürülüyor 

Fevkall1de mali tedbir alması ·için 

Mebusan meclisi kabineye 
fevkalade salahiyet verdi 

Ayan bu karara iştirak etmezse 

Yeni kabinenin de 
istifası beklenebilir 

Fransada yeni kurulan Şaton kabine
sinin it ba.pnda kalıp kalmryacağı bu· 
gün belll olacak, Ayan meclisi Blum 
kabinesine olduğu gibi Şaton kabine • 

sine malt meıeleler.de fevkalade salibi. 
yet verilmesini kaıbul etmezse bu kabi· 
ne de çekilmeğe mecbur kalacaktır. 

Vaziyet nedir ? 
MaUlm olduğu üzere Fransarun büt- ı-J 

çe açığı bugün müthi~ rakamlan bul .. ' 
maktadır. Adi bütçede 6-8, fevkala· 
de bütçede de 8,5 milyar frank açık 

vardır. Diğer taraftan irat sahipleri 
memleketten mütemadiyen altın çıkar

maktadırlar. 1 Hazirandan ZZ Hazirana 
kdar S,Z milyar, ZZ Hazirandan bugü • 
ne kadar ise 2,5 milyar frank kıymetin
de altın kaçınldığt tesbit edilmiştir. 

(Devamı~ tnmdt.ı) 
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Müsabakamız pek yakanda 
başDayor 

HABER'in pek yakın.da başlıyacağı mayo mı:.isabakaaı 
mevsimin en orijinal müsabakası olacaktır. Okuyucularımızı hem 
eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazandıra • 
cak olan bu müsabakamız §undan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılmıı 40 artist resmi 
koyacağız. Ayni zamanda 40 ı bu artistlere ait olmak üzere 45 
mayo resmi neşredeceğiz. 
· t~. bu mayolar içinden artistlerinkini seçip bulmak ve han~ 
numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmcktcilir. 

Dştlırak şekDD 
ı - 40 arti$tin 45 mayo içinden mayolarını bulmak ve hangi 

numaralı mayonun hangi numaralı artiste ait olduğunu bir liste 

halinde; 
HABER sıazetesi 

Ankara caddesinde VAKIT yurdunda . 
lSTANBUt 

·Arlrcsine (mayo' müsabakası) işaretiyle getirip veya gönderi~ 
karşılığında idarehanemizden birer numara almaktır. 

2 - Müsabaka müddetince 11ra ile çıkacak olan 45 kuponu 
cevaplara ilave etmek. 

Okuyucularımızın müsabakamıza iştirak etmelı tein katlanacak. 
lan külfet bundan ibarettfr. · 

~eınlkDD ıresnmueır 
Müsabakamrı bittikten sonra artistlerin, okuyucularnnızın 
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Şark misakı 
T~hranda imzalanıyor 

lran hlk8mdarı Şehinşah Peblevt 
Hariciye Veklllmlzl kabul etti 

Irak ve Efgan Hariciye Vezir
leı:i de Tahrana gidiyorlar 

Tahranda bulunan ~·~~iye Vekili Ziyafette vezirler, mebuılar, general 
Rilttii Aras dün İran hilkumdan Şehin- ler bulunmuılardır • .Karplıklı söylenen 
pli Pehfevi ~·~fmdan kabul edilmittir. autu~da Türkiye iran arasındaki 
Kabul merasımınde Tahran ıeıfirimiz'fde mevcut kardqçe doıtluk bağları ve 

, bulu~uıtur. • duygulan ttb.nlı: ettirihnittir. 
Şehmpb, Haricıye vekilimizi öğle İran hariciye veziri, İlflk hariciye na. 

yemeğine alıkoynıuıtur~ Rfift:U Aru ağ- nnnı Tahrana davet etmİftir· Efgan 
.ı~en .•onra da veliabd tarafmdan kabul hariciye nazın da Tahraıaa gelmek Uze-
ıadilmittlr• se hareket etmiıtir. · 

~ran ~a~ye veziri doktor Aras ıc- tran, frak, Efcanlıtan hariciye nazır-
1refine bır zıyıfet-vermiı. ziyafeti bir lan ile Thrkiye hariciye vekili Tahran-
e•uvare takip etmiıtir. da yapacaklan toplantıda ademi tecavüz 

1 • ıt muahedesi imza edilecektir • lJ1 gı ere trak aiyıalilerin4en en nüfuzlu olan 
Muhtemel haıp hazırlıklarını birisi Arap ajansı 91uhabirine beyanatta 

ikmal' ediyor bulunarak demiştir ki: 
128 b&VB fllotllJA&t "-~Arap mahafilbıde Aıya pak-

temm zd tı etraf1da yapılan tahminler yersizdir. 
D 8 Ttırlrlye ve :tranta idostluk, trak için ha-

tama m)&DaC&k yati bir lüzumdur. Bu .dostluk, kendile-
fngiliı: mUclafaa num tnekip, tnci- rine büdin veuitiıbizlc ve her zaman 

,fı; tticcarlannm bir toplantı1U1da bir yardmi edceepb Ar*P brdqlerioıize 
nutuk ~yenir demiftir ki: karp riziJetimtti alla deii!tirpdyecek. 

"- Bit Jia:g> ihtimalne kartı bUtUn tir. 
~edbirlet al'"""' bulunmaktadır. Yat ----dd-lll_l_--11-ııd_ı_ ... -.-r>--,,-.-
,Dıti,atı 4111& tfmdiden mllhim bir mik- 11P" ""'"""' ..,.......,. ............ 

lan f>uımuttur. Endilltrl de her Dıtlmale 2 4 
brp Ummıeten tlıdyatı toplamaktlf&br. ' · 
~irçok iptidai maddeler ıtok bilinde 

blriktirtımlttir. Kuru1ma11 brarlaftm· S tt 12 lif 
lan 123 hava fllotillhı temmm &7JDda 88 e o 
Jamamt.nıcald:lr. 936-937 denk lllp- vakası oldu 
at propaımnm tatbiki de bulaİımnl-
mııtır.,, 

Eroin paketlerini 
saklamadığı için 
Tavukpuanmta oturan seyyar fıa. 

lıkçı ~dün KUr1ıliiler bpısmda ifpor 
la ile fJ~kaı ~ ~ iaminde 
ı.trlsi ~~ıMJpıpuı: 

- Aman memurlar geliyor! ıu eroin 
~!erini fıs&klarm arum. aak1ı de
mittir. AJl bu teklifi bbul etmeyince 
Hakkı eline •eçWlıii bir fİ§eyl :Alinin 
kafasına VUflD1ll, alır surette yaralamı§ 
lır. 

Ati hastaneye b1dmJmıı, Hakkı ya-
blanmqtrr. 

·~ 
Nişancılık 
mtlsabakası 

Kırkçeşme ve halkalı 
sulan temiz 

HABER-

T etkilt:ler : 

iş yerlerinde dahili 
talimatname 

·30 HAlt\Alf - l 937 

Nurullü ATAÇ 

(11*-=H) ft (..,.....) ~ ..... ,....., 
Tenkit ıpıı.tıerbd pü lllifl ~l ku1lf 

myaruz. Bete~ ( ) Ut bnlak " ,, s.a 
retlerlnl Cok kere lılıtlılrlile ~ 
Kutana tobl• .abOaa UU. •ya aQml .. 
S.Utnıdm ~. 1Ud .ıs,tenm .. d9 
olur demektir. Tukand&kl cQ8llede, Ud pa 
te adı olan "1'nmabul., n ~. keUmele 
r'8( cQmledm çdcanQla, lmkU olmadılma 
sen, mptansa içine .,....,. dofrU ~. 
dlr. İstanbul 19hrl Ye Beyotıu 1emU ile Utt 
bu olmumd&D Qeldnlllyoru. ya tırnak lçtn• 
&lmm&Jı wyahut ltalUt b&rfterle yumalıdır: 
htanlııal ... ~ reftldemnlllln. 

Bu bata)'& hemm bel' Jallda teaadOf ohmu 
yor.-Allf ... 

• 
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En ternas gona 11 er 
,, DÜnkü ajans haberleri arasında 

löyle bir telgraf vardı: 

Moskova enternasyonalinin u· 
'ttUmi katibi olan me§hur Bulgar ko 
in ün isti Dimitrof, faşist olmıyan 

2lleınleketlerin hükumet ve parlamen 
tolanna müracaat ederek Jspanyadn 
bulunan İtalyan ve Alman kuvveti~ 
?İnin derhal geri çekilmesi, lspanya 
cumhuriyeti sahillerine konulmu§ o· 
lan ablokanın kaldırılması ve mC§rU 
İspanya hükumetinin korunması i· 
Çİn Sovyetler birliğiyle beraber mü,. 
tcrekcn tedbirler alınmasını istiye· 
tekmiş. Üç e:ıtemasyonal, Millet· 
ler Cemiyetinden faşist mütearrızla· 
ta kar§ı zecri tedbirler alınmasını İs· 
tiyecekm İ§.. . ilah... . 

Bu yazının başlığı şöyİedir: 
•·Sovyetler birinci ve ikinci entcrnas 
Yonallere mi.iracaat ettilq ... 

Haydi diyelim ki Sovyetlerlr. 
Moskova enternasyonali ayni şey 
llddedilmiş ol un. Fakat birinci ve. 
ikinci enternasyonaller de nereden 
çıkarılmı§ '? 

Sık sık ismi geçen entemasyu· 
llallerin mahiyetini okuyucularımm 
hatırasında yenilemek üzere, şu iz3· 
hati vereyim: 

Birinci enternasyonal, meşhut 
Kari Marks ve arkadaşları taraf1t1· 
Üan tesis edilmiş ve Almanların Pa· 
tisi muhasa\-a etmelerini takip eden 
komün hadisesinde bazı taraftarları 
kurşuna dizilmişti. Bu beynelmilel 
cemiyet, daha ziyade sosyalist mü· 
nevverlerin elind~ydi. Müteakip se· 
neler zarfındıt, ikinci enternasyonal 
nam ve hesabına kendi kendini f esh 
etti. 

ikinci entemasyon"al, on doku· 
zuncu asrın sonuna doğru kuvvetle· 
nen amele hareketlerinden doğmuş· 
tur. On milyonlarca ameleyi sinesin. 
C3e toplıyordu. Bunların sendikaları· 
nm merkezi Amsterdam şehrinde 
olduğu jçin. adma Amsterdam en· 
tcrnasyonali de derler. Keza, muh· 
telif temayüldeki amele fırkaları bir 
Cle siyasi birlik meydana getirmi§ler. 
dir ki, .bunun da merkezi Londrada· 
dır. 

Üçiincü enternasyonal. Lenin 
ve arkadaşları tarafından cihan har· 
binde ikinci enternasyonal kafi dere· 
cede inkılapçılık hissiyatiyle hareket 
etmedi diye kurulmuştur. Buna 
komünist, bolşevik, Moskova enter· 
nasyonali, Kızıl enternasyonal ve 
komintern de derler. 

Dördüncü enternasyonal, Troç· 
ICietlerin yarattığı cereyan üzerine 
kurulmuştur. Bunun müntesipleri 
kendilerini hakiki inkılapçı, üçüncü 
enternaeyonal mensuplarını ise ga
yeye ihanet etmiş sayarlar. Mo~kova 
cılar da, T roçkistleri fa§ist addedi· 
yarlar. 

Nitekim işte, ü.ç enternasyonalin 
yani Londra, Amsterdam ve Mosko. 
va enternasyonallerinin faşistlere 
kar§ı elele tutuşmaları mevzuu bahi.! 
iken dördüncü açıkta kalıyor. Zira, 
o, Moskova tarafından afarozlan· 
mı§tır. Lenin zamanında, Kızıllar 
tarafından ikinci enternasyonal; bur. 
jualardan bile menfur saJ1lırdı. 

F aşiz.m tehlikeleri çıktığından 
beri iki eski dü§man, dostlaşmıştır. 
Komintern, cihanı ihtilale katmak 
yerine biitün sol temayülleri koru. 
ma siya~ctini tutmu§tur. Bunun mu 
vak kat bir usul mü olduğunu, yok5a 
Troçkistlerin iddiası gibi, Moskova. 
mn inkılapçılıktan vazgeçmiş mi ol
duğunu zaman gösterecektir. 

(VA·Ntl) 

Üniversite 
meydanına 

Atatilr.ke bağlılık abidesi 
dikilecek 

Üniversite meydanına Atatür
kün gençliğe Jıitabesini ve gençli
ğin Büyük Şef Atatürke bağlılığını 
temsil eden büyük bir heykel dikil
mesine karar verilmi§tİr. J Ieykclin 
projeaini Güzel Sanatlar akademis: 
h'eykeltra§ profesörü Belliğ hazırla· 
maktadır. 

~tf}.7.' U'!!l'·.lr!Uf".ı.ll 
Akroray pazar yarind.e all§Verif 

lstanbul konuşuyor! c Aksaray : 2 ) 

Aksaray~~ daimi pazar .yeri 
!oz toprak ıçınden kurtarllmak lazımdır 

Akııarayda daimi bir pazar yeri var 
dır. Bu semtin geçim ucuzluğunu temin 
eden de bu pazar yerinin mevcudiyeti -
dir. Fakat ne çare ki, Aksaray !1alkın • 

c!an, hiç olmazsa yarısının gıdasıru temin 
eden daimi pazar, 0 kadar fena bir yere 
kurulmuı, o kadar bakı;nsız bir hale 
:etmiştir ki, bunu faydası kadar zara. 
rı da vardır. 

Valde camisinin karşısında y~ni ku
rulan çarıını~ bembeyaz buzlu dük • 
kanları yanındaki bir sokaktan sapar 
sapmaz, pazar yerinin karma karışık • 
lığı arasına girdik . 

Dükkaanlar kapılarının önlerine 
dizdikleri işportalarla yaya kaldırımı 
tamamen kapamıı oldukları için, yolun 
ortasından yürümek ınecburiyctindc 
kalıyorlarduk. 

Pazar yerine doğru ilerledikçe, ucuz
luk artıyor. kocaman erikle;in kilosu J 
7 buçuk kuruştan beJ ıcuruıa, sonra j 
yüz paraya <!•:.işüyordu. 

Turfanda patlıcanların çifti yedi bu. 
çuk kuruşa, şeftalinin ve domatesin ki -
!osu 6 kuruşa satılıyordu. Burada her 
şey görülmemiı bir ucuzlukta idi. 
Yürüdüğümüz yolda taş döşeli kz • 

azm bitmiş, zemini toprak dar bir yol • 
dan pazar yerinin kurulduğu kötü so • 

kağa girmiştik. 
Yukarıki resimde göreceğiniz gibi. 

pazarın kurulduğu sokakta k&ldrnm 
namına bir ıey yoktu. Burası yazın na. 
sın böyle toza batıyorsa, hiç şüphesiı: 
kışrn da .çamur içinde boğulmakta idi. 

Belediye sanki seçmiş seçmiş te, sa -
tılan malların mikrobu bol olsun diye 
pazar yeri için buradan münasip bir ,o. 
kak bulamamı}, dense hiç te garip bir 
söz söylenmiş olmazdı. 

Pazar yerinde.ki esnafla konuştum: 
- Aman bizim için bir şey yazma • 

yın, diye yalvardılar. 
"Çünkü, diyorlardı. bele.diye aklına 

estikçe gelip bize ceza yazmaktan haı • 
ka bir §ey yapmaı. Heın siz kaldmm 
yapılsın diye yazarıanıt, belediye kal • 
dırım yapacağına, daha kolayına gele. 
ceği için, bizi mal satmaktan meneder . . 
böylece burada' çatıtan bir çok zavallı 
insanlar • ki bunların araların.da bir ço. 
ğu <lul kadın ve inuhacirlerden ibaret • 
tir - aç kalrnı:. Diğer taraftan Aksaray. 
lılar da ucuz mal bulamıyac:aklan için 
bu iıten zarar görürler. Size tekrar ri • 
ca ederiz, ·biı:im paıardan hiç bahset. 
meyin .. 

Biçareler haklıydılar. Belediyenin 
buraya. kaldınm yaptırmak, vey:l paza. 
ra münasip bir yer bulmak zahmetine 
katlanmaktansa, pazarı kaldınvermeği 
tercih e.deı;-:ği, bugünkü pazar yerinin 
haline blr an baktnakla anlamak kabil _ 
di. Onun için, Aksaray puan hakkın -
da bir §CY yazınaınak için ben de bir 
tereddüt hasıl otmuıtu. 

tll;saray pazar yl!rine giden yoUla c!ii kka>ıcıl<ır yayakıaldırımım böyle iş. 
portaUırla kcıpam1.şlardır 

Düı:ine düşüne pazar yerinden ay -
rılıyorduk. Tramvay caddesine çrka -

cağınuz sıra.da karşımıza beyaz elbise 
giymi§, bir zat çıktı. Oldukça ya~ı gö

rünmesine rağmen dimdik yürüyordu. 
Bizi görür görmez selamladı ve yaru • 

' mıza sokuldu. 

- Ben, emekli bir albayım, diye 
kendini tanıttı Gazetenizin okuyucusu -

yum, ve sizi resimlerinir:de tanıyorum, 
dedi. 

Bu sırada da ismini söyledi amma, 
yazılmasını istemediği ıçin burada kay· 
detme4en geçeceğim. 

Tanışmamız tamam olunca, bu eski 

kumandan ,yanayakıla pazar yerinin 

halinden, ıcf &letinden uzun uzun dert 
yandı. Satılan malların böyle mikrop 

içinde kalmasına belediyenin nasıl mü. 

saade ettiğine hem taıtığıru, hem de 
kızdığını anlattr. Sözlerinin sonunda: 

- Bu ip te§hir, binlerce vatandaıın 
her gün zehirlendiğini belediyeye anlat· 

mak, efkarı umumiycnin mümeuili olan 
matbuatın vazifui<lir. Onutı için Aksa· 

ray pazarı hakkında yaı:acağıruz yazıda, 

iJi bütün çıplaklığiyle anfatmanm siz • 
den bekliyorum, dedi. 

Ve belediye üstüne dü;en bu vazife
yi yaptıktan 5onra da, esnafı sıkıştır • 
mağa, temiz mal satmalannı kontrol 
etmeye bakmalıdır. 

HABERCİ 

Va1rona: 
Aksaraylı bir doktor diyor ki: 

"Ben artık mikroba inanmıyorum. 
Eğer mikrop kitaplarda okuduğuıİıuz 
gibi r 1saydr, Aksaraym bu tozu he
pimizi çoktan mahvetmeliydi ..• ,, 

Dikkat! -------Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, bütün §İkiyet
lerinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, carunw ııkan hadiseleri 
her saat, iıter mektupla, telefonla 
ve isterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçılara • 
m~ a~a~za k~dar gelip aöy. 
lecliklennızı mceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerinize ga. 
zetemiz tercüman olacaktır. 

Hüseyin Cahit 
Bu sözler, bir an evvelki teredd~dü - , 

mil izale etmi§ti. Matbaaya gelince, ka· 

lemime sarıldım ve Aksaray paran hak. 
krndaki görüılerimi yukarıda sıraladım. 

Beraet elti 
Vali Muhittin Ü!tündağ _mu· 

h?rrir l lü.~eyi!1 Cahit Yalçın davası 
nıhayet dun fzmit asliye ceza mah· 

Yaz:rmı bitirmeden evvel ıunu da ila· 
ve edeyim: 

Belediye Aksaray paıar yerini hiç 
vakit geçirmeden ıslah etmelidir. 

Fakat bu ıslah, biçare fakir esnafm 
ve balkın z:aranna olmamalıdrr. 

Pazar yeri ya muntazam kaldırımlı 

bir sokağa nakledilmeli, yahut ta bu -

günkü küçük sokağa ufak bir masrafla 
kaldınm taıları, hattı asfalt döşenme _ 

lidir. 

• kemesinde neticelenmiş ve mahke· 
mc kararını tebliğ etmiştir. 

Mahkemede yalnı7.: Muhittin Ü!· 
tü~da~ın vekili Necati bulunmuş, 
Huseyın Cahit gelmemiştir. 

Valinin vekili avukat Necati, 
mahkemeye bir layiha tevdi etmis· 
tir. Makamı riyaset, bunun zabıt k~
tibi tarafından okunmasını emret· 
miştir. 

Mahkemenin verdiği karara göre: 
lstanbul valisi tarafından Hüse· 

y~n Cahit ve Akşam gazetesi aley· 
hıne açılan davada Akşam gazetesin 
de inti§ar eden yazının muharririnin 
Hüseyin Cahit olduğunda kati bir 
s~rahat ?"'~vcut olmadığından Hüse· 
yın Cahıdın bcraetine, Akşam gaze· 
tesinde "ak§amdan akşama'' sütu· 
nunda intişar eden "Biriken para" 
ba§hklı yazının tahlili neticesinde 
bu yazının heyeti umumiy~inin ls
tanbul belediyesinin ve ~nun başın· 
da bulunan Muhittin Ü11tündağın 

şahsiyeti maneviyesine karşı bir ha
karet mevcut olmadığından ve bu 
yazının yalnız bir temenniden ibaret 

Ak.8aray pazar yerinin .tt6 .bm-ba.t bfr ~o1oakta kurl(lduğmm aııl<mıak iriıı 
bu ranıe balrnırık kô/idir 

1 

b·ılıınduğ\lndan Akşam gazetesi 
neşriyat mi.idiirii Enis T ahsinin de 
QNactine karar veri1n1iştir .. 

l füseyin Cahit tarafından :vali 

3 
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CUMHURIYET'te: 

Abdülhak Hamit ne zamarı 
tahlfl ed!lecek ? 

Öleli aylar geçtiği halde Abdülhak 
Hamidin tam bir edebi otopsisi hala 
yapılmış değildir; derisi üstünde oyru. 
yan neşterler bir milimetre içeri dala • 
mıyorlar; çünkü daldıkça Hamit mese
lesini çok aşan ve teşhisi hiç konmamış 
birçok tarih dertleriyle burun buruna 
gelmek mukadderdir. Bütün bu meç •· 
huller yığını üstünde bir malUmlar sis -
temi kurmak mümkün olmadığına göre, 
Abdulhak Hamit m:sclcsinin hallini 
ciddi bir yerli ilmin, bir edebiyat tarihi 
görünüşünlln ve tam b:r tenkidin doğa. 
cağı güne bırakmak doğru olur. 

. PmJami Saf 'J 

KURUN' da: 

TUrk - lran mUnasebatı 
Osmanlı imparatorluğunun tarihi dÜJ 

manlariyle hesaplarını tasfiye eden 
Cumhuriyet Türkiyesi için İran ile de 
maziye ait manasız anlaşmazbklan kal
dırmak, tabii, her iki memleket karşı • 
sında yalnız: milli değil, bir insanlık 

kleali iyi. 

İşte Büyük Önedr Atatürk, iranm 
büyük kurtarıcısı Şebin~ Hazretleri 
ile elele vererek her iki milletin saadeti 
için bu yük5ek ideali bir hakikat haline 
getirdi. 

Bu büyUk idealin tahakkukundanberi 
geçen her gün yeni bir hadise ile Türk 
- lran karde§lik bağının ne kadar kry • 

metli, ne kadar mes'ut bir kuvvet oldu.. 
ğunu isbat etmektedir. Bir hal<le ki bu 

sayede gerek Türkiyenin ve gerek İranııı 
manevi nüfuzu Şarkta Türk milletinin 
tarihi kaynağı olan Orta Asya yayla • 

larına, Garbta ise Tuna hudutlanna .c:la· 
yanmı bir manzara almıştır. Çünkü 
biribirlerile dost ve kardeş olan iki mem 
leket yalnız Türkiye ve !randan ibaret 
değildir. Türkiyenin bütün dostları 1 .• 
ranın, 1rarun dostları da Türkiyenin ol· 
muştur. 

Bir Türk ve İranlı için bundan daha 
ziyade iftihar değer bir hadise ta'sav • 
vur edilebilir mi? insanlığın sulbü ve 
uadeti için de bundan daha güzel bir 
manzara hatıra ırelir mi?. 

1 
(Asım Us) 

TAN' da 

Fasulyeler muz olur 
Ben, bir hekime dedim ki: 
- Tifodan sakınmak için ne yapa • 

yım?. • 
Bana cevaben şu ·fıkrayı anlattt: 
- Nasreddin Hocanın karısı sormuş: 
"-Efendi! Hısım akrabadan kime 

görüneyim, 'kime görünmiyeyim?J,, 

Hoca da: 

"- Bana görünme de kime görünür. 
sen görün!., demiı. Onun gibi sen de 11 
tanbulda su içme de ne yaparsan yap! 
dedi. 

Tifodan sakınmak için belediye bize 
terkos suyu içmemizi söylüyor. Ben de 
bu suyun temizliğine inananlardanım. 

Yalnız mlibarck su hele bugünlerde çay 
gibi sıcak akıyor. 

Bir üg:incüsü de bostanlann terkos 
uyu ile sulanmasını istiyor. Galiba bu 

fikri ileri süren zat terkos suyunun met. 
re mikabı 1 S kuruş olduğunun farlcın
da değil. Bu tedbire müracaat edilirse 
patlıcanlar piliç fiyatına satılacak, fa.. 
sulyelcr de muz olacaktır. 

(B. Fe"lek) 

ikmale kalanlar için 
kurs 

Beyoğlu halkevinden: 
ı - Lise. ikinci devre birinci mır! tale~ı 

terinden olub dıı. cebir, hende!e, fizik, kimya 
derslerinden ikmale kalm~ olanlar için c\1 
mlzde kumar açılmıştır. 

2 - Derslere :; temtnuz 93i tarihinde baı 
ıanac:ıktır. lııtıycnlerln mUracaat edere}: 
kaydolmalannı rica ederiz • 

Muhittin Üstündağla Son Po.!ta, Ku 
run ve Açık Söz gazeteleri aleyhine 
açılan hakaret davasından davacının 
feragat etmesi iizerine bu hususta 
bir karar ittihazına mahal olmadığı 
da kararda bilclirilmi§tir_.. 

a 
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Istanbul 
... ..,.,. .. ııuınıııuıııııuııııııııuıııııııuıı1mıııı11111ıııın ltalyan vapurunu batıran Kara sinekler 

Tramvay 
Şirketi 

(21 hanllnusani 1911 tarihli mukavelenin 

14 ·üncü maddesine göre) 
Apgıdaki tarifeler l Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlara tatbik edi -

lccektir 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye vergisi ve köprüler 
resmi dahil) 

1-2 kıt'a 5,50 kurue 3,25 kuruş 

~) 

Subay (k_une) 
~er malO.lleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

ıtık, Orta ve Lise 
mektepleri talebe.. 
leri 

PASOLU:-

:Yilkaek mektep ve 
O'niversite :talebe
IEli 

8-7 " 1-7 it 

1.7 ,, 
1-7 n 

1-7 
" 

) Aynı azaba&. 
) evden mekte-
) be ve mektep-
) ten eve kadar 

7,50 
" 

5,50 ff 

5,50 
" 

3,25 ,, 
4.25 ti 

4,25 " 
2,- " l,50 ,, 

. 4.~ ,, 2,- " 

) Aynı arabada. 
) ya.pıla.n tek. 
) mil ıseyahat. 

> ~er için 4,25 " z.- " 
Ucreti t temmuzdan itibaren 3,25 lCuru§a indiriteceli olıtı l ve 2 kıt'ala • 

ra ait 2 nci mevki biletler için timdiki 3,50 kuru§luk biletlerin verileceği ve 

l inci mevkide ücreti 7 ,50 kuruta in dirilecek olan 2 kıt'a.dan fazla biletler 
!süı ide 7,75 kwıtşluk biletlerin kesileceği sayın halka ilan olunur. 

'15 temmuz 1~37 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler Uzerin
C!e v~:ulr hııl11n.:ır..:a1rtr .. 

inhisarlar Umum 

htanbul, 29 Haziran 1937 

DJREKTöRLOK: 

Müdürlüğünden 
idaremiz: teşkiti~da çalı!tınlmak üzere Jffiıdaki prtlır 

11amzet memur alınacaktır. 
dahilinde iki 

1 - Ya§ı SS den qağı olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapımı olm•li, vazife g8rıne~e mani hastalığı ve 
duihalled olmamak. 

S - Alınacak iki memurdan biri mfthendis mektebinden veya üniversite fen 

fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi Alisinden veya ida

rece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mektebinden ne§'et etmiı olacaktır. 
Bunların her ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malQmııta sahip olacak-

lar ve mükemmel türkçe ve bilhassa türkçe kitabete vukuftan maada fransızca 
ve ingilizce veya fransızca ve almanca lisanlanna llyıkile vlkıf bulunacaklar • 
arr. 

4 - Bu iki memurun aylık Ocretlerl 100 liradan a§a'lt olmıyacaktır. 

5 - Namzetler tafsilatı apğıda yaruz iıntihanlan geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi mealeklerile al!kadar olarak idarece tayin edilecek 

ooşer teknik mevzudan birini seçerek bunt.m hakkında tUrkçe bir mlitalianame 
yuacaklarCJır. "Müddet iki saat,, 

B - Kendilerine verilecek fransrıca teknik bir makaleyi yarım sabif eye ıığ
mrmak suretile fransızca ve türkçe olarak telhia edeceklerdir. "MiJddet iki sa 
at.,, 

C - ~manca ve ingilizcc birer matealeyi ayni veçhite hülasa edeceklerdir. 
"Müddef jki saat'' 

D - Mühendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini hallede· 
tek. Ziraatçı namzet ise idare liboratuarmda bir dozaj yapacaktır. 

6 - İmtihan 6 temmuz 937 aalr gilnü aaat ıekiz buçukta umum müdürlük 
merkezinde yapılacaktır. 

'l - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı mUabitelerile ve bir dilekçe ile bir 
tikte memurin şubesine müracaat etmeleri ltzımdrr. (3686) 

lst~nbul Delterdarlığıodao : 

-:Aksaray 
Lira Kuru§ 

: Katipkasım Alboyacılar sokağında. kain eski 6 
yeni 2 AY.Ilı ve 11 metre murabbaı arsanın 

tamamı. 33 00 
!Ka.Qıköyünde 

Büyükçarşıda 

Be yoğlunda 

.Beyoğlunda. 

iKasımpaşada 

: Zühtü paşa. mahallesinde Çifte havuzlar soka. 
ğmda kfiln eski 18 yeni 8 sa.yılı ve 1600 kUsur 
metre murabbaı ba.hçesi olan evin 64: de 28 payı. 

745 
: Keseciler sokağında. kain eski 12 yeni 10-12 

sa.yılı kagir dUkkinnı tamamı 120 
: Tarlab8.§mda. Hüseyin ağa mahallesinin Yeni§ebir 

soka~aa kiin eski 173 yeni ll53 ~yılı dUkka· 
nın tamamı. 670 

: Yenişehir mahallesinin Kaya. sokağuıda kain 
eski 135 yeni 171 sayılı evin tamamı 550 

: Kulaksız mahallesinin Kulaksız caddesinde 
kfiln eski 86 yeni 156 sayılı dükkanm tamamı 

160 

00 

00 

00 

00 

00 

Seven katlanır lspanyol 
vapuru 

Bu mahldklara karşı 

Fikir mecmualarına 
yardım edilecek 
Kültür bakanlığı ~emlekette 

çıkmakta olan fikir, edebıyat, sanat 
ve meslek mecmuaları ile ansiklope
dik neşriyata yapmakta olduğu mad 
di yardımın miktarını bu sene 1 7 500 
liraya çıkarml§tıl". 

Ekmek on para 
ucuzladı 

Bugünden itibaren ekmek on pa 
ra ucuzlamış ve birinci ekmek on 
kuruş otuz para, ikinci nevi on ku· 
ru§, francala 16 kuruşa satılmağa 
başlanmııtır. 

ı 5 tanbu1 Komut a.n l ı 9 ı 
Satına!ma Komisyonu ilanları 

33 cU Tümene bağlı kıtaat ihtiyacı 
için 12000 kilo yazlık kuru soğan açık 
eksiltme ile satın alınacaktrr. İhalesi 
15(I1emmuz/937 pertembe günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartnamesi her 
gUn öğleden evvel komisyonda görU. 
lebilir. Muhammen tutan 510 lira.dır. 
:tsteklllerin 38 liralık ilk teminat mnk· 
buz veya. mektuplan ile beraber ihale 
gUnil vakti mua,YYeninde Fındıklıda. 

S ay müddetle 
llmaoımızda kalacak 

Batan gemi çok gilç 
kurlanlabilecek · 

İkinci ticaret mahkemesi Capo • 
Pino vapurunu batıran İspanyol Mo.. 
gallan ı vapurunun üç ay müdetle 
limanda tevkifi kararını vermiştir. 
Yalnız l 00.000 liralık bir garanti 
verildiği takdirde vapur serbest hıra· 
kılacaktır. 

Laster Zilberman, dün öğleden 
sonra da Capo • Pinonun battığı yer 
den çıkarılması için Türk gemi kur
tarma şirketiyle temasa giritmiştir. 

Cemi kurtarma şirketi batan ge· 
mide yaptırdığı tetkiklerde vapurun 
çok güç kurtarılacağını anlamıftıt. 
Çünkü arazi çok meyillidir. Ve ufak 
bir sarsıntı vapurun derinlere sürük
lenmesine sebep olacaktır. Kurtarma 
ameliyesinin de ancak üç dört ayda 
kabil olacağı anla_şılmt§tır. 

Deniz ticaret direktörlüğü hadise 
hakkında Çanakkale liman reisliğine 
verilen ispanya ve ltalyan vapurları 
süvarilerinin raporlannı beklemekte. 
dir. Bunlar geldikten sonra bir komis 
yon rapor] ı·ı tetkik edecek ve ka· 
bahatliyi meydana çıkaracaktır. 

Hadise esnasında f spanyol vapu. 
runda bulunan klavuz. kaptan Hasan 
verdiği raporda ftalyan vapurunu 

komutanlık satmalma komisyonıına ---------------
gelmeleri. csso3) Akar ve emfAk 

kabahatli bulınaktadll'. 

. İstanbul komutanlığı birlikleri için 
10000 kllo kuru soğan açrk eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 15 jTem
muz/ 937 perşembe gUnü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 400 
liradrr. Şartnamesi her glin öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin 80 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile beraber ihale gilnU 
vakti muayyeninde Fındıklıda. komu· 

gazetesi 
İrat ve eml!k sahipleri birliğinin va

sıtai negiri efkarı olmak il.zere 1 tem
muz: 937 tarihinden itibaren haftalık 
bir gazetenin intişar edeceğini ve bu ga 
zetenin yalnız emlak işlerile ve emlak 
ve arazi kanunlarilc meHul olarak em
lak işlerile alakadar olanları haberdar 
edeceğini haber aldık. 

Gazeteye muvaff akiyet dileriz • 

mücadele başlıyor 
Lağım menfezlerine çop 
atanlardan ceza alınacak 
Yaz geldi. lstanbulun sinek det• 

di de yeniden başladı. Bilhassa kara 
sineklerin gittikçe çoğaldığını gören 
belediye dün şubelere bir tamim gön' 
dermiştir. 

Kara sinelderin bilhassa çôp top· 
]anan yerlerden daha ziyade pazar 
yerlerinde, balıkçı, manav, işkembe· 

ci gibi dükkanlarda, muntazam ka· 
nalizasyonu bulunmıyan sokakların 
lağım menfezlerinde 'e gübre biri• 
kintisi olan yerlerde toplandıkları 

nazarı dikkate alınarak buna göre 
tedbirler alınmıştır. 

Belediye dairelerinin sıhhat '\'e 

temizlik işleri memurlariyle zabıta 

elbirliğiyle çalışacaklardır. Çöp top· 
lanan yerlerdeki sinekler esasen ec· 
za ile ifna edilmektedir. Diğer yerler 

de sıkı kontrol altına aJınacaktır. 

Bundan başka lağım menfezlerine 
çöp atanlar hakkında da takibat ya· 
pılacakbr. 

Şikayetler temenniler : 

Para toplayan 
bir vftız ! 

Ka.ragümrükte Kara.baş mahallesin. 
de oturan okuyucularımızdan (Meh. 
met Yüce Pınar) imzasıyel aldığımız 
bir mektupta ayni mahallede bulunan 
mescitte, kendisine vaiz silsü 'eren 
birinin, bilhassa. ihtiyar kadınları ba.. 
§ına. tqphyarak mescidin imam ve 
müezzininin muhalefetine rağmen bir 
takım uygunsuzluklarda bulunduğu 

bildirilmekte ve bu halden şikayet e
dilmektedir. 

Alakadarların nazarı dikkatlerini 
celbederiz. 

tan Iı k satmalma komisyonuna gelme. ~~~--~---~------~----~~--~---~~~~--------~-
leri. (3804) Oen.ız .· ··- Leva~ .ım,,~.- Sa'.t.ın .. ~-~-~.~i;"!-

. · Komisyonu · il anı arı·... ,.,_., 233 cü Tümene bağlı 16 cı alay için 

6000 ikilo kuru soğan açık ~ksiltm.o ıle ı _ 23/Ha.ziran/ 937 gilnünde yapılan münakasasında. teklif olunan fi .. 
satına alınacaktır. İhalesı 15jTem- yatlar yüksek görülen (395830) kilo ekmek, l5JTemınuz 937 tarihine rastla.. 
muz/ 937 perşembe günU sa.at 16 dal yan perşembe günU saat 14 de kapalı zarf usulü ile. alınmak üzere tekrar m\1-t 
yapıla.Ca.ktır. Muhammen tutan 270 na.kasaya. konulmuştur. 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 2 - İşbu (395Ss0) kilo ekmeğin muhammen bedeli (42551) lira. (72) ku.. 
evvel komisyonda g"örülebilir. İstekli. ruş olup, muvakkat teminatı (3191) lira (38) kuruştur. 
Ierin 20 lira.Jık ilk teminat makbuz ve- 3 - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir,. 
ya mektupları ile beraber ihale günü 4 - 1steklilerin, 2490 sayılı kaııu nun tarüatı dahilinde tanzim edecekleri 
vakti muaY,Yeninde Fındıklıda komu. ltapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat E;Vveline kadar. 
tanlık satmalma komisyonuna. gelme- Kasmıpa.pda. bulunan komisyon Baş kanlığırıa makbuz mukabilinde verme.. 
leri. (3805) leri. (3667) 

iÇERiDE: 
~ Devlet Havayollarmm lzmtr ve .Adaı:ıa 

da hava se!crlcri YB!kmda. ba§lıı.yacağuıdan 
lunlrde bir UÇU§ meydanı ve haııga.rlar yap
tmlını§tr. Na!Ia Veka.ıeu §imdi 15000 lira 
a&rflle .Adanada. da bir hangar yaptıracaktır. 

•Y. Beyoğlu hlllkevinde ı Temmuz 937 ta 
rUıinden itibaren stenografi kurw açılml§tır. 
Kurs haftada iki danı olmak tızere uç ay sn 
reccktir. Dersler pazartesi ve perıembe gUn 
lerl saat 19 da b~c;Jayacaktır. Kursun hJta 
mmda lmUhan yapılarak kazananlara ehil 
yetname verilecekUr. Kursa f§t:frak tçln orta 
tahsillnl bltlrmlt olmak lA.zımdır. 

'!- Almanya ile yeni Ucarct anlqmaamm 
mUıakcrelerinl yapacak heyeUml.z dUn ak 
§anı Berllno hareket etmi.§Ur. 

il/o Rıhtım ve liman memurları yardım san 
dığI hcyeU umumlyesl dUn yapılmış ve his 
acdarlara yüzde 16 temetuı dağıtılmıuıına ka 
rar verilml§tir. 
• • lzmltte dubslarla iki aeyyar deniz ha 
mamı yapllmı§tır. 

• AmbalAjlık tahtalar gUmrQk rum!n
dcn muaf tutulmuştur. 

• Esldşehtrde birkaç ay evvel trene çar 
parak 21 kl§lnln ölQmllne ve 11 kltfııln de ya 

ralıuunaauıa sebebiyet veren §Oför Ahmet 
7 eeııe hapse mahk1lm edilml§Ur • 

• Belediyenin 937 bOtçul tudllr:ten gel 
mı,tfr. 

• Yllz kadar hamal Emniyet mUdUrlutUne 
mQ§terek bir istida vererek aırt hamall~ 
kaldmlmam hususundaltl kararm biran evvel 
tatblklnl iatemJ§lerdir. 

.Y. Ata.tnrk köprUsOnU yapacak Alınan 

gnıpu mUdUrQ Berllnden §ehrim.lzo- gelerek 
tetkik ve tdli§lere \)8.§laml§ltr. 

4 ŞirkeU hayriyenfn ys.z tari!eat tatbfka 
tına pazar günU bqlanacakttr. 

.v. Hükılmct yeni lhrM mevsiminde tbrac 

mallarımızın dahilde ve hariçte UCU2lukıa ve 

kolaylıkla nakli için eııaııtı tedbirler altnakta 
dır. 

~ Dün limanda mimar Prostun da l§tlraki 

le blr toplantı yapıtın~ ve yo!cu salonu pro 
jesı tetkik edilmtııur. 
~ Şlrketlbayrlye lklnd bir araba vapurunu 

Yenlköy-Beykoz arumd• l§letmeğe batla 
mırtır. 

fi Maarıt vekili Saffet Ankan bUgün mek 
tep blnalarmı gezecektir. 
~ 1ktıut vekili CelAl Bayar 1raktan lkl 

glliıe kadar Ankaraya dtlnecektir. 
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Günetln dolutu Olbıfllla lıatlfl 
,,s2 ıu:s 

.Y. Nn.Cla ''ekili .All ÇcUnkaya pazar gUnll 
Ankaradan §ehrlmizc gelecek ve birkaç güıı 
kaldıktan sonra lııvcçe hareket edecektir. 
~ Yerlimallar serglaine kayıt bu sabahtaa 

itibaren lın§lnmıştır. 

~ MilU müdafaa vckfıleti, ot~ Ağustos 
ta terfi edf!cek olan generallerle di~er asker! 
ınemurlann ter.tilerine alt kararname ı hazrr 
lamaya ba§lamış ve bunun lcln de kolordular 
la mtıstakll fırkalardan, tcrfic hale kaza.naıı 
larm listelerini istemiştir. 

:;. Dahllıye veklll ŞUkrU Kaya cum 
gOnU l'ıloskovayn mtıtcvceclhen hareket •t 
ml§tir. 
~ Cezaları muebbot. kllrekten hapae tah\'il 

ve cUrUmlcri itibarile af kanunundan istisna 
edilml~ olnn mahkfunl.ann mabkftmlyet mUd 
doUerlnin 20 ene mOdd tle hapse tahvlll IA. 
zım gelece:"r.nc Temyiz milhk~Minc tmhldl 
içtihat ımrtllP- karıı.r nrilmlştir • 

DIŞARIDA: 

:ıJ. Bitler, beynelmilel ticare~ odaları kım 
grellf aza,ııını kabul ederek Almıınyanın bu 
gUn yapmakta olduğu elrnnoml mUcadelc~ 

hakkında doğru tir fikir edindikleri ümidini 
izhar etmiş ve Alm'UlYf,nm beynelmilel cko 
noml faaliyetine iştirak etmek azminde bu
lunduğunu ebemmlycUe ka~ deylemlştir. 

~ 16 mayp Etem Toto l'syıuuna fştirak et 
mi§ olmaktan suçlu o'ar:ık mahkemeye sc• 
kedilml§ olanların 4 U ö!Umc, di~crlerl de a• 
ğtr ceuıaro milhkflm olmu,şlardır. 

Yukarda. yazılı mallar 2/7 j937 cuma. gUnü saat 14 de satılacaklardır. Sa.. 
trş bedelino istikrazlı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur: 
Taliplerin C(, 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel .yatrrarak y~vmı 
mezkfırda. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte~kkıl satı§ komısy<r 
nuııa. müracaatları. (F.) (3519). 

• Kabotaj hakkmm Tllrk bayrağına 1ntl 
kallnln yıldönQmU yarın bOyllk meraalmle 
kutlulanacaktır. 

• Belediye, şehrin ana caddelerlnln yıkan 
mMI ve su'nnması 1t{n tedbirler almıştır. 

Vakit Sabah Öfle lklndf Alqam Yatsı lmııal 
2,29 1217 16,18 19.~5 21,28 2,12 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

:,. Polonya mareşalı Smlgly Ryd:ziıı. bet&ı. 
rlnde 10 kadar zabit olduğu halde bU ya• 
içinde BUlırcfe gelecçğl haber 'erllmekt r. 

:/• Pcştedo bı.l.luna.-ı Alman Harbiye nazırı 
Mat'e§al Blombını; Macar crklnr barbl}c 
rcfsllc umn bir m011katta bulunm tur. 

• lt!alyc mUdllrU İtfaiye gruplarmm talim 
ve tatbikat tc!tf§lcrino b3§lamı§t.'ır. 

BillUn kimya hocalarmm ~eni açılacak 
olan klmya kursuna dtvam etmeleri kararla§ 
tırıldı. 

:,. HiUer H~ harbi kahramanı mareeal 
Badoglloya kartal nişanını verml tlr 



Haınarndaki 
kadın 

Trenimiz Havzaya geliyordu; düdU. 
ğü öttü. Yol arkadaşımız Sams!ınlu 
davavekili Bay Rüştü: 

- Baykuş ses!. diye gülümsedi. 
- Nedir baykuş ses olan? 

- Trenin düdüğü. Bu ismi Havza. 
lılar takmışlardır. Zira eskiden hep a
rabacılıkla geçinirlermi§ ... Fakat son. 
ra, meşhur hamamları revaç buldu. 

lia\•zalılar, arabacıhktan kaybcWkle. 
rini başka ticarellerden kat kat ka
zandılar. 

- Sahi, buraların kaplıca hamam. 
lan meşhurmuş diye m.ektepte oku. 
ınuştuk. Nerelerden müşteri gelir? 

- Erzurumdan, Karstan bile gelir. 
Samsunun §arkına doğru uzanan bü. 
tün Karadenız sahasının hastalan bu
raya taşınır. 

Tren tamamiyle ağaçsız ~haları 

geçtikten sonra yeşillik züğürdü bir 
kasabacığın istasyonunda durdu. Müt. 
hiş bi:- rüzgar tozları kaldırıyor. 1n • 
sanda ne ağız kalıyor. ne burun! Bu 
sisli dekor içinde bir otomobile bin. 
dik. Toprak duvarlı toprak evler:n a
:rasmda uzanan dolambaçlı sokaklar. 
dan geçerek Arna Yut kaldırıml:ırı üze 
rinden bir yoku~a doğru tırmandık. 
Diğer knsabalarınkilerle kıyas edilir. 
se, eh !;Öyle böyle hallıca bir ahçı dük 
kanının öniindcn geçtik. iste hamam· 
lar ... Bunlar. ayni zamanda otelde ... 
Geceyi burada geçireceğiz. 

Otel, banyo mev!'imi için hazırhğı. 
nı yapmıştı. Odn.lar gıcır gıcır boya. 
lr. Orta Anadoluda nadir ra~lanır bir 
rahat \'e ha~aratsır. gecelenecek yer ... 
Bütün bir kat otel. Sonra, bodruma 
inilir gibi, dar bir merdh·enden zemin 
katına ..,.erilivor. Burası da Bursa ha-n .. v 

manılı:.rının pek iptidaisi tarzında bir 
ka hcadır. Umumi havuzu da ''ar, 

hususi banyoları da ... Ah, o geceki ih. 
tisasımı anlatamam. Yere gömülü o. 
lan bu banyoya mum ışığıyla girer-

A 1 manca dersleri 
HABER'in lisan derslemil ter~ o 

eden heyetten bir muallim hususi al. 
manca. ersleri vermektedir. Bilha.!ta 
ikmal imtihanlarına pek kısa um.._r .. 
da yeti§t!rir. Şerait ehvendir. Hau':1 
de "Almanca hocası" rumuzuna mel~· 
tupla milracaat. 

HABE R 
AKSAM POSTASI 

- tOARE EVi ' . 

lstanbul ' Ankara Caddesı 
jl Poıta kutuıu ı lıtaabul 214 
Tel<Jraf aoresı, ıstanouı HABER 

jt Yazı ısıerı teıotonu 2~~1! 
'dare ve ııan .. · 207U 

, ABONE ŞARflARI 
Til•'"'' E:o•t~• 

Seneıııc 

e aylık 
3 aylık 
, aylık 

t<&OO Kr Z700 Kr, 
730 .. t<&SO " 
&00 .. 800 .. 
150 .. >OO " 

Salııbı v~ N~vıvat MütJü,ü: 

Hasan Rasim Us 
Ba,ılJıt• ,,., (YAKIT) "'"tbaaıı 

ken. kendimi lahde giren bir ceset 
sandım ... 

Bereket versin bayan Zebraya ... 0, 
bütün gece "hanımcığım aşağı, hanım. 
cığım yukarı:,, etrafımd:ı dolaştı. Ba.. 
na can yoldaşı oldu. Bu otele f::"eldiğl. 
miz 1.0.man, kendisi ilkütıce dikkatimi 
celbetmemişti. Şıpıtık terliklerini sür. 
terek yürüyen siyah yeldirmeli, siyah 
baş örtülü bir kadındı. YUzU gözU 
muntazamdı. Fakat hi~bir cazibesi 
yoktu. 

Hamamdan çıktıktan gonra: 
- Kimononuzu mu ve.reyim, yoksa 

bornozunuzla mı istirahat edccekai. 
niz? - diye sordu. 

- Hayır, Zehra hanımcığın1. Kuru. 
nu~iyineyim, daha iyi ... 

O, ta.5ralı bir hamam natırı gibi de. 
ğil de, adeti usta bir famdöşan;br gi
bi bana yardım ediyordu. Giymmem 
bittiği zaman, arkadaşlarımın odası. 
na gittim. 

- Kuzum Zehra hanım, içerden ba 
na manikür takımımı da getirin! • di. 
ye .seslendim, 

Avukat benimle alaY etti: 
- Tam anladı ... Manikür ta:umı! ... 
- Anlamaz mı?. otel hizmetçisi, de 

mindenberi konuşuyoruz. Görmüş ge. 
çinniş bir kadın:.. _ 

Bu sırada, Zehra kapu.la belirdi: 
- Anhyanıaclım efendinı ..• Ne iste. 

diniz? 
Bay Rüştü: 
- Gördünüz mü'! • diye alay ~tti. 
- Man1kür takınun1J istemiştim. 
- Acaba nueseriniı.in içinde mi? 

Onu getireyim de siz bakınız. .. 
Ve seğirtip gitti. 
Bu sefer: 
- Gördünüz mü? . demek erruı ba· 

na dü~lü .• Değil manikürü, ncı-:eeeri 
bile biliyor. 

Geri döndüğü zama.n sordum: 
- Nerelisiniı. siz, kuzum? 
Silik bir sesle: 
- Buralı. 
Avukat: 
- E'.at'iyycn •.. • diye haykırdı . • Ya 

lan söyleme ... Ben buralıları ta uıak
tan bakar bakmaz, hallerinden anla
rım ... Sen nerelisin? 

- İstanbullu. 
- Hangi semtinden! 
- Kadıköylü. 

b 
. ., 

- Burada kiminle bera cnım . 
- Yalnız. 

- Neye geldin? 
- Kocamla. beraber gelmiştim. O, 

ıabitti .. , Öldü. gen, on &encdir burada 
yım. 

Fakat, yalan oldutt1 hem haiinden, 
hem nıantıkl'ızhğından belli: Ne mü. 
nascbct ? ..• Zabit karısı olsaydı maaşı 
olmaz mıydı? .. 

Suallerimizi tekrarladık. Onun du. 
dakla:-ı kıpırdadı. Deınin~f a~~k ve pra 
tik hali bir bitkin!iğe, bır huzne ~ev. 
rildi. Gözleri ya.5ardt. hıçkırıkları bir. 

den bire boşandı: 
_ Sormayın... Sor:nayın~ .. - diye 

yataklardan biri uzerıne yıgıldt. 
Zavallıyı kendine _ge:~rO:~k ~çin ç~k 

uğraştık. Fakat hala yuregımızdl'! luc
randır: Kimmiş acaba bu kadın? Bu 
ilcra yerde onu tek başına buakan 

macera neym!' ?... . .. 
Hat?ce Sureyya 

Tonton 
amcanın 

kürkü 
,,,.,,.. .... " 
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Vazan : Niyaz• A -nmet ---

ll97 sene evl!el l;ugiin ... - -
-Kahraman denizci Turgut Reis 

esir edilerek hapseoi~di 
Elleı i kalın zinciı le bağlı idi. f ah at liendi.(]İlll 

yuınruklamak isteyen amiralin iizeı iı1e 
öyle yüı iidü ki ... 

1340 yılı 30 haziran guni.i 397 turağa dnyannuş olduğu halde c!h-
sene evvel bugün genç amiral Jane· rinde tuttukları tchriben on beş in· 
tius Dorya tarafından esir edilmiş o- gi1iz kademi uzunluğunda küreği, 
lan Turgut Reis Cenevredc hap::ıe biitün kuvvetiyle ve önlerinde bulu. 
atıldı. nan kürekçileri de ayni suretle cifü· 

Bu kahraman Türk denizcisi çok meğe mecbur edecek surette ileri 3• 

fena şerait altında esir edilmişti. Kor tıyorlar ve küreklerin pala~ıı suya g:. 
sika adasının Kabiu ve Bastia liman. rince çatırdıyan oturak üzerine ve 
ları arasındaki Jiralara koyunda ge· ayakta bütün kU\•vetleriyle ~riye 
mileri bağlamakla mc~gul olan Tur· yatıyorlar. 
gut ani olarak baskına uğramı~tı. işte bu halde zavallı korscılar ba· 
Tayfaların çoğu karaya çıkmıştı. zan mütemadiyen on iki, hatta yirmi 
Gemilerin de bir kısmı karaya çekil· dört saat kürek çekmeğe mecbur O· 

mişlerdi. hırlar. Bu zamanlar ekseriya yorgun 
lspanyol kadırgaları Turgudun luktan küreğinin üstüne düşüp bav-

gemisini her taraftan sararak rampa gın kalan arkadaşlarına benzemek· 
etmişler ve Turgut bu vaziyette an- ten meni için gardiyan denilen forsa 
cak bir defa ateş edebilmişti. muhafızları bunların ağzına §araba 

Türk leventlerinin çoğu öldürül- batmlmı~ birer ekmek parçası atar· 
müş ve esir olanlar da zincire vu· lar. Bir aralık geminin kaptanı, 
rulmuştu. yahut reisi forsaların daha ziyade 

Turgut kendisini esir eden ami- krrbaçlanma.sr için hiddetle bağırır. 
ralin vash ve tecrübeli bir denizci ol· Bu tnzyika dayanamıyarak bayılan 
duğu~u-sanıyordu. Halbuki Janetio zavallılara inanılmaz, mahşus ya-
heniiz bıyıkları terlememiş bir genç· pıp yapmadıkları anlaşılsın diye mii. 
ti. Türk denizcisi onu görünce bir· temadiyen vururlar. Ekseriya bn· 
den: yılmanın hile olmadığı zavallının Ö· 

- Ah, demek ben böyle birço· lümü ile anla~ılır. Bu alelade bir 
cuğaesir oldum .. diye bağırdı. hadisedir. Derhal denize atılırlar. 

Bu. lspanyol amiralini tahkir et· Bu vaziyette çalıştırılan forsa· 
mek demekti. Janetiu hiddetle üze· larm hepsi gemi reisinin en amansız 
rine yüriidü ve yumruklarını sıka- diişmamdırlar. Onlar daima başkcı 
rak vurmak istedi. T urgudun bir sa- bir geminin rampa yaparak harbe 
niye içinde gözlerini kan bürümÜ§· girişmesini isterler. Bu suretle kur-
tii. Kalın zincirli kolarım siiratle ha· tuluş ümitleri bir parca artar. Forsa· 
vayu kaldırarak kendisine yumruk ların gemi reislerine ka!'şı besledik-
istiyen a m i r a 1 i n kafasına leri intikamın ne derece şiddetli ol· 
doğru kaldırdı. Bir defa indirseydi o. duğunu anlabilmek için küçük bir 
nu ayakları altına serecekti. Fakat misal vermek kafidir. 

0 , zincirli kollarını yumruğu savmak Koncini ve Şövalye dö Romeza 
irin kaldırmıştı. Bunu gören mağ- şiddetli bir muharebeye tutuşmu:ı· 
r~r amiral büsbütün hiddetlendi ve lardı. Koncini arkadan aldığı bir ya· 
bu sefer si.iratle kılıcını çekti: ra ile forsaların arasına düştii. Teh· 

_ Bana kar~ı duranmhakkı 0 • likeli bir vaziyetteydi. yarası olduk-
lümdür .. diye bağırdı. ca derin ve tehlikeliydi. Fakat forsa-

T urgut hiç kıpırdamadı. Fakat lar buna dikat bile etmediler ve re· 
ateş saçan gözlerini kar§ısmdaki tüy. isleri biribirlerine atarak ve dişlcriy-
süz amiralden ayırmıyordu. Zabit- le ısırarak parçaladılar. 
ler Janetiu"yu yakaladılar ve kahra· • • • 
mnn denizciyi öldürmemesini rıca Turgut çırılçıplak etrafına bak· 
ettiler. madan kürek çekerken biri yanımı 

işte Turgut bu hiddetle ölümden geldi ve şöyle dedi: 
kurtularak düşmanının esiri kaldı. - Sinyör Daragut bu, harbi.n 
Fakat uzun müddet hapsedilmedi. bir adetidir ve gürümscdi. 
Derhal Anderya Doryanın kadırga· Bunu söy)iyen Türklerle uzun 
sının fersaları arasına almdı ve ü; müddet mücadele etmi~ olan Lava· 
sene kiirek çekti. let dö Barizö idi. Bir Yakitler T urgu. 

Köpüklü denizlerin kahraman tun gemisinde forsalık yapmıştı. 
Ti.irk reisi her gün dişlerini biribiri- Turgut amiralin yüzüne bakma· 
ne geçirerek bu öldürücü i~c taham· dı. Küreğini çekerken: 
ınül etti. Artık çıplak vücuduna - Ne yapalım, dedi. Tali in bir 
kamçı yemeğe bile alışmıştı. T urgu- tebdili.. . 
dun \iç sene nasıl çalıştığını göz Ö· 
nünde canlandırabilmek için, yaptı
ğı işi bir kaç satırla kaydedelim. Ge
mide kürek çekmek şöyle tarif edi· 
liyor: 

••Bir oturağın üzerine çivilenmi~ 
altı kişi tasavvur ediniz ki anaların· 
dan doğdukları gibi çıplak birer a· 
yakları kendi bulunduğu oturağ.ı 
basmış, diğer ayakları önlerindeki o-

• • • 
Barbaros Hayrettin pafn F ran· 

saya gelerek T olon limanında kı§la
mıştı. T urgutu hatırlıyarak Cenev-

rcye haber gönderdi. Derhal fitrci 
necat ile bırakılmazsa harp edeceği
ni bildirdi. 

lşte bu haber üzerine kahraman 
denizci 3.000 altın ile öldürücü i~tcn 
kurtarılabildi. · 

Kibar hırsız - S iyah centilm e n 

70 - Ev sahibi hemen bUtun arkada§la 

.·ınn tabanca dnğlttı ve: 

- Hazır mıııınız baylar? diye ıordu. 

Y~ onlardan mUı!bet cevap alınca bir dll,t 

meye basarak vah11i bir 11evını:;le batırdı: 

71 

_ naylar Karo. gölge benim eıılrimdlr! 

71 - Beş klfl karanlıkta merdh•cnlerl 

ındllf'r. Kalın bir halı ayak ııeııl,.rlnln duyul 

IJ\l\l!mA m&ni oluyordu. Yemek oda!!lnın kıı 

puu yarı açık duruyor, hJçbir ı,rk yanmıyor 

du. Fakat hırııııın, kill<.li zorladığı bir rtletln 

gıftırdıaı <.!uyuluyordu .. Şıırlton birdenbire öne 

do~ru :ıUldı. 

12 - Llh·rcns Şıır:ton odn:;a atılır atıl 

ınar., elektrık clUğme:ıinl çc\ irınlı.ı ,.c ı~ığl 

ynkmıştı Ayni znmanda bir ıilA.lı sesi duyuı 
muş ve Şarlton tabancaııını elinden dUşU"t' 
rek yı re yıkılmı~tı. 

73 - Sla!Cord da koşarak tçerlye gtrdı 
All'ş ttml§ olan m"çhCıl ndıı.m, J:açmak Uz:"'r.: 
pencereye ynltla;nıı;ıt.ı. Fakat tam oradan 

:ıtlayncağ'ı mrada. birdenbire. .. 

74 -Haykırarak yere dUştu. 1çlnc cneyım 

\'erilmiş oln'l tel kafes tesirini göııtermlş ve 

mülhit bir s:ı.rsıntı tevlll ctm~U Polis hafiye 

si tabancasını çekerek hırsızı tehdit ctU. 

·- ·-- ıı.c-umcsınin bu 
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ispanyada sahillerin 
kontrolu sUya mı 

düşüyor? 
Bu takdirde iki taraf "muharip,, 
sayılarak devletlerden müda
hale etmemeleri ·istenecek 
Londra, 30 (A.A. )- Ademi 

müdahale tali komitesinin dünkü 
toplantısının sonunda bir tebliğ neş · 
redilmiştir. Bu tebliğde evvela 
Grandi geçenlerde ispanyaya ltal • 
yan kuvvetleri çıkarılmış olduğuna 
dair Valancia hükumeti tarafından 
ileri sürülen iddiaları hakkındaki 
tekzipten bahsetmiştir. 

Deniz kontrolü planından bahse. 
den Lord Plymouth, bahri tarassut 
sisteminJ tanıtmağa matuf proje 
hakkında izahat vermİ§tİr. 

İngiltere ve Fransa hükumetleri, 
bu proje mucibince, ispanyanın bü
tün sahillerini kontrol altında bu
lundurmak mesuliyetini Üzerlerine 
almakta olup kontrol icra eden gemi 
lerde bitaraf mü§ahitler bulundur· 
mak hususunda esas itibariyle mu· 
tabık kalmışlardır. 

İngiltere, İspanyol cumhuriyet· 
çilerinin ellerinde bulunan sahillerin 
kontrolü mesuliyetini deruhte ede
cek lspanyol nasyonalistlerinin elle
rinde bulunan sahillerin kontrolü 
mesuliyetini ise lngiltere ile Fransa 
müştereken deruhte edeceklerdir. 

Ademi müdahale tali komitesi 
toplantısının sonunda salahiyettar 
bir zat demiştir ki: 

.. Siyasi müşahitler, ltalya ile Al. 
manyanın Paris ve Londranm Bur
gos hükumetini tanımaları takdirin· 
de Fransız - lngiliz planını kabul 
etmeleri muhtemel olduğu mütalea· 
sında bulunmaktadırlar. Bu müşahit 
ler sahillerin Fransrz ve lngilizler ta· 
rafından kontrol edilmesinin kabul 
edilemiyeceğini ilave etmektedirler. 

İtalyan ve Alman murahhasları· 
nın mukabil tekliflerde bulunmak· 
tan imtina etmeleri takdirinde tali 
komite, İspanyadaki iki tarafı "mu· 
harib" telakki etmek ve diğer devlet 
!erden bir bitaraflık beyannamesi 
neşretmelerini talep eylemek mecbu 
riyetinde kalacaktır. 

Eden ile Chamberlain dün ak· 
şam ispanya meselesini tetkik etmiş
lerdir. Öğrenildiğine göre iki lngiliz 
nazın, ademi müdahale sisteminin 
suya düşmesi takdirinde yegane 
mümkün hal süretinin "muharib" 
statüsünün tanınmış olacağına hük
metmi~lerdir. 

Siyasi müşahitler, böyle bir.tanı· 
manm bizzarure F rankist hükumeti 
nin diplomasi bakımından tanmma
smı istilzam etmiyeceğini beyan et· 
mektedirler. 

Frank gene 
düşürülüyor 

( BQ,§ tarafı ı tncide) 
Hilk\imet bu vaziyette Acil kanu -

ni tedbirler almak mecburiyetindir ve 
bu maksatla Blum kabinesi mali mesele 
lerde kanun mahiyetini haiz niz:amna • 
meler çıkarmak için fevkal!de salibi -
yetler istemiıti. 

Fakat mebuaan meclisi bu husustaki 
kanunu kabul ettiği halde ayan redde • 
dince Blum çekilmeğe mecbur kalmış -
tı. Yeni kabine de şimdi ayni çıkmaza 

girmiştir. 

Dno geceki müzakereler 
Dün gece ve bugün aldığımız telgraf 

lardan öğrendiğimize göre mcbusan 
meclisi dün gece toplanarak Şaton ka • 
bineainin hazırladığı fevkalade salibi -
yetler kanununu müzakere etmiştir. 
Müzakerelere gece saat 21 de baılan • 
mış, sabah saat 4,30 a kadar muhtelif 
fasılalarla devam edilmiştir. 
dar muhtelif fasılalarla devam etmiıtir. 

Müzakereler çok hararetli olmuş, sağ 
cenah mebusları Blumun icraatını ten. 
kit etmişler ve yeni kabine tarafından 
verilen kanunun aleyhinde bulumu1-
lardır. 

mecburiyetinde bırakmıt olduğunu,, 
aöylemqtir. "Fakat hük\imet, ayni za
manda frank kıymetinin yeniden indiril 
me5inin akislerini tahdit etmeğe de ça
lışacaktır.,, 

Rivayetlere göre salahiyet kanunu 
çrkınca hükumet frangın kıymetini yüz 
de l O nisbetinde düşürecektir. 

Paris borsası kapalı 
Dün de yazdığımız gibi Fransız hil -

kumeti parlamentoda mali meselelerin 
müzakeresi müddetince spekülas
yona mini olmak için kambiyo muame. 
lelerini tatil etmiştir. Yalnız seyyahlara 
döviz verilmesine müsaade edilmekte • 
<lir • 

Londra.da da bankerler komitesi • ye
ni bir i~ara kadar _ fransız frangı üze -
rinden yapılan bütiin muameleleri dur -
durmağa karar vermiştir. 

Amerikada tesiri 
Vaşington, 30 (A.A. ) - Hazi· 

ne nazm Morgenthau ile hazine müs 
teşarı T aylor, Federal Reserve 
Bourd ve kambiyo müvazene serma 
yesi direktörleri ile görüşerek F ran· 

' HABER - J\li§am postası 

Hamamda 
soyunulur 

Fakat hazan da 
insanın başına "soyulmak,, geUr 

Sirkecide Karadeniz otelin!de oturan 
Afyonkarahisarlı Haııan dün gece Çu
kur Cuma hamamına gitmiş, orada Tev 
fik isminde bir gençle tanıtmııtır. 

Hasan hamamdan çıkınca yeleği ce
binde bulunan 500 liranın çalındığını 

anlamıJ, zabıtaya koşarak batına gelen
leri anlatmıftır. 

Tevfik meıhur yankesicilerdendir. 
Emniyet ikinci §Ube memurları tarafın
dan aranmaktadır. 

Bundan ba§ka Fatihte testereciler so
kağında Gül apartımanrnda oturan Ham 
di Beyazıttan geçerken arka cebinde 
bulunan 61 lirası çalınmıştır . Yankesici 
Refik biraz sonra tutulmuştur. 

Inebolu faciası 

Şahitlerin ifadeleri 
Rene J(elmedl 

İzmir (Hususi) - İnebolu faciası· 
nm vukuuna ve bifçok yurddaşların 
ölümune sebebiyet vermekle ma'MlU'l 
İnebolu vapuru süvarisi B. Mehnwt 
Ali kaptan ile arkadaşlarının muhakc · 
mel erine dün ağır cezada devam edil. 
miştir. 

İstikbal vapuru lostromosu B. Te.h· 
sin ve UçüncU kaptan Ömerin vaka 
hakkındaki malfunatlannın alınması 

hakkında Zonguldak ağır ceza mah~·e· 
sine yazılan talimata cevap gelmediğin 
den muhakeme 19 temmuza bır~kıl. 

mıştır. 

Şakiler 
boğuldu 

(Bq tarafı 1 incide) 
suçlular };.3kkında doğru tehadette 
bulunan Haydaran aşireti reislerin· 
den Hızrr'm müreffehen köyüne 
gönderilmesi buna bir misal teşkil et 
mektedir. 

Y ~ralanmış olan Seyit Rıza de
halet etmek mecburiyetine düşmüş
se de, ağır yarası dolaymiyle henüz 
buna teşebbüs imkanı bulamamak· 
tadır. 

Haydudun araştırılan evinde, 
haydutluğun hazırlanıt şekline dair 
bazı vesikalar bulunmuş ve bunlar 
Elazize getirilmiştir • 

Seyit Rızanın yaralanması üze
rine son kalan bir kmm haydutlar 
arasında perişanlık ve tel&ş bat gös. 
termiştir. Bu arada Munzur suyu 
şimaline kaçışan haydutlar, bir köp
rüden geçerken, dağdan yuvarlanan 
bir kaya parçasından ürkerek telaş
lanmışlar ve bu kaçışmada 36 kiti 
suya dökülerek boğulmu§tur. 

sanın mali vaziyetinin safahatını 
takip etmişlerdir. 

Yan resmi mahafil. hahhazırdaki 
vaziyetin üç taraflı itilafı hiç bir veç· 
hile değiştirmemit olduğunu beyan 
etmektedir. 

Fransız meclisi mebusanınm ye· 
ni Fransız kabinesine itimat beyan 
etmesi büyük bir memnuniyetle kar
tılanmıştır, Anadolu Ajansının bildirdiğine göre 

·~sükneti iade için meclis reisini celseyi 
ıJç defa tatile mecbur bırakan bir takım 
vahim hadiselerden sonra .. kanun layi • 
hası 228 reye karşı 380 reyle kabul e -
dilmiştir. 

Kabineye de 142 reye kartı 390 reyle 
itimat beyan edilmiştir. 

Ayan meclisi bugün on be§te topla _ 
narak ayni kanun layihasını müzakere 
edecektir. Yukarıda yazdığımız gibi a-

Kendisini denize 
atan kadın 

Kurtarılmak istenince yüzerek 
yan meclisi, Blum hükumetine göster. 
memiı o\duğu itimadı, te§ekkülü itibari
le ondan pek farklı olmryan Şotan kabi. 
nesine de göstermezse Fransa yeni bir 
kabine buhraniyle karşrla~acak demek -
tir. 

Frank dilşjirillilyor 
Salahiyet kanunu iki meclisten çık _ 

tığı takdirde Fransız hükumetinin baş
vuracağı fevkalade tedbirler arasında 

frangın kıymetini yeniden düşürmek 

tedbirinin de bulunacağı anlatılmakta • 
dır. Nitekim Franau: meclisinin dün 

geceki içtimarnda Maliye nazırı Bone 
"bilhassa mJhim miktarda sermayenin 
h:ırice çıkmasının, hükumeti frangın al
tın kıymeti için 1 teşrinievvel 1936 da 
tesbit edilmiş olan uprl badeli tadil 

açıldı 
Bir sandaki binerek arkasından giden 
poUsıer bu meczup kadını gUçlOkle 
kurtardılar. 

( B"f tarafı 1 tncic:te) 

rılmasmı garsonlara bildirmiş, bir 
garson Fethiyeye patronun sözlerini 
söylemiştir. 

Fethiye buna kızmıı, ayağa kal· 
karak deniz kenarına dojtu yürü· 
müş, elbisesiyle kendisini denize at· 
mııtır. 

Fethiyeyi kurtarmak üzere bir 
çok sandallar harekete geçmiş, iyi 
yüzme bilen kadın bunları görünce 
denizde asılmııtır. Elbise ile mükem 

melen yüzen Fethiye kendisini kur· 
tarmak istiyen sandalardan kaçmıJ, 
yüze yüze Langa taraflanna kadar 
gitmiıtir. 

Yakadan zabıta memurlan ha
berdar edilmit. memurlar bir sanda
la binerek Fethiyeyi güç halle deniz. 
den çıkarmışlardır. Delilik alaimi 
gösteren kadın tıbbı adliye gönderi· 
lecektir. 

30 HAİRAN - 1937 

Bir cani cinayetlerini 
anlallyor 

Etel gelmiş olsaydı, diyor 
öldürdüklerim ölmemiş 

bulunaca~lardı 
l kişiyi boğan iki 
kişiyi bıçak lıyan 

katil nihayet 
yakalandı 

Geçen 28 mart akşamı Şikagoda f&
ci ve tüyler ürpertici bir cinayet vuku 
bulduğunu ve Robert lrvin adınd..ı.ki 
bir heykeltraşın Gedeon adında bir Y.a
dınla çok gil7.el ve genç kızı Veroruki 
ve komşuları olan Frank Birni öldür- · 
düğünü yazmıştık. 

Amerika polisi, katilin kim oldu
ğunu derhal öğrenmişse de bu kadar 
araştırmalara rağnıen onu bulama
mıştı • 

Nihayet bundan birkaç gUn evvP.l, 
Statler otelinde çalışan ve ismini de. 
ğiştirmiş olan sanatkar katile teaa
düfen portrseini yaptıran genç bir kız 
bilahare katilin resimlerini gazetele
rin birisinde görmüş ve bunun Uzerine 
polise ihbaratta buhınmuştur. 

Üç aydanberi, katili bulmak için bU. 
tün şimali Amerikayı altüst eden 187 
sivil polis de, birkaç gün evvel onu 
nihayet ele geçirrneğe muvaffak ol
muştur. 

Katil, cinayetini aşikar bir şekilde 
ifade eden bir tavırla, şöyle izah et. 
miştir: 

"Eteli öldürmek istiyordum, çünkü 
yeryüzünde en fazla sevdiğim ve kıy
met vtırdiğim insan o idi. Onu seviyor 
ve ondan nefret ediyordum. Evine gıt. 
tim. Fakat apartımanı boş buldum. 
Evvela annesi madam Gedeon geldi. 
Konuşmağa başladık ve vakit geçir
mek için bir de onun resmini yapt;m. 
Madam Gedeon yoruldu ve gitmemi 
söyledi. Reddettim, çünkü Eteli gör· 
mek istiyordum. 

Madam Gedeon kızmaya ve bağır. 
mağa başladı. Artık hiçbir şeyi gor
mez bir hale gelmiştim. Boğazına ~a

nldım ve çabaladığı için, gitgide bo. 
ğazını sıkmağa başladım. Yirmi daki
ka sonra, onu boğmuştum. 

Veronika Gedeon ve Robert lrı; iıt 

Maamafih işim bitmiş değildi. Çfüı· 
kü Eteli görmek istiyordum. Öldür. 
mek istediğim insan o idi. Nihayet bi· 
risi içeriye girdi. Bunun, Etel oldu• 
ğunu zarınettım. Halbuki gelen Vero. 
nıkti. Ona hiçbir fenalık yapmak iste
mıyordum. Beni görmeden, banyo od&• 
sına geçti. Onu öldürmek istem:yor. 
dum. Öldürmek i::.tediğim Eteldi. Çün• 
kü beni şevmiyordu. 

Veronikin r~ı.lıat durması lazımdı. 

Bundan dolayı onu ortadan kaldırma• 
ğa karar verdim ve maatteessüf OilU 

bıçaklamaktan kaçınamadım. 

Bu bana. çok ağır geldi. Çünkü böy. 
le güzel bir mahlukun canını yakmu 
istemiyordum. Vurdum. Derhal öldit. 

'fam bu sırada, apartıman komşusu 

ve aile dostu olan İngiliz Frank Birn 
karşıma çıktı. Her şeyı duymuşttl. ~ 
ni ihbar edebilirdi. Bunun için ölme
liydi. Bıçağı aldım ve ona birçok da:~ .. 
beler indirdım. 

Biraz daha bekledim. Fakat Elel 
bir türlü gelmediği için, apartım::..ru 

ter kettim.,, 
Çok sevdiği için öldil!mek isted~ği 

sevgilisinin eve geç dönmesi yüzüde-n 
üç masumun hayatına k1yan deli hPY• 
keltraşm ilk ifadesi işte bu korkuc~ 
izahatı ihtiva etmektedir. 

Tekirdağlı Hüseyini 
25000 dolarlık bir 
mukavele bekliyor 

( B~ tarafı 1 incide) 
başlıca şehirlerini dolaşarak mütea.:l· 
dit pehlivanlarla güreşler Yapmış o!qn 

Amerikan Boğası Bulkuman bw·a.d"4 
yenmesi! 

Amerikalı pehlivan Bulkumar ile 
meneceri sabık şampiyon Zibisko dün 
İznıirden şehrimize gelmişlerdir. 

Bu şayanı dikkat mevzu etrafında 
Bulkumarm meneceri Zibisko ile bu 
sabah konuştuk. 

Menecer Zibisko, şimdiye kadar 
muhtelif vilayetıerimir.de yaptıkl~n 
güreşler hakkında malmat vererek de
diki: 

- Bursada gayet kötU bir ringle 
karşılaşmıştık. 

İpler, gayet kenara takılmış, ge-vşek 
tutulmuş ve alçak bir şekilde tanzim 
edilmişti. Bunu evvell protesto ettik. 
Fakat kar etmedi. GUreşi kabul ettik. 
Güreş Mill~yim pehlivan ile idi. Bir 
ara. Mülayim Bulkumann, ayağlmn 
bu intizamsız iplere kısılmasına sebep 
oldu. Bacağı kanadı. Ve gövdesi ipin 
Uzerinden sallanıyordu. 
Kumarı alıp hastahaneye götürerek 

bacağının kırılıp kınlmadtğııu x eu
aile muayene etmemizi istediler. Ve 

ğundan bırakmadı. Ve hakem tarafıll"' 
dan diskalifiye edildi. 
Artık vilayetlerde dolaşmakta bir 

fayda börmediğimi.z için 1stanbula gel· 
dik. Şimdi en iyi pehlivanla güreşmek 
istiyoruz. 

TUrkiyenin en iyi pehlivanı Tekir. 
dağlı edğil midir? Onunla güreşnıeğe 
hazırız. Tekirdağlı, kend ·sile Bulku• 
marm güreşmesi için, Mülayim pehli· 
vanı yenmesini şart koşarsa, Mü!L 
yimle İstanbulda yeniden gtireşmeğe 

hazınz. 

Burada nihayet tam Amerikan gU• 
reşinin kavaidini harfiyen tamyac.1.K 
bir kltip var, hakemler var .. 

Bu güreşin Tekirdağlıya. bUyük bir 
menfaat tem.in etmesi için şu teklifi 
de ileri sürüyorum. Eğer, Tekird::ı.~lı 

Bulkuman mağlup ederee kendisine 
senede 25000 dolar üzerinden b'.r mu
kavele teklif ediyorum. Onu Amerilta.. 
ya götUreceğim • 

Burada güreşten kaçtığımıza hükm• 
etmemeleri için işte bekliyoruz. Ve 
böyelce meydan okuyorl'z. Lakin 1ki 
haftadan fazla bekl'yemeyiz. İki haf
ta sonra sevimli Türk halkına, ı.eki ve 
haktinas Türk matbuatına herkese ve. 
da edip gideceğiz. 

Mülayimi Muzaffer ilA.n ettiler. Haklı ---==-~--------H_._M_. _ 
itirazda bulunduk. Nihayet -Beraber Yeni neşriyat 
kaldıkları,, bildirilnıek suretile bu ka. AR 
rar tashih edildi. 

tzmirde de, hakem bir ara, güreşçi
lerin ring ortasına gelmuini istennşti. 

Bu ınrada Bulkumar Mülayimi 

Bıı de~erll aııat mecmuasmm 6 mcr sa 
yısı n<'fiıı bir surette intişar etrelştlr. Yazıla 

n yalnız mUneverleri değil, muhtelif meJılek 
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- Tabii değili Ötekiler başka. ( 

Sen onları tanımazsın ... 
- O benim asıl sahici annem 1 
- Sen onu yalnız dün mü gör· 

dün? 
- Evet ... Dün gördüm ... Evvel 

ce ele görmüştüm .. 
Baba soluğu kesilmiş bir halde 

hakikati kelime kelime çocuğun ağ
zından kcıpmağa uğraşıyordu. Uzun 
zamandanberi hareketsiz oturmak
tan bıkan çocuk oyuna gitmek için 
babaamm kolarmdan kurtulmak ça· 
resini a?afbnyordu: 

-Bana bak Dikmen! .. Eğer an
nenin ne yaphfmı aöylenen sana 
çok çok güzel bir oyuncak alacağun. 
Kocaman ... Bir vapur" Suda yüze. 
cek ... 

- Ah ... V .apuru pek severim .. 
- Peki öyleaeyse söyle ... Anne-

ni nerede: g_ijrdün) iyice düıün baka 
~) 

- itte Ciedim ya ... Oracla l 
-Evet-1ac:hm .. Orada .. An-

nen sana gülerken bel) de ı~in ya· 
nmda mıydım) 

-Evet 
- Dün mii) ... Haniya bahçede 

sut İçtiğin vakitl 
-Hayır. 
- Haniya Dir yere gitmiıtik ... 

Çalgı çalıyordu orada mı) 
- Haıır orada değil.. 
- Yokla sabahleyin dadmla be 

raber g~e çıkmqhn ... O vakit 
mi? 

- Hayır ... Orada .. hani beraber 
çay içmiftik ya ... 

- Ha ... Şimdi anladmı t Ben se· 
nin yanında oturuyodum. Dadın bi
zi bırakıp gİtmİ§tİ. 

Lem·i hadiseyi iyice anlamak için 
çalışıyor, çocuğun havai düşünce
lerini takibe uğraşıyordu. 

- E ... Peki ... Sonra baıka nere
de gördün? 

- Başka yerlerde de gördüm .. 
- Çaycıda mı) Hep yalnız çay-

cıda mı gördün) 
- Hayır .. Haniya .. Bir kadın 

vardı . Çok pastaları varı. Müzeyyen 
düştüğü vakit. 

- Ha 1 Bebek bahçesinde .. 
- Ama ben düşmedim ki Mü-

zeyyen düştü!... 
- Tabii çocuğum .. Senin ba

cakların çok sağlam 1 Ama niçi1_1ı ba
na gördüğün kadım hemen söyleme 
din? ... Eğer bana onu gösterseydin 
yanma gidecektim. Onu bizimle 
birlikte eve getirecektik. 

Çocuğun yüzü düşünceli bir hal 
aldı. Sonra ciddi bir tavırla söyledi: 

- Bizimle gelmezdi ki! 
Baba ŞB§lrarak : 
- Ya .. Ama niçin gelmezdi ço-

cuğum) 

- Ötekilerin yüzünden .. 
- Ötekiler kim? 
-Çocuklar ... 
- Çocuklar mı? 
Lem'i yerinden sıçramıştı. Nec

lanm çocuk annesi olabileceğini ak· 
ima bile getirmiyordu. 

Çocuğu mutlaka a)danmış ola
caktı. Bir kadın ona gülijmsemişti .. 
Küçük adam bu kadını annesi san
mıştı. işte bu kadar!.. 

Hakikat çok acı, çok insafsızdı. 
Fakat çocuğun kanaati o kadar bü. 
yüktü ki kendisine de sirayet et
mişti. Bir şüphe içerisini kurt gibi 
kemiriyordu. Acaba Necla evlenmiş 
miydi? 

Hayır buna imkan olamazdı!.. 
Şu halde Necla hiyanet mi etmişti?. 
Başka çocuklan mı olmuştu? 

- Anneni ba§ka çocuklarla bir
lıkte mi gördün? 

- Evet. 
- Çocuklar kaç taneydi?.. Se· 

nin gibi büyük çocuklar mıydı? .. 
Yoksa küçücük çocuklar mı? .. Me
sela Şiikrü gibi? 

- Büyük bir kız ... Bir de kücük 
oğlan ... Sonra bir tane daha.. A~a 

Oldukça yüksek bir sandalyenin 
arkalığını gösteriyordu. Bu ancak 
beş yaşında bir çocuk boyu olabilir· 
di. Lem'i düşündü: 

- Üç çocuk. Yalnız sonradan 
söylediği oğlan çocuğu Nedanm o
labilir ... 

Fakat bir türlü inanamıyordu. 
Neclanm başka bir çocuğu olabilme
si ihtimali öyle yüreğini tırmalıyor· 
du ki çocuğun hakikaten annesini 
gördüğü fikrini defetmeyi tercih 
etli: 

- Sen yanlış görmüşsün Dik
men. Gördüğün kadın senin annen 
değil. 

,..-- Evet annem ... Annem işte! 
- Hayır 1 Olamaz.. Annenin 

başka çocuğu yok ki! Sana gülen 
kadm o üç çocuğun annesi olacak .. 
Senin annen olamaz ... 

Dikmen cevap vel1Jledi. Bu defa 
kendini sımsıkı tutan kollardan .artık 
sıvışmağa muvaffak olabilrr.işti. O· 
nu her zaman bu sade ve ciddi odaya 
cezbeden ayı postu üzerine uzandı, 
yuvarlandı, oturdu. Uzun ipek tüy· 
ler arasında bin 1:Urlü maskaralıklar 
yaptı. 

Lem'i alnında endiıeli, derin bi 
kıvrımla düşünürken çocuk oynu
yordu. Birdenbire durdu. Kamı Ü· 
zerine uzanmış, fakat göğde yukarı
da, kuvvetleşmeğe başlıyan küçük 
kolları üzerinde doğrularak başını 
"Kağıt annesine,, kaldırdı birdenbi-
re: 

- Baba, dedi, oradaki... Anne 
öteki çocukların annesi değil. O be
nim annem .. Bana güldü .. Bu du
dakların öpücükleri yalnız benim· 
dir. O başkasını öpmez .. Benim an· 
nem ... Yalnız benim annem: 

Bu muzafferane sözleri şiddetli 
bir taklak takip etti. Küçük ince ba
caklar havada keyifle sallanırken 
Lem'i şaşırmış, ne düşüneceğini. 
neye ihtimal vereceğini bilmiyordu. 

"Bu dudakların öpücükleri ..... 
eğer bu bir hakikatsa sevinmekten 
başka bir çare yoktu .. Her şey ümit 
edilebilirdi ... 

Fakat bu.na rağmen şüphe galip 
geliyordu. Oğlu uzun, koyu kirpik
lerle çerçevelenmiş iri parlak gözle
riyle o kadar güzel bir çocuktu ki 
yabancı bir kadının bu güzellikle cez 

·bedilerek çocuğa uzun uzun bakma· 
sı ve gülümsemesi tabii bir şeydi. 
Çocuk da büyük bir m umiyetle bu 
tebessümlere cevap vermişti. 

En insafsız bir sukutu hayale 
uğramamak icin Lem'i düsünceleri · 
nin bu nokta;rnda artık d~rdu. 

Buna rağmen telefonla Hayrivi 
çağırarak çocuğun garip ifadesini ~
na tekrar etti. 

Taharri memuru kordonun öte· 
ki ucundan Lem'inin sözlerini dik
katle dinledi. Hatta bazı izahatı tas· 
rih bile ettirdi. Sonra Dikmenin söy
lediği sözler hale.kında hiç bir müta· 
leada bulunmaksızın Lem'inin .... se. 
firi Macit beyi tanıyıp tanımadıij,mı 
sordu. 

Lem'i cevap vererek: 
- Kendisini yalnız şahsan ta· 

nırım ... Birkaç defa adada Y atklüp 
te karsılaştım ... Samimiyetim yok
tur ... Zaten muvakkaten lstanbulda 
bulunuyor. Zannederim yakında 
Avrupaya dönecekmiş ... 

- Evet, evet. lşte söylemek is
tediğim bu zattır. Şimdi Lem 'i beye· 
fendi sizden bir ricam var. Macit 
bey Avrupaya gitmeden evvel onun 
la tanışınız ve kendinizi evine davet 
ettiriniz. Bu hususta bana büyük bir 
yardım yapmış olacaksınız. 

Sonra Hayri gılliba daha ınce 
tafsilat vermemek icin hemen tele-
fonu kapadı. ~ 

. . . 
Lem'i Macit beyin Ayaspaşa 

Park otelindeki dairesinin muhte· 
şem salonunda bekliyordu. T avrt 
dalgındı ... Müphem bir endişe yüre· 
ğini tırmalıyordu. 

HABER-~pm postan 

Haber, okuyucuları ı..rasmda ııtr 

tıkca mflaabakaaı açmııtır. Gönden. 
lecek tıkralann kısa ve hiç olmazsa 
az lşltllmlı olmaaı 111.zımdır. 

Fıkralar, gönderenltırin imzalan 
yahut müstear adlarile ne§redllecek 
ve her ay o ay içinde çıkacaklarm 

en JyUerlnden beşine muhtelif ve kıy. 
metli hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 
Olsaydı gelirdim 
Salamon, büyük harpte gönüllü ola • 

rak askere yazılmıştı. 
Muharebenin bütün ş!ddeti ile de • 

vam ettiği bir günde başından ağır su
rette yaralanır. Bunun üzerine dgktcı 
tehlikeli bir ameliyat yapılması lazım 
geldiğini söyler. 

Salamon ameliyat masasına yatmlrr. 
Doktor etrafındaki zabitlere: • 
- Eğer bıçağı beyne değdirirsek çok 

fena olur, belki ölür, deı. 
Bu hal Uzerine harbe geLdiğine d-:, 

geleceğine de yüz bin defa pişman olan 
Salamon doktorun sözlerini işitinc" 

baş1ru kaldırarak: 

- Benim beynim yok! Doktor, s~n 
istediğin yibi kes, biç, der .. 

- Beyinsiz adam olur mu Salamon "! 
- İşte bende beyin yok, olsa idi 1ı; 

burada yelirdim?. 
izzet Y eniaan 

Çarş.ı hamamında 
Mollanın biri hamam.da yıkandıkt"'r> 

sonra giyinmek için odaya geldi. Ku . 
rulanıp giyinerek tam kapıdan çıkaca • 
ğı esnada duvarda asılr sabun torbasını 
görür ve şeytana uyarak usullan hir 
kalıp sabun alıp, hemen cebine atar. 
Torbanın tıkırtısından eşyaları bek • 

lemek için odada bulunan ve camdan 
bakmakta olan çocuk başını çevırır, 

meseleyi derhal anlar, fakat molla h;ç 
oralı olmaz, çocuğun yanına gelerek 
der ki: 

- Oğlum hak birdir hak! 
Zeki çocuk ta tam sözü yerine getire. 

rek §U cevabı verir: 
- Hakkı biliyorsan sabunu bırak. 

H. TAT ARACASI 
Seyyahın dalgınllQı 

Geçenlerde iki İngiliz seyyahı İstan
bula gezmeğe gelmişlerdi, bir akşam 

köprüden geçerlerken durdular, par • 
maklıklara dayanarak, Halicin üzerin -
de batan go:.ineşi seyre d:.ldılar. Sey • 
yalılardan birisi arkadaşına: 1 

- Yahu, dedi, bu memlekette gu • 
ruplar ne kadar güzel oluyor, değil mi? 

Ötekisi, dalgın, cevap verdi: 
- Evet, bilhassa akşamlan .. 

F. KINT 
Hazır cevapllk 

Eskiden muzikai hümayun kumandJ
nı olan paıa bir gün mabeyinde dolaşır. 
ken biri gelip: 

- Paşa hazretleri Amber ağanın o • 
dan nerede? 

Hazırcevap olan pai2-: 
- Anahtar deliklerini kokla bulur • 

sun, diye ctvap vermiş. 
Tevfik TARI 

Görmemiş 
Poı:s. otomobili deviren şoföre: 
- Kaza nasıl odu anlatır mısınız? 
Şoför, otomobil direğini göstererek: 
- Şu direği görüyor musunu? 
- Evet. 
- İşte ben onu görmedim. 

KENAN · 

di? Bu da öteki teşebbüsleri gibi çok 
nafile bir teşebbüs değil miydi? ... 
Niçin Hayrinin sözüne tekrar bo
yun eğmişti? 

Ah bu Hayri! Ne mi.ithiş bira · 
damdı! Lem'iyi boş yere oraya bu
raya saldırtmıştı. Adeta bir oyunca~< 
gibi onu elinde oynatmıştı. Durma· 
dan bir çocuk dadısı imiş gibi Dik·. 
menle gitmediği yer kalmamıştı. 
Resimli Perşembe, haftalık mec
mua; Holivut, daha ne bileyim bir 
cok mecmualarda cocukla birlikte , ~ 

fotoğraflarını çıkartmış, yapılan an
ketlere verdiği cevap bahane edil~
rek yevmi gazetelerde ona dair ge
ne fotoğrafiyle ya'Zılar yazılmıştı . 
Onun gibi dürüst ve ciddi hayatının 
mahremiyetini büyük bir kıskançlık 
la muhafaza eden bir erkeğe hiç ho
şuna gitmiyen gösterişleri yaptır· 
mı tı. 
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- Hem dün ona vadettim gibi bir 

şey .. Biliyorsun ki Antuan iflas eden 
banker Larmon yüzünden bir hayJi 
kayıpta .. Vakra çok değil. Hoş, hadiseyi 

gülerek karşıladı. Bilirsin daima nik _ 
bindir. Sonra, Ri_:ar ile beraber bir iş ı 
yapmak istiyorlardı. Bana soracakları 
var. 

- Hatırla.dım. San'at eserleri bas -

mak üzere bir müessese kurmak istiyor
lardı, değil mi?. 

- Evet, muvaffak olmamaları için de 

sebep yok .. Antuan, biliyorsun mükem. 
mel iş adamıdır. Rişar'ın da zevkiseli • 
mi, güzel şeylerden anlayışı malum. 

- Sen de onlara tavsiyelerde bulu -
nacaksın .. Elbet muvaffak olurlar. Za • 
ten sen olmadan bir şey yapmazlar ki! 

- Tabii .. Çocukluğuqıuzdanberi be. 
rabcriz. Mektepte de .. 

- Sen de onların başrsın. Seni kendi. 
lerine model diye seçmişler. Sen ne de
sen, onu yaparlar. 

- Karıcığım, m:.ibalağa ediyorsun. 
- Hayır, hakikati söylüyorum. Esa-

sen sana karşı derin ve samimi·hayran
hklanru duymasaydım, onların, aile • 
mizin mahremiyetine girmesine müsaa
de etmezdim. Kocasının kendinden ev -
vel yaşamış olmasına, başkalariyle dost 
olmasına tahammül edemeyen bir ka • 

dm kadar çekilmez bir mahlfik tasav • 
vur edemiyorum. Yalnız iyi dostlarla, 

fena dostları seçmek lazımdır. Bu ba • 
kımdan Antuan ile Rişar kusursuz 
dostlardır. 

- Dominik, sen tam ve mükemmel 
bir kadınsın. 

Dominik güldü: 
- Sen de, dedi, mübatağa ediyorsun. 

Ben tam ve mükemmel bir kadrn de -

ğilim .. Yalriız seni seviyorum. Haydi, 
madem istiyorsun, gidelim. 

Patriı hesabı istedi. Kalktılar, bah -
çeden, masalar arasından ,geçerlerken. 
lokantadakiler iyi bjr terziden yapılmış 

olduğu belli smokini ile Patrisin ve za

rif tuvaletiyle Dominikin teşkil ettiklc. 
ri güzel ve biribirine uygun çifti tak • 

' dirle seyre-diyorlar ve biribirlerine f~sıl
datıyorlardı: 

- Meşhur avukat Patria Martil ile • 
karısı. 

Dominik bu fısıltıları duyuyor, mağ. 
rur olmamasına rağmen izzeti nefsi, 
bundan büyijk bir memnuniyet duyu • 

yordu. Kocası sayesinde duyduğu bu 

memnuniyetini de, ve sanki lisanı ha -
liyle "evet, ben onun karısıyım. o da 
benim kocam .. deri gibi ona daha fazla 
sokulmak suretiyle izhar ediyordu . 

Otomobillerin önünde lokantanın SL 

hibi duruyordu. Bu adam gayet me§ • 

hur bir adamdı ve. yalnız yüksek !9üşte · 
rilcre karşı bizzat görÜnÜrdü. Avuka • 
ta: 

· - Üstad, dedi, naaılııni'i? Madam 
yemekten memnun oldu mu ? 

Patris onun elini sıktr ve: 

- Çok iyi idi, de<li, öyle değil mi 
Dominik? 

- Tefekkür ederim, üıtad, sizin gi
bi tahsiyetleri lokantamda görmek be • 

ni şereflendirtt. Otomobilinizde küçük 
bir hediye bulUTunız, aakm hayret et· 
meyiniz. 

- Hediye mi?. 

- Evet üstad. Supra Kordon - Ruj. 

Gayet güzel ve nefis bir şampanya 
Müsaade ederseniz, bu 1 üçiık hediye 
kabul ediniz .. Hayır.. Hayır muhter 
üsta<l I İtiraz etmeyiniz. Hatırhyors 
nuz ya, beni bir davada müdafaa etrh 
lUtfur..r.la bulunmuştunuz. Bunu unu 
mıyacağım. Her halde hed"yemi red 
miyeceğinizi de ümit etmek isterim. 

Patron hürmetkar bir lisanla kon 
§Uyordu. Ayni zamanda, bu hürmeti 
rağmen edasında, kartısmdakini ke 
dine müsavi telakki eden ve yapmıı 
duğu hizmetin altında kalmak iste 
yen bir kibarlık ta vardı. Patris, pk 
meşhur bir lokantanın sahibinin, Pa 
gib: bir yerde ehemmiyetint biLdiği iç 
redetmedi: 

- Peki. dedi, kabul ediyorum ve t 
şekkür ederim . 

- Çok memnun oldum, aziz üıtad 
Otomobile bindiler. Patriı otomob · 

idare ediyordu. Kansı yanına ot 
muıtu. Antuan'ın kö;küD:.in yolunu t 
tutar. Biraz sonra ,geldiler, Pltris ind 
köşkün parmaklığına yaklaııp kap 
çaldı. !çerden bir ıeı: 

- İşte, diye haykırdı, geldiler. Do 
rusu artık beklemiyorduk. Durunu 
ba!-ıçıvan yattı. Ben gelip açacağım. 

Parmaklık açıldı ve bir elektrik lam 
bası yandı. Patris tekrar otomobile bi 
nerek içeri girdi. 

Antuan Gaue, neş'eli, iriyan, saçl 
biraz seyrek bir a.damdı. Bir golf pan 
talonu giymiş idi. 

-Bahçede, dedi. oturmuı cigara iç" 
yorduk. Gecenin kokulannı, bu kokul 
ra karıpn ve medeni bir yerde olduğu 

muzu hissettiren hafif bir benzin koku 
siyle birlikte duyuyorduk. İyi ki gel· 

diniz .. Dur, Dominik acele etme. Yar • 
dım edeyim de in ... 

Fakat arkadaşı, Rişar daha evvel 
davranmış Dominike elini uzatmqtı. 

Genç kadın, Rişarın elini hafifçe tuttu, 
sıçradı, indi. 

Rişar Lörua, otuz beı yaşlarında, 

Antuandan daha zayıf, daha boylu, da. 

ha ince yüzlü, san saçlı ve bıyıklı, da • 
ha sakin, giyiniti daha güzel ve sade 

idi. Antuan ile müıterck oldufu bir 
tek nokta vardı. 

Bu müşterek nokta her ikisinin Patriı 
Martile karşı olan hayranlıkları idi. 
Daha çocukken onun tesiri altında kal. 

mı§ olan bu iki arkadaş elan bu tesiri 
muhafaza ediyorlardı. Patrisin parlak 
meziyetlerinin, sarih ve azimkar karak 

terinin gayreti sayesinde Paria baro • 
sunda iktisap etmiJ olduğu mevki ve 
şöhretin hayranı idiler . 

B:r nokta daha vardı ki, bu, belki 
hepsinden mühimdi. Patrisin kadınlar 
nezdindeki muvaffakıyetlerinıden de c>-

na hayrandılar. Şahsi cazibesi, bazı 

hassaları mahdut olan Antuan, kadın 

bakımından, önüne çıkan kolay tesa • 

düflerJe iktifa ediyor, barlarda tanış
tığı kadınlarla, geçici maceralar yaıı • 
yordu. Daha hassas ve daha zevkine 

Ü'.i§kün olan Rişar ise ,böyle maceral._n 
adi buluyor, aık işini kendilerine mes

lek yaptnıf olan kadınlardan hoşlanmı • 
yordu. O, sık sık değittirdiği kadınlar 

arasından, istediğini soçmek hakkını 

muhafaza ederdi. 

Bu kadınlar vakıa, aılu meslek itti • 
haz etmiş kadınlar değildi. Lakin, hiç 
te kendilerine kartı gösterilen alakayı 

ce.vapsız bırakmazlardı. Bunlar rk • 
eriya kocalarından ayrılmıt ve ken.di· 
lerine mustakbel bir koca arayan ve 
fazla nazla bu müstakbel kocayı kaçır 
mak istemedikleri için kendilerini ko • 

laylıkla veren ekseriya da, tiyatrolar • 
da olsun, filmlerde olıun rol arayan 

genç kadınlardı. Bunlar, Rişara, aıka 

benziyen bir şey verirlerdi, fakat hiç 
bir zaman onu tatmin etmezlerdi. 

Papaz Osman 
Tefrlkamızı dercedemedık. 

ÖzUr dileriz. 
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ıtiniz icabıdır monsenyör. Eğer bunlır - Bunu da defediyorum, dedi. nın ıuya düımesi klfi delildi demek? 
da 16zükilneniz, aizi derhal tanıyacak· Saetu. tatkınhk ve hayret içinde Taliıizlik ve beldbahthiını tamamlamak 

k ceriye doğru ııçradı ;e dchıet içinde için, timdi de, onun ölümw;den bir mild lardır .. O zaman, ızı ele geçirmek niye· mırıldandı: 
tile burayı gelince, bir de bakacatıa ki. _ Bu da ne?. det ıonra kurbanınm bıabaaile brplap• 

d da k yordu. Ve kendisini; döA-:'ıte, U.tadJana mey an yo · Fazla dütünmer.e vakit bulamadı. Pır ... 
, • ük" " üıtadı zannederken, ıilihmdan tecrit e-- Hakkın var ... Buralarda ıoı • dayan ıüratJe onun üzerine yürildü ve 

dilmek ıuretile lekeleniyordu. Hiddeti• tı]ekten sakınacağım. Fakat Tan 1 atkı· bir yıldınm silratile ktlıcmı kullanmağa mınldandı: 
na beni fazla bekletme. batlayarak hücuma geçti. Saetta bu 

- Baıımda felaket ve ıeamet dolap· _ Merak etmeyin monsenyör. sizin darbeleri defetmek için bütün bilıi ve yor. 
için çalıtırken, ayni zamanda kendi inti- dikkatini urfetmek mecburiyetinde ka-

Baıka bir zamanmda onu korlrutm kamım için de çalrııyorum. Bu itin mu• Jryordu. Şimdi artık mahvolmak ilzere b 
d bulunduğunu görüyordu. Fakat bu onu u dütünce, bu defa da onu büabUtiln 

vaffakiyetle neticelenmesinde benim e çileden çıkardı. Şerefıia ve artık mana· 
asla korkutmuyordu. Bu kaaırKa gibi 

büyük menfaatim vardır. hücumlar önünde bütün döğüş sanat ve 11ız mevcudiyetine bir nihayet Yermek 
Sen Jülyen doğru söylü•·ordu ve Kon tdamarı kabarmıttı. Pardayanı unutu· hususunda çılgın bir arzu duyldu. 

dni bunu biliyordu. Ona,ftimat ettiğini d B d b' k Meydan okur bir tavırla batmı do~. 
-s yor u. u a amın ır sır sa ladıgınr ve • 
ıösterir bir tekilde batını saJladı. Yol· onu öldilm1ek istediğini unutuyordu. rulttu. kollannı göğıilnde kavuıturdu 
culuğun Ost tarafı sessizlik içinde ~eç- Herteyi unutuyordu. Yalnız karşısında ve şövalyenin gözleri içine bakar.:k ba· 
ti. Konçini evine döndü. Roktav. Ey• ki. emsalsiz ve fevkalbeşer bir dö~üşçü· ğrrdı: 
nOI ve LongvaJ beraber uzaldıttılır. yü görüyordu. Ve ona hir tek küçük dar - Pekilif öldilrun beni!. . 
ArkadaıJanna gösterilen itimattan do- be indirebilmek için hayatını feda etme· Pardayan sakin bir vaziyette krlıcmr 

ğe hazırdı. kınına yerle9tirdi ve omuzlannı silke-' layı biraz kıskanıyorlardı. Sen Jillyene 
d ~ Pardayanın bir sürü darbe ve hücum- rek is+ihfafla: 

'
elince, o ıJa, mühim bir iti ol u.unu k · d' 

d tarı. b:raz evvel Sacttanın yaptığı ıribi, - Eğer sizi öJdilrme ısteaey un, -•yliyerek, e(endilerı'nı'n evi civarın a • ..1• • • üd f d k 
.u nıt darbeyi hazırlayan oyunlardan bat· dedi, bunu, kcn;;ıınızı m a aa e ece 
onlardan aynldı. ka bir ıey değildi. Fakat Saetta kendi bir vaziyette bulunduğunuz zaman ya. 

O ıUn Konçini, Luvrda nöbetçiydi. oyununda muvaffak olamadığı halde, pardım .. Yapılacak daha mühim bir itim 
Aktam. 111t ıekize dotru evinden çıktı Pardayan muvaffak oldu. var .. Biraz konu,ac•gız. 
ve sarıya dolru yUrildU. Saettanrn kılıcı mukavemet edılmez Saetta ıinirU bir kahkaha attı: 

Arkaıından ve hayli uzaktan bir göl ·bir tiddctlc elinden fırladı ve havada _ Dotru! .. Unutuyordum. Oilunuır 
ıre fır'-aralr, gialice onu taki. be batladı. ~niş bir daire çizdikten ıonra Parda· hakkında bavadis iatiyonunuz?. Size 
• "' nd y~mn arkasına düıtü. Saetta bir defa terütaze bavadiıler '(ereyim de görün .• Bu CPöJıe, ıene Sen Jillye 1• 

• ·ı· · · k daha dehıetle geriye sıçradı ve o zaman Şimdi artılr aöyliycbilirim. Efendiılnin saraya girdı ıne ıyıce a hakikati bütün vüzuhile anladı ve çrl- Pardayan hlYretinden dona kaldr. .:.ı'nce döndü ve bu defa gizlen 
naat geu. • gm bir tekile bağırdı: • Sabık düelJo üıtadı hakkında. daha ille mele l"-um görmeden, s. e.n t.onore •. o· ha 

.,. - Siz Pardayansınu: r nazarda bir fikir edinmiıti. Pek klı o-
kafmdan yUrUyerek Konçmının evıne Pardayan sadece: larak, onu korkutmanın bir ite yaranıı-
oirdı'. liri dakika sonra, Leonora Galiga· 
., - Evet, dedi. yacağını dütiınüyor ve onu nasıl s8yJe-
ym karpaında hürmetle eiiliyordu. Saetta yanm cğilmit bir vaziyette ve tcceğini kendi kendine ıoruyordu. HaJ. 

Genç kadının, ıuali Uzerine, Sen JüJ. gözltri fırlamıt bir halde ona dikkatle buki, itte Sactta derhal konuımafa razı 
n reanıf rapor veren bir aıdam tavrile bakıyordu. Ve birdenbire, çılgın bir oluyordu. Onun çıldırmak derecesine Y

e • · ü-t.u;1ı.....~1-_....:...........__.~__,....__;~~~~~~~~~------~ kıtıca~f.!l~e~d~ecli~:-------------~-'wu~.-u.u .. t· i.n' .,. 



muıtur. 

Pardayan onu birdenbire, kolunun 
ucunda, baftya 'bldlruak ealladı. Saıt
&. -.oıı uatinln ya1ı:taittfını anıeb •e 
t8s1erlnl kapa& 

Pardayan daha bUytllt bir tlddetle 
onu yere bıraktı ve korkunç bir ıeale 
ktlkredl: 

- X>efoU Senin gibi ~iı ezmele 
11Ue cıeem-ı .. DeMr. 

Pirdi.yaram gaılednde 3yle bir ateı 
nrdı •• llyle korkunş. ve ayni zameııda 
lyJe ~licenabtı ki, Saetta onda, ıemavt 
bir cezanın tirııaallnl ıantu. Ve mUtlılt 
rQibinin pensesi aruuıdayken korkma 

! 

Konçipl 'C!Utünceli ve ırakfn it r vazl. 
yette adımlannın batında yürilyordu. 
Salibe yaklattıklan zaman, bap sarılı 
Mr adama teaadut ettiler. Bu ade:n. Par 
dayan, Bertiyi gUıet Peretin evine te1· 
yi ettiği zaman, lı:..,mtn önUnde gblen· 
ıaıit otan adamdr. 

Uç asilzadeden J:>iri bu adamı ıöriltı· 
ce: 

- Çok geç kaldın Sen Jillyen. dedi. 
Sen JUlyen de garip bir endiıeyle 

baJırdı: 

... 
o= 
li:1 
.J 
m 
a:: 
li:1 

"c 

i 

PARDAYANIN OCLU 

- Serıerl yakalanmadı mı? 
Konçinl sevinçten ziyade esene: 
- Öldü, dedi. 
Sen JUlyen köpürdü: 
- Kırk kitiden fazlaydınız .. Onu diri 

olarak yakahyamadınız mı? 

Longval soğuk bir sesle söse kanıtı: 
- Akıllısın mapllıhf Kırk kitt ol

t!uğumuzu aöylüyorıun ı .. Say balc<llım 
·şimdi, kaç kifiyu. 

Ronktay da baınu sallayarak: 
- Bizi hayrette bırakan bir tef var

aa, o da hill kendimizi Jaf görmektir. 
Değil mi monsenyör? 

Konçini baıiyle evet itareti yapt~. 
Sen Jütyen derin bir hayretle: 
- Bu derece mi? De11enize bu adam 

ıeytamn ta kendisiymiş? 
JConçiniyle üç adamı di§lttlnl grcırdat 

tılar vt müthit küfür ve llnetler mınl
dandıle.r .. 

Sen Jülyen tasavvur edile.miyecek bir 
· etefle devam etti: 

- Halbuki ben onun kalbini yeme&l 
-~late~t 

KonÇini ıarip bir tavırla: 

-~n fen• ha1de 
nef retı :e n 'lllrtn· 

- Hakkım -~.,.? 'Beft cid-

~ıı JPil*1' ~~- Şefi! 
..... ~~-..ııflllsJ~~ 

- t>oğrU monsenyör fibt isl:(f 
faydam dokunamınc•k ,ife • 
dum. D61Upeseın bile, ke~ yor
mamak ıartile, dıpnya sık~fleccğimi 

dtltündUm. Ve aklıma ıUZ.l ~k gUnl 
bir filclr gelmlıti. Bunu mevkil\ile koy
dum. Size mükemmel bir intikal\ ıeitrt. 
yordum, monsenyör. 

- Ne demek isrlyonan 1 
Peretin evi önUne gelmitl'1'~ len 

Jiilyen onlan ıclurdurarak tordu: 
- Bu kapıyı tanıyor muıanuz? 
Roktay cevap verdi: 

- Tanımu olur muyus? hner e
çtn itin. tam kamını dettiiimt za 

"""" Evet, fite o kapr .. Bu çiti de g 
yor aıuaunuı? Ben bu ZSğledm to 
qütiia vaktimi if te bu çitin arblftl 
geçirdim. Ve neler gördünı. neler 
senyör. 

- İzah et. 

- Bize mütemadiyen her 
·ar.attığınız genç kııın İllrıi Bertiy'4r. 
değil ıni monsenyör~ 

Konçini ümit n bcyecın i~itnıHM~ 
yarak; 

- 'vet, dedi, yoku ~u btıl~ıtau~ 
Sen Jülye'n gülümeedi. 

- Sabredin monıenyör,, b\t. 
eWi~ ~ ... •Mlfllll boylu, ince, uzun, takriben on al 

ı.rmda. sanıın mavi gt;ıtıı .. 
- Bvet! Ta kendiıif .. Onu ~~ 

rur.1o1M1r, Wtrede~. Ne zaınan? ı6yle'Ufte 
~.!M:Jı .. JlıJll9oli kapıyı ght\rer*. 

- Senin burada ne iıın var? Y11 n 
~ğjiımene mani OlujOr a;e, ,.,~ ... 
man kararlaıtırılmamıı ııiıtdı 1 

iedi. Bıs pnf 



~uk. çiinomedcn yemek yiyenler, !azla baha· 

Mı• J • ratlı ve biberli yiyenler, bilhaata içki içenler mi• MAZON HAZIMSIZUCI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI 
aiderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir tiıc 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müatahzar1a kıyu 
kabul etmez. MAZON iııim horoz markaama dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu, latan bul TUZU 

Y cnipostahanc arkasında 

ıue n ıze delerini tahriı ederler ve 

0
. . . Ek,ilik, Hazımsızlık M;EVVA 
ıkkat ve 1Yl HAZIM cd.inız. ağırlık ba§ dönmeleri hissederler 

!.,ADYO 
l&~"BUL: 

18,30 pl!kla danıı mulikiıi, 19,30 konferaııa 
!ıe;voııu haU<eı\l namına lhsan Arif Gökpı 
,~ taratmdıuı (Ltikllk) 20 Netihe ve ar 
~lan ta.rafından Türk muslldsl ve halk 
llrkılan, 20,30 ömer Rıza tarafından arapqa 
IG)1ev, 20,45 Semahat ve arkada,ları taratın 
dzı Türk nıuslklal ve halle §&rkıları, saat aya 
l't, 21,15 orke.ııtra, 22,115 ajana Ye hona ha 
lıerıen, n erten günllı:ı programı, 22,30 pille 
la •ololar, opera ve operet parçaları. 23 son. 
:\'trANA: 

18,015 karışık yayın, 18,35 muılkl yayını. 
19,25 karııık yayın, 20,30 orkestra kowıerı. 
21,45 kan§ık yayın, 22,45 viyolonsel konııerl, 
23,115 muhtelit haberler, 23,25 eflenceıı kon 
ler. 
!'&şn:: 

18,35 koro konscrl, 19,315 konferans. 20,0!i 
Crkcstra konıerl, 21,20 kon!erB.11B, 22 çingene 
otkeatram, 23,15 haberler, vcaalre, 24,215 mu 
~kt, 1,10 11on haberler. 
lSUKnEŞ: 

19,05 gramofon, konfcranı, 20,25 orkestra 
konseri, 21.25 konferaııa, 21,40 piyano konıe 

, §an kon.ııerl, 22,35 haberler, hava, epor ve 
aatrc, 22,M k~r. 23,MI haberler. 
Lo:NDRA: 

lll,05 oricestra ve ıan. 20,05 ınuaikl, 20,25 
kanııl: yayın, 20,35 piyes, 21,05 muılkt, 21,35 
konaer, 22,05 orke.ııtra koruıerl, 22,415 mUna 
ka,a, 23,05 karqnlc yayın, 23,30 muırikl, 24 
35 hava. haberler, gramofon. 
ICOMA: 

18,20 oda mu.ııikl.ııi, 18,55 karıoık yayın 
21,45 1uı.n§ık musiki, 22,05 operet, 24,05 ka 
rtııık musiki, 22,05 operet, 24,05 haberler, ha 
\'a, 24,20 dans muslktat. 

N6betçl Eczaneler 
Bu ~m ~ehrln muhtelif aemtlerinde nll 

betçi olan eczaneler ,unıardır: 
İstanbul clbcUndekfler: 
Eminönllı:ıde (Mebmet KUun), Beyıwtta 

'(Belkl!), KUçUkpazarda (H. Hulftıl), EyUpte 
(Mustafa Arif), Şehremlnlnde (Hamdi), Ka 
rıtı:Umrliktc (Fuat), Samatyada (Rıdvan). 
Şchzadcbaoında (Asaf), Akırarayda (Etem 
Pertev), Fenerde (Htaameddln), Alemdarda 
(AbdUlkadir), Bakır köyde ('.btepan), 
Beyoğlu cihetlndekiler: 
Galata.ııarayda (A. Cevat), Bostaııb&§ırıda 

(Garib), Galatada To~ularda Hidayet, Tak 
almde (Keml\l RebUI), Kurtuıu,ta (Galopu), 
Jo), Maı;kada Feyzi caddesinde (Maçka), Ka 
l!mıptı§ııda (MUeyyet). Ha.ıık5yde (Nealnı A• 
ııeo), (Beşll<U4ıta (SOleyman Recep}, Sarı 
Yerde fNurl), 

U.ııkUdD.r, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Usküdarda (İmrahor), N:&dık!Syde SlSğUtlU 

çeıımede (Arman HulQal), BUyUkadada {ŞI 
nui Rıza). Heybelide (Halk), 

Miktarı 

265 çift Manevra kayıeı, çanta \'e 

1 SINBMALAB 
SEYOaLu 

SAKARYA 
YILDIZ 
SUMJtB 

1 PrOırarnmı blldfrmemtıtır 

I saadet. Palyaço 

1 Bildirmemiftir • 

1 öldliren zehir Lorel Har-
dl çocuk hD"lıiıan 

1 Bildirmemlf Ur • 

1 Nil ıarkuıı. lılikimavz 

1 Ta?UbulbL Kırmızı derlo 
ıuer çetNI 

1 Yeni Hatay. Settııer. 

1 Nil ıarkıır 

1 Bildlrmtl§tmlr. 

1 BlJdlrmoı,tmlr. 

1 .Altın arayan kul&r. H1ıa 
dlat&n k&ııralllantan. 

llA.NV~ 1 Parmak izi. Ç61 aeraerlleri 
(Eald uto171) 

1 Cinayet cezan, Golem 
Dell kral, 

7.AFltB 

lSTANBUL 
rDAll 1 Roma tte,ıer !çlnde. Lorel 

Hardi dertltz arkada,lar 
lılD..LI if 1 Bildinııeıniftlr. 
AZ&ll 1 KalienL Fantoma 
BIJAL 1 ötüm ıuaı. Şobertın a,kı 
ALUd).ul 1 :Etenkll peçe. Tangollta 

BALK ı Damralı haydutlar. Antak 
(!:iki xı.Wbe7) ya ve takendenın 

tayyar• 
ŞA.FA.5 1 - Çard&§ J'Urıtın 
NarWı&P' 2 - M.lki Mauı 

KADIKOY 
BALS ı öıum perili. 

OSKUDAR 
llALll t Linç kanunu 

BAKIR KOY 
Mit.~ A.DI t BlldlrmemioUr . 

KARAGÜMROK· 
AY : Sal'lfm karmen. DUnya 

havadis! 

AÇIK MUHABERE 

Me,slektafınız im.zasile mektup gön. 
deren a.rkada§la görti!Pllek arzusunda
yım. Adresini bildirmeftini samimiye
tinden beklerim. 

Dok"tor lbrahinı Necdet 

Askerliğini bltlrmf ş 
kısa hizmeti il ere 
Bakırköy askerlik ııubesinden: l0i6 sayılı 

kanuna t~vftkaı:ı Jruı& hizmetli olarak aaker 
llklerinl :)'aııs.rak terhl.ıı edlJtnie bulunan ıu 
bedi! kayıtlı ga:rrl iı!Am tablb, baytar, eczacı 
klmy:lger, diş tabiblerinln yedek aubııylllc 
muameleleri yapılmak üzere ıu'beye m\lraca 
at etmeleri illn olunur. 

tabanca kılıfı. 290 kurue 57.63 
139,12 265 ,. Tlılga 7 lira 

265 ., Getir 230 kuru .. .. . 45,71 
Belediye zabıtası memurlarına. y:ıptırılacak olan üç turlu ış a~ı .. a~~~ ~çık 

eksiltmeye konulmuşlardır. Numune ve §artnameleri ı..evazı~ Mudurl~~n~ 
görülebilir. İstekliler 2490 No. it kanunda yazılı vesika \'e hızal:ınnoa gostcrı· 
len ilk teminat makbuz veya mekhıl::ile beraber 1 7 937 per~embe günü saat 
H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3459) 

Büyükdcrcde Büyükdere caddesinde 90 
numaralı kahve karşıeında 67 metre 
murabbaı arsa. 
BUyükdcrcdc Büyükdere ca.ddesınde 
209 numaralı kahve karşısmda 104-
metre murabbaı arsa 

Senelik muhammen 
kira.sı 

13 

10 

İlk teminatı 

0,98 

0,75 

Bcykozda Şahinkaya caddesinde 2 nu-
ınaralı dükkAn. 60 4,50 

Yukarda semti, senelik muhammenkirMı ile ilk teminattan yazılı olan ma. 
fallcr teslim tarihinden itibaren kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık ar:tırma.· 

Ya konulmuş ise de belli ihale gUn!lndegiren bulunmadığnıda.n ~azarl~ga. Çt!V· 

?ilıniştir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler hızaların. 
da gösterilen ilk temioat makbuz veya mektubile beraber 7/7/937 çar§amba 
~U saat 14 de Daimi Encümende l)ulunmalıdırlar. (B) (3810) 

Hepsine 250 lira kıymet tahmin olur.an Sultannhmette Tavulrhane 1<>kağm. 
da 27, 29, 31, 33, 35 No. lı f'!V ile anır -ankazt açık artırmaya. konulmllftur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 75 kuruısluk 
ılk teminat makblız vey:ı. nıektubile beraber 1/7/937 perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3159) 

Su fıçılarının t/ilk. T.1~7 ~tinden itibaren metnb9 auyu nılril •• 1&b • 
ltftda Jrul!arulmasr yasak edilmiş ve bu husustaki Belediye tenbihini aynen ap• 
fry. yazılmr3tır. f1An olunur. 

TENBtHt BELEDİ: İçilecek !Ulann fıçı ile nakli ve eatılmaır yasaktır. 

Muhalif hareketi sabit olanlar umuru belediyeye mij.lc~ik ahklinı ccztiye kanu· 
.rıuna tevfikan tecziye olunurlar. :es.) .(3808) 

l11tanbul Levazım Am1rliği 
Satınalma Komisyoınu Ulnlan 
MUtealıhit nam ve !hesabına. 120 

adet kayık tabtğt 60 adet tevzi kbeın 
56 kapaklı çor'ba. Jdiı.esl 120 adet tuz
luk 5(lj937 par.arte.!i &fulü saat 16 da 
Tophanede satımQma. komisyonunda 
açık eksiltme ile alınaco.ktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 296 lira 60 
kuruştur. lık teminatı 22 lira. 25 1m
ııııtur. 

Şartname ve nümuneleri komisyon.. 
da. göıillebilir. lstcklilerin kanuni ve
ıııikalarile beraber belli sa.aite komis
yona gelmeleri. (19) (3813) 

Maltepe askeri lisesinde mevcut 
olan (2500) teneke \•e (98) adet ma. 
karna çay ve üzüm sandıklarına talip 
çıkmadığından 5 Temmuz/937 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede satmı 

Saym yolculanmızm nazan dikkatlerine: 

ŞtRKETi 
HA YRiYEDEN: 
Kabataş, Be§ikta§, Ortaköy, Kuruçqme, Amavutköy ve 

Bebek iskeleleriyle köprü araaında muteber olmak üzere me.z· 
~ur iskelelerin bugünkü bilet fiyatlarına nazaran ro ] 5 tcnzi· 
latlı aylık abonman kartı ihdas edilmiştir. 

Kartlar l temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 
Bu knrtları hamil olanlar umumi hatlarda olduğu gibi itbu is. 
kelelere ayni günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

lıbu kartlar pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aranıl· 
maksızm §irketin bütün iskeleleri arasında muteber olacak· 
tır. 28 haziran 937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektör· 
lük dairesiyle lc:larei Merkeziye Kon trol Müdiriyetinde satrp. 
ba§lanmı§tır. 

~a~~a::!:~onunda açık arthrm:un Aylık kart bede 11· 
Tahmin bedeli 144 lira 70 kuruştur. 

T~minatı 22 liradır. E§yalar okulda lk 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko- inci mevki 255 kuruştur • 
misyona. gelmeleri. (21) (3815) 

Birinci mevki 3822! kuruştur. Müteahhit nam ve hesabına. 300 
&det kıl yem torbası eksiltmesine ta. Köprü ve nakliye reıimJeri olan 65 er kunıt yukarıda yazdı 
lip ~ıkmadığından 5jTemnmz 1937 pa- ve 2 inci mevki bilet bedellerine dahildir. 
zartesi günü ıııaat 15,30 da Tophanede r.ml 
ntın~ma. ko~Qoou~a ~~l~a------------------------------
alınactktır. Tahmin beddi 300 liradır. I t b 1 GU ux.n B UdU iti"" o d İlk teminatı 22 buçuk Hradlr. Şartna. S BU U mr ~ 8Ş m r J{ ll eo: 
me ve numunesi komisyonda görllle'h!· GUmrUk satışından: Sarayburnu ~ numaralı gümrük a.mbar>nd& P. Y. Cı 
lir. lsteklilerin belli l!laatte komisyona E markalı numaruız 531 sandıkta va 30532 kilo taralı ağırlığında. ve 4580 
gelmeleri. (20) (3814) lira değerindeki kaçak ve kısmen bozuk ve kısmen de bozulmak üz.ere bulunan 

ldarelerl İstanbul levazım amirliği. 
ne bağlı müessel!lat için 32 bin kilo 
kırmızı domates, 80 bin kilo patlıcan 
on bin kilo bamya 1300 kilo yeşil in. 
oo biber, 4000 kilo dolmalık biber 
11500 demet maydanos 13 Temmuz 
937 Salı günil saat 15,30 da Tophane. 
de Satınalma. Komisyonunda. kapalı 

zarfla. eksiltm~i yapılacaktır. Tah. 
mln bedeli 6774 lira 75 kuruştur. llk 
teminatı 508 lira 10 kuruştur. Şartna. 
mesi komisyonda. görülebilir. 1stckli
lerin kanunt ve.sikalarile beraber tek
li! mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona \'ermeleri. 

(16) (3670) 

Müteahhıt narn ve hesabına. 300 met
re hortumu ile herabcr motörlü yan. 
gın tulumbası 13 temmuz 1937 salı 
gUnü sa.at 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda açık eksiltmeyle alı. 
nacaktır. 

Tahmin bedeli 2400 liradır. nk te
ınınatı 180 tiradı:-. Şartnamesi ko. 
raiıyonda görülebilir. tateklilerln ka. 
nuni veeikalariyle beraber belli 8aatle 
komisyona gelmeleri. (3018) 

KLRU!V doktoru 
Necaetln Atasagu;1 
Her giln Hi,30 dan 20 ye lcadaı 

Ulelide Tayyare apartJmanlarrnda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dat 
muayene parasızdır. 

DIŞ TABI Bt 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa• 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
ıi No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma gilnlerl 14.20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

•:••ımııııa•mm•ı ıa:mzız ı ııı:anma :. .. 
il HABER'in !i 
ıl Şeker ~ 
ii kuponu il 
C L 
=
1 -3- r 

1
., ~R! 

Bu kuponları 30 gün ne~rcdece 
ğiz. Onlan hergtln kea!p ıaktayı 

1. 

nız. 30 tanealnl bir ıeri halinde bl• 1 
rlkUrip idaremize ı;eUrenlere bir 
numara verecetız, Sonra ulusal eko 
aom.1 ve arttırma kurumunun latan 

H bul fUbcftt taratmdan tayin oluna• 
calc bir gUnde btı numııralar ara.ıım 

:: !H: da kura. çekileccktlr. Hediyeleri İl 
cP.man lMlO kllo ,,.kerd!r. H 

ııwmıııımr.a:mtm::r.n::::::c::::ı:::::ını:ı 

kesme §eker açık artırma. ile Sirkecideki aatl§ salonunda. 12/7 j937 günü uat 
14 de şartnametıi mucibince satılacaktır İsteklilerden 345 lira muvakkat temi-
nat ve maliye unvan tezkeresi aranır. (3652) 

Kendi kendine 1000 kellme ile 

Fransızca dersi 
Resim: 18 

Une Traveırs6e 
(Bir deniz yolculuğu ) 

1-Le navire: gmni. 2 - Le transatlantique: tratUJatltıntil;. 3 - Le pont 
güverte. 4 - Les bastingagee: parma'klıkkır. 5 - Les pa.ssa.gers: yolcular. 
6 - Le 'quai: rıhtım. 7 - Le capitaine: kaptan. 8- La pa&erelle: kaptan 
köprüsü. 9 - Le ba.ssin: havıtz, liman. 10 - Les remorqueurs: romorkör· 
Zer. 11 - Le pa:guebot: posta oopuru.12 - Le môle: dalgaktran, i!kıeZo bi
na.~. 13 - Le semaphore: deniz kcnannda i~rct kulesi. 14 - La cargai.. 
son: yıik. 15 - La gruc: ufoç. 16 - Un matelot: 'bir gemici.. 17. - La. 
pass~elle: geçit, Uıkcle, gemi merdiveni. ı 
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