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ilavemiz HABER okuyucuları için parasızdır 
24 sayfalık ve yftz para kıymetinde olan llAvemlz gazetemizi alanlara BEDAVA verilecektir. 

Okuyucularımız aldanmamalı ve UAve için ayrıca Ocret ödememe lidir. 

Büyük Mayo müsabakamız yarın başlıyor 
Tafsı ıatı nn HABE R nnavesının 2 v e 3 üncü sayiFaOaıro ınd aı buBacaksenuz 
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Yunan veliahll 
SALTANAT HUKUKUNDAN 

Feragat mı ediyor? 
Bir Rumen gazetesinin yazdığına · göre 

Prens Pol bir tüccarın kızile 
~ .. evlenmek arzusund.aymış 

lu.ı ukrcı (.hususi) - Rumence Kuren-
"ıı ltlZetesı, altı temmuz tarihli nüsha· ·~~ 
'1t~ Yunanistan devletini yakından 
blh dar eden çok mühim bir hadiseden 
~~etıncktcdir. Bu gazetenin verdiği 
d,/rnata göre Yunan kralı Jorjun kar
ıı ~ "Cliahd prens Pol bir tüccarın kı
~ta} e Se'7işmiş ve bu kızla evleneceğini 
,... a bildirmiştir . 
.t"tcn · 
l(o sın evlenmek istediği kızın adı 
tlı• llıandoros'dur. Pirede büyük değir-

-.n sah·b· lcr· 1 ı olan meşhur Yunan ıengin-
ınden K da .. omandorosun kızı'.dır.24 yaşın 

•ev g~~~l ve sporcu bir kız olan prensin 
'"ogı 181 tenis ve golf meraklısıdır. Bir 
,, r rnu 

tı g·· sabakası esnasında crens bu kı· 
0rınu ~ 

~" 'lvs !. tanışmı§ ve ahbab olmuştur. 
_. tıugl.ln çok samimi bir ıafhaya 
telt!it et . -.ımJc.. 
tir, mı~. kız bu teklifi kabul etmiş-

l<:raı J · 
l'tlld'k OrJ, kardeşinin maksadını öğ-

ı ten son b h . -ltıckt ra u areketı begenme· 
kıtıa c Olduğunu bildirmi .. se de prens 

e~ % ' ' 
Ccğin· ~.nmekten sarfı nazar cdemiye

ı, soyl .. 
cmışttr. Bu sırada sevgilisi 

iJe bMilüe Lon1rada bulunan prens Pol 
kardeşi Kral Jorja bu evlenme keyfiye
tine muvafakat etmediği takdirde, Yu
nanistana dönmiyeceğini bildirmi)tir. 

llalkı kovalayan 
b~li bıçaklı bir deli 

ır helvacıyı yaraladıktan sonra 
z. Polis tarafından yakalandı 

ı ~ekte cadd .. . 1 dUkkand e uzermde 31 numar~- Seyyar satıcı Ali, helvacı Hüsnüye 
liUn a helvacılık yapan Hüsnü garib sözler söuledikten sonra bır~gıy • 
'· saat yırın·a " r-~en f 1 e dükkanda oturur nı çekmi§, Hüsnüyu" sırtından vurarak 
h,_' çeriye BeyY -
-~lu .Al. . ar satıcılardan Ço. sokağa çıkmıştır. 
dar enır 1 gırnıiştir, Alinin bir sene ka Ali, sokakta yolunu kesmek istiycn.. 
"idem s azı akliye hastanesinde teda- lere de saldırmış, bu vaziyc~ karşısın-
li" onra çıknıı Uenu k . • § oldut".11nu bilen da herkes sagya sola kaçışmıya başla. 
ı .. _ · endıs.ni · · b' 0 

~ıştır~ 1Y1 ır surette karşı. mıştır. -----= (Devam1 4 ünrnlde) 

Sovyetlerin müthiş 
J"ı> bir zehirli gazı 
b:~ askerJerlol yem yeşil yaptı. Japonya 

Mang ~.rı meydana çıkarmakta korkuyor 
~rı sonra oAıstanda uzun bir ikamet. 
"'\ S vrupay d" · · 1;0 " a 0 nen binbaıııı lay oper l\1acar . • " 
tn anı dikkat b· b gazetecı lcrınc 

U§tur. B ır eyanatta bulun-
" uzat llU 1 J - Bund ~ ~ arı anlatıyor : 

d. al>on kıtaları M bır~aç ay evvel, 
Ut rnıntak 1 ongolıstanın bazı hu 

~rtıan Mo: arlılna taarruz ettikleri 
?nda go ar So n · n tayyar ' vyet mamula. 
1 rtıBüdafaa e~ ~elga~larla kendileri-

u rnış erd1 
old.. gazların h ·. 
cletıu~İYor; f k ubs~sıyeti şudur ki ı 

e Ulaa a at ırka .. . 
S und nın beyn· . ç gun mud-
"e-. ~n başka d ~nı uyuşturuyor. 
1. • • • ıc1<: t d" erıye y,. .. · ı b" 
•tarcJc.' e ır. M ,.ı ır renk 
ılön c~~Ul'Jnuş 0T~~k~o~aki askeri 

rıı herbiy . ha craber Ja
(n~~· alk arasında 
~mı 4 iİMüde) 

Amerika Cumhur Reisi 

Ruzvelt Türkiyeye 
gelmek 

izhar 
arzusunu 
e·diyor 

Bu ziyareti Türk milleti büyük bir sevinçle ve 
yüksek değerli misafirin vakur hüviyetine 

layık bir ihtişamla karşllayacaktır 

'Atatürk - ------------· 
Fıkra 

müsabakamız 
kazananlar 

Matbaamıza gelip 
hediyeler ini 
alabilirler 

OkulıJCularımızın göndcrdlkleri fıkraların 
DC§l'edilenl"rl arasmdakf 8eÇtne yaplrtnl§Ur. 

5 haziran tarihinde neşredilen l. O!lman 
lmuuıııe çıkan (bozuk gözı Uk) fıkra.sı bfrln 
etliği, 16 haziranda neşredilen NuSTet Nadi 

rin (tam avukat) fıkrası lklnc!ll#f, 6 haz!ran 
ntishamızdakl Necdet imzalı (arkası var) 
fıkrası da UçUncU!UğU kazanmışlardır. 

Birinciliği kazanana 2, ikinci ve UçUncUyc 
de birer lira verilectktlr. lmza sahiplerinin 
matbaamıza uğramalnrmı rica ederiz. 

Okuyucularımızın bize gönderecekleri tık 
ralar araımıda her ay böyle seçmeler yapıla 
cak ve kazananlara mUk~t'aUar verilecektir . 

B_..IR __ K_A_c_s_A_T_ı_R~ 

işaret memurlarını 
yanmaktan kuı tar alım 

!stanbulrlıı. bu yıl rleh§elll bir sıcak var. 
Bu sıcakta en çok zahmet çekenler hiç şUp 
hesiz '•işaret mcmıırları,,dır. 

Sokak ortalarında madeni başlıklar ve ka 
im kışlık elbiselerle durmadan lsvcç jlmna.s 
tlği yapan bu memurlara §Öyle bir göz at 
nıak ne bUyUk bir işkence çektiklerini anla 
mağn kfıfidlr. Bu kalın elbiselerle gilneıtn al 
tında ııaaUcrce nasıl durabiliyorlar? 
Acııba bunlara beyaz keten elbiseler gty 

dirsek şehrin zc\'kl mi bozulur'! 
Ankarada yaz geldi mi işaret memurları 

btiytik şemsiyelerin allına ııığınırlar. İstanbul 
da zaten topu topu 20 l~aret memuru ya 
var ya yok. Belediye bunlara 20 tane §emsl 
,.. yaptıramaz mı? 

fşarct memurlarını kürkle hamam klllha 

runn girmiş gibi burnn! buram terlemekten 
kurtarmasını belediyeye teklif ediyoruz. 

BABD 

' ............ .. ----···· 
Atatürk 

ve 
, Ruzvelt 

Milli Şefimizle Şimali Ame
rika Birle,ik devletleri Cum
hurreiai Ruzvelt arasında te
ati edilen samimi mektuplara 
dair tafsilat 4 üncü aayıf a
mızdadır. ............................ ,~ ............ ·-······ 

! 
i . 

Ruzvclt 

Pariste bir tecavüz -
Faşistler Blumu 
taşlamak istediler 
Mütecaviz yakalanamadı 

Irak askerleri bir resmigeçide hazırlanırken 

Tahranda imza edilen 

Şark misakının 
esasları resmen 
tebliğ ediliyor 

Dört dost memleket Beynelmilel ihttlaf
larda istişare ile hareket edecekler 

(Ya-"'181 "I incide) 
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1 EKONOMİ 

Milli sanayicilerin 
himayeden mahrum 
kalmak tehlikesi ! 

Vazalii1 : ~. Güneri 
lktrsat Vekileti Tilrkofis te§kilatr, 

hayatı ucuzlatmak yolunda !ili bir ted
bir ortaya koyuyor. Bir çok mah. 
sulit ve mamultmuzm sUrümünU geni~ 
letmek, iç mUbadeleleri çoğaltmak, mil
tavassıtlann dağıtmak ve yaymak ror. 
lulı:lan nisbetinde yünek olan karlan -
ru bertaraf ederek halka bu mahsul ve 
mamu11eri ucuz tedarik edebilmek için 
ortaya konulan bu usul, •lenilebilir ki bu 

• vadide şimdiye kadar yapdanlarm en 
müsboetidir. 

Şeklin esası şu: Halkın ihtiyacı olan 
memlekette yetişen her nevi mamulatı 
ve masnuatı hiç bir mUtevassıta lUzum 
kalmadan ooğrudan doğruya ve yerin. 
den tedariki imkanını vermek. 

Bunun için belediyeler tUccarlar ve 
ticaret odaları harekete getirilecektir. 

Görlüyor ki esas fevkalade güzel ve 
caziptir. Fakat tatbikata ~Jince; aca -
ba bu düzenle yürümesi kabil olabile -
cek mi?. Biz bunun böyle olmasını can 
ve gönülden temenni etmekle beraber 
bir iki noktaya işaret etmekten kendi -
mizi alamadık. 

Memleket halkının, içeride yetişen 
ve yapılan mallara müşteri olabilmesi; 
yani y~ama seviyesinin bir derece yük 
selmesi, hem ziraatin hem de fabrika • 
run himayesini gözetmek, modern iktı -
sadiyatm esasını, esasını değil de alfa. 
besini teşkil eder. Diyelim ki gerek top 
rak mahsullerinin gerek fabrikalar ma! 
malatrnın doğrudan ooğruya halka ve 
haydi biraz daha yükselerek birinci el 
satıcıya ulaşmasını temin edelim. O za -
man fiyat seviyesini, arada geçen elle • 
rin kirlan nisbetinde indirmek imkanı
nı bulabilecek miyiz? İşte burası g-Uç 
ve şüpheli görünüyor. 

Bu hal müstahsil için de sanayi için 
de bulunmaz ve tam randımanlı bir hi. 
maye olacaktır. Bu himayeden sonra 
himaye gören zümrelerin nasıl hareket 
edeceği süali hatıra geliyor. Elimizde 
bir ölçü var: 15 .senelik Cümhuriyet 
devrinde mütemadiyen himaye gören 
sanayi ne yapmıştır?. 

Mamultırun kalitesinin bozukluğun -
dan, malzemenin çül':iklüğünden, fiya • 
tın yüksekliğinden hiçbir zaman tiki
yet eksik olmadı. 

la halde yeni adımı atmadan evvel 
yapılmam ve bilinmesi lazım gelen bir 
cihet bulunuyor: Müstahsil ve bilhassa 
sanayici yapılan fedakarlıklara kaI1ı 

malının kalite.ini düzeltmek, mlllt 
mlişteriyi ve milli piyasayı aldatmamak 
toluna aklını yatırmazsa, anlamalı ve 
bilmelidir ki bir gün bu milli himaye
den mahrum kalabilir. 

F. CONERl 

lstanbulun 
temizliği için 
Sokakları kirleten

lerden ceza alınacak 
Belediye sokakların kir1enmesine se

bep olanlardan para cezası almağa ka. 
rar vermiştir. 

Dün bütUn nahiye ni..idürlüklerine ve 
zabrta amirlerine yapılan tamimde ye -
re tükürenler, sokaklara su dökenler, 
çöp atanlar hakkında belediye zabıtası 
talimatnamesindeki esaslara tevfikan 
derhal zabıt varakası tutularak bu va. 
rakaların acele kaymakamlıklara g<hı -
derilmesi bildirilmiştir. 

Kaymakamlıklar lazım gelen para ee. 
zasmı kararlaştıracaklardır. Verilen pa
ra cezası derhal tahsil edilecektir • 

Karikatilrle mektuplar 
~ ................. . 

Kırklarelinde 
Buraaı bekarlar için adeta bir 

nevi Aynıarozdur ~ 

f Hô.diseler ve fikirler... 1 
Benim gördüğüm 

Istanbul ••• 
Işbu rapor, 9 Temmuz 1937 gecesi tarafımızdan 
bir hayli emek sarfedllerek tanzim kılındı • 

Yazan : Nizamettln Nazi} 

lstanbul limanma 700 metre yükseklikten kutbakıfl 

lttanbuUunun latanbuldan §lkAyeUerl ço. 
ğaldı. Sebzesinden, meyvesinden §lkAyet edL. 
yor, ahçuımdan §ika.yet ediyor, aokaklarm. 
dan, •ineklerinden, nakil vamtalarmdan, çöp. 
lerindcn ve çöplUklerinden glkA.yet ediyor. 

htanbul §ehrinl dolagme& lata.nbulluya 
hak vermemek mUmklln olmıyor. O bir "bU. 
yük Avrupa ııchirUst,.dlr, bir "büyük Avrupa 
ıehirUsi,, ne lse bozuk kaldırımlı aokak, ka 
nallzaııyon.suz mahalle, pl.ıı ahçı, permanga... 
ııata batınlmadarı. yenllemez meyve, Jıuta.. 
1ık aaçan çöplükler ve alnek buluUan gıs.te.. 
rilemez. 

lk1 aydanberi, Haberin b1r muharriri, aemt 
aemt, mahalle mahalle, sokak eokak, dolqa. 
rak latan.bulu konUfturuyor. Onun, hergtın 
gazetemizde çıkan yazılarmd& 1stanbulun ne 
kadar berbaUqm&kta olduğunu açıkça ra. 
rllyon.ız. Acaba bu anket blUnce latanbulu 
~kalqtırmak, ve lttanbullunun flkAyetle.. 
rlne nihayet vermek ml1mk11n olacak mı? 
Bell..uıunı;yonım. ÇQnkU herıey belediyeden 
bekleniyor ve hiçbir ıey bu belediyeye veril.. 
mJyor. 

İııtanbul §ehrlnln berbatta,masmdan ll&de. 
ce bu tıehrin belediyeainl meaul tutmata k&L 
kı§mak ve bu belediyeden bu ıehri tbya et. 
mesinl beklemek dünyada yapıl~ ve yapı. 
lacak hak.ııızlıklann, dUnyada yapılmıı ve 
yapılacak hatalarm en büyüğü olur. 

İstanbul nasıl bir tarih tarafmdan meyda. 
na geUrllmipe gene tıpkı öyle, bir tarih ta.. 
rafından mahvcdllmektcdlr. Bu ııehir büyük 
bir imparatorluğun payitahtı idi. tmpara.. 
torluk bUyUdUkçe o da bUytldU, tnıparator. 
luk b:ız:ı vatandqlarma çok zeng1n)e,mck 
lmk!nmı bahşettlkçe ııerpUdi ve gllzelleıtı. 
İmparatorluk batınca bunun da batmaam_ 
dan daha t&bll ne vardır'! 

Habsburglarm imparatorluğu devrindeki 
Viyana ile bugünkü Viyana bir nıldlr? İ§ln 
tuhafı Viyana hüktımet merkezl vasfını 
muhafaza ettıgi halde mahvoldu. Iralbukl 
bizim İstanbul ııfmdi sadece blr vil!yet mer. 
kezldlr, hUkOmet merkezi olmak §anını An.. 
karays devretmlıtır. Hem nerede İatanbulun 
payıtahUığı nerede Vlyananmkl! .. İııtanbul 

öyle gcnıı bir imparatorluğun metropolUy. 
dU k1 l!lmdl o coğrafya parçamım içinde kimi 
mUst<-.!nleke, yarı mUııtemleke klm.1 tam 
müstakil, tam 26 siya.s! cUzütam vardır, 

.İstanbulu imparatorluk devrinde ihya eden 
Uç esas §Uydu: 

1 - Devlet tcşkllAtmm burada bulunması 
2 - Hem dahilden hem hariçten birçok 

zlyaretı;I ve seyyah gelmesi, 
3 - Karadcnl7.le Akdenlzln en mühim 

transit merkezi olmasr. 
Devlet tcşkllltt ve imparatorluğun miras_ 

yedi klldroStı tarihe kan§tr. Dahilden gelen 
ııeyyahlarm yalnız Anndolu krsmr kaldı; 

GörWUyor kJ, latanbulun büyUk felflkctinl, 
tenvirlye resm1nbı auımaıa ile, ŞlrkeUhay. 
riye bUeUertnııı pahalılJ#ı lle, tramvay ıtrke. 
tln1n nalmcı keeerllğl lle lzah etmeğe kalkıf. 
mak çok athl bir karar vermek olur. Ben.. 
ce bu p.rUar iç!nde latanbulu bir ''büyük 
ıehlr,, hallnde iyi kötü devam ettlrebllmı, oı_ 
malt bile büyük bir muvaffakfyeUmlzdlr. 

Şimdi hep1m1Zde bir İltanbulu diriltmek 
&l'ZU8U canlandı. Bu, ıehrt aevtglmizden. bu 
191ırtn kıymeUnl bUl§imfzden ve bu diyara 
ne derece llyık efendi bir millet olduğumuza 
in&lllltmtzdandır. 1atanbulun elimizde gt1D.. 
den güne berbatlagtığmı g(Srmek gururumu. 
sa dokunuyor. Çok güzel .. Fakat muvaffak 
ot&bilmemlz lçln her ıeyde olduğu gibi bun. 
da da realiteleri gözden kaçırmamak l&zmı. 
Harekete geçmezden önce ıu sualln cevabmı 
vermeliyiz: 
.. .t.ııtanbulu bir büyük §Chlr halinde mi muha 

faza edecettz? Yok.ııa yeni tartlara uyarak 
yeıil blr kadro mu kuracağız? 

Bundan llOll!'8. tstanbul beledlyealni verdi. 
ğfmlz karara uygun bir ıekle sokmak icap 
edecektir. tııtanbulu ister büyük ıehlr kalma. 
ğa, ister mütevazı şehir olmağa mahkClm et. 
mekto tamamlle hürüz. Fakat bu ıehre mut. 
laka modern bir belediye, Almanlarm cep 
kruvazl:lrleri gibi blr belediye, cep belediye 
temin etmeğe de mecburuz. 

Cemal paşa Bahriye nnzrrı olduktan sonra 
miralay rUtbeslndeld deniz sult&ylarmx blle, 
kurslar açtmp okutmUJ ve imtihanlarda mu_ 
vaffak oll\mayanlan açığa çıkartmıştı. Blzlm 
beledlyecllerlmlzf de bu ne"i kursl:.ırdan ge_ 
c::ırmck artık - farz dcmtvellm ama - hiç 
olmazsa vacip olmu§tur. Ve ne yapmak lA

zrmsa yapalım, çu bcledlvenin bUtc;csini krrk 
milyona cılmrmaı:-a bakalım. Dört bucuk mil. 
yon liralık bir 'belediyenin ''Varldaatı umumi 
yeıılnf. tnes'!rifaaı\h tınnımlvl"81 ile te\'Zln 
ehrl<'k .. m!lmkl\nıfür ama ondan iş beklemek 
biraz safdillik nlur. 

1ıııbtı raı>or. 9 temmuz 19:l7 ~ecesi taratı
mrzdan bir hayli emek sartcdilerek buızfm 
kılmdı. 

1'17.amettln NA7tF 

Ne okuyorlar ? 
Ne yazdılar? 

Bir §lmendlfer kompartımanında dört mü 
elllf lkl sıraya oturmU§lar lçİerinden her bl 
r.ls1 diğer Uç me.ıılektqtan blrlnin eaerinl 
okumaktadır. 

Cemal fenni eaerler mUelllfile ayni 8I1'ada 
oturmakta olup tat1hl .ııevmektedir. Ve §lir 
tellt eden zatın kaı:ıııamdadrr. Rahmi ile Bed 
rı ayni SIJ'ada oturmaktadır. 

İhsan, Bedrinln eaertni okumaktadır. Rah 
mi §lirden nefret eder ve polla romanları o 
kur. Bedri ise fennt ~rler müelll!l tent.ııte 
yenml§tır. 

BUtün buntan anlatbktan sonra bu müel 
tınerin yazdıkları eııerler nedir ve neleri oku 
maktadırlar bulabilir misini? 

o da bir hayll azaldı. Halbuki otuz yıl evve 
line gcllnceye kadar Mımr, Sudan Neclt, m_ 
caz, Aıılr, Yemen, trak, Suriye, Hatay, LUb.. 
nan, Filistin, MaverayıerdUn, Stsam, Rados, 
Girit, Bosna Hersek, Yugoslavyanm ve Yu. 
nanlstnnın yanaı, Bulgaristan, Arnavutluk, 
hep bu şehre bağlıydı. Bir parça daha geri. 
lersek Romanyayı, Kırımı, Ermenlstanr, 
GUrclstanr, Azerbaycam, Ukraynayı, Basa. 
rabyayı, Tunus, Cezalrl, Habe§lstanı, Maca... 
rlstanı, ttalyadan bir parçayı ve Avusturya. 
nm yarısını da gene bu şehrin idare ettiğini 
ve oralardan bu şehre daima bir şeyler gön. 
derildlginl gört1rUz. BUtl!n bu memleketler_ 
den boşalan yeri sadere Anadolunun doldur. ' 
masmt beklemek nruııl mUmkUn olablllr? 
Hele Anadolunun kendi kendislnl ihyaya ve 
imara cehdcttllf! bir devirde. 

Bu bllmecemlzln cevabmı yarmkl nlltıha 
nuzdavereceğlz. 

Tarlanın blçHmesl 
3 temmuz tarihli Arap saçının hallİdlr. 
tıte fU kaide vaaıtuııe meaelenln hallini 

buluruz. 
20x11Sx:?:5 Karadenlzle Akdenizln en mühim transit 

merkczf olmak kıymeti ise iktisadi bakımdan 
dUpedUz sıfıra inmiştir.Zira eskiden garp plya 
ııalarmm sağmalI olan 190 mıtyonluk RUsya, 
şimdi bu yoldan bugün iki metel!k kıymeUn_ 
de ve bir gram ağırlığında. mal ithal etme_ 
mektcdir ve bu gidişle ileride ithal edeceğini 
sanmak da mUmkUn degildlr. 

--------ıc::= IS gUn ve IS saat 
18ıt71S 

Bu bilmecemizi halledenlerden hediye ka 
zanan iki okuyucumuz !JUnlardrr: 

ı - lı!c11ut Oğuz Gedikpaga caddesi 141, 
2 - Safiye Kerim, Cengelk6y Kuleli cadde.ııl 
61, 

10 TEMMUZ - 193? 

dlaqata daic ........................ 
Gözlük 

G ÖZLERİM iyi görmediği için 
gözlük takarım. Fakat burnu· 

muzun üzerine lli§tirdiğimiz ve bit..e 
tama;nıile yabancı olan o camlar kB
i:la.r nefret ettiğim hiç bir §CY yoktur• 
Hele kalın kalın bağa kollannı t& kU
laklarnnıza kadar uzatanların& hiç ta
ha.mmillüm yok. İnsanın ma.nza.rasnıı 
değiştiriyor ve dalma bir garabet ~ 
riyor. Goethe'yi bir düşünün: ne gü
zel, ne asil, ne ha.smetli bir çehresi var. 
dır; ona hayal!nizde bir gözlük nave 
edin, bakın haşmetinden eser kalll' 
mı? ... 

Zaten §airler içinde gözlük takanI•· 
n pek azdll'; bilyUkleri arasında d• 
M. Paul Claudel'den başka kimseyi 
hatırlamıyorum. Aceba büyük şairlere 
tabiat iltimas edip de göz rahatsızll· 
ğı, zayıflığı vermiyor mu ders:.niz:! 
Zannetmiyorum; bence onlar, etrafls
rmı iyj görmemeği de kabul eaere1' 
yüzlerini bozmağa razı olmuyorlaf· 
Semantika ilminin banilerinden :Mi.. 
chel Breal, son derece miyop olduğıı 

için kitabı burnuna yapıştırarak okur 
ve: "Birkaç sene daha yaşarsam but· 
numun üz.erinde, sayıfaları çevirıne1' 
için bir parmak peyda olacak,, derıni§· 
Buna rağmen gözlük takmağa kat'i)'• 
yen yanaşmamış. Şairlenn çoğu d& 
zannederim. Michel Breal gıbi dil§ünU· 
yor; hakları da var. 

Bizim gençliğimizde (kendimizi o 
kadar da ihtiyarlatnııyalım., çocuklu• 
ğumuzda) : "Güzelim, gözlüğünü çe§
mine tak!" diye bir şarkı vardı. Şimdi 
hatırladıkça: ''Ne soğuk ~y!" deyiP 
gülüyoruz. Yanılmıyorsam o şarkı, va
pur dumanı rengi gözlüklerin mod• 
olduğu bir sırada çıkmıştı. O devriD 
şık hanımları yanı zincirli veya kot• 
donlu kara camı bir sUs, bir gUzeUilC 
vasıtası sanmıslardı. Allah gUnahis.· 
nnı affetsin! 

Fakat çocukluğumuzda öğrendıği
miz §arkıyı, zannederim yine söyle
mek srrasr geldi. tstanbul'un güneşl 
bu yaz her senekinden daha ımJ Kdl' 
xınıeşti, ne oldu • .ner.K~~ıer .Kara g6fı. 
lük takmağa başladı. Etrr.fı duıns.JJ 

renginde görünce nasıl da içleri sıkıt.. 
mıyor? anlaşılacak §eY değil GeçcJJ 
kış, deve tüyü rengi paltodan gına geı.. 
mişti; fakat o, kemerindeki blitii1' 
tüppeliğe rağmen, bu kara gözlüğuıı 
yanında adeta zarif bir şeydi. 

Kışın deve tüyü rengi kemerli pal· 
tolar yapıldı, yazın da kara gözlükle! 
alıni:Jı; eh! önümüzdeki kış, o paltolııt' 
giyilip karın da götü kamaştırdığı 
dügUnülerek kara gözlüklerin takıl• 
masına hiç bir man! yoktur. Hele jlcl 
sene evvelden kalma bereler de sa.J1• 
dıktan çıkarsa keyfimize diyecek ol· 
maz: bütün kışı bir Karnaval mevsi• 
mi halinde geçiririz. 

"Ne dedim? tevbeler olsun! bu dil 
fi'Ji şerdir,,. 

0

Tanrı'nın mnğfiretinde1' 
ümidimizi kesmek gibi insanların, biL. 

hassa zevksizlik icadındaki kudrctle
rinden §Üphe etmek de günahtır. ael' 
durun bakalım? önümüzdeki kış, bere-

yi de, deve tüyü rengi kemerli palto" 
yu da, hatta vapur dumanı gözlüğü dl 

_ revki selimin ta kendisi diye - artı
tacak bir çirkinlik icad olunmıyacağı
nı klnı temin eder? 

Nurullah ATAS, 

Hataya ana 
vatanın 

yardımları 
KUylOoUo borçları 
devralınıp tecil 

edilecek 
Hükıimet Hatayın iktBaıdi kallcınss"' 

sı için §U kararlan ittihaz ctmi§tir: ~ 
Sancak amelesi pasaportsuz ola 

1 

Türkiyeye girecek ve her aahada ,er 
best olarak çalışabilecektir. ~ 

Sancak mahsulatı gümriiktil% 01' 
Türkiyeye girecektir • 

1 

Türk bankalanrun Sancakta açıl' si' 
cak olan tubcleri Sancak tic~tiııeı 
raatine her türlü kolaylıktan göate~ 
cek, Ziraat Bankası, zürraın borçla i1Ô • 
devren alarak 30 ıenc uzwı bir JIJ 

detlc tecil edecektir,, 

' • 

d 

c: 
1 



, 

, 

=..!._O TEMMUZ - 1931 

13~ ...... _,,___ ... ,.. qo.cuşum, : 
o fnft1t n ihı an <dl a- .. 

<§l@lilleın Deır ve 
s~cırcdJa relill O DeıFD Deıraao 

rin . 'ü~lercc talebesi olan zümrele
ölç "ılrntıhanlannda ahad haneleriyle 
\'af~ kek derecede az talebenin mu
du a olabildiği gazetelerde yazılıp 

ruyor. 

sif ~bçen seneler zarfında şu mües
llıed·~. e~ler Verilmişti: Dersini bil
clı" 1.g~, ımtihanda muvaffak olama
ıJı ~Çın, falanca talebe bıçak çek-

§, alanca çocuk tabanca atmış ... . "' . 
değJ ~}~benin bir kısmı, ilim aşkiyle 
nam~ 1 le sınıf geçmek, ille şehadet-i-;\ mak için mektebe gidiyor. 
name a e~rı:eden alman bir şehadet. 
dar y' sahıbıne, üniversitede ne ka
ha m arıyorsa hayat imtihanında da· 

Kı ~ırade fayda verecektir~ ı.. 
n a ara bu sokulsa ... 

• ııı ... 

'~ Adliy ·ı 1 1tumı ecı er an atmışlardı: Mah· 
§ı bira~.. hiç bir zaman hakime kar
Mahk U§manlık hissi beslemezmiş. 
] eme ... k etin .. reısını, arşılarrnda, ada-
çıktık~ucerred bir timsali sayarlar
mış. o:n bsonra kendilerine bu ceza
l'ı Ver ~ .sene hapishanede yatıp 
l'at\ ;~ hakımleri htirmetle selamlı-

(: a puslar çokmuş. 
ll1e118 ernıyetin en sefil tabakasına 
leriııj ~.) fertler bile. Kendi kabahat
ke11 ° Çen adalet terazisine kızmaz-
h~ ' Cetnjy f .. -~ lll e ın en yuksek tabakası-
\> ensup ı · erge oması ıcap eden münev. 
~cıı 

111 
nçl~r kendi meziyetlerini öl

ler trıi:arıf terazisine yan bakabilir-
Ke ·:·.Yakışır mı bu? 

t.... nHı m ff k · ı· ~ · · "'CsuJ·ıy . uva a ıyetsız ıgının 
J· etı . k d' l.lltrıa.. . ~ı en ınde görmek!.. Bu, 
lctin t· 1~ışafmda erişilen merhale
tıı ç,a~rı r: Çocuk, iskemleye başı
kalkışı:r, s.nra, iskem~eye vurmağa 
olmadı'" ız, kabahatın iskemlede 
ll'\lltJ•ı Rını bil. • " ıt ak] ırız; onu cezalandır· 

ıınızd:n ieçınez ..• 
· SPor f • 
tıne, idrn rnuva fakıyetsizlikleri üze-
§!sırıdak· anını arttıracak yerde kar-
tıy) ıne tekm I . . 1 e, Yuk e atan arın zıhnıye-
Ctj doğ anda anlattığımız vaziyet-

da bir ü~J~nların hareketleri arasın
~Usunuz~f J benzerliği görmüyor 

1ni kar · • cp, kendi zaafının sebe 
r-. §tsındak· d · 
r akat ın e aramak!... 

~~nçliği clbektepli ve sporcu Türk 
~ıldirı O ette bu kadar iptidai de-
ısr nun 'h 1snai ol nezı sinesinde velev 
~\lh sun b·· l Ur ed ' oy e ucube haller 

ernez ... Etmemelidir. 11- (Vil-Nil) 

~ apishaneden 
"ıı~r a çıkarlldı ! 
,,. ası benim ... 
l.llYe mekanımdır! 

ayrıln k " l~llıird ıa istemiyordu 
"aıt·a e eınsali ender .. ··ı .. b. 
bir l" olrnuş, tahliye ed'lgorıbt .muş ır 
ı.. urıu h . ı C."l ır suçlu "'•e:n· apıshnned ' 

~ l§tir . .aaa· en çıkmak iste. 
""~abıkaı l ıse şudur: . 
··•U ı ardan ö 
l'a~ l<ıaddid hırsızlıklrner n:ımında biri, 
}( lzrnir sulh arla maznun ola-
eııd · ceza rn hk Ce 1sinde ak 1 b a emesine ve 

li ll'ıU§ahedey; o~ukluğu hissedilin. 
v ... Ve Cezai eh1·ver~lrniştir. Hekim, de 
"trn· ıyetı ga ·h . ış, hakiın d .. yrı aız raporu 

ı ........ 'rah1· .e dun kendisine: 
"'Urı.d ıyc cdılecek · u, hapishancd sın. Raporun o. 
tı· be:vince rn e durınıvacaksm 

r: aznun e · 
•• u cevabı vermiş-

" - ae ~ıtn . n mı hapish 
tıırnd ırnkanı Yok O aneden çıkaca. 
lle . ır! İster k • rası benim meka. 

nı h . arar yaz · t 
aşk apıshaned ı:ı ıs er masal. 

?lsun.,, en çıkara<'ak kimse, 
F'ı!hak'k 

ll'ıeı . ı a akşam .. . 
ha .. esı YüpıJrnıa f kuı.erı tahliye mua. 

·•eden "' a at kcnd· · · ı:tı. Uzakı ısını hapis 
U§tur. aştırmak pek güç ol-

1:1 ava l{~---
1\adı k(J urumu 

Y subesinln 
'l'u"k lia Piyan k osu 
Şuh- va ku 

27 ~-0112:.1 turrıu Kadıkö 
tı. ho.~ırıuı n tcrup ettı~ Y §Ube81nden: 
crı:-un aa:a ç"kllrrıl§ur ;§Ya piyangosu 

cull'lhurı t • l\aıa 12 . azardan maada 
:Ura.~et halk Pnru:ıeb~ııdar Biletlerle 

llltı;ı.ıtı\ CdlJereJt nl\t!rnda şubemize 
leh....... lıo.(la eşyanın alrnmM 
~rru eaıı r nlrnrrıayu ı ve 3t 

mı, «ııy l n eşyanın kun.ıma 
ı ııcıısı lltuı olunur. 

Eski Çifek-pazarı sokağında Haberci ile derllc§en hamallar ı·e camcılar ..• 

lstanbul konuşuyor! 

Camcılar, sarhoş azaldığı 
için müteessir ! 

"Çünkü, diyorlar, sarhoş kalmayınca cam· kıran
lar da kalmıyor, bu bizim işimizi çok bozuyor 1,, 

~ a"' aı n : Habeı·cı 
Sultanhamamdan Yenicamie doğr~ 

giden cadde tertemiz bir yoldu, fakat, 
sakın yanılıp ta yan sokaklardan birisi
ne sapmıyasımz. Çünk•J pislik hazret -
Ieri sizi bütün azametiyle beklemekte • 
dir. 

İşte Allah bizi yamlttı; ve eski Çi • 
çek pazarının kurulduğu sokağa saptır
dı. 

Kurukahveciler önünden Balrkpazan. 
na kadar uzanan bu sokağı, Çiçek pa -
zarının kurulduğu zamanlardan bilirim. 

Burası o devirlerde de pis bir yerdi 
amma, şirin çiçek fidanları işin ayıbı. 
nı örterdi. 

Şimdi sokağın berbatlığı büsbüKin 
mey.dana çıkımı .. 

Sağdaki duvar dibine boş küfeler yr. 
ğılmrş, bir alay çöp dökülmüş, bunların 
arasında da arka arkaya vermiş iki yük 
.,.,...,1> .. .,. Juruyuı. l5eygfrlcrin altındaki 

ıslaklık ve bir çok pislikten çrkan koku 
insanı ister istemez, sokağın öbür ta
rafından yürümeğe mecbur ediyor. Za -
ten, caddenin ortası da hayvan pislik • 
!eriyle o kadar dolmuş ki, basacak temiz 
bir yer bulmak cidden müşkül bir i~ 

halini alıyor. 
Fakat soldaki yaya kaldırımda da yil 

rüyemezsiniz, burası da arkalrklannı 
devirip üstüne oturmuş, biribirleriyle 
sohbet eden bir düzüneden fazla hama
lın istilasına uğramıştır. 

Ah, yolumun üzerine çıkan bu kıs -
met tepilir mi hiç !.. 

Tabii, bu grupun yanına sokuluyo • 
rum. Bir taraftan da fotografçı arka • 
daşa iı~aret ederek resim almasını usul
cacık anlatıyorum. 

Adamlar halci hiçbir şeyin farkında 

değil, yalnız içlerinde yüzünün etrafı 

ince sakalla çerçevelenmiş biri var ki, 
bizim fotoğrafçı makinesini ayar edin
ciye kadar meseleyi anlıyor ve eliyle 
hemen yüzünü örtüyor. Ben diğerleri 

de ürkmesin diye hiç sesimi çıkarma -
dan resmin alınmasım bekle.elikten son. 
ra yanlanna sokuluyorum. 

Vaziyet bu safhaya gelince, "bu ya_ 
hancı da kim., diye hepsi birden yüzü
me bakmağa başladılar. O zaman dam 
dan dü;er gibi sordum. 

- Ne dertleriaiz var bakalım sizin?. 
Evvela hayret ettiler, sonra içlerin -

de •:.irkenleri oldu: 
- Ne derdimiz olur ki, fakir insan • 

lanz. biz, diyorlardı. 
- Yok, dedim, korkmayın ben gaze. 

teciyim, bana HABER'ci derler, bütj.in 1 

İstanbullulann .dert ortağryım. 
Daha sözümü tamamlamağa vakit 

kalmadan demin fotoğraftan kaçan sa
kallı ihtiyar ortaya atıldı: 

- O zaman, dedi, benim söyliyecek. 
lerim var .. 

- Benim de .•• 
- Benim de ... 

İri yan adamlar hepsi birden konuş. 1 

mağa başlamışlardı. Bir şey anlamaz ol. 

dum. 
- Durun 1 Teker teker söyleyin, diye 

hepsini susturdum ve sıra ile anlattılar. 
Genç bir adam: 
- İşsizlik, ölmiyecek kadar bile kaza

namıyoruz, diyordu. 
Başka birisi : 
- Bir hamalın sırtından Uç te hazır l 

~ '~ 
!:'.CIB'.l!fJl.J, r-~: ~ .. -

( 

~ 

• 
Pis soJ;afjm ortasında fa ~-ulye ayıklıyan bir kadm 

- Zaten hamallıktan kimin para ka. 
zandığı, şöyle bir esnaf, bir tüccar ol " 

_ . .,_,,...~.·~ duğu görülmüştı:.ir ki, bir kere hamal 

li!-:0-~°"7"'f'·'I~ olan, hep hamal kalır, ve nihayet bir 

!~sizlik yUzfüu1cn sabrıhto>ı 07'.şa.rna 
lcad.ar oturan lwmaUar VJ §elwrlemc 
satarak baş on lı.1nw1 1ro.za.ımıağa 

çıahşan ihtiyar bir hamaluı 
çocukları 

yeyici katip geçinirse, biz 
lıktan ölürsek şaşmayın, 

kanştı. 

bir gün aç- l 
diye söze 1 

Nihayet, sıra, sakallı ihtiyara geLdi. 
O da şöyle anlattı: 

Dikkat ı -------Mahallelerinizde gördüğün üz 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
terinizi, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat , ister mektupla, telefonl-a 
ve ısteı'!eniz matbaamıza gelc,ek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları 
mız ayağınıza kadar gelip söy 
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet 
lerinize veya temennilerinize ga· 
ze~emiz tercüman olacaktır. 

'l 
1 

gün yük altında ölüp gitmeğe mahkum 
dur. 

Bir taraftan bana laf yeti;.tirirken 
Bir taraftan da iki küçük çocuğun lro
lundan tutmuş önüme doğru sürüyor -
du. 

- İşte. benim· çocuklarım. diye de • 
vam etti. Bu kadar senelik hamalım, be 
şer kuruş verip yavrularımın ayağına 
birer çorap alamadım. Eski pabuçları -
nı çıplak ayaklarına geçiriyorlar. 

Küçüklerin haline baktım, çok fakir 
giyinmişlerdi. Fakat ikisinin elinde bi -
rer camekan ve camekanlarda birkaç 
karamela, horoz şekeri görünüyor _ 

du. 
Bunlann ne olduğunu sormağa vakit 

kalma~an ihtiyar hamal izah etti: 

- Şeker filan satsınlar da hiç olmaz 
sa kendi yevmiyelerini kazansınlar di -
ye çocuklara birer kutu tedarik ettim, 

her ün 250 şer gram da şeker alıyo -
rum amma, ncre<ie ticaret, nerede on _ 

lar .. Hergün sennayeyi kediye yükletip 
geliyorlar. 

Babalan yanayakıla dert yanarken, 

yangözle çocuklara baktım, bana kıs 
las gülüyorlar gibi geldi. Sermayenin 
ke<iiye yükletilmesi hikyesi onlara pek 
hoş gelmişti galiba 1 .. 

Bu .dertli grupun yanında daha fazla 
kalmadım. Sokakta biraz daha yüra _ 
düm. Sokağın pis kaldırımları üzerine 

koyduğu koca bir eleğin içinde fasulye 
içi ayıran ihtiyar bir kadının bu kötü 
~ini hayretle seyrettikten sonra, önü 
me çrkan sürü sürü camcı ve aynacı 

diikkcinlarmdan birisine uğradım. Bir 
adam tezgıhta harıl harıl çalışıyor, elin
deki makkapla bir kristal parçasını 

delmeğe uğraşıyordu. 

Beni öyle kellifelli, d:ikkarun kapı -
sında görünce tezghtaki adam i;ıini bı. 
raktı, içcrde bir yazıhanenin başında o. 

turan başka birisi koştu, yanıma geldi. 
Bir saniye içinde, üçüncü bir dükkancı 
daha belirdi. Hep birden: 

- Buyurun ne emriniz var, diye kar
şıla<lılar. 

Beni müşteri sanmışlardı. Bu kadar 
iltifat ondandı .• 

- Hayrola, 4edim, galiba işler pek 

' 3 

CUMHURJ YET'te: 
Beklem ekten usanan 

tab•a i 
Aynso!ya Müzesi önUnde dolaşanlıır, ıx-, 

yıldar.bcri orada kümelenip dura.ıı yıınbıu 

mo.ozlarmın son günlerde ye,şllknnıeğc, wıt. 
vcrmeğe, bUyUk çapta bir pırnallık blçımı 

almağa başlaıJığını görmüşler ve §Upbe yoı< 
ki hayran olup kalml§lardır. Üsküdarın K•~ 
kulesi kıyılarına. uzanan etekleri çrplaklıktan 
kurtulmak için lütufkar ellerin yardımını 

bekle;1p dururken Ayasofyadaki molozlan:ı 
kendiliğinden yeşerip korullL§mak lııtldadını 

göstermesi çok garip bir tesadU!, daha du: 
rusu dUşUndürUcti bir tabiat cilvesidir. 

Ben, her hl'ldiscyt mantıki, ilmi ve lçtlmı.'i 
aebeblcre baglamakta büytik muvaffakiyet 
göstert'n bir dosta yer yer filizlenen bu tarıhi 
molozları göstererek sordum: 

- "HUda kadirdir eyler sengt h!radan gıl 
her peyda,, derler ama koca bir !Jehrln ortA 
smda molozdan koru çıkma.'lı çok tuhaf. gu 
nun sebebi ne ola! 

Dostum gUlerek cevap verdi: 
- Yanl yapılacak Adliye sarayının moloz 

lan da. belki buraya ,ıretirilecek ve sonra hı>p 
sinin birden kaldırılması dtişUnUlecektl. YPnl 
garııym yapılması gecikti, molozları göt,st!n 
de taşıyan toprak da beklemekten bıkıp 

usandı, kendi prukasmı kendi eliyle giyinPn 
iş bilir bir kel gibi davranıp yeşll bir örtUve 
sarındı. Bize dU§en teşekkür etmek. sevin 
mektlr. ÇUnlcü bu bal vaki olmasa. Aya~or 

yanın önü daha uzun yıllar mezbele olarıılt 

kalırdı. 

Bu hükUm be1kl yımlış ama. moloz mmta 
kasmm korulaştığr do"tnıdur. lstıyen zahmet 
edip :;!der. Gözüyle görUr. 

Of. Turhan Ta11 > 

Ç ocuk 
bakınıı 

okulunda 
Talebe knydine 

başlandı 
Çocuk Esirgeme kurumunun Ankaradakt 

çocuk bakıcı okuluna ı temmuzdan ltlbar4'n 
talebe kaydına başlanmıştır. Okul yatılı vtı 

paraa:rzdır. Tedrisat iki yıldır. Dersler heın 

nazari, hem de amelldlr. İkinci 111nıfı muvaf 
!aklyetlc bitirerek diploma alanlar • çocuk 
esirgeme kurumu mUeueııelerinde. hastane 
lerdc hastabakıcı ve aileler yanında çocuk 
bakıcı sı!atilc çalışırlar. 

Çocuk bakıcı okuluna yazılma ve alınma 
§arUarı şunlardır: 

• - 18 yaşından q&g-ı olmamak, 
- İlk okuldan diploma almış olmalt. lor 

ta okul Uc lise talebeleri tercih edlllr. I 

- Sıhhati yerinde, ahlflkı 1}1 olmak. 
Okula yazılmak ıstıyenler (Ankarada <:o 

cuk f'Sirgeme kunımu genel merkezi başkan 
lığına) adr~lne müracaat etmelidir. 

Kayıt için gercldl olan evrak: 

Okul diploması, ntlt'uıı hüviyet cUzdıını, ıl'b 
hat ve aşı raporu, hü.snühıı.J ilmUhabcrl, Uç 
fotoğraf. 

Kayıt mtlddeU bir aydır. Ağustos !pUdıu:ın 
da kal'lt kapanır. 

kesat gidiyor, hep birden bir müşteriye 
bu kadar alaka başka türlü c.lma:ı: !.. · 

Giyiniş tarzından patron olduğunu 

sandığım adamın tavrı birdenbire de -
ğişti. Müşteri olmadığımı ank.mı§tı. 

Fakat bu sefer de beni her halde tah • 
sildar filan gibi bir şey sanmış olacak 
ki, hemen heyecanla anlatmağa başla _ 
dı: 

- Hem ne kesat gidiyor bilseniz'. 
Vallah koca dükkarun daha siftahı yok. 

bugün ... Şurada koca bir tüccar var, 

kaç sen~lik müıterimizdir. Geçen gün 
15-16 Iiralrk bir mal ısmarladı da bu. 
gün malı götürdük, "aman parayı te -

darik edeyim de öyle getirin,, dedi. Es
ki i !erin onda biri kalmadı artık! 

Ben, bizim tahsildarlık! evsafını bo. 
zacak hiç bir şey yapmadan soğuk so • 
ğuk cevap verdim .. 

- Nasıl olur, camm.. Sizin işiniz 
ekmek peynir gibi bir şeydir .. Halk n;: 
yapıp yapıp cam almak mecburiyetin -

dedir. Krizden size ne! .. 
Bu sefer beni ilk karşılıyan adam atıl

dı. Gözlerinin içi gülerek hafif bir muse 
vi şivesiyle: 

· - Krizden bize mi ne! dedi. Krizd~n 
bize bir şey yok amma, onun yürunden 
artık piyasada sarhoş kalmadı. Cam kı. 
ran da kalmadı demektir. Şimdi ;şin 

bize dokunan tarafını anladın mı ba • 
yım ... 

Cevabıru bastırdı. 

HABERCl 
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CUMhUr reisi K6mlir yakma propa- tanımam ! ,, diyO 
h 

• • }d• gandası da yapılacak 
şe rımıze ge I 9uncuyerlimallar serııısm. aıt Sovyet Rusya Amur ada ar nıf1 
"Vatantıer arasında amelt hedefleri gözden kaçıranlar ~=;;~11;:r ~::i~a:~rlı~=;;: ~s:: işgalini protesto etti 
bulunabilir. Fakat bunlar Türkiye •Suriye dostluğunun riınizde bulunan iktısat vekili Celal Londra, 10 (Hususi) - Japonlarla. le karşılaşmadan harekete devanı e~ 
inkişafına engel olamazlar ,, diyor Bayar bilhassa yakından alaka.dar 01- Çinliler .nrasmda kısa bir mUddet için tiklerini ve hiçbir "inuaiıede veya. itil-~ 

maktadır. bir · Döı:t buçuk sene Suriye Cümhurreis. hakkında da §unlan aöylemiıtir. mütareke aktedilmişse de Pekinde fm bu harekatı ta.hdid etmediğini sö1.• 
liği makamında bulunduktan eonra altı ''- Ben Suriye Cümhurreisliği.nde Bu seneki Yerli mallar Sergisine bUyUk mikyasta çarpışmalar devam !emiştir. 
ay evvel çekilen Mehmet Ali Abid bulunduğum müddetçe Türkiye ile dost bütUn devlet fabrikaları, mUessesele. etmektedir. Çarpışmalarda her iki ta. Sovyet Rusyanın ihtan 
memleketimize gelmiştir. ltık ve yakınlık kurmaya elimden gel- r~ toprak altı ve toprak Ustü mahsul- raf da topçu kuvvetlerini istimal edi- J 

ı Nevyork, 9 - Bugün Sovyet - ııı 
Eski Ctimhurreisi §U beyanatta bu - diği kadar çalıştmı. İki ko~u memle. le:i ve Cumhuriyet de\Tinin sanayi yor ar. 

lunmu"tur: ket arasında ihtilaf manzarası gösteren Japonyanın muahedelere pon gerginliği artmış bulunuyor. St• 
::r hareketlerini gösteren grafik ve ista. il~ 

"- "-uklugwum, gen,..liğim ve haya_ her hadiseyi ancak arizt addetmek icap hu"rmet derecesı· ı bebi, Japonların Amur nehrjndeki 
Y""' ::r tistiklerlc i§tirak etmektedir. DUn SU-

trmm bü·.:a- bir kısmı TUrkiyede ger+i, eder. Tabii vaziyet, sıkı ve sağlam bir Tokvo, 10 _ Japon hariciye ne zar"" adayı işgal etmeleridir. Litvinof, a.d&-'OJ.A ~· mer, İş ve Eti Bankları mlidürleri .T .,.. 

Senelerce Babıalide Hakkı Bey ve dostluktur. İki memleketin gideceği 1 tinde söz söylemeğe salahiyetli bir larrn işgalini protesto etmi~ ve buııJ sergide top anarak devlet sanayiinin 
Gabriyel Efendile beraber hukuk mil. yol birdir, gayeleri birdir .. Her ikisinin zat, ~on hadi:e!crin cereyr . ettiği yer. mukabil Sovyet askeri kuvvetıerinlll 

ne §ekilde ve serginin hangi kısmında ı d 
ıavirliği vazifesinde bulundum. Sonra en kısa bir zamanda terakkiye kavuı - er e Japon askerlerinin hiçbir engeL harekete geçeceğini söylemiştir. 
Va~.ingtona sefir oldum. maktan ve sulbü korumaktan büyük e. te~hfr edilec<'ğini tesbit etmişlerdir. 

melı. yoktur lktısa.t Vedleti bu senekı· ... ergı'de 

Türkiye Ruzvelt 
hakemin arzus 

Babamın ve cetlerimin beı yüz sene · 
hizmet ettiği bir memleketi ziyaret et.. Türkiye ile Suriye arasında iki taraf- bilhassa kömür yakma prensipır.in ta_ 

mek ve az zamanda geçirdiği inki~af 

ve terakkiyi kendi gözUmle görmek 
benim için en büyük saadettir. 

h emniyetin ve dostluğun az zamaru!a mimlne karar vermiştir. Bu sebeple 
müıkemmel bir ~ekle varacağrna hiç ~rginin bir kısmı Ankara Beynelmi. 

Vatantlerden bahsediyorsunuz. Bun de olacaktır. 
Atatürkü hiç tereddüt etmeden bu 

aarın en büyük adamı addeyiroum. A -

tatürk ve arkada~lan meşrutiycttenberl 
ge~en hadiselerden en canlı dersler al • 
mrılar ve harici filemi, memleketi ve 

fokişaf i5in gidilecek kestirme yollan 
iyice tanıyan. olgun devlet adamlan ol

auklanru eserlerle ispat etmi~lerdir. 

şüphe etmem. lel Kömür sergisinin bir modeli hali- t 

lann hepsi hüsnüniet aahibi, milliyet • !ş Bankası müdürlerinden RüştU, tş 
perverdir. Aralarında ifrata kapılan.. Bankası sanayi müesseselerinin Doku 
lar ve ameli hedefleri gözden kaçıran izhar etti 
tektük fertler de bulunabilir. zu.ncu yerli mallar serg:Sine iştira.kini 

Fakat birkaç ferdin ifratlı düıüncesi tetkik etmek üzere dUn tayyare ile 
veya hareketi, h!disclerin tabit bir za - şehrimize gelmi§tir. 

Ankara, 9 (A.A.) -Ahiren Türkiye- 1 medilmiş olan manzaralan, bir gUn keJI 
de bir Amerikalı tarafından alman filmi ! di gözlerimle görmeyi ümit ediyonutı-
seyretmiş olan Amerika birle§ik .devlet.. Samimi saygılar ve halisane temen • 

nıreti olan Suriye - Türk dostluğu • SUmer Bank merkez salI§ müdUrll leri başkanı Franklin D. Ruzvelt, Cü • nilerlmle.,, 
nun inkip.fma devamlı bir engel ola - Ekrem de Sümer B:ınk fabrikalarmm mur Başkanımız AtatıUrke pek aamiml 

Me~rutiyet devrinin sakat idare ta • 
rafından bahseden eski Suriye Cilmhur 
reisi Türkiye - Suriye münasebeti 

maz. Her geni§ gôrU§lü Suriye vatan- sergiye iştirakleri i§ile meşgul olma. 
perverl bu dostluğun aağlam bir temel ğa memur edilmia ve dUn Ankaradan 

bir mektup yazarak memleketimiz hak
kındaki iyi hislerini bildirmişti. 

Uzerlne inki~afma taraftardır.,, şehrimize gelmiştir. AtatUrk Ruzvelte ayni samimt üade 
ile teıekkür etmiıtir. 

Kütahyada kurulacak 
elektrik santrah 

On buçuk milyon lira sarfile 
vücude getirilecek 

İktısat Vekaleti yeni kurulacak bU
yük eleetrik santrallanndan Kütahya 

~e Zonguldak santrallanna ait tetkikatı 
ikmal etmiştir. 

Projesi hazırlanan ve bütün Mar • 

mara havzasına enerji verecek olan Kil

tabya santralı ~.soo.ooo liraya malola -

caktır. 

Ayrıca Kütahya - İzmit- İstanbul 
hava batlanna 2,248.000, Karaköy -

Bursa hava hattına 477.000, tmıit -
Gölcük hava hattına 82,000, bu nunta -

kadaki ocak ve fabrikalara cereyan ve • 
recek hatlara 140.000, Kütahya -Es· 

ki§ehir hava hattma 450.000 lira olmak 
üzere ceman 4,967.000 lira sarfı icap 

etmektedir. 
Diğer zarurt masraflarla birlikte bil- 1 

Fransanın en büyük 
sllAh fabrikası 

hilktlmete geçti 
Deyli HeraJ.d gazetesi Paris muhabiri 

yazıyor: 

"Fransa hUkmeti, bugUn gayet giz -

li olarak, Fransanın en büyilk silah mU.. 

es.aesesi olan "Shneider,, fabrikalannı . 
ele almı§, ve burası "milli sillh fahri -

katarı" olmuştur. 

Fabrikanın başlıca binasına Fransız 

bayrağının dikilmesi, devir ve teslim 

muamelesi tamamen gizli cereyan et _ 

miıtir. Hariçten hiç kimsenin içeri gir -

mesine müsaade edilmemiştir. Blum 

hükumetinin sanayii millileştirmek hu

susundaki en mühim muvaff akıyeti. bil

tün Fransız matbuatı tarafından gJl:Cit 

ile geçiştirilmiştir.,. 

Bir genç iş arıyor 
Lise 7 inci sınıfa kadar okumuş, 16 

1aşında bir &enç, ucuz bir \!-:retle ça -
ı.nak için iş aramaktadır. 

Taliplerin Sultanahmet, Nakilbent, 

ŞICa~a:r.;ım sokak 37 numarada Rusula 

bir mektup yazıp _çağırmaları kafidir, 

tün tesis masrafı yekitnunun 10,5 mil
yon lirayı bulacağı hesaplanıyor • 

Senede 460.000 ton Linyit aarfede • 

ce.k olan Kütahya santralının senelik e
nerji sarfiyatı 345.000.000 kilovat saat 

olacaktır. 

Elektrik kilovatının aattş fiyatının 

aantralda 0,7 5 kuruş, Kütahya sanayün. 

de 0,61 kuruş, Kütahya - İstanbul 
hattında 1,22, Eski§ehirde 1,75, Kara -

köy - Bursa hattında 2,42, İımit -
Gölcükte 1,55 kuru§ ob.cağı tesbit e • 
dilmittir • 

Zonguldak santralı için Çatalağzm -

da Direkharman mevkii m:inasip gö • 
rlilmektedir. Bu santralın kurulu§ mas-

rafı için de 5,000,000 lira harcanması 

lazım gelmektedir. 

•• 
Uç kaza 

iki çocuk ve bir genç 
yaralandı 

Yeni Mahaleden Taksime gelen 
305 numaralı otobüs dün ak§am ls-
tinye köprüsü üzerinde yirmi yaşın
da Samiye çarpmı§, yere dü§en genç 
sağ kolundan ağır surette yaralan· 
mışttr. Sami Şişli hastahanesine kal· 
dmlmıştır. Otobüs şoförü Sadettin 
hakkında adli tükibat yapılmakta
dır. 

Sokani Vakum gaz §irketine ait 
2753 numaralı kamyon Fener cad· 
desinden geçerken on yaşında K.n. 
zıma çarparak yaralamıştır. 

Bunlardan ba§ka 2348 numaralı 
otomobil Divanyolunda he§ ya§mda 
Agoba çarpmı!I, çocuğun kaburga 
kemikl~ri kmlmı~tır. 

Kiralık apartıman 
Sultanahmette KabasakaJ.cla Cankur. 

taran mahallesinde Utangaç sokak, 
Kaynak apartrmanmın birinci ve Uçiln
cii katlan kiralıktır. Birinci kat 3 oda 
üçijncü kat dört odadır. 

Havagazı, banyo, elektrik vardır. 

Tramvaya bir dakika olup havadar ve 
denize nezareti mevcuttur. Talipler ka
pıcı Hilseyine müracaatları • 

901~ 

Eti Bank müesseselerinin sergiye 
iştirakleri Jşile Eti Bank İstanbul şu. 

beai mildUrü Hikmet Rauf meşgul ola
caktır. 

Rüşvet maznu
nu nahiye 

müd .. r .. 
Hastahanede buluna· 

rak tevkif edildi 
Yeniköy na.biye müdürü Alaeddin 

bir ril§vet meselesinden dol&.yı veka-

let emrine alınmıştı. Tevkifi icap e. 
den Aldeddin arandığı halde bir türlü 
bulunamıyordu. Nihayet bır hastane. 

de yattığı haber alınmış, htikfunet dok 
toru kendisini muayene ederek hasta-

lığın temaruz olduğunu anlamıstır. 

Alaeddin dün mahkeme huzuruna 
çıkarılarak tevkif edilmiştir. Maznu. 
nun evvelce 1zmirde de üç aylık bir 
mahkfuniyeti olduğu meydana çıkmış. 
tır. 

Hazira~da vergi 
tahs·ıatı 

Geçen sene haziranından 
iki milyon fazlasile 
SO milyon lira 

Maliye Vekaleti 1937 mali senesinin 
ilk ayı zarfındaki devlet tahsilatını 
tesbit etmiştir. 

Haziran ayı içindeki tabs!l!t 30 
milyon 764.300 lira.dır. Bunun 27 miL 
yon 252.133 lirası bu seneden, 3 mil. 
yon 512.407 lirası eski senelerden ka
lanlardır. 

Mali senenin ilk ayındakı bu tahsi. 
lat geçen senenin ayni ayındaki tah.. 
silattan 1.882.574 lira fazladır. 

Ankara 
tayyarecilik 

me ebi 
Oü'n meras·mıe açıldı 

Bu iki mektubu aynen apğıya yazı -
yoruı: 

Amerika Cumhur reisinin 
mektubu 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türlüye Cümhuriyeti Ba1kanı 

ANKARA 
.. Azizim Bay Cumur Ba~kanı: 

"Ahiren Tilrkiyede Ba:y: Jualin Bryan ta 
rafından atmmıŞ olan filmi birıtaç a..k;am 

evvel Beyazevde seyrettim. Nisbeten 
kısa bir zamanda meydana getirdiğiniz 
pek çok şayanı hayret hususatı görün • 
ce hissettiğim §cvk ve heyecanı size ar
zetmek istedim. 

Kıymetli ~siyetinizin, evinizde ve 
plijda küçük kızınız ile oynarken çe -
kilmi1 olan resimlerini seyretmekle bil. 
hassa bahtiyar oldum. Bu sizin ve benim 
birg:in biribirimize mülaki olmak fıru. 
tını bulacağımız ümidini bende bir kat 
daha takviye etti. 

Nadir olan ist!rahat zamanlarımda, 
bana göndermek ICıtfunda bulunduğu -
nuz Türk posta pulları kolleksiyonunu 
seyretmekteyim. Bunlar üzerinde res. 

Vali vekili 
Bazı gazeteleri 
tekzip ediyor 

Vali vekill ŞUrk SökmensUeri'den ıu mek 
tubu aldık: 

tkl gUndenbert 1stanbuld& intişar eden ga 
zetelerde bana iza!e edilen bir takım beyanat 
görmekteyim. Gazetecilerle vakl olan tema 

8ımda münhasıran Uto hastalığı hakkında 
aıman tedbirlerden bahsettim. Bundan başka 
hiçbir mevzua henüz te.maa et.mi§ değilim. 
Buna rağmen bazı gazetelerde bu beyanatı 
mıı. tıtwc olarıı.k §Chrl pla gördUğ1lm yolunda 
ve buna mUmasil bazı yazılara tesadU! ettim. 
Beyanıı.tım şundan ibaretti. Hakikatin anlaşıl 
mıısı lçln aynen tekrar ediyorum: 

Ankara, 9 (A.A.) - Ankara 
motörlü tayyarecilik mektebi bugün 

1 
Hava Kurumu genel merkezinde 
yarbaşkan Feridun Dirintekin'in bir 
nutkiyle açılmıştır. Mektebin tedris 
müddeti üç aydır. 

Tl!o hastalığı §imdiye kadar etklrı umu 
mtyeye aksettirilen ockilde tehllkell b1r man 
zara arzctmlyor. Şehrin blltUn ıutan temiz 
dlr. Bu bizim için ferahlı blr neticedir. Eğrr 
temiz otmas3ydt llk mUca.delemlz bunun llze 
rinde tekA.sU! edecekti. Btıha.ssa Terkoe wyu 
me:ıbaı aynca tennt tathirata tabi tutuldu 
ğund!ın çok temizdir. Hastalık temas sureti 
le bu1&,!Jıyor vo epldemik bir manzara göster 
miyar. Bln-ınelayeh halkla doğrudan doğruya 
tcmaııta olan satıcııtı.l'l mecbur! 8.§l)-& tabi 
tutmak au::-etile bu hastalığın nakil yolunu 
da önlemek tedbirlerini alıyoruz. Bu len.ata 
haldı.>n bn.cılamış bulunuyoruz. Hutalığm 
temns yolu ile geçtııttne nazaran halkın da 
hu husustaki mUcadcleye yardımcı olmaları 
ru va ah!lverl~te temi!'.: vaSttalara dikkat et 
metcrlnf favdah ve mUemr görmekteyi& 
AtAkndar komlsvonıın tavslvcterlnl dikkatle 
yerine ı!'etlrmeve <'alısıvoruz. Bıı mevanda 
umum1 hata. ter.ılzllk lıoıleri p.ibl lhtlvacıan ela 
berlam! P.tmek votundald tedblr1crtml:ı:e de 
vam f'divoruz. Bu bevan11.tımm ha.rlclnde b!ı 
n11. atf"" Vıt"•'P ne_"t'tvatm ha1"Jlı:ate uygun 
olmndığmı blldl:iyonıl"l. 

24 talebesi vardır. Mektep tu
rizm pilot lisansı verecektir. Mekte· 
be C brövesi almı~ olanlar knbul edil 
mektedir. 

Türk kuşunun Kütahya şubesi ' 
de bugün meraJimle açılmıştır. 

' 'eli ,.e Bctooı,·e Ret. 
'·eklll 

ş. S~kmen8Ueı1 

Vefaklinnız 

Franklin D. Ruzvelt 

Atatfirkün cevabı 
Ekselans Franklin D. Roosevelt 
Aemirka birle~ik devletleri başkarıt 

Vaşington 

"Azizim Bay Cumurbaşkaru, 
Ahiren Türkiyede Bay Julian Br~ 

tarafından alınını§ olan filmi seyrettıl~lt' 
ten duyduğunuz memnuniyeti bildireıJ 
6 nisan 1937 tarihli lutufk~r mektub1"' 

nuzu hakiki bir sevinç ile aldım. :Me~ 
tubunuzda ahval ve şerait miisaadr ~ 
der et ....... , nt .. :t.;..;.,.,ize bir eiin mi.il8 

olacağımız ümidini de izhar buyartırcr 
aunuz. 

Samimi duygularınızdan \•e moöet" 
Türkiyede elde edilen terakki hakkında' 
ki takdirkar telS.kkinizden dolayı slı' 
fevkalade müteşekm olduğuma ina~ 
ruıı rica ederim, Bay Cumurbaşkanı· 

Bu fırsattan istüade ederek Amc# 
Birleşik de·ıletleri hakkında hayranlı~ 
mı tekrar bild1rmek isterim, bi1hasstı 

bizim iki memleketimiz, umumi sulb ~' 
insanlığın saa4etini istihdaf eden &~ 
ideali gütmektedirler. 

Size biran evvel mülaki olmak betıİ~ 
de samimi arzum olduğundan harikı.ı15~ 
de iıler yapmış olan sevimli ve ku~et 
şahsiyetinizi Türkiyede seHimlayacağ? 
güne sabırstzlıkla intizar ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane temenrıil"' 
rimle.,, 

Müthiş 
zehirli 

V efakSnnıı ~ 
K. ATATOfı 

bir 
gaz 

(Devamı 6 ıncufa) 
panik uyandırmalanndan ve .. şııı.l~ 
suz bir sulhperverlik" yaratmalarJ 
dan korkarak yeşilleşen bu askeri 
memleketlerine göndermeğe ces'' 
ret edememektedir.,, 

~ (Budapftede çıkan "MngycrO• 
zag" gazetesinden). _ ... - ___/ 

Sokakta baçatd1 

bir deli 
- · (Baş tarafı l incideJ ~ 
Yakadan sonra. aklı biisbUtün ~il 

nadan çıkan Ali, kendisini tutrn~ ııf1S 
tiyen 1363 numaralı zabıta ıncıtl :ıJ~ 
Feride de bıçakla hücum ctmietir· r) 

mur işin fenaya. varacağmı anıa.yıtl -e• 
Alinin ayağma bir çelme takamı< ) tı 
re düşürmüş, eonra. ürerine atııaıslt jf• 
lindeki bıçağını bir hamlede ~~i~ 
Alinin b!r haftadan.beri yine aellııf 
alaimi gösterdiği anlaşılmış, akli 11~_,, 
tanesine gönderilmiştir. Yo.ra.lı ııel 
cı hastaneye kaldınlmI~tır. 

d 
d 

c 
ç 
d 



t 
tl 

=-=~~~~TE;;;;M~MU~z~-~1~93~}====================!!!9!!1~~~==~RA~B~ER-1\Xşam~poe;;;;taeı==~====:".'::=~========~====:="!.'~========:====='=-"""!ı 

ln<i&W3Rll 

Rer baldu ablam Bad1ye'ye aJtUr. 

Yazan: Naciye izzet 

Verilen 
bir emir 
EvvelA kulaklarını, 

sonrada dudaklarını - Kan.ser lrurba.m: 

kesiniz 
-64-

dent~u~. ~ha ziyade yaklaştı. Bir 
dütle .. Yuzu parladı. Ellerini tered-

So guzel elbiseye dokundurdu. 
nra s k' k 

ceyi ayırmakta mahkeme katiycn 
tereddüt etmezdi. 

Dikmenin öteki anne 1 deyip dur 
duğuna bakılırsa hiçbir şey söyle
memişti L Hem de niçin oğlunu al· 
masına razı olmuşlardı'? 

Bu iş bitince kale duvarlanna 

an ı ar§ısrnda hakikaten 
:lı bir insan olup olmadığına iyice 
Çek? olmak istiyormuş gibi ellerini 
do .. ıne çekine daha yukarı, Neclaya 

gru kaldırdı. 

nern 7" Annem 1 Benim güzel an· ... 
rnu~tcnktar çocuk sesi birdenbire 

crane yükseldi: 
-Kaw aa}ü • gıttan anne değil.. Bu asıl 
cı anne! 

bir Necianın gözleri kamaşır gibi 
'Yor~eylcr oldu. Kulaklanna inanamı 
Yap ~· F ~kat iki küçük el kollarına 
\l.~ş~ı, bır öpücük için onu eğmeğe 

sıyordu 

olrn Cenç a~ne saadetten §aşkın gibi 
ca.kt§tu. Bu ümit edilmiycn ani ku
kuıajtş ~e Öpücükler o kadar hari· 

e hır şeydi ki 1 
aahı;- Benim güzel annem!.. Benim 

18nneml 
-B . Çi..ik. 1Jiı __ enım.~7vgili yavrum!. .. Kü-
N ıunencıgım t 

Virıç cclanın müşfik gözlerinde se
kat a'a!lan akınağa başladı.. Fa· 
lla. c~~tar ~uk sesi şimdi kulağı 

........ 11 !ekrar ediyordu: 
dciiı. Benun sahibi annem.. Oteki 

-Öteki kim} 

...::-NO 1 Öteki annem i§te.. . 
l'avru ~sı} öteki} Anlamıyorum 
~ va~~&um. Başka bir annen daha 

"·~ o,rada .. Evdeki .. Babamın ya-
\/ CI All E\ll 

k a.Itıa .N nem. 
011arır:ır ecla coculiunu hııl ..... us 

takat .n arasında stlcıştırıyordu. 
Yıt kaı!'1ne onun bu sözlerine laka

......._ Se ~dr. Hayretle sordu: 
trır \'"" nın başka bir annen daha .. r Çoc .. 

..._ \ ugum} 
'-· 'ar ~.. Ya!.. Orada.. Öteki evde-

B harnb he b 
Necl" ra er olan annem 1 

80rdu: a çok §aşırmıştı. Tekrar 

d:.;:- Öteki d b . -.ııa ev e aşka hır annen 
_~var Dikrnr~} 

de"·ı et .. Ama k w Sah' . "· Cı 1.. O 
8 

• ~t anne.. ıcı 
~ılı eııın gibi asıl anne de-

- Y al.. 
Bu 'd 

"e dcıı~ı ba·da .. hakiki bir meyusiyet 
k.. n ır u "t • l' uç\ik n· ~ı sız ık vardı .. Necla 
~tin rn ıkmenın kullandığı kelime
d °ca.sın~na~ hususunda aldanmıştı. 
trı old ~ a!atmda ba~ka bir ka

tt\iıti. ugu bırdenbire hatırına gel-

l\ "i;akiki bi .. 
b~ Soc w. ~anne kan rabrtalan-
ilitdi. '~le ~ırleıtircliği bir anne ola 

l'ıt i. . ~cugun söyledi w. k" w t -
~ «:ıe Yetim gı agı an 
atıu .... u çocuklara çok defalar 

" n verd'"" b' . b k k d' ıgı ır uvey anne idi. 
\ı aaripetnb~~ebrnahsus bir ifade ile 

ı_,,. a ırı ulup k 11 d 'l •'Cl.lbi bi d b' u anıyor u. 1 
e dolan N ~~ hre acı bir üzüntü 

ttetlc Socu'" ec a eyecanlı bir hara-
n-d gunu kalb' ·· · d .,... . ı, l'avru b ı uzerın e sıkış-.• ,. sunu .. "k 

• tehdit ed' d uyu bir felaket ·ec ıyor u'> 
an nabıhak · 

neden h Yavrumu bir üvey 
tar l mu afaza . et c t • etsın ! ., diye ha-

f aka erncnnı etti. 
ttıı. t bu tem · d 
a~ olmaktan ~nı e çok geç kai-
l}°\ rn akıllı k orkuyordu. Fikri 
~h. urcalanmağa başla-
Kendj . 

~·· sı ik' 
l\q~ddet ~rfı~:1N~ir bulunmadığı 

ta neler l ışantaımdaki ko· 
ı. Acaba L o ?1U§tu acaba} 
llı.t bo ernı ke d. h be b; .. , !anma d n 1 8 ri yokken 
.. ıcar avaaı a,..,.,., • N ar mı al ;-s•••1§ 'Ve gıyabı 

bu ccla bö l rn~şt~ 
}( c R.etirın:k e. bır meseleyi habnna 
tucn~si iki , .. ~t~~emişti. Ôyle yal 

• QU -....e\.Ul' m da 
01ab·ı· Ço)c ihti l ey nda yok-

ı ıtdi ma e ""'k b" t.. . ~..,. ın ır §ey 
Bet bö 

Va.f falt >-le bir 
kaltt ola.'biJd· ... ~~Y Yaptıysa mu-s ~~ıgıl Yüzde yüz muhak-

~~~!an. ve iki 8ene
dorunıyen bir zev-

Bu sırada küçük adam müşfik 
gözlü, güzel tebessümlü dlerini oy
natan, çocuğunu öpecek bir ağzı 
olan bu anneye kağıt anne hakkın· 
da tafsilat verip duruyordu!. 

- Ben ona çiçekler götüyorum .. 
Babamın odasına .. 

Küçücük vücuduna bir poz ver
di. Neclanm iyice dikkatini çekmek 
için başını küçücük elleri arasında 
tuttu. Güzel gözlerini annenin göz
leri içine dikerek anlattı: 

- Öteki anne beni hiç hiç öpmi
yordu .. O sahici anne değildi kil 

Bu sözlerin Neda da nasıl büyük 
bir heyecan uyandıracağı artık tah
min edilebilir!.. Bütün varlığı altüst 
olmuştu. Dikmeni kollan arasında 
sıkı§tırıyor, öpücüklere boğuyordu. 
Hararetle söylüyordu: 

- Benim mini mini Oikmeniml 
Benim küçücük oğlum! Benim gü· 
zel bebeğim! Sen yalnız, yalnız be· 
nimsin !.. Başkasının olamazsın yav· 
rucuğum 1 Seni benden başka hiç 
kimse öpemez 1. 

Dikmen hissettiği saadetle daha 
fazla coşmuştu. Büyüklerin bir ha
tasını anlayan çocukların istisfaf · 
kar bir edasile anlattı: 

- Babam diyor ki: O senin an
nen .. Ama ben biliyorum .. O sahici 
annem değildi!.. Sahici anne Şükrü· 
nün anesi gibi çocuğunu kucaklar, 
konu~ur .. Babam bilmiyor kil 

Çocuk çehresi muzaffer bir ışık· 
la parlayordu. Necla sormak bilme· 
diği birçok §eyleri anlamak istedi. 
Fakat tam ağzını açıp da soracağı 
saniyede temiz ve diirüst ruhunun 
derinliğinden bir his buna mani ol· 
du: 

"Baba hakkında çocuğu sorğu
ya çekmek doğru bir şey değildi. 

u cocuğunun terbiyesini düşünen 
bir anneye yakışmıyacak bir hare· 
ketti 1 Hatta bilmiyerek de olsa bu 
çocuk ağzından hürmet etmesi icap 
eden babası hakkında uyğunsuz bir 
söz çıkmamalıydı ... ,, 

- Artık bu öteki anneyi bir ta
rafa bırakalım Dikmenciğim ! ..... 
dedi. Şimdi biz ikimiz buluştuk yal .• 
Ötekisi nemize laznn 1 

Bunları söylerken genç anne mü 
tebessimdi. Fakat güzel alnı belli 
siz bir hüzünle gölgelemişti. 

Çocuk kollarım Neclanm boynu
na dolamış: 

- Çok çok seviyorum benim 
güzel annem diyordu. 

llk defa olarak büyük bir şefkat 
ve sevginin bütün tadını alıyordu. 
Sanki daha hiç kimse ona bu sevgiyi 
göstermemiş gibiydi. Ve bunu biraz 
da sui istimal ediyordu: 

- Çok çok seviyorum. Sen de 
sevin emi giizel anne? 

Necla çocuğun kudretli bir sevki 
tabii ile söylediği bu hararetli sözler- ı 
le titredi ... Tebessüm etmeğe uğra
şarak: 

- Ben de çok seviniyorum yav· 
rucuğum! dedi. 

-· Öyle ise gülsene .. ~ Benim sa
hici anneciğim 1. .. 

O teki gibi gülsene 1 
Genç annenin yi.ireği tekrar bur· 

kuldu. Fakat çocuğun bu kadar bü
yük bir masumiyetle istediği bu te· 

ayaklarından asınız 
Bugün Leh1st&n kralı S1gtamund Ogül>t 

1572 de öldU ve Piyaaetıer hanedanı sönUp 
ta.'"ihc karı:tı. 

Bu ölUmUn tarnıte meydan verdiği kanlı 
hAdlseler çok mühimdir. 

Leh!atan bir l&tnlya maruz kaJmama.ııı 1-

çlıı Hotin. lvanyaya verll!1111U. tvanya az 
zamanda Moldavyayı da ele geçirdi ve etrafı 
kasıl' kavurmağa başladı. 1fe papa.zlardllD 
b§lamı§lL Yanl&rma çağırdı ve: 

- Papazlar, dedJ dUnyanm en zengin in.. 
sanıarıdır. paraları topraklara gömerler, be. 
nım bu paralara bugün fiddetle lhti)•acnn 
var .. Vaktt geçirmeden çıkarıp hepsini ba.lla 

tesllm etmenl.z1 istiyorum. 
1hUya.r papazlardan btrl cevap verdi: 
- Biz para nereden bulup toprağa g&ne. 

ceğlz. Duadan baoka bir §eyle meogul oL 
mayıı.n insanlarız. GönlUintlzU Allah& verlp 
YaJiyoruz. 

1va.."lya kwnr~tı: 
- sız bunu be.na anlatmaymIZ. Nasihat 

istemiyorum, iatedlğlm paradır. Hazineleri 
topraktan çıkarıp bana teslim edinlZ yokaa. 

- Eğer para buluraanız almız .. Blzltn bir 
ıeyfmlz yok. 

- Ohalde stzl de diri dJrl toprağa gömece. 
ğ1tn- Yıı. hutnelerl verlratnız, yahut buna nzı 
olursunuz. 

Para için gözleri kararını§ tvanya kararı 
nı vermlı gibi söy!Uyordu. Papazlar ne din 
den, ne All:ıbtan bahsetmekle kendilerini kur 
t.aramıyacaklarmı anlıyorlardı. tnancıırmak 
mUmkUn değildi. 

:Malyctlnl çağırdı: 
Çal-uk ltllisenln bnh~:ıinde bllyük çukurla.r 

kazılsm .. emrlnl verdi . 
- Görtıyorınınuz ki eöyledJğlml yapaca. 

ğmı. Ya paraları verlrBln1.z yahud kazılacak 
çukurlııra gtrers4..nlz. 

lhtıvar papaz· 
- EvlMım, ıiı:-di g8rtıyoraunuz ld / ıutık 

tazlo. yaşayacak haUm kalmamış .. thUyarla 
dnn. Nıunl olsa bir çukura girece:tm. Fakat 
canlı canlı öldUrmekle ne kazacakamız 

- Mademki lıa%1nelert bana vermek tatem1 
yorsun. Seni de onların yanma gömmek lL 
zım ... 

Muhavere devam etmedi. Uk ence en ihtL 
yar papaz, sonra diğerleri dJri dlrt topraıta 
g!SmutdWer 

tvanya rahat duramıyordu. Tllrkc;e bir 
kAğıt yazdırıp Padtph namma daıtıttırdı. Bu 
k!{!ıtta Lehtstıı.nıı bir prens intihap edilme. 
mest tavsiye ed!lmektf'ydl. Bu iıııt yaptıktan 
eonra da tıristf.Ya.n1an Türkler aleyhlne ki§.. 

kirtmağa bqtadı. 
Fakat bUtUn bunlar gtzll kalmadı. B1r gUn 

divana gelen blr çavuş o zaına.na kadar ve... 
rllmekte olan 60.000 altına. mukabil 12.000 
vertımealni Lstedi. 

tvanya fazla beklemenin nıanamz olduğu. 
nu dtlşUnerek derhal tarafla.rlamu isyan eL 
tirdi. Ya. birlikte yaşıyacaklar veyahud bir_ 
ilkte öl~klerdi. Bu antqmayı yeminle de 
temin ettiler. 

lvanya birkaç kUc;;Uk ça.rp~ma.da muvaf. 
tak olunca cesaret ve gurunmu bU.bUUln a.rt 
tırdı. lbrall TUrk ırumand&nnıa oraya kat. 
mış olan rakibi Peyerl keııdl!!lne teslim etmP. 
llln1 bildirdi. Kumandan cevap yerine dört 
adamı tıe on gülle ve ikl ok gönderdi. 
Ma~ tvonya derhal bu dört elçiyi tecl 

bir ırurette öldürtmeğe karar verdi. 
- Evve!A. kulo.klarmr, sonra dudaklarını 

kealnlz, Bu iş bittikten 10tıra da kale duvar. 
larma. ayaklarından asma: .. emrini verdi. 

tvonya cezasını çektL 'Üç g{ln Uc: ~ce de. 
vam eden muharebeden sonra teslim oldu. 
D!5rt saat hapsedildikten ıonra bir yeniçeri. 
nln evvel! yüztlne. nonra kıı.rnma 11apladı~ 
han~erl tıe can verdi. 'Ru ıruretıe Y!lPbklan
ntn ~ı:-:z:amnr bulmus oldu. 

bessümü ondan esirgemek istemi· 
yordu. 

Yavaşça Dikmeni öpüyor ve gü
liimseyordu. Fakat kendisine tekrar 
verilen bu aan'1fl ve güzel çocuğu 
böyle hararetle sıkıştıran anne ötesi. 
ni, istikbali düşünüyordu ... Çok u
zaklardaki babyı ... O baba ki günün 
birinde belki tekrar fikrini değiştire· 
cek ve onları ayırmak için gene zu· 
hur edecekti. (Devamı var) 

Tonton amcanın vazosu 

Düşmüş 
kadın 

~, . 
ı 'u ı ı ~1h"llı ' . J1::;;tııll]Jı..., 

Mahallenin ka.dmlarI hep bir ağız- \ Nigan bulunca, fena. halde üztildU. o. 
d dedikod lardı blitiln hayatında yalnız yaşamıya. alı§. 

an u yapıyor : ıştI 

- Aramızda en fıkarası o ... Unva. m : 
nmdan da geçilmiyor. Vaktiyle kürk. Bagırls dı: N di eldin, be k 

. .. h leri - temem. e ye g a.. len va.rmıe, altmları, mucev er . ., 
di k ed .... üstUne bir dm! Ben ne yapayım senı. 

varmış ye ca a ecegıne N'....tı.. a.yakla.rın.a kapandı 
tem. lb' . da.h • . 1 ı6~, onun , 

ız e ıse geçırse a ıyı o ur. al ardı· 
B ""T' A K ft .... ~.. yıkık y v • ayan .ı. ... ıgar, asımp~ , -Atm beni dışarıya! Ben sonra ne 

harap bir evin alt kat odasında otu. 1 Aa b 
ahibi 

o urum? cı ana. •• 
nıyordu: H~r. ay başı, ev s paı:_a. Birlikte kaldılar. 
alamadıgı .. ıçın onu sıkıştırız:. kog. Uzun sürmedi: kadın hastalandı. 
mak tehdıdınde bulunurdu. iJstü ba.şı Ölm zd 1 b rif e en evve e e: 
parça parçaydı. - Nem var, nem yoksa hep senin 
Ko~u kadınlar, yine biribirJerlne: olsun. Sandığım epey ufaktef eklerle 
- Sözlerine bakılırsa vaktiyle pa.- doludur! • dedi. - Onların hepsi kıy. 

şalar, beyler, nazırlar tanımı~ gtiya... metli şeylerdir. !nan bana. Ziyan ede. 
Hepsi yalan. ylın deme. Satarsan epey para alll'Sm. 

İhtiyar kadının mazi.ye ait hikA.ye.. Sarhoş omuzlarını silkti. Kadro da 
lerini artık dinlemez olmuşlardı. Yal- son nefesini verdi. 
ruz mahalledeki tabakane amelesinden Yalnız kalınca, Durmuş birkaç gUn 
sarhoş ve bunak Durmuş r.ğa, onu dal sevinçle kafayı tüssilledi Sonra. kuliL 
gın dalgın dinlerdi. Artık kadmm a. bede yer tutan 0 sandığı yok etmek t. 
leyhinde büyUk bir cereyan uyanmış- çin bir arabaya koydu ve Bitpazarına. 
tı. Bir giln Durmuş'un diğerlerine götürmeye karar verdi. 
karşı kendini mlidaf aa ettiğini sandı. Kan ter içinde ytirüyordu. Çarşıya. 
&lki de bu zannında aldanmıştı. Zi- geldiği zaman iki adam yakl~arak 
ra herif her zamandan fazla sarhoştu. sordular: 
Fakat bayan Niglr hayalle de kendinl 
teselli etmesini bilirdi. 

Mahallenin kadınlan hep bir ağız.. 
dan: 

- Hey ı Bize caka satıp durma. .. 
Git de kibar ô.leminde dert yan. Hali. 
ni anlat! • deyip duruyorlardı. 

Niglr, öfkeyle yerinden fırladı. 
- Benimle alay ederseniz hepinizi 

gebertirim vallahi .• Tabancam var be. 
nim ... 

Mahalleliler bu gibi ağız kavgaları. 
na alışıktılar. Biribirlerine daha neler 
söylemezlerdi. Fakat Nigara karşı hu
sumetleri o derecedeydi ki, bu ölüm 
tehdidini ciddiye aırtıııf görilnerek mer 
keze haber verdiler. 

Memurlar gelip kadının evini aradı. 
Nigar korkmuş1 ses çıkarmıyordu. 

Sandıkların çeşit eçı;it eşya ile dolu 
olduğunu g5rünce, polisler hayretle 
sordular: 

- Bunları nereden çaldın? 
Nigar, isyan etti: 
- Ben ömrümde bir şey Ç&lmış de

ğilim. Bütün bu gördükleriniz birer 
hatıradır. Şu sa.vadlı kılıcı dostum o. 
lan bir paşa verdi. Sağ kalsaydı bel. 
ki de benimle evlenecekti. Ölüm saa. 
detime mani oldu. 

Bu sözleri o kadar ciddiyetle söylü. 
yordu ki, memurlar, kadının biraz ka. 
çırmış olduğuna hükmederek fazla ıs
rarda bulunmadılar-. 
Arqtırmalar esnasında tabanca da 

çıkmadığı için, zabıta, Nigan, kendi 
halinde bıraktı. 

Fakat ev sahibi, kendine birkaç ay
lık borçlu olan kadını bu fırsattan is. 
tif ade ile sokağa attı. 

Nigar, yalvarıyordu: 

- Nereye gideyim? Ne yapayım? 
Beş param yok! Sandığımı taşıtmak 
için bile hamala para veremiyeceğim. 

Ev sahibi, bir el arabası göstererek: 
- İşte bununla götür. Sonra geti. 

rirsin ı • dedi. 
İhtiyar kadın üzüntü içindeydi. Fa. 

kat birdenbire aklma bir çare geldi. 
Sandığını arabanın içine koydu ve yola 
düzüldü. 

Durmu3 ağanın oturduğu kulübenin 
önüne gelince kapıyı çaldı. Beriki, ber 
mutad sarhoştu. 

- Sana yemek pişiririm, üstüne ba. 
şına bakarım, her türlü hizmetini gö. 
rürilm. Benl yanma al. 

Durmuş, kafayı son derecede tussU. 
lcdiği için cevab verecek gibi değildi. 

Ertesi sabah ayıldığı zaman, evinde 

- Ne var onun içinde öyle.el 
- Ufaktef ek ... Satmak için. 
- Göster bakalım. 
Herif sandığı açtı. Adamlar içiıll 

karı~tırdılar. Kılıcı görür görmez, bl· 
ri teıa.ı;ııa.: 

- Kaça satarsın bunu? • diye sor. 
du. 
Durmuş §3.§ırmşt:r. Ne cevab verece.. 

ğini düşUnUyordu. Diğer erkek arka. 
daşına: 

- Canım sen ne diye bunu almak 
istiyorsun? Bu ÇC§it eşya benim dük
kana mahsustur. Sen antikacı değil. 
sin ki ... 

- Ben kuyumcuyum. Bu kılıcın 
kabzasında işlıne yn.nyacak elmaslar 
var ... 

Sonra aptal aptal kendine bakan 
Durmuşa dönerek: 

- Sana beş yUz lira veriyorum, ra.. 
ZI mısın? 

Sarhoş gözlerini açtı. 
- Evet! • diyeceği esnada, öteki a. 

dam: 
- Baba ... Ben sana yedi yüz veri. 

yorum. Bana. ver! 
Velhasıl, iki arkadaşın kavgası sar. 

hoşa yaradı. İhtiyar herif yedi yüzU 
derceyb ederek kılıcı teslim etti. Pa. 
raları iç cebine düğmeledi. Ağır ağır 
yürüyerek düşünmeye başladı: 

Demek Nigii.r yalan söylememi§. 
Zenginleri tanıdığını söylediği zaman 
atmıyormuş. Anlattıkları hep caka de 
ğilmi§. 

İşte o zaman kadına ilk defa olarak 
acıdı. Gözlerinden bir damla ya§ belir
di. 

Nakleden: Hatice Siirıcyya 

Gazetecilerden intikamı 

Amerikalı aktrislerden Mariyet 
Andre kendisi hakında hoşa gitrniye. 
cek yazılar yazmış olan gazetecilerin 
hepsi için birer mezar taşı yaptıra. 
rak bunları bahçesinin bir köşesine 
dikmiş ve burada "Mezarlığnn" adı. 
m vermiştir. Yıldız mezarlık tamam 
olduktan sonra matbuata bir kok· 
teyl partisi vermiştir. 

Mezar taşmm her birisinde gaze. 
tecilerden birini adı ve altında hiç de 
hoşa gitmiyecek birer kitabe vardır~ - - - -- -.. 
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Şimdiki Alman Hariciye nazırı 

Baron Nöyrat 
lngiliz Valde Kraliçesinin 

ef nde çahşırken · Bu haftanın 
maçları 

Bar<>n fon Noyratm yani bir resmi 

Alman hariciye nazırı Baron 
Fon Röyrat'm, İngiliz valde kraliçe· 
si Marinin maiyetinde uzun müddet 
çalışmış olduğunu biliyor muydu
nuz? 

Baron Fon Röyrat'm, kraliçe 
Mari maiyetinde çalışması bundan 
kırk küsur sene evvelisine, yani o 
vakitler genç bir Alman prensesi o
lan kraliçe Marinin 1893 te Dük dö 
York1a olan izdivacından evvelki bir 
devreye aittir. 

Kralice o günlerde anne ve ba
bası dük "e düşes dö T ek'le birlikte 
Almanyanm Ştutgart şehrinde yaşı· 
yan prenses Mey dö T ek'di. Baron 
Fon Nöyrat ise sarayın muhafız ala· 
yına mensup bir zahitti. 

Bir gi.in sarayda yangın çıktı. 
Muha~ızlar işe müdahale ederek sa-

Rl ll.:!I ifil frll al ~ 
~® ~ıraı~o 

Hunnak dediğimiz rahatsızlık il
tibabı diğama kadar siyaret etmiş bir 
boğaz nezlesidir. Erkek ve kadın her 
kes buna tutulur, çocuklardan ziya
de yaşını başını almış insanlarda da
ha sık olur. 

Hastalık, boğazın hafif kuruma
sı ve katı yemekleri yutmakta zor
luk çekilmesiyle b ı;lar .. Birkaç saat 
sonra da vücutta hararet baş göste· 
rir, boğazın kuruluğu ile beraber 
sanki yarı yola bir kılçık batmış gibi 
olur. Vücut soğuk ve sıcak terler dö. 
ker, gövdenin muhtelif yerleri ağı
rır, baş ağrısı, iştihasızlık, büyük bir 
halsizlik biribirini takip eder. 

Hunnakm verdiği 'acı ve ıstırap 
insanın duyabileceği ağrıların belki 
de en şiddetlisidir. Boğazdaki iltihap 
patlayıncaya kadar ağrı ve sızıların 
arkası kesilmez. Patlama hastalığın 
başlamasından ancak üç dört gun 
sonra olur. 

Apse patlayıp da cerahat çıkınca 
hararet çabuk düşer, boğazın bütün 
ağrı ve sızılariyle birlikte kuruluğu 
geçer ve umumi ahval çabuk iliye
şir. Bademcikleri olanların sık sık 
boğaz iltihaplarına tutuldukları ma
lumdur. Bunlar hunnaka da sık sık 
tutulur her ikisini de tedavısi ayni
dir. Yukarıda tarif ettiğimiz halleri 
kendinde hissedenler hemen bir bo· 
;;;:ız doktoruna koşmalıdır. Evde ko
ca karı tedavisine knlkışırlarsa, çok 
ıstırap çekerler. 

DOKTOR 

'freni sö~ t'n hırsız? 
Snb:kalılardan ~ör Mustafa diin 

gece Sirkeci istasyonunda duran 
posta treninin demirlerini tornavida 
ile sökerken yakalanmış, mahkeme· 
ye vcrilmi~tir. 

Valide Kraliçe ılfari gençliğinde 

rayda prensin aile efradiyle maiyet 
ve hizmetçilerini kurtardılar. 

Prenses Mey kurtulmuştu; fa. 
kat avluda durup da koca şatoyu 
büyük bir oburlukla yalıyan alevleri 
seyrederken gözleri yaşla doldu. O
dasında kızlık çağının bütün aziz ha. 
tıralarma merhametsiz ateşin saldır-
masını bekliyordu. Bunlar Av~p; 
kral ailelerinin kendi yıldönümü mü. 
nasebetiyle her sene göndermiş ol
dukları hediyelerle çerçeveli tablo 
ve fotoğraflardı. 

Prensesin niçin müteessir oldu
ğunu öğrenen Baron Fon Nöyrat, 
topuklarım biribirine vurdu, dimdik 
gövdesiyle bir reverans yaptı ve bi
nanın içine atıldı. Dışarıya tek~-; 
çıktığı zamanda kollan, alevlerin 
içinden kurtardığı, eşya ile doluydu. 

Baron Fon Nöyrat 36 sene evvel 
askerlikten istifa ederek hariciye
ye girdi. Bundan yedi sene evvel 
Baron Konstantin Fon Nöyrat Al
manya cumhuriyetinin elçisi olarak 
lngiltereye gitmişti. Kraliçe Mari 
yangın hadisesindenberi onu görme.. 
miş olduğu halde Bukingham sa
rayına giren Baronu derhal tanıdı. 

T. S. K. lıtanbul Bölgesi Futbol A· 
janhğından: 

11-7-1937 pazar gunu Taksim 
stadmda yapılacak olan Milli küme 
maçları: 

ı - Galatasaray • BeşiktaJ saat 16 
yan hakemleri Samim Talu ve Tarık. 

2 - Güneş - Fenerbahçe, Saat 
17,45. Yan hakemleri Feridun Kılıç ve 
Tank. 

Barut gücu 
Vefa ile karşılaşıyor 

Bu pazar Barutg:Jci.f alanında Vefa 
klübü B. ve A. takımları Barutgücü 
B. ve A. takımlariyle karşılaşacaktır. 
Saat 17 de B ve 18,5 da A. takımları 
müsabakaları yapılacaktır. 

• * • 
Barutgücü Ba,kanlığından: 

Güce ait mührün ziyaaı üzerine eski
sinin hükümden sakıt olduğu ilan olu • 
nur. 

Yağlı güreşler 
Yarın Tahtakalede Uzunçarşı Yü • 

zen aile bahçesinde yağlı güreşler ya • 
pılacaktır. Geçen haftadan iddialı kalan 
Balıkesirli İbrahimle İzmitli Enver tek 
rar gürcı,şecekler ve güreşlere Yıldınm 
Bekir, Pomak pehlivan gibi güreşçiler 
de iştirak edeceklerdir. 

.....,,__ııııtıtl•• ......... 111~llllfll" 
Mülayim 

pehlivana 
Mühim bir mesele hakkında görüş

mek üzere ya.rm sabah saat 10,30 a. 
kadar gazetemire mutlak uğramanızı 
rica ederiz. 

1111nınını1111nnıınmıqnılftllllRTI'-n111u ıı~ıımııııııı ııpıutımnnu 

Tramvaydan atlayan 
42 kişi 

Dün Eminönünden geçen tram
vaylardan 42 kişi atlamış, bunların 
29 zundan para cezası alınmıştır. Di. 
ğer 13 kişinin üzerinde cezayı ödi
yecek kadar para bulunmadığından 
bunlar hakkında zabıt tutulmuştur. 

l Ç E R J O E : f kullanıldığı tarihten itibaren muteber olacak 1 
:(.. Taşra beledJyelerlnden baZılan İstanbul tır~ Nafia veklllm1z All Çetlnkayanm bu &k 

belcdJyesindcn benzin ve petro!Un buradaki §am lsvcçe mUtevecclhen hareketi mukarrer 
fiyatlarını iııtemişlerdlr. BeledJye bunlara dJr. 

cevap vermektedJr. :,. İktisat vekUl Celll Bayar yann akşam 
:(.. Son 24 ııaat zarfında şehirde 115 tifo vak Ankaraya gidecektir. 

uı görUlmUııtUr. Bazı semtlerde tlfo artmak * !ngiltereye iki vagon karpuz gönderil 
tadır. mlştlr. 

1f. Bazı genç kızlarla Alem yapmak suçun * BeledJye, apartıman ve otellerde besle 
dan evvelce Bursada muhakeme edilmiş ve nen köpeklerin bu yerlerde oturanların laUra 
beraat etmiş olan Bursa orman mUdUrUnUn haUerinl selbedecek mahiyette serbestçe do 
muhakeme!! temytzce Bileciğe nakledilmiş laşmalan ve batımarınaları için allkadarla 
ve dUn 12 saat duruşması yapılmıştır. ra tebligat yapacaktır. 

:f. Evlerdeki mUstahdemlerin yalnız mua * Sigorta primlerinin serbest dövlzle öde 
yeneye değil aşıya da tabi tutulmasına ka neceği Maliye \'ekAletinden alAkadarlara 
rar verilml§tlr. tebliğ edllml§tlr. 

* nenlzyolları ldare11i Marmnra hattı için * ŞUkrU adında bir adam, evvelki gUn 
iki yeni vapur daha ıamarlıyacaktır. Melek isminde genç ve gi.l.zel bir işçi kızına 
~ Bu sene yeniden altı kız snnat mektebi alçakça tecavUz etmiş \'e zavallıya fena bir 

hastalık da aşılamıştır. ŞUkrU Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesi kararlle tevkil * Razı s;-azoz \'e ııu doldurma yerlerinin olunmuştur. 

kullanılarak atılmış kapstllleri toplatarak 

daha açılacaktır. 

tekrar kullandık!arı görülmUştllr. Bunun önll 
ne gerecek tedbirler alınmıştır. 

>lr Belediye tramvay dunı.klanna t>lektrlk 
il işaretler koymaktadır. 

:f. Vali vekili çok çirkin bir manzara arzet 
tlitf kabul olunan işkembeci dllkkAnlarındakl 
kovun başlarının derhal kaldırılması için diln 
emir vermiş ve bu çirkin manzflra tarihe ka 
nşmıı;tır. 

* Sultanahmetde Arasta sol<ağında yapı 
lan hafriyat, tesedllf edllt>n vnzlyetin değişik 
llği <llllayısl'.e yeni bir ıekllcle llerlemeğe baş 
lam ıştır. 

"' Devlet Denlzyolları mlldllrU Sadettin 
ve basmUhendl~ Şevket yeni vapurları glSr 
rnek llzere bugUn Almanyaya hareket edecek 
!~rdtr. 

* Devlet Demlryollarrnda tenzil!l.llı halk 
ticaret bflctlcrl bundan sonra nlmdı#!"ı deı'.ttl 
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Ahırı riya.hı bevarlh 
Olineıılıı doğu5u GUne,lo batıp 

4,38 19,43 . 
Vakit Sabah Öğle İkindi Akşnm Yatın lmstı.l 

2.30 12.19 16,19 19,43 21,43 2,21 
GE(,:J<:S SENE ntlGÜX NE oı.ou~ 

Harpten evvelki ittifakı mUsellet tekrar 

G. S. • Beşiktaş 
Güneş - Fenerbahçe 

Yarın Milli kümen·n son 
maçını yapıyorlar 

'·~ı Yarınki maçta milli kümenin birinci ve i'h-.incili{jini paylaşacak olan 
lstanbul takmn Fcnerbahçe ve Galatasaray. 

İstanbulun dört klübü bu hafta Tak nabileceklerini tahmin yanlış oıınnı
sim. stadında milli kümenin son mü. Bilfarz Güneş ümidin fevkinde bir 0• 

sabakalarını yapacaklardır. yunla Fenerbahçeyi gafil avlıyaS! 
Ckçen hoftnki Gala.tasa .. Qy - Giines ma.iit1'1h Pnf"cek olsa bu nihayet: G i1 

maçının beraberlikle neticelenmesi sa.. tasarayrn iş:ne yarar. Halbuki 
rı. lacivertlileri şampiyonluk yolun. müsabaka Beşiktaşla GalatasaraY s· 
da emin bir mevkic soktuğu için ya. rasmda oynanacağı için.sarı. lacivert
rın.ki maçların ehemmiyeti çok azal- lilerin enerjilerini bu maçın neticesitı' 
mıştır. göre sarfedecekleri pek tabiidir. . 

ŞaınpiyoÔluğu hemen hemen garan. Galatasaray Beşiktaşı yener~ Gli• 
tiye bağlamış olan Fenerbahçeliler neş Fener maçı biraz ehemmiyet lt"" 
son maçlarını en yakın dostları olan zanabilir. Beşiktaşın galib geldiği, '~ 
Güneşlilere karşı oynıyacaklardır. ya maçın beraberiikle bittiği baııerd~ 

Galatasaray maçında sakatlanan o. Güneş - Fener m~ınm bütün ehenııtl 
yuncuların bu maça iştira~ edemiye. yeti sıfl!'a münc<:r olur. 
cekleri söylendiğine göre sarı • laci· Binaenaleyh yum Taksim stadın°' 
vertliler:n yarınki maçı kolayca kaza. heyecanla seyredilecek olan müsabıı1'' 

* Dahiliye vekdletl veklll Saffet Arıkan 

dUn de vil~yete gelerek meşgul olmuştur. 

Saffet Ankan İstanbul ''alt vekili ŞUkrU 
Sökmensuerle vlltıyet lşlerl hakkında görUş 
muştur. 

* Maarit veklUetl mektep kitaplarını yeni 
den gözden geçlrmeğe başlamıştır. 

:f. Ticaret odası teşkllatmda yapılan değ! 
şlkllkler devam etmektedir. Şimdiye kadar 
takas heyeti emrinde bulunan Necatı terfian 
ve 200 lira maaşla sanayi rnportörlil~ne, 

ııana:rl raportörü Abdullah da muameııı.t şu 
besi rnporli>r!Uğilno tayin edJlmlşlerdJr. 

DIŞARIDA: 
:(.. Balkan Antantl deniz işleri mUnaka!Atı 

komitesinin bu seneki içtimaı 17 temmu:r.da 
BUkreşte aktedllecektlr. 

:f. Yunan hafif tuosile denizaltı filosu dUn 
manevralara başlamıştır. 

* ltalyanın Londra elçisi Grandi, Pari.ı 

radyosunun !nt\lterenln Fillstlnde klll"§ıl&ştı 
ğı mUşkUltıtı arttıracak neşriyatını keseceği 

nl bildirmiştir. 

* İngiliz amele fırkaaı eskl lideri Lansbury 
Romaya muvasalat ederek Başvekil Musollnl 
ile görllşmUştUr. Lansbury geçenlerde Hıtıerl 
de ziyaret etmiş, ve bir dUnya konleranaı 

akdJ hususunda görUşmUştU. 
* 1937 yılı "Vnteler,. barış mUnaka14tı 

BoyAkavt teşkll!l.tınm ilk mUeııslııl Lord Ba 
den-Povelle tevcih edilmiştir. Bu mUka.tat 
2100 1nglliz lirasıdır. 

* Polonya Ticaret nazırı, ParlAmentoda 
söylediği bir nutukta Polonyanın mUstemleke 
lhtiyaı:ının pek zaruri olduğunu a.nlatmıgtır. 

:Jf. Bcrlinjen blldlrildl~lne göre. Alman hU 
kftmcll şeraiti hrızıra tahtında llarlclye na 
zırt P.aron von Nöyratın Londrayı ırJyaretln 
den bir fayda temin edllemiyeceğlnc kanaat 
getirerek, bu ziyareti bllumUddet tehire ka 

Galatasaray - Reşiktaş karşılaşmıı.S1; 
dır. Fenerbahçe tarafından birer gol 
farkla ve arka arkaya mağ!O.b ediJeP 
bu iki takımın milli kümede yaptı1'• 
tarı ilk müsabaka çok zevkli olmuş ,.e 
beraberlikle nihayet bulmuştu. Yat~ 
ki maç eğer ilk müsabaka gibi ecre; 
yan edecek olursa hakikaten zevlt1 

bir futbol maçı görmüş olacağız. 
~ Yalnız Galatasaray takımmın b' 

him elemanlardan mahrum bulunacııt; 
söyleniyor ki bu tahakkuk ettiği ta1'0 

Öe siyah beyazlıların son milli 1<tlı1'' 
maçları bir zaferle nihayet bulmuş olf 
caktır diyebiliriz. 

Bunu yazıyorken aklımıza altı - }'~ 
di sene evvel Galatasaray B takurııflJ 
Beşiktaş birinci timini mağlfıp etıı1 ~ 

geldi. Eğer siyah beyazlılar altı - ye 
sene evvelki gaflete tekrar düşecelc. ~ 
lurlarsa netice bu yaz:dığımızın a1<s111 

cıkabilir. 
~ ti' 

Fakat netice ne olursa olsun Galıı 
rayı ikincilikten uzaklaştırmamaJctacl1" 
Ancak Fenerin Güne§e mağh'.ibiyeti ıı~ 
tinde Galatasaraym puvanları sarı !~~ 
vertlilerle ayni olacağı için milli lcıJ~ı 
şampiyonluğunu tayin için üçüncü aee' 
iki ezeli rakip karşıkarşıya gelmek .~ıe 

huri yetinde kalacaklardır. Fakat bO} &' 
~mpiyonluğun kapıya geldiği bir afl &e ~ 
cnerbahçe takımını mağlUp etmelc 
kolay bir işe hiç benzemiyor. ', C' 

Yarın Taksim ıta:dma toplanaca1' tıl ~ 
lan Fenerli!er hiç şüphesiz takımları~ ~a 
şampiyonluğunu tesit için hazırlafl ıi' 
bir vaziyette bulunacaklardır. Şu \<il fi 
yet karşısında sarı lacivertli oyuncL11'., • ,e• 
dü§en vazife son maçı da muvaffaJ<ı) ~,. 
le atlatıp şampiyonluğa hak kazanrtı' 
tan ibaret kalıyor. 

5
tl 

· Bakalım c:arı lacivertliler bu hıJ5tl 
ne derece muvaffak olacaklardır. ~ 

Oımau JV" 
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Silô.lılanma yarışile beraber 

Kömürden benzin 
çıkarmak için 

' • ~ .. ~f ~rberli_k_ başladı 
gazetele~ sılalılanma yanp gUndelik yakılacak zerreler halinde teksif eden 

nn ve har.:ı· f . · · t t•k ı·· ca hika . G<Uıs ılmlerının başlı- sen e ı usu u. 
bcr dı Yelerı olmuştur. Bununla bera _ 3 - Berguis usulü. Bunların en 
ba~a r,ndan pek farkına vardmıyan mühimmi üçüncüsüdür. Çünkü bu su. 
l3u da ır ~anş ta vukua gelmektedir. retle geniş mikyasta benzin istihsali 
· · Yenı harp ak. · · · ·· k'' I kt (rn...~ · h d ıçuı ıu m ınelerını ışletmek mum un o aca ır. .ı.\.vrı sa asın a 
benzi ıurnıu bir ihtirak maddesi olan bu usul ile bir ton halis kömürden bu 

E· n Yarışıdır. sikletten daha fazla benzin elde edile. 
ger ıtıesel 

rından ç k e, sadece petrol kuyula _ , bileceği hesab edilmektdir.) 
o za.nıa 1 .ar~lan benzine taaliük etseydi Teknik hususundaki mUşkül!tı na. 
diycbiı:~ ~stıkbalı harbi çok uzaktadır zarı itibara almamıyacak olursa, Ber 
,:ı_ <44rdık ç·· k " , 
""• Ja,...,,. · un u Almanya.da, İtalya guis usulü ile bu iş yapılırken kömür 
h f'VllYada b · d "'ikat asıı enzın en mahrumdur. toz haline getirilmekte ondan sonra 

l3t1 b~L · ıncsete :sentetik benzindir. gaz halinde idrojen ve yüksek tazyik 
;L • "'llSte 1it k b ... ltıyac ~ere u maddeye olan altında kimyevi bir surette ittihad et. 
lctck s~n~:r~k bunun yerine konulabi - tirilmektcdir. 
ıııc..,cut f 

1 bı_r maddeyi yapabilmek için Ticaret bakımından, Almanya gibi 
l?ıanya ba ennı kabiliyeti itibariyle Al _ bir takım memleketlerde petrol 

tter A~ta gelir. bulunmadığt halde kömür mebzul ve u-
.tan'llı .• ıtıayanın Nobel m:.ikafatı ka. cuzdur. Fakat bir idrogenasyon fabrika-
b § ıkı bü "k k ' Ugijnltü yu ımyageri olmasaydı, smm kurulması bUyük masraflara mil-
q tUrıu harp planlan büsbütün baş - tevakkıfdır. Sonra bu suretle istihsal 
liı, ve yavan olabilirdi, diyebili • edilecek sentetik benzin ve kaba petrol-

A.Utıan . den alınandan Uç kere daha pahalıya 
Cl'bl, na:nm müttefikleri de, kendisi mal olmaktadrr. Fakat Almanya, bugiln 
ler . .\t nıadde bakımından fakirdir • benzinini elde etmeği programına koy-
dtilllt llıi.nya, tabii İngiliz armadasının ' mu" ve buna karar vemfr11 olduğu irin 
b' tchd'd· 1 :s :s :ı 
ıtat\f 1 ı a tında bulunacak olan neye mal olursa olsun, bu iıı yapılacak-

ıı,·· llazarla b 1 :ı o.lrttler' ra e bağlayamaz, sö - trr. 
tilac hile ln.den bir krs!111 kendisine ve _ 
rı~ be' bunlra tabi kalamazdı. Bu _ 
-ılzııa alı raber, bugün Almanya, abloka 
ttttcdir naa da gene harp edecek kud-

.~il~ n . 
?'oıen latihs r .. Fntz Haber, havadan nit. 
~ Pltl alıne muvaffak olarak vata. 

iı1 Şıu p~ a'ftct maddeler yapabilmek için 
bı.ı.tiYcti~lanndan küherçile almak mec 
~?l}'a en kurtannı§br. Bugün Al -

Ayni zamanda hükumet, vatandaşla
ra devlet tarafından istihsal edilen ben
zini hiç harcamamak, onun yerine başka 

ma:cldeler kullanmak terbiyesini vermek 
tedir. Bu suretle benzini olmıyan mem-

leketlerdc sulh zamanında imiş gibi dav 
ranmayı icap ettiren bir benzin seferber 

liği başlamış demektir. Böylelikle fazla 
olarak istihsal edilen benzin vatandaşlar 

'"' "e baı'--ta'<411 ile k 1\41 memleketler, Haber u. tarafından yoğalttlmıyacak, orduya ve 
lııc~ r:~ .tn~Jeketlerindc ihtiyaç. tayyare filolannın emrine verilecektir. 
~uı~ llıfıJik maddeleri vaınıuih 
lgl8 d 

'cntctik c. Almanyanın elinde birçok 
1~ nıtrat bulunduğu halde harp 
l>ctro1dan ın ba§hcalanndan birisi olan 
Celc harpı tnahrum bulunuyordu. Gele. 
lx-n · erde ise bu k · ~ · ile zın e sıgı sentet 

"' ~lttir. \'e sun'i alkolle telafi edebile • 
n .. p-·· 
"cıUnk'• 

Petrn1 ••"'"'J•İİ ........ 1 • .,; h,-m milli ı-m 
niyet ile hem de hususi menfaatlerle sı
la bir surette alakalıdır. 

.•. Bir taraftan da petrol için vaki olan 
talebler artmaktadır. Bu yüzden on se
ne müddet içinde tabii benzin fiyatları 
da gittikçe artacak, o zaman kömürden 
yapılan benzin ile tabii benzin arasında
ki fiyat farkı da azalacaktır. ~an .... uu ~manya, F. Ha.ber'in bir 

.,i ~,. 4
'' avını·... · B · A 'k 1 1 h 4-;obeı ınu A ıgını etmiş ve onun gi.. u vazıyet, merı an petro cu arını 

<.it', F'ridr· kö.fatını kazanmış olan §imdiden düşündürmeğe başlamı§, bu 
ta !Jolı ıch Bcrgius'e b···"'" 'k tl b 1 d 't'b (} eı'4Ventnek . u., l.4n mı yas. sure e un ar geçen sene en ı ı aren 
l etlberı ka ... t~ır. Bu adam, 20 sene. yeni yeni petrol sahaları araştırmak için 
lan ."e 10 gı llZerind~ mevzuubahis o- tedbirler almağa girişmişlerdir. 
lı~ll:ıde tatseb~edcnberı de endüstri· 8- Bu lüzum ve zaruret Amerikan pet-

aıı.. ık edilen k '' ·lrün· • Ilı. "e getiril . . . omı mavı rol ticareti ve istihsali tarihinde yeni 
~lr. ınesı 'l§ınde çok ileri git- bir safhayı göstermektedir. Bu, Ameri-

~ ~ki fen ad 1 kanın bitaraflık siyasetini de tehdit et-
\>111~ Al anı arının bir tarafa bı. mektedir. 
~~bir iti manya Bcrgius usulüne bU. 

ıtP lttnı Bakı nıad ve chemmıyet göster. • •. Eğer bir harbin çıkması yakın gö-
t llay lI'tlaınamaktadır. riilecek olursa, o zaman kömürden ben-

• .el tih~ 1 er Alman zin istihsali ic:i, geniş bir mikyasta arta-
Vl" """"e ~ ' Yanın on beş ay :r 

~in- ~abancı nrıtroll . •caktır. O zaman, petrol ile kömür ara-
11ğ' ~~ ku ..... ~ erıne muhtaç ol. 
dl' ~ib'llnun~u1._acagmı söylemiştir. Za- ıındaki bu rekabette hangi tarafından 

·ıtıe ~~}{tir ogru olup olnıadığmı gös. muzaffer ve galip çıkacağını göreceğiz. 
~le · ("Current History,, mecmuasında 

olf Shı h: nekadar b · · v·ır 0·1 • d ) ~... ~Ok m U 131 b~arabilmek i. ı--ı _ıa_m __ ı _m_an_ı_n_y_a_z_ıs_ın_a_n_. __ _ 
..,r -"Q~trı i . asraflar Yapmak Alman H l~ b 
J ~ s nı geniş 'k • er gu··n ı·n ııııı' 0 ~ltneıt lfızı nıı Yasta reorgani-
~ l'tada. lnıka nıgeliyorsa da her halde kz.şz• 
ecJI ı_ ~ltgu . nsızlık Yoktur. 

~cak nku istihlak ra:ıc 
O' t)f oIUrsa AI anılarına bakı. T, ,.ç k l 

sit'e ~ l ltıilyon to rn~yanrn bir senede ,, oya arşı aşı anıyor 
t ~'lln WZd n ~n~ne ihtiyacı vardır. İstanbul 10 (A.A.) - Şehrimizde 

ati' et-iye kaı e Yırrnısi sentetik be . bulunmakta olan sıhhat vekaleti teftiş 
cJı'' ~an. kab:nı da memleket dahi=~ heyeti reisi, Anadolu ajansına şu beya 
)ıll' ~an Petr~~~~l ve benzin yerine kul natta bulunmuştur.: 
acr lt,_--.e eli! üsi.in~r. Alınan ihtiyacının ":tstanbulda görülen tifo vakalarının 
·ıtı1 ~1 1938 u karşrlıyacak olan bir seyrinde henüz kati ve mahsus bir deği

(Jef' ~:ı l'den çık senesi ilkba.lıarında kö şiklik yoktur. Vakalar artmıyor ve fa-
.t. "( r arıincakt B • 

fl1'° ~err abrika b ır. u i§i altı bü. kat vaziyet tevakkuf halindedir ki bu 

~
,ıe ~r Strateji ~rabilir. Fakat yeni as görünüş yakında bir salah hasıl olacağı
ô' ~r ~abiinıek . c:1-bı olarak, emniyette ru ümit ettirmektedir. 
ô' ela~ birçok b~çı~ bu i3 etrafa dağıl- Sıhhat vekaleti mesele ile çok yakın 

l'apıJınak~k fabrikalar tarafın. bir surette alakadar olmakta ve vaziye-
"' O' n ır. ,. ııJi1 ,, llu llıakaERGtus USULü ti günü gününe takip etmektedir. 

~ıf "'a llç ada varab'Iın Evvelce kararlaştrılan tedbirlerin tat 
fP',' a Usuı takib 1 ek için Alman. bikine vilayet ve belediyece ehemmiyet-
'~ \anı;; ~Uru ~!:!.ktedir: le devam olunuyor. Bilhassa aşı tatbi-

1• •tıneıt uauı·"~: hararetle kar- katı büyük bir itina ile ilerlemektedir .. 
yet' talbikctıb~ taıı U ki, bu en aşağı 90 Hergün vasati olarak on bin ita on beıı 
~ 2 fldl!ll'lekt~ kok istihsali için bin kicıi aşılanmaktadır. Herhalde şura-

l - ~i '--Ui. :s 
1 <il' istn, .. ~r 'rrot ' .. .. ıı muhakaktrr ki tifo hastalığı bugünkü 

ııst ~i ile 
6 un kornurdcn gaz.. şekli ile şehir için ciddi bir tehlike ol-

.sonra bunların mayı· ak . m tan uzaktır.,ı 

H"~ER - ~şam postası 

Ecnebi tebaa
sınden işçiler 

EIAo çalışmak 
imkAoıoı buluyorlar 

Sultanhamamda. Havuzlu ban ya
nındaki fırında çalışan Arnavut tebaa. 
sından Kamil iki gUn evvel Telefon 
caddesinde Bahrinin kahvesine gide. 
rek ikinci şube memunı olduğunu söy. 
lemiş, kahvenin sa.at onda muhakkak 
kapanmasını emretmiştir. 

Kam.il diln gece on buçukta tekrar 
kahveye giderek ileri geri söylenirken 
zabıta memurları tarafından yakalan
mıştır. 

HABER - Emniyet mUdilrlUğilnUn 
bu sabahki raporlarından aynen aldr.. 
ğımız ~u ihaber küçük sanatlar kanu. 
nu tatbikatının arzu edildiği kadar 
sıkı tutulamadığını gösteren en bariz 
,bir misaldir. Arnavud tebaasından 
K<\milin ikinci suçu bertaraf kUçUk 
sanatlardan olan fırıncılığı. Arnavut 
tebaasından olduğu halde _ nasıl ya.. 
pabildiğlne ve bunun nasıl meydan& 
çıkarılamadığına bir türlU akıl erdire.. 
mcdik. 

Çanakkale 
kazası 

Muhakemeye bu 
sabah da devam 

edildi 
Capo .. Pino ismindeki İtalyan va. 

puronun batmasiyle neticelenen Ça .. 
nakkaledekl deniz kazası şahitlerinin 
bir kısmı da bu sabah ikinci tıcaret 
mahkemesinde dinlenmiştir. 

Dk olarak batan geminin birinci 
kaptanı Perfetti dinlenmiş, hadiseyi 
şöyle anlatmı§tır: 

"- Haziranın 24 üncü günü NapolL 
ye müteveccihen lstanbuldan hareket 
ettik. Ertesi günü saat altı buçukta. 
Geliboluya vardık. Denizin akıntısını 

nazarı dikkate alarak vapura.11,5 mil 
sürat verdim. İspanyol vapurunu ilk 
de.fa. ~ki mil kada~ ilerdo gördiln.:Lı Bir 
düdük ~aldı. Ben de 'iki düdük çalarak 
sağa doğru gideceğimi haber verdim. 
Magalla.ncs vapunı ise benim düdilğU.. 
me ccvab vermedi. Mütemadiyen solu 
takib ederek üzerimize doğru geliyor. 
du. Biraz sonra da çarpL~a oldu. Be
nim sol tarafa geçmeme imk!in yoktu. 
Çünkü mesafe ~ok kısaydı. MUsade
medcn sonra vapurun batacağıru anlr. 
yarak karaya götürdüm . ., 

Kaptandan sonra birinci makinist 
Kama, lostromo Agostino dinlendiler. 

Neticede mahkeme heyeti, gemi jur 
nalı ile §ahitlere ait ifadelerin alaka. 
darlara vrilmek üzere saklanmasına 
karar verdi. 

Öğretici ve 
teknik filmi er 

Kanunun tatbikatına 
başlanıyor 

Şubatın 18 nide neşrolunan 110ğ 
retici ve teknik filmler" hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesi geçen a
yın on sekizinden itibaren meriyet 
mevkiine girmiştir. Bu maddede şöy 
le denilmektedir: 

Sinemalarda esas filmlerle birlik. 
te teknik veya öğretici bir filmin de 
gösterilmesi mecburidir. Devlet dai· 
releri tarafından memleket dahilinde 
yaptırılan veya memleket haricin· 
den getirilen bu çeşit filmlerden ten· 
sip edilenleri hükumet sinemacılara 
meccanen vermeğe salahiyetlidir. 
Sinemacılar bunlnrı teknik ve öğre· 
tici filmler yerine kaim olmak üzere 
göstermeğe mecburdurlar.,. 

Hükumet bu hakkım kullanma· 
ğa karar vermiş, bunun için tertibat 
almağa başlamıştır. Devlet eliyle bu 
şekilde birçok filmler çevrilmesi için 
esaslar hazırlanmaktadır. 

Dahiliye vekaleti bir tamim ya
parak halka, orduya ve mekteplere 
gösterilmek üzere gönderilecek ve· 
ya başka suretle tedarik edilecek öğ
yetici teknik mahiyetteki filmlerin 
şehir ve kasaklardaki bütün sine
malarda gösterilmesinin teminini ve 
kanunun bahşettiği salahiyetten is. 
tifode edilmesini vilavetlere bildir· 
mi_ştir. 
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Şark misakının 
esasları nelerdir ? 

\ t 1 Tahra1'ida lran Dav'let Bankası 

Ta.liran, 9 (AA.) -Pars "lran" A. 
jansı bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
RUştU Aras, 1ran Hariciye NllZII'I Sa. 
mı, Efganistan Hariciye nazırı Fevzi 
Feyyiz Muhammed Han ve lrak HarL 
ciye Nazırı Naci Et.asil bugUn ademi 
tecaYilz muahedesini imza etmişlerdir. 

Muahedenin birinci maddesi, lkid 
memleketlerin f ç işlerine mutlak SU· 

rette ademi müdahale ve ikinci mad. 
de mUşterek hudutların tecavüzden 
masuniyetine riayet hakkındadır. 

Üçüncü madde, dört memleketin 
mtlşterek menfaatlerini allkadar eden 
bUtün beynelmilel ihtıUülarda istişa.. 
reyi ve 4: Uncil madde de, harb ilft.n &o 

dilmeksizln işgal ve mUtea.mm taar. 
nız hareketlerinden istinklfı derplf 
etmektedir. 

Müdaf aai nets hali ve Milletler Ce. 
miyeti paktmm 16 ncı maddesi ve ya. 
hud 27 ağustos 1928 tarihli Paris mu-

ahedesinin 15 inci maddesi mucibincb 
yapılacak icraat taarruz hareketlerin.. 
den sayılmaz., 

6 ncı madde, mütearrıza karşı mua.. 
bedenin ihbar mecburiyeti olmaksı
mı nakzedilebileceğini bildirmektedir4 

Yedinci madde, diğer akid memle .. 
"' . ketlerden birindeki müessesatı devır. 

mcği istihdaf eden te§ekküllerin ihda. 
sma mi\nl olunacağı hakkmdadır. ı 

Sekizinci madde, bUtUn ihtillflarm 
muslihane bir surette halledileceğini 
ve dokuzuncu madde de muahedenin 
Akid devletlerin Milletler Cemiyeti 
paktından mütevellit vecibelerini ten· 
kis etmiyeceğinl bildirmektedir. 

Onuncu madde mucibince muahede 
5 sene için muteberdir. Fakat inkıza.. 
smdan altı ay evvel ihbar edilmediği 
takdirde bir o kadar müddet için daha 
kendiliğinden muteber olacaktır. 

Muahede Milletler Cemiyetinde tcs. 
cil edilecektir. 

Bu senenin ilk altı ayında 

967 kitap ve risale 
çıkarıldı 

Maarif vekaleti b'asma yazı ve resimleri 

'derleme direktörlilğli 934 senesindcnbe

ri hazırladığı Türkiye bıöliyografyası

nm bu senenin ilk altı ayına mahsus 

olan kısmını :c:Ia tamamlamıştır. 

Direktörlüğün azamt süratle hazırla
yıp neşrettiği bu bibliyografyaya naza-

ran bu senenin ilk altı ayında yani ha

.ziran sonuna kadar memleketimizde 

1059 kitap, risale, harita ve not, 184 

dergi 127 gazete neşredilmiştir. Kitap 

ve risalelerin mecmuu 967, haritalann 
19, notaların 73 dür. Statistiklere bakı-

lrrsa neşriyat hususun'da en velad ay nf
aan ayı olmuştur. 

Kitap ve risalelerin en _çoğu sosyal 
ilimler üzerindedir. Bu sahada altı ay'.da 
395 kitap ve risale çıkmıştır. Bundan 
sonra 226 kitap ve risale ile tatbiki ilim 
Ier ve 183 kitap ve risale ile edebiyat 
gelmektedir. En az ne§riyat yapılan kı-
sım felsefedir, Ancak bir eser veril:=ij
tir. Bu altı ay zarfında altı tane de c ir.i 
kitap neşrolunmu§tur. 

Dergilerin en çok çıktığı yer ictan
buldur. Altı ayda 121 ldergi muhtelif f::
sıJalarla neşredilmektedir. 

Edirnekapı şehitlikle· 
rine sahip çıkfl 
iş adliyeye verildi 

- Şehitlikleri imar Cemiyetiyle be. 
lediye garip bir müracaat karşısında 
bulunmaktadırlar, Birkaç şahıs ev· 
velce elde ettikleri bir tapuya isti-

·Bir Faşist 
Bluma saldırdı 

Paris 10 - Halen Fransız kabinesin
de başvekil muavinliği yapan Lcon 
Blum, öğle yemeğini yemek üzere klübc 
giderken hüviyeti tesbit tdilemiyen bir 
ıahıs tarafından tecavüze uğramıştır. 

Mütecaviz, Bluma kağıda sanlı bir taş 

atmışsa da isabet vaki olmamıştır. Ka
ğıtta yaşasın Dölarok) yazılıydı. Polis 
mütecavizi aramaktadır. 

Bundan bir bu~uk sene kadar evvel 
gene ayni şekilde ve bir tecavüze uğra
mıştı. Bu hadisenin, kral taraftan "Ak
siyon Fransez,, gazetesinin sahibi Şarl 
Moras'ın yazdığı tahrik edici bir maka
le yüzünden olduğu tesbit edilerek Mo
ras tevkif ve hapsedilmİ§tİ. Şarl Moras 
üç giin evvel tahliye edilmiştir ve ne 
garip tesadüftür ki hapisten çıkar çık
maz Blum tekrar bir tecavüze maruz 
kalmı§tır. Bu seferki mütecavizin de 

nat ederek Edirnekapı şehitliğinin 
bir kısmına sahip çıkmakta ve şehit· 
liğin umumu üzerinde hak iddiasın· 
da bulunmaktadırlar. Bu şahıslar 
işi ileriye götürerek !'ıehitlikleri imar 
cemiyetini mahkemeye de vermi~
lerclir. 

Diğer taraf tan mezarlıkların tn· 
bii sahibi olan belediye de şehir na· 
mına bu tapuların istirdadr için te
şebbüsata girişmiştir. 

Mesele bir taraftan da Maliye 
vekaletine aksettiğinden bir maliye 
müfettişi bu işin tahkiki için şehri· 
mize gönderilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
me~le şudur: 

''Vaktiyle bir şahsa şehitliğin hu. 
lunduğu sahada mezar kazma sala. 
hiyeti ve kazma kürek koymak için 
de tapu ile 20 arşın zira yer veril .. 
miştir. Şimdi bu tapuyu ele geçi
ren o zatın hafitleri davaya kalkış
maktadırlar.,, 

faşist olduğu ve eski ''Ateş haç,. yeni 
..Fransız sosyal partisi,, lideri dö Laro
kun adamı olduğu yazdığtka_ğıttan anla 
şılıyor, 



Biliyor musunuz? ==t 

• 

Timsah - insanlar 

kabilesi 

Cenubi Amerika Ama· 
zon ırmağının kaynadığı yer. 
lere yakın toprakların şimdi
ye kadar hiç istikşafı yapıl· 
mamıştı. Son zamanlarda 
oraya gidebilen bir keşif he· 
yeti gövdeleri yaban eşekle
.rinin sırtlan gibi siyah ve be
yaz çizgili acaip bir takım 
insanlar görmüşlerdir. Bun· 
lar kendilerine timsah - in· 
sanlar adını vennektedir. 

Bu adamların gövdelerin 
Cleki siyah ve beyaz çizgiler 
çok usta dövmeciler tarafın. 
öan dövmelerdir. Timsah • 

insanlar Amazon ırmağında 
pek çok olan timsahlara ta· 
parlar her sene kabilenin en 
yaşlı kadınını bu yırtıcı ca· 
navar1ara kurban olarak atar 
lar. 

Bunlara göre dünya ko· 
caman bir timsahın sırtında
dır. Bu timsah da büyük bir 
gölün üzerinde durmakta· 
dır. Timsahın kuyruğu ku-
tuptur. Bunun çevrCBinde 
Clünya dönmektedir. Diğer 
bütün timsahlar bu koca tim 
sa.hm yavrularıdır ve timsah' 
.. insanları himaye ederleri 

Ne gülünç inanı§ değil 
mn 

~ 
aune,ın ı,ıettıaı 

makine 

~ ~ 

Güneş şualarmm verruği 
11caklıkla işliyen bir makine 
icat edilmİ§tir. Bu dü§Ünce 
'hiç de yeni olmamakla bera
ber, geçenlerde yeni icat e· 
Clilmi§ olan makine §İmdiye 
kadar yapılanların en kuvvet 
!isidir. 

l§ık içinde siyali bir su 
olan iki tüh içinde toplan· 
maktadır. Bu siyah su hara· 
reti en yüksek derecede eme. 
rek çekmektedir. 

Güneş tarafından kayna· 
blan siyah renkli su makine· 
nin kazanları etrafında alçak 
tazyikle dolaşmakta ve 1 /2 
beygir kuvvetinde bir kuv 
vet hasıl etmektedir. 

Bu yeni makine galiba 
kömürle gazın pabuçlarını 
dama atacaktır. 

Para yerine sıçan 1 
Hindistanm Bombay şeh· 

rinde bir mahalle vardır ki 
buranın sokakları bile sıça!l· 
la doludur. Hükumet sıçan· 
lan yok etmek için her türlü 
vasıtaya başvurmakta ve a· 
halinin de sıçan mücadelesi· 
ne yardımını istemektedir. 

Halkı sıçanlan öldürmeğe 
teşvik etmek için, vergide 
para yerine sıçan teslim olu
nabileceği ilan edilmiştir . 

Beher on sıçanın değeri 9 
Rupi (bizim paramızla 45 
kuruş) biçilmiştir. Bu mÜ· 
cadele üzerine ka;ıan ticareti 
öyle artmıştır ki. 

Peki ama siz para yerine 
sıçnn teslim alnn zavallı mn
liye memurlarının acıklı ha 
lini, hele bir di.işünün ! 

Kalor~fer 1 
Diinya ekonomyasmın soı. 

yıllarda düzelmekte olduğu 
na artık şüphe kalmamakta 
dır. 

insan vUcodunun 
değeri 

Orta boylu orta yqlı bir 
adamm ticari kıymeti nedir): 

Amerikan bilginleri bu 
suali kendi kendilerine sor· 
duktan sonra oturup uzun 
uzadıya araıtırmalar yap-
mıılardrr. . 

itte vardıkları netice: 
OJ(uyacağınız rakamlar 

yüzde nisbetidir. 
Oksicen yüzde 65, kö· 

mür 18, Nitrocen 3, Hidro· 
cen 1 O, kireç 18, fosfor 1 5, 
potas 0,35, kükürt 0,25, so
da 0,50, klorin O, 15, magne· 
zi 0,05, demir 0,004, iyodin 
0,00004. 

Vücudumuzda bunlar· 
dan ba§ka gayet az miktar· 
larda fluorin, silis, çinko, ha. 
kır, alüminyum ve arsenik 
vardır. 

Bütün bu llam maddele· 
rin değeri150 kuru§ bile et
miyor. Amada değersiz vÜ· 
cut taşıyormuşuz 1. .. 

tasarlamı§trr. Şehrin beş ki· 
lometre uzağındaki yanar 
dağdan kaynak sulan pom· 
palar vasıtasiyle §ehre getir· 
mek için boruların dö§enme· 
sine başlanmııtır. Tabiatin 
kaynattığı suları şehre getir· 
mekle her sene belediye kö
müre vermekte olduğu bin· 
ıerce lirayı tasarruf edecek· 
tir. 

Jzlandanın devlet meı Q_.._\._...__ 
kezi olan Reykjavik §ehri bt 
İediyesi kış aylarında az biı 
masrafla bütün hastahane 
ve mektepleri bir tek yerden 
ısıtmak için merakla okun· 
ması lazım gelen bir proje 

IHRkAye: 

K ed • 
1 i ı e köp e l' 

Pamuk kedi ile Karabaf 
köpek, yu yüzünün tanıdı· 
ğı en büyü~ düşmandırlar 
ve gün geçmez ki pençe pen. 
çeye gelmeainler.. Mahalle 
yaramazları zavallı pamu
ğun kuyruğuna eski bir te· 
neke bağladılar mı Karabat 
keyfinden yerinde duramaz, 

kahlCa.liayı andıran havlama
ları basar. Karabatın sahibi 
olan Reşat da, arasrra köpeği 
ni haşladı mı, bu sefer de 
pamuk aonsuz zevk duyar, 
tatlı tatlı miyavlar ... 

Geçen gün Pamukla Ka. 
rabq aokağm yaya kaldı. 
rnnı üstünde burun buruna 
geldiler. Pamuk sırtını ka· 
barttı, Karaba§ yaklaşırsa 
sivri tımaklannı onun yumu 
§ak yüzüne batırmak için ha. 

. zırlandı. 
Kedinin l:iu tehdit edici du 

rumu kar§ısmda afallıyan ve 
biraz "da korkan köpek tir· 
mt§ içinde kalmak istemedi. 

DUnyayı t.anıyalımc 

işi pek ileriye vardırmadı. 
Fakat onuru da zedelenmi§· 
ti. Kendi kendine şöyle dü· 
şündü: 

"Son gülen iyi güler, he
le onu bir gün habersizce 
bastiraynn da, yapacağımı 
ben bilirim ... ,, 

Mahallede büyük bir ko· 
nağm qçısı olan Mengenli 
Bayram uata, kedilerin hır· 
ıızlığmdan artık elaman de
mişti. Mutfakta azıcık dalga 
geçti mi, bir kızartma parça· 
aı hemen yok oluverir ve za· 
yallı adamcağızın bütün ka-
nı ba§ma fulardı. 

O sabah Pamuk her nasıl. 
sa mutfak kapısmm önünde 
bulunuyordu. Bayram usta, 
vekilharcın getirmiş olduğu 
et ve sebzeleri ayırırken, pen 

cereden dışarıya bakaynn 'de. 
eli. Gözünü kaldrrmasiyle ye
rin"den sıçraması bir oldu. Ne 

gönnüştü biliyor musu· 

venJ -Gnne'nln 
cüceler& 

sarı 

l\:merik:anm orta Kongo· 
· sunda yaşıyan cücelerin §İm
diye kadar dünyada cıleri 
olmadığı sanılıyordu. 

Halbuki bu dütünce büs
bütün yanlı§ml§ l Almanla • 
rm eski sömürgesi olan Yeni 
. Cine· de birçok seneler ge
zip dolaştıktan sonra Lond· 
raya dönen bir istik§S.f heye· 
ti Ramu ırmağı vadisiyle 
Hagen dağı yamaçlarında 
cücelerin birçok kabileleriyle 
kar§ıla§trklannı bildirmitler • 
dir. 

lngiliz ka:şifler birço'k güç. 
lüklerden sonra bu cücelerle 
temas edebilmit hatta fotoğ
raflarını çekmiılerdir. 

Boylan doksan santimet· 
re ile bir metre arasmda olan 
Yeni • Cine cücelerinin de
rileri siyah değil ıandır. 

Bunlar boylannm küçük 
olmasına rağmen çok yabani 
ve canavardırlar. Komıuları 
olan boylu poslu Papu kabile 
leriyle sık sıK boğuşuyorlar 
ve onları korkudan ıindir· 
mişlerdir 

Avusturyanın bu cüceleri 
silah olarak uçlan sivritilmit 
kemiklerle hayvan kabukla· 
rından başka bir ıey kullan· 
mazlar, ancak bunlan öldürü 
cü bir taknn zehirlerle sıvar. 
lar. 

. C--·-·- ---

Cüceler yaptıkları muha
rebelerde esir almazlar. El
lerine düşen düımanlarm 
hemen kelleaini keserek ku
ruturlar ve bunları hatıra o
larak kulübelerine taşırlar. 

Yeni • Gine'de cücelerin 
köyleri ormanların içinde ya. 
hut earp kayaların arasında 
gizlidir. Buralara yaklaşmak 
çok güçtür, çünkü köylerin 
çevreleri hep tuzak ve ka
panlarla ku§atrlınıştrr. Bu 
tuzaklann içine (iüıenlerin 
ancak ölüsü ç'ıkar. 

Yeni . Gine cüceleri tam 
manasiyle yamyamdırlar. ln. 
san eti yiyerek beslenirler. 
Bunun içindir ki komşuları 
olan Papu kabilelerinin genç 
ve semiz çocuklarını avlar· 
lar. 

nuz~ Orada kapının önünde 
hiç bir şeyden habersiz duran 
Pamuğu!. .. 

- Seni koca yezit senit 
Hele bir elime geçireyim de 
bakalım bizim mutfakta bir 
daha hırsızlık olur mu L. 

Diye söylenerek, parmak. 

!arının ucuna basa basa rafa 
gitti. Kocaman bir et biçağı 
aldı. 

Pamuk o gün yağlıca bir 
serçe kuşunu gözetliyor, ağ
zının sulan şapır şupur akı
yordu. Kuşun üstüne çul
lanmak için en münasip fır
satı kulluyordu. Akli fikri ve 
bütün dikkati kuşta olan Pa
muk, kendisine hazırlanana. 
er akıbeti his bile edemedi. 

Bayram usta hep parmak 
larınm ucuna basa basa yü
rüyerek kediye yaklaştı. Onu 
kuyruğundan yakaladığı gibi 
kaldırdı. Pamuk acı acı mi
yavladı ama, iş itten geçmiş· 
ti. f\§çıba§l kocaman et bi. 
çağını şöyle bir salladı. Nere. 

. deyse zavallı kediyi keaecek· 
ti.. 

I 

f'ak:at Karal>ag 1.iu~uu tiu 
olup biteni görmüştü. Kedi
ye karşı yüreğinde duyduğu 
kin ve nefreti bastırarak İm· 
dada koştu. Bir taraftan da 
kendi kendine §Öyle dü§ÜnÜ· 
yordu: f 

- Hayır, Pamuğu sev
miyorum; fakat göz göre gö. 
re de onu böyle hoğazlata· 
marn ya!... 1 

Karabaş dişlerini biledi; 
bir tek sıçrayışla aşçının kal
çasına yapıştı ve galiba da 
koca bir külbastılık parça ko. 
pardı. Canı yanan aşçı elini 
geçşetti. Serbest kalan Pa· 
muk tabanları kaldırarak kaç 
tı. Aşçı ise Karabaşa şöyle 
korkunç bir tekme savura· 
yım derken bütün müvaze· 
nesini kaybetti ve sırt üstü 
yere yuvarlandı. 

1lk korku heyecanlan ge· 
çen Pamuk, düşmanının ken 
disine karşı yapmış olduğu 
iyiliği düşünmeğe vakit bul
du. Eğer o olmasaydı çok· 
tan hapı yutmuş bulunacak· 
tı. Küçücük kedi yüreğinde 
minnet telleri en derin titre
:ıişlerle sarsıldı. lşte Karabaş 
de geçiyordu. Pamuk ona 
dostça smttr. Fakat Karabaş 
hiç oralı ohnıyarak, yürüyüp 
geçti. Demek ki hu iki hay
van dünya kurulalrberi ol
duğu gibi gene düşman kala. 

Fakat daha o gece, mahal 
caklardı ha 1... 

lede herkesin derin uyk~ 
ra dalmış bulunduğu, ,,e 
rabaşın bahçede kulü~b 
zincirle bağlanmış olduğtl f. 
sırada, bir gölge bahçw 
duvarlarına tırmandı. ., 
ki bu adam evi soymak ı= 
yen bir ~ırsız~. ~a;ab~~\ e 
bir bekçı oldugu ıçm g~ s~ 
görür görmez havlamaS~ 
ladı; gecenin sessizliğirıı ~ 
üst etti. Hırsız duvarın. y 
tünden durakladı, kendı 
dine: . \ 

- Vay canına, şu P1~ e 
pek bütün işimi bozacak 
vela onu susturmanın )-o 

nu bulalım ... 
Diye mırıldandı.. . . 

J Hemen oracıkta elin~ 
tında bir demir çubuk ~ 
Hırsız bunu yakaladı. &

baş hala keskin keskin h3~ 
yıp duruyordu. Haydut 
miri kaldırdı ... 

Bereket versin ki o~ 
bir ağacın üstüne sinrnit ~; 
Pamuk blitün olup bıt 
görmüştü. Köpeğin t~t 
kafasına büyük demir pıv.e' 
sınr yeyip kakırdıyacağı ".J 

da, Pamuk kendini sf~ 
koyvererek hırsrzm tep . 
düştü ve sivri trmak]srı! 
herifin yüzünü gözünü 
mık içinde bıraktı. 

·. Böyle birdenbire gÖ~ 
düşen bela karşısında h :Jf 
kendini tutamıyarak ç~ 
lığı bastı; bunun üzerine~ 
çrvanla birlikte evde he 
uyandı. .ş 

Hırsızı oracıkta Y8~ 
yıp polise teslim etı:rıt~ 11 

de güç olmadı. O gündeflf 
ri ise Pamukla Karabaf ı 
lannda banş yaparak hiç 
nlmaz birer arkadaş ol~ 
lardır. Artık kavga etll 4 
yoktur. Arkadaşlığın ~ 
manlıktan çok daha f8) 

ve iyi olduğunu ikisi dt 
den iyiye anlamış buluıııı1' 

;d,~.LM·A~ 
A§S.ğıdaki araziyi j 

şekil ve ayni mesahad8 
parçaya ayırmak laz~I 
Her parçada ufki m üststı r 
temsil edilmiş olan bir ~:ıı 
lunacak ve şakuli Iflll 'f 
ile temsil edilmiş olan bı 
çe§meai bulunacaktır. 

• ı 1 
1 

-
-• 

lil. 

- ~ 

Doğru halled~n~~ 
birinciye altın uçlu hır hO~~ 
kalem, ikinciye bir .f ~ 
takunı. üçüncüye bir §1

111ı.1 
yon ve iki yüz okuyuclJ et' 
muhtelif hediyeler .; 
cektir. u ı~ 
Çocuk bllmecemizln kupon 

el ıayta.nm:da.dır. - -



Valantino 
dirilecek mi 1 
Ahretle müU\katlar 

yapılıyormuş t 
''Şeyh" filminde, müteveffa Va

laardan istifade edecekler ve Yalan· 
Ayres, o zamandanberi tamamiyle 
unutulduğunu nazarı itibara alarak, 
kendisinden bahsettirmek için mü
kernrnel bir usul bulmuştur. 
{ Filhakika "sabık yıldız'' gazeteci 
ere ve dostlarına, bir medyom vası· 
:~~iyle sık sık Valantino ile görüştü· 
8unü beyan etmiştir. Valantino ona 
birçok şayanı dikkat ve heyecanlı 
§eyler anlatmı§ ve ileride çevireceği 
lilrnler için kendisine yardım etmeği 
vaadetmi§I 

Bunun üzerine meşhur Rudinin 
~af Preştişkarları arasında büyük bir 

eyecan baş göstermi§tir. 
Bunlardan birisi, Anyes Ayres'e 

fazdığı bir mektupta ez cümle şöy
e dernektedir: "Kendisiyle bir daha: 
iÖrüıtiiğünüz zaman. mütemadiyen 
b~lud.~Ü§ündüğümü kendisine lutfen 

1 1flnit! 

'1a~liv~t sütyolan belki bu şayi. 
~ iıtifade cdcce~e rve Yalan· 
~~Ya benzedikleni için, senelerClen. • 

rı büyük ümitle Holivutta sinek 
'1V)ıy • • )} t an yırmıye yakın zava ı genç· 
en birisini nihayet objektifin karşı· 
1nıa dikerek, bunun meşhur med-

;~rn tarafından ektoplazm şeklinde 
old d~oya getirilen hakiki Valantino 

ugunu iddia edeceklerdir. 
rn Olur a ! ... Açıkgöz Holivut ser· 
ayedarlarınden her §ey beklenirl 

Şirleyin 
intikamı 

b' ll'oks kumpanyası, son defa çevirdiği 
k~ ~.ilrnin .Holivuttaki ilk gösterişi için 

çuk artıat Frcddi Bartolomeye mü • 
t'ataat etmi• b · · · · 

:r ve u suvareye, mınımınt 
kız artist Jan Viterı'in refakatinde gel. 
lllesini rica etmiştir. Tabii sırf reklam 
lllaksadiyle .. 

h Fakat Freddi buna aldırmamış ve 
ususi locaya 1 • • S ya nız başına gelmıştır. 
orulan suale de şöyle cevap vermiştir: 

Un~:- küçük Janla beraber çıkmak 
,:ı_ anr yoktur. Çünkü o, henüz beraber 1 
"UlaşabiJe w • • • 1 cegunız hır yıldız haline gel· 
llletniştir ı.,, 

~ Su zalimane çocuk sözleri ağızdan a. 
.,.ıza büt-" 

• Jn stüdyolan dolaşmıştır. 
Bırka ·· 

tni . ç gun sonra, bir balo tertip edil-
Ştı. liolivudun b ·· .. h · 

ları oradayd 1 S utun meş u~ sıma • 
1 ar.. on derece guzel tu -

vaıctıerı .. 1 • 
etraf c suı enmış olan Şirley Tample 
ru._ 

111 ıalan prestü:ıkarları arasında du-
" "rdu. Fredd' .. b t • • b. 

ı guç eld kendısıne ır 
:Yol açarak 
elb' • onun yanına yaklaşabildi ve 

ıscsı ve güz 11' w. • • • • 

1' e ıgı ıçın güzel bır komR-
ırnan Yapl k 
rafta 1 tan sonra. yanyana fotoğ • 

tını r k · 
,, . ~c tırmeyi teklif etti. 
l'\.Ü9"k 

b""k .ı Yıldız istihfafla dudaklarını U Ctek: 

- liayır d d' l 
ka.;ı. ' e 1• stemiyorum. Benim 

"<it rne"h 
ŞI. 1 ıı ur olun da ondan sonra! rey b'' 

'• eslek oylelikle küçük dostu ve 
nıı1 ,_ taıı Jan Viters'in intikamını al-

. "'adınla . 
rcketj .. r arasında bır tesanüt ha • 
~ goıterrnişti. 

'kat 0 •. _ 

Ve Şirl . gundcn itibaren Bartolome 
lı .. ~ cyın ail 1 . 
--ıı b e erı arasında amansız bir 

111ltnlı bulunmaktadır 
1 

Yeni Amerilcan yıldızlarından 
Monika Banni,,ter 

Vo D tdJ uzo aı ıro ırn 
adıresneırn 

Llııettc Lanvln, 4, rue Lonlıı • Codet. Parfı 
Franca .. 

Jcan PJerre Aumont .. 19:5, boutevard Ma 
Jcsherbes. Pariıı France. 

Paulette Duhost, 3, avenue deıı Chalet.ıı. 
Jean Klepura, HOtcı Brlstoı, Kur!ursten 

dam, Bcrlin. 

Jean Murat, 20, rue Nungesser. et CoU 
Parla Francf!. 

Fernandel, 15, avenue Trudalne, Parla 

Andre Baug6, 3, rue des COte.s, Malııons, 
La!ltte Parlıı, 
.raCflues I<"e~·dcr. 19:5. ruc de l'Unlver&lt6 Pa 

rls. 

Marcı-lle Chantal, 11, avenue Rodin Parl.a. 

Vera Kort-ne, 63, a.vcnue Malakoff Parls. 

Slmone Slmon, Studlo Foıc HOl We.stern 
avrnue, Hollywood. 

Salnt • Grnnicr, 2:1, ruc rtes Gravlers, Nf'ıı1 
ly, Fran~c. 

Jacqucline Francell 148, boulevard BJnea.:.ı., 
Parlı .. 

Pasti OZivcr Holivudım eıı yeni esmer güzelleri arrısımiad~r'. Dolores Del 
Riyo ve Lupe Velezi ımutturaca1~ mt dcrsınız? 

Müvezzilikten 
artistliği ne 

Son senelerin en büyük sinema 
· • · hi ü he sanatkarlarından bırısı ç ş P 

yoktur ki Pol Münidir. . . 
Fakat bu genç kimdır) Sı~ema-

ya nereden gelmişti? . . 
Pol Müni cidden esrarengız ~·~ 
t. Her zaman stüdyoda rolını genç ır. b'I' 

b .t. . küçük spor otomo ı ıne at· ı ırınce 'h. 
layıp gider. Nereye? Onun. 1 • tıyar 
bir akrabasiyle şehrin mütevazı ap~r 
trmanlanndan birisinde ikamet ettı
ği bilinmektedir. llk zamanl~r çok 
küçüklerle karşılaştığı da mal~mdu. 
Bi.itün sençliğinin mace~a ve ıstırap 
içinde geçtiği de söylenıyo~~u. 

Fakat sahne vasıfları ıçın esas 
1 "d da tam vak-o an şey onun, stu yo . . . 

tinde bulunmasıdır. Pol Münı hıç hır 
zaman bir dakika bile geç kalmamış 

' trr. St~jdaki bir amele gibi saded·i·r 
ve yıldızlardan ziyade işciler~~ go· 

. rüşmeği, onlarla temas ctmegı ter· 
cih eder. Esasen gayet az konuşur ... 

Sinemaya mucizevi bir şekilde 
gelen bu genç erkeğin kim olduğu 

. nihayet bir o~ratör muavini saye
sinde öğrenilmiştir. 

işte onun hikayesi: 
"- Birgün, figüranlar arasın· 

dan. ayaklan bağlı olarak bir araba· 
yı tek elle idare edebilecek ve kork-

' madan kırbaç dayağı yiyecek bir gö
nüllü istendiği zamanda Pol l\1iini 
adındaki bu genç buna talip olunca, 
onu derhal tanımıştım! Çehresi ba
na kat'iyen yabancı değildi; Fakat 
onu nerede görmiiştüm? Günlerce 
bu suali kendi kendime sormuştum. 

1 Sonra birdenbire hatırladım ki, bu 
' çehre, bu sabah evimin önünde ga

zete satan küçük bir gazeteciye ait· 
ti .... Pol Müniye baktıkça bundan 
daha ziyade emin oluyordum!,. 

Bedbaht bir gençlik 
Bundan bir kaç gün evvel ken· 

Clisiyle görÜ§en iki gazeteci, Pol Mü
niye, operatör muavininden duyduk 
lart bu hikayeyi tekrarlayınca, artist 
gülümsemi~ ve nihayet anlatmı~· 
tır: 

.. _ Evet, doğrudur 1 Üç sene 
müddetle, Vankuverden San Fran
sisko ve Holivuda kadar bütün sa· 
hil şehirlerinde gazete satıcılığı yap· 

. . . ' . ·e:·~·~-

tım .. Fakat devir hiç şüphe~iz ha• 
yatımın fena devirlerinden biri de· 
ğildi ... Hatta diyebilirim ki, en mes· 
ut zamanlarımdan biriydi. Bilhassa 
hayata atıldığım zaman ki halimle 
mukayese edilirse ... 

ltalyan muhaciri olan babam 
maden amelesiyC:;. Ailemiz yedi ki
şiden ibaretmiş. "ibaretmiş., diyo 
rum, çiinkü diğerlerinin ne olduk· 
larmı bilmiyorum ve çünkü hayat ha 
bama o kadar ağır geldi ki, buna ta
hammül edemedi. Anneme gelince. 
onu zaten coktanberi gayip etmi§· 
tim. O zam~n polis beni de diğer ye
timlerle topladı ve Okland civarın· 
da bir eytam pansiyonuna yerleştir
di. Bütün hazin gençliğimi, ben işte 
orada geçirdim. 

" Bir gün kaçtım ,, 
On iki yaşımda iken oradan kaç· 

tım. Hayatımı kazanmağa teşebbüs 
ettim ve gazete satıcısı oldum. Üç 
sene sonra. bir laboratuvarda yardım 
cı olarak İ§ buldum. Aynı zaman da 
çalıştığım yerde de mühendisin yar
dımı sayesinde tahsilime devam edi
yordum. Böylece ilk imtihanlarımı 
geçebildim. 

Sonra, Los Ancelosta çalı§tığım 
için, biraz para ayırmak maksadiyle 
ara sıra holivuda giderek binlerce 
gençle birlikte basit ve küçük figü-
ranlık rolleri yapıyordum. Birgün, 
hayatını tehlikeye koyarak muvaf. 
fak olmağa teşebbiis edecek, sinema 
meraklısı genç bir erkek istendi. Der 
hal müracaat ettiır .. O zamandanbe
ri muntazaman angaje edildim. 

Mesleğimi çok seviyorum. Bil· 
hasa çok sevdiğim fizik ve kimya 
ile meşğul olmam için bana bir hay
li boş vakit bulabiliyorum.,, 

"Po!Müni, ayağa kalkarark ila· 
ve etmiştir: 

- Görüyorsunuz ya hikayem 
ne kadar sadedir. Fakat şimdi bulun. 
duğum yere varmak için yaşadığım 
hayatı hiç bir veçhile yaşamak iste· 
mezdim. Sefalet ve ıstırap seneleri.
Kovalanan bir hayvan ruhu hisse
dilen aç ve susuz uzun günler ..• 
Bunl--r artık hatırlamak bile iste-
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f arihi macera ve a(k r-r ..... , l' azon: (Vi • NQ) 

Osmanla Ayda bir gece içinde aralarında 
o derece hoşlandılar ki, ebediyen blrblrle-

rJne alt olacaklarına dair ~Uzleştller 
Geçen kısımların huUlsası ı Aydnya bnktım. ~erhil sırtı~n bir 

O h T ele ycti.~nıQ ipek m~lah almıe, vilcuduııun çızgih:. 
sman, B{ıray mu ı ın 7' 7, 1 . b nl ·· t ·· tU 

f c'teğin çemberinden geçmi.J bir oğ. r nı unu a or mu§ . 
landır. Bin türliı katak--ullilerıe, hı. - Sen ... Sen ha, diye Osmana hay. 
ristiyan aleminde mevki kazamyor. retle bakıyordu. 
Papa, onu oğlu telcikki ediyor. §im. - EVet, ben. Sana. geldim ... Sen kl 
di Türkler tcıra./ından muhtelif mev- beni uyutmadm. Güzelliğinin sihriyle 
kileri muhasara edilen Girid adasın- kastın, kavurdun ... 
d,aıı bir gemi ile ktJ,çarak,, papaltğa _ Fakat sen. 
doğm gidiyorıtz. Ukln Girid ÖCJ§tKI- _Ne var? 

pa8ı tarafından hediye gönderilen - Sen, bütün odaları dc·laşıyordu~. 
cariyelere g6z kot.tcın Osman onları Blltün kadınlara. •• 
birer birer ziyaret ediyor. Ben d.e 
kendi.sini gözıetliyorum. 

• • • 
Bu odadan bir eey görUnmUyordu. 

Yalnız içerden Ayda.'nın sesi J§itilf .. 
yordu: 

-Kız. .. - ... 
- Cevap versene ayol .. , 

- ... 
- Kırklara mı karıştın!, 

Aydanm asabtle§tiği anla51lıyordu. 
!Komşpsunun cevab ver-.ııemesl onu 

kızdırıyordu. 

- Suınra! ... Sumra! .. _ d!ye haykır. 
dı. Beni çatlatmak için mi böyle yapı. 
yorsun?. Cevnb ver! Nedu- bu iş? Re
zalet vallahl ... 
- ... 
Sumra, hele demin aldığı ateşten 

sonra, aşk ve safa oyunlarının en ha. 
raretlisine kendini vernılşti. Fakat 

baktığım delikten bir §ey görUnmedi. 
ği için !ster istemez, ora.dan çekildim. 
Ayda.nm odasını gözetlemeye başla. 
dım. 

Bu muhteris kadm, ceva.b alniamak. 
tan o derece öfkelenm1§tf ki, yumruk. 
larını tfl u. · · ~ 

- Aea a, ~&ı"ba. .. - diye inliyordu. 
Benim kölelerim nil bir yolunu bula
rak oda oda dolaşıyorlar? Fakat bu. 
nun imkft.nı yok. Bu, kabH olamaz. .• 

Onlar ben.im! Benimdir onlar. Ben on. 

la.rı nekadar bcnimsedimsl", onlar da 
beni ayıµ hararetle benimı>emi§lerdir, 

severler ... Benden başka kimseyi göz.. 
lcri görmez. 

Asabi nöbetler geçiriyordu. Saraylı. 
larm arasında pek çok muhteris ka. 
dınla.r görmüştüm. Fak:ıt bir geceyi 
aşksız geçirdiği için bu derece yırtı
nan, paralanan kadına da ömrümde 
raslamamıştım. Çıplak vUrnduna, ay. 
nanın karşısmda aeytant hareketler 

resmettiriyordu. Garib bi..:- dinin esra.. 
rengiz rakkasasına beru:!yordu. 

Onu bir mliddct seyre4;tiktcn sonra, 
yine kapının açıldığını hissettim ve 
deminki yerime saklandr.'ll. 

Osman, 'bütün odaları S\.TJ ayrı do. 
lD.§ıyordu, belli ... Bu .sefer ce, Aydanm 
kapısına. anahtarı uydurdu ve içeriye 
girdi. 

Kapı kilitlendikten somn. yine eski 
yerime geldim. 

Osman, sırrının çakıldığmı hisseW. 
IAkin hakikati gizlemedi. 

- Benim bir Osmanlı şehzadesi ol
duğumu unutma, Ayda ... 

- Ne demek istiyorsun? 

- Şunu demek istiyorum ki, benim 
kanım başka kandır. Öyle bir kadmm 
~kı b~a kft.fi gelemez. Onun için do-

18,§tım, hepsine baktım. Fakat sen. A. 
sıl eenl arıyordum, Ayda... öteki ka. 
dmlara, çeşniye bakan bir meı.e me. 

rakhsı gibi baktnn. Hevesim, arzum 
hep sendedir. , 

lşte, Osmanla Aydanın macerası bu 
sözlerle başladı ve uzwı uzadıya. sUr. 
dil. 

Birkaç sa.at sonra bizim çapkm oğ
lan diyordu ki: 

- Onların hücrelerinde kısa birer 
zaman kaldım. Halbuki bak, senin ya
nından ayrılamıyorum. Sana doyamr. 
yonun, sana kanamıyonım. 

- Ben de sana. BUttln dUnya sana 
feda. olsun. .. Ben bunca. memleketler 

gu.dlm, başımdan. bunca macera geç. 
ti. Sen1n gibi bir delikanlıyı ömrilmde 
gC:Srmedim. Senden bir eey istiyece. 
ğüri.j Osman. . .... 

- Söyle Ayda ... 

- Bana ait olmalısın. Taınamiyle 
kendini bana hasretmelisin... Sen Os. 

manlı §ehzadesi olabilirsin, sen İsa o
labilirsin, sen Musa olabilirııin. Sen 
mucizeler yaratabilirsin. Ben, bunla-
rın hiçbiri değilim ve hiçbirini yarat. 
mıya muktedir değilim. Ancak bir ae-
yim. Bir tek §CY: kadın! Ve seni de 
kal'§ımda bir tek şahsiyet olarak gö. 

rUyordum. Erkek ... Hem de c§Slz, me.. 

nendsiz bir erkek. Onun için bir tekli
fim var: ruban, bedenen sade benim 

olmalısın ... Buna mukabil, ruban be· 
denen ben de senin olacağım. Ben, sev 
dlğim erkeğin başka kadınlarla me§. 
gul olmasına dayanamam ... 

Osman. samimiyetine benim bile L 
nandığım bir sesle: 

- Sen öyle bir kadınsın ki, sana 
mahsus kalmak herhangi bir erkek i. 
çln milmkündilr!. dedi. 

Ayda, sevinçle: 

- Öyle ya ... Öyle ya .. 

- Hatta bir Osmanlı şehzad'esi bile 
sana. ebediyyen bağlhnabilir ... 

- Fatih, bUtün ömrünü bir kadına: 

Kadın - .Artık duralım. Rcıdya.t6. 
riln suyu yumurtaları lop yapacak kıa.
cLar ı$ınmt~tır elbet/ 

- Vahim. bir Jı.alini: yok. Fakt:ıt ra
kıyı bırak"manız şart ... 

- Rnk-ıyı bırah.~k mı' Bir ameli. 
yatla ~cıi hallctnwniz mümk"lltı değil 
mi doktor' ,.-

- Hut ttıbcssüm. adi§inizde 3izo 
"evi~ uğrayınız,, diycoe{iim geliyor. 

- Siz bir tcr'biyesizsinizl 
- Hayır, di§çiyim ! 

hasretmemiş miydi? Bu, onun §anına 
nakise mi getirdi? .. Sen de benim ol-

. malısın ... Ben, seni, ha.zırlc.ndığın bil
tUn maceralı hayatında yükseltece. 
ğim .. Benimle anla§. Ve ben bu gece
den itibaren, bütUn erkeklerimi senin 
uğruna mahvedeceğim. 

- BUtUn erkeklerini mi!. Demek 
senin erkeklerin var? 

(Devamı oor) 

Kibar hırsız - Siyah 
1 

117 - Daha tlnUnde bir hayU vıı.kit oldu_ 
ğunu b!llyordu. Her ooye ro.ğmen mıı.akesinl 
ytızUnc get{rmeğt unutmadı. Evin boJ <>ldu. 
Aımu da bntyordu. Fakat bUtUn tedbirleri aı_ 
nıağt dalın mllnamp g!SrdU. Bir dakika sonra, 
"ok tyt tanıdıfr odaya girml§tf. 

dl. 
118 - Orada:ı da Katenln oduma gtr. 

- E er Y8.nJlmıyoraam m!Jı Valmonc!wı 

mUccvherlerı tuvalet muaaı llzerlndekl ktl.. 
çUk aruıdıkta saklıdır. 

Diye mırıldandı. Oda karanlık lçlndcydl. 
Ynlnu: ayın ıoığı pencereden h&tl!çc awyor. 
du. 

119- Yavqc;a odadan geçU Ye elektrik 
tcnert sayesinde kutunun kJlfdlnl tetkik ede. 
rek gUUlmsedl: 

- Bunu b1r iğneyle kolayca açarım! dJye 
mmldandı. 

Bu aralık gözleri maBanm kenarında par 
tayan bir oeyc tıl§tl. Bu aulu boyayla yapıl. 
mııı ve kUçUk bir cam içine konmu§ bJr resim 
dl. 

Bunu ellne alarak zevkle ıeyretmekten 

kendini alamadı. 
1 Kate Valmondun portresi 

Kate Kalmondun bu portrcst 
güzel yapıtmı§tı. 

cidden ı;ok 
cidden çok 

120 - Portreyi bir müddet daha ııeyret. 

Yazan: Horla Löblan -12- Nakleden: fa. 

Patrls, kızgın bir demir gibi kendini yakaJJ 
hakikati öğrenmek arzuslle ıvrankıyordo 

Geçen kısımların hulAsnsı - Doğrusunu iateraen öyle ... Ş.üph"" 
Patria Martil a.ttl bir aileden siz mUnasebetıizlik yaptık .. Kendirnl • 

mo§h«.r bir ovukaftır. Karısı ze hikim olamadık .. Ve i§in oonu }ıiÇ 
Dom.inik Ue cııl.enmelerinin 1J1l • te hoı kaçmadı, amma... Ne de olsl 
dönilmfüıU tes'it ediyorlar, bu. tatlı dakikalar da geçirmedik değil·" 
lund.ukkln Zoka1ıtanın Bahibi Ben §ahsan kollarımda, kulağıma ''aar• 
onlara marToo.!ı henüz piya.,a,ya ling .. da.rling,. diye fısıl dayan bir tngl-

1 
ça]oanlmamsş bir 7<:aaa §ampanya liz danıözUnün sözlerini htla hatırla • 

hediye ediyor. Kan koca lo1xın.. maktayım ... 
tadan çıkıp ahbapları Rişar vo Patris sordu: . 
.AntlMnın Bulonya ormanında. - Ya ... Demek dansözler lngilizd!"' 
ki M§kkriıw gid.iyorUır, orada - Evet .... Öyle ihtiraslı anlarda 1°" 
tçip :teırho~ oluyorlar. Otom.o • san aılıru aaklıyamaz .• 
bille dönerlerken, gece, orman - Rişar, tatlı olmağa çaJrşan bir tebeS· 
da çınlçtplak danseden iki ktJ • silinle: 
dına ra3tlıyor'Lar. Bunların ya,. - Benimki 'de, dedi, İngiJizdi. pe~ 
nmda L4 piyeröz isimli bir ka emin değilim amma, öyle zannediyo • 
dın daha 'V6 Jülo d6nflen bir §O. rum, zira, benim hisseme isabet eden lcS 
för kıyafetli adam t'ardır. Hep din da hep "daırling,, diyordu. 
beraber orada d!ı içiyorlar, ve Antuan: 
çayırUırdo birfbirleri>ıe ktın~p - Müphem bir kelime bu ''darlint•• 
eğleniyorlar. Bir aralık acı bir dedi, herkese ııöylenebilir. Her halde 
f enjat '/wp'rl'y<:>r. bu kadınlar tedbirli kadınlar ki ba}1'S 

L4 Piyeröz öldilrii.lntll§tilr. şey söylemiyorlar. 
KaçTyorlar. Ceset ertesi günü. Bir sük(lt oldu. Patris hissettinııe • 
bulımuyor. Antuaıı ile Rişar o den iki arkadaşım göz hapsine alınıştı·' 

aqam Patris iltJ Dom.inike ye- Acaba haki.kati mi söy):lyorlardı? İçle• 
meğe davetlidirler. Kan koca rinden birisi yalan nu söylilyordu? ~-
arastnda mllthi.J bir §iiphe oor. hut her ikisi de mutabtlc kalmışlar, biri .. 
dır. Koca, k~rısının kendini ki. birleriyle görilşilp anlaşmışlar mrydJ'!' 
?ne verdiğini bilmiyor. O da bil. Niçin anlaşsınlar? Demek bir !ey"~~ 
memektedir • dr. Patris, kızgın bir demir gibi kendırı> 

Ve yemek esnasında bu sun'i tabiilik 
hUkUm alirdU. Patris kansına karşı her 
ram.anki mUltefit ve muhabbetkar vazi-
yetini almıştı. 

Kansı ayni şekilde bunları karşılı • 
yordu. Bununla beraber az konuıulu _ 
yordu. Sofrada kimsenin itiraf etmek 
istemediği bir sıkıntı vardı. Patris yap
mamak için bütıJn gayretlerine rağmen 

arkada§lannı tetkik ediyordu. Onlar 
acaba ne dUşUnüyorlardı? Neleri hatır. 
lıyabili~rlardı? 

l3ir aralık, Rişan11 gözlerini kan&IDil 
diktifini ve hemen farlana vararak 
bakrılamu çevirdiğini gördU, hiddetten 
kıakançhktan titredi .. R~ara kaf1ı, An. · 
tuana karır müthi§ bir kin duydu ... Ya 
o, yahut öteki karısına .... 

Fakat kendini derilal topladı. Eaa • 
sen yemek yenmişti .. Dominik sofradan 
kalkıyordu. Bitişik salona geçtiler. 
Hizmetçi kahve getirdi. Cigaralanm 
y::~·tı. Hizmetçi çıkınca, Antuan: 

- Ey çocuklar, dedi, amma da ne~e
liıinlz .. 

yakan hakikati C>ğrenmek arzusiyle kı~ • 
ranryor ... Lakin bu hakikati nasıl öğreıte 
bilecek? Hayır, anlıyor ki, ebediyen bO
nu bilmiyecek.. Bu gayri kabildir. N' 
feci sır! Ne utandırıcı ntırap !.. . 

Bütün bu düşüncelerin acısı, Patril 
te ıu tekilde tecelli etti: 

- Doğrusu, dedi, ikiniz de vaziye ' 
tin vahametini müdrik değilsiniz. J'O" 
lüı 6adeee iki dansözUn takibi ile ıneŞ • 
gu1 değil ... Nerede ise onlann kim ol .. 
duldanru da meydana çıkaracak... zg.. 
ten La Piyeröz"Un kim olduğunu de~; 
hal meyoana çıkardılar. O, Parlsin t011 

telif mahallerinde dolaopmuş, batnı' 
La Plyeröz derle~ bazı yerlerde dC 
Fifi la Goe ismiyle tanınırmış. 

Rişar omuzlannr silkti: 
- Bundan ne çrkar, dedi, polis jstt' 

diğini söyler. Gazeteler de ne iıterlet$e 
onu yazsınlar . 

- Hayır, mesele gazete neşriyatı 
değil. Öğleden sonra, adliyeden çı1<8'' 
ken, mJdüriyctc uğradım. Doslarımd~ 
birisi ile görüştüm. Ölen kadın, Y811

1 
La Piyeröz, yahut Fi!i La Gos'un a~ 
• • , K d' . bı' Patriı kalktı. Odada bir ilci adım ısmı Jozefin Amut mu§. en ısı 

dolaştı. Antuana yaklaştı ve sordu: 
- Gazeteleri okudun mu?. 
- Ne diyorsun, elbet okudum .. 
- Bunlar neş'elenmemize mini ol • 

mağa kafi değil mi? 
-Öyle amma .. Cenaze alayında imiş 

gibi olmamıza da lüzum yok. 
Patria, bu lakaydi kar§ısında hwde

tini güç zaptetti. Öyle yn, Ot?lann en • 
diıe duymalarına bir ııcbep yoktu. Hal. 
buki kendisi ... 
Acı bir iııt'ihza ile sordu: 
- Demek sen ,evvelki geceden mem 

nunıun! .. 
Antuan omuzlanru silkti. Güldü: 

centilmen 

tikten sonra yerine bıraktı ve ml\ce\'hcrııt 
kutusunu açmağa baıladı. Bu onun için bir 
çacuk oyuncağıydı. Bir kaç saniye sonra, yU_ 
zUğU kutudan çıkararak gözlerinin hizasına 
getirdi. 

Bir 11e11 onu yerinden sıçrattı ve sUratıe 

d3nd0. 

l!!l - Oda, birdenbire bol bir ıııkla doL 
mu§tu. Genç bir kız yatağında oturmuo, du. 

fahi§eymiş. Her türlU fuhşa razı otur' 
mu~. Zaman zaman genç kızlan da ıcaf1i 
dınnnı§. Bundan 'ba~ka, polis taraf ııY 
dan bir sirkat meselesi için ararur0~ ; 
mu-ş. Bu da kafi değilmiş gibi, bir cı • 
nayette suç ortafı olarak ta aranıyor 

1 

mug .• 

- Kiminle suç ortağı?. 
- Kiminle mi? Jülo iııimli bir sabt' 

1 ,. 
kalı ile. Anladın ya ... Bunlar geçen e·ıi 
de katledilen Delamar ailesinin k.a~~ 
olarak aranmaktadır. Farzediniı kı 1 

dansöz yakalandı ve Jülo tevkif edil • 
.di ,ne yaparız? 

(Devamı 1'<Zr ~ 

.• 

- ll~ 

daklarmda mUstehz! bir tçbcsaUmle ona 
kıyordu. 

Gene kız bir dııklka evvelki coınicsiııJ tıı~ 
rar elti: t1 

t • 
- Burada daha ne kadar kalma#a n.IY1<r1I 

csyıer nlz olduğunu sordum'! Ye bunları s 
\'ır .. 

kUı;:UcUk bir tabancayı adama doğru çe 
dl. 
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lstanbul hapi.s1w.nesin<le jandarma. nöbet yeri. •• 

Tarihi tetkikler: 
Sizans vi Osmanh imparatorluktan devrinde · 

Istanbul hapishan.eleri. 
Bu şehirde ilk Türk hapishanesi 

fetihten evvel kurulmuştur 
tılılstanbulda ilk türk hapishanesi Fa. 
da. ıtehnıet tarafından Rumelihisarm. 
"el:'Urulnmştur. Şehrin zaptından ev. 
~ 1 günlerde alınan sarma tertibatı
lel'i ~ ntühimlcrinden olan. yıkık bürc. 
la.ıa:.lc hala o vaktin aza.metini hatır
le . Runıelihisan, kocamıs kaleleri.. 
~tçilruk dişlerini göke kaldıran bir 

~!Asına benzer. Uzaktan bembeyaz, 
~ )ı görUnen kale sıra ısıra dizil. 
~aJtİ kUçük, oyuklu, zarü duvarlarına 
tı "~tıkça, bütün kirleri, siyahlıkla.. 
~ e lekeleriyle kendini gösterir. 

\'~Utanın inşası etrafında bir efsane 
'arı rr: Evliya Çe!ebiye göre Rumelihi. 
l'aıı 1hır rahibin teşvik ve delaletiyle 
ta~ ~1§tır. Efsaneyi hulô.sat!ln ania· 

li'at.'h 
~ll 1 Mehmedin lstanbulu zaptın. 
~il evveı burada bir rahib yaşıyordu. 
~l;ahib - tarihlerimizin ve bilhassa 
lsıa .Ya Çelebinin iddialarına göre • 
~a. rn dinini knbul etmjş, yüze yakın 
tih ~lariyle bir mezheb kurmuştu. Fa. 
~az ehınet Eclirnede tahta çıkar çık. 
~~ tahib, pad ş:ı.ha şöyle bir "mektup 
b~b ı!: "lstanbulu zaptedecek büyük 
~ ug sensin. Eğer burada ve karşı 
'doıu kıyısında birer kale yapabL 
~ğ n, fetih kolaylaşır, İstanbul biter. 
~o~ Clıdan içeriye erzak bırakmazsın, 
lllt Ulluktan, açlıktan halk teslim o-.,, 

dj,~Vliya Çelebi kaleyi şöyle tasvir e. JOr: 
''Et 

~M Unıellhisa.rmı kUO hal 1lzere "Muham. 
1 . ..,, isrnı \ı bag- resminde bina etmiştir ki, Anado-
ta kUblnrınctan aşlkft.r görtlnUr. Şöyle ki, 
''lt bal&.da olan yedi tabaka kubbe! azim 

"llıak ~~ı •·a IUnrndadır. Dizdar kapısı Hisar pe. 
O!ılıaıı " Yertndcdlr. Aşağı lebideryada bUyUk 
dede t \ kuıc ikinci "M., yerindedir. Durmuş 
°'l>., ~~eaı taratmdakl ÇarkUııe Hisar peç~ 
~re n Yerine kaimdir. 1şte bu minval 
l!tllir \Ulllellhlsarı ismi Muhammed resmin. 

. 'c be dtıltsan Ik c ed hesabı Uzere "Muhammed .. 
<!ar <lo 1 Ol<luğundnn Hisar da dairen ma.. 
1ttı1 a~ iki dirsek ve burç vardır. "Han .. 
lıJ .... Yllz; elli bir olduğund:uı hl nrda da.. ,._ '"<llten ın 
"l!J:l "~ d adar altı yüz elll bir din.lanı tıt>_ "r ır 
~"liya .. ç. 

le11 50 elebi bu maH'imatı verdik-
~·- nra· "P d" . ~e b · a ışah bır adama gazab 
q· unu "M" k 1 . 'Yor 13 a esme hapsederler.,, 
llun i~?. u malumat, muhasara ordusu. 
l'ıacl'ııalı:batını bozan suçlu askerlerin, 
~alesı . n gazabına uğrıyanlarm "M" 
t nın ''H . lrıırn ahı paşa" bürcünde yap. 
d'l iŞ Ola "k' ı dikl . n ı ı hapishanede hapse. 
~l!"vet~tıni bildiren tarihi malumatı 
1aı,ıı1y0;n~ rnıektedit. Bundan da an. 
hanesi b kı, lstanbulda cl.t Türk hapis
~~lur. Undan altı yüz yıl evvel kurul. 

n· lsta n:ans zinclnnları 
~lr nbu1u ele · o 
1 .. ırcıe geç1rcn smanhlar. 
~ltıtı. Yeniden hapishane yapmıya 

tı.btlad ~ôt:nıediler. Çünkü zulüm, is. 
' l§ltencc ve sefahat mefhumla. 

Y a zan : Hüseyin Rüştü 

Baba Cafer Wrbcsinin bulunduğu yer eskiden hapishane idi 

rının timsali ve kahramanı olan Bi· 
za.ns hükümdarları, şehrin muhtelif 
yerlerinde, sarayların altındaki bod -
rumlarda o kadar çok h:ph;hane yap
tırmı§lardı ki, bu bolluk karşısında 

yeniden hapishane yapmak boşuna bir 
külfet ve zahmet olacaktı. Hatta, Os. 

\ 

manlılar ~ehri zaptettikten sonra, Bi. 
zans hapishanelerin n ancak birkaçını 
kul!anmışlar ve diğerlerini metruk bı. 
rakmışlardır. 

Tarihin verdiği malumata göre, ye • 
raltı yo~lariyle Ayasofyaya bağlanan 

zindanlarla, adalardaki manstırların 

hapishane haline konulan mahzenleri, 
kara taassubun amansız rehberleri <>-: 
lan keşişlerin elinde bin bir işkence 

ve fecayie sahne olmuştur. 
Bizansm ·en meşhur zindanları hak. 

kında topladığım malumatı hulasatan 
yazıyorum: 

Şimdiki "Kabasakal" mahallesirıde· 
ki ''Magnas" sarayının altındaki deh. 
!izlerden mürekkep hapish.ıne, o dev. 

rin en me3hur zindanlarındandı. Bu. 
gün "Zindankapısı,. adıyla anılan yer. 
deki zindan da o devirlerin en korkunç 
işkence yerler;ndendı. 

Vaktiyle devlet hapi~!ıanesi olan 
"Anamas'' kalesi, Dotofilos tarafından 
yaptırılmıştır (829 • 842). Buraya 
"Anama.s" adının verilmesi, Giridin o 
tarihlerdeki en me~hur kumandanla. 
rından olan Kandiyeli "Mihail Ana
mas" ın bu kalenin ilk mahbusu olma. 
sından ileri gelmiştir. Trabzon dükası 
asi "Greg-uar'' da burada hapsedilmiş. 
tir. Kalenin altında Ayasofyaya giden 
ve tek atlı bir arabanın ferah ferah 
geçmesine müsn t bir yol olduğunu ta. 
rih flÖylüyor. 

Bunlardan b~ka Üçüncü Mihailin 
zamanında yapılan Kostantin sara;'\-'I 
onuncu asırda "Romanos Lakapanc •" ı 

tnrafından hapishaneye çevrilmiştir • • , 
"Velahcrnc ş:ı.tosu" da Biz:ınsm en 

meşhur, en korkunç işkence yerlerin. 
dendi. Hükümdar "Andronikos Komi· 
nüs" hal'edildikten sonra zincire vu. 
rularak burada hapsedilmiştir. Meş

hW' Grandüka "Siriyani" de 1185 de 
ayni akıbete uğramıştrr. 

Mevzuuınuza taallfıku olmamakla 
beraber, İstanbul hapishanelerinin ku. 
ruluş tarihini kaydederken, Bizans 
zi~danlan hakkında flU kİsa malumatı 
vermeyi faydalı buldum. 

Fetihten sonra lstanbul' 
hapishaneleri 

Bugün "Zindankapısı'' adıyla andı. 
ğımız semtteki zindan da o devrin en 
korkunç işkence yerlerinden biriydi. 
Fetihten sonra, burası ile Ycdikulede. 
ki "Mermer kule'', ''Galata · kulesi" 
tersanedeki "Sanbola" zindanı hapis. 
hane haline konuldu. lstanbulun zap
tından başlıyarak 1247 yılııta kadar, 
Zindankapısı içersindeki hapishane, 
lstanbulun en me~hur ceza evlerinden 
biri oldu. · 

Tarih, buraya "Zindankapısı" denil. 
mesindeki .sebebi şöyle kaydediyor: 

Halife Harunurreş'din sefareti mah· 
susa ile gönderdiği •'Seyit B~ba Cafer., 
adındaki elçiyi, Bizans hükümdarı u. 
zun müddet bu zindanda hapsetmiş, 

sonra zchirlc~erck §ehid ettirm:ş, ve 
işte buraya "Zindankapısı" adı takıl. 
mıştır. 

Evliya Çelebi Baba Cafeıin Zindan. 
kapısına gömülüşü hakkında şu rna. 
lfımatı veriyor: 

''HarUnUrrcşlt tarnfmdnn sct'arctıc gel•n 
Seyit Baba catcr sultan gazub ve dllaz1r 
olmakla krRI Grandilk Mlhal ile bUsnU Uı!et 
etmeyip mesmumen şehit olup, baba Cafer 
krala şetmcttl~I için kral Azerrerll olmak!.t 
!ermnn edip Balın Caferi kft.flrlerln mahbus. 
hRnesl o'ırn ycrı- defnettlrcif ki, cemi mtlcrtm 
ve kn~ll '"' mnhbus ve medyunu kU:fıır Baba 
c~~""" Petm,.tlclrr. ınırlncl cl't sayfa 8:i,86ı 

F.ski devirlerd(', tstnnbul hapishanc
kr: sınıflara göre tasnif olunmuştu. 

ltl 

Şaka 

Bizim artistlerin · 
sevdikleri yemekler 
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Los Ancelosun eski aşçıbaşısı ve ı 
şimdi Holivudun "yemek diktatörü,. 
denilen adam oralardaki kadın, er
kek meşhur sinema artistlerinin 
hangi ve nasıl yemeklerden ve içki· 
lerden hoşlandıklarını, onların nasıl 
ve neler yiyip içtiklerini anlatıyor. 

Me~ela komik Şarlo muzlu böre
ğe pek bayıldığı gibi müteveffa Ro
dolf Valantino da istakozlu soğan 
salatasını pek severmiş t 

Zaten artistler herkese henzemi· 
yen insanlar oldukları için onların 
yemek içmek i§lerinde bizlerden 
başka türlü hareket edecekleri pek 
tabiidir. Yabancı artistler de böyle 
olduğu gibi bizim yerli artistler de 
de bu hal aynen vakidir. 

Bizim artistlerin nasıl yemek ve 
içkilerden hoşlandıklarını içimizde 
kaç kişi bilir acaba~ Ben, bunlardan 
çoğunu yakından tanıdığım ve bir 
çok defalar yemek ve içki sofraların 
da bulunduğum için bunların neler 
yiyip içtiklerini burada kısaca size 
de anlatayım. 

yer. 

Mesela bizim 
komik Naşid sabah 
ları işkembe çor· 
basma can atar. 
Fakat, Naşid, iş-
kembe çorbasını 
herkes gibi sirkeli 
veya limonlu ola· 
rak içmez.' O, kış, 
yaz jşkembc çor
basına mutlaka 
portakal sıkar ve 
içine ekmek yerine 
bisküvi doğrar da 

Naşidin en sevdiği tatlı daşudur: 
Su da pişmiş leylek yumurtasını 
toz şekere batırıp yemek 1 

Şehir tiyatrosun 
dan Büyük Beh
zad için en nefis 
yemek karidesli er 
gara böreğidir. He-
le bu, börek yağda 
kızardıktan sonra 

• üzerine bolca kim
yon ekilecek olur 
sa .. Onun en sev
diği tatlı da kay
maklı Trabzon hur 
masıdır. 

Yine onun için 
en hoş içki mezesi makarna turşusu 
ile kırmızı turp kompostusudur. 

Baba Caferdeki hapishıme, adi cürüm. 
ler sahipleri hapsedilirdi. Mahkfım ka
dınlar için de burada a;Tı bir kısmı 

ayrılmıştı. İffetsizliğine hükmolunan 

"zümrei fevahlş .. " burada hapsolunur. 

lardı. Haseki nisa hastanesinin bulun. 

duğu yerdeki "Ha.cıeki tımarhanesi,, 
nin bir kısmı da kadınlar hapishanesi 
idi. 

YedikuJe zindanları 
Yedikuledeki "Mermer kule" de, pa. 

dişahın gazabına uğrıyan ' 'hanedanı • 

saltanat,, erkanı ile veziriiı.zamlar hap. 

solunurdu. Burası "Mahmutlu Adli" 

zamn.nma kadar birçok kanlı ve mühey 
yic htldiselere, korkunç va.'k!alara sah. 

ne ve şahid olmuştur. Mahmud, halk 
arasında şayi olan ve dillerde bir sakız 
gibi çiğnenip gevelenen feci, tüyler 

ürpertici vak'aları unutturmak, feci 

sahnelerin hatıralarını izale etmek i

çin Yedikule hapishanesini kapatmış. 
tır. 

Yedikule zindanları birçok ecnebi 
asilzadelerinin, sefirlerin de uğrağı ol. 

muştur. Bilhassa Vencdik zadeganın. 

dan birçoğu burada hapsedilmiş, Ulah 
prensi Kostant!n Brankovano burada 
öldürillmü§tUr. 

Fransızların Mısırı istila3ı şayiaları 

Ur.erine meşhur Rofinos'un da burada 
hapsedildiğini yazan tarih, bu adamın 

Hazımm en sev
diği yemeklerden 
biri zeytin yağlı 
bamya, biri de fes
li yenli midye dol
masıdır. En hoş· 
)andığı tatlı, pan· 
carlı mahallebi, en 
sevdiği şerbet çit· 
lenbik hoşafıdır. 

Vasfi Rıza, boğazına çok düşkün 
değilse de yine adına (artist bayıl· 
dıl) denilen bol domatesli revaniye 
ağzının suları akar. 

Muammer, çikolatalı biber dol
ması ile, incirli çömlek kebabına hiç 
dayanamaz. içki mezesi olarak da 
Kaya balığı dondurmasını çok be-

Halidenin en hor 
landığı yemekler• 
den birisi ananaslı 
kadın budu, birisi 
de sütlü mercimek 
kurabiyesidir. 

Raşit Rıza da
ha ziyade ekşili 
yemekleri tercih 
eder. Mesela ce· 
vizli sucıık turşu· 
sunu, koruklu pi· 
lav, limonh~ tatar 
böreği gibi. 

Şadinin en gözde yemeği yumur
talı aşure komsu, zencefilli patates 
yazısıdır. 

Şaziye: Kavun fırını ile lıavuç 
reçelini hiçbir yemeğe deği~mez. 

Bedia: Çirozlu 
bal şerbeti karbo
natlı Ayşe kadın 
kızartması, mid -
yeli lışkülü fuka· 
ra. 

Muhsin Ertuğ -
rul: Bu zat bir kı
sım artistlerin ba· 
şr, yahut başkam 
olduğu için yemek 
işinde hepsinden 

" daha müşkülpe • 
~ senttir. Bakm1z bu 

zatın hoşlandığı yemeklerden bir 
ikisine: 

Pastırmalı zerde, hardallı ~ütlaç, 
frenk üzümlü patlıcan dolması, kı
zılcıklı salep çorbası .. 

Osman Cemal Kaygılı 

buranın en son mahpusu olduğunu ve 
tah!iy('sini takiben hapishanenin ka • 
patıldığını kaydediyor. 

Köprülü Mehmet Paşanın sadareti 
zamanında Girid kumandanlığında bu

lunan Deli Hüseyin Paşa, Sadrazam 

Tabanı yassı Mehmet Paşa, Fatihin 
veziriazamlarından Deli Mf!h.met paşa 

da burada bir müddet hapis yatırıldık. 
tan sonra öldürülmüşlerdir. 

Lehistan Ruslar tarafından işgal o
lunduğu 7.aman, eski adetlere göre, 

Rus sefiri bütün maiyetile beraber Ye. 

dikulcde hapsolundu. ( 1172 • hicrl). 
Fakat sefir haslalandı, hapisten çıka. 
rılması için lstanbuldaki dlğer ec.ncbt 

sefirlerinin tavassut ve delaletini rica 
etti. Bunlar nereye başvurdularsa, te. 

siri olmadı, sefir tahliye edilmedi. 
Yalnız, seürlerin fazla ısrar ve ilti
masları üzerine zindandan çıkarıldı, 
ikametleri için kale içindP. yaptırılan 
evlere yerleştirildi. 

Bu vesile ile kale içinde on kadar 
ev yaptırıldı. Bir ağa. bir kethüda ve 

altı bölükbaşı ve eli! nefer de muhafız 
ta;in olundu. Mahbuslardn.n birçoğu 

taşlar üzerine gayrimuntazam birçok 
yazılar kazmı3, hatıralarını kaydetmi13 

lcrdir. Fakat bugün bunları okumak 
kabil değildir. 

Iliiseyin Rii§tü 
(Devamı oor) 
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Güzelliği 
korumak için 
Yazın neler yapmalı ? 

Yazın yüzUnüzU öyle başı boş mu 
·bırakırsınız? Güneşte yarımasına, çil. 
lenmesine, kurumasına, fazla. yağlan. 
masma hiç aldırış etm"Z misiniz? 

Ne biçim bir makyaj kullanırsınız? 

Bütün sene kullandığınız makyaja mı 
devam edersiniz? Eğer bUtUn bu sual., 
lere vereceğiniz cevap ''hayır,, ise, 
bence mUkenunel bir kadınsınız! 

Fakat c;ok korkuyorum kl l:llttin 
suallerime "evet,, diyecel~sinlz. 

Evvel! Bizi biraz korkutacı.ğmıı 

Biliyor musunuz ki bazı deriler güne~ 

yakmasından hl~ §ifa bulmazlar. 
?ıte bunun için size yanık renkli bir l 

<Jeri ister yakıesm isterse yakı§masın 
gilpe§e öyle tedbirsizce çıkmamalnn. 
ruz. 

Sizin hanım ninenlıle benim anne 
aıınem oemslye kullanır ve yü.zlerinl 

peçe ile örterlerdi. Fakat bizim böyle 
korunma çarelerine baş vurmamıza. 

pek de lüzum yoktur. Çl.lnkil olmdl de. 

rbtlzi hem gUneşe katı.P koruyacak, 
hem de size bakır rengi verdirebilecek 
kremler vardır 

Sonra da güneş yakmasından dolayı 

çiller gelir. Dediğim cins kremlerle yü. 

zUnUzU koruyocaka olursanız yüzilnüz 
hiç çillerunez. 

Fıdcat tabiat sizi !;illi yaratmış ise 
hiç Uılllmeylniz. Nice güzel kızların 

Buğday renkliler için tavsiye edile. 
cek boya rengi mercan ruj ve haf ü 
brUn dudak boyasıdır. 

Mercan ruj orta rcnklil~r ve bilha!. 
sa gUneşin yaktığı deriler ıçin çok ya. 
kışır . 

Esmerlerin parlak dudak boya kul. 
]anması lA.zımdır. ~u renk siyah saç. 
tarla çok güzel tezad yapar. Eğer yU. 

zUnde ruj da kullamyor:;a bu yumu§ak 
pembe renkte olmalıdır. 

Esmerler göz gölgesi kullanmamalı, 
bunun yerine brlyantini t~rcih etmelL 

dir. Briyantin aynı zamanda kirpikle. 
re de fırçalaruna.lıdır. 

Boynun da aynı makya.J1a tuvalet. 
lenmesi llzım geldiğini unutmaym. 
Boyun tuvaleti çene altınrlan başlaya. 

ra.k çene kemikleri boyunca kulak dip. 
Jerlne kadar götürülmelidir. Yoksa yü. 
zUnUze ayrıca güneş yanığı makyajı 
yaptığınız pek belli olur. 

4' Jf. • 

Belki de yazın yüzmesini pek sever. 
siniz. YUzmek en mül~yim tabiatlı 

olan saçlara bile ölüm demektir. Bu. 
nun için başınıza iki ta.ne banyo kas. 

keti giymeniz lA.ztmdır: Kaim dama 
başlığının altına. bir de ince bqlık.. 

Kasketin alna dokunan yerine yağ. 
lı krem sürmek ,yahut da kasketin al. 
tına olmak Ur.ere başa eaınva deıislıı.. 
den daracık bir nerit bağlamak deniz 
suyunun saçlara. kadar girmeeine ma. 
ni olur. 

Haftada bir iki defa saçlarınızı azı. 
erk briyantinle fırçalamak suretile gü. 

neo ve denizin kurutucu ve sertleştirici 
tesirlerine mani olabilirsiniz. 

DantelMan orijinal bir bluz ..• ön
deki gene dantela.dan volanların ver. 
d"ği hususiyete dikkat edinız. 

Söyliyeceğim son öğüdü de hiç unut Dantelldan zarif bir bluz 

mamalısmız. Yaz gezmelP.rini dalma 

kısa topuklu ve tabanları gayet elasti. le baldır ve kalÇalara çok faydası var. 
ki iskarpinle yapınız. Hatt! tabanları dır. 

ldstik olanları tercih edin. Plajda yürürken, denize doğru gider 
Taban ve ayak parmaklan hareke. ken daima derin derin soluk almayı da 

t ini mUb:ılagalı yaparak y:ıvaş yavaş unutmayın. 
yürUyün, bu yürUyüşün ayak bilekleri- Güzellik doktoru 

yll.ılert çlllidir. Geçen sene lngilterenln --------------------------

güzellik kraliçeliğine seçilen kızın yü. 

zti çllll idi. Maamalih çillerden boş. 

lanmıyonanız bunları akıllıca yapa.ca. 

fmız makyajla gözlerden gizliye bilir. 
siniz. 

• • • 
M:alcya.j meselesine gelelim. BUtün 

sene aynı makyajı kullarunamanw 
yukarda. söyledim. Mideniz nasıl kl 
her gUn ayni yemekten tiksinir+ yüzil. 

nüz de hiç değişmiyen ayn1 tuvalet ten 
yorulur. Yüzünüze de değieiklik verin. 

Hu.smıt bir güne3 rengi makyajı, giL 

neeli havalar için size yeni bir revnak 
ve güzellik verir. 

Zaten açık havada geçireceğiniz kı. 
sa. bir zamanda yüzünüz tabii bir renk 
alacak ve kullanmakta olduğunuz pud 

ranm o zaman hafif geleceğini göre. 
cebiniz. İşte burada güneş yanığı için 

husust bir krem kullanacaksınız. Bun. 
lar piyasada vardır. 

~mden az bir parça ile yüz ve bo. 
yun ovulur. Hatta bununla deniz ban. 
yosuna bile girebilirsiniz. Derinin te. 
neffüstine de mani olmaz. 

Bu kremin üzerine sarışınlar koyu 
rqel renkte pudra, buğday tenliler de 
azıcık aşı ile karı§ık r~el, esmerler iee 
qı boya renkte pudra sUrmelidir gü. 
netten yandıkça pudranızın rengi de 
kayulqmalıdır. 

Güneşte yamru§ sarışınlar için ka. 
Y!llya çalar renkte nıjla bundan az 

daha koyu dudak boyasmdan daha 
Yakıtacak bir eey yoktur. 

Eğer san~ının ~özleri mavi ise yal. 
nız geceleri olmak c:1rtilc az mavi göz 
gölgesi kulhı.nm::.k p:?k güzel tesir bL J 
raacr. 

Memleket mektuplara: 

Maraş su tesisatına 
kavuşuyor 

.. .. . ı.· 

•"'-" 

Maraşta parke dö§cnen caddelerden birisi 

Marat muhabirimiz yazıyor: 

1 
. Nüfusu gittikçe artan Mara.ı her yıl 

bıraz daha güzelleşmektedir. 

Vücuda getirilen işler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Ayn ayn birer kıymet 
ifade eden bu tesisatın belli başlılarını 
verelim: Bir zamanlar hastalık ve mil<-

rop yuvası olan pis dere sularının ilzer. 
!eri kapatılmış ve o tarihte bü}"Jk mik-

yasta vefiyata sebep olan bu yerler yol 

ve bahçe haline getirilmiş ve bu ameli. 
ye esnasında kanalizasyon da temin e

dilmiştir. Kurulan santral-dan elektrik 
temin edilerek şehir baştan başa tenvir 
olunmu}tur. 

Şehrin methalinde çirkin bir manza. 
ra arzeden eski mezarlık kaldırılm.rı ve 
yanı başında geniş ve asri bir kabristan 
vücuda getirilmitşir • 

Yeni mezarlığın binaları, havuzlan 
ve ağaçlanması tamamlandığı gibi orta-

ya bir ıehitler !bidesi dikilmiştir. ı 
Merkezi vaziyette olan yerde 11er ~ 

tilrlü vesaiti muhtevi bir çocuk ba.b • ~ 
çesiyle aile parkı tesis e.dilmiş, zeınifıl ~ 
parke ve direkleri beton bir pazar yeri ~ 

·ıci kurulmuş, ekmek fabrikası açılmış, 1 ~ 

kahramanlık abidesi dil<ilmiş, şehitle! 1 
çeşmesi in~a olunmuı. asri otel ve gaı:I• ~ 
no açılmış, bando tesis edilmiş, aıı' ~· 
caddeler ve kaldırımlar parke .clöşeıı • 
miş, yangın teşkilatı kuvvetlendirilınir ~~ 
tir. ~ 

Belediyenin bu yıla ait çalışııı' ~ 
programı da zengindir. Yaprlacak işle.o 
rin en mühimmi; suların fenni surettO 
isalesi ve elektriğin sudan istihsaJidİ'' 
Te!is<ıta ait proje yaptırılmış ve tas • 

diktan çrknuşt:r. Bu yıl bir spor sahıısl 
da tanzim olunacak, ıehir imar plan 1e 
haritası tamamlanacak, bir bakteriyo • 
loğ celbolunacaktır. 

Kilis ortamekteb"n°n 
bu seneki mezunları 

Mektep müdürü 
Zühtü Ayçin 

Kilis orlamektebi 

Bu<ada kültilr 1 
hareketleri git -

til<çe canlanmak • 
tadır. 331 de tesis 

edilen idadi 925 te 
orta mektebe inkı

lap etmi~ ve o ta • 
rihten şimdiye ka-

dar 239 mezun ve. 

rilmiştir. Bu aene -
nin mezun sayısı 

otuz dörttür. 
Van orta mektep 

m:.idürlüğünden naklen tayin edilen Ay. 

çin mektebe lilzumlu olan ihtiyaçları t~ 

min etmif, muhitin derin sevgi ve say • 

gmnr kazanmıştır. 930 danberi müdür -

lük mevkiini işgal eden Zühtü Ayçin 

hakil<i bir kıymet sahibidir. Memleke • 

te bir çok bilgili genç etiştinniştir. 

Mektebin sekiz öğretmeni ve zengin 

bir kitapevi vardır. Yetmiş kişilik ve 

her türlü techizata malik izci teşkilatı 

vücuda getirilmiştir. Bina ihtiyaca kS -

fi gelmiyor. Hele bu yıl müracaat sayı. 

sının yüzU bulacağı tahmin edildiği cL 

hetle talebenin mevcut binada bann • 

talebelerinden bir grup 

ması pek mil§kül bir safhaya girın~ tJ' 

lacaktır. · 
Direktör güzel bir bahçe tanzim t't; 

miş ve mektebin işgal ettiği saha~ı ~ 
örgü altına almıştır. Bahçede genı~ 
kışlık teneffilsane de inşa edilmiştir· (• 

Okuma hevesi daima artmakt~~~ 
Yedi sekiz sene evvel elliyi geçını) 1' 
talebe mil<tan bugün iki yüz elliyi bıı 
_m~u_ş_tu_r_·~~~~~~~~~___.-/ 
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kraı n ka11nda kalını§ oldular. iki dük 
de baştaki üç ıüvariye tehditklr nazar
lar atfediyorlardı. 

Çünkü, süvariler farkeldilecek kadar 
yakla~mrşlardı ve iki dükün de Konçini
nin dUşmanlan oldukları maH\mdur. 
Akim kalan suikasdin mürettiplerinden 

b~ri~in;n de belki Konçini olduğunu dü
ıunüyorlardı. Maınm olduğu ve!jhile ya
nılmıyorlardı. Bundan başka, bu suikast 

e5nasında krala refakat etmelerine de 
belki onun sebebiyet verdiğini düşünü· 
Yor ve hic'ldetleri büsbütiin artiyordu 
B 'k' b . e, 1 unda da yarulmryorlardı . 

. ~arda yan bu muvakkat yalnızlıktan 
lıtıfade etti. En vazih sözlere nasıl ce
"~P verebil "yorsa, oğlunun gözlerile 
'0Y1cdiği sözlere cevap olarak, gayet 
Yavzı •esle ve kralın sözlerini tekrar 
tclcrek: 

.. - Sadakatleri her zaman kendisini 
&ostcren bu ceıur ve iyi adamlar arasın
da katil ,,ardır dedi. 

1t Jan, izah etmeğe lüzum görmeden 
~endi.tinin bu kadar iyi anlaşılmış oldu-
6Unu ·· k gorme le hayret etmedi. Parda-
Yanrn hiçbir ıeyi onu artık hayrete dü
~Ur'tlüyordu. Gözlerile bütün kafileyi 
ıarct ederek ayni taVIrla cevap verdi: 

- Kaı:ııer vardır deyin, daha doğru 
olurt T db" . d"· •• e ırlı hareket ederek evlcr!ne 
don enler .. Ve manastırda kalmıı olanlar 

a ba'.lka ... 

1e Pardayan, bu sözlerden, oğlunun her 
k Y-den kendisi kadar hattl belki de 
cndfı'nd f 1 h la · en aı a aberdar olduğunu an 
dr, ve sordu: 

- Nasıl?. Jandarma kumandanı da 
Glr? 

~ - Hayır, bu değil ... Maamafih bun 
n tanıamlle emı.n değilim. 

merhamet dolu bir nazar atfederek ını· 
nldandı: 

- Zavallı ihtiyar! 
Uç siivari kralın yanına yaklapnea 

atlarından indiler ve bir kaç admı iler
lediler. l-.!övi baıta bulunuyordu. Kon
çiniyle Depernon maalmemnuniye arka
da kalmışlardı. Böyle hareket etmel&
rinde sebcb vardı. 

Filhakiita, yolda vakitlerini bot ge
çirrı;ıemişlcr ve Jandarma kumandanını 
bUyük b:::- kurnazlık ve ustalıkla iknaa, 
çahşnuşlardı Zaten bunda güçlük çek
mediler. Nö·Ji tabii, yiğit Jana kartı ikaz 

et\ilmişti A rbr • Sek sokağındaki dö
ğ üşü, birço1t adamlarının yaralandığını, 
.. : ken:lisinin de tehdit edildiğini unut
mıırr.ıştı . TJnutmamııtı ve affetmemişti. 
Yiğit ]anın bütün cürümlere kadir oldu. 
ğuna ıamimiyetle inanıyordu. Tabii yol 

rırkadaşlıırrnrn mübalağalı ve uydurma 
malUmatlaıır.dan da istifade etmİ§ ve 
bunlara da İt'.lnmıştı. 

Mademki, §İmdi artık harekete geç
mvk zam:ını ~el!nişti, Konçiniyle Deper
non kaydi ;htiyatla hareket e.diyor ve 
jandarma kumandanını istediği gibi ha
rek~t ecforek htasıl olacak bütün mesuli

yetin cnun ULe!':ne yükletilmesini iıti
vorl:\t dı. Kendilerine gelince, vaziyet 
ve icabata göre, ya onu tasdik ve teyit 
edecekler veyahud da İ§in içinden gizli

c:' sıynlacakladı. Hülba heme suretle 
olursa olsun, kendHeri zeytinyağı gibi 
suyun ürerine çıkacaklardı. 

Bu işte yalnız: Növi hüsnü niyetle ha
reket ediyor ve onların menfaatine ça
lrttığrndan zerre kadar şüphelenmiyor
du. 

Növi kralın kar§ısında durarak ııelinı 
verince, kral sordu: 

' 

... 
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faaliyetini, yiğit Janı ararken öğrenmiş. 
ti. Bunun içint kendisine has bir muha. 
kemeyle, bütün bunları Janm sayesin 
de öğremliğine tamamile kaniydi ve 
onun hakkını teslim etmek istiyordu. 

Malfım olduğu veçhile, dördüncü 
Hanrinin, Pardayana sarsılmaz ve muL 
lak bir itimadı vardı. Sözlerinden ıüphe 
edemezdL Elini, heyecan terile ı!lan. 
nuş olan alnına götürdü ve içini çeke
rek! 

- Demek ki, delikanlı, benim ölümU. 
mü istiyen sefillerin kim olduklarını bL 
llyorsunuz. Ve demek beni bir defa 
daha kurtardınız? 

Pardayan oğluna meydan bırakmadan 
onun yerine cevap verdi: 

- yanılıyorsunuz, Sir. Bu genç, şi01-
diye kadar sizi iki defa 'daha kurtarmış. 
tı.. Henüz birkaç gün evvd, onun bir 
tek kelimesi bir adamın elinden kamayı 
düşürmüştü, bu adam sizi .. 

Jan sözilnü keserek : 
- Mösyö dö Pardayan, dedi, çok rica 

ederim, krala bundan bahsetmeyiniz 1 • 
Hanri heyecanla bağırdı: 
- Bilakis söyleyin!. Kendisine bu ka 

dar cesaretle ve hiç bir menfaat bekle
meden saidık olan kahramanları kral ta
nımalıdır. 

Pardayan, dud:ıklannda belirmek ü
zere olan tebessümü durdurarak de
vam etti: 

- Filhakika, Jan birçok §eyler bili
yor. Ve belki de bunun için, onu, ma
jestenin gözünden düşürmek istiyorlar. 
Muhakkak olan bir ıey vana, o ıda, ltra
lı kurtarmak fırsatını bulacağını söyler
ken mUbalağa etmemi§ olmasıdır. Ba
na gelince, ben, kral onu uzaklaştırmak 
la, kendisine bitmez tükenmez bir sada
katle bağlı olan bir mUdafiinden kendi-
• f 

böylelikle kendiıc.ini öldürmek istiyen
leri serbest bırakmış olacaktır. 

Bu sözleri çok müessir ve emin bir 
tavırla söyledikten sonra, kendi ken'dine 
ilbe etti: 

- Şimdi gel de işin içinden çık! .. 
Ha!lriye gelince, o, hem dehşet için

de kalmış, hem de son derece hiddet• 
lenmişti. Şöyle düşündü: 

- Bir ayda, üç süit.."'2st! .. Ve hiç kim
se bundan şüphelenmedi 1 Ve bu iki kah 
raman olmasaydı, öbür dünyayı çoktan 
boylamııtım ! Alçaklar beni öldürecek
ler 1 Fakat mademki artık ikaz edildim, 
kendimi nasıl müdafaa edeceğimi bili· 
yorum!.. 

Ve gayri ihtiyari, yüksek sesle: 
- t~te, şimdi iş tamamile değişti, 

dedi. 

Pardayanla oğlu, yekdiğerine seri bir 
nazar atfettiler. Korku, kralın üzerinde 
tesirini icra ediyordu. Bu korkunun te
siri altında tavırları biı1denbire ceğişti. 
Biraz evvel Jana çok soğuk bir muame
le yaparken bu defa samimi ve hatt! 
mutadı veçhile laubali muamele yapma
ğa başladı. 

- Demek ki delikanlı, dedi, şehrimiz
de, sırf bizi müdafaa etmek için kalmak 
istiyorsunuz, öyle mi? 

Jan şayanı hayret mertlik ve sami• 
miyetle cevap verdi: 

- Sırf bunun için demek mübalağa
lı olur .. Fakat şüphesiz kalmak istemem 
de bunun da bir hayli tesiri vardır. 

Bu cevabı tahassüsle duymuş olatı 
Pardayan, kendi kendine: 

- Mükemmel dedi ve tebessümle il!
ve etti: 

- Fena bir nc:l:Hm olacaktır .. Tıpkt 
babası gibi. 

Cevap Hanrinin ho.suna .ı:dtmi~ti, Gill· 
,. . • 



.s;· -, 

~ 

o 
> 

o 
~ 
:ı:ı 

rJJ 

I"" 
l.'!I 
:ıı ... 

322 PARDAVANIN OCLU 

- Mertlidiğine hayranım, delikanlı 1.. 
Doğrusu hoşuma gidiyorsunuz. 

Liankurla Belgard, wziyetin bu meç
hı11 gencin lehine döndüğünü görünce, 
hayatlarını ona medyun olduklarını ha
tırladılar ve ona tatlı tebessümlerle bak 

mağa başladılar. 

Kral kurnaz bir tebessümle devam 
etti: 

- Fakat söyleyin bakayım, siz.ide gör
düğüm bu değişikliğin sebebi nedir? 
Çünkii pekal§. hatırlıyorum ki, gimdi 
bu kadar kahramanca müdafaa ettiğiniz 
hayatımı bundan bir müddet evvel elim
den almak istemiştiniz. 

Jan hiç şaşırmadan ve ayni ciddi ta
vırla cevap verdi: 

- Çünkü, şimdi bildiğim şeyleri o-

zaman bilmiyordum. 
- Ya?. Neymiş bu öğrendiğiniz şey? 
J an hürmetle eğildi ve sadece: 
- Siz, onun babasısınız! dedi. 

XXIV 

Hanri bu sÖ?:lerin manasını pekala 
anladı. iki .dak:ka evvel söylenseydi bu 
sözler onu şüpheye düşürecek ve belki 
de kızdıracaktı. Jana karşı hissiyatı de
ğ:ştiği için, bilakis bu sözler onu büs
bütiin temin etti. Pek haklı olarak Ber-

tiy'n babasına gösterilen sadakatin, 
krala gösterilen sadakatten daha kuvvet 
li ve ateşin olacağını düşünüyordu. Bi
naenaleyh bu cevap da birincisi gibi o

nun hoşuna gitti. 
Maamafih h:çbir şey söylemedi ve 

gözlerini Par<layamn oğluna dikerek. 
onu görmeden, bir müddet düşünceye 
dald:. Kızını dü§ünüyordu. 

Onunla meşgul olacağı hususllndaki 
~adini niçin tutmamıştı? Başında bir 
~ok işler olduğunu kendi kendine s8yli

r k n 

Halbuki, hakiki sebeb, genç kızın ken 
disini karşılayış tarzının onu ıaıırtmıı 
ve ürkütmüş olmasındaydı. Önüne bir 
hakem gibi dikilmek cesaretini göster 
mİJ olan bu genç ve garip kız, onu fe
na halde şaşırtmış mahcup etmiı, yer 
lerin dibine geçirmişti. Kendisine teklif 
edilen, aervet, ünvanı ve üstelik muhab
bet ve şefkati ayni vakur haliyle reddet
mitti. Öyle ki, kral bir daha onun kartı· 
sına !itkmağa cesaret Odememi§ti. 

Şimdi, onunla meşgul olması icap et
tiğini tekrar kendi kendine söylüyordu. 
Hiçbir §ey yapamazsa bile, hiç olmazsa, 
fevkalbeşer kuvvetini ve çılgınlık dere
cesine varan kahramanlığını takdir et
tiği müdafiini ona methedecekti. 

Bunları, samimiyet ve hüsnü niyetle 
kendi kendine söylüyordu. Vakia bunu 
söylemekte yapmak arasında bir hayli 
fark var'.dı. Baba hissiyatı onda gayet 

azdı. Diğer taraftan, resmen kızı ola
rak tanınmasına imkan olmayan Bertiy 
de - onca - şaşırtıcı bir ahlak bulun
duğu için, onun karşısına geçince sıkı· 
lıyordu. 

Luvra dönünce, bütün bunları tekrar 
unutacağı tahmin edilebilirdi. 
genç kızın da bunu istediğini, 
kendine ı;öyliyerek, peşinen 
gösteriyordu. 

Esasen 
kendi 

mazeret 

Bir müddettenberi, kraliçenin bahçe
leri istikametinden, gitgide yaklaşan 

kalabalık at nalı sesleri geliyordu. Bu
nun ne olduğunu pekala bilen J an müs-

tesna olmak üzere, hiç kimse buna e
hemmiyet atfetmedi ve belki de farkında 
olmadı. Yalnız Hanri tam cevap vere
ceği bir sırada, başında Depernon, Kon
çini ve Növi bulunan süvari kafilesi, 
kiliseyi dolaşarak kraliçenin bahçeleri 

ilerli or-

• 
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ıdu. Kral gürültü üzerine döndü ve de
ğirmenin alt tarafından büyük bir sür' 
atle geçen, bu upuzun süvari hattını 

&ördü. 
Kendisine büsbütün emniyet geldi. 

Dudaklarında, memnuniyeti göısteren 

bir tebessüm belirdi ve Jana cevap ver
meği unuttu, 

Diğerleri de, onun gibi dönmüşlerdi. 
Hepsi, dört nala yaklaşan süvari alayı
na bakıyorlardı. 

Yiğit Jan da diğerleri gibi hareket 
etmişti. Yalnız, onu gözden kaçırmayan 
Pardayan, onun birdenbire hiddetlendi
ğini ve gözlerinde hiddet ve tehdit ale
vi parlaôığım gördü. Jan, ayni zamanda 
seri bir hareketle, kemerini düzeltti, kı
lıcını çıkardı ve kaçınması imkansız 

olan mücadeleye hazırlandı. 

Pardayan bütün bunları bir bakışta 

görmüştü. Ve anladı gözleri sırayla 

Jandan kafileye ve sonra krala döndü, 

Hiçbir şey söylemedi. Fakat dudakların
da bir bıçak kadar keskin olan tebessüm 
belirdi o da seri bir hareketle kılıcını 

çekerek hazırlandı. 

Bu aralık, Konçini, Depernon ve Növi 
küçük grupun ilerisinde duran kralı 

farketmişlerdi. Hep beraber, şapkalarım 
çıkardılar ve ciğerlerinin bütün kuvve
tile bağırdılar: 

- Yaşasın kral! 
Ve bütün kafile, müthiş bir coşkunluk 

ve gürültüyle tekrarladı: 
- Yaşasın kral! 
Ve daha uzaktan, süvarilerin arkasın 

dan, ayni ses bir aksi sada halinde du
yuldu bunlar, atlardan daha büyük bir 
süratle ilerliyen uyudurulmuş şayianın, 
atl.mn p~~ine takmış olduğu meraklı

lardı. V t" onlar da, sebebini bilmeden, 

Büyük bir sevinç içinde bulunan kral 
müteaddit defalar eliyle selamladı ve ba
ğırdı: 

- Teşekkür ederimi 
Ve kendisine refakat edenlere dö

nerek, neşeli ve mesut bir tebessümle 
ilav etti: 

- ölümümüzü istiyen sefillere rağ

men, çok şükür onlardan daha kalabalık 
olan ve sadakatleri her zaman kendisini 
gösteren birçok cesur adamlar da var• 
dır. Doğrusu bu, beni mütehassis edi-
yor! ' 

Bu sırada kralın sağında Belgard ve 
Liankur, solunda Pardayanla oğlu bulu
nuyorlardı. Pardayan, Janın kralın tam 
yanında bulunmasını temin eden bir va• 
ziyet almıştı. Kral bu sözleri Jana hita• 
ben, tatlı bir tebessümle söylemiş ve 
böylece bunun en büyük payesinin ken• 
disine ait olduğunu göstermek istemiş· 
ti.. 

Jan hiçbir şey söylemeden, ciddi bir 
istih?.ayla eğilerek teşekkür etti. Parda
yan gerek bu istihzayı, gerekse Jaı::ıın 
doğrulurken baştaki üç süvariye atfet
tiği ateş dolu bakışı gördü. 

Hanri h içbir şeyin farkında olmamış• 
tı. Çünkü, yaklaşan süvarilere dikkatle 
bakmakta devam ediyor ve bir türlil 
onları göremiyordu. Çünkü henüz uzak· 
taydılar ve çünkü bilhassa, gözleri gün• 
dengüne zayıflıyordu. Çabucak tavsiye 
etti: 

- Baylar, çok rica ederim bu hadise
yi sükutla geçiniz. Mesele, basit ve e
hemmiyetsiz bir kazadan ibarettir. Bu
nu unutmayın. 

Ve cevap beklemeden iki üç adım f.. 
lerledi. Çünkü uzun müddet ayni yerde 
duramryan. sabırsız bir aıdamdı. 

Bu hareket üzerine, Pardayanla Jan. 
iki dükten birkaç adım mesafede ve 
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'F'a~1{)!~.aralı posta kutusuna Sirkecide Vezirbahçcsi kıraat'hanesi p Dl• doktoru !i olan 48 çift, 20 tek kerpiç evlerin muhammen bedeli beher çiftinin 331 lira 22 
~latı k ışaretiyle bir kart yaz acele devren satılık. Müracaat Büyük. ;) Necati Pakşi İİ kuruş ve beher tek evin de 184 lira 27 kunı§tur . 

....._ 5.fidir. derede Fıstrksuyunda Süteymana. i! Hastalannı hergiln sabah 10 dan Ü 4 - Taliplerin umumi ve hususi §artnamelerle keşif ve projeleri görmeli 
~--••••••• goıo li akşam 19 za kanar Karaköy Tilnel İİ ve fazla. malilmat almak ü?.ere Tokat İskan Müdürlüğüne müracaatları. 

---------------------==-==::.:==. g meydanı Mahmudiye caddesi No. !i 5 - Yapılacak olan bu evler 2 Temmuz 937 Cuma gününden itibaren 1!5 
g 112 de kabul eder. U gUn mUddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 16 Temmuz 937 Cuma gtL 

) 

D~DEn 

ii Sah ve cuma gUnleri saat 14 den n nU saat 15 de vili\yet makamında teşekkül eden Komisyon muvacehesinde tc-
!i 18 %e kadar parasızdır. ii ra kılınacaktır. 
Ü::s::-..::::::::m::;::=::::::===r. r.:Ui 6 - Muvakkat teminat miktarı % 7,5 dır. Banka mektubu hazine, tahvili 

' 

GözHeklml 
Dr. Şiikrü Ertan 

Cağaloğlu Nurucsmanlye cad. No. 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 225615 
AMA 

KLRON doktoru 
Necaetln Atasagu .t 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 
Cumartesi glinleri 14 den 20 ye k!daı 

muayene parasızdır. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 

10 TEMMUZ - 1937 

r::::::::;::::::ı:::::n 

I~ :: HA .. •• .. .. 
il .. 
:: :: 

~~ .. .. 

Şelk<eır 
k lYI lf2> o Inl y 

c:::::I 11 ~ c:::::I 

•• 5.~ Bu kuponları 30 gün ne§redcce 
•• ğiz. Onları hcrgUn kesip stıklayı 
:: nız. 30 tanesini bir acrt halinde bl• 
İi rlktirip ldaremfzo getirenlere bir 
:ı numara vcreccğ~ Sonra ulusal eko 
!! noml ve arttırma kurumunun t<ıtan 
j: bul eubcs1 tarntından tayin oluna• 
ii ca'k bir gtınde bu numaralar arum 
:: da kura çekilecektir. Hediyeleri ,.. 
S! ceman 1500 kilo eelterdlr. •• 
u::ı:u:ı::::::::::::::::::::r.:::::::::::::::nı:::::a 

ve istikrazı dahili tahvilleri kabul olunur. (3957) 

Başı Büyük deresinden kum çıkarmak üzere evvelce ruhsatname alan 
Hakkımn müddeti bitmiştir. Buradan kum çıkarma İ§i tekrar açık arttırmaya 
çıkarılacaktır. Talip olanların istida ile bir hafta zarfında Belediyeye mü.ra.car 
at etmeleri ilan olunur. (B) ( 4061) 

Keşif bedeli ~480 lira olan Büyük Pangaltıda Elmadağı yolunun tamiri &· 

çık eksiltmeye konulmuştur. Ke.,if evrakı ve ~namesi levn.zım Müdürlüğün. 
de görlilebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda. y:ızılt vesikadan ba§ka beledi. 
ye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasilc 111 liralık ilk te. 
mlnat makbuz veya mektubile beraber 15.7.937 Perşembe günü saat 14 de Da-
imi encümende bulunmalıdırlar. (B) (3807) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü keşide 11 7 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.COO, 12.000, 10.000, liralık 

\kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DIKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akşamına kadar biletini de. 

ğiştimıit bulunmalıdır • 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı salat olur ... 

ZAYi - 1978 numaralı araba pli· 
karnı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. 
dan e kisinin hükmü yoktur. 

Kuruçeşmede arabacı Hasan 
9132 

ilkbahar selleri 
Tür nyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka o~nuz 
V.AKIT Kitabevi - 75 kurua 
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, ~aş aı~ıroso 
Biiyilr bir ıztıraptır 

Başınız 

ağr1yorsa 

Derlıal bir 

Kaş 

Sefa/in 
alınız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütün ağrıları 
derhal keser~_,,~ ... 

Eczahanelerden 
t ilk va t2 ilk 
ambalajları 
arayınız. 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiimmliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Resimli hakiki bir vak'a 

Geç 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguiiyetten 

sonra, buruşuk ve 

yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 

son derece yapışma 

hassasını veren fev

kalade inceliği adeti 

Saat 
yeni 

6,45 de bu 
ve 

"4 te bir,, 
kullandı. 

sihramiz 
pudrayı 

Bir mik-
na tisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild 
için son derece ya
pışma hassasına ma
lik gayet ince bir 
pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlanmz bile pyanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

Saat 
hayret 

7 de pyanı 

bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmu~. hatta bütün si
yah benler kaybolmut
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma ha,sasma ma
liktir. 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g-llne§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlannda, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

yUzde leke ve tabaka teşkil et

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de son derece yapışma hassasını 

veren ve fevkalade ince olan bu 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'Jyyen müteessir olmaz ve 

sihramiz "4 te bir,. pudrayı kul· 

lanınız. Neticesinden son derece 

memnun kalacaksınız. 

1 Binlerce Tokalan müşterisinden müessesemize mektup yazan· 
larm mii~ah edeleri kendiliğinden gelen en k),netli de:lillerdir: 

(Tokalon krem ı·e pudralannı k11llnnmnya bn~lad1ğrn giin· 

denberi cildim hendi krem ve pudra.~rnı buldu) 
Beylcrbey .... K. caddesi ..•.. Mu 

( Kremlcrinizin bir hafta zarfında cildimde ~ö termi!j oldu
ğu i)i te irdcn miitcvellid memnuniy?timi isim ve adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... lb .. So ... No. 11 Ra ... 
Mektupların asılları dosyalarrmızda ısaklıdl?'. 

Heır akşam -
Bayan 

HAMiVET 
p A - Bahçesinde 

F AZiL ÇiL iLACı H l
r:r.:::::::ınmm:::::::::::mc:::::ıımt111Sı1~ 

Sizi çil ve lekelerd~n kurtarır ~j .. .. 
:ı::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::== 

1
- Birinci sınıf Operatör- -
Or.CAFER TAYYAB 

Umum! cerralıt ve sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Ytlz, meme, karm bu· 
~uklukla.rı,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı~ 

Muayene: Sabahlan M e &C !J nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ı 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Satılık ev 
Kasımpaşada Camiikebir Dcreboyu 

Dörtkuyu caddesinde 3 katlı 12 odalı 
klrgir ve her §eyi tamam olarak satı ~ 
lxktır. Talip olanlann apğıdaki adrese 
müracaatları. 

Kası:ınpaşa: Camiikebir Dere boyu 
Dörtkuyu caddesi 1-18 numara. 

(9018) 

TOPTAN KiRALIK 
Tophanede Karabaş mahallesin· 

de Lüleciler caddesinde 26 - 28 
No. altında bir kahvesi olan 22 odalı 
mükemmel terkos ve elektrik tesi
satlarını havi han toptan kiraya ve· 
rilecektir. Derununda sahibi Hacı 
Hamide müracaat. (708) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İdareleri İstanbul le\'aZnn amirliği. 
ne bağlı müessesat için 32 bin kilo 
kırmızı domates, 80 bin kilo patlıcan 
on bin kilo bamya 1300 kilo yeşil in. 
ce biber, 4000 kilo dolmalık biber 
11500 demet maydanos 13 Temmuz 
937 Salı günü saat 15,30 da Tophane. 
de Satmalma. Komisyonunda kapalı 

zarfla. eksiltmesi yapılacaktır. Tah. 
min bedeli 6774 lira 75 k~tur. !Ik 
teminatı 508 lira 10 kuruştur. Şartna. 
mesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(16) (3670) 

TERZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

HlERAKŞAM 

Münir Nureddin 

Panoıama 

Bahçesinde 

10 TEMMUZ - 1937 

EN BCVCK HAKiKA1 

D 

o 
L 
• 
ı 

Diş macununun yarattığı 
sıhhat, cazibe ve güzelliktir! 

''ft'4 liğinde parlak neticeler veren "Radyolin,, harikulade müessir 
terkibi, daima tazeliğile temayüz et
miı ve on binlerce kişinin tercih et
tiği yegane dit macunu haline gel~ 
mİ§tİr. Dit hıfzıssıhhuında ve güzel-

yolin., ıizi terkibi meçhul ve b~ 
miali pahalı ecnebi müstahzar 

dan da müatağni lalmııtır. 

D AD • 1 

Her akşanı 
Memleketin en yUksak sanatklrlarlla blrllkt• 

• 

T A K S • M Belediye 1 bahçesinde 

MeVClUl't pırogırama noaveteıı1 

lzmirden gelen Nerinıaf1 
Tanburi F AHRI tarafından Anadolu halk türküleri. Çalıku~u L% 
FIYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir :!'~ N 
genci tarafından BOKREŞ radyosunda dinlediğimiz SIGJY · 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

Alameti 
farika 

ISTANBUL f) 
Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi ( eski Gla\1811 

sokağın köşesinde 
TELEFON : 41429 

Resimli kataloğumuzu posta ile isteyi~z~ 

ADEM i i K T i O A R ...__. ~-, 

• 
1 

·- Tabletlerı • Her eczanede arayınız. ! Pasta kutuau 1255 Hormobln J -· 

a . 
Antika tabak kmldı diye üzülme; olan olmuıtı;.-Şimdi ~it' 

çare ara. DUROF1X kınklan ayni yerden tekrar kınlmıyacak • 
yapışbnr ve kederini sevince çevirir. 

Umumi satı~ yeri: Karaköy Haraççı sokak ~o. 5 
Ömer lıçen 


