
tevki . ~ 
I edıT.cmlerden: fabrikatör Moro dö ıa Möz, <Wk Pozz.o <li BOTgo ve ha-

va generali Düsenyör ... 

IFraınsada isyan teşkllAtı 

Milyarder Dük 
tevkif edildi 

Asiler Harbiye Nezaretinin gizli 
Lı evrakim da elde etmişler 

1~ıaz ı r ladıkları "kara 
ı~te,, de kimler vardı? 
tcıki{a"• 27 (Hususi) - Gizli ihtiıaı 
İnkı§l.f~ı hakkındaki tahkikat, seri bir 
ttdj~· an sonra, hemen hemen sona 
lcti :~en, Emniyet Direktörlüğü isim 
tiyı t ıyetJe tesbit edilen komplo şef. 

11 e baıhca azalarının kaffesinin • 
. n;zaret altın<ia bulunduklarını ve 

ltt ~ bir. iki gün içinde tevkif edi -
trın·1 't • • • 

emın etmıştır. 

'h·r 1 'Ye nezareti, matbauata verdiği • 
~ tebliğde, ihtilal teşebbüsünün 
' tti hakkında, ezcümle şu matu -
~ek:cdir:. 
~it h ttlenq pli\JU, '°" derece dik
' ltırtlJ:ımıştır, Yapılan bir arat· 
&7nasıada bilhassa, İahte nüfus 
~ .. rı at~ ~~ale yarayan bazı Jeva-ıım, 
~r~1İ.h~ın talimat, muhtelü rrunta
~ .... ~1'-aoıµ kuvvetleriyle askeri 
lı~ırı;: ve bunlara kumanda edenler 
~ ~h rnat~mat; Paristc bir çok 
'tıı reçtcn bulunan ve scvkülceyi§ 
d~. :p er~e olan binalann liste ve plin-

arıs k ı· ana ızasyonunu gösteren 

Fron...,a Kralı ohnak «ldiasınao bulu
nan Giz dükıası. (61 'Y(J§tndcı olan bu 
zat "VçüncU Jan'' 1mııan1le FraMG 
kralı olmayı kurmaktadır. Oğlıı Parla 
kontu da "veıüı1ıt11 tır.) '-:::--__ ~Devamı 10 uncu~ 

~ine sDDAh göınderno ayormuş 

Japon Başvekili 
s lngiltereye çatıyor 

ovyet Rusya, Tokyo elçiliği 
• ~o~rkamm Moskovaya çekti 
t:llltı. e~~ 27 (A,A,) - Sovyet elclll-ı lerin Cinlilere Hongonk yolu ile si
aı"" l'aı0 erı erk!nr geri çağrılmış- IA.h ve cephane gönderdiği haber a-

ıı.,.Otltu~ Yeni Sovyet bUyUk elçisi ımmaktadır. 
~O.ı. ~ ''azifcslnde kalmaktadır. Japonyanın Çin ile müzakerede 

8 ere ve sulh .saatı bulunmak için şartlarının ne olduğu 
'l'oıt daha gelmemiş herkese malilmdur. Fakat bu muza-

ttellıs Yo,. 27 (A,A,) _ Başvekil kerelere girişmek saati daha. henuz 
hll.t9 1ı: l(onoye bugUn Nııgonyaya çalmamıştır. Binaenaleyh başka 
ıtı edetınden evvel gazetecileri ka- devletlerin tavassut teşebbilsU de 

1~ " ..... ~~ek demiştir ki: faydasız olacağından reddolunacak-
~ l'flll ?-.;' Pon kıtaatının Heri yUrilyUş tır. 
b Dora ltanklne kadar mı yoksa Han Japonya Çin milletine karşı değil 
ttı'ltıt1n adar mı Beri götürecekleri münhasıran şimdiki hUk\lmete karşı 

1 ~l\ı. :a şimdiden bir şey söyliye- harbettlğlnden pıne il!nı harbetmek 
~~\etıer~kat Hnnkco, ecnebt mcm- tamamlle lUzumsuzdur. Maamaflh 
t il or<l e olan llUsakından dolayı eğer Nankln hUk<lmetl harbi uza t -

b~ltıJı1 Usunun sll!h ve mühimmat makta. ısrar ederse vaziyetin değiş
i etm t ille esi hususunda cok mtilılm mest ihtimali ''ardır. 

ttıuhınırkezdtr. Binaenaleyh b6yle Dlğer taraftan Japonyanın dokuz 
ıııilk es bir me\'kif Çinin elinden al- lar muahedesini feshetmesi de muh-
~lr hareket olur. lngillz- 1 ~ Devamı 10 uncuda 

_Sayın Şık Bayanlar ...... 
Bayramlık tık p.pka, çamaıır ve elbise
lerinizi ucuz fiyatlarla MODELLA ma· 
ğaza ve atölyelerinden tedarik ediniz. 
Daiına son n yeni modeller bulunur. 

MODELLA 
-BEY()(lLU ISTIKLA.L CADDESi 318 ..... 

g 

Cumarte•I "an iJleri Tel: 20335 

Yağmurlar güzünden bir kaza oldu 

Eliziz yolunda 
bir tren 
altında 

toprak 
kaldı 

Ilndat tren~eri tahrik edildi, 
tiç 1 1 Eıpn.iden derhal lmdad trenleri talı· dilen aBkerlerden Niğdeli Durmuş 

rik edilmi§, kaza yerinde derhal faali- . yara ı yete geçilmittir. Bir mUddet sonra oğlu Halıl ve Mehmet oğlu Yusuf ya-
tren topraklardan tem.izlenmiıtir. ralanmı§]ardır. Sökeli 0smanın da a-v ar Kazada ölen yoktur. Yeııi terhise- yağı kesilmiştir. 

Ellziz, 26 (Huauat) - Ergani.~ 
!biz arasında itlyen bir trenin Göl
cük ve Gezin iBWsyonlan uumda yı
kılan bir yarmanın altında kaldığı 
ha.beri gelmiştir. Nüfusça zayiat olup 
olmadığı henUZ meçhuldUr. 

Ankara, 27 (Husust muhabirimiz
den, teleforila) - Gölcük - Gezin ara
sında kazaya uğnya.n tren ytik ka.ta.
rıdır. Alaka.dar dairelere gelen ma
lfunat kazanın ilk gelen haberlerin 
tahmin ettirdiği gibi korkunç olmadı
ğını bildirmektedir • 

Son günlerde yağan şiddetli yağ
murlar bir yarmayı bozmu§ 
ve topraklar tren geçerken yıkılmı§, 

katar toprak altında kalmıştır. 
Kaza haberi gelince Eli.zizden ve 

Ankara radyo 
istasyonu 

Haziranda ••lema
Qe hazır oıacak 
Ankara, 27 (Hussui) - Etimeeudda 

kurulmaktan ol"1 bUyük radyo fatu
yonu ve hava kurumu binaaı yanında 
yapılan stüdyo gelecek haziranm 23 
ünde tama.mıanmıt olacak ve P . T. T. 
idaresine teslim edilecektir. 

Bu istasyon kısa dalga ile de neşri· 
yat yapacak ve kudreti 20 kilovat ola
ca.kttr. Uzun dalgalarla yapılacak neş
riyat ise 120 kilovata. kadar çıkabile-
~ktir. . 
Kısa dalgalarla neşriyat yapan ve 

dilnyanm en kuvvetli istasyonlarından 
biri olan Londra istuyonu da 20 kilo
vat üzerinden çall§Q1aktadır. 

---------------------------
B u g OnkQ 
savımız 

16 
Sayfadır 

Kurtuluş otobüsü 
tramvayla çarpışll 
Beş kişi yara~andı, otobüs 

harap oldu 
DUn gece aaat 22,30 da iKurtuluş 

Tepeiistilnde feci bir otobUs • Tram -
vay çarpışması olm~ur. 

lmı1l'den yeni getirtilen ve Kurt.u
luş iha.ttmd& i§lemiye b&§lıya.n Samiye 
ait ve eoför Cevdetin idaresindeki 
l<K4 numaralı otobila, Beyazrttan 
Kurtul111a gelen ve vatman Mustafa
nm iaarealnde bulunan 16 numaralı 

Cİturtulue-Beyazrt) tramvayı ile kar
tıllM!IDlıt ve mesa.f enin ~k km& olma.-

sı yilzünden kazanın önüne geçileme
miştir, 

ÇarpI§ma o kadar giddeili olm~ur 
ki, tra.m.vaym ön kısmı ile otobli8tin 
makine aksamı ve karoserisi tama
men harab olmuştur. Kaza.dan en za. 
rarh çıkan şoför Cevdet olmuştur. 

Cevdet, başından ve vücudunun muh
telif yerlerinden yaralanmış ve baygın 
bir halde hastaneye kaldırılmlfbr. 

_... Devamı ıo uncuda 

Karayel fırflnası 
Edirnekapıda bir dam çöktü, 

bir çocuk yaralandı 
Birkaç gUndür oldukça şlddetU Dun hava tazyiki 762,2 rollimetre 

esen yıldız karayel fırtınası yUziln- ve ~zgA.rın sUrati saniyede 5 metre 
~en Ka radentzde vapur seferlerinin idi. Suhunet 7 dereceye kadar dUş-
intlzamı bozulmuş ve yola çıkan Ya- müı.ttU. Busun ise asgari suhunet 5,4 
pur, yelkenli ve motörler limanlara de Jıtndar inmiştir. 
sıtınmışlardı. Fırtına dUn de şidde- s~n yirmi dört saat zarfında met
Unl arttırarak devam etmiş ,.e bu re r.ıurabbaına düşen yağmur mlk
yilıden boğazdan Karııdentze çıka- tarı 4 9 mHimetredir. 
cak olan kilçUklU bUyllklU 30 kadar 1 cştıköY rasat istasyonundan ,.e. 
tekne seferlerini tehlr etmişlerdir. ES'" Dcvıımı 10 uııcuda 

ODALIKLARIN ikincisi 
<C.E: .R R AD E 

Bugün 5 inci say/ ada okuyunuz 
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2 HABER - J\kşam postan 
=-_.;-::-:==ıı===:::ıı~--==-=========~======:=====:==;~M:;i:;,ll;==e::tl~er=:C:;=e~miyetinin eski binasındaki içtima salonu boks salonu yapıldı ..• 
1Jış Siqasa - Gazeteler -

Fransa da 
cumhuriyete 

suikast teşebbüsü 
F RA.ı.\ISAD~ sağ ~enah zümrele: 

rin f aahyetlerı etrafmdakı 

tahkikat çok ciddi bir safhaya gir
miştir. Önce pek o kadar ehemmiyet 
verilmiyen, hatta bazıları tarafından 
politika düşüncesiyle i?.am edildiği 

söylenen bu faaliyetin cumhuriyete 
karşı suikast gibi bir maksat istih
daf ettiği anlaşılmaktadır. Fransız 
cumhuriyetini devirmek ve yerine hü
kümdarlığı kurmak! fransrz ihtilalin
denberi, birinci Napolyonun impara. 
torluğu dahil olduğ·u halde, kurulan 
her hUkümdarlığın Fransayı felakete 
sürüklediği hatırlanacak olursa, böyle 
bir teşebbi.isi.in ciddiyetine inanmak 
güç gelir. Fakat başvekil Chautemps 
bunu Meclis kürsüsünde bütün dünya
ya ilan etmiştir. Ve Paris zabıtasmm 
tahkikatiyle mevdana çıkan vaziyet 
de bunu teyid ediyor. 

Sağ cenah zümrelerin faaliyeti ye
ni değildir. Halk cephesi hükfuneti ik
tidara gelmezden evvel, bunlar. ''Ate~ 
haç", "~nç vatanperverler,, gibi i
simler altında ve muntazam teşkilat
la çalışıyorlardı. Bu cemiyetler dağıl
mazdan evvel. ve dağıldıktan sonra 
bunların liderleriyle bazı hükılmet a
damları arasmdaki müna!'lebetler hic; 

de itimat telkin etmiyordu. "Aateş 
har; .. cemiyeti reisi De la Rok'un mu
ha1':emesinde meydana çıkan hakikat
ler sol cenahın şüphe ve endi!:ıesinde 
pek haklı olduğu anlaşılmıştll". Çünkü 
gerek Lava! ve gerek Tardiyö'nün. 
bir taraftan sol cenaha teminat verir-

ken di~er taraftan da mestureden Dö 
la Rok'a külliyetli miktarda para ver
dikleri kendi itiraflariyle sabit olmuş
tur. 

Şimdi aynı zlimrelerin !ç yüzleri 
meydana c;rkmışbr. Bu, bir ay kadar 
evveI "Cagoular.ds" yani "başlan örü
lü" adr verilen bir cemiyetin meydana 
çıkmasiyle başlıyor. Amerikada baş -

lan örtülü olan Kukluks klan'm teşki
latım örnek alarak çalışmak istiyen bu 

çirmiştir. Fransamn harbde mağlO.bi
yeti, rejim için tehlikeli bir vaziyet 

meydana getirebilirdi. Fakat bu imti
hanı geçirdikten sonra artık hiçbir 
düşmandan korkmaz. Fransa. büyük 
ihtilalden beri gec;en yüz kırk sekiz 
sene içinde birçok defalar rı,iim de
ğiştirmi!jtir. Burbonlardan, cumhuri -
yete, sonra Napolyona. tekrar Burbon
lara., sonra Orlean hanedanına ve cum
huriyete ve gene Napolyonlara en ni

hayet de cumhuriyete. Bir buçuk a
sır içinde tecrübe edilen her üç hane
danın da - Burbonlarm da, Napolyon
lann da. Orleanlarm da - Fransız mil
letini kP h macera va, kah felakete ve 
sefalete sürükledi~ini Fransızlar an -
lıımıclıırd1r. Bu rejim Cagulards'larrn 
yıkabile~eği bi.r reiim olmamakla be
rab0r, Ch:ıutemps'ın meclis kürsüsün

n" söylediği gibi, uyanık "hY'ak gerek-
tir. (rflus'tan) 

A. Ş. ESMER 

Katll ve do•andırı
cılık suçlusu 
bir diktatör! 

Nevyork, 27 (A. A.) - Eski Küba 

diktatörü Gerardo Machado, dün A-

merika muhaceret makamları tarafın

dan tevkif edilmiştir. Diktatör, katil 

ve dolandırıcılıktan zan altında bulun-

duğu için Küba makamlan iadesini 
istemişlerdir. 

Gerardo Machado, Nevyorkta ken-

disine ameliyat yapılmakta olan bir 
hastanede tevkif edilmiş ve göz hapsi
ne alınmıştır. 

mi? 
Yunanlstandan 

cemiyetin birçok silahlara sahib oldu- mavna 
ğu anlaşılmıştll'. Zabıta tarafmdan 
yapılan tahkikat neticesinde Parisin 

mUbayaası 
Gazetelerde memnuniyetle okuyo-
nız: 

birkaç yerinde silah depolan keşfe - "Eski deniz in§aiyeciliğimizin ih-
dilmiştir. Auteuil mahallesinde bir ya edilmesine J.oa:rar verildi. Haliç 
pansiyonun bodrum katında müstah • tersanesi ıslah olunacak ve beş bin 
kem bir depo içinde mitralyözler ve tonluk posta vapurlarının bile inşa 
bombalar bulunmuştur. Şimdi Chau- edilmesine müsait bir hale getirile-
temps parlamento kürsüsünden ''As· cek. /ki yıl sonra btt gayeye ula§ıl-
Ireri mahiyette ve askeri hizmetleri mış olacaktır.,. 
örnek alaraJC vücude getirilmiş erki- Gazetelerde hayretle okuyoruz: 
nıbarbiyeli" bir teşkilittan bahsetmiş "lstanbuZ linıanında deniz vesaiti 
tir. Başvekile göre, cemiyetin hedefi, buhranı vardır, mavnalar kafi gel-
askeri diktatörlük kurmak ve sonra nıemektedir. Bu sebcble limana amv 
krallığı iade etmektir. na tedariki için /stanlnil liman ida.--

Dikkate şayan olan bir nokta, bu- re8i namına bir heyet Pirede tetkik-
Iunan sil!hlarm İtalya ve Al.manya- Zer yapmaktadır. Pireden mavna 
dan gelmiş bulunmalarıdır. Fransaya mübayaa edilecektir.,, 
kaçakçılık suretiyle sokulmuş olsa da İki havadis ara.smdaki tezada ne 
bunlarrn Almanya ve !talyadan nasıl buyrulur? 
kaçırıldığı, bu esrarengiz meselenin Beş bin tonluk gemiler yapmıya 
belki de en esrarengiz tarafıdır. namzet ve talip Türkiye, mavna 

Acaba. İspanyad,a olduğu gibi, Fran- yapmayı beceremez mi? Karadeniz 
sada da bir Franl{o oyunu mu oynan- limanlarındaki bir sürii ahşap tek-
mak istenilmiştir? Ma~ad ne olursa ne tezgihlarr ne güne duruyor? 
olsun, her halde bu komplonun vakit "Mavnaların yapılması çok Mnta· 
Ve zamanında meydana çıkması, Fran n.cı muhtaçtır, halbuki bizim bunlara 
Sada cumhuriyet rejimini sağlamla- :rüratle ihtiyacımız oor.,, mı deni-
tırmaya yardım etmiştir. Hakikat şu- lecek? 

dur ki UçUncü cumhuriyetin altmış Köprilnün Galata tarafından bir 
senelik tarihinde rejimi yıkmak için az Herdeki "bekçi mahalli" denilen 
yapılan her teşebbüs, cumhuriyeti da- o muazzam mavna adasını teşkil e-
ha. ziyade sağlamlaştırmaya yardım den teknelerden niGin istifade edile-
etmekten ba.~ka bir netice vermemiş- mesin? Bu mavnalar şimdiki halde 
tir. Bu teşebbilsler daiına darbe ile re- t birer antrepo halindedir; Ustlerinc 
jimi devirmek şekline inhisar etme • muşamba örtUlmüş, tüccar malını 
miştir. Üçüncü cumhuriyete karşı su- günlerce muhafaza. etmekten başka 
ikastlcrin birçok nevileri vardır: Bou- işleri yoktur. Antrepolar kifi de-
langer'in diktatörlüğü kurmak t~eb- ği~ bu malları, mesela Sarayi>urnu 
büsünden, Psnama skandalı, DreytU6 ! rrhbmmda ·yağmurdan muhafaza 
davasr ve Cagoulards cemiyetlne ka- 1 için • altlanna kalas, Ustlerine de 
dar bu teşebbüs hep aynı mak!ad uğ- mu.cıamba koymak suretlle muhafa-
runda çal!şanlarm faaliyetidir. Fakat zıt etmek mümkündilr. Bu takdirde 
cumhuriyet rejimi bu mücadeleden "bekçi mahalli" adasının Yhterce 

- r'kmış mavnası serbest kalmış olacaktır ki 
daima aalıa kuvvetli otaraJC ç .- l bunlar da zannederiz ihtiyaca kili 

trr. j' . bil J gelir. 
Ftrınsad~ cumhuriy~: re ııxu en • •---------------·• yWi ımt:Diazmıt ti1tyWC Harb IQhıae P. 

Hakem - Baylar, bu salonda tı-erilen 
'kararıdır! 

, . 
ilk Tcarar benim verdiğim. moğlU.biyet 

_ Alman karikatürü -

Arnavut Krahnın 
ümidi gençlikte ... 

Vatanın hür olması için gençli
ğin çalışmasını tavsiye e~i 

Tira~a: ~6 (A. A.) - Arnavutluk ı onlara karşı şükranlanna tercuman ola 
.ajansı bıldmyor: rak sözlerini bitirmiştir. 

Havanın 1{r!lalı ve yağmurlu olma- Kralın mesajı çok büyük bir ~eye. 
sma rağm:: ·.n daha sabahtan itiba- tan uyandırmış ve şidetle alla§la:nmı§-
ren, büyü::: b. '..alk kütlesi, majeste Zo tır. Nutuktan sonra çalınan marşı mut 
gonun hitabesini d:nlemek üzere tirana lak bir sükun içinde dinlemiş ve bunu, 
da Skanderberg meydanında toplanmış- 101 top atımı takip eylemiştir. O daki-

tı. kadan itibaren şenliklere başlanmış ve 
Kral Zog, saat 13,20 de saraydan halk bilhasa gençlik, bütün sevindni ve 

mikrofon ön:.inde nutkunu söylemiş ve 
heyecanını dı,an vurmuştur. nutuk her tarafta halkın sürekli alkışla 

n ile karşılanmıştrrt. 
Kral Zog, istiklalin 25inci yıldönil 

mü gününün tarihi mahiyetin tebarüz et 
tirerek eı.4.;ümle demiştir ki: 

"Milli vicdan muhtelif fena düşün· 
celerin tesirlerine karşı ve ayni zaman
da tarih tarafından çizilmiş ve tabiat ta 

rafından tesbit edilmiş milli idealin ba
şarılmasına engel olacak her şeye karşı 

bizi daima muhafaza edecektir. Bu milll 
d.:dan, hiç şı:iphe yoktur ki bizi daima 

daha kuvvetli yapacak ve miliyetimizi 
teşkil eden üç esaslı unsurun etrafında 
sıkı surette toplu bulunduracaktır. Bu 

üç milli unsur şunlardır: Irkımız ve dili 
miz ve taksim kabul etmez hür vatam
mu:.'' 

Kral 'bundan sonra gençliğe §Unla
rı söylemiştir: 

''Bu büyük dakikada, düşüncem ey 
gen~lik sana dogru müteved.:ih bulun· 

maktadır. Arnavud gençleri bütün il· 
mi.dleriın sizlerdedir. Vücuda getirilen 

yeni proje ile gençliğin karakteri tak
viye olunacak ve yeni Arnavud nesille 
rine yeni bir zihniyet verd.;ektir. Bu su 

retle, tarn bir kütle halinde müttehid 
Amavud gcncHği durmadan, dinlenme 
den her sahada geniş faaliyette buluna-

~r. Genç Arnavudlann dövizi her 
şeyden evvel "vatan" olmalıdır. Unut· 
mayınınz ki bizler, Arnavudluk tarihin 
de ailinınez izler bırakan illirylikyalıla 
rın, bu kahraman neslin evladlanyız. 
Bu duygu kendimize olan eminyetimizi 
arttırmaır ve bize haklı bir gurur ver
melidir. " 

Nihayet kral, vatan hurriyeti için 
canını veren vatanperverlerin ve kahra
manların isimlerin anarak ve milletin 

ltrf\'tl 
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CUMARTESİ 

bttNctTEŞRtN - 198'7 
Hicı1: 131'.16 - Ram&Zan 23 

etln'4tn dofnta Gtlnf'tln bahtı 
7,01 16,43 

Vahit Snbnh Öğfo lklndi Aksar.ı Yatsı İmsak 
S,34: 12,02 14,29 16,43 18,20 6,15 

Dr. Şaht 
Alman iktısat 
nazırııoından 

Affedildi 
Bertin, 26 (AA.) - Alman Bankasz 

direktörü Şaht ekonomi nazırlığından 

affedilmiştir. Gene Alman bankası di
rektörü olarak kalmaktadır. 

Hitler fevkalaıde meziyetlerine bina.. 

en şaht'ı devlet nazan olarak kabinede 
alıkoymaktadır. 

Şimdiye kadar propaganda müsteşar
lığı ve matbuat bürosu şefliğini yap -

mış olan Valter Sunk 15 tkincikanun 

1938 den itibaren ekonomi nazırlığına 
tayin olunmuştur. 

Dört senelik pilanın ta.bikine memur 
General Göring mezkur tarihe kadar 
ekonomi işlerine de bakacaktır. 

Orta mektep 
muallEmreri 

arasında tayinler 
İstanbul erkek lisesinden Mithat Sa 

dullah Haydarpaşa lisesine, Feriha kadı 

köy birinci orta okula, Hayrünnisa Üs

küdar birinci orta okula, Behzat İzmir 

erkek lisesine, Nuriye Davutpaşa orta 

okuluna, Recep Nazilli orta okuluna, 

Müveddet Düzce orta okuluna.Şehinşah 

Ödemiş orta okuluna, Rukiye Konya kız 

öğretmen okuluna, Selma Kadıköy üçün 

cü orta okula, Fatma Üsküdar birinci or 

·ta okula, Cavide Bursa kız öğretmen o 

kuluna, Semih Rağrp Kars lisesi direk

törlüğüne, Şevket Denizli lisesi yardi

rektörlüğüne, Emin Üsküdar üçüncü or 

ta okula, nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Aokarada polluk 
fabrikası açılıyor 
Türk köylüsünün pulluk sahibi ol. 

rnasr için yapılan çalışmalar bir netkc

ye varmıı bulunmaktadır. Pulluk fab -

rikasr Ankarada tesis edilecektir. Fab ~ 

rika ~imdilik 50.000 pulluk ve bu arada 

diğer ziraat aletleri de imal edecektir. 

~aqata dai.e --
Gaddarlık 

rdııın-on· 
T RAMV AYLA geçiy~ . şe1 

on beş kişi birikmış, bır de 
ed. ben seyrediyorlardı. Merak .~P can· 

baktım: zehirlenmiş bir kope~ teıı· 
çekişiyor ... Bu söylediğim, şehrln geç· 
ha. bir sokağında değil; tra.ın_vaY dd~ 
mesinden de belli ya! işlek bır ca 

de. . . . at bi· 
Başımı çevirmek ıstedım • ~al< rtici 

lirsiniz, böyle çirkin, tüyler ;ırpe ça· 
şeylerin bir cazibesi vardır. ins~. 
buk çabuk gözlerini ayıramaz. ., o-

"rUnnıe .. vay ilerleyip de hayvan go bal<• 
luncıya kadar haşyetle, isyanla rVtı· 

. . d' k' rava ha) tım. Bunun ıçın ır ı o .J , bla• 
nm ba.şma toplanmış oıanıarı a.yt 

mıyorum. . "nil· 
Fakat şehir ahalisinin gözlerı 0 rıcı 

. k' .. k parçala) ne böyle çır ın, yure l{"ptle 
şeyler çıkarmak doğru mud~r? te~ıııce 
kudu:ur, ha.stalrk saçar, bır.. kle:re 
olur. Bunu biliyoruz ve ko~ rtıı· 
acıyalım da öldlirmiyelim d~ınıY~dır· 
Sahibsiz, başı boş köpeklerı ka·aı·r· 

erı ' mak için ne kadar çalışılsa. Y k 
d'd etJtlC 1 

hatta sahibi olanları da. tah 1 • doğ· 
daima nezarete tabi tutmak çok 

ru olur. var! 
Öyle ama zulme ne hakk~IZ h8J• 

Bugün dünyanın birçok yerın?.eduretı 
vanlan hic; ıstrrab vermeden ol ~ıu, 
usuller tatbik olunuyor. !nsan o;d· 
kendinden aciz olan hayvanlara eli· 
darlık göstenneğe tenezzül etrrıeın 

dir. ., JJ1dal1 
Gözleri kapalı deprenen, ağ'Z ııa· 

köpilkler akan köpeğe bakarken.·ıJilC 
yata karşı gösterilen bu hÜI'llletsı ııt 
gücüme gitti. Biz insanlar, grdaJllııJc• 
temin etmek, hayatımızx ko~art 
hatta süslenmek için diğer ca.ıtlJ btl' 
öldilrüyoruz. GcrGi bazr kimseler 

113 . cıı 
nu haksız buluyor ve hiç bır ııır• 
kıymamak için yalnız sebze yiyor ıı,Sİ" 
Bu, hiç şüp~esiz .. fazla ~~ ~8.ssçu.n· 
yettir ve ~ıkar bır yol degıldit' _..ı·ıt· 

AlA seı.ul kü - eski Yunanlıların pek. a a caJ113• 

!eri gibi - otların, ağa~ların da J&' 
d k ·ı·rke?l rz olduğunu, onların a es~ ~ . :ırs: 

tırap çektik.terin~ iddia ~ebılU:b~~' 
yata tamamile hürmet edmce se fÇtrıe' 
meyveyi de yememek, suyu da tııl . a y . .. .. n.;..:;1nde11· 
mek lazım ır. anı yer 3 "';._. '""~ 
gibi hisleri anlıyabilen yegane ha) dC" 
olan insam kaldırmak ... Havata 0 
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recede hürmet d~ değildir n.m~ı.ıJ\
tıra.b vermeden öldürmek kabil 0 

ca yine rstrrab vermek ayıptır. •a• 
. l ..... 

Belki köpeğin can acısı~. b~z~ 1Jellei 
savvur ettiğimiz kadar degıldır' rıır 
onun duyma. kabiliyeti zehirle dU di· 
ve bizi ürperten ihtila Glarmdan k:~ud• 
nin haberi yoktur. Çok zaman :1 ğiıı 
şuurdan sonra ölüyor. ~a.~at .köı:yet 
can-çekişmesi görenler ıçm bır ~ si· 
oluvor. <:!L.hir ahalisini ürpertme '.,ıc· 

· 'SV Göre•· 
nirlendirmek doğru mudur? oeııl<• 
rin arasında c;ocuklar d:ı va~. Ç dıtlı~ 
larrn, büyüklerden daha zalımİ r dil 
gaddar olduğu malfundur;. on ~iı13t 
henüz hayal kuvvetlenmemış, ahili• 
<;ekmedikleri acılan tasavvur .k 011· 
yeti henüz teşekkül etmcmi~ır~tetl 
lara böyle seyler göstermek~~ etrt1iŞ 
mevcud gaddarlıklarmt teşvı baJllet• 
oluyoruz. Bilakis onlara. nıer yıı ~:ı· 
hayata hürmet hisleri a,.şılaırıa.g 
lışmak laznndır. ATAC 

Nurull~ 
--------:-- ber .. 
Kez~ la'rda sefer 

ilk memurları 1t1r~ 
iç Bakanlık, mühim bazı tcaz~a;~ ib• 

da da birer seferberlik menı~r ~ }laztt' 
das etmek için bir kanun proıes 

lamaktaldrr. ti.le di " 
Açık bulunan vilayet seferber . bS: " 

rektörlerinin tayin kararnanıelerte 13aş· 
"zer zırlanmış ve tasdik edimlek u 

bakanlığa verilmiştir. ~ 

Sabahattin Ali 
b~r~~t et~~'l'ııY11~ 

Sabahadldın Alının yazchg "d,jeitıtı' 
da ıı:ıu u :a. 1r Yusuf,, romanı hakkın ·celeıııs'"" 

d dun.. neU ~&et miliğin açtığı ava . örf -ve a ,. • 
ehli vukuf, bu romanın bır kSatııır g.0 

romanı olduğunu, hususi ına ·~ıercJl'• 
•. 1en'll:ı " 

zetilerek yazılmadığın:. soy ·nHe ~ tıi 
Müddeiumumi eseri kül hali "3rclıf1• 
duktan sonra ayni kanaate. . isteı111~' 

' • b raetıOl ael1 söyliyerek muharrırın ~ uzakere 
mahkeme heyeti kısa bır m 

. ·r 
aonra beraet karan veruuştı • 



~l'==~======ı=ı.,rtn~==-~BAB;;;;;ER~~B~= 
~ana kalıısa 
iştah açan 

~:S~~ vemekıer 
tddiklc . ~ kusurumuz, yapmak is· 
lront tunizın yapılıp ~apılmadığıru 

rol etmememizdedir. 

fe!~ kötU tabiat kendisini daha ziyade 
cak]' tqebbüslerimizde gösterir. Yapa. 
iyi arımızı iyi dütünür, proğramımızı 
li~Pl.r, fakat bunlann tatbikine bat -
ee gtınzz günün üstünden bir kaç gün 
• çrneden · · 1 Ctlir ki .. 111 o uruna bırakınz. Bir an 
1'ıe ' böyle bir karann ve yasağın 

•cudiyeti • bi N . nı le unutur gideriz. 
~ticede dilşüncelerimizle proğram • 
•ırıt ıı, ortada birer karikatür halinde 

ır, kalır.. • 

ra!Ugün alkıılarla verdiğimiz bir ka. 
1'lc !arın bozmakta hiç bir mahzur gör· 
ı.:'z. ÇUnkü hepimiz biliriz ki karar· 
l~~ız da~ma kağıt üzerinde yazılı ka· 
itli •e bır türlü tatbik sahasına geçe. 

Yt:toktir G .. .. ~ . • ly · eçse de, omru azamısı hır 
.;.c Ya bu kadar bile olmıyacaktır. 
1 ıaaı nü istiyorsunuz, tÜil')en tümen .. 

.. ,re tramvaydan atlama ve binme ya· 
dal\ a~nuz .. İşte tramvaylara istiabın • 
lı:ara •zla adam almamak hakkındaki 
..._,. r~_rınuı.. tıte otomobil ve tram· 
:. ''ll"'atlcrinın· tahd.di. ı t ·· ··ı·· qc trıli ı . ı e gunı u 

lr tadete .. 
ır arkad bi )Cl\i aı r fıkra yazmıı .. Bunda, 

şthi Za.bttai belediye talimatnamesine, 
rrı.~ lf ccUıinin brariyle konulan bir 
taddc~dcn bahsediliyor. Bu, evlerin 
lllir " ere bakan yUzlerine, göze görü • 

.1er] • 
lı:zndadtr enne çamaıır asılmaması hak· 
~ 8 • 
11ltrı .. u ."rkadif, zabıtai bcJ :diye talimat. 
itli •Sıne konulan bu maddeyi yeni bir 

.1, Ye • 
_ 

0 
nı bir bulut sanarak alkıtlıyor: 

'°'ıra ~ 1 diyor, ne iyi •. Artık bundan 
~ll goze ç.irkin görünen böyle man -
ıtı.11t~ karıılaımıyaeafız. Bir n • 
CtJrct~r entariyle, bir omuza atıhverınit 
taııc ~ gezınek, nasıl yasak edilip te 
lııtdu r~ bu çirkin manzaralardan kur 
1-ca~ Yaa, kirli çamaprlardan da kurtu. 

&iz. 
l)(). 

"- 'birgrusu yerinde bir karar ve yerin-
"'-~ alkı§.. Fakat bu allaı, ıayet bu 

'c~' hundan evvelki zabıta talimat • 
~ erinde rnevcut olmasaydı ıdaha ye-

lc.o~C:ktt. : . 
'dı1cıı· d etmedim amma. yenı kabul 
~d 1 

e '-kilerinin belki lde tıpla tıp-
ır. 

"-~lktnrz v d'~· • kara t "Ct d er ıgımız r arda ne b-
"'ıcturuyor, nasıl tatbik ediyoruz ki er ,. 
ı~ tett e •eneler sonra ıırtılrp lSnilmU. 
birer 

11 
rilen eski yemekleri ittah açan 

~ıı '-ne halmcte görüyoruz.' 
~ ,:e tu hakikati ZSğretiyor: 
~I !arı Tna1Qm kılan. kararrn ve
l11ıı~ 0Iı?tası değil, tatbik edilmiı bu. 

•rdır. 

~ Sim-Us 
il b ve EmlnUnDnde 
t>:!e~ıye eezaları 
~ ita •tib belediye zabıta memurla· 
lro11trol ~kamlık dahilinde yaptıktan 
Z'tthaatıı:etıceeinde 12 caddeyi itıal, 1 
~~ıır • salıncak kuran, t de euafa 
~ "'~atan görülmüı haklarında ce-
t~ lc.t yapılnutpr. 

~llhtcı·ı ntı kazası çevresinde iıe 24 
~~•uç teabit edilmit ve bunlar 

Z&bıt tutulmuıtur. 

ıstanbul ko uşuyor 
Bu glYızeı scemtDllil vcnoaıro ne 

vakDt yaıpoDacae~ 

Şişlilileri çamur 
içinde yüzmekten 

kurtarmak lazımdır 
Mini mini gavı ular bile: " - Biz mektebe 
gündüz gidip geldt{jimiz için çamuı dan 
biraz kurt::luyoruz -,, ·*">.~ ··•1:-

ama, akşam geç va
kit dönen babalaı ı
m12a çok acıyoruz,, 

diye 'tll'rl yanıııoı laı ! 
Vazan: Habeırcn 

Geçenlerde de ya.dığım gibi; btan. 
bulun eski "Şişli,, si artık ka1maidı. Bir 
zamanlar en zenginlerin ve en kibarla -
rın semti olarak tanılan bu yer artık 
eski şöhretini kaybetti. Taksimle halef, 
selef oldular. Maamafih lstarıbulun en 
şrk ve en güzel kadınlarını görmek is
terseniz gene Şişliye uğramanız veya 
bir Şişli tramvayına binmeniz lazımdır. 
Mübarek arabalar diğer hemcinslerin • 
den ne kadar da farklıdırlar. Gözümil 
kapasınlar ve tramvaya bin::lirsinler, bu
nun Şişli arabası mı, yoksa diğer hat
larda işleyen arabalardan mı ol<luğunu 
derhal anlayacağıma eminim. 
Hoş bunu herkes te benim kadar an.. 

Jayabilir ya!.. Zira, güzel kokular, esans 
lar insana kolay kolay okunur bir tabela 
kadar nerede bulunduğunu gösteriyor. 

Dün ben de böyle bir tramvaya bine· 
rek, biribirinden güzel, biribirindcn şık 
bir ~ürü kız ve kadın arasında Şıifliye 
kadar gittim. Doğrusu Tramvay Şirke -
tinin mahut arabalannda seyahat etmek 
ne kadar azaplı olursa olsun, insan bu 
batta seyahat etmenin zevkine varamı.. 
yor! 

Sirkeciden Şişliye kadar nuıl vakit 
geçtiğini bilmedim. Biletçi: 

- Haydi baylar, son istaayon 1 diye 
bağrmca kendime geldim. 

Foto Ali ile beraber Şi§lide inip ağır 
ağır aıağı doğru yürümeğe başladık. 
Yol hepimizin bildiği gibi büyük bir te· 
mizlik içinde •. 

Bizim Foto Alinin Şişli Etfal hastane
sinde görülecek ufak bir işi var1?U1: 

- Haydi şuraya uğrayrverelim 1 de. 
di. 

Hastanenin bulunduğu sokağa sap • 
tık. Burası Halaskar Gazi caddesinden 
yan mahallelere aynlan diğer sokak • 
Jann tam zılddı, yani temiz ve düzgün. 
dil. Bu hali de şUphesiz nihayetinde bu· 
Junan Şişli Çocuk Hastanesine bor~lu 

idi. Yoksa o da diğer emsali gibi ba • 
krmsız ve berbat bir halde kalmağa 

mahkum edilirdi. Bu sözlerimi "Etfal 
Hastanesi sokağı., ndan her iki tarafa 
ayrılan yollar isbat etmeğe kafidir. 

Burada bir kaç apartıman sahibi olan 
Bay Hüsnü ismir.ı:ie bir zatla l·onuştum. 
Bana şunlan anlattı: 

- Nerede eski Şi§li, nerede şimdiki. 

Şişlinin daima n~ü.§teri bekliyen apar
tımanları evleri o 'ka<W.r 'boldur 1d, bu 
yaftalardan hemen her sokakta birkaç 

tane görürsünüz 

si.. Vaktiyle burada bir daire tutmak 
isteyenler, daha içindekiler çıkmadan 
üç ay evvel peylerini yatırırlardı. Tram 
vaylar, buranın yolcu1raını taşıyabilmek 
için yetişmez, bu yüzden otomobiller de 
epey iş görür, onlar da bu yüztlen para 
kazanırlardı. 

Esnaf ta tabii ayni vaziyette idi. Ki· 
ra fiyatları da o nisbctte yüksekti. Ev· 
vel:e 50 - 60 liraya kapışa kapışa tu • 
tulan katlara bugün 20-25 liraya an • 
cak müşteri bulabiliyoruz. Artık Şişli 

öldü ve her gün bir parça daha sönıü • 
yor .. 

- Bunun sebebi nedir? diye sordum. 
- B:lşlıca sebebi para meselesidir. 

Şişlide oturanlar Taksimde veya baş· 
ka bir yerde oturanlardan daha fazla 

tramvay parası vermeğe mecbur oluyor. 
lar. Mesela gece geç vakit Beyazıttan 
veya Fatihten vclhasrl İstanbul tarafı -
nrn herhangi b·r yerinden gelecek bir 
ki:nse ya Harbiyede inip, Kurtuluş ve. 
ya Maçkadan depoya dönecek tramva -
ya binmeğe, yahut Harbiyeden Şişliye 

kadar ytirUmeğe, yahut Harbiyeden 
Maçka veya K u r t u 1 u şa g i d i p 
gelme tramvay parası verdikten sonra 
ayni araba ile birtde Şişliye kadar git • 
mek için üçüncü sefer para vermeğe 
mecburdu. Vakia bugün vaziyet biraz 
düzelmiştir amma, ne fayda.. iş işten 
geçtikten sonra.. . . . . 

Bay Hüsnü sözlerini burada bıtırdı. 
Kendisine teşekkür ederek ayrıldım ve 
''Operatör Raif Bey .. sokağında ilerle -
meğe başladım. 

Burası, Şişlinin diğer yan sokaktan -
nın ayni idi. 

Bay Hüsnünün ev kiralanndan şika -
yet etmesine ve etrafta, hemen her a. 
dımda göze çarpan "kiralık, satılık., lev 
halarma rağmen, ortalık yeni yapılan 
evlerle dolu. Bir elli metre kadar :nis ... 
beten düzgün ve Arnavut katdınm.ı dö. 
şeli olan yol bu uzunluktan sonra bir -
denbire bcrbatlaşıyor, vıcık vıcık ve 
insanın ayağına yapışan bir çamur yığı 
m isinde ta ilerlere kadar devam cdi • 
yor. Yukandaki resimlerde de görece • 
ğiniz bu vaziyet bu civarda olan bir ilk 
mektep talebeleriyle biri pas pas diğeri 
de memucat işleri yapan iki fabrikada 
çalışan i~çilerin daimi bir geçit yeri o. 
lan bu sokakların berbatlığı, buradan 
geçecek minimini yavruları ve yorgun 
argın evlerine dönen işçileri kimbilir ne 
sııkrntıya sokar. 

Kendileriyle görüşebildiğim üç mini
mini bana şöyle dediler: 

- Birim babalarımız, annelerimiz 
çalışıyor ve bu yoldan gece dö
nüyorlar. Yağmurlu havalarda yolda 
ışık ta bulunmadığından dizlerine ka· 
dar çamura batarlar. Biz ne ise, gündüz 
gidip geldiğimiz için önümüzü görcbilL 
yoruz. Fakat o zavallılar. • HABERCt 

Aşırı eğlencenf n sonu 
Beykoz önlerinde demirli bulunan A

mer:kan bandıralı Vankerol vapuru tay 
falanndan Corci ve arkadaşı Balyon eğ
lenmek maksadiyle Tarabyaya gitmiş
ler ve kafalar dumanlanınca eğlenceyi 
bir parça daha arttırmak gayretine düş· 
müşterdir. 

Ancak bu gayret etraftakileri rahat· 
sız etmekle kalmamış, birL'birleriyle ida· 
laşmağa başlanuşlra ve soluğu cürmü -
Tt?eşhut mahkemesinde atmışlardır. 

Şişlinin giln geçtikçe kıymetten cliLşen 
apartımanlarından bir görünil§ ve btt 
talihsiz semtin tam bir iXlmuT deryası 

halindeki solrokkırından biri 

54tilı CÜ41-oc fd: 
.....__... ~- - -......... 
IFeıneırsnz gez
men in yasak 

oDduğu bir devir 
Eski yıllarda, İstanbulda gece haya 

tı yoktu. Aktam ezanından sonra her 
kes evine kapanır, kimse sokağa çıkmaz 
dı. O saatten sonra sokakların mutlak 
bakimi köpeklerdi. Gecenin sessizliği 

içinde, yalnız onlann havlamaları, ulu
maları ititilir, arada sırada, kol gezen 
yeniçerilerin ayak sesleri, bu sükünü 
bozardı. 

Sokaklar kapkaranlıktı. Fener değil 
kandil bile yoktu. Camic giden erkek
ler, hastası veya lohusaıı olanlar, hekim 
ve ebe çağırmağa koşanlar, fener taşı
maya, gidecekleri yere muhakkak feneı 
le gitmeğe m«burdular. 

Fenersiz gezmek şiddetle yasak edil 
mişti. 

Nabinin tabirir1.::e "elde işkembe fe· 
ner" sokağa çıkmayanlar ceza görür. 
Kulluklarda falakaya çekilirdi. Vurula 

v I • 
cak sopanın sayısı kulluk agasımn ın-
safına bağliydi. Bazan kullukçu neferle 
rine: 

- Alın ıunu a§Clğı ! Tabanlanna el 
lişer değnek vurun 1 

Emrini verir, bazan da değneJin sa 
yısıru iki yüze, •liç yüze kadar çıkarırdı. 

Kulluklara tıkılanlar dayaksız kurtula
mazlar, ya muhtelif çapta iri sopalarla, 

yahud saka kamçısiyle dövülürlerdi. Bu 
kamçılar beı on sap meşin.den ibaretti. 
Ucunda bir kurşun vardı. 

Dayak Osman oğullan devrinde çok 
revaç bulmuş cczalardandır. Avcı Meh 
med, 1705 de Edirne ı.:ivannda avlanır
ken saray kahyasına kızmış, 1000 değ
nek vurdurmuştur. 

1802 tarihinde endurun ağalannın 
bindikleri kayıklara kürek çeken esirler 
bir gece kaçmışlardı. Bunu duyan dör
düncü Mehmed dikkatsizliğinden dolayı 
Bostancı başıya beş yüz değnek attır· 
mıştır. 

Kapdanı Derya Müsahip Mustafa 
paşa, Akdenizde dolaşırken, Sakız ada
sının arkasında venedikli Pavlonun kor 
san kalyonuna rastlaı. Hava çok sertti. 
Şiddetli bir lodos Akdenizi atlak bullak 
ediyor, altını üstüne getiriyordu. 

Havanın götülüğo:inden korsan gemi 
sini kovalamağa kimse cesaret edemedi. 
Kapdan paşa (çekdiri) beylerine emir 
verdiği halde harekete geçen olmadı. 

Yalnız (Ma~amama) adiyle şöhret 
kazanan Ati paşa zade Abdülkadir paşa 
ile (Deve Süleyman) yelkenleri forsa 

Hü~yin Rü,tü TIRPAN 
W'"' LQtlen sayfayı çevlrlnlz 

tımıpalılaşmak .• 
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Devlet artistleri 
YUksek tahsll gUrmUş 

addedilecek ıer 
Ankara Devlet tiyatro mektelJinin 

mezunları için Maarif vekaleti bir ka
nun projeıi hazırlamııtır. 

Projeye göre mektebin dram, opera 
olarak iki kıımı vardır .• Dram kısmının 
tabıil müddeti 3, opera kısmının iıc 5 
ıenec\ir. 

Her iki kısmın birinden mezun olan 
talebe .,Devlet artisti namzedi" unva
nını alacak ve iki yıl aahnede muvaffa
kiyetle çalııtıktan sonra kendisine "Dev 
let artiati" unvanı verilerek devlet me
muru hakkını kuanmıı olacaktır. 

Bunlar devlet tiyatro operasına ta-

yinlerinde ayncnc yJkıek tahsil görmüş 

memurlar gibi maa, alacaklardır. 
U.:rctle tayin edildikleri taktlirdc 

kendilerine batlanğıçta 100 lira verile
cektir. 

VeUlet projeyi,meclise veriJmek U 

zere Ba~vekilete göndermişt:r. 

Tevkifhane 
firarileri 

Muhakemeye dUo 
devam edildi 

Thvkifhaneden kaçan Galata pasta
hanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün 
katili Abdullah ile Antakyada amca-
sını öldürmekten maznun Tevfiğin ve 
kaç'llalarına sebeb olmaktan suçlu 

gariiyan 1smail Hakkı ve jandarma 
Hw·şidin duM.l§malarına dün asliye 

üçl'ncü ceza. mahkemesinde devam o
lunmuştur. 

Duruonıada Abdullah ve Tevfiğin 
firMma sebeb olmaktan suçlu jandar-

ma Hurşid, bu işte alakası olmadığın
dan beraetini istedi. Tevfik henüz mu 

hakeme edilmekte olduğunu, A vdullah 
da 24 senelik mahkumiyet kararmm 
kat'iyet kespettiğini söyledi. Kararın 

kat'iyet kespedip etmediğinin anlaşıl· 
ması için, hapishane idaresinden so

. ·'mak l.izere muhakeme 24 ilkkinuna 
1 kıldr. 

Hırsız c:oeuklar 
Dün gece Şehzadebaşmdaki sinema

fardan birine gelen ve Yedikulede o

turan Vasiyan sinemada yanlna koy
duğu paltosunun perde açılınca· yerin· 
de yeller estiğini görmiiş ve hemen po· 
lise haber vermietir. Kısa bir araştır-

ma sonunda paltoyu çalanların henüz 
9 yaşında Necdet ve 16 ya~ında Mus· 
tafa ismindeki çocuklar olduğu anla
,..~lnuş ve bu çekirde~ten yetişmeler ya 

\lanmıştır. 

~'"'""""""""""'"""""""""•'"""""'""'"'"""""•ettibr '!" riü§tiller konan gemisinin ar 
kasma.. Fa!;at, takip boga gitti, bir 
!!CY yapamadılar, korsan da kurtulup 
kaçtr. 

K~pdan paıa bu işe sinirlendi, kız
•'.ı, köpürdü, kabahatti bildiklerinin hep 
sini (Ba;tare) ye çağırdı, bunlara be· 
şer yilz değnek vurulm~sı için emir ver 

di. Fakat, bunlar kabatıatin (Mustafa 
pata) ~rn oğlu Hasan b~yde olduğunu, 
Korsan gemisinin takip edilmemesi i-

çin oııun teıvikkar sözler söyled.İğini i
l:ri sürerek masumiyetlerini idclia etti 

lcr. Pata. bunun üzerine Hasan lıey:n 
geminin cundasına a:almasrnı emretti. 
Fakat, Abdlilkadir pa;a yalvardı, y:ıkar ı 
dı, paşanın hiddetini, hırsını teskine ui 
raıtı, nihayet 1000 d~ğnek vurulmak su 
retiyle asılmaktan kurtuldu. (1086). 

Halkın ıokaklarda fenersiz gezmesi 
yasak edildiği devirlerde, Yeniçeri ağa 
lan aokakları kontrol eder, arkalarında 
da falakc:l.:ı gezerdi. Bazı geceler ıa.dn 
izaml:ır gezmcie çıkar, cclladlar da ar 
kalarından takip ederlerdi. 

Bir gece ıa.dnizam Köprillü Meh
med paf(l, sokaklarr gezerken fe!lcrsiz 
birine rastladı. Sorğuya çekmeder., ce 
vap almadan f U emri verdi: 

- Boğun bu herifi 1 
Emir derakap yerine getirildi. Boğu 

]an zavallı 22 yaşın.da bir hafızdı. C'imie 
tabah ezanır~ okumağa gidiyordu. Pa

a bunu ıöyledikleri zaman, müt.essir 
tay . mak ... 
bne o1madr. Bir nükte yap ıçın -

_ Mademki hafızmı~, ıararı vuk. A 

h t bize ıı:.efaat eder 1 dedi ( 1070). 
ıre e 'S • R" t" TIRPAN t.fijteytn U§ U 

fCERDE: 
• isvıcrede top'anacak beynelmilel tlzyrı. 

loJI kongresinde, İat&nbul Univer!iteslnl, 
prote~r Kem&l Cenap ve Vinter Şl&yn ile 
doçent Sadi lrmak temail edeceklerdir. 

• İstanbul İran baıkonaoloalufwıa. tran 
har!clye nozaretı ıube mUdUlertnden A.bbu 
tayin edllmlşUr. 

>k letanbul paket rUmrUfUnde yeni lnıaat 
tamıunıanmak üzeredir. BqrnUdür Mustafa 
Nun dün ln§aatı gözden geçtrınlı. muamelt.. 
tr teftiş ebnlştır. 

•Ankara - Sıvaa telefon hattı dUn açıl. 

mıı, llk konuşmayı Nana vekili Ali ÇeUn.: 
kay& yapm~tır. Hatta yerU malzeme kul-
lanrl'llı§, yerli l~~ı <:alıştınlmııtır. 43 bin 
lirayt mal olan hat, ay başından itibaren 
umu"Tla açılaca.l\tır. Hattm gelecek Yll Er. 
zuru'lla kada.r uzatılması mukarrerdir. 

q. Kızıltoprak ve ErenköyUnde birkaç kızıl 
Vf! t'fo vakur görüldüğü için, aıhhlye mU
dUr!Hğtl icap eden tedbirler! almı§tır. 

:f. Vekiller heyetl "OakUdar tramvay şirke. 
Urun aermayealntn bir, buçuk milyon liraya 
çıkarrtmaınna karar vermiştir. 

Ilı lttalyecllerln azami surette terffhl 1-
çln, belediyenin hazır!&drtt proje, ıehlr mec 
llsln:n ıubat toplantrıımda., göı1lfWecektır. 

:,. tzmlr telefon tlrketınln hUkQmet tara.. 
frndf n satm almmuı hakkında hUll'lan&n 
muk wele birkaç güne kadar Vekiller beyeU 
ne g'lnderllecektır. 

:/.. İpekli kum11.şlarm damgalanması !Dl 
bitm•,ur. Şimdiye kadar 200.000 metre ku. 
m&§ damgalarumştrr. Piyaıuıdıı. henüz danı
gala' \lll&mrş l!S0.000 metre kuma~ daha var
dır. 

q. DUn Altm 1102 kuru~a kaC)a.r yUkseJ. 
mişt·r. 

* Pasta, feker ve buna benzer yiyecek 
mad·1eterlnln, elle def!t, muhakkak bir alet-
le tutulup klğıUara konulduktan sonra mUf 
teril,,re verilmesi kararlqtırıtmıştır. Karar 
ay b."\Şmda tatbik editecekUr. 

* t'rens Seyfeddinln naqmm Mrııı:ra nakll 
edllln kral ailesine mahııuı mezarltğa glS. 
mUhneainl lstlyen Mısır hükQmetl, &ilealnln 
mUsııade.sinl a.lınıya. Ankara Mmır elçımni 

n.cır.ur etmiı, elçi lstanbula gelerek ml18&. 
adeyi almıştır. HUkQmetlmlzln mUsaadesln.I 
almak üzere, dlln vllAyete blr arzübal veril
ml§, vil!yet mUracutı hartctyo vekAletlne 
bildirmiştir. 

* Ankarada. bulunan İngill~ hazine mU.. 
teoan Valey ve kredi dairesi mUdUrU Mia. 
ken bugUn tıtai:ıbula gelmt~lerdlr. 
• :;. Yabancıların TUrklyede oturmalan hak 

K:mda buırlanan kanun lAylhlU!ftUD nıtısa
kerelulne başlanmıııtır. Dahiliye encUmenm 
de bu ı,ııi allkadar olmak üzere bir de talt 
komisyon teşkil edllmişUr. 

* Mıı.arlf cemiyetinin Aı:ıkarada Yenl§e. 
hl:-de yaptırdı#! kollej b!numm açılma Ulre
nJ bugtln saat l:i de Ankarad& yapılacaktıl'. 

'f. İstanbul gUmrtlklerlndekl muayene me. 
murlarının bllgllerlnl arttırmak lll3"ksadlle 
açılan kurslara, bUtlln g1lmı1lk memurları.. 
nın devam etrneal ka.rarl&§tınlmqtır. Bunun 
için ay ııonunda bir üçUncU kurs da.ha açıla

caktır. 
:,. ıJcledtye, yangın te.hllkeaını önlemek U

zere, ah§ap evlerdeki mutfakların evlerin 
alt katında ve beton olarak yapılmasmı k&
rıırla:ttırmıştır. Belediye zabıtası a.bpp ev. 
tcrl kontrol edecektir. 

11- BUyUk Mlllet Meclisinin dUııkU toplan-
tısında. mebusluğa eeçlten emekli ger:eral 
Ali Saılle Necatlnln tahltflert yapılmtştır. 

,,. Otomobil ve tfemvay ka.z&larmt önle
mek için, hareket halinde bUlunan t.ra.mva.Y 
ara~larmm, aralanndakl mesafenin yirmi 
metre olması kararla,brılml§tır. Vatman
la.r, dalma bu açıklıfı muhafaza ederek ha
re.cet edeceklerdir. Bu hususun temini lc;ln 
belediyeden §lrketo emir verilml§tı.r. 

'I: Akşa.mlarr saat 17~20 ara.smda at, l<aın 
yon, yUk arabası gibi nakli vuıtaıarının 

köprüden ge<:mMI menedilmiştir. Karar bir 
kııç gUne kadar tatbik ecll'.ocektır. 

* Şehir lçertıılnde beygir, eıek ve katırla 
kereste, postekl ve "t gibi maddelerin ta.şm. 
ması yaııak edllml~tır. Btı maddeler l!nU
mUzdekl ay ba!'}mdan itibaren a:ıcak kam
yon, otomobil ve araba ile t&§Ulabllecektir. 

* Trabzonda umumi mU!ettı, TalUln U
zcrln blLl}ltanlığı,nda toplanan doğu valiler! 
lctimama dUn Cle dc\'am edllmi§, J!:rzurum 
valisi lçcan vilAyet l§lerlne dalt ma.ltmat 
'\"'ermi§tlr. va·ının beyanatı lkl buçuk uat 
aUrmUştUr. 

DISARDA: * Bulgar kralı Borlt, paza.r günU Belgra 
dı ziyaret edecek ve Londra, P&ria ve Roma. 
dan edindlğl lnUbalan Yugoslavya. devlet 
&damların& bildirecekUr. Bu ~yarelten yeni 
mukaveleler lmsaeı beklenmemektedir. 

* Ea.kl tııpanyo. kralmm oğlu Kont de 
covadogııanm zevcesi Karla Rocafort, kon 
tun aleyhine ikame etUll tallk davaaından 
vageçmif ve bUrrlyeUnl mahkemede mtııte. 
rek muvafakat wrullle elde etmeli kabul 
etmtıttlr. 

* Roınanyada ya.kmd& yapılae&ll ııeçlm 
mUnaaebeUle proparand& f&allyet.lni kolay. 
lqt.Jnı.ak lç$D, topl-.ılU HfiıeaUll haklnada,. 
kl tevkallde tedblı1er MSirlar mecllatnce 
kaldınlnuştır. 

ÇAGLAYAN Gazinosu 
Mısırda filmlerini ikmal edip mem~eketimize dönen meşhur film yıldızı 

T AHiVYE MUHAMMET 
Her a~şam seanslarına devam etmektedir , 

Ayıru<ea (b)avairn M VALL A iieOa 40335 

··------ Dünyanın Meşhur Şekercisi 
mı ____ .. ,, 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Akide <E$<0 ~ IFnsto!KUo Dol!<Qdlm 11 ~© !klUlırlYIŞ 
bayram şekeırn ~© il l\asmakh D@klYlm 4120 , 0 

Satıı yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU - KARAKöY - KADIKöY 
Taınadan sipariş için: AL1 MUHIDD iN Bahçekapr, İstanbul . 

. • ..... , ~ ... .:• ı·· ·~ ~ ı' ..... ,,... .. i . ... .."".. ,..-v ... ·"""· •• 

··--· Bugün iPEK Sinemasında •& •• 
·. 2 Büyük Film Birden 

1 - Kanun Harici 
Fransızca sözlü ve görü:memiş d~~ce df' heye~anlı, meraklı müthiı bir 

2- DüŞD ir/4\~ZAN 
Türkçe Sözlü. Baı rolde: DO R .o T Y LAM O UR 

Hastahaneye 
götürülürken 
Tramvayda Ulen 
zavallı yavru 

Dün, akşam üstü Taksimde bir 
tramvay arabası içinde yürekler para
layıcı bir hldise cereyan etmi§tir. 

Boğazkesende oturan Şevki ile ka
nısı Nedime uzun zamandır ha.sta o
la.n 14: aylık çoc1,1klann1 alarak Şiell 
çocuk hastanesine götürmeye karar 
vermişlerdir. 

Taksime kadar annesinin kucağında 
gelen Nuru Hayat, burada birdenbire 
fenalaşmıg ve a.n.Qesinin canhrraş fer
yatları .arasında gözlerini ha.yata 
yummuştur. Hadise derhal polise bil
clliilinig ve ölilıilliı belediye hektnil ta.
rafıudan yapılan muayenesini mtltea
kip gömülmesine mUsaade edilml§tlr. 

El ıerı kelepçe il 

Mevkufu 
öldürenler 

Mahkeme salonunda 
UldUrUI mekten 

kork UYıOrlar 
Trabzondan getirilen ilya.s adlı bir 

mevkufu rıhtım üzerinde ve adamın el
leri kelepçeli iken öldürmekten suçlu 
Trabzonlu Hasan oğlu Halis ile Faik 
oğlu Seferin muhakemelerine ağır cen 
da baş1annuHır. 

tlya11 cvve-lce Seferin babasını öldür
düğü için, cinayet intikam manadiyle 
işlenmi§tir. 

Kat:ll cr, maktulün akrabalarından ba 
zxlarrnın mahkeme salonunda kenıdileri
ni öldüreceklerini haber aldıklannı mUd 
deiumumiliğe bildidikleri için, mahkeme 
salonunun önilnde tertibat alınnnş, jan 
d:ırma ve polis ikame edilrni§tİ!'. 

Her iki suçlu da cinayeti kendile • 
ler:nin yapm:l:ixklarını söylemişler, in-
1:5.ra Hpmı§lırdır. Muhakeme fClhitlerin 
çağr.lması için başka birgünc bırakıl
mt§tır. 

ZAYl - 1. 1. gümrilğüne ait 21467 
No. ve 21-12-36 günlü beyannameye 
ait 427267 No. ve 4-11-36 tarihli 188 
liralık depozito ve 3/ 18 No. ve 4-11-36 
tarihli 842 liralık teminat mektubuna 
ait ayniyat makbuzlarını kazaen zayi 
etmiş olduğumdan ve yenisini çıkara
cağımdan eskilerin hUkmU yoktur. 

(10206) 

İstanbul Birinci icra Memurluğun • 
dan: 

Mah:;uz ve paraya çevrilmesine ka • 
rar verilen Servel marka buz dolabı 

29-11-937 pazartesi günü saat !) 'da 
BeyazıtCumhudyet meydanı 7 numaralı 
dükkin önUnde aatdacal~ır. Birinci art. 
trnnadır. 

·- Bu SAKARYA Si nemasında gün _ 
Sinemııcılrğrn en mu_azzam muvoffnkıyeti: (Tekmili renkli) 

Allahın Bahçeleri 
Fransızca sözlü büyük aşk romanını görünüz. Baı rollerde: 

MARLENE DlETRtCH ve CAHRLES BOYER 
tJaveten TAVŞAN ve KAPLUMBACA, fransızca sörlü ve :renkli 

hir Sili Senfoni. Ayrıca Paramount Jurnal dünya havadisleri. 

Her sena Şeker BayTamında en büyiik filmini gösteren 

MELEK 
1934 Şeker Bayramında: 

1935 " '~ : 

Sineması 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrnS 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

rcab1nda 'Unde 3 ka,a ahnabHlr 
[sim ve markaya dikkat. Taklltlerlndan sakınınd-

4 4 •• ... • : ' 

ı ' .. ... 

Yeni Eserler : 

Ha,ıyell ceza mahkemele
ri ueu.U kanunu ve tatbikatı 

lata.nbul C.mllddelumumtııg1 mua.vlnlerlnden 
Cemal Köaeoğlunun bu kere ha.zırladığı(Hql 
yeli ceza Muhakemeleri Uauııı kanunu ve 

tatbikatı) adlı ldtabı Cihan ktta;ıhaneal ta 
rafmdan temiz Ye muntazam blr ıekllde bas 

tırıım11tır. 

Esere, Kanunun esbabı mucibe lA.yih& ve 
mazbataları, en son tadil!tlle birlikte kanu 
nun metni, her ına.ddeye ait Temyiz mahke 
mealnin yerleşmlı eski ve yeni içtihat ve k& 
rarları, Adliye vekA.leUnln mllblm mUtalea 

ve tamlınlerJ, ceza usullerine ait huaua1 hU 
kUınlerl thtlV& eden 300!S ıayııı Meıhut ıuç 

ıar kanunu ile esbabı mucibe llytba ve mu 
ba.to.aı ve talimatnamesi, Tunceli v11A.yetınln 

1da.real hakkmdakl kanun aiınmıı, tatbikat 
ta faydalı olacak bazı mUhlm yazılar mad 
de'ere not edilml,, ve tatbikatı kolayl&ftır& 
cak genel ve alfabetik fihristler de kitaba 
eklenmiştir. 

Almanca dersleri 
HABER gazetesinde lisan tedris 

eden hocalardan biri ALMANCA hu
sust veya grup halinde dersler ver-

lSTANBUL: ~ 

8,SO p!Akla dana mu.!lldııi, 19 ~ ~ 
no ve keman refak&tile, 19,30 ııava ıol tJ1' 
19,3~ koı:ı.!erans, doktor All ş().krll 

9
(65 P 

talıkları ve korunma çareleri), 1 ' ~ 
ııa haberleri, 20 Sadi ve ar~ ıcıl.,S. 
fmdım Türk musiki!li ve halk ,at,l!Yıe•ı 
20,SO ömer Rıza taratmdan araJ>ÇA 1~ ti' 
20 4~ Semahat özdenses ve arkadat~ .. ıcıl-'" 

1 ş- ....... ,, 
rafından TUrk musikisi ve halle Jı•,_.. 
·(S.A.),2 1,ıı; orkestra, 22,15 ajan8 ~t ~ 
rt 22,30 pltkla sololar, opera ve rt-' '°'° 
çalarr, 22,ı>O son ha.berler ve e 

programı, 23 ıon. _,&J 
BVKREŞ: ,o J"'". 

18 mUzlk, 19,Hi rumen ha~~_-:·,,,6' P" 
la rumen danaları, 21,US c&ZP11o'6"'' 

men havaları, ~· 
BUDAPEŞTE: ,.,.--__~ 

18,SO ılgan orkeatraar, 19,SOfoDil' t!1" 
20,80 piyano Ue caz, 21, radfO nı.Jt _.. 
23,21S aakert mtızık, 24,SO Uç tdl tJ' 
BERLlN: sı>f 

19, pllk, 21,10 küçük orkdlr&t 
yo orke11traııı, 23,SO cuband. fA"' 
ROMA: ~·" 

18,115 cazband, 21,30 haflf ın 

* M.ıc.. Dona.ldJn cenazeal Veetmlnlater kl. I 
ıtseslne defnedilmiştir. Cena.ze merasimi öğ l 
le zamanı yapıımı,trr. 

Taliplerin yevmi mezkur ve ıaatte 
mahallinde bulunacak memuruna mU-
racaatları ilan olunur. ( 10205) 

mektedir. Eanslı ve en seri yeni u
sullerle tedris eder. Fiatlar mutedll 
dir. "ALMANCA mualJimi,, rllmuzi
Je (HABER) e mektupla mUracaat. 

dan temsil nakli, ,.~ 
y AB.ŞOVA: 811 tf 

19,15 plA.k, 21 salon orkestr ' 

orkeıtrası, 
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Oavud, zeytin rengi ·baldırlı 
kızlar diyarında pek sevilmişti 

Nar ağaçları altında keçi sürülerı güden Davud, kim 
[derdi ki, bir gün hükmedecek, beldeler fethedecektir? 

_ 2 - Cerrad 11 Yazan; N!zamettln Nazif 1 
lllle~ail, peygamber ve 6air yet- , 
~ ıbir hUkümdar kaybedeli üç yıl 
a.ırı':· Ve Beniisrail ~ine hem pey
~ hem eair bir b~ka hükümdar 
~ 1 3 Yil olrnu§tu. Gidene Davut der-
~~ene Silleyrnan diyorlardı. 
~ 1 ~l, endamı giızel, p.rkısı ve 
~ ~· Yanık benizli tatlı bir genç 
~ .. VUd, y\lzleri ve bağırları ya
lık iötleri siyah, zeytin rengi baldır
Jlc lıların diyarında çok sevilmişti. 
llır ~a.brun dağının eteklerindeki 
detek çları altında keçi sUrUleri gü
~ d ha~ata ilk adımlarını attığı gün 
ba\"\.ı erdi ki, şu yırtık deri entarili 
lıtlkın d bir gUn gelecek ki emredecek, 
~ecek, beldeler fethedecektir! 

lreıı• doğumundan 1086 yıl önce 
~ lll ilinde yaşıyan bin kere bin ve 
11 t?kYUı elli bin İsrail oğlu içinden bl
ltz.ıer: deseydi duyanlar mutlaka gü
llere~ · • Netekim millet yolunda ilk 
~ ç~~tığı gtin !srail oğullarının 
lıtt kııadU§rnaru C8.lftt da, onun elinde 
1!tdifinı rıne bir sapanla karşısında be
~ görUnce sarı sivri dişlerini 
~. lı...~rak burnundan soluyarak bak 
~atb1ıştı da katılasıya gUlmll§tU. 
a- b" u kahkahalı iatihzasmm ne 
..... ll' Öd 
~ D eni§i olmuştu! Yan çıplak 
~ a\'tıd sapanı bir sallamış, iki 
~ 1, UçUncU sallayışında fırlıyan 
~ t;lkıl dev cüsaeli Calftt'u boylu 
l~ Yere sermişti. 
~ Uk zaferinde Davud on beş ya
~ 1dı ve sapanı ile caıntu devir
~~ mabeddeki harpın telle
~ çıkardığı nağmelerle taran 
~ beri Şamuil'in sırtını yere ge
~. bulunuyordu. Sonra nekadar 
~. nekadar heyecanlı bir hayat 
,~~ ve ne muvaffak bir hü
"- i .r olmuştu. Sözü için sevilen, 
lt te ~n sevilen, şa.rkw, endamı, rak-

Jfa.b 1Iıcı için sevilen bir hükümdar. 
~laıı ~ dağının soğuk ve berrak pı
·~aıı ıle bağ kütüklerinin, UzUm sal-
' 8ak ntn. "e yalıani çiçeklerin göz
ht on ladığı kuytu mağaralarda, da-'li ~ YIL§mdayken bUyUk ve tec
~e liııerbazı olduğu sevme ve se-
111 a/a.e ~Udils kalesinin gü.zel koku-
~~ çlarıa süslü ha.lvethanelerinde 
~ ~~ de\1a.m edebilmiş ve nihayet iş 
t~1 d (aleyhüssali.tü vesselam e
~. ı) de bu alemden göçUvermiş-

"-~Ua~ D • d• ~l .. U Uze • d . ..._ lil avu un o um rm en 
~ teçıni§tl. Habrun dağının (1) 

l>nıarla.rmda dinlenen yolcular 

- -
görUIUyor, ağızları yahanl çiçeklerle, ı 
salkımlarla örtülil kuytu mağaralar
da, yine körpe çOıbanlar yarı çıplak do
l~ıyorlardı ve ... keçiler otluyorlardı. 
· Kenan ilinde hurmalar, orta par

mak bUyUklüğUnde meyvalar verirler
di. Kara kehribar gözlU kızlar uzun 
sa.çlarmı rüzgarda dağıtarak, bu hur
malara yalınayak tırmanıyorlar ve te· 
pesindeki dallara olgun butlarını ili§
tirip orta parmak büyüklUğUndeki 
meyvaları gülümsiyen dudaklarla e
miyorlardı. O zaman bağrı yanık Ke
nan m çobanları budaklı asalara 
dayanıp başlarını havaya kaldırıyor
lar ve mezmur söylüyorlardı. 

Kerv~nları kervanlar kovalıyordu. 
O kadar çok kervan vardı ki ufuklar

' da, göz, yumuşak sırtlı tepeleri bu 
bitmiyen kervanların develerinden 
kopmuş birer hörgüç gibi görüyordu. 

Sahyun dağında. ise bir başka kız 
yığını, bir başka. tilrlU şakıyordu. E
teklerini iki yanlarından sıkı sıkı kav
rayıp dizlerinden birer karı§ yukarı
ya kadar eıyırmış olan bu kızlar gür
gen teknelerde zeytin ezip yağ çıka:rı
yorlardı. 

Gurup tanrının gUnU Kudüsü böyle 
billurdu. Ve batan gUneş maviliklere 
toz pembe bir renk serperken toz pem
be gömlekli bir kız, bir başka kız, 

başka tUrlU bir kız, Davud kalesinin 
bUrclerinde belirJı·; esen bütUn yelleri 
içine çekecekmiş gibi açılan burun 
delikleriyle havayı koklar; gergin gö
ğµ.s!U gövdesini mar.ga.llardan uzatır; 
ölçilye eığmaz bir ihtiras ile, bir Pars 
gibi, dişi bir kaplan gibi KudUsU kok
lardı. 

- KudUsün gurupu. .• 
Pembe renkler, ya.vaş yavaş koyu-

13.§ır, gittikçe kızıllaşır, ve meçhul tıl
sımlı bir elle göklere sUrUIUyormuş 

zannını veren bu yağlı ve gUç silinir 
boya, bir an o kadar parlaklaşır ki çö
lün hurmaları yahyan kumlarına da 
akseder; kumlar bin kı-rvanın devele
ri bir anda, ooğazlanml§ gibi kıpkızıl 
kesilir. 

!gte o zaman yetmiş bin toprakçı, el
li bin taşçı ve otuz bin usta amele ve 
mimarla dökUmcUytl hakkikı mühen
dis ve nakkatı kamçılatarak yepyeni 
bir şehir kurmakla, daha doğrusu Al
laha bir ev, kendine blr ısa.ray yapmak
la. gün geçiren hUkUmdar Süleyman, 
KudUsün ötesinde berisinde kısa. bir 
peygamber dolaşması yapıp hemen Da 
vud kalesine döner, gurupun saçtığı 

renkten daha kanlı kızıl olan hll'atiııl 

Habralanoı anlatan: Mart Rişar 
Franaanın en methur kadın caauau 

lett?ıro -16-
J:ıı._ n durdu. 1 
~rten · 1 
...... l'ar ~·~ meçhul yere atlayarak: 1 

hfı Oltıt ihinız var !dedi. Bu kafilenin 
~iti\ ha Yilzbıır, dostumdur. bir defa 
Olrtıulrtııu kurtarmak ıadetine na 

~diatn· ~~· Bunun içlin bana karıt 
~)'o~ ıraz borçlu sayıyor. Sizi de 
~h ıbin ~~fa razı oldu. Binaen-

...., ll' e hrııniz ı 
''tJ •kat •iz kirasiniz? diye sordum. 
~ r~rı.u pek yakında ögrenirsiniz 1 1 

b lt,l?ı rUfınek fırsatını bulacağız! 
tıt! •cı::a binmeme yardım c ~ı. 
'i ~ oı b •dr, ve kamyon hareket etti. 
tıı ır •i:ır '.rba~dı. Kamyon sallanarak, 

rı İlle ılcrlıyordu. Nihayet Zuidku-
t\>Jc • 

rıne vardık. arabadan inip 

de, "Balıkçı,, run beni karıdamafa ıel
difini görUnee, hayretimden dona kal
dım I 

Bana büyük bir nezaketle kolunu u
zattı,: 

- Size refakat ede-bilir miyim? diye 
sordu. 

Köpek balıklara 
hep orada ı 

Yan yana yürüyorduk: onun kim ol
duğunu bir an evvel öğrenmek istiyor
dum. 

- Hayatımı kurtardınız, dedim. Ba
na ism;nizi söylemek istemczmishıiz? 

GUlmeğe başladı. 

- Çok mütc.t.:esaininiz 1 

uçura uçura, kop. k<>o& merdivenler
den çıkar, gUler yU.zle ve beyitler aöy
liyerek bu genç kıza ya.kllLfır. 

Pembe gömlekli genç kız bir kedi 
uysallığı ile Yan çıplak vücudunu o
nun göğsUne Y&.alıtr, Dawd oflu Sü· 
leymanın kolları arasında yumupr yu 
mtl§8I, kemikslzleşir gibi olur. Bunu 
uzun bir kokl&§ma. taklıb eder. Genç kı
zın pUr ihtiras bu~ıu Kudüste aradı
ğı kokuyu bulın'U§ gıöi Silleymanın 
gerdanında ve kollarında dol&§ll'. 

Bu kız Silleymanm gözdesidir, adı
na Cerrade derler. 

Gökte son kızıllıklar kararmcaya 
kadar gözde ve hükümdar bu halde 
kalırlar. Sonra SUleyma.n, sevgilisini 
yava~ yavaş merdivenlerden indfrlr, 
bir kapısı sillh oduma, bir ka.pıııı ha· 
vulu mermer tafhfa açılan kokulu 
bir odanın yum'U§a.k eec:lirine doinı 
sUrUkler. O zaman ısaçlan t.opuklarm.a 
değen cariyeler altın buhurdanlan ya. 
karlar. Davud kalesin.in görünmez bir 
yerinden hatif hatif harp aesleri ytik. 
selir. SUleyman gözlerini Cerradenin 
kıvılcımlr gözlerine daldırarak bir a.n 
dUgUnUr gibt olur. Sonra, zQmrUtlü 
parmaklarını kara sa.kalmm tellerinde 
dolaştıra dolaştıra. ya bir yeni lllhinin 
bestesini, yahut ba.basmm mezrnurla
rmdan birini ıpmldanır. Uzun açlı 

cariyeler perdeleri çekerek ortadan ai
linirler. .... 

Bugtln de yine böyle olmuıtn itte. 
BugU.n, yani Davudun ölilmtlnden Uç 
yıl sonra ve !sanın doğumun.dan tam 
973 yıl önce bir maym gUntıntın guru
punda. Süleyman sevgilisini aedire o
turtunca. buhurdanlar yanmıetı ve 
perdeler çekilip cariyeler uzaklqmca 
bir kolunu Cerradenin beline dolıyan 
Süleyman, zUmrUtlU parma.klannı aa
kalında. dolaştırarak mnıldanmıya 

baalamıştı : 
- Bahçeme gel ey gelin hemtirem. 

Baharlarımı devtirdiın, ba.lmu yedim, 
ııara.bnnı ve ısüdilmü içtim. Y.eyiniz ey 
dostlar siz de. İçip meat olunuz sevgi
liler! Ben uyuyorum anıa kalbim uya
nıktır. Mahbubumun Bea1nI fıitıyorum, 
kapımı çalıyor ... (2) _... Denmı var 

(1) Halil dağı. Habnı,. timdi (Ba-
lilürrahman) ~ le( Kvdüae 
~5 - 50 kilometre yakın bir 1otım mer
kezidir. 

(!) lncil .Agniyetül'ago,ıl .J (aa.yfa 
798 b6finci bab) • 
dolayıdır ki: (Ni§anlı) olarak baflayan mev. ı 
eut batnı mesut bir alle Jıallııde n 1arsıt. 

-Olma.mağa iınkln var nu? 
- Tekrar göI'Jtmek fıraattıu bula-

cağımızı zaten söylemittim! 
Evin elli metre yakınma reldlfimiz 

zaman benden ayrıldı: 
- Sizi burada terkettifinı için, af

f rnızı istirham ederim 1 Daha uza fa gi
demem ... 

Eğildi, elimi öptU ve il.be etti: 
- Yalnız ıunu bilin ki, 1r6pek ba

lıklan bep oradalar! 
Ve beni bu anlaplıııu ıözlerln tev

lit ettiği hayret içinde yalnıs bıraktı. 
Ev bir ölilm 9illr<}tu içinde görUnU

yordu. Birçok defalar kapryt vurduğum 
halde cevap alamadım: Enc!J!o içinde, 
kendi kendime ıor.dum: ''LUai asaba 
gitti mi? 

Genç kızın ifıaatini dinlemeden 
evvel gitmeli miydim? Bu lfpatın bir 
kıymeti haiz olmadrğmr kim iddia edebi· 
lirdi? 

Böy1tf.:e dü1ilnürken, evin içinde ha
fif bir gürültü duydum. Yeniden ve da 
ha büyük bir tiddetle kapıyı vudum. 
Bu defa Lüsinin ınl 10rdu: 

- Kim o? 
- Benim, Mart! Çabuk açın 1 
Biraz aonra, bir kandilin titrek rp

ğiyle aydınlanan salona ginni1tim. 

Yazan: , • 
Cevaplan veren: PROFESOR SANERK 

Grafoloji ve Grafometrl mfttehaısııı 

8 UTON Wail&We karakUrtn!J::I; meziyet ve ku5urlarıııw: a1z1 hayrete düıürecek 
kadar Tazlh ve ll&rlh ol&r&k hU8Ultyetler1n1z1; tuttuğunuz veya dll§UndUğünüz itte 
muvaffak olup oımıyacaım,ı.zı; n1hayet bet farkla yqmızı ılize eöylfyeblllrl.m. Bana 
blr ,.azeteden, bir kitaptan veya aklmızdan yazacağınız dört satırlık yazıyı; aon 
aylardaki imul&nmZdaD. 1k1ain1 gönderinia. 

Tetkiklerin çok eaulı yapılm&IDU 1.sted111nlz takdirde sat ılJ.n1.zle yudığmız 
Mrt atın, aym yumm IOl eUntzle ya Eilmıfmı; b8f ve phadet parmaklarmızm blr 
k!Cıt Uzerindek11alerln1; aat eltn1z1 ki.l'rt üzerine koyarak bir kurıwı kalemle ellnl-
ldn k&gıda çıkaracaımız remnlnl; muh teuı tar1hlerdek1 tmsaıarmızr, yaımı.m aat 
el ile kaç dakikada, eol ile kaç dakikada yazdıtmw; dinıeklırtıılzdın bileklerinize 
kadar kao aanttm olduğunu ta ve ed1 n1z. 

Xızmm verocefinUı dellkanımm, taıudıklarmwn, doaUarmısm, nı,anınızn, lf 
orlalmr'..m da meclyealnl, hu.wılyeUerl n1, bize lmzalarmı ve herh&nrt blr yuımıdan 
dört aatır yazıyı rönder1r1enia size llÖyll yıblllrim. 

Kendflerfne cevap nrdiklertm. cevaplar hakkmdakl mUtaıe&larmı icabmd& 
neıredllmü Uure - aarlh adrulerlle yazabtllrler. Gelen mektuplarda, bir klğıda 

muhtelit klıuelerin yazı yazıp imza attıklarım ıörüyorum. Herku ayrı ayn klğıt
lara Yazmalıdır. 

il - " Ttıpemp il. " 1 

Yqmm 23 den u bulmadrm. Uswıca ol 
duğunUZll da samıediyoııım. Hayatta yek 
ne.t&klıktaıı hOflanmıyan bJr tablatmaı var. 
Ziyade yorucu ve üztlctı veya uzun ıı1lr11ctı 

itlere dll§ktıJısllnO..Z. Çabuk afnlrlenlr, çabuk 
aükQnet bulursunuz ve kin tutamazmnız. 

Haddm.Zatmda iyi bir kalbiniz vardır. 

Her ıeyt olunma bağlama#& mtltemayU 
bulunmaktamı.ı%. Eğer 1~er1 n hldlaelert 
daha ciddi n daha dlkkaUl als&Dm daha 
çok fazla memnun olunıwıus. Evvelce ken 
dlllflnbden yazdıfmtz yazılardan blrlnl gön 
deriraen!Z daha eaulr bir tetkike imkb ver 
mı, olursunuz. 

• • • 
M - Bayan Altm Beyotlaı 

Yazmm ve nipnlmızm gönderdiğiniz ya,_ 
sı .,. lm.zalarmı tetkik etum. Vardığım 

neticeler l\llllardır: 
Herhalde Dl§anlmızla bir karabeUnlz ola& 

ıırek. Belki de ayni mektepte okudunuz ve 
ya ayni prUar içinde bUyüdllııUz. Çünkü 

blr 1Daaıu dllerfnden ayırt edecek but ruhi 
teferrüat ve f.dcUerinlzde !§tırak var. Bun. 
dan dolayıdır ki anuıızda bir akrabalık veya 
apt ıeraltt.e ya.lıud & beraberce bUyUmU, 
oımatx çok v&ıit g&rtlyorum. 

Sıııviflyorsunuz. İmzalardan bu aevl§Ille. 
nln Uo ay kadar evvel en hara.reW devresi
ne g1rdiğlnl anladım. Elb bu hararet de
T&m etmektedir. Siz bV'az fazla huaaa n 
lmlqınçmnns, !Uakançlık, k6rüğe benur. 

Bwımıla muhabbet hem yakılır ve hem de 
111.sumundan !ula kuvveUe kuJlanılırea, ıön 
dUrUlllr. Bundan dolayıdır kl size kmkanç.. 
Jık bahalnde lttdal tavsiye ederim. 

Slzin 20, Dl§arılmrzm 20-25 yaılarmda 

olduğunuzu Yazılarııuzm tetkikinden anla.
dmı- Karakterle~ bazı husuasiyeUerine 

ıöre a1ziD. 118.nfm. Dlpıılmızuı esmer olması 
muhtemeldir. Bundan maada, nl~anımı.z vU
eut iUbarlle zayıfa benzemiyor. 

Yazı ve ims&larr, nip.nlmızm kibar, za.. 
r1f .,. her husuata ıözUne ve .eevgisfnı inanı
lır bir sat olduğunu göatermektedir. Bundan 
mas blr rabıta 19kllnde tecelllalnl hararetle 
tavatye ederim. 

SJze diğer tavalyelerim fUnlardır: Kııı- I 
lrançlıtmm tadil etmek eevglnW makul ' 
tekilde bulundurmak. Ve mUııtakbel yuvanı. 

sın saadellnl arttırmak için ev t~lerinl ı• 
&ırenmek üzere hazırlıkta bulunmaktrr. 

ÇllııkQ yazılarmızdan öyle anlıyorum ki: sız 
evt, alleyf aadece muhabbet lbadetl yapılan 

Genç m beni kucaklryarak bağırdı: 
- Oh! Mart, sizi görmekten, ne 

kadar memnun olduğumu bitseniz! Oka 
dar korkuyordum ki... 

- Benim gelmemden mi korkuyor
dunuz? 

- Hayır! Dönö:.iğünüzil bana bir 
tanıdığım aöylemiıti. 

- Bir tanıdığınız mı? Yüzünde yara 
hi bulunan bir "Balıkçı., ,değil mi? 

"Balıkçı,, kelimesini müstehzi bir ta
Yurla telaf!uz etmiıtim. • 

-Evet. Onu pek yakında tanıyacak 
ımız. Bu, bir dosttur! Hakiki bir :fost 1 

- Sizin dostunuz mu, Yoku anneni 
zinki mi? 

- Benim! ..• 'Annem onu tarumıyorl 
Binaenaleyh size yalvarıyorum, 

Mart, ondan hiç bir §ey saklamayın, 
~ona hiyanet ettiğim!zi anlarsa ... 

S6%linU bitirmedi. Fakat öyle his 
ıettim ki genç kız, İngiliz casusiyle bir 
anlqma yapmıı ve bu anla§maya göre, 
Jaki, bijıtün sırların kendisine ifşa edil
mesi §Utile annesini koruyacağmı ona 
vaad etmifti. 

- Jakiyi biran evvel tanrmak ister
dim! dedim. 

- Onu yarın göreeekıinis. Size na-
111 hareket etmek llzım geldiğini izah 

bir mt.bet olarak alıyorawıwr. Bu du,tlnceler 
cıotrudur, fakat bu kudal mt.bedin diler hia 
meUerlnl de bizzat görmek veya icabında 

en tyt tekilde ~rdQ.rmı,. m11ntt&k olmak 
1art111! 

• • • 
11-~B..N.O. t 
Sarih bir mal aoruyor n karakterinbıl 

detu, merak ettJllnia blr vakanm !allin1 
ötrezımek J.IU;yorawıus.: 

S&aUnl.z çal.ıJınul" ŞUphe elUklerinizin 
yazılarmt, ve imzalarını 1'6nder1yommuz. 
Acaba ıaatinlzl bunlardan k1m. çaldı?. 

Gönderdiğbı!z dört çqll JU1 ve imz•dan 
birisinin U§ağum& diferlerlnln a1ze çok ya. 
km lnaanlara alt oldutll kanaathıdeytm. 
Tetkik etUflm bu yazılarm hepal de 1y1 ka
rakterli, lyt kalbll ln.lanlara altUr. Saathıiz, 

herhalde ev haricinde blr yerde k&ybohnuı 
veya kuvvetli bir ihUmalle çalmmrftJr. S1s 
a&aUnlzln dqarıd& kaybolmadllt kan&&Un
deslnls. Bence, hatanız buradan bqtıyor. 
tıl bir de bu bakımdan tahklk ve tetkik edi. 
nlz. Haklı olduğumu - ümit ediyorm -
vakalar kal'fıınnda t.aadlk edecekllnla. 
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Aş&fda A 78: 
İylllfe, bolluk Jçlnde yaıamata cömertlik 

ve ı.rata mütemayil blr karakter. Bllkeml
yeceğlnlzl blldJl1ııil eU 11kmağı tercih eden 
bir vastmıs var. Buııunla beraber otorite 
tar&ftarıauuz, ldarenl%, d&ha fazla aıkı olmak 

ıerek! 

KuvveUl görUnmekten hOflanıyor ve bu 
nevl v&Ziyetıerl ihmal etmek lltemlyorw
nuz. Va.zlyetlnisin de bunu icap ıttırdiğlnl 
zannediyorum. Beden! olmakt&ıı slyade tlkrl 
bir l~tealnlz. Bazı ııkmtııarmıza rafmen ken 

dlnize güvenmekle oldutu.nus yazılarınız

dan anl&fllıyor. Ya~adığmıa bugünkü ıeraıt 
ten daha lyiainl arzu etmekte oldutunuzu 
ve buna alt bazı kuaur wya IJleriniz buluıı

duğunu lmzalannızm tetkikinden anladım. 
Eğer bu tasavvur ve tetebbtl.Unllztl kuvet
le dU:ıünerek yazacağınız blrkaç aabn götı
derlraenlz al%e d&h& etraflı ma.lQmat verl-

rirm. 

Yaucaklarmw ve alelQtnum DiklY•Uerl
nlzl yalnız kendinizde sakluanız daha lyt 
olur. Bahuııua k!: Bu halinizden hayatınızda 
mutazarrır olınuı olduğunuzu iddia edenem 
bllmem tekzip edebilir miatnlz? Söylediflm 
teraitte yazılmt§ yazraızı ve bu mUtalealar 
hakkmdakl düşUncelerlnizl bekliyorum. 

edd.:ektir. 
O gece, uzun zamanlardan beri ilk 

de!a olarak rahat bir uyku uyudum. 
Vazifem ton derece kolıytaımi§tı. 

Artık erkin harbiyeyi, "Altın tolgalı ıa· 
rıp,,nın ve çetesinin hareketlerinden ha
berdar etmeme lüzum yoktu, Çünldl 
Endelilans Servis, bu casuılan yakın· 
dan takip ediyordu. 

Artık, Jakinin talimatını beklemek
ten baıka yapılacak bir itim yoktu. 

Maksim Alman 
te~meni. 

Kapıyı sarsan kuvvetli yumruklar, 
beni uykumdan uyandırdı. A~mak üzere 
ayağa kalktım fakat Lüai benden daha 
evvela davrandr. 

Malrnim içeriye girdi. Beni ,aörüncı 
hayretle: 

- Siz burada mısınız? 
Dedi, sonra :U:isiyi kolundan tutarak 

müstehzi bir tavurla sordu: 
- Söyleyin bakayım güzelim, cit· 

YJ: :.-ten memnun musunuz! 
Genç kız ıiddctli bir hareketle onun 

kolundan kurtularak: 
- Bırakın beni 1 dedi. Annemin ne

rede olduğunu töyleyin 1 
.... Dev&mı var 



-Konyada sıtma mUcadelesı 

Kanhgöl batakhğı 
J Kudurmuş 
Bir delikanlı 

nihayet kurutuluyor 
Bundan bqka ıehir içindeki tkl btlytlk 
çukur da kapall lmıya bqlandı 

Meram deresi de temizlenecek 
Konya (Huıuli) - Bölgemi% ırtma l alınmak ıuretlle doldurulmaktadır. Bu· 

mU.:adele komiıyonu tarafmdan ilin rada Ucretli amele çatqtınlmaktadır. 
edilen kiiçilk aay uıuliiniin tatbildnt de- Doldurma ameliyeai pek yalanda bite
vam edilmekte. böylece birçok çukurlar cektir. 
doldurulmaktadır. 

Şehir hudutlan dahiline halen taulı 
Uç çukur vardır ki utma mücadele ida· 
reıi buraların dolduruJmaıı itile meı· 
culdilr. 

Bu çukurlardan biri ve en bilyüğO 

kıtla mey~ yanındaki Kanlııöt ba
taklrğı.dır. Civarmdaki çukurlarla bera· 

ber KanlıcöJ 29450 metre miklptır. Sa
banın ıenttHtınt g8z 8ntınde tutan mU· 
cadele idaresi burada çaJqan mtıkeUef 

ameleye bir kolaylık olmak Uaere Çum· 
ra 8Ulama idaresinden dekovil hatları ve 
vqonetler, haradan da bir trakt8r te
min etmlftlr. BCS11ece Kanhıö1 tlvarm 
dakl latJa meydanı taranmüta, Kanlı
g81 doldunıtmaktam. Bu 11DC1ivenln 
bir buçuk ayrkadar ikmal etUleceİt tab 
min edllmelrtedlr. 

tldnd ~r. X•len4erhuıe cadc!ealn 
de cumhuriyet okulu yanmdaa. R&:mf 

4329 metre 11liklbıdır. Bu ~. o el· 
var.da bulunan bir ananın topratı satın 

Kalenderhane yanındaki diler bet 
çukur da bug\lnlerde tUımekler tesviye 
eilmek ıuretile do1durulmaı olacaltır. 

MO;adele idaresinin do1duruı itile 
mqgul olduiu UçilncU çukur Ulwrmak 
ta, 2393 metre ml'dbı bUyUklüktedir. 
Kıt ve ilkbahar mevsimlerinde bir 161 
halini alan bu çukur Jimdiye kadar mo
tarterle bopltılmakta idi. Mücadele ida· 
resi bu çukuru oldurmak için M dva· 
rmda bulunan bir ananm topnpnı ... 
tın atımı ve ameliyeye bqlamqtır. 

B8ylece bu Uç çukur ild ay içinde 
do1durıılacak ve Jrilçf& sayın en milblm 
kısmı bqanlmıı otr.t.:aktır. 
Sıtma mllcadele idaresi 8nilmi1%de1d 

ilkbaharda da Meram derelinin tathira
tını yapacaktır. 

Mmtüamızda, utma mUcadete lda· 
resinin gısaterdiii senit ve mGıbet fa· 
allyet takdire deter mahiyetedir. Halle, 
bu yoldaki çahtmaları tiikranla kar· 
plımakta ve mücadeleye cereken ,ar· 
dımlan yapmaktadır. 

.l zmirde tütün satışları çok ağır 
olarak devam ediyor 

tzmir, (Huıul!) - Şehrimiz TicaretOduı tktnat Vekiletine gandeıilmek U
ıere bir rapor banrlamaktadır. Raporda, tiltUn •tıtlannm ıeçirdiii safhalar ay
n ayn balı edilmektedir. 

TlltUn ubflan çok •ln'Jatmıltır• Pi yua açıldılr gtındenberi satılabilen dl· 
t6n llllktan 23 buçuk, 14 lbltycn kiloyu bulabllftilttir. Pl,attat birinci nm 50-
70, ikinci nevi de 40-50 kurut arumd adır. 

Güzel Trakya baştan 
ba a ağaçlandırıhyor 
Hagvancılılı •aha•ındakl genlı faaliyet bu 

gıl klJglilniln gllzBnil gBldllı djJ 
Edirne (Huıuıf) - Edirne fldanhp Şevki ö zer bir ay.danbrei toplayıp dam· 

yeniden ıenitletilmek ilzere d8rt bftyük ptamütadır. 
bahçe iatimlik edıilyor. Parasmı Ziraat 938 niaanmda qım hareketine ıeçe-
VeWeti candermiftir. cek olul damuhklar için en u 30 yerde 

Tekirdal bUyilk fidanbjı daha 200 qımduraklar açıücak ve 10 yerde de 
dekar ıenJtletilmektedlr. Llleburps ıunl tobumla1N merkezi ~· 
Pmarblaar, lnece kollektlf fldanhkJan Devletin İnanlı ayp ve inek dcp09ll 
da ,eniden ıenltJetilmlftlr. Uzunk&pl'll ma 18re kuvveti~. 
Kepn. Malkara. Çorlu. IJarkly, llüref· 938 yılında JCanayc1in ı;tftliibdd bir 
te, Meriç ve t,..ı. kollektif .,.,,.Jvı ima almarak ~ çlftqi .~ ve 
dahi yeniden bGylltUJmektedl. kı+ucık wbln .wu '* ~ a.t-

Merlç fldanhlı 80 dekar tlseriWen hç " kabl.ku)'l'Uk neailleri u ..-ıt 
hem meyveli meyveaiz, hem de dutluk l~de ortadan kal~. , 
lmımlıra aynı.:aktır. 

Gelibolu, Saray, Bip fldanbJdan da 
bUylltWmUftlr. B:ltiln bu fidanlıklann 
ana damrdsklan Bdirıie ve Pmarblsar 
fidanlıldarmdaD " lttanbuldan c&ıde
riJmeırt.dlr. 

Diler taraftan Kavaldıklarda da bll

,filk bir hareket c&illmektedir. 931 ,.. 

lmda en u 1.000.000 dikllmlt ve çlm
lenmit olacaktır. 

JAUeburps devlet çiftlllinde de her 

belnqldu ıeait ldr hareket bqlamıt
tır. Tollum ıSIU ve üretmeli yanında 

hayvanc:ıtık " fWaneıbk clabl vardır. 
500 dekarbk b3yllr bir fidanlık açı1ma
ğı batlınuıtır. 

Hayvanell1k faallyell 
Hayvancıblt bu yıl k6yHlytl pek ımn 

dirmit ve umum! milfettiflllfn k&prüct 
çiftliği boğalan yerli yerine ıand~r:ı. 

mittir. 

Keşandan gelen boialar kafilesi halk 
.. Wrlilldl' tanfmdaa alkqlanmqtır. 
Yetmlt .:iD1 " ,Uzel taylar dahi sahlp
Jnfnfn 111!nnetfnf bnnmqtır. 

928 yıJındı yetlıtirilecelc yeni bola
lıklar en as ı 50-200 ralcammı IMa!acak· 
tır. tkt heyet ile Veteriner mGtaviri 

lzmirde yeni 
fuar hazırlıO-

eır serRI aaraJI ve 
Ete mabsullerl I.· 

zeel ıapılıyor 
bmir (81111111) - Bu yıl fuar ı. 

sırlddanna tlmdi4en bqlanmıftır. Puar 
uhnmda yeni buı binalar yapıl•cak· 
tır. 

Bu arada Ese mahıulleri mlizeai bina 
aile serp sarayının b!r kılmı inp olu
nacaktır. Hayvanat bahçeıi gen ·~tile-

cek. muhtelif cazinolar kurul~tır. 
Pt.ıru buırlanan Ege mahaUlleri iDÜ· 

zeai b·nuı fuarda mevcut binalann de
korasyon bakımından en tü Ye zarifi 
olacaktır. Mtazede Ecede yeıiıen blJttin 
mahauller daimi olarak tqhir edilecek• 
tir. 

lkl yüz b·n liraya ~~;ak olan lerp 
sarayı iki bllyilk aalondan ibaret oJa.. 
caktır. Bu yıl salonun biri 11-pd.ak, 
diieri de plecek aene kanalacütar. 
Her lld .alon Uç bin metre ~ 
bir IÜa7I bplayac:aktır. 

10 Jlflllda bir lmcaiıza 
ktrlettl 

bmlr (Hmud) - T~ nablye
ıinin Ayrancılar~ Sok çirkin bir 
tecavGz bldieell olmUfbU'. Vab t(Syle 
cereyan etmlftlr: 

Ayrancılar klyUnden HGleyin km' 
10 yqlannc!a Ane, bybdtilf llaynnı. 
nı, tarlmnı atııu:ııekı. ola 23 yqlarm· 
da Çallı Huana IOnDUI, o da bayva -
nm funüldc içedline Pntitlni a&ylemif 
ve hayvanı p.termek tlsere tarlayı 
ıUrmeslnl bullap lmla beraber funda • 

hl& sh'mlttir· 
Fmı"-blm tenha bir tarafına ıellnce 

ıavalh 1ascajıam tilerine atılmıt, onu 
Jdfletmittir. Bu lmdurmut delikanh ya. 
bllınm• w llılliyeye tealiol edilmit
tlr.. 

Kasap grevi 
Aydınlılar on gllndDr 
kOJDD eti Jlyemlyor 

Aydm (Husul) - Nark meaeleain
clen do1ayl beaplada belediye aram· 
dakl lhtiW Mil clevam etmektedir. Be
lediye birkq &in hariçten celbr.tiii 
koyun1an 35-40 bruttan .. tmıt lae de 
temadt ettlrememittfr. On gOnc:lenberi 
tebird• yalım dana keailmelrtedir. 

Quinine 
ne zaman 

keşfolundu ? 
17 inci yUs ydm aonJarmda Perucla 

bulunan kontea Chinchonun hbmetçlal 
mDtblJ ve tehlilreH bir utmaya tutul
matta. Yedllenlln WIW. beyq bir tos 
nrdl, bata .,..... 

Kolita hpa7a7a .s&ldülU aman 
ba kı7mettar tosc1an setlıdl- ttalyan cu 
vitled de ayni cleftrde bu tosdaıı kul
tanmlya .,..,...... .... 

14 inci Lal 1179 • aıtmaya tutul
du. Hiç bir llY harareti dOfllremlyor
clu. Robert Talbot adlı bir doktor, kralı 
iyi ldeeelfni 18yledl. Ve bakilraten bir 
kaç sUn l~ kral lyllettl. Doktorun 
yerclllf ~ beJU bir tosdu. 

Lul. 90D derece memnun kaldı. tıl 
t.#ft ilmlnili, tertibini 8jnnmek latedL 
Talbot~ 

Kral llrir etti. Nihayet, 48000 a1tm 
•Uklfat. kaydı bayat prtlyle senede 
ıooo aıtm tabllat " tcm1Jelik mın
m -wr ... illan m'rlDI ft form8. 
ce ı---ıa tec1ftlll mlmkUa oMa. 

Bu ~. lana lmuıdln bqka 
bir te1 clelQdL ır.Jrat, o 41evlrde 1aDa 
lai'wnn -..nı 1t1t9a. ne olclutmnı bilen 
yoktu. 

Jras ~ ...... ...w ~ blt 
ce b&ltaQın t.t.1.'.:.:::!":ırer-

Zfra. 's a&t cllnde bir tekrarlıyan 
veya~ cSevmn eden sıtma
lar pek Soktu. 

Buna da tebeb, tehir cbtJarmdald ba 
taktıklar, ipldelll ,ı.ııtıer, .-. halkın 
bıfm1 hba,a ıa,et ı89termen:cri idi. 

Hele kaylWer artmadan kmhp döldl 
lilyorludt. Artık tehlrliler ele ka)-UUer 
4c ba Afetten Jnatahmat1anb. lıkı bu
lunrnuttu: Kına kına. •• 
~ 1737 de Amerika ae 

Y•!ıatinden IOftl'a bu tosun mahiyeti an 
lafddı, teniı yapraklaa daima yeıil. im 
mıa çlgeldtri cUael kokulu bir ağacın 
l ıbuldarınctan yapıldıim• bilmiyen kal
madı. 

Yerliler, bu kabuklan topluyorlar. 
kurutu,.,rlar, döriyorlar, beyu toz ha 
tine getiriyorlar- ve sıtmaya karp kul
laıii)'Orlardı. 

Çok ceçmeden bu tozdan bir Alka
loide pbnnuun uı\Ul de kqfolundu: 
Qnhrine_ 

(Quinlne) Klaia; bupn ecu;ıhk 
fenninin naı temellerindeıı biridir. 

Kimya ve fizik ?t:ıiflerl bu çok fal. 
tell Ulaa la)amtlal bir Irat ıdaba art- / 
ta .... 

Beyhude ı•r• 
etmeylnl• "I 

A1rıhlrm1Zd8n 

SEFALıNI 
muhakkak 

alınız. 
N e zle . Grip• 

B a• v e D l• 
aır, ıarı • RO• 
matızmav• 

m a fsa l aırı• 
ıarına k ar•• 

te•lrl şayanı 
hayret der e c e de antdlr. 

icabında günde 3 
kaşe alınablllr. 
Mideyi • Kalbl 

yormaz. Taklltle· 
rlnden sakınınız. 
Her eczaneden 

1-12 ilk ambalAJ· 
larını ısrarla 

ar yınız. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 
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Dünyanın en 
kuvvetıı mahluku 

Kendi oüsscsine göre dünyada en 
kuvvetli mahlCık ufak bir böcektir. Bu 
böcek kendinden 850 oc!a daha ağlT 

yükü kolaylıkta taıır. Eğer insanlar da 
aynı nisbette bir kuvvete sahip olsalardı 

70 ton yük taşıyabilirlerdi. 
Garip bir Adet: 

- "ircada, bir kız evlcndiğfaitı 811.:ak 
ikinci günü kocasının yüzünü görebi
Hr. Kocayı intihap etmek kızın babası

nın veya en büyük aile reisinin hakkı
.dir. Evlenc.l.:eği gün kızın göz kapakla
rı tutkalla yapıştırılır ve ancak 'evlendi
ğinden bir gün sonra açıJır: 

Varım ton a§ırıı
Qında uçurtma 
Her yaz Japon köylüleri, aralannda 

bir uçurtma müsabakası yaparlar. Bun 
lardan bazıları o kadar bü}"!ilrti!r ki 

uçurtmak için 655 kişi lazım gelir. 

Yarım ton ağırlığında olan bu cçurt 
malar !azla rü2'girlarda uçuranlar için 

adeta büyük bir tehlike teıkil eder ve 
ipi tutanlar ellerini vaktinde bıraka
mazlarsa 'Uçurtma ile beraber havalanır 
ve bittabi dil§ÜP ölürler. 

I nsanıar. yer aUuüla 'cehirli gaz 'laarr uz'larınaan, 1ı.arb tayyarelerinin bom.
balarından mıasım bulunacakl.arına gör e belki de daha m'hat y<l§ıyacaklardtr 

Mağara lar devrine mi 
dönüyoruz ? 

100 met re derin likd e mahalleler 
ve şehirler ku rmayı düşünüyorlar 

Yer altında hayat daha sıhhi olacakmış ••• orada sun'i 
plAjlar, bahçeler, göller bulwıacakmış l 

Anlaşılan yeryilzn insanlara dar 
gelmiye başladı. Sığınacak, barına
cak yer bulamıyorlar, yerin altına 
lnmeğl dUşUnUyolnr; yüz metre de
rinlikte mahalleler, köyler şehirler, 
kurmak, yeryUzilne çıkmadan, çık
maya ihtlyac duymadan yaşamak is 
UyC\rlar .. 

"Deli var! .... ,. diyorsunuz, gülü
yorsunuz değil mt? Blr derece~ o 
haklısnzn ... Çünkü bize: Acık havn
da yaşamayı, dnlmn güneşte dolnş
m11.yı tavsiye eden bu fen adamları
nın bizi yeraltma sokmak istemeleri 
deliUkten başka bir şey değildir. 
Yalnız, hüküm vermekte acele etme
yiniz. Ilir de onları dinleyiniz. Bakı
nız ne diyorlar: 

"Sizler, büyük şehirlerde yaşıynn
lar, hayat tarzınızı yani nasıl 6mUr 
sürdUğünüzU söyler mlsin1z?.. Her
halde yUzde seksenlniz yaşamak için 
çalışmak mecburiyetindesiniz. Sa
bahleyin erkenden kalkar, atölyeye, 
büroya veya mağazaya gidersiniz. 
Çabuk gitmek itin muhakkak tilne· 
le blncrslnlz. Burada, hava. güneş 
var mı? ••• 

BUronuzdn, mağnzamzda da gü
neş yoktur. Ya hava? .. Kapılar ı:ırkı 
sıkı kapalr, pencereler de öyle .. Tn
btt hava. da yok .. ;t;okanta.da, kah\"Q~ 
de hava alamazsınız .. 
Akşam, evinize dönerken gUneş 

ya batm1ş, ynhut da. batmak Uzere
dlr. Demek bUtiln bir gün ne güneş
ten, ne de havadan istifade edebil
diniz; evinizde de, sobanın, kalori
ferin sıcaklığı kaybolmasın dlye 
kapıları, :pencereleri kapalr bulun
durursunuz. Yemekten sonra gide
ceğiniz yer bir kahve, bir sinemadır, 
değil mi? .. 

Yeraltı hayatı, biraz gnrip glSrün
mekle berııbcr dnha sıhbtdlr. Orada 
herşey fenntdir. Evler, sokaklar rnU 
kemmel surette tenvir cdilecelttır. 
Sun't pl!\jlnr. hnnızlar, bal\.Çeler, 
göller bulonacakttr. !Iusust fener
ler, (Ultra. - Viyolct) '\"e (Enfrnt
Ruj) zlynları saçacaktır. Mevsime 

Y eraıtı sokakl.annaan biri 

sl>re, fllit re edilmiş, süzUlmüş btr 
huva toncf fUs edeceksiniz. 

Y.eraltıudakl evlerin konforu, yer 
yUzUndckllcrden çok fazla olacak• 
tır. Sinemalar, tiyatrolar bulunacal[ 
tır. Mektep, hastane, sanatoryom, 
flh.. Hep dUşUnUlmUştur. BUytil[ 
Transatl~ntlk gemncrlnl, bilhassa 
N'ormnndfyayı g6z6nilne getiriniz, 
Ne sn1onlarmın, ne de kamaraları
nın harice ;pencor~l vardır. Ziya, 
hava. ve ba.r!Jret hep fenn! ıurette 
temin edllme'ktcdlr. 

Yolcular, istedikleri zaman gu .. 
verteye çıkarlar, hava alablllrler rol, 
diyorsunuz. Fakat size, yerin altın• 
dakilcrin manastıra kapatılacaklan 
nı kim söyledi; onlar da, ist edikleri 
zaman asansHre atlayınca yeryüzll• 
ne çıkacaklardır. Yalnız, kalabalılt 
sokaklara, meydanlara değil, nçılC 
yerlere, bUyUk bahçelere .. 

Ycraltm<la, güneş nJmalC, hava: 
ntmak, oyun oynamak için kırlar, 
bahçeler, çfmenllkler bulunacaktır. 
lierhnMe ycryU?.Une çıkmak fstlyen· 
Jer pek az olacaktrr. 

Sonra d.üsUnU ki yeralfında, b·om
baların, boğucu gazların tehlikesin• 
den de masun kalacağız! .. 

D ıngllDz tavvaıreccnsn <CDelYlstcırn bir 
ırekcır daha kordu 

Londra - Knptnvn rekorunu kt- ı 
ran tayyareci Clouston ve mis Detl 
Green Kaptavndan Londraya gene 1 
ayni tayyare ile ucmnk suretile bir 
rekor daha tesis etmişlerdir. 

Tayyareciler dönüşlerinde Kahi
re Uzerlerlnden saatte GO mil silrat
lo esen bir fırtınaya tutulmuşlar fa
kat bir arızasız kurtulmağa mu
\•affak olmuşlardIT. 

Londraya indikleri zaman her iki 
uçucu dn. çol.: yorgun görUnUyorlar
dt. linttft. Clouston tnyyaresint ka
zasız indirmek için tayyare meydanı 
Uzerinde birkaç defa. döndilrmeğe 

mecbur olmuş ve ancak bUyUk mUş
kü!At He inebilmiştir. Cloustonu ilk 
lrncaklıyan nişanlısı olmuştur. 

Clouston ve misis Greenln bu U• 

cuştn kırdıkları r ekorlar şunlardır: 
Londra - Kaptavn 45 saat 5 da

kika. Bu rekor Cony Golhuson'un re 
korunu 32 saat 55 dakika. indirmiş
tlr. 

Kaptavn - Londra: 57 saat 23 da 
klka. Uçuş eaatl 42 saat 10 dakika. 
Bu mUddet Brookun, rekorunu 
bir buçuk günden fazla azaltmakt.n· 
dır. Gidltı geliş 5 gün 17 saat 28 da,.. 
klka sUrmUştilr.ıı 
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Rasing klüp 
Ta)<ımına iki lngiliz 

oyuncu ahndı 

Dün gecek güreşlerde ] 

Pehlivanlarımız ·3 - 4 kazandllar 
·kinci 

lstanbul mıntakası 1 

suıe;~~~)~ell ot 
Muhtur getırı~l~dildi~ı 

Bu vaziyete göre, Rasihin 
merkez muhacim oynamasl 

ihtimali ka!mamaktadır 

Çeklerin reisi bir muharrlrlmlze şunları söyledi: 
Güreşçileriniz teknik değillerdir bütün üstünlükleri 

Ankarad.a bir vazifeye tay:n ·stiğİl'I' 
ik·rıcı reı 

için İstanbul ı::nmtakası 1 eriııt• , ırı y . 
den, ayrılan Necmi Ataman niyelı 

Bundan bir müddet evvel Londraya 
gitmiş olan Rasing klilp reisi Jan Ber
nar Levi, Parh:e avdetinde, beraberin
de iki !ngiliz futbolcüsü getinniştir. 
Bu iki futbolcü , fngilterenin birinci 
sınıf takımlarından Karltonun değerli 
oyuncularından Merkez muhacim Stok 
ve sağ iG Braun'dır. 

kuvvetli olmalanndadır. Sert ve favüllü güreşıyorsu
nuz. Hakemıeriniz pehlivanlarınızın nizamsız hare-

simdiki atıcılık ajanı SüleyrrıaeJdİt'· 
~ ' . d'l . rnubterrı 
Muhtarın tayın e ı mesı un se-

Muht.ar, spor teşkilatımızda u:tli bir 
neler çahşmıs tecrübeli ve kı~ rti \)ir ketlerini görmiyecek kadar tarafğirdirler 1 

t:rerek sayı hesabiyle ve müttefikan 
~ "b" dege U 

gençtir. Necmi Ataman gı 1 • 1' 111 
inı pe 

elemandan boş kalan.yere tay 1 caktI'' 

Rasing klübile angajman yapmış 

olan bu oyuncular, mezkur klübün, ya 
rınki pazar günü, Arsenal takımma 

karşı yapac:ı.klarr maçta, oynıyacak -
!ardır. 

Haber - Bu malumattan da anla
şılacaf,1 veçhile, Güneş klübü orta 
muhacimi Rasihin Arsenale karşı, 
R:ı.sing takımında, orta muhacim mev
kiinde oyruyacağı şeklinde çıkan şayi
alar asılsızdır. Bu takımın merkez mu 
haciıni mevkiini Stok deruhte edecek
tir. 

Bul Kumar 
Millayimin Parise gittiği 

bugünlerde 
Koh\ Kvarlyanl ile 

karşılaşıyor ! 
Haber verildiğine göre, Mülayime 

karşı yaptığı dört mü.sab:\kada da fe
ci akıbetlere düşen ve Pariste sırtı ye
re gelmediği için "be~fu>ını'' yine bi
zim Mülayimden bulacağı anlaşılan 

Amerikalı Bul Kumar, önüm.ü2Xleki 
pazartesi günü, İstanbul halkının pek 
iyi tamdığı Gürcü pehlivanı Kola Kı
varyani ile karşılaşacaktır. 

Son dakikada uğradığı fect 
m:ığhlbiyete ratmen 

Karnera 
HAIA boksa devam 

edecek ve yakında 
evlenecekmls 

Sabık dünya boks şampiyonların
dan dev cüsseli Kameranın, iki sene
lik bir ayrılıktan sonra, geçen hafta, 
kendisinden yirmi altı kilo hafü olan 
Fransız şampiyonu Di Melyoya yenil
diğini ve bu mağlubiyetin her tarafta, 
büyük bir hayret uyandırdığını yaz.; 
mıştık. · 

Evvelki akşam ilk müsabak~da 3-4 
galip gelen Çekoslovakyarun Vinohardi 
güreş takımı §ehrimizdeki aon müsa
bakasmı dün akşam Ferah tiyatrosunda 
yaptı ve bu defa da 3-4 mağlUp ol
clular. Saat dokuzda başlaması lazrm ge." 
len karşrl!lşmalara 56 kiloda Hüseyinin 
gelmemesi yüzünde bu kilodaki Çekos
lovak Mençikin .hukmen galip addedil -
mesinden sonra bir çeyrek teahhürden 
sonra müsabakalara diğer altı katagori 
pehlivanlar:r arasında başlanldı. 

Yaşar· - l{ovarçek 
61 . kilo Grekorumen güreş . Yaşarla 

Çekoslovak şampiyonu Kovaçek arasın
da yapıldı. tık dakika!ar pehlivanların 

biribirlerini denemeledyle geçti ve ilk 
altı dakikalık devre. beraberlikle neti -
celendi. 

İkinci çievrede evveli Yaıar altta idi. 
Bu kıı;ım Çek gürqçisinin neticesiz bir 
savo~ilyle bittikten sonra ikinci üç da
kika da Yaşar üstte ' güre§meğe başla

dı. . 
Bu defa da Yatar mefhur kündelerine 

baıadt. Birincisini favulle bertaraf ed~n 
Kovaçek ikin~isinde tüfle rrıağlfip ol
du. Yaşarın bu g~lebesi on birinci daki. 

kalda olmU§tur. . . 

Yusuf Aralan • Hija 
66 kiloda Yusuf Aılan - Hija güre

Jİ de Grekoru:mendi. Müsabaka hızlı 

ve Çek pehlivanının •ıkt hücumlariyle 
batladı. Hija fada bir üstünlük göetere
medi ve birinci devre beraberlikle ni • 
hayetlendi. 

Kur'a . neticesinde evvela Hija alta 
yatt ve rakibini bir hayli sorla~ da • 
bir ıey yapama!dr. Çek üatttc iken1 o da 
Yusuf Aslanın kaç'a~k oyunu sayesin-
de netice' alamadı. 

1 
' , • .'. 

Ayakta geçen so!1 kmm çok &ert ol
du, neticede daha çok atak yapan Hija 
sayı hesabiyle galip addedildi. 

Saim· Herda 
72 kilo da Grekorumendi. Bunda lda 

Saim ile Herda kaI§ılaştılar. ilk devre 
mütemadi bir didinme sonunda beraber_ 
Jikle nihayetlendi. 

Saim 

galip ilan edlidi. 

Mustata • Proko 
Günün ilk serbest güreşini 87 kilo -

ıda büyük Mustafa ile Proko yaptılar. 
ilk kısım Mustafamn hücumları 

ve Prokonun kacamak oyuniyle nihaye
te er~i ve Must;fa galip addedildi ikin
ci devreye altta olarak başlayan Proko. 
nun bu kısmın birinci dakikasında 
Mustafanın güzel bir klesine dayana -
rnıyarak sırtı yere geldi. 

Samsonlu Ahmet - Me'aşet 
Ağır sikletteki Samsunlu Ahmet 

- 1\l!elaçef .karşılaşması lda serbest gü

re~ olarak yapıldı. 

Birinci günkü müsabakanın, birinci 
dak'kasmda Melaçefe yenilen Samsunlu 
Ahmet bu defa çok dikkatli ve çok gay_ 
retli olarak güreşti. Her iki pehlivan 
da daha 1k dakikalarda çok güzel oyun
lar tatbik ettiler. Bu arada Çe güreşçi -
sinin sırtı yere geldi. Fakat vatandaşı 
olan orta hakern bunu görmedi. Sam • 
sunlu Ahmet Uçüncü dakikada ·bir ikinci 
tüşle müsabakayı kazandı. 

Bu suretle bir ai;şarn evvel Türk gü
re~çiieri 3-4 tıı.ağlUp olduklarr Çek 
pehlivanlarını bu defa da 3 - 4 kazan· 
mı§ oldular. 

* * * 
Güreşlerden sonra görüştüğümüz 

Çekoslova kafile reisi müsabakalar ve 
müsabrklar hakkında şunları söyledi: 

- Saiın ile Mustafadan maada !diğer 
güreşçileriniz teknik değiller; bütün 
üstünlükleri çok kuvvetli olmalarından 
ve bu kuvvetleri sayesinde fazla sert 
ve gayri nizami hareketlerlnd~dir ki bu 
şekilde güreşmeleriyle başka lbir mem.. 
lekette muvaffak olmalarına imkan yok
tur. 

Hakemlerini.ze gelince; onlarx peh -

nasip ve yerinde bir harek~ 

Sulbl Reştktaştell 
. ls~.i!a. ~~ti J1lllhıı -

Beşıktaş klubu bırıncı takı~ 'fa et• 
cimlerinden Sulhi klübünden ıstı 
mistir. 

-~ Süleymaniyell 
Necdet 

Karagümrük klilbfine 
başkaptan oldU . 

0
yur.

Süleymaniye takımının en e.skı giiıı1 
. gara 

culanndan, müdafi J'ıTecdetın,. il'ıaP e-
rük takımı başkaptanlığma ınt 
dildiğini duyduk. . k dÔ' 

Necdet eski, çok t~cr~~l~ ve P;u..,ıf• 
rüst bir sporcudur. Yenı ışınde 
fak olacağı muhakkaktır. ~ 

Eski halterci 
.Rigolo .. e 

Güreşte de öniJ~ 
. geleni yeniY0 ıtorıı· 
Hala kırılmıyan 11 halter re ın el' 

''d··n,·aJl -"' nun sahibi bulunan ve ~ · ~""· 
kuvvetli adamı" şöhretinı ~ ~ 
Fransız Rigolonun, profesyoıı d )-$J; 
şe intisab ettiği jki sene zarfın a.lt iJCI' 
tığı altmışa yakın güreşin ~ca ıııU· 
sinde mağlub olduğunu ve ~wbtl 
t~hassıslar~ın, kendisi°:e ınilSlctı!<W 
dünya şampiyonu nazarıyle ba. 
nnr yazmıştık. et~ 

Rigolo, son defa Pariste, 4'll~~. 
da. birçok muvaffakıyetler ka. :ıcibit) 
olan Kersikle karşılaşmış '\'e re. eoıır9' 
9 dakikalık güzel bir güreşten 
yenmiştir. _/ 

71-lJaşında 
livanlanruzm nizamsız hareketlerine • bir koşucıı 

lbir·ç.ok puvan kazandı ve bu aç"rk üstün 
lüğüni.'ı son d?-kikaya kadar devam et- ı 

göz yumacak kadar tarafgi: buldum.,. 
O. M. KUTNAK 

-
i ·euğon Güneşle karşılaşacak olan 

.· · Enosis takımı 
Bu feci mağlubiyet boksörün cesa

retini kırmamış olacak ki, önümüzde
ki ayın dördünde Peştede de bir rnaç 
yapacaktır. 

!lk · 3 d.ikikaya . Saim. üstte . ·olarak 
ba°~landiysa Htl'l:ianın. çok güzel' ka
panmaeı yüzünden hiç bir ş_ey yap~

dr. 

ikinci 3 dakikada Çek pehlivanı mü -
teaddit ıuplatılar tatbik etmeğe ba§ladr. 
Bunlar da rakibini bir hayli müşkül po· 
zisyonlara soktu ve kendisi bir iki defa 
tehlike geçirdi. 

Yarın sabah ·da Fenerbahçenin 
Sabık şampiyonun Macaristan payi

tahtında kiminle karşılaşacağı henüz 
t esbit edilmemiştir. Bu maçtan sonra, 
Karnera Mısıra gidecek ve orada da 
ild müsabaka yapacaktır. 

Karnera, arka arklloya yapacağ1 bu 
iki maçtan sonra da evlenecektir. 

Müstakbel karısı, son müsabaka.sm
aaki acı mağlfı.biyetin başlıca !mili 
olduğu söylenen güre! bir F'ranstz kı
zıdır. 

Tomi Far 
Mavi göz1ük 

takmak' mecbu
riyetinae imiş 

Dünyanın en meşhur boksörlerinden 
Tomi Far şimdi muvakkat bir zaman 
içni mavi gözlük takmak mecburiyetin
de bulunuyor. 

Çünkü sağ gözünün sinirlerinde hafif 
bir yorgunluk müşahede edilen İngiliz 

ığır siklet şampiyonuna, kuvvetli rlya
larda, daima renldi gözlükle gezmesi 
tavsi}'·e ~:iilmiştir. 

Fakat Tomi Far, bunun tamamen mu 
vakkat bir zamana münhasıh olduğunu, 
ve lıoks yapmasına katiyne mani te,kil 
derrıiyeceğini söylemekt~dir. 

Yağlı gOreşler . 
Yann Çemberlita~ta Şen gabsede 

bir çok tanınrnıt pehlivanların iştirakL 
le yağlı ıttret mUıeabekalan yapılacaJc-

ın. 

·bir takımile oynayacak 
Sarı U\ct°vertlller aynı ta~ımda ufak 
bir tadllôl yaparak öğleden sonra 
Süleymaolye ile ilk ~~çı Y_apacaklar! 

Fenerbahçe ve Güne~ klüpleri tarafın- Şehrımıze gdmış bulunan Yunan fe-
dan davet ed-iltn Yunanistanın Enosis derasyonuna mensup Enosis takımı ile 

Ayakta geçenson ktsıın lda her ki gü· 
reşçi de üstünlUğü elde edebilmek için 

çok uğraıtılar. Mfüı?.baka müddeti ta. 
mamlandığr zaman daha ustaca güreş -

mit olan Saim, sayı hesabiyle galip il~n 
edildi .• 

takımı dtin 15 sporcu ve 2 idareciden iki maç yapılacaktır. Türkiye Futbol 

Has'p - Hamfil 
79 kilo müsabakası Çek pehlivam 

. Hamfil ile Hasip arasında idi. 
Misafir güreşçinin h~kimiyeti attın -

da geçen ilk ldevre Hasibin mağlQbiye .. 
tiyle bitti. 

ikinci devreye Hamfilin arzusiyle 
Hasip altta olarak b~tlandı. Bu kısım
da Çek pehlivanı güzel saltolar yaparak 

Fransa su topu 
.. takımı 

Alman ve HoJanda 
t:akımlarile 

kar•ilaflacak 
Fransız de~iz sporları federasyonu, 

önümüzdeki deniz mevsimi . zarlmda 

yapılacak beyneltnilal müsabakaların 

programını tert.lp e~mişti:r-. Bu - pro

grama nazaran Fransa "su topu'' takı-

\ 

mı 2:.1 ve 2( Nisanda Alman takımı i-
le, 19 haziranda da Hollanda takımi-
J.e kal'§lla§aea.ktır. . 

te11ekkül eden bit kaıdro ile şehrimize Federasyonunun, lik maçlarına halel 
gelmi§tir. gelmemek şartiyle verdiği karşılaşma 

Lik maçlarının tehir edilmemesi üze- müsaadesine istinaden bu iki maç aşağı. 
rine, ortaya çıkan mü§ kül vaziyet kar§ı- daki şekillerde olacaktır. 
sında Güneş ve Fenerbahbe klüplerinin 1 _ Eniso' -=- Güneş maçı 27 -11 

ne şekilde hareket etmek mecburiyetin - -937 cumartesi günü saat 14,30 da 
de kaldıklara"lı aşağıdaki tebliğden an· Taksim stadında oynanacaktır. 
lamak kabildir. · z - Enisoıı - Fenerbahçe maçr 28-

BugÜn ilk maçını Güne§le yapacak o- . u _ 937 pazar günü saat on birde 
lan Anosis takımı, ikinci maçını yarın gene Taksim stadmda yapılacaktır. 
öğleden evv~l Fencrbahrenin b:r. takı· 

:s Bu suretle lik maçlarına halel gelmi-
miyle yap~cakttr. 

- yecek ve Fenerbahçe - Süleymaniye, 
Sabahley;n Yunan fütbolcülerini kar- 1 

· Güneş - Beykoz lik maçları pazar gü~ 
ştlayacak olan Fenerbahr:;.c tak!mmın öğ 

nü ilan edilen stad1arda muayyen saat. 
leden sonra da Süleymaniye ile lik maçı 
için ik:n . i h:r harsılasma yaprr.a.>ı icap le rinde yapı1aco:·ktxr. 
etme~teı:lir. 3 - Birinci maçın hakemi Nihat Bek 

Söylendiğine göre. san lacivertliler, 
nba.hk.i takıma ı veya 3 ik:nci ·tııkım e

lemanı alarak Süleymaniye maçını hc

m~n hemen gene ayni kadro ile yapa -
caklp,rdır. 

Tebli(! 
Fencrbahçe ve Güneş Klüple:inin E· 

nosis maçları tertip heyetinden: 

dik, yan hakemleri Samim Talu, Tah -

sindir. 
4 - ikinci maçın hakemi Şazi Tez _ 

can, yan hakemleri Feridun ve Tank -

tır. 

S - Fiyatlar: Duhiliye 25, tribün 50. 

ı ba.lk~n .ı 00 kuruş olarak tesbit edil -

mıştır. 

~aııtri 
7,ros . .ASlıı· 

l rz;ı;licrcde yap11mı bi~ .. ··"1J'Y'"'ıf.J 
. d ··rdiigıtrı''"' J)iJ ycr. ~:. :a rcsım ego ;,ştif· ~ .Jdfl' 

daki sporcu da iştirak ctnır..J. s~; et· 
adındaki bu ya.1Zı sporCl' v .jsti~ı:, 11~· • k t . ..1,.rı1ıa - t nı • 
berı kros ·an n yarı~... . !f'P ı, ,. fi' 
mektedir. Şimdiye kadm ı·~tıi ~ 

· 1 tet t!f· rı§larda 25000 mıl w. 
mektcdir. 



Biliyor musunuz? 

tin1e 
:eaı ~ıı ıcılur, mallarını 

l'llı:!e g·· d"' ~ilılcJa or llLli'lüz küçük 
)ette .1 .reıa satarlar .. B!! vazi-

1 aç dahi satılıyor. 

* * * 

I 

) 
~ 

"trı· )~ ~ Gine adalarında \•aşı· 
tordu~ ycrlil~r: tı~k~ rcs:mde 
~ltrı naz gıbı, pışırec~kleri 
?'~. ı._ tflğtam bir beze sara· 
ı.. ıı:a'1l 
"llıı_ti l ar su menbalarının 

Ye h"~t ... ı "'i ar ve pışınr er. 

Tak\·lmdekl 
garabetler 

Bir senenin gelip geçi~i, her 
kesçe mailim olmayan bazı hu
susiyetleri ihtiva etmektedir. 
Mesela, her yirmi sekiz senede 
bir, günlerin seyri tamamile ay
nıdır. Yani elinizdeki takvimi 
muhafaza edipte yirmi sekiz 
sene kullanırsanız, o sene kul
lanılacak diğer takvimlerden 
yegane farkı, sene rakamında
ki değişiklik tetkil deceketir. 

Diğer taraftan, hiçbir asır, 

çarşamba, •.:uma veya pazar gü
nü başlayamaz. 

Teşrinievvel ayı da, k1nunu
sani ayının baJ}adığı gün ba§
lar. 

Şubat, mart ve teşrinisani ay 
!arı da, ayr.ı günde b.ıılar. 

Buna mukabil, mayıı, hazi
ran ve ağus~os aylan, birbirle
rinden tamamilc ayrı günlerde 
başlar. 

Bu kaideler, kebise senelerde 
mevcut değildir. 

Ve nihayet, adi seneler, her 
zamın aynı günde başlar ve bi
ter. 

Gayet meşhur bir binici olan 
N epal mehracesi bir mal:ıtdin 
iki yüz metrelik merdivenleri
ni atla çıkmı§ ve inmiştir. 

t:uobaz at 

~I &\ı tcıt 
f4t lt ıiy~;J ~.de, can bazlık yaptığını göı düğilnllz at bütlin Ka. 
ı; ııcı,ıc ha huyük bir ıöhret kazanmıştır. "Golden Byutı,. a-
"~tf tı at · ·k · ı~ • ıncecı ve ellı metre uzunluğundaki bir kalas t t kolaylıkla dolaımaktadır. 

J.,lence 

'~Oltt ) 
rı 11 a arla ipret edilen yerleri, ıiyah bir_ kalemle doldurun 

t ~lcacak? 

Yazısız Hiklve: --;,,;,;;;..._,;_ 

- Yumurcağın göı;ü ben 

uyurken iğne ile hortumumu 
delmitl 

Bilmece kupona 
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Şen Fıkralar 

Çok sevilen 
ark adat 

Cemiyetin en tahammül edil
mez: azasıydı. Hiç kimse onu 
ıevmiyordu. Bir gün hiddetle 
cemiyet reisinin odaama girdi 
ve göy le bağırdı: 

- Aza arkadatlar, istifa et
mem için bana 100 lira teklif 
ettiler, balon bu edebsizlere, 
§imdi bunlara ne yapayım? 

Reis de hiç bozmadan cevap 
verdi: 

- Bu teklifi kabul emeyin 1 
göreceksiniz ki, bu meblağın 
en atağı on mislini teklif ede
cekleri 

Kaç tavuk 
varmış 

Bana gönderdiğin tavuk do
lu .andığı aldım, fakat bir 
daha sefere, sandığın kapığını 
iyice kapat: 

- Kapak açıldı mı? 
- Açıldı ya!.. Tavukları 

toplamak için tam iki saat uğ
ra1tım ve ancak on tanesini 
bulabildim! 

- Eh! Öyleyse kardasın. 
Ben sana ar.ı.:ak altı tavuk gön
dermittim ! 

lylleş~lş mi? 
- Bay doktor, beni sağK

lıktan kurtardığınız için ıize 

kaç para oorçluyum? 
- Elli lira dostu"? ı 
- Yat. •• Demek altmıı lira 

öylemi? 
Hastaımr "iyileıtir.en,, dok

tor fınatı kaçırmadı: 
- Hayır! I)Oltum. AJtmıı 

d~·~wm' 
N-...•an?. 

- Ba!Ji~, Mr istediği
mi ne nman yapabileceğim? 

- Yirmi bir yaıta, evlendi
ğin &'in arar.mdaki müddet zar
fmda, oğlum r 

Nazik garson 
Çok tık bir 

lokantanın sa 
bibi, sokağa na 
zır camekanı

nın önüne ku
rulmut bir ada 

mın, peçetesini kaba bır ıekil
de boynuna bağladığını gi5rün
ce pek haklı olarak sinirleni-
yor. 

Böyle bir hareket, bu kadar 
tık b;r lokantaya hiç de layık 
değildi. Diğer taraftan, müı
teriyi ikaz etmek de nezakete 
mugayirdi. 

Bunun üzerine lokanta sa-
hibi bir garsonu çağırarak 
§Öyle diyor: 

- Bu baya, nazik bir imay
la, peçetenin bu tekilde bağ
lanmadığnu anlatmağa çahıın. 
Fakat •akın kabalık etmeyin. 

- Merak etmeyin bayım .. 
Gayet nazik bir ıekilde ima e
derim. 

Ve mliıterinin yanına yakla
şarak §Öyle diyor: 

- Sakat traıı mr, yoksa uç 
trap nu olacaksınız, bayım? 

Doktorun 
alacağı para 
Doktor -

Maatteessüf vi 
zite paralarımı 
a:ttırmak m'°'.: 
buriyetinde • 
yiml 

Hasta - Fakat bunu bana 
daha evvel ıöyleseycliniz ona 
göre hareket ederdim, bay 
doktor. 

Doktor - Merak etmeyin, 
dostum 1 Fazla vizite parası al-

mama sizin b1t~enizi sarsm\
yacaktır. Çünkü, hastahğmız

ian dolayı, en app · bir ay, 

Hikaye: 

Siyah kule 
Şarl Vfravak, h&:renin afu' kapı 

mnm ilatUne kapandığuu duyunca, 
mUlhil bir Um!~ lçtnde kaldı. 
Artık her ,ey bi~t:i. Yirmi Y'8§I. 
na kadar bu höcrede kapalı mıka. 
lacakt.ı. Bulunduğu yerin yegl!ıe 

mobilyeslıı! ~kil eden sandalye 

yi muanm üzerine koydu ve üze. 
rine çıkarak, hava dellğindm bir 
ıeyler görmefe çalJJtı. önUnde bir 
park ve daha uzakta, güıle§ altında 
yanan bir yol gördU.. Oruı. Kırdı .• 
Hor adamların yerJ .. 

O 1.ae, on altı yaşlarında olduğu 
halde m&hpuatu. Bu kadar ağır bir 
cezaya çarpılmak için ne yapDUftı? 

Hiçbir ıey! •.. Sadece vali hakkın 
da 8'ırca bir ,ur y&ZDUf ve böyle.. 
ce, kim bUlr belld f(Shret, beJkt de 

blru P&nı. kazanmak tateml§tL 
Açıkça Yazılan Jllrler, ekaeriya ho. 

, f& lider.. Fakat bu fllr pek held. 
maneydl ve valiyt öyle kızdırml§tı 
kt, f&lrin hapae aWmaamı emret. 
tf. 

Şimdi genç pir, ha.rtci Alemle ta. 
mamJie altkumr kC.!ıniJU. Artık 
ne Umlt edebilirdi? Aııneslle baba. 
aı çoktan ölmUılerdf ve dostu ola. 
rak bir tek fnsan Vardı: 

Jan Vallon adında bir atıcı .. Fa.. 
kat bu dostu da ona ne ıekllde yar 
dun edebilirdi"!. 

Dört aene hapiste kalacaktı. Bu 
kalede tam dört sene .. 

- Hllniyete kavuımadan evvel 
muhakkak k1 aklmu oynatırım! 

Diye dUgUndU ve CUne,1n D&sll 
battığını görmek için, bJr defa da. 
ha, hava deJJğtnden baktı. 

M:&hpuaiyeUnln be§lnct gUnU, gö. 
rWmeat fmkAnı otan bUtlln teferru. 

atı cörmll§ttl. Bulundutu kulenhı 
yanma kadar kuytu bir ormanın 
uzadıtmı bfllyordu. Bunu, kata.amı 
demJr çubukların arumdan geçir. 
nı~ 111~• ,J.9rm..tıttP.n, Ytız kadem 

, • ~ka~kP1!r.ı ı · .. \. 
- Ah! Sağlam bir fplm olaay. 

dı .• 

Eğer bu ipi bulaaydı, artık ODU 
hiçbir kuvvet kaçmaktan alıkoy&. 
mazdı.. Hatta muhafı:zm kendia1ne 
atq etmesi ihtlmall bile.. Bir tek 
ilmJdJ kalmıştı: .Jan Vallon .. Bu aa. 
dık adam uzun mOddet babaamm 
hizmetinde çalı§mııtı ve muh&Jt. 
kak ki, ;,imdi, kendisin! kurtara.bil 
mek için, elinden gelen her ıeyt ya.. 
pıyoıı:ıu .. 

ı.~uhakika öyleydi ve sadık Jan 
Va!lon hiç de bO§ durm&ml§tz. Gi!nç 
efendl:;!nln, polis neureU altmda 
götUrUldOğllnU ve bu kafilenin ku. 
leye girdiğini görmll§ ve ıöyle mı. 
rıldanmıştı: 

- M:adem ki onu kapıyorlar, be. 
nim vazifem onu oradan çıkarmak 
tır .. 

Bunun üzerine gayet basit ve 
tatbiki kolay bir p!An hazırlamı§tı. 

Bir lı:üuşla, Şarl Virovakm ka. 
patılm:J olduğu höcrenln pencere. 
sine ba.kmr§ ve takribi yQkaekllğlnt 
ölçml)ftll. 

Sonra, derhal §ehre gitmtı ve 
ıağlam bir tp almıştı. Bunu mUte. 
&kip de bir demirci de Uç bQytık 

demir cıvata yaptırarak, atmm 
eteri aıtma gizlemlf ve derhal or. 
mana doğru yollanarak kuleye gel. 
mtı ve faallyete geçm!Jtl. 

Bu elvanla, hemen hemen nöbet. 
çl bulunmadığı için gayet rahat ba. 
reket edeblllyordu. 

Demir cıvataları alarak, bunlan 
du\'ar taştan aramıdald dellklere 
ıokuyor ve birlalnl ayağına dayaya 
rak diğerini ellle tutuyordu. Sonra 
bOt lcalan ellle ayağmı daylLDUf o~ 
duğu cıv11.tayı çrka.r&l'ak, üst tara. 
ta gcçlr!yordu. 

Böylece ya\'&§ yav&§ takat emJn 
bir §ekllde tırmanma#& b&fladt •e 
nihayet pencereye kadar trrmanma 
fa muvaffak oldu. Bu 1JTada bir 
nöbetçi geçti. Eauen. tam gece ya.. 
rısıydı ve, bu saatte bir nöbetçtnin 

aon bir tefUt1ıe bulunduğunu bill. 
yordu. Binaenaleyh duvara doğru 

yaalandı ve bekledi .. Nöbetçi kısa 

bir teftl§ten aonra uzakla.,U. O za.. 
man .Jan Vallon demir çubuklara. 
vurarak, yav&§ bir ııeııle dellkan.. 
lıyt ç&ğrrdı: 

sadece çorba yemtml zicap ede
cek .. Böylelikli! bana vereceği
niz; fazla parayı kapatımt olur~ 
ıunuz.. 

- .Mö.yö Şarl •• .Möayö Şarı.. 

Genç eaır ıemadan inen bu ıesl 

duyuunca pencereye doğru kO§tu •• 

- 1nmeğe hazırlanın.. 'Oç aanı. 
yelik bir l§lm kaldı. 

Ve sadık adam bu sözleri aöyllye 
rek, beraber getirdlğl hususi bir 

deıtereyle demir çubukları kesme. 
ğe ba§ladı ve lasa bir an içinde bu 

tol bitirerek genç pirin pencereden 
çıkma.ımıa yardıın etti. 

Bunun üzerine lp pencereye 
iyice bağlandı ve her ikisi de qa.. 
ğıya indiler. 

Bu ini§ ikl dakika devam etti.. 
Allar, ormanda haztrdI. Derhal 

Bunlara aUadılar Ye Vlrovakm 

uzaktan gördilğ11 ve hOrrtyeUn aem 
bolU olarak telakki ettıll yola çı 
karak Pa.rile doğru yölJandılar. 

Parlae geldikleri zaman, genç p... 
ir, bUytık mevkiler lfgal ede, be 

bumm birkaç ahbahmr buldu " 
vaziyeti onlara anlattı. 

Valinin haklız muamele.si me:r. 
dana çıkmca, kendisi vazlfe&nden 

u.ledildl ve, kendl.bqma, mf pJı_ 
ııl garez dolayıafle, delikanlıyı gı~ 

llce kuleye kapattığı için nı&hke. 
meye verildi. 

Şarl Vlrovak, esaaen hadiaenln 
k!fl derecede rekllınnu yaptığı §I. 

lrlerlnl ne§rettl •• bunu birçok gU. 
zel §lirler daha takip etti. Şöhret 
gitgide arttı" Zengin oldu. 

Tabil sadık Jan Vallonu da unut 
madı ve onu ölUnceye }<adar yazım. 
da alıkoydu. 

•• 

BULMACA 

lllı :,;;J 

Kr:içük bir gölün içinde u~ 

adacık vardır. A, B ve C. 
Üç çocuk yüzerek .göle açıl· 

mt§lar ve birisi A ya, ikincisi 

B ye, ü~ünt.:üsü C ye çılmuştrre 
Bu adacıklann herbirinde bi
rer kalas bulu."1Jllakadır. 

Ve bunlardan istifade ederek 

çocuklar yaya olarak A ada· 
aında toplanmak istiyorla~. Bir 

kalasın ancak bir tek çocuğun 
ağtrlığma mukavemet edeı.-:eği· 

ni fakat bunu bir hal şeklinde 
kullanmayacaklarını farzeder-

sek, projelerini tahakkuk etti• 
rerek yolu yapmak için kalas

ları ne suretle yerleıtirecekler
du? 

Bu krokiler üç kalasla üç 
adacığı göstermektedir. Uzun-

luklannı da burada göı"erek 
kalasların ne suretle yerleıti
rilmesi lazım olduğunu da siz 
bulup gösterin .. 

Bilmtt.:emizi doğru halleden· 
terden birinciye bir pergel ta• 

kuru, ikinciye büyük bir resim 
alblJmü, üçüncüye büyük bir 

sulu boya takımı ve ayrıca 200 

okuyu•.:umuza .da muhte1if hedi
yeler verilecektir. 

Sermayesi ne 
kadarmıı? 

- Bu heykeli kaça satıyor· 

•un? 
- Bir lira bayım 1 Çok cU· 

.ıel blr mal 1 
- Bir mecidiye veririml 
- Hadi öyle olsun baymi! 

On kuruşluk bir şey için batı• 
mu kıracak değilim yar 
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Frankocuların 
30 tayyaresi 

7 Çocuk, 3 kadını 
öldürdüler 

i Guadalajara, 26 (.A,A,) - Havas 
t ajansı muhablrfr!den: 
- Guadalajaranın maruz kalmış ol-

\ 

duğu bombardımanların en şiddetli 
si olan dUnkil bombardıman esnasın
.da 7 çocuk, 3 .kadın Ye bir erkek 
öluıUş ve 10 kişi yaralanmıştır. 

Asflerln 30 kadar tayyaresi, 200 
} den fazla bomba atmıştır. Toprak 
\ ıslak olduğundan dolayı bombala
rın 120 tanesi patlamamıştır. Sı~ına 

~ cak yerlerin mebzullycti sayesinde 
\.. teIWat cilz'I olmuştur. 

Havas ajansının öğrendiğine glS
re, cumhuriyetçi ispanya hükumeti 
!spanyaya beynelmilel bir komfıııyo 

Fran'koet11arın ölt'lürdüğü yavrusuna a§lı /(ln 1>ir anne ... , nun ıgönderlloıesl hakkındaki lngi .. 

Japonya Başvekili 
lngiltereye çallyor 

liı&ftarll.lı 1 llll.'1Ut" 

temeldir. Fakat zamanınr iYi int i
hap e.tmek lAzımdır. ~nhsen ~benim 
kanaatim ~udur ki. lıu dokuzla r mu 
ahedeal şimdiye kadar çoktan fesho
lunmalıydı. Çünkü Uznkşark mese
leleri AYrupa devletlerinin mlidnha
lcsl olmaksızın Asya memleketleri 
~rnmnda hal ve tesv-lye olunacak hir 
ıştır ... 

Cumaya kadar mUhlet ! 
Şanghaıy, 26 (A,A,) - General 

Matsuf, gazetceilerc şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- E~er cuma gfinfine kadar Çan 
Kay Şek Japonynyn kar ı mnka\'P.
mcte nthayet TCnnPZ 1 <' . rnmn ı:U
nn, Japon ordusu. Çin hültiıın tinin 

Askeri 
fabrikalarda 
Çalışan erlere 

y evmiye verilecek 
Ankara 27 (Telefonla) - Kara, 

deni:& ve hava erlerinden olup As
keri fabrikalarda çalışanlara da 
yevmiye ödenmesi hakkında hükil
met Meclise bir kanun ldylhası ver
ml~Ur. 

Biitçe cncUmenl tarafından tetkik 
olunduktan sonra tasdik edilen bu 
lft.ythayn göre, Askert fabrikalarda 
çalışan erlerden ehliyet gösterenle
re şimdiki ;kanunt lstlhknklarmdan 
gayri elli \'C yUz kuruşu geçmemek 
Uzere yevmiye verilecek.tir. Yalnız 
bu Ucrcti nlnbHmck için fabrikada 
3 ay çalışmak H\zımdır. llk sene zar
'fmda çalışanlar azami 60, ikinci se 
ne içinde ise gene azamt miktar 
100 kuruş olmak Uzcre Ucret alacak 
latdrr. 

Numan Mene
mencioğlu 

Gaziantep 
sayıavlı(lından 

istif a ediyor 
Ankara; 26 - Eski hariciye siyasi 

1111üstepn Numan Menemencioğlunun 

daha evvelki vazifesi olan hariciye ve
kaleti genel sekreterliğine tayini hak
kındaki kararname yüksek tasdike arze 
dilmiştir. 

Mcnemert:ioğlu Gaziantep mbuslu 
ğundan istifa edecektir. 

karayel fırtınası 
Baştarafı 1 incide 

rlle:u malClmata göre memleketin 
her mıntnkası tamamen kapalıdır. 
Ha' a orta, garbt ve şlmaıt Anadolu
da :verycr yağışlı geçmektedir. Bu
gün '.hava taı)1kl 757,5 milimetredir. 

)'unnnistanda da şiddetli bir fır
tına hUküm sürmektedir. Dlln, Bo
ğaı•lan cıkmağa teşebbüs eden bazt 
gerr Her tekrar gerl dönmeğe mec
bur olmuşlardır. 

F ırtınn şlddctU olmakla beraber 
bu nna kadnr hfç bir kaza kaydedll
merıfştır. Dün Doluda kar yağmış

tır. 

Bir dam çöktü 
DUn ynğan şiddetli yağmurlar Yil

zün<len Edfrneknpıda bir dam çök
müştür. 

Ka1eboyu caddesindeki beş nu
marnh demlrct dükkdnına alt olan 
btı dam çökünce dUkkft.nın içinde '"e 
ocak ba~ında buhmnn 12 yaşlarında 
Ahmedfn Qstnne yılulmış fakat b!r 
mudze knbfJfnden çocı.h. bu kazayı 
~ok hafif bir yara 11• atlatmıotır~ 

leni taşmdığı Hankcu ve Şunkinge 
do~ru }ilrünıeğe devam edecektir. 

Tayyare ile mektup 
H.öyter Şanghaydan bildiriyor -

fek bir Japon tayyaresi :Nankln U· 
'!Ce rinden gayet yakın uçmuş ve pa. 
raşiitle bir paket atmıştır. Paket, 
ı:,;in başYeklll ve başkumandanı ge
ncrnl Çnn Kny Şek'e hitaben Japon 
haşkumnndanlığt tarafından yazıl· 

m ış bir mektubu ihtiva cmekteydi.. 
Bu mektupta general Çan Kay Şeke 
ordularını çekmesi ve teslim olması 
ta,·ı;iye edilmektedir. Mektup gene-· 
ralin ~ahsına hitap etmekte ve nota 
M"'°;,.,, inde olmayıp nasihat şeklin
<lNll r 

Lehistan da 
Oikta tHrlilk aleyhin

de yazan gazete 
toplatıldı 

VarşoYa, 26 (A.A) - Yeni işçi 
partisinin organı olan Nova Pravda 
nın dUn Bk nüshası intişar etmiştir. 
Yeni partinin reisi general kaller, 
ba~makaledo demokratik prensip!~ 
rl hlu<'Iaffil:i etmektedir. Gazete, Pa
dcreYskl VoJclcche,·sklyi ve general 
Kallerl parti şefleri olarak tanımak 
tadır. Gizli veya açık her türlü tota
liter siyaseti, Polonya için bir ölüm 
tehlikesi olarak tn,·slf eylemekte
dir. 

Gazetenin bu ilk nüshası, derhal 
toplatılmış ye bir saat sonra, gazete 
ikinci tabını, ilk sayfasına büyük bir 
beyaz yeri açık bırakarak çıkmıştır. 

Almanya 
M acaristan ı 
zorlama ktan 
vazşeçmiş 

Budapeştc, 26 (A,A,) - Havas 
ajansı muhabirinden: Macar gazete· 
lertne nazaran Macar başvekili Da
ranylnln Berllndeki görüşmeleri, 
Mncar hill<fımettne esaslı menfaat
ler temin etmiştir: 

Almanya, :r.ıacaristanın bolşevızm 
aleyhindeki misaka iştirak etme&int 
istemekten feragat etmiş "Macaris
tamn aknlllyetler ve munlıedelerln 
yeniden tetkiki hakkındaki miltale
alarr lehinde mA.nen vaziyet almak 
teahhU<lllne gfrlşmişUr. 

Vek iller Heyeti 
toplandı 

Ankara; 26 - Vekiller heyeti mec 
tisin bugünkü umumi toplantısından 

sonra mef;liste bir toplantı yapmı~tır. 
Toplantı üç saat kadar devam etmiş 

tir. 
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Sahibi ve Neşriyat•Müdürü : 
Hasan Rasim Us 
B•11ldı#ı •er ( l-'Alil T J Matbauı --

Uz teklifine Dek yakında kabul ceva 
br ,·erecektlır. 
Frankonun karalarından şüphe 

edenler öldiirülecek ! 
Bourgoe; 27 (A. A.) - Havas ajan 

sının muhabirine beyanatta bulunan ge 
neral Franko, eıcümle şunları söylemiı 

tir: 
"Zafer sayesinde arzumu yerine ge 

tirtt.:cğim. Mı:.inakaşa kabul etmek iste 
miyorum. harbi kazaniyonım. Her tür 
lü tavasaut tekliflerini reddediyorum. 
Vtlcnce hükilmetiyle en ufak bir aniaı 
mayı bile kabul ctmiyeceğim. Tavasut 
için büyük bir devletin hükOmetiyle fi 
kir teatisinde bulunmağı kabul ettiğime 
dair çıkan haberler tamamiyle asılsız· 
.dır. Harb, muharebe meydanlarında 
olduğu kadar iktisadi ve içtimai sahalar 
da da tarafımızdan fillen kazanılmıştır. 
Muhasamatm sona ermesini ancak aake 
ri manada kabul etmek istiyorum. Karar 
}anından §Uphc eden bötün İspanyolla 
ra hain göziyle bakacağrm ve onlarm l.;e 
zalarmı o suretle vereceğim. 

Valence hUkQmeti bana niitareke 
teklif edecek olursa, onunla temasa bi 
le ıeçmiyeceğim. Askerlerim ilerlemiye 

devam etmektedirler. ''Kızıllar" teılim 
olmalı: istiyorlana ıilahlamu bırakmalı 

dırlar. Her halde bunların kayıdsız ve 
şartsız olarak teslim olmaları veya çar 
pışmalan lazımdır. Başka bir §ey kabul 
etmiyorum." 

Camide 
bir horoz ! 

Zabıta tarafından 
yakalanıp tımarha

neye gönderildi 
Kadıköyünde Osman ağa cami.inde 

namaz kılınırken, birdenbire bir horoz 
sesi işitilmiJ, bir kaç dakika sonra, bu 

ses tekrar duyulmuş; tiz bir ses camide 
akisler bırakmıştır: 

- Öörööööö ı ! ! .. 
Cemaat §aşırmış, •.;ami.de horoz ötü 

JÜ hayreti mucip olmuş, horozu araştır· 
maya başlamışlar, nihayet dıt kapının 
yanında horozu bulmuşlardır. 

Fakat, bunu hafif bir horoz sanma 
yrn, bu bir adammış... ellerini çırparak 
tıpkı bir horoz gibi öten bir adam. 

Meseleden haberdar edilen zabıta, 
garip ötüşlü adamın akli milvazenesin
de bozukluk 0'0··rdu·· v.. • • B k 1 .. k h b gu ıçın, a ır 'OY a 
rl asta.hanesine göndermiştir. Horoz 

•_damın adı Balıkesirli Ali oğlu Salih
tır. 

Müstemleke!er
de Almanlara 

,. Açık kapı,. 
verııeceKml• ı 

Londra; 26 (A. A.) - Havas ajan 
•ırun muhabiri bildiriyor: 

Almanların iptidai maddeler satın 
alabilmeleri ve mamul maddeler ihras 

edebilmeleri için müstemlekelerde bir 
açık kapı rejimi ihdas etmek .. Almanya
nrn müstemleke taleplerine karşı ingiliz 

ler tarafından yapılacak ve pazartesi gü 
nü fransız nazırlarına bildirilct.:ek olan 
mukabil teklifler işte bunlardır: 

Bundan maada hava ve hariciye ll4l· 

zırlan tarafından dün gösterilen faali
yet neticesinde eski garp hava paktinin 

veya hava silahlarını terketmc meselesi 
nin yeniden ihya edileceği zannı hasıl 
olmugtur. 

' 
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Hava Kurumuna yardım 
KURUN' da } ailelul !çln fıtza panuıı verecek en ıııUDl"P aa.a 

HA\'A KURUMU Merkez beyetl.nln çalış ~ :rer anyacaklardır. FikrfmizCe dilde 
maJaroıdan, kurumun altı ay içinde Kununu varken bu noktada hiç ıered 

ordumu1.a .26 ukerl .tayyare hediye ott.ifin.. nıah"'1 bile yoktur. ver-
deıı bamecscn Aııım Us, her vatandaşm bu. Hf'rkesln !ıtrumı Hava kurumun• ıardl 
.. u kada ınest bu mllll mUenese içinde çallf'JJ 
6 .. nA r Hava Kunımımd&D eelrıemecli- sayr<!tlerlol de le§Vlk edeceği için bU tafS-
i"I Jardımlanıu eJdr.n gl•ldl~ kadar arttır. da huekctle enamda din! bir vazife old 
ma~ t"alı,ma91 lllznngeldtftnl eöyU,rerek fıtra ayni zamanda bir vatan müdataasııı• 
dlyo" ki· ııa.a 

• yardım gibi bir mahiyet alır, Hill!s& 
'İ§te §imdi mübarek Ramazan ayı için. :rnüdl\faasma hlunet ı~ mübarek ~ 

de bulunuyoruz. İhtimal kl bugünlerde bir zan dlnt bir frraattır. Bu çok gUt.d ~ 
çok yurttaşlarımız gerek kendileri, gerek kaçırmrunnk llzmıdrr.,. 

M illetler, kendi kendiler ine 
yetebıl irler m i ? 

CUMHURiYET de rar m nonna1 ıeldllertne irea ~ _.,. 

Y lJNUS NADt, Umumi barptrn IHl'llra 
bazı nıWetterln barl<ıe hiç J.1luh~ oL 

nıadı\n kf'ndl lfıtihsalll.'rlle kendi Jtledo.l sör. 

Jnefft çahştıklarun a.ıı.Latara.k 

tahlll ediyor. 

Cumhuriyet baımuhamrlne göre, 1naa.n 
ve aile tek batma yqıyamaz. DUuyada U-k 
millet da1ı,l kmdl ba!Jm• yaşamaz, 1l%8k ve 

l:a yakın blitUa diğer mllletı~rle mlinasebet.. 

'ıer bsJJncle buhuıa.rak ö.)·Je yqar, ve bu mü. 
nasebet.ter bllhıl!'laa lktlsadl mttbıı.deleforle 

tahakkuk ettftt ve edtt:elf için bütlln eart. 
Janru haiz olM'.ak milletlerde dahJ otaral.>1 
inkar etmekte tettddllde mahal gö~ 

BU)1\k harpren sonra mBietlert kasap 

lravurıuı ıstıraba aon vermenin ~resini, 

kendi yafıyle kavrulmakta defU, ınlDetk-.ra. 
l'IUlr iktisadi mllıtn.8ebetJcrl biran önce faı.k • 

malıdır. 

Ywıus Nadi dJyor ki: 
"SJya.st davaların btrçokla.rmın. bal ~ 

lerl bulunamıyan lkti.sıı.dl sıkmtııardaD ~ 
geldiğlnl itlrıı.f etmek lA.zmıdJr, ll< JE.. 
11kmtııarsa ne aadece bir musteınieke :ıı~~ arat ..... 
aanlıtmdan, ne kaybedllmiı bir inlP ,.,.. 

dve• 
luğun yeniden kurulma.at lhtiyacmdaD eııat 
ınamaktadrr. Geçen Umumı harp nıüdd 
ıserveUer:t mahvederek mllleUert fakir dııştır 
mU§tQr. İ§te bütün I8tırabm ınembal btıra-
da.drr. aP 

Otarei ile glderllcmiyecek olan bU ıatır de 
)'llD1 .harplerle hiç dinmez, belki daha zıyş eS 
çotalrr. Hatt& yeni harplerin mukadd~llY 
olan tealihat yan§lan blle mnıeucrln dil' 
lertal ısl)mUrerek kanlarını kurutmakta ,.;, 

deb-' 
H&rp kokan otal'§i yalnız bir etsaııe "e 

insanın ve lnısanhğm tablatlne uıugs,Ylr 
muzır bir dU§Uncedir.,, 

Tekaütler, dullar ve yetimler 
AKŞAM'da: 

DtlUCATLER., muharriri tö1'e yazıyor: 
'TekaUt, dul ve yetim Uç aylıklan da.. 

tıtıımaktadır. Bu maa§l&rm ekserisi zaruret 
yüıUnden kırdınldığt için, bankadan alım. 

yor. Biçare ihtiyarlar ve himayesiz kadmlar 

umumt harpde fmn önlerinde g8rWen lnU
zamm ve :rnU,kUIA.Uı tekilde 1Up kaluıa, 
bin tilrlQ ezlyeUer ı:ekerek para aldıkla.rm. 

dan flkA.yet etmektedirler. ~ 

Bu ezlyeUI tevzi l§lof bunca itJr urıat 
rağmen tanzim edemlyen DimdUd ıneuı dlf'· 
da nihayet ihtiyarlayıp tckallt ol•calda1' ııe 
Onların da dullan, yetlmlerl ayni ~ 
maa§ alacaklardır. Mazide bu !§lcrl ııer 
edemedikleri için §lmaI çocuklarlle ııer:~ı 
eziyete katlanan eski memurlardan etfSd 
alsmlar Ye hiç olmıızaa kendi f~ 

1 
dll§Unerek bu i§i bir düzene ııoksunl~ 

F ra nsada tevkifler 
1 

_.. Baştarafı 1 incide den ikinci reisi rdi. Sonra bu t~ekıciİ. 
pltnın kopyaaı ki bu plan Harbiye Ne - den ayrılruıt ve çıkardığı (Cohc) ga;; 
zaretince, dahili bir harp vuku unda, is tesindc eski §eli aleyhinde ithaıP~ .. , , 
yanı 'bastırmak ~çin gizli tutulmaktaydı. bulunarak'bnun eski Başvekil TardiYo 
Sol nazırların imzaları, ilk işaretle be· dan para aldığını ve buna mukabil oıı.I 
raber tevkif cldilecek nazrrlann ve "alkışçılık,, yaptığını yazmıştır. N~" 

•• f1 .. 
mebusların listesi, bazı silah ve cep • ret altma alınan hava generali Duse . 
hane depolariyle, otobüs garajını ele yör ile "'Müdafaa komiteleri birliği11 I':' 
geçirmek için plan ve hulasa, ihtilalde miyle yarı askeri mahiyette bir sd 
muvaffak olmak için, elden gelen her cenah teıek:külü vücude getinni§tİ· 
~eyin yapıldığını gösteren bir çok f:'lf· Tevkif edildi 
rak.... Parla, 27 (A.A.) - Dille di Bori°' 

Suçlular en şiddetli cezayı görecek • isticvabmda müteakip Sante tıapiea .. 
terdir. istisnai kanunlara kat'iyen lü. nesine ıevkedilnıiJtir. D~ _istie~ 
zum yoktur. Cümhuriyet kanunu reji- eınasmda 1936 aenesiınde şimdi meV"~fİ 
minin emniyetini temine kafidir. Hüku. bulunan general Duseigneur'ün ~ı 1 

met kendisinden emindir ve cumburi - Uzerine ''Müdafaa Komiteleri Bir1ıl1,,.. 
yete karşı yapılat.:ak caniyane tetcbbüaü nin ikinci reisliğine kabul etıni§ oldll -
akamete uğratmağa kaldirdir. Bunu ğunu itiraf etmiştir. . 
Fransız demokrasisine temin eder . ., Dün bununla beraber vazifesinin 1:i 

Kimler öldtlrUlecektf ? liğ6nin kiralannı vermc:ıkten Waret 
Diğer taraftan, gen salihiyettar ma- dığmı ilive etmiıtir. 

hafilden alman malumata göre, tevkif -------------------
edilen komplo şeflerinden Moro dö LL Tramvaya 
Möz'ün reisi bulunduğu asi "erkanı •• 

harbiyesi,, tarafından yaprim11 piıanda, çarpan otobU S 
ilk hamlede öldürülecek §Ahsiyetlerin ~ Daştarafı ı ınci~~er 
iıimleıi ~e mevcuttu. Bunlar meyanm- Vatma.nm yarası hafifç~i=· D~ail 
da, tabii, sol ve müfrit sol cenahn baş- yaralılardan otobils bilctçısı lsıtı ,.e 
Iıca şahsiyetleri vardır. Fakat asilerin kolundan, kontrol memuru :Rifattelif 
bu "idam listesi,, " hesaplan görülecek,, yolculardan §oför Sami de JJlUh 
bazr sağ cenah mensupları mevcuttu. ı · d 1ardır yer erın en yaralanmı§ • •lJJlİŞ' 

Piyo, Jbamegarey ve saire ... Bunlar. Vatman Mustafa ,,0 rguya çe~ de 
dan batkı Flanden, Pol Reyno, Emil tir. İlk tahkikat kazada daha. zıya uı 
BUre, ve Hanri dö Kerillis de bu ilk _şoförün kabahatli olduğu z.anııı~~iıl 
"idam kafilesi,, ne dahil olacaklaıidr. yandırmıştır. Ancak akşam CeVOC>",;r

1 

Yeni tevkif ve araştırmalar ifadeEıi alınamadığından tahkikat 
Parla, 26 (A.A.) - C. S. A. R. ip hası gcnişliycmcmiştir. 0ğlU dolayı~le yeni bir tevkif daha yapıl • Cevdet, akşam yatırıldığı J3eY ol _ 

nuıtrr. Tevkif edilen zat, kont Lamotte hastanesinden bu sabah taburcu bir 
- Saint Pierre'in yeğeni olup Ampere m~tur. Bugiln kaza mahallinde 
caddesinde meydana çıkanlmıı olan keşif yapılacaktır. ---------
mühim bir ıilih deposu ve betonarme 
melceler sebebiyle ittiham edilmiş olan 
Hubert Pastre'dir. 

Evry şatosunun sahibi olan Hubert 
Pastre, fesatcrların harekatına iştirak 

etmiş olmakla ittiham olunmaktadır. 
Diğer taraftan zabıta, geçenlerd~ de 

Llirok aleyhinde bir dava aç.nuş olan es
ki Demirulip azasından Pozza di Bor. 
gonun ikametgahında da araştırmalar 
yapmıştır. 

* (: • 
DUk Pozzo di B-orı:ro sa1?: cenah men 

sup bir politikacı milyarderdir. Albay 
LiroJcun "Ateı Haç,. tqktl!tmnı eski _ 

iki iş kazası çal' 
Fenerde galvaniz: fabrikasındk~neYe 

1. • ın• 1 
Jan amele Kazım, sağ e ını yar• 
kaptırarak yaralanmıştır. Kazırtıltl 
sı tehlikelidir. asıı'dl 

Kurtuluıta mensucat fabr:U' aıcit1e 
çahıan bayan Kadife, düz çizgı ;anırııf 
sine sağ kolunu kaptırarak yar 

tır. ~ 
Yeni matbdu:,,t 

umum m~ ıc ıcataJ' 
Vedad Nedimin istifasıyle açı. oP 11a 

.. ~ .. ne sın 
matbuat genel .direktörlug~ • it'• 
liai Naci Kıçıman tayin edılını!t 



Bir tıçt gibi fabrikada çalııtım; hlzmelçlllk yaptım 1 (8) 1 
Fabrika kapıcısı beni gQler yQzle karşıladı : 

Dünya 
seyahati 

Hele bir muayene ol da, 
ondan sonrasını dftşttnttrüZ ! 

Yazan: Ahmet Necdet Birdenbire içime korku çöktü: zayıf ve ufak tefektim. 
-:.ediba elindeki ıuetede bu küçük gezine gezine Şeın1inin evine giderek saatlerce çallşabllece('Jlme ben blle inanamıyordum 
ttlcıı:: 0

kurken birdenbire ıu utırlara orada w:un u%Un konuıuyorl~dı. Fabrikadan latanbula dönerken, yol· I bir an içinde mahvolacak ve yeni battan 

a· : Nihayet seyahat günü ya aımııtı. ' da, w:un bir müddet, iyi kalbll kapıcı- 1 Röportajı yapan : fabrika fabrika dolaımak md>uriyetin. ,..,.'!,. "1ah.t arlcadqı aranıyor Mediha itinden istifa etti. Önüne gelen i ı d kalacaktmı. 
-.. .... airecek uzan bir düaya tM1d1~ma yapacağı seyahatten bahsetti yı, güler yilzlU wıtayı, merhametli po. Ner. man e B . Uf .. erindeki d 

"Na..:-- • la ş · · tisi ldütündünı. Doğrusunu söylemek - ............... ·-·--· • enım muayene .. ı uz U• ._._ - piuyorum. Ba müddet...... or tahayyül ettiği plan n, emsının da bi --'-'Ade':'- ka 
~ ..... refabt edecek hir senç ka. !iz~it oldug-u proje gibi göstererek an. lizungelirae, ben onları çok cana yakın aında da benim cibl artlarma pard81tl rutum r f..v.-• »-. eesen pıcı: 
~ ih s ·ı be b bulmuf, çok aevmiştim. e..,.irenl~r bulunuyordu. - Muayeneden neden ~1'9UDıı 
...... 

1 tİJacıın vardır. Lisan bilmek latıyordu. Artık Şemsi 1 e ra er ya • •-ll ._ ha ? ... _.1: 
,,_,ıır T içimde bir bahar havuı var: Her lllak ı-...a-1t.-eHme alıp aolmk fo- yo.-.sa ata ımsm Uı;Qlo 
~• aliplerin ,_t nstaat A. B. .."'mağa bıpamıftl· - --•• __.. D x. • .._.u t-..a..- bana ••H 

.r da ki b" .. .. ıeyi aevimH görüyordum. Fabrikaya el· ıox....ı,._ W!!!md•n a-u- Elime o.ruau ,--ye - : U-
IL. ınektupla ~tları. Bu mesele etrafın va a ır suru •·-- J- ,........... r __.__:_z -ııı~.J.. ı.:_ • 
~ edihanm ş · derken yolda rastladığım arabacmm aöz bakarak ..n..n-r ve a-ı zanıanda dli- tayım ,, .-mmma ft~C'A uq- te)'ım 1ııııı1...... ı.nç. te.n az lcalaın karııamda oturan dedikodu dönüyor, M emaıye ,_ .. ,., ,,... '---tı. Ka --'- 1.K-le bir kan t 

._..lı · d G k atııına sinirlenmiştim. Onunla bir daha •Unüyordm o...__, pl!IOl'UA .,.,, aa ihtıyar daire arkadaprun boynu metres olduğu söylenıyor u. enç a- ll uyandttmanm dotnı olamıyacafmı dU.. 
.~rılataktı. lşte senelerdir tahayyül dın bunları tekzip etmemekle beraber karııla§Uydım, içimde biç bir kızgmlrk Birdeınme ıöziim ayUlanma i1ittl .. 
li &•yeye ulaşması için bir fırsat a):iırıt ta etmiyordu. AJlahın bildiğini duymıyacaktnn. Birgiln enet boyattıtım ~ yeni 

ttı Masada birik.mit temize çeki- kuldan neye aaklayacaktı sanki? Ma. Yanımdan g~en bir kadmt, ka- ayakbplanmı ciJmitim! Pm1 pml par-
L.. k 'Yrakı, aylardır kahnnı çektiği kul düşünmek lazımdı; dört sene dün- mürcüyü, marangozu, büyük bir un çu. lıyor. Fotolrafçmın IBzleriyle ayakkap-
.._llk d'" n r d l:uuıcagw 1 bir vah tapyan hamah velhuıl herkesi, her la da bir 11----'bet *-·ı: UZen yazı makinesini istihfa a yıtnm dört tara ını o,- genç nm araan m- armmya 
~... erkekle iki kardet gibi yaıayacak değil ıeyi kendime yakın, kendim<len bulu • çalrttnn. ite giden ~ ayaklan-

~· ~~lardan kurtuluyordu. Kafa. di ya! Şemai böyle bir ıe~ ~st~seydi, pek yordum. na, böyle, pml pini parhyan bir ıiııtbr -
'il r;~rı bitmeden diğeri başlıyan gü- all ya§h bir kadın bulabilırdı. Ertesi günü aabahleyin erkenden pin g~irdilderinl hatırlayamıyorum. 
-·-.ler biribirini kovalamağa bq · • • * gene fabrika yolunu tuttum. Yolda ilk Hemen eve diSııldBm. Dıllıa ilk tqeb • 
'- •1 .. ~ lanki hemen oluyormuı ci. Yola çıkmak için her feyleri hazır- işim bir aokak fotolrafçwna remıimi büste, üstUmde en JrilçWr bir ıeyln ko-

l__"Clllar tasartamağa koyuldu: dı. Şemsi yalnız bir şey beklediğini, fa_ çektirerek üç kopya almak oldu. kusunu bırakmamıya mecbul'dıum. 
-JIL- .. . Fotoğrafçı ile aramda ceçen konut - iki mal llal..~ • "«t arkadap, adali vücudlu, tah- kat bunun ne olduğunu surprız yapa- Bu İl baı)a tam • aaate olmut-

.;;"" otuz yaflannda, yakıııt:lı bir er- cağmı söyliyerek Medihaya anlatmıyor- mayı burada ka>'detmeden ıeçemiyece • tu. Teıkrar evden çıkıp fabrika kap19I-
~ ~ Tranaatllntiklerin lUb du. ğim. Ona yaklatıp ta: na geldiğim zaman saat onu bulmuı. 
ı...:.~•llrında, trenlerin yataldr vacon. Bir cumarteai günü Şemsi, apartıma. - Fotoğrafımı çekeeekmi ainb? hatta biraı: da geç.mitti. 
~ Pariain, Londranm, Berlinin, nm merdivenlerini bir aolukta çıktt, Dedilim zaman beni fCSylece stladO: Kapıcı beni güler ynzle karp1adı. 
ttb~ 'ft dünyanın mqhur blitün kapıda kendilini bekliyen Medihayı bir - Ne yapacabmız reaminiıi ldiçOk Yalnız: 
~etinde en büyük lüb ve ihtipm çocuk gibi kollan arasına alıp havada hanım? dedi. _Pek g~ değil mi? diye sordu. 
~ 1ilzecekler, kimbilir naaıl eğlene- döndürmeğe batladı: _ Uzım L • _ Bugün yalnız fotoğraflamm geti -

.; lltler göreceklerdi? _ Medift Medif, yam~ gidiyoruz!. - Neye lbım söyleyiniz.. recck değil miydim? dddim. 

~ llzıiarı aklında ıeçirirken birden Genç kadın sevinç içindeydi. Ne aaa- _Size ne? Neye lbım oluna olaun. _ Erken gelseydin, ite de batlar-
"t ~ Yol arkadapıun kendiaini elet f.. _ Neftte kullanac:abanız, ona göre d 

~ beğc.nmiyec:eğini hatırladı. Birden aklına Şemeinin yapacağı çekeyim, diye IOnlyoruım. 1'::_ Ya f.. Pek yazık oldu, öyley&e ... 
'........, e<Jen acele acele çıkardılı ayna- aürprzi geldi.. - tıe ıirecelim, fabrikadan istedi- Şimdi bqlayamaz mıyım? 
-~tle baktı. Sanki oİıunlı tim. _Neydi, 0 bana yapacağın sürpriz? 
~'""" r•'--•• -ıw ..n.n .. nn boya • lert.. - Hele bir kayıt tntıameleni yaptır, '""' ----s ..... ~ _ _. Ne olur kuzum üzme beni aöyle t •• 

tlıelemete batJadı. Ben ite peceğim dediğim nmm, o- muayene ol da ondan aonra dütünürtız .. 
.._ Şemsi hemen elini cebine giSt\lı!dO, nun eene beni ıibldtıX-UnU biuettim. d 

~ildUr (bey) yazılan bekliyor!. karpsındaldni üzmekten zevk alan bir • • - Muayene e mi var?. 
'~ hademenin yilzilne ters ten tavırla epey durduktan aonra bu kart Dayanamadım: - Taıbit değil mi ya! .. Bakalmı ça • 
~~de büyük bir isyan da1pamm çıkarıp Medişe uzattı .. - Beğenemedin mi? dedim. hpbilecek bir bünyen var mı?. 

ıünerek: 

- Kendi.mc!en korkum yok.. Fab.t, 
zayıflığıma bakarak, çalıpmu demele
rinden korkuyorum.. Böyle bir feY o
lurea tekrar kapı kapı dolapnak, it ar• 
mak lazım gelecek.. 

- KA>rkma !.. Bizim !doktor iyi adam
dır. San'atmm ehlidir. Muayeneye bile 
Ulzum glSrmes. fnurun rözilnden md 
olduğunu anlayıverir. 

- Me9ele yok ayle ~ 
- Ha fiSyle aakinleı.- Haydi babhm, 

gir fU odaya da fotofrafmla nüfus kf· 
ğıdmı ver. tpni yaptır .• Ondan sonra 
ne yapacağım sana ılSylerler. 
Baımu, perki der gibi eğerek ilerle • 

diın. 

Odaya girldiğim .zaman oraamı bta
Irk buldum. Bir kaç erkek, beyaz görh
lekli gencin karpmda duruyorlar~ 
Onlar itlerini bitininler diye biraz bek. 
ledim. • 

Bu erkeklerden birL .is .iatbordu .. 
Genç aordu: 
- Ne it blliralnP .. , 

- Hiç bir tef•' 
- Seni ne yapalım byieyltl' • 

- Ne olsa yapanın. 
- Hiç bir FY hllmiyen ne oı.. ya • 

pabilir mi?~ 
~ hİIHdiyordu. (Halbald .,_ Bir ayt!ır dilnyanın en mes'ut iiuanr - Ne demek ~ille baıumcıiım? Şiftidtye kadar akllmla ce~ bir 
~ 'ha11e arn1nlarda la,an hlllaet - olduğunu sanan Medihanm yUztınc1e Neye befenemiyeyim. Sizden iyi klti· minile kartılaıryorum, demekti bu... Bu cevap 1iarıfaıntla awıan erJrelr haJı: 
~ beraber bir lrilfilr aavururla.r.) evveli bir hayret ifaddıi belirdi. Sonra hf mi bulacaklar?. Ciddt bir muayeneye tlbi tutsalar& mzhğmı anlıyor, fakat dunqiyle çalıf-

- ..... 
~ hJ>aın.dıtı için fU muanm i11- lcızardı, moratdr ve nlıayet aapaan o - - Benim nerem katibeye benziyorl. belki de çalıpmazdım. Zayıf ve ufak te- maya mecbur olc!ufl1ııu anlatıyordlı.ı 
~ duran kltrtlan almalı, mlldilriln larak yere yuvarlandı. ltçi olarak giriyorum. • f ektim.. Saatlerce aya.kta dunıp çalıp· Bu iri yan bir adamdı. Ancak ve anca1C 
' :" Ceçip parça parça ederek ytı- Kartta, kendiaiyle Şemsinin yanyana Fotoğrafçı güldü : bileceiime ben bile inanamıyordum. bir yerden diğer yere yUk ta§muya, 
hg)le lTlatınatı dil§UndU. Maamafih resimleri ve albnda urun bir cümleden - Pekill ıiz gene öyle deyiniz .. Se- Bu ~ içime, birdenbire tanmmak 1dlçilık nisbette bOe kafa itine ihtiyaç 
~le npznadı, kafur ıene aeyahat ili. aonra tunlar yazıh)"dı: nim gözüm aldanmaz. Sizde iıçi kılıfı lcorlcuaun:ian daha acı bir aurette çak • göatermiyecek vazifelerde ite yarayabL ~"':' doıu oldu~u halde maldneeinl ti• .. ._ ___ ,_ var mı?. tü. lirdi. 
·~ • " .... Bütün metakatlara ıu.~-

b bafladı. ....ıı:- F y d ktr Fabribda t.X-le bir adama da ibtlvaıl! • • • dünyayı battan bata yaya dolatack bu Cevap verme>il&UL ıkat fotoğrafimm a o o beni zayıf ve ite elveri§li garülmtW oıa:ktı ki onu da kabul ;;;;_ 
pçlere yardmumzı eıiraemiyeceiinizi bu sözleri miclemi bulandınnııtı. ltçinin bulmazsa ne olıf.:aktı? Kaç gündür 

1 
B daha 

su...;- lkpm, ... t bet sili çam kendisine göre hususi bir ....ı...iniıti mi h alimde - er. en diğerlerinin de itleriaf i ~ Blnkf bir _ lldtl '-'- te ı- iiınit ederiz! .. ,. 5•:r s ay Y•tıyan ve bugUn artık ta • bitirmesini bekliyordum. 
..n.ı ı-- ....., --. Ahmet NECDET vardı~ Pekala görüyordum: Onlar ara - bakkuk sahasına ginniı görünen ı1, _......L __ 

~ ....,.ınanm.unumerdhıendep· , .......... ~~~~----~~~----... --~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~--~---= .. ~;~~~...,.;_ ~ 1-.amaldan darder darder at,, Balterln deniz ve macera romanı 8 - Alesta orsa alabanda tıramola! (1) den mt saklanıyorlar, yoksa gemiyi bırakıp git- · ...::la fırladı. (1) Yellı:en gemllerinl döndlrmek loba semt mlşler mi? 
~ tfltflnc:ilden blr kaç sarf elleri hazır bulunmağa taln'aD lmmandaclıJ.. Doğan kaptan dönme manevrasını bltJrdlk"~ 
llr, ~do._· oda b ndı ' Kaptan bu hazır ol emrini vermişti. LA.kin ten sonra bana baktı: 
"' ._;:: a•.. ama~, JU "Kel orsa alabanda!,. kumandasını vermlyerek "it~ •ıH. yırttı. Bir daha )'Udi; bekliyordu. Bizim yat aradı~rmız gemiye dalga- - Dediğiniz şeyi ben çoktan seçtim ve hiç 
~ 1llr- ......... _ 'U!L- s.-ı....ı & bir mana veremedim: onun için tedbirli yaklaş---.. .nuıafft .....,.._ Jar üzerinden atlıya atlnra ıokuluyordu. Onun ~ ı t1 b b ı 111 

)... ~1....ll.-~ n..tl--•- -...a.. '-- yaldızla Yazılnıış adını ·aJrtık dUrblln""'z bile oku- ma .. B yorum; aca a u ng z gemlcUeri çok . ., -s-
18 

- ..uı -- Yazan: Alt Rıza Seyfi. Du vakit yaptıkları gibi baştan aşağı körkütük sar-\\,.._~ .. de yudıktan IOIU'a IUt ._ yablllyordum, 1Akln işin garibi ıurası idi ki: LA.f hoş olup sızdılar mı? 
~~ ~~erk!'dlal tatlı lılL Diye sordum. Kari.denizin ytıteek ve fırtı- • rans yatı, ıandıfım gibi PJymuth limanına dol- Doğan kaptan dtlrbllnll ne yeni baştan 
-, ....,.. liUJ'U':'-ııu. nah kı)'llannda daha çocuklutunda denlzctllk ru değll, sahlJde kendine en yakın olan ıssız blr (Llfrane) a bakarken benim yüreğim artık 

derslerini almıe olan bu tecrObell adam ufukları • buruna doğru gidiyordu. Buruna gelmeden ön- d 
1 1 

nz ri 
lırııl. -.. • • • ce ve dönmek 1,.1n ı•zım olan yelken mane-a- Rıkılmata başlamıştı. Şu karşıda a ga ar e n ~'"" ._. bir daha uıun uzun atlzdükten ıonra: -. a. • • de deJI gibi dolaşan yelkeni yırtık. halatları kar 

\."',_ .__ ~plapnadan IOlll'a nlha- - Ne blleytm, efendim; dedi. lkl gtlndUr lanndan hiç birini yapmaksızın Pocadan öyle bir makaneılt yatta bana g11venen bir dost oldulunu 
'"'illi be (mtlatalı:bel teyabat ar· hava ytıltlntl bizden sakh)"or, .her eözümu.ztı yala- denblre döntıverdl ki: Blttln direk ve arma takı- düşUntınce bütlln ttıylertm tırperdl, birdenbire Do-
~ '-t buydu) ~ B na çıkanyor clbl.. • mmın yerinden aanıldıtı ta blum yattan far- tan kaptana: 
"'-' ~ lihl yqlannda U. Bu cevabı alınca heplmlı can ııkıntıelle eı- kolundu: randa yelkeni ta ortasmdan, yukarı- - Kaptan, dedim, ben bu gemiye gldece-~ otıu t(lnJ. cak gttverteyl bırakıp aeatı alona indik • dan &falı dotnı yırtılmıetr: mkotaların yert de-b...~leı bir clellbnlıJdı. Deniz öfleclen sonraya kadar büyük bir ay- ıtttlrllmemıe. tekne d8Tl'flecek gibi rtlzgAr altı- ğlm! 
~ .,_ ı 't'alraiınde buluıtalar. DelL na sfbl dtlz, buruşukıuz ve rOzglnız kaldı. Ben na dllmlştl .. Bank! bu geminin içinde gemlclllk- - Bu sırada bunun tmkAnı yok, yarım saat 

&-::-·Utkan ve ilk ıCStjlplede llmf· )1lrettmln 800 kerteye kadar llkıldıfını duyu- ten anhyan tek klmıe yoktu! eebredlnlz, size haber veririm . 
. :.-"lllbiJen fn•• .. lardandı. Bir -· • b ad mı l t Şimdi (Llfranı) -tı yeni ba•tan Fransa Kaptanın dotru aöyledlğinl blllyordum: Ak .... - 7or, güvertede, llalonda ıa ll'IJZ ı ara gez - d & ,_ y şam karanlıtı lnglltere kanalının üzerine inme-

e oturup yarım aut atlren ilk nlyordum. Yelkenli yatları o kadar eevdlflm hal kıy1sına o&ru giderken bu garip, tehlikeli ma- A. 
d. bu..nn belki bin defa yelkene il.net ettlttml nevranın ne demek olduğunu bulmağa çalışıyor- ğe başlamıttı, deniz fazla idi, sert esen rUzg rın 

aonra tamamen aalapuı •'" Jr elinde oyuncak olmuş gibi görUııen (LA.frane)1 • hatırlıyorum du ·· il l k dö ""-t....__ ... yatı ise çılgın gibi, önceden bl nem yece. n.....,.. 
. ---...ıı Llkin akıama 4olr1ı todoe ufkundan bulut Tufan reisin bntnn denizcilik duygulan ka- terle ,.evremizde daireler çiziyordu, bu vaziyete 

.. ""-~teklifi fU idi: .. Qmeleri _ .. __ idi, ..nn- ••rtnmeı oldu, gene ıo barmış, yanık l11Zilntl bir öfke bulutu kaplamış- ,. 
-.L • ,, .. .._ •"' _. •u göre kaptanın uygun, tehlikesiz bir 'Vakti bekle-
d:..' aı:..... aflarmu bu• ait ola- dostan gelen bir hava akıntısı hareketsiz yel- tı. Rlr mil uzakta olan (Llfrans) yatı gemlclle- meal elbette lAzımdı. 
'"""'ltlllt ._... llyahatin yanmnda ıeri tenleri doldurcıu ve blr4eD bire yağmur Bağana- rtnfl lşlttlrebllecekmı, gibi: Yanımda durup bütün bu olup bitenleri bil-

s~,..)hlı:.. 't'abit fevlraltcle bldiseler ille gelen bir yaz boraıının kal'fısında bulun- Orsa edin, ııkotalara bakın, be hayvanlar!.. ytık bir dikkatle seyretmekte olan İnciye dön-
btı~ tf duk. Btlttln f nglllz kanalı köptlk içinde kalmış, Diye haykırdı .. Sonra Doğan kaptana doğru 

.İ.._~_ıtbel yerler ıCSrecelfs, Kartal yatı bir yanına yatarak yol almağa başla- baş1nı kaldırdı: dilm: 
~ teblrler, JG1m yerler, mıetı: Dolan kaptanm her 'Vakit ıert, çatık du- - Acaba bu gemide balata el IOrmnş bir a- - !ncl, şlmdl sen salona lnmelisln. lşln eğ. 

et lllıe .... ~ıtt, ftlatl ondanlar, cen ran )1lztl bile gQlmeğe batlamı,tı .. Oh, artık yola dam yok mu? lencell parçası bitti. 
a..:.._-- ----. dtışmn,ttık .. gidiyorduk ... yetişiyorduk. Diye homurdandı. Gllzel kız gözlerime derin derin baktı~ 
\~~ ~ Gllnee batarken aşağıda acele birer ç:ıy içip Doğan kaptan hl~blr şey ıöylemeksizln LAf - Niçin yalnız salona inecek mlşim? 
lllL.ı_-.ıte n anlatrkça. Mediha, gtverteye cıktığımız 'Vakit Lostromo Tufan rel- rans yatına bakıyordu: c-Unkn tekne şimdi gene - Yukarıda rahatsız olursun, onun lçln! 
11\t.., bir- IUaeı bir oyunca hetiye ~ lln kaptana: 0 p'!rtşan ve baı,ı bof!I halde bir daha yol değiştir- Koluma. girer glbl bana bilsbiltiln yaklaştı: 
~ ~Uk ae.fnc:iyle ellerini bl • - fıkele bq omaılutunda bir yat var? mlı,U. - Hayır, yukarıda sizin için, kardeşim Ali 

: ·~...,.or, k ... çıflıklar ~kara- Diye eeılendllfnl duyduk. Do~an kaptan ona yaklaşmak için bir daha: ıçın tehlike var ... Ondan bana aşağı inmemi eöy-
"" ~ Belki 7'rml ktel Mrden: - Alesta orsa alabanda! lUyorsunuz. 

«I ıı, -·~~-~el, ne &(lzell diyordu. - Adını ok117or maıun? Kumandasını Terdllf ve gemlcUertmlzln ha- _Belki var, belki de hiçbir eey yoktur: lA.-
L ltttlaı..~"llnaJI Od stbl aonra bir Dediler. Buna cıtırbtlntlntl gödnden tek.mi- Jatıarın başına kOtJtukları sırada onun omuzuna kin herhalde senin inmekllğln çok tyi olur. 
qtt _--.,etti '18D relı cevap yerdi: dokunarak dedim ki: _ BllA.kls tok fena olur. s iz ,.e kardeşim 
.._ "-e hin Ye ktu bir~ ft LlfJ'anı! - Do~an kaptan, sen bu işten ne anlıyor- gU•;ertedc durup, bir tchlllrnyi knrşılarken ben 

'-ta 41.. Artık Şeımi her ak • o anda da Dolan kaptanm t"Qıanduı gtır- sun .• Demlndenberl baktı~ım halde bu geminin aşağı da oturamam .• 
~ et.inden aıı,., Jemlftf: ~nrteelnde tek b!r adam bile seçemedim; biz-
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Yeni Hayat Turan Helvası 
Ui 
:ı 

il. 
i:.I 

u 
Halfs koyun ıülU ve gUnlUk tereyajmdao mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrftbe ediniz baıka helva yiyemezsiniz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 

ve piyasada amsaıı ..-r,oz ve TAHiN 
bulunmıyan ~ 

Helvalarımızın 

eıl yoktur 
• ·nmmifüf:im Bunlar aureti huıuaiyede imal edilmektedir. Adrese dikkat: Galata. Necati bey caddeai No. 92 

~~~~--------~--~------------~~------.:.-~--------...;_--------..,.-----------------------~~-~~~~----------
Yeni Hayat imalithanesi.Abdillvahit Turan Telefon 40058 
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SiNEMALAR: 

U.JlAT 
&IEU:& 
lPEK 

SllABYA 
SOllEH 
ALKAZAK 

YILDIZ 
TAN 

ŞAKK 

ASKI 

SAXCA& 

BEYOCLU 
• Mahkltmlar kaleal 
ı MahkQmJar kaleat 
ı Dtıl Tarzan ( tUrkçe) 

ve Kanun bartcl 
• Allahın bahçelerinde 
ı O'ç mOderu kız 
ı Bombalar )ağarken ve 

Yol keeen baydut 
ı Şahane melodi 
a Beyu zambak ve Sözdez 

kaılar 

ı Balalayka ve Ş&rlo mu 
keli baloda 

ı lıte babrtyelller vı 9 wı 
cu MııfonJ 

ı Ruı, Japon muharebell ve 
LPoreı harde kan kar
deııer, 

ı SetU!er vı Bet lll&hlı hay 
dut 

ZAJ'EK Ganııterler lr..&rfl k&ı'fl)'a 
ve Söz bir Allah bir 
(türkçe) 

ISTANBUL 
FERAH s Tiyatro ve varyet. • 

AZA& ı Yoflvan. ve Demir J'UDl 
ruk. 

HtUJ ı Romeo n Jullyet 
ett..ll. • Procı'&JDml bDdfrmemlttlr 
ALIDIDAll ı Be)'U Kelek " Jtumutan 

)uıçllm•a. 

BALK J Bağdat bWbO.IQ n Dt.m-
pll haydut. 

IC'li.DIKOY . --"' 
UUI ı Propammı 1ıOdlnMmlfUr 
SCJulnA 1 PropumnJ lııl1dtrmadtttr 

USKODAR 
ILU.ll ı Prosrammı blldlrmemı.atlr 

BAKIRKOY 
ldL'ltrADI ı Altm kelebek 

TIY'ATROLAR: . ..... -
1'EP~BAŞJ DRAM KISMI 

S&&t 20.80 da 
KRAL UR 

O perde 
Yuan: W. Sbakeapeare 
TUrkteal: Seniha Bedri 

Göknll 
• • • 

l'RANSIZ TlYATROSUNDA 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 d& AYNABOZ &ADUI 
t tablo. Puar sblerl ııs,30 da matine 

Yuaıı: CeW Kuaalılpottu 

PastilFor· 
ökıürüie, &ofu taharriitatma. nez. 

leye, lwonıite eeı loaıklıima, hotaz ve 

ciier nahiyelerinin üıümeainclen müte

vellit baıtalıklara kartı yUkıek derece

de ıifa kudretini haiz bir müıtahardu. 

••• 
Hele kıt &ünleri, bir çok bulqılc hat. 

tabklann çoialdılt, boludan alman 
mikroplann bollqtrlı dnirltrde mi 

her tehlikeden ll)'&Det eder, ... 

r ••• ı 

PastilFor 

Siıara içmekten veya di, iltihapla -

rınclan ileri ı~len ~iız kolculannı da 

ıeçirir. 

~l'l ı ıkUL ::iALJJ ! '1!;1' 
ıtVATUOSU 

KADIKÖY SOREYY A 
Stnemumd&. Paurte91 
üpmı (Bekir de :aı ... 
U) 'l'OdYD 1 perde. Salı 
'(BaJmkay). Çarpmb& 

(Ulldldar Balk) 
/ llnemısmda 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vlllyeti içinde qağıda iıimleri ve keoif bedelleri ve muvakkat 

~minat miktarları yazılı. 

Yolun lami Ketlf bedeli Eksiltmeye konulan Teminat 

1 - Bartın - Safranbolu 
2 - Zonguldak - Devrek 
3 - Ereğli· Devrek 
4 - Beycuma - Çaycuma 
5 - Safranbolu - Arac 

kmnm tutan 

Lira Kr. Llra Kr. 
68130.24 27000 00 
25367.68 10000 00 
32269.60 13000 00 
57834.92 22500 00 
~14.89 10000 00 

82500 ()() 

miktarı 

Lira. Kr 
2025.00 Şoee esulı 

750.00: tamirleri 
1075.00: 
1688.00: Yeni fOle 
750.00: inp&tı 

Yollarmda l<>Se esa~h tamirleri ile yeni oose inşa.ah ielerinin 937 malt yt· 

lı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısnnlum.ın inp.81 

işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 13-12-937 Pa

zartesi günü saat 15 de Zonguldak villyeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak Zonguldak Nafıa Müdür. 
Jüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. İltekliler bu i§lerin 

ya hepsine yahut içlerinden herhangi bir veya birkaçına talip olabilirler. Ek

ö:1tmeye ~rmek istiyenlerin talimatnameaine tevfikan Nafıa veklletinden 937 

y.rlrnda a?mmı& müteahhitlik ehliyet vesikası:ıe. Ticaret .odasmdan 937 yılmda 
alınmıtı vesika ve muvakkat teminatları ile bırlıkte teklıf mektuplarını yukar

da yazılı giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar villyet daimi encUıneni 
reisliğine vermeleri ilin olunur, (n78). 

GRiPiN 
Vücudunuzda &ğrı, sancı, sızı, kır
gınlık, ürperme hisseder etmez 

hemen bir kqe 

GRiPiN 
almız. rahataızlıfmız hemen seçer 

GRiPiN 
Bq ve diı afnia.rma, gripe, so 
algmlığma, romatizmaya kartı en 

tesirli ve hiç mrarsız illçtır 

GRiPiN 
DOKTOR 
Necaett1n Atasagun 
Her &i1n aabahlan ıekis buçup 

aqımlın 17 den 20 ye kadar Ule 
U tanue apanm.anlan ikinci daire 

17 numarada butalannı kabul eder. 
Cumarteaı &llnleri ı 4 den 20 ye ka 
dat h11talıruu parasız. J(urun, Ha 

ber olnıyucuıaruu dalnıpon muka

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

ı stanbuı Haricı Askeri 
kıtaatı ııanıara 

Zlrad&Jri Birlikler için kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuı olan 145000 
kilo elcmeklik una ihale günü teklif edi· 
len fiyat pahalı görüldüğünden bu un 
20-11-937 den itibaren bir ay zar -
fmda pazarlıkla alınacaktır. Be-deli 
20300 lira, ilk teminatı ı 522 lira 50 ku. 
ruı olup 30-11-937 Salt günü aut 
15 de ibate edile<:ektir. Şartname.i her 
gün komiayonda görülebilir. İstekliler 
Ticaret Ve9ikalariyle ve ilk teminatlarile 
ihale gün ve saatte Tuğ Komutanlık 
satmalma komisyonunda hazır bulun • 
malan. (622) (8022) 

l=:mmı==.-===:m::::m::-nm:mı= .. Meccani muavene H 
1 :· 

Pertemtıe gtlnlert .... t 2 den G e kadar :i 
Ort.aklSy Ta.şbaaamak Palangada 2S I! 
numarada Doktor Mtımtaz Gilnoy E 
fakirleri parasız muayene eder. 1 

••• 2 .,. .. 

Bayram yaklaşıyor 
Son gQnDere bırakmayınız 

Paltolarınızı Muşamba 

PardesU Manto 
ve Kostümlerlnizl 

Her yerden ucuz ve temlnaUı yalnız Oalatad• 

EKSELSYOR 
Elbl•e maıazasından tedarik ediniz 

Yalms 
En ırk 

Kırtaaiyecilezlde 

bulunur. 

muamele yapılır. Taıradao gelen mektuplara 
6 kunışluk pul konulmalıdır. 

The Conklln -Peıf co. 
TOLEDO, OHJO, U. S. A. 

Her dalıllı•• "' 

"lverHdV"' 19 ~ 
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28 K A H R A M A N K T Z 

.......... ~----------------«.., •• an ıonra dı§arıya çıktı. R.ıhip 
" Pıyı ihtimamla kapadı, yine yatağın 
ıiJ1ına d .. nd.. d . ot o u ve san alyenın üurine 
Urıtak al~ak sesle 1öyle dedi: 

t - Eğer ölmek istemiyorsanız, .nek
Ubu bize iade edin. 

l'rankaveJ de hayretle sordu: 
......_ Mektubu mu? 

dıl Evet oğlum. Mektup 1 Benden al
Cd ~z mektup!.. Eh!. Doğrusu itiraf 
lt e~ırn ki, beni iyi kamaladınız. Fakat 
or.ınyanın derisi pek sağlamdır. 

ll - leamalatr.ak mı?.. .Mektubumu?. 
Un~r ne kuzum? 
leorı • tar nyan mantosunun baJlığını aıyı-

•.. alı:, YilzUnü iyice meydana cıkarrlı ve 
"tt b' .. ır tavırla: 

te;-- Bana iyi bakınız, dedi ve .. laya 
V tcek bir adam olmadığımı anlavınız. 
fıe titr çehrem kafi gelmiyorsa kuşa-
ına bakını 

tj.,,~ e, rahip, bunları ıöyliyerek, üze
""4C b. kf ır kama, bir de kılıç bulunan ku-

1111 gösterdi ve ilave etti: 

1,,- Bana ~dir.diğiniz kama daroesini 

1:. '1deceğim, fakat bana günah!annızr 
Q~ c . 
~c . Yın ve bilhassa derhal mektubu 

tını 

'l' 
du: tankavel acı bir ıckilde .düıünüyor· 

- s· du ır saat sonra asılacağım ı Mo):.is 
du~a ~~hakkak ki, yine, her zaman ol· 
ç0lt iibı: ''Doğrusu yazık!,. der. Evet 1 
tqd Ya~ık 1 Evvela benim için, sonra 
lı.tt>t crnırn ve, nihayet onun için, ona 

,... r vcremiyeceğim için yazık 1.. 
<lth' 
......_ 

1P ıcrt bir tavırla tekrarladı: 
htı· :!.fektubu ! Mektup nerede? Y c.ksa 

•n haraptır. 

dc~•veı eli..'\i ilnma vurdu. İçin· 
Jllln lutan bir adamın, bir saman ~ö
lir~c sarılması kabilinder. ~ir ümit be-.. 
'ttte"";_ ?>!tello htveı!iai rahip, dedi, ıize 

ııqUbu ' d 
~? ıa e t>df'n~rn. dne asıla.:ak 

~1an ~nçJ~ battrdı: 

, ________________ ____ 

- N:. rr.ünasebet ! Ei.ikis mükafata 
nail olacaksın 1 

- Eh! Pekili! Eğer beni buradan 
çıkarırsanız ltizi eve, kıymetli mektu· 
bun saklı olduğu dolaba kadar ~ötü· 

rcı.:eğim. Bu mektup çok kıymetli bir 
şey, öyle mi? . 

- Tabii kıymetli ya!. Demek beni 
oraya götüreceksiniz, değil mi? 

- Evet! 
Korinyan bir kahkaha attı. 
- Ve yolda beni asıp kaçacaksınız r 

Doğrusu Korinyan o kadar aptal de
ğil! 

Trcın!cavel alnını sildi ve mahvoldu. 
ğunu hissetti. Bu kemikli, biçimsiz, 
inatçr ve s!nsi çehreye ümitsiz bir nazar 
atfetti. Rahip kamasını çrkar.y.;rdu. 
Bu Korinyan güçlü kuvvetli bir adam
dı ve en son çareye baş vurmağa karar 
vermişti. Kenı:ii kendine şöyle dedi: 

- Bu kamanın ucunu boğazında hiı
scdince, elbet aöyliyt•.;ek !. 

Sonra, soğuk bir tavırla, Trankavele 
hitaben: 

-Oğlum.dedi. 'Umid ederim ki, bit 
kilise adamını kan akıtmağa mecbur et. 
mezsiniz 1 Beni, sizi boğazlaınağa mcc· 
bur ederseniz. müthit bir günah itiemit 
olursunuz. Maamafih, ruhunuzun ıell
mcti hakkındaki endiıem ne olursa ol· 
sun .. 

Birdenbire, rahip, iki kocaman ko. 
lunu uzattı: Bir tara!tan konuıurken. 
diğer taraftan da yaktaıımı ve müsait 
bir fırsat aranuştı. Sol eli Trankavelin 
omuzuna indi. Sağ eli havaya kalktı. 
Zulmetin içinde bir çelik parladı ve 
Korinyanın korkunç sesi duyuldu: 

- Mektubu 1 Mektubun yerini söy
le 1 Yoksa mahvederim 1 

Aynı zamanda, rahip bir çığlık ko· 
parmak istedi, fakat boğazından, b:>ğuk 
bir eninden baıka bir ıey çıkmadı; can
lı bir kıskaç, bu boğazı sıkıyordu. 

Trankavel, p.yanı hayret bir ~evik
likle k.ıyarak, onun elinden kurtulmuı. 

1 ... 

1 
~ 

1 
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KAHRAMKN KTZ 

Sen Priyak bu faciada mcvzuubahs bile 
değildi. 

Ceza hlkimi çılgın ve vahıi bir se· 
vinçle bağırdı: 

- Monsenyör! Düello üstadı eli-
mize geçmiıtir. 

Ri.fliyö boğuk bir sesle: 
- Trankavcl mi? 
- lıtel.. 
Ri11iyö, Trankavele, dehşet icinde 

büyüyen bir nazar atleti ve Riıliyö ce
riledi. 

Ceza hakimi devam etti: 
- Monsenyör, baron dö Sen Pri

yak, davetin:ze icabet ederken, bu adam 
tarafından tahrik edilmiş, gizli bir ye
re ıötürülmüı ve belki de, ölüm darbe 
ai olan bir kılıç darbesiyle yaralanmrş
tır. Bu adam yaralının üzerindeki mek
tubu almıf, ve huzurunuza itte böylece 
çıkmııtır. 

RiJliyö .Urperdi, "hakikat" ona göz 
k~ıtmcı bir berraklıkla göründü: 
Tran]ıavet. kendisini öldürmek için bu 

raya gönderilmi~İ 1 Kardinal, tıpkı 
Sen Priyakm eli gibi titreyen eliyle bir 
jest yaptı. ve güç anlaşılır boğuk bir 
ıcsle: 

- Kılıcınızı teılim edin 1 dedi. 
Trankavel kılrnctnı çekti ve ıükutu 

kamçıladı. 

- Monıen~ör, dedi. Bir Trankavel 
kılıı1.:ıru teslim etmez, eğer ellerinden 
gelirse, alsınlar. 

Ayni zamanda iki üç koltuğu ıiddet 
le itti, bir sıçrayışta odanın bir köıeai
ne dayandı, vaziyet aldı. Gayrı ihtiyari 
bir itiya.dla, kılıncını iki defa salladı ve 
kanı kafasına hikum etmİJ, gözleri a
lev içinde, dişleri korkımç bir tebessüm 
le meydana çıknuı bir vaziyette, gür bir 
sesle haykırdı: 

- Barviyar 1 hocam ... Trankavelin 
nasıl öldüf::inü gör ve beni bekle 1 

Ritliyö dehtet içinde bağırdı: 
- Yakalayın onu! 
Ceu hak 'mi de aynı aesle tckradadr 
- YakalayınJ 

Ve sükünet, bütün ağırlıfıle bu sah .. 
nenin üzerine çöktü. bu bir kaç aaniy~ 
devam etti. Sonra, birdenbift. boiuk, 
horuldamalar, tok nefeg almalar, iki ve-. 
ya üç canhıraş enin duyuldu. 

Sonra, birdenbire, vahıi bir •alet, 
nidası: 

-Temam! 
Evet, her ıey tamamdı; odanın Jı:'g.: 

şcs'.nde bir şeyin üzerine bütün afırl~ 
lariyle yüklenmiş vücud ve ccaed ytiJ• 
nı, takallüs etmiş kollar, sılaltnlf Yl1JDo4 
ruklar, kan için.de katmıı vif.:udlar ve 
büt'.in bunların altında Trankavel var• 
dı ! 

Onu, saçlarından, omuzlarından .... 
y:ıklarmdan, bogazından, bileklerinden 
tutuyorlardı. Ellerinden gelıeydi kalbin 
den de tutacaklardı. Fakat, etraf1arm. 
da kan vardı. Ve dört kiti vardı ki, ar• 
tık ebediyen meziyetlerini tezahür et• 
tirmek imkanını bulamiyacaklardı, 

Trankaveli bağladılar ve o, biz: 
tek hareket yapamiyacalıc bir vaziyette 
sımsıkı bağlanmrı olduğu halde, o, on• 
lan hala korkutuyordu. 

Kardinal bir emir verdi. İki d.ılıdka 
sonra, Trankavel bir arabaya atılmıt
tı. Bir saat sonra Baıtiydeydi. 

Atıldığı höcere, Kuan kuleıinin ze· 
min katındaydı, burada, iki üç gt:.in.den 

fazla kalmiyan mahpuslar isticvap edi
lirdi. Höcere aydınlıktı. Burada bir ma 
sa, bir sandalya, dar bir karyola vardr. 

snğlam bir kamayla müsellah bir gardi 
yan, höcerede kaldı ve şayanı hayret la 

kaydisi7le, omuzunu k:ıpıya daya-:lı. ip 
terinden kurtulmuş olan Trankavel et· 

rafına 1aşkın nazarlar atfetti. sı·~ ne· 
fesle, göğsünü şişirdi. Çılgınlığının bü
tün bey~ini sardığını hissetti. Kendisi
ni karyolanın üzerine attr. Hıçkırıklar 
bir:birlerini kovaladı. Gardiyanın, o-

nun ağladığını duymaması için, hiddet 
le karyolanın .demirl~rini ısırdı ve bü
tiln mevcudiyeti ümitsizlik içine gömül
müı olduğu halde inledi 

.... 
8 
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-------------------------------------------------------------------- Mahvoldu, onu ancak ben kurta 
ra'.J lirdim, ve ben de öleceğim 1 .. 

Bütün mev.:udiyeti, bütün kuvveti 
bütün gençliğile seviyordu ... Ve herşeyi 
başlamadan evvel bitmişti 1 

. . . . 
Duyduklarım Annais dö Lespara'a 

söylemek suretile onu kurtaram3dığı 
için hı;fr~ra::ı ':'rankavd, · "rde:ıbire, 
hatıralannda yorgun, sararmış tavır
lı ve omuzlannda beş yaşın.da bir 

çocuğu taşıyan, bir insan hayalinin 
\.:anlandığınr gördü. Bu adam, Borde ka 
pısından Parise giriyordu ve hemen ay
ni zamanda, şosenin üzerine yıkılıyor
du.Bir çok kimseler yaklaşıyor ve ~öy
le diyorlardı: ''Zavallı adam ölmü~ ! -ü 
zerindeki kiyafetinden ücretli askeı ol
duğu anlaşılıyor 1 -Kılıncından ve halin 
den de asil bir adam olduğu bel1i ! Kim 
dir aı.:aba?,, 

Ve çocuk gözlerindeki bütün yaşları 
akıtıyordu ... 

Bu çocuk, kendisi, yani Trankaveldi. 
Parise girerken ölen bu yolcu da, 

onun yani Trankavelin babasıydı. 
Ne asilzade, ne de ücretli asker. İşte 

bilahare, Trankavelin, ölünün üzerinde 
bulunan kfiğıtlar sayesinde öğrendiği 
§eyler.. Fakat hatıralann.tla, uzak bir 
şehirde bulunan bir atölye •.:anlanıyor
du. Bu atölyeyi, sahibine hürmetlerini 
bildirmek için birçok asil ve zengin in
sanlar ziyaret ediyor, burada imal edi
len emsalsiz miğferleri, zırhları ve, 
bilhassa, kama, pala, flöre, hulasa birer 
sanat şaheseri olan arabeskle süslü her 
nevi eslihayı seyrederek hayranlıklanr.ı 
gizliyemiyorlardı. Bu sanatkar silah üs
tadının bir sanat abidesi olan atölyesi 
üzerine nasıl bir felaket çökmüştü? 

Hangi dahili veya dini harp onu mahv
etmişti? Hangi ihbarın kurbanı olmuş
tu. O büyük silah Ustadı?. Bu facianın 
içyüzüna aydmlatabilecek bir tek ema
re, bir tek iz yok! .. Fıtkat ı;ocuk, bina
yı alevler içinde ve atölyeyi yağma 
~dilmit bir halde görüyordu. Kan dolu 

bir odada birçok asker ve boğazlanmt1 
bir kadım .. Annesini görüyordu! .. Ve 
nihayet kendisini kolJannda tutan ve 
müthiş bir döğüşten sonra kaçmağa 
muvaffak olan babasını görüyordu. Da
ha sonra, günlerce, haftalarca yUrilmlit 
terdi ve bu seyahatin nihayetinde baba, 
şüphesiz ümitsizliğinin korkunç dar
besi altında ezilerek ölmü~tü.. Bir ka
dın, çocuğu kolundan tutmuş ve onu sü
rüklemişti.. İki üç sene sonra bu kadın 
da ölmüştü. O zaman çocuğu kim al
mış, ona kim bakmıştı? Bu çd.:uk nasıl 
büyümüş~(i?. Fakir halk arasındaki ta
birle: Ve tanrının inayetile 1 

Bütün ihtimallere göre, o zamanlar, 
aç kalmış, gecelerini sokaklarda geçir
miş, yağmur ve güneş altında üşüyerek 
sıcaktan bunalarak şehirden §ehre yüxı:ı~ 
mütşü. Hatıralarında dediği gibi her 
şeyi tesadüfün eline bırakmış, seneler
ce serseriyane dolaşmıştı. 

Onu on beş yaşında, yalmayak, el
bise yerine paçavralar ivinde, fakat 
gözlerinde zeka kıvılcımları parlarken 
ve elinde, kim bilir nereden bulduğu 

veya aldığı koskocaman, sağlam bir ka
mayla buluyoruz. Onu Granj - Batölyer 
bıtaklıklarından uzak,. olmayan bir kır· 
da, genç ve asil bir Baronla döğüşürken 
görüyoruz. Ne olmuştu? Genç Baron, 
kendisine refakat eden. ihtiyar, kır aa. 
kallı uşağını döğmüşb:J. Bunu gören 
Trankavel de, ihtiyarın imdadına koşa. 
rak bir ı.:ürüm işlemişti. Evvet büyük 
bir cürüm! Asil ve genç Baronun ku
laklarını çekmişti. Bunun üzerine kı

lıçlarla çekilmiş ve müthiş bir döğü~ baı 
lamıştı. Yani hulasaten, Trankavel • 
uşakları döğmenin gayet meıru bir 
"hak,, olduğu bir devirde, bu ihtiyar 
uşağın intikamını almak için, bayatını 
tt'hlikeye atmıştı. Trankavel, hiç bir 
zaman eskrim derai almamıı, düello 
öğrenmemi§ti. Öyle olduğu halde. bir 
çok eskrim dersi alan ve derslerinde 
büyük muvaffakiyctler gÖ6teren aail 
rakibini berbat bir hale ıokınU§tu. 
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Onu bir ke>§eye sıkıştırmış ve kati 
neticeyi verecek olan darbeyi indirme
ğe hazırlanmıştı ve nihayet bu darbeyi 
indirecekti. Fakat tam bu sırada, bir 
ağaı.:ın arkasından bütün sahneyi sey
retmiş olan bir adam, gizlendiği yerden 
fırlamış ve onları ayırarak, genç Baro
nu atına bindirmişti. 

Baron da, atı üzerinde uzaklaşırken 
hiddet içinde şöyle mırıldanmıştı: 

- Alçak ı Sefil 1 Haydut herif 1 Bir 
Sen Priyakın kulaklarını çekmek 1 Ha 1 
Parise döneceğim ve o zaman onun 
lrulaklanm çekmiyc.t.:ek. keseceğim t. 

Küoak Trankavelin hiddeti de, raki
binin hiddetinden az eğili. Döğüııe mü
ahale etmiş olan adama barbar bağır
nu~tı 1. 

- Ne diye karışı}"Orsunuz? 
Meçhul adam da, şefkatli bir tebes

s::;n ve büyük bir hayranlrkla bu kaba
~:ı genç horozıu tetkik etmiş ve niha
yet şöyle demişti: 

- Yavrum, eğer benimle beraber ge
lirseniz, sizi, bu devirlerin en b'..iyük 
e:::Uo üstadı haline getireceğim. Siz 
d!l::llonun ihtiyar kurtlarından daha 
c•~!.lrsunuz, bilekleriniz onlarınkinden 

saglamdır ve görüşleriniz onlann gö
rüşlerinden kuvvetlidir. 

Trankavelin gözleri sevinç içinde 
parlamıştı. Serseri ve sefil hayat niha
yete ermişti. Delikanlr bu meçhul ada
ma, bütün hatırladığı hatıralarını an
latmış, o da onu Bon • Anfan sokağın
daki akademiye götürmüştü. Tranka
vel, burada, yatacak bir yer, karnını 
.doyuracak yemek bulmuş, eskrim ve 
ıeref dersleri almıştı . 

Bu meçhul adam, devrin en meşhur 
eskrim üstadı Barviyardı !. 

Barviyar, Trankavel için, kelimenin 
en derin ve en ulvi manasile bir Laba, 
yani bir dost, bir m'..irebbi ve canlı bır 
nümune olmuştu. Trankavcl bu 3dam 
için bir nevi perestiş hissediyordll ve, 
beş sene sonra, ihtiyar üstat da dünya 
sahnesinden kaybolunca, delikanlı, ha-

yatında ilk defa olarak, ıztuap ve ele• 
min ne olduğunu öğre~ti. 

O zaman, kendi kendine ;öyle de-
mişti: 

- Kalbim, bir daha hi!jbir zaman, 
böyle parçalanmayacaktır !.. • 

Ve şimdi, etrafı gecenin karanlıgı 
sararken, höcresinin dar yatağı ü.zC: 
rinde, tıpkr Barviyar için ağladığı gıbı, 
Annais için de ağlryordu, fakat bunlar 
ba~ka göz yaşlarıydı. . 

Birdenbire, hep yerinde duran gardi· 
yarun, kapıyı açtığını ve, birisinin iç.: 
riye girerek, kendisine dqğru yarüd~· 
ğünü duydu. Yü-zünü duvara sevir.~ı§ 
olan Trankavel, döndü ve bir rahıbın 
dualar okuyarak ve istavroz getirerekı 
ona yaklaştığını gördü. 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. .. 
- Oğlum, adım Korinyandır, rahıbıf!J 

ve sizi tanrile barıştırmağa geliyoruuı
Yani sizin günahlannm çıkarınağa ge
liyorum. 

Trankavcl hiddet ve hayretle bağır" 
dı: ~ N' 

" ı-Günahlarımr çıkarmak nu • .. . ., 
çın. d .. 

- Çünkt:i, monsenyör Kardinal ~ 
Rişliyönün emri mucibiı1.:e, bir saa 

\<Si" sonra, Bastiyin avlusunda asrlaca 
nızf. 

Trankavel ürpererek mırıldandı: 
- Bir saat sonra 1 
Koriny~n da mahzun ve ağır bir ser 

le tekrarladı: 

- Bir saat sonra 1 r 
Korinyan, elinden geldiği _kad3 ~ 

böylece dokunaklı bir şekilde. bır .s:i 
sonra asılacağını, ve binaenaleyh ıl f 
merhameti kazanmağa ralı~rnakt~n b:s .. 
ka yapacak bir ic olmadığını .delıkaJl 

:ı d .. t1.,.. 
ya anlattıktan sonra, gardiyana 0 

rek şöyle dedi: aht 
- Bizi yalnız bırakın. B.~. 'b.eı_b de• 

günahkar. htı.:resinin sessizlıgı ıç~lirl 
.. .. l · · d h h 't' af edebı curum erını a a ra at ı ır aJ~hi-

K~:>rinyan, hiç şüphesiz, tanı •5 abiı:: 
yet almıştı. Gardiyan hürmetkar 
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7
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