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Harpten vaz geçnıesini 

. ir kıvı mciiırmacaaılnyapabcakuları,mmsöaylhüyaorllalrey·ı Fransa da aynı yolda bir müracaat yapacak; 
trıahvedebileceğini tam 30 Sovgef Rusganzn fak ip edeceği hattıhareket a 9Ün evvel yazmıştık ise henüz bildirilmedi 

ı se .. 11in susuzluk Fakat Japonya Çine 
derdi halledilmelidir sevkiyatında devam 

asker 
ediyor 

Parsi, 16 (A. A.) - Gazeteler Ame. 1 
rikan memıbin den gelen ve 1nuyenin 11 
üç milyon Japon askeri mütckaidine 
ikinci milli müdafaa hattını teşkil et. 
mek üzere hazır bulunmayı emretmi§ 
olduğuna ve 12 inci fırkanın şimali 
Çine gitmek üzere Kurumeyı ter:ketmis 
bulunduğuna dair olan haberler dola. 
)''1siyle fevkalade alaka göstermekte.. 
dir. 

Amerikada. alilka 
Vaşinf<>n, 16 (A. A.) - Reisicum· 

bur Roozcvclt hafta tatilini mutadı 
hilafına olarak v.~~ı:ıgtonda geçirecek

( Devamı 4 Uncüde) 

ikişer metre boyunda 

~nı.• /aetayı seyre cUnı rden lJ!ıkı m f' ·a .. 

· .. . f lorya : treninde 

3 tayyarecinin 
muvafrakıyeti 

~.ıÇaklan.an kad n 
Sovyetleı:- mesafe 

rekorunu 1016 kilo
metre farkla kırdılar 

"(J~ kıskançlığa mı luuban gillı? 

L ınayetin esrarı 
"ten·· ~~~ksa.,!!~ anlaşılamadı 
la1~tt ve işleni 

8 
çe~ece treninde gelen birisini de yaralamıştır. Hadise 

1?ııı b Yan bir c~ ebebı henüz an - ıudur: · 
t\i~ 

1
el faşlarında aby'cı olmuştur. Alt - Çekmecede oturan Mustafarun ya • 

c ce b' ır ad ır kadını b arn, orta yaşlı nında hizmetçi iken on beş gün evvel çı. 

I 
~ 

·' . 

ıçaklarnıı, imdada (Devamı 4 üncüde) 

Arnerıkan boğası 
kernerini geri 
alabilecek mi ? 

Amerikalı güreşçi Bul Komar'ın 

meşhur kemerini Mülayime kaptırdık • 
tan sonra, geri alabilmek içjn günlerce 
uğraştığı ve nihayet gazetemizin tavas • 
&utu ile meselenin halledilmiş olduğu -
nu dün okuyucularımıza tafsilatiyle bil • 
dirmiştik. 

Bu sabah sıkan ''Akşam,, gazetesi, 
bu pazar Taksim stadında yapılacak 

son karşılaşma için, Mülayimin kemeri 
Amerika konsoloslugu tercümanı Nüz • 
het Abbasa teslim ettiğini ve maçı kay. 
boderse hem kemeri, hem de koyacağı 
500 lirayı Komara vereceğini yazmak -
tadır. 

San Diego, 15 (A.A .. ) - İlk besal>". 
lara göre, Sovyet tayyarecileri 10.200 
kilometre mesafe katetmiılerdir. Bu
güne kadarki cihan rekoru 9.184 kilo
metre iıdi. 

Kontrol aletinin tetkikinden sonra 
bu yeni dünya rekorunun resmen tesci
cil için beynelmilel havacılık federasyo 
nuna müracaat edilecektir. 

(Devamı 4 ihıcüde) 

sa'lto ırlla : 
Gene Mecidlyeköyil 

için ••• 
DUn, Kurtuluşta, bUyUk bir tali eseri olL 

rak nz zıı.rnrla ntıatılruı tchlllte, aiti.kadar. 
ların ~kkaUni bugUn bir ılaha Mecidiyekö. 
yU Uzcrlne çekmeğe bizi zorladı . 

.Evleri tahtadan, ııusu:: veya .suyu az bir 
mahalle için bir yangının ne bUyUk ve aman 
vermez bir Met olduğUnu uzun uzadıya l.eba 
ta çe.lı§lllak lüzumsuzdur. Eğer dUn rUzg!r 

Dün de bahsettiğimiz gibi, M:ilayim tam zamanında dinmemiş olsaydı Slncmköy 
- Komar güre~i matbaamızda halledil. yangınının bl!nçoııunu altı cYle kapamak 
mi§ti. Kemer dündenbcri matbaamızoa mUmkUn olamazdı. Bununla beraber biz 

MeC'ldlyeköyUne yalnız •'yangmda kullanı. 
maMuzdur. Pazar günkü maçın galibi -

lır,, tljyc su istemjyoruz. Bu ıruyu temin eL 
ne tarafımızdan teslim edilecektir. meğc çalı§maktan maksadımız, hiıkm susuz 

Taraflar biribir1erinc para verecek luğunu Gidermek, halkın kolaylıkla su bula. 
değillerdir. Organizetörler hasılattan hilmcslne lmKAn verme.it \~c bu tifo gWılel".in. 
bir kısmını her iki · pehlivana • mevcut de McdcUycköytındc otı,ıranları eakalarm pis 

• . . t~nekelcrlndcn kurtaorıa)\\Jr. 

tir. Buna sebep Uzak aarktak; •raziye. zerine, Fransa. İngiltere ve Amerika. 
tin çok ciddi bir mahiyet alm Jır. tarafından mU§tcrek bir teşebbüste Amerika ve Jngilterenin buluntılması için Amerikanın kendile-

teşebbüsU rine iltihak etmesini istemek arzusun. 
LOndra, 16 (A. A.) - İngiltere He da bulunmuşlardı. Fakat, bu teklifi 

Amerikanın, sulhün idamesi ve Çin _ herhangi bir diplomasi cephesine işti. 
Japon ihtilafının dostane bir §ekilde rak etmek istemiyen Amerika arzuya 
hnlledilmcsi için Tokyo nezdinde ayrı §ayan görmemi§tir. 
a~TI te~ebbüslerde bulundukları öğre. r İyi bir menbadan öğrenildiğine göre 
nılmi§tir. Fransa da. İngiltere ve Amerikanın te 

İngiltere ile Fransa Çinin talebi il- (Dcvanh ..t üncüde) 

Türk-ltalyan dost:
luğunu Musolini 

nümune gösteriyor 
Avrupa devletleri arasın.da sulhü 

kuvvetlendirmek ve bu devletleri yeni. 
den silahları azaltmak yoluna sokabil
mek imkanlarını araştırmak için Avru. 
pa merkezlerinde temaslar yapmakta 
olan ve resmi bir hliviycti olmamasına 
rağmen bu temaslannın yarı resmi bir 
mahiyeti haiz bulunduğu tahmin edi • 
len İngiliz sosyalist liderlerinden Lan~ 

bury Hitlerle konuştuktan sonra Roma
ya gitmiJ ve ora.da Hariciye nazm kont 
Çiyano ile beş defa konuştuktan son • 
ra Musolini tarafından da iki defa ka
bul edilmişti. 1 

Lansbury İtalyayı terkctmezden ev. 
vel gazetecilerle yaptığı uzun bir mü
lakatta şunları söylemiştir: 

(Dcvamt 4 üncüde) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

1592 
Lirallk 

Muhtelif 
hediyeli olan 
Bu müsabakaya 
m \bil !hl ak ka ık. 

· iştirak ediniz 

6 
Artist : e Mayo : a 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
konturat mucıbın~e - tcv~ı edecekler-. Belediyenin bu gü.zel arz:umuzµ y~rln~ 
dir. Bu haftaki karşılaımani~ e~ mühim j • gctirmeme.ııl için er~ada hiçbir ııebeb ve' im , 

(Devamı4 üncude) kAnsızlık göremiyoruz. HABE.B 

Bu aı tistin mayosu hangisidir ? 
-· (Taf siwtı ıı inci 8(1.yfa,mtidaaır), 
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2Jış Siqa&a: 

Japonya cesaret 
edebilecek mi ? 

Yazan : Şekip Gündüz 
Japon kuvvetlerinin Pekini muhasara ctUkleri haber veriliyor. Bu haber, Çln<.leki ııon 

btldlsenln, liylo Japonya taratndan i§aa edildiği gibi, ••manevra yapmakta olan Japon k.ıt& 
Jarma ÇtnWer taratmdan yanlı§lıkla ateı n-:ılmumdan., doğmu§ olmadıfını, bll~la Japon 
kumandanlığmm plADlı bir harekeUe şimal! Çlndekl Uç vllA.yeU zaptatmete kalkışınıf bu
lunduğunu isbiLt etmektcdlr. 

Japonyanm §imal.1 Çtndcld bu Uç vllA.yote karşı olan hırsı ötetlenberl malumdur. Manı;u. 
rl'yl Çin vatanından koparıp §U garip imparatorluğu kurdu kuralı Japonya mUtemadlyen 
ffmall Çin v11AyeUerinde karanlık işler görmekte ve ıulbU 11cven insanları fğrendlrccck 

ttırlU tUrlU l3.lırlktlt yapmaktadır. 

Tokyodaki umuml erklnıbarblye dairesinin bedbaht Çine musallat ettlfi o meşhur 
Japon LA.vrcnıl general Dolhara bu vlllyctıerde yalnız mcfscdct dokumak lçln dola§ıp d'Jr. 
maktadır. Acaba Japonya bu Uç Çin vl\ll.yl'\iııe karşı neden bu kadar basaaatır? 

Bu suale cevap vermek için haritayı ı>l .? almak lhımdır. Bu harim blr zamanlar. Man 
çu han danının idare etmekte olduğ'u bUyU~ Çin imparatorluğunun son otuz yıl içinde <!r. 

:vamıı harplerin ve 1931 Çin • Japon muharebesinde uğ"rndığı Cctrtkctin yUzUnden, 
tam yedi !asma nynlmır bulunduğunu gösterir. 

Bu kısımlardan ilk lklsl eski Mongollstan eyaletinin parçalanmasından doğmu~tur. 

Mongollstan eyaletlılbı bir kı.smı lsllklAllnl llA.n ~tmlş ve merkezi Ulan Batur olan Mon. 
gollstan halk cumhuriyeti adını almıştır .• Geriye kalan kısmın bir parçası Ma11çuko lmpa. 
11Ltorluğuna katılmııı \'c iç Mongollstan adını alan diğer kısmı ise g(lya Çin hUk(lmeline 
tabi kalmıştır. 

UçUncU parça, Çin _ Japon harbi sonunda blldiğfmJz tekilde Japon nllfuzu altına soku. 
lan Mançuryadır. 

lnglllz nutuzu altmdakl bUyUk ticaret merkezi Kantonıa civarı, dördüncü kısım, mil. 
U Çin hilkQmeUnln idaresi altındaki mUstakll Çin vatanı,. Beşinci kısım ve komURlııt Çin_ 
illerin h"urmut bulunduktan devlet ise altıncı kısım addedlle't:.lllr. Yedinci kısım ile pmalen 

Cl'lbet ve Kızıl Çin, ıarken }4llll Çln, cenuben Kanton ve Siyam ve garbcn gene TU>eUe 
lıudutıanan bUyUlt bir kıtadır ki burada hiç kimsenin fermanını dinlemlyen bir takım ge. 

ııeraller blrlb!rlerlle dalqmaktadırlar. Bunların dıı blr kısmı Sovyet nüfuzu altmdadır. 
MllU Çin hUk~meU zayıfbr. Japonların ,evtrdlltlerl entrikalar yUzUnden Avrupa 811lb 

fabrlkalan keııdll1ne aoıı alatem aUlhlar satmamaktadırlar. Bu ytlzden gerek Km1 çın 
Ue ve gerek yedinci parçadakl Sovyet taraftan generallerle blr lUrlU bata çıkamamak_ 
tadır. O halde, gUnUn birinde Kızıl Çln denize ulaşmak, bir mahreç temin etmel< ister de 
Jnı tıç \11Ayete ıaldınrsa buna kJm mani olacak? Japonyanın komUnlıtıerl Peçlll körtezL 
ıı,e !ndirmemelt için çalııtığmı Rus _ Japon harbtndenberl bUyük bir ktskan<;lıkla ellnde 
tuttuğu Portartırm yanı bafmda böyle tehllkell bir komşunun belirmemesi için gayret 
g811terdiğinl iddia edenler de vardır. 

Çin çok uzaktır. Haberler bl.ziı o kadar deflılk kaynaklardan çıkarak, o kadar blribt. 
Je zıt atızgeçlerden geçerek geliyor kl h&dlaelerin kUnhUnc tamamlle vaaıı olmak mUmkUn 

olamıyor. Fakat ha öyle olmuı ha böyle; bir harp dalına dUnya lçln bir tehlikedir ve IU1. 
hü seveııler harbin blr vuıta glbl lrullanılmamıı istememektedirler. 

Acaba .Avrupanın en bUyllk kuvvetleri kartıamda Japonya btr defa daha lı&rbl hort. 
tatmak ceareaıd ıtıttereb!lecek mı T Şeklp G'ONDtiZ 

Spt>rda eski telakkiye 
v eda günler i 
yaklaşırken .•. 

Yazan : Hara Davut 
Bir memleketin sporu stadyom adı 

verdiğimiz çıngar meydanlarında oy. 
nanan futbolc inhisar ettiği gün o 
memlekette spor denen şeyin izi belir. 
sizleŞtiğine, kalmadığına, bilinmediği. 
ne inanmak lazmıdır. 

Spor, tabanı çivili bir çift kundura, 
ve iyi pompalaiıml§ bir deri topla ne 
hulba edilebilir, ne de hullsa edilme
sine milsaade ve imkan vardır. 

Futbol llzım mıdır? Elbette 13.zım
öır. Sporcu bir memleket f utbolü, fut. 
bol teşekkilllerini ihmal edemez. Nete. 
kim ibugtine kadar halkın ve devletin 
!l'ürk fuobtlcUlilğUne ve futbolcülcrine 
gösterdiği müspet alika meydandadır. 
Lakin her maçta sahaların program 
harici bir ekstra maça sahr.e olmasına 
öa artık hiç kimsenin tahammülü kal. 
mamııtır. Memleketin iç politikaaına, 
kültürüne ve umumi nizamına dikkat 
etmekle vazif edar bulunan yilksek ma. 
kamlarla yaptığımız temaslar hiç de 
bugünld1 futbolcUIUğümUzUn lehine bir 
netice vermemiştir. 

Futbol bime pek bqıbozuk bir hal 
almıttır. Yıllardanberi çok yanbt bir 
Yola apılmıf oldufu ifte bug(ln mev. 
ud çılrmıza glrmlf olmulle ablttlr. 
Şimdi ne olacü? Bu halde mJ kala
cak? 

Her wmu olduP-gibi, bu yıl da 
gehr1 a1lakbullak e4enk maçlar bltmll 
bulunU)'OI'. Arbk bu iti rahat rahat 
konupblllrlz. 

enerjisini bu sahaya tevcih etmezden 
önce; 

- Acaba bu adamlar bu işte daha 
nerelere kadar gidecekler? 

Diye kemali sabır ve tahammülle 
vaziyeti seyretmiş sonra kar~mı ver. 
miş ve iete nihayet spor Bızansma 
paydos borwıunu çalmıya hamlan. 
mqtır. 

TUrk devletinin dünyayı hayran ede. 
rek ulqtığı hedef ıudur: 

''Bir, biribirinden ayrılmaz, parça
lanmaz, tam ve disiplinli millet.,, 

Eh ... Böyle bir milletin teeekJdllU 
anında birtakım tayf alarm kendilerhı
de imtiyazlı birer mana vehmetmekte 
devam edebilmeleri bUyUk bir cUret 
olur. 

Türk milleti siniri ve onuru olan mil. 
!ettir. Biz atılgan insanlarız. Ama L 

tılganlık hasletimizi bafrbolUkluktan 
kurtarmak karannı da çoktan Vermit 
bulunuyoruz. Sinirimizi kaYbetml~ 
ğiz. Onurlu kalmakt&k.1 ıararmm blL 
yUktUr. LA.kin bu ainlr, bu onur ve bu 
atılganlılı memleket lchıde zUmre 
zümre, tayfa tayfa blriblrimize kartı 
defi!, hep birden, el ele vererek tek 
cephe halinde blZlmle boy 8lçtlpıek 
cUretlnl h1llettlreDlere k&r11 kullana
cağız. 

Spordan anlMJimıu mana bu hu
leUerlmlsl daha iyi forme etmetl ve 
kUçtlk ktlçtlk çaylar halinden kurtarıp 
kUçUk ktlçtlk çaylardan btiytlk bir ne. 
bir halkedecek blr mecraya aktarması. 
dır. 

Kara DAVUT 
(De'1Gmı 7 ınoide) 

Eter, rengi.renk 16mlüll timlerle 
p.traııç oynamanın keyif verid sehl· 
rlnl tatm11 olanlar bu kepıeketln de. 
vam edip gideceğinl l&DIJOl'lua kn. 
dileriDe acınır. ı--------------

Tllrk sporunun memleket lçlnde ve 
memleket dıfmda bu memlekete l&yık 
ve bu rejime uygun bir Qehre gölter. 
memeabıe daha \4ZU!l mllddet llkayt 
bJmacafmı, mUaamaha ~llecelinl 
sanmak hat&lann en bU.yUitıdflr. 

'l'llrk rejimi aporcu blr rejimdir. Bu 
rejim spor denince Polo'JU, bokeyt, pa. 
~ liriketl füt.bolle bir ayarda tutar. 
-~ 'lllriL'lpCJIUDll taMI tetebbu. 
ı.-m lpeJdt1lsymıia. uluorta teslfm 
ec!emei. BugUne kadar g&steniiği mU
IWD ... bu !fi murakabe etmesini bil. 
memee!ne hamledllmemeıtdir. Devlet, 
~k da.ha mtllılm itlerle uğrqtığı için 
tam pliıılı, xat'i ve azlnıll bir tarzda 

~~I 
Çayır 1 

OU&k bir çayırda '° tane inek kendilerini 
20 rtınıtlk ~ ot buldular. 

on&a ao IMk komut olAlardı bunları' 
30 «Un bealenebUecek kadar ot bulurdu. 

Fakat ayni çayırda 20 inek acaba kaç gUn 
beııleneblllrdl. Unutmayın ki çayırda bir ta 
raftan da ot yetlflnektedlr. 

Bu bllmecemlzln cevabi yannkl nUüamız 
dadır. 

'
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Sivas tan intibalar 
1 

Burada eskiden 140 mektep ve 1000 dükkan vanm§; zamanla 1 
tehir bu hale ıehnit. Fakat belli ki şimendiferin tatıdrğı nur ile göz-

1 
leri aydınlanan Sivas belli ki pek yalanda eski zamanlardaki ehemmi- \ 
yet ve güzelliğini yeniden kazanacak. 

fialkevlerinin köylerde evlenme 
işleriglede uğraşmaları fay dalı 

olacaktır 
Yazan·: Hüseyin Ri/at 

Sıva:~ Ha1kevi k-Oycülük şubesinin 7oadın üye'leri köylü 1oadınlarla beraber 
Benim gençliğimde memleketin asil 

sahibi olan "Türk,, mesel! banka gibi 
yerlerde yalnız kavaslık ederdi: banka. 
da müdüründen tut, en küçUk katibine 
kadar hepsi ya Avrupalı, yahut levan· 
tenlerdi; §i!Dendif cr idarelerinde de işi. 
miz yine kavaslık, yol ameleliği, makas 
çılık olurdu. 
BuıUn öyle mi? On beı sene bile ol· 

madan bir uctan öteki uca atladık. Ban. 
kada kapı kavası iken hem sermaye sa
hibi, hem de müdür olduk; §imendifere 
gelince yalnız müdür olup ele geçiıidi. 
ğimizi i9letmedik; dağları tatlan del• 
dik; ovalan~~= dmleriatladık: iıtc 
eskiden ailrglinler merkezi olan Sivas 
gibi yerlere alnınuzın teri, elimizin eme 
ğile raylar döşedik • 

Dlln Ankarada ilim; bugUn erken. 
den Sivaıtayım. Çok geçmeden bir gün 
sonra Erzuruma ve daha ilerilere har 
di, haydi gid~eğiz; karar bu kanr., 

• • • 
13ô0 metre yüksekliğinde bir yayla 

üzerine uzanmıt olan Sivası hiç ıüphe 
si% bUyük atalanmız ve medeniyetlerin 
de anası bulunan "Eti,, ler kurdular; 
fakat o zaman aldı "Kabra,, imiJ; Ro. 
malılar eline geçince (Sebast Öğilst) 
olmuı: belli ki (Sebaıt) kelimesi evri
le çevrtte "Sivas,, olmuı. Zamanla elden 
ele Blzanıhlar, Selçuldara geçmi9; tl. 
hanilerin, Rum eyaletinin, Kadı Burha· 
nettin devletinin idare, Osmanlılann da 
eyalet ve viliyet merkezi olmuı. BugUn 
"Yeni Tiirkiye cumhuriyeti .. nin ana 
rahmi 1 Bu sebeple Siva sa çıkar çıkmaz 
eşyamı bıraktım ve doğruca Atatürkün 
4 eylQI 919 da kongreyi topladığı lise 
binasını • haceder gibi - ziyaret ettim. 

BugUnUn genci, yarının her ıeyi olan 
talebe "evvel! vatanı koırumak llzım,, 
der gibi asker talimi ile metgul; biraz 
sonra kampa çıkacaklarmıJ. Fakat altı 
yUzU bulan lise talebesi arasında elli 
kaldar bayan bulundufu halde talim 
edenler içinde onlardan bir tanesi bile 
yok! 

Mektepten otele döndüğüm zaman 
''acaba Evliya Çelebi Sivas için ne di
yrx? diye merak ettim ve Sivas me-bu. 
su Ziya beyin ıehir halkına açtıft ken
di kütüphanesine giderek öğrendiln ki 
o vakitler Sivasın 140 ilk mektebi ve 
bin dilkkiru varmıı. Fakat fimendiferin 
tapdığı nur ile gözü aydınlanan Sivaı 
belli ki pek yalanda eski zamanlardaki 
ehemmiyet ve gUze11lğini yeniden kaza
nacak. Atılan admılann görünUıü bun
dan sonra atılacakların daha büyük da. 
ha eulb olacaiıru gÖlteriyor. 

Memleketi ilciye ayıran ve yanya ka
dar yapılmıı ilan bulvann, öteki yanıı 
da kazılıyor, iki tarafındaki eski, toprak 
dükkanlar yıkılıyor; elektrik direkleri 
dikiliyor; vali bay Numi Tokeri ziya. 
retimde "çalıflwı bir belediye reiıimiz 
var, hep o yapıyor,, dedifi halde, batb 
bir ymie belediye reislle görtl§tUm; o 
da "bay Valinin sok büyük himmetleri-

Sıvas Halkevi KQ1jcillü7; şubesinin 

geç-en gün başgöz ettiği köylü gelin 
!JÜ001J 

lcdir ki bunlar meydana gelebiliyor,, 
dedi; anladım ki iki temiz hüsnüniyet 
clele vermiş. 

Sivaslıların büyük ve haklt bir arzu. 
lan var: Kongre dolayısilc saat kulele
rinin bulunduğu ve 1C1ırin her yerin. 
den görünen tepeye o şerefli ada layik 
bir "Atatürk heykeli,, dikmek. Evvelce 
karttlaıtınlnut olan projeyi brrakmıı· 
lar ve Alman heykeltraş "Torak,, a bir 
batka proje hazırlatıyorlar; haklan da 
vaT: O günkü kongre bugünkü cumhu. 
riyetin anası! 

Sanatlar mektebi Sivasın yüzünü gül· 
ldürecek, g8ğsilnU kabartacak kadar 
ilerlemiş, Mektebe ıittim; müdürü olan 
zat şehre inmiı; fakat gördüfilm ıeyler. 
den anladnp ki kiymet biçilemez dene
cek dCTccede yüksek enerji görüş ve bi. 
liş sahibi. 

f darc memurlarının deliletile ziyaret 
edebildiğim eıya anbannda o kadar çok 
ve mütenevvi demir eıya ve alit ve 
Cjievat gördüm ki .. Hayret; sanayide 

kullanılan - kaba saba değil ha • ne 
kadar ince iletlor varsa hepsi o Türk 
yavrulannm yuvasında yapılmıg. 

Halıcılık kısmında ise daha büyük 
hayretlere ldüıtüm; en büyük ve desen 
itiban1e en incelcrine kadar bütün tez. 

gah önlerinde çalııanlar hep 10.15 ya• 
ıında mini mini yavrucuklardı, Arala· 

nnda mektepleri kapalı oldufu için ça. 
h~rak ana ve babalarına yardım edenle 
re de var. tılenen hahlann dolrunmul"! 
kıaımlan görillUyordu; mini miniler 
mütemadiyen ellermdeki yilnleri, te.z-
gahtaki gerili iplere baflayıp kesiyor. 
tardı; hem de ne süratle ! 

Ankara, İzmir sergilerinde birincili
ği elden hiç -4üflinniyen, dünyaca da 
töJıreti olan ba Bklar- itte bu ..yaıırru. 
culdaT taraf~n yıpılıyonnuı l 

Bilmem na11l -oldu da ''bu kaçadır?,, 
Wyecek oldum, hemen "o satıldı efen· 
dim,, cevabını aldım .. 

Acaba gösteriı mi yapıyorlar diye 
baıka bir halıyı ıordum; ıördum ki 
imallthanede itlcnmekte olan • aayma• 
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dlatµıta daie - -Hammallık 
kalkarken _ 

Y ARINDAN, yani 17 i'1' 
1937 tarihinden iti~.ı.ıf 

tanbul'dan sırt ve sırık h~ ,,. 
kalkmağa başlıyor. Bu kararı ~ 
niyetle kareılamalıyız, çUnJcil . 1' 
oğluna daima hürmet edilmesil11 ~ 
yen, onun • bugUnkü medeniyet~ 
lanna göre • ancak hayvanlara. 1' 
neye yakışacak işleri görmesin~. 
olmıyan bir düşUnceden doğnılll aıaı' 

Asıl hürriyet, ferdin değil, j'fYI 
insan cinsinin kurtulınasındadI~" •°" 
lik yalnız köleyi kUçültmez, k~l~~ 
!anam da • bilhassa onu • kUç ;ıJ 
Bir insanm, ağır bir yük altınd~ 
büklilnı, burnu ucundan ter al<;~
ıstırabıa yürümesini görünce iÇJP",ı
bir utanma çökmesi lfızımdır. ~: '11 
.zim gibi bir adamdır; onun ~1.ef 
tırap bütün cinsi, yani ayrı a~~ 
mizi ezer. Biz o ıstırabı kendi et! )t, 

duymayıp da ancak hayalimizle /1 
rıyorsak bu, ancak tesadüfen ~ 
tiğimiz bazı imtiyazların neti fll'_ 
biz de, başka prtlar içinde do~ r/' 
bir hammal olur, o ıstırabı fıl~J 
kerdik. Mesele sizin, benim ~ 
için sırtımızda taş, ağır yük d, 
mecburiyetinden kurtulmamızda ;ti 
yer yüzünde hiç bir kimsenin O 

buriyete dilşmemes'indedir. ~ 
Geçenlerde Fransız gaze ~ ) 

§Qyle bir haber vardı: Fr~.. t 
piya.nkosunun bae ikramiyeei ~ 
milyon frankı kanınan adam • -~' 
8inde bir bUyilklilk tevehhtlnl ~ 
meçhul askerin mezarına çel-~ 
rUp htlrmetle eğllmf§. Yani ta1lb jl 
olarak piyankodan Uç milyon 
kazanmanın kendisine bir~ 
ti resınt bir sıfat tevcih ettJi1JI' 
olup enıaali gibi harekete 1 
mUo. O adama gUlllyoruz; f~ 
dileri Iç'in ağır, tahammW 
dildan bir ~i bqkalaıı için 
bulanlar • yani aptı yukan h 
o adamdan daha az gUlünç 
Kuvvetimiz, $ervetimiz, ze'ki.Jrilz, ~ 
huyumuz ve sectyemiz,~ ~ f 
sadüf'Un,""hayat denen esrareos1'~ 
yankonun bah§ettiği im~ 
Bunların başkalarmda. bulu ~ 
tabii görmek, herkesin onlara ~'...
ni istememek bize ancak nah'Vt~ 
verdiği bir histir. o hls birtakJll1 ~ 
ler tcvlid eder: ananeperestlilCS-fl
tokrasi, milsavat aleyhtarlııJr... ;i,t 
kirler, nahvetimizden doğan Jıet 
gibi, insanı alçaltır. ~ 

Sırt ve sırık hammalhğının ~J 
sım, insanın ağır işlerden ıcurttıjf 
tarihinde yeni bir hatve old~ ~ 
sev:nçle karşılamalıyız. Har.:;..~ 
makine o işleri insandan ç\>k cı~ 

göfiir, NurulWı ~ 

dım ama - elliye yakın nefiı ve ısı~ 
na halıların hepsi sipariş üzC'l"::ı fi 't 
lıyor; daha beş misli sipariş va ~ 
ha garib:ni söyliyeyim? Bazı tİ;'-_ 
kendi siparişlerinin daha evvel ~ 
ması için hatm kırılamayacak ~ 
iltimaılanna bile bq vuruyorla . . . ~ 

Bura Halkevi köycülük tll~~ 
Uyeleri de her vakit uzak, yakıO Z 
de cevelinlar yapıyorlar. soıı c: ~ 
lanrila evvelce taaarladıklan bit. ~ 
me işini de baprmıpr, yani o; ._I! 
başgöz etmiıter,. Kuruyuıca_~ e'~ 
fena adetlerimiz var ki Jıpek ~, 
mek istiyenleri yıllarca birbirlll..,..-

rum brrakır. ıc6f! 
Çünkü masrafa mütevııddf· tl,ıi ~ 

lük kollarının bu yoldaki ~ ,. 
kere bu gibi .zavalblann k ~ 
şrrse Hıkevlerimıisin "niWll 
inden farla kalmayacak 1 - -~ r 

Halkevlerimldn bu cibi ·~~ ~ 
terine ehemmiyet vermeleri ~jılıj. 
lamdan faydalı otur: ma1Qnı .,.: 
lerimb davullu, zurnalı ve çok 
dUIUn yapmayı pek severler .,. 
için We eberiya bapu, ta~ 
çıbranlir, btrço1C borca ı · 
Eter Halkevleri bu yoldaki ' 
nru reııifletlne yalnız fakirl~ t 
zengincelerin de iarafm rt 1 
~elllet eder!erae, tuarnıf, "' 
noktat nazaTmdan çok hayırlı bit 
mut olurlar~ 



lG 'l'E'MM 
-~--~~z - 1937 

~ ~fft : 
1 
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Su Yazı 
t~hate çık Yı Yazdığım sırada bir se· 
ıı,.., tnak ka · · """<ip cttitn. rarmı vermıştım. 
\tar. Fakat · Hareketime on saat 
~k. on Yedek ve gündelik ola· 
"ar. YaY~"l.ı Yazmak mecburiyetim 
aa nı vasati b" .. .. d 1 , on ırer su tun an o. 
~ii dagh~zledte sütunu. Serlevhalar 
t ı e '"·ı lltn. Çll§rna g~ 1 Pek de yorulmuş· 

Bir k ısteıniyordum. 
dostum} lA 'f . - ,... a ati e ettım: 

har . \..lazete sah. l . . b" l'lte ni . ıp erının ır mu· 
~hyoru~ın Par~ verdiklerini §İmdi 
"illla :V • • dedim • Şayet bunlan 
~hal ~ıp ha"l.ır olarak biri getirse 
"'Ilı "'arasını . l w ... verıp a maga razı· 

··.e· 
lta~,n~k~uharrirle bir milyonerin 
'bır cev 1 

fark nedir~,, sualine şöy· 
- ıı_~~ vermiştim: 

qıu .... ~ısı de b" k"w dı . ~ . "il Pa ır agı n altına ım· 
tınc:İsi ra alır. Lakin şu farkla ki, 

)1.alıı~ b5ok Yazar, az alır, ikincisi 
ı bi ır sat k 

t Yek A ırcı Yazarak, külliyet· 
ttlec:t~te unu ele geçirir .. Bunu bir 
'tv,n biranla1.ttığım zaman, nükteyi 

va ı· 
'Ö . 

llİl)ı • Yley8 ırn~ e en para etmiyen be-
....., t, rn~ış 1 • dedi. 
......., 1-I tagfurullah ..• 

~0l 11~k~~r ... Estağfurullahı falan 
"takın 1

1 at! Bir gün hesap ettim. 
\t..._ atına ·· d 
~101'\ırn k' gon e öyle çqk imza 

~~Ya b;İ bunla~m bir tanesi yİr· 
~ttitlcti e gelmıyor .Halbuki mu 

~itrn~{azısı asgari iki, azami on 
ıra ediyor! 

('_ . .., . 
Sııt'~C b' 
~t(je b ır seyahat esnasındaydı. 
~:' to ulunuyordum. Biletimi al 

t td... ı::.rtesi günk ·· 
tc'· ~k . u vapurla hare-

Rıllı. tım. Uzaklara d w 'd 
itU..._ l~n b • d ogru gı C• 
~ ı,ıııtı . ır ye ek stok meydana 
et~ ıt ıcap d" d H 

h. "ile taah .~ -~yor u. albuki ga· 
~"<l eksi... hudumden tam on yedi 
.ı ~lldirı ~rn vardı. (Tevekkeli degilI 
~ti avyalılar d" w 
"" 'etf) 1 on ye ıye ugursuz 
ı~ı ıte o ·· h ' ıhılf. tek gun, ayatımın enbü. 
-~ orunu kırd , 
~ Yeni avd ım. Şam dan da 

Ilı Y • et etmi§tim G .. d"" 
tiııı C§ıl renkler ·ı· . k or u-
r • dırn ... • Ye§ı ı pe seve· ak ı . agıına h .. a · . r· ıı:ı, ga... .. -.r YI§ verrnı§ ola· 
lıtu c.ete sutu . l . 
~ n Uzun] ... nıy e Yırmi küsur 

arclıt... ugundaki m h ı·· .. '''· a su umu 
. 'N 

''ili~. e kötü olmu•tur 1 d" k 1' ~ . ıyece • 
l'ıııı abii: B k 
fi. ~ah .... Fauk adar da ifrata var-
~ b · at o .. k ~ ı_ ır tan . ' gun Ü yazılarım 

eıtt esı en .. 
tak jP kıraa~ k"t 

1b1 eserim diye, bir 
111tırnı~tır· !/ ~na nümune ola-

1 
· eşılden bahseder. 

k. • • 
ınc· b· • '•ı._. ı ır rek 

)'ek rı~tgün ., oruın. da: 

~il;~ •ntisap :;:et:~ı kapanmı§tı. 
ttçi . 81 olacağı h cegım gazetenin 
~ tiyordu akkında tereddüt 

Od rn. Bu "dd ~k Utmak da . mu et zarfında 
~itJ'aPan bir rnı-~temedim. Kitapçı· 
~tı ll"ı. Piy uesseseyi ziyarete 

tu,. b asada hAlA 
lı~ :ra İr t a a (yirmi beş 
~t n kitaplaodrnan) serisi altında sa· 

. F'· r an b· , 
~tin 1Yatta ır tane ısmarladı-
l'ıı .. .ı. e derhal ernutabık kalmamız Ü· 
ı:~ın ve "t • ~ Csrarı•• .. gı tım. Karacaah. 
~U r Y<qlt> ısırnJi kitabı sabaha 
~ ~· l"ab' ertC3i RÜnü t"b' ·· .. 
llç't1• ı, dost B a ıe gotur-

. um ay Ul . Ol 
'B vı 
··~ llnc} . 

de"" .01ay 'Ya. dıye hayretle sordu. 
'''Caı 1 <':ıyor F" 

tı;dir n er(!}) . • ·ıyat kıralım!,, 
bıti a' .. nadir •• . dıye mi çekindim 

~l §ıfahA" 1 
......., '> ll'lcla11 k 1 Ya anlarımdan 

oll'U <...ate açıverdi: 
~er d" n hazı b· k' \ 1'ab~~ ırn... r ır ıtabım vardı, 

f ht1ı,,~1 dostum 
~~ 1~da • kendisinden son 
tq~ doğrn

1 

tneV"l.uunun bile ka. 
Celi arnıı ld ... 

• 0 ugunu tahmin 

~t tıtc tn • "' • 
t) '1114 Ce]eki b • 

0tr tı if... . !tkaç sırrım.. Fa· 
1 "•u ~ 1Yı d ... "ld' .c~c" l • a()y) egı ır, bilirim ... 
lh.._ "c d' erne"l.d" , .. 
"l\~~~ı .. ·Kale . ı~. ı-Bkin, ace· 

aeti r ~ırnın ucuna kadar 
~evıreın d" c ım. 

(VA· NQ) 

Tuzcu sokağı 18 ay evvel lxı.şha bir f eldket geçir mi§, ve bıı~ıiin7di yanaın yerin hı 20 m.ctro öte.~inde yine sıaruzlul.: 
yüzii1ıdcn 18 ev böyle harab olmu~tu. Diğer tarafta ise, lıcr gün yanmak körk"Usıt içinde ya§'lyan Tuzcu so1."<lfjın

daki 'Uayan Re/anın evi öniinilc bu suk ağın talilı.siz sa7dulcrimlcıı bazıl.an._ 

lstanbul konuşuyor! 

Sinemköyünde yangın tehlikesini 
30 gün evvel haber vermiştik 

Kaymakam ve Nahiye Müdürü felaketten bir gün 
evvel buraları gezip tetkik etmişlerdi 

Yazan: Haberci 
Tam 30 giln eV\'el, l& haziran çarşamba 

günU (lstanbul konuşuyor) sUtununda Sinem 
köyü yazmağa bqlamıştım. 

Bu çok deruı mahallenin ilk yazısında 

verdl~lm ııerlcvba şuydu: 

(BlR Kl\'ll..C11'1 SUSUZLUKTAN 
K.\ \ 'RULAN BU MAJL\LLEl't ÇIRA GİBİ 

\'AKACAKTIR) 
tşte bu yazımda c;ıkan parçalardan aynen 

blrkac;ı ııatrr .. 
Kurtuhı,ııı, l'enlşehlr amamda sıkı&mı' 

olan Slncınl:öy li\ğ"ımlara boğ11lmu'.!, flnınız. 

luktan yanarak aklrn almryııcağ'I kadar bo. 
7.nk sokaJdannda karanlığa gömUlmll, bir 
ııtemttlr. 

Slnı>mköy için ~·azacnkJarnna b:ı,ınrl,<'n, 

dertlerin, ııdatetın n<'ttslndı>n ba,J:n nc:ıjtrmı 
ttatrrryonım, dr!!Pm. ml\balı\ğa etmrmı, 0111. 

rJm ... 

Bir e.iln pire gibi 
yanacağız ı 

Slnemköyiln ılk gezdiğim yeri tuzcu sol~n 
ğı oldu. 

Bu sokakta konuştuğum kadınlar ı;;öylo 

dert yandılar. 
- Bir dt'#il, be! dt'lil, on delil ld dertti 

mir, anlatmakla bitmez. Ba,ırca df'rtlcrlnılı; 
açıktan akan lAj'mılarla, yollanmıun karan 
Jıtı \·o 8U!!Uz1Uğudur, 

• • • 
Genç bayanlardan biri anlatmağa başla 

dı: 

- Susuzluk da canımıza tak dedi doğnı 
au. Terkos semtimize bile uğramıyor. 

Gec;en sene mahallede bir yangm çıktı. 

Susuzluk yil.zünden büyüdilkc;e büyüdü. Az 
kaldı topumuz birden pire gibi yanacaktık. 

Yangm bin bir müşkUllUa . ancak 18.20 ev 
yandıl<tan sonra söndUrUldU de, biz de yaka 
yı kurtarabildik. 

Allah <'ıılrgesln, ufa('Jk bir kn-dNmdan 
büt\in mnhalle bir ~ıra glbt yan~ak1ır. 

Evlerimize su verilmesinden vazgeçtik. 
Hiç olmazsa mahalleye bir yangın musluğu 
yapsml!'-f! .. ..... 

Bayan Refa isminde genç bir kadın: 
- Ben, dedi, 13 senedir bu mahallede otu. 

rurum. O zamanlar bu koca semtte ancak 
3 TUrk ailesi oturuyordu. Biz muhaclrdik. 
Bu evl verdiler geldik ta§mdık. 

Siz~ bir feY söylesem inanır mısınız bil. 
mem! 

Be.n geldiğim geleli, Belediyenin blr kere 
oleun bu mahalleye uğrayıp bir kazma vur_ 
dutunu görmedim. 

Ben belediyecileri 13 senedir görmedlm a. 
ma, onlar ktmbtlir kaç 13 senede buraların 
semtine uğTamamışlardır. 

Biz hlssemlze dUşen bUtun verfllerlnl, 
yol para.ııını. tan:ılfiyeyt, tenvlriyf'vl vem;ıi
yor muyuz? TabU veriyoruz. Peki ibUtun 
bunlllrı yaptıktan sonra her vatandaşın ma. 
llk olm,ası llzım gelen haklara nl<:in sahip 
olmayalım. 

Niçin, ufak bir yangmdA yanmamız, !Ağım 
kokusundan bunalmamız, bozuk sokaklarda 
blrkıu: kere dUşmeden yürümemiz, önlenme. 
sin. !şt,. bUtun hunları İstanbul BelP.dlyeııin. 
den eormak IA.7Jm ~c,til mi? 

Tam 29 giin 
sonra 

Bu satırları ya.zdığımm tam 29 uncu gUnü 
yani dUn, Slnemköyün yanmakta olduğunu 
duyar duymaz, lc;:lm sızladı .. 

- Zavallılar diye, düı;ıündUm. Yanacakla.. 
rmr evvelden blllyorlardr. Bana: 
"- Bu auımzluk yüzünden bir gün pire 

gibi yanacağız., diye avaz avaz bağırmışlar. 
dı. 

• * • 
Hl<: vakit kıwbetmedı-n hPmen otomobile 

raııgm mcydanuıc7.a, yangııı resimlerine 1wk:nwl,: içiıı yeni çık<rn lfabmi 
J>CZyl<ı§am ıyorlarclı 

Yangın yerinden bfr görihıii§ ve yan. 
gından az bir zararla 'kurlulan talili 

bir ev 

atlayıp yangın yerine koştum. Tallin garip • 
cilvesine bakın ki, yangın, buraları gezdiğim 
zaman bana bilhassa yanmaktan, kavrulmak 
tan en fazla bahseden sokaktan sokağından. 
çıkmıştı. 

Gec;cn sene kül olan JS ev harabesinin 
biraz )'Ukanaı yanıyordu .. Öğle Uzer! yanı:ı
nın ha\'adistnl o günkü gazeteye reshnlerlle 
beraber alelll.cele yetiştirdikten sonra saat 
Uçe doğru, tekrar talisiz mahalknln yolunu 
tuttum. 

Yangının 

seyircileri 
Bu sefer yangını G evi mahvederek hemen 

hemen tamamen sönmilş buldum. 
FeH\ketıi sokakların civarı binblr çeşit 

halkla. doluydu. 
Evinin kUlleri önUnde şa§km §~km balmn 

insanlar. ağlayanlar, feryat edenler, enkazı 
kanştırıp hAlı\ bir şeyler bulmağ"ı Umlt e. 
denlt'r ve hcdava Yaklt geçirmek istlyen iş. 

siz güçstizlerle, 2 saat evvelki yangrntn ha... 
vadisini resimlerini yetiştiren HABER'i sıcn 
l;ı sıcağına Yakll yerinde satan çocuklara ka. 
dar burada herkes vardı. 
• Vaka yerinde ilk konuştuğum insanlar. 10 
MPt~ .. vanlarmıı. kadar sokulan fpl:'lr~ .. nn 

tallin yıı.rdımlyle kurtulmuş evlerdrn birisi. 
nln penceresine dlzllml§ 6 genç kız oldu. 

Şaşkın şaşkın gUIUşUyorlar, mUtemadlyen: 
- Allah kurtardı bizi, Allah kurtardı bl. 

zl, diyorlardı. 
Evin önünde eskiden tanıdığım oralı bir 

·bayana rastladım. Daha"geçmi,ş olsun., deme 
me vakit kalmadıın: 

Sular idaresi gclsindc 
görsiin 

Susuzluktan, çayır çayır yanıyorduk 

topumuz birden, evlerimize su vermek fc;tn 
HO lira lstiycn sıılar idaresi gelsin de gör. 
ııiln halimizi .• feryadını bastırdı. 

Bu sıra.da HABER sat.ruı çocuklardan birisi 
önümüzden geçti bu gene; kızın satın tlldığı 
gazetenin Jınşına sokaktaki grupun hemen 
hepsi Uşllştüler, Haberin yangın yerinde 
fki saat evvel aldığı resme bakmağa, önle.. 
rindeld !adanın tafsillı.bnr oırumağa başladı. 
ıar. 

Kaymakama giden 
kadınlar 

Ben,Tuzcu sokağının ortası lt\ğunlı yolunda 
biraz daha aşağılara yUrüyecekUm. Fakat, 
gene 5 metre yakına kadar eokulan fcllı.keL 
ten kendisini dnr kurtaran evlerden birisinin 
kap!Sl açıldı. Siyahlar gtymi§, uzun boylu, 
ve ytlzündcı sert çizgiler görünen bir bayan: 

- Gazeteci bay, gazeteci bay, diye beni 
durdurdu. 

Ve dlmdl1< bir tavırla kar§ıme. geçerek: 
- Benim ismim Ayşe, soyllycceklerimi 

ynzınıınızı ınahallcll namına rica ederim, 
dedi. Bakınız. 18 ay evvelki facia. evimin 
20 metre ll<'rlsine kadar, sokulmu~tu. Şimdi 
de yeni fclAkettcn yakamızı dar kurtardık. 
Mahallenin kadmları hep bir olduk, gec;en. 
!erde kaymakama gidip yalvardık. Susuzlu_ 
ğumuzu. IAğıın)ıınmızın tahammülsüz lıa. 

lini anlattık. 

Yananlar yandı biç olmazsa 
kalanları kurtann 

Alman netice lılc; oldu. Fakat bundan bık. 
tık sanmayın. Şimdi tekrar toplanacağız. 

Hem bu sefer 15.20 kadın bir olacağız va 
'kaymakam3 bir daha gideceğiz. Yananlar 
yandı, hiç olmazsa kalanları kurtarın., diye.. 
ecğlz ... 

Bayan Ayşenln görüşme tarzı bana. bura. 
yı gczrrken eskiden konuşmu§ olduf{ı1m bıış. 

ka bir bayanı hatırlattı. 1s:mi aklımda kal 
dığın:ı. göre Reta olan bu bayanın evi, eski 
yangm yerinin hemen bitişiğinde idi.Kapıyı 
çalmıımıı ıuzum kııl~adı. Genç kadın zaten 
kamnm önilne <'.ıkmış, 50 metre liteslndekl !e 

Plajlar konuşuyor 1 • 
Yazın ortasındayız. Mahallelerde insan kalmıyor. Herkes mayosunu kapıp plajlara koşuyor. Genç kızlar, 

jclikanlılar, taze kadınlar, dullar ve hatta yaşını ba~mı almış bayanlarla baylar hep sayfiyelere, mesirelere ve 
plajlara dağılıyorlar. Bun\Ul için İstanbul susmıya başlamış ve plajlar, mesireler, sayfiyeler konuşabılecek hale 
1irmişlerdir. Haberci üç gündenbcrı pl:ijların dillerine kulak verdi. Yarından ronra ·':tstanbul konuşuyor" sUtun
arında plljlar dile gelecek ve plajlar konuşacaktır. Hunu sayfiyelerin ve mesirelerin konu~ması takip edecektir. 

Maamafih ara yerde lstarıbulıı konuşturmakta da devam edeceğiz. 1 

3 

KURUN' da 

Aparbman yapıp satmak 
t!caretı 

Taksimde Talimhane meydanında 

yerden mantar biter gibi yükselen a
partımanların çoğu meğer satılıkmış. 

Birtakım iş adamları apartıman yapıp 

satmayı bir nevi sanat haline getir
miı;ı. Elinde külliyetli parası olduğu 

h~lde iş yapamıyan, yahut bankalar. 
dan faiz alamıyan bazı kimseler de 
bu türlü apartımanları satınahp bir 
tarafında oturarak gerisini kiraya ver 
mekte hem malını elinde bulundur. 
mak, hem de az çok sermayesinden bir 
gelir almak menfaatini buluyormuş. 

Elinde parası olan bir adam niç.n 
istediği gibi kendisine apartıman yap. 
tırmıyor da yapılmış bir binayı satı. 
nahyor? Bunun cevabı malum: Müte. 
ahhitler elli bin liraya çıkar dedikle
ri bir binaya başladıktan sonra keşif· 
ler çok defa altüst olur; elli bin yerine 
yüz bin lira gider. Vakıa hüküınet bir 
iki yıl evvel bir kanun çıkardı. Müte. 
ahhitlcri muayyen bir para mukabi. 
linde taahhüt edilen binaları zararla. 
rına da olsa ikmal et.miye mecbur tut. 
tu. Bununla beraber bu kanun müte • 
ahhit korku.sunu zihinlerden henüz si
lemedi. 

Yeni apartıman yaptırıp satmak ti
caretini kendilerine iş edinenlere ge. 
lince: Bunların mehareti binayı yapar 
ken malzemeyi ucuzundan kullanıp 

üstünü şatafatlı bir sıva ile örtmekte 
apartlmanın methalini beyaz mermer. 
Jer ile süsliyerck şahane bir manzara 
vermekte, banyo yerinin cilalı fayans. 
lan ile müşterinin gözünü kamaştır. 
maktaymış. Bol bol karları da bura
dan geliyormuş. 

Hem alıcı, hem satıcı memnun ol .. 
duktan sonra böyle karlı bir ticarete 
''hayırlı olsun" demekten başka kimin 
ne söz etmiye hakkı olur? 

(Ha.<J<u~ K<ıonçayı) 

CUMHURl YET'te: 
Tifo ile mUcadel ede 

devam edelim 
Kanalizasyon yapıladursun, hastalı. 

ğın intişar ve sirayeti ihtimallerini 
taşıyan birtakım işler üzerinde ehem. 
miyetlc parmak koyarak alınabilecek 
tedbirlerin kaffesi alınmalıdır. 1stan. 
bulda bazı evlerin müzahrafatının bil
hassa bazı sathı maillerde fena intı~ 
şarlar yaptığından ötedenberi şikayet 
olunur. Bunların önüne geçmek ve ev 
sahihlerini baz} tedbirler almağa mec. 
bur etmek mümkündür. Böylelikle ba. 
zı bostanlara lanlhik eden şüpheler or. 
tadan kalkmış olur. 

tst.nnbulda. su meselesinin halli aca.. 
ba muhal bir iş midir? Terkos suyu 
temiz bir sudur. Onu çoğaltmak ve 
hatta daha fazla te~ih havuzlarilc bü
tün bir enıniyetle ve umumiyetle içi
lir su haline getirmek belki en kestir. 
me yol olur. Bununla beraber güzel 
1stanbulumuzun güzel menba suları 
üzerindeki takayyüdleri azami haddi. 
ne götürmek neden mümkün olmıya.. 

cakmış? Hatta vaktile bütün !stanbu. 
lun su ihtiyacını bertaraf eden Bcnd 
suları bugün dahi en kat'i bir emni
yetle lstanbulun her taraf mda yeniden 
şarıl şarıl akıtmak niçin kabil olını
yacakmış? Bilakis bu, biz yeni Türki. 
ye insanları için en medeni bir vazife 
değil midir? 

Görülüyor ki alınacak tedbirlerin 
kaffesi hep mümkün şeylerdir, ve bun. 
ların ehemmiyeti sıra.sile hepsine bir
den el atılmakla bir iki yıl içinde ls. 
tanbulu tifo belasından kurtarmış olu. 
ruz. Yeni Türkiye bu muvaffakıyetl 
elde etmekle mükellef ve onu temin et. 
meğe muktedirdir. 

(Yunus Nadi) 

JAketl hazin ha.zln ııeyredlyordu. Beni gö. 
rUnce hafifçe gü!CHl. 
· - Ne o, dedi gene bir §eyler soracaksınıs 
galiba. 

Sonra benim cevabımı beklemeden anlat. 
mağa başladı.: 

itfaiyenin su diye d6rt 
tarafa saldırdığmı görünce 
çılgına döndüm 

- Size bir giln pire g1bl yanacağız dıye 

s6ylemlştlm ya.. işte bugUn az daha söylf!di. 
ğim oluyordu. İtfaiyenin <Syle gedlp de birazı 
eu bulmak için dört bap saldırdı~ınr gör. 

HABERCl 
(Devamı 6 ıncıda) 
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Sovyetlerle yeni bir 
mukavele akdettik 

Moskovadaki Vekillerimiz Ka
len:n ve Molotofu ziyaret ettiler 

Sovyet merkezi icra komitesi reisi 
Kalenin dün Hariciye vekilimiz Tevfik 
Riiıtü Arasta Dahiliye Vekilimiz Şükrü 
Kayayı kabul etmiş ve bu kabulde Mos
kova bUyUk elçimizle Sovyet hariciye 
kcmiseri Litvinof da hazır bulunmuş-· 

~-
Vekillerimiz bundan başka Molotof 

tarafından da kabul edilmişlerdir. Bunu 
müteakip bliyilk bir ziyafet verilmi2 ve 
burada Voroşilof, Kaganoviç, Potek
min, Budenni, ve daha birçok tanınmış 
§ahsiyctler hazır bulunmuşlardır. Ye
mekte Litvinof ve Tevfik Rilştü Aras 
tarafından dostane nutuklar teati edil· 
miştir. 

Türk vekilleri yemekten sonra Leni
nin mezanna çelenk koymuşlar ve mü
teakiben Dinamo stadyomunda yapılan 
bilyük spor ve jimnastik şenliklerinde 

hazır bulunmuşlaıidır. 

Imza!aııan mukavele 
Moskova 15 (A.A.) -Türkiye Cum

huriyetile Sovyetler Birliği arasında 

hudut hadise ve ihtilaflarının tetkik ve 
hal şekline dair bugün hariciye korr.iser. 
li~inde bir mukavele imzalanmıştır . • 

Bu mukavelenameyi Türkiye namına 
Türkiye Büyük elçisi Zekai Apaydın ve 
Sovyctler Birliği namına da Hariciye 
komiser muavini Stamonyakof imzala
mışlardır. 

Amerika ve ngiltere
nin Japooyaya teklifi 

( Ba§ tarafı l incide) 
§ebbüslerinin ayni bir teşebbüste bu. 
lunacaktır. 

Sovyet Rusyanın bu baptaki niyet 
ve tasavvurlarının ne olduğu henüz 
malum değildir. 

Uzak Şarktaki vaziyetin inki§aflan 
Londra.da büyük bir cndiee ile takip e • . 
dilmektedir. Çünkü Nankinin, 5imali 
Çinin ilhakı için Japonya tarafından 
yapılacak her tUrlü teşebbüse silahla 
kUfl koymağa azmetmi§ olduğu mü. 
taleası serdedilmektedir. 

Önümüzdeki 48 saat zarfında vazi
yetin ne suretle inklgaf edeceği tamu
miyle anlaşılacağı tahmin edilmekte. 
dir. 

Pariste temaslar 
Paris, 16 (A. A.) - Dclbos, Çinin 

Paris sefiri Koo ve Japon maslahatgü. 
zan Dsimyama ile şimali Çindeki vazi. 
yet hakkında görilı,ımüatür. 

Amerika ve harp 
Dallas, 16 (A. A.) - Amerika Rei. 

sicumhur muavini Garner, Amerika 
ittihadı oyunlarının kü§adı münasebe. 
tiyle irat etmi§ olduğu bir nutukta şöy 
le demi§tlr: 

- Her nerede olursa olsun harb mu 
hataralarmı teessUrle kar§ılanz. Şayet 

bir ihtilli zuhur edecek olursa blz 
harp deliliğini yarım küremizin hari
cinde tutmağa kat'iyetle azmetmi§iz
dir. 

Ingiltcreoin fikri 
Londra, 16 (A. A.) - Avam kama. 

rasında. sorulan bir suale cevaben 
Cranbourn Çin sefiriyle daima temas. 
ta bulunduğunu ve kendisine Çinin şi. 
malinde Çinlilerle Japonlar arasında 

vukubulan hadiselerin sulhan halli i. • 
çin İngiltere hllkflmetinin her fırsat. 

Faşistler 
TlUI ını tYJS'lta <dla 

Hadise 
çıkardllar 

Tunus, 16 (A.A.) - 14 temmuz ha
diselerini takiben dün akşam da bir 
takım hadiseler vukua gelm!ıtir. 1 S ki
ti ks!~ar yaralanmıştır. 

Saat 18 de Doriot'nun fırkası olan 
halkçı fırkası (faşist) bir toplantı yap· 
mıı ve bunun sonunda bir takım alay
lar tertip edilmiştir. Bunun üzerine 
derhal mukabil nümayişler yapılmıştır. 

Saat 19 da şehrin birçok noktalarında 
ve bilhassa umumi mesai konfedenıtyo
nu binası yakınında bir takım arb~deler 
zuhur etmi~tir. 

Bir barda Sifonlar, masa, ve sandal
yeler dansetmiş ve birkaç kişi yaralan
mıştır. 

Saat 22 de ye:liJerden mürekl:e; b~r 
grup, be§ Zuhaf askerine hücum etmiş 
bunlardan ik:si yaralanmıştır. 

Nihayet ıaat 23 te polis umumi mc
aat konfederuyonu binası yakınında 

toplınmıı olan ve dağılmak istemiycn 
nUmıylıçilere hilcum etmiştir. 

Geecyansı sükun iade edilmiştir. l 2 
tevkifat vardır. 

tan istüade edeceğini söylediğini be
yan etmiştir. 

Fakat ihtihlf devam ediyor 
Londra, 12 - Tiyençinden Röyter 

ajansına bildirildiğine göre Japonya, 
ihtilafın halli için eartlarını Çin hüktl
metine bildirmiştir. Japon §artlarınm 
başlıcası, Hopei vilayetinin Çin hük\ı. 
meti nüfuz ve otoritesinden ayrılması. 
dır. 

Nankin htikiımeti bu §arlı kabul et. 
miyeceğinden harp içtinabı imkansız 

bir §ekle girecektir. Tokyodaki Deyli 
Telgraf muhabirinin işaratına göre üç 
milyon Japon ihtiyat efradı askerlik 
şubelerine müracaat için emir almı§. 
lardır. 

Asker sevkiyatı 
Tokyo, 15 (A. A.) - Bahriye Ne. 

zareti tarafından neşredilen bir tebli
ğe göre, Simali Çindeki vaziyetin va
hametine binaen bu rnıntakaya Japon 
kıtaat.mm gönderilmesi kararlaştırıl. 
ınI§tır. 

Türkiye - ltalya 
dostluğu 

( Ba§ tarafı :L incide) 
"- Musoliniden ltalyanm, bütün 

milletlerin iştirakiyle yapılacak bir ci. 
han sulbü konferansına iştirake hazır 

bulunduğuna inanarak ayrıldım. Muso
lini Akdenizde İngiltere ile İtalyanın 
biribirine zıt hareket etmekte hiç bir 
menfaatleri olmadığım, bilakis bu iki 
devletin menfaatleri ancak biribirini 
kuvvetlendirmekle temin edilebileceği. 
ni söyledi ve İtalyanın ne İspanyada, 
ne İspanyol adalarında ve müstemleke -
lerinde arazi elde etmek gayesi gütme. 
diğini anlattı. 

Musolini bana Türkiye ile İtalya ve 
İtalya ile Yugoslavya arasındaki dost -
luklan milletler arasrndaki dostluk 
münasebetlerini ihya etmek için gözö. 
n:inde tutulması, taklit edilmesi icap e
den iki nümune gibi gösterdi. 

Musolini ''bir cihan harbinin Avrupa 
medeniyetini mahvedeceğine., her za • 
mandan ziyade kani bulunmaktadır. 

Muhacirlere 
nerelerde arazi 

\ 1erllecek ? 
Heyeti Vekile yeni gelen veya gele. 

cek olan topraklı veya topraksıa 

muhacir ve mültecileri topraklandırmı -
ya ait hükümlerin Kütahya, Muğla, Ay. 
dın, Bursa, Af yon, Bilecik, Kocaeli, A. 
masya. Çorum, Sıvas, Tokat, Seyhan, 
İçel, Malatya, Elaziz vilayetlerin.de de 
tatbikini karar altına almıştır. 

ltolyan manevraları 
nerelerde yapılacak? 

Popolo d'ltalia gazetesi, cığustos a
yında yapılacak İtalyan manevralannın 

progrc:ımmı bildirmektedir. 
Manevralar, Şimalde Piave ve Tali.. 

amentonun sahillerin.de, ağustosun 2-
9 arasında, Cenuba Sicilyanm cenubun 

da ağustosun 12 sinden 20 sine kadar 
yapılacaklardır. 

RABER - ~şam 'pôsbıs! 

Amerikan 
boğasının 

kemeri 
• (&ı§ tarafı 1 incid6) 

ciheti, Komarca çok ehemmiyeti olan 
mahut kemerin sahibini tayin edecek 
olmasıdır. 

Geçen müsabakada yan hakemlerinin 
karariyle kemeri kazanmış olan Müla -
yim on beş gündür devam eden dediko. 
dulardan o kaar bıkmıştrr ki, Amerika -
lıyı itiraz kabul etmiyecek şekilde bir 
defa daha yenerek tekrar tekrar hak -
ettiği mükaftaıru almak üzere bu maçı 
kabul dmiştir. 

Para işi yukarda da yazdığımız gibi 
organizatörlerle pehlivanlar arasındaki 
eski mukavele mucibince halledilecek -
tir. Mülayim maçı kaybetse bile beş 
yüz lira verecek değildir. Bu dcfaki 
müsabaka.da hakemlerden maada, gaze. 
tecilerden mürekkep bir jüri heyeti de 
bulunacaktır. 

Evvelki günkü gazetelerden biri Mü. 
l!yimin kemeri alması iizerlne cezasiyle 
beraber bir de gümrük resmi ödeyece • 
ğini yazmakta idi ki bu da doğru değil 
dir. 

Sporda kazanılan ve hediye olarak 
alınan eşyadan gümrük alınmadığırun 
muharririn bilmemesi §&yanı hayrettir. 

3 tayyarecinin 
tevkifi 

(B~ tarafı 1 incide) 
Sanfransisko, 15 (A.A.) - Sovyet 

tayyarecisi Gromof Havas ajansx muha· 
birine demiıtir ki: 

- Roşöz dağları üzerinde 5480 metre 
irtifaa kadar yükselmek mecburiyetin
de katlık ve oksijen kullandık.Seyaha
timizin en müşkül safhası Moskovadan 
hareket cl1erken tayyare meydanından 
kalkı§rmız oldu. Tayyaredeki ağırlık 
dolayısile havalanmadan evvel 1900 
metre yerde yüriimeğe mecbur olduk. 
Rodolf adasından ve kutubtan uçarken 
tayyarenin kanatlarını buz taba~:ası 
kapladı. Bu buz tabakasını hususi bir 
aletle mütemadiyen kazıdık .. ,. 

İlerde ne yapacaklanna dair sorulan 
suale de Gromof, "şimdilik uyumaya 
muhtacız,, cevabını vermi§ ve demiştir 
ki: 
"- Tayyaremiz fevkalade iyi işledi. 

Eğer seyahatimizin lidayetinde müthi§ 
kasırgalara karşı mücadele etmek mec
buriyetinde kalmasaydık, çok daha ile
rilere, Meksikaya kadar g~debilecektik. 
Fakat bu kasırgalar yüzünden dehşetli 
surette benzin sarfettik. Benzinimizin 
azaldığını gördiiğüm vakit biran için 
heyecana kapıldım. Bereket versin ka
sırga pek o kadar fazla sürmedi. Ve ni
hayet makinemizden çok emin idik. Ve 
seyahatimizi arrz3sız bitireceğimize ka
ni idik ... 

Tayyareciler ve tayyare 
hakkında malumat 

"A. N. T. 25,. tayyaresi Sovyet kah· 
ramanı miralay Mişel Gromof tarafın· 
dan idare edilmektedir. Tayyarenin di
ğer efradı: ikinci pilot binbaşı Yuma
şev ve askeri mühendis Danilindir. 

Gromof Sovyet Rusyanın en meş-

hur tayyarecilerinden biridir ve 1934 de 
12.000 kilometrelik bir mesafeyi 7 5 
saatte katettiği için ''Sovyet İttihadı 
kahramanı., Unvanını almıştır. 

Yaşı 28 dir. Boyu iki metreyi geç· 
mektedir .. ''Maksim Gorkiy, tayyaresi
nin tecrübeleri esnasında pilotluğu ken 
disi deruhte etmiıti. Kaza esnası r.da 

tayyarede bulunuyordu. Ve bir mucize 
kabilinden kurtulmuştur. 1934 de 
12.411 kilometreyle mesafe rekorunu 
kırmışsa da. Sovyet Rusya o zaman bey 
nelmilcl tayyarecilik federasyonuna da
hil olmadığı için bu rekor kabul edil
memişti. 

Danilin Sovyet hava enstitüsünün 
seyrüsefer müdürüdür ve mesleğine 

dair bir eser netretmittir. Gromof gibi 
o da dev cüsselidir. Boyu tam iki met
redir. · 

Muhabereci Yumaşev orduda kayma
kamdır. 

Tayyarenin sevahati, §İmal kutbu 
ka§ifi alim Otto Şmitin sıla teşriki me-
saisiyle hazırlanmış, diğer tarafttın, 

kutup istasyonu da, radyoyla, hava 
vaziyetini sarih bir şekilde vermı tir. 

Tayyare, bundan evvel 20 hazirar ... fa 
ilk Amerika seferini yapnuş olan t;ıy

varenin aynıdır. Tek motörlüdür. 11 S 

Peşte treninde görülen 

Çıplak adamın 
garip macerası, 

Arıcılık gapmağa niyet eden zavallı ad8 

tımaıhaneden güç kuıtuldu . ısıif· 
Budapeıteden yazılıyor: l mak suretiyle kontroldan gııle d~ 
BugUn bütün Macaristc:ın, pantalo - kat anlar bir kolayuıı bularak 1 

nunda an gezdiren Anton Kertesz adlı çıktıkça zavallı delikanlının pıtı 
<ielikanlmm hikayesine kahkahalarla na girmiılerdir • ~ 

rgillmektedir . Anlar biribiri arkasından 1-rı 
Nyiregyhaza köyünde yaşamakta o. kaba etlerini soktukça, de~ 

lan Antona, arkadaşları ancılrğm çok vagonunda an taşımanın ağır rı'fi 
karlı bir iş olduğunu söylemişlerdi. Bu- duğunu bildiği için dişlerini bi 
nun üzerine Anton arı tedarik etmiş, rruş ve gittikçe sinirleruniJtr. dJ 
fakat anların bal yapma.dıkfanru gö - Nihayet bu feci vaziyete art~ 1' 
rünce, bir mütehusısa mJracaat etmek mıyacağmı anlayınca ayağa f~ .ıe: 
~için bunları iki destiye yerleştirip ağız:- vagondaki yolculara bütün sesı~ 
lannı da kağıtla örttükten sonra Buda. - Allah nzas.ı: için dışarı çı 
peşteye yollanmııtır. Diye bağırmıştır. ı 

Şimendiferde destilerl üstlerine otur- Neye uğradıklamu bilmiyetl;;. 

Evvela kadını 
öptü, sonra .•• 

Küpesine asılarak 
kulak memeslle 

beraber alıp kaçtı 
Yugoslavyanm Zagrep şehrinde 

bir hırsız, yalnız elmas küpeyi değil 
aynı zamanda bir kadının kulak me
mesini de çalmıştır! 

Hadisenin kurbanı madam Şarlat 
Ebenspangerdir. Bu ~adm evinin 
kapısı önünde dururken bir delikan
lı bütün hızile üstüne yürümüş ev
vela yanağından öpmüş, sonra da 
kulağındaki 1 000 lira kıymetinde 
pırlanta küpeye asılarak küpe ile 
birlikte kulak memesini de koparmış 
ve kaçmıştır. 

Madam Ebenspanger duyduğu 
acıdan orada bayılmış, hırsız ise ya· 
kalanamamıştır. 

korku ile kompartiman.dan dıŞ' r 
larken o da pencereleri açını§ v-e, 
lonu ve teferrüatını bacağınd~ 
ğı gibi dışarıya silkmeğe ba~ ııe 

Tam bu mrada kar{>! istika!Xle ~ 
ı•' len ekspres treni, pantalonıı 'J 

elinden kapıp parça parça ettıl1 
1 

Anton bu vaziyet karşısınd3 tı!" 
kalmış bir halde ne yapacağı1'11 et# 
ken kondoktörlerden biri çıka g v 
vagonun ortasın.da yan çıpl~~ 
şaşkın adamı görür görmez le ~ 
manın kapısını hemen anabtarl• 
mittir. -lı_ 
Budapeıteye vanncıya kadJ!raf" 

hiç bit §CY olmamı§tır. Fakat 0pıt1 t 
nr varmaz kompartimanrn 1'J fı~ 
mış ve iri yan iki delikanlı bt~ 
larına yapıştıkları gibi onu . JY_.J 
arabasına ve dosdoğru bir tiJSI". 
götUrm:işlerdir. ' 

Zavallı köylil meseleyi anla~ 
li olmadığına dair doktorlarl "ıi 
cıya kadcır timaranede tam 00 

kalmıştır. ~ 

BeB~~~.~.~6 ~~~!yeLi~,!~:d~: Florya tren~! 
Maıstnan, de La Valeye•nin yerine d k• • a"e 
adliye nazırı tayin edilmiştir. e 1 c 1 n 1 ~ 

(Ba., tarafı i ~' 
kan otuz beş yaşlarında Mua re 
nündeki kadın dün gezmek .uıe 

Takasa taı~n 
pıreınısODk R 

lsveç krali Güstav·m yeğeni 26 
yaşında prens Şarl, saray teşrifat na· 
zırının kızt 3 3 kaşmda kontes Elsa 
von Rosen'le bu hafta evlenmiştir. 
Prens, kral hanedanına mensup ol
mıyan bir kızla evlendiği için lsveç
teki bütü asalet ünvanlcµ-mı kaybet
miş, fakat eniştesi olan Belçika kralı 
Lui Polo ona Belçika prensliği Ün· 
vanını vermiştir. Bir nevi takas mu
amelesi!. 

• ........... •••••••••"•.,..••-••••·-·••••••••-.•••-·-.= 
1 i 

HABER· f~ 
lstanbulun en çok satılan ha·~ 

kiki akşam gazetesidir. ilanla -~ 
i. rmı HABER'e verenler kare .i 

"= 1 derler. ~ 
;... ..................................................... ..!':' 

tondur ve altı ton benzin taşıyabfünek
tedir. Kanatları içinde üç depo vardır. 
Bu bir kara tayyaresidir. Fakat kanat· 
lar altına konmu§ olan lastik baloncuk
lar sayesinde, icabında suya inebilmek
tedir. Azami mesafe kabiliyeti on bin 
kilometreldir. Kanatları kırmızıya, göv
desi beyaza boyanmı§tır • .c 

yaya gitmiştir • ~ 
Kadın saat on altıya k.adıt'ııııl 

sonra KUçükçekmecc istasY0~ ? 
dar yürüyerek ora.dan trene bıtl 
temiştir. ; 

İstasyon civannda dolaşı~1'~~ 
fendisinin yanında hizmetçı a 
yaşında Azizle karşılaşmıştır• ıısıı 

ihtiyar hizmetçi l).emen ıca~~Jj 
nına sokularak konuşmaya ~tıl/ 
tır. Bu sırada tren gelince. oe ı· 
kompartimana atlamış, Az.11-
sm.tlan binmiştir • ~ 

Beş dakika sonra üçüncü ıııe~) 
partimandan ,Muammerin ferY' 
selmiştir: 

- Yeti!in, beni öldürU~orl~~tçif'. 
. Kadının ferya.dına t~en:n a ııi;/, 

yıt oğlu İsa yet ;miş, ıhtıyar ııılif J 
nin elindeki bıçağını, yere dUt 1',r"'" 
kadının boğazına u.playıp çı 
görmüştür. 1 

Ateşçi hizmetçinin Uzerirıe 6' r 
elinden bıçağı almak isterrıİŞ~e 4e 
kızan hizme~çi bıçağı ateşçiflitı 
runa saplamıştır. ~ 

Vak'a yerine yetişen zabıt• ~r 
lan hizmetçi Azizi elindeki bJ 
yakalamışlardır • (J 

Boynundan ve yüzünden aP ~ 
yaralanan Muammer hastane!;~ 
mrştır. Kavganın neden çı1ctıg /.ı( 
mamrştır. 411 

lK a ın aı dJ aı <.dl s ~ 
gt)ll<dle n ınra=no•~ 
Kanadanın Nova Sko~~cl'j 

tinde Piktu mıntakası cı~ 0fl'/ 
gölde infilak olmuş, köytıtl 11' 
dan kaynar sular 50 metre 
fırlamıştır. Jııf 

Gölün civarında oturarı1 ıı1 
havaya fışkırmadan eV''e ~ 
patlamalar duyduklarını d~tl /. 
sulardan sahile dosru üç 0 fı 
kalınlığında dumanların 'i~ 
görmüşlerdir. .. ,e~ 

İleriye sürülen bir düş.~; 
re, gökten düşen bir go ,; 
(Meteorit) buna sebep olt1

1 

mali vardır. 
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Yazan: Naciye izzet 
~kı ablası ttadlyo•yw aJtUr. Kanaer kurhanı: 

Le .. -10-
- ~ 1 g~.l~eğe başladı: kucakladı. Neclinın ağladığını gör-

!aıtı bi . ~. kuçuk zalim ah! ... Bu ak- müş bütün varlığı lwyccenla alt üst 
~ vu zı U:ıntek için bütün çarelere olmu tu. . 
duanı ryorsun !... Bu akıam sen Odadan çıktı. Koridorda biraz 
08lan ! Ya nız Yapıver ne olur koca durarak etrafı dinledi . 

- H Genç kadın .şüphesiz yemek sa-
':naıtı l Se <l_Yır, hayır yalnız yapa· lon·ll'a dönmcı ., işti. 1 ~ cn : l. odm:ına 
Utl'ki ~ınl.e Yapaca,ğım .• Oradaki.. girmiş olacaktı . 

le e~. ekı gibi .... Öyle istiyorum. Biraz tereddüt etti . Eli yavaşça 
~k'tla~ F:vkalade üzi.intülü bir kapının mandalına dokundu. 

......._ c·~claya bakarak: _Necla!.. 
di~ll\ orüyorsun ya, dedi. Söyle· Gölgelerle dolu odada. gü~el. bi.r 
her iatn~.~~~ar doğru} Bu çocukta mehtabın gümüş ziyuh~ı bır çızgı gı. 
bir haki ·~•nı Yaptırmak için müthiş bi uzanmıştı. 

" tnıyet var. 
"'cnr k d Necla alcak bir divl\nda \ızan-eij .... •t ." ·a ın müsamnhakiır tebes. 1 

• ··ı 
.,, '" lı B b ınıs , bası kırlantlar arasmn gömu · s.üğc aö • ~ anın u dakikada kü- • 

tı. Ata l. &~ırerniyl'C'eğini l;.rssetmİ§- müştü. Hıçkırarak ağlıyordu: 
l~ Dik Ya gırerek biraz f:ioert bir tavır- - Hayır Necla! Hayır ağla~a·:· 

fl1cne dcd' k'. Rica ederim ... Artık bi.itün bu ızdı-- ı.J . 1 ı. k .ı· ıadı b k ' D t ş· rap ve elemleri unut. .. Sana arşı. \it uyu d :-_ıım iKmcn.. ım· 
ıı YacaJ.s.. A · b ba çok büyük hatada bulundum ... B~n~ ,'_acvcn .• : ·~1. nnc!lını ve a sr. b 

1 
h 

Cu~cl .. lfı bır çocuk söz dinlrr. affet Necla ... Sana un arın epsını 
~cl\.di k~~~e.l UY\tr. Mndi şimdi sen unutturacağıma emin ol. 
~uk d!ne duanı yap bakalım. .. Genç kadını koJları arasına ala-
- O ınat ediyordu: rak kalbi üzerinde sıkıştırdı. Necla 

bcrabc lrnaz... Olmaz... Babamla onun kalbinin ne kadar hızlı hızlı 
A.. r Yapacağım . çarptığını hissediyordu. B~ çarp~n 

~İtdik~n~ ile baba çocuğun odEmna erkek kalbi b\.itün elemlerinı ve kın· 
lıl~ti, erı sırada dadı yavn§ça çekil- lerini unutturdu. 

Ş - Benim de hatam vardı Lem· l1ıııllyu tkikada her üçü yalnız bu· i ı Gitmiyecektim. Bir anne çocuğu-
N or ardı. nun babasını bırakıp gitmiyecekti. 

~Plık~anın bul~nmadığı sıralarda Bir kadın kocasını bırakıp yuvadan 
~L~rıc I n duayı şıındi küçi.ik büyük avrılmıyacaktı ... · Ben de sana çok e
ı~~t tekrar .~apmak istiyordu. zivct ettim Lem'i . Ve bundan ben 
~ b buJ-em ıyı çok zelil bir mev d~ cok bedbaht oldum. 
~~ 1 _-ıra .. kacaktı .. Fakat bu temenni ~ Ah ·ı· N lA JO k dar 
~ - sevgı ı ec am a lt~t ı karısını daima bckl-.ı!gwini k d k'' · h 
et · 1 cw haksızca8ma, o a ar orcesme a· h~~Ct ·r'§ o mıyacak mıydı} Bu dü. reket ettim ki!. .. Sana karşı göster. 

, ell\ d~ e .. hemen karannı verdi... diğim tiddet çok insafsızcasmaydi. 
~tıi l,h .boylc~e Nt:clinm merhame. Fakat bir mazeretim vardı: 
~ıni y tık etmı! olacak ve onun kal- Serhoştum. Serhoşluğun biraz 
bit~ ~llluşatmıı olacaktı ... Bu adeta kıskanç adama ııeler yaptırabilece
'ı . ., Ci.i~:~atcriı gibi bir fey olacak· ğini sen anlıyamazsm. 
~a·ne ka u anle Çocuğunun masum - Bu huydan sizi vaz geçirme. 
•:. rıı as 8 lakayıt kalamiyac:ak 1 f 1 

ye uğraşacaktım... çkinin ena ığı-
ı. Bu go"st · nı sı'ze ı· •bat edecektim ... Zevcelik '<lh crı~ f'k • h A L .. . " 
r~ bile etti.: 

1 rı atta em ıyı vazifelerimde kusur ettim. 

"atdı:nda dairna sert bir çocuk ruhu - Böyle söyleme Neda... Be-
nim mini mini güzel perim ... Ben bü 
tün hatalarımı o kadar iyi anladım 
ki!. .. s~nin gittiğin gi.indenberi ağ. 
zıma bir kadeh bile rakı koymadım ... 
Artık içmiyorum sevgili Neclacığım .. 

lı" -. Şu h ld d ~ırnl?ı .6 
. e uamızı tekrar yap· 

Eırıı ıstıyoreun} 

l'ap~r,;~t. .. Ama seninle beraber 
-.ş .. h l'ad Up C , t.. _ • 

b- a cıltnad .. sız u:nırnlel Annen bu. 
1 

, ik· ıgı vakıtlerde oldlduğu gi. 
b. 

1 lavallı ins 'b. l' oıraz. 1'tl.. • an gı ı .... 
a ka)d d ustchzı gözlerini 'ecla-

ır ı • -.y . 
llıcn. E:llc~~c. ddiz çök bakayım Dik-

t-ı· •nı car r (;. •ni k" ...... •· 
d:c kol'arakçugu~. bukleli başı üze
" f\ Çok fa Ve gozJerini de bu he). 
ı_~Ycknas!krb~ Neclaya dikerek eğ:r 

r: ır 5~le söylemeye ba~ 

;n~Tic~nim büyük allahım ... 
~Lahntinde rar bana gönder. Uzun 

"6fllın dan artık onu biz" yolla .. 
b(ı Neeıanı en büyük dileği budur. 
()j Ybl~ bir lll ~ hassasiyeti üzerin ~e 
C~ ıle<:eii Unacatın nası) müessir 
tı O~leri Qaya~t.ı}, . tahmin edilebilir. 
~ı 'b· rı ıhtıy • l k . . ladagı ı Yaş( l arı o ara ıncı td-

tll k·t bu.Yük b' a doldu. Birdenbire o 
~ö 1 boilltı ır heyecana tutulmuş. 
ı,d~ltrrncrnck~ lı~anan hıçkırıkl:m 
ten·, ~Uiu Çnı hernen odadan fır 

"-Crn'j oldYtltıran ve yorganı ör
-.ş· U: 

tu~... 'llldi ar k 
~ak aırn. Cö .~1 uyu bakayım yav. 

D~nin d ~UYoraun ya cenabı 

l
~litun;~~ a~ını işitti. 
1 ~~~la Dikmeni 

:\oo 
~atıı.1c Liraya 

Soo 1. Ford Otomo~ili 
Qtotrı ·~a F' ord . 
lanı Qbı} ac 1 markalı spor bır 
ı ı 4 atın e e satılıktır. Tal ip o- · 
'• 1\ araba" .. k .. f:'t)I\ UtrıataJı "ı gorme uzere 
tnalar D .. j~r- • l>osta kutusuna 1 

1 ~&Fid· etıvle bir kart yaz 
... it. 

l 

Arhk senin için bu hususta korku
cak hiç bir §t'Y yok ... Sana bütün ma 
ziyi unutturacağım yeniden buldu
ğum sevgilim ..... 

"' • o\\ 

lsmail hali yemeği yarıda hıra· 
kır giden efendilerini bekliyordu. 
Fakat onlar bir türlü gelemiyorlardı. 
Sanki hakkrna tecaviiz edilmit gibi 
hir tavurla kendi kendine söyleniyor 
du: 

- Hala gelmediler. Bu münaae· 
betsizliği daha bu eve geldim geleli 
ilk defa olarak görüyorum . Beyef en 
dinin ne annesi, ;1e babası ve ne de 
dedesi böyle yol~uz bir iıte bulun
m~-- : ' :ı rd~ 

Arndan bi.nz daha vakit geçti. 
ihtiyar adam hala meydanda kimse
yi göremediği için tekrar söylenme· 
ye boşladı: 

- Sofrayı kaldıranın mı ne ya· 
payım bilmiyorum ki 1... Şaşırdım 
kaldım?.. Acaba gelmiyecekler mi/ 
Yemek yemektcıı vaz mı geçtiler. 

Hey allahım ne günlere kal· 
dık? .... İşte zamane çocuk ları ne o
lacak!. ..... ,, 

-Ditti. -

l&C]i'ldJTARlff j 
e aa aene evvel bugün 

--------------------~---Şah lsmail 
Yavuza bir 

mektup gazdı 
Sefir mektup okunur okunmaz 

bir emirle parça parça edileli. 
Osmanlı TUrkleri devri tarihinin en mf'Ş. 

hur harplerinden biri de Çaldıran acfertdir. 
Bu harpten reçen ıcme rene bu ıUtunlarda 
b&heetmııtık. l23 atuıtoa 1'Hl 

DugUn, bu sütunlarda bu har~ takaddüm 
eden :;Unlerde Yavuzla Şah tımail araamda 
kl muhaberelerden bahıedecetı.z. 

141' yılı temmuzunda 1123 ııeoe evvel bu 
~Un Şııh tamail Selime bir mektup göoderdf. 
Mektubun meali §Öyleydi: 

_ .. Seni harbe tef\1k eden sebebter neler 
dlr. Uektubundakl auretl ifade bir padifah& 
yakıımı)'llCO.k tekilde yazılmııtır. Bu mektu. 
1.ıun ,uphesiz afyon ile ııarhOf kltlpler ta. 
rafından yaıılmııtır. Onun için ıe!irin fllh 
kulu Ut aana bir kutu afyon gönderiyorum. 
tradcl ll!hlyenln az zamanda tezahür edf'~~ 
jtlnl lllve edebilirim. Bu utırtarı tstahanda 
bir av ean&Eında )'Uıyorum. Doatane bir ce. 
vap almadığım takdirde harbe hazırım.,. 

Selim bu mektubu olrnyunca o kadar hld. 
detıcndi ki Sah İsmailin ııeflrinln dı-rhal par 
çaltLnmaııını emretti. B\rkac; daklkı ıonrn 

u!lr parçe'anmı'Jlı. ' 
Yavuz dl'na önce l<cndiai de blrka<: mele. 

tup ve hediye gönderml§ll. Selim. şah 1s 
mail bir şeyh zUrrlyetındcn oldutu için btr 
hırka, bir asa. mlavak ile kuıaktan tertip e. 
dllmlt bir ,eeyh elblaeal 1'6ndermek auretrle 
istihza etnıl9tı. 
Şah Jrnlu. p&r4;'.&landıktan sonra harekete 

devam edlh.li. B'.J ha.roket, htç bir günalu ol. 
mayıın Hemclenı pa,anın başını yakmııtı. 

Hemdcm paıa. nzlrlerln teıvlkl ne padiııt. 
ha ae!erin tehlikeli oldufunu söyleme~e 

cesar~t etmiş "" tabll lıltblr JUçlUk dlntıo. 
memeğe azmetmiş olan Yavuzun hiddeti ile 
başını satıra kaptırmıştı. 

Yavuz, Şııh ı~ma!le tel•rar mektup yaz 
mak istiyordu. t<,al<at Şah 1.ııınall gönderere
ği sefirlerin öldUrUleoeğlndeo korkarak L 

dam göndermiyordu. Bu eınada Şah temat. 
ıın askerlerindCiı ikısl yakalanmı§tı Yavuz 
uzun bir mektup yazarak aakerlere verdi. 
Her ikisini de serbest, Şllha g!SnderdL 

Mektupta göyle diyordu: •'!amali Baha. 
dır, sen benim hududu memalikim tizerinde 
görünmekle bana meydan okudun. t:ıte ben 
geldim. Ha!talarca yUrUmekte olduJum hıl 
de ne senden, no ukerlnden bir uer yoktur. 
Ölll muaun, yoka& aatmıaın bilemem: ıme 
Ye hud'adan başka bir gey bilmezsin T Eğf'r 
korkuyoraan bir tablb reUr kl 1e11I tedavi 
etsin. Seni çok korkutmamıı olmak içindir 
kl gllzldc askerinden kırk binini Kayaeride 
bıraktım. DU~rnan hakkında itte bu kadar 
atıfet gösterilir. Llkln kendini glı-.temekte 
devam edecek olurun erkek ıayılmazaın. 

NulhaUme ltUbA et. Ml!(er yerine kadın 

6rtUıU n zırh yerine temıdalper l'fyerek ar. 
zu.ru hUkumetten vazg-eç.,. 

Selim bu çok uzun olın mektubuna hir 
de kadın elbisesi lllve ediyordu. 

İtte bu kadar ceaareUe llerllyen Selim, 
hvrfeye rağmen dUımanınr mafh'.lp etme~e 
umetmlıtı. Bu auıılntn nekadar ku\-vetll ol. 
dufuna delll de o derece kuvvetlidir. 

Yeniçeriler, lletlemenin tah&mınU!.IUz ol. 
duğunu izhar ed,.r11k ı!t'eri dönmek lıtediklerl 
vakit t!c ~!Syle dcmlııtı: 

- Rana lıöyl~ mi hl7.mct etmek lstlyorsıı. 
nuz" İtaat itiraz mı demektir? AranızJıı 
kim haremini. çocuklarmı rUrmek lıUyorıa 
buradan çıkım. ayrrlıan. Ben buraya seri 
dönmek için gelmedim, korkaklar benim 

arl<amdan ıclmek lıtlyenlerden, bana hl&met 
için krlıç l:u1annı11 ve Urkeı takmış olanlar 
dan timdi u-rılarn. Ben kararımdan hiçbir 
vakit dönmem ... 

fete Ç:ıldıran .ıırfcrl böyle bir asmin mah. 
ııultldUr, 

Nl1RIJN doktoru 
Necaetln Ataaagu l 

Her ıcUn J 6,30 dın 20 ye kadıı 
1 .atcJide Tayyare ıpartımınlarında dairt 
2 numara 3 de hastalarım kabul eder 
Cumırtesi günleri 14 dtn 20 ye kıda ı 
muıvene paraarıdrr. 

Ton Ton 
Anıca 
Aşık 

' 517?! f'§W • r:·:r::::: 

Tahmindeki . 
hatanın cezası.. . . A 

1 

Amerikada bir protestant kız .. ıl~~ 
sevismiş. Evlenooorlarmış .. Busbu· 
tün kıyak olduk ... He anloorsun? 

-Vah vah madam ... diye ka-

Bir saat üç çeyrek sürecek bir yo· 
lumuz vardı. 

Buğaz içi vaP,urunda, iki arkadaş, 
yanyana oturuyorduk. 

Sıkıldık ve esnemeiZe başladık: 
- Hayyyyhf .. 
- Hauuuuffh .. 
- Yauuufhfl.. 
- Ynnnnhhf!.. 
- Of .. 

dını bir müddet teselli ettikten son
ra, Cemal, bana döndü: 

- Tahminlerindeki isabetlerin 
derecesini şimdi anlıyorsun ya ... 

- Eet.. Bilememişim ... diye ac-
- Evet .. Milmemişim .... diye ac 

_ Esnek esnek getirir .. 
köstek getirir •.• dedim. 

Esnek Peki sen? ... Sen tahmin et bakalım ... 
"' .. 

Birer defa daha esncdik.. • 
- Yahu .. Konuşacak bir Jeyimiz 

de kalmadı birader .. 
-Evet .. Öyle.. 7 aten seninle 

mektep arkadatıyız.. Eskiden de 
mahaJle arkadaşı idik .. 

- Otuz küsur senedir kcnuşa 
konuşa bütün lafları bitirmişiz, de· 
sene .. 

- Bitirmitiz, zahir .. 
- Eğer uzun yıllar birbirimizden 

ayrı ya~a!':aydık konutacak bir mev
zumuz olurdu. Halbuki hep de be 
rabcriz havuuuhf. 

- Of .. Eaneyip durma Allah rı
zası için boyuna .. Beni de esnetiyor· 
sun .. Y auuvvffh !.. 

-Rari birer gaı:ete alsaydık. . 
- Evet.. Baş makaleleri, yahut 

siyasi icmalleri okurduk da biraz 
uykumuz açılırdı, eğlenirdik, değil . ) 
mı ... 

- Hauuufffh !. 
- Yaauuhhf !. .. 
Birdenbire: 
-Dur, Cemal! . dedim. 
Arkadaşımın esnemesi yarı kaldı. 
- Ne o? . dedi. 
-Kolayını buldum .. 

- Nenin? 
- Nenin olacak? Esnememe-

nın ... 
- Nasıl o çare? 
-Anlatayım! .. ~ 

Ve anlattım: 
-Azizim, ben Ötedenberi, böy

le kalabalık yerlerde bir usule müra
caat ederim. Ne zaman yanımda 
dertle§ecek veya ıakalatacak bir ar
kada§ olmazsa... Yahut arkadatım 
senin gibi hödüjün biri olursa ... 

- Ağzını topla ... 
- . . . yahu t ne zaman kitabım 

gazetem olmaı:aa baılarım hayat ki
tabını okumağa ... 

- Hayat ansiklopedisini mi} 
- Yok efendim ... Hayat kitabı 

nı .... Yani .. kitabı hayatı., eski tabi
ri veçhile .... 

- Nasıl §ey bu L. 
- Karşımdaki insanlar hakkın-

da bir sürü tahminlerde hulunuyo· 

rum ... 

-Ne gibi? 
- İtte töyle mesela ... Şu sakallı 

adama bak ... Eski mütekait pa§alar· 
dan olduğu belli değil mi L Gümüş 
saplı bastonuna dayanmış... _Kibar 
kibar oturuyor. Yanında da karısı ... 
Kamil bir hanım ... 

- Evet.. .. öyle .... iyi tahmin et
tin ... diye arkadatım güldü. 

Ve beni tekzip etmek istercesi· 
ne seslendi: 

- Nasılsın Artin efendi? 
- He eyiyiz deyelim de eyi ola· 

lım.. Bu zamanda insan eyi olur L. 
Bedeatenden ıinek uçmooor ! 

- Madam... Siz nasılsınız? 
- Biz de kıyakız ... Bizim olgan 

Vapur, Yeniköyc gelmişti. 
Y olcularm ekserisi inmişti. Kar· 

şımızcla, elli yaşlarında kadar şiş
man, kalın bacaklı, hayli çirkin, fa. 
kat i}; yüzlü bir kadıncağız oturu· 
yordu. Yanında paketleri vardı . 

Arkadaıım onun hakkında ıöye 
tahlillere başladı: 

- 1ıte mesela şu ... İyi bir aile 
kadını .. Gayet munis ... lstanbula in-
miş, torunlarına hediyeler g~t.ÜrÜ· 
yor ... Şu pakettekilcr de gelın~ne .. 
Çünkü iyi bir kaynanadır... Evınde 
hiç dırıltı zırıltı etmez .. Ne fikirde· 
sin? .... 

- Ben demin yanılmııtım .. Se
nin doğru düşündüğünü sanıyorum! 
Hakkın var ... iyi keynana olacak ... 

Kadın gözlerini bize çevirdi; bir 
kaşını aşağı indirip öbürünü yukarı 
kaldırarak: 

- Ne dediniz, ne dediniz} .• 
Aman ... 
Bu tahminimizdede mi yanılmıf. 

tıkJ ... Bu bakııt ... Bu çevrilen gÖ:z· 
lerin, bu devrilen gözlerin bakışı! .• 
f yi kalpli bir kadına ait olabilir miy· 
di bu hain, bu anaar, bu yamyam 
bakışlar? .... 

Yoksa, kaynana dediğimizi mi 
işitmişti?.. Bunu fena. manaya mı 
almııtıL. 

Kafamızda dalia fazla muhake· 
me yürütmemize imkan kalmadı ... 
Zira, beyni halamız budur diyerek, 
ikimiz de birer şemsiye yedik ... 

- Ulan çapkınlar ... Ulan kera
talar... Ben sizin ağzınıza göre ka. 
şık mıyım? ... Körpe kızı gördünüz 
de karşınızda ye§illeniyor musunuz? 

Güverteye fırladık .. Artık ikimiz 
de de esnemekten falan eser- kalma· 
dığmı tahmin etmi§sinizdir ... 

1t'I ~ "' 

İki ahbabımın başından geçen bu 
vakaya ne dersiniz? 

(VA- NQ) 

Kadınlar i çin 

Beyaz keten dantelli ceket... LAcf • 
vert bir eteklik üzerine giyiliyor. ön_ 

tarafı dalgalı bir urgandi ile 9:islenmek. 
tedir. Üzerine kenarı sıçan diJli bir ha
sır p.pka giyilecektir. 

SAFO 
A. Oode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT l\:itabevi • 100 kuruş 
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HABER kupası KıSACA 

Milli takım · 
meselesi Şampiyon · namzedi " Rami ,, en 

mühim maçını bu hafta yapıyor Fut'bol federMY<munilan b<.ı§Twı h~ 
]cim.şenin akZınıa getirewiyeceği futbo'f,,. 
cu1arı.n kampa davet edilerek bir. iki 
hafta sonra yapılaoak oıcın Türkye. 
Yugos14vya milli maçına hazırlanma. 
lıarı için iki güın oovel gazetelerde çı.. 
loan Jstonbul Futbol ajanlığı tebliği 

"bitaraf gazetelerin çok hıaklı olan iti.. 
mz14rile linr§'l,1.andı. 

f 

Dört haftadanberl federe olmayan ( 
Türk klüpleri arasında, gazetemizin 
koyduğu kupa için devam eden oyunlar 
iki il;; hafta sonra bitecektir. Yalnız 

kenıdi varlıklarından ve himayekar mah 
dut azalarmdan yardım görerek çaba.. 
layan ve İstanbulun muhtelif semtlerin 
de dağınık bir halde bulunan sekiz on 
klübümüzü teşvik mahiyetinde yine 

İstanbulun federe edilmemiş üç muhte
lif sahasında kar§ılaştınyoruz. 

Bu klüplerin Eminönü Halkevi çatr. 
smda birleşerek maçlarım organize et.. 
tikleri ve bir buçuk senedenberi arala.. 
nnlcia muhtelif şekillerde neticelendiren 
maç serileri tertip ettikleri malilmdur. 

Bu sefer de gazetemizin A .ve B ta· 
kmılan birincilerine verilmek üzere he. 
diye ettiği kupalar için yedi klüp kar
şrlaşryorlar. 

11 /7 /937 tarihine kadar yapılan 

maçların puvanlanna nazaran Rami id. 
man A, Aksaray Gençlerbirliği 'de B. 
takımlarında en ileride gelmektedirler, 
Rami idman bu hafta kuvvetli rakibi 
Alemdarspor ile karşrlaşacak ve galip 
gelirse, öbür hafta Karayel ta.kımile ya. 
pacağı maçr kaybetse ldahi A takım ku• 
pasmı garantilemiş olacaktır. 

. Kış başlangrcmda Eminönü Halkevi 
spor kolunun koyduğu ve gayri federe--

Dünya . bisiklet J 

şampiyonluğu 
mtisabakalarına 

gideceğiz 
'Ankara,~ıs (Hususi) - Danimarka 

da 22 v~29 ağustosta yapılacak olan 
dünya bisiklet şampiyonluğu müsaba • 
kalarma Türk bisikletçilerinin iştiraki 
tekarrur etmiştir. Bisiklet federasyonu
muz bu şampiyonluk koşularına gide • 
cek sporcularrrmzm 100 kilometreyi iki 
saat otuz üç .dakikada katetmelerini 
şart koşmuştur. 

Ankara klüpleri 
birleştiriliyor 

i\nkara, 15 (Hususi) - C. H. Par -
tisine bağlı kltiplerin ikişer; ikişer bir_ 
leştirilmesi d:işünülmektedir. 

Bu hususta tetkiklere başlanmıştır. 

Rus yada 
Baş aşağı planörle 

uçuş 

Bir kaç g(in evvel, Sovyet planörizm 
iistadlanndan Şelest, "G - 9,, planörü 
ile başaşağı birkaç uçuş yapmıştır. 

Şelest, bir tayyare ile 2000 metre ir -
tüaa çıkarrlmış. ve ''G - 9,, bu yüksek. 
likte tayyareden ayrılmıştır. Bu esna -
da Şelst planörü başaşağı çevrilmiş ve 
kayışlarla bağlı olduğu halde bu vazi • 
yette plane uçuşuna devam etmiştir. 

Planör, saatte 100 kilometreden faz .. 
la bir süratle ilerlemekte ve ayni za -
manda da çok çabuk bir smette irtifaı .. 
nı kaybetmekte idi. Şelest, bu vaziyette 
7000 metre uçmuş ve planör 300 metre 
irtifaa indiği zaman yeniden doğru va.. 
ziyeti almıştır. 

Bunu müteakip planör normal bir 
tarzda yere inmiştir. (TAS) 

Biı kadın 
tayyarecinin rekoru 
Sovyetler Birliğinin ''Kosarev,, mer

kez Havacılık klübünün muallimlerin • 
den bayan İrina Vişnievskaya, Yakov ..
lev tarafından imal edilen bir tayyare 
ile yamnda bir yolcu olduğu halde bir 
tecl'~be uçuşu yapmış ve 6.300 metre 
irtifaa kadar çıkmrştır. 

Bu uçuş, spor tayyaresi ile kadrnlar 
tarafından kurulan beynelmilel dünya 
!t'ekorunu 200 metreye yakın bir fazla -
hk1a kmnaktadrr. :(TAS) 

ler şampiyonluğu için tertip edilen maç 
larda Akmspor A. Şimendifer de B ta. 
kxm şampiyonlukla-rrnr, 19 mayıs Ata
türk günü için yine Halkevinin koy. 
muş olduğu ve şilt usulile yapılan kar

şılaşmalarda da !stikl~l idman yurdu bi 
rinciliği alarak muhtelif kupalar kazan 
nıışlardr. 

Kendi köşelerinde gürültüsüz patrr
disız ve alayxştan vareste olarak sırf 
spor sevgisile çalışan bu gençlere mu. 
vaffakiyetler dileriz. 

18 • 7 937 de yapıfaeak 
maçların programı 

istiklal sabası: 
Saha komiseri: Yekta Ani bel 
B takımlan sa.at 15 de hakem Ekrem 

Ersoy 
İstiklal - Karayel A takxmla·rx saat 17 

de hakem Ekrem Ersoy. 
Bozk:urd sahasında: 
Saha komiseri: Avni Baysal B takım· 

lan saat 15 ide hakem Tahsin özsöz 
Yıldız. Bozkurd A takrmlan saat 17 

de hakem Tahsin Özsoz 
Rami sahasında 
Saha komiseri: Faik Uğur 
B takımları 15,30 da hakem Bahaed

din Uluöz 
Rami • Alemdar A takımları saat 

l6,30 da hakem Bahae.ddin Uluöz, 

Yüzümüzü ağırtcıbilecek 'bir mim 
tahım te§kili için ldmmıge7.en elıeman.. 

Zar tamamen bir mmfG "bıra.klılamk 

Yugos1.a-vyadan sonra iki ahbab klü. 
bün yapacağı npari.8 sergisini ziyaret,, 
s9]J<lhati iÇ'itı ~ klüpıerin ıoosıat QYUn
cukırın&ın mi1ıt>6§ekkil mr "on bir" 
~k oo bu '~on bire" Türk milli 
futbol takımı& i.9-mim 'OONMk cwğnı 

mudur? 

oıiımzriyatlard.ı:ın evvel yapııa.n seç· 
meler spordan anlıymıları bir hayli 
güldi.Lrm:üştü. Yugoslıcıvlarla Taksim 
Btadırula berobere kaldığımız ve nilıa.. 
yet Berlin olimpiyadında ı1k 'karşıku). 
madtl N <YrOOÇlilere 4 .. O yenilen takı. 
mımız, 'ffl/UJı,akkak ki bug'ütnkü 7liamzet
lerdmı lcuru"fluxık olan timden mrkaç 
misli ooha ku:vvetıiydi. 

Bu lcadar ?.ayıf bir t:alcımlıı, yabancı 
oohado. dost Y1ıgos1av timine kar§ı ne 
netice alacağımızı §imdiden kestirmek 
mümkünıdür. 

Galatasarayın 
bayramı 

Gazetecilerle Galatasaray 
mütekaitleri karşılaşıyorlar 

Meşhur Admira lstanbula geliyor 
GalatasaraY. kfübüntin 33 üncü yıl. 

dönümü bayramında lstanbula gelece .. · 
ğini evvelce bildirmiş olduğumuz Çe.. 
koslovakyanm Slavya takrmı, yapaca
ğı bir turne yüzünden maç tarihinin 
değiştirilmesini istemiştir. Bunun im. 
kansızlığı karşısında bayrama hazır. 
lık komitesi; merkezi Avrupanm en 
kuvvetli klüplerinden ve Avusturya 
şampiyonu Admirayı şehrim.ize getir
meye karar vermiştir. 

Admira, 1932 de Av.ustu.rya şampL 
yonluğunu ve Viyana kupası birincili. 
ğini, 933-934 te Avusturya şampiyonu 
ve kupa birinci.si, ayni sene merkezi 
Avrupa maçında finali oynamış, 935 
936 ile 936 .. 937 senesinde Avusturya 
şampiyonluğunu kazanmış en ince fut. 
bol oynıyan bir takımdır. 

Admira, ilk maçr 25 tenımuz pazar 
günü Taksim stadında Galatasarayla 
yapacaktır. 

Bundan başka Yunanistanm en ma
ruf atletlerinden beş kişilik bir grup 
Galatasaray bayra.nınıa iştirak edecek. 

Adaspor Kocaeli 
şampiyonu oldu 

Adaspor ile İzmit idmanyurdu takım
ları İzmitte Kocaeli şampiyonluğu için 
karşılaşmışlardır. Neticode Adaspor ra. 
kiplerini 3 - O yenerek Kocaeli !Jatnpİw 
yonluğunu kazanmıştır. 

ıstanbul atletizm 
bayramı 

İstanbul atletizm bayramı 15 ağustos 
pazar ıgün:.i Kadıköy stadında yapıla -
caktır. 

Bu müsabakalar, hem Macarlara kar. 
şz çıkacak takımı, hem de Balkan oyu -
nuna gidecek milli takımı seçme mahi. 
yetinde olacaktır. 

İstanbul şampiyonasına memleketin 
bütün atletleri davet edilecektir. 

kqngre 
Anadolu klübünden: 'ı 
11 Temmuz 937 pazar günü saat 10 

da ilan edilen senelik kongremizde ek
seriyet hasıl olm.a.dığrndan kongrenin 
17 Temmuz 93 7 cumartesi günü saat 
16 ya talik edil<liği ıbütün azaya bildiri. 
lir. .. 

lerdir. Yunan atletleri arasında 800 ve 
1500 metre Balkan birincisi Yol'gakow 
pulos da bulunmaktadır. 
Bayramın en güzel numaralarından 

birini muhakkak ki Galatasaray müte
ka:itleri ile gazetecilerden mürekkep 
bir takım arasında yapılacak futbol 
maçı teşkil edecektir. 

Sarı kırmızı takımda eski ve şöh.. 
retli oyunculardan Sadi Karsan, Sa. 
im, Yahya, Sadi buluaacak; matbuat 
on biri de: Vala Nureddin, Sel8.m.i 1z.. 
zet, Ahmet lhsan. !zzet Muhid~ Ta
lat Mithat, Osman :Mlinir, Sedad, Fu
at. Naci Sadullah ve Ulviden teşekkül 
edecektir. 

iÇERiDE: 
• Dahlllye vekAJ.eU grde. rnaddelert pahalı 

llğnıa karııı nı.Uca.deleye girl§mlştır. ·Bunun 
için belediyelerden ba.zx malrunat istenmi§ 
tir. 

* Belediye şehirde başıboş dolaşan kedile 
rl toplatacaktır. Fakat kedinln bqıbaş oldu.. 
ğunu nBSil antayaca.ğl bizce meçb:Cıldür ! 

* Belediye karasintkle mUcadeleye bqla 
mıştır. 

.Y. Beynelmilel ceza J.«>ngreslne f§Urak ede. 
eek olan heyetimiz bu sabah Çekoslovakya. 
vapurlle Marsilyaya. bareket etmlştir. 

:f. Adliye sarayının yapılacağı arazinin 
tstimlAkine devam edilmektedir. !stimlA.k 

muameleleri bittikten l!lonrıı. hapishanenin 
yıkılma.sma başla.nacak ve derhal inşaata. 

geçilecektir. 

'- Adliyenin 20 temmuzda ba§layacak olan 
yaz ta.t111nde blrinci, ikinci, dördUncU ve ka.. 
ça.kçılık işlerine bakan beşinci ceza mabke.. 
melerl ile beşinci ve attmcı hukuk mahke .. 
meler! nöbetçi kalacaklardır. 

:/- Hamid.iye mektep gemisi dUn Trabzona 
vasıl olmu§tur. 

* Son zame.nlarda. bazı ftrmlarm bozuk 
ekınelt çıkarmakta olduklarından yapt1an 
şik!yetler çotalmıştı:r. Bu şlkA.yetleri gözö. 
nUne alan Belediye evvelki gece, saat bire 
doğru İstanbul belediyesi hudutları dahilin.. 
deki bütUn fırmları ant bir kontrole tabi tut. 
muştur. 

* ı Ağustosta Pariste toplanacak olan· 
felsefe kongresinde tstanbUl Unlversltesint 

16 TEMMUZ - 1937 ~ 

lstanbul konuşuyo! 
(Baş taraf'& S üncüde) dum, kendlmi tanıttım. BüyUk bir ne 

dükçe, ben de kendimi kaybettim. Çıldmyor beni seıa.mıadı. rf.41' 
dum az daha. Düştlntın bir kere ke.rde§, za.. - Ben, mUteka.tt maliye me:ıxıurl&I' ~ 
ten muhaciriz, elimizde avucumuzda olllD ve sular !daresl.nde call§IUl Yoııi!otlSilll~,_ 
hep bu ev, o da ya.ıµverirse ne 1apa.nz. BL kendlnf. ta.ı:ııttı. Sonra ağlayan :ıtacJll11 
z:lm. öyle sigortamız falan da yok ki biraz rerek: ~ 
teselli bulalım.zaten koınak istesek de ~yle - Zava.Ilı kom§UIIl, Katına dedi· 
ırusuz bir mahallede ahşap evi slgortaıayaca.k: dan kendini öldürecek. . ı.otıılı 
kumpanya yoktur ııamrmı! Gayet yav&§ ve çok tatlı blr aheııJÜe eıı ııı 

S6ztın burasında ka.r§lki evlerden b&§k& ouyordu. Sanki kendi felA.ketinl taJ%1sJ!l 
bir ka.dm llfa karıştı.: nutmuştu. ~ d6' 

- Yangını görUnce, vallaht kendi derdlınl - Siz, dedim! Sla de çok mutee 
unutup Re!a hanIIDl seyrettim. Biçare Meta lll mısınız 1 ,~ 
çıldrrmıştı. D6ğUDUp duruyordu. dedi Gözlerini htıA. çırpman kadmdall 

B k t . k . ri dan cevap verıll: ,ıı? 
ere e versın omıse n - Elbette müteessirim a.ma, ııe yı.: >'" 

sarnıcındaki sulara ba§a getmı§ bir kere, ya1mz b11' teye ~ ıtJı 
- ltakkım yok mu sanki? Eğer komiBer :ıuyoru.m. Kitaplarıma., onlan ben, caıl ))it Jlf 

tsmailln §ura.cıktaki evinin sarrucı üç gUn dar severdim. Sonra, içinde simsiyah 
evvel doldurulmuş olmasaydı, itfa.iye ta ce.. ler Mkla.dığt a.vucucnu açarak,: f 
hennemin dibinden su bulup d& getirinceye - tııte, dedi, koca evden Jnırtardı~ 
kadar, ııtmd! topum.uzdan eser Jı:Blmazdr. gA.ne malım.. ~ 

Bereket kl, o, ıııarnıcm ırula:ma imdada Gösterd!ği, paalaımu§ nikel paralar& 
yetlştl. . .ztyen garip garip §eylerdi. atJlti 

Kaymakam ve nahiye mil· İlk bakı§ta ne olduklarmı bir türlD 

dü Ü b yamMrm O za.man kendim: etılı r · tll"ayı birgün evvel _ Nı,anıanmm bir kısmr, diye tısll •tJ 
tettiş etmişlerdi Jrellketi tam bir filozof tavrlle ~ 1a 

Bayan Refa bura.da birdenbire sustu. B1rsn ihtiyar, henUz sözüııtl tam~~ 
dUşUndU, sonra glllmeğe başladı: ya.şlarmda bir erkek çocuk, huııgüı'• ~ 

- Biliyor musunuz, dedl. DUn de kayma... ağlayarak yanrtn•za geldi. Bfça.reyi bl e4~ 
kamla, nahiye mUdtlrtl artJk göğe çıkan ,,ı_ lar Met& boğuyordu. Bir kelime s!IY~, ıJI 
kAyetıerlmlzi naze.rı itibara. ~la.r da, lhtıya.rm yanma sokuldu, başını dfl.Y,,,_ ~ 
bura.ya gelip gezmişler. Yolla.rinuzm ae!aleU, koluyla ceketine sa.nldı: ve ağıaınsıın" 
ıa.ğnnla.rı görmüşler .• Belki de su meseleslnl büyük b11' hızla devam etti. ıııttf 
de dUşUnmü§lerdir ama, Be.del hara.bel ·Bas- Hem P§IrmI§, hem de acımıob:IJL 0Jı 
ra.. bir ta:ra.ttan ağlayan yavrunun aa.Çlstxıı' 

Bu sırada aşağıdan doğru, genç bir çocuk ııa.rken, ayni ahenkli sel!lle: ~ 
ko§a. ko§a önUmllzden geçti. Geçerken de - Torunum, dedi. Ve baom:ı flnldl lJll' ~ 
sordu: yrı%'mmdan !baret olan evine doğrll ce 

- Tuzcu Murat sokağı burası mı? öylece hareket.sız durdu. ııı--' 

Bayan Refa keskin zeka.sile hemen ona. da Boğazmlda htr ı:ıeyin dUfümJendfğiıd;; 
cevap yetiştirdi.: ttm. Ve bulundut;um yerden 11.dets 1C 

- Elbet burası ya.. Görmüyor mUBUn kaçtım. .Afi' 

şUkür Allaha mUradmıiza. erdik? Bak çıra 1 ~ 
Çarpık çurpuk yollardan tram'V& 

gibi yanıyorduk. . Bine çıkarken, kulaklamn çmlIYOt• ,ı..! 
Herhalde bir ahbabmm evini arayan ÇO... l!le8ler duyar gibi oluyordum. sanki bit' 

cuk, bu sözlerden blr şey 8.lllil.madr ama, insan bir olmuşlar: 
başka sual de sormadan yanımızdan uzakla§ d.t. 
tı.. - Su, su. su dJye ba.tm:Yor!!: .,.-11oJ 

~P" ~ 

Yangın . yerinde bir•-----------~' 

feryat Yemegv e ·ınk·-,1~" Ben de tekrar yangın yerine doğru çık.. c;1r 
trm .. Buradaki gittilq~e artan ka.la.balıktan eden dan· a f 
birkaç resim daha alma.ta uğra!Pl'ken, yan.. .. 
gın mmtakasmm tam ortasında bir bağrı~ 

m~~°J~ yerden hiçbir §ey göremediğhn Üskftdarda bir b81
1 

dan, ben de tam yanan ev1erın orla.ııma. ken.. VBD hırsız)J~l oJd~.ı' 
dimi attım. f5 f.' 

Burada karşılaştı:ğ'mı manzara haldkaten U'skUdarda K'adıasker :Alım.et t1JI 

yUrekler parçalayıcı idi.. 60 .. 70 yaşta.rmda. hallesinde Nuh kuY.UBU caddesiııde 0 

bir kadm, evinln kWlert, 6nUne gelml§, sa.. ran Nazmiyenin danasr çalınnıltttl''ııl; 
çmı başmr yoluyor, avaz avaz bağrnyor. Ne k ~ş 
yaptiğmt bilmez bir halde, kendini sağa sola Nazmiye danamu; ara!I'ken ° -pi 
atıyordu. rmdarı. biri 'dananın sabıkalılaıldaJ'.U b~ 

EtrRfmdaldler biçareyi buradan uzaklaş.. rdddinin evine girerken gördUğilıl ; ~o' 
tmnağa bakarlarken, bana sakallı bJr zat kaç aaat sonra da nefis ve ;körpe e 
gösterdiler. kulan duyduğunu . söylemittir• . ~~ 

- Bakınız dediler, şu zatm da. evi bUtlln kSetıV": 
eşyalarile yanmıştır. Kendislle isterseniz ko.. Bunun Uzerine iş zabıtaya: 8 ·ı~ 
nuşunuz çok mUnevver bir zattır. Fahreddinin evi aranmış, ~~: öf 

dannam yemek haline gelen etı 
Ah kitaplanm 
kitaplarım .... 

Gösterilen adam o kadar soğuk kanlı du 
ruyor, ve sanki kendi derdi yokmuş glbl, ağ
layıp bağıran kadma. öyle merhameW bir 
nazarla bakıyordu ki, ilk anda s!Syllyenlerin 
yanıldıklarını, sandım. Fakat daha dlkkaW 
ba.kmca, avucunda garip bir şeyler tuttuğu. 
nu görmem. şUpheml arttırdı. Yanma. sokul. 

ordinaryüs :profesör Mustafa Şeklp temsil 
edecektir. 

* Liman mütehassıs heyeti limandaki çar 
pışmadan Kadıköy vapuru süvarisi Ahmet 
kaptanı suçlu olarak g6sterınl§tlr. 

* 25 temmuz deniz şenlikleri programı 

tamamen hazırtanmı~trr. GUndUz yarışları, 

bir şehrilyln takip edecektir. 
* Benzin fiyatıarmm ucuzlamasından do .. 

layı belediye otobtıs Ucretıerinin de indiriL 
mesini tetkike ba§lamıştır. 

:r. Belediye fen heyeti şoförlerin taksi üc.. 
retıerlnin indirilmesine iUrazlarmı kabul 
etmemiştir. 

Inglltereden ithalata 
dair bir tebliğ 

An.kara, 15 (A. A.) - Iktısat Ve
k!Ietinden tebliğ edilmiştir: 

2 .. 9-1936 tarihli Türkiye - İngiltere 
ticaret ve klering anlaşmasının 13 ün.. 
cü maddesi mucibince Türkiye ile kle~ 
ring veya benzeri anlaşması olmıyan 
memleketler menşei mallar İngiltere • 
den transit suretile ve hususi takas 
yoliyle Türk1yeye ithal edilebilir. Mez 
kfır madde mucibince ithalatta bulun· 
mak istiyen tacirlerin ithal edecekleri 
maddelerin i.simlerile miktar ve kıy
metlerini en geç 2 ağustos 1937 tarihi. 
ne kadar 1ktısat Vekaletine tahriren 
bildirmeleri lüzumu il!n olunur. 

risi bulunm.u§tur~ 

Tramvaydan 
atlıyanlar __ .,sf' 

Dün Eminönündnc geçen ~pıt' 
lardan 15 kişi atlamı§, yakaJana!al' 
cezası: alınmıştır 1 

:f. İş de.iresl baş mUfett.1§1 HsliU' ~ 
daktan Bursaya gltm.1.§Ur. deli 1~ 

* Liman tarife komisyonu bugtıı:ı f)~ 
ba.ren Akay, Şlrketlhayrtye, galiQ. ~ıı1' 
Ucret ve bilet ta.rtfelerini tesbite -paŞI ~ " 

• Liman idaresi Al.mı vapurunUJl J'illa J 
terinde hastl olan intizamsızlık uze ,.ı• 
purla.ra. girlş ve çrlaşx Jnt:lza.m aııınıı. 
tedbirler alma.ğa ba§lamr§tır. 

O 1 Ş AR 1 D A : ıuıt. ,M' 
* 14 temmuz mUnBBebetile bir nu 1,ıe~ 

liyen Fransan.m Berlin elçlsl .AlDl~;ştJf1~ 
lerinde, Fransa aleyhine görUlen 

11
-,,. 

protesto etmJ§ ve iki memleket 6~"/ dostluk olmama.ama hiçbir sebeb ~ 
eliğini aöylenıl§tlr. edl1~ 

"' Almanya.da geçenlerde tevkif ıet ef~_,, 
olan papaz NJemöller, pa.rtl ve de\' uYı• l 11 
nı aleyhinde iftira.da bUlunmak sU~ dll'~ 
kmda fevkala.de mahkemeye se\'lte 1, 
tir. ·"~ 

• !rakta Filistinin parçale.DJll~,pt 1~ 
galeyan gittikçe artmaktadır. ~ ~' I' 
ba.bda matbuat& yeniden şiddetli b#•jJ f' 
bulunmuştur. Gazeteler, cuma gUllll pı ~~ 
han caml1Dde Fillstinin parça.18Jll2l' ıJ&eı' 
hinde bir portesto toplantısı: ytıP t ı 
yazıyorlar. tt' f 

• Ya.lan ve heyecan verlcl ııefd~ :e!l~ fi 
lunduklarnıdan dolayı Şamda c;ıl<~ıııtı! 
bes, Eleyyam ve Elcezire gazeteıerJ ' 
det kapa.tılmı§Ie.rdır. dal ıı0~.ıt 

• Kayrp tayyareci kadın Eoh!U' '1)1eY 
karıStllm sağ olduğuna inandlğııı1 tJtı 
binaenaleyh arqtırılm.MnI ı.awnf§ 
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Esir vaziyetinden 
I{ Ancak iki sene önce 

_ urtulan millet ... 
b··;.tekaikada t kl n .. d 85 ıı:' • .. f ·· d b. · · ı· ..ı. "'Unu opra arın yuz e ı nu usun yuz e ırınm e ıntx 
bu "aıtordu; nıesela bütün bir vilayet üç kardetin elindeydi. Şimd 
t"\ttstur Yet değişnıiı ve 15 milyon kişi bir nevi kölelikten kurtul -.....;,;; . 

r IVleksikada inkilap . 
l ederat Bir . 
·969.153 k ' leıık Meksika devletleri .. 

tdcr, (,,. ıloınetrelik bir sahayı i .. gal ~' 
ss0 ~ransa y 

0985 dı nın mesahası ancak 
11tıa tllalikr~ Ye 17 milyondan fazla nü-
do.. tır. Bu .. f . . ., kısma ll'J us gayrı miısavi 
t'tiıi b~rf' . aynlabilir. Evvela cumhur 
llıa ~ ırıs n· 

llzııdan ıaz (1910 - 1876) za. 
lar kalma k" ··k b' . trupu uçu ır arıstokrat-

HABER - 'Akfam poıtaaı 

Atatürk 
Amerika istiklal bayramı 

münasebetile 
Ruzveltl tebrik etti 

Ankara, 15 (A.A.) - Amerika İstik 
lalinin yıldönümü m:inasebctiyle Reisi
cumhur Atatilrk ile Amerika Reisicüm. 
huru Ruzvelt arasında aş.ığıdaki tel. 
graflar teati olunmuştur: 

Ekselans Franklin D. Ruzvelt Ame -
rika Birleşik H:.ikiimetlcri Reisi. 

VAŞiNGTON 
Asil Amerika milletinin bu milli bay. 

ram günü, ekselansınıza en hararetli 
tebriklerimle birlikte ıahsi saadetleri 
ve "1emirakanın refahı hak!nndaki sa • 
mimi temennilerimi arz ile bEhassa bah
tiyanm. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kama! Atatürk, Türkiye 

Rcisio:imhuru. 
ANKARA 

Amerika Birleşik devletlerinin istik. 
ı;- ... 

ı. itihleri . 
<ctzll ek .n. varısleri olan bu imtiyaz • 
lgı •erısı n· O <la ıazın sukutundan sonra, 
2lt l>iaı :ransaya iltica ettiler. (Biz • 
l>atiıtc Öl::. a7 yaşında olarak 1915 de 
Ca.ııcs (lg u). Bundan sonıa Plutarco 
"ct Yaptn 

24 
- 19935) zamanında ser. 

ı.....tl ış olan . . 
~ ar, hek' zengınler gelır. Avu • 
1Uccarlarc1a trnle:, küçük endüstriciler, 
'Otta 

11 
n rnurekkep ü9:incü grup 

· lal gününün yrldönümü mür.aacbctiylc 
gönderilen güzel temennileıi havi çok 
samimi telgrafınız benim ve Amerika 
halkının derin takdiratını mucip oldu. 
Gerek vatandaşlarım gerekse kendi na
mıma size teşckkü~ler e.der ve şahsınızla 
Türk milleti hakkında ayni ı::izcl te • 
menniyatı arzeylerim. 

be nıf-Mkik 
il ond b. . e s a nüfusunun takrL 

't · a ırıni t k·ı rıYet İtiba . C§ ı edenr. Bunlar ek-
liu _ rıyle melezlerdir. 

tt._ ... eratip ·1 • ·-.ı laf k 51 sılesinin en altında, ya.. 
<lır. Bu tn olan l 5 milyon yerli var -
ltıtıa &en. ar mısır ziraati ve hayvancı • 
~ek ~~nen çiftçilerdir . 

Bir Mcksik~lı tipi 

bütçesinin dörtte biri maarif kredileri
ne ayrılmaktadır , 

Kilise ve papaslarla mUcade\e 
~Oltra~~ a l823 tenberi, resmen de -
1tıttıiate bir ana yasaya sahiptir. İki 
b. n rn.. k 
"'lftnda ur~ kep bir kongresi, halk Kiliseye karşı &avaı. millet haklan 
lfıtlar n scçılen bir reisi, bir· yüksek uğrundaki bu mücadelenin zaruri saf • 
'~:ıan~ aşağı yukarı Şimali Ame • balarından biridir. Kilise Meksikada 
hır~ C§ık devletlerininkinc benzer her zaman hakim sınıfını himaye etmiş-... ,ct tcıkilAtı vardır. tir: 181 O da, ihtilal esnasında İspanyol. 
~ "t bu. demokrasinin fili bir ~ekle lan, diktatör Santa Annayt, imparator 
'1>o/~ılyonlarca yerlinin memle • Maximilien'i, diktatör Porfiris Diaz'x ve 
~, l ı~ık, ekonomik ve kültürel ha. saire ... 

stırake başlaması ancak son za- Lazah Cardeans'rn istediği, kilisenin 
1'1 Ctl\ a -'laki olmuştur. 1935 de gene. vazifesini ruhani vazifesine tahsis et -
~l't) c CSc halef olan cumhurrcisi La- mek, ekonomik ve politik nüfuzunu kır. 
te • ilrdcnas d · · · l'i2e et! evnnı bılhassa karak • maktır. Bu suretle Mcksikamn kurtan-
h '- en hususiyet de budur. 
~ell:S'k 
}(ek ~ anın hayati meselesi 

tır l •ikanın ha • 
l_ • •pan 

0 
• • yatı meselesi toprak -

~ ı._l Y 1 ıstilasından .. M ı . 
"'<l kz b' once, ei(st • 

~e • ır nevi köy kom.. . . .. 
~ &ahipti. "E.. unızmı rt'JI· 

Ola töre, serbest~:" denilen bu reji • 
la il topraklarda rnlar, topluluğa aid 

r, Yerrı • çalışırlardı. İspanyol-
ttrı· ı en reaya 
1 ıı t'op~l ınevkiinc koyarak 
gıo arı arala d 

cılan olan Hidalgo ve Morclosun yolun. 
dan yürümektedir. 

İş kanunu Mcksikada 1917 denbcri 
mcr'idir. Bu kanun çalışma saatlerinin 
tanzimi, asgari ücretleri, sosyal sigor -
tayı temin etmektedir. 

Hükmet patronlarla işçiler arasında. 
ki büit'..in kavgalarda hakemlik eder, 
grev ve lukavt ya::aktır. 

1937 de, cumnurreisi Cardenas bir \. da, Diaz h.. rın a paylaştxlar. 
"'lekaika b' .ıkCııtıctinin sonu11~ "milli petrol umumi idaresi., tesis et -
~ ırkaç rnua ti. Bu idare Mcks:kanın bütün petrol 
~U relc:kepti: T ııarn malikaneden 

fuıu11 yU d o~raktarın yüzde 85 i 
~r~. ı t bırinin elinde bulunu • 

ltt~Cltll Terrazas• • 
lldc on b' 1 aılesi Şihalma eya -

~· ın erce k'l 
d .iltti .BUtün li' 1 ometrelik araziye 
tı1Jt 1rıaltydı. 1

dalgo eyaleti ·!iç kar -

istihsalatını kontrol edecek ve yaban • 
cılara verilen imtiyazların miihlctlcri 
sona erdikçe bunlara temellük edecek-
tir. 

Amerika elçisi Morranın gayretleri 
ve Ruzvcltin geniş görüşü sayesinde, 
Cumhurreısi Cardcnasın bu inkılabı A. 

lgıo "'- . 
()la.tı ~""" lrnzasrnı b·ı merikanın muhalefetiyle kaqılaşma • 
'1tı ilians z 1 e atmaktan aciz mıştır. 
ıııı..11<1a, YtrliJe apataa'nın kumandası 
.... lll,, r zeng· 1 . Meksika işte böylece gerek ekono -

... 1 ,,et "erd'l ın erın saltanatına . • "'t c • ı er B mik, gerekse entellektücl sahada daın11 
oh rı takip etti: A. unu dahili harp se • bir tekamülle ilerlemektedİı'. 
r-_.ergo11un ncak ı 924 tedir ki 
~lcs • Yerine 
te1 b t'itai İnlolab cutnhurreisi olan 
ltii e ihtıaune giti . ı tahakkuk ettirmek 
ile 1:de baır dö ıtı. Fakat, iktidar mev-

rı fiı-· nerek 
tı.ı ıı:ırJerin · • az zaman sonra 

• 
1 terkett' 1 ve yerlileri unut. 

1935 b 
Cardca aılangıeınd . 
l'ltı t nı, ~ek:s·k a ~eçıl~n Lazaro 
ltl'ill:!lc:il eden 

2 

1 anın hakiki nüfusu -
J\o ?.1 

llllh etrrı avalh Yerlile:'İn vaziyet. 
<!ini •Pttaııı11 }'?'e .karar verdi. Emilia
ih... - l'crine Cet' tını bcı ıcne önceki va. 
~adı ırerek t c · oprakları tevzie 
lillitılrdcanı,n 
l 19ıo tnuhaı·n · 935 <la sı 1 erı mısır istihsa-
ııu •öde 6S.sos Ö~69.ooo buasodan ( 1) 
...._ .ı_ Ylerıer · O huasoya d" t•· ~ ·· "rt"" 1 Ve b uş ugu -
btt- <! 

0 
ltladan unu Yerlilerin emir al. 

ite ~~-Olarak ~.hıanuyacakJarına bir 
~bit .. "ilin aıagıoıterirler. Hakikatte 
llh.... l'tj• tıı 
~. •--

1?lle b'ı , ınuvakk~ttir: Ye--q r;ca,. .. 

"La Tribıme dcs Nation,, gazetesin
de Andre G. Bloch'wı yaZ'sından) 

( 1) Bir buaao 12,5 litredir. 

OUn iki yerde yangın 
telAşı oldu 

üsküdar'da Hamza Fakiye mahalle
sinde manifaturacı Mustafanın evinde 
çamaşır yıkarken Nezaket ismindeki ka 
dın yanar bir halde bulunan odunlan ı 
blhçcye atmıı, bunların çıkardığı du· 
mantar komıular tarafından yangın zan 
nedilmiş, itfaiyeye haber verilmiştir 

Birkaç dakika sonra itfaiye gclmi§, 
yangın olmaldığı anlaşılmıştır .• 

Bundan b3şka dün gece Çiçek paza • 
rında sandıkçı Mchmcdin yaktığı talaş
lardan çıkan dumanlar yangın zannedil 
miş, y:ne itfaiye gelmiş, dönmüştür. 

Tifo vakaları 
_ •en "a s f:.ınde intibak edil-
~ t~,_ 2Yet r-·t • Son 24 saat zarfında ıehrimizde 24 
s-__-ıı:rar <ie ..,ı gıde düzelmek • 
-~• tcbcyl:k .. . tifo vakası görülmüştür. 

._._,._,,,___ rıdır, · • reı:mıne dön-
liııır..... -· eiai ard 
'~1.ırtda f enas milletin terbi -

'f't asılası 
lrtıkan . ı gayret sarf et. 
~ nıabetindc her köy-

•çnıalctadır. Meksika 

ZAYİ - 1788 numaralı araba pl8.. 
kamı Zlyi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hilkmU yoktur. 

Un1oapanı: Arabacı Sabri 

'92021 

Franklin O. RUZVEL T 

930.mB.aulım.an : 
Sporda eski 

telAkklye "·eda •• 
(B~ tarafı 2 incide) 

Bugünün organiı.atör keselerini dol. 
duran futbol\.!, sahalarımızda gördüğü. 
müz cidden çok büyük istidatlı genç
leri en kısa zamanda körletmektedir. 
Sıkıp sıkıp posası çıkarılan bugünkü 
futbolcülerimizin anladığımız manada 
digergam bir tarzda, ferdi kazanç ve 
gurur endişelerinden azade bir suret
te çalıştırıldıkları ve idare edildikleri 
gün, stadyomlarda seyredilecek temiz 
ve kavgasız maçların halkımıza. bu. 
günkü facialardan çok daha revk, çok 
daha heyecan vereceğine inanabiliriz. 

Türk rejiminin anladığı manada bu 
gün elimizde tek sporcu var: 

Tayyareci Sabiha. Gökçen. 
Bu Türk kızının bilekleri, kafası ka. 

dar sağlamdır. Bu Türk kızı en iyi 
tekme ve marka atmasını bilen bir 
milyar futbolcüden daha cesurdur. 
Yaptığı spor en iddialı Güneş • Gala. 
tasaray veya Beşiktaş - Fener maçın
dan daha çok heyecan vermektedir. 
Bir heyecan ki, tamamiylc temiz ve 
millidir. Zira seyredenleri 1kiye, üçe, 
dörde ayırmıyor, bütün bir milletin 
kalbini uçağının kanadına iliştirmiş, 
pervanesinin ardından ayni hedefe 
do~ sürüklüyor. Ona bir avuç hay. 
ranlık daha yollarken tekrara lüzum 
görüyoruz: 

"-Sporcular! Sporculukta da tem. 
din merhalcsir.e yaklaşmış bulunuyo. 
ruz! Veyl yan çizmek istiyenlere! 

Bu, hangi hakiki sporcunun temen. 
nisi değildir ki. .. 

Kara DAVUT 

Deli katiller 
Biri annesini, biri de 
çocuğunu öldllrdO 
Kemaliye kazasının Hing köyünde 

misline ender tesadüf edilir bir cina. 
yet olmuştur. Katil iı.rll olarak deliren 
bir evlat, kurbanı da zavallı anasıdır. 

Pehlivan oğlu Sıtkı, gece yarısı bir. 
denbire delirerek yatağından fırlamış 
ve annesini uyandırarak: 

- Çabuk bana satırı ver. Öldürece. 
ğim bazı kim~clcr var, demiştir. Za
vallı kadıncağız, oğlunu teskin etmiye 
çalışmış, fakat Sıtkı, buna büsbütün 
hiddetlenın:ştir. Eline geçirdiği çark 
demirini annesinin başına vurmuş, ka. 
dın beyni pathyarak ölmüştür. Deli, 
bununla da kalmamış, istediği satırı 
kendisi bulmuş, zavallı kadının başı. 
nı ve kollarını gövdesinden ayırarak 

parçalamıştır. 

Bu arada Sıtkı annesinın kulağını 
keserek ağzına yama yapmıştır. Katil 
ertesi gün şöyle demekteydi: 

"-O, çok geveze bir kadındı. Bunu 
hak etti!,, 

Bahkesirdeki facia 
Balıkesir, 15 (Hususi) - Durak na

hiyesinin İsa alanı köyUnden İsmail 
karısı ve Mustafa kızı Fatma. dün 
birdenbire delirerek etrafa. saldırma. 
ğa başlamıştır. 

Ne yaptığını bilmiyen bu kadın 

dört aylık çocuğu Ülkerin bıçakla ba. 
başını keserek gövdeden ayırm.I§Ur. 
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Iktısat Vekili 
Kotra ile Akdeniz limanlarında 

Seyahate çıkıyor 
Cela1 Bayar bu sabah lzmirden 

Nazilliye hareket etti 
İzmir, 16 (Hususi) - 1:msat Vekili ı 

Celal Bayar bu sabah İzmirdcn Nazil . 
liye müteveccihen hareket etti. V ckille 
birlikte lzmirc gelmiş olan zevat refa. 
katinde bulunmaktadır. 

Vekil, yolda Selçuktan, Ku~adasına 

geçerek devlete geçen yeni yağ fabrika. 
sını tetkik edip buradan Nazilliye gide. 

cektir. Nazilli dokuma fabrilrasını gez -
dikten sonra akşama İzmire avdet ede. 
ccktir. 

Celal Bayar cumartesi günü liman iş 
]erini tetkik edecek ve pazc:rtesi günü 
vapurla 1stanbula hareket roecektir. 

Vekil ağustosun ilk haftasında kotra 
ile İstanbul<lan çıkarak Akdeniz sahille

rini gezecek, Fcthiycye kadar gidecek, 
dönüşte tekrar fzmire uğrayacaktır. 

Celil Bayar dün vilayeti, kumandan. 
hğı. partiyi ve belodiyeyi ziyaretten ıt0n 
ra beraberinde müsteşar ve bankalar 

umum müdürleri olduğu halde Ticaret 
odasında kooperatif mümessillerinin 

birlik idare heyeti seçiminde bulunmuş
tur. 

İdare heyetine ikisi üzümcü, ikisi in.. 

circi dört aza iki yedek ua seçildi. Bu 

nu vekilin hasbL'lali takip etti. Mütea

kiben Ulu Şefe, yüksek makamlara ve 

şahsiyetlere tazim telgrafları çekilmesi 
kararlaştırıldı. 

Öğle vakti •Jzüm kurumunca Vekil 
şerefine şehir gazinosunda büyük bir 

ziyafet verildi. Ziyafette kurum müdürU 
İsmail Hakkı bir nutuk söyledi. 

Vekil kısa bir cevap vererek müstah 

sille karıılaşmaktan duyduğu sevinci 

anlattı. 

tktısat Vekili bundan sonra tüccar • 
tann partide yaptıkları toplantıya riya .. 

• • f 
set etmi}tır • 

ispanyadan Almanları 
çekmesi için 

Hitlere Alman anaları namına 
yüzlerce istida gönderiliyor 
Hitlerin Berçeşgadendeki yazlık olan ekonomik müzakereler iyi bir su-

evinin balkonu altına toplanan altı rette neticelenmiştir .. Evvelki mukave· 
bin kişi arasında Teraz Crav~e.is~m- le ahkamında mühim tadilat yapılmış-
li bir Alman kadını elin de hır ıstıda tır. 

b · d l'k l ·ı Her iki taraf ekonomik zaruretlerine ve yanında iki gür i.ız e ı an ı ı e 
Hitlerin huzuruna girmiştir. tekabül ddcn bir tarzı halle vasıl ol-

Hitlerin yanında Hava Nazırı _m_u_,ş_la_r_d_ır_. --------::----

general Göring, Propaganda Nazır- e·ır kasabı 
rı Göbels Hariciye Nazırı Baron von 

Nöyrat bulunmaktaydı. yaraladılar 
Kadın bunların önünde Hitlere şu 

yolda hitap etmi,tir: HA.dlse Galatanın 
.. -Yanımda iki oğlum var. Fa· mabut sokaklarında 

kat oğullarım iiç idi. Bir tanesi öldü. oldu 
Onu ispanyada öldürdüler. 

Size bütün Alman anaları namına 
müracaat ediyorum. İspanya harbını 
durdurunuz. Cünkü bu, Almanya
nın harbi değildir. 

Bu, bizim kavgamız değildir. Fa· 
kat İspanyada Alman evlatla~:.öl.ü: 
yor, öldi.i. SP.nin sulhu sevdıgınızı 
biliyoruz. Yalvarırız size, evlatlarr 
mızı İspanyadan getiriniz!,, 

Yukariki havadisi veren lngilizce 
Sunday Chronicle gazetesi, yazının 
alt yanında diyor ki: 

"Madam Krazenin müracaatının 
manası, Alman efkarının büyük 
düşüncelerine tercüman olmasında
dır. 

Son bir kaç gün için, Hitlere, bu 
neviden yüzlerce kişi müracat etmiş 

tir. 
Hitlerle beraber bulunanlar, Hir 

lerin bu vaziyetten müteessir oldu
ğunu beyan ediyorlar. 

Sanıldığına göre, bunun neticesi 
olarak, Alman Reisicumhuru bugü
ne kadar ispanya meselesi karşısın· 
da takındığı şiddetli tavrı tadil ede· 
bilir ve daha uzlaşıcı bir siyaset ta· 
kip eder. 

Geçen perşembe günündenberi, 
Almanyanın her tarafından binlerce 
kişi Hitlerin huzuruna çıkmak ümi
dile Berçesgaden'e akın etmekte· 
dir.,, 
ispanyanın felaket tarihJ 

asilerin bayramı oldu 
Salamanka, 16 (A.A.) - General 

Franko isyanın yıldönümü olan 18 tem
muzu ''milli bayram,, ilan ve bu bapta 
bir kararname isdar etmiıtir. General, 
18 temmuz 193. tarihi ile 18 temmuz 
1938 tarihi arasındaki devreyi "ikinci 
zafer senesi,, diye tesmiye etmeğe ka
rar vermiıtir, 

Almanya-Franko iktisadi 
anlaşm·ası 

Salamanka 15 (A.A.) - Alman hiı~ 
k metile "nasyonalist,, ispanya arasın 
da Burgosta bir müddettir yapılmakta 

Calatada oturan Kamil isminde 
bir genç dün gece sarhoş olmuş, bı
çağını çekerek Zurefa sokağında 
Manyonun umumi evine taarruz 
etmiştir. 

Kamilin bu tecavüzünü gören si• 
vil zabıta memuru Hayri vakaya 
miidahale etmiş, Kamili tutup kara· 
kola götürmek istemiştir. 
• Bu sırada yoldan geçen kasap 
Mehmet yerlere yatarak karakola 
gitmek istemiyen sarhoşa: 

- Memura itaat et! deyince Ka
mil buna fena halde kızmış, elindeki 
bıçağı ansızın kasap Mehmedin bal. 
dırma saplamıştır. 

Kamil karakola götürülmüş, ka· 
sap tedavi altına alınmıştır . 

Sopa ile cinayet 
işleyen adam 

Adana, - Haruniye nahiyesinin El. 
lck köyünden Hacı oğlu Dursunun 4 
y~ındaki kızı Sultan, ayni köyden 
Uusacık Hasan oğlu dört yaşlarında 
Ahmet tarafından sopa ile döğülerek 

öldürülmüştür. Suçlu çocuk yakalan. 
mıştır. Tahkikat devam ediyor. 

Romanyalı toyyare
~lnln rekor teşehbilsll 

Le Bourgct; 16 (A.A.) - Bükreş • 
Tunus - Ptris - Bükreş dairesi dahilin
de Rossi'nin rekoru olan 5000 kilomet• 
relik sürat rekorunu kırmağa teşebbüs 
etmiş olan prens Kantakuzen. dün sa
bah saat 8,10 da Le Bourget üzcrin::len 
uçmuş ve Bükreşc müteveccihen yoluna 
devam etmiştir. 

Beyoğlu Halkevlnde 
ilsen dersleri 

Beyoğlu bıı.Ikevlndcn: 

ı - YUk!ek, liae \'e ortamektep talebelc. 
rlnden ikmale 1talanlar için evimizde !ranııız 
ca. almanca, ingllizcc kursları açılmı~trr. 

2 - Bu ayın yirmi altısından itibaren 
derelere başlanacaktır. Arzu edenlerin mUra.. 
caat ederek kaydolunmalarmı rica eyleriz. 
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-J23-
rarihi macera ve a,1< r--r~-ı l azi:ırı: (Va f\.!u) 

Osman glzlendiğl )'<1rden çıkarak kendini 
belli et ti:" lk in izi de deminden beri gö
zetliyordum. !\~eler yap~ığınızı blllyorum!,, 

diyerek bizi hayrete düşürdü 

Bu dişlerin 
değeri nedir ? 

1 

M~~*JUDbiirıd 
Ynzan: Morls Löblaıı -18-

Yapılan bütün tahkikata rağmeu çıpJa1' 
dansözlerin kim oldukları ve asıl 

isimleri anlaşılamamıştı 
dl 

Bir kadının ön dişlerinin değe· - Evet. Fakat sizi &eyretmeğe ge. , sokmuştu. İki dansözün hayatlarına si 
• 1 b'l" ... le b · · · ·· h · d ..ı. fllf1 rı ne o a ı ır r n, unun ıçın para veren var. ır mup em neşrıyat a var~. J)j 

Geçen hafta Londrada hukuk - Para versinler, vermesinler, bu daha saftı, daha çok kadmdı. ba~~di-
Ayda, böylece bin dereden bin su ge. diye kendi kendimi yiyordum •• Bu- mahkemesi böyle bir mesele hakkın· bizi alakadar etmez. Bize hayran olu • caha yaşlı, daha azimli, daha ira.delı 1 

tirdi, allem etti, kallem etti, zenciyi nunla Osmanın ittifak etmesi pekalU. da karar vermek mecburiyeti karşı· yorlar, <ianslarımıza hayranlık göste • İkisi de biribirine pek bağlıydılar. ~·~ 
kandırdı. Eğ h ı t t· · d · • t d k I t M f · h · rı·y ..... la B b' k"f" k taba er onun va ş ıyne ını aımı sure • sın a a mış ır. ay aır ~e nn· vr r. u ıze a ı.. tıklan işe rağmen ,gayet yükse 

Deminki köpüklü ağzın mUtekallis te lehimizde kullanacak olursak. Fa. den madam Mari Stüart Evans bir - Niçin barlarda, balolarda filan kaya mensup kadınlar gibi vakar ~~ 
dudakları, !-timdi, memnun geniş bir kat 0 o d k 11 ·· .. k dan&etmı" ? '-aı~ 

:. ''> , sma.nı a ama ı 1 guzune es. otomobil miisademesi neticesinde yÇ>rsunuz · · yüksek bir nezaket ve terbiye ile ''.re 
tebessümle yaymayayın açılmıştı. 1 tir !'i. Bu muhteris çocuğun b~ka. bir - Asla ... Bu fuhuştan başka bir şey d ' 

_ Demek benı"m 1· ,.1·n. 0··yıc mi, Ay. k d 1 zarar gördüğii iddiasiyle Leon T o· d ~ .1 . ket edişleri herkesi şaıırtıyor U· .,1 :. , a ın a seviemesine asla müsamaha egı dır. Asla bunu yapmayız.. ar 
da •.. Demek benim i,.ı·n·.; Demek bun· • t · k ! ma•epokki aleyhinde bir zarar ve zj. K d h 1 S . .ı • yapılan bütün tahkikata rağmert ·•· :s , c mıyece . ate o zaman ne ynpaca. :r a ın eyecan annuştı. öyk.uiklerı • ntı> 
dan sonra, bütün mevcudiyetini bann ~ yan davası açmıştır. Müsademede isimlerinin ne o!euğunu kimse a gız? ... O zaman, bunun pençesinden - ni derin bir şekilde hissettiği, sözlerin. 
hasrcdeceksin. Ah, ben Allahın ne nasıl kurtulacağız?. Sen imdad eyle kadının ön dişleri kırılmış ve husu· de samimi olduğu belliydi. Patris onu. mamıştı. ııııni; 
mes'ut kuluymuşum. Sevinmeliyim. • yarabbi. Bu kadın bizi çıtır çıtır yiye. si diş tedavisi için 619 fngiliz lirası · hayret ve hayranlıkla seyrediyordu. Bu da, hadiseye bir ikinci ebe ~e· 
diyordu. cek ..• ,, (bizim paramızla 4.000 lira) harca· Yüzünde, hakikatep bayağılığa, adi yet veriyordu. Kimdi bu kadınlar?! rtııi 

Şimdi, kurnaz kadın, Sudanlıyı kol. Ayda, mücadele ettikçe a,.ılıyordu. bir şehvete dair emare yoktu. re'den geliyorlardı? Ne için isime 
l 1 t · ;. dığmı iddia etmiştir. 
arı arasına a mıa ı. Z<!ncı, nrada sıra. Demin sofadaki mütercddid, azab çe· Her halinde ince bir zevk, bir hassa. saklıyorlardı. 

d b k ld ·· h ı· · · zı 1 Bu iddia lfarşısında T omaşepok· ·ıa!ıl'' a, aşını ·a ırıyor, şup e ı go er e ken halinden eser kalmamıştı. siyet, zarafet, hatta asalet vardı. Ve Patris Martilin, tahminleri 111 tıi' 
ona bakıyordu. Azimli adımlarla dışarıya çıktı. Ta. ki: bu vücudu, narin, sinirli belki de en hadise gittikçe büyüyor, inanılma' dl 

- Sen misin?.. bii, ben derhal gizlendim. Odalardan - Yapıldığı iddia edilen masraf derin noktalarına kadar bildiği vücudu şekilde alaka uyandırıyordu. Bunuıı ıs· 
- Benim elbette.. beşincisini açtı. çok fahi~tir, deyince, hakim güzel ile... l sebebi İzabellarun itiraftan idi. ~al~, 
- Sahi mi söylüyorsun? Saadetin Burada, sarışın, sUlün gibi bir oğlan bı"r kadının gayet cazip olan ön diQ· Birdenb'ıre 0atrı·s bu kadını kollarına ahrik G• bu derecesi kabil mi? ~ # ki Patris bu itirafatı bizzat t 

duruyordu. Eller!nj arkasına. kavu§: 1 · · kurtarm k · · k d para alsa, dudaklarını arasa ve ona malik ~· t · ,.__.; t" _ Elbette kahil. Benim gibi bembe. erını a ıçın ne a ar rn • .:t.ı, avsıye euuıŞ ı.. dılı 
yaz, sapsarı~ın kadınların senin gibi turmuştu: harcaması lazım gelir, bunu an· olmak için belini sarsa, 0 gece kolların. Patris müthiı saatler geçirlY0~:ııiı 

- Andrey! · da tuttuğu ka.dının İzabella mı yoksa k rıneev· · 
kuzgunilere ne derece dü9;rtüı olduk. _Efendim? lamak istediğini ileriye sürmüştür. Her dak!ka, facianın patla ve ~t 
larını bilmez misin?. Eski hanımın da Suçlu ayağa kalkarak: bir baıl<aıı mı olduğunu anlayabilecc • şöhretini, haysiyetini mazisini bC ...i 

-Niçin öyle mahzun mahzun Dakı- ğini dütUodü. Ve neredeyse, bu arzusu d .. ,ııı..,. 
sarışındı. Seni nekadar severdi. Onun ? - Bir erkeğin dişlerini tedavi edip yakacak olan yıklınnun u p 
elinden seni başpapasa wrla aldırt. yo:uAhn · ••· Ayda.. ettirmek için beher diş başına 1 şi· na karışan gchvi hisle birlikte bu hare. ni bekliyordu. Yüksek ve mü~.11 

. keti yapacaktı. ·· oır 
mıştım, unuttun mu? Demek ki seni Birdenbire, delikanlının arkasında ling 6 penes kafdir. (bizim paramız· ahlak kaideleri içinde b:.iyUtülınut _,, 

la a sevl·yorum L~kin ,kendine sahip olabildi ve mli-. ff•d•rP' 
çı ırasıy ..• tuttuğu ele gözüm çarptı. Bunda bir la 45 kuruQ) demiAtİr. Fakat ha· :r Patris, bir anın çılgınlığım a .. ···" 

Ah Ayda Ayda Yalan da olsa " " teri:;inin karşısında hareket eden avu. tutll' 
,_ ' 1 • han,.er vardı! T • d te, bizzat kendisi böyle bir ise_ 1,ııı ·· 1 ' H ı"d" r :s kim mösyö omaşepokki yi kaza an kat halini takınarak eg~ildi: i> , 

soy e. o.suma g ıyo • 'Kendi kendime: muştu. O an, gizli bir yara gibı oııu 
Sevi§melerinln en canlı, en coııkun .,_ l"tc bu sinsin in biri: ... Bak, ne mesull tul~arl~k teda( 2v2i0u5· cTreti k ol larak) - Her zaman için emirlerinize a • için yiyo.r, bitiryordu. _.,,1, 

yerine gelmişler-Ol. Bilhassa bu kandı- 350 ngi ız ırası ür irası madeyim, madam .. ve size iyi talihler ah".ıı 
kadar da mahzun rol oynuyor. Şimdi l k I OOO l temenni ederim • Bu yara meydana çıkarsa, rn ttd 

rıcı sözlerden sonra, zenci kendini bUs· kadmı, yakla.§ır yaklaşmaz vuracak!" ve ayrıca tazminat o ara· n· ak "d uıııı 
bütün kapıp koyuvermişti. Ba§ı, heye. diye dUşilndüm. giliz (bizim paramızla 6350 lira) }j. tzabella hiç bir şeyden §1:.iphelcnme. muş demekti. Antuanın t sı c ydl"! 
candan yastığa d~U. Gözleri kaydı. rasına mahku"m etmı·!'l,tı'r. den kılktı. o-itti. ğu şampanya şişesinin henüz rnen"-. .4 

Fakat tahminimde yanılmı§ım! - .. ı:..ı b" · "di -J.JJ'" 
!ştc o zaman, Aydanın ne kadın ol. İki saat sonra 1zabclla gidip polise çıkmaması cweta ır mucıze 1 

' 11 
- Ah, Ayda ... Her ı;ıeyi biliyorum. Fransada pahalılık ·di' 1 duğunu gördüm. Daha doğrusu ne ca. teslim oluyor, ve Patrise yaptıg-ı itiraf. nin şoförü şişeyi bulmuş mu 1 

• -••' Her şeyi, Deminki seslerj, konuşmala. elP" 
mı.var. f ransada kabul edilen yeni büt· lan, aynen, komhıo:r Delboya tekrarlı • sa bulmuş ta ehemmiyet mi verın ~ ..tJ• 

rı hep duydum. Elveda! • dedi. h r111· 
Sol eliyle, Arabın vücudunu büyük çc bazı eşyaların fiyatlarını yüzde yordu. ti? Ve yahut bir şantaj mı aıı 

Havada bir parıltı.. Sanki bir §İm. 
bir eefkatle, tatlı bir muhabbetle, ha. şek çaktı. Delikanlı, elindeki bıçag-ı, 20 nisbetinde arttırmaktadır. Kanu- BOCAZA SARILAN ELLER du? V' 
kiki bir meclup maı::uka gibi okcıarkcn, b'k ·1 d. p · En k·u·ç·u·k ve umut ... ~z. b. ir. h~ ~•' :. :.- pekala karşısındakine saplıyabilirken, nun tat ı atma geçı me en arıs La Piycröz'ün katli havadisi efkarı .. _ 0 r-

sağ eli, yuvasından çıkan zehirli bir YI kendine sapladı. halkı tüffincii dükkanlarına hücum umumiyeyi fazla alakadar etmemişti. hakikati meydana çıkarabıhrdı. ufd1'1 

lan gibi, sinsi hareketlerle ilerledi, ta - Beni de olmdi teselli edeceksin, ederek ne kadar cigara, tütün ve Bu, bir belalısı tarafıdan c:leladc bir fa- man, kansı, hCTkes tarafından ~ i d' 
kemerine kadar gitti. Oradan deminki kandıracaksın. Yegane 6evdiğinin ben püro varsa satın almışlardır. Dük- hişenin katli idi. Bu gibi cinayetler he. gören karısı rezil olacak, kendı~ ·~ıı· 
kanlı bıçağını çekti, çıkard:. Yine sev- ld - .. 1. k" 1 . d" bo b k l men daı·ma ,..lurdu. bir fahişeyi, bir .::ehvet teheyylicU 

1 ~•, o ugumu soy ıyeccksin. Ve sonra iha. an ar şım ı m oş a mı§tır. "' ·:. r"" 

mc hareketleri yaparak, bu bıçağı zen- net· - - K rd -· N f k l b l ı:. 11 1. 1. 1 k de bog-makla ı"tham edilecek... O "'.1 ınc ugrıyacagım. ararım ve .gı. a ıa ve a etinin neşrettiği ir zaue anın po ıse tes ım o ara yap • .~· 
cin"n elbisesine sildi. &>nra yine usul . nJ 0 1 man, ne vapacaktı,. Patris kararırı1 

J•· 
nı a ıyorum. nun çin, ben hükmü. tebliğ 20 temmuzdan itibaren demir mış olduğu ifşaat Fansinin onun itira • J e"., 

usul yaklaştı. ·· k d" · s mı".::t"ı. Bo""yle bir ıı.ey olursa, intihar 
Birdenbire: mu en ım vereyım, ana zahmet ol- yolu ücretlerinde de beher kilometre fatım teyit edişi efkarıumumiyede şid. :r :ı 

Hkhkhhkk!... ~~sbı~ vhe sen dbeaima benim hakkımda başına iiçüncü sınıfta 5 eantim, ikin. detti bir alaka uyandırmış, "Çyır re • cekti. a·· r:ocel'' 
I'-'l ır atıra sle. "Bütün arzuları. zaletı" ·smı· altında gazeteler büt.•:ik Bu kadar şiddetıı· ve ag-ır UŞ"' -'"'" 

Zenci bir şey söylemek imkanını bu. " cilere 6 santim ve birincilere 7 san· · '' ı J etteı•"". 
Jamadı. Boğazından bir kan oluğu fış. mı harfi harf:ne ifa etmi§ti !" diye dil- tim arttırmıştır. neşriyata başla:nışlardı. altında Patris, manevi kuVV 1'~ 
kırdı. Ayda, buna karşı da tedbirini al. §Ün. Halk ta bu me~ele ile me~gul idi. Ga- kendini terkettiğini hissediyordU·1 ~O mıştı. Üzerine kırmızılık sıcramaması O da yere yuvarlandı: zeteler kapı§ kapış oluyordu. Halkın yü}tü tek baı;ıına taşıyamazdı. :BÖ}' :ıdl' 
için, zencinin elbisesini kendine siper - Elveda, Ayda ... Elveda!. H A B E R merakını en çok celbeden nokta, hadi. temadi yen istırap içinde yaşayaf11 ıııı" 
tuttu. Yalnız elleri kanlandı. Kadın, onu teselli için başı ucuna seye, kibar zevatın karı~mış olması idi. Kime dert yanmalı? Kimden imdat 

Ve yerinden fırladı: çöktü. Başını dizine yatırdı AndrE:yln. AK s A M pos TA s ı Halk, şık giyinmi§ üç kişi ile ga - malı? .. Kimden teselli bulmalı? rt'~ 
~akaklarına bir öpücilk kondurarak·. ıDA ... E Evı t ·· 1 b" kad k .:ı· ·y·le ı ' - Of, musallat herü. K,_ndırmcaya ,... ye guze ır ının, en.:.ıı scvı ~ • Arkadaşları Antuan ile Rişar ,111 (f 

kadar akla karayı seçtim. H.amarnma, - Beni affet, ne yaptığımı bllmiyo. lstanbul Ankara Caddesi rinden çok aşağı bir fahişe ile bir şo görmüyordu. nlann :l\uzuru kend• ,.ıı, 
kcsildii!'i sırada, sahibinin elinden fır. rum. Sana kar~ı cbcdiyycn lyi hisler Posta kutusu~ ldanbul 214 för ve iki dansözün aralarına karışma • hatsız ctli;·or, hacil bir mev]de t<O ~·"' 

~ b"!'ll. -· Telgrcır eore!tı. ıstanbul HABER •"' 
ı bo k b. t k · ... ~ ıyecegım... larına, sarhoş bir vaziyette rezalet yap. d" 'le ...ı ıynn ynu yarı opuk ır avu gı. Ya:ı:ı ısıerı teıoıonu ı 2;,1172 vnrdu. Onlar da bu iı;.in şahi 1 ıcaı tJ• 

- Bu sözler bana kafi, tt?ı;ekkür c. ., v ı 1 nna ak a· ordu J - :s bi, can havlilc fmğn. sola sıçrıyordu. de.dm. idare ve ıı~n •• : • 437.!! maga razı 0 uş a mer e ıy · CJrtağı değil miydiler? Bundan bat fıf 
[{ d" · k d cercdcn Böylece, bu eğlenti, bir cinayete mün • tt 

en ını apı an pencereye, pcn İlk defa olarak, Aydamn gözlerinin ABONE ŞAR fLARI sini de müthiş bir kıskan51ıkli1 , ' 
kapıya vuruyordu. 1 d•V• Tur!•lil f:n11IJ1 cer olmu§tU.. ediyordu. Evet kimden medet \1 4İ' 

Fakat 0 kadar çok kan zayi ediyor. nem en ıgıni gördüm: seneıık 1.aoo Kr 2700 Kr . Herkes bir şey söylüyordu. Her ka - J{" 1 , 11 

du ki, bu üıali çok sürmedi, Yere yığıl- - Size nasıl kıydım ben.... Nasıl ~ :~::= !~ :: 1:~ .. fadan bir ses çıkıyordu. Kimdi bu adam lı?. Yardıma ihtiyacı va;-... ım·;eri'.ı 
dı. Bir iki kere de orada teprcşti, Ay· kıydım. Siz hepiniz benim bulunmaz 1 •vı•k 150 •• 300 .. Jar? Nasıl olup ta oraya gelmişlerdi? tek kimse aradığı sükuneti onıa 
da, bu müddet zarfında, kamaranın si. arkadaşlanmdınız. BHhassu sen, An- Gazeteler, sütun :J:itun bu hadiseden Karısı .... Dominik.. ,o~ 
per bir yerine sindi. iKendini korudu. drey!. bahsediyorlardı. Yeşil Çayır meyhane • Bu düşünce kafasına yerleşıikt~:,.ıı 
Nihayet, can cekişmeler sonuna erin. Kirpiklerinden damlıyaıı bir damla Suhıbı ve Neırıvııt Mütiürü: sinin, sahibi Dorlodunun, iki çıplak ra, yavaş yavaı tesiri altında ıca ~e' 
ce: ya.:ı, oğlanın alnını ıslattı. 1 .dansözün resimleri birinci sayfalarda ba§ladı, ve bir akşam, adliyedeıt • ..11~ 

A l Hasan Rasim Us r 1
"' 

- Çok §Ükür? ..•• divc ortaya çıktı. ndrey, son söz 0 arak: ıöıı:inü.;-o:du. Her gün yeni eyanat, ye zamanki vakitten evvel döndU .. 
Ellerini ve bıçağını iyice yıkndı. Ben: - umu a a ana ye ışır! .. dedi. ni resimlerle, bu hadise. dünyanın en mecali ve takati kalmamıştı. ,,rJ " B ""k"f t b t• . Baııldıtı ver (VAKiT) motbaa11 1 

~-'-'-_..,Y_'_nr_ab __ b_i~,_b_u __ ka_d_ı_n~,_b_u __ k_a_d_ın __ • __________________ <_D_e_r_a_n_ıı_~_'a_r_) ____________________________ ~-------m_u_·h_i_m __ si_y_a_si_h_a_"d~i-se_l_er_in_i __ ik_i_n_ci __ pl_a_n_a ________________ ·~~ 

145 - "Klmsinlz? Ne isUyorsunuz?,. 
Karo. g6lge bağırdı: ''Şimdi bo§ Jl!larla va.. 
kit geçirmek zamanı değil. Yangın vıır! CL 
ımuzı w ailcnlzt kurtannız!,, 

::Mayer bir çılgın gibi odaya atılarak karı
ısını habcrd:ır ctu. o da Umlt.ııiz blr çıftık 
kopardı ve: "Yavrularım!,. 

Kibar hırsız Siyah 

l46 - Kara gölı;:e sUraUe aalonu gece. 
rck bir knpıya atılılı ve oiddetıe açtı. Deh.. 
11cUcrlndcn sapsan kcsilmlt olan lkl yavru.. 
~uk b1rlb1rlcrlne sarılarak bir kd§eye sığın. 
mıglardı. Onlan bir tUy ha!lnl!lle kaldırdı 
ve bab&lanna tealim etti sonra merdivenlere 
atılarak bağırdı: ''Gidip uoaktara haber \"e. 

147 

reyim!,, 
H 7 - Hizmetçilerle beraber tekrar ge. 

rlye döndüğU zaman, .Mayerln ailesini reis. 
lerl etrafına toplanlllI§ buldu. Alevler bUyUk 
bir tlddctıe her tarattan tıııkınyordu. Du. 
man herkesi boğarcasına ökaUrtUyordu. 
Mayer ona dehııet dolu blr nazar atfcderel< 

centiınıen 

148 

korkunç bff_.,... • _,, TU'keledı: 
"Mahvo'dk :-~§ etrafımızı sardı!., 

148 - mı.:' Cölge emin bir sesle bağırdı. 
'•Hayır, henU:r. mahvolmadık! Bent takip 
edin,. çocukların en kllı;UğUnU kucağına aldı 
ve, tamamlle alevler içinde bulunan parmrık 
lıltlardan mümkUn olduğu kadnr uzak bulu J 

~ ı•d~ 
ıııu-ak, merJlvc~n tnnıeğe ,,., uıo' ~ 
149 - Madam .Mayer bayıtına~ııııtl''ff 
Kor,a3ı onu omuzlarına almak ınc ~f 
de kaldı. En kUQ i§, ıuııt yanan Y~ 1 
mektı. Evveli\. Kara Gölge )·anG'ııı 
atıldı ve dumanlar içine.le kaybOldlM 
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1 

Pardayan omuzlannı silkti ve busöz. 
ere, cevap vermecien devam etti: 

K - Növi sizi tevkif ctmeğe çalışacak. 
onçinile Depernon üzerinize haydut 

~etelcri saldırtacaklardır.. Bu onların 
;~uliidUr. bu usulü değiştirmiyorlar. 
ıraz zek· k ) a ve uvvetle onların taarruz-

barını bertaraf etmek kabildir. Çünkü 
u taarruzlar hep aynıdır. 
-Bu h' Ur? ra ıp bundan fazla ne yapabi-

y - Akuaiva 11ize karşı kin bcslemi. 
ot. Fakat d'- 1 . . h . tehl'k . . ıger erının epsınden daha 

t 
1 elıdır. Onun brih bir mlicaıdele 

arzı Yokt 
a} k Ut. Her Jey baştan başa esrar, 
a;.a lıktrr. Müdafaa edilmesi imkansız 

1 
ve görülmedik ölümdür 

-ne · · senıze hapı yuttuk 1 Zavallı Jan 1 
be-:- Gütiin delikanlı! ·Alay edin .. Bu 
Fa~ırn ho§uma gitmiyor değil.. Bilakis. 

at sokakta yürürken dikkat edin, 
ayaklar 
idi ınızın altındaki toprakta belki 

narnit 
çök vardır. Havaya bakın bir dam 

erek siz· bil' A koytu .. 1 eze ır. rkanıza bakın, 
k koşelere dikkat edin ve alçıı!t bir 

Urtunu kafa . bil' . . F 
cıa nıza yıye ırsınız. ırın. 

!İş~~ al~ı~ıruz ekmeği, açtığınız şarap 
olab' ?1 ıyıce tetkik edin çünkü zehirli 

tlıtlet E · · . 
rarı i . · vınıze gırmeden evvel, et-
f' . Yıce araştırın bir kö~ede barut ve 
.tıı buı 

tan Unabilir. Odanrz:ıda, tavanın ka· 
ıza .. k . .. . 

nızı ço memesıne, doşemenın ayağı. 
n altınd ka . . nur a ymamasına dıkkat edın. 
un buntan u t .. .. .. .. dör nu mayın, gozunuzu 

rj., t açın .. Tabii hayatınıza kıymet ve
~ orsanız. 

- Ne .. 1rıa i munasebct ? .. Bilakis. hlyatı-
h:r s ındi her zamank=nden daha büyük 

kıvınet h . • sa ve e emmıyet verıyornm . 
VlcdikJ •• 

cınt erınıze tam.,mlyle inandığıma 
l n olabilirsiniz. Çok müteyakkız bu 
Unacağıın. 

Par:1clayan. sözlerinin tesir ettiğini an• 
tadı ve Jan, birdenbi:c mevzuu değişti· 
rerek devam etti: 

- Ya siz, mösyö, siz bütün bunları 
nasrl öğrendiğinizi lütfen bana söyler 

misiniz? 
- Tabii! Çünkü bunları ögrenmcniz 

sizin isin çok faydalı olacak. 
Ve Pardayan, rahip Parfe Guları ta

kip ederek, hakikatı nasıl öğrendiğini 
anlattı. 

J an hayretler içinde bağırdı: 
- Nasıl? .. Pis boğaz, ayyaş Parfe 

Gular Cizvitlerin gizli ajanı mııdır? Ba
na nedense hep öyle geliyordu ki, bu 
adam zavallı Ravayaka sinsi ve gizli 
bir emele vasıl olmak için dostluk gös
teriyordu,. Fakat bunu düşünmekten 

cidden çok uzaktım. 
- Parfe Gular, muhakkak ki bu gizli 

teşkilatın ele başılanndan biridir. y c 
bu, söylediğim sözlerde katiyen müb::ı
laga olmadığını size isbat etmcğe kafi
dir. 

Jan, samimi bir kanaat ve emniyetle: 
- İnanıyorum, mösyö, ve beni ikaz 

ettiğiniz için teşekkür ederim. dedi ve 
müsaade almak üzere ayağa kalktı. 

Par.dayan lakayd bir tavurla sordu: 
- Bugün ne ynpncaksımz? 
- Bertiy hakkında mallımat alı-L' c 

üzere Grengayi görmeğe p.i.d:cei"hı. 

Sonra Ravayakı bulmağa çalı~acai!'m. 

- Anguleme dönmes:nden vazgcçlr. 
mek icin m:? 

- Hayır! .. Bilakis biran evvrl oraya 
dönmesini söylemek için. IJu s,:ıb1h cnn 
memlektine göndermek ittt:york-r!• Bıı 

akşam ise onu alıkoymaf,a cal·~ac-:kl"r. 
dır. Siz de aynı fiklrde rlefr il '11 +•iz 

mösyö? 
Pardayan başi!r tasdik etti e tt:kı :ır 

soı 'i.l: 
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o da sizinle alakadar ve meşgul olacak-

tır. 

- Bana öyle g;!iyoı 1 
Pardayan sandalyesinin dayanacak 

yerine iylce yaslandı ve gözlerinin hiza
sında tuttuğu ~arap dolu bardağa zevk
le baktı .. Sonra. bir hamlede içti, mem
nun bir tavırla dilini şaplattı ve birden
bire sordu: 

- Mösyö dö Vitrlııin atıru kaç para 

tahmin edersiniz? 
- Güzel eğerile beraber, zannediyo

rum ki en müşkülpesent yahudi bile 

ona iki bin lira verir. 
- Evet, iki bin lira dogru bir tah. 

mindir. 

Biraz düşündü sonra gözlerini 'Jnun 
gözleri içine dikert'k şöyle dedi. 

- Kralı kurtarmak için hayatınızı 

tehlikeye attınız ve büyük bir saflıkla 
servet ve istikbal:nizin temin eı:lilrliği
ni diisüniiyorsunuz.. Bu fedııklirlığrnız 
siz: ancak bu at!an ve eğerden alaca
ğ•nız "ki bin lira temin edecektir, deli. 
klnlı. D<d;a şeyler bcl:l::mcy"n, çünkü 
<:.cı bir inkisarı hayale uğrarsınız 

j:ı'lın 'lCvi.,ci bir n:ıda zail ol:!n ve 
ncı bir tee .. s{\rle: 

- tt'raf ed:n k', mö:;yö. bu hiç de 
cc ., ::ı h~ h'r şey d:"''i rr. 

ra 1 l ·a·ı. b:r .. -: .. o .. ı: Vr t::.vırta: 
- -r., H>• !. "i; ! d .. ,'i. 
D:t sö-krin' b'rr?. SO~Tk b'r siik•ir.ct 
':'p et!i. 1c, ..,.i:Jz'rri Fr no!::ıya d"'I 

M·<; oM• ;u '· 'de cli,iri'nmeğe bıışladı. 

T'" ,,., ... , 0"':1 'ı !-; vo:-d•t VC rö-1e:-inin 
i~· .. ~ l'-'r'<-iııi :1":-ıc-ıe· .. t;:ıl·~·ı~. ı>nla· 

rn .,.;t b:r k•v•lcım vr.r 'ı. 
B'r n- ·:..ı ı .. t so:ıra a••nı cidr:li t'l v•rla 

c.l "vı rn e!ti? 
- ö,· c z~nuedıyorum H • ve bıı "'r 

1• '.''::ı ._,r - b•ı vaz'yet riz'~ nte~·r. C'J~

):unlUGUnUZU biraz soğutacaktır. Ve 

eminim ki, tekrar krah kurtarmak icap 
etse bir hayli düşünürsünüz. 

- Emin olabilirsiniz ki, öyle değil 
mösyö!. Zannetmeyin ki, krala, yine 
tehlike olduğunu söylerken, bile ide 
mübalaga etmiyordum. Hakikaten kral 
tehlikededir. Ve ben, gizliden gizliye 
onu öldürmeğc çalışanların izleri üze~ 
rindeyim. Ve icabında onu kurtarmak 
için, hayatımı tekrar tehlikeye ltoyma• 
ğa hazırım. 

- Niçin? .. Kral olduğu için mi? 
- Hayır mösyö! .. Bakın, mı:selS ben 

Konç:niden nefret ediyorum •. Eğer onu 
kılıcımın ucun:la bulursam. hiç tered• 
düt etmeden ve vicdan azabı duyma. 
dan onu öldürürüm. İşte, böyle olduğu 
halde, Konçininin de kral gib! tehlikeye 
marııı; kaldığını haber alsam, onu lda 
kralı olduğu gibi rr.üdafaa ederim. Bu, 
sonra, onu meşru bir cöğüşte öldfüme
me mani olmaz. 

Gözleri büvük bir memnuniyetle pat'" 
tayan Pard:ıyan takdirkar kaç kelime 
mmld:mdı ve Jan devam etti: 

-- l\faamaf'h. itiraf edeyim ki, krala 
gelince, onu rr.i.idRfoa etn-emde b:l§ka 
\'e kuvvetli bir sebep vardır. 

- Ya bu sebep'.· 
- Bunu kel"d. "İne de 5Öylcmişthn, 

lrhısı oldı•~u i,.:n ! 
Pardavan lı,.··~-~.,1ı anlarına mahs!.15 

garip bir soı;t•klı• 1:b: 

- JT a 1t'l:ı:tcn öyle!. Bu noktayı unu. 
tuyordum. 

D've b-- ~ •r::?t ve önündeki ba • :lağı l:a• 
par1k b'r ho.-ı::de boş-:lttt. Sonra ga. 
yet sa 1dıı ve ad,.t:ı Jakayıt bir tavırla: 

- A:ıl:ıtı:ı•z bakayım. dedi. Kra1 ııı 

tc"likede oldl•fiunu nasıl öğrendin'z? 

hn, genç Kont dö K:ındal tarfmd.,:t 
evi-:: na'iıl götürüldü~ünü ve tesadüfen, 
Dükle Leonora Galigay ve Klod Akua· 
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viva arasındaki esrarengiz görUşmeği 

nasıl duyduğunu anlattı. 

Hiçbir teferruatı ihmal etmedi ve 
Pardayan, onu büyük bir dikkatle din
ledi. Oğlu kendisi için meçhul olan bir 
çok noktalan anlatrrken, Pardayan bun. 
larr bUtUn vuzuhile anlıyordu. 

- Madam Konçinle beraber gelmi§ 
olan rahibin Klod Akuaviva adını ta
pdığuu mı aöyliyorsunuz? Bu ismi iyi 
'duyduğunuza katiyetle emin misiniz? 

- Tamamile eminim mösyö. Fakat 
an1amadığım bir şey varsa, o da, tam
madığım ve yüzünü bile görmediğim 

bu rahibin beni öldürmek istemesidir. 

Pardayan birdenbire ciddileşmişti. 

etrafına keskin bir nazar atfetti ve ona 
doğru eğilerek, alçak bir sesle sordu: 

- Bu Klod Akuavivamn kim oldu. 
ğunu biliyor musunuz? 

- Doğrusu bilmiyorum, mösyö. 
- Bu adam, Cizvit teşkilatının yük-

sek şefidir 1 

- A ! .. Kralı öldürmek istiycnler, 
Jan Şorteli Ginyan dö Varadı ve daha 
birçok kimseleri suikastlere tahrik et
miş olan gizli cemiyetten mi bahscdi. 
yorsunuz? 

- Evet! Ve bugUn Ravayakı tahrik 
etmeğe çalışan cemiyet 1 •• 

Jan bir müddet daldı. sonra birdenbi
re başım doğrultarak sordu: 

- Fakat mösyö, yine de bu Cizvit
§efinin benim gibi basit ~ir serse:-inin 
ölUmUnU nc;den istediğini bir türH'i an
lamıyorum. 

Pardayan bir müddet ses çıkarmadan 
onun yüziine baktr. Henüz: "Çünkü ele 
geçirmek istedikleri definenin sahibisin 
c!e ondan!,. diye cevap veremezdi, '\'er. 
mek istemiyordu. Buna rağmen onu ikaz 
~tmek ihtiyacını da hissediyordu. Onun 

ne büyük bir tehlike karşısında bulun• 
duğunu pekala :ınlıyoı1du. Fakat, oğlu. 
na hakikatı anlatmadan, tehlikeyi ona 
nasıl haber vermeli? .. Nihayet buldu ve 
1akayıt bir tavırla omuzlarım kaldrra
rak cevap verdi: 

- Bu rahip, sizden kurtu1mağa çalı
şıyor, çünkü projelerini biliyorsunuz. 

Bu izahatla kurtulacağını zannediyor 
du. Oğlunun gençliğini nazarı itihare 
alarak bunu ona münakaşasız kabul 
ettirmek istiyordu. Filhakika bundan 
birkaç hafta evvel, Jan bu sebebi kabul 
eidebilirdL Fakat Pardayan unutuyordu 
ki, altı haftadanberi oğluyla htrgün 
mütemadiyen temastaydı ve farkında 
olmadan onu terbiye ediyordu. Altmış 

yaşında da gençliğinde olduğu gibi, 
ken;di hakiki kıymetini takdir e,iemi
yordu. Bilmiyordu ki, daha ilk tesa. 
düflerinden itibaren, oğlu onu bir m~ 
del olarak ittihaz etmiş ona benzemek 

için büylik bir gayret sarfediyordu. Ve 
o zamandanberi söylediği her söz. yüp
tığı her hareket bu gencin müdekkik 
nazarlarırldan kaçmamıştı. 

Binaenaleyh, Jan bu ana kadar ye. 
gane takdir ve hayran olduğu, yani 
kend!si için şimdilik ancak Şövalye dö 
Par':layan olan adamdan aldığı sakin 
ve biraz saf tavırla: 

- Fakat mösyö, dedi, bu rahibin be
nim ölümümü şiddetle talep ettiğini 

duyduğum zaman, onun projelerini bil
diğimden heniiz haberdar değildi! .. 

Onu '<'iin!ediğimi bilmiyordu.. Aksi 
takdirde böyle tedbirsizce laf söyleme::. 
di. 

Bu sözler gayet sade ve son derece 
makuldu. Pardayan şaşkınlığını gizle-

mek için ağır bir 8ksilrUğe tutuldu. 
Fakat o, uzun müddet ıaşıracak bir 
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adam değildi. Merhamet etmiş gibi bir 
tavır takındı ve : 

· - Çocuksunuz 1 dedi .. Ya Konçininin 
projelerini bilmiyor muy.dunuz? 

, - Şüphesiz biliyordum .. Fakat bu
nun ne münasebeti var? 

· - Şuurlu veya şuursuz, olsun, Kon. 
çiniler bu rahibin elinde birer fHctten 
roıka bir §ey değillerdir. Emin olabilir
siniz ki, Ra sOkağmdaki evin dar höcre. 
sinde sizi esir ettiği zaman yaptığınız 
tehditleri derhal Tabibe haber vermiş. 
lerdir. 

- Bu muhtemeldir. 
Pardayan kuvetlc temin etti: 

- Böyle olduğu muhakkaktır. Siz 
bunu bilmediğiniz müddetçe Cizvitlerin 
aşefi her şeyi Konçiniye bıraktı.. Ma
ama!ih eline fırsat geçince de, kendisi 
müdahale etti. 

Jan düşündükten sonra: 
- Belki de! Evet filhakika haklı ol. 

duğunuzu zannediyorum .. 

Parldayan daha büyük bir kuvvet ve 
emniyetle teyit ve telkin etmeğe ça· 
hştı: 

- öyledir. Pariste cemiyetin birçok 
binaları bulundu~u halde manastırda 

gizlice Tahipler arasında ikamet eden 
Akuaviva meydana çıkarıldığını ve teh-

likeye maruz kaldığını şimdi artık bili. 
yor. Eminim ki, bu anda artık manas
tırda değil, başka bir yerde uklıdır. 

Fakat ne kadar iyi saklanmış olursa 
olsun. siz onun ı.azarında her ne ba

hasına olursa olsun kurtulması icap 
eden bir tehlii(esiniz. Artık Konçini de. 
ğil, o, ve onun cemiyetinin menfaatleri 
mevzuubahistir. Dikkat edin yavrum, 
dikkat <.Hin. Akuaviva sizin pe§iniıi br
rakmayacak ve sizi mahvetmedikçe ra 
bat etmiyecektir 

Ve kendi kendine ilave etti: 
- Bereket ki ben buradayım ve işin 

içinde ben de varım? Bu çocuğu;ı al. 
çakça bir surette katledilmesine katt
yen müsaade etmiyeccğim. 

Jan hiçbir end:şe eseri göstermiyor
du. Sadece biraz h~yrettı-ydi. Ukayıt 
bir ta vırla : 

- Herhalde şaka ediyorsunuz, dedi. 
Doğrusu, bu sefil ve ihtiyar nhibin bu 
kadar tehlikeli bir adam olabileceğine 
inanamıyordum. 

- Katiyen şaka etmiyorum 1. Bu an. 
da her zamankinden daha ciddi olarak 
töyliyorum. Beni tanıyorsunuz yav
rum .. PekfüA biliyorsunuz ki, ben kolay 
kolay endişeye düşecek bir adam deği· 
Jim. Binaenaleyh şu söylediğim sözlere 
inanın. Bu sefil rahip, dünyanın dört 

tarafına dağılmış binlerce ve binlerce 
rahip ve casusa kumanda etmektedir. 
Bu adamlar her yere girmişlerdir, şehir 
ve köylere, saray ve kulübelere, manas .. 

trrlara ve Luvrc. Onun elinde muazzam 
meblağlar vardır. Papayı ve kralı titre
tiyor. Siz onun için nesiniz ki? Eğer 

dikkat etmezseniz, sizi ibenim bu harda
ğı kırdığımdan daha b:iyük bir kolaylık 
la mahvedecektir. 

Ve Pardeyan, boşalttrğt baridağı ma• 
sanın kenarına hafifçe vurarak ktrdı. 

Jan yarı şaka, yarı ciddi bir tavırla: 
- Mösyö, dedi, biliyor musunuz kf, 

beni endişeye düşüreceksiniz? 
- Maksadım sizi endişeye dilşUnnek 

ve korkutmak ijeğil, sadece tasavvur 
edebileceğinizden çok daha kuvvetli bir 
düşman kar§ısında bulunduğunuzu size 
anlatmaktır. • 

Jan alaylı bil' tavırla: 
- itiraf edin ki •biraz mübal~a edj .. ı 

yorsunuz~, 
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Ptotll.rıu rııa haberleri ve ertcııl ı;Unlln 
l'tt P1.rç ; 22130 PIAltla sololar. opera ve opc 
il~. lrt, 23 aon, 

O la.os §~rk 
~ &UııllJl 

81 
ılar, 19,05 eğlcnccll konser, :!O, 

'lcr Klıılert, sanat haberleri, gramofon, 
"a. htı..-' 

1
21

•15 opera komik yayını, 28,05 hll 
l>)'. YI::?' er 11 ~'tt• • l>Or, 23,85 eğlenceli muıılkl. 

1 • 
l .os 'ko 
ll,05 llJ>or nfcranıı, 18,35 çingene orkestraıır. 
0ııe:a, Ot1( • konuıına, 20,05 oan koruıert, 21 
0rkc8traa eatrası, 22,05 konferanıı, 22 80 salon 
ler, 

1
' 23,0S haberler, gramofon. haher 

ııuıcıttş. 
19 • 

20 ,05 Orkc l 
1 

,45 ope 11 ra konaerl, 20,lll konferans, 
-O~inıtAr~ Yayını, Manon (gramofonla), 
lo · "--· .o:ı orltc 

""l'ler vea;ı ııtra. 'konseri, 19,t>O ltonu,ma, ııa 
il, 21 .,. !re, 20,S:S mUııakaca, film muııUd 
23 '""Pi ~ 

.05 he.v Yano ve 'ktıman, 22,25 d6portajlar, 
tıı.~klıt ~tha'berler, spor veuJre, 23,SO dana 
lto31ı\·' ,85 haberler, pmofon veaalre. 

1 • 
~ s.~o lln 
~ 114:! ktrı ık Ve Pl>·ano, 18,llri karı ık yayın. 
0ııteranıı' rnuatkı, 22,05 orı; konseri, 22,55 

llııı.tkıaı 'ıa23·0r, bUyUk konser. 2:l,<f5 dans 
~ fSb Urahatıerdc haberler, Vl'ııalre, 
lıu aıc, etçi eczaneler 

~tı:ı oıarrı DCbrin muhtelit semUcrlndc 
lt ~ltılrıı.ın~n eczancıer ounııırdır: 
l U~:Paı ilde (Ha.an), Beyazıtta (Belldsl., 
~.trf!) ~rda (H. HulQal), EyUplc (:Musta 
'~le (iru eh,rerntnlndc (Hamdi), KaragUm 
~~~t)~ Samatyada o(Ero!ilos), Şeh 

"' ( ıat), Akıarayda (Etem l'er 
enerde (Vltau } 

13 
), Alemdarda (Sırrı 

alcırköydc CHll!ll) 
J..:"l lu clhctlndek!ıer· ' 

Oı.~111cla.ı • 
11.~lrda caddesinde {Matkovlç), Galatada 
~)et (Mustara Nııll), Taklfmde Cum 
tııı lıııtı., c~delfndo (Kilrkı;Uyan) • Kalyoncu 
ı.ı. ), Şittı( aflropuloı). Flnıze.ğada (Ertuğ 
~~~>'de de (.\nm), Kasımpqada (Vasıf) 
•Utı, I! CNcafm Asco), Bc§lkta§ta (Nal; 
U•ıuı arıyerde (Asaf). 

( 
litltu dad r, Kac!ı'k6y ve Adalardakiler· 

g ı.. ar.da (İttfh • 
lfd

1
'1.1lt.t), na UI at). Kadık6yde CModadn 
e llfaııo. Y <adada IŞ!n~ı Rıza), Heybe 

HABER - ~lipm peıtur 11 

MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boplta. lNKIBAZI ve ondan mütev~llit bot ~nlarmı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 
MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HA· 
ZIMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

SiNEMALAR 

SEYOr.LU 
ı Programını blldlrmemııtır 

r Sokaklarda albn ve A§k 
§ar;;ısr, 

>\1t;1.t;K 

ll'f'.h 

l!tAKAUl'A 

na.ur.~ 

ı;ll!Ht;U 

o\l..KAl.AH 

ı· ' :o.ı 
ŞIK 

~AUK 
.\:oiKI 

Sı\M' \)( 

Bi!dlrmeml§tJr • 
ı Blldırmeml§tlr. 

ı Blldlrmeml~ıtlr , 
ı Dlldlrn1cml§tlr, 
ı Bildirmemiştir, 

1 BilcJlrmemişUr. 

ı Dilrllrmemlştlr. 

ı Blldirmeı,ımır. 

ı BUdlrmelftmlr. 
t Blldlrmeml§tlr . 

ı Bildirmcmıııtır. 

( f.:akl .t "'nt1 ı) 
.. \Ftm Blldlrmeml1Ur. 

lSlANBUL 
1"1.;K."11 Beyaz Uclck. OrıınJ:'O. 

Mll.U Dildtrmemlıttr . 
Al.AK ı IJUzcl &'tlnler ve Korkuıuz 

sDvarller 
tlllM.\L ı Deniı:ler perisi. Ccşcı 

ınutıblr 

A t.r:MUAH ı lıı!lv ıstırablan. Doktor 

HALK t 

mayoıu 

13Udlrmem1oUr. 
1 

BlldJrmemlttir. (Eski Kemalbey> 
ŞAFAM 

Narlıkupı 

Halk opereti tekmil l\ad 
rosile Eski Hamam Eıkl 
Tııs 

KADll<OY 
llA I.lll i ..\ti A.n ti d 

OSKlJDAR 
tLU.lt 1 GönUI dedlkodulan 

KARAGUMRUK' 
.\ ı·su Singapur postası 

Montrö zaferi . .Mlkl .. 

TIY ATROLAR: 

flALK OPEllETl 

l'tP!ÇA 

Operet Uç pttrde 

... 

l 7 /7 /937 cumartesi ııkıamı Bebek Belediyt 
bahçesi. 

18. 7 .937 ak§amı Bostancı İskele aile 
Babçcslndo 

Karilerimizin mektuplan : 

işaret memurlarına 
şemsiye hakkında 

bir teklif 
Belediye işaret memurlarının bu· 

lunduklan İfaret mahallerine yaz 
'için birer şemsiye dikilmesi lüzu• 
mundan bahsetmiftik. 

Cevahirci Feridun Zihni isimli bir 
okuyucumuz, bize bir mektup gön· 
dermiş, şöyle diyor; 

" ... Bu §emsiyeleri ihtimal ki ıim• 
diki halde Belediyenin yaptırmasına 
imkan yoktur, her gün madeni miğ
fer altında yanan bu çalI§kan memur 
lan azaptan kurtarmak için hususi 
otomobil sahiplerinin\ yapacaldan 
ufak bir yardım teklifinizin kuve· 
den fiile çıkmasını kolay:)a§tmr. 

Ben kendi ~yıma hemen be§ lira 
ödeyebilirim. Herhalde diğer huıuıi 
araba sahipleri de böyle güzel bir 
hizmetten kaçınmazlar.,, 

,_. .. 1111'1!1111111 ..... _ ... __ .. 

Lisan dersi eri ne 
abonelerin 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir dene abone olan okuyu• 

cularımızm 3 üncU aon taksitlerini 10 
temmur: 937 tarihine kadar ıöndermele 
rini rica ederiz. Bu tarihe bcı.r getnü• 
yen takıitlerip aboneleri keailıcelrtir. 

'!!""UW ıt p ! $ 
rr-111111 

!! HABER'in 
- 1 ii Şeker · 
il kuponu 

i Bu .. ::~ ~.=-..,,..,., 
ii fiz. Onları hercf,lD ke.Sp saklayı 
ıı· nız. ao tueatnl bir aerl b.alJJıd• bit rikUrtp ldareml.H setlnnlert bir 
•• numara vuecetıa. Sonra uıuaı eko 
·ıı. noml ve arttırma kurumunı.ın ı.tan 

bul 111beal taratmd&ıı t&ybl olun ... 

Ü
• caJc blr gtlııdt bu numuaıu arum 

da kura cekiltcektır. HedJyelert .. i! cemlJl 1500 ktıo ,.kerdJr. 1 
:ı;;:::::wwwa;::n:ımwıınnm::::::ıı:::::ı.: 

l ""'#•111;ı:•llliııH11llll'R!ftlııııınlfl""""-nıııı~m-.u n•aaıı111""1Mfn11Nıımıııı111111111ıııııını11mnft111 

Mayolarını arıyor! 

1592 
• 

Müsabakamızın şekli 

.. 

H A B E R 'in 11 Temmuz'da başlıyacağı mayo müsa.bakuı 
• mevsimin en orijinal müsabakası olacaktır. Okuyuculanmın hem 

eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazandıra • 
cak olan bu müsabakamız şundan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılmış 40 artist resmi 
koyacatu:. Ayni umanda 40 r bu artistlere ait olmak üzere 45 
mayo ret9Ü ncıredecefiz. 

lı, bu mayolar içinden artiıtlerinkini ıeçip bulmak ve hangi 
numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmektedir. 

ıştırak şekll 
ı - 40 artiıtin 45 mayo içinden mayolarını bulmak ve hanıi 

numaralı mayonun hanıi numaralı artiıte ait olduğunu bir liıte 
halinde; ' 

HABER srazeteai 
'.Ankara caddeıinde VAKiT yurdwida 

1 lSTANBUI.: " 
).dreeine ·(mayo mUsabakaaı) iıaretiyle getirip veya gönderip 

karşılığında jdırehanemiıden birer numara almaktır. 
2 - MUaabab mUddetlnce sıra ile çıkacak olan 45 kuponu 

cevaplara illve etmek. 
Okuyuculanmmn müııbakamıza iıtirak etmek için katlanacak. 

lan killfet bundan ibarettir. 

1000 kellme ile kendi kendine 

Almanca 
Resim: 19 

KUPONLU VADEL:.i 
Das Zigarrengeschaft 

(TUtUocn dükkAnında) 

I 

1 - Du Jı'enater: vitrin. 2 - Der Z igarrenhandler: tütündü.. 3 -Zipr. 
ren: pu.ro cıgaraları). 4 - Pfeifen: pipolar, 5 - Sclıtreichhölzer: 7cıbri~ 
6 - Ta.baksbeutel: tütün kıeaui. 7 -Zigarreııs,P.itzen: ağı:;Wdar. 8.- zt.: 
ga.rretteııspit.7.en: ağı:lıklıır. 
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1937 SOVYET TİYATRO FESTİVALİ mUnasebetile liç kısımdat: 1110. 
rekkep gezintiler tertip edilmiştir. Festi valin özü 1 • 10 Eylfıl a.rasııı6', 
M O S K O V A D A verilecektir. ~ 

·-~ ADEM i i 
• 

KT -1 
MOSKOV ADAN sonra S. S. C. I. dahilinde Tiyatro hayatını gösterJJle 
için munzam iki kısımlık bir gezme tertip edilmiştir. 

1 - LEN1NGRAD: Müddeti 5 gün 11 na. 15 Eyl0.1. 

(Çi]EVŞEKLIGDNE 2 - UKRANYA kısmı: ROSTOV şehrinden geçilerek HARiKOV ve Jd. 
EV §ehirleri gezilecektir. Gezintiye ROSK.OV §ehri de dahil bulunJJlıl'
tadır. Bu gezinti 10 gün sür(-Cektir. 11 - 20 EyUU arasında. ya.pılacaJtUI'' 
MOSKOV ADA yapılacak FEST.tV ALİN programı bundan evvelki ses: 
lerde yapılmı§ olan FESTİVALLERİN programından tamamile deği~ 
tir. 

·- Tabletler• • Ker ~czanede arayınız. ı ~oata kutusu 1255 Hormobln J -· 
MOSKOV ADA her gün iki muhtelif tiyatroda. iki temsil verilecektir·. 
On gün 7.arfında MOSKOV ADA 18 Temsil ve sava.re verilecektir. GilJI' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~nv~ahlrincili~k·-~ 1 
düzleri gezintiler tertip edilecek şehirde dolaşılaca.ktır. . _,.rl,g 
Tiyatrolarda çalışan AKTÖRLER, RE J!SORLER, DRAM ~~t 
RlRLERt, GAZETECİLER, SOVYET TİYATROLARI ÜSTATLJP~ 
ile görüştürüleceklerdir. Btınlar temsillerde hazır bulunabileceklerdir· 

LENİNGRADDA 5 temsil verilecektir. 
UKR.A1'.~ADAK1 gezinti esnasında HARKOVDA 2, ROSTOVDA 2, :gi· 
EFDE 3 temsil olmak üzere cema.n 7 temsil verilecektir. 

1 

Baş 
VE 

Diş 
a~ıroDaıro 

GRiP -
NEZLE 

ve 
bütün 
ağrılara 
karşı 

Bütün bu ne~emi SEFALIN'e medyunum. 
Yaz günlerini rahat geçirmek isterseniz evinizde muhakkak bir 

kutu SEF ALlN bulundurunuz. 
Eczahanelerden 1 lik ve 12 Jik ambalajlanru arayınız. 

, 

Her akşanı 
Memleketln en yUksek sanatklrlarlle blrllkta 

• 
1 

rıı A K s • M Belediye 
.l.c- l bahçesi.nde 

Mevcut pırogıraıma DDc!ıveten 

lzmirden gelen e 
Tanburi FAHRi tarafından Anadolu halk türküleri. Çalıku~u LOT
F1YE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
genci tarafından BÜKREŞ radyosunda dinlediğimiz SIGAN 

musik~inin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 

3oğaz tenezzUhU bu Cumartesi mehtaba rasthyor 
Bu cumartesi Köprüden 14,15 de kalkacak 71 numaralı tenez

züh postarmzda gene oparlör tertibab, mükemmel orkestra takımı ve 
meşhur lokantacı Pandelinin büfesi vardır. Vapur, Üsküdar, Bebek, 
Anadoluhisan, Emirgan, Beykoz, Büyükdere ve Sanyer iskelelerine 
uğrayarak Canlı Balık lokantası önünde 1 aaat durduktan sonra Altm 
kuma gidecektir. Banyo ahnak istiyenlere burada müsait bir vakit 
brrakılacaktır. Boğazın Fener a~ıklanna kadar mehtabın emsalsiz 
letafetindrm muhterem yolcu)anmızm doya doya istifadeleri için de
niz gezintisi bu sefer bir saat daha uzablmıttır. 

Köprüye avdet saat 22,15 dir. 

~ 

aaatlericlır. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat. 

Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahl v~ sinir, dimağ 
Cf'.rra.hisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aa~tan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, ka.rm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğwn 

mütehassısı : 

Muayene: Sabahları M e rr 1 nen 
8 den 10 a kadar Mı U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Pa.rmakkapı, Rumeli Han 

No. ı Telefon: 44086 -

SATILIK ARSA 
Üsküdar Selimiye Kı§la caddesinde 

bir araa satılıktır. Sebzeci Hüseyine 
müracaat. 

. . .......................... -................. . 

lnr.-ap·9·~·;tö·~ .. ·o·~c;·ic;·g··~~ 1 .. 

J Doktor i! 
·; ·= h Süreyya At:amaı h 
ı· •• 
iİ Beyoğlu lstiktaı caddesi ParmakkapıSS 

il Tramvay durağı No. 121 birinci ii 
kattaki U 

1 
Muayene hanesinde hastalarım her- U 

gün saat 16-20 arasında kabul si 
eder. 5i 

m::=1 Wl"ii # eli ili •• 

O T 

Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında.. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

FE...c:;TtV ALİN programı pek yakında gazetelerle bildirilecektir. 
i\IALOMAT ALMAK İÇİN: 
l - GALATADA HOVAGİMYAN haru:uın birinci katında bulunan t :r'· 
T U R t S T 1 N ŞARKI KARİB memle'\tetleri mümessilliğine. 
2 - GALATADAKt NATTA SEYAHAT ACENTASINA. 
3 - GALATADA HOVAG!MYAN HAN birinci katında G. ~· 
BRt ve Mahdumları milessesclerine müracaat edilmesi. .............................. ~ 

r==·=rmmım:.ım B u 
il Panorama 
n .. 
ii 
Havanın serin olması hasebiyle 22 Tem 

g Ü n m:::::::m , 

Bahçesinde1<1 

ICl\:lığü ını tYı .. 
muz perşembe g:in.üne tehir ~d~ Sd'lnınet 

!~·····-······················ .. ····················· H ......... Dİ, ... doktÖr~······ .. ·······i~ 
j!! Necati Pakşi ii -----------------
:: Hastalarım hergün ıabah 10 dan ii Den ı· zcı· le re ı· laA il 
:: k k d K k"' T'" 111 
:: a ~am 19 za a ar ara oy une ıı 

I
!! ~i::"~.b~·:;;~.diye caddesi N•·ıi Tahlisiye Umum Müdürlüği.if1' 
1 Salı ve cuma günleri saat 14 den f: 
!I 18 ze kadar parasızdır. ~~ den : 
::mı::..--ı:=m::ı.-===:::m=z:::::n-:::m . ~ 

Karadeniz Boğazının on dört mil açığında bulunan ziyalı şanısJl ~ 

Dr. Hafız Cemal çan k~smmdaki arızadan dolayı bir müddetten beri işlememekte olan l<~ f 
sının tamir edilerek 7.7-937 tarihinden itibaren muntazaman ve ırıal 

L<>&MAN BEKiM rakter veçhile yine ça.lışmağa. ba§ladığı ilan olunur, ,(4187) 
Dahiliye Mütehauın ~ 

Pazardan başka gtlnlerde Oğleden sonra ~ 

. ;:~~n~~ı:ı6 ::~a~:~ıarb~::~b~~~~n~~: ıt!ii$Jıl•fij.:i§k4••fl:ı-1•ej,j* / 
1 

baataıanru kabul eder. Salı, cumartesi güıı Mevlevihane kapısı haricindeki Merkez.efendi mezarlığının tanziıı1J I 
lerl sabah .. 9.:S--12" aaatıert baklkt fukarayı •• f> 

l 
m&hsustUT. Muayenehane ve ev teıeton: yısile yola tesadüf eden mezarların alil\ adarlan ta.rafından on be3 giltl ~">; 
22398. Kı1hk teıeton: 2ıou. da kaldırılmadığı takdirde belediyece nakledileceği ili.n olunur. (B) ( 

• 


