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in alevlendiğini gördüğümü.% Pekin 1'6 oioonnı. Japon filcsuntm göründüğü bildirilen Pi.çili k-Orfe-
9ini göatenm harita 

in - Japon 
i .alovlcan.iyo 

C> Japon tayyareleri Pekini bombaladılar, halk 
~ık P,cllffı.~e.... Eçnebiler tayyarelerle kaçıyor 
J·ç~· körfezinde Japon 

c· ,,·.~ ·'.,filosu göründü 
•1 rı·ıne:r; Japon hücumunu topçu ateşile püskürttü 
. n911tere .Japoınyaya karşı 1 Kutup yollyle 
~ hıllYışterekeın harekete San Franslskoya 

lonara 13 g~çmek mı istiyor . ıfiE:?'~. ~~~~~~"2 
lııaırırtıata .. - Pekınden gelen son 1 Pekin 13 - Halk panik halindedir. ı us ~t~ 
Soıt \'ah" gore şimali Çinde vaziyet Yüz binlerce kişi meçhiil istikametlere • er,-•. 
tİln Cep~: bir §e~il almııtır. Harp bü- d~ğr_u kaçışmaktadır. 1~~1 .. ıen.esindeki ı .... ~~\\..: ... 11!!!_~~~::2; 
~Itır. lt lc~de bUtün şiddetile batla- buyük felaketten daha buyuk hır Japon · ~ •:fi ATL H 
ti iıtıka er 1ki tarafın da geri dönmcle- felaketinin gelmekte olduğu anlatıl- ~ ~x ~ 
l!ir. 111 kalmanuş telakki edilmekte- maktaldrr. • 't <~~ \" .. • Lı 

• h "f, - ·- T, . MM Nankın UkClmeti ıonuna kadar Çin . .,,.. .,,. ·.J 

vatanını müdafaaya azmetmiıtir. _ _ ,,,,.,,- / 
~+.-Jıı.ı~~~ 

Çindeki Japon kuvvetleri 
Londra 13 - Pekinde gelen ıon ha

berlere göre Japonlar Mançuk.xlan 
Tientsine 3000 asker göndermiıterdir. 
Şimali çindeki Japon kuvvetlerinin ye· 
kunu daha timdiden artmıttır. 

Japonlar Çin ateşi altında 
Pekin 13 - Çin kuvvetleri ldün Pe

kin civarında ilerlemek istiyen Japon 
kıtaatmr top ateıi altına almı§l;ırdrr. 

Japon ilerlemesinin durdurulduğu bil
dirilmektedir. 

Sflngil sftngfiye 
Pekin 13 - Dünkü topçu ateşinden 

sonra bugün ilk defa iki taraf kısmı 

küllileri süngü süngüye harp etmitler
dir. Muharebe pek kanlı olmuıtur. 

Zayiat §imd:ıden tahmin edilemilecek 
kadar büyüktiir. 

Harb esnasında Japon tayyareleri 
harekata ittirak etmiş ve Çin cephesini 
ateı altına a1mll'jtır. 

Pekin bombardıman edildi 
Pekin 13 - Bu akpm iki Japon tay

yaresi tehir Uzerinde uçtu ve attığı bom 
balarla ıehrin .büyük binalannr tahrip 
etti. 

(Deuamt 7 ~.>. 
Bovyet tayyareciler.inin takip etti.kum 

~ı (Y'1ıNt 2 ~). 

lngiltereye, Türkiye ve 
Yunanistana 

12 adada 
Kuvvetini göstermek 

i_~tiyo~rrıuş 
• 11 

ltaıyan tahtelbahirl.erimn §ehrimizi ziyaretleri gününde Galata nhtımrn<!a 
alınm~ resimleri 

fngiliz gazeteleri ftalya ba§Vekİ· bu on iki adanın Egeyi Akdenize 
linin on iki adayı ziyaret zahmetini birle§tİren sularda bulunduğunu ve 
ihtiyar edeceğinden bahsetmektedir· Anadolunun cenubu garbisindeki 
ler. münhaniye yakın bir sıralanışları 

Ege denizinin eski h"aritalarrnda• olduğunu bütün Türkler bilirler. 
cenubi saporat adalan adiyle anılan (Devamı 4 üncüde) 

40 artist mayolarını 
arıyor 

1592 

r-tayo: 4 

-

Llrallk 

Mubtelll hediyesi 
olan 

Bu müsabakaya muhakkall 
ı,ıırak ediniz 

~. 

• 

ArUst: 4 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin magosu hangisidir ~ 
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Dokuzuncu Yerli 
Mallar sergisi 

Vazauıı : ff. Güneri 
182, 935 de 195 firmaya çıkmıştır. 

Fakat geçen sene Taksim bahçesin-

,_ ........... -..... -.............................. _ ..... -....... - ........... , .................. : 
! Seyahat Mektupları j 
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Ankaraya girerken 
Şimdiki mektepler karşısında 

eski devri bir hatırlayış ... 
Va(l:alfl1 : Hiisegin Ri/at 

Milıt sanayi birliği, 27 temmuzda 
açılacak dokuzuncu yerli mallar sergi
sine - bilyük bir faaliyetle - hazırlanı

yor. 
937 sergisine devletçe büyük bir e

hemmiyet verildiğini görUyoruz. lktı
sat Vekili Celal Bayar §Chrimizde bu. 
lunduğu müddetçe serginin hazırlık

larile bizzat me§gul oldu. Devletin kur-
duğu bütün sınai mücşscseler, yine 
devletin iştirakile kurulmuş olan 1ş 
bankası fabrikaları ve Etibank mües. 
sesatını ilk defa olarak bu seneki ser
gide ferdi sanayile bir arada görece
ğiz. Bu hal sanayi, sanayic!ler ve müş. 
teri sıfatile halk için de cidden istifa
deli olacaktır. 

de kurulan sergide birdenbire bu işti
rak rniktan 62 firmaya inmiştir. Bu 
sergiden sonra bir da.ha !stanbulda 
sergi bile kurulmaması mevzuubahs 
olmuştu. Bereket versin ki bu fikirden 
çabuk cayıldı ve hiç yapılmamaktansa flc 

geçen senekini unutturacak yeni bir 
sergi kurulması faaliyetine girişildi. 

Dokuzuncu yerli mallar sergisi dev
let ve ferd sanayiinin imtihan yeri ola. 
cak. 

İstanbul yerli mallar sergileri mem
leket halkının cidden alaka ile takip 
edegeldiği bir mevzu olmuştur. Her se
ne miktarı bir milyonu aşan vatanda~ 
sergileri ziyaret etmi§tir. 

Sergiye iştirak miktan da su seyri 
takip etmişti: 

1Ik sergi olan 929 da 75 firma sergi. 
ye girmişti. Bu miktar 930 da 99, 931 
de 113, 932 de 137, 933 de 155, 934 de 

Daha şimdiden 150 firma sergiye 
kaydedildiğine göre bu seneki serginin 
her seneden büyük olacağı anlaşılıyor. 

Bu sergi ile milli sanayi birliği onun 
cu yıldönümtinü kutlulayacaktrr. 

Görülüyor ki sanayimiz çok yenidir 
ve bu sene ilk on yılın hesabını vere
cektir. 

İstanbul gibi iki kılanın birle§tiği 
kalabalık bir fehirde açılacak sergiye 
verilen ehemmiyet yerindedir. Fakat 
biz bunu da kafi görmiyoruz. Geçen 
seneki fena tesirin behemehal izalesi 
için çok kuvvetli bir sergi yaratmak 
iktiza ettiği noktasında tekrar ve ıs
rarla duruyoruz. Alakadı r makamlar
dan _ milli sanayiin yükselmesi 7.emi
nini hazırlamak için - bunu bekleme
liyiz. 

F. Gilııeri 

Hatay istikl81ine 
kavuştu • 

Kont dö Martel yeni rejimi 
ilan etti 

Hatay sonu gelmlyeceğe benzlyen coşkun 
bir bayram yaşamaktadır 

Anta}o~:aı;\.Ş,, (hususi) - Kard.ct Ha- nmaa ııazırtanan-"211rcr--:Qlct tfutınut:'" ıcen 
hy yıllardanberi beklediği istiklaline disinı '6rşılayan nalkı selamlamı;ştrr. 
kavuJmu~tur. Buradan maiyetile hükümet konağına 

Fransız fevkalade komiseri Kont dö giden yüce komiser, orada halk mümes
Martc 1 bir gün evvelden tayyare ile is- sillerini kabul etmiıtir. Kendisine tak
kenderuna gelmişti. dim edilen buketi tcıekkür ederek alan 

Fevkalade komiser postane meyda· komiser ziyaretçilerle kısa bir hv.sbi-

1-'ondra, Paris ve Romada 
muvaffakiyetler kazanan 

Süvarilerimiz 
DUn şehrimize 

döndüler 
'Avnıpanın muhtelif yerlerinde 

yapılan müsabakalarda büyük mu· 
:vaffakıyetler kazanan süvari ekipi· 
miz dün akşam Prandans vapuriyle 
~ehrimize gelmiştir. 

Süvarilerimiz Pragda fevkalade 
parlak bir §ekilde binlerce halk tara· 
fmdan hararetle karşılanmışlardır. 
Kendilerini karşılıyanlar arasında 
süvari arkadaşları da bulunuyordu. 

Süvari ekipimize riyaset eden 
Yarbay Saim şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Türk süvari ekipi bu sene 
Roma, Paris ve Londra müsabakala
rına iştirak etti. At sporunu tanı
yan ve takip edenlerin takdir edecek 
leri veçhile Avnıpada yirmi bir yer
de yapılan beynelmilel konkurlar 
içinde manilerinin azameti ve par· 
kurlarının zorluğu itibariyle Lond
ra, Paris, ve Roma baıta gelmekte· 
dir. Türk ekipi bu sahaları ilk defa 
görmüştür ye çok kuvvetli ekiplerle 
karşılaşmıştır. Buna rağmen ken· 
disine tevdi edilen temsil vazifesini ' 
§erefle ifa etmiş ve a'k yüzle dön
müıtür. Bu müsabakaların her bi. 
rinde birinci, ikinci, üçüncü ilah ... 
gibi çok iyi dereceler almmıştır. 

Türk süvari ekipinin beynelmi
lel sahalardaki muvaffakıyetinden 
bahsederken baıta Büyük Önderi· 
miz Atatürk ve sevgili Ba§bakanı
mrz olduğu halde bütün büyükleri
.,izden daima azamt alaka ve lutuf 
gördüğümüzü de zikretmeliyiz. Bu 
alaka ve IQtfa daima layık kalmak 
C:Iüıünceai ve bu ilham membalann
Clan aldığımız kuvvet de bizi muvaf
fak eden amillerden biridir. 

halden sonra : 
• ••- Yeni rejim size refah ve saadet 
getirecektir. İcap ederse bu uğurda 

Fransa da yardımını esirgemiyccektir,, 
demi§tİr. 

Antakyada 
Kont dö Martcl geceyi lskenderunda 

geçirdikten sonra bu sabah Antakyaya. 
geldi. Antakyada başta sabık delege 
Düryo olduğu halde halk ve matbuat 
mlimessillerile kalabalık bir halk kütle
si tarafından karşılandı. 

istiklalin ilanı 
Delegasyonda şerefine verilen resmi 

ziyafeti müteakip bir nutuk söyliyen 
Kont dö Martel yeni\Hatay rejimini 
alkışlar arasında resmen ilin etti. 

Hatayda yeni rejimin ilanı münfedd 
birkaç vatani taraftarı Suriyeliden baı-

ka her sınıf halk tarafından sonsuz bir 
sevinç ve heyecanla karıılannuştır. Da
ha önceden hcrtürlü tertibat alınmış ol-

lduğundan herhangi ıekilde menfi bir 

hareket icrasına imkan verilmemişti. 
Hatay sonu gelmiyecek gibi görünen 

coşkun bir bayram havası içindedir. 

Karikatilrle mektuplar .................. 

KIRKLARELlNDE 
Okuma odasında cidden hürme· 

te değer bir sessizlik vardı t 

ı_ I Ankarada "CJ.a::i Terbiyo Enstittısa,, 

Ankara, 10. 7 .937 
Şimendifer katan daha Ankara.ya 

girerken herkesin n~ ıii.kkatini çe
ken "Gazi EnstıLUsü" nün ye§illikler 
içine gömülmü§ azametli blnasiylc bır, 
iki sene evveline kadar çöl ve çorak 
halindeki §ehirle jstasyon arası geniş 
sahaya yapılmı§ olan stndyom yerli, 
yabancı herkese gösterir ki modern 
Tilrkiyt) gençliğin kafa irfanını, beden 
sıhhatini ön safta tutmaktadır. 

Şehri gezdikçe etrafa adeta serpil. 
miş olan büyük, büyük okaHar, her o
kulun yanında tertemiz basketbol, vo. 
leybol sahaları hep bu hakikati hay. 
kıran heykeller gibi. 
Şimcndif e.rden ~ıkar çıkmaz ziyaret 
ettiğim Mülkiye mektebinin yeni 

binası yapılırken gençliğin sıhhati, sa.. 
adeti için, neler dÜ§Ünülmemiş? Oku
lun u.rka. salonundan jimnastik saha. 

çirdikten başka iki cuma tatilinde de 
mektebe gelecektim. Elimdeki birçok 
aferin, tahsin varaka.lan ile de bu ce.. 
zalan affettiremezdim. Kabahatlerim 
"çok bilyiik!" olduğu için cezalar da 
bu akdar ağır ve §lddetliydi •.• 

Hasılı bugünün muhiti ve gençliği 

kendilerine yapılan §eyleri belki az ve 
fena görebilirler; belki daha yapılma. 
sı lazım.gelen ve eksik k:ı.lan §eyler 
vardır; fakat bugUnlin rejimi onlara o 
kadar çok Beyler yapmıştır ki, onlan 
bizim gibi yarım asırdan fazla .Benele. 
rin yükünü sırtlarında taşıyanlar gö. 
rürler. 

BugünkU gençliğin bunları bilmesini 
ve ona. göre yürilmesini istemek de 
hakkımızdır. 

Hüseyin Rifat 
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recilerin §en, §atır kaYlla§tıklarmı 

seyrederken b!r bugünün gençliğine 

k~ı yapılan ve gösterilen f cdaklrlık. 
lan, bir de bizim gençliğimizde o gü.. 
nün yanlış görüş ve dilşünÜ§Ü ile bize 
çektirdiklerini uzun. uzun düşündüm .. 
Ve kendimi lımirin yedi senelik ida. 
disinin altıncı sınıfının .. fizik" der. 
sinde, hocanın karşısındaki sıkışık 

rahleler arasında buldum. 
O sıra.da on dört, on beş yaşlarında. 

olan ben, tenef füshaneden dershaneye 
girerken mintanımın yaka düğmele
rinden bir tanesi nasılsa çözülmüş bu. 
lunduğundan hem de "biHla.t'' iki tev
kif cezası almıatım. Bu cezanın verdiği 
acı ile düııünceli, düşünceli hocanın 
takririni yan anlar, yarı anlam8\ din. 
liyordum. 

Ders "Kuvvet'• bahsi jdi: hoca ka. 
ra tahtanın önünde kuvveti tarif edi. 
yor, ayırıyor, topluyor ve bunlara esen 
rüzgarların yelkene çarparak kuvve. 
tin ikiye ayrıldığını bu kuvvetten bir 
kısmının boşuna. gittiğini, öteki kıs
mının da tekneyi nasıl ill!rı ittiğim, 

pervanelere dönerken ~arpan sulurın 

da vapuru nasıl yürüttügünü misal 
getiriyordu. ".Nihayet bilin do oyunun. 
da da böyledir; elinizdeki isteka ile 
sağına veya soluna vurdul~tan sonra 
fildişi bilyalarda da kuvvet yine ikiye 
ayrılır; yuvarlaklar §öyle gidecek zan
nedilirken böyle gider; eğer içinizde 

bilürdo bilen varsa bunu d~a. iyi an. 
lar,, dedi ve talebeye ka.r§ı dönerek; 

- l~inizde hiç bilardo bi!en var mı • 
acaba.? 

Diye sordu; çok iyi bilardo oynadı. 
ğım cihetle "evet; ben biUt-ım. mana. 
sına olduğum yerde hemen ayağa. 

kalktım. 

Bunun üz.erine hoca bana ne dese 
beğenirsiniz? 

- Evet. .. Dün seni bilardo salonun.. 
da. gördüm; oyun oynuyordun ha! Bi
la af iki izinsiz! .. 

Bir düğmemin açık kalmasından do. 
layı iki tevkü ceza.siyle yanıp tutu3ur
ken §imdi oyunların en temizi olan bL 
18.rdo oynadığımdan dolayı hem de bi.. 
ll af izinsiz kalacaktım! Yani iki t&
neffüs saatini knmldanamıyacak ka. 
dar dar bir dolabın jçinde ayakta. ge-

lstiınbul, 13 (A.A.)'-' Rasat
haneden tebliğ edil mittir: 

12 temmuz 937 pazartesi günü 
saat 14 ü 16 dakika 40 saniye geçe 
hafif bir zalzele kaydedilmiştir. Bu 
zelzelenin merkez üstünün İstanbul. 
dan mesafesi 270 kilometre tahmin 
edilmiştir. 

Londra bllyilk elçimiz 
Dün şehrimize geldi 

Londra büyük elçimiz Fethi Ok
yar dün akşam Köstenceden Roman 
ya vapuriyle şc1' .. imize gelmi§ ve 
Floryaya gider ., Atatürke tazimle
rini arzetmi_ştir" 

.Londra elçimiz Kaleden Kösten
ceye kadar otomobille gelmiştir. 

Dayı ile yeğen 
Illr dayı yılbaşı hediyeleri satın almak 

Uzcre yeğenini çargıya götUrdU ve dedi kl: 
- Uğradığıı:mz her mağazada aana cebin.. 

do olan para kadar para. vereceğim, sen do 
bununla. istediğini yaparsın! 
Yeğen hcsabmdrı. pek akıllı davranamadı. 

ÇUnkU ilk mağazaya vardıkları zaman dayı 
ona cebinde bulunnn paranın bir mlalinl ver. 
dl çocuk da 40 kurugluk e§Ya satın aldı. İ
kinci mafaza.da ayni hal tckerrUr etti vo 
yeğen gene bazt e§yalar aldr. ÜçUncU mağa. 
zada da öyle oldu. Fakat buradan çıkarken 
yeJcnlnln cebinde beş paracıklar kalmam.ıf
tr. 

İlk mağazaya girdığt zaman çocufun ce.. 
binde kaç pe.rası vardı? 

Bu bl~mccemlzln cevabmı yarınki nUsha. 
mızda bulacaksınız. 

Garaj 
8 temmuz tarihli Arap aıı.çmın halUdir: 
A zayit B za;>1t C zayit D zayit E mllsavl 

100 amba, ' 
Aldığını bilince §U muadeleyi kurarız. 
A zayit B zayit B zayit C zayit C zaytt 

D zayit D zaytt E mUsavl 161 araba olur. 
Sonra mesele kolayca §U §ekil alır. 

A:'1.7 

B:27 
C:l& 
D:18 
E :l!! 

nu bilmecemizi doğnı olarak yalnız 
FaUhte Behice Kemal hnllclmlştlr. 

14 TEMMUZ - 1937 ~ 
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Vahşi hayvan 
:Mersindeki feci vaka.yı ga.ıeteıerd' 

okumuşsunuzdur: Bir sinem& ınUe:; 
sesi, para vermeksizin dışarrdıın_,.1~ 
redenleri kaçırmak için, p~ 
el ~~ ~ı ektrilc cereyanı salınış. Ada.Dl . 61-
biri parmaklığa. dokunmuş, duŞill' 
mliş. 

İnsanın tüyleri ürperiyor. O 1~ 
manm müdürUne verilebil~k bel' 
zayı hafif görilyoruz. ldamı bile ~ 
leri yatıştıramaz. Eski Çinlilerfl!t ujl 
quisiticnı papaslarınm tasavvur et. 
gi~~ işk~~l.e~ tabi tutulsun~ d~~~ 
cegım; çUnkü ışkence, in.sanlıgın r 
na yakışır şeylerden değildir. .,, 

Zaten, hakçasmı ararsanız, ad t 

öldürmesi kasten değil; kiın buır 
Belki de aklınca bir tuhaflık ya~ 
da istemiştir: Çoluk çocuk paJ111B>"" 
tutunacak, hafifçe bir sadme ile~ 
sılıp çil yavrusu gibi dağılacak· J{ ~ 
disl de bu manzarayı kapıdan, ~~ 
seyredecek. Hatta. kendisine bir ~~ 
temin edecek; herkesler: "Bak! ~eoO' 
güzel ~ bulmuş! . .,, diyecek '16 cil' 
bir hayranlık tebcssümU ile b&k~ • ..r 
Hem be.ş on fukaranın, kaçamak lll-'-
tile, bir iki yUz metre film ııe~ 
mesinin önUne geçecek, hem de r 
halkı ta.raf mdan beğenilecek _ ... ııit 

O sinema. mUdUrUnUn, ~a' 
elektrik cereyanı sokmakta. hl~~!, 
n yoktur. Çünkü dışarda.n seyrç--ı' 
nin imkaru olmadığım anlayanlar .. f 
ralan olsa bile - bilet alıp da ıçeri ~ 
mezler. Elektrik cereyanı için ssrf~ 
ceği para da., hf çbir nema. getlrJJl ~ 
Uzere, kendi elinden çıkacak. Bunu 
bette kendi de pekfila bilirdi. 

O halde o hareketi sif can ~ 
mak, parası olma.yanlan sincJtl 
sının yanına yakla§tırmamak j~ 
dir. Bulldog'ların fukara.ya. gö51 ~ 
dikleri garaz gibi ..• ''Malımı korıııı1 f 
için can yaktım,. diyemez; çlinkil ~ 
ima tecavüz yok. Kimse karına. JJl iP 

olmuyor. Zaten malını koruma.k ~ 
cana kıymağı göre alan adanı da. ~ 

~~ 83YJ.1!!!~ .. Q;~~~~r.~ hıtfl 
· istihkar& Va.mı% yani bir iftıt:1f~ 
miş demektir. 

Mersindeki sinema müdUrÜ, ~ 
ma.klığa. elektrik cereyanı salar:kcJl ııt 
ne suretle dü§ünmliş olursa olsUfl ~' 
disat onun: ''Ben, sinemama. P~ bif 
giremiyecek adamların hayatın~ b1C ol' 
kıymet vermem!,, diye dü.,uıtmUŞ ?J" 
duğunu fan.etmemize müsaittir. ıılll' 
dem ki ortada bir ölü var, onun ıc t<' 
de "esbabı muhaffife,, aramağa ııv 
mız yoktur. ı-t 

Biliyorum ki kanunlardan da. .,~İP 
olmağa. kalkmak, insanııı yilreı1Jt,. 
kurumuş olduğunu gösterir. Fal<,9.tuoil' 
nunlardan sert olan, o sinema. Jll ,.~· 
rünün kendisidir. Sinemaya parJJl ti' 
lıktan bakmanın kanunen cet-351 

0( 
dir? Bilml yorum; herhalde ida.Jll ,,,: 

uŞt" 
ğildir. O sinema müdürü öldÜflll J~ 

ilk kabahati de suçluyu, kanuna. t tct' 
miyet göstermeden, kendi ba,şıJlll. 
ciycye kalkışmasıdır. ~ 

Ona verilecek ceza, idamdan d~ ~ 
olmalı. Kabahatli zabitler, husuSl t'· O 
rasimi ilet askerlikten tardolun~1).r 
sinema müdürü de, şehrin bel ti' 
sinde bir merasimle, iıısaıılı'k' tsJl ~~ 
dolurunalı ve kendisine bir ha~~s.t1·111ıı' 
vah§i hayvan farzederek ona gore 
amele edilmelidir. Ç 
~~~~~N-urull_~ 

Mtlrettlplerln 
deniz R'ez1otlsl. ti·· 

•'Türk Mürettipler Cenı1>'~tgÇ 
hasılatı cemiyetin yardıma nı{Jil' 
azasına ve emektarlarına sar rtİP 
mek üzere bir deniz gezintisi te 

etmiştir. . c"' 
Gezinti ağustosun 28 ine• t O 

martesi günü gecesi yapılaca~U~j1' 
gün saat 16 da Şirketi Hayrı)' ~,. 
68 numaralı vapuriylc KöpriideJ,!11 

reket edilecek ve Boğaziçi ile ~ e~· 
ra gidilerek gece yarısına kaoo" 
lenilecektir • c;ste' 

Matbuat uğrunda gayret g rtİP 
b f • f · ıe ren u eclak"arlar men aatıne plıı 

edilen gezintiye cemiyet meıı~tl ,t 
rından başka birçok kimselerı~ fıİ? 
münevverlerin iştirak edecekler' 
hesizdir •. 
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~~ ..... . 
~ 'IOCUŞUM : 
:~voseveınoeır 
e racay@sev-

Ycnj ~e~Beır 
bir ağu bır radyo kanunu çıktı, 
c:t Bs~ost~n itibaren tatbik edile
lıycn) . Ylclıkle radyo dinlemek is-
t. erın b"t·· 
•rilı'y u un arzulan yerine ge-

or C" 1 do~us · oz eri aydın olsun; daha 
(Zira tu]ku~aklarına müjdeler olsun. 
Vakit ~. yızyon taammüm ettiği y:0

.2 eri bilhassa ayacaktır ... ) 
takrnış~i Us~!l~erden biri de şu ola
~'bi ->t Ye ogreniyoruz: Tramvay 
liyc' va ornobil gibi parazit saçan nak 
lrik as b~ları, makinelerinin elek· 
~a ,,a 1Yetlerini havaya değil, top· 
~r tu~rİcek tertibat almağa mec
lbcıcıkı ~ acaklarmış. Ta ki, radyo 
. Ji

0

1 arı rahat dinlesinler ... 
gıbj ''r §d bundan "radyo sevenler,. 
~Ccekİ Y? sevmezler., de istifade 
•ı~j lla cr?ır ya. Mübareğin parazit
lır... razıtlisine elbette müreccah· 

Dem k k' ~ar ... B e ı, radyasevmezler de 
tidir •.. \';nları da düşünmek mechu· 
~kul .e muhakkak ki, radyoyu 
~r .. "• nısbette sevenler ekseriyet· 

• 
1vıcse1· litin pl· a az açılsın, muhavere bi-

. bir tabİnda cereyan ederek, çalğr. 
İkinci pl?nun dekoru mes~besinde, . 
hada. k İ~a İnsin .. lstiyen, arada sı· 
klatrn~ a versin ... Muhavere ara· 

tit,, " haki boşluklarda "şeytan geç 
'ti ' .... a t "k ~ek d u ız çocuk doğdu!,. de· 'il erecede mahuf boşluklar ol
ltt~tı~İ: Ve sonra: Bir musallatı 
~~ata ahiz_e başına geçerek boyu· 
~,; ~arç ıstasyon değiştirmesin .. 
. ;utı a var: Konuya komşuya 

titı. •. ~Ef abm yaleylisi dinletilme· 
~ , .. lezine", "yunfikune" tar
~ tı~ılozler zoraki surette kulağımı. 

ı,\c l'llasın ... 
~il&~ burnumun gustosu, fikri, 
~~ıı u rnerkezdedir. Fakat bunu 
(lı' etrn k . . l toku c ıçın ne yapı ıyor L. 
1~ Ya Yucum, bana şöyle bir mek· 
••• "I:' ~!'l'ıf<!: 
':··~~· DOgilL.l!rUuu - ...... , .... 

kccı....._ arasına kartı teka··tı ·· ~ ·· .. r ',"'lQek. u u~u 
~tdİılt: ~· .Bu gaye ile para birik
"ttı,.. Yırrnı sene evvel arsa aldmı 
"1 - Para b" 'k . . . 
ı.,~· hir eve h:1 ı tidnnrdun: on sene ev-
i\!§)~ . ! a · Yavaı yavaş, 

tıtı)ı_ Yuvalann1 hazırlar .b. k 
~·~ be:rabe h gı ı, a
d itti, he b r :veılenerek, her kö. 'h, &\isi r . ucagnıt gün geçtikçe 
)'t>l)0 rd e~ı~~zenerek kif&Ilemizi 

~"Elirn~ı~ Jtar~e.t ~yemize ulaş· 
e biitü d ı ligunız sarmaşıklar 
'' n uvarla dı " - On bi . rnnızı sar ... 

~,arn ! . di n ·~~.verseler bunl~rı 
1- F •kat ~e ~Uf~nüyordum. 
~\lllırıda b~ hun bırinde, tam yanı 
,ı,~:·· toyd 

1~ alk bahçesi açdmasm 
.l'Mlna kadu ar oparlörü ... Sabahtan 
~ t ar cyır da C 
b. •ıır il• h cayır... ızır 
it "· "ıa vol ) Çaresi y k uyoruz. Bunun 
~ kanunu 0 ınu Allah a•kına rad-
~ · na ·· ? -s cliı •ı felak gore • ... Saadet cenne-

.... ,, et cehennemi haline gel-

'Uk ~a~ı filosofl 
~1 urı asıldır D a~a göre kainatta 
aj~rıda değ.il ~grusu, hayatın her 
)lfn • ben b ' akat radyo mesele
fıtk .. ~anne~ri f else.fen in taraflısı· 
f1 1 asına k m, hır radyosevenler 
tıt~ arşı b· .. ,.. hq t tesis ır sukunsevenler 

Çok olu etsem, taraftarlarım da· H r. 
~okt ayır 1 Rad . 
~"' Ut. fak b~~!ar sussun diyen 
·•ıck . at utu . 

ttı·1 I ıste ..... · 11 nızamlarda din. 
§ t · " 11Yen) · d ~lıkt rı de, y erı e, kafası şiş· 
arı da ka orgunları da, siniri ho

Yırrnak gerektir! 

( Va - NO.) 
lstao1ı 

uı su sıkıntısı 
ll1ı Ktt~ıth Çekti . 

rı t> anc ı 
tir\ 1 atlarrı Yo unda bir ana boru-
b. stq b asında d l .. 

it 8 n ı.ıl n o ayı dun şeh-
.ı u sık Yakasınd .. .. l . 
~arı · . ıntı baş a goru memı• •at f sı •. -s • 81.ıylı ~ ade ed gostermiştir. Bun • 

l'ırtrıi k en sakalar bir teneke 
uruşa satmışlardır. 

lıtr 
!'llı:~r~ust b~anavar 
1tlcl't\' abtıl a~r vahşi koca insan ak. 
'llitld1~t. 1\. erniycceği bir cinayet 
~~la c··ı· btı aadrısını kıskanan Ali ir.. ' 
tı.ı" cı d" arn. h ·ı k ' ~\ltı urrnu • aını e arısını bi 1 

ll Sıkar § sonra karnından ço· 
arak d w 

ogramıştır. 

~- . -.- _.,,,., _...,. ..... 

J1ı"lamtır nıa1uıllesinde oturanlardan bir grup 

lstanbul konuşuyor! l ıhlamur: 1 ı 

Eski zamanın "Ihlanıuru,, 
Bugün taş, toprak, toz arasında berbat 

bir harabe halindedir 
Ihlamur, bir zamanlar lstanbulun en 

göz<.le yeriydi. Saatlerce uzak semtler. 
den buranın cennet gibi güzel mesire 
yerine gelirlerdi. 

Her cuma yüzlerce aile Ihlamur mey • 
danının yük8Ck ağaçlarının gölgesinde 
tatil günlerini doyulmaz bir .zevk için
de geçirirlerdi. 

Bayramlarda en güzel eğlence yerle
rinden birisi de burada kurulurdlL Ilı· 
lamurun güzellikleri'ne güzellik katan, 
bahçe içinde iki küçük fakat ihtişamlı 
binaya Sultan Azizin kasrı derler. 

Osmanlı devletinin zevkine çok düş. 
.. ........ C\U\.d.U! u.u~ J.!Jla.Uu .. u '4U l)\4.~4~•bt.U'W' 

dayanamamış, buraya iki köşk kurmuş 
lu. 

Sözün kısası Thlamur, yakın zamana 
kadar lstanbulun cennet gibi şirin yer
lerinden birisiydi. 

Ji. :,. ~ 

Vaızaın : Haberci 

,, 

1 
1 

Fakat eski hatıralara kapılıp da, sa- . Jlılamur 1uırabclcri11in ü.st fflro/m<la, gcııç kızlar ayakJ.:.abılanm, çoraplarını 

kın bugün Ihlamura uğrayayım, deme. fil<iıı bir tarafa. atarn1·:, yıkılmol\laıı lmı-fıılmıış ta.:11.ar iizcrinc yayılıyor t'C 

yini1 .. Bu canım, yer, artık, toza lağım- bıuuıltıcı sıcakla.rd.a böylece 'ıiraz serinliyorlardı. (l"a.:ısı yarın) 

lara .boğulmu~.yı~ık bir hara.beden baş-1 kadar uzanıyor ve burada bitiyordu. - Peki amma. dedi. evvela şuradaki 
ka bı~.şey degıldır.. . . Duyduğum pis kokular midemi bu- yollann halini görün. 

Talnn amansız bır ~~llesıle .ta~ma~ Iandınyordu. Yanımdaki gence. beni Ve öne düşerek yol göstermeğe ba.:i. 
olan Ihlamurdan, bugun eskı gunlerı biran evvel mahallenin ba.~ka tarafları- (Devamı 6 ınr.ırla) 
hatırlatan yalnız Sultan Aziz Kasrı. na götürmesini söyledim. HABERCİ 
dır. ~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Birkaç sene evvel içinde (Türk - Bul-~ 
gar) hudut protokolUnün imzala.runa. 

Si münasebetile tamir gören ·bu zarifi Belediyenin lstanbulun 
köşkcikler, harabeler arasında açmış I 
bir gül gibi duruyorlar.. Sayın Halkından r·ıcası 

Topuklarımıza. kadar çıkan toz içinde 
1 

Beşiktaştan Ihlamura doğru ilerlerken, 
bu mahallede oturan tanıdıklardan 

sporcu bir genç şöyle izahat verdi: 
- Bu kötü yolda bir hayli ilerledik. 

ten sonra. önümüze birdenbire asfalt 
yol çıkacaktır. Fakat sakm buna al-1 
danmayın, protokol zamanlarında kas. 
rm etrafına alelacele döşcniveren bu 
yol, ancak 50 metre kadardır ve sonra. 
aynı toz toprak devam eder. Hem 
bu asfaltı da öyle bir yapmışlardır ki, 
ne su yolu bırakılmış ne bir şey, yağ
murlarda hep seller basar her tarafı .. 

Hakikaten biraz sonra asfalt yolla 
karşılaştık. Bir müddet rahat ilerledik
ten sonra, bu sefer daha feci bir toz I 
yığını ortasına çıktık. Artık paçaları. 

mızı sıvamaktan başka çare yoktu. 1 

Ihlamur meydanına geldiğimiz zaman 
l 

w 1 
etrafıma hayretle baktrm. Çocuk ugurn 
da bir bayram günü buraya bir kere 
daha gelmiştim. O zaman, seyyar tiyat
rolar, safuıcaklar, binb=r eğlence yerle
ri ile dolu olan güzel meydan şimdi ne 
hale gelmişti yarabbi!.. 1 

Şehrin sağlığını ve temizliğini korumak, ancak herkesin her yer
de ve her itle temizliğine son derece dikkat ederek belediyenin bu 
yoldaki çah§malanna var kuvvetiyle yardımcı olmaaiyle kabildir. 

Belediye bu sahada sayın halktan ilk yardım olarak hiç bir va· 
tandaım tchri kirletecek, pisletecek bir hareket yapmamasmı dile. 
mektedir. Belediye zabıtası talimatnamesinin 8, 15 ve 24 üncü mad. 
deleri aynen aşağıya yazılmıfbr. 

Madde 8 - Cadde ve sohaklaıa hiç bir 
şey atılamaz ve dökülemez. 1ühürmek 
ve sümküımek yasaktır. Süprüntüler 
temizlik aıabasının gelip alması için 
madeni bir kap içeısinde sabahlaıı dük
kan veya hane önünde bulundurulur. 

Madde 15 - Dükkan veya ev sahipleıi 
veya kiıacılaıı dükkan veya evleıi önün
deki yaya kald11 ımlaı ını her zaman te
miz tutacaklaı d11. 

Madde 24 - Bo., yeıleıe ve aısalara 
süpıüntü, gübre ve paçavıa ve saiıe atı
lamaz ve yığılamz. Ne tarafa baksam yıkık bir set, bir I 

taş yığını, harap olmuş çam ağaçları, 
ve aklın almayacağı kadar da toz, toz Sekizinci maddeye göre herkes tarafından tedariki mecburi olan 
görilnUyordu. 1 çöp kaplarının devrilip çöplerin kapı önlerine dökülmesine mani ol-
Meydanın alt tarafında, bpkı Feri-

1 
mak ve binaenaleyh sokağa çöp atmak suçu karşısında kalmamak 

köyde, Kasımpaşada. Sinemköyde gör- için bu kaplann kapaklı olması lazımdır. 
Belediye nizam ve yasaklar ·na daima riayetkar bulunan lstanbudüklerime benz·yen bir lağım deresi 

lun sayın halkmm bu madde ~erde yazılı hususlara da çok dikkat 
va~~· geriz, biraz Herdeki Ihlamur ma. ve riayet ebneleri rica olunur. ( 4171) 

hallesinin kenarını yalayarak önilmilze -

3 

KURUN.da 

Abd~lhamldln paraları 
Vaktile Abdülhamidin veznedarlığı. 

ru yapmış olan Grigor Manok isminde 
bir Ermeni Türk - Rus harbi sırasmdn. 
Uç milyon ley kıymetinde elmas ve al· 
tın ve kıymetli taş çalmış. Rusyaya 
kaçmış. Orada büyük emlak sahibi ol. 
muş. Nihayet ölmüş Bu emlak varisi 
olan kn•Jarma kalmış. Fak4t Besarab
ya Romanyaya geçtikten Eıonra varis
ler ara.~ında bu emlak tasarruf nokta. 
sından ihtilaf düşmüş. On senedenberi 
devam eden muhakeme bu defa bit· 
miş. 

Me~le bu davada haklı olan tarafın 
kim olduğunu tayin etmek değildir. 

Romanya gazeteleri bu muhakemeden 
bahsederlerken hep Abdülhamitten ~a
lmmış olan mallar deyip gidiyorlar. 
mış. Abdülhamidin şahsi scr\'eti deni
len şeyin Türk milletinin dişinden tır
nağından sökülüp alındığı herkcsç:e 
bilindiğip.e göre Rumen gazeteleri bu 
emlikin Türk milletine ait olduğunu 

., söylP.selerdi daha doğru olmaz mıydı, 
Hiç olmaz.sa bu tarzda bir ifade ma.. 
nevi bir tarziye yerine geçerdi. 

Bununla beraber dikkate alınacak 

bir nokta daha var: Hırsızlık vakala
rmda cezai ahkam müruru zamana ta· 
bi tutulabilir. Fakat gasbedilmiş bir 
millet hakkı velev ki başka .bir devle. 
tin kanunları cari olan bir mahkeme 
önünde ortaya çıktıktan sonra mali ri
hetten müruru zaman bulunmamah· 
dır. Bunun aksini kabul etmek azılı 

hırsızların bir nevi imtiyaza mazhar 
edilmesi demek olmaz mı? 

(Hasan Kumçayı) 

TAN' da 

Nerelere girmek 
istemeyiz? 

Girmediğim ve girmek istemediğim 
yerler vardır. 

Meyhaneye, hapisaneye, hastaney", 
tımaraneye, fırına, kuyuya, ve denize 
girmedim ve girmek de istemem. 

Belkt bunu :t>1r noltsan ısayacaksınız 
amma doktorun tavsiyesi olmadan de
nize girilmesinde fayda olduğuna inan 
madığım için itimadım ol!lll bir dokto. 
ra sordum. Aksini tavsiye etti. Ben de 
deniT.C girmedim. 

Ckrçi. görilyorum hakikaten derin 
bir zevkin mahnunuyurn. Bundan do
layı da pek mağmum idim. I .. a.kin son 
günlerde İstanbul kıyılarında yapılan 
letkikatta halkın banyo yaptığı birçok 
deniz sularının pisliğini öğrenince bi• 
raz ferahladım . 

Zaten benim hayatım hep menfi sc. 
vinçlerle geçer. Bundan beş altı ser.e 
evvel bir yere davetli idim, gidmedim • 
Orada bir yıkıntı oldu. Davetlilerden 
bir kısmı yaralandı. Ben: 

- Oh, iyi ki, gitmedim! diye sevin
dim. 
İk

0

i üç sene oluyor, bir gezintiye gi• 
decektik. Ben bir mani yüzünden işti

. rak edemedim. Gezinti yapılan tekne 
karaya oturdu .. 

- Hele şükür ki, içinde değildim de
dim 

Ve buna benzer bir takım aksine 
mazhariyetlerle sevinir, dururum. Dc
ni?.e girmemek de böyle .. Birçok kıyı. 
lann bulaşık olduğunu duyunca bu se
fer de: 

- Oh, iyi ki, denize girmiyorum, di· 
ye sevindim 

(B. FELEK) 
CUMHURJYET'te: 

Hürriyete da'r 
Hürriyet de iyidir, çerkeztavuğu da., 

biftek de, patlıcan dolması da, yani •.• 
Hazmedilmek §artilt>. 

Bir milletin ihtilal veya anarşi kor. 
kusile şirazesi bozulmuş sosyal bün
yesi, hürriyeti kusacak bir hale geldi• 
ği zaman demokrasiye perhiz etmesi, 
adeta sağlığının büyük §artlarından 

biri olmuştur. Şüphesiz patlıcan dol. 
ması besleyici gıdalardan biridir; fa
kat bu, zaruret varsa ona perhiz etme
nin lüzumsuzluğunu isbat etmez. 

İngiliz "Ya.şasm biftek!,. diye ba. 

1 
ğırırken, barutu tereyağına. tercih et
meğe mecbur Almanın "Ya.şasm pe:r-

hiz!., demesine şaşmayız. Fakat bu 
perhi1Jn sonu gelmezse hasta için kur. 
tutuş Um idi de .azalır. 

(PetJami SAFA) 



ispanyada 
Asiler taarruza 

geçtiler 
Denizde de bir 
çaıpışma oldu 

Kontrol işi kilçllk devletlere 
bırakılmak isleniyor 

Avi~ 13 (A.A.) - Havaı ajan51nın 

muhabiri bildiriyor: 
Beklenildiği eibi asiler dün bütün 

Madrit cephesinde taarruza baılamıı

lardır. Aıiler general Mija kumanda&ın
daki kıtalan geri püskürttükten ıonra 
kendi hatlannda tuhihler yapmıılardır. 

Asilerin yakında bir mukabil taarru
za ceçecekleri ve düımanın tiddetli taz
yiki altında terketmek mecburiyetinde 
kaldıklan araziyi istirdat edecekleri 
tahmin edilmektedir. 

Dün Hi bomberdıman tayyareleri hil 
küme!çiletln mevzilerine birkaç ton 
bomba atnuıtır. Tayyareler bilhassa ba 
taryaJan hedef ittihaz etmiılerdi,.. H il
kümctçilerin dün taarruzlarını gevıet
tikleri bisaedilmittir. Evvelki günden 
itibaren asiler Madrit cephesinde ha
valara hakim biılunmaktadırlar. DUn 
ilk defa oTarak hükOmet~iler birkaç ke
re harbi kabul etmemiflerdir. 

Madrit cephesinde hükQmet kuvvet
lerinin asi mevzilerine yaptıktan taar
ruaun muvaffakiyetsizlikle neticelendi
'ği söylenebilir. 

Bir deniz çarpışması 
Vatanıiya 13 (A.A.) - Canarias is

minldeki ast kruvaz5rUn dUn aabah altı 
büknmet torpidosu refakatinde giden 
bir destroyeri takibe ba§ladığr l>ğrenil
mes1 illerine hukQrnet gemileri destro
yeri himaye ederek 'Valence limanına 

girmesine yardım etmiıterdir. İki tara
fm toplan ate~ etmişlerse de hiçbir ne
.tice h11d olmamıştır. Birkaç saat sonra 
Canarlas tekrar Valence açıkl.U:nda 
g&ülmüı fakat sahil batary.lanmn a
tqi Jrarıısırida şiniat istikametinde u
zakla§ma~a mecbur olmu§tur. Canarias 
Sagopta havzasına ıelince dönmÜ§ ve 
'denize açılm:ştır. 

DUşUrülen hllkt\met 
tayyareleri 

Madrit t:ephesi ıs (A .. A.) - Hava 
aj&mmın muhabiri bildiriyor: 

Xaatit cephesindeki c.du erklnihar
biyniDin bildkdiğine g5re asiler 10 
temmuzdanberi 38 hükiimet tayyaresi 
dU§tinnüJleıldir, 

Bundan mada yirmi Jcadat" tayyare 
mühim hasara uğnyar.ak hüJcQmet hat
lanııa dönmüılerdir. 

Fransız hududunda kontrol 
kalktı 

Paris 13 (A.A.) - Öğle umanı Fran 
aıs - İspanyol hududundaki beynelmi
lel kontrol bldırılmtJtrr. "Bununla 'be
raber, P'ranaanm ademi miklahale i!in
. de cirlJtili taahhiit mucibince hudut 
kapalı kalacaktır. 

Bftyllklerln 'beceremediği iş .•• 
Londra 13 (A.A.) - Press-Assoda

~one g6re deniz 'lcontrolunun iki ~eya 
Uç kU~llk devlet tarafından temin -edil
meel, İspanyol limanlarına bu devletler 
~mdaa he,ynelmilel müphitler t2yin 
eidilme.i hakkındaki teklif tetkik edil
mektedir. 

Almanyanın bir karan 
.Pam ı.s i(A.A .. ) - övr ıazetnhı

de Madun Xabouis :son tünltr nrfındı 
11 temmuz 936 tarihli itilafların t:.tbiki 
i~ teıekJcül eden Avmtur:ya -Alman 
komitesindeki Avusturya murahhas'lan
nın apflchki *13.rldelerin kabulü için 
'.Almanlar tara'fından •erilen ültimatomu 
rdddrnik1erini l>fü!irme'lctedir. 

1 - Naziler.ın Şu,pıiı kabinesine iJ
dralc:le?'İ, 

2 - Naziler aleyhindeki .kanımlaruı 
iptali ve .nazil erin affa mazhar .olmalan. 

'3 - Avusturya gazetelerinde Hitler 
a1eyhinde yazılar çıkmasının meıı'i 

4 - Bütün Alman ,gazetClerinlıl A
~sturyaya 'kabulü. 

Madam Tabouis, Avusturyarun .a
ntn'kar 'Vaz:yeti kuşısmda von 'Papenin 
Ritlete dllıll nıutedil davramlmcısını 
tavsiye edere'k hfıdisatı tacil etmenin 
doğru o'lmryacağını söylcıiiiğini iaoia et
-*te vt H:itlerin bunun iizerine .ts
pmıya hlıbi lbitiııctye lcaclar orta A vru
pM!a her tltrttı hareketlerden i~tinap et
..ıte hrar veRcefini iihlYe eyJetfl~kte
alr. 

Uç ast tayyareS"i 
A. ~ilana, 14 .(A.A.), - Palmade Ma -

RABER - ~ poetaa 

Musolini Rodosa gidiyor 
(BQf tarafı 1 incide) 1 harp kuvvetlerine bir mevki vermek ıı.. I 

İngiliz gazetelerinin rivayetine mnceleceğini, bunlann teker teker bU-
bakılıraa Musoliniyi bu ziyarete zor- ylik bir ehemmiyeti olmasa bile ikisi 
lıyan sebepler §Unludır: veya bir kaçı birleıtiti takdirde Akde -

1 - On iki ada ahalisi tarafın- niıde bugün mevcut farzolunan denir 
dan yapılan bir daveti 'kabul edeme· mUvuenoaini bozabileceğini kaydede 
mezlikte bulunamama11, role diyor ki : • 

2 - ltAlyanm on iki adada ne °'Y&1C01lavyanm deniz kuvvetine an. 
~erece haJ?m bir ':aziye!te bul~ndu- cak ~Udafaa için muhtaç oldup, Ak • 
gu~u prkı ~~denız mılletlenne ve denbln haricinde bu memleketin hiçbir 
lngılt~reye g.oatermek. • menfaati olmadıfı yuılıyor. 

Eger venlen haber doiru ile b11 Bunun için Yuga.lavyanın bahriyesi 
iki~ci sebebin .birinci ıel:,epten doğ- blr, ild torpido ve deniaaltı ıemiıin -
d~gu.~u. tah~~n etmek ~reti~le ~ir den ibarettir. Bir de etki ''Dalmacija,, 
husnu nıyet goıtermek mumkundür. sırhlnt vardır. 

Yani ltalya ba,vekilinin suf on 
iki ada ahalisine bir neza)r.et göster· 
mek emeliyle yapmağa karar verdiği 
bir ziyareti bot ve manasız bırakma
mak için buna bir aiyui mana kat
mağa lüzum görmüı olabileceğini 
söylemek de mümkündür. 

Zira son bahar manevralan aka
binde, T rablus garpta yapılan nüma. 
yişleri Egede tekrarlamak planlı bir 
hareket şeklinde kabul edilirse bir 
sonbahar gününe tatsızlık kanştıra· 
bilir. 

Şarki Akdeniz milletleri ve Jn. 
giltere, ltalyanm on iki ada üzerinde. 
ki hakimiyeti halekmda bir kanaat 
sahibi olabilmek için ltalya devleti 
tarafından bu derece çok masraf ih
tiyar e.dilmesiyle ve ltalya başvekili 
Musolininin şahsan böyle bir zahme. 
ti göze almasiyle cidden mustarip o
luyorlar. 

Bununla beraber. hadiaelerin 
seyrine, İtalya ile olan münuebetle
rimizin dostane inkiıahna bakarak 
1 tal yadan böyle bir hareketin sadır 
olacağına inanmak istemiyoruz. Bu 
haberi bir İngiliz gazetesinin kontrol 
süz bir heyecan yaymak istemesine 
hamletmeği daha doğru buluyoruz. 

HABER 
İtalyanın Onildadada bir bUyük nüma-
yiş yapmak istedifinl bildiren haber. 
ler §Urilardır: 

n.,. llrL~ınl• ::3..Un-

de nUmaylf? 1 
Deyll Telıraf p.zetesi ttaıyanm 

Şarki Akdenhde bir nibmyiı yapaca. 
ğını ihsaı eden bir haber uqretmelcte
dir. Gazetenin Roma muhabirine atfecll
len bu haber §udur: · 

M. Muaollni Romada pyet muhte -
ıem yeni bir nUmayiı h&zlrlamaktadır. 
Bu nümayişe "Onikiada Günü,, ismi ve. 
rilecektir. Tezahüratın ba§lıca hldiseai 
1912 harbindenberi ltalyanm dinde b.. 
lan Şarki A"lcdeniz.deki Onikiadanın aha
lisi tarafından gön.derilen murahhas 
heyetlerin Romaya muvasalatı olacak -
tır. 

Ba adalamı ahalisi 1ta!yan idattsin.. 
den gördlikleri nimetlerden dolayı K. 
llmoliniye tcştkkGrlerini beyan Ye fL 
§İzme sadakatleriAi teyit edeceklerdir. 

İhtimal Rodos nlisi Kont de Vettld
nln ıiyaaet edeceii ınüntehap heyet 
Duçeyi Onikiaclayl .ziyarete davet ede
cek ve anhıırlu:ı İtalya .Bqvelcili .aoıı • 
baharda Oııikiadayı dyaret edecektir. 
M. 'Ma1t>linUıin Rodoı -seyahati ceçen 
martta T.rablıueaıbe yaptıft aeyalıat 
gibi büyük bir zafer alayı §eklini ala • 
taktır. 

,.Onildada Gi.inü .. bir'ttıahür olmakla 
kalmıyacak, ba ımüııaıCbetle lnıil\ere -
ye 'Ve ~ki Akdeniz hav.z:aaı milletleri
ne !talyarun bu aaalar üzerindeki ha'lCı. 
miyetinin ae kam &anetli ol~a r~ 
terilecektlr. 

"'Onikiada GUr.ı:i,. ağustosun on iki
linden yirmisine kadar iSevaaı tıittek 

yilhk tırdu maRevralarılMlan aonra teait 
edilecektir. 

ilk ilentzde 
'l"ttr,ktlD..._..a• 

İtalyan muharrirlerinden Franko 
l4angcri "Messagero,, gazetesinde neş
nttiği urun 1bir 'ftUlkalede A'k.demz harp 
kuvvetlerini g5zden ~çirmckttdir. 

ltalyan muharriri, Akdenizdeki ltaı. 
ya, Fransa ve İngiltere donanmalarının 
yambaı;ında difer ıdevletlerin 'deniz 

Jorquedeıı ge'ldikleri ~le tahmin 
eclilen 3 asi tayyaresi diln sabah Va .. 
lana fdırinin liurlnden <:açmak :Jstemif. 
lene de taayyare toplannm atefi .br -
fJ91!1da ıehrin civarına ~O kadar bom
ba .attıktan 1t0ııra ~ med>ur .ol • 
muılaııbr. 

Ywwıiıtanın eski yapılı 'Averof., ve 
"Helli,, kruvu6rleri, aekb torpido 
muhribi vardır. Bunlardan dördü son 
derece, yenidir. Altı tane de yeni deniz 
altı cemiıi bulunmaktadır. 

En kuvvetli 
filo, Tfirkiyenin 

Türkiyenin deniz kuvvetlerinden şu 
ıekllde bahsolunuyor: 

"Türk filoeu Şarld Akdenizdeki fil:>. 

Romayı :!iyuref edeceği mıdirilen 
kfer w ~ torpitoknmız 

1arm her zaman eıı kuvvetlisi olmuıtur. 
B~ de öyledir. Cil.ıitamlan itibariyle 
ahenklidir, hem kruvazörleri, hem de • 
nizüstıa ve denizaltı torpidoları vardır. 
En kuvvetli gemisi meJhur (Göben) 
1mıvazôtildür. (Yavuz) ismi ~rllen bu 
kruvazör 24.000 toriluktur. Umumi 
harpte iyi harp ettiiini göatermiJtir. 
Bir çok top yemif. hava bombardımanı· 
na tutulmuft fakat ula ezilmemiş bir 
clevdir. 

1930 da am bir ıekle konuhnu!tut' ve 
bqUıı 'bGttbı kuwe't!yle teçb1s eililmif 
bulunuyor . 

'1ki eski kruvazat.olan (Hamidiye) 
ile (Mecidiye) nin yerine yalanda se • 
ldzu bin toriluk iki gmil konacaktır. 
1931 de İtalya.da yapılmıı olan 4 asri 
torpido ile dilet" 5 aenizaltı gemisi hiç 
te lhma1 eailemiyecek bir 'ktWVet ôJan 
bu 'filoyu tamamlamütıulır • 

•Bu rıtonun Uz erinde bulunan vazife 
Türkiyenin Akdenizde, Karatıenizde ve 
Boğazlardaki coğrafi vaziyetiyle all • 
kaaardır. Boğazlar meselesi her cephesi 
ile w l.iRrlnde vanlan son tnlaıjma ile 

t:ıttkesin maliımudur. Hakikat ıu ki, 
Karadenizde harp ıemilerinin Akdenize 
akmasına müeaade edip etmemek imkA
m, ameli ve mutlak surette, Tür.Jc.iyeniıı 
elindedir. 

Bun&n baJka, 'Boğazdan herhangi 
bir u'ktri ıteriiz .kuvvetinin ıirip Çİk • 
masına da müsaade edip etmemek halc
'kına maliktir. Bu vaziyet Türk dostlu • 
funun her zaman Ssin lıaiz 'bulunduğa 
~letleraraı .Juyrncti izah eder.,, 

Sevyetler Birliği 
Deniz kuvveti 

So~tler Birliğinin deıılz kuvvetine 
zoçen rııuharrlı, bu devletin .askeri kuv. 
vetinin bilhassa insan çokluğuna daya -
nan kara ordusundan ve '1ıarikUlide 
olôuğu aöyleııen,, hava kuvvetlerinden 
ibaret olduğunu '1e dcaU kuwetleri • 
nin ''ehemmiyet verilemiyecek derece -
de ıcöriiııciülünü.. tkf3dederek diyoı ki: 
"S~ BirliiUWı Ak.denimde bir 

deniz ka+ +eti ~ebres!nl ıgöıtermem Bo.. 
ğazlar muahedesinden ileri gelmekte -
dir. (Bu ital_ya için mühim bir pydir, 
iabt yalmz !talya 1çhı de delil)· Bu 

cihetten, kuvvetli bir Sovyetler deniz 
kuvveti vardır, diyebiliriz. 

"Fakat elde edilen rakamlar, kati de
lildir ve biribirini nakzediyor. Geçen 
ıeneye kadar Sovyetler filosunda 24 
bin tonluk üç eski zırhlı, kuvveti meçhuJ 
bet kruvazör, yirmi kadar torpido muh -

ribi, bir okadar da denizaltı gemisi vardı. 
"Bucün (bu malilmatı bir Amerikan 

kaynafı veriyor) bUyük bir program 
tad>ik edilmektedir. Bu Procnma göre, A. e 
otuz beıer bin tonluk iki zırhlı, on kru. - • 
vuör ~ir çok denızaıtı cemiai yapıla. Ağaç aDto nd 
ca:r.program hakikaten tatbik ediline siyaset . ·ti. 
ye bqlandıyaa ve bu deniz kuvvetinin Birleımif Amerika Cümburrei" V 
_ _._ vel ile bazı Amerikan me~~ -mlan bütün fennt ve ruht kabiliyeti 
haizse, Rus bahriyesini gözör>iinde bu_ ferson adasında verilen bir oıJ",ıl 
lundurmak lhnndır. Çünkü 0 takdirde de gayri resmi alU'ette bir k .. f 
b• A ih ·ıu aktcderek günün siyasi meselelefiSIS 
ır vrupa tı cuında alacağı mevki, 

ruç te ikinci derecede kalmaz.,, _r_u_·ı_m_U§_ler_di_._r. ______ _ 

Makale §U suretle bitiyor: c 1 A 1 B ar 
.. Askeri sahada tesiri olan veya ola - e a ay 

bilecek kuvvetler üzerindeki bu kısa göz Dil D 1zm1 re 
den geçirmeden çıkarabileceğimiz ol - hareket et ti 
dukça sarih bir şey var: 1 

Bu kuvetleri ihmal etmek olmaz. On. Vekil kooperatif işlerill 
lan bayan denize bağlı o~n İtalyan glSzden geçirecek 1 
milletini alakadar eden siyasi ve aske- Jktısat vekili Celal Bayarııl 
ri vaziyet mevzua bahsolduğu zaman akşam maiyetleriyle beraber ~ 
daima gözönünde bulundurmak lhım- 'hareket etmiıtir. Vekilin~:~ 
dn... de vekalet siyasi müsteıan ';'/JI, 
Çin Maliye nazırının sözleri Törel, Türkiye Cumhuriyetı ~ 
N k 14 (AA.) s· d' Anı ve 1ı bankalan umum ıniic~•~ 

~ı.-~V:or · . - · ·~m 1 e- Kemal Zaim ve Muammer ı;;.ı~ İ 
uA4.W1. bulunan Çın malıye nazırı .. 1 .. 1 "d" ·· N' edd'n ~P ıJı 
Kung Um Şarktaki kart§ıklıklarm do _çuherldmud~ru k ızaml .1 e bs~J 
Japo taraf dan h 1 ld ugu a e un a şam zmır .. d 

nya ın aur anmış o u. . lk k'l' · l · r<ie ~ ... 
gun.. u d.. lh tehdit edil etti. tısat ve ı ımız zmı 

ve unya su unun - k d' k 'fi . I ? diğini >---.. + .... ı .. tir re ı ooperati eny e, yaf • 
...,..;,-... e~ • ihracat kooperatifinin iılerinı 

Çin sefirinin beyanatı edecektir. ~ 
Vaş~n.14 (A.A.) - ~ sefiri Vekil Kuıadasmdaki yağ ~ 

V:ang, Harıcıye Nazın Hull ıle 20 da.- kasiyle Na7i11ideki kombinayı dl-" 
kika. kada.r .. Çinin şimalindeki vazi~t tiş edecektir. lktısat vekilinin~ 
haltkmds. göril§Dlti§ttlr. tesi veya sah günü lstanbula dö~ 

Seiır, ma.tbuata §U beyaııetta bulun.. si muhtemeldir. Müteakiben P~ 
mU§tur: raya gelecek ve yahutZongtı~ 

"- Va.ziyet gergindir. Fakat Çin rikiyle Kastamonu ve Karabiik 
sulhu ın'tihafam etmek kin elinden ge- valisinde bir s~ah~te ~ikact\~~ ...... ~ ~ "'t:'•.h................. .....~t'\ilil... ....._: · · ~unoen Dır owıv ,, 
Japonyanm teeavUzfuıe karşı kendisini rv.. . ~. . • ~ 
müdafaa etmek mecburiyı3tinde kala. UUiidarda oturan Hilanetlll _._., 

· yaıım1a Mebuııe iki giln evvel bat,1"'~ 
caktır.tt eda~ , 
Diğer cihetten vaziyet daha vahim ımt. butaııeye kaldınlmıı. t ~ 

bir şekle girmeden Çin ve Japon hükfl- dikten tıonra tekrar evine gand 'I 
metleri arasında tavassutta bulunmak tir. 'Mebuae dün erinde otnnırke' ıl,' 
cereyanları Vaşington !iyast malıfelle- denbire fenalafıml ölmilı ıeescdi- 1 
rinde ba.' g5stermeğe ba.~lamıştır. diye ııdoktoru tarafından muay~e 

lngiltere mfişterek cephe mi:~tor ölümü 1upheli görd~ 
tutulmasını istiyor cesedin morga lcaldınlmasına 

v: .... ; ... ....,,.,, .. 14 c.A.A. > - t~-ntere hil. ~........ ~ göstenniıtir. ,A 
kiimetinin Çin - Japon hadisesi ha.kkm .;:::::::::? 
dald notasının muhteviyatı' gizli tutul
maktadır. Bununla berab<.. iyi haber 
alan malıfeller Londranm müştereken 
harekete geçilmek üzere ali.kadar 
memleketler a.rasmda der.hal .istişare.. 
ler yapılmasını teklif ettiğini ıbey&D 

etmektedirler • 
Görünüşe göre Vaşingto~ İngiliz :te

~bü.sünü tasvjp etmemektedir • 

4'apouya !dünyaya meydan 
ok o yor 

TOkyo 1~ {A.A .. ) - 'tııgiltere ile 
Am\mka tara!mdan yapılJruık mı.tane 
bir tavusuttan bir fayaa h8sı1 olup ol
mryacığı lıakkm4- sorulan ıauale c-eva
bm hariciye nuareti namını .a6ı s!Syle
me!e salilrlyettar olan tir at, ''bu a
bah Japonyanm b6yle b7 t:ıvasautu 

müsait lllir te'JCilde karJrlmıı~cap,. 
bil4irmi§tir~ 

Ak aen iz kıyılannd a 
1ta1yan casusları 

Fransa il.e 1ngiltere. ~ok ehemmiyet. 
li bir mevzı' üzerinde 1talyaya. kar§ı 
birle§mi§~a:r. Bu, 'bir "Enlilicen~ 
Servis "casu.aluk,. 7uırbiilir. 

Bu .sab~ki JJ08ta. ile gelen 1t4!]iliz 
g:ızstcler:nd.en "Thre Peopl6,. Pari8 mu
habirinden a7dığı §'U mektubu zil..-rct-
'!Mktcd!r: • 

"Fransa. hükumeti, Afrika.da, idare. 
si altında bulunan arazi de :ttalya.n 
aja.nlarmın A.ribları, 1.n.giÜı.J.er aleyhi
ne kışkırtmaları U7.erine derhal hare
kete geçmek lüzumunu duymuştur. Bu 
tahrikat yalnız Ara.blar &XaSında de. 
ğil, İngiliz idare veya himayesindeki 
diğer ,yerli ahali ara!md:ı aa yapıl

maltta.dır. 
İtalya tarafından kurulan ve büyük 

bir f aaliyetlc i~letilcn bu tahrikat me
kanizmasının '.faaliyetinl en .tiyade şL 
mal ve §8.rkl Afrikl14aki Fransız top-

raklannda. görülmektedir. ~ 
Frarnsa bu badiseleri ~ok etP" _J 

yetli telüki etmiş ve milli ,rt? 'f 
tepilltl ile bütün gizli ajan?~ 
sabada ~ışmağa tnhrlk etın'lf"':" 

İtalyan teı,killtmm emrinde 
bir itina. ile yçti§tlrilmi§ 1. 
adam lnilundµğu ve bunların Jıs1J ~ 
smda gere'lt nt tuklar söyleltlelC ~ 
risaleler tevzi etmek surctile }..fi 
İngiltere aleyhine birıeşti:rrneıe 
tıklan aöylniyor. 
ltaıyamn kullarulığr bu i~ 

l&1'dan bir kmmı yerli ulısl Jel' f 
Bunlar halyada tahsil gö~ f 
mad& ttaıya.n gizli teşkilatı~ f 
resi altında maksadı mah91J!S 
tiştirilmişlerdir. fi'! 

P.a.r:is htikftmeti, bu adamlaıiJS 
sız :topra.ltbı.rm.dan derhal çı fı 
rını emretmiştir. . . J 

!talya.n ajanlan faaltyatleı1Jl'~ 
dar ileri gitmiv}erdtr ki, Fr~ ~ 
ğmda. yaşayan Fransız tel>~ ~I 
den birçok kimseleri de bu ~et' 
ganda işi için angaje etmege 

etmiflerd.i:r.,, ıııııt' 
ltalya Türk mos-:;-~ 
ziyaretini beıı11r_, 

Rmrıatlan bildiriUyor: Y" 
Bütün gaz.eteler Adatepe ~ 

torp:t.oıarue birkaç deni~ :.JJPJ 
den mürekrkea> bir 'l'Ur.k ~ 1 
kında l~an lima.nlanııı ~,,... 
ceğini haber vermekte ~e l>U ıef• 
uzun maka.aeler .nıegıet.me)clıeilt~ 

GazcU:ler, Akdenizde gUll 'J 
dalla kuvvetli bir aoııannıa,. 
olmakta 'bulunan TiltkiyeıilJl aı*ı-. 
liman1anna g6ndermekte ol ti. 
lo ile arada lllevcut aoetıufU 
dalıa kuvvetlendireceğini 
dırlar, 



Yazan: Naciye izzet 
Hadlye•ye aıttır. Kanaer kurbanJ: 

N • -68-
-~ hafifce tebessüm etti: mütaleaama iıtirak etmediğini gös· 

bin f>uJ enkleri söylüyorum .. · Kal· teren bir jest yaparak: 
leke dai Unduğu yerdeki kırmızı bir -· Herhalde bu yalının adeti 
l'netidi rna ~l~ürücü bir yaranın ala. olacak. , 
hey h:~ .. G~niyorsunuz yal Lem'i - Belki .. Muhterem ecrtadımm 
tl'lak dah ıeyın manasını araıtınna· zamanında l Fakat eğer müsaade 

N ~ doğru olacak. ederseniz biribirind~n uzaklara kaç-
?ıe llkccla b~nlan söylerken kendisi- mış gibi bir vaziyette duran ~u ta
l'ordu ayt ~ır tavır vermeğe uğraıı· kımla.ı bug~n ·~iribirine y~kb~tıra· 
aiyfc .: Sözleri zarif ve latife perde. hm 
l -, Ortülüyd"' le ' d } , • "'llb, N u. m i ikkat e ona 1 - ~iz ~ı :rsini;:. 
lctind e edasında ve ne de kelime Çiçekle·i. yE"m:sleri ağı: ve par· 
hiç b· e mustarip ruhunu ifşa edecek 1 lak kristal, giimüş takımlarını kal· 

ırala 1 Rene iy· rnet yoktu. Fakat Lem'i dmrken Necla da yardım etti. Ta-
diğj büt:e anlamıştı ki; onun söyle- , kımlan bu defa masanın uzunlarna· 
li tnanarn

1
bu sözler çok ehemmiyet. 1 sına değil yanlamasına karşılıklı 

_ B~r a doludur. 1 koyd•Jlar. 
dı. E:"' ır Yara mı~ diye mmldan- Tam işi bitirecekleri sırada hiz. 
böyle ~er Necla hanım hakikatte l metçi gözüktü. Masadaki güzel is· 

ı ıse b k bo ~ıı: ıhiç b' u Yarayı panaman yapa- ti amelin zulduğunu görerek tav· 
1( ır el yok mudur I rında bir hoşnutsuzluk alameti be· 

l'İf hirOcdsı?a seri bir göz atarak za- lirdi. 
e a ıle: Lem'i ihtiyarın sert çehresine 

Jıa t~ıelki ı _dedi. Bu meseleyi da- bakarak neşeli bir tavırla: 
So 1 ctrnış değilim. - Ne dersin İsmail I Böyle daha 

tlti: nra daha hafif bir sesle ilave iyi oldu mu? 

~e;: Oğlumun buselerinin muci· 
'" L .raratab'l ~· · 1 ıtı.ı ı.>eni t 1 ecegını an adım. Çün. 
l:ldlıt, ekrar Yaşamağa teşvik eden 

c 
~~ adam ciddi bir tavırla: 

~etirn~~t, dedi. Küçük Dikmenin 
~Çok d ızı elleri arasında tuttuğu-

eu .:faiar ~n de kani oldum. 
~~n:~~~la?: garip bir surette 
"ltl bu .. Uf urdu. Acaba genç ka. 
~dr) ',kzlerdeki acılıkları anlamsı 

~~'i ocası, BUmetli ve hodbin 
nasıl l d da 1· ~d . 0 u u e ınden kaçır· 

~ tll e.tı küçüçük bir çocuğun ma 
vtl~~~de? bekliyebilirdi I Hal· 
~:~~dkırı•\fMJriJnı~JcrMi:•i· 
tik e ona k ••-

1 Roriin" dço uzaklardaymı§ 
C uyor ut 

?tı~d enç adam na l da f . 
~. · r olan ib" .. sı ne sıne iti-
~· ır 8uk• 
~ k~c kadar kati unet A takınmıştı!.. 
~i ı en ufacık b' Ve lakayttı! .. Bu 

.}'ordu bileT ır heyecanla titre-
~ . 

icada ialbuki şu 'Ik 
tı.ı) r çok defal~r h ~arşrlaşmanın ne 

Ö ulyasını kurmuş-
1-f· nceden k 
t\j~cttiği ıat~endisine çok emindi. 
»- te~ah ·· ap 'Ve elemlerin hü-
·~ k uratını .. 
~ 0 tacak d goaterecekti. Karısı 

l\ra on an af dil' k . 
"et h ona aşkta b ıyece tı ... 
ti) atta en m n ahsedecckti .. E-
ltı: e.~iten, alt .. ukavemetkar ruhlan 

"' aoyj· uat eden k 1· l b 'cvj •Yccekti 1 O e ıme er u. 
l' Yorduk' .. nu o kadar çok 
ı et ç k ı goste ~- b 
ıt11p 0 tatlı ola krccegı u aamimi-
~rı 

8
" 11acak, aııkİ tr. Onun dizlerine 

ti> 1~cak, en arın en hararetli 
Y 7ecekti. tıevazi§kar sözlerini 

~. akat· 
~t ~·· ışte §irndi h 
~ U~cl ciirnJ 1 .azırladığı 0 ka. 
qk Çtkarnıyo d er hır türlü ağzzn. 
ltiı .. "c ihtiyatka~· b~eclanın öyle u
'l>at0ı Onu da cidd• ır duruşu vardı 
ttta,f r· olrnağa s 1

" ·Sakin ... Ve ihti. 
"'rdrta. :Pnları görevke~iyordu. Sanki 

i en Yuzlerce çift göz 

~Pıa~lll bu sırada h. 
........_ ~açmıştı. H ıbzrnetçi s~lonun 
y 1 emek a er verdı: 

\>j~ lll elllek sal hazırdır efendim. 
~<>tını~sarıın hc~n.u~daki büyük ce
"el r-1.ıtu, 1 ı~ı ucuna jki takım 
t, :r<..111: t -em ı ot 
~ıtıab csnıı buld .. unnaz~n ev. ........_ ;ktı . ugu hu konuluş 

~ıtı, . akılllJ 
tııtrı "\ sı~ l'tı. arı bu §ekild k 

r 1 cm . e oyma. 
~. rettıniz Necla h 

aor ''icc~ . a-
~lıya bıra~ t h • • 

~ '1-f l'tıenfj ~ afına giden bu 
<ltı ~letitıtl'ır, d:d~rjk ~tını salJadı: 

~tıu Yapını . srnaıl her zaman 

• ~rrı\"akitie§rJ~~alı_. ~urada ol-
'krtt oturd .. gıbı ... 

......._~~tek: ugu Yeri pannağiyle 
~ c~1~de11 b .. 
~titıd Ya uğ oyle uzakt~ oturur-

tııtrı) ~ lta]llll}' rarnıı bir çocuk vazi-
~~tcJ· acak mıyım Neda ha.

1

. 
' t)"J .:ı.u i.irn d" ı _ ae 1• ı...cm·inin bu 

- Ne diyebilirim beyefendici
ğim~ Ben takımları senelerden beri 
bu yalının adetine göre koymuştum. 

- Hakkın var lsmail. Fakat ec
dadımın koyduğu bu adetin bugün 
ahfadı olan bizler tarafından deği§· 
tirilmcaini ben daha muvafık buluyo 
rum. 

- Peki bcyef endiciğim. Siz böy 
le arzu ettikten sonra emrimiz baş 
üstüne .. 

İhtiyar bu sözleri söylemekle be. 
raber pek de memnun görünmüyor
du. Sanki bu münakaıada Neclayı 
hakem yapmak istiyormuş gibi bir 
tavrı vardı. 

' ... , •• ' ' 1 
~ısında biraz sıkıldı. Mahdut ;e i;;. 
sit düşünceli ihtiyar şüphesiz ki bu 
eski ananeye 1iayet ettirmek ' için 
Neclanın müdahalesini bekliyordu. 
Bu küçük münakaşada Necla da 
kendi fikrini söylemeği muvafık 
bularak: 

- Beim yiğit İsmailciğim, dedi. 
Efendinizin istediği bir şey benim 
için de daima şayanı tercihtir. Şu 
masa çok uzun. Soframızd:ı davet· 
liler bulunmadığı vakitler takımların 
bu §ekilde konması daha doğru. 

- · Şu halde her gün bu şekilde 
koyacağım. 

lsmail bu cevabı verirken çok 
kapanık bir tavrı vardı. Efendileri· 
nin fikrine hakikatte iştira kedip et· 
mediği katiyen belli değildi. 

Bu defa Lem 'i bir kahkaha attı. 
ihtiyarın bu tavrı onu adamakıllı eğ. 
lendiriyordu. Sandalyesine oturur· 
ken söylendi: 

- Şu büyük ve geniş masada 
oturan ecdadımın her şeyden evvel 
yemek yemeğe çok ehemmiyet ver
dikleri anlaşılıyor. Onlar yalnız mi· 
delerini düşünüyorlarmış. Karşıla
rında oturan kadınlara kur yapmağı 
hatır ve hayallerine bile getirmiyor· 
larmıı ... 

Necla gülerek: 
- Bu göreneğe bağlı bir şey .• 

dedi. 

Lem 'i dirseğini masaya dayıya· 
rak Neclaya doğru eğildi: 
yaştaki ecdadımı tasavvur ediniz, Ve 

- Sizin yerinizde oturan siz 
heni de ona iltifat eden bir sevgili o
larak farzediniz. Etrafımızda bir sü
rü hizmetçiler var. Durmadan gidip 
geliyorlar:. . 

(Deı:amı var) 

R"A~ER - ~tam;;;;~P;;oa;;;fa;;st==:=======~===~~~~~~~=== =~~~===~'~ 

'"'ifn'P'a'lTARIH ~ 
u22 sene evvel bugün -
Bağdatta 
bir biat 

Fazl yabancının tırnaklarını 
sökliirdü, burnunu, kulaklarını 
kestirdi. Fakat hiç bir cevap 

alamadı 

815 yılı H temmuz gUnU, 1122 sene evvel 
bul{~n .Muhammed Peygamber allelinden 
:tfl'nmı Alf Elrıza adı ile Memunun te§Vlkl 

ile Abbıuı1 hilMetlne vellahd nubedild.l. BU 
tUn Araplar yenl veliahdı biat ettiler. )ıle 

mun o vakte kadar Abb&stlerin armuı olan 
aiyah renk yerine Fatlmıtere n~a.ne olmak 
tlzero yeşil rengl kabul etti. 

• • • 
Bağdad, o vakte kadar görülmemiş bir 

karışıklık içinde idi. Gece gündüz soyguncu 

luklar yapılıyor, kim kuvvetli tee zayrtı ez! 
yordu. Herkes kendlainl mUdafa& edebilmek 

fçln ııllAhla gezmeğe mecbur oluyordu. Bir 
çok komiteler teşekkül etml§U. Komite, 
haksız1ık yapanları 11.man vermeden ceza 
landır:yor, derhal öldUrtıyordu. 

Vellahd, bunları duyuyor, önUne rec;mek 
ic;ln çare dü§UnUyordu. En nihayet Memun& 

müracaat etU. Vezlriazamın her§eyi kendi 
ıtnden aakladığını, kendiıılniıı veUahd naabe 

clllmesl Uzerlne Bağdadda Abba.sller araam 
da galeyan ba§ladJğmı, bu vazlyetJ.ıı fena ne 
Uceler vereblleceğlnl bltdirdi. 

Memun bunlara aon derece hlddctlendl. 
Bu Mdlııelerf baııka kimlerin blld!ğtnl öğren 
mek L'!ted.l. Orduda birçok zabltlerl.n bunlara 
vAkıf olduktarmı öğrenince: 

- Derhal garba hareket ediyoruz, emrini 
verdl.w lklncl gtlnU bUtun saray erkAnı hare 
ket etml§U. 

Bu işleri karıştıran Fazı idi. Hareket habe 
rint alınca meykilnl kaybedeceğlnl anladL 
Bunun önUne ancak Elrızayı ortadan kaldır 
malda geçebileceğini dUşündU. Fakat bu et 
nayett yapamayınca da onun taraftarlarmı 
ezmeğc, zindanlara atmağa ba§ldı. Acımdan 
merhamet etmeden öldUrUyor, suçlu, WÇW2 

birçok kimseleri zindana attırarak halkı 

yıldırıyordu. 

Glzllden gtzllye t.c,ekkUI eden birçok ceml 
yeUer Fazlı öldUrmekten bqka çare bulun 
madıA'ıNl kaftf.A.t ız:.e.UrmWcr. bunun tein 
çaııımaga bqıamı_oıardı. 

Bir gUn ııarayına llatU ba§t yırtık, uzun 
bir yoldan geldiği belll olan biri yakla,tı. 
Fazı ile görtl§mek ıstedlginf, mUhJm haber 
ler \·ereceginl blldfrdl. 

Fut kurnaz bir adamdı: 

- BekleB!n kabul edecetlm. 
Diye haber gönderdikten sonra kendi elbl 

sclerinl hademelerinden birine giydirdi. Ka 

bul odıı.sında ba, sedlre oturttu. Kendfal oda 
nm bir tara!mda glzten'dlkten sonra ~U 
bqı yırtık adamı kabul ettt. 

Yabancı odaya girdikten aonra etrafa göz 
gezdirdi. Fazla dotnı yaklqtı. Diz ı;öktU Te 

yıldırım aUraU ile ı;ektlğt ha.nçert havada 
parlatarak karoısmda oturan Fazı kıya.teUl 
hademeye ıapladı aonra: 

- Ha!q .. cellat.. diye haykırarak ayaklan 
nm altına serflmf§ ötUyü tekmelemeğe bqla 
dL 

Odanın kapıları açılmış. elleri hançerli 
sekiz on ki§! yabancıyı ııarıruıtardJ. Fazlm 
gözleri kan çanağına dönmUıtU .. . 

- Tez bağtayn. diye baftrdı 

Yabancı neye uğradığım anlayamadı. o, 
Fazlı öldtlrdUğilnU .sanıyordu. Kendine gele 
medcn batladılar. Canmr verinceye kadar 
Fazl başmda bulundu. Niçin kendisini öldür 

mek istediğini sordu. O, hiçbir §ey ıöyleml 
yordu. Tırnaklarını s6ktUler, burnunu. kulak 

tarım keatııer. Fakat cevap yerine içten ge 
len bir inlemeden ~ka bir ııey alamadı'ıır. 

• • • 
Fazı, Serkesde hamama gttmı, ve her ta 

raf maiyeti lle doldurulmuştu. Fakat onu 

öldürmek için tertlbat ıı.lmıı bulunan cemiyet 
awarı okaJar çoklardı ki.Fazlın maiyeti hiç 

bir §eyin farkmda olmadan dıprda bekler 
!erken hamamda erendllerin!n öldUrU!dUAilnU 
haber aldılar. 

Bu sure•Je yilzlerce gUnahsızm kanma g1 
ren Fazı cezasmı bulmuıtu. Fakat kendlslnl 
öldürenlerin hepsi de birer birer idam edildi 
ler. Bu da bir nevf adaletU. 

Niyazi AHMET 

Vicdan 
çeksin 

azabı 
diye •.• 

Kardeıim ! Bu mektubu yazdıktan 

ıonra hamam odasma kapanacağım, hes: 
deliği tıkayacağım, havagazını açıp in 
tihar edeceğim. 

Bu son mektubu kocama yazmağa 

cesaretim yok .. Senin vasıtana müraca. 
at ediyorum. ÇilnkU 

"- Niçin öldü?.,. diye :zavallıcık in 
lediği :zaman ıen ona izahat verirsin. 

Benim ölilmüm, kederden ziyade 
tiksinmekten hayattan ve kendim 

den iğrenmekten ileri geliyor. Şimdiden 
ıonra ben kime inanabilirim? Zira ha • 
yatta en sevdiğim, en bağlandığım a. 
dam bana hiç bir izahat vermeden ka 
çıp gitti. 

Bir paçavra atar gibi beni bıraktı ve 
kendini ortadan yok etti. 
Soğuk bir lakaydi ile dü~ane, taırna 

ver.diği bu karan tatbik etti. 
Hayret içindesin, değil, Müfideci • 

ğim?. Evet, benim bir dostum vardı. 
Hem bir aenedenberi .• 

Ragrba geçen tene adada rastlamış· 
tım. Otuz beı yaşlarında, güzel, 11evim. 
li bir erkekti. Bilhassa kadmlıra hitap 
etmesini biliyordu. 

Kadmlara hitap etmesini bilmek ... 
Bunu izaha hacet yok, değil mi? .• Bu· 
nun ne deme kolduğunu hepimiz anla • 
nz ... Belki bizi çok seven kocalanmızla 

yaftYOruz.Fakat onlar kısa ıilren bir bal 
ayından eonra bize yalnız iılerinden 

bahsederler. Onlar, evlerine bakılması 
lhımdır diye bir kadınla evlenirler. 

Fakat biz hayatı bu tekilde anlamı • 
yoruz. 

Maamafilı, şiklyet etmiyorum. Be • 
nim kocam çok iyi bir adamdı. Onu ol
dulu gibi kabul etmem llzımdı. 

f ıte, Ragrba rutladığım zaman, ha • 
yatta beni cidden ıeven, anlryan bir er· 
1r .. ğ; hulduLu ·~ndm lT ~r ha1i1ule ala • 

kadar oluyordu. Bütün arzulanma, bil 
yUk bir tehalükle inkıyat ediyordu. On. 
lan Adeta gözlerimden keşfediyordu. 

Bu hali, beni kendisine o kadar cezbet· 
ti ki delice ona bağlanmağa baıla.dım .. 
O, benim en ufak zevklerimi anlamak 
ister. Tatlı sözlerle beni sarar, beni 
ga§yeder, kadmtann ruhunu okpan u. 
fak hediyelerle beni pmartırdr. 

Ölüme karar verdiğim bugün bile o 
zamanın tatlı anrnr unutamıyorum. 

Tam işte, on b~ &':.in evvel bu feci 
vak'a baıımdan geçti. 

Fakat ıunu iyi bil ki, aramızda en 
ufak bir kavga, en ufak bir lAkadi ol • 
mamıştı. Hatta pazartesi günü kendi • 
sinden ayrılırken, tatlı tebessümiyle 
beni sararak srkr sıkı: sormuştu: 

- Perıembe günü geleceksin, değil 
mi?. 

Bekar oldu~u için otelde oturuyor • 
du. Zengin olduğu halde niçin bir a. 
partıman tutmadığını sorduğum zaman, 
bekarlık hayatında böyle daha rahat et. 
tiğini söylemişti ve ilSve etmiıti: 

- Şimdi böyle rahatım. Lakin gü • 
nün birinde sen benimle ya§ıyacak o. 
lursan o :zaman gilzel bir apartıman tu. 
tanzr. 

nim her ıeyimdi, her §eyim... Bütilıı 

fikirlerim, düşüncelerim yalnız onun .. , 
O benim hayatımın .mihveriydi .. 

Bunları sana söylüyorum ki, ölmek 
istememek manasını anla diye ... 

Beraber yaşadığımız, ıeviıtifimiz 

zaman garibime giden bir nokta vardı. 
Mektuplarının altına hiç bir zaman o
kunur gibi imza atmazdı. Kendisine 
bunu işaret ettiğim vakit gülerek ce 
vap vermi§ti ... 

- Atk .mektuplarının da altına, it 
mektuplan gibi muntazam imza atılmaz 
yaf .. 

Affet kardeprot .. 
Belki seni bu uzun dertlerimde sıkı • 

yorum. Fakat bunları senden ba§ka kL ' 
me anlatayım?. 

Hulasa, perşembe günü 'buluşmak 
üzere, pazartesi günü ~evgilimden ay
nlrruştım. 

Randevu günümüzde, otele geldiğim 
zaman, d06doğru, odasına çıkmak üze • 
redim. Kapıcr, hayretle beni yakaladı , 

- Ragrp Bey artık burada değil, ha. 
rumefendi ! .. Haberiniz yok mu? .. O, sa
lı günü sabahleyin gitti, bUtün eıyalan 
nr da götilrdil. 

Sahte bir tavır takmmağa halim 
yoktu. Titriyerek sordum: 

- Benim için hiç bir haber bırakma. 
dr mı?. 

- Hayır efendim .. "Mektuplarım ge. 
lirse aldırtırım!., dedi. Fakat bir ıey 
gelmedi ... 

Göz yaşlanmı zor zaptederek keke • 
ledim~ 

- Teşekkür ederim, elendim, belki 
seyahate gitmiştir. Her halde kendisin • 
den haber alınm. 

- Tabii, efendim. 
Yollarda sendeleye sendeleye yürü • 

düm. Eve geldim. Bir hasta gibi yata • 
ğa yatbm. At~im vardr. Kocam d"Olc • · 
tur getlrdl 

Hekim: 
- Bir grip ba§langıcı olsa gerek .• 

• diye hüküm verdi .. 
Saf adam ... 
Sekiz go:.indenberi her an ondan ufalt 

bir haber bekledim. Fakat: Hi~ ... 
Bütün cesaretimi takınarak, korkuyu 

bertaraf ederek çalı§tığını sölcdiği ban. 
kaya gittim. Onu aradım. Fakat o isim· 
de öyle bir memurun olmadığını söyle. 
diler. 

Demek o bana ezelden beri yalan söy 
Iemişti.. Demek ben bir senedenberi 
meçhul ve müşevveş bira.damın kolları 
arasında saadet ummuşum. Onu sev • 
miıim ... 

Bir gün kolaylıkla izini kaybcdebil • 
mek için, her an benden kim olduğunu 
saklamış ... En coşkun göründilğü gün: 
ter bile bunu düşilnm:.iş, bunu serin 
kanla hazırlamış ... Belki böyle bir al • 
çak adamdan kurtulduğum için sevin • 
mem lazımdrr. Fakat haır ! Hayat çok 
mülevves! Tahammül edemiyorum ..• 
''gitmcği,, tercih ediyorum. 

Sana son ricam işte bu ... Allah aşkı. 
na bütün gazetelerde ismim çıksın ... 
Bütün gazeteler benim ölümilmden 
bahsetsin .. Belki okur, belki vicdan a-

T h zabr çeker ... 
a akkuku mümkün olmıyan bu tat- Nakleden: Hatice SÜREYYA 

lı hayale karşı acı acr gUlümsemittim.. 1 imiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
J~kin bu fikir o kadar içime iılemiıti 1 
ki, az daha kocamdan ayrılmağa bile 

kalkacaktım .. Maamafih, bu işi yapmış 
1 

olsaydım dahi, bugün çekmekte oldu • 
ğum istıraptan daha fazla bir ıey çek • 
miyecektim ki... 

Onu ne ka.dar sevdiğimi tasavvur e
demezsin .. Hayatı, zevki, her şeyi bana 
o öğretmişti. Ben de ona her hissi mi • 

500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

Ton Ton amca 
garaJcı ~ütün benliğimi feda etmiştim. O be • 

500 lira F ord markalı -spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı gönnek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
"FORD" işaretiyle bir kart yaz 
malan kafidir. .. ................ .. 

._ ................................................... . n ......... oi";-iiökiörü··············i 
lj Neati Pakşi ~ I: .. 
!i HC\stalarını hergiln sabah 10 dan ii 
f! akşam 19 za kaıdar Karaköy Tünel İ' 
iJ meydanı Mahmudiye caddesi No. D 

il 112 de kabul eder. D 
J Salı ve cuma günleri saat 14 den :: 
if 18 ze kadar parasızdır. j 
u:ı:::::n:am:aam-n1111maa:u::u.__ 
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Muallimler. lstanbulu 
dolaşıyorlar 

"' 
İstanbul Maarif müdürlüğünün tertip ettiği fstabulu tannna gezintileri

nin ilki dün yapılmıştır. 
44 üncü mektepte toplanan 200muallime evvela tarihi bir konferans 

verilmi, ve sonra Sultanahmeddeki dikili taşlar tetkik olunmuştur. 
Öğleden sonra da Ayuofya. müzesiyle askeri müze gezilmi,tir. 

Istanbul konuşuyor 
(Baş tarafı 3 üncilde) 

la.dr. Araba, otomobil değil; iki insa
nın bile y:ınyana mr yürüdüğü dar, 
berbat bir toprak yoldan geçtik. Sağı
mızda oldukça muntazam evler, solu. 
muzda ise lağım deresi vardı. 

Genç heyecanla nnlatıyordu: 
- Bu lağım, bu pislikten neler çek

tiğimizi bilemezsiniz? 
Acı acı gilldüm: 
- Ben, dedim, !stanbulu dolaşa dola

şa çok daha f enalarım gördüm. Sizin 
haliniz yine hallice sayılır. 

Bunların söylerken, göziim yolun sa... 
ğındaki dar, karanlık, yıkık döktik 
merdivenli bir sokağa illştl 

Bu yokuştan inmek için insanın, ya 
cambaz, yahutda. ceylan olmuı Ilzım
dı. 

Hele bu harap sokağın köşesine asıl· 
nuş olan yepy~ni levha, g6rd.Uğthn mon 
zara ile o kadar tuhaf lbir tezat teşkil 
ediyordu ki, gayri 'ihtiyari, bir kahka_ 
ha koyuverelim. 

Belediye bura.ya. ne isim verse beğe
nirsiniz.. Dtışünmeyin hiç b1ıta.mazsı· 
nız.. 

Böyle bir mezbeleliğe (Dilber so. 
kak) diyebilmek kimin hatırına gele
bilir ki .. 
Yanımdaki genç: 

lhlamutda da Yütün mahallenin bir 
kenarım ba.Jtan aşağı yala.yan böyle 

bir lağım deresi vardır. 

fit milessese, gUn geçtikçe; değerli el
lerde büyUk bir terakki göstermekte, 
büyümkte, her gün memlekete biraz 
daha faydalı olmaktadır. 

Senede yüzlerce yavrunun hayatına 
can katan bu sıhhat yuvasını, §ehre 
bağlayan yol, yalnız belediyecilik na

HABER - Akşam postas-

Kampa 
çağırılan 
Milli takım 
namzetleri 

K. S. K. İstanbul futbol ajanlığın-

:dan: 
Belgradda Yugoslavya takımı ile ya

pılacak milli ve temsili maçlar için mil
li takım kadrosuna seçilen oyunculan 
hazırlamak üzere Futbol federasyonu 
Modada bir kamp açmıştır. 

İsimleri aşağıda yazılı oyuncuların 

14,7,937 akşamından itibaren bu kamp
ta bulunabilm~k için ajanlığımıza mü
racaatları rica olunur: 

Cihat, Hüsameddin, Yaşar, Faruk, 
Fikret, Esat, M. Reşat, Rıza, Eşvak, 

Salim, Niyazi, Rasih, Salahaddin, Rebii 
Hüsnü, Hakla. 

Bulgarlar 
Yogoslavlan 

4 - o vendiler 
Bu hafta Sofyada yapılan milli takım 

maçında, Bulgarlar, Yugoslavlara 4-0 
gibi mühim bir farkla galip gelmişler
dir. 

Merkezi Avrupa 
kupası 

Merkezi 'Avrupa kupası ikinci turun
da Viyana - Frenevaruş takımları Vi
yanada on iki bin kişi önünde karşılaş
mışlar ve Viyana takrmı sıfıra karşı bir 
sayı ile galip gelmiştir. Bu iki takım 
yaptıktan iki maçta ikişer gol yapmış 
olduklarından bu hafta iiçüncü defa 
olmak Uzere bitaraf saha olan Pragda 
kaqılaşacaklarldır. 

Heybellada revUsil 
Heybeliada plaj gazinosunda ya. 

nn akşam bir müsamere verilecektir. 
Bu müsamerede şehir tiyatrosu ba-
1_ .. L-.--~ - 1 • .a •.ıı ı 

fmdan "Heybeliada revüsü,, temsil 
edilecektir. Müsamere saat 22 de 
başlıyacakbr. 

nazarı 

Yalnız bir derse abone olan okuyu
culammZın 3 UncU son taksitlerini 10 
temmuz 937 tarihine kadar göndennele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gelmi
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

- Buna şaşmayın, dedi. Mahalle
mizde bütün sokaklara nefis iSimler 
bulunmuşt~ amma, hepsinin hali bun_ 
dan aşağı kalmaz. 

Hakikat.en de böyle idi. Yürüdilkçe 
karşılaştığııruz sokaklar hepsi biri>i-ı 
rinden berbattL Yalnız bu harap so
kaklara bol bol elektrik I!ınbası kon
muş olması nazarı dikkatimi celbetti. 

mına değil, insanlık namına. da utanı..====================== 

- Hepsinde haklısınız amma, J§ık 

için söyliyecek sözünUz yok herhalde 
dedim. 
~alla.h her sokakta birkaç IAmba 

var. 
Bu sözlerime, az evvel yanmıı.za. gel

miş olan genç bir bayan cevap verdi: 
- Öylç amma, biz yine bundan da 

memnun sayılmayız, dedi. Getirdiler, 
lbazı yere sıra sıra bir alay lamba diz
diler. Bazı yerleri de zifiri karanlık 

içinde bıraktılar 
Gece b r yolunuz düşse de Beşiktaş. 

tan buraya gelecek olurs:mız, kolye 
dere sokaktan, dört yUzlü ~eşme fırın 
sokağından ve hele ağaçlık~an geçecek 
olsanız, bıkın gözgözü gö!'lllez karan
lık nasıl canııuza tıtk eder ve ufacık 
sokakl:ıra 3.4 18.ınba dikip de biraz 
ötedeki en lüzumlu yerlere bir idare 
kandili bile komayan Belediy(!ye kızar 
mısınız, kızmaz mısınız. 

Yarına : OlhlOaın7'iHYllra 

©!~ slYI dleır<dl n 
Belediye Pıevantor
yom yolunu mutlak 

yaptır alıdır 
Geçen gün bir işim düştü, Maarif 

Vek8.letinin Çamlıcadaki Prevat.oryo
muna gittim. 

Merhum Ma.a.:rif Vekili Neca.tinin 
memlekete en gUzel bir hatıra. olarak 
ibıraktıfı ibu güzel ve fevkalade mu-

lacak bir vaziyettedir. 
Y a.z gUnU müthiş toz yüzünden, kış 

günü de çamura saplanmak muhakkak 
olduğundan ot.omobiler buraya b=11bir 
nazla giderler. Yahut da hiç gibnezler. 
Buraya muntazam işliyen yegane na
kil vasrtası tek atlı çek çek ara.balan
dır. 

Fakat dört ta.rafı açık arabalarla, 1 
yazın toz içinde Prevatoryoma kl3IIl 
da müthiş soğuklarda bu yolda gidip 

iÇERiDE: 
:r. İktisat vckAleU Uk defa olarak bu ae.. 

nckl sergiye Haliçteki deniz fabrika ve ha_ 
vuzlarm.m da tııtıraklnl emretmlıUr. 

'lo Dolmııbahçe sarayında açılacak otan 

gelmek olur şey midir! 
Devlet avuç dolusu para sarfetmiş, 

böyle güzel ve faydalı bir müessese 
kurmuştur. 

Tenezzüh otomobilleri için, Boğaziçi 
sn-tlarmı asfalt yollarla. ören bir Be.. 
lediye için, buraya bir Arnavut kaldr
rmu olsun döşemek, acaba çoktan ba
şarılması icap eden bir vazüe değil 

midir? ı 
HABERCi 

:;. Tesisatı aatm aıman Kadıköy su §lrke. 
ti memurlan ıılrketın Nalla vekllctıne ver
diği teminata rağmen kendilerine ikramiye 
vermemesi llzerlne bir dava aı;mıoıardır. 

Türk eserlcrl sergislne konulacak AtatUrk il!~~ 1 
beykell diln gUmrUğc getml§Ur. Bir buçuk ı ~ 'I 
:::::."'okllgindokl hoykd gmllton y~ 1 ~ • ~ 

1 
:r. Belediye Floryada on tane ası1 hali. yap §__, _ ~ ... 

tırmağıı bql~txr. ... ~...,.iii .. iiii 
1/. Adliyede 300 kf§Wk yeni bir tayin ve 

terfi listesi hazırlanmıştır. 

:to Memleketimizde tetkikler yapan BelçL 
kalı gazeteci Alber Llcrech diln ak§am mcm 
Jekctlne d8nmUşt.Ur. 

:r. Model uçake\1 taratmdan dUn Taksim 
stadında model tayyarelerle uçurma tecrllbo 
ıerl yapılmıştır. 

lfl. KadıtdJy ve Burgu vapurlarmm çar 
pr~tı~ı yerde bir keşif yapılmı§tır. 

• ,_.alt veknı dlln de Beyoğlunun her tn_ 
ratmt gev.rek temlzUk f§ler1 hakkında dL 
rektt!ler vermlştlr. 

14 
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ıilcr1: 1856 - Cemaziyetevvel 5 

Fr!lil.Slzlarm idlmllltsl 
Günesin doğu'u GUn~ln lıatı51 

uo 19,40 
Vakit Sabah Öğle tkiııdl Akşam Yatsı trnaal 

2,43 12,20 16,19 19.40 21,39 2,25 
GEÇES SEYE BUGÜN 1''E OLDU? 

Berlln ollmplyatıan 1ı;ln 350 bin kl§ili.k 
bir atad h&Zl?'landt. 

. "BeJçiı:a ~üzeJlik kraliçesi., geçen gün Brükselde seçilmiştir. Yeni~ 
lıçe (ortadaki) Joze Dökör isimlidir. Yanındakiler Mia Brüksel (solda) 
Mis Anvers (sağda) dır. _____,/ 

Dün Kadıköyünde de 

Alaylara 
Bayrak verme 

n1eraslml yapıldı 
., 

Dün sabah Davutpaşadaki alaya 
sancak verildikten sonr asaat 16 da 
Kadıköy kumslında Selimiyedeki pi. 
yade ve topçu alaylarına da sancak
ları merasimle verilmiştir. 

Alaylar Kumsalda yer almışlar 
ve ordu müfettişi Orgeneral F ahred
din Altay saat 16 da bir motörle Ka
dıköye gelmiş, karaya çıkarak alay
ları teftiş etmiştir. 

Teftişten sonra alay komutanla
nna birer hitabe irat ederek · alay 
sancaklannı vermiştir. Alay komu
tanları da Orgenarale nutuklar irat 
ederek bu sancakları son erlere kalın 
cıya kadar muhafaza edeceklerine 
dair söz vermişlerdir. 

istiklal marşı çalındıktan sonra 
binlerce halkın alkışları arasında a
laylar geçit resmi yapmışlar ve kış· 
lalarına gitmişlerdir. 

Merasimde Kadıköy, Üsküdar 
kaymakamlariyle, hükumet, beledi
ye erkanı ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

~ Kızıltoprak posta mUdUr \ 'ekili iken 
zimmetine 4i9 llrıı geçiren KAzım ağır ceza.. 

·da 7 sene on ay hapsa hahkftm edilmlştlr. 
l/o tzmlrde yeni bir belediye blnaar ;yapıla

caktır. 

:;. İ§ dairesi b:ı.gmU!cttlşl Halftk tetkikler 
yapmak Uzere Zonguldağa g1.tmi;,tlr. 

DIŞARIDA: 
lf. Fransız sosyııllııt kongresi, kabinede 

sosyalist n:ı.zırların bulunmasını kabul etmiş 
tir. 

Sovyet 
gazeteleri 

Vekillerimizin Mosko\.'tl 
seyahatini 

Büyük bir ehenırııi' 
yelle kaı şıladılaf ,ı 
Moskova, 13 (A.A.) - S<;'ı~ 

matbuatı Türkiye Hariciye \ ~.\b 
Tevfik Rüştü Arasla Dahiliye~· re' 
Şükürü Kayanın Moskovayı ı.ıt'ıf 
tine sahifelerinde geniş bir yer ş) 
mışlardrr. ~ 

lzvestiya gazetesi, Rüştü.~<' 
ve Şükrü Kayanın resimlerıtıl blJf 
tercümei hallerini neşrediyor 'Ve 
makalesinde de şöyle diyor: . " 

"Türkiyenin bu mümtaz sıf' el 
adamlarının Sovyet Rusya hük~,ı 
merkezine gelişleri, iki _ın~ 
arasında anane halini alan dostltı~ 
yeni bir tezahürüdür. Hakik8~ 
sulhçu olan birçok devletler bll d ~ 
lukta iyi komşuluk münasebet~ 
nin bir niimnnl"q;n;,.,,..;.;.;..,.,., ,.~t~"' 
uuyJC naKIIOirıat. uvyYet "lf 
dostluğu, siyasetleri sulh ve~~ 
kabil hürmet azmine istinat bil~ 
memleketler arasında münase b# 
nasıl inkişaf ettiğini ve resane~·ı.e~ 
duğunu göstermek itibariyle ıxıtı 
mel bir misal teşkil eder.,. Jo!tı 

Bu gazete, Türk - Sovyet t? 
luğunun devamlılığını ve istikt0 ti 
ehemmiyetle kaydettikten 

5011 

şöyle devam ediyor: .. 1'İ~ 
"Sovyetler Birliği ve ~ or '{(iç 

beynelmilel siyasetin en mühıftl ·~ 
seleleri hakkında sıkı bir terrııt5.;,pi 
me ediyorlar. Milletler Ceftl~ef 
konseyinde çıkan birçok mes~ ~,~ 
de de iki memleket mümessilletl. ı'' 
di istiklal ve emniyetleri ve ayfl

1 si~ 
manda kollektif emniyet preJl p, 
kaygısiyle hareket ederek bera~~ 
çalışıyorlar. Türk - Sovyet t.~; 
mesaisi beynelmilel sahadt.ı rııtı 
ve mühim bir amildir.,. Je~ 

lzvestiya, faşist meınleke\11 
kendi memleketlerinde yctrf':ttıJ~O' 
çıkmazdan kurtulmak için bır rrel• 
ya harbi çıkarmak yolundaki gaY1'j: 
lerini mevzuu bahsederek diy_or 6) 

"Bu şerait altında haki~ı bılıı' 
taraftarlarına düşen vazıf~ 

8
etf 

karşı şiddetle koymaktır. B1.? 1'İf( 
leyh, Sovyetler Birliği ile 'f or t~r 
nin yalnız kendi aralarmd? hel'o.~i~! 
lü tecavüz planlarından arı. h ıııiıf 
bir dostluk kurmakla kalmaYlP ~ff 
terek gayretlerle bütün milletle! ffı~~ 

'lo DUn Moskovada muazzam bir 
bayramı yapılmıştır. 

sında sulhun muhafazasına çşlı~·}lit1' 
ta bulunmalarının ne kadar ~"şM 
bir rol oynadığı kolayca ~fl ~ 
Beynelmilel siyasetin mühı~ 1Jr 
olan Sovyet - Türk dostlu~~Jifl~ 
kiycnin siyasi ve iktısadi istık ş .. ıttl 

idman 5 1/1" gittikçe artan resaneti ve 0 
6v 

~ Amerikada sıcaklar cehennemi bir şe_ 
kil almtştır. 

11- Bağdadda ve diğer lrak şehirlerinde Fi 
llııtlnln taksimi aleyhine ntlmayioler yapıla. 
cakbr. Fifütlnde taksim aleyhine beyanname 
neşredan ikl Arap gazetesi kapatılmıştır. 

1/. Belçlk:ı kabinesi f!ltıfa etmiş fakat kral 
istifayı kabul etmemfşU. Yalnız adliye n&

Birliğinin de iktısadi ve milli rııtiııtl' 
faa kudretinin artması nisbe tıl 
kuvvet bulmaktadır. lki rrıertl _ıl 

rııB
zimamdarlan arasındaki !e 1'~ 
Türkiye ile Sovyet Birliği~ı~ ~ 

zm dr~şmlştlr. 

11- Yugoslav erkAnı harbiye relııl 
temaalara ba§lamıııtxr. 

lıklı bağlannı ve biribirlerır··r1' I 
iyi anlamalarını ve kaa u ·f"' 

Pariste Sovyet dostluğunu inki~af ettı 
ğine §Üphe Y.oktur.,. 
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Çin - Japon harbi 
alevleniyor 

Pekin 
1 

(Baş tarafı 1 incide) 
dir, l<o 3 - Şehir tahliye edilm~kte

nsoıosh ı Yareler) ane er yabancıların tay-
d' e cenuba ki' . . . 1 ır, na ını temın etmış er-

Çin kabt · nesı Mareşala 
:t--t • salahiyet verdi 
ankın 13 

de bir t - Kabine bugün fevkala-
llln nın:Plantı yaptı. kabine şimali Çi
llliş "c afaıısı için kararlar ittihaz et
ltde sa~~:eşal Çan • Kay • Şeke fevka· 
"'}> ' l)•etler vcrflmiştir. 

eçtu körfczinrle bir Japon 

'lıc1t· filosu 
~o ın 13 - P ·1· 1 d b" J :ı fil cçı ı su arın a ır a-

osu görülmn,ı ür. 

Lond ,Japonlar çekildi 
tin • ;a 13 ( A A . l - Bu sabah Pe· 
Japonı engtay demiryolunda ÇinE!t.rle 
Ilı ar ara rl c saat sın a vuku bulan mü~ade-
t.., 11 den ı 2 ··ıı~tir j .45 e kadar devam et· 
· • apo l lStil~all\ •. n cı: bundan sonra Fengtay 

' · •rıe ç , ·ı · ç· c-;cı rnışlc-rd ir. 
111 

hileli. r.lcri karşısında 
Va • Amerika 

t• . fırı gton ı 3 
,fırj S . (A . . A.) - Japonya 

:to aııo H .. 
tii~erck · . _arıcıye Nazırı Hull ile 

latnıııtı Çının şimalindeki vaziyeti an 

Çin h!idiseleri diplomatik mahf!llerl 
meşgul etmekte devam etmektedir. Bi
taraflık kanununun Japonya ve Çin hak 
kında derhal tatbikine imkan yoktur. 
Bu kanuna göre, ancak Ruzvelt, harp 
hali mevcut olup olmadığına dair bir 
karar verebilecektir. 

Fakat iyi haber alan mahfiller Reisi
cumhurun bu hususta büyük bir ihti
yatla hareket edeceğini zannetmekte
dirler. 

Eden tarafından Londra ile Vaşing-

ton arasında yapılması derpiş edilen 
istişarelere henüz başlanmıştır. 

lngilterenhı. Amerikaya 
bir teklifi 

Vaşington 13 - Hariciye Nazın M. 
Hult bugün Çin sefirini kabul ederek 
Uzakşark vaizyeti hakkında görüşmüş
tür .. 

Hariciye Nezareti mahafilinde temin 
edildigine göre, İngiltere, Amerikaya 
gön::lerdi~i bir nota ile Uzakşark vazi
yetini müşterek şekilde tetkik etmek 
teklifinde bulunmuştur. 

Salahiyettar Amerikan rmhafilinde 
Amerikanın beynelmilel müzakerelere 
girişmek istemediği ve Uzakşark işlerin 
de tamamile müstaki1 kalmayı tercih et-

1 e San Fransiskoya 
Sovyet tayyarecileri ikinci 

l>rotcsa u.9uşlarına başladllar 
&o.,}'ct r Şmıtın riyaseti altındaki 
~\ılt a heyeti seferiyesi bundan bir bu. 
~, or: evvel Şimal kutbuna vardıktan 
İ'iltccj~~Yerleştikten sonra, Sovyet tay 
~'~a kutuptaki' Rodolf adasına 
tup Yoliy~ seyahatler=yapmı§lar ve ku. 
da rtıııtıt e, Rusyayla Amerika arasın -
)allı}alll azamy hava seferleri yapılabilip 

Oregon üzerinden uçtuktan görülmü1-
1':ir. Bundan evvel tayyareciler telgrafla 
San Fransiskonun ilerisinde karaya ine
ccıklerini bildinnişler.dir. Sovyet tay • 

ll tyacagını tetkik et . 1 d" 
. u tetkikler .. mış er ır. 

l~l "e g nıusbet neticeler ver -
c . cçen 18 ha · tııı Ü zıran sabahı, Sovyet. 

lı ç meşhur ta . 
il;·dukov Ç k yyarecı ve makinisti. 

rı,,, • a alov B · ~ "'<lllsusada b ve elıakov. sureti 
~r tayyareyi~ seyahat için hazırlanmı~ 

an Fra . k ?vfoskovadan hareketle 
d nsıs ·o i "k ır. stı ametine uçmuşlar • 

yarecileri Kaliforniyada San Diegodan 
ahvali havaiye hakkında malOmat iste. 
miş olduklarından seyahatlerini bu 
şehre kadar u~atacaklan zannedilmek • 
tedir. 

Rekonı kırdılar mı ? 
Sanfransisko, 14 (A.A.) - Saat 7,55 

te Sovyet tayyaresi Rosemberg - Ore
gon - Un üstünde Sanfransiskonun 408 
kilometre şimalinde göriilmüştür. 

Moskova ile Sanfransisko arasında 
mesafe 9960 kilometre olarak tahmin l'ay 

f . Yare kutb . ~ılrnern· un şınıdiye kadar keş- edilmektedir. 
ta,_ ış rnıntakala ·· . d T ·ı · c "\'e b' rr uzerın en uça - ayyarecı erın, odos ve Rossi tara· 
63 3 ır çok m:lşk '' ı· f • O &aatlik bi u ata maruz kalarak fmdan tesis edilmiş olan mesafe reko-
~tan sabahı r uçuştan sonra, 20 ha. runu kırdıkları zannedilmektedir. Bu 
lı 0rtland ~aat 4 de (Grenviç saati) rekor 90~0 kilometre idi. 
arakı ta cıvanndaki Vankuver - Los Ancelosa kadar 
S yYare mcyd . . . 

S 
o"Yet t anrna ınmıştır. gidebilirmiş 

iln F'ran . ayyarecileri hedefleri olan ç
0

,_ sıskoya Sanfransisko 14 (A.A.) - Sovyet 
"bu ..... k . varamamakla beraber 

le rU hır nıu ff konsolosu ta}•yarecilerin Sanfransisko-
r \re bo·· 1 va akıyet göstermis. b Y ece M k • dan geçerek Losancelosa doğru yollan-

~~ - .~inıali Amoesri~;a - Ş lmal kut- na devam edecek kaldar benzinleri bu-
lt l'llkun olab' J . . hav'.'\ hattının 
i, bu ha 1 eceğını göstermişlerdir 

lta vacılık n 
zanl"tı amına çok büyük bir a ~ r. 

)a u ta}·anı takd" 
, recilik ııı 

1 
ır hava seferinin, tay-

.Jet ern Uze · 
1 

netice h . rıne bıraktığı müs • 
er b cnüz geçnı . . . S 

u rnuvaff k . emıştı kı . ovyet. 
Cesarette ~ tyetın verdiği kuvvet ve 
•ef aynı hat u . er Yap zerınde ikinci bir 
?l\of '\> rna h k a . 

• :r Otna rar vernıışler ve Gra-
tan.ı Şef ve n ·ı· 1to nmt} ta anı ın adlarındaki üç 
t "1dan ıtaiı!'arecj dUn sabah yine Mos
t c,"ctcthct\ h arak San Fransiskoya mü. 

J'}"l arcket t · . JI' tccncti e m1şlerdır . Sovyet 
rlntislc0 Ya bu defa muhakkak San 

lund•Jğunu b~yan etmiştir. Tayyareden 
alınan son haberde hcrşeyin yolunda 
gittiği bildirilmekte ve tayyarenin han
gi yolu takip edeceği sorulmakta :di. 

Tayyarecilerin "sizi işitmiyoruz, de
melerinden ken•diler:ne verilen talimatı 
<' ! cı rı.ıd . kları anlaşılmaktadır. 

Tayyareye Kayalı dağlann şarkından 
gecmesi ve ahvali havaiye dolayısile 

Chicagoya doğru yol alması hakkında 
t.ılimat verilmişti. 

Oklandda karaya inecekler 
Seattle, 14 ( A.A.) - Sovyct tayyare

si bu sabah Oalclandda karaya ineceği
ni bildirmiştir. 

HABER - J\lişam postaaı .......................................................... 

1 
Tifoyla 

mücadele 1 
fFatih ve EminöoU kazası balkı 
! mecburt aşıya tabi 

1 Aşılanmıganlar 
hakkında kanuni 
takibat yapılacak 
Dün vilayette vali muavini Hüdzfoin 

riyaseti altında toplanan sıhhat meclisi 
tifonun kat'i olarak önüne geçmek için 
ıu kararları ittihaz etmiştir. 

1 - Tifonun en kesif bir halde bu
lunduğu Fatih ve Eminönü mıntakala
rında tarama ameliyesi yapılacak, polis 
karakolu, mahalle mümessili ve bekçiler 
vasıtasile hastaların adedi ve hastalık
ların cinsi öğrenilerek bunlardan tifoya 
tutulmu1 olanlar hakkmıda Iazımg~len 

tedavi ve tahaffuz çarelerine giri~ile

cektir. 
2 - Bu iki mıntakada halka meclıuri 

aşı tatbik edilecek ve aşılanmıyanlar 

hakkında.kanuni muameleye tevessül 
edilecektir. 

3 - Be§ günden fazla ateşi devam e
den hastaların şi\pheli tifo olarak ihbar 
edilm~si mecburi tutulmuştur, 

4 - Fatih mıntakasında aşı istasyon
larının adedi tezyit edilecek, Sıhhat ve
kaletine müracaatla fazla doktor ve aşı 
memuru istenecektir. 

Komisyon bundan maada hemen her 
gün toplanarak ~ehrin sıhhi vaziy~tini 
kontrol altında bulundurmak üzere ta
li bir sıhhat komisyonu teşkiline karar 
vermiJ ve bu komisyon belediye hıfzıs: 
ııhha mooi.irü doktor Zeki, laboratuvar 
müdüril Nureddinle sıhhat müdür mua
vinlerinden mürekkep olarak teşkil e
dilmiştir. Bu tali komisyon münhasıran 
tifo me~elesile me~gul olacaktır. 

Verilen kararların bugünden itiboıren 
tatbikine geçilecektir. 

GümrHk ve İnhisarlar vekili ve Sıh
hat vekaleti vekili Rana dün sıhhat mü
düriyetinden tifo işleri hakkında izahat 
almıştır. 

UIUmUnden kimse 
mesut değildir 

Kadıköyde oturan Mustafa oğlu Ali 
isminde bir a!dam odasında boğarı uç
kurla sıkılı bir halde bulunmuş, cesedi 
morga kaldırılmıştı. Bir cinayet şüphesi 
veren bu boğulma Mdisesi zabita tah
kikatiyle aydınlanmıştır. 

Alinin iki kere Bakırköy emrazı ak
liye hastanesine girip çıktığr, ölümünde 
kimsenin alakası bulunmadığı an!aııl
mıştır. 

Şikayetler temenniler: 

lkisenedeobericevap 
bekleyen istida 

Ad~es ve ismi bizde mahfuz bir o. 
kuyucumuz şöyle bir şikayette bulu. 
nuyor: 

"Dahiliye vekaletince 8.11-934 ta. 
rih ve 3796 / 41 numaralı derkenar la 
emniyet umum müdilrlüğüne gönde. 
rilen istidama elan cevab verilmemiş. 
tir. Bu yoldaki müracaatlarıından bir 
netice alamadım. Alak~d:ırlarm naza. 
rı di~katlcrini celbetmenizi rica ede
rim.,. 

Kadınlar için -- ,, . . ~ .. . 

:::~1"rill<1en ~~rtnak ~zmiyle hareket 
h 1: aı. _ •efen yapan tayyare 

lr ~ ~ "il ta ry. , 
lir<> tcttıo rclerınde <>na göre 

tn •lOıııı:ırd at •lrrıışlardır. 
h. 'oehli\ıe\f a Slrnaı Kutbunu (Yani 

Yanıcı maddeler 
kon~res1nde TUrkl~·«> 

F ransada toplanan ikinci L,. v 
nelmilel yanıcı mayiler kongresıne 
Türkiye namına iştirak eden mü· 
tehassıs kimyaker Ahmet Şevket 
dönmüştür. 

rcT\! ve gijç • ) 
tcı 1\ ·~ı . Yen aşmış olan tay 

tı-ar Yetını ti • 

ı 1Ud gosteren son a1ans 
A ur: 

l.t ltıerika 
tı:ı. °'lco..,3 1 

lopraklannda 
~"a .. 3 - l< 
~ "'it tı rnekte utup yotiyle Ame • 
M· ~rn Sa olan Sovyet tayyaresi 
)oJıı•t\a lllu...: F'ransiskonun 1500 mil 

ıı. d &alatla A · -8 e'larn menkaya dogru 
' ~tı r etmiştir. 

rans· k 
~eı.... 1 ıs odnn uzağa 

1aaı:.Yorıt 1 necekler 
~ • 4 (A "-ti .A.) - Saat 6 da 

.. So ..... 
• 3 et tayyarecilerinin 

Pariste cumhurreisinin himaye· 
sinde toplanan böyle bir beynelmilel 
kongre ikinci defa olarak toplanmak 
tadır. Kongre 15 haziranda toplan· 
mış, 21 haziranda dağılmıştır. Kon· 
greye iştirak eden 27 devlet l 600 
murahhas tarafından temsil edilmiş
tir. Kongreye dört yüze yakın teb
liğde bulunulmuıtur. 

Dantel örgülü ve tel çemberli bu ge. 
niş hasır şapka, pembe bir tcdta.dan ge
niş, kordela ile çene altından bağlan • 
maktadır, 
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Lindberg, ölüleri 
diriltmeye uğraşıyor 
Şimdi bunu temin edecek 

bir aletin kurulmasile meşgul 
f .. 

i, 

Lindberg, sun'i kalbini gözden geçirirken .. 

Meşhur Amerikalı tayyareci • Lind
berg, tek satıhlı tayyaresile bundan bir 
kaç gün evvel gittiği Stgıldas adasın

ıda Dr. Karrel isimli bir alimle birlikte 
hayatın sırrını aramaktadır. Burada 
bir laboratuvar vardır ki, dünyanın en 
esrarengiz makinesi burada vücuda ge
tirilmektedir. Tayyareci lindberg ma
kinenin ne işe yanyacağını şimdilik 

kendilerinden başka bilen yoktur. 
Gene yalnız bu ikiş~dir ki, daha ge

çenlerde insan azasını gayri muayyen 
bir zaman için yaşatabilecek sun'i bir 
kalb yapmak işini ilerleterek ilim dün
yasını hayrete düşürmüşlerdi,. 

Lindbcrgin bu seferki seyahati, yeni 
makinenin en mühim aksamını y~teı

tirmek içindir. Matamdur ki, kendisi, 
dünyanın en meşhur makinistlerinden 
biri sayılmaktadır. Yeni makinenin in
san hayatının gidişini tamamen değiı-

Bir dolandırıcı 
şebekesi 
yakalandı 

Bakır paralar nasıl sürUiüyor? 
Emniyet ikinci şube memurları bir 

dolandırıcı şebekesini yakalamışlardrr.: 

Rumelikavağında balıkçı Ali, birkaç 
gün evvel Laz Kerim ile tanışmış, Laz 
Kerim de Veysi isminlde bir arkadaşını 
Aliye tanıştırmıştır. Laz Kerim bur.dan 
sonra Aliye V.eyselin bir binada çalışır
ken kıymetli eski Türk paralan buldu
ğunu bunları satacak adam aradığını 

söylemiştir. Ali paraları kendisinin ala
cağını bildirince Y cniköyde Tepeüstü 
randevu yeri olarak tayin edilmiştir. 

Ali cskidenberi ahbabı olan Karaköy
de şekerci Niksasa gitmiş, beşyüz lira 
ödünç para almış, Yeniköye dönmüştür. 
Ali Tepeüstüne gidince iki kişinin ken· 
disini beklediğini görmüş, bunların pa· 
zarlığa girişmiş, beş yüz lirada muta
bık kalmışlardrr. 

Ali cebinden paraları çıkarıp vedrken 
hadiı,;eyi başındanberi takip e;;:len zabita 
memurları ortaya çıkarak dolandırıcıla
rı cürmümeşhut halinde yakalamışlar

dır. Kıymetli olduğu iddia edilen para
ların bakır paralar olduğu tesbit C'dilm iş 

suçlular cürmümeşhut mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Dört çocuk 
denize döküldü 

Neden sonra hepsi de baygın 
bir helde kurtarıldılar 

Cacldebostanında bakal Mustaf anın 
oğlu 14 yaşında Mehmet arkadaşları 
Feyzi, !smet ve Sadıkla dördü deniz
de yüzerlerken bi; sandal tutup Suadi
yeye gitmeye karar vermişlerder. 

Mehmet, Halime ait sandalı kirala. 
mış. arkadaşlarını da içine bindirmiş, 

b ir müddet kürek çektikt~n sonr:ı. yel
ken açmıştır. Dört küçük çocuğu taşı
y.ın sandal rüzgar ve akıntıya kapıla. 
rak Kmalıada açıklarına kadar gitmiş 
tir. 

Oradan dönmeye karar veren çocuk
lar sandalı Caddebostamr.3. doğru çe-

tirebilecek bir iıe yarayacafı aanıl· 
maktadrr. 

Birkaç sene evvel, Dr. Karrel "doğru 
bir ilmi yol tutulduğu takdirde hayatı 
asırlarca uzatmak mümkün olduğu,, 
şeklinde bir nazariye ileri sünnüıtü. 

Şimdi, laboratuvarında bu nazariyeyi 
isbata çalışmaktadır. 

Yaptığı işi, mesel! guddeler gibi 
muhtelif zihayat uzuvları kurutarak öl· 
dürdilkten sonra, onlan tekrar bayata 
getirmektir. 

Bu yeni aletin ölü guddeleri muha· 
faza ederek, istenilen herhangi zaman• 
da eski tazeliğiyle hayata iade edebil• 
mesine yarayacağına ihtimal vermek· 
tedir. 

Bu işte muvaffak olunursa, senelerce 
evvel ölen bir hayvan gene hayata iade 
eldilebilecektir. 

Dr. Karrel dcmiıtir ki: "İnsanlar, 
hayatiyetlerini herhangi müddet için 
kendilerinden nez'edebilir, sonra iste-
dikleri devirde tekrar hayata dönebi
lirler.,. 

Hali a·dalda yapılmakta olan tecrübe 
daha ba~langıçtadrr, Tecrübeler küçük 
ensac parçaları üzerinde yapılıyor. 

Doktor bunda muvaffak olursa, tec· 
rübelerini daha büyük parçalar ve niha
yet bütün vücut Uzerinde yapacaktr. 

Bundan birkaç ay evci doktor Karrel 
ve tayyareci Lindberg, kendi ellerile 
mey;:lana koydukları sun'i bir kalb tcı
hir etmişlerdL Bu kalb, ölü bir hayvan

dan alınmış bir uzvu, hayvan öldükten 

hayli zaman sonraya kadar yaşatıyor

du. Bir insan kalbi gibi vazüc görüyor

du. Bu kalb, ilmi araştırmalar vadisin· 
de bir şaheser teliikki edilmişti. 

Bu işi, bugün hali ada üzerinde, öHl 
bir hayvanın beynini !dahi yaşatmak 

mümkün olabilecek derecede ilerletmiı· 
terdir. 

Haliçte boğulanlar 
Cesetleri bulundu 

Geçen çarşamba günü sütlücede 
mezbaha önünde içinde yedi yahudi 
kızı ile bir mezbaha memurunun 
bulunduğu sandala Şahinibahri is· 
mindeki bir motör çarpmış, sandal 
parçalanmış, içinde bulunanlardan 
üç kızla memur Hüsamettin denizde 
boğulmuşlardı. 

Cesetleri birkaç saat aranmışsa 
da bulunamamıştı. Boğulanlardan 
Fani Eliza ve Robeka ile Hüsametti 
nin cesetleri bu sabah çıkmış, morga 
getirilmiştir. 

Et kamyonu 
Bir evi yıkıyordu 

Şoför Alinin idaresindeki 1 04 7 
numaralı et kamyonu diin akşam 
Horhor c-addesinden inerken yolun 
sağ tarafında bulunan 83 umaralı 
evin cumbasına çarpmış, cumbanın 
altındaki direkler yerlerinden çıkmr~ 
tir. Evin ön kısmı yıkılma tehlikesi· 
ne maruz kaldı~ından boşaltılmış. 
tır. 

virirlerken velkcni idare -..:ı • l .. ~ t"l..lemcmış er, Kayıp tayyareci kadını 
bu yuzden sandal devrilerek hepsi de. 60 t a 
nize döktilmüşlcrdir. 1 ayyar e ray o ' 

Çocuklar tersyüzü dönerek yüzen San Francisco, 14 (A.A.) -
sandalın kenarına tutunmuşlar, saat- Tayyareci kadın Amelia Erhard'ı a· 
lerce deniz ilzcrinde kalııu§lardır. ramak üzere Lexington tayyare ge· 
Akşama doğru yanlarından bir su misinden 60 tayyare havalanmıştır. 

motörii geçmiş, dört çoc.ığn baygın Bu tayyareler asgeri 90.000 ki
bir halde kurtarmış, Cadde botstanına! lometre murabbalık bir sahaY.ı araı· 
eötürmüstür. bnnıelarclır .. 
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• l'arihi macera Vt!! aşk r-m---• 

"Eğer sen bana ihanet edersen Jşte bu 
kanlı hon~er üzerine yemin 

ediyorum ki senin de canına kıyacağım!" 
Geçen kısımların hu\Asası Fakat ne yaptım ben sanıı.? Beni ni· 

çin vurdun?. 
Giritli ba~papa.a tara/rndan Roma. 
daki Papaya hediye göndcrüetı ca. 
riyc'lerden biri ol.an Ayda papaım: 
edcitlığı olan bizim küçük Osmana 
gl:ilıül t>6Tmi,ttir. 011a vefa yem.ini 
etmi§tir. Halbukıi, Ayda'mn altı esir 
ô,.pğı vardır ki, onlar da, gemi ilz 
papaya hcdiyo '!JOllanıyor'lar. Ayda· 
nın bir :riycı.st oo.:i/esi de vardır. 
Buna rağmen, genç oariye, Omnana 
vm-diği siJ:::ü tutmak için, 1cölelerın. 
den ik~ni öldürüyor. 

• 'f. .. 

Arabın cesedine bir kere daha bak· 
tıkta.n sonra, onu, yerde upuzun Ye 
korkunç bir şekilde yatar vaziyette bı 
raktı. 

Ben, bu manzaraya o kadar bUyük 
bir dehşetle dalmıgtnn ki, az daha ye. 
rimden aynlamıyacak, bUyUlenmiş gi. 

bi kalacak, neticede, yakalanacaktım. 
Fakat son dakikada kendimi topar. 

ladım. Genç kadın, kapının tokmağu;.ı 
çevirdiği sırada, yerimden fıılayıp ma.. 
sanın altına gizlendim. 

O, bir ses duymu§Ç&Sıno. etrafına 

ba.lnndı. Belli ki, bu iki cinayetten 
.sonra asabı da bozulm~tu. Zira, b~riz 
surette titrediğini farkettım. 

Birkaç dakika soluk aldıl<tan ve ken 
dini topladıktan sonra, belinden çı-

kardığı anahtar çıkım ile b!r kapı da.. 
ha açtı. !çeri girip kilitJeıfi: 

Bermutat yanaatnn. Gfü:umü uydu
rup tiaktım. 

Bu seferki Aşık, derin b!r uykud:ıy. 
dı. Yatağına ya.tmı§, kenJmdcn g~ç. 
mişti. 

Arada sırada, inliyordu: 
- Ayda! .. Ayda!. 
Genç kadın: 
- Beni eayıklıyor? • diye mırıldan. 

dı. 

Sonra, seslendi: 
- AntonlI. 
- Ayda, Ayda!. 
Yastıklara sarıldı. 

Kadın: 

- Anlaşıldı, uyanınıyacak. Zaten 
bunun uykusu derindir. ötedenberi bi
lirim! - diye söylendi. 

Sonra, kararını vermiş gibi: 
- Hem efendim; uyandırıp ne ola· 

cak? Bak, ötekiyle mU§kU1At çıkıyor. 

du. En iyisi, hesabı bu vaziyetteyken 
temizlemektir. 

Şişeyi bir yere bıraktı. Gümlia k<>. 
merine bağlı olan kılıfından hançerini 
çekti. Kölenin tam kalbini hesaplıya. 
rak Uzcrine sapladı. 

Köle: 
- Ayda! .. Ayda!. • diye iki kere 

daha bağırdı. 

Fakat bunların birincisl.li da.ha uy. 
kudayken, ötekini uyandıktan sonra. 

Bir eliyle kalbini tuttu. Şakır §akır 
akan kan parmaklarının arasından sı. 
zıyordu. 

- Ayda. .. Sen ~sin? Geldin mi? 

- Şimdi yanına geldim, başkasının 
ismini mırıldanıyordun! .... diye bir if. 
tira atmaktan başka. bir kabahat bula.. 
madı. 

Köle, asabi bir hareketle, dudaklan
ru koparır .gibi ibir jest yaptı: 

- Dudaklarım!. Kopsunlar on!ar 
eğer başkasının ismini tcllffuz etti. 
lcrse... Fak.at kalbim yalnız seni ö:ı· 
lliyordu. Yalnız senin muhabbetinle 
doluydu. VerHen cezanın kalbime ol. 
ması pek yazıktır. 

Bu coşkun sözlere Ayda bile daya. 
namttdı: 

- Affet beni? • diye inledi. 
- Affetmek ne demek? Ben senin 

malınım.... Dünya ve ahrette seninim. 
Ne istersen öyle yapardın. Böyle mU· 
nasip gördlin, böyle oldu. 

Ve son sözleri bu oldu. 
Birdenbire sendeledi. 
Yere yığıldı. 
Dudakları sevgilisinin çıplak ve san 

dallı ayaklarına rasladı. 

Dudaklar, öptti o ayakları! 

Onlar da, hiçbir kabahatelri olma. 
dan, böylelikle af dilemiş oldular . 

Ayda, doğrusu pek müteessir görü· 
nUyordu. Ka.nlı hançeri hala elindeydi. 

Ona. uzun uzun baktı. 

- Kendi ellmle .. - diye inildedi, • 
kendi elimle onların birer birer can
lanna kıyıyorum. Onlar ki benim en 
sadık adamlarım, en sadık arkadaşla. 
rmıdı, ve işte, bana. ne derece bağlı 
olduklarını ölilmleri esnasında bile 
belli ediyorlar. Halbuki ben, birer bi· 
rer hepsinin canına. kıyıyorum. Bu 
cinnet midir?.. Hayır! aşktır. Bana 
aşk bunu yaptırıyor. O ~ocuğu sevlyo. 
rom, Osmam seviyorum. Onu nasıl bir 
denbire, bir gün içinde seviverdim. 
Gerçi onun fevkalft.deliklerjyle kulak. 
lanm doluydu. Ben, kahramanlığa, di 

ğer insanlara faik olmıya. bayılırım. 
Böyle bir hilkatte olan bir insanın ba
na meftun oluvermesi, beni çileden çr. 
kardı. Buna rağmen bu yaptığım ha
reketler nedir? O, benden bu fedaklr. 
lığı da istemedi. Fakat ben, öldürüyo. 
rum onun rakiplerini ~te... Ona en 
kıymetli şeylerimi kurban ediyorum. 

Birdenbire alnmı tuttu: 
- Fakat o ... O, bunun kıymetini bi

lecek mi? Şayet bilmiyecek olursa 
vah bana, ve vah ona .. 

Kanlı hançerine baktı: 
- Bunun üzerine yemil'l ediyorum 

ki, onun da kanma gireceğım ! 
(Devamı ııar) 

KıRUN doktoru 
Necaetln Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 
Ulelide Tayyare apartımanlarında dairt 
2 numara 3 de haatalannı kabul eder 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdaı 

muayene parasızdır. 

~iz<Z. f orunuz.fizq, 
'-<l.vap V<ır<ılim ... 

Her işi evvelden 
bitirerek evle
nen yengeye 
inanmayınız 
Amasyadan .. günlerce ıstırap 

çckmi§,, imsaziyle mektup gönderen 
okuyucumuza: 

Mektubunuzdan anladığımıza 
göre, hadise İstanbul veya İzmir gİ· 
bi büyük §ehirlerden birinde değil, 
daha küçük bir §ehir veya kasabada 
geçmi§tir. 1 7 inci ya§ını böyle bir 
kasabada gcçirmeğe mecbur edilen 
münevver bir kızın çok buhranlı ve 
zayıf anlan olabileceğini kabul et
mek munsiflik olur. Onun "sempa. 
ti,, diye ifade ettiği bu anlar içinde 
işlediği günah eadece iki mektup 
yazmak ve iki defa da karşı kar§l)'a 
konuşmaktan ibaret kalmış ise, iki 
sene evvel ge<;mi§ böyle bir hadise· 
den sizin şerefinize hiç bir gölge par 
cası erişemez. Bu günahın bu kadar· 
la kalmı§ olduğu, aradan iki sene ka
dar geçmiş olmasma rağmen iki ta· 
rafça da tazelenmesine te§ebbüs c· 
dilmemiş olmasiylc sabittir. Kocasiy 
le sevişerek ve herişi evvelden bitire 
rek evlenmi§ olan yengenin hüsnü 
niyetinden §Üphe etmek lazımdır. 
Çünkü başından geçen tecrübe, onu 
kıza karşı daha munsif olmağa sev. 
ketmeliydi. Buna rağmen size ih· 
baratta bulunduğuna göre, sözlerin
de muhakkak haset ve kıskançlığın 
körüklediği çirkin bir mübalaga a· 
ramak yanlış olmaz. Bu noktai na· 
zardan düşünülünce, yengenin si:Z; 
bütün gayretine rağmen kız hakkın· 

da daha ağır bazı şeyler söyliyememiş 
olması da hadisenin kızın anlattığı 
hududu ileri geçmemiş olduğuna de. 
lalet eder. Sonra bayan yengenin 
kızı mektup yazmağa teşvik etmesi 
de nişanlınız hakkında hiç de iyi bir 
akıbet temenni etmediğini açıkça 
göstermiyor mu) 

Nihayet nişanlandığmızdanberi 
kızın size karşı olan bağlılığı hakkın. 
da da bir fikir edinmişsinizdir. Bu 
bağlılığın hiç de suni olmadığı kızın 
samimi itiraflarından da anlaşılıyor. 
Binaenaleyh. vaziyet kendinizi siyah 

düşüncelere kaptırmanıza müsaade 
etmiyecek kadar açıktır ve kız ma
sumdur. 
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136 - Eve d1'nllnce, Valllngin hlddeU 
birdenbire geçU, çUnkU, meçMl kadmm tele 
fon numaruuu öğttnml§ olduğunu hatırladı, 
kUçUk defterin! açtı ve sevinçle okudu: 
"Lo~ 7S:Rı,. bu numarayı mecht\1 kadımn 
kendlltne aon defa telefon edlolnde, telefon 
merkcılndekl memureden öğrenml~U. 

ıs; - Kat Valmoodwı yUzUğUnU ı;al 
dıkta.'l ıo::-e, Kara gölgede bir tahavvül vu 
ku buldu. 

"Artık hN'§CY bitti! Kendimi toptıyaca 

ğım! Hcrke.9ten aldığım 11eyler1 tekrar iade 
edeceğim. Joze! Mayerden aldığını elmasları 
tekrar yerine koymakla l§o b&§layacağım.,, 

138 - DUyUk bir mücevherat tUccnrı 

olan Jozef lıtayeriD ik&metglhı cok yUltsck 
bJr binanın dördUncU katındaydı. Öyle kJ, 
kom§u evlerin damları ancak bu kalın hiza 
sına geliyordu. Herbert Valllng biraz ötede 
halt hazırda seyahatte bulunan bir mcslckda 
§m evl bulunduğunu biliyordu .. 

Kara Göl&e, bundan bir hayli evvel, mn 

Yazan: Morls Ulblao. -16- d • t• 
Nakle e~ 

Genç kadın avukata kendini tanıttı: 
0 - Ben çifte kumrulardan biri, kaÇ8 

dansöz lzbellôyım. ....... 
~~ 
~t 

Artxk o, karanlıklarda kalmıJ bir 
masum çocuk gibi, hiçbir şeyi görmU -
yor, güneş silinmiştir. Sadece yalnız; • 
lığını düşünüyor. Sırtına mantosunu 
geçiren polisleri görmüyor ... Bu ferya
dı ve z;aafr ile m:iteessir oltriaktan ken.. 
dilerini alamryan, buna rağmen onu 
hapse götüren polislerin vücudundan 
bihaberdir. O sadece ağlıyor, hıçkm • 
yor, ve ara sıra bağınyor: 

- lzabcllc 1.. 
DARLING 

Dominik ile Patrisin yaşayış tarzla. 
n, bir hafta içinde büyük bir değiıiklik 
arzediyordu. Maru:vi sarsıntıdan artık 
bahsetmyorlardı. Bedeni sarsıntı ise, 

Dominikte tezahür ediyordu. 
Patris doktorun tavsiyeleri mucibin

ce, kansını mümkün olduğu kadar yal. 
nız bırakıyor, başka bir odada yatıyor
du. 

Patris eskiden olduğu gibi iılerine 
bakıyordu. Bu mevsimde işler az idi. 
Saat 9 dan 11,30 a kadar müşterilerini 
kabul ediyordu. Sonra kendi başına öğ. 
le yemeğini yiyor, adliyeye gidiyordu. 

Karnınu yalnız aqamlan, yemekte 
görüyoru. 

İkisi de tabii görünmeğe çalqryorlar. 
dı. Dereden, tepede konuşuyorlardı. 

Yemekten sonra Dominik bitap haliyle 
odasına çekiliyordu. 

Patris bazı alqamlar sokağa çıkıyor. 
du. Fakat alelckaer çalışryordu. ÇalIJı· 
yor muydu? Evet. alışmağa gayret e -
diyordu ve buna gıaçlükle de olsa mu
vaffak oluyordu. Lakin bir türlü aklın
dan müthiş fikri sabiti def edemiyordu. 

• * • 
Bir sabah, komiser Dclbonun, çifte 

kumruların peşine d:.işüp birini yakala.. 
dığmm ertesi günü, Patris müşterile -
rini kabul ediyordu. O gün beş altı kişi 
vardı. Hepsinin i~i bittikten sonra ka. 
tıöe sordu: 

- Daha kimse var mı?. 
- Bir kadın bekliyor. 
- Söyleyin, gelsin. 
Katip, içeriye kadım soktu. Bu, yir· 

mi yedi, yirmi sekiz yaşlannda sade, 
fakat kibar giyinmiş bir ikadındı. Gü • 
zel bir }"JZÜ vardı. Ne~e için yaratıl • 
~ olan bu yüzde derin bir hüzün, bir 
ke-Oer okunuyordu. Bir an sustu. St>n • 
ra: 

- Mösyö, dedi, burada görüşecekle • 
rimizin hepsi aramız da mı kalacak? 

- Gayet tabii efendim, ben avuka • 
tım. 

Meslek itibariyle bir çok sırlara agah 
olmu!J olan Patris sakin bir hal ile din
liyordu. Kadın hafif bir tereddütle de. 
diki: 

- Her halde, ''Yeşil Çayır Cinayeti., 
denilen hadiseden haberdarsınız. 

Patris, kendine hakim ofabilmek ve 
lakayt görünmek için müthiş bir cehit 
sarf etti. Ve : 

- Evet .. dedi, meslek icabı bütün 
h!diseleri takip. ederim. Gazeteleri o

kurum. 
- Bugünkü l!azeteleri okudunuz 

mu?. 
- Evet ...• 
- Eko dö Fransı da oku~fonuz mu? 

centilmen 
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c \'lı' l ~.alarkca gcçUği yollardan bu eve 
gl:-mc~u k:ırar nrdi takat bu de!a. ml!cevhe 
ratı yerlno koymak için ... Bo~ oldufunu bil 
dlği el'e girdikten ııonra, gizlice dama tır 

mandı. Sabahın ımat ikisiydi Ulran cluraralt 
qağıya baktı .• Mükemmel. Sokaltla 1 lmse!Pr 
yok. 

::: ::: 
-Evet.. ~ "' '" 

(';~ 
- Bu gazetede, dün, şilte ·f' e ~ 

diye anılan dansözlerden b~tcf' e .:::. 
ve dansözlerden birinin, Fansi11lrı ~ı 
kilinden bahsediliyordu. Onu dı 
dunuz; mu?. 

- Evet.. fA 

- lk%ı öteki danaözUm.. t~ ~ 
Kadm, bu &Özleri sade bir ııaI Jlept 

z:annadan, gaprmadan ıöyle~ 
ris gözlerini ona dikti.. G6 ~ 
hatlar baJlamaz, bu tarı:da b1f " 
hazırlanmıştı. Ve ıe'beıbinl bilnleddl 
tiyatlı, olmağa karar vemıi§ti. ~ 

Bir an düştlndü. Bu kadın, o ~ 
geceıde gördUkleri dansözlerden b ijf 
Patris, kollarında olan kadımft ~' ~ 
röz olmadığı kanaatine vardığı ",J_ ~ 1 
lar, aklına, bu iki dans<5.zılln ha,.U * S' 
yortl~ Ve pyet Antuan, kollı~, ~- ~ 
kulagına "darllng,, diyen kadın% f e 
llll.qU, o da, dansözlerden atekfıle, ~ 
ni kaJ'!ısmdalrine malik ohnufttl- J ~ 

Hem ne diye bu.uya gel~~ l" ~ 
eordu: J ~ 

-Buraya geliıinizin sebebini ffJ r.ıı 
lir miyim?. · ~ 

- Sizden malOmat almak isriYO~ ~ 
- MalOmat mı?. Ne huausta?·_...AI ~ 
- Arkadqrm ne gıbi bir tebJJJ; a 

maruzdur.. Bu kıl bir tesadüf~ ~.f'J ~ 
olarak, sizin G. Pona,u nasıl ~ ~ 
ettiğinizi gördUk. İkimiz de ağlıYo: ..J ~ 
Bu sabah ,beyccarum içinde siz; ~ ~ 
geldiniz. Belki bana bir tavsiyede b ~ 
nabilirsin diye dil~Undilm. ~· ~ 

Bir ıü.kUt devresi geçti. Sonra ' ır 
kat dedi ki: ~ 

- Şüphesiz ma.da.m size rnua.,etl 1ı 
mi reddetmem için bir sebep yalı·· I 
nrz: bana, olanı ,biteni olduğu gt"bl 
latınıanrz .. 

- Tabif... ·fi 
Ve genç kadın bü~:in olanı b~v 

JUlo ile La Piyeröze nasıl ~eli 
lerini, içip sarhot olduklarını, i 'I, 
dört kişi olan biri otomobile nasıl .A 

d·sel" 
ladıklanru ve çayırda gcsen b!. 1

• / 

tamamen anlattı. Patris endişesırıı 

lıyarak sordu: ~,ır 

- Bu rastla<lığınız kimseler b• ti' 
da bir mallımatıruz var mı? OJ'ltıfl ıoi' 
ruyor musunuz, ve görseniz tanıt 

? 
~nn.. ~ 

- Kat'iyyen. Arkadaşım ve bell ,ı~ 
velce içtiğimiz ve bu meçhul lciıll~l 
tarafından ,etirilen gampanyalarl• (J 

dimizi kaybetmiştik. Sonra da .d~rı511 • 
tik. Büsbütün mest olduk. Ve ai'~ et• 
rın arasındaki mai ışıklara rağırıell ,, 
talık çok karanlıktı. Bildiğim sad~,r 
üç erkek ve bir kadın oluşu idi. J1;r tı' • 
ler gayet iyi giyinmişlerdi. K.ad''Jer 
rikulade güzeldi. Dördü de zanrı fi),. 
sem bizim kadar sarh~tular. La ~· 
röz cılk gibi idi. Hepiınizi baştarı 
kardı. 

- Ne dereceye kadar?. ~· 
Kadın kızaradı. Sükutiylc ikrar e 

yordu. Patris tekrar sordu: ti 
- Poliı, sizin ve arkadagırııı:Jl'I ;4' 

gibi hareketlere alışık olduğunuııJ 
dia ediyor. 'ı)ll) 

(Davamı 

139 - Bi. knç saı.i3 c s :ı " ~~ 
kenaruıda, ;lrccc~ı el'ln tam k~ 
bulunuyordu. Dıır bir tuğla ıeridl ~ 
katedilecek bet metrelik bir me.sat0 ;'.~ 
Yanlı:: bir adım, en kUçUk bir muvar:etl C' 
l'eya ayak kaymam me§um sukutu 
edecekti .• Fakat 11o~k kanlılığı onu 
bile tcrketmcdl. 
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k d 
psı u kadar değil. O zdıııana 

a ar vi · J 
bul · gıt ana karşı hiçbir harekatta 

un ıı lrnıyacoıktır 
Sen f'l . ı tay b' u Yen, Eynos, Lonval, ve Rok-

Çiınk~td~nb~rc hiddetle doğruldular. 
11 k §ttndı onlar da, Pardayanm oğlu 
la~dı a~ı .. cf~ndileri kadar kin besliyor· 
lar: · çu bırden söyle:ımeğe başladı-

- Nicin? l\ .. . . tan • ·• ~oneenyor ıntıkam almak 
vaz ını . 

asla v geçtı .. Ben kendi hesabıma 
;\;r. gcçnıeın ! 

- Monscn ·· b . • fakat 'Ik yor ıstcrse enı kogsun, 
t:>(ig· u' fırsatta kamamı bu serseıinin 
" s ne ·· Vct gonırnekten, beni hiçbir kuv-

nıencdenıez. 
- Ben tah onu cehenneme yollamadan 
at etrnern. 

- Bana g r · ollll ~ e ınce, babam buna manı 

!lıak~a kalkarsa onu bile ortadan kaldır 
ı, asta tereddüt etmem 1 
.<ıı.on·· • 

n· çını onlara bir müddet memnu-
1Yetlc bakt 

ı ve: hi; lf eyccana lüzum yok, dedi Ben 
fJCtiJlr §eyden vazgeçmiyorum. Sadece 
atıa Y~rum ... Fakat bu, sırf daha iyi 

Yabılrnek . . . b" tçın.:!ır. Anlıyor musnnuz? 
ort ark d ı }'akıa a aş :ayret ve tece5süsle 

bittaŞtılar. İçlerinden birisi hürmrtkar 
Vırla: 

:::- İzah edin monsenvör dedi. 
.<ıı.onç' • k • • 

fl'ıı.. . 
1
'
11 orkı.:nç bir düşünceye dal

:r gı!,· 
Çeh ' ol:hı. scnra saramuı olan 

resini rbğrult;ırak: 
-1!; . 

tahat v ı;r.r bu sefiıe hcş altı günlifr bir 
ıt • c· 1Yonam 'd' ... · · ,orl'I" • • • ·-t~ ,:ı ıp sevg:.ısını 

C-s·ne ·· 
!\\ ·r 'l0 " yıımuyorsam, bu oıırf o-
,. ı •1t1at telk' . 
'ırıd ın etmek ve kralın tehdı-
• en korkt ~ 
'çittdi F ugum zehabı uyandırmak 
htdr~ akat bu müddet zarfında, sizin 
(), b\ln ınızla, tuzağı hazırlıyacağım •e 

Un isine kendiliğinden düşecek-

tir. Ve em'n olabilirsiniz ki onu artık 
dünyada hiçbir kuvvet, elimizden kur
taranıaz 1 

Dört asil haydudun memnuniyetleri 
rle bi!"az evvelki hiddetleri kadar coş· 
kun oldu \'e bu memnuniyetlerini de 
;:arıp nidalarla izhar ettiler. 

Konçini onlann biraz~ daha yakla§· 
malarını işaret etti ve alçak se11le, dü
şündüklerini, anlattı. 

Konçininin kurduğu projelerin mahi
vetini pek yakında göreceğiz .. Şimdilik, 
valnız ~unu r;öyliyelim ki, Konçini sö
zünu bitird:ği zaman, dört arkada;ının 
çehrelerinde vah~i bir ıevinç belir<le ve 
onu çılgın takdirkar bir temaşayla tas
dik ettiler. Bundan sonra da atlarına 

biner~k Konçininin ikametgahına dön
düler. 

Bu müd-t~t zarfında Pardayanla oğ
ıu da Luvra gelerek, kendilerine karşı 
">üyük bir iltifat ve muhabbetle hare
ket erten kraldan müsaadesini istiyor
lardı. 

Şövalyenin gelirken ilk gördüğü şa
t.ıs, sarayın kapısında bulunan yüzbaşı 
Vitriydi. 

Pardayan onu görünce, dudaklarında 
müstehzi bir tebes!üm belirdi. Ve bu 
sırada dük dö Belgardın koluna dcstça 
dayanarak uzaklaşan kralın duyabilece 
!! bi:- ~ekilde ıöyle deidi: 

- Mösyö dük Vitri, ıize atınızı geti
r•yorum .• Doğrusu çok iyi bir hayvan! 
Onun sayesinde krala kolayca yetişebil
dim. Hem de mesut bir tesadüf olarak, 
tam arabanın atları susuyarak coştukla 
rı biranda yetiştim. Öyle ki, kral bil
\·asrta hayatını biraz da size medyun
iur. 

V!tri -dördüncü Hanriye doğru bak
tı. O da, durmadan ve ba§ını çevirme
'.ien tebesııümlc bağırdı: 
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bunun için en aşağı birkaç günlük er· 
zak H'izımdır. 

- Doğru, sir. İşte bunun içindir ki, 
erzakı kendim getırip oraya koydum ve 
bozulcukça onları tazeledim.. .Tabi 
eskimekle enfes bir hale gelen §arap 
müstesna!. Ost tarafını anlıyorsunuz 

ıir. Oğlum, annesinin silah ve barutu 
&ayetinde kendisini şiddetle müdafaa 
edebildi. 

llanri gülerek cümleyi tamamladı: 
- Ve babasının bıraktığı erzak saye· 

ıinde yaşadı. Şimdi herşey izah edilmiş 
oluyor! Oğlunuz binayı uçurduğu za
man kendisi bu mağarada emniyette 
bulunuyordu. Fakat barutu ateşlemek 
ve bu mağaraya infilaktan evvel girmek 
de her babayiğitin karı değildir 1 Oğlu
nuz cidden müthiş bir genç 1 Kimden 
geldiği besbelli 1 

Pardayan bu iltifat karşısında zara
fetle eğildi. Milyonların nerede saklı 

olduğunu açıkça söylemesi, kralın na
zarı dikkatini celbetti. Bu itimat nişa
nesi onu son dertce mütehassis ettiyse 
de bu hususta hiçbir şey söyleme 11. 

Pardayan istediğini elde etti~i için 
görü<>me nihayet bulmuştu . Kralın bi
taraflığını temin etmişti. Hanrinin, oğ
luna karşı müsamaha ve iyi muamrlesi
nin sırf öldürülmek korkusundan ileri 
geldiğin ! anlıyordu . Fakat bunun ııe e
hemmiyeti olab:Iirdi? Esas olan ıi~Y o· 
nun mü ·adele:len cek:nmesiydi. Ko.,ci
ni. D~pernon, rahıpler, Leonora ve Ma· 
ri dö Mediçiye gel'nce, bütün bunlar, 
onıın nazarında kolayca bertaraf e iile
cek tehlikelerdi. 

Kraldan müsa~d,. alarak arabadan 
indi ve oğluna. ranrna yaklaşm :ı sını 
işaret c tt!. 

H ;nri arab:ıda kaldı ve kcnardJ kal· ı 
mış olan şahısları çağırdı. Hepsi sürat-

le yanına yaklaştılar. Arkalarında ve 
bir hayli mesafede halk kalabalığı top
landı. Hanri arab.,sırun kapısına çıktı ve 
halk kalabalığının en gerisinde bulunan 
ların bile duya bilecekleri bir sesle: 

- Növj, dedi, size yanlış haber ver
mişler. Burada hazır bulunan rncsyo 
yiğit Jan cidden kahraman ve mert bir 
asilzadedir ve herkesin takdir ve hür
metine layıktır. Biraz evvel hayatı pa· 
hasma, benim hayatımı kurtardı. 

Kralın bu sözleri ortalığı derin bir 
sessizlik içinde dondurdu. Saray münte 
sipleri ve asilzadeler, vaziyet ve tavırla
rını kralrnkine uydurdular. 

Konçiniye gelince. o, köpüriıyordu. 

Bir tebessiime benzetmek istediği vah
şi ve sinirli bir çizgi dudaklannm bir 
ııcıınu yukarıya doğru kıvırıyordu ve 
içinden hiddetle söyleniyordu: 

- Bu meş'um serseri olmasaydı kral 
ölmüştü ... ve ben herşeye hakimdim! 
Vay haline senin l Pardayanın oğlu 1 
Seni mahvedecegim l 

tnk:sarr hayal ve hiddeti o kadar bü· 
yüktü ki, tedbiri ve kralın yakın dc,c:tu 
olmadığını unutarak ileriye doğru iki 
adım attı ve gür bir sesle bağırdı: 

- Sir, bu kahraman ve asilzade be
nim hizmet'mdeydi .. Ve size onun hak
kında izahat vereb:lirim. -Dördüncü Hanri ona. istihfaf dolu 
aza'lletli bir nazar atfetti ve soğuk bir 
sesle: 

- Lüzumu yok! mösyö, dedi. lcap 
eden mali'ımatı aldım. 

Fakat Pardayanın oğlu böyle tahkir· 
ler karşısında susacak bir adam değildL 
O da ileriye doğru iki adım attı ve: 

- Sir, dedi. majestelerine sok rica 
ederim, mösyö Konçininin laf ~öyleme
sine müsaade edin. Bu benim amansız 
bir düşmanımdır . ., Onun şahadeti benim 
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için çok kıymetlidir, ııir ... Ayni zamanda 
di~er düJmannn blan Depemonun lda 
fahadeti kıymetlidir .• Ve eğer lUzum 
görülürse, üçüncü dUşmarum olan bir 

rahibin de phadetine müracaat ederiz. 
Söyleyin, Konçini ve Depemon, bu 
muhterem rahibi buraya celbettirmek 
lizım mı? .. 

Janın tavrı bütiin bir meydan oku
ma~. Kral, bu sözlerin bir tehdit giz
lediğini hissetti. Fakat hangi tchldidi? 
Babasına çok bcnz:iycn bu yaman adam 
hiç belli olmaz ki. Bu 6Özlcre muha
tap olan iki adama sırayla güpheli bir 
nazar atfetti. 

Bembeyaz kesilen Konçini, birdenbi
re cellAdın baltasını görmüJ, gibi, dch
tct içinde gcrilcmi1ti. Depcmon ise bil
akis ileriye doğru bir adım atarak ga
yet yavaş bir sesle mırıldandı: 

- Deli misiniz? Kcnldinizi toplayın, 
bizi mahvedeecksiniz ! 

Ve derhal yüksek sesle: 

- Sir dedi, bu muhterem asilzadenin 
kahramanlık ve mertliğini takdir cdiyo 
rum. Fakat şuna işaret etmek isterim 

ki, düşmanı olduğumu söylerken vanı
lıyor ... Oğlum Kandalın hayatım kendi
sine mddyun olduğumu hiçbir zamap 
unutamam. 

Dükün müdahalesi, Konçininin kendi 
sini toplamasını temin etmi§ti. Kral, 
Konçininin bir şeyler söylemesini bek
ler gibi duruyor; ve ayni zamanda Janın 
''söylediğin sözlere dikkat et, çür.kü 
ben de ona göre &öyliyeceğim,, demek 
:.""tiycnrm~ gib! ~be,silmlc on:ı baktığı-
• cörüyordu. 

Jlron~inl hid:fetten titri yen bir sesle: 
- Slr, dedi, ben ve mösy8, biribirl

mizi scvmemekie beraber, herkesin a
nündc §unu söylemek istemiştim ki, 

onu namuılu bir insa.n olarak tanıyo
rum.. 

Jan bir baJ iıaretile tatmin edildiğini 
gösterdi. Pardayan gözleriıide milateh
zi bir ifadeyle gülümsüyordu. Kral ne
redeyse, Janm mevzuubaha ettifi rahip 
baklanda izahat istiyeeekti. Fakat deli• 
kanlının hiçbir ıey söylemiyeeeğini dü
§Unerek bundan vazgeçti ve h!diseyi 
kapattı, fakat eğilmiJ bir vaziyette du• 
ran asilzadeleri ldikbtle süzerek devam 
etti: 

- Baylar, sue §unu söyliyeyim ki, 
mösyö yiğit Jan benim doatlamndan
dır ve peklla bilirsiniz ki, ica.bmda dost 
lamnm nasıl müdafaa edi1eeefini bili- · 
rim. Bunu unutmayın. ~ 

Baılar biraz daha iğildi ve doğruldu: 
V c bir i~aret ven1mi§ gibi yeniden her 
taraftan coşkun avazeler yükseldi: 

- Yaşasın kral! 
Ve halk kalabalığı bu cümleyi bir· 

az evvel olduğu gibi, büyük bir itimatla 
birçok defalar tekrarladı. Fakat bu defa 
biraz evvel parçalamak istediği ar.ıi a• 
damı omuzlarda t:ııımak arzusile .. bu 
tahavvülün vukuu için, kralm, yüksek 
ıesle, dostu olduğunu ilan dmesi kafi 
gclmiıti. 

Hanri, Jana döndü ve tatlı bir tavır
la: 

- Mösyö dö Pardayan size bazı 

ıeyler söyliyecektir ki, çok mühimdir, 
bunları nazan itibara a!mamzr :rica ede
rim. 

- Sir, kralın arıulan benim için bi
rer emirdir. 

- Evet, dedi, fakat bu emirlerim si
ı:in hoıunuza gitmesi prtiyle, .. Halbuki 
bunlar her zaman hoıunuza g:tmiyor. 

Jan da gülümsedi: 
- Anladığıma göre, kral, kendisine 

itaatsizlik etmekle hiç ide fena yapma.-
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dığunı tasdik etmiıti. Bu itaat.sizlik aırf 
onun hayatmr kurtattnak i~indi. 

Hanri ba§iyle tasdik etti ve hiçbir 
ıey söylemedi. 

Belgardla Liankur arabalanndaki 
yerlerini aldılar. Arabacı yerine çrktı 
ve atların dirginlerini kavradı. Fırtına
nın kendisine ldokunmadan geçtiğini 
gördüğil için memnun olan jandarma 
kumadanı ileriye doğru birkaç adım at
tr ve sordu: 

- Maje!telerine refakat etmek tere. 
~ Hne nail olacak mıyız? 

Kral bir saniye dilıündükten 'onra 
cevap verdi: 

- Lüzumu yok Növi, mösyö dö Par
aayanla, mösyö yiğit Jan herhaMe beni 
Luvra kadar teıyi ederler. 

Pardayanla oğlu bir sıçrayııta atlan
na bindiler ve arabanın iki tarafına yer
le§tiler. 

Şimdi tamam.ile sakin olan atlar ha
reket edince, kral elini sallayara!c: 

- Hoıça kalın! 

Diye bağırdı ve asilzadelerle halk 
"hep beraber cevap verdiler: 

- Yapsın kral 1 
XXVl 

Kralın arabast, Büıi kapm iıtikame
tinde uzak1atmca, Konçini. Depemon 
ve Növi biribirlcrinden ayn?dılar. Her 
biri, kalplerinde müthit bir hiddetle ve 
intikam projeleri haznlıyarak b:r tar"9 
fa &ittiler. 

Konçini en son kalm11tt. Dört 2u,iJza
deyi çağırdı ve ıinsi bir tebe11Umle sor~ 
du: 

- Sen Jülyen, ıu kaçrrma hldisesi ne 
alemde? 

.Yüzü sarılr olan adam, Konçininin 
farkedemediği bir enidiJe ve tereddütle 
cevap verdi: 

- Monsenyör, yarın her§eyin hazır 
olacağım ümit ediyorum.. Maamafih, 
muhakkak iddia etmek cesaretini gös
tcretniyeceğ~ Eğer muvaffak olmak 
istiyorsak bu i§te hiç de acele etmeme
liyiz. 

Konçini cevap vermedi. Bir şeyler 

dü§ilnüyor ve projeler kuruyormuş gi
bi bir hali vardı. Sen Jülyenin endişesi 

artıyordu. Çünkü Floransalının bilhas
sa a~k i§lerinde, sabırlı bir adam olma
dığmr biliyordu. 

Nihayet Kon~ini karannı verdi \-e bı.ı 

karar ona bir hayli ağır gelmiş olacaktı 

ki, yüzünü:ı çizgileri takallüs etti ve 
müthiş bir i~ çekişi dudaklarını .. yırdı. 
Sonra, Leonoranın casusnnu bilylik bir 
memnuniyet içinde bırakan şu cevabı 
verdi: 

- Hakkın var. Bu İ§ aceleye ı:elınez. 
Biran düşün.dil ve ilAve etti: 
- Bugün cuma ... bu i§i gelecek haf• 

taya tehir edelim: Mesela gelecek çar· 
şamba giinü 

Bu sözler büyük bir teessiirle söy
lennıi~ti.. Bertiyin kaçmlması işinin 

ona çok güç ve ağır geldiği besbelliydi. 
Bir müddet daha düşündü ve ııonra 

sırayla dört gence bakarak ıert bir se~ 
le: 

- O zamana kadar, o küçük evin et .. 
rafında kat'iyyen görünmiyece~iniz.,, 

Se:ı Jülyen hayretle sordu: 
- Evi göutlemiyecek miyiz? 
- Ne miinase~t! .. Fakat uzaktan 

gözetleyin ve bilhassa dilinizi tutun. 
Hiç kimse, gözetlendiğini öğrenmemelt. 
dir .• 

- Pelci11. Buna göre tedbir ah~ 

Ve 9eytan bile hiçbir 9eyden ıUphden
miyecektir. 1 

Konçini hafif bir bat iıarctile tasdik 
etti ve d:ıha ıert bir •esle: 
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Mı
•d Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha-

l e • rath ve biberli yiyenler, bilhassa i~ki içenler mi· n ıze delerini tahri§ ederler ve 

Dikkat ve IYJ HAZIM . . Ekşilik, Hazımsızlık MEVVA 
MAZON HAZIMSIZLICI MiDE EKŞIUK ve YANMALARI 

aiderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir ıişe 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul 

~ edinız. ağırlık baı dönmeleri hissederler 

!\~~ $iiufHı:a. 
~ 18?~"8t'l,· 

ıa.. . 
,.,Q PlAk 

tlııa, 13e
10 1

14 da111 mu.sikim, 111,30 konfc 
lrltaıJ'Ol t u halkevt namına 20 Nf'ılhc \'e 
lı.Uc oar~: tarafından .. TUrk musiki.si Yf' 

~l>Ça 
86

1 
an, 20,30 Ömer Rıza tarafından 

~ taraı~lev, 20,45 Bimcn şen ve arkada~ ı 
"1, Baıı.t dan TUrk musikisi ve halk §arl:ı 
~ borea. h a~n, 21,15 orkestra. 22,15 ajar,s 

.ıo Plakı a rlcrı, ve ertesi gUnUn proımmı 
tı. ta ııon. a aoıoıar, opera ve operet pınçaıo 
~. l . a.0:1 ıu 
Otlctttra k aat rnualkl, 18,Ui konu~ma, 19 o:; 
'1'aııı01011 ~nıert, 20,05 gUnUn aklalı-rl. 2tJ :?5 
03 kUçUk' l\berler, 21,15 aakerl bando, 22. 
2a,a3 ~rkcatra, 23,05 hna, haberler, ıpor 
!'tşl'p;, ll'IUaiklal. 

l . 8
•0:"J ıan "1oıı Orke t konseri, 18,85 kon!erana. 19.05 

~o konttrt raaı, 20,25 konuıma, ıtO,l'l:J plya 

2
' tenronık k21•2:i haberler, 21,~ gramofon 
i,03 tra.n oııser, 23,20 çingene orlteatra.11. 
~d, l•kı::ca itaıyanca haberler, 24 lli CAZ 

Oıtnt.~. 1
' ı,ıo aon haberler. 

lll •• 
20 .03 fl"amo• 

,33 ~aı .on, konteraruı. 20,23 konaer, 
21,a:ı hüru~ka konıert, 21,25 konfuana, 
la \'e alın konaer, 23,80 gramofon. '!tarunz 
l.oNnn \·anca haberler, 2ı&,05 ııon habcrlf'r. 

l t • 

" ll,o:ı ork at 

2
tl1Jre, 20 35 

ra konacrl, 20,0:S na~r\.-r. 
ı.23 ... ' hatır mualkl 21 o:s konuşnııı 

" ... uaıı ı ' · · 
lt'te.lre, 23 ~· 

21·60 komedi, 23,0:S haberlPr, 
~ \'e8aıre' O dıına orkl!.!tnuıı, 24,35 hnhcr 
~\. . 

l . 
~ s.20 Od~ m 
~·i:ı kan ~ikisi, lS,55 karı§ık yayın, 
·~ •- :ık musiki, 22 05 o-pret "8'"1Ut 2o ~oro ko • .. ~ ,, ,, • 
~lllzcc h n:;rı, 24.o:s hava, haberler, 24 . 
l'4 Ö b t rler, 24,8:S dana mustklal. 

11 
~ak e çl eczaneler 
C1~1çı : 1: §Chıin lllUhtettı aemtlerinden 
-cıan eczaneler IUlllardır· 
tnıtıı but ClheUndekllt.r: • 

Uor !lııünde (B >. ı~u e.ıı.aaaon). Beyazıtt.a (A11~. 
~tı~ ~aı.arda (NecaU Ahmet), E. 

), liııl'llg a Arif), Şehremininde (ilanı.. 
OfJıosı ıı UınrUkto (Arlt), Sıunat)'ad& (Te 
da ' yelızndeba!Jı d • 
rı. (Şerefı ~ n a (Hamdl), Aksaray. 
"" ("' • ~ enercıe (Emil "-4<ıt) Bak yadl), Alemdar. 

ile • ırkö,rde (,, 
Yot-ıu clh Un .... erkcz), 

Caıa•-- e dekiler: 
IQ ...ıaarayda (.\. 
1'4~b), Karaköyde Ce\•at), Boltanb&§ında 
~imde (.... ToPÇularda '(Hldavetı 

P..ıı neıııaı ne b ,, • 
k.~>. Şl§llde M Ull, Kurtuluşta (Gato 
.;ıınPllpda ( \~ka caddesinde ı MaçkR ı, 
~· Ileıılkla§ta ll3tf), Haaköyde (Nealm A.. 

'(} l, '(AU Rıza), Banyerde (O~. 
lkU<fa.r 'K 

13 'Uıltudar:ıa ~~öy Vt> Adalardakiler: 

81~ Söt1JUUçeşı:e elede (Merkez), Kadıkllv. 
oi liUynkadada Caddesinde (Arma11 Hulfl. 
~ <Şlnaaı Rıza), Heybellrtc 

SINHMALAR 

8EYOCLU 
g,\ftA T 
rtlttK 
'1t;1.1'.:K 
u·u~ 

-..\KAltVA 

\ U.UIL • 
~Ol\1F.tt 

~~ 

E'AN 

~·" !t!AHK 
':41U 

a Proıramını bfldlnnemlıUr 
ı A~k bandosu. \'ondcrb&r 
ı Bildirmemiştir • 
ı OldUrcn zehir, Loreı Hal' 

dı çocuk bınızları 
ı Bildlrmemlştlr • 
ı Nil enrlusı. Mlklmu-z 
ı ı·o.raabulba. Kırmızı deri· 

iller çeteat 
ı Yeni Hatay. Sefiller. 
ı Nil Dtı.rkıaı 
ı Olldlrmelştmtr. 

ı Bllıllrmel§tmlr. 

ı Altın arayan kızlar. Hlo 
dlııtıın katırRmanları. 

r Fraııkeotayıun nlşanlıaı .. 
Karımı ben öldUrdUm. 
Vah§l ko~u. 

( Eakl ı ıııtory .ı} iten-anı. Cinayet yolu. 
,.,\t'f.:R Kırmız ıderllllf'r. Eerareo 

ntl..AL 

gl:hane 

ISTANBUL 
ı Beyaz Melek. Oranro. 
ı Blldlnnemlştlr • 
ı GUzel ırUnler ve Korkusuz 

sUvarller 
ı Dt'nlzler perisi. ~e~uı 

muhbir 
ı tsıt.v ıatırabları. Ooktıır 

mayoRıı 

HALK ı 

ı Eald Kımalbey) 
Damgalı ha)'dutıar. Antıtl< 

y& ve İllkendenın 

~AFAH 
Narlıkapı 

BAi.it 

t&yyare 
Halk opereti tekmil kııd 

roalle Eski Hamam &ıld 
Tu 

KADI KOY 
ı Etr qk hlklyeal 

OSKCJDAR 
ı GönUl dedikodulan 

KARAGÜMRUK· 
AY ı Snrı!lm karnıeo. 

t:ıavadbl 
DUn.Yu 

TIY ATROLAR: 
ı 3 - 7 - 0~7 salı akşamı 

Beylerbeyi tskele 
Tiyatrosunda 

HALK OPERET% 

Pİl'lÇA 

Operet Uç pPrde 

15-7-037 Perşembe o.k1am1 Beflktaş Aile 
Bahçesi 

ıe-7-937 Cuma altşomı Kadıköy Hale 
Bahçe al 

17- 7-93i Cumartesi ak§amı Bebek 

TUZU 
Y cnipostahane arkasında 

EN GÜZEL 

-
fürkiye 1 la11iaıı. 

ro=;;;;:w;·o~i~ôrl 
ii Dokt:or u 
;ı Süreyya Atamaı il 
l·ı Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı!! 
: Tramvay durağı No. 121 birinci il 
! kattaki ii 
1 :. 

M uaycnc hanesinde hastalarını her· ii 
gün saat 16-20 arasmda kabul !: 

H.EDVi'.tl 
d :: c er. : • 

• c:=:m:mm:::n:.":1111:1==--· 1 ii 

tııUk 
29 

5
Yde Muv 

l\u:ı,etrc ınurab a.kb kıthane caddesinde 
ı :"kpah.... aı Yol artıgwı 
esı.na ~'la lioc · 
Şeınace ~tna)ı .. a Hayrettin mahal. 
l!:~u lt'n tUrbes:urbe sokak Kıı.vaf 
lı ~.:~ 'l'abakh ınin 1 No. lı odası. 
~· 1 art.ığ1 ane sokağında 8/ 1 No. 

't't>eı. . 
l~· . l\aPıd 
l\:u1;11tı. Suıu: ~csli~ah sultan mahal· 
l<11..1eı t~ın; .. u e sokağında 28 No 1ı 

~~- - . 
l\a.cıık~~rıde Os .. 
Usıtua ~ haıtna tnanaga mahallesinde 
l~İllin a:ııa nu~i23 No, h dUkkan. 

Sa11clik mııh-ırnı111ıcıı 
kir~& 

12 

lS:J 

12 

Jzr. temin::ıtı 

0,90 

13,50 

2,70 

0,90 

7,20 
l.a ~ 1Skeıc tn M.ehmetpaşa mahal. 

'i. o. lı diikk. eydanı B<>kağında 11 / 

~aı~:'t'da ae:iı 60 4,50 
aı- ahı leaUın t' ~elik muhammen kiralarHe ilk tcmina tlan ya.zıh olan 
r ~~~ klray arıhfnden itibaren 938-939 940 seneleri Mayıs .sonuna ka. 
~~t1leıı llrı~erı :.evcrllm.ek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. 

t lt el lllc teıni vaıım nıüdilrlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
e l::>~ ~t ~akbuz veya. mektubile beraber .l~/ 7 ;937 pe~cmbe günü 

ncumende bulunmalıdırlar. (B) (3809) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN REKIM 

Dahiliye Mi.itehaıaııı 
Pauırdao Da§ka ıünlerde Ogledeo ıonra 

aaat (2,5 tan 6 ya) kadar 1atanbulda Otvu 
yoıunı:ıa (104) numaralı buS'UB! kabloeaindt 
ba~al~ı kab~ ~e~ ~~ cum~e~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

teri •abab "9.~-12"1aauer1 ı:ıakıkı rukaray• Tokat iskan Direktörlügv ünden: 
mabauıtur. M.uayenebaoe ve a. t.leton : 

2239R. Kıtlık telefon: 210H. 

. 

SAFO 
A. Oode - H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
. bir roman 

\ 'AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

::::::::::::::::::::::aa-.&1:.:::..--:: ..... 1::=:::::2 

~i H A B E R' in ~~ 
~. .. :: :: 
u =ekeır ia .. ~ .. 
:: DA n n ıp> ~ ~ n n H 
:: L' _.. ....,, u u """ :: .. .. .. 7 .. .. 1 .. 
:: - - tı" .. . 
g Hu lrnponları 30 g1ln nrşredec~ !! 
:: ğtz. Onları hcrgtlD kesip sakla ;'I n 
:i nız. 30 tancalnl bir sert halinde bi• İİ 
it rtktlrlp idaremize getirenlere bir •• 

I== H numara vereceğiz. Sonra uluaal eko 
i noml ve arttırma kurumunun İltan g 
i bııl oube11I tarafından tayin oluna• I! 

.: cak bir günde bu numaralar aramı !i :
1
: da kura çekilecektir. Hediyeleri !! . -: cemıı.n 1500 kilo şekerdir. :: 

:ıi:::::::::mammnnmm mm:::::::::::ımii 

ı - Tokat merkez kazasına bağlı taşlı çiftlik, Büyük Endiz, Pazar Farni, 
Kızkayası, Dazya ve Eyrep köyleriyle Niksarm Arguslu köyünde inşa ettiri.. 

lecek olan 27 çift 11 tek taş evin beher çift evin muhammen bedeil 338 lira 
72 kuruş ve tek evin de muhammen bedeli 193 lira 75 kuruştur. 

2 - Niksar ve Artova kazaları merkezlerinde yapılacak olan 7 tek evin 
de beherinin muhammen be-leli 283 liradır. 

3 - Tokadın Tatar, Dimortn, Manastır, Kaledere, Çayköy, Bahçebaşı, Ye. 
niköy, Tepe ardı, Artovanın Kervansaray, Yatmı§ köylerinde inşa edilecek 
olan 48 çift, 20 tek kerpiç evlerin muhammen bedeli beher çiftinin 331 Ura 22 
kuruş ve beher tek evin de 184 lira 27 kuru§tur. 

4 - Taliplerin umumi ve hususi şartnamelerle keşif ve projcit>ri görmek 
\'C fazla mnlümat almak iizere Tokat tskfm MUdürlüğüne mUracaa.tları. 

5 - Yapılacak olan bu evler 2 Ter.ımuz 937 Cuma gününden itibaren 15 
gün milddetlc açık arttırmaya konulmuştur. İhale 16 Temmuz 937 Cwna gü. 
nü saat 15 de villiyet makamında tcşekkiil eden Komisyon muvacehesinde ic
ra kılınacaktır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı f'(, 7,5 dır. Banka mektubu hazine, tahvili 
ve istikrazı dahili tahvilleri kabul olunur. (3957) 

1 r:Gorio Batla 
H. Balza:t .. H. Rifat 

Cumartesinden maada hergiln yeye gitmezden evvel mutla-
hastalarnı kabul eder. 1 ka bir tane tedarik edin. BüyUk 

Edirneka~ı, Karagümrilk Tramva) romnn 

Durağı No. 95 V AKIT, Kitabevi • 100 kuruş 

Diş Doktoru 

CJJbeyt CJOçeır 
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Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

........................................... ~ 

1 

Tifo aşısından 
korkmayınız 

~şo<dlaın soınra ınusuoe 
genen koırokOok ve 

atese karşı 
LiN ahnız. 

teaş [Q)Dş ve b«Jıtltlıın ağroDara 
karşo Ec~alhlanııeBeırtdleını 11 DDk 

Baş ağrlları ve 
derhal bir 

ve 112 BDk amlb>aDa~DatFnıno 
aırayoınoz 

~Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası~ 

Birinci sınır Operatör -/ 
Or.CAFER TAYYAR 

Umumt cerraht Vt! sinir, dimağ 
CP.rrahisi mUtehassısı 

Parla Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahları M e cc an en 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Satılık ev 
Kasımpa~da Camiikebir Dereboyu 

Dörtkuyu caddesinde 3 katlı 12 odalı 
kargir ve her şeyi tamam olarak satı • 

lıktxr. Talip olanların aşağıdaki adrese 
müracaattan. 

Kasımpaşa: Camiikebir Dere boyu 
Dörtkuyu caddesi 1-18 numara. 

(9018) 

Kiralık apartımao 

u u 

Çünkü o sizin hem dişlerinizi hasl8" 
lıklaı dan, hem, paranızı · yabancıtat8 

gitınekten kurtarmıştır 

RHDYOliH 
Müstesna bir 

fonnülle ve aza
mi itina ile yapıl
dığı için yurdda 
ecnebi mamul& • 

1 • - \ I e ca ) ı a o , taran mahallesinde Utangaç sokak, 
' Kaynak apartımanmın birinci ve üçün-

Sultanahmctte Kabaaa.kalda Cankur. 

tmm hakimiyeti. 
ni ortadan kal • 
dınnııtır. Kazan 
dığı bu rağbet 
sebebiyle elde 
hiç ıtok bulun • 
dur ma dığmdan 
da mütemadiyen 
taze ihzar oluna
rak piyasaya çı • 
kanlır. 

Radyolin kullanınız; sade dit
lerinizi temizlemek, korumak ve 
güzelleştinnekle kalmazsınız, verdi
ğiniz para da kendi cebinizde 
kalmı~ olur. 

Taliplerin prtnameyi görmek üzere Bahçebpı Birinci V alaf 
Hanındaki merkezine müracaat eylemeleri. 

Resimli hakiki bir vak'a 

Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 

ıonra, buruşuk ve 

yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 

son derece yapışma 

hassasım veren fev

kalade inceliği adeta 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihrimiz 
"4 te bir., pudrayı 

kullandı. Bir mik-
natisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ya
pışma hassasına ma
lik gayet ince bir 
pudra dır ..... 

yüzUnde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte· 
vellit olmadığına kail olamıya-

Saat 
hayret 

7 de tayanı 
bir tenle 

genç ve terütaze 
.. ::ı il d gorun yor u. 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuş, hattS bütün si
yah benler kaybolmut
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına mi-

• liktir. 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g:.ineşte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
gilzellikte bir tene malik olabilir· 
siniz. 

yüzde leke ve tabaka teşkil et

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de ıon derece yapışına hassasını 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihramiz "4 te bir,, pudrayı kul-

Bu pudra, ne udan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

tanınız. Neticesinden 

memnun kalacaksınız. 

son derece 

1 ninlerce Tokaloıı miişterİe;İııılPn miie~;;e;;emize mektup yazan· 1 
!arın nıüşnheıleleri kenıliliğinılf'n gt:len en kymetli delillerdir: 

(Toka/on !:rem va pudra/arını kullanmaya ba~ladığın gün· 

d<'nbcri cildim kendi krem t:e pudra.~ını buldu) 
Beylcrbey .... K. cadde~i ..... /Hu 

( Krem!Prirıizin bir haf ta zarfında cildimde göstr.rmiş oldu· 

ğu iyi te ·irdan miitevellid memnuniy1timi isim ve adresimle 
ilan eımeni:=i rica ederim.) 

Bebek ... lb .. So ... No. 11 Ra ... 
Mektup1arm a. ıllnrr <fosyalnrnmzda aklıdır. 

cU katlan kiralıktır. Birinci kat 3 oda 
üçilncü kat dört odadır. 

Havagur, banyo, elektrik: vardır. 

Tramvaya bir dakika olup havadar ve 

denize nezareti mevcuttur. Talipler ka. 
pıcı HUeeyine müracaatları. 

9015 

tstanbul Komutanlığı 
: Satına ima Komisyonu ilanları 

33 en Tümene bağlı kıtaat ihtiyacı 
lç'in 12000 kilo yazlık kuru soğan açık 
ekalltme ile satm alınacaktır. İhalesi 
15fl'emmuz/937 perşembe günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartnamesi 'her 
glln öğleden evvel komisyonda görü_ 
lebilir. Muhammen tutarı 510 liradır. 
İsteklilerin 38 liralık ilk teminat mak
buz veya mektuplan ile beraber ihrı.le 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

komutanlık satınalma. komisyonuna 
gelmeleri. (3803) 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
10000 kilo kuru soğan açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 15jTem
muzj937 perşembe günU saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 400 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. !steldl. 
lerin 30 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna gelme. 
leri. (3804) 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrllld' 

• 
1 

TAKSiM Belediye 
bahçesind• 

MeVClYJit pırcgırama noave'te,, 

lzmirden gelen N rimatl 
T anburi F AHRI tarafından Aıaadolu halk türküleri. Çalıkuıu L~ 
FlYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir !-;t11 
genci tarafından BÜKREŞ radyosunda dinlediğimiz St~· 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 437~1 

-- Boğaziçinde Sarıyer iskelesi yanında yeni inıa edilen 

c LI BALIK 33 el! Tümene bağlı 16 cı alay için 
6000 kilo kuru soğan açık eksiltme :le 
satına alınacaktır. İhalesi 15 jTem-
muz ; 937 perşembe günü saat 16 da Lohan ta ve Birahanesinde 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 270 Her ak§8.111 8 Macar artistindeiı mürekkep müntehap bir orke•tı' 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden icrayi terennüm etmekte ve artistler ahenkdar sesleriyle 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli. nefis tarkılar teganni etmektedirler. 
lerin 20 liralık ilk teminat makbuz ve- En kibar lstanbul halkmm nezih aile yuvasıdır. 

~~~arı~~~ili~g~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vakti muayyeninde Fındıklıda komu. ~ ~ 
tanlık satınalma komisyonuna gelme- • Küçük çocukları eğlendJrmeğe ve ilk ,..,,, 
Ieri. (3805) tarını kolayca öğretmeğe mahsus salınc• 

o 
DOKTOR 

Kemal özsan 
O'roloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Eksclsiyor mağazası 

, yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l~l: 41235 

1 GözHeklml 
Dı,. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuı-uoamaniye cad. No 3C 

(Cağaloğlu Eczanesi yanmdal 
Telefon. 22566 

Alameti 
farika 

A. Ki F. E 
ISTANBUL ) 

Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi ( eski Gla-vsııf 
sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz.~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::=::--·---::mı:::::::::=ı--==-====--...... 
§ 11an .. 
!i Kiralık yazıhaneler 
!! Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: 
ii Tere kesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar veriteıı 
il öHi Mıgırdıç Firenkyanm uhtesinde buiunan Galatada Kara Mus~· 
§ fapaşa caddesinde yolcu salonu kar§ısmda Firenkyan hanında btı· 
~ lunan yazıhaneler kiraya verilecektir. İsteklilerin mahkemece tasfi· 
!! ye memuru tayin edilen lstanbul Celal bey han Avukat lstefal' 
is Gülbenge müracaat etmeleri ilan olunur. (745) 
üuwuwwı:mwmc:1111Ullm:uıuı11w11ıu11~11 _____________ ...... 


