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tehlike atlattı 
Sinemköyünde bugün çıkan yangm susuzluk 

'ie rüzgar yüzünden güçlükle söndürüldü 
~~ s~bah saat on buçukta Kur· ve hemen bitişiğindeki evleri sarmış ı Dar sokakların böyle pani~ ~a· 
~ J..._ . Sınemköy mahallesinde İnek tır. linde bir halkla dolu olması ıtfaıye 
fıY6!,.""<1fı sokağındaki 3 7 numaralı itfaiye derhal yetişmişse de rüz. otomobillerinin yangın yerine yanaş 
°lllı§ 'ilhf.n Yangın k._ij iip " urtu. 2 arm kıvılcımları ve kızgın çivileri rnasını ve hortumlann yayılmasını 

• ~.. P. - ' • '- --·;~ • hir havlf' ai;rl~~tircliili icin 33 ve 35 
r Şidd.ct)' .. .. gôren lialK yangının kolayfikla 8 numa~a I e lc.r Ü Köz gotc gou: )''1>& 

b~IrnC8i v 
1 
esh {"z~ar yangınm gö. dürülemiyeceğini sanmış ve herkes mışlardır. Bereket versin bu sırada 

~1 1lde 37 e :v akının &ıijhklan aka- başının çaresine bakmağa, evlerin· polis müdürü Salih Kılıç ile kayına
\ 

1~a bir z.am:rndayı s?rinış ve pek deki eşyayı -kaçırıp civardıtki boş kam ve merkez memuru, komiser-
Ctnirip dört ~h bu hınanın içini arsalara ve eski yangın yerlerine ta· ler yetişmişler ve Salih Kılıcın verdi· 

M 
ta duvar bırakmış şrmağa başlamıştır. ği emir üzerine mmtakanm bütün • • ı ~ • polis memur lan yangına civar 8okak u ayım kemerı· lan tanyarak itfaiyenin . vazifesini 

(Devamı~ ilnciUle) 

bize t eslim etti 
~ Pazar yapılacak maçta 

sca'U:o ırD a : 
Mecldlyeköylloe su ••• 

ırn galip gelirse kemeri 
HecldlyekÖyU BeJcdlyc hududu içlndcı\ır, 

~uraaı eskJden Bclcdlyc hududu d.ı§m.da 1d1. 
O zaman Tukos ııebekesinln dı§mda bulun 
masma klmscnln bir ~yctk demcğc hakk~ 
yoklu. Fakat madem ki bu Mecidiyek6yU 
Şl§lt .Bele<Uyc hududu içindedir, Tcrkos tebc. 
kesi buraya ne diye bol bol su dağılmaz T ~4\nıerika bo" ona vereceğiz . 

lı h"de iki d~ası Kornan Bursu ve Taksim stadında son defa olarak Ame
lt ayet on be . a Yendikten sonra nl. rikalı ile çarpışacaktır. 

Duyduk k1 bazı bol paralı zevat evlerine 1 

su tedarik edebllml§ler. Fakat bir §ehlrde 

6~aınpJy0!ı~n CVveı cenubi Ameri. • Çok kıymetli olan kemerin Müliı.yi. 
11 tnda bir rngu kenıe.n için Taksim me verilmi§ olması gerek Amerikalı 
akeınin nı aç daha yapan ve orta pehlivanı, gerekse rneneceri olan sa. 

su hep para Uc tedarik edilmez ya. 
~ hem§erller de bu nlmettcn paras:aı ı... 

lllado etmek zarureU fçindedlr1cr. 'Dfonun 
bu tehlikeli anında kontrOlsuz ııulan içmek. 
ten Mecid1yck6yIUler1 kurtarmak BeledlymWı llıasına rn~çı berabere ilin etmiş ol bık dünya §ampi'-·onu Zibcskonun iti. !lir1 <:>•uen Yan h • ,, 

• :!1i "erdiği ke . akemlcrden biri- razlarına se~p olmuştu. rectkUrınıycceğl bir vazl!edlr. 

ll1 Pehlivan ::rı .~e kazanan Müla. Günlerdenberi devam eden dekikodu 
urntizdeki pazar günü (Deı•amı -~ ilnciid6) 

Ah.oap ev yapılmamıa nınsaade edilen 
bu nuntaıcada · ezkaza. bir de yangın ~ıktıtı 
ru dUpllnOrsek MeCJdiyekHyUnQn 8USU%luktan 
nasıl bir tela.ket gcçirebllcceff kolaylıkla an. 

lli.- da~., 
~k~~kuYu ' 

!a""i ' IUYlJnun abıhayat 
f\' dığr ıemt: lhlıımur! 
' ~ıaı 3 I!! u unc sa ada 

Saadabad 
paktı bir 

şaheserd.~r 

18.§Ihr. • 

HenQz Bc§lktq yangmmr unutacak kadar 
zaman geçmedi 
Buraya bir yangın muslu,fu ne bir metrelik 
bonıdan fbarcl bir tcrko:ı çc.omcııl yaprhvcr
mesı mUmkllİı değil midir? 

HABER 

Bir Yugoslav gazetesi GUnlUk iş mUddett 
bUyle yazıyor SekiZ saat 

Belgrad, 15 (A.A.) - Samo Prava 

gaıeteıi yazıyor: Olarak fesbit 
''Moskovada Litvinofla ayni masaya 

oturmadan evvel Türkyienin .kıymetli edz.liyo 
ve muktedir Harici e Vckilı Rüştü A • r 
ras Tahranda Yakın Şar~ için b:.iyük c· Ankaradan gelen malumata göre, 
hemmiyeti olan geni§ mesaisini bitir • lş kanununun, ir;ı müddetlerini tayin 
miştir. Saadabad paktı usanmak bilmez hususunda 1ktısat Vekaletine verdiği 
bir surette sulh işini takipten fariğ ol. salahiyete istinaden tetkikat yapan İ§ 
mryan Türk Cumhuriyetinin müdafaa - Dairesi tetkikatını bitirmiş ve iş mUd 
smı temin edecek bir şahes~rdir. Bu detini günde.ekiz saat üzerinden tesbit 
pakt mevcut vaziyetlere rlayr-t ettirecek etmiştir Jş ,dairesi 8 saat işin da.ha çok 
teşkilatlı bir sulh manasını tazammun randımaıllı olacağı kanaatind~ir. 
ediyor. Bu münasebetle Atatürkle Şe. Vekaletin bu kararı tasdik ederek 
hinşah arasında teati wilen telgraflar pek yakında bu hususta umumi emir· 
bu paktın ehemmiyeti hususunda tam ler vereceği anlar.ıılıyor. 
bir anla}'Jş mevcut oLduğunu göstermek Bu hususta bir nizamname hazırlan· 
tedir. mı§tır. 

~in - Japon harbinde 

Sovyetler bitaraflık 
ilin etmeyecekler 
Japonyada .seferberlik başladı, 

Pekin muhasara edildi 
Çin - Japon hadisesi dehşetli 

bir harb C:loğunnak istidadını göstc· 
rirken birdenbire yatışır gibi plmuş
tur. Şimdi gene dehhaı bir §ekilde 
alevlenmektedir. 
Japonların hiç umulmadık bir tarz· 
da uysal hareket etmelerini Amor 
--hri iizerindeki adalardan <;1°k8n 
Rus - Japon ihtilafının teblikeli 
bir safhaya girmiş olmasına hamle· 

denler oldu. Sovyet Rusya dış işleri 
komiseri Litvinof ile Japonyanm 
Moskovadaki işgüderi Şigemutso a· 
rasmdaki temaslar neticesinde Sov· 
yetler münazaa mevzuu olan Amor 
nehrindeki Balşoy ve Sannufa ada
larını tahliye etmişlerse de bu adala
n~ Mançu hükumetine ait olamıya. 
lerdir. Bundan ortaya rn4him bir si· 

(Devamı 4 füıcildc) 

40 a rtist mayoları,nı 
arıyor 

5 
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115 92 
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Lirahk 

Muhte l i f 
hed iyeli 

olan 

Bu müsabaka
ya muhakkak 
iştirak ediniz 

Artist : 5 Mayo : • 
Bu nıayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidir ? 



'2 
~~:;:=:===::========::::::::===============:::=:::!S!!!~==, ~H~A~BER - J\k§am 'Posfası 

2Jış SifHısa,: 

ispanyada hal olu
namayan meseleler 

Yazan : Şekip Gündüz 
Bilbaonun sukutundan sonra bü. 

tün İspanyol cephelerinde devam e. 
den nisbi süku_n, işte üç gündenbc
ri yeniden bozulmu§tur. İki tarafın 
biribirine tekrar kıyasıya saldırdık
ları haber veriliyor. 

Blum kabinesinden daha mute
dil bir siyasa takip edeceği tahmin 
edilmiş olan Şotan kabinesinin F ran 
sız - İspanyol hududundaki mura
kabeyi kaldırması ispanyada hadise
lerin aldığı son şekilleri F ransamn 
kendi menfaatlerine ne derece aykı· 
rı bulduğunu ciddiyetle göze vur· 
maktadır. İngiltere, daha dört gün 
evvel, Salamankadaki F rankocu ida. 
reyle Valans hükumeti arasında bü
yük bir fark görmediğini ve lngilte· 
renin bu iki kuvvetten birini tercih 
ctmeai için ortada hiç bir sebep olma 
dığmı bildirirken dündenberi konuş· 
ma tarzını deği§tirmiı ve F ransanın 
.. murakabeyi kaldırmasını gayet hak 
lr gördüğünü., bildirmi1 bulunuyor. 
. Murakabenin kalkması akabin. 
de ise Yalarla umumi karargahı 
Madrit civannda tiddetli bir taarruz. 
la harbe yeni bir hız verdi. 

Franko cephesinde bulunan mü. 
şahitler, Valans kuvvetlerinin bu 
taarruzda bir mirasyedi cümertliğiy. 
le cephane yaktıklannr, Vaians alay. 
larmm ate§ kudreti hissedilir derece· 
de artmq bulunduğunu, Valans or
dusunun top, tank, ağır makineli tfi. 
fe~. ve tayyare baknnmdan hayret 
edılır derecede zenginleıtiğini söyJü. 
yorlar. 

Halbuki daha bir ay evvel Bask 
hükumeti Bilbao cephesi için 'yinni 
otuz tayyare göndermesini yalva
rarak istCdiii Zam&!) Yalana bu Otu7 

tayYareyT"bu'Uip gönderememİ§tİ: 
J\caba F rankonun galibiyetinden ce. 
kinenler Bilbaonun sukutiyle be~. 
ber ValanM kuvvetlendirmek lüzu. 
muna mı inandılar} 

Aden:i . müdahale komisyonu- . 
nun son ıçtımamda Alman, ltalyan 
ve Sovyet murahhasları tarafından 

söylenen nutuklann tam metni tetkik 
edilince görülüyor ki, İspanya mace
rası başladığı gün iki tarafa müza. 
heret gösterenler biribirlerine ne ka
dar aykm düşünmekte idilerse hu 
gün de biribirlerine o derece taban 
tabana zıd bir vaziyettedirler. Ge. 
çen aylar, dökülen kanlar, yıkılan 
~ehirler ve dünya sulhunun tehlike· 
den tehlikeye girmiı olması bu iki 
tarafta en ufak bir yumu~aklık u
yandırmamıştır. ister Franko tara· 
fmdan bakılım ister Yalansın görü§ 
zaviyesinden görülsün Jspanyanm 
ıon derece merhamete şayan olan 
hali karşısında büyük devletlerin 
kat'i bir netice elde etmek için la. 
zım gelen cephe birliğini kurabilecek 

l~ri?!. ummak bir hatadır. Bu cephe 
bırlıgı nasıl kurulabilir ki, her iki ta. 
rnfta gönüUü bulunduran devletler 
bunları bir türlü geri çekememekte
dirle:-. 

İtalyan murahhası büyük elçi 
Kont Grandinin nutkundan şu söz. 
leri alıyorum: 
"-Vaı&ıa 'lfükameti ~nrindeld bey. 

nclmQeZ kolorduda çalı§an Rus, lngi. 
il.:, Fransız gönüllülerini geriye al. 
mak na,,ıl mümkütı olabilir? Böylece 
Franko ordusundaki ltalyan gönüllü. 
Zerini geriye davet etmenin de imkdn
N olduğunu kabul etmelidir. ispanya 
milliyetperverlerinin bayrağı altında 
sır/ kendi arzul.ariyle hizmet eden 1-
talyan ootanda§lannı da hayatlannı 

hMrettikleri, conl.arını /~ etmeyi 
göu aldtkları 'bir i§ten çekmek müm. 
Tcan değUdir. ltalyan gönüllüleri Is. 
P<M&yaya ayak baatıkları günden iti .. 
lıclnm ~ GfmerviZ Frankonıın em. 
Tini ~ktdrler." 

Sovyet murahhası büyük elçi 
Maiıkinin nutkundan da şu sözleri 
alıyorum: 
"- lspatt,Y,ada. General Franlromm 

emri altında !(<ll~~nı 1001000 yabancı 
gönüllü olarak dcğil1 tam ma1148iyle 
muntazam lcuwct halhıda harbetmek. 
tcdir. Bugünkü şckWc biz ls-panyada· 
ki harbin "bir da1ıili. harb olmadığına, 
bıınun ltalya ve Alm<rnva tarafında11 
IBpanya 1ıiiki'mıetinc karşı yapılaıı bir 
harb suretinde kabulü ciab ettiğine 
kanii.::. Bu şartlar içinde ltalya t:e Al· 
maııyanm lbcr'lja yarımadasındaki 
müşterek hareketlerini Millet'ler Cemi 
yetinde aza ola11 bir dcvle!e karşı ya. 
P1lmış açık bir teoavüz addetmek ld. 
zımdır.,, 

Almanya murahhası büyük elçi 
Fon Ribbentrop'un nutkundan da 
şu parçayı alalım: 

"- Bi..."im tecrübelerimiz göstermi§. 
tir lı.i Kcmıintern ancak hususi ted"bir. 
lerl-0 mağlub edilebilir. Fransa 11e ln
giltcrc Frmıko 7ıükimıetini taıııma
mlikla ispanya C.,lerine ko.r§ı lii:ımge . 
km bitaraflığı gösteremediklerini. is. 
pat etmişlerdir. Ademi mildalıale Tro: 
mitesfoin vazifesi ispanya i§lcrinc 

kendi §ah.si scmpatilerimize göre bir 
mecra vermek midir 1 YokM hakil.aten 
nam.u.sk<irane bir surette ademi müda... 
'lia"lc prensipini tatbik etmek mi i<Jtiyo. 

ruz, Almaııya ile ltalya bir komünist 
ispanya teşckki.ıl etmesini istememek· 
tedirler. Ademi mlldahaZc komitesinde 
de ispanyanın komünist oZnıasını isti
yen pek 90k aza buluJlduğunu .Mnmı. 
yorum.,, • 

Görülüyor ki ispanyadaki hadise 
hala hem naziliğin meselesi, hem fa. 
ıizmin meselesi, hem komünizmin 
meselesi, hem milletler cemiyetinin 
meselesi, hem sulhun meselesi hem 
Akdenizin meselesi, hemAtlas Okya 
nusunun mesele:;i, hem Slarb'' .b•rn 
şarlci Avrupamn ve dünyanın m~e· 
lesi halindedir. Ve geçen bir yıl 
içindeki bütün siyasi mücadeleler, 
bütün silahlı mücadeleler, bütün giz. 
1i ve açık konuşmalar bu sayısız me· 
selelerin bir tanesini bile halledeme· 
miştir. Şimdi kopan ipleri bağla
mak vazifesi lngiltereye verilmiş bu. 
lunuyor. Acaba lngiltere bu kadar 
çok meseleyi toptan veya birer birer 
haUetmek için nihayet bir §ekil bu· 
labilecek midir} 

Ademi müdahale komitesinin 
gürültülü toplant§I sonunda Türki· 
ye, Romanya, Yunanistan, Sovyet
ler, Fransa, Portekiz, Norveç, Ho
landa, Çekoslovakya hatta ltalya ve 
Almanya bunu temenni eden bir 
takriri nıüıtereken imzalaffil§ bulu· 
nuyorlar. 

Bu temennide Foreign Office'in 
muvaffak olabilmesi için bu iddianın 
evvela "indalah" müstecap olması 
lazım galiba. 

Şekip GÜNDOZ 

Adliyede kadın 
kAtlpler 

çalıştırılacak 
Adliye vek8.lcti adliye kadrosunda 

katib ve ba.şkitib olarak hukuk me. 
zunu lbayanlarm istihdamına karar 
vermiştir. Bu hususta bir talimatna.. 
me hazırlanmaktadır. Hazırlanacak ta.. 
limatnamenin §imdilik İzmir, Ankara, 
İstanbul ve mahkemei temyiz teşkil8.. 
tında tatbikına başlanacak ve alına.. 
cak iyi neticeler üzerine Herde bütün 
adliye tctıkilatına teşmil edilecektir. 

Han ve bekAr 
odalarında teftiş 
Dün gece saat birde Fatih ve E

minönü kazalarındaki hanlar, bekar 
odaları ve emsali yerlerde ansınn U· 

mu mi bir temizlik tef titi yapılmıştır. 
Fatih ve Eminönü kaymakamları ile 
belediye hekimleri ve belediye zabı· 
ta memurları tarafından yapılan bu 
teftişte temizliğe riayet etmiyen 
hanlar ve bekar odaları tesbit edil
miştir. Bunları İ§letenler ile sahiple· 
ri cezaya çarptırılacaklardır. 
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Sivas yolunda 
Kayserinin gece manzarasını 

görünce lstanbul namına 
kıskandım ... 

Yazan : Hüseyin Rif at 

Bıvas istasyonunda çeşnli 

Türk eli ve emeğile Anadolu içlerine 

. ' 

uzayan ldemiryollarımız az zamanda 
Anadoluya ne kadar nur taşımış? Bil .. 
tün yollarda bir kalkınma, bezenme 
eserleri kendini gösteriyor.. Ankarada 
geçirdiğim birkaç günden sonra bugün 
Sivastayım. Eski günlerin uzak menfası 
olan bu yerler bugün kapı komşusu ha• 
tinde. Halk biletlerinden hem ahali, hem 
1imendifer idaresi çok istifade ediyor .. 
Bindiğim trenin üçüncü, ikinci, birinci 
mevkilerinin hepsi de tıklım 'tıklırr .. 

Gc<:e Kayaeriye girilirken karşıdan 

görülen bez fabrikasının elektrik ziya
lan pml pınl; Bünyan ıelfilesinden ve 
fabrikadan alınan cereyan ile şehir ışık. 
lar içinde; hele istasyonun arkasındaki 
park havuzunu - İstanbul namına • çok 
J-'L-- 11 •• ,. .... ...,au..._ ..... :ı" ... ~., 

. 

leri ampullarla nur yağmuru halini al. 
mıJ ... Taksim meyldanı acaba böyle bir 
havuzdan, böyle bir güzellikten neye 
mahrum? lstanbulda su mu yok? Elek· Sıvasta Selçukilerden ka1ma ~üçiik 
~~~? ~ro 

Hayır. Düşünüp yapan eksik 1 Hal bu. 
ki böyle bir havuz abidemiz önünde ne mizin faz laca durduğu istasyonlardan 
kadar ve ne kadar yakışırdı. birinde indim; arabalarına yanma kadar 

Tren yolcularından biri sönük sönük gittim; bunların tüccar malr olup olma
kandilleri gösterldi; o taraflar Kayseri· dıklarım sordum .. 
nin sayfiyesi imiş; fakat zulmetler ixin· Ne kadar yamlınııım; "'buralara yer
de !Sayfiyede oturanların da yalnız ço. leştirilen muhacirlere bedava dağıtılmak 

"' luk çocuğu istifade edermiş; evin efen· üzere hükumet tarafından yaptmlnuı; 
disine sabah erkenden merkeple şehre mütemadiyen de yaptırılıyormuş; tesa. 
inmek, akşam geç vakit yine merkeple düfen 11orduğum adam ise bunları tevzie 
dönmek düşermiş, bu sebeple olacak ki memur imi§. 

Kayserililer arasında "sayfiye safası Miktarları eskisine göre epey eksil-
bayanla inek, cefası da bayla mer. 

miş olan "kağnı,, lann kalanlarını da 
kebio,, diye atalardan kalma bir söz 
vamıış. ortadan yokedebilsek ne kaadr güzel 

''Şarkışla,, istasyonundan binen bir olurdu? 
yolcu yeni orman kanununun, yani odun Hüıeyin Rifat 
yasağının ilk güzel tesirlerini gösterme- ---_...;ı.....-...._ _______ _ 

ye ıbaşladığını anlattı; civardaki linyit 
kömür madeni hemen işlemeye başlan· 
mış; daha şimdiden yüze yakın ameleye 
İ§ çıkmış; amelelerin hepsi de y

1erli; 
Kayseri bez fabrikası senede yakmakta 
olduğu 60-70 bin ton kömürün yarısını 
buradan almaya karar vermiş, sipariş de 
vermiş. Şimdi mevsim yaz; civar vila. 
yetlerde - ucuza mal olacağı cihetle -
bu kömü~en yakmaya mecbur olacak
larından ancak adedinin beş on misli 
artacağr, civar halkına ehemmiyetli bir 
it kaynağı olacağı tabii demek .. 

Ankara ile Kayseri arasında bilhassa 
şimendiferle iki saat süren karanlık de
Te ''hep meyve bilhassa zt!tdali ağaçları 
ile dolu. Halbuki arasıra bazı istasyon· 
larda satılan kayısılar, gösteriyor ki bu. 
ralardan çok nefis mahsul alınabilecek. 
Zerdali ,ağaçları kendi hallerine bırakı
lıvermiş; tıpkı Ana!dolumuzun l irçok 
yerlerinde ne yağt çıkarılan, ne de fıs
tık aşısı vurulan !::tlenbik ağaçlan gibi 
öksüz kalmış; yazık 1 

Nişan tahtası ve tlç 
nişancı 

Bir nrşan tahtası daire halinde sekiz böl 
meye aynlmııtır; dalrcler merkeze doğru 

gitmek Qzere: 
ı, 2, 8, :>. ıo. 25, tO ve 50 numaralan tqı 

maktadır. 

A. D. C. olarak kabul edebileceğimiz Uç 
nişancı hepsi dı:', isabet eden altışar mermi 
atnralt (61) er pu,•an kazanmt§lardrr 

:Bire 3, ikiye 4, Uçe 4, be§e 2, ona. 1, yirmi 
ı>cşc 2, lorka. ı ve elliye ı isabet olmuştur. 

.A, U YC C ntn \•urdukları altı nokta nedir? 

Bu frtlUabakamız mUkAfatlıdır. Halleden. 
letdcn 2 kişiye hecllye verilecektir. Cevapla.. 
nn •(21 temmuz) Ul.rlhlnc kadar gönderil 
mi§ olması lA.Zımdır/ 

Dayı ile yeğen 
(DUnkU Arap saçının hallldti'). 
Yeğenin ilk mağazaya girerken cebinde 

3ti kuruşu 'Yardı. 

Elektrikli yazı Kayseri ile Sivas arası baştan başa 

hububat ekilip biçilmiş; güzel "Yeşil 
ırmak,, sahilleri yalmz bu nevi mahsul (9 temmuz) tarihli Arap aaçmm halllllir. 

RckUünm heyeti umumlııi 8 saniye mUd. 
ile beeznmiş.. detıe ı§ıklı kalmaktadır ,.e bir dakikalık lla.. 

Sivasa gelinceye kadar pek çok istas. ranlık mli<ldeti olduğu fçln de\Te 9 saniyelik 

yonlarda yeşile boyanmış, hep bir sis- Ur kl bu devre esnasında M harfi 4 saniye 

tem yUzlerle arabanın sergi halinde gö· • miludı:ıtıe ııııktr kalır. 
rünmesi nazarr dikkatimi çekti? Treni. 'O'c; saatte :ıo.soo saniye ,.ardır. Demek ki 

15 TEMMUZ - "19~ 

dlatµıta daie 
........................... 

l!!!!~~ea~ 
U eskisinden fazla bir u~ 

hk ariz oldu. Sadece ha.yatta Jll 
fak olmağa Juyınet '7erdiklerinl ,-e 
nun için hemen her türlü çareye~ 
vw·acaklarınr açıkça söylüyor18:1'~111 
para; iki, para; üç, para." diF. 
"Atlatmağa bak, yoksa atla~ 
gibi iddialarda bulunanlar çe>~ 

Evvelce böyle düşünen 1J11""" • 

yoktu demiyorum; fakat dillt~ı. 
tarlar, yahut ta içten inanDl~ 
faziletin, f edllkirlığm metlıini ~/ 
di. La Rochefoucauld: "Riya, kad 
lakın fazilete gösterdiği hunııed' 
§anesidir,, der. Bunun için, ~ 
mız iıwlnlarının hayasızlığın& '1 
da: .. Hiç olmazsa riya da kalıctı" __.t 

sevinmiyelim. Riyanın, bir ~ 
kadar olsun. terbiye etmek ~ 
vardır. Mürai, yani 88.bte JIJ':. 
adam, sözleri ile etrafına ha~ 
tesir icra edebilir; bundan ba.şk• ~ 
disi de ahli.ksızlığmda fazla iıerl i'". 
mez: duyulmak, görülmek kork\1911 

gel olur.~ ıif 

Bilnaem tasrihe hacet var nıı? 
seyi riya.ya teşvik etmiyoruın. ~ 
şunu söylemek istiyorum: çoJc } 
bir 66Y olan riya. bile, bir baluın" 
yasızlıktan iyidir. f 
Hayasızlıkta üstelik bir nevi de 

rur var: hayatın gayeı.i atla~~ 
duğunu ~ddia edenler~ ''Bak! bi$ 
kikati ne iyi anladık; öyle hayaJe, ~ 
~aya kapılmıyoruz; ayağmuzı. ıP 
gmuz toprağın asıl kıymetlei"Jll 
yoruz,, der gibi bir böbürl~ J 
Bittabi pek bön kimseler: ati• 
5sfodiklerinl açıkça söyleyip we1, 
z.orlaş~ırıyorlar. Fakat bu noictsS' ,1. 
§ilnüp de onların, ancak etrafı .b_..ıt' 
te düşürmek, "hayranlık" dileııı" • 
için öyle söylediklerini, yoksa ~# 
çok temiz kimseler olduğunu ~·· 
yın. Onlar silahlarını göste~ 
sonra da yine kolayca vurabilec' ~ 
çünkü kendilerinden başka hetj 
ahmalrKnlnclubı kanaatindedirte..t 
Sa::tIZJ.IJ 1 K~ nauı. """'vu~ ....... ~ , 
hakir ,.gö~in en had şeklidir! 
deki kusurların bile imrcnil~~ğt .J 
yık olduğu, bizim o derece ın~r. 
f ıtratte bir insan olduğum ur, kaJJsl 

den doğar. . !ı 
Ahlakın lüzumu ispat edileıneıj 1 

kü ahlfık, insanın bazı kıymetle!~ 
sinden üstiln bilmesi demektir. o' 
km lüzumunu isbata kalkışmak 
insan için faydalı olacağını söYl~ 
vanr. "Bunu böyle yapman gefÇ~icl' 
fedakarlık gibi görünür ama. 11~ 
sinde yine sen karlı çıkarsın'' ~ d 
mi insanın her şeyden önce nefsiJJ.lttl .. 
şünmesi doğru olduğunu kabul e 1ııır 
siniz demektir. Ahlakın faydası 0 ~ 
dan da, hatta nefsim.ize zararı ?1j 
da iyi olduğunu anlıyoruz, yaJ11~ ~ 
ka uygun hareketinizin karŞıl1~ t~ 
bir mükafat beklemiyorsanız;. 
zaman gerçekten ahlfıkh &daJllS-..J 

Hayasız!ar i~te bunu 2nlı~J 
bunu anlıyamadıkları içi.1 d~. ,:y.I 
görüşlerinin doğruluğunu ınilll~ 
ile isbata kalkışrrlar. Hünalc 10~ 
haklı çıkmaları tabiidir. onıs.rı;e!~ 
nakaşayı kabul etmeyin; kcnd!til 
den nefret ettiğinizi söylcy!~AÇ/ 

Nurullah~ 
iki dolandırı~ılıl' 

davası 'J'J~~ 
Unkapanmda Kerestecilerde e~ 

maralı evde oturan Halil, üç ~ 1/ı 
Hasan isminde birisi tarafın tııV'. 
lirasının dolandırıldığını iddia ;,ıı 
tir. Hasan tutulmuş, tahkikata 
mıştır. ~ 

Zal>rta diğer taraftan Fatnıli dıı+: 
de bir kadmin 90 lirasını dol~~P 
iki sabıka}ıyı aramaktadır.~ f 
Haseki hastaneaine yatmak tıe1"' ..J 
den kadmm parasını doJand~· 
sonra kaçmrşlardır. J 
ıu hesabı yapacağız: 

4Xl0.800 = 4.SOO l!&niye 

Yani
9 
ı saat 20 dakika ~ 

Şurası hatırda tutulmalıdır Jd ~bl)tı.-/ 
I§Iklı kaldığı bir aanlyellk mUddetarıf' 

1 llmenin Uç l!&nlyellk mUddeUle l< ,J 

dır... pııı·· 

Du bilmecemize gelen birçok ce"'° 
hlçblrbl tam olarak hallcdemcınl§ur 
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11e~;.,.~ .. .. .. 
'-.:~ qocuşum : 

MlYDi1ırÔ .... -
SlYınevmaın 

Ç-Oı .. n nşaın o 
la~ırn.ı '~g~ .var, çocuğu var! Neme· 
sin1 d c kı dava ederler. Hem aile· 
bir kı c ta~ırnaz. değilim. Aramızda 
Orıunr~ı~ 1~ olmasından korkarım. 
lnıya ıçın ısmini tamam olarak yaz· 

cınlat:ık. Fakat bir hoş macerasını 
ğ1rn. a tan da kendimi alamıyaca· 

"i\ ı 1. " T" k' · b' ·1 Ve)k· .. • ur ıyenın ır nesı ev· 
Baş~ ek Teşhur muharrirlerindendi. 
ki fık a 8 elerden tutunuz da şimdi· 
ta he rac:ı~arın yazdığı bütün yazıla· 
ınan: ~al ada kalem oynatırdı. Tam 
qrna sı e gazeteciydi. Fakat ayni 
~l'da n a hoş sohbetti de ... Matbaa· 
l'en y onu sevmiyen, hürmet etmi
buldu~kt~: Arar.ıızda yaşı kırkı da 
hep ı:.U}çın, İçeriye girdiği zaman 

ayaga kalkardık 
bu 1 Biz, aramızda -· gençlik hali 
derncl: r Y?ni o zamanki gençliğimiz 
<:u) d stıyorum 1) açık saçık mev· 

ar an b h d oday . a se ecek olsak bile, o 
katla a 1ırdiği zaman susardık. Ne 
terbi; 

0 
sF eski terbiye! Alaturka 

iktiı:a e .. · akat - gene ayni terbiye 
hcrnn:·ı - kendinden küçiiklere e· 
l'lırn,ı:lct Vermiyerek, o, bizim ya· 
dini h .. a her bahsi konuşmakta ken· 
kırk ıır sayardı. O gece yahut 
ele n:ıene evv~l Beyoglu alemlerin· 
hrdı E Yaptıgını tafsilatiyle anla
"piri f• ~~t, hatta o gece... Zira, 
l'ilnrn anı olmasına rağmen, dün-

zevklerind ı· . v• • k 
l'rıerni t' en e ını etesnnı ce . 

ş ı. 

• • • 
Şirndi T" k ~i bir . • ur tebaasının herhan-

'aktrr.n~akı takması kanunen ya. 
deföldi 8s~t ~.zaman vaziyet böyle 
1-tüku·· · d 1 gun, merasim olmuştu. 

m ar ardan b' . . 1 b 1 
~~im· . ırı mı stan u a 
d~ b· ıştı, l yoksa sefaretlerden birin· 

ır ga a mı d 1 
~IYoru B' var 1} yice hatırlıya· 
dirh mb: ır de baktık, üstat iki 

ern ır k' d k h ~'!·~,, . çe ır e azırlanmış ... 
k'Ya~rırnrÇen .... -~ 1.-1 ... , ·-~
ır~ar · iiı!.-. eazcte sahibinin 

ır rnerk • d l §an],. ezı ev etten alınmıı ni· 
... rı madal ı 

tesrni lb' _Ya arı vardı. Bunlan . e ısesın k • 
Rıdccekti. Pe : .t:1 mı§, merasime 
~asın} O kı oyleyse o niçin tak· 
ı. ... nu d b' akıp gclrn. n a ır nişanı varmış l 

ış. 

l' - Efendim N . . 
c anlarnıy k... erenın bu? .... dı 

2· ara sorduk. 
h' -:•~a. rnalu 
dıç bırıne b n:' ... dekorasyonların 
ekı' . enzedıgı y kt .. y .. 

nın. o u gogsun· 

- Hab ... · , Y·· .. ,ıstanın 1 d d' 
1ad uzund~n ı· . . e ı. 

ık. · atıfe etmediğini an· 

-AllahAn h 
O, anlattı: a .. Ne münasebet? 

-Efend' 
?ne.,.. • ırn ben· K"d" . b' h "•Urıyetirn ' ım u us te ır 

abp., h' Vardı. Evimizde bir 
l' , tzrnet . k 
t 

0 rdu. O s çı adın çalışıp duru· 
anb 1 ene h . 1 f u a gitrnişt' an.ım yengenız s· 
b~Jzla ti.itsü)ed' ı. Bır akşam kafayı 

ı rne ırn hak· N l ld b' rn, siyah b ır... ası o u 

bır Yanlışlıkt a eyaz der kabilinden 
Und ır o)d F ı,.. an o d u... akat kadın 

l'\tıd·· Crece • usu z· rnernnun kalmış ki 
t>a81 b •Yaret ed . 
ke . na eni rncth en. tarıkat başpa· 
h}'bne dönd·· .... etrnış, o da memle-
Jt ak ugtı vak' •. 

c:I ·an biri" d' ıt; tebaamı7a 
arına gıy b 'Ye Habeş hükiiın 

§an " ı . a ırnda . 
n· 1:1e dıı Ad rnethetmıs. Bu ni· 
'§anı i .... · ı da Müh .. 5:·1 \! "''§. .. ru u eyman 

c alay etr. 
k -.... N· ı. 
alernı l§an her 

"erilrrı e Yapılan h ~arnan kılıç yahut 
de d e~··· . g··ı ızrnetlerden dolayı 
k c nı u erek. A 1 • ad ce n · . · • garp a emın· 

ın y-· •ce nı l 
da b u~lind fan ar, rütbeler 
linı .. ~§ka ... H:bc allrnrnıştır ya... O 

§ erle alay etmiye. 

(Va .. Nil) 

Nar 
St 18 Vek ili 

Stokh 
1
°k lıo l mde 

l'c N f o rn, l 4 
kaç ,~.kıa Vek·ı· (A.A.) - Türki

,,u k ı ı Aı· r-~ . 
IQ\tva 8c rnern i ':r'Chnkaya, bir 
~İin skalat et . ur a birlikte buraya 

. a aı~ mı§ v . 
lllırl' J at Na e ıstasyonda lsveç 
dql\ k altı um zırı F'orslund ve De-

ar§ılanm urnı direktörü tarafın. 
1§tır. 

Burası lhlamurun yegane çeşmesidir. Fakat onda da her z•rnwn su yoktur. Görilneıı arabalar, hep bıı çcş11v.mi1l 
suyıın!' taşımak için beklemeJ..".fedirler. 

lstanbul konuşuyor! l lhtamur: 2 ı 

Ihlamurda bir damla kuyu 
suyu bile "Abıhayat,, tır ! 

Bir yangın vukuunda bu· koca mahalleyi 
kurtarmak susuzluk yüzünden maalesef 

mümkün olamayacaktır 
V aıza n : Haber ci 

İhlamurlular, kötü sokaklardan, mez
belelikten, lağım kokusundan bunalıp 

ta bir saniye hava almak istediler mi, 
kendilerini doğru mahallenin bitiş;ğin • 
deki, ağaçların üst kısmında bulunan 
setlere atarlar • 

- • Wl1Ji'.*. -~ l~" -

Eski mesire yerinin yıkılmaktan, ha
rap olmaktan kurtulan bu yegane kıs • 
mrna iyi havalı günlerde, hangi saatte 
gitseniz, genç, ihtiyar, lrı.z ve erkek bir 
çok İhlamurlu ile karşılaşırsınız. 

Erkeklerin yaşlıların, biraz ötedeki 
kahveden, iskemle, tavla alır, ağaç alt· 
larında vakit geçirirlerken, gençler de 
oracığa kurdukları bir voleybol ağında 
karşılıklı maçlar yaparlar. 

~...,. .. .,-:aı... .. ı... ••• ~11&a""""•~.u,J..,. ~· 

rın gölgelerinde, pabuçlannı ve çorap • 
tarını bir tarafa atıp, taşların üzerine 
uzanarak serinlemedikleri zaman, kol -
lrola girer, be~ aşağı, beJ yukarı dola -
şırlar. 

lhlanwrda voleybol oynayarak vakit geçiren gençler •• 

İçlerinde, eline bir kitap alıp, müte • 
madiyen dalgın dalgın okuyanlar da var 
dır. Ben burada dola~tığun sırada va. 
kit daha oldukça erkendi. Buna rağmen 
epey kalabalrk vardı. 

15 - 20 ıenç hararetli hararetli vo • 

leybol oynuyor, üç genç krz mütemadi. 
yen aşağı yukarı dolaşıyor, bir kaçı da 
ellerinde birer kitap, taşların üzerine 

yayılmış, derin derin okumakla meş • 
guldüler. 

Mahallesi hakkında ni.itemadiyen 
izahat veren genç: 

- Bir saat ıtonra gelseydiniz, bura • 

lstanbul Belediyesinden: 
Temmuzun 17 lnct Cumartesi gllnilndc n 

itibaren Karaköy köprilsU ü zerinde h e r ne 
şeklide olursa olsun arknlı~la eşya taşın
ması yasak edllmlştlr. 

I<öprO Ozerlnde kilfe Jle n uk le dllecek 
eşyanın ağırlığı 50 kilodan fazla olmıya
caklır. Bavul, ~ar.ta ve hanlara be nzer 
zatt eşya ile çiçek ve fidanla r müst esna 
olmak üzere küfelerin içine kona cak eşya 
küfe ~Uksekllğlnl ve genişllğlnl 15 santim
den fazla geçmlyecektlr. 

Buna göre hareket olanmak üzere k ey-
fiyet UAn olunur. (8) (4215) 

nın kalabalığını asri o zaman görürdü • 
nüz, dedi. 

- lşi anlamak için bukadarı da kafi 
cevabıtıı verdim .. Ve iskemlelerin üze
rine oturup oynryanlarla okuyanları 

scssisz sessiz seyreden 7-8 kişilik bir 
grupun yanına wkuldum. 

Ben kendimi tanıtmadan onlar beni 
tanıdılar: 

- H ABERCl 'nin bugün de bizim 
mahalleye geldiğine memnun olduk. 
dediler. 

Ve içlerinden en yaşlıcası dertleri sı
ralamağa başladı: 

- Bizim 50kaklarımızı yazın, tozu -
muzu yazın, bir çok yerlere daha lamba 
istediğimlzi yazın. lağ1m deresini ya -
zın ve nihayet susuzluktan çektikleri • 
mizi yazın .• 

Burada yanımdaki genç, söze karış· 
tı: 

- Siz, dedi, yalnrz su derdini an • 
]atınız, diğerlerini ben demindenberi 
göster?im, izah ettim. 

Yaşlı zat: bir an cevap vermedi... Dik 
'i'c yüzüme baktı .. Sonra birdenbire ye. 
rinden ka!ktt. koluma girdi: 

- Anlatmağa ne hacet, dedi, gelin 
de gözlerinizle görün .. 

Orada oturan ba•Jcalan da ayağa 
kalkmışlardı. Hep beraber, ilerledik. 
Bulunduğumuz seddi çıkt·. Yol kena -
rındaki ağacın dibine yerleştirilmiş ke
bapçı ~r. bakkal mr, piyazcı mı oldu _ 
ğunu anlayamadığım, küçücük bir sey. 
yar dükkarun - daha .doğrusu kutunun -
yanından ~çerek, İhlamurun caddesi _ 
ne çıktık. 

Önümüzde sıra sıra dizilmiş, belk1 bir 
düzüneden fazla su arabası duruyor<lu. 

Kolumdaki zat bunlara bakmadı bi _ 
le, boşta ka 1 m•cı. şahadet parmağını 

·ıeri doğru uzattı: 

- İşte, dedi, bizim akmaz çeşme -
miz! 

Gösterdiği istikamete <likkatlı dik • 
katlı baktım. evvela çeş."l'leye benze:- bl:
şey görmedim. sonra daha dikkatli ba. 
kınca, harap duvann dibinde. kırık, 

çarpuk çurpuk bir yalak!~. hir de mus. 
HABERCi 

·neoomı 12 incide) 

3 

KURUN' da 

Tifoya karşı ne zaman 
tedbi r alma.ı ? 

Dün tanınmı~ fen adamlarım.zc.lan 
biri bize şöyle dedi: • 

- Tifoya karşı almau tedb rlcı ın 
faydası iki, üç gün içinde d~ğil. il<: ti<; 
ay nihayetinde, yani tcşrinler<le b~.ş. 

lar; asıl iyiliği kışın görülür .• , 

Fakat biz şunu biliyoruz ki lstnn. 
bulda bu defa sıcak mevsimin ıcab; u. 
larak azgınlık gösteren bu hnstnıık 

kendi kendmc bırakılmı olsa dahi tf<>. 

rin aylarında hafiff yecekti. Şu halde 
esasen beledi halde ötc-denberi mevcud 
olan tifoya karşı alınacak tedbirlcrın 
vaktinde müessir olabilmesi için ıı;c 

kış sonlarında başlamak icab edcı eli. 
Tedbir ge; kalmıştır. Ancak gelce' k 
sene için faydası olacaktır. Bılhrı ı>sa 

gelecek yaz mevsimi içinde tifo hııs
tahğmm salgın halde tek~"Tilr edip 
etmediğı göriildükten sonradır kı '·u 
mücadelen•n hakiki netke.;i anlaş!!ı:ı. 
caktır. 

( Hasaıı lfmnçayı) 

TAN' da 

Serbest ' thalAt rejimi 
Görülüyor ki, bütün gırhıı makule, 

serbeste, mükemmele doğr·~dur. Hüku. 
met yeni esasları kurarken de bunla. 
rın devamlı olmadığını iptidadan söy • 
lüyor. Devamlı olan ~y, serbestliğe ve 
gümrük yükünü azaltmıya doğru olan 
esas hedeftir. Bu hedef dahilinde, ik. 
tısadi mekanizmamız, bütün ameli ih
tiyaçlara derhal uyabilecek, canlı ,.e 
hareketli bir hali muhafnz1 edecekl ir. 

Hükümeti, iktısadi olgunlukta az ?.n. 
manda varabildiği yeni ve güzel mer_ 
haleden dolayı tebrik ederiz. Öyle iL 
mit ediyoruz ki, bugün Eerlinde de. 
vam eden yeni müzakerelerde de eski 
tecrübelerin verdiği derslerden tanın. 
mile istifade edilmek sureti1e harcket 
edilmektedir. Bu da tahakkuk ederse 
iktısadi hayatımızın yarınına tanı tir 
emniyet ve nikbinlikle bakma)< nı.4m
kün olacaktır . 

(Ahmet Erııin Yalman) 

Arkahkla yük 
taşımak 

iki g ün son ra 
muayyen 

mıntakalarda yasaK 
Belediye, sırt hamallığının lmlclml

ması hususunda ilk adımı alını~ bu
lunmaktadır. Bu mcmnuiyetin ilk saf. 
hruıı olarak cumartesi gününden iti. 
haren köprü üstünde arkalıkla veya 
sırtı ile c~ya tasınınası menedilmi§tir. 

Bu safhanın tatbikmda seyyar satı. 
cıla\ ~imdilik istı~na cdilmi§tir. Küfe. 
ciler ise bu rnıntakalarda ancak zati 
eşya, bavul, bohça gibi şeyler taşıya. 
bileceklerdir. Fakat bu c§ya da i:iifc
lcrin genişlik ve uzunluğunu on beş 
santimetreden fazla gcçmiyeccktir. 
Bundan yalnız ç1çeklerle fidanlar miis 
tesnadır .. Kararın ruğer safhaları da 
onar gün fasıla ile tatbik olunacak \'C 

tedricen sırt ve sırık hamallığı tama
mile kaldırılacaktır. 

Yeni ithal rejimj 
Bu sabah m eriyet 

mevkllne Rirdi 
Yeni ithal rejimi kararnamesi bu 

sabahtan itibaren meriyct mevlt ınc 
girmiştir. Maamafih henüz yem rcJİ. 
ıne uygun olarak gümrüklerde tekem. 
mül etmiş hiçbir muamele, ithal cd !. 
ıniş bir mal yoktur. Gümrük formali. 
telcrinin ikmali iç:in b'r müddet geçme 
si lazımdır. 

Yeni kararname dün akşam 15 say .. 
fnlık bir telgrafla gümrüklere bildirıl
ınişf r . Bunun üzerine gümrük müdür 
ve şefleri ba§müdürün nezdinde topla· 
narak yeni kararname üzerinde görü5. 
nıüşlerdir. 

Son 24 saatin 
t ifo vakaları 

Son U ııaat içinde şehrimizde 22 tifo \'a.. 

kası olmuştur. 



Çin -
ve 

Japon harbi 
SovYetler 

(Baş tcırafr 1 incide) 
yasi hukuki mesele çıkmıştır. 

orduya yarıyacak bUtün eşya ve erza.. 
kı kontrolu altına almı§br. Bu, müsa. 
derenin başlangıcıdır. "Amor nehrindeki adacıkların 

kime ait olacaklarmm tayini ve Sihir 
ya - Mançu hududunun tesbiti.,. 

Uzak şarktan gelen haberler Sov 
yetlerle Japonyanm bütün. menfaat 
zıdlıklarına rağmen işi çok ileriye 
götürmekten çekindiklerini, bir harp 
doğurmak niyetinde olmadıklarını 
tahmine müsaittir. Yapılan bir sta
tistik 1935 yılından bugüne kadar 
bu hudutta Sovyetlerle Japonya a
rasında tam dört yüz elli bir hadise 
çıktığını ve her hadise esnasında 
Mançu - Japon ve Sovyet hudut 
kuvvetlerinin biribiriyle çarpıştıkla
rını, bu yüzden ölenlerin büyük bir 
yekun tuttuğunu göstermektedir. 
Eğer ciddi bir surette önü alınmazsa 
bu seferki hadisenin her iki tarafa 
'daha pahalıya oturması ihtimali 
vardır. Zira bahsedilen adalar Amor 
nehri üzerinde mühim bir stratejik 
kıymeti haizdir. 

Sovyetler bitaraf kalmıyacaklar 
Londra, 1 S (Hususi) -

Tcyodan Dcyli Tefgraf gazetesine 

Japonlar Sovyetlerle ulan bu. 
]andırdıkları bir sırada Çinlileri tah
rik etmemek için uysallık göster
mişlerse de Pekin hadisesi hak~nda 
Nankin hükumetile konuımağa da 
yanaşmamışlardı. 

Yani Japonya hariciye nezareti 
§İmali Çinde cereyan eden 
vakalarda yalnız ıimali Çin ida
resini muhatap tutmakta ısrar etmiş 
:ve böylelikle galiba bir defa daha 
şimali Çinde Nankin hükumetinin 
hükümrani haklarını tanımamakta 
olduğunu ihsas eylemiştir. Nankin 
bu hakarete tahammül edememiştir. 

Görülüyor ki uzak şarkta vaka
nm bM bitiyor, biri başlıyor. Silahlı 
taarruzun bitmesini, siyasi taarru
zun başlaması ve onun bitmesini de 
tekrar silahlı taarruzun baş1aması ta
kip ediyor. Bir mesele halledilirken 
ikinci bir mesele çıkıyor, bundan şu 
netceyi çıkarıyoruz: 

Uzak şarktaki yeni sükun anor
maldir. yakmda daha büyük gürül
tüler kopaçağına inanmak 18zrmdır. 

HABER 
Uzak §arka dair gelen son haber. 

ler §Unlardır: 
Londra, 15 (Hususi) - Deyli Tele

graf gazetesinin Tokyo muhabirinin 
bildirdiğine göre Uzak §arkla vaziyet 
son 48 saatte daha vahamet peyda et. 
mi§tir. Sulbü muhaf a7.a etmek ümitle
ri tamamiyle kaybo1mu§tur. 

Tokyoda, Nankin hUkOmetinin, §İ. 
mali Çini Japon hakimiyetinden kur 
ta.rnıak için taarruza geçmesi bekleni. 
yor. Nankin hUkfmıeti Hankeudan Li. 
yanga kadar Sanneh!r boyunca kuv
vetli bir müdafaa hattı vticuda getir. 
miotir. Çin taarruzu bu hattan ve 
merkezi Pekinin 100 m:ı mesafesinde 
Pao-Fing.Fudan olmak üzere başlıya. 
caktır. 

Japonyada. seferberlik faaliyeti de. 
vam etmektedir. İhtiyat kuvvetler is. 
tihsal ve ticaret merkezlerin'n muha
fazası için gönderilmiştir. Hükfunet, 

bildiriliyor: 
Çin ile Japonya arl\Smda harp başla. 

dığı takdirde Sovyetlerin bitaraflık ilan 
ctmiyecekleri anlaşılmaktadır. Bununla 
beraber Sovyet Rusya bilfiil Japonyaya 
saldırmak kararını vermiş dcğiJJdir. Zi-
ra böyle b~ harbin Avrupaya da derhal 
akscdivereeeğini tahmin etmektedir. 

Sovyct Rusya yalnız Japonyanm mU
him bir kuvvetini kendi hudutlarında 

oyalamak için Mançukuu ,hudutlarında 

her Eiln;;,ycni yeni hadiseelr çıkarmakla 
iktifa cldecektir. Bu takdirde Japonya 
şimdi Mançurya ve şimali Çinde bulu. 
nan kuvvetlerinin hepsini Çin ordusuna 
kar~ı sevkedemiyecektir. 

Pekin muhasara altında 
Şanghay 15 - Pekin, takviye kıtaatı 

almakta devam eden Japonların muha
sarası altındadır .. 

Muharebeler devam etmektedir. , 
Çinin şimalinde hakimiyet tesisi için 

Japonya ile Çin arasında başlayan mü. 
cadcle en feci safhasına girmİ§tir. 

İhtilafı genişletmemek hususunlda va. 
ki olan tcşcbbUs, Nankin hükümetinin 
Hopci ile Şaharm cumhuriyetin birer 
vilayeti olduğu hakkındaki ısrarı üzeri. 
ne suya düşmüştür. 

Muhalif partiler, komUnistler fırsat

tan istifade ederek Nankin hükumetini 
harbe teşvik ve tahrik ediyorlar. Bu, 
vaziyeti daha vahim b!r şekle sokrr.akta 
ve barış ümidi bırakmamaktadır. 

Harp sahasından kaçanlar 
Pekini istila etti 

Pekin, 14 ( A.A.) - Bu sabah 
Pekin ehrinir. kapıları açılrr açıl
maz müsademelerin cereyan ettiği 
mmtakadan gelen binlerce Çinli 
şehri istila etmştr. 
Japon sefirinin kal'i sözleri 

Shanghai, 14 (A.A.) - Japon 
sefiri Çin ajansı Central Newil'in 
mümessiline beyanatta bulunarak 
Çinin şimalindeki hadiselerin Çinde 
bulunan Japonların tahliyesini icap 
ettirecek derecede vahamet kesbcde. 
bileceğini söylemiştir. Sefir, Japon
yanın ihtilafı Çinin şimalinde mevzii 
bir hadise telakki ettiği için Nankin· 
le müzakereye giri§mek istemediği 
noktasında ısrar etmiştir. 

Ingiliz sefiri Nankine gitti 
Londra, 15 (A.A.) - Nankin

den alınan bir habere göret Çinde
ki İngiliz biiyi.ik elçisi Peitaiho'dan 
bir harp gemisiyle Nankin'e hareket 
etmiştir. 

Bcrline vaziyet bildirildi 
Berlin, 1 5 (A.A.) - Berlinde

ki Çin ve Japon büyük elçileri dün 
\Vilhelm - Strasse'de hariciye na
zırı Baron Von Neurath'ı ziyarete
derek Pekin hadiseleri hakkında hü
kumetlerinin vaziyetlerini anlatmı§· 
lardır. 

AABER - '.Alt~m postası 

Kurtuluş 
yangını 

l!i T~MMUZ - 193't --::;:::::? 

Fransa da 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

1'olay1aştırmışlardır. Maamafih ak
silik bununla bitmemiş, itfaiye, ber· 
mutat susuzlukla karşılaşmıştır. Si
nemköyde yaptığımız tetkiklerin ne. 
ticesini birkaç gtin evvel bildirirken 
buradaki hıılkm susuzluktan ne de
rece ıstırap çektiklerini ve bir yan
gın olursa bu nuntakanm cayır ca· 
yır yanacağını yazdığımız burada 
ac acı hatırlyoruz. 

büyük 
bir hava nümayişi 

Pazar günü 600 tayyare ve 2300 taggaı ecirı/rt 
iştiı akile gapıiacak 

Fransa hava nezareti 1935 senesin. kruvazörile bir avcı filosu arasınd• 
den itibaren her sene bilyük bir "Ha. bir ha.rb yapılacaktır. !{. 

va bayramı" tertip etmekte ve buna Tam teçhizatlı 40 ki§idcn ınUte~!JO 
birçok sivil ve askeri tayyareler lştL kil b!r hava piyade grupu, 800 ınc: .. 
rak ederek, muhtelif yan§ ve gösteri§. irtifadan paraşi.ıtlerle athyarak, d~~ 
ler yapmaktadırlar. man hatlarının gerisine nasıl inUdigı· 

ltfaiye bugünkü yangını sön
dürmek için ta Feriköye kadar hor· 
tum uzatmağa mecbur kalmıştır. 
Tabii bu müddet zarfında y

0

angm 
boş durmıyarak diğer evlere de \si
myet etmi ve ancak Tuzcu Murat 
sokağı ile mektep sokağındaki evler 
den altısı yam~ kül olunca söndürÜ· 
lebilmiştir. 

itfaiyenin bu muvaffakıyetinde 
rüzgarın ani surette kesilmesi de bü
yük bir rol oynamıştır. Eğer rüzgar 
ilk süratiyle devam etmiş olsaydı, 
bu susuzluk karşısında itfaiye kırk 
elli ev yanmadan bu yangını söndü
remezdi. 

KurtulU§un ne çabuk yanabile· 
ceğini bilen bir kısım halk bu yangı· 
nı Taksim apartmanlarının arkasın· 
daki meydanda toplanarak uzaklar· 
dan seyretmiştir. 

Kurtuluş ise en azdan yirmi bin 
kiti sokakları doldurmuş ve itfaiye
nin çalışmasını büyük bir heyecanla 
takip etmiştir. En azdan üç yüz ev 
şu dakikada eşyaları kaçınldığı için 
bomboş bir haldedir. Kurtuluşa ve 
Sinemköye geçmiş olsun. 

• • • 
Vali vekili Şükrü yangın yerine 

gelmiş ve alınmış olan tertibatı tet· 
kik ettikten sonra bazı tamamlayıcı 
emirler vermiştir. 
-------------------------~ 

Mülayim 
kemeri teslim 

etti 
( Ba~ tarafı 1 incide) 

lar nihayet so11a enni§, kendine çok 
güvenen MUliı.yim, büyük bir feragatle 
kemeri teftrar ortaya koyacağını bil. 
dirmiatir. • 

Bu vaziyet karşısında. Komar ile 
MUlayimin bu pazar günü kemeri sen 
ve kat'i olarak paylaşmak üzere tekrar 
kar§ılaşmaları takarrür etmiştir. BLı 

defaki mtisabakada ,•akit tayin cdi'
miyecek, her iki pehlivandan biri diğe. 
rinin sırtını üç saniye yerde tutunca· 

ya kadar güre3e devam edileeektir. 
Organizatörler bu karşıl~anm u. 

zun sürmesi ihtimalini gözönU:ıde tU
tarak maça gündüz saat on yedide 
başlanmasını münasip görmüşlerdir. 

Bu def aki mUsabaknda orta hakem. 
!iğini yine Cemal pehlivan yapacak, 
yan hakemleri de Danyalt eski gUreş. 
çilerden Kemal ve esld güre§ antrenö
rü Peter olacaktır. 

Bundan başka gazetecilerden mUrek 
kep bir jüri heyeti de bulunacaktır. 

Mülayim pehlivan şampiyonluk ke • 
merinJ, bu müsabakayı himayesi altı
na. almıe olan gazetemize teslim etmie 
tir. 

MUlayim • Komar maçından evvel 
geçen defa bUyük bir muvaffakıyet 

kazanan 8 • 9 yaşlarındaki Bursalı iki 
genç pehlivanla küçük orta birincisi 
Süleyman, Dinarlı Mehmedin karde§i 
lcımaille revan.s m~ı yapacaktır. 
Tanınmış güreşçilerden Sındırgılı Şe 

rifle Molla Mehmet de çarpışacaklar. 
dır. 

Bir kamyon 
tramvaya çarptı 

Bugün öğle üzeri Beyoğlu caddesin. 
den geçmekte olan bir kamyon, Şişli. 
Tünel tramvay arabalarından birisinin 
römorkuna. çarpmış ve bu çarpışma. 

neticesinde bir kadınla bir adam kol. 
!arından yaralanmışlardır. 

Bu seneki "Hava bayramı" da önU. ni gösterecektir. 
müuleki pazar gtinU yapılacaktır. Bundan başka, üç avcı filosu Jl:~ 

Esasen büyük bir rağbet gören bu meydandaki motörlü klt'alar arasın~· 
nümayişin sergi dolayısiyle bu sene da bir muharebe gösterişi yapıls.Cll 
bilhassa son derece kalabalık olacağı- tır. 
nı nazarı dikkate alan alakadarlar bu- En büyük sivil tayyareciler, ~~ 
nu bu def~ Fransanın en büyük hava ya, Dore ve ~alenvo, bu nUmayışl 1" 
meydanı olan Villakuble de tertip et. ihtiyat subayı olarak iştirak ede'l~ 
meye karar vermi~ler ve ayrıca muaz. lerdir. Bundan ba§ka birçok akroba 
zam bir program hazırlmışalardır. gösterişler yapılacaktır. t 

Bu nümayişe, hava ordusuna men_ Bu muazzam nümayiş, sabah s:~ 
sup 2.300 subayla 600 tayyare iştirak 10 da başlıyacak ve ak~am 16 ya 
edecektir. dar devam edecektir. .., 

"Hava bayramı" ndaıı alınaca.k~bU• 
Bundan başka, bir motörlü balon, tün hasılat, .hava kur:banların, 

birçok plinör ve otojirler; karada da Jll, kaza. neticesinde o··ıen tayyarecı· ,·e ..ıG. 
zırhlı otomobiller, motosiklet ve sair w kinistlerin ailelerine, vazife es~n,ı.. 
harp vesaiti nakliyesi muhtelif göste. sakatlanarak malw kalan veya Uıv· 
rişler yapacaklardır. yarlıklarından dolayı çalışamıyall bS' 

Bu scne ilk defa olarak, bir ha).;a va müntesiplerine verilecektir. 

Sovyet 
tayyarecilerinin 

büyük muvaffakiyeti 
Amerikaya inmek mukarrer 
olmasaydı Meksikaya kadar 

uçacaklardı 
Nevyork, l 5 - Şimal kutbunun 

üzerinden (lş_~rak Amerikava ait
mek uzere lVIoskovadan hareket e-
den Sovyet tayyaesi bugün öğleyin 
San F ranciskodan geçerek Kaliforni. 
yada Los Anjelos'un 8 mil şimalin· 
deki Sanyasito §ehrine muvasalatla 
oradan Kaliforniyada San diegoya 
hareket etmi~lerdir. Bu suretle Sov. 
yet tayyarecileri hiç durmadan 62 
saat 20 d3kika havada kalarak dün
ya uzun uçuş rekorunu kırmışlardır. 

Sovyet hava kahramanı Gromov, 
yere imıer inmez Vaşingtondaki 
Sovyet maslahatgüzariyle telefonla 
konuşmuş ve demiştir ki: 

.. Eğer Amerika topraklarında 
inmek istemeseydik daha saatlerce 
yol alabilir ve belki Meksikayı da 
geçerdik. Çünkü bol benzinimiz 
vardı.,, 

Sovyellerde bayram 
Moskova, 15 (A.A.) - Gromov 'ıt 

tayyaresinin muvaffakıyeti ahalinin Moskovadan Amerikaya yeni ~Jeti 
meserretli nümayişlerine sebebiyet kahramanı Gromof l· 
vermiştir. Tayyareci mahafil bu su rika yolunun kati surette açılın1ş 0 

retle Sovyet Rusya ve Birleşik Ame. duğu kanaatindedir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Londrada llmarhane" 
ye ablan Türk kızı 

Yaptlan bir ihbar üzerine sef8
1 

retimiz teşebbüslere girişti . 
·111 

Lol'l•ira sefarctimiz Londrnda avukat Güzidenin bütün ser"'~~O' 
bir l:ususi tımarhanede zorla tutulan ele geçirdikten sonra onu evvelfl o,t' 

kağa atmıı, sonra bir hususi tııfl bir Türk kızını kurtarmak için te· 
ıebhüsala girişmışıir. 

Bu kızcağız Esbak Nablus muta. 
sarrıfı Çelebi zade Mahmut paşanın 
torunudur. llk defa olarak yaver 
Kemalle evlenen Güzide ismindeki 
bu genç kız kocası ölünce dul kal
mıştır. Dedesinden ve babasından 

haneye kapatmıştır. Si· 
Güzidenin dayıları bulunafl ııf'l 

verek muhasebei hususiye rneıfl ır 
b . hlt5 

Hayrettin ve Urfa muhase eı ıel• 
siye memuru Zeki, mektup ve ,0r 
graf üstüne mektup, telgraf al~·ga 
1 B.. .. b 1 . . dii"til ... ı ar. . utun un ar, ıçıne > 5Jl~ 

milyonlar kıymetinde emlake tevarüs 

1111Hntnln:;ı1 oırllınıtllllfıuıııııtnı111tııuıııtıllltD1lınııılffl1lllm11Jı1 eden Güzide bunları kurtarmak için 
O.. iJ df.., b teşebbüsatta bulunurken bir lngiliz 

felaketli vaziyetten kurtarılrl'l0 ele' 
istiyen bir bedbahtın feryatrıs~1J 
ridir. Şimdi bu kadıncağızın İ~f 
Londra sefaretimiz vasıtasiyl~ 1''' 
]iz hükumetine müracaat etıtl1~' rl)~ 
dmın memleketine iadesini ,,e .8!..te' 

U O n ger 8• avukatla tanışmış, onunla Mısırda 
b~r )eri 11 inci Sayfada evlen mi§ ve çocuğunu doğurmak 
---llMltı-~wıuııııııııııu üzere Londraya gitmiştir. 

ldditıya göre Landrada lngiliz 

• 1" 
altına alınan haklarının iadesırıı 
miştir. 
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Yazan: Naciye izzet 
.....___ Ser ~klu abla-
~ -. Hadlye'ye aittir. Kanser kurbanı: 

~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l; ik - 69-,a;;c ~de güzelsiniz Necla çok musamahakar davranacaktı. He. 
~dan 1fı 1 Bunu kulağınıza daha men ayaga kalkarak: 
tat ~ •ıldamak iatiyorum. Fa· - Beraber gidelim decii .Madem 
n~ ıen; .. 1~ ... ?~larnıyorum. Şu ma!a· ki Dikmen her ikimizi görmek isti· 
?tııı~~ı.ıgı ınaafsızca bizi biribiri· yor. 
il)l\.L · -Ylnyor .•• Hatta ayaklamnı Necli derin bir ıükran ifadesi o-
nı ·· -uınlla t ba F Uleadc eınas ettirmeme bile kunan gözlerle L.em'iye ktı. a· 

'• ş etıniyorl kat buna rağmen §Öyle bir teesüfte 
~tit..J~u halde ~·de tabakl ··. bulunmaktan kendini alamadı: 
d-~ "'·u arın u Uh ta~ .Yorum.. Mümkün ol· - Ah bu Dikmen ah! Beni çok 
~ .. ·En sıze. Y'!kla§mağa çalı§ı· mahçup ediyor. Çünkü bu doğrudan 
~ ~ k ~rnı, en mahrem ac· doğruya benim hatamdır. Onu çok 
!'afıyoru oınplıman yapmağa uğ- §ımarttığımı itiraf ederim. Her gece 

''Duıt N .. onu ben uyuttuğum için buna alııtı. 
la.rı h~c . eala .. Etrafımızda dola· - O kadar uzun bir ayrılıktan 
dar kola t?lerin arasında bu ne ka- sonra baf ka türlü yapabilmenin siz
~0tuın: y bır fey olacak 1. • .l~te ba§lı. ce imkanı yoktu. 
C ..._Bu ·· b Lcm•i iri gözlerdeki rikkat ve 
~ Rtin ir harikasın güzelim ıükran ifadesini görerek. Yardım et· 

S\i ··1_ n Yıl~ ib" lıy K . k ·· k l "' d rı~~ıt dudakla g ı par or. Ü· rne uzere o unu tuttugu sıra a 
a~ lllahv rrnızm ~enarmdaki ıu Necla buna müsaade etti. Ve bu sıra. 
~"bı kilatah bc:den bcnm buseler ister da erkek hatalarım itirafa kendisinde 
a· Necla b· ır ta~ var... cesaret buldu: 
~it~ ncfca1~2 mustehzi dinliyordu. - Ben de Dikmeni çok §ımart· 

t ~ rnak için durdu. Fa· brn. Size o kadar çok benziyor ki ..• 
"eun etti. YaVR§ bir s~le tekrar de- Onu görerek sizi hatırlamamak lığı. 
le Su akıarn .. k mm imkanı olarniyordu. Bunu için
~ Çok nıc sızı arıımc!a gör.n<·k- dir ki bazı şimarıklıklarma darılmak 
~iil c~u':iın. Bu dskikny:ı la· için kendimde kudret bulamiyor· 
ti hakikaı;br 

1 
um •.• Bu giizei rü- dum. 

~·Ben· ~dul Benim güzel pe. - Çok fena ... Fakat bereket ver 
t)ı halt~~ lber Ncclacığım ... A· sin ki Dikmen çok zeki bir çocuktur. 
trı 1.ı) ... Ar:ıka:d.aeni yine buldum biraz daha büyürse kendi hatalarını 
lJ'acaksı ) ıyen benden ayn]. kendisi anhyacak ve kendisine göste 

Necla n ··· rilen fazla şefkati sui istimal etmiye. 
)~tık eglenceli hi'-!' l di ı· cekti"r. 
~-"lrc k . Kaye er n ı· 
ı-~· .ocu tavrıyle dudakl ·· - Her ne olursa olsun Dikmene raL •rnane an mu-
~t t Yan açılrnlf di ı· d ka"'ı fazla zaaf göstennemek ı"ç1"n 'le ıı:oee8 b n ıyor u. ·~ 

lı Ro~ı · .mm ~son sözleri üzeri. biribirimize yardım etmemiz icap e· 

~il aon ~~nlı ~ere ındirdi. Kocasının diyor .. Böylece her ikimizin bu hu· 
Ilı .. _ 0 l ennde ıtıııh .. b" 
~~~&ala .. r-o sı ır mahiyet susta göstereceği enerji onun mana-

'9'iit{lz muıaad,.t,:._ -:.:-::_____ ıız ve yersiz isteklerinin önüne ge· 
kır1ı_ 1•ını~ bu ta çeoııecer.:tu · z:ua ııcı uc :A .. ..ıo, Dıl\:· 
it <ctıı lern'" ıı,· vrmdan cesareti men çehre itibariyle sana benziyorsa 
~ulQnd l'tcinin 

1 ırdenbire doğruldu. da karakter ve sedyesi tamamiyle 
t U" oracrkt ] be · "'k h k tıa b ~Unu görerek ~· Yan annda .. nım enerJı ve a İm karakterim· 
agırd1 : adeta kabacası oır. 

du .._ Orada ·· I Genç kadrn düıünceli bir tavırla 
d lüy oy e kak Im "b· mırıldandı: İtı/· orsun lsrnail i ı 1§ gı ı ne f 
bir 'Yordun gal"b Anlaşılan bizi - §le o da ileride bir erkek ola. 
?ı" masada y 1 a 1. •. Böyle herbad cak ... 
8\ın ~ctsitliği~~;k Yemenin bu mü- - Evet Necla ... Acemi ve zalim 
cia ~a 1 Babaı ı9te sen de görüyor· bir erkek ... Bir erkek ki s~diği kadı. 
~kflıa ~ugat, :~ ~edelerim amma ru ağlatacak .. Ona tapındığı halde 
bit in.ide) erini d ldmsanlarmııı An- inim inim inletecek ... 

~chy· düıünrn~) un:naktan baıka Necla cevap vermedi. Kolunu 
q1... tıyar h" errnı1 kil srmsıkı yakalıyan koldan yavaşça 
~1 ef d" ızmetri k·· ·· kendinı· kurtard Çoc "' "'l &anı hen ısinin b z •• uçukten tanı. ı. ugun ag ama 

· a ak• U aozı · d sı odaya kadar geliyordu. 
~1~Se b' <ıranc gülürn crın en mü- Dikmen onlan göru··nce hıçkırık-

ır tavurJcı. scycrek teklif. ...._ Be · larmı daha ziyadeleştirerek kollarını 
ha ok Ycfendi d d' uzattı: 
&qJar adar çok vak~ ~· Evinizde da· - Ben burada yapayalnız kal· 
~kla Çok Beniş ol tıklt var ki ... Ma. dım!.. Ne annem geldi! Ne babam 
tt~ı/ Çok dardır rnB a beraber ya. geldi f.. Zavallı ben 1 

~1 
kafi derec .. d u darlık 0 ge· Küçücük kollarını Neclanm boy. 

):)atd1 u~_cfa Neci: b~ telafi edebilir. nuna dolıyarak ağlamakta devam e
~~· ıtrnetcini br kahkaha ko· diyordu: 
?ni,.r1 ~~vab1 ona bnu·· ~ derece küs. p k" be 
tn~tr· qalbuki Le ?,uk bir ne§e ver. - e ı nim mini mini ada· 
~ rn ı fatkm kala kal mım? Ne olmu~ söyle bakalım 1 Hiç 

}' ı nın b senin gibi koskocaman bir çocuk 
eme · . u sırad da böyle ağlar mı? 

?ıUlld~b~nkıtaa u~ drnın gelmesi Lem'i de çocuga"' kollannı •ar· 
t..._ ·ı . ır •c 1 arattı. Kapm •. o 
··ıcıı ır · ~ Yer ·· ı· m 0 • mııt K·· "k da k "' l("crı bırakrnasko! ıyen dadıyı la. ı. uçu onu srmsı ı tuttugu 
Nccl· ~.. rna··ı· bJ··ıs~.enı .. iyorciu. için böylece Lem"i hem Neclayı, 

.ıq • tız hem de çocuğunu kucaklamıı olu· 
...._ N unu farkeden yordu. 

~ ~ik~t) diye sordu - Hadi küçüğüm .. Bak bana ha. 
'\.: ...._ s· . en Cev . kayım. Çabuk çabuk gül bakayım .. 
,,. ı be.,.. •~ı rah,.t ap vererek: H eli 
di D .. ı rn ... sıt etti"· a . .. 
1..ı • iktne ~r SÖri.i ·· gıınden dola. Çocuk dudaklarını sarkıtarak 
Yı.ırnı.ıy0 n lÇİn geld~U2: hanımefen. gözlerini babasına kaldırdı: 

.._ N·r: Bir taat ım ... Bir türlü - Hani bugün seninle beraber 
ıçın 1 tenberi l d el· .._ 13 68 1Yor? ag ıyor. uamızı yapmadık ... Unuttun mu? 

1Yor h a~l"tıt A Eğer yapmazsam benim sahici an· 
ltl L • oc" f ' nn · · h C111: iatc ""e Cndi l 71:11 ısterim... nem ölmiyecek. 
~tC\ ~ llle~dirn y F sıı:ı rahatsız et- (Devamı var) 

Ahçıbaşı - Si:;e yemin ederim ki, 
hanımefendiyi bu vaziyott6 gö1-mflş 
&ğilim. Pastadaki çıplak h.eykcfüı ona 
benzemesi :KUlcce bir tcscuW.f nıah.suUi. 
dür! 

~r-.ON 1ı·7 f ~enen'ııARjf 
345 sene ev,,eı bugün -
Buğdan Beyi 

Vergi vermediği için 

tevkif edildi 
1592 yılı 15 Temmuz gül'l':.i •• 345 se 

ne evvel bugün, Buğdan Beyi Aron. 
mevkuf olarak İstanbula getirildi. 

Aron seyislikten yetişerek Bey ol -
muş, bu arada yeniçeriler kendisini 

sevdinneğe muvaffak olarak Buğdan 
Beyliğini bile elde etmişti. Onun için 

tevkif edilmesine aldırmıyordu bile ... 
ÇünJ..ı:.i yeni!(erilerin kendisin: :m:.idafaa 
edeceklerin.den emindi. Buğdan Beyi 

nin tahmini doğru çıktı. Bütün yeniçe. 
riler ayaklandı: 

- Memuriyete tayin edileli henüz bir 
sene olmadan nasıl azlolunur, dediler. 

Vaziyet kendilerine izah edildi: 

- Bir senelik vergiyi vermediğin -
den Kapıcıbaır M-chmı:t marifetiyle 

celbedilmittir. Kendisinden sebebi so • 
-.. 1.............. nl/A".a: 

Fakat yeniçeriler bu mütaleayı ka • 
bul etmiyorlar, divanı tehdit ediyor • 
tardı. 

En nihayet Aronun mes'ul edilemi • 
yeceği anlatıldı. Yeniçerilerin arzula -
rını yapmamak imkanszzdı. Buğdan Be. 
yi tekrar yerine gönderildi. 

Voyvoda bir müddet Buğdanda iste. 
diği gibi yafadıktan &onra bir gün ken
di arzusu ile lstanbula hareket etti. Ya
nında vergi vermek illere üs milyon(?) 
vardı. Aron ,1stanbuJda, doğru Gala taya 

indi. Burada bir ev satın alarak yaf(l • 

mağa 'baıladı .. 

Bu evde ne yapıyordu? . 
Niçin kendi baıına oturuyordu?. 
Anll.ınak imkaıwz.dı. Kimse mana 

veremiyordu. Bu sefer yeniçeriler bu 
halden kuıkutanmağa ba§ladılar. İçle • 
rine ~(iphe tirdi. 

- Aronun muhakkak bize karp bir 
hatası var, ki bura.da gizlendi. Hatası 

meydana çıkınca canını kurtarmak isti
yor ... dediler. 

Bu ku~rn, giln geçtik~ arttı. Bir 
gün: 

- Niçin bekliyelim ... Şimdiden gidip 
hakkını verelim .. dendi .. 

Bu fikif tasdik e.dilince, bir saat için
de bütUn yeniçerller aözlettiler ve doğ • 

· ru Galataya Aronun evine doğru aktı • 
lar .. 

Aron yeniçerileri gl.Srünce ne olduğu 
nu anlamadı. Sordular: 

- Sen niçin burada oturursun da, 
Bufdana gitmezsin?. 

Buğdan Beyi bu sözden şu manayı 
çı!:ardr: "Y eni~eriler galiba beni hüku-

T On Ton amcaa 

Namus 
bekçisi 1 • 

Bay Arif, otuz beş yagına gelmişti. , A§Ik oldu, yapmadığı kal..11adı ama, 
Evlenmeye bir türlü karar veremiyor. ben ciddi bir kadm olduğum iç.in ona 
du. Munis ve sevimli bir ahllkı vardı. yUz vermedim! • diyecek. 
Lakin bütün hayatını bir kadına bağ- I<"'akat Faik hiç oralı olmuyordu. 
lamaktan son derece korkuyordu. Bu.. Ciddiydle vazifesinl ifa ediyordu. 
na rağmen bir gün Afifeye rasaldı. ııuntazam saatlerde geliyor, kadını a
Genç kadın kendini ona adeta zorla lıp gezairiyor, cidd ciddi konuşuyor, 
sevdirtti. O zamandanberi Arif, has. en ufak bir flört bile yapmıyordu. 
sas olduğunu, sevmeye muhtaç bulun. Bir aJı:fam bilikte .sinemaya gitmiş. 
duğunu anladı. lertli. Yine her iki erkeğin arkadaşla-

Sevgilişinin her arzusunu yapardL 
Adeta bir bende gibi onun hükmü al. 

tında ya~ardı. Afif c, mUmkün derece
de işıkından para çekiyordu. Ona bü. 
tün kaprislerini yaptırtıyordu. Hatta 
arada, uf aktefek çapkınlıklar bile yap 

tığı vardı. Fakat bunu o kadar meha
retlc idare ediyordu ki Bay Arifin 
bir şey hissettiği yoktu. 

Üç senedenbe.ri, böyle, beraberce 
metres • dost hay: tı yaıııyorlardL Gü. 
nün birinde genç adam Mısırdaki a.m.. 
casının ölümü üzerine mirasa kon. 

mak üzere davet edildi. Afıfeyi birlik
te götürmek mevzubahs olamazdı! 
Çü!,lkü Mısırda ailesinin bi~ok f ertlc. 
ri vardı. Onlarla tesadüf etmek iste
miyordu. Sevgilisini yapayalnız bırak. 
mak da hiç hoşuna gitmiyordu. İha. 
nete uğramaktan ziyade gcnç kadının 
başkasına bağlanmasından korkuyor. 

du. Onun için son derece emniyeti o. 
lan mektep arkadaşı Faik'a sevgilisini 
emanet etti. 

Afife, söylendi: 

- Bu suratsız herifi de ba§Jma ne 
musallat ediyorsun? 

Yüzünün biraz gUldUğil.nü görmek i
çin gıdıklamalı! 

Faik vazifesini pek ciddi telakki et. 
mişti. Her ak§am geliyor, kadının ha
tırını soruvor. onu alıp e-ezmeye glSUL 
rüyordu. Genç kadınnı en birinci dü. 

güncesi sevgilisinin bu arkadaşını el. 
de etmekti. Ona kırıtacak, Faik'ı aşık 
edecek, sonra Arif geldiği zaman: 

- Beni emafıet ettiğin adama bak! 

metin uzaklaştırdığını sanıyorlar. Bun
lann şüphesini izale etmek lazım . .,, 

Kaprya çrktı: 

- Meıak etmeyin ,dedi, beni hu1ui. 
met uzaklaştmnadr. Kendim geldim .. 
Bir mü.ddet oturacağım .. 

Aron fazla söyleyemedi. Bir yeni • 
çeri: 

En önde duran ı:ı'..ir'atla atılarak Buğ
dan Beyin ensesinden ya.kalryarak yere 
~tı ve yüzlerce yeniçeri Ustünden ge • 

çerek eve .doldular. Ellerine geçirdilderi 
bütün eşyalan ve paralan aralarında 
taksim ctmeğe başladılar. 

Aronun iti tamam olduktan sonra: 
- Piyer nerede?.. diye söylenmeğe 

ba}lachlar. 

Piyer padişah kızına daha çok para 
göndermek bahanesiyle Buğdanı ihti • 
lale vermi~ti. 

- Onu da bulalım . • 
- Onun da cezasını verelim .• 

- Onun da parası, malı var .. 
Sesleri yübeliyordu. 

Yüzlerce yeniçeri şimdi Piyeri an • 
yordu. Bahk pazannda yakaladılar .. 

- f.ehpa .. Sehpa ... 
Diye bağrıştılar .. 
Bir kaç dakika içinde kıslnvrak bal

ladrlar. Zavallı Piyer, neye u~radığmı 

anlamadan kıekıvrak yakala.naralı:, 

ba§I kemende aokuldu. Sonra orada bir 
dUlkkarun damına geçirilerek seklldi, 

çekildi, bırakıldı. 

1 

rından olan Mahire raslad:Jar. Bu, ne_ 
§eli, şakacı, hoş bir delikanlıydı. Fa. 
ik meseleyi izah etti. Birkaç gUn sı. 

raYfa üçü birlikte gemiler. Nihayet 
Faik bir akşam eve .geldiği zaman Ma_ 

biri pijamayla genç kadının salonun
da otur.duğunu gördü. Fen3. halde kız. 
dı, söylendi. Arkadaşına mektup yaza
cağını, vaziyeti haber vereceğini biL 
dirdi. Tehditler yağdırdı. 

Afife ile mükemmel bir kavga etti. 
Genç kadın bağırdı: 

- Ben senin metresin değilim ki .• 
Bana ne karışıyorsun~ 

Arif, mektuplarında avdetinden he. 
nüz bahsetmiyordu. Faik de Mahirin 
ne kadar maymun iştahlı olduğunu bil 
diği "çin, biltUn Um.ldini, Arif gelme. 
den evvel bu münasebetin bitmesine 
bağlamı3tı. 

Likin iş böyle olmadı. 
Arif damdan tlü§er gibi - mirasa. 

konduğu bUyük servetiyle birlikte -
lstanbula döndU. Ve dosdoğtu soluğu 
metresinin evinde aldı. 

Faik salonda oturmuş, kitap oku
yordu. Arkadaşını görünce yerinden 
fırla.dı, kollarıyla havada helezonlar 
çizdL Avazı çıktığı kadar bağırdı, ko. 
lu kanadı kmlmış bir halde, yine kol
tuğunun üzerine yığıldı. 
Arkadaşının bu haline hayret eden 

Arif ısordu: 

- Ayol ne oluyorsun? .• Dönmem sc. 
ni bu kadar hayrete mi düşürdü? 

Tam o sırada, yatak odasının kapı. 
sı açıldı. Afife feryadı işittiği için, ne 
oldu diye merakla clı§arı fırlamıştL 

Arifi görünce, genç kadını delice bir 
gillme yakaladı ve iki kahkaha arasın 
da, - yatak odasında görüruniyen bir 
§ahsa hitaben: 

- Yakalandık! Arif gelmiş. 
:Mahir gülerek ve pijamayla dı§arı 

çıktı. Ve nese!i neşeli: 
- İnsan avdetin! haber vermezse 

işte böyle olur! Lakin beis yok. Met.. 
resin yok. Eğer sen bırakırsan ben a
lının. Kızıp da tcrltettiğin takdirde 
namzetliğlmi koyuyorum. 

Arlf, öfkeyi(\ arkada§ı üzerine bil.. 
cum etmek istedi. Fakat o esnada bir 
köşede büzülmü§, mahcup vaziyette du 
r&n Galibe ilişti. 

- Ahlaksız herif! - diye hayknıp 

onun suratına "bir tokat indirdi. 
Zira havsalası 5unu almıyordu: 

bekçilik vazifesi nasıl olurdu da bu 
kadar ters anla§ılabilirdi? Sevgilisini 

başka bir c.rkckle odaya k~pa.tıp kapL 
nın önünde nöbetçilik yapacağını bir 
an tasavvur edememişti. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

ifil o ili) b B yo k o aı ıru J _____ N_'iy_az_i_A_H_ME_T_ 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
.. FORD'" işaretiyle bir kart yaz 
malan kafidir. 
....................... ltl Necla ~k diy~ k nkkat ağlamaktan 

eRi b "'Yağa k 1 or uyorum -=-=--..---,.-a;;~-=r::.-:r·ır· =:..:.;· ==ipiii~Fr=ıır=......,---..:;.:::ı-,, i"':?5t::ilf.itf===tr.==--111m~~iiii!i l'ord ırak a ktn tı F . r 
clab ı.ı. }\ l}) Bitmek d I§ • akat ye. ,ıD 
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..... '. l"tıı.ı 0casının h e. t~reddüt edi. flj 
~llnı.t ~İ!crct cksik~-~ıbı şeyleri a- ı.m:ıı_.. 
• ~ Unutnı ıgı olarak gördü 
ı~c ba~i:\ra~lıkJ ~rnııtı. 
tı ~b.: a dolu götler)e Lem· 
'atı~ '~e 

tı<\ dı. " nç <ınn . b ÇoJt ~ 1_1\tıaınr hın u aıkıntıeı. 
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i! oı, doktoru H 
~ Nea ti Pakşi n 
:İ Hastalarını hergün sabah 10 dan 55 
f 1 akpm l 9 za katlar Karaköy Tünel il 
fi meydanı Mahmudiye caddesi No. H 
!i 112 de kabul eder. ft 
ij Salı ve ~uma günleri saat 14 den il 
ii 18 ze kadat parasızdır. i 
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1 
So 

Milli takım 
Davet edilen 

cak "on 
oyuncularla yapıla

bir,, in güzümüzü 
ağırtacağı çok şüphelidir 

Barutgücü 
Blslk let yUrUyilşil 

tertip etti 
Bakırköy Barutgücü bu pazar 

. Büyükçekmeceye kadar altmış kilo
metre sürecek olan bir bisiklet turu 
yapacaktır. 

Anadoluda 
spor hareketleri bu 

.,,- lıt 

Geçen sene §chrimize gelen Yugos. 
lav milli takımına iadci ziyaret edecek 
olan Türk milli futbol takımı federasyo. 
nun tensibi ile kampa çafrıldı. 

Milli temaslar arifesinde her zaman 
tekrarlanan bu kamp eğlencelerine a
janlığın ilanından anlıyoruz ki dünden 
itibaren yine başlanmıştır. 

Bu eglece tabiri belki ilk nazarda bL 
raz tuhaf görünmektedir. Fakat bizim 
futbol kamplarının hakiki vaziyetini bi. 
!enler bu kelimenin ne derece yerinde 
kullanılmı§ olduğunu anlarlar. Şurada 

Yuıoslav maçına to'pu topu on üç gün 
kaldı. Acaba muhterem federasyon baş
kanı bu on Uç günlük kamp esnasında 
Türk milli takımına nasıl bir hazırlan. 
ma imkinı temin edebilece~tir. 

Baıka memleketlerde bporcularm 
kamplara çağrıldıklarını, srk1 bir disip. 
lin altında uzun m:iddet. ciddl 'bir Şe -
kilde antrene edildiklerini duyuyoruz. 
Fakat on üç gün gibi çok az bir müd • 
det zarfında yirmi ıu kadar oyuncuyu 
kampa çağırıp bunlardan bir milli ta • 
ktm teşkil etmek cesaretini gösteren bL 
zim federasyonumuz oldu. 

Milli küme maçları münasebetiyle 
dört şehrimizin futbolcul.arı nisbeten id. 
manlı bir vaziyette bulunuyorlarsa da 
futbolu anlayı§ ve oynayış tarzları ta • 
mamen baılı:a olduğundan bunlardan 
kurulacak bir milli takımın en az dört 
beş müsabaka yapması (farzıayn) iken 
maç tarihine iki hafta kala Moda Pa • 
lasta kamp kurup, eşi dostu davet etmek 
her halde memleket sporununu liyıkiyle 
gözetilmit olduğuna delilet edemez. 

Milli takımı hazırlamak için lazım o. 
lan normal ıeraitin ademi mevcudiyeti. 
ni, vaktin dar olduğunu ileri sürmek ile 
kendilerini mesuliyetten kurtarmak is. 
tiyenler için en temiz yol, dört aydan -
beri devam eden milli küme maçlannda 
tehir ve ktüp gözetmeden en çok göze 
batanJan bir araya toplayıp Belgrada 
göndermekti. . 

Fakat her nedense bu yapılamadı, da. 
ha ziyade ehibba kaynldı, dostlar, ar. 
kadaılar davet edildi. · 

İşte misali: 
Ankaranın o acar, ele avuca sığmaz 

Niyazisi, o yıldırım gibi akan Selimi, 
Hamdisi, Ali Rizasr, !zmirin Hakkııı, 
Nurullahr, nihayet stanbulda federas -
yon erkanrrun gözü önünde en mütkül 
maçları muvaffakıyetle atlatan Betikta. 
tın Faruğu, Rıdvanı, GaJatasarayın Ha. 
1imi, Avnisi, Necdeti, Bülendi, Lutfisi 
ve Fenerin Orhanr, ve Angeli -
diıi, Güneıin Repdı, İbrahimi... Acaba 
bütiln bu oyuncular futbola davet edi • 
len bahtiyar arkadaşlarından daha fena 
mı oynuyorlar. Buna evet diyebilmek 
için insanın gözü kör kulagı sağır ol • 
malıdır. 

Şu halde bunlar neden davet edilme
diler?. 
Eğer vakit dardı, fazla oyuncu ara • 

• sında seçme yapmağa teşebbüs daha 
kött:i neticeler verir düşüncesiyle bunlar 
çağrılmamıılarsa. daha kestirme yol 
mitli kümede en iyi dereceyi alan ve en 
iyi vaziyette bulunan Fenerbahçe, Ga. 
latasaray takımlarından birini takviye 
edip göndermekti. Bu neden yapılma • 
dr?. 

Şimdiye kadar hep kanpk takımlar. 
la oynadık ve hem~n her zaman kay • 
bcttik. Acı mağlubiyetlerin arkasından 

acı acı feryatlar yükseldi. Devrilen ida -
rec:iler. değiten nizmanameler oldu. FL 
kat kafa, hi.lA eski kafa ..• Hala topla • 
ma su ite değirmen döndürmek sevda -
~ındayız .. 

İyi bir futbol takımı demek on bir iyi 
oyuncu demek değildir. iyi oyuncu an. 
calr. güzel oynar, iki takım ise ?!'aç ka. 
zanrr. Mağlup olan ekseriya fena olan 
·ıkundJr. 

Binaenaleyh, yenilmemek için evvela 
iyi takım yapmak lizımgeliyor. On Uç 
günlük kampta iyi bir tıkım yapmak, 

iyi bir takım hazırlamak ne derece m:im 
kün oluyormuş, bunu üç ağustos sabahı 
bütün Türkiye öğrenecektir. Meğer ki 
talihin bir !Utfüne uğramış, galip gel -
miş olalım. 

Çünk-;J biz geçen sene de bu kamp 
eğlencelerini seyrettik.. Ve kendi sa • 
hamlzda ayni futbolcular önünde bu 
kamp eğlenceleri yiiZ':inden Rlağliıbi -
yetten zorla yakayı kurtardık. 

Bugün ise o günkünden daha iyi bir 
halde bulunmuyor ve :istelik yabancı 
sahada oynuyoruz. Binaenaleyh ümit -
terimizi Tanrıya bağlamaktan başka 
çare olmadığını anlamak için asla bir 
kahin olmağa lüı ın yoktur. 

Hele son günlerde gazete sutunların. 
da milli takıma oyuncu vermek husu • 
sunda başhyan münakaıa idmancılara 

da sirayet edecek olursa milli takınır. 
mız o zaman büsbütün acınacak bir hal 
alacaktır. Bunu çok iyi bildiğimiz için 

memleketi temsil hakkını k~;Jplerimiz • 
den birine tevdi edip bu davayı kökün 
den halletmekten daha makul bir hare. 
ket tasavvur edemiyorum. 

Oıman KAVRAK 

Sabah altıda Btlkırköyünden ha· 
reket edecek bisikletçiler öğleye doğ. 
ru Büyükçekmeceye varacaklar ve 
köprü ba§tnda Silivri ve civar gençle 
ri tarafından karşılanacaklardır. 
Gençler öğle yemeğini göl üstünde 
hazırlanmış olan hususi mahalde yi
yecekler akşam gene ayni yol ile 
dönecekler. Şu suretle bir günde alt· 
mış kilometrelik bir yol üzerinde bi· 
sikletle yürüyüşü yapmış olacaklar· 
dır. 

Ayni grupun on beş gün sonra 
da Çorlu ve Edime turuna çıkmaları 
da takarrür etmiştir. . "' . 

Barutgücü bisiklet kolundan: 
Gücün tertip ettiği altmış kilo· 

metrelik Büyükçekmece yürüyüşü 
bu pazar yapılacağından iştirak ede. 
cek arkadaşların güce müracaat lan. 

Bln~clll§lmlze faydah olacak bir te,ekkUI 

Atlı spor klubü 
lsmile yeni bir ' klup açlldı 

Bundan bir 
müddet evvel 
Fener yolunda 
istasyon civa
rında tesis edil· 
mit olan "lstan 
bul Anadolu 
yakası atlı spor 
klübü,. faaliye· 
te batlamıştır. 
Klübün başlıca 
müCMisleri ara 
sında topçu bin· Yeni kltwü tesis 
başılrğından mü cdct~ Şet•lrot 

tekait Şevket, mütekait kayma· ı 
kamlardan Cevdet, tücardan Necati, 
mimar llhami, sigortacı Zeki bulun· 
maktadır. 

Klübün tesis edilmiş olduğu 
General Ahmet Eyüp köşkünün hah 
çesinde, biri acemilere mahsus etTa· 
fı duvarlı 60 X 25 metre genişliğin· 

de bir manej yeri ile, iyi binicilere 
mahsus aynca 150X300 metre ge· 
nişliğinde ikinci bir yer yapılmıştır. 
Klübün 12 hayvanlık bir ahın ve 
iki hayvanlık da tecrithanesi vardır. 
Ayrıca mevcut olan açık tavla yüz 
kadar hayvan alabilir. 

Pek yeni olan klübün şimdilik 
5 2 azası ve dokuzu kız, beşi erkek 
olmak üzere on dört tane de talebe· 
si vardır. Kendilerine muvaffakıyet· 
ler dileriz. 

iÇERiDE: 
1(. Dahiliye Veklletl ııiyut muııteşan Ab. 

dUlmuttallp dün ıehrlml.ze gelmıı ve öğleden 
.sonra vilayette meşgul olmuştur. 

il- Müzeler idaresi bütün türbelerin tamiri 
lı;:in bir program hazırlamıııtır. 

1(. Belediye, halkı temlzUğe davet ~et 
llAnlan baııtırmııtır. Bu lllnlar bugün bütun 
evlere tevzt edilecektir. 

1(. Sabık tngtllz kralile zevcesinin ıehriml
ze gelecekleri ıayia.sı tekrar meydana çık. 

----

Yurdumuzun her tarafında spor 
ve gençlik hareketleri gittikçe can· 
·-·····-l·t.-.l ... 

Lise ve orta okullar, klüpler ve 
bilhassa Halkevleri sporun ihyasında 
büyük bir rol oynamaktadırlar. Bu 
gün, muhtelif şehirlerimizdeki -id
man hareketlerini gösteren üç fotoğ. 
rafı dercediyoruz: 

Bunlardan en üstteki, Adana 
genç. sporcularının idman yapışı; 

ortadaki Osmaniye gençlerinin bir 
spor bayramını; altaki de Malatya 
Halkevi atletlerini göstermektedir. 

Ankarah Şükrü 
Fenere girmekten 

vazgeçti 
Ankaragücü birinci takımının her 

hattında muvaffakiyetli maçlar ydpmış 
olan eski Eyüplü Şükrü, lstanbula 

gelmiş ve Fenerbahçe klübüne gireceği 
rivayet edilmişti. 

Ankaranm bu kıymetli sporcusu sarı 
lacivert takımına dahil olmaktan sarfı 
nazar ederek eski klübüne !dönmek üze. 
re Ankaraya hareket etmiştir. 

çıkan eserlerin teşhir edileceği yeni bir sa 
ton il! ve edilmiştir .• 

:t- Karak(iy köprüsünün e11&111I bir ııekllde 
ta.mirine yakında ba.'l~acaktır. 

DIŞARIDA: 
• Hindlstanın ekseri yerlerinde intiha 

bı milliyetçiler kazanmıştır. 

-\' Bir, beş, on, elli ve bin liralıkların yeni_ 
den ve yeni şekillerde baııılma.sma Londratla ı 
bugünlerde bıl§lanacaktır. 
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Yeni klübün kız talebelerinden ildai 

-\' &nenin ilk ~uru üzilmü Menemende el
de edilmit ve dün tzmlr borsasına arzotun
mu,tur. 

• Nazım vapuru bugtln Varnadan ıımo 
ldşlllk bir göçmen katıleslle Umanımıza ge_ 
1ecektır. 

• Arkeölotl müzesine Truva hirabelerlndc 

PERŞEMBI<~ 

TEMMUZ - 1937 
Hicri: 13M - Cemaziyelevvel 6 

Gilnt'31n doğu,u Gilne,ln batışı 
4,41 19,40 

Vakit Sabah Öğle İkindi Akııam Yatsı tmsd 
2,4~ 12,20 16.19 19,•40 21,3ı:I 2.87" 

. . -· . . 
?' j~ 
- - - - "" 

Anadoludaki diğer şehir ve~ 
balarımmfa da ~ora büyük•b 
hemmiyet verilım: ecıır. ~ 

Fener - Gürıe! 
Fr~nsaya gide~ 

Belgradda yapılacak olan '1!.,. 
Yugoslavya milli futbol maçınd·t tf 
ra Fenerbahçc _ Güneş muhtel! dl 
mının Parisc gideceği ve or& f 
müsabaka yapacağı söylenm~1'te ( 

Son dakikada öğrendiği:nız0 ,..ıJ' 
·~ oıv

bu seyahatin tahakkuk ~t~ 
na rağmen Fener - Güne~ ıtı~ t 
Pariste oyun oynamıyacırk, ya 
seyahat yapmış ola~ 

Atlet lrf arı 1 
Kemblrlcl bttlt~~ 
Galatasaray klübü atlctleritl;,; 

fan, üç scncdcnberi okumakta tci. 
K b 

. .,~ . . . . <1affll cm rıç unıversıtesını mu 
tamamlamıştır. ıııı 

Derslerinden başka sporda dili t 
t e 

bir varlık gösteren bu genç 11 

candan tebrik ederiz .. 

• 1'>1~ 
:;. Amerikalı kadın tayyareci 

de bulunamamıştır. . yal~ 

.Y. 1nglltereye siparis edilen ycnl t , 

yerlerini t:eseıtUm edecek oıa.n be)-e 

draya hareket etmi§tlr. tlf ~ 
1(. Vali veklU Şükrü dUn J3e~1' ,.,1-

ııantaııı sırUarmdakl bostanıarJJl , 
tetkik etml§Ur. ,,,.ıı' 

lf. Hlndlstanda tip fakiri ile itı~ 1 
smda milcadelcler olmuıı ve 6 ~ 1, 
10 tane de yaralanmıştır. rt 

'1- Hlndlslandan bildirildiğine g6 f 
müslUmanları Fitlstlnln takslpıtnl :1: 
etmek üzere büyilk nümayişler ·y:;ı I 

fi/. Parlstc 14 temmuz gcçid re ıl 
bah Champs • Elysces'dc RcisfeU:e 1. 
run, Romanva kralı, Fas su1tan1 e1l 

. b ' reisi lav ve Rumen erklnıhar ıye 
zurunda icra edllmiştlr. 

Gcc:ld resmi esnaıımda bir avel 
dllşmllış pilot kııTttılmnıstıır. 

lat 
taı 

da 
ktı 
B; 
Zı 
l'ı: 

Yı 

oı 

-~ 
l' 



~UZ-1~1 t 

~rieiye Vekilimiz 
so\'y ~skovaya vardı 

d~stga~etelerl ik i memleket a rasındaki 
lugun dünya sulhUoe hizınc t inl 

b·~kova tebarüz ettlrlyorlar 
i.idıriyor· ' 14 <A. A.) - Tas ajansı. lerini gezmişler ve p:ırk idarcsıle muh 

P. ,,'I'iırkiy~ H . . telif i§ler hakkında görüştükten sonra 

1 
•U§tU Atas d~~ıcıyc Vekili Dr. Tcvfık sirki ve Özbek ressamlarının sergisini 

./J.l etmiştir. ;n M?.skovaya muvnsa. görrnUşlerdlr. 
ttlarile do ar Türk ve Sovyct bay. Dün Şükrü Kaya, Ejvf tarafından 
ka 'Litvınof na~ı~t1. Vekil, istasyon. kabul edilmiş ve kabul merasiminden. 
Bor, I<arsk.' Şukru Kaya, Stomonia- sonra şerefine bir öğle ziyaf etı 
z:kof, ni;l ~ariciye Pl·otokol Şefi verilmiştir. Ziyaf ettP. Şükıü Kayanın 
tıı. la"Ski, ~c~-~oğu §Ubcsi d irektörü yanında!<i zevattan başka, Litvinof, 
'la tı. llijYilk E: r,:·~e elçiliği erkanı, 1- Stomoniakof. Karski ve Dahiliye Ko. 

0~ el _ıçısı Sepah Budl, Litvan. 1 miserliği muavinleri Frinovski \.'e Ber. 
Otta ç sı B•"t d' !\ eJçJaj c· - rus ıtls, Homanya man hazır bulunmu~lardır . 
• ııtoıı ınutı Bul t l . . ., 1' Of, 'Er r • gar Ol' a e çısı 'l'Urk - EO\'l et C:ostlugu 

Unu t;anıstan ı h tgU ~ s lian y . masa a zarı Mosko\'11, 14 (A. A.) - Journal de 
tı l{ ' unanıstan ı h t .. ıı. 11ldini '1 mas a 8 gu. .Moscou başmakalesinde, Sandler'in 

"'°~1'hoı 8
' nfoskovu So · t 11 • • elan ""'"ln Stre "Ye mec sı Moskovadaki ikamctı esnasında Lllvı. 

it \'ek.lj s .nberg, Moskova kuman. nof tarafından nutkunda ileri sürül. 
tafıııdan kU\orof ve Hariciye erkanı müş olan barı§ potansiyeli fikrini teş. 
VekiJ· arşılanmıştır . . . 

ll'ıig 1 kartıılaınak .. · . . rıh ederek dıyor kı: 
A olan 'T\:• uzere Bakuya gıt. .. • . . 1. · Tii' k 
cıııayd • urkiye Büy" k 1 .. Zek.. "Sovyet hukumetı rıca mm r 
doıun .. 'n da nyni zama ~ ~{15~ aı dostlarile olan mülakatının bu barış 

U§tür. n: a os ovaya potnnsiyclınin takviyesi gibi asil bir 

Litvj 11, ~ • • gayeye hasredıldiğini söylemeğe lü-
~~Skovn, 1;t'Un ııyatcll _ . zum yoktur. Sovyetler Birliğile ~:-
t ~ie Vek'U (A. ~-> - Lıtvınot. kiye arasındaki dostluk "bu barış ıçın 
~Şıikru l\ 1 erı Tevfık Rü!itÜ Aras icab eden unsurlar nedir?., sualine ce. 
t et,j Verrn~Ya şereflerine bir öğle u. vab verecek çok mUhim Il"ateryalleri 
~~fakat e<ieıştır. Ziyafette, Vekıllere ihtiva etmektedir. İki memleket müna. 
tıı. Çi ~kai; :evattan .. başka Bü~k sebatı yalnız iki milletin nefine hizmet 
~\'ıni Ma; Ydın, Mudafaa komıser etmekle kalmamakta, ayni zamanda u. 
~r Vekil' ial. Egorof, 1'icaret ko- mumi barışın da bir <im ili bulunmak. 
~ 11ti rnua 

1
• ud~ne, Hariciye komi- tadır. 1ki memleketin kuvvetlenmesin. 

ııı 0~ ~aı-:;ı~lerı. Po:emkin ve Stoni. deki kar~ılıklı menfaat, ko?lektif emni-
~-lerııer k ~mı~rı Bob'1of, yüksek yet meselesindeki teşriki mesaileri, is-
~ttıer B?~~~~ı reisi lvan Mejlauk, tıklilllerile ve Milletler Cemiyetine o. 
.'tt. ~ tl~i ",.1r ıgı~ın Türkiyedeki Bil. lan mcrbutiyetleri... Sovye: • Türk mü 
"'llt~·ı narskı Sovyetl B' ı· -· 1 • 
~f ~tdeki ti ! . er ır ıgın n nasebatmın bütün bu unsurları aynı 
le~_\ttkiUer caret mümessili AssL zamanda barış pontasiyelini tahkim e. 
ı._''t!l'f e refakat cd h . . . d .... "k 
"e ı,. •. 'l'Urkiye BU Uk . ~ _. arıc~ye ı den amillerdir. Bu ta~~ıın, c;ok egışı 
h. .• ~ciye k • Y ·-· elçıl.gı erkanı unsurların birleşmesını tazammun et. 
"llltıh~ omıserhgı erk~ h . · · kt Ji!r :-'lillU§lardır . .,.. anı a.zır mekteclir. Mılletler Cemıyetı pa mm 
~.u\\if~~ · Lı ... ınof ve Dr. Tev. takviyesi barış dostu olan memleket. 

'h ~r!J.S nutuk sövı ....... ı .. ı .... .nif ' b ı k tl '-· •qosı.0 .ıı tAnl\ 1.l\.'aretıc ı ı'lf:1 sı.rasında yaklaşma, u meme e e-
vıJd· .• , \'a 14 (A " • r! ıu= ...... .... ., ... _, ..... ~.~---- -
~1.tiYor: ' · A.) - Tas ajansı ması \'C karşılıklı mıntaka yardnnı fi_ 

l'lc· Ukru Raya 'Y kirlerinin başarılması. Fakat en mü. 
~Ye korniscrİı;nındaki u>vat ve Ha. him nokta, barış taraftarlarının, müte. 
l'a~ki akşam "GoP~0,t;>k.?l .. mü~ür~ 1 arrızlar tarafından harb potansiyeli 
··~ t Parkını ti rkl kultur ve ıstı- lehine yapılan mücadelede!'l daha mü. 
lıu~U tiyatro•• Yaret ederek parktaki cssir ve daha verimli bir mücadelede 

aralarını di 7un. rnuht<>lif konser bulunmalarıdır. Günün, seri başarıyı 

Ha!~ ·;d·~•cc ; İ;ı;;y·u~t~dh .. 
~~~ların tahliyesi 

~o.;'tt tarafından temin edilmezse 
fı dö Marteı tara-

1ıııı•1ay~<:'an emredilecek 
rnaıUrnat cnı ı:jirnin ilanı hakkında 

"-ntak gclınıştir· 
lla. 'i" Ya, 11, _ B · 
~eıeg U~e korn•ser· uraya gelen Fran. 
~k elık binası .. 

1 
• Kont dü Martel 

lcara, ahalisine, ~~~nde toplanan San. 
ta tını tebug- etler Cemiyetinin 

Olar k . eden n .,~·-
il.tabc a soyıedi ı. u-.unu fran.sız. 
tiı~ aya d ' uu nutuk ı·· k -..Jt . a tcrcu ur çe ve 
Ve d~Csı §iddetıi ~e edildi. Nutkun 
llıtrk ınlendi. Ara~ kıgJarJa karşılandı 
~Uel~ iae derin bira . t:rcUmesi oku. 

9el°t'f! u tnUteaki sUkut hakim oldu. 
L ne \'n . P l{ont ~ .. 
"I! Qnl ... rılen 100 . . . ao Martel, 
~ilni'r1~ın half·kışıhk b ir ziyafet
~giıı eyıd etli B1

YYen tatbik edile
~nt,t·~~ lran ko u ziyafette İtalya, 
btrıe, Su ~Yaat nıa:8?10sları da vardı. 
tUn0 ı. rıye huı. • kuınıann affı tale 

'\ada l\Urneu • 
. r ben tazı olmazsa on 

ı·..\'Uce ı. Yaparım·· d d ' 
Uce k l\Onıi . e ı. 

lar, l!ö oıniae serırı nutku 
.. Yleın· r nutku d - ıı 1§lir· n a oyncn §un. 

haıtk eınlek .. 
son ında ~ etınııın k • . 
tn t'tı. elde Yneıınueı ~unu esasısı 
t llhtt i~· ed len s 

1 
nıuzakcrelerden 

1 e1
vClh etınde, ist11.~ hl ve mUsalemeti, 

~ n lllek ~a e ha 0' 0 

<lU Yanın rnuvar k ncıı ruhla 
le ?1· l3ur ıta, gebn ı -. olacağını tayin 

l'itıiıı ~da y egı lUzumıu gör 
l'ltecı· ' dıııer· ~•Ya.n hall· • 
tını llılne 29 ının tene-. .. ~ın ınezhep. 
llr erılt lh rnal·ısta rvüU; Cenevre 
~ enaıtıle ~lınınd kabul edilen mc. 
lt~lnı ~~~ ~ttfhaz an . ntUlhem olduğu 

"veq l'Ur ettıra· u . 
en fi· lllır.tla 1

• mumı ha-
lle tııt •ve Yeni vaziyetin 

llrılınasınaa; ahenk. 

tar teşriki mesai için Sancak halkını 
teşkil eden muhtelif anasırın biribirlc. 
rine münfa:l görünmelerine rağmen, 

siyaset aleminde kafi derecede kemale 
ermiş olduklarını isbat etmek sizlere 
aiddir. 

Bn, bilhassa içtimai vaziyetleri, 
şahsi nüfuzları dolayısile vatandaşla. 

rının rehberi olan zevata hitab ediyo. 
rum. Asayjşin temini mes'uliyeti kcn. 
disine teveccüh ettiği müddetçe Fran. 
sanııı memuriyeti mahsusasım taksir
siz, bitarafane yapacağım temin edi
yorum. Sükfınun idamesi ve herkesin 
kendi günlük mesaisini rahatla yapa. 
bilmesi için umumun yardımına gü. 
vcnmekte, Fransa haklıdır. Mukadde. 
ratına müşterek kıldığı Suriye ile 
kom.şu Türkiye arasında Sancak; ihti. 
18.f se~bi değil, Türkiye ve Suriye 
milletlerine dostluklarını takviye ettL 
recek vesaiti teşkile yarar bir unsur 
olmalıdır. Kom~u devletler arasında 
dostane münasebatın teessüsünü te
menni etmemekte Türkiye için hiçbir 
sebep kalmamış olduğunu kafi taah
hüdatla müeyyed bir surette 'fil!k rL 
calinden istihsal etmekle Fransa mes. 
uttur. Bu sulhpervcrane itilaf siyase. 
tinde: ayni hedefi müteakib hukuka 
hürmet surctile takip etmeelrini bü. 
tün Sancak ahalisinin idrakinden bek-
lerim ... 

Kont dö Martel'in nutku Hataylıları 
tatmin e~mietir. Sancağın her tarafın
da sükünet vardır. Halk memnuniyeti. 

HABER - ~ıcpm poef!llt 
. .. ... . . . 
\ .... - " 

Erenköy ilkokul kcirriPı 
Bu senede tchrin muhtelif yerlerinc:le ilk mektep talebeleri için kamplar açıldığım ·Y~§tık. 'Burad~ Eı:en
köy 38 inci ilk okulun binasında ve bahçesinde açılan kampa ait birkaç resim koyuy?ruz· Kam~m müdürü 
Kasımpap 9 uncu mektep bat muallimi Vehbidir. Diğer muallimler Hikmet, Nimet, Mahır, , Feride, 

Ordumuzun 
Trakya 

manevraları 
Bizzat Mareşal 

Çakmak tarafından 
idare edilecek 

Arka arkaya iki 
kaza yapan otomobil 

1789 numaralı otomobil dün akşam 
üzeri Aksaraydan Topkapıya doğru 

süratle giderken Taşkasap çeşmesi önün 

de dönüş yapan cemalin otomobiline 

Vahit ve Kaplandır. 

Kaç türlü birinci' 
ekmek:var? 

"ihracat için ,, ayrı bir c ins birinci e kmek 
çıkaran fırınlar hakkındtt Belediye · 

tedbir almalıdır · 
"Kaç türlü birinci ekmek var?,:. s~.

1
1 ta~ d~ğil! pijmemişli.kten? çiğliktendir. 

aline siz ''böyle sual olur mu~ Tabu bır Dı§lep bembeyaz ve ıçlerı de hamur \le 
türlü!., diyeceksiniz. Halbuki biz İs - Ü$tleri ~ıçaksız, şçkiijerj yassı ve tıkız 

"' tanbulun bazı yerlerinde, hatta ayni fı. olan bu ~kmekler, çeşni cihetinden de 
' •··" r • r 

Prnlarda iki türlü birinci ekmelo~ - gai· l~~ıf. ;t~uz.. ~~bii~. 
.rddığını ve bı.mli~~ ba~ y~e r.dlı;. Hele .bUJ!~n bitn' !b1iJiJfıarı, 
ayni fiyatla satıldıklarını gÖI"JJ:Oruz. Y•ni bir: g\lnlükleri adeta hi!; yenilemez 
Bu iki türlü birinci ekmeklerden biri , bir haldedir. 

gerçekten birinci ve has denilecek olan Bu ÇC1it ekmekleri halka birinci has. 
iyi pişmiş, kabukları iyi kızarnuı orta • ekmek diye dayamalC için mUşterilerlc 
ları bıçaklanmıı, unu tayin edilen kali
te undan, yani tam ~anasiyle birinci, 
has ekmektir. 

Bu ekmek, şimdi nark mucibince on 
kuruş otuz paraya fırınlarda satılmak -
tadır. 

fınncı arasında vasıtalık yapan bazı 

bakkalların içinde bu ekmeklerden ğUn. 
de yüz, yüz: elli, iki yüz okka kadar sa· 
tanlar vardır ki bunlardan ken:dil~rinc 
kalacak kar, havadan bir kar demektir. 

· ÇUnkü ·ıokantalarda bile ekmekl~r fı. 
çarparak hasara uğratmış. bu yetmiyor- Birde gene birinci has ekmek namile 

"b· h 1 bazı fırınlarda çıkan bir başka tüd:.i ek-

. . 
nn fiyatına utılırken bu gibi bakkal .. 

];;. halkın midesi hesabına ekmek başı -
na kırk para, altmış para, iki kuruş kar 
almaktadırlar. 

muş gı ı o sırada ayvan arma 3U ve· . . . 
Ah ..:..ı· b d ,_ mek vardır ki bunlar iyi pışmemıştır, ka. ren m<>Uın ara asına a çarpara!\ ara. 

· buklan bembeyazdır, bıçalı:sızdır, hamur 
bayı da parçalam!ştır. Otomobil bundan . 
Sonra ka ·t · t" Şofo·· .. k dur ve hatta unları da belkı başkadır. 

çmış, gı mıJ ır. run ya a- . . . . 
1 · • h f · .1 . . Bunlar da gene asıl bırıncı ve has ek • 
anması ıçın er tara a emır verı mıştır. 

ni itidal içinde izhar etmeğe devam 
ediyor. 

Durieux gene saçmalıyoı· 
Sancağın eski delegesi mahud Duri. 

eux Arab gazete muhabiı'Jerine beya. 
natta bulunarak şunları söylemiştir: 

''- Ben, Suriyenin daimi müdafii. 
yim. Yazık ki anlamadılar. O kadar 
müteessirim ki, Suriye mahkemeleri 
huzuruna çıkmağa bile razıyım!" 

Yeni çarpışmalar 
Buraya mevsuk kaynaklardan gelen 

haberlere göre, Sultanületraş Suriye 
Yatanilerine karşı muhalif olduğunu 

bildirmiş ve dOktor Şehbenderin fi. 
kirlerine iltihak etmiştir. 

Suriyenin Kamı~lı kazasında Erme
nilerle vataniler arasında Z!ddiyet çok 
genişlemiş :ve silahlı bir vaziyet almış
tır. Vatani çeteler kasabayı sarmıştır. 
Çarşılar yedi gündenbcri kapalıdır. 
Ermeniler, vatanilcrin çeteler inden 
korkarak Fransız kışlasına iltica et. 
m i§lerdir. Bunun üzerine vata.nl çete. 
leri Fransız askerlerine karşı da sila. 
ha davranmışlar ve iki Fransız otomo. 
bilini soymuşlardır. Bu esnada vatani 
çeteleri Fransızların iki makineli tü. 
feğ:ni almışlar, bir Fransız zabitini de 
tevkif etmişlerdir. 

Düzme mebuslar çekildi 
Antakya, 14 (Hususi) - Yeni 

rejimin ilanı üzerine mebuslukları 
suya düşen sahte Sancak mebusları 
Adalı Mehmet ve Kuseyri bugün is
tifa etmişlerdir . 

mek gibi on ot uz paraya satılmaktadır. 
ve bir çok zavallılar bu sözde birinci ek-
meği yemektedirler. ' 

Bu söylediğimiz iki seşit has ekmek 
ten ikinci olarak tarif ettiğimiz iyi 
pişmemiş, hamur ve belki de unu da 
başka ekmeği ayni fiyatla kimler satar 
ve onu kimler alıp yer?. 

Onu da söyliyelim: 
İstanbuldaki bazı fırmlarıı: birinci ve 

has diye çıkardıkları bu, bozuk ekmek. 
leri o fırınların kendileri mü~terilere on 

otuz paradan satmazlar. Onlar fınna 
gelen perakendeci müşterilerine birinci 

~kmeğin halisini verirler, öteki bozuk -
lan da dokuzdan, yahut dokuz buçuk • 

tan ve toptan olarak bazı bakkallara ve. 
rirler ve bu cinsi bozuk ekmekleri u • 
cuzca fırınlardan alan bakkallar tabii 

bunları birinci has ekmek diye zavallı 
~ . 

müşterilerine on otuz paradan, on bir. 
den satarlar. 

Böyle ekmek komisyonculuğu yapan 
bakkallar, !stanbulun en çok kenar 
semtlerindeki bakkallardır ki civarda fı
rın olmadığından buralann halkı kalkıp 

ekmek almak için yirmişer dakikalık, 
yarmı~ar saatlik yerlere gi.demezeler 
ve bu gibi bakkallar bu halden istifade 

ederek zavallr halktan birinci has ek -
mek parası alır ve on ların midelerini bu 
!Nzuk ekmeklerle doldururlar. 

Vakia, bu dediğimiz ekmeklerin renk 
leri asıl dokuz kuruş ikinci ekmek 
adar esmer değildir. Bilakis Uzerleri 
bembeyazdır. Fakat bu beyazlık haslık. 

Belediye birinci ekmeğin rengini, 
bi~iminı, pişkinliğini, kalitesini, •çe_şni. 
sini tayin edip ona göre bir fiyat .koyup 
ondan fazlasına satılmasını yasak d -

mişken acaba nasıl oluyor .da bazı fmn
lar, birinci has namı altında böyle iki 

çeşit ekmek çıkarıp, bazı 'Eıaltkallara u • 
cuz veriyor ve o bakkallıırda bunlan bl. 
rinti has diye ahaliye birinci ekmek 
·narkı"ü~erinden yutturuyor? 

·Bu gibi 'ekmeklerin nerelerde ve han 
gi fınnlarla bakkallarda bu1unduklan"nı 
anlamak vt görmek istiyenler bir gün, 

Fatihten, Aksaraydan ötedeki fm~Jar
la gene oralardaki ve sur dı§ındaki bak. 

~ 

kalları bir kolaçan edebilirler. Belediye 
!stanbuldaki fırınları kapatıp .asri fı • 

-rınlar yapacağı söylenildiği bu sırada 
bu biçimsiz ekmek i§inin de şil'Qdiden 

önünü alacağını muhakkak görmekte -

yiz. 

Lisan derslerlne 
aboneler in 

naza rı di kkatine 
Yalnız bir derse abone olan okuyu

cularımızın 3 üncü son taksitlerini 10 

temmuz 937 tarihine kadar göndcrmele 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gelmi· 
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 
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Viyanada aşk yüzünden işlenen 
bir cinayetin 

muhakemesine başlandı 
1

-•.:>·:>.n_z,.:•m•a .. n•I•ar•da-Viya~ada An.-ıa isimli sarışın bir dansöz, bir Hintliyi öldürmek suçiyle muhakeme
eJıl'"lle~e b,.-;bndı. Facıanın ne yüzden cereyan ettiğini gayet meraklı olan bu yazıda okuyacaksınız 

- Beni dinle An na 1 Benim yı
lanlarımla dans etmeği kabul eder
sen seni dünyanin en cesur ve en 
meşhur dansözü yapacağım. 

Viyanalı bir postacının kızı o
lan ince yapılı ve alev gibi sıcak 
Anna Binder, bu teklif karşısında 
esrarengiz bir bakışla gülümsedi. 

Bu sırada, yüzünden hiç bir ma· 
na anlaşılamıyacak kadar sessiz du· 
ran, şarklı hokkabaz Ali Çardon, 
boynuna sardı olan iki bakır renkli 
kobra yılanını eliyle okşuyor ve ara· 
da bir onları teskin edici bir sada ile 
isimleriyle çağmyordu: 

- Maja, Kaja! 
Bu adamın yılanlara bu derece 

hakim oluıu, Annayı korkutmadı. 
bilakis derin tesiri altında bıraktı. 
Genç kız o zamana kadar "Kolesni· 
kof Peter kızlan,. ismini taşıyan bir 
Romanyalı dans trupuna dahildi. 
Onlarla birlikte dünyayı gezip bar
larda, tiyatrolarda dans etmek sure
tiyle para kazanıyordu. 

Pekala, dedi. T ekfiline razı 
oluyorum. 

Bu suretle hundan yedi sene ön
ce, Hindistanm Kalküta şehrinde 
hir çarşıda sanatlarını icraya başladı
lar. Beyaz derili Annanın kobra yı. 
lanlariyle dans editi çok rağbet gör· 
dü ve kız çabucak meşhur oldu. 

Anna. Alidf!n yılıı.ularlıt dnnıo 
etmenin bütiin esrarını öğremtıişti. 
Kobralann panl panl derilerine uy· 
gun artistik bir tarzda giyiniyor, on· 
larm hareketlerine tamamen muta· 
bık gelecek bir şekilde kıvranıyor 
ve icabında yılanları bir ölü sükunu· 
na sevkedebiliyordu. 

Ali, Annaya, ydanlan huylan· 
dmnanın da yollarım öğretti. Yılanı 
tazip etmekle beraber, onun zehi
rinden kendini koruyabilmek usulü
nü de göstermişti. Gitgide, Annanm 
yılanlarla dans yaptığı sırada, gös
terdiği bu kabiliyet, Aliyi fevkalade 
alakadar ctmeğc başlamış, Ali, bu 
yüzden kazandıkları parayı daha ço
ğaltmak, zengin olmak hırsına ka· 
pılmıştı. 

Kız, ismini değiştirdi. Anna adı· 
nı soğuk buluyordu. Binaenaleyh · 
.. Nanana,. ismini aldı ve Hindista
nın diğer büyük şehirlerindeki tiyat
ro, kahve, sinema, ve barları 
gezmeğe başladılar. 

Vücudunu bir yılan gibi kıvıra. 
bildiği cihetle her yerde büyük ala
da uyandırıyor, şiddetli alkışlar top· 
luyor, beyaz vücudu ile, yılanların 
pas rengi arasındaki tezad, görülme. 
miş bir manzara teşkil ediyordu. 

Kibar Hintliler, onunla arkadaş 
olmak hevesine kapılmışlardı. fakat 
bu gibi münasebetleri, Ali Çardon 
daha başlangıçta kökiinden kesiver
di. 

Bir gece Delhi şehrinin bir barın
da varyete numarasını yaptıktan 
sonra, Anna, Ali Çardonun gözün. 
den kaçarak, barın taraçasında Hint 
prensleriden biriylerampanya içmek 
fırsatını bulmuştu. B~ prens, Hindis. 
tanın en zengin mehracelerinden bi
rini oğlu idi. 

F nkat az sonra Ali Çardon yetiş. 
ti. Annanm oturduğu masayı tek
meleri, şişeleri devirdi. Ve prense 
karşı: 

- fstana kolh! (defol köpek!) 
diye haykırdı. 

• • • 
Tam beş sene, vakit vakit bu 

kıskançlık sahneleri kendini gösteri
yor, fakat Annanın bütün bunlara 
tahammül etmesi n~ticesidedir ki, 
arkada§lıklan devam edebiliyordu. 

Yıl.an oynat.ın bir kadın 

Hintli. yılan oyımcıısıı Amıanm loca. 
sına giriııcc genç Taadıııı 'ba:jl;asının 

k.olkırtnda gördü ve ... 

Nihayet ikisini Avrupa şehirleri \ 
için angaje ettiler. Bir mevsim için 
Viyanada kalacaktılar. 

Viyana! Burası Annanın kendi 
memleketiydi 1 Bu haberin, Anna~rı 
ne kadar sevindirdiğini tahmin ede· 
bilirsiniz. Lakin gençliğinde hiç de 
mesut olamadığı hu şehirde gene se
vinçle yaşamak nasip olmıyacakmış 
ki, evvela talimli yılanlardan ölmesi 
gibi meşum bir alamet kendini gös
terdi. 

Bunun üzerine Ali Çardon he
men Kalkütaya bir telgraf çekerek 
yeni bir kobra yılanı gönderilmesini 
istedi. Yılan geldi ve Ali, bu yeni 
hayvana, ölen yılanın bütün oyunla. 
nm öğretinceye kadar, onu Annaya 
teslim etmemeğe karar verdi. 

işte bu sıralarda idi ki,Anna, 
yeni arkadaşlarının yoluna sapmış
tı. Viyanada çalıştıkları yerde, Slav
ko Nikolaç isimli, genç, güzel can
baz vardı. Vüvudu Adonis (Yunan 
güzellik ilahı) kadar mükemmel bir 
canbazl Biribirlerini sevdiler. Ve bir 
g\in Ali Çardon, Slavkonun giyinme 
odasına baktığı zaman; Annayı Slav 
koun kolları arasında gördü. Dudak
ları kilitlenmişti. Bir şey söylemeden 
kapıyı kapadı gitti. 

O akşam, Ali, yılanı Annaya 
getirmedi. Oyun sırası Anna 
ya gelmi§ olduğu halde o, koliste sa
bırsızlıkla bekiiyor, muzlk çalıyor 
fakat yılanlarından eser görülmüyor 
du. 

Ali neden sonra geldi ve Anna· 
nın eline bir yılan verdi. 

Genç kadın yılanı alır almaz 
sahneye daldı ve ancak yılanı vücu
duna sarmağa başladığı zaman hu· 
nun her zaman beraberce oynadığı 
hayvan olmadığını anladı. Bu, yeni 
ol ..... ..--:.•-- 1. - 4•- • 1 • , • 

edilmemiş olan kobra yılanı idi. 
Ahali arasın.dan hiç. biri bittabi 

bu değişmenin farkında değildi. Kız, 
dudaklarında zoraki bir tebessümle 
dans etmeğe başladı. Kalbi ıstırap 
ve endişe içindeydi. 

Yılan gittikçe hiddetleniyor, vÜ· 
cudu dalgalanıyor ve tehditkar bir 
şekilde ıslık çalıyordu. Zehirli dişleri 
de çıkarılmamış olduğu için, Anna, 
bu halin ne demek olduğunu anlı· 
yordu. 

Bu dişler bir kere insan etine gir 
di mi, o insan artık, yirmi dakikadan 
fazla yaşıyamazdı. Bu dişlerden, 
iki defa, Annanm altm gibi saçma 
tükrük saçıldı. Fakat kız fevkalbe
şer bir kudret ve cesaretle oyunun· 
da, hareketlerinde devam ediyordu. 
henüz kendisine bir şey olmamıştı. 

Nihayet bir biçimine getirip, 
yılanı sepetine koyduğu zaman Ali 
Çardonu yanı başında gördü. Genç 
kız hiddetle onun karanlık yüzüne 
bakarak haykırdı: 

- Sen bu yaptığını canınla ödi· 
yeceksinl 

Bu şiddc~: meydan okuyuşu, 
tiyatro bekçisi işitmişti. 

• • * 
On beş gün sonra, bir gün Ali 

Çardon tiyatroya gelmedi. Bunun 
üzerine tiyatronun direktörü fena 
halde hiddetlener~k mevcut mukave 
leyi yırtmak üzere Alinin oteline 
koşmuştu. 

Hintlinin odasına girdiği zaman, 
hiç ümit etmediği bir manzara ile 
karşılaştı: Halının üzerinde kangal
lanmış olarak bir yılan yatıyordu ve 
yatak üzerinde soyunmuş bir halde 
1 Jintlinin cesedi görülüyordu. 

Sol kulağının arkasında iki ufak 
ısırık izi göze çarpıyordu : 

Yılanın mrdığı yerler ... 
Neden sonra tiyatro bekçisi An

nanm, bir gece, oyundan sonra Ali 
Çardona savurduğu tehdidi hatırla
dı. Polise ihbar etti. Anna yakalan· 
dr. 

Anna bir müddet sonra rnahke· 
mede, şu itirafta bulundu: 

- Ali uyurken yılanı üzerine 
saldırttım. Yılan onu ısırarak zehir· 
lcdi, öldii 

Biraz da yarenlik 

Yazlık esvaplat 
VE 

Tuzlu su hasreti1 

Yazan : Osman Cemal J(a~~ 
aJ;ı 

Bütün Londra terzileri, yazlık Geçen yaz, tam bu'' ~ 
esvapl:r.ı~d~, mevsime gör:, bir ta- şetli bir isilik olmuştuJ1l· polf 
kım degışıklıkler yapmıya ugraşıyor. det Kerim vücudümün ° 
larmış. Bu sıcaklarda kadınlar, kol. .. b. t eli birot runce ır reçe e ver • 
omuz, gerdan açık ve sırtta incecik tavsiye etti ve sonra da : d 
bir jorjetle püfür de püfür gezerler- d' efı 
k 11 k ki - Akim varsa, de ı, ' en zava ı er e er...... · e 

Vazgeçtim, vazgeçtim; daha öte- Koş ama hangi denıı. j/. 
sini söylemiyeceğim. Çünkü sanır· pıya koştum, oradaki eSJ;ı ıf 
sam, ayni mesele bundan sekiz on yerinde yeller esiyor 1 Satıl" şP_ 
yıl önce bir yaz günü daha or- ladım, oradaki mahut hıı~~ 
taya atılmış ve o zaman ben, rahmet. dunsa bul l Oradan ver Stı~ 
Ii .. Son Saat" gazetesinde gene bu köy deyip iki saat sonra l ı 
işe dair, böyle bir yazı yazmış, er· da kendimi denize dar fı\~~ 

kat, ben oradan çıkıp dn 6 
tesi gün de baştan haşa en ağza alın- ter tanbula gelinceye kadar _.,j~ 
maz küfürlerle dolu bir mektup al- b d d '\le>' rar oşan ı, vücu üm " le 
mıştrm. baştan başa kırmızı biber clı 

Aman allahım, herifçi oğlu, kim. yapmış gibi yanmıya ba~I~ .. 
se, o zaman beni ne kalaylamış, ne b d · ld .., ıçı•· a orası a pıs o ugu 

1
.f, 

kalaylamış, ne kalaylamıştı. Hatta k d k. · d k ld J111Ş ıv oyun a mı e a rr ..ıf.. 

mektubun bir yerinde beni bırakmış, yaya her gün gidip gelrnekJ;} 
rahmetli anamı, babamı, ninemi, de· d d l 1 v yer e ünyanm yo u . . {' 
demi, soyumu, sopumu, sülalemi, Kadıköy de lstanbuldakı ıŞ1. 1 
ervahımı ve o vakitler evdeki hasta· hipleri için epeyce zahJ1'let ~~ 
larımı bile bu ulu orta kalaydan ge- Biraz şaka da olsa biil 
çirmişti. Adamcağız, o zaman bana ıı 
niçin bu kadar kızmıştı, biliyor mu- bulu, yaz günleri tuzlu. s ıJ: 

B 
den kurtarmak için benıtıl . 

sunuz? en, o yazımda "yazın çok 1 rı 
sıcak günlerinde kadınlar nasıl rahat şey geliyor. Londra terzi e tıl 
rahat, ferah ferah, püfür de püfür kekler için yeni bir yazlık trİ 
geziyorlarsa erkekler de kısa kollu deli araya dursunlar, biz, bıt fP' 
ceketler, bağrı açık gömlekler ve fut. te, yahut yarım saatte bit tf 
bolcular gibi kısa pantalonla gezse· mızı, gömleklerimizi tuzl.ıı ti 
ler nasıl olur?,, demiş ve bunu biraz tmp batırıp giyerek denıt .1 

da şaka olsun! diye yazmı2tım. ihtiyacımızı bu sureti~ gide> 
Fakat, o adam benim bu yazımı sıl olur? . 

okur okumaz hemen küplere binmiş, Bunun bütün lstanbııl ıı 
koskoca -bir vazı kiilı,:;ının Jr\,.• •- rre'fl!Yı daha :ıiironlli; ~ .. ı-..... t 
..... u .... u1~~(:ucıu Z\.a1'1lrıerın, halta· ~ J" 
retlerin en sunturlusiyle doldurmu~- Belediye, zaten oraY8 
tu. Vakıa, ben ertesi gün kendi olan Karadenizden terk°" v 
sütunumda .. Bu adam mutlaka ka· bir kanal açtırsa da herke5 .,f 
çıktır!,, diye ona uzunca bir karşı· yaz günleri kendi evceği~o! 
lık vermiştim. Vermiştim ama daha hut kendi mahallesinin t~ ,., 
ertesi gün ondan ikinci ve birinciden mesinde bol bol ve doy& o. 
daha tımtıraklı bir küfürname ala- su duşu yapsa nasıl olu~? ~ 
rak şaşırmıştım I Aksi gibi bu yıl, mubB c 

Hani, diyeceğim şu ki şimdi gene murun da inadına yağrnı>11 p:t 
ayni meseleden söz açarken posta· tu. Bari bugünlerde sıktc:' JJ 
dan öyle kolay kolay yenip yutulmı· mur olsun boşansa da h1.!ıl 
yan bir mektup daha almıyayım diye oluklar altında onunla ~~ yd 
düşünüyor ve ona sebep, daha yazı- O. Cema~ 
mm başında başlamış olduğum sözü - ~ 

hemen başladığım yerde kesiyorum! Avu stu rya"I 
Yazın kadınlar şöyle geziyor- 1 ' 

muş, erkekler böyle geziyorro.uş... 'ti 
Bunlar neme gerek benim? Ben, bak en Zen g l I' 
hm ki hava çok sıcak, sırtıma ince-
cik, tül gibi bir gömlek geçirir, Üze- ad::. mı il 

rine de astarsız keten ceketimi sırt- ~ tv 
!adım mı tamamdır keyfimi Dolandırıcı ıılt ~ı 

Bu sıcaklarda elbise meseleııi eı 
pek birşeydeğilamabizim gibi ezel. mahkemeye ~ ·ıı 
d b ııS' en ağrı yanıkların bu yıl çektikle· Avusturyanm en ze iÔ 
ri en fırakh hasret, tuzlu su hasreti· olan Sizmund Bosel poStB !"'./ 
dir. Vakıa, balık pazarında beyaz sarruf sandıklarını bizitıl d 
peynir salamurasından bol bir şey dört buçuk milyon lir\;tl" 
yok, lakin peynir salamurasmda mak ve 1.250.000 lira ":e,,ı#'. 
banyo yapılmak caiz olsaydı şimdi ken farkı zaruret etJ ~ 
Palıkpazarı f stanbulun en gözde vermek suçlariyle ağır c 
plajlarından biri olurdu. mesine sevkedilmişdir. l ~ 

- Öyleyse tuz pahalı değil, Bir banker olan .B~j:~i 
al bir çuval tuz, yanaş bahçedeki ha- harpten sonra kambiyo 1~ rr.~f 
vuza! yonlar kazanmıştı. Otut) eti 

Diyeceksiniz. iyi ama o canım dığı zaman AvusturyaP'~ıA~ 
tuzlu suya, şimdi, lstanbulda yanık adamı olmuştu. Fakat 1 s1' 
yanık hasret çeken salt ben değilim mekte olan frank üzerİfle.1~ti kil tf1l) yonlara girişince iflas e dı~\I 

Eskiden, Haliç bu kadar bulaşık Posta tasarruf sa~ ti~' 
çukuru değilken köprüde bir deniz dört buçuk milyon lira 15e ~ 
hamamı vardı, köprünün orası za. mış, bono vadeleri gelifl~ SJ. 
ten akıntılı olduğu için suyu daima beş parasız bir adam o~ . .:ı~j 
da temiz olan bu hamam bu aylarda yemin ederek borcunu ov ·1'i 
an kovanı gibi işlerdi. ğini söylemiştir. Bosel'iıl ~ ( 

Erninönünde sıcaktan ensesi pi- arkadaşı üstüne yazılı ~/t 
şen, Karaköyde yorgunluktan dala- razi ve emlaki ~ld~ğu·gı~IJI' 
ğı şişen ne kadar deryadil, daha doğ- İsviçre firmalarına devre tııô 
rusu, deniz göniillüsü varsa haydi lan vardır. Kendisi A""1ftt~ 
soluğu orada alır, çop diye suya da- kamlarını çifte hesap ele 
lıp oh! diye biraz ferahlardı. suretiyle aldatmaktaydı. 
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Madrit 

....... katliamı .................. G ••..•••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., 
enç kadın ö!üm halinde mırıldındı: 

jt Bakın! Bakın "ne yaptılar? 
mini b- kibrit çakarak kadının göster:liği yere baktık. Yerde mini 
rak u ırkceset yatıyordu. Çocuğu, ölen kadmm göğsü üstüne koya-

•········ za. laı•.tık ....... 'J' • 

1 ········· s ............................................................................................ .. 
Panya isyanının ylldönümü 
nıünasebetile Asilerin 

Bu a Vahşetinden tablolar ... 
btr Ynı on Bek.izi 
1 lencyı dold ndc lspanya isyanı tam 1 los hastanesinde olduğu gibi, adamlar 
e :t.'rn.. •. _ urınu§ olııcnk. Bu münasebet • 
ııı~ ~ C112:etecUe 1 d Lo ,_ yataklarından fırlıyor ve kaçmaga te • . -.... bu ıs . r n en uuıı .Oclaprt!t .. . .. .. . 
lıır ~~ ~anın fccayUnc dair yaznuıı oldugu -ebbus odıy<>rlar. Pansımanlar çozulü • 
llıere b:'nı nakleutyoruz. Hatırlarda olduğu 1 yor. Yaralar tekrar açılıyor .• 
~\'113 aJan~::rrir, Parb - ::ıoır gazeteslle 1 Bir yangın bombası Viyalar sokağına, 
tı llndugu 8 n muhabfrt ım:ııtilc lspanyadıı. Fransa ıefarethanesinin damı üzerine 
&'~~~tüıınusıt~~~ vazıtcsine kurban giderek ı düşüyoP ve bereket versin tam zama '-
-..:teııine 

1
• ostıan onun, bpanyadan 

larııu tcipı:' lııdığı nıcktuplıırlıı hususi noL nında söndür:ilüyor. Fakat etraftaki bü 
bılj1cr, dut ~&.rak bir kitap halinde nesret. tün binalar birer meşale gibi yanıyor. 
)'ardrnıııa bu atan karısın:ı. kitabın hasılatlld Saba.hm saat beşinde sokak hala alevler 
~~.Yı bu kt~nınak fsteml§lerdlr. Aşağ'ıdakl l içindedir. 

Yt hilhııaaa Ptan aldık. Bu arada bir nok. Ölüm saçan yalancı şimşeklerle ay • 
1.oub I>cıs tebarüz ettirmek isteriz: 

kfın:ıeuerın Pree lladrtt veya Vııtanslya hU dmlanan geceyi korkl!nç bir karışıklık 
naıınıa nı e 81'Yhtnr otan Fransız sağ ce dol.duruyor. Sedyelere çarpıyoruz. 
bıe ell!ıuptu B • 

~ru lapan · u fUbarıa yazılarında Yangının korkunç ışığı altında, asfalt 
~Pn:ıa.aı kn.t;a hUkt:lmctı lehlne tarafgirlik üzerine akan kanlarına şaşkın şaşkın 
Ulkts.~ yYcn lllC\'ZUU baha olanınz, 

~adridin ·ık 4 tc!rinisani 
1 

•• ~akiki bombardımanı 
ladı. Fak .~~nu şafakla beraber baş _ 
g at sıvıJ ah ı· . lirette t.. • a ının metodik bir • 11:atlıiznr 
llide tcv •. na ancak 16 teşrinisa • n essuı edildi. 
h ıına takadd .. 
assa ,,u Utn eden günlerde, bil -
~L ..., arto !{ • 
t~ civa arnınuos tayyare karar-
.. rtn<la b. 0ldUrüıın·· .. ır çok kadın ve çocuk 
d uştı.ı. Bu h • • • Cildi. K.. • arbın nctayıcın • 
!1...-. or toplar 
... llaeııruı e k , • masumları esirgeyip 
O.t.. r e.ıder· .. ld .. 
b~tan ihtiyar birı 0 uremez. Keçileri 
lt ltit kadın ateı hattından 

1 oınetre rne f 
11lda.n u ~sa ede bir obUı tara _ 

,, Çuruldugu za .. 
c l'a k tnan, ıtıraz etmek 

h ızınalf akl b·ı lrp d a ı e gelmiyor Buna 
}? erler. · 

altat 16 T . 
Jla ,_,,.:ı eşrınsani O'ecesi o zama 

11:~ar görül "' • • 
nıerniş bir şey oldu. 
• • • 1rfadridin ij . 

~kla kesil zerıne çöken zulmet bı -
":inmiyor ::k kadar kesif .. Sema gö • 
lar. ' at semadan bizi görüyor. 

Gitgid 
.. e artan b" 

turternesi. . ır oğultu, vızıltı, gök 
tanlık içi~dışte .~si tayyareler .•• Bu ka-
le · c, hukQ · 

rı, Onları t k" rnetın avcı tayyare. 
~a · a 1P ed · ZlYette .. . ernıyor. Müdafaasız 
•i l uzcrırniıde ··ı·· .. . 0 a.n bu d • • o umun habercı • 
'- crın nıu ik. . . "uruz • s ı ıhtızazını duyu. 

]3v 
guk, sonra 

"'f avaşça, inli canhıraş infilaklar • 
Esrareng· :en camlar. 

le ız hır it" r. ışle, açılan pcncere-
'Bir k 

aç hafta 
~z bir §ey .b. sonra bize pek alı§tığı-
l'iiltülcr. l<: gı 1 gelecek olan bütün g'i.i-
raıı, • açanları . 

·•arı taşıyan ~ ayak ıeılerı, ya • 
"keskin çanla naklıye otomobillerinin 
tıaJ-'- rı, başı . . \lltan kad 1 arını mendıllerıne 
dk ın arı hı 
. ' larını gC>st n ~kırıkları, korkma· 

liddetıe Yer crınek için, topuklanru 

gelnıeteri, <l:h:uran adamların, gidip 
:Pa.n kalbin g·· .. çabuk, daha haklı çar-

İlk bolllb uruitusu .•• 
ta§ra h alar, Se K 

il astaneg· . n arlos hastanesile 
k cllaz sağı ını allak bullak etti. 
ancı-. d arn ola "h · 

'"'rd r en dı n ı tıyarlar, yata_ "' c • . • §arı 
••. • ıtışiliyor Ya fırlıyor, merdiven_ 
ıyı Ve 80 

Cdi lncvki,, eld na eren kuvvetlerile 
lcri~tlar. fvtalüJ~ ctınek için mücadele 
tı ili Yere at erle, hastalar, kemli • 

na a '- 1Yor k 
lar<la Cl.ıtlanıy0rl ve aryolalarınm al· 
rn· n altı "...:ı· ar. Ertesi sabah bun • 

11 b. J '-'UISin • • ' 
llıuh ıt halde h 

1 
1
' aynı yerde, delir • 

" ayYcl ıı'" u uyorlar ve onları bu 
"Otlar &ınakı 

"" · arından zorla çıkarı • 
"lOtnb 

iata alar }{ 
syo11 ' ortcs M·1· · lun tı ve L ı anıyle, Attoşa 
an hu . eon sok ğ 

"arn Hin b" a ı arasında bu -
(!_ ediyot. ır rnahalleyc yağmakt de. 
Qiln /\. 

ta .... r &uatcn ... ınd sok ... 
na .. b an Ust·· agında, bir bomba 

·• it una t\lc . ev Yan en altına kadar tara_ 
sıra 1Yor i . Yet ecı· ve yangın karşıdaki 

l3 Çılldc b' l}'or. 

b.allaa Ot•tın Yaralının t - • d"ld·v· 
ı ~ " tni . . eaavı c ı ıgı 

d }'01'1,~ lSttlıdaf -.:ı· , • 
eıt ı.. · '<lll. l<'aı- "" .. ılmı§tı? Bunu 

uır l\ctt d'• •araı ttlthd ort bomba onu hen 
lıLtı~~. binae Çerçeveliyor. İnfilakın , 

.,..lt. nın b" 1 1 C<trtıı ır santimetre kalın -
arını 

Par~or. San Kar 

bakan yaralılarla burun buruna geliyo -
rui. 

Alkalayla Gran Via köşesinde, ba -
cağıma bir el yap~ıyor. Kendimi kur • 
tarıyor ve kibriti çakarak eğiliyorum. 

Bu, ölümün yaklaşmasiyle çehresi sol. 
muş genç bir kadındır. Neresinden ya -
ralandığını bilmiyorum. Fakat peynuan 
kandan kıpkırmızıdır. Mırıldanıyor: 

- Bakın, bakın, ne yaptılar?. 

Loıds Delaprec 

Ve eli müphem bir işaretle uzanıyor. 
Bir kibrit daha ... 

- Bakın 1. Bakın! .• 
El, bana bir şey göstermekte devam 

ediy<>r. 
Evvela, bunun, kaldırım üzerinde u· 

zayan kan bataklığı olduğunu zannedi. 

yorum . 

- Bakın .. 
Biraz daha eğiliyor ve cam kırıkbrı 

üzerinde, ezilmiş bir çocuk gÖrüyo. 

rum ..• 

Mermer gibi beyaz eli, semayı şahit 
göstererek dü~yor ... 

Bir kibrit daha. Bana iltihak eden 
arkadaşım Flaş ta benim gibi, yaralı ka 
dına doğru eğiliyor: 

Hakikaten öldü Son nefesini. verir • 
ken vücudun kıvranması ile peynuan 
aralanıyor; bir sadikin bıçaf,iyle oyul -
muş gibi duran korkunç bir yara. vü • 
cudu memeden sağ kasığa kadar açmış.. 
tır • 

Bir hasta nakliye otomobili ağır ağır 
geçiyor. Çağrıyoruz: 'Bir adam iniyor. 
Bir elektrik lambası cesedi aydınlatıyor. 
Adam, kısaca: 

- Ölmüş! diyor. Yarın kaldırırlar ... 
Evvela yaralılarla meşgul olmamız la
zım .. 

Yolun üzerinde, bir defa daha ezil -• 
mek tehlikesine maruz kalan cocuğun 
cesedini görüyor. Elleri, çeviklikle, cam 
varçalarını, itiyoı ; küçük kaciavrayı kal 
dırıyor ve onu kadının kalbi üzerine 
dokunulmamq olan sağ memesinin ya • 
nına yerleştiriyor. Meşalenin son ışığı, 
bize, bu anne kalbinin üzerindeki kil • 
çille çocuk ba§Inı gösteriyor, sonra her 

Zonguldak Halkevi heyeti köyde köylüler ~rasındn .• 

KDDDs'lte mühim f MemDekeit mekl:upDar; : 
bDır ameDDyat 

Ameliyattan evvel ve sonra 

Kilis, (Hususi) - 25 yataklı olan 
hastanemıze bir yılda 408 hasta yatı • 
rılmış ve 150 ameliyat yapılmıştır. 

Bu ameliyatlardan birisi de Kilisin 
Eğrihane köyünden Kekeç Mehme.de 
tatbik edilmiştir. Mehmedin sağ kol dır· 
seği kurşunla üzerinden kırılmış ve 
yaranın tedavisinden sonra kemik uçla. 
n biribirine yapışmam.t}tır. Kırık kolun 
nun kemik uçla.n biribirino vidalanmak 
suretiyle sona eren bu ameliyat tıp a.Je
minde önemli hadisattan.dır. 

Hadiseye ait fotoğrafları gönderiyo • 

rum. 

Ada paza
rında imar 
faaliyeti 

Adapazarı, (Hususi) - 210 metro 
uzunluğunda bulunan Tavuklar köprü. 
sünün yakında. tamirine haşlanacak. 

tır. Nafıa. Vekaleti bu işa Parledilınek 
üzere 1500 lira tahsisat vermiştir. 

Kayalar köyünde köyHinün bilyük 
yardımları ile bir jandarın.ı karakolu 
yapılmaktadır. Geçen gü~ köyleri tef. 
tişe l:ıkan kaymakam İhsan Kılıç bu 
köyde bir de okuma odası ayırmıştır. 
Okuma odası barb mal~lü Cemalin 
kahvesinde ve kendi arzusile açılmı§· 
tır. 

Bir çocuk cesedi 
Yorgalar mezarlığına yakın bir mev 

kide bir kuyu içinde çuvalla sarılı ye. 
ni doğan bir çocuk cesedi bulunmug.. 
tur. Henüz iki aylık kadar olduğu tah. 
min edilen ceset kokmuş olarak bulun. 
muştur. Gayrimeşru bir doğma oldu. 
ğu anlaşılmaktadır. Tahkikat yapıl
maktadır. 

Karapürçek nahiyesinde on dört göç 
men ovi yapılmıştır. Tefrik edilen 
göçmenler yakında buraya getirilecek. 
tir. 

lktısat vekili, Izmfrde 
İzmir, 15 (Hususi) - lktısat 

Vekili Celal Bayar dün akşam saat 
21 de lzmire geldi. 

Bugiin vekilin reisliği altında ti
caret odasında incir ve üzüm satış 
kooperatifleri murahhasları bir top· 
lantr yapacaktır. 

şey tekrar zulmete gömülüyor. 

Bütün şehir. buna benzer sahnel~rle, 
sanki meşum bir dehanın karanlık bir 
halrkın zevki için icat ettiği bu tablo -
!arla doludur. Size bu biraz evvelki 
tabloyu uzunca tasvir ettim, çünkü bu, 
artık, herkesle beraber kaçtığım kadav
ra, mücerret bir bombardımanla değil. 
fakat bu katliamin hakiki mevcudiyeti • 
le beni ilk defa karşı kar~ı getiren.tab. 
lo idi. 

Siyah bir kan bataklığı içinde, bir Ö· 

!ünün göğsü üzerindeki bu ölü çocuğun 
n;:wali nasıl unutulur?. 

Zonguldakta maden 
kazaları artıyor 
Son ay içinde dört işçi 

kaza neticesi öldü 

Zonguldak (köylii gihıü) nde köyfü mi.safir7eri riçin 500 
ki§ilik ziytıfet :verile?& hi(kt1met bahçesine '00 Zonguld.ağa 

ı tlcnizden Pir bal..,§ 

Zonguldak muhabırimiz yazıyor: r ken araba devrilmiş ve zavallı, araba 

Zonguldak Halkevinin bir aydan • altında can vermiştir. 

beri devam eden .ziyaretlerini iade et • 

mek için 200 kişilik bir köylü kafılesi 

şehre inerek Halkevine misafir edilmiş
lerdir. 

Köylüler 1~refine 500 kışilik bir .zi· 

yafet verilmiş, kuzular kesilmiı. nu • 

tuklar söylenmiş ve köylüler için Halk. 

evi sinema salonunda zengin program

lı bir müsamere tertiplenmiştir. Köylü 

misafirler, çok zengin intibalarla şehir
den ayrılmışlardır. Halkevi heyetleri 

yakında gene köy gezilerine devama 

başlıyascaktır. 

Madenlerde kazalar 
Son ayda maden kazaları binnısbc 

artmıştır: 

17 numaralı kuyuda, Ereğlili işçi 

Bayram Emin oğlu, oeak içinde bulu • 

nan elektrik cereyanının geçtiği dola • 

bm arkasına sakladığı lambasını asar -
ken elini elektrik tehne dokundurmuş, 

ölmüştür. 

Kozluda 21 numaralı ocakta büyük 

bir çöküntü olmuştur. Dört ~çiden 

ikisi çöküntü altında kalarak ölm:iş, di

ğerleri hastaneye kaldmlmış, bunlar • 
dan biri de hastanede ölmüştür • 

Boğulmalar da tevali ediyor 
Ereğlide Başveren kamununda Tev• 

fikpaşa oğlunun ikı yaşında km Havva, 

köy çeşmesi önünde oynarken, çeşme 

yalağına dü_tıerek boğulmuştur • 

Geçen hafta içinde Zonguldak layıla

rında yıkanırken ıllç kişi boğulmuştur: 

Bunlardan biri Zonguldağın önünde 

kıyıda yıkanırken birdenbire kaybol • 

muştur. Yüzme bilmediği anlaşılmıştır. 

Bır müddet sonra balık ağı içinde cese• 

di meydana çıkmıştır. 

Diğerleri iki arkadaştan biri, suyun de. 

rinliğine doğru inerken diğeri de onu 

kurtarmak için suya atlamışsa da heı:: 

ıkisi biribirlerini çeke11ek suların ara .. 

sında kaynamışlardır . 

Sıcaklar 

Sıcaklar şiddetlidir. Bu yıl, sahil bo· 

yunca yapılan bahçe, her gün halk ile 

dolup taşmaktadır. 

Bahçe, baştanba.t.a yeşil ve gür ağaç.. 

larla süslüdür, şemsiyeler altında sı • 

caktan bunalanlar göze çarpmaktadır .. 

Halk, bu bahçe ile şehre denize kar'§r 

Türkkömür şirketınin Kandilli mev. bir pencere açan. bayındırcı valimizi 

kiinde 13 sayılı ocakta Ereğlili Mumcu 'ı:ikranla anmaktadır • 

oğlu Nazım, ocak içinde araba sürer - A. K. 

Zonguldak "Köyla gilnii" ?l<Tc t'l(l1i ve paı-ti "ba§kanı,, 
ıroyÜllcr §ere/ine verilen ~ya/ette ısöz ~}ikJ!1r,' 
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farihi macera ve aşk r-.-.--ı ı az12n: (Vi · Nu) 

vyda Sudanlıya dedi ki: "Bütün bu clna
yetlerl senin için yapıyorunı, s~vğlllm! 

Niçin kızı)'Orsun? 
Geçen kısımların hula sası 
Gfridde11 ltalyaya d-Oğrıı giden bir 

adam, Habeşli de değildi d..-? zenciydi 
üstelik! .. . 

gemideyiz. Küçük Osmaıı, papanın - Vuracağım .. Seni kese<:eğiml •• 
~L'latlığı olnm§tnr. Ben de onım la. dedi. 

Ayda, sesini yumuşatarak: 

- Niçin, Ramarama! " 
- Biliyorum.. Beni öldürmek için 

lasıyım. Osmanın muarefe pcıJda ct
tiyi ve scvi§tiği. Ayda, papaya hedi
ye giden oariyclcrin en uyanıfjıJ eıı 
akıllı.mlır. Omm ~-iyasi roller oyna. 
nıa.sı beJ;lcmiyor. Aydamn l;cııdiııc ~uraya geldin.. Fakat ben meydan 

vermiyeceğ;.ın .. ci.1ık altı tane kölesi vardır. Bunları 
genç cariye, Osm.ana olan a§kı yü
zünden birer birer ölitüriiyor. 

• • • 
... Bu sefer, Ayda, girdlğl diğer oda

da, pek feci bl rmanzarayla kar§ıl~tı. 
Zebella gibi bir zenci .. 
Kölelerin en muazzamı, en iri kıyı. 

mı, buydu. Bizim mahut SUmbül ağa
nın haza nüshai saniyesiydi. Gözleri 

kan çanağına dörunütU. Dudakları ta
kallus etmiş, beyaz ve yamyam dişleri 
görtinüyordu. 

Ayda heyecanla: 
- Ramarama! _dedi. 
Bu, zencinin (ldıydr. 

- Ayda .. Sen .. Sen ha? 
- Evet .. Ben .. Fakat sen ne oluyor-

.sur.?. 

- Ne olduğumu göreceksin .. 

Zenci, Jki bacağını ayırmıı:ıtı. Yere 
sapsağlam basıyordu. Bacakları bü

külmü§tü. Kolları yanma sarkmıştı. 
Hücilm etmcğe müheyya bir hali var. 
dı. 

- Ramarama! •. Ne oluyorsun? 
- Ne olup ne olmadığımı ben bili-

yorum. 

- Delirdin mi'?. 
- Hayır: 

- Nedir bu halin ya? 
- Akıllani:fım. 
- Hiç de akıllanmı§a benzemiyor. 

ıun. Zira, seni bu derece çıldırmış gör
mcmlştim. 

- İşittim, gördüm, Ayda. 
- Neyi? 

Sağını ve solunu gösterdi • 
- Bunları! 

Kadının kaşları endi§eyle çatıldı: 
-Ya? .. 

- Evet, bu iki kamarada geçen fa_ 
ciayı gördüm .. 

Anlaşılıyordu ki, bu geminin mima. 
risinde kıskançlık esasları dikkate alın 

mamı§tı. Zaten, bu odaların eski sahi
beleri olan cariyeler adam yerine ko. 

nulmazlardı ki.. Hem onlar, odaların
da yalnız yatıp kalkarlardı. Geminin 

sahibi içlerinden birini gözUne kestir. 

diği 7.amnn kendi odasına getirirdi. 

Hoş, yanma da gitseydi aldırdığı mı 
olurdu?.. Çünkü, cariyelerin üçüyle 

- Demek kendini kurtarmak için .. 
- Yanlış anlama, Ayda .• Seni vur-

mnmın Eebebi, bambaşkadır .. Zannet

me ki beni öldüreceksin tliye.. Sana, 

canım, kanım fedadır .. Ben, bu canı 

senin uğrunda feda etmeğe hazırım .. 

Lakin arkası ne olacak .. 

- Niçin böyle sözler söyliyorsun, 
Ram arama .• 

- Çünkü her şeyi anladım .. Sen ya. 
nımdaki kamaralarda kapalı duran iki 

köleyi öldürdün .. Beni de öldürmeğc 

geldin .. Bunun sebebi, herhalde eski 

aşıklarını ortadan kaldırmaktır. Ye. 

niden birini sev!yorsun .. Kendini ona 

hasretmek istiyorsun .. 
- Bildin. 

- Gördün mü ya .• Bildim .. 

Zene! bir kahkaha attı. 

- Sus.. Hızlı bağırma.. İşitecekler. 
- İşitsinler .. Korkacak bir şey kal-

madı .. llk önce seni, sonra kendimi öl. 
dürcceğim .. 

Ramarama!. Son sözlerimi dinle! 
Zenci kaldırdığı bıçağı indirdi. 
- Söyle .. 

- Vaziyeti anle.nu~ın, !ikin, yarı 
yarıya ! 

- Nasıl yan yarıya? 
- ~öyle ki, ben, ciddl'n bütün eski 

a§ıklarımı ortadan knldırarak kendimi 

bir insana hasretmek istiyorum. 

- Ah .. Onu bir bıılf'aın. 

Sudanlı dişlerini g1cırdattı. 
- O kadar asabiyete hacet yok, sev

gilim! O ndanı buradn .. 

- Nerede? .. 

- Karşımda! .. Sensin Ramarama! .. 

Ben, bütün o füzuli erkekleri <)rtadan 

kaldırarak, kendinıi sana hasretmek 

istiyorum .. Znten bunu sen de benden 

ka~ defa istememi~ miydin? .. Düşün
düm, taşındırn, nihayet buna karar 

V(!rdirn .. Ve ynptım ua yupacağımı iş. 
te .. Seni bu anda neşelı görmek istiyo

rum, halbu ki.. ' 

(Devamı t:ar) 

KıRVJV doktoru 
Necaetı n Atasa;~ ı 

yazıyoıuz 
26 Habiran tarihli bilmecemizi halle

denler: 

BiR ELEKTRiK FENERi 
KAZANAN 

Birinci: Nadide Şen, Beyoğlu Mis so
kak 15 numara. 

KRIST AL ŞlŞE iÇiNDE 
BlR BÜYÜK LOSYON 

KAZANAN 
İkinci: Leman, Aksaray Laleli cad -

desi 44. 

iKi ŞiŞE ESANS KAZANAN 
Üg:incü: Kazım Hızal, Fatih 13 üncü 

ilk okul. 

MÜREKKEPLi KALEM 
KAZANANLAR . 

1 - Recai, Edirne kapı Acıçeşmc; 2 
- İsa, Tramvay Şirketinde Vatman; 
3 - H. Mehpare, İstanbul İstikıat lise. 
si 302; 4 - Kemal Demir, Şehremini 

Saray meydanı caddesi; 5 - Şükriye, 

posta memuru Hikmet Hıfzı kızı; 6 -

Zeki, Vefa lisesi 392, 8 - Nuri, Gelen. 
bevi orta okul. 9 - İclal Erenköy kız 
lisesi, 10 - Ziya Denizyollannda ka -
marot. 

BiRER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

11 -Burhan Hozacı, Edirnekapı Çı. 
narlıçcşme caddesi; 12 - Mehpare Or. 
taköy Sadettin sokak 11 ; 13 - Yaşar 

Saylı, Kabataş lisesi 1692; 14 -Tahsin 
Akbudak, Gazi Osmanpaşa orta mekte
bi; 15 - Rahmi Ersavaş, Kabataş lise. 
si 464; 16 - Şevket Kasımpaşa Orta o. 
kul; 17 - Suzan Baru, Beyoğlu Tozko
paran, 18 - Muzaffer İstanbul Erekek 
lisC$i 1444, 19 - Yurdagül, Sirkeci es. 
ki Aydın oteli karşısında 1 No.; 20 -
Sabriye Sonat, Kadıköy kız sanat oku. 
lunda 442 No.; 21 - 1. M. Musli Ka -
sımpaşa; 22 - Sen Şefik, Şehremini; 

23 - t. Billur, Edirnekapı Sarmaşık 
sokak 55: 24 - Hayrünnisa Kadirga 
3 üncü okul. 

25 - Mehlika Ortaköy 33 üncü okul, 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

26 -Muzaffer 3 üncü ilk okul441; 27 
- Ekmekçi Enver, Şehremini; 28 - M. 
Ersan, KumlCapı Ni~nca çıkmazı: 

29 - Fatma Mukaddes Şehremini; 30 
- Kemal Dikolcay, Kadırga 3 üncü ilk 
okul 31 - Seyfeddin. Kumkapı orta o. 
kul; 32 - S. Dikolcay K. O. O.: 33 -
S. Muzaffer, Kumkapı Türkeli cadde _ 
si: 34 - Meki, Ortaköy Papazoğlıı so
kak 11: 35 - Abdullah Şehremini; 

36 -A. Arslancan, Şehremini Saray 
mt..vd<>.r. c:ı '~esi. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

ıDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraı aciresı. ıstanouı HABER 
Yazı ısıerı teıoıonu . 'Z:l~i:! 
idare ve ıı~n · 2437,ll 

ABONE ŞAR fLARI 

Seneıık 

6 av1ı1c 
3 avlık 
1 av••k 

TurAı~, 
1400 Kr 
730 .. 
400 .. 
1!50 .. 

l."'<ırbı 
2700 Kr. 
14!50 
800 .. 
300 .. dördüyle birden zevk ve safa etmek de 

eski efendilerin adetleri arasında de. 
ğil miydi. 

Fakat şlmdi vaziyette hayli değişik
lik vardı. Zira, bunlar cariyeler değil, 
kölelerdi. Erkeğin izzeti nefsi mcvzu-

Her gün 16,30 dan 20 re kadaı , 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye 

muayene parasızdır. 

Suhıbi CJe Nesrıyal Mütiurü: 

Hasan Rasim Us 
Baııldıjı ver (VAKiT) matbaası 

Yazan:,Morls Löblaıı -17- Nakleden: fa. 

"Yeşil çayır,, hadisesinden sonra biç .btrşe1 
söylememek l~ln aramızda yemin ettik 
- Alışık sazü fazladır. Lakin, böy. lerse, kendisi ve kansı i~in tam bir e~ 

le bir :§ey ilk defa olarak vaki olmu - niyet vardı. Fakat mesleki vazifesi, "1'-

yor. Zavallı arkaçlaşım Fansi çok me • danı, onu böyle hareketten menediyar• 
raklrdır. Her şeyin ne olduğunu öğ - du. Hakikati saklayamazdı. Nihayet fi 
renmek ister .. Ve bazarr ben de razı ol. kin bir sesle: 
mak zaafını gösteririm. - Size, dedi, ne olabileceğini ıô1' 

- La Piyerözo:.in bu işte ne rol oy - liyeyim. Polis, raporunu tahkikat bi ' 
nadığını söyler misiniz? kimine verecek. Hakim de tetkik et' 

H "k ' te~ - ayır.. tı ten sonra muhakkak arkadaşını:tl 
- Fakat bir eyler hatırlayabiliyor • kif edecek. 

sunuz her halce... - Ne! ... Fansi hapis mi edilecek! 
- Gayet müphem olarak evet. Kendi - Evet .. Sonra da cinayet mahke • 

cm malik değildim. Yoksa başka türlü mesi .. Ve belki de mahkumiyet!. 
hareket ederdim. Bana gelince .. Bütün Patris ayağa kalktı: 
hatırlayabildiğim bir erkekten ibaret • - Hayır! dedi, eminim ki hayır!··' 
tir. O kadar.. Ona kar§ı vazih bir itham yok. ~"' 

Bu sözleri genç kadın, fi.deta vakar kuk 'bakımından cinayetle itham edile' 
ile söylüyordu . . Belliydi ki bııt kadın bilecek bir unsur yok. Ha.kim sizin 1' 
için kendini bedenen vermenin tek arkadaıınızın hiç bir suretle clnaYc~~ 
maksah bun.dan zevk duymaktı. Pat - alakanız olmadığını teebit edince, ;.11 
ris israr etmedi. Sadece: serbest bırakır. 1 

- Yani, dedi, La Piycrözü kimin öl. İzabella geniş bir nefes aldı. (iilJ' 
dürdüğür.ı1 bilmiyorsunuz? gözlerini avukata dikerek: .. , 

- Bilmiyorum. Belki Jülodur. Bu bir -Bunu, dedi, bana temin cde1>111 

ihtimal.. Fakat emin değilim. Feryat misiniz?. 
oder etmez üzerine eğildiğim zaman he - Sizi temin ederim ki kat'i k•"-' 
n:.iz sarhoşluğun tesiri altındaydım. Bir tim budur t . 
an, bunun sadece asabi buhran olduğu. İzabella devam etti: 
nu zannettim ve zannedersem bunu ye. - Demek size göre, Fansi, beylıJe 
rinde .de söyledim .. I:;akin etrafıma ba. yere polisle mücadele edeceğine biJ. 
kınca ortada kimsenin kalmadığını gör. diklerini sölemelidir. Öyle mi?. 
clüm. Yalnız ben, Fansi ve yerdeki ce - - Bence öyle .. 
set vardı. Üç erkekle kadın, doğ. İzabella bir an düşündü, sordu: 
rusunu isterseniz ,oldukça alçakçasına - Fansi aleyhine bir karar verilir.~· 
bizi bırakıp kaçmışlardı. Fansi ile ben, rilmez bir avukat tuta.bilir, değH ıtıl"

4 

La Piyerözü kendine getirmek için bir - Tabii.. p 
hayli uğraştık. Fakat onun ölmüş oldu. - Sizden onun avukatı olmanıZl 
ğunu anlayınca aklımız başımıza gel - ca edebilir miyim?. . 
di, müthiş bir korku ile otomobilimize Patris tereddüt etmedi. Kendi~ 
bindik ,kaçtık. bilvasıta alakadar olduğu bir i§i uıctl' 

-Başka hiç bir şey olmadığına emin ne alamazdı:: 
misiniz?. - Hayır, dedi, kabul edemem. 

Genç kadın başını kaldırdı. Gözlerini !zabella tltre<li: 
Patrise dikerek dedi ki: - Neden? Sizin yardımınız onu kd 

_Yemin: ~dm ki hep bu kadar... tarabilir.. ı:Jıl 
Patris onun samimi olduğuna emin· Patds şaşırmış, bir sebep anyor.Jıf 

di. Şimdi kadın heyecanla soruyordu: Müphem olmakla beraber ıu sebebi 5· 
- Fansiyi ne yaparlar? Tevkif edil. terdi: , 

diğindenberi acaba ne oldu? Ne gibi - Bir avukat almak, bilhassa tııııtl 
bir tehlikeye maruz? Nerededir?. mış bir avukat almak hemen da~ 

- Her halde polis müdüriyetinde - insanın suçlu olduğu kanaatini uyıı.1'1"' 
clir. Kendisini sorguya çekmişlerdir.. dmr. Masum kimse, kendini a.c:Ia~ete (JI 

- Zavallı Fansi 1 Gayet nazik, za - rakır. Bırakınız, adliye kendisi bır ~ -'' 
valh, biçaredir. Eminim ki cevap vere - kat tayin etsin. Ve emin olunuz Jcı ôt' 
miyecektir. Zorla söyletemezler ya!.. kadaşınız hiçbir tehlikeye maruı_ .. dı 

- Bu gibi hallerde suçluları söylet. ğiLd.ir. Ve şayet, siz de yakalanırsa>~! 
mek için bir çok vasıtalar kullanırlar ... bana haber veriniz, ve gelip beni te 

İzabella titredi: görünüz. ~ 
- Zavallı Fansi !.. Lakin eminim ki - Teşekkür ederim. Arkadaf il' 

söylenemez .. Zira, aramızda evvelce müdafaasını derhal kabul etmeınetı " 
kararlaştırmış idik ki, eğer dansları • müteessifim. Lakin, belki de hak!.'~ 
mız yüzünden bir beHiya uğrayacak o. Kalktr. Kibar bir hareketle ın~ 
tursak, hiç blri~ii bir şey söylemiyc • istedi. Patris ona yaklaştı, mü~ şı1l' 
ceğiz. Bilhassa, "Yeşil Çay~r .. daki ha . ve ayni zamanda tekdir eden bır 
diseılen sonra bunu yemin ile biribiri - sordu: it'~ 
mizc teyit ettik. Bir şey bilmiyoruz. Bir - Ne diye, böyle, bayağı, adi ,ey,)"' 
şey.den haberimiz yok. O kadar. ler önünde dansediyorsunuz, size "I 

Sustu. Nefes aldı. Patrise sordu: şır mı?. 411 

- Siz ne dersiniz Böyle yapmakla iyi İzabella sakin bir sesle cevap ve~~ 
mi yaptık? Ben de yakalanırsam sus • - Biz halk öollnde değil, Jc 1", 
malımıyım? kendimizin önünde dansediyoruı:. 11e ' 

Patris derhal cevap vermedi. En iyi zar gecesi, çayırda, alruz, hemerı t?~ 
şekilde nasıl bir şey tavsiye edebilece _ men hemen yalnızdık. Böyle danse ttı~ 
ğini düşünüyor gibiy.di. Hakakaten için bizim için bir sarhoşluk, bizi yUlc5e"'ôl 
den müthiş pir mücadele ge5iriyordu. bir mestidir. Ne zaman açık l'ı~,~e· 

bahisti. Kıskançlığı harekete gelmişti. 
Bilhassa bir 7.enci kıskançlığı.. Bu 

Eğer iki dansöz, evvelce kararla~tır • dansetmek imkanını bulursak rııtı ıtıd 
ı dıkları gibi susarlar ,bir şey söylemez. ı met edemeyiz. · (Devamı 11 
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HO - Pencereye vardı ve girmeden 
evvel hır ıeyt yerli yerine koymayı temln 
eden htau.at bir lleUe ııünneyt oynattı. Oda 
ya glrdf, Fakat aman yarabbim ne mcakl. 
Adeta cehenneme gtnnı, gibi oldu .. 

.Apıırtnnanm vaılyeUnl iyice bildiği için, 
elektrik llr;n~ını kullanmağa ıuzum ı;ör 
meden yUrUmefe ba§ladı. 

Kibar 

Hl - Kendlııini manialara kar~ı koru 
mak için kollarını uzatmf§ biraz tereddüUe 
ilerliyordu. Birdenbire bir gUçlllkle karşıla§ 
mak ihtimalin! dU~UnUyordu. Fakat bu de 
vamlr ve boğuk hırıltı nedir? nuzgAr mıılır 
acabl\ '! 

}{asaya ~·aklaştı, kolaylıkla açtı ve mu 
cevherleri yerlerine koydu. Ertesi gUnU Jo 

Siyah 

14?. 

ze! :ııayerln nckadar hayret edeceğini dUşU 
nerck gUlUmsedi. Hırıltı daha fazla ııldrlct 

kesbetml;ıtı. Balkona çıktı ve koyu tabakalar 
hallndc yUko;elen dumanı gordU .. Yangın var 
dr. 

142 - Parmaklığın üzerine eğildi ve avı 
Iuda !ı§kıran alevler! gördU. Bir kapı, kıvıl 
cım yağmuru içinde dc\'rlldi. Duman daha. 

centiınıen 

fazla koyulaştı ve boğazını tıkamağa. bıı§larlı. 
Tehlikeden kurtulması için derhal kaçması 
IAz:ımdı. 

H3 - Evet ama, ya orada lkaml't ede>n 
ve hiçbir şeyden §Uphc etmeden uyuyan za • 
vallılar? Eğer derhal imdat işareti vermezse 
felaket muhakkaktı. Şahst emniyetine ge. 
llnce, buna hiç de aldırmıyordu. Bunca lnsa.. 

'°' mn hayalı me,·zuubahs lken, bUJ1U 

mck bile, or.ıca alçaklıktı. ,ıdl 
144 - Bir kapıya doğnl atııaral< 

il yumruklar tnd!nneğe başladı. 1''t 
Pijamalı bir adam kapıyı açtı fa .ıe 

·çil1" maskeli adamı sörUnce deh§t'l 1 J 
çığlık kopardı. Kara gölge bu adaıııJJI 
?da.yer olduğunu derhal tanıdı. 



U~Z-1931 

.Benzin ve petrol 
fıyatlarının tetkiki 
Şirketler noktai nazarlarında 

Ikt ısrar ediyorlar 
t.rnirle ~~at vekaletiden verilen bir rin gerek benzin, gerekse petrolün 
fiyatlar ıcaret odası benzin ve petrol fiyat hesabında bir'kuruttan fazla 

ını y "d 
trıı§tır. enı en tctkika başla· tutan liman ücreti dalgınlıkla dahil 

Oda edimemiştir. Bu defa hesablar liman 
Biin bu · jnayi §ubesi dün bütün ücretinin de dahil edilmesiyle yapıl
~e Petrol!. e ~C§gul olmuş ve benzin· maktadır. 
', F. kıy~:tl · ~: B. kıymetleriyle S. lktısat vekili Celal Bayar önü-
gı Ve res' I e~ını Ve araya giren ver. müzdeki hafta ortasında §ehrimize 
elrneğc h;: lrı tablolar halinde tesbit gelerek benzin ve petrol fiyatlarının 
devam § arnıştır. Oda tetkikatma tesbitine bizzat nezaret edecektir. 

etrnckted' 1J ır. 

~&ab.ı karışık yedi kuruş 
l"İ en~ın v 

il nakliye ~ Petrol işinde şirketle· 
)e, \Jçın ' sıgorta, tahmil ve tahli· 
larak ile a. P~~ı, Yer kirası ve saire o· 
Vardır k .rh srrdükJeri bir yedi kuruş 
guı ede~ a en vekaleti en çok meş
)'alar b mesele olmuştur. Kumpan· 
dit· u Yedik ı kab·ı l uruşu ittifakla ve ta-
0rtaya ~t 0 rnıyan bir rakam olarak 
larda ne rnaktadırlar. Halbuki fiyat
~crinde oynuyorsa bu rakamın ü-

ş 0Ynadı .. k imdi _gı anaati vardır. 
teksif celi} t~t~ıkler bunun üzerinde 

L
. rnıştır. 
1llıan ıı 

D·.. ucreli unutulmuş 
ıger taraftan, evvelki tetkikle-

Müteahhitlerin mukaveleleri 
değiştiriliyor 

Benzin ve petrol fiyatlarının in· 
dirilmesi mevcut mukavelelere tesir 
etmittir. . 

Maliye vekaleti bu vaziyet kar§I· 
smda bir karar vermit bulunuyor. 
Bu karara göre, Vekalet benzin ve 
petrol fiyatlarındaki bu tenzilat ka-
nunla olduğu için, adalet ve hakka 
niyet icabı olarak, mukavelelerin 
yeni ahval ve şartlara göre deği§tİ· 
rilmesini emretmektedir. 

Müteahhitler değitikliğe riayet 
etmezler$e kati teminatları geri veri· 
lerek mukaveleler feshedilecektir. 

15 bin lirahk bir 
do~andırıcıhk iddiası 

Çoıluda bi r çiftliği bir paşazade 
li ~'ltnhuı c~Yn_ızamanda iki defa satmış 
~~lıtt ısooo '::;;;;•Yet Müddeiumumi. 
L;ıtı.lık rncs 1 . enteresan bir dolan.. 
~"•t e eıı hakJand d '" b' . 

J,. Yapıt a un ır §t· 
t:r. lf ad.i ~§ ve tahkikata ba1Ianılnıış 
dıır: ıe, §ıkayet edildiği şekliyle şu. 

iill\Q·ı· 
llliı 1 ik ismini yazmak . . _ 
J C&lci Pa§al ıstemedıgi • 
llda ttl\it .. ..:1 ~rdan birisinin oğlu Çot'. 

•i • C'"'Ydtt t 1 ' • 
tıı &eçcn ay ar a, çiftlik ve arazi • 

;c:ıedi ile ı s.~~ı ~ncü gÜIY:i bir noter 
ilhsin ve B h lıraya Kulaksız oğlu 

8atmııtır. e moros isminde iki kişiye 
l\.ncak s 

}'et atış mesel · · 
etnıesi i . esının kespi kati- • 

llıak m~bur·Çın. tapuda muamele yap. 
ltıclc . 1Yetı old ğ 
g· Yı tamamı u undan, bu mua. • 
ıtrniye vakr al rnak üzere Çorluya 

~ad 1 o rnad .. 
J
• e, alıcıların ıgını söyliyen paıa,. 
anıı t adam ı 
b' ahsil<larl ı o an Anadolu A. 
ır Vekalet arından Mehmet Musaya 

ltıuarn .. ı vererek k• d' . . b'" .. 
" c.yj ya .. n ısını utun 

Alclıkıarı Pmağa tevkil etmiştir. 

Dol.andırıldığını iddia eden zat 

olduğunu görünce, tutmuş büt ün mal -
larr, yine ismini §İmdilik yazmadığımız 
bir zata 15.000 liraya ipotek etmiştir. 

Bu müddet zarfında, dolandırılan iki 
nPtı lllal!arın d . rmak u evır muamele&ini ortak ta avukatları Celil Ensarioğlu 
lıt 'Oğlu Ta::.re Çorlu}'a giden Kulak • vasıtasiyle birinci hukuk rmhkemninc 
<>rad h ın ve k 1t a iç Ümit ar adaşı Behmoros müracaat ederek bir hacri ihtiyatı al • 
rtıİltlılaşrnıı1ar ~rn~dilcleri bir vaziyetle mışlarsa da, ipotek muamelcıi daha ev. 

UJa dönm"" t_; e_Yınlerinden vurul _ 1 1 l...ıı ğ d b h · 
Ç

.. u~erdır ve yapı mıı o uu un an u acıı 

ıınJcu · kararından istifade edilememiıtir. 
)apt Paıaza<Ie 

.. ıracak ol ' ıatrş muamelesini Bu vaziyet karşısında, avukat Celal 
t\in \> k" an Meh . 
derh e aletten azlet rn_et Musayı, ertesı Ensarioğlu, d:in müddeiumumiliğe mü-

al Çorlu ta rnıı ve keyfiyeti de racaatla paşazade aleyhine, mückkilleri 
AleJS.cel 1 PUıuna bildirmiştir. namına dolandmcılık davası açmış, ve 

8ağa e ıtanbuı .. . . 
1 .._ • lala ha,. v a donen ıkı ortak kendisi hakkında cezai takibat yapılma. 
-•cı.da " Urma~ b ı · · l:iin e Pl§azade de 1;a aşlaıruşlar. bu sını ta ep etmııtır. 
bu Vvel ıatı boı durmamış, 15 Cümhuriyet müddeiumumiliği, bu 

1~~~-fer de b&:k~ar~ı.ı~r aldığı çiftliği meraklı dolandırıcılık hadisesinin ilk 
ua ctmiı, fak bırıııne satmağa te • tahkikatının yaprlmuı için evrakı po • e .. fazı. vakte ihtiyae< ıi .. havale etmiıtfr. 

eyoğlunda bir zina 
l(~~rmü meşhudu 

. •n iki buçuk, Aşıkı llç ay hapse 
ln~:~Uncu asu Dl&hktlm oldular 
da dün eden bir :ue C:~ rnahkemesine 1 tele girdikten sonra Galatasaray mer. 
blUrn ... ,füakşaırı k trnunıeşhud hakkın. kezine koşmuş, zabıta memurlarını ala 
~ttı;, l\ Udu Yap~ra:r ve~lmiştir. Cür- rak otele gelmiş. kr • :sı ile arkadaJJını 
ile tnUn arısnıın r': Azız isminde bir bir odada yakalattırmıştır. Cümıilmeş 
1~tterı ba~bette b~~ ada!larından Zeki huddan &onra suçlular adliyeye getiril_ 
kıbi lröt~ tat dUn Ulıduguudan şüphe. miuler, cünnümeşhud mahkemesine 
~1 ~abih lltrıi.iştUr ::b~h işine gitmiş sevkedilmişlerdir. 
cıarnı!Jt.ıt~~- llokak~ a~~katte ise karı- Gizli yapılan duruşmada Sabiha iki 
ti en Çı~ !:r lllUdd ~ gozetıemeye baş. ay on beş güne, Zeki Uç ay hapse mah 

1tı<ıa 1'ı-t 1'. Zeıti u: 80nra kadın da ev küm olmuşlardır. 
&\lıı~ ıatoı otelin bul_u~uş, Tepeba_ Haklarında derhal tevkif kararı da 

taltip ede gıtmışlerdir. verilmiş, suçlular geç vakit hapishane-
en Aziz ikisi de o. ye gönderilmişlerdir. 

Çanakkale 
kazası 

Muhakemeye bu 
sabah da devam 

edildi 
Capo • Pino ismindeki İtalyan va. 

purunun batmasiyle neticelenen Ça
nakkale boğazındaki müsademenin mu 
hakemesine bu sabah ikinci ticaret 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
İspanyol vapurunun vekilleri Magal

lanes vapurunun devlet sefinesi olına. 
dığı hakkındaki iddialara şöyle cevab 
vermişlerdir: 

- Magallanes vapuru dahili harp. 
ten evvel Transatıantika şirketine a. 
itti. Fakat hiikfunet bilahare bu gemi.. 
ye vazıyed etmiştir. Gemi halen hüku
mete aittir ve Sovyet Rusyaya İspan
yadaki aç çocuklar için yiyecek alına. 
ya gidiyordu. Bu itibarla bir devlet ge. 
misi olan MagaJlancs haczedilemez. 
Net.ekim eski Seyrisefain vapurlarına 

bazı limanlarda vergi borcundan haciz 
konmuş, bu vapurlar devlete ait oldu_ 
ğundan haciz kaldırılmıştı. Montrö 
mukavelesi gemileri iki kısma ayırmış 
tır. Harb gemileri 48 saat evvel Bo. 

ğazdan geçeceklerini Türkiye hüktime 
tine haber vermekle mükelleftir. Yok. 
sa devlete ait olan gemiler hakkında 
böyle bir mecburiyet yoktur.,, 

İspanyol vekillerinden sonra İtalyan 
vekilJeri söz almışlar, Magallanes va· 
puru kaptanının limana verdiği vesika 
ve verilen liman rüsumu ile geminin 
bir ticaret gemisi olduğunun meydana 
çıktığını söylemişlerdir. Vekiller mah
kemeye beynelmilel ahkam ve nazari. 
yeleri gösteren nizamnamelerle mec. 
mualar vermişlerdir. 

Muhakeme 17 t.emmuz cumartesi 
sabahına bırakılmıştır. 

Sanayicilerden 
istenen iki 

milyon 
TahsllAta bu sabah 

başlandı 
Yeni· muamele vergisi kanunundan 

evvelki kanunda mevcut olan vadeli te. 
diyat kaldmlmışfır. Bunun yerine yal -

ruz •banka mektubu kabul edilecektir. 
Kanun bu ıekilde tadil edilince Mali. 

ye V ekaletj bir tamimle sanayicilerin 
geçen mali seneden kalan borçlarının 

da tamamen ve defaten tahsilini emret • 
miştir , 

Bunun üzerine ayın on beşine kadar 
bir mühlet verilerek yalnız İstanbul 

aanayiinden bir milyon iki yüz bin, 

memleket sanayiinden <le iki milyon li
raya yakın bir para istcnilmittir. 

Sanayiciler için .defaten verilmesi 
mümkün olnuyan bu kadar çok paranın 

taksitle alınması için Sanayi Birliği te. 
şebb:islere geçmiştir. 

Yalnız dün akşama kadar kati bir ka. 
rar verilip §ehrimize tebliğ edilmemiş 

olduğu için maliye şubeleri bu paranın 
tahsilne başlamrşlardır. 

Almanyada bir yasak 
Berlin 15 (A.A.) - Kauçuk kontrol 

ofisi neşrettiği bir emirname ile atlı ara
balarda pnömatik kullanılmasını men. 
etmi§tir. 

Merdivenden dllşen 
~ocuk 

Galatada Hoca Tahsin sokağında o. 
turan Eşrefin üç yaşındaki kızı 1.fer. 
yem dün merdivenden düşmüş, başın. 
dan ağır surette yaralanmış, hastane. 
ye kaldırılmıştır. 

Vefalı Ja rın 
müsameresi 

Vefa İdman yurdu li.7.937 Cumar
tesi akşamı saat 17 den ~ 1 e kadar 
Gülhane parkının kapa!ı k1~mında ter. 
tib ettiği danslı eğlenceye üütün Vefa. , 
lıları davet etmekted"r. 

Toplantının gayesi Vefa lisesınde 

okumuş olanları bir araya toplamak 
ve biribirleriyle tanışıp güzel vakit ge. 
çirmelerini tem!n etmektir. ' 

:rıı 

74 yaşında biri 
metresini yaraladı 
Sebep : Kıskançlık · 
Kadıköyünde oturan yetmiş 

dört yaşında kutbaz Mehmet dün ak 
şam üzeri metresi Didan yanma a· 
larak Kurhağalıdere civarında bir ga 
zinoya gitmiş, rakı içmiye başlamıt· 
tır. 

Kuşbaz Mehmet sarhoş olunca 

metresiyle kıskançlık yüzünden kav:' 
gaya tutuşmuş, bıçağmı çekerek ka• 
dını iki yerinden yaralamıştır. 

Didarın feryadına yetişenler İh• 
tiyarm elinden bıçağı almışlardır. 
Yaralı kadın hastahaneye kaldırıl· 
mıştır. 

i spanyada hllkümetçilerin bir muvaffakiyeti 

Asilerin Madrid 
cephesi yarıldı 

lngiltere hükumetinin yaptığı 
yeni teklif neşredildi 

ı: Astlerin denizden taarruzu • 2: HUkQmetçller mUteaddit klSyler aldıklarmı, asiler 
ise bUtUn taarruzların pllskUrtUldUfUnU iddia ediyorlar • 3: BUtUn cephede' flddeUl muha
rebeler devam ediyor • t: Franko bu yolu kesmeğe çalr§ıyor • 5: TU!ek ate§{ teati 

edilen mınta.kalar 

Lon'dra ıs (/CA.)' -Ademi müdaha. 
le hakkında Britanya hük\ımeti tarafın. 
dan bazırlanınr§ olan mutavassıt tarzı 

hal planı bugün Hariciye Nezareti ta· 
rafından neşrolunmuştur. Muhteviyatı 

şunlardır: 

1 - ispanyayı ziyaret eden gemiler. 
de müşahitler bulunmasını icap ettiren 
bir kontrol sisteminin muhafazası, 

2 - Deniz devriye kollarının ilgası 
ile İspanyol limanlarına, muhtelif dev
letlere mensup zabitler ikamesi, 

3 - ispanya kara hudutlarındaki 
kontrolün derhal iadesi, 

4 - tspanyalda her iki taraf için bazı 
ıerait tahbnda denizde muharipplik 
haklarının tanınması: 

Evvela, muharipler tarafından harp 
kaçağı te?akki edilen e§yanın lisetesi 
ademi müdahale komitesi tarafından 

tanzim edilmi§ olan kaçak eşya listesi· 

nin aynı olmalıdır. 
Saniyen, muharipler, içlerinde müşa. 

bit bulunan gemilerle ademi müdahale 
komitesinin tayyarelerine serbest yol 
verecektir. 

Salisen. muharipler İspanyaya gitmi
yen ve fakat baıı yerlerde İspanya sa
hillerine yakın geçmeye mecbur olan 
gemilerin serbestii hareketlerine mani 
olmayacaklardır. 

Neşrolunan plan. komitenin her iki 
muharip İspanyol partisinden bazı İs. 
panyol tayyare meydanlarında müşahit 
bulundurulmasına müsaade etmeleri 
keyfiyetini tetkik etmekte olduğunu 

kaydetmektedirler. 
ispanyada bulunan ecnebi gönüJlüle. 

rin geri çekilmesi meselesinde yeni plan 
ademi miidahale komiteisne bütün ecne
bi muhariplerin İspanyadan alınmasına 
da:r ittifakla bir karar ittihaz edilmesini 
tavs'ye etmektedir. 

Bu muharipler arasında ve mühimmat 
fabrikalarında çalı~an ve 1817/ 937 isya
nın başlangıç tar:hinden evvel bu hiz
mete g:rmiş olduklarını isbat edemiyen. 
ter de dahildir. 

İngiltere notası bu planın aşa~ıdaki 

sırayı takip ederek tetkik edilm::!si la
zım geleceğini de ilave etmektedi:· ~ 

İspanyol limanlarına biran evvel ec-

nebi zabitler itiamesi ve deniz de\·riye 
kollarının geri çekilmesi. 

Ecnebi gönüllülerin geri ahnmalan 
keyfiyetini tanzim ile meşgul olac~k bir 
komisyon teıkil edilmesi, 

Muharip hakkımn tanınması keyfiye. 
ti, ademi müdahale komitesi ecneci gö
nüllülerin geri çekilmesi hakkmdak; iti· 

lafların memnuniyetini mucip bir ~ı·ret. 
te tatbik edildiği ve geri alınma keyfiye-
tinin müsbet bir şekilde icra olduğunu · 

tesbit ettikten sonra fili sahaya geçe-
cektir. 

; 

Teklif devletlere bildirildi 
Londra 14 (A.A.) - İngiltere hükti. 

meti, bugün öğle zamanı anlaşma tekli·_ 

fini ademi müdahale komitesinin azası 
bulunan 26 devlete tevdi etmiştir. 

Amele mebuslar muhalif 
Londra 15 (A.A.) - Amele fırkasr 

lideri Attlee tarafından vukubulan talep 
üzerine pazartesi günü Avam Kamara
sında harici siyaset hakkında müzakere 
cereyan edecektir. . 

Zannolunduğuna göre amele partisi Çln 
ve Japon ihtilifınrn şiddetlenmcmesi 

için Paris, Londra ve Vaşington tara. 
fından te§ebbüsatta bulunmasını istiye-
cektir. 

İspanyaya gelince, amele partisine 
mensup mebuslar, asilere muharip sı fa. 

tının tanınması keyfiyetinin reddedt'cek
tir. 

Hiiktimetçilerin muvaftakiycU 
Madrit 14 (A.A.) - Hükumet kıta• 

lan Gorogne yolunda El Planio"n ile 
Las Rarar arasındaki asi hatlarını yar• 
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Asiler uğruna ölen Ital yanlar 
Roma 14 (A.A.) - Stefani ajansı 

tarafından neşredilen, ölen İtalyan lcji. 

yonerlerinin yedinci listesinde İspanya• 
nın şimal cephesinde ölen 31 gönüllü
nün isimleri vardır. 

ı\siler bir lngiliz gemisini 
musadere ettiler 

Londra 14 - İspanyol ihtilalcilerinin 
elinde bulnan Admiral Ferrante harp 
gemisi bugün bir İngiliz vapurunu mü. 
sadere ctmittir, 
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lstanbul 

RADYO SlNElJ1ALAH. 

laT.ANBUL: 
BEYOCLU 

18,80 plAkla danı muslklıi 19,30 ııpor mu- ~AHA y ı Prosramını blldlrmeml;:ıUr 
aababelerl: Eıref Şe.lk tarafından 20,00 rtJı~K ı BUatrmemlııtlr. 
Sadi ve arkadaıılan tarafından Türk mu!l. ıHEl..EK ı Blldirmemi§Ur • 
klll vı b&lk carlulan 20,30 ömer Rıza tarıı- ll't;K ı Blldırmeml§Ur. 
fınd&D arabca. llSylev 20,45 Safiye ve arka- ~AKAKYA ı Blldlrmemlıtır. 
dqlan ta.rafından TUrk musikisi ve halk vu.ınz ı Bildirmemlgtlr. 
§&rkılan (ııaat ayarı) 21,15) ORKESTRA '°'UMY.H BUdirmeml§tir. 
22,16 ajanı ve borsa haberleri ve ertesi gU. ALKA:LAH Bildlrmemlştır. 
:ııUD programı 22,30 pl&kla sololar, opera ve l'AN ı Bildirmemtıtır. 

opepret parçalan 23,00 SON'. ŞlK ı Blldirmelftmlr. 

konuşuyor 
(B~ tarafı 3 ilncUde) 

lukçuk gözüme ilişti. O hala anlatıyor
du: 

- Burasr semtin biricik çeşmesidir .. 
Suyu Hami.diye suyudur. İdare buraya 
nedense, sabah aaat 6 da su vermeğe 

ba~or ve saat 15 oldu mu şıp diye 
kestiriyor. 

Mayolarını arıyor! 

1592 
VİYANA: ŞARK ı Blldlrmel§tmlr. 

18,0:S karı§tk yayın 18,40 PİYANO VE "~Ki ı BUdJrmcmlştır. 

ŞAN 19,3:S karırık yayın 21,30 MUS1KUJ ISANUAR • Blldirmemi§Ur. 
YA~ 22,0!> ORKESTRA KONSERİ 23,15 (Esld aaıoryo) 
muhteUf haberler 23,25 gramofon, haberler, LJ-\ F ER : BlldJrmemlştir. 

Çeşmeden yalnız biz istifade etsek 
bu müddet zarfında ihtiyacımız temin 
edebileceğiz. Fakat bakınız şu arabala
ra her gün &ÜI'J ile gelip buradan dama. 
canalarla su alıyorlar. Bu yetmiyor -
muş gibi, çeşmenin ba§ı tenekeyle su 
taııyan sakalarla doludur. Hatti varsa 
mahallemizden bir çocuk veya kadın 
gelsin de buradan su alabilsin. Hemen 
kovarlar. Ancak biz gider de kafa tu -
tarsak kaplarımızı doldurabiliriz. Gün
düzleri erkekler hep i§te oldukları için 
buna da tabii imkan yoktur. Ve bu va. 
ziyette bütün mahalle susuzluk içinde 

Müsabakamızın şekli 
dana pllkları. 

BERL1N: 
ISTANBUt; 

18,0:S kUçUk kOMer lS.S:S ucuz blr gezinti f'ERAll 
18.'5 ŞARKILAR 19,05 NEFESLİ SAZLAR &ıll.1.1 
KONB~ 20,0:S günlln akialerl 20,25 MlJSt. Al.AH 

Kl 21,05 haberler 21,l:S DA~S HAVALARI 

ı Beyaz Melek. Orango. 
ı BUdJrmcmlştir . 
ı GUzel günler ve Korkusuz 

sUvarller 
23,0:S hava. haberler, spor 23,35 EC.LE.~CE- BU.AL ı De.nizler perüıl. 

muhbir 
Cesur 

L1 KONSER .. 
PEŞTE: AJ.El\IDAH ı İsltlv ıstırablan. Doktor 

18,05 ŞAN KONSımt 18,35 konferans 
19,03 ASKERİ BANDO 19,30 mOkAleme HALK t 

mayosu 
Blldlrmeml§Ur. 

20,05 gramofon 20,M facla 22,45 siyut ha. (Eski Kemalbcy) 
betler 23,05 çingene orkestrası 23,20 haber- ŞAFAK 

Blldirmemlştlr. 

Halk opereU tekmil k&d 
roslle Eakl Hamam Eak1 
Tas 

ler. 24,0:S ORKESTRA KONSERİ 1,10 son Narlıkapı 

haberler 
BOKREŞ: 

lt,O:S ORKESTRA KONSERİ 20,30 kon-
KADI KOY 

ferau 20,!50 ŞARKILAR ve OPERA HA. llALE 
:VALA.Ki 21,l:S AKŞAM KONSER! 23,35 

ı Bir qk hlkA.yeal 

OSKUDAR 
han, haberler, ırp~ 22,50 GECE KONSERİ 
23,!50 Almanca ve ll'raruıttca. haberler 24 110n HAL!l 
baber!er. 

ı G6nUl dedikodulan 

KARAGOMRUK· 
BELORAD: 

13,81 KUHTELtF ŞARKILAR 19,55 halk 
§&Z'Jul&rr, sramofon 19µ KONSER 20.~ 

uıu.ı yayın 20,8:5 halk p.rkılarr, haberler, 
m1a1ı 22,15 DANS IJUstKlSt 23,05 h&berl
Ire. ıramoton. 
LONDA: 

19,05 ASKERi BANDO 20,0l5 hava, ha.. 
berter, çocukl&rm samanı 21,0S c:aryete, ko. 
:ııu,ma 22,05 plyea, haberler ve ll&fre 23,30 
DANS ORKESTRASI 24,85 haberler, hava 
gramofon. 
P ARiS (P. T T) 

U,OS ORKJCSTRA KONSER.t 19,05 ORG 
KONBER1R 19,15 'ARKJLA!t 19,60 konUf-

AT Slngapur poataa.t 
:MontrlS zaferi. Miki •• 

TlY ATROLAR: 
8EŞttiTAŞ AiLE BABESlNDE 

Beylerbeyi t.kelc 

Tiyatrosunda 

HALK OPERET! 

PİPİÇA 

~ttlçperde 

10-7- 937 Cuma akpmı Kadık!Sy Hale 
Bahçen 

ma. haberler, llpO?', ha.berter, gt'8.l&Ofon 21,S:S 17/7/937 cumartesl akııamı Bebek BeledJye 
mualldU ptyea 23,15 haberler, gramofon, p.r. bahçesi. 
la Afrika latu)-onu, hava. 

ROYO: 
18,20 DANS MUSİKİSİ 18,55 k&n§lk ya_ 

ym 21,45 KARIŞIK MUS!Kt 22,05 OPERA 
TATINT, !stlrahat esnaamda haberler, hava 
ve &'.!re 24,20 İngllftcc haberler . • 

NUbetçl eczaneler 
Bu ak§Ml §chrlrı muhtelit uıntıertnde na.. 

betçi oıan eczaneler ıunıardır: 
htanbut clhetlndekilcr: 

ZA Y1 - Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinden aldığım 1577 No. lu hü. 
viyet vara.kamı kaybettim. Yeni.Sini 
çıkaracağımdan eskisinin Jıükmü yok. 
tur. 

Hüromettin Aktulga 

ZA YI - 2242 sicil numaralı araba. 
cı ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini çı 
karacağımdan eskisinin h:ikmü yoktur. 

Hüseyin oğlu AHMET 
(9181) 

J:mlıı!SnUnde (Salih NecaU), Beyıwdda 

(Ctmll), Ktlctıkpaıarda (Yorgi), Eyüptc 
(Bllcmet AUamu). Şehremininde (NA.zım 

Sadılc), KarqUınrUktc •(Kemal), Saınatyada 
,(Rıdvan), l}ehzadcbo.fında (lsmnil Hakkı), =====-=-=-===-=-=========

llde (1'ecdet) Ka!!ımpqadıı. (MUeyyed) , Has.. 
l<öyde (Barbut), Bcşikta,,ta (SU!eyman R.,_ 
cep), Sanyerdo (Nuri}. 

'.Aksan.yd& (Sarım), Fenerde CHllsamettin), 
Alemdarda. (AbdUlkadlr), Bakırköyde (İste. 
p&n) 

Beycğtu cihetindekller: tlskOdar, Kadıköy ve .Adalardakiler: 

tstlkW cadde~i!e o(Ktuızuk) , Boştanba

§md& (ttlmad), Galatada Mahmud.iye caddc
&lnde (!amet), Taks1mde (Nl%ametUn}, Şif. 

Üaklldarda çarşıboyunda (Ömer Kenan), 
Kııdıköyllndc Yeldeğirmenlnd., (Üçler) , BU_ 
yükadada (Halk) , Heybe!lde (Tanaş) . 

lSTANBUL ALTINCI NOTERUGlNDEN: 
Neşir ve ilanı 5 7 5 sayılı Safra T anm Kredi Kooperatifi tarafmdan 

9 /7 /937 tarih ve 61 numaralı talepname ile istenilen sirküler ay. 
nen a§ağıya geçirildi. Ve ilan edilmek üzere Haber gazetesine yol-
landı. . 

İstanbul Albncı Noteri 
Galip Bingöl 

KOOPERATiFi 
575 sayılı ' 

SAFRA TARIM KREDi 
No: 61 
Öz: 

Kuruluı tarihi: 1932 
Safra (Yeıilköy) 9. 7. 1937 

lSTANBUL 
lST ANBUL AL TINCINOTERLIGlNE: 

20. 4. 1937 tarih ve 32 sayılı mektubumuzla sicil merciimiz bulu· 
nan noterliğiniz vasıtasiyle ilanını talep ve 29. 4. 937 tarihli Son. 
Posta ve Cumhuriyet gazeteleriyle ilan edilen Kooperatifimiz adına 
imza atmağa yetgeli zevatın vuku bulan istifaları üzerine 9. 7. 937 
tanrunden itibaren Kooperatifimiz adına imza atmağa yetgeli zeva· 
tm isim ve imzq şekilleri aşağıya konmuştur. Statünün 26 met 
maddesi mucibince başkanla direktör veya bir iiye ile direktör ve ya· 
but başkanla bir Üye tarafından müştereken imzalanacak evrakın 
kabulünü ve bu şekilde vuku bulacak taahhüdat ve iş'aratın teşek· 
külümüzü ilzam edeceğini bildirir saygılarımızı sunarız. 

idare kurulu başkanı 
Fehim Erden 

!mza: F. Erden 

575 sayılı 
Safra Tarım Kredi Kooperatifi 
Jzma: Reşat Onur 
imza: F. Erden 
İdare kurulu üyesi 

Latif Aracı 
fmza: Latif 

Kooperatif direktörü 
Reşat Onur 

fmzl'l: R~t Onur. 

~ ............................ :~ 

kıvranıyor. 

Hele evlerimizde de terkos bulun • 
madığınr söylersem, İstanbul gibi su -
lak bir şehirde bir damla kuyu suyu -
nun dahi bizler için abıhayat kıymetin
de olduğunu anlamakta gUçlük çek
mezsiniz sanınm ! .. 

Sular !.daresi 1u harap çeşmenin au· 
yunu akşama kadar akıtsa günaha mı 
girer sanki ... Bunu merak ediyoruz?! •. 

sc;;,:.in burasında, yakasında Üniver
site taburunun harfleri okunan genç bir 
asker de lafa kanştı. 

- Yalnız buraya bol su vermekte, 
ihtiyaca kafi değildir, dedi, mahalle -
mizde mutlak bir kaç terlros çeşmesi 

yapmak lazımdır. Ba!iıtan başa ahşap 
evlerimizd~n birisinde yangın çrksa, 
büt\in mahalle bir çıra gibi cayrr cayır 
yanacaktır. 

Yollarımızı gördUnüz, buraya otomo
bil, araba gidemiyeceğini de anlamıJ -
aınııdır. Yani itfaiye arazöslan semti -
mize bile sokulamaz. Civardan 1iU al -
mağa gelince o da yok. Bir yangın vu
kuunda, Tanrının gök yüzünün musluk. 
lannı açıp imdadımıza yetişmesine dua 
etmemizden başka çare kalmıyor, eğer 
başka çare varsa, belediye hiç olmazsa 
onu söylesin de biraz içimiz rahatlasın t 

Musluğundan bir damla bile su ak
mıyan çeşmeye, sonra gencin yüzüne 
baktım, yanımdaki yaşlı zatı yan gözle 
tetkik ettim. Söyliyecek tek söz bula -

mıyordum. 
Şapkamı çıkardım, hep&ini toptan se. 

15.mlıyarak, buradan uzaklaşmak niye
tin.deydim. Birden ;tşağıdan cJo~ru m:.it
hiş bir toz :bulutu yükseldi, bir saniye 
içinde gözgözü görmez oldu. 

-Ne oluyoruz, diye §aşkın şaşkın, 
bakınırken, izah ettiler: 

- Mahallenin çocukları caddede k~
maca oynuyorlar, her halde .. 

Ortalığı toza boğan bu garip ko§ma
cayr görmek ve resmini almak için 'de. 
ta koşarak yokuştan aıağı indim. Biraz 
sonra, biribiri peJi sıra havalanan toz 
bulutları arasında en büyüğü 12 - 13 
yaıında bir alay yavrunun, her ndes a
lışta kimbilir kaç milyar mikrop yut -
tuklarının farkında olmadan; O} naştık. 
larını hazin hazin seyrettim. 

Fakat, beş dakika sonra, buradan 
kurtulup ta doğru ve dürüst bir yo i\ 
çıktığım zaman 'bir.de ken.di ha}ime b.1-
kınca, benim çocuklardan daha acına -
cak bir vaziyette olduğumu gördüm. 

Üzerimdeki kahve rengi elbise tama. 
men rengini değiştirmiş. bilhassa söz -
de paçalanru srvatnl§ olduğum pantalon 
diz kapaklanna kadar, bembeyaz bir 

şey olmltf'tu. 
HABERCi 

Ka sımpaşanın 
bir şikayeti 

Kasımpaşayı gezmiş, ve buranın ba
kımsrz halinden günlerce bahsetmiştik. 
Geçen gün Kasımpaşalt okuyucuları.. 

mııdan birisi bize bir mektup yollıya-
yarak, yine uzun uzun dert yanmıştır. 

Okuyucumuzun bu mektubunu da sü. 
tunlarımıza geçiriyor, ve belediyenin 
bir kere daha nazarı dikkatini celbediyo. 

ruz. 
Mektup 

Sayın bay; 
Bitmez, tükenmez dertler arasrnda 

kalmı§ vatanoaşlanz. Fakat son gün -
lerde halimiz artık hiç tahammül edil • 
mez bir hal aldı. 

H A B E R 'in 11 Temmuz'da. b~lıyacağı mayo müsabakası 
mevsimin en orijinal müsabakası olacaktır. Okuyuculamnızı: hem 
eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazandıra • 
cak olan bu müsabakamız tundan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılmrı 40 artiıt resmi 
koyacağız. Ayni zamanda 40 ı bu artistlere ait olmak üzere 45 

mayo resmi neşredeceğiz. 
İg. bu mayolar içinden artistlerinkini seçip bulmak ve hangi 

numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmektedir. 

OştDırAk şekOD 
1 - 40 artistin 45 mayo isinden mayolarını bulmak ve hangi 

numaralı mayonun hangi numaralı artiste ait olduğunu bir liste 
halinde; 

HABER szazetesi 
Ankara caddesinde VAKIT yurdunda 

lSTANBUt ' 
ı Adresine (mayo müsabaka&ı) işaretiyle getirip veya gönderip 
karşılığında idarehancmiıden birer numara almaktır. 

2 - Müsabaka müddetince sıra ile çıkacak olan 45 kuponu 
cevaplara ilive etmek. 
Okuyuculanmızm mlisabakaımıa igtirak etmek için katlanacak .. 

lan külfet bundan ibarettir. 

D=Dednyeleırnmnzıın oıstesn 
Adet ı... YekQn Adet l. Yekt\D __ _... 

.. . 
Buz dolabı 
Naktt para 

1 200 200 faza.Iarından bu kıymette 
ı 100 100 iltenUcn cıyayı almak bak 

.Be§.! bir yerde aıtm 
Blslklıt 

1 l50 &O kını veren kart 
ı.tandolln 

1 &O liO Conklln d->lma kalem 

D 
1 
f5 

7 
6 
6 

l (0 S&hlblnln aesı gramofon 
Odeon marka gramofon 
KUı;Uk Kolumbla gramofonu 
Zenlt cep su.ti 

1 30 80 Kaplama kadın kOl aaatl 
1 27 27 Erkek kol saaU 

IS 
e 
2 

Muslkl lleU (CUnbll§) 
Ekaelalyor mağazasından bu 
kıymette eaa almak bakla 
nı veren kart 
HU.son markalı cep aaaU 
E~yor ve modeııtı. ma• 
ğazalanndan bu kıymette 

istenilen e§yayı almak hak-

krnı veren kart 
Hlslon cep aaatl 
Konsol saati 
Ekscıstyor ve modelli!. ma· 
fazatarmdan bu kıymette 

istenilen cıyayı almak hak 
kını veren kart 
Cep saati 
Conklln markah dolma 
kalem 
Ekııelalyor ve modellt. ma 

1 22 
1 22 

1 20 

22 
22 

20 
l 15 lG 

2 
1 
l 

10 

l:S 
12 
10 

10 
10 

8 

80 
12 
10 

fO 
40 

Tatlı kA.aesl 
Ekaelstyor, Şlı.rk pazarı, mo 
dcla. mo.ta.Zalarmdan bu { 
kıymette lstenllen qyayı 
almak Ba!Wyetinl vere:ı 

kart 11 
1 Tallı kaaesl 

Beyaz pantalon 
Şark pazarı ve Zalıaryadlıı 
mağazalarmd:uı bu krym'Jt• 
to istenilen e§yayı almak 

• 

hakkını veren kart 20 
Şel<erllk 2 
Slgıtra kutusu 8 
Bunlardan batka kıymetleri 
180 kuruıta 75 kurut arum ? 
ela yllzlerce tuvalet levazımı 
ve ıoe yarayacak e~ya 

? 

ıs ~ 

4 ' 
' 

16 

' 
so 

3 
& 

2 
,, 

~ _,,, 
ltJD' 

Müsabakamız ba,ıadı 
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ve sıhhati namına nazarı dikkati ': 
decek bir §ekilde yazmanızı rica 

Evvell susuzluktan şikayetçiyiz, ! 
sonra da lağımlardan ... 

Semtimizin Hacı Hüsrev mahallesin. 
de b~oiin 550, Sahaf Muslahattin ma • 
hallesinde ise 250 hane var. Her evde 
2 - 3 ili S nUfus bulunduğunu hesap 
ederseniz kaç kişi olduğumuzu anlarsı. 
nrz. Bu kadar insanın hayatc bir terkos 
çeşmesine bağlıdır. Onu da bugün -
Jerde sabah saat 6 da açıp ak~am 19 da 
kapıyorlar. 

Ahalisi fakir ve ekserisi işçi olan ma
halleli, ekseriyetle çeşme.den eli boş dö. 
n:.iyor. Bu hal böyle devam ederse bi • 
zim halimiz ne olacak? Bize böyle ezi -
yet yapılması için, acaba nasıl bir kaba. 
hat yaptık. 

Bu yetmiyormuş gibi Hacı Hüsrev 
mahallesinin Kankardeş mahallesinde 
bir de ipçi yerleri var. Buralarda bir 
yangın olursa ne ile söndürillecek?. 

Bize sudan başka lfi.ğım da lazım . 
Kaldırım ve fener de yok amma, biz 
onlara aldırı§ etmiyoruz. Geçenlerde 
yağan şiddetli bir yağmurda biiyilk yo. 
kuşta terkos borularının üstü açıldı .. 
Üzerleri pislik içinde, bunu gördi~kçe 

insan tiksiniyor .. 
Sonra mademki, çeşmede su her za -

man alınmıyor, bari evlerimize su ver • 
sinler .. 

Büt.t:.in bunları, hepimizin ıelameti 

dm. 
Hacı Hüsrev cadde~ 

No. 93te ~ 
neşriyat · Yeni - Pollkllnlk ı1' 

Poliklinik Aylık Tıp meernus.$5' 
İbni Sinaya tahsis ettiği Temınu:e e" 
sı çok zengin ve kıymetli mUndet t 
çıkmııtır. Bütün tıp adamlanna ta"s 
ederiz. Y __.__ ________ ..,..............;.ı 

11::911::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::-·· 
n oı, doktoru 
I~ :: Necati Pakşi d 
:ı Hastalarını hergün sabah 10 11 .. il akıam 19 za kadar Karaköy 1'l'~ 
U meydanı Mahmudiye caddesi .. 
•ı: 112 de kabul eder. d 
1! Salı ve cuma günleri ıaat 14 

il 18 ıe kadar paraıı.ıdır. 
:::::sı:::ı:::::::::::::::=::::::::::=rftlll 

GözHeklml 
Dı·. Şükrü Ertarı 

Cağaloğlu Nurucsmaniyc cad. ~~ 
(Cağaloğlu Eczanesi yanındl 

Telefon. 225t5t5 
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sabredin !d di 
na nüı. ' • .ve ~ i.bliıin kiis~hlıiı- ne, hizmetçi ve upklıta çarpa çarpa. 
nıin cdjYet Vcrilece&ını aize ycmuıle tc- bütün ıütatile, yemek huırlam&I• k~ 
~diyec Y~runı. Bütün bunlan birden tu. 

ektır Ve d'" da h" b' • .:t.. V' • 
ona hazrrJad,ı;. ~Y~:, ___ ıç bır ın~m, Ma1a haıırlanırkon, yUJbap da ıtrı-
tekt:r 1 .. rn ınuaaıııa cıucmıye· nln emirberi de, Janın, "rilsg&r,, ~· 

- 2ize k . . . daki atını getirdi. Jan atı cörtınce, Kon-
vcti v ' endınuzı zaptedccek kuv- çiniyi, Deptmonu, kralı Te açlıfnu u
lcn:y·· eren, zaten bu dilfilııceydi mon- nuttu. Uzun zamandanberi iıtedtği o

or, Yoksa? .. 
yuncala nihayet nail olan kllçUk bir 

l>arcı XXVII çocuk aevinciylo, hayvanı bizzat ahıra 
kala.ı- ayazı birkaç adımda oflunu ya- götürdü ve en rahat bir JdS•eye bıraka-

... Ve h' b' s 
li bir ta 

1~ ır ıey olmamıt gibi, nqe nk, 8nUne bolbol yem de koyduktan 
vırla: 

- Gidı . sonra, yanından ldeta eaefle ayrıldı. 
fında d 1·P Nıkol hatunun mutfaiı ttra- P&ıfdayan merakla onu takip etml~ ve 
. o 1Jaak 

tı Çoktanb . nasıl olur? Yemek vak- 11vincini bUylik bir memnuniyette kar-
na? erı ~eldi galiba. Si& ne deni- plamııtr. 

lı'-- Şunu dcriın k' ·· ·· 'd.ıı-•tan aıu l, mosyo, ı:ı ucn aç-
dc fena r0ruın ve bol bir yemek hiç 

:Bu o ntıyacak. 
S BCSzter ·· . 

cn.J:>e . uzcrıne kolkola ıirerek 
nı Soka... ' 

lan L gına ıcloiru yollandılar • gısa 8 ·• • 
• - :Si]i uren bir sükuttan ıonra: 

Stninin b~~~ nıuaunuz ki, mösyö. Kon
ha,rettcr . ~ karıılayıgı ıeklinden bili 
'dilcccğin~Ç~deyi.nı. 'Ozerime bUcwn 
~e ı•rff t:be e~lfyordum.. Bunun yeri-

bi~ biraz •silınlcrlc karıılandım. Va-
ta ·· zorakiud' f 'Uıtıdii le J ı ama ne de ola:ı te-
at acaba ·h ~a.lın bana gösterdiği ilti-
l>ardaı. erıfı d u,ündüı:f:fü mit? 

Jan 'd - liı cı divctle. lln ~ de .. · · 
1?'J _l1tiı, her oyJc zannetmeyin, dedi. 

litc,,alt'-· zaınar;kinden daha fula 
lll bf "'1Z bu] 
) t ~rb b unrnalısınız, Konçini fe-

erıJ ~ln:rn' azırlıyor, Bundan kat'iy· 
'''1 . ti ., lkayt h:r 

d ' hu lfr .. .ı • tavırla omuzlannı sıilk-
"" h •uıa Ot 1 dıJ T1 !ııı•u ~ e gelmiı oldukların-
ıır ..... " ~ta r 1 b' 

ti..... - •1i1t..,ı·· c.z a ır şey konutmı-
:··~ ttıı a ... 
"ıt- Stt>irır.ı· • P.zrnr kutalclanna var-

._r " ' tebe ·· J ' 1't«ı ssum erile br9r1an-
n, Pardaıraıun ricaaı U.eri-

Bundan sonra beraber, yemek salo
nuna d6ndüler ve leziz yemek ve içki
lerle dolmuı olan masanın ZSnUne kuru
larak büyUlc bir ittihayla yemefe bat
tadılar. Jan yeniden mevzuu atı temas 
ettirerek ayni ~CKuk sevinciyle batırdı : 

- Bu belki de servet ve refahın bat
langıcıclır, ınöayıs! Ve bu da, ıiıi tanı
mak ıerefinc nail olduğum glltidenberl 
gördüfüm bUtiln iyilikler gibi ılıin eıe
rinbdir ! 

Pardayan alaycı tavrile: 
- Öyle mi zannediyorsunuz? dedi, 
- Zannediyorum da ıöz mü mösyö? .• 

Bu ıüzel hayvanı mösyö dö Vitri ıizin 
fahımın hediye etti. 

Pardayan ciddi bir tavırla: 
- Size attın bahsetmiyorum, dedi. 

Bunu, hakikaten servetin başlangıcı o
larak mı teWcld ettilinizi öfrcr.mek 
istiyorum. 

- Fakat maayö, kral, - cene s'zin 
sayenfade - bana brp bir dostluk göı 
terdi ve bana ZSyle geliyor ki,.. 

Pardayan aöıUnU keserek cU:nteyi 
tamamladı: 

- Ona yaptılmr• lyililderdfll aonra, 

2 ... 

• 

.. 
ıı: 
li 
tol 
ID 
ıı: 
lil 
o 

lil 
o 
N .. 
~ ... 
e 
:r: ... 

PAROA YANIN ôCLU 341 

- Bunu unutmıyıcatmı Vitri, merak 
~eyin. 

Ve cevap beklemeden hususi dairni
-:ıe girdi .• 

Vitri Pardiyana yaklaftı ve manalı 
bir şekilde elini ııkarak: 

- Doğrusu möıyö dö Paıidayan, de
di, tıtnrdığım asilzadelerin en lllcenabı 
ve en lribarrlftUz ! Bana ~ok udrk bir 
dost naıarile bakmanızı bilhana rica 
,.elerim. 

Pardayan ciddiyette cevap verdi: 
- Mösyö inanınız ki bana tek!if et

tiğiniz ldoıtluktan büyük bir ıeref duy
maktayım. 

Ve gayet hafif bir iltihzayla illve et
ti: 

- Bu işteki yardımızııu krala bil
dirmeli gayet mqru buldum. 

Yiğit Jan birdenbire bağırdı: 

- Şimdi hatırladım, hıikikaten ben 
de atımı baıkasından aldım .. Fakat bir
az sahibinin anusuna rağmen ... 

Pardayan da samimi bir tebeasilmle: 
- Tevekkeli de~il. dedi, ben ıde sizi 

bu kadar zengin görerek hayret etmiş
tim. 

Vitri, Janın krala refakat ettiğini pek 
ali g<Srmii!til. Bu, en büyük insanların 
bile nail olamadıkları şerefli bir .işti Bu 
meçhul genç herhalde basit bir insan 
değildi. Vitri sırayla, Jana ve Pardaya
na manalı manalı bakıyordu. Parda.yan 
bunun manasını derhal anladı ve tak
dim etti. 

Vitri hayretinden ıözlerini Ialtaşı ıi
bi açarak bağırdı: 

- Nasıl?. Yifit Jan mı?. Mösyö. sa
kın şayanı hayret Monmartr hidiseai
nin kahramanı olmasın? 

Pardayan gülümsiyerek: 
- Ta kendisi 1 
Dedi ve ciddi bir tavırla il5.ve etti: 

- Hakkında birçok ıcyler uydurul
muş olan bu ıen~ majesteye birçok 
mühim hizmetlet'de bulunmuştu:-. Kral 
bunun İçin, kendisini, muhabbet ve ilti
fatile !ereflendirmektedir. 

EYet ! Vitri, kralın bu delikanlıya kar 
§r gösterdiff iltifatın derhal farkına var. 
nuş ve bunun içir. ona hürmetkar bir 
muamele &8itermekte gecikmmıişti. 

Çok nuik ve yatvanr gibi bir 
tnırla: 

- Mösyö dö Pardayan, dedi. M~dcm 
ki bu at sizin hoıunuza gitti, benim de
rin hOrmet ve takdirimin ayni zamanda 
§Ükran borcumun küçük ve naçiz bir 
ifadeSf olarak buna 'kabul etmenizi ~ok 
rica ederim. 

Pardayan 'be-tmutad red~decekti. Fa 
kat oğlunun, teklif edilen ata takdirle 
bakttfnn g8rdü. Dudaklannda kurnaz 
bir tebessütn belirdi ve: -- Dofnııu, mösyö, dedi~ Bu kadar 
candan verdiğiniz bir ıeyi reddetmek 
cesaretini kendimde bulamıyorum. 

Ve hemen akabinde ilive etti: 

- Fakat, zaten l:ılr ata malik oldu .. 
ğum için ve bir kaçım birdeıı besleme
me maddeten imkan bulunnıachğı için 
bunu genç dostuma veriyorum. Çünkü 
onun atı yok.. Halbuki her asilzade gibi. 
onun da ata binmesi lizıtn. 

Dudaktannda ayai Jrumaı: tcbcalm· 
le ojtuna dtind\l. jaa hareket ve bqiyle 
itiraz eldiyonnut gibi yapıyordu. Fakat 
ıö&ler!nde ba kadar ıüzd bir hayvana 
malik olmaktan mütevellit bir ıevirıç 
be liri yo:-du. 

Parclayan oğlundan sonra V.itriye 
baktı. Adam, şövalyenin bu aözlerinden 
memnun olmamııtır fakat y'Usücden 
hiçbir ıey bdll ctmeldi ayni nuik tavır• 
la: 

- Bu at ıize aittir, şövalye, dedL 

. " 
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Binacnaleyb oniidla ilttdillnL vesJılle 
hareket etmekte Htbettlima. 

f -:~uyla, fula • ~il ı6riiamek 
korkum aıumda tcreddUt eden Jan 
Parda,... d8neretu 

- Püat mBsyl. cllııQ, doiruau bu 
k;0dar ~l 1*' ~ kabul et· 
mek dotru mudur1 

Pudapn uarlar 'slbl bir tamla: 
- Ama ,.~ u. dedi. yollu ba .. 

na, bunu reddetme"k Jalaminde mi bu 
Junacakamız? 

Jan Vltrinin ylldne bütz. YUzbap 
c!ı bu balnfm manuım Ulayarak na
sik btr tavırla: 

- Kabul edüı, mily6, tledL Maty8 
da Pardayandan IOllNt bu uil 111.yYa· 
nm sahibi MN-N ~ lnAD ıllpo 
a.et!z lininis. 

Bu defa Jan t•kldir mabmmcJ.a • 
l;Jdi ve ıazJerlnde, dd-ele litum 
ıarmediti bO~ bir ~ lfacle•ile, 
bu ctddtn Fel ~ yakmdao aey
retınek ~in blm unkl~ 

Patdayan bundaiı ladfiılle ederek Vit
rinin Jınılalfna dofria eiUdl ve f8ylf de-
di: 

- Sin bir teY .,..,.,_ mJ m&y8? 
Ba atr. ,lfit Jına ftnllllnfSaen, kralın 
habtrcfar obnallftl temin dlnb .. Bavle
Hkle. balm M&Mttti OtUatine na;J o-
lununuz.. · 

A.1111 bu meçllil ....... 1'9M
ıhae .-Uk plpan Ollllyan Vitri an· 
nlclalı: 

- 8tır luıiJdbttils ..... ,,. iyi blr 
40lllWnLı f . 

Atmı btl,uk bir ha~ aeyret. ....,_olan Jnm,..._ ıeWDer ve Par 
......... .,.,. .. 1 

.-ıSiJnlüin anuaa h91fma obnk 
llWztai•• .Steld ati ne ,.,ac&hmız? 

- O,.. •illine ılade•etı niyetim 

vardı ••• Fakat doirusu mö9yö, pıırmıı 
bir vaziyetteyim. .. Çünkü ıt Konçiniyı 
aittir. 
· Pardayan, oğlunu:ı kurnaz tebenil
mllne, bunu anladığını ıöıteren bir te· 
betlllmle cevap vererek: 

- Vahl Vah! dedi 
- Malını ele ıeçirdiiimi zannetmesi· 

Dl istemiyorum .• Fakat diler taraftan, 
itiraf edeyim k~. kendi elimle atını om 
ıötilrmek de bana aiır celiyor. 

Gö.ıucuyla onu tetkik -eden Parda· 
yaıp 

- Pekili, dedi, tu halde biri~ni 
cönderin. 

Jan ıderhal itiraz etti: 
- Asla 1 korktum zannedecek 1 
Pardayan cülümıüyerek: 

- Şu halde, oraya kendimiz cidelim, 
dedi. 

Bunun üzerine, teıekkür ve iltifatla 
Vitriden müsaade aldılar, o da. Yiğ:t 
Janın atını Pardayarun oteline ıönder· 
mek itini derubte ~erek. onlan kapıya 
kadar bilyllk bir hürmet ve nezaketle 
teıyt etti. 

Jan Roktayın atını dizcinlerinden tut 
tu ve Pardayanla beraber Konçininin 
evine cittiler. Oraya vardıkları zaman 
Konçinlyle ıdantlarr henüz celmitJerdi 
ve atlanndan iniyorlardı. 

Bunu gören Jan. babaamın kulağına 
- Doirusu bu kadar mükemme! b"r 

zamanda celec:eğimizi tahmin etmemit
tim. 

Diye fısıldadı ve Pardayan, mürlaha
leye hazır hir vaziyette kenarda beklt"r 
ken. o da aak:n bir tavtrla Konçiniyle 
asilzade muhafızlarının önüne geld1 

Bu adamlar onu görün:e, haytf'tle
rinden dona kalmışlardı. Fakat !:mdl 
mınldanarak tehd!tkir ve mUtearriz 
bir tavır takmdılar. Bilbaua Rokta v •· 
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tını görünce Adeta kudurmuıtu. jamn. 
atı hiçbir zaman iade etmlyeceğini dü
tünilyordu. 

Konçini adamlanna doğru döndü ve 
bijldetli nazarlarla onlara bakarak alçak 
aesle emir verdi: 

- Hiç kimse knıuldamaam 1 •. Der
hal ıuıun! 

Dört arkadaı derhal itaat ederek ve 
cözlerini efendilerine dikerek, onun 
emirlerini beklediler. 

Jan, ukin görünmekle beraber olduk 
ça hayret etmitti. Kılıçlarla karşılana

cağını zannetmit ve mukabeleye hazır· 
lanmııtı. Vakia, karıısındakilerde. teh· 
ditkir bir hal vardı, fakat ani bir mü-

cadele mevzuubahı değildi. Ve Konçi
niye - pek haklı olarak,- kat'!}'yen 
itimat etmediği için. b'r tuzak ha%1rlan· 
dıpnı zann~iyor ve gayet müteyakkiz 
bulunuyordu. 

Küçük grupa iki adım yaklaşınca. 

tıpkuını çıkararak zarafetle eğildi, 

Pardayan da bu eğilişteki istihza ve a
layı anladıiı için gülilmledi. 

Konçininin benzi atmıı olmakla Lera
ber, taıırmadı ve ppkasını çıkarerak 
selamladı ve hürmetkar bir tavırb bek
ledi. 

Dört haydut da vaz:yetlerini eft>ndi
ler:nin vaziyeti üzerine ayar ederek pp 
kalarını çıkardılar ve resmi geçitteler
miş gibi bir vaziyette durdular. Büsbü
tün hayrette kalan Jan. sade bir 11eale 
Roktaya hitap etti: 

- Mösyö, sizden ödünç aldığım atı· 
nızı, get:rdim .. Vakia bunu pek de na
z:k ve mülayim olmayan bir şekilde al
mıştım. Fakat, her asilzadenin, önünde 
hürmetle eğilmesi icap ettiği bir maze
retim vardı! Bu işi, kralın hizmeti için 
yapmııttm. 

Bu .CSzleri .CSylerken büyük bir zara-

fetle eğiliyor ve atın dizginlerini, hay
retinden dona kalmıı olan Rokt:ıyın 

koluna geçiriyordu. Konçinlnin gı:.yet 

manalı bir sert bakıtı Roktayın §atkın• 
lığını giderdi. Elinden geldiği kadar 
zarafetle selama mukabele etti ve ıo~uk 
kanlı görilnmele çalqmaama raimen. 
hiddetinden hafifçe titriyen ~ir ses1e: 

- Filhakika mösyö, dedi, hakiici bir 
asilzade için. kralın hizmeti hertt>Yin 
fevkindedir. 

Jan bir defa daha eğildi ve Konçiniy· 
le adamlarının yüzUne bakarak, yJvq
ça, ağır ağır ve tahrik etmeden: 

- ·rekrır görUtclim inpllah ! 

Dedi ve Konçini, Roktay, Lonval ve 
Eynos. ve Sen jülyen onun selamına 

ayni hürmetkar tavırla mukab:le eder· 

lerken o. ukin bir vaziyette, h:ç don· 
meden ve batını çevirmeden, ağır ağır 
uzıklaıtı. 

Arkasından hep!li birden korkun5i bit 
hiddetle coştular: 

- Tanrının beli111 iblis! 
- Herif burnumuzun dibinde bizimle 

mükemmelen alay edip ıitti. 

- Serserinin boğazına atılmamak i· 
çin kcridimi nasıl zaptettiiimi lıifa bil• 
miyorum: 

Ve hep beraber: 
- Kalbini köpeklere yedirmeli ! -

Herifi ateıte kızartmalı - lıkembeıinl 
delmeli 1 - Oözlcrini oymalı, ıonra ge
bertmcll 1 

Konçini hiçbir ıey .CSylemiyoıdu. 
Bembeyaz kesilmiıti, hafif bir titreme 
bütün vücudunu iirpertiyor, alnından 

iri ter taneleri akıyordu. Kendisini zap
tetmek için yaptığı gafret çok müthit· 
ti ve onu bitirmitti . 

Delikanlının uzun silueti uzakta kay· 
bolunca dlflerini gıcırdatarak: 

- Sabr~din. ço-:nkt.r hf"~,. .. ~ .. 
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Ttlrktye Cumhuriyet Merkez Bankası 

' "KTıt--10/711937 vaziyeti 
~ .... ttı Lira PASiF 

1 

Lir• 

""'~ ..... ll°'-'2~ ~ • 29.800.428.55 anm7e , , , 2'..' M.... ... ~ • • .15.132.466.- llatlyat akoeel: 
• • • 15.000.000-

-~il-.. ---......, .901.792. 45.6.34.686.81 Adi t kaltde. 
...... ~. , ve ev • , 1 • 

~t...~· -..,.:.___ • L 64 ı Hu8U11 • • • • • • • 

z. ı o.s. ın.J 
•.sıa.001.1l 6.8'lı.ıso.ıo 

.... .... •- ___..... • 1.954. .641.954.83 
-ı lmorr.r : 
~ a..'- l.OM,474 7 09 l'ed&YWdekl BaDJmotıar: 
. -- •tıe.t . ı ~21.a Derubte edil• .na1a nüt11e ~158.748.56.1-

t. 13.496.827-

"' Go,tzı 28 509.3 I K&DWlWl • " 1 lad madclet 
l'lııc '-lu tr •• borç.ıu ıertne te..nkan bazlne taraım. 
' hlerı dan •akt teciiyat. ""1q_' ' ' • 38.774.634.51 45.912.665.42 D tGIJ -.ı erubte e~en enakı ll&kUJtı' 

• ""aıa 11aırtt,. a.kSYtli. L145.251.7a6-
111a11a t K&J'flhft tamauıaa &ltm olarak 

~illet Dl&d. l. 158.748.56.1- tedutıle lll•etea nzedUeıı L. 19.000.000-
~kı ttdJJa':.--• tar.. ~ Reeakoat muk&bW UIYeta ,, 9.000.000- 173.251.736. -

bcıe "'::~ı ;.er 13.498.827- 145.251.736- 1 ;::;s-Unıaı Hn-.tl 
...._ 0--o, 
--eu., • • • D1Y1a r~1ıeı1aıu 

16.690.291.57 
. 3.200.000.-

s.~ 'l'aıa,. ... ; ..:...~ . 38.827.14 '.S: 42.027.140.83 Altına l&hvlll kabil dovi&ler L 128.915.72 
ıll,._;' tdlıea •• --••: Dtlu dövizler •• alacakb 
I~ lrarwaıı11 l'&lu llak. 1 l<llrlnır tıaktyeler1 • • , 

~t ltlbar1 -- •• ' ~ ..... ,.... 1 • • • • 
~ -.._ •ı kınneu, - 0 37.412.t 59. 
tı.a ....... ı ıaıa .. ,,, 

"'Gt"b L. 3.796..:Ul.6( 41.208.f91.5~ 

26. 7 50.484.!i 26.879.400.24 
106.318.234.38 

~-t~~ lt ~3.780. 
-=:; 7.319.4St. 7.38!.2-44.71 

4.500.COO-
a ~ 12.2<JU.42'l. l 1 

a ltaa ~ Tekb 34t.760.8t2.29 
=:;:ıu. birin . den ıu~: laıluau. 01101 vune o lJ - Attır ... n.. 

• Ci aıdh h .--::-------........,.----------
~· ıı1"u.7c hakim. 2 - ihaleye kadar biri .. ıı~i.ş 11.•a1iye. 
l'eJreıı ~Ve lılUlfika beled ye, vakıf icarcsi dellah;, .~ ve 20 
~bao ~~ 01;e sairenin müş. senelik evkaf taviz bedeli müşteriye 

~i "- Ukları Tophane aittir. 
e ~ ca.:t..a ... ~abaş k v 

1 ,. Ve ıa ~iııd SO agı ve 3 - Arttırmaya girmek istiyenler 
7, 119 1 \te133 e eski 85 ve 87 muhammen bedelin yüzde 7,5 ğu nis. 
U~lca tı.Uın._ · ve Yeni 87 ' 1 lra n \'e ı;raıar il • 89, 91, pelinde tem:nat akçesi veya ulusa 
. kıYıneu "" dePo~ 111llra.kkam iki bir bankanın teminat mektubunu ge. 
~tı. açık 1 lltj eVhı .111Uftenıiı 3200 tirmeleri şarttır. 
'9·937 e llrttırnıa §Uyuunun izalesi 4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba • 

• adar ~ llıııa. &Unia konulduğundan ren 7 gUn içinde mahkeme kasasına 
11111tıne?<>flu 8Ulb sa.at 15 den 16 ya yatırılacaktır. Aksi takd'rde ihale bo. 
.~tırlt\a ~Uıal'ede ~;-11kemesi ba~kA. zularak farkı fiat ve zarar ve ziyan 
~ 7~ · e)i llı"h e eat.ılnıaktadır faiz bili hUkilm kendisinden alınacak. 

Ce\t' ltıi b " &lll · 
lı ır. ıı Uluraa nıen bedelin tır. 
9~1 on S ~ ~11 ihale cdi- 5 - 2004 numaralı cira ve iflis ka· 
t..... cu.lt\att~"9lllcl ...ıı dirde ikinci art nununun 185 ıncı maddesine tevfikan 
~'l. ()1 e•ı a. .... "'"'hlbı~ 
~ ~ Utıacalt ~ 11 den relen 25.9. gayri menkul üzcr:nde:d ipotek sahibi 

l 
1~1ttir "e ta Çok l2 Ye kadar alacaklarla diğer al&kadarlar gayri. 

~el}ı;' <ı.,~·~ arttırana iha. menkul üz.erindeki haklarını hWJusile 
ltlarll~~ltıbı enltuııerın fai& ve maaraf a dair olan iddialarını 

d' ~~in evaatı ınah. ispat lç1n. illn gününden itibaren 20 
J~l'~h ~~kl 937 /25 nu. gUn içinde evrakı mUıbiteleri ile bir. 
~ duğundan an- ilkte, satı~ memuruna müracaat etme. 

okuyabillıl~r. lidir. Aksi takdirde haklan tapu kü. 

Teka• J44.7tto.Mt.29 
anu YGade • ı• 

tüğile sabit olınıyanlar sab§ parasmm 
payla.~masmdan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha. 
nesinde herkesin görebileceği yere a
sılmıştır. Fazla maliimat almak isti. 
yenler 937 /25 sayısile başkatipliğine 
müracaatları ilin olunur. (9171) ru===-· mn"!m••niiim111; 

u HABE R'in ~ 
H Şeker il 
~ kuponu ft 
0 -1e - P 

il
·. Bu kuponlan ao gün neıredece 

tiz:. Onlan hergUn kealp eaklaıı 

nız. 30 taneainl bir sert b&!lnde bi• 
rlktlrtp idaremize getirenlere bir 

:: numara verecettz. Sonra ulueal eko 

l 
noml ve arttırma kurwDUDlıD !atan 
bul ıubeal tarafmd&n tayı.o oluna.. 
cak blr ıtınde bu numaralar aruın 
da kura çekflecektlr. Hl?dlyelert 
C".eman l!WO kilo şekerdir. , 

n1:1:n==-nna111nıananm:r.c:a:r.=::an: 
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Denizcilere ilôıi 
Tahlisiye Umum Müdür,üğün
den: 

Karadeniz Boğazuııi on dört mil açığında bulunan ziyalı şamandıranın 
çan k4ml0daki arıu.dan Ciolayı bir milddettcnberi i3lemcmckte olan kampana. 
smm tamir edilerek 7.7-937 tarih:nden itibar~n muntazaman ve malüm ka. 
raktcr veçhile yine çalışmağa b~ladığı ilin ofunur. (4187) 

lstanbul , B .ele .diyesi 1 1 anları 
İskelelerde yolcuların vapurlara gıl'.p çıkmaları hamal ve zati eeyası bu

lunanların halka yol vermeleri hakkında Belediye zabıtası talimatnamesinde 
sarih hükümler mevcut olmasına rağmen halkm buna riayet etmedikleri görUL 
mektedir. Polisin bu talimatnaRıe hUkUmlerini tatbik sırasında vazifesini ko
Iaylqtırmak herkes için bir borçtur. Bu maksatla u.bıtai belediye talimatname
si hükümleri aşağıda tekrar edilmiştir, Halkın bilet g:şeleri önünde toplanma
sı ve hamalların vapura girip "çıkan yolcuları rahatsız etmeleri ve yolcular va
purlara tamamen girip çıkmadan yükiü hamalların girip ~ıkmalar1 memnudur. 
Bilet gişe memurları tarafından sıra ile sağdan gelenlere verilec:?ktir. Tünel 

· arabalarmm harekete başlamışken binmek ve tamamiyle durmadan evvel in
mek veya atlamak memnudur. Vapurlar \'e diğrr nakil vasıtaları hakkında da 
bu ahkam caridir. (4216) 4 

lstanbul Belediye sınırı içinde buz yapmak ve satmak imtiyazı belediyenin 
uhdes:ndc olup buz nakliye pıilteanhidi teşkilatı vasıtasile şehrin her tarafın
da ihtiyaca cevap verecek miktarda buz bulWldunnakta ve sablmaktadır. Son 
zamanlarda bazı bakkalların ve buna mümasil esnafın dükkanlarında içilecek 
ve yenilecek şeyleri soğutmak Ur.ere bulundurdukları frijidcrlerde buz yaparak 
halka sattıkları görlllmektedir. Bu hareket imtiyaz mukavelenamesine tamami. 
le muhalif olduğundan bu kabil sabgların men olunacağı ve buna teşebbüs 
edenler hakkında kanuni takibatta bulunuıac:ığı ilan olunur. "B .. , (4217) 

Bir kilosunun muhammen bedeli 
1075 Kilo kiae yoğurdu 17 Kuruş 
2020 Kilo yoğurt IS ,, 

52500 Litre Pastörir.e süt 15 ,, 
Belediye mUeueeelerine !Uzumu olan .yukarda miktarları yp.zılt süt ve yo. 

ğurt kapalı zarfla eksiltmeye. konulmuştur. Eksiltme 16-7.937 Cuma günü 
saat 15 te daimi encllmende yapılacaktir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. htekliler 2490 No. lu !kanunda yazılı vesika ve 631 lira 60 kuruş. 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapa. 
1ı zarflannı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermeli. 
dirler. Bu aaatten sonra verilecek za.rflar kabul olunmaz. (i) (3862) 

Bir metre murabbama 4 lira kıymet biçilen Aksaray yangın yerinde BU. · 
yilk Reşitpq.a. sokağında 1 inci adada 1 metre 50 santim yüzlü 14 metre 7 
santimetre murabbaı arsa 93tıJmak Ur.ere açık arttırmaya konulmuştur. Şart. 
namesi levazım müdilrlUğUnde görlllebilir. İstekliler 4 lira 22 kuruşluk ilk tc. 
minat makbuz veya mektubile beraber 16-7.937 Cuma günü saat 14 de Da.imi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2860) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 
Resim: 20 

At the Tabacconist 
( TfttQncft dllkkAnmda) 

1 - A shop.window: bir dükkan camekanı (v.itnn). 2-.- The tobacconist: 
tiitüncU. 3- Cigars: yaprak cıgarcıları. 4 - Pipes: pipo'lar. 5 - Matches: 
kibritler. 6 - tobaccos.pouches: lastiktcıı tü.tün 7ccsc.si. 7 Cigar.lıoldcrs: 

yaprak cıga.raaı ağızltklıarı. 8 - Cigarctte·holdeı;s: cıg~m ağızl1gı. 
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Madeni kutularda ve senelerdenberi denenmiş en tesirli ilactır. Eczahanelerde bulunur. 

ismine dikkat : ~ 
1 •jlllıl. l ı il, lı· ıııııı ·ıı ı 'i 

1!. ' 1! .:ıı 1 1 'ır· :
1

• 111111mıııı~mıın 

~ .................................. _ 
e 

Baş ağıroso 
Bilyilr bir ıztıraptır 

Basınız 

ağrıyorsa 

Derhal bir 
Kaş 

Sefa/in 
3.Jınız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütün ağrıları 
derhal keser 

Eczahanelerden 
t ilk ve t2 ilk 
ambalajları 
arayınız. 

. 
ClQiP~ HEZLE, BAŞ VE DiŞ,. Ki RI KLI K 

BüTüN AGRILAQI DİNDİAİQ.. 

•=== 16 temmuz cuma gttnU 11 11mcmm==• 

1 
Pa orama Ba ç sin . il 

Büyük Sünnet Düğünü H 

1 
Münir Nureddin - Hamiyet ~i 
Bir çok numara ve sUrpr~z1er Tel. •toas i~ .. 

:ı::::n::::::::::=:::::::::a:::-.:m:::::::::::ı:::::ı::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::il 

MAZON iıim, HOROS markasına dikkat 

MiDENiZE 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yi· 
yenler, fazla, baharlı ve biberli 
yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZİMSIZLIK, a· 
ğırhk ve baş dönmeleri hisseder 
ler. 
MAZON MEYVA TUZU HA. 
ZIMSIZLIGI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
lNKİBAZI defeder. BugUnden 
bir §işe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstahzarla kıyas ka • 
bul etmez. 

Niğdenio Şekerpa
re ve Doreodelerl 

• • • 
5 kiloluk Şekerpare ve Darende ka· 
yısı sepetlerini Ankaraya 72, Be
yoğlu, Sirkeci ve İzmirc 92 kuruş 

1 
karşılığı E~rcslc yetiştiririm. 

1 Niğdcdc .'lcibzeci Durmuş Ali 

1 Dr. lhsau Sami 
TiFO AŞ/Si 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu

afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

eczahanede buhınur. Kutusu: •5 
kuruştur. ___ .. 

Bet;oğlıı Sulh Mahkemesi Ba., yaz_ 
ganlığırnüın: 

lstepan, Satanik, Maryan ve Osga
nın müştereken mutasarrıf oldukları, 

bin üç yüz lira muhammen kıymetli 

Pangaltı Bayır sokak 59 numaralı evin 
tamamı şuyunun izalesi için artırmaya 
konulduğundan 6.9.937 pazarertesi gü
nü saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu 
Sulh mahkemesi başkatipliğinde mti· 
zayede ile satılacaktır. Artırma bedeli 
muhammen bedelin SO 75 mi bulursa o 
gUn ihale edilecektir. Bulmadığı tak. 
dirde 15 inci günUne gelen 21.9.937 salı 
gUnü saat 15 den 16 ya kndar icra olu
nacak ve en çok arttırana ihale edile. 
cektir. 

1 - Hanenin evsa!ı muhakeme b~ 
katipliği nezdindeki 937 - 26 numaralı 
dosyada yazılı olduğundan anlamak is.. 
tiyenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye 
ve belediye vergileri, vakıf icaresi, del
laliye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
müşteriye aittir. 

3 - Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin %7,5 nisbetindc 
teminat akçası veya ulusal bir banka
nın teminat mektubunu getirmeleri 
§arttır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden itiba
ren 7 gün içinde muhakeme kasasına 
yatırılacaktır aksi takdirde ihale bozu
larak farkı fiyat ve zararı ziyan ve fa
iz kendisinden bila hUkUm alınacaktır. 

5 - 2004 ııumarah icra ve iflis ka
nunun 186 cı maddesine tevfikan gay. 
ri menkul üzerindeki ipotek sahibi ala
caklılarla diğer aliı.kadarlar gayri men
kul üzerinde haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını isbat 
için ilan gününden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleri ile birlikte 
satış memuruna müracaat etmelidir 
aksi takdirde hakları tapu kütüğü ile 
sabit olmıyanlar satış parasının pay
laşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhane
sinde herkesin görebileceği yere W)ıl

mıştır. Fazla malumat almak istiyen
ler 937-26 sayı ile başkiıtipliğc mü. 
racaatla.rı ilim olunur. 

(V. No. 22573). 
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varken bu ıztıraba 

ka.Uıuıılır mı 

Ü p Ü 
Ba§, diş, ağrılan, nezle, largmhk ve ÜfÜtmekten mütevellid bütiiO / 

rablann ba§laması ile beraber aklınıza gelen ilk iaim olınabdıt· 
MD<dleyn bczmacflan, kalp '1:1• 
lb>öbırekleıre dokunma~aıra 

1 En seri tesir, en kat'i netice 
Tecrübe ediniz -----

Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrllld' 

• 

T A K S ı• M Belediye 
bahçesınd 

Mevcut pırogırama no&vete 

lzmirden gelen erima 
T anburi F AHRI tarafından Anadolu halk türküleri. Çalıku,u 
FlYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir 
genci tarafından BOKREŞ radyosunda dinlediğimiz Si 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

lslanbul OUmrUQU Ba, MUdUrlUjlUnden: 
Kunıçeşmedeki Liman idaresinin an treposunda bulunan satı§ anı 

ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya. hırdavat, aktariye. 
~ya makinala.r, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye ve ~~ 
nılecck eşya 20-7-937 gününden itibaren her gUn saat 14 den 18 e 1' 
zarlık ve arttırma suretlerile ve peşin para ile satılacaktır. lsteklile# 
verişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen gün ve saatte J{urıl 
k~. an~lan satı§ komisyonuna gelmeleri ve istiyeıılerin satılacak eşya.Y1 ~ 
gorebılecckleıi ve satı§ müdürlüğü diğer ambarlarında. mevcut olup 8' 
edilecek eşyanın da bu ambarda satılacağı Hin olunur. (4101) 

.. . .::-. "' ..... :,. 
··'····:·~ . -· ... . . . . .... .. . . 

SAF 
SABU 

. -·-.:.. .. · .. ~ - ~ ......... .. 
-.......: .. .. . 

I 


