
Çine 400 tayy~re 

~tn<Uı (Yazım ~ flncU sayfada " 1stanbu1 kontt§t(yor'' siltmıumtızda). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

' Musoıini kanaat getirmiş: 

l'lgiltere ile ıtalya .,... ... ...._ 

rasında harp 

gönderdi 
400 bin kişilik 

bir ordu da Çine 
sevkedilmek üzere •• 

Tokyoda kabinenin verdiği karar: 

''Şimali Çini temizlemek için 
bek/emeğe tahammülümüz yoktur,, 

Vaşington, 18 (A.A.) - Reisicum
hur Ruzvelt, dün öğle yemeğini Hull, 
ile birlikte yemiştir. iki devlet a~amı, 

uzun uzadıya uzak §arktaki vaziyet ile 

Çin-apon ihtilafının zaruri kılması tak
dirinde bitaraflık kanununun tatbiki 
meselesi hakkında görüşmüşlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Hemşehri! Dikkat ı 
Dün yalnız iki k.azada · 

203 kişiden para 
cezası alındı 

ve beşi düşkilnler evine sevkolunmtıf. 
tur. 

elecek bir iki ay içinde ilan olunur, yahut 

Belediye nakil vasıtalarından atlı. 
yan, caddeleri kirleten, işgal eden ve 
dilenenler Y.abıta. marifetiyle şiddetle 
takibe başlanmışlardır. Bu işi biZ?.at 
vali ve belediye reis vekili Şükrü idare 
etmektedir. 

Eminönü kazasında. tramvaydan at. 
lıyan 61 kişiden, vapurdan atlıyan 12 

ki5iden, sokağa tüküren 14 kişiden, 

dUkaumtn Vl" evjnin önilnü kirJcten 9 
kişiden para cezası alınmıştır. 

81ı .. \_ a_nın enzZlle na~imtget iddiası suya düşer 
~ • -uahkı POOıta 'l l . . ~a; J e gc en ıngılizce ( tihbarat teşkilatı memurlarının raporu- derecesini bulmak üzere silahlanma 

•fh ' Rll2eteıind k b ~lcr•ttaı c 0 unmuştur: nu okuduktan sonra bu neticeye varımı programına olanca hıziylc ldevam edi
yor. O zaman, Britanya imparatorluğu 
Akdeniz yollarını tehdit edecek herhan
gi kuvveti derhal ezebilecek bir bale 
gelecektir. 

akııtıınd ,..Ya'. Akdenize hakimiyet tır. İtalyan gizli istihbarat tşekilatı, 
!:il an rngılte 
.cYllan oku k reye açıktan açığa son bir sene içinde Britanya impara· 

kıltcre il trna tasavvurunda ise in- torluğundan en hurda tefcrrüata varın· 
)~ e talya ar ' 

gelecek b'ır 'ki asında bir harp, caya kadar mütemadiyen mallımat top-
)aJı ı ay •• 

Ud asla olu ıçınde ilan olunur, lamaktaydı. Bu mesainin neticesi §U· 
... namaz 1 
'llUsor · olmuştur: 

Şe;gb h·S;i'dı~g;Jtekü;~d~;i 
~ ~ebertildi 
usaybın civarında hududu 
geçen çete imha edildi 

'-------------- (Yazısı -~ iincüde) 
-----..:.---------~ 

Ja~ 
~tı~- ı~ .. 
~~!le PflZ~t~Yle ını..hterem Frar:ko (siz ispanyayı lspaııyorıardaıı te 

Ytnız 81rada) biz de Çini Ç'nlilcrin elinden kurtarmıya gi
- Jngilizce Deyli Heral.dden -

(Devamı 4 üncüde) 

.... -.................. ·-·-····-·· .. -·------· 
i 

Yarın başlıyoruz • • • 1 

AŞK 

Her şeyden 
üstün ... 

Kalb ve his romanı 
• "Bu. romanı ok'uyııp dJ:ı, göZ!f<J§ları 

ara8uıda bitirmiyecek hiçbir insa:ıa 
rastlanamaz.,,. 

Yarın başlıyoruz : 
~ 

Medeni dünya-
nın dışında . 

- Bugün 7 inci 8<lyfamızdn. -

: 
i 
: 
i 
s 
= 

Bir adam yaratmaki 
Yazan : Necib Fazıl ~ . 
- Bugün 2 inci S(l,yfam1zdn. -i 

....................................... - ................ ! 

Döırt saıto ırla : 

Tifo ve sıhhi kontrol 
DUn bir gazete " tifonun tabii bir ııeyir ta 

kip etmekte olduğUnu,. müjdeliyordu. 
Tifonun tabii bir seyir takip etmesi "tifo 

nun alabildiğine ortalığı kasup kavurmakta 
olması,, manasına gelir ki hakikatin tam bir 
lCıı.desldlr. 

Aşılara, alındığı söylenen bütün tedbirlere 
rağc1en tifo devam etmektedir.z ira sularda, 
yaıı sebzeler de, yeml§ler de elan eski halle 
rinded!r .. Manavlar, sucular, sbzecller hAll 
halkın sıhho.Un3 k8J1ı llkayittlrler. Cehlin 

sıhhntimlzc karşı olan bu ısrarlı auiknsdl 
Jçlnde gözUmUze vuran en bUyUk eksiklik 
belediyeden ziyade &hhat işleri müesscsele 
rlndedlr. Tifonun bu şehirdeki cinayetlerin 
den ~ledlyemlz ve bclediyeclllğlmtz değil, 

sıhhat teşkllAtımn: ve tıbbımız mesuldUr.Bu 
1§! belediye 1§1 değil, devlet 1§1 addetmeli ve 
belediyeden alıp tamanılle Sihhat veklletlne 
vermelidir , BABEB 

DUn Fatih kazasında. tramvayaa ı 
atlıyan 34, evinin önüne çöp atan 44, 
caddeleri iegal eden 29 sahsa ceza ke
silmi§, 6 dilenci yakalanarak biri işe 

Diğer kazalar henüz raporunu ver. 

memiştir. 

40 artist mayolarını arıyor ! 

8 

Artist: a 

1592 
Lirallk 

Muhtelif 
hediyeli 

olan 
. Bu mUsabakaya 

muhakkak 

iştirak ediniz 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidir ? 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---=-~~~~~~ 



ı>ış S~: 

Şimali Çinde 
Japon kundağı ••• 

Va~aın : Şehip Gündüz: 
Uzak şarkta harp henüz patla

madı. Fakat Japonlann şimali Çini 
zaptetmeğe kati surette karar ver· 
dikleri teeyyüt ediyor. Tokyo hü
kumeti gençliğini Şanghay barların· 
da çok sefih bir tarzda geçirmiş olan 
Pu • Li'ye Mançuryada bir impara· 
torluk kurduktan sonra şimdi de 
Mançu hanedanının eski payitahtı o. 
lan Pekini hediye etmeğe hazırlanı
yor. 

Nankin hükumeti milli Çin zih
niyetinin çok ateşli bir mümessilidir. 
Fakat Japonyayı tek ba,ına mağlup 
edebilecek vasıtalardan mahrum· 
clur. Eğer bundan evvelki harpte 
olduğu gibi bu eef er de tek başına 
kalacak olursa bedbaht Nankin ge· 
ne Tokyonun fennanma boyun eğ· 
meğe mecbur kalacaktır. 

Gelen haberlere inanmak la· 
zım gelirse şimali Çinde çıkan (veya 
~aponya tarafından çıkarılan) hadi
senin bir harp sebebi olamıyacağmı 
~erika ve İngiltere ayn ayrı J a· 
ponyaya bildirmiş bulunuyorlar. A-
caba Japonya, İngiltere ile Amerika. 
nm bu teşebbüslerine nasıl bir cevap 
vermiştir. Veya verecektir? Bize 
kalırsa Tokyo Amerikan ve İngiliz 
donanmalarının ciddi bir tehdidi ile 
büyük Okyanusta karşıla§mazaa az. 
minden dönmez. Eğer hadisenin 
patlak verdiği andan bugüne kadar 
bir tereddüt geçiriyorsa bunu yalnız 
'\'e yalnız Sovyet Rusyanm Sibirya 
hudutlanndaki fazla hassasiyetine 
hamledebiliriz. 

Tokyodan sızan haberler Ja· 
ponyanın Sovyet Rusya ile bir harbe 
giri§mekten çekinmekte olduğu zan. 
nmı yermektedir. Bununla beraber 
şimali Çinde çevirmek istediği entri· 
kaya mani olamamMı için Moskova· 
yı tehdit etmekten de vazgeçmiyor. 
Faraza dün Japonya genel kurma
yına mensup bir büyük rütbeli zabi-
tin Havas ajansı mümessiline verdi
ği beyanattaki §U cümle bir hayli 
manidardır: 

• ·- Ecnebi memlekejlerden ge· 
len resmi raporlar, Amerika müstcs. 
na olmak Üzere her tarafta efkarı u. 

mumiyenin Jeponya aleyhinde olma 
dığını göstermektedir.,, 

Bundaki maksat aşikardır. ihsas 
ediliyor ki Sovyet Rusya tarafından 
Çin - Japon mücadelesine yapıla· 
cak fili bir müdahale veya Çini 
kuvvetlendirmek, Çin ordusunun 
vazifelerini kolaylaştırmak için gÖs· 
terilecek yardımlar Almanyanın 
ve Almanya ile birlikte hareket el· 
meleri melhuz bazı kuvvetlerin der· 
hal m\.\dahalesini tahrik edebilir. 

Acaba Sovyet Rusya ve Amerİ· 
ka bu Çin meselesi karşısında Ja· 
ponyaya ne derece ciddi bir cephe a· 
labilirler? Bunu kestirmek mümkün 
değildir. Maamafih gerek Sovyet· 
lerin, gerek Amerikanın Japonyayı 
hedefine ulaşmaktan menedebilecek 
leri tahmin edilemez. Japonya gayet 
ödlek bir haldedir. Her an sağdan 
veya soldan gelecek bir hücumdan 
korkmaktadır ve korkacaktır, fakat 
şimali Çini ele geçirmeğe karar ver· 
mişse bunda mutlaka muvaffak ola
caktır. Sulh taraf tarı olan ve millet· 
!erin haklarına hürmet edilmesini 
istiyen, menfaatlerin meşru yollar· 
dan teminini doğru bulan devletler 
düşünceleri için icabında silaha san· 
labileceklerini de bir defa olsun ispat 
etmezlerse "tecavüz,. daima muvaf· 
fak olacak, emperyalist daima istedi
ğini ~apacaktır. 

Japon harbiye nezareti. neşret· 
tiği bir tebliğde §Öyle diyor: 

"Çinliler, timali Çinde Japonla
ra kartı 30 fırka aaker tah.Jit ebnİJ: 
lerdir. Bu hal, Japonyaya kartı ta
hammülü imkansız bir tahrik t•tkil 
ediyor.,, 

Bu adeta dünya ile alay etmek 
demektir. Vatanım tecavüzden ko
rumak isin bir millet silaha OQTllmcı.c. 
da ne yapar} 

Bu tebliğde Japonyanın entri· 
kalı hüviyeti de bütün çıplaklığı ile 
göze vurmaktadır. Japonya bu 30 
Çin fırkasının ateş kudreti ancak üç 
Japon fırkasının ate§ kudretine mu· 
adil olduğunu bilir. Eğer 30 Çin fır· 
kası 30 Japon fırkasına muadil ol· 
saydı Japonya harbiye nezareti bu 
efeliğe kalkı§abilir miydi} 

Şckip GÜNDÜZ 

Büyük tarih 
kurultayına hazırhk 

Hariçten bir.çok ecnebi alimler 
de şehrimize gelecek· 

20 eylUlde şebrimizlde toplanacak 
büyük Tarih kurultayı ve sergisi için 
fevkalade hazırlıklar yapılmaktadır. 

Kurultayın toplanacağı ve serginin ku
rulacağı Dolmabahçe sarayı bu hazır

lıkların merkezini te§kil etmektedir. 
Kongrenin ve serginin gayesi, Türk 

milletinin, beşer kültürünün inkişafla
rında yaptığı tesiri, oynadığı büyük 
rolil göstermek ve Atatürkiln büyük 
dünya tarihi telakkisini tebarüz ettir
mektedir. 

Kongrede ve sergide, Türk milleti· 
nin beıeriyet tarihinin batından itiba· 
ren bütün tarih devrelerinde ve beıer 

tarihinin bütün inkipflannda nekadar 
hakim ve müessir bir rol oynadığı görü
lecektir. 

Kongre bittikten ıonra sergi iki haf
ta müddetle lise ve ortamektep tarih 
muallimlerine tahsis edilecek ve kendi
lerine burada kurslar verilecektir. Bu 
kurslar ikmal edilince sergi iki ay müd 
detle bütlln halkın ziyaret için açık 
bulunacaktır. 

• 
Almanyadan gelecek ilimler arasın· 

da Bergamada yaptığı hafriyatla met
hur olan Dr. Darf eld, Alman mUzeleri 
umwa mOclflrU Dr. Kllhmel, profesör 
Hartmann, m&ze erkanından Dr. And
rea vardır .• 

Amerikaldan gefecek alimler arasın· 
da Blegen vardır. htanbulda tetkikler· 

le meıgul olan prof eaör Vithemore da 
Amerikan ilminin bir milmeaaili sıfatile 
kongrede bulunacaktır. 

- Avuıturyadan gelecek &limlerden 
Prof. Menghin tarihten önceki devirle
rin en büyük müteha11ıılanndan sayıl
maktadır. Gene Avusturyaklan gelecek 
olan Prof. Stzygovski: "Türk tarihinin 
anahtar.ı: sıfatile Türk aanati,. mevzulu 
bir tez okuyacaktır. 

Tarihten önceki devirlerin Fransa
daki en btiyük filimi Prof. Breuil, Col
lege de France'tan Prof. Maaaingnon 
antrcpolot Pro. Vallois, Fransadan ge
lecelder arasındadır. 

tngiltereden gelecekler arasında Prof. 
Graatang, Prof. Lamb isminde bir ba
yan ilim ve timdi btanbulda hafriyatla 
meıgul olan Prof. Bakster varldır. 

Mısır müzesinin mUdlirU, Belçika, 
Finlandiya, bveç, Bulgaristan, İtalya, 
Macaristan, Çekoslovakya, Yunanistan, 
Romanya İsviçre, Yugoılavyanın en 
tanmmıı tarih ilimleri gelecekler ara· 
sındadır. 

Tarih cemiyeti azasile lstanbul Uni· 
versiteıinde ve Ankara Tarih ve Coğ
rafya fakültesinde bulunan ecnebi i
limler de kongreye ittirak edeceklerdir, 

Kurultaydan sonra Truva, Bergama 
ve Bursaya tenezzühler yapılacaktır. 

MisaflrleriliJ'l.İzden bazıları Ankarayı 

gitmek arzusunu da göstermişleıidir. 

HAHlli - Akşam postası 

Neallntn eıı kuvveW aanatkArı olan 
Necip Fazıl Kıaakürek lkl senedir "Bir 
adam yaratmak ... ., ilimli bir piyes üze 

, r1nde çalııımaktayd.ı Piyes geçen ki§ • ·şe 

hJr Ttyatrosu.,nda oynanacaktı; böylece 
ilin edJlınJııtı Ecııer yetlııemedl, öntimilz 
deki kı~a kaldı. KıymeUl p.ir ııımdl piye 
ıinl tamamlle blUrmlıı bulunmaktadIT. 
"Bir adam yarstmak.,, pJyesl ııanatkAr 

Ertuğrul Muhsin tarafından oynanacak 
tır. Şairin eııerl için yazdığı ve ilerde 
''Şehir tiyatrosu mecmuasr,.nda neoredile 
cek bir takdim yazıamı burada aynen ve 
rlyoruz: 

• • • • 
Bu piyes, bir "Crise • İntellectuelle,, 

bir ' 1fikir buhranı,,nı çer~evelemek gay
retinde. Apaçık ve yapayalnız hiçbir 
te~ yolC. Fakat içiçe bir çok tezleri ve 
belli batlı birka~ana tezi var. 

Evvela sanatkar nedir? Bütün im-
kanların erişilmez müntehası, gayele· 
rin gayesi, kemallerin kemali, mavera
ların miverast olan Allaha ldoğru, son· 
suz bir tekamül yolunda giden insan 
oğluna mahsus ibda nevileri için:Ic:, en 
zengin ve en güzel hissenin üstüne o
turmuş mahlı1k ! ... Sanatkar bir mah
lUktur, fakat yaratmak cehtinde bir 
mahlı'.'ık! ... Onun bir, eseri, bir de kendi

si var. İ§te sanatkar, çok defa, yaratma
ya kalkı§tığı tipin, yaratılmıı olan ta 
kendisidiT. 

Bu piyeste sanatkar, bir yemişin giz· 
lice olurken ve bir madenin toprak al
tında pişerken geçiı'diği, göze görUn-

mez: vücuda geliş safhaları gibi, mah
rem hayatı ve iç pl!nr içinde resmedil
mek istenmittir. Buna mukabil, o her 
in ... n ~U.1!, --..dcoo 'bir =. •• -.a ... _ 'D:.- ı. .. 
yaf ve ka"dere sahipdir. Bu eserde sa
natklr, yaratmak istediği tipe, öz elile 
çizdiği kaderin kuyusuna kiüşmüı. o tip 

tararından istil! edilmiş. eserine, yal
nız hayalile değil, hayatile de iştirak 

etmiş gösteriliyor. 

Piyesteki sanatkar tipine sorarsanız 
Allah ıonauziuktur. Ve kendisi, her ne 
olursa olsun, nihayet bir mahduttur, 
bir adettir. Adetler sonsuzlukla yarış 
edemez. O, farkına varmadan sonsuz

lukla yanşa' kalkmıf, hu!dudunu zorla
mış, kendisinin dışına çıkmak isterken, 
nagihan kendisine, hem de o zamana 
kadar hiç tanımadığı, asıl kendisine rast 

gelmiştir. Onca kaderi, arım ta üstün
den, bize, onu kendimiz idare ediyor
muıuz gibi, namütenaht bir rahatlık ve 

ıerbestlik hissi verecek kalcfar ince bir 
aanatla idare ediliyor. insan, kendisini 
kaderinin müstakil faili farzetmeğe me· 

ıun olan insan, bu mesut körlük içinde 
hayatını doldurup gidiyor. 

Piyesteki sanatkar bu mesut körJüğü 
zedelemiş, yaratma cehdi içinde !Işkın· 

tıkla yasak mıntakaya girmiş, peçes!ne 
el sürülemez sırlan ürkütmüş ve itika

dınca birdenbire, Allahın hükümranlığı 
ve emrile karşılaşmıştır. 

Bu emir şudur "Yazdığı eseri yaıa
sın, yaratmak dilediği adam kendisi ol
sun!,, 

Hülisa: Biz, sade yaratmak istediği
miz tipin, yaratılmı! olan kendisi değil, 

bazen ayni hayat ve kadere sürüklenen 
meczubuyuz lda. Çok defa yaıadığrmızı 
yazar ve yazdığımızı yaşarız. Bu fikir 

mihveri etrafında halkalanmış ve Liribi
rine geçmi~ olan tezleri şöylece topla

yalım ve gözlere, dikkat edilmesi icap 
eden noktaları, karalıyalım: 

1 - Eseri ve eseri karşısında in;;an, .. 
2 - Allah ve Allah karşısında insan .. 
3 - Ölüm ve ölüm karıısında insan .. 
4 - Cemiyet karşısında insan .... 
5 - Kadın ... 

6 - Bazı dost ve aile münasebetle
rimizde, gözlerimizfden sanki bir 
perde kaldıran bir buhran göz· 
lüğünden seyrettiğimiz gizli dün 
ya, cinnet dünyası ve bunun doğ 
ruluk derecesi. , 

7 - Cemiyet içinde bazı faaliyet ne-

"Bir Adam Yaratmak. .. 11 piyesinde 
va§ rolii temsil edecek ow1ı sanatkar 

Ertu~l MuMin 

vilerini temsil eden cüce tipler, 
rolleri, ruh haletleri, kıskançlık 

ve gayızlarr, hareket noktalan 
ve tarzları. 

Hülbanın hülasası: Birçok mücerret 
ve müşahhas mefhumlar ve hadiseler 

karş1sında, aksiyonlan talil ve fikirleri 

ile sanatkar, yani mütekAmil insan ..• 
Bu eserimi, bugüne kalciar vUcude 

getirdiğim eserler içinde en bağlı oldu

ğum eser biliyor ve öylece bildirmek is· 
+:7vı h i.•• 0-- -1 .. u ..., a.ttfııftf"" t*osUı-.• -. r ,,,..-

la konuımaıru yasak ediyor. Zaten. hl-

diselerin aırrınr, kaba saba 

içinde harcamağa, uluorta 
yapmağa dümamm. 

formüller 

doğmalar 

İyi veya kötü, söyleyemediğimi, iyi 
veya kötü, eserim söylesin!. 

Necib Fazıl KISAKVREK 

Romaınya<dla 

Bir esir tüccarı 
yakalandı 

Şimdiye kadar 200 
kız satmış 

Romen polisinin ikazı Üzerine 
Avrupadan Cenubi Amerikala kız 
kaçırarak satan bir şebekenin reisi, e 
sir tüccarı ermeni Akuryan adlı bir 
haydut Varşova ile Bükrcş arasında 
trende yakalanmıştır. 

Esircinin yanında üç güzel Ro· 
men kızı da vardı. Haydut, bunları 
bir Holanda vapurile Rio de Janeiro 
ya götüreceğini itiraf etmiştir. 

Tahkikat neticesinde Akuryanm 
şimdiye kadar, Leh, Romen, Macar 
ve Bulgar kızlarından 200 kadannı 
kandırarak kaçırdığı ve sattığı mey. 
bana çıkmıştır. 

Piyade ile otobUsler 
OtobUaler aaatto 10 kllomeı. hızla ıoka 

ğın her lkl laUkametlnden de karşılıklı geı;: 

mektedirler. Saatte 5 kilometre yol yürüyen 
bir plyado bir saatte kaç otobUale kaqılaşır? 

(Ayrı ayn lial yollan dU§Unmek lA.zmı 

dır). 

Bu aualiınlzln cevabını yarınki nl1shamız 
da bulacaluıınız . 

Trakyada bir gezinti 
11 temmuz tarUıll Arap aaçmm hallidir. 
Ahmet Gezgin Çatalcaya tam d6rt günde 

gidecektir. 
Bu bllmeccınlzl doğru halledip hediye ka 

zanan iki klşl §Unlardır: 
l - Maltepe SUcl llııeııl yUzbaşı Mustafa 

Oğuz, 2 - Behice Kemal Fatih. 

ıs mnruz -1931 ~ 

dlafata daie - - . Yeni muharrıf 
PERŞEMBE günkü (15.7,S1) 

Ak§am'da "Muharrir yetJş!V 
yort'' adlı bir yazı vardı. Mub~ 
bundan on yıl evveline kadar ~ \'f 
idarehanelerinde, biraz çekingen!~ 
bir hayalı Umid ile, ilk yazılarını !:~ 
ren gençler görüldüğünü anlattJJ~ 
sonra o hallerin artık görünmez ~.., 
ğunu söylUyordu. Son yıllo.rda taP"'_ 

ğunız birkaç ismi saydıktan so::; 
gençler arasında, muharrirliğe ~e., 
edenlerin az olmasının sebebleriJll 
raştırıyor ve diyordu ki: 

''Acaba niçin böyle oluyor? ?d~ 
rirlik, diğer işlere na.zara.n az ~..6 
bir meslek midir? Yoksa, eski~ 
lar, aralarında bir lonca teşkil ed rt• 
aralarına. kimseyi almıyorlar ını~ 
o ne öteki! .. Zira, ikisinin de .• ..ı 
ispat için elimizde rakamlar, delJJY 
mevcuttur!" J 

Makale sahibi, o rakamları, de~. 
gösterse çok iyi ederdi; çUnki1 ~ bit 
rir yetişmemesinde o iki se'bebill, diJ 
dereceye kadar tesiri olduğunu id 
etmek kabildir. _,,tt) 

Fakat bu noktanın münak~ 
bir tarafa bırakıp 'il{uharrir ye ·, 
yort" iddiasının ne dereceye 1' ... 11 
doğru olduğuna &ra§tıralmı. )lJV 
sahibi diyor ki: ı4 

" ... şu on sene içinde meselA .1 ~ 
Me§alecilerden bir kaçı muharril'.,; 
dular; bir Hikmet Feridun, bir ~ t. 
Hıfzı, bir Kadircan Kaflı, bir Jlı~1 
~~, ~ir Mura.t Sertoğlu k:~ 
gosterdı ... Başka?.. Yunus N " 
iki oğlunu da hesaba katınız. .. J3S 
ka ? ... Aklımıza. gelmiyor .•. ,, . -, 

Hayır, aklımıza BU on sene jçit'df 
yazmağa ba.§lamış - çok değil ..,,.. (1" 
ha birkaç muharririn ismi geliyor 
Onları da bırakalım; makale s~ 
gençlerin çıkardıkları mecn1~~ct 
okumuyor mu? Onlardaki yeni ~ 
lan görmüyor mu? O gene; mub 1 
leri beğenıniyebilir, zevk ve u• ~ 
meselesi... Fakat ''Yeni muharr~ 
ti§miyor!" diye objektif olm&.'l ~ 

:iü~-;~;· ~=~~;.-ıcatm~ nı~~ 
O gençler, eskisinden az değil,~~ 

te onlarda gazetelere geçip adl ti 
daha iyi duyurmak, çalışmaıartıı ııııP 
az da olsa maddi bir menfaat tef, 
etmek istiyorlardır. Neye geçırl1~ 
lar? lstidadlarr, değerleri ıni ~ 
Bazı yazılarını okuyorum; içlc-:.,ar 
iyileri, gazetelerimizde çıkan ya;~ 
la boy ölçüsüp galib gelc~eklefl.~ 
O halde niçin gazetelere yerle~~jtf 
lar? ... Çünkü gazetelerimiı artık~ 
kapalı muhit olmu§tur; kadtol JV 
genişletmek ihtiyacını duyınuY0:~ 
!stanbul şehri, bugün çıkandall ı ~ 
gazete kaidırmryor. Hem biliyor~~ 
yeniden bir gazete kurmak çol< 1ç 
raflı, çok zor bir i) oldu. Bunun 
gençlere yer bulunmuyor. 1''!>' 

Ama denecek ki içlerinde, f cV r,. 
de değilse de dikkati çekeck ıcad~~ 
tidad sahiblri bulunsa onlar mull9 Jl1 
gazetelere çağırılırdr. Orası d11• 1eısıı· hakkak değil; çünkü mattuat 11 

1 
mizdc gcnçlcr:n neşriyatrnı, S!l;Jİ' 
thic ile demiyeceğim, dikkatle . ııı 
eden kimse yok. Sonra her yen~e t 

harririn, fikri kıymetinden ziY9 gfd 
cari kıymetine, kariin hoşuna ~ · 
gitmemesine ehemmiyet vcriliJOf· ıtf' 
. . ı"'" rı ıse tanınmıs adları tanınrn .; 

tercih ediyor. oıl 
"Yeni muharrir yetişmıyor !' ~ 

fakat gazeteye kadar yethşC!XliY0 ~Jı 
iki şeyi biri birinden ayırme.k liZ1,.r ti' 
Yetişmfyen bir ~y var: yeni ad11' 1"' 
nıtmak, yeni istidadlar keşf etıııe 
yen gazete müdürü: 

1 
,_ç J 

Nurullah A od) 
(1) Mesela Ahmed Mıohi~:~,,tl~ 

Sıdk"?, Kemal Tahir, Naci. .;;<W / 

ıı.s. ~ 

~-------------------
Fransız MallYeJ 

nazırının çeklleC 
rl va yeti eri ;'.. 

Parls, 18 (A. A.) - Yab~ncı t1\;f, 
ketlerde, Bonnet'in maliye naııt'1ı>J': 
dan istifa edeceğine dair bcZI ~l 
çıkmıştır. Havas ajansı, b•ı bil t :,1, 
asılsız bulunduğunu ve hükUtrl.~ 
lan arasında, mali kalkınma 11.~ 
ne Bonnet'in idaresi altındıı. dt:'t"oJi 
susunda tam bir anla§ma :nc-vcıJ 
ğunu bildirmektedir~ 



~ l8'1'broı-~ 

~~~-~1=93=T==~ 
~· '<•nıe _..:. 

lathıe .. ot oımak 
Ctçen !'Türk kızı 
Bir kıı ikn gazetelerde okudum: 

lak Yolard' . ~~rot olmak üzere U· 

ne tnüra a I§ •Yen bir vapur idaresi· 
"~tavrı~~- e~ıni§. I?il biliyor; hal 
iun ... Dikk ı~elı; kılıgı kıyafeti düz 
~kikatta b8

\
1 celbctmi§ .. Hakkında 

,.. .. u unınu§lar· 
IYICo ·ı • c .. .er ı eri 1 b. 

ugu iıniı. Tab'~e en ır ailenin ço· 

haıtdcrni"cccg". . dıı vasıtalarla seyahat 
.T ını .... 

Vurrnu U§unerek bu çarey~ 
B 

§ ••• 
u 1 

tn" ınacera ba l 
h'~~~hasais old § a~gıcmdan öyle 
~tun hisleri um kı.. Maziye ait 

tııın de ilk m galeyanr. geldi: Be· 
lctj L gençliğimde bö' l 'ki' ' ~taları d y e ı ım-
1'1lar~t kolaşmak humması da· 
~rlartın1 ~a ardı. O arzu ile tasav· 
atd.- k ısmen kuvveden file çı-

b ···•· ısm d 
., ou iki ne. k en e çıkaramadım. 
dc~ki ne de:rr~ beni cidden üzer ... 
"· ttrn. Ka e~e Yapmamı§ım},. 
~· birkaç :dı~ fırsatlar bir de
l'ol latil ayların1adi: Evvela, RusY_B· 

Unda istedi... • talebeye, demır-
aclrnek .. gı noktaya kadar gidip 
l'o.t- Uzere bcda 
:tı:.:_~dt. B l va pasolar veri-
:""ll de li un ardan bir tanesi be-
~ lc~kın~.gedçti. Veladivostok'a 

,, gun e "d· bu - Adam gı ıp gelecektim .• 
ai "~ de .... 1 ae? • de 1 nasıl olsa 
~·~rİnıl d gı. mıyım} Ba,ka sefer 
t 
1 ~klcrlkö cyıp,. arkada§larımm çe-
ttiırı. Ye mıaafir gitmeği tercih 

lkin · · 'tr . cısı: 1926 • 
~ il, Mar ·ı acncsınde, seyyar 

ı "rth... 
81 Yaya gelmi§ti' B"t" t'QYt dol . u un 

~bula d" ~tıktan 80nra, artık 
l:ı"tuPad obnuyorduk. O sıralarda 
·~ %h a, ilhassa F da . . ' ~-.~ tanı k ransa ı§sız· 
)-"Cbi tebaY~u. Mcaajcri Maritim 
.. ~ C'd·a kamarot kaydedi"t A' 1 lp Ö •• " 
~ "~st l g ruıtıım. Singapura 

t \'ıı... ura yaya gidec k b" .. k 
tot :-"'Urun 'k. . c • uyu 

oJab'1 ı .ıncı mevkiinde kama-
~ 1 ccektım. 

"'" fyar se • · h fııı~~11 "'ırn rgının areket etmesi-
t ~~ MAt .,.,..,.,1, Q,. "..J.,I 

l'tqdUt ert~ımı vermek l~~dı~ .. ı:;. 
ttd ım vem 

~.. c arka~ı aceraya atılacak 
bj~· f stanb İnmın Yanma dön-

1' timdi h u a avdet ettim. Kim
.ı But da:atnn nasıl olacaktı} 
1.1\ttn. ere dutten · t · 1931 . sonra Pl§man ol-

tatle aencsınde 1 ·ı· ta I? gemileri •. ngı ız ve 
ir·~t ettim Fnek aynı tarzda mü-
,ın t_,- · a at · · l'k 
~ 4\Ctbul etmeclH l§sız ı olduğu 
~~"tıdtada sefir eri. Hatta o sırada ec.· b o an B F . 
"''- ı oayan M" f'd ay ent 
k •'1tunu · u 1 e F eridin de ta
ır ıc . rıca ettim O d 

~oa tnıye kabulü . • . a bana 
~,}eremedi 1 m ıçın kolaylık 
~ y h · 8Panyay · · O 

it}' a Ya Kem I . 8 . gıttım. -
?tıaf·tat>ınamamı ~se~ırdı. Böyle bir 
'i,.J ı ben gene b' lsıyc etti. Maa
li c cenubi A 

1~ 8Panyol gemi-
.ı ~. 41_. mcrıkaya 'd b'l 1.1o" ıun lapa gı e ı ecek-
Aı~su .• Belki ~Yol gemisi sarmadı 
Y ,::~rahat arıyaenYaı ... o Ya§ değildi. 

..-..ınad Çaga • • • ırn vcsaela gırmıştım ... rn .. . c ... .. 
}\im .. e~ç kızı haı~ d" . 
t.. ,.e}'i a Uf Ü .. ··• 'rn ınaceraya t . nuyorum ... 
~ttin a, 0 nun içind k[vık gibi olma· 
1tnrc:.' 0 aergüze.; 0 hamle kabili 
• 

1Yoruın -ı: aramak km D" ... aşa 
~ ogru· C 
t. ~but b' · ençlcr 
~l\ ır hayat • umumiyetle 
ttın~~n sekizle Yi~~ıaınalıdırlar. La
~ç ~~ ~cnciınil 1 bet arasında bir 
rı " uzu d k Varsa b l b" 1 ":Vat le e, end' ' un arm ır 
Ctin a utmak üı 1 tC§ebbüsleriy]e 

l\r... ..:ı •• nanev· ere - e k' T" k ··• 'Qort b l adsıl' . . s ı ur -
qtar tnı lltağına ck .. gıbı - dünya-

F' doğacak &ılsalar, bundan 
.ı crtl · hr) 
~c ctı· . crınc~ ... 
()1 1•1 h h ... belk• .. 

tır; tn er aldc . ı ... Çunkü yüz 
t~~dc cll~~~.lurlar zıyFnk olur: sefil 

ı ... h ısı oy]c b:·· a at mütebaRi k OaaJc ır 'f 1 <le ~ a cih I çı te kavrulur 
lcı a~tn an arı h 

ıtctlcr· servet] . n avasiyle bel-
dolltn •ne belki er~~le bir gün ~em 
~:_ lta~::r; oralar:onerler; belki de 
Urltıu~ .. r. F'ak .. ta, !:>atT ka alemler· 

t- ~ ... naf· ... .. k 
~l ~llcb- 1 olarak k r o1arak, 
ı~lt,~ 1 ltıcını a ırlar ... 
ttlcti İçjra tadar ~ketlerdeki en üst 
~tılı, ltatı ~tef t~~anrnış. Ve mil-

r "' \. ç ~ı.ılRar L ı etmi§ kaç Yu
ç ı ·· •IQlçY \ırk va d ugoslav var

r ır) 

(Va· Nıi) 

--

--. ,. 
~· • "..._ _1 ._ •• ,; t, . - ' :r... , 

Dün Flcryanın yeni plôjında gihıeşle1ıcnler ••• 

lstanbul konuşuyor! -
FLORYADA 

• Bir adam bağırıyordu : 
" - iki lokma bir şey yedik, iki buçuk lira 
verdik. Olur şey değil, olur şey değil! .. ,, 

Yazın tam ortasındayız. Sıcaklar

dan bunalan ~bir halkı, mütemadiyen 
plajlara akın ediyor. 

Devlet demiryollarının tren tarüesi 
ni çok ucuzlatması sayesinde bu sene 
en büY.ük rağbeti gören Florya pli.jı
oldu. 

Cumartesi pazar günleri bir mahşe. 
ri andıran Florya trenlerinde, artık 

adi günlerde bile zor yer bulunuyor .. 
Ru siitunlarda sıvlardır, hep İstan

bulun muhtelif semtlerini konuştur. 

duk. Bu haftadan sonra, kulağımızı bir 
az da plajların sesine verelim. Gelin. 
Floryayı, Suadiyeyi, Salacrğı, Büyüka. 
danın Yörükalisini ve ilah... plajları 
bu sütunlarda sizinle beraber dolaşa
lım .•. 

"' tf • 

Bugünkü yaz.ıyı yazmak, şu fotoğ
rafları almak için, dün Floryayı do. 
laştım. Trende, birinci mevki bileti ile 
ikinciye oturmağa razı olduğum halde 
bin bir müşkülatla yer bulabilclikten 
sonra, Sirkeciden hareketten tam 50 
dakika sonra kendimi Floryada bul. 
dum. 

Saat daha bir buçuk, iki olduğu hal. 
de plajlarda hemen hemen boş kabine 
kalmamıştı. 

Sanki herkes, dört beş gündür bo. 
zuk giden havaların acısını bugün çı
karmak istiyordu. 

4 • 5 kişilik kadınlı, erkekli grup. 
Jar; çiftler, tek başına gelmiş gençle. 
rin peşine takılıp bu kum diyarının 5 
plajından birisine girdim. Buranın sa. 
hibiyle olan tanışıklığım sayesinde 
derlitoplu bir kabine bulmak kabil oL 
du. 

Soyunurken, yanımdaki kabinede 

Sarin :ıw, şirin kızların biribirıcr:yıc 

Yazan : Habercı 

Giircşçi Saim veMustafa d.a dün FLoryad.aydılar 

hızlı hızlı bir şeyler konuşulduğunu 
duyuyordum: Mesleğimin verdiği ga
ri b bir tecessiisle ayıbı filan unutup, 
kulak kabarttım. Bir kadınla bir ,er. 
kek konuşuyorlardı. 

Erkek hızlı hızlı: 
- Olur şey değil, diyordu! Biraz 

karnımızı doyuralım dedik, iki buçuk 
Jira aldılar. Rezalet bu. Rezalet bu .. 

Karısı olduğunu tahmin ettlğim ka
dın da: 

- Ben sana demedim mi, Floryada 
bir gün geçirmek en aşağı 10 liradır. 
Diye ... 

Erkek bir müddet homurdandıktan 
sonra, tekrar söylendi: 

- Kimbilir, şimdi bu salaş odası i. 
çin de ne para istiyecekler ... 
Kadın yine ayni soğukhanh sesle 

cevab verdi: 

- Burada galiba 165 kuruş alıyor. 
lar. Ama, yeni plajda 5 liraymış •.. Pa. 
zar günleri daha fazla istiyorlarmış. 
Yalnız mobilyesi, duşu filan, her şeyi 
muntazammış .. 

Erkek büsbütün kızmıştı. 
- Ne, ne ... Be,~ Ura ve pazar günle

ri daha da fazla mı? Yahu, bu olur şey 
"? mı ... 
Münakaşa ne kadar devam t•t. 

ti bilmem. Artık soyunmuştum. Dı~a
rı çıktım. Sözlerin arkasını işitmcclım. 

Güzel, çirkin, genç, ihtiyar; bınlt r
cc insan sulara dalmış yahut da kı2'.. 

gın kumun üzerine serilmiş yatıyorlar 
dı. 

Henüz hiç yanmamış ~mbeyaz \'Ü. 

cutlularla, arap gibi simsiyah oımtıı 
vücutlular, garib bir te1.at teşkil edi. 
yorlardı. Güneş, durduğum yerde beni 
terletmeye başlamıştı. Kendimi hemen 
suya alarak frahlamaya çalıştım. Be
nfü: b iraz açılıp yiizme,. vakit kalma. 
mıştı ki, ahbaplarla karşı 1 aştım. 

İlk gözüme çarpan, tunç rengi vucu. 
diyle güreşçi Mustafa oldu. Arkadaş. 

hepsinin teker teker canını yaktığı i. 
çin de, feryat feryat üstüne kopuyor. 
du. 

Bıraz dikl~.t edince, güreşçi Saimin 
de Mustafanın yanında olduğunu gör
düm. Çocuklar beni görünce yanıma 

geldiler. Hep beraber tekrar kenara 
çıkıp resim aldık. Saime ve Mustafa. 
ya: 

- Maşallah, dedim. Ne vakit gel. 
sem burada bizim gt;reşçilerden' birka
çını görüyorum. Floryanın kumları, 

güreş minderi gibi yumuşak da, galiba 
hoşlanıyorsunuz. 

Pehlivanların yanındaki bir zat, sö. 
zümü kesti: 

- Çoban Mehmet de şimdi buraday_ 
dı. dedi. 

Hemen yerimden kalktım, sağıma 

solma baktım. Bizim eski <.ı.hbabı hıL 

Çobıııı Mehmet ilo, Floryamn daimi 
miidavimlcrindendir. Dihıkil tatil 

3 

KURUN' da 

PllJ fiyatları indikten 
sonra ... 

Belediye, meşhut cürüm mahkemele-' 
rine taş çıkartır bir süratle plaj fiyatla
rını indiriverdi. Bu, halkın sıhhati ve 
neşesi bakımından mükemmel bir kar· 
dır. 

Fakat neşe yanm kalmamalıdır. Ban 
yosunu ucuza temin eden halk, plajla
rın büfelerinde ve civardaki lokantalar
da da ayni ehven şeraiti bulabilmeli. 
Yoksa bir yerden kazandığımız Jiğer 

yerde kaybolmasın. Plaj gişesinde bir
kaç kuruş tasarruf edebilmişken. b'r 
büfe veya lokantadan geçtikten, ~onra. 
istasyonda sadaka istiyecek bir hal~ gel 
miyelim!. 

(Kısaca81 sütummdan) 

TAN' da 

Ucuzluk komisyonu. 
Hükumet fiilen ucuzluk mücadelesi• 

ne girmiş bulunuyor. Bir taraftan yeni 
ithalat rejimi, öte taraftan Dahiliye ve
kilinin içpazara ait teşebbüsleri, bu fiili 
müdahalenin birer ifadesidir • 

Şüphesiz bu teıebbüsler müsbet neti
celerini verecektir. Fakat bizce gene 
ucuzluk meselesini radikal bir tarzda 
haıte kafi gelmiyecektir, Çünkü hayat 
pahalılığının kökünden izalesi, ve hiç 
olmazsa komşu memleketler seviyesine 
inkfirümesi, etraflı vt geniş bir etüde 
ihtiyaç gösteren bir meseledir. 

Bu işe hükumet el koymuşken, bunu, 
daha esaslı bir yolda halle çalışmak da
ha mühim neticeler verir, Çünkü Tür
kiyede hayat pahalılığı meselesi bir e
konomik sistem meselesidir .. Ve bu da
vayı o zaviyeden görüp tetkik etmek 
gerektir. Hayatı ucuzlatmak, pahahlrğı 
icap ettiren bütün iktisadi sebebleri or
tadan kaldırmakla mümkündür. B;; ik· 
tisaıdi sebeblerin tetkik ve tahlili df sa
llhiyettar kimselerden mürekkf'p bir 
heyetin işidir. Onun için hayat pdhah
ltğr meselesinin bir heyet tarafından 

tetkiki taraftarıyız . 
(Gilnün meselelcr'ı) 

CU~IHURIYET'te: ... 

Tarihe karıtan Dersım 
Hükumet iyice düşünülerek veriımi~ 

bir karan tatbik ediyor. Onun icraztın
da hissin yeri yoktur ... Olsa olsa hükfı
met cehalete ayrılacak mazeret payın
dan dolayı Dersimlilere karşı ge:ıe da
ha ziyade rahim ve şefkatle muamele 
yapmağr ve nihayet bu cahil dağlılar

dan mede~ileşmiş. kendi çalışmalarile 
kendilerine ve muhitlerine fayd:ılı in
sanlar çıkarmağr iltizam eylemekte bu
lunuyor. Her ne olursa olsun hükume
tin hareketlerine bir baba şefkati hS
kimdir, 

Kendilerine karşı acı kızgınhğımız 

ve derin kırgınhğrmız hasebile haklarn 
da ne demiş olursak olalm, anasıl Hıızer 
Türklerinden olan Dersimlilerin ırkla
rında şüphe yoktur. Etnografik tetkik
lerin cumhuriyet rejiminde ortaya çı
kardığı hakikatlere göre Türk ırkının 

yayımı, gözümüzün önündeki Dersim 
gibi Türklüğü zahir küçük bölgf!lerde 
değil, daha geniş sahalarda bile ne ufak 
tereddüde düşmiyecek vüs'atler ve kat' 
iyetler kazanmıştır. Önümüzdeki eylıil 

ayı zarfında Dolmabahçe sarayında a· 
çılmak üzere hazırhklan yapılmak~a o· 
lan Tarih Kurultay ve müzesi bu hu
susta bizlerin ve dünyanın gözleri önü
ne hayret verici hakikatler koyac;ıktır. 

Cumhuriyet hükCımetinin iyi dü!'üh
celer ve kat'i azimle tatbik sahasına koy 
mağa başladığı çelik tedbirler sayt'.sin
de: senelerden ve senelerdenberi. adrna 
Dçrsim denilen mesele tarihin ummanı
na katılmı~ ve ebediyen ölplüştür. Der
simde şimdiden yeni adla yeni bir \'atan 
parısası parlamağa başlamış bulunuyor: . 
Tunceli. 

(Yunus Nadı) 

le takılırdı. Fakat canım acıması pa.. 
rnak güç olmadı. Yanında iki üç arka.
da.şı, kumda yatanları se;>Tede ede, 
plajda beş aşağı, beş yukarı dolaşı. 

yordu. 
Beni görür görmez güldü: 
- Nasıl, dedi. Var mıaın1 şurada bir 

r 

~eşelim. . 
Cüsse itibariyle kendisine yakın ol. 

duğum içi111 beni ne vakit gör~e. böy· 



HABER - l\lCşam postası ======:============================ 
Deniz silahları hakkında 

Türkiye - lngiltere 
müzakereleri başhyor 
Bu görüşmeler deniz silahlarının 
keyfiyet itibarile tahdidine dairdir 

Londra, 17 (A.A.) - lngiltere 1 tahdidatmdan, keyfiyet evvelce bil· 
ile Almanya ve İngiltere ile Sovyet· dirilmek şartiyle, muaf tutulacaktır. 
lcr arasında, bir 5eneden fazla de· Şimdi İngiltere, iki taraflı itilaf. 
vam eden müzakerelerden sonra iki lar akdi maksadiyle İskandinavya 
taraflı birer deniz itilafı imza edil. devletleri, Türkiye ve Lehistanla mü 
mi§tir. zakerelere tekrar başlıyacaktır. 

Bu itilafnameler. Londra deniz iki ve üç taraflı anlaşmalar 
konferansına iştirak etmemiş olan Londra, 17 (A.A.) _ lki taraflı 
devletlere harp gemilerinin keyfiyet İngiliz - Alman ve lngiliz Sovyet 
itibariyle tahdidine ve mutasavver deniz muahcdenamelerinin imzası, 
deniz inşaatına müteallik maluma· lngiltercnin üç taraflı Londra mua· 
tın mütekabilen teatisine dair olan hedenamesini tasdik etmesini intaç i 936 tarihli Londra deniz muahede· edecektir. Malum olduğu veçhile 
si ahkamını te§mil etmeği istihdaf Fransa ile Amerika daha evvelce 
eylemektedir. bu muahedenameyi tasdik etmişler· 

Ingiltere bizimle de müzakereye dir. 
girişecek -------------

Londra, 11 (A.A.) - Röyter Şeyh Saidin 
ajansından: 

lngiliz - Sovyet deniz muahe- kardeşi 
desi uzak şarka müteallik bazı tahdi. 
datı ihtiva etmektedir. Diyarbekir 17 (Hususi) - Ce· 

Sovyet hükumeti uzak §arkta nupt_a Abdurrahim çetesinin imha
inp ve istimal edilen harp gemileri- sına dair elde ettiğim şayanı dikat 
ne müteallik malumat ita etmek malumatı veriyorum: 
mecburiyetinden azade olacak ve Öldürülen §eyh Abdurrahim, 
muahedenamenin Sovyetlerin uzak ıeyh Seyitin kardeşidir. Ayni çete 
§arktaki deniz in§aatına dair olan içinde Ağrı isyanında tepelenen 

'lliaJlllliltıaıflll'llltnıf1Hl1ll'lfJllluıııuııtımnfU11111ııJ!D 
hasına da. olsa, bugün benim de camın 
kumların ilzerinde biraz didi~ek ıstı. 
yordu. İstiyordu ama, yine de Çobanı 
gözüme hiç yediremedim, Şaka maka 
derken, bir yerim elinde kalır dıye 
korktum. 

- Sen §imdi ondan vazgeç de gel 
bir resmini alayını, dedim. 

0 1 ille "seninle bir elense yapalmı da 
yapalım,, diye ısrar ediyordu. Nihayet 
i§imi bitirince tekrar yanına geleceği. 
me ve o zaman ne isterse yapacağıma 
8Öz verdim. Bunun Uzerinı;: makinemin 
ka.r§ISına geçti, resmini aldım. 

Ba bu işlerle meşgulken, 20 metro 
ilerimizde bir patırtı koptu. Bir ka.. 
dın avazı çıktığı kadar ~ağrnyordu. 
Hep beraber koşup yanma gittik. 

Ya.§lıca. bir kadın, 1->.arşısındak! 

genç ve güzel kızı fena halde haşlıyor. 
lki 18.fın arasında bir kere de yüzUne 
tilkilrUyordu. 

- Seni utanmaz seni, beni aptal mz 
sandın? Arkanı takip edemez miydim 
sanki. .. Tuh!, Tuh sana. Daha kocan 
seyahate gideli bir haftn olmadı. Kal. 
kıp Kadıköyüne teyzeme gideceğim 
diye evden çıkıyorsun da, buraya ge
liyorsun ve elalemin erkekleri arasın. 
ö.a böyle çrrçıplak kendini seyrettlri. 
ywsun ha! Tu! Tu! .•• sana. 

Dur hele, bir yazayım da evltıdrma, 
görUrsUn sen gününü. 

Genç hız hiç cevab vermiyor, mUte
madiycn önüne bakmaktan başka bir 
§eY yapamıyordu. 

lhUyar kadın onun bu sessizliğini 
görünce, gittikçe kabarıyordu. Hemen 
bizden sıkılmasa, kızı döğmeye bHE 
kalkacakt.J. Sonra birdenbire bizlere, 
döndü: 

- Sizi gidi utanmazlar, sizi, diye 
bağırdı. Çekilin bakayım buradan. U. 
tanmıyor musunuz gelinlmi seyrctmi
ye:·· 
Kadın o kadar §İrret bir şeydı ki, 

daha yüzümüze bağırır bağırmaz, baş. 
ta Çoban Mehmet olmak üzere, çil yav 
rusu gibi kaçacak delik aradık. Tabii 
Floryada böyle bir §eY bu1amadığurız 
için de soluğu denizde aldık! 

Biribirimiı.e bakıp gtilü!)tirken, gü. 
neşte yana yana kapkara olmus bir 
genı:: 

- Ben, dedi, her gUn buraya gclL 
rim ... Floryada bin bir çeşit insan gör. 
dilm ama, böyle bir kaynanaya daha 
hiç raslamamıatım. 

O, sözünti bitirdiği zaman tekrar 
başımı eçvirip, ihtiyar kadm!a genç 
kızın bulundukları tarafa baktım. Fa 
kat artık, ikisi de bıraktığımız yerde 

yoktular. Çoban Mehmet c;ililmse..:: 
- Kurt, ku.zuru kapıp kaçmış, de. 

di. 
HABERCi 

§eyh Muharremin karde§i ~cyh Mis· 
bah, §eyh Saidin başlıca elemanla· 
nl'ldan Kör Cemil Şeyda, Savurlu 
Hüseyin, gene kaçak Ziya vardır. 
Şeyh Sayidin oğlunun da çeteye da· 
hil olduğu söylenmektedir. 

ifsat nasıl hazırJanmışh ? 
Bunların hepsi cenup 8§m yer

lerden gelmişlerdir. Cemil P8§8 O· 

ğullarmdan Kadri, Ekrem, Mehmet, 
Savurlu Hüseyin. Abdürrahim ve 
adamı, Sofu Sait, Muşlu Hilmi ve 
Hasan ağa, evvelce Seyit Han çete· 
sinden kalıp kaçan Salahattin, Ab· 
dülaziz ve şeyh lbrahimle bazı teva· 
bii Şamda bir toplantı yapm~lardır. 
Şeyh Abdürrahim, Ziyayı orada bul 
muştur. Ziya, Bahikide Cemil paşa 
oğlu Mehmedin yanma gönderilmi,, 
orada bir müddet kalml§tır. Müte· 
akiben Abdürrahimin reisliğinde ce. 
nupta Sisincarda ıeyh Mustafamn 
evinde, sonra Helvada şeyh lbrahi
min yanında toplantı yaparak vazi. 
yeti müzakere etmi§ler ve Abdür· 
rahimin Nusaybin yanındaki Mima· 
ra köyünden itibaren harekete geç· 
rnişlerdir. Şakilere şeyh Misbah, bu 
rada iltihak etmiş ve toprağımıza gi
rerlerken de tepelenmişlerdir. 

Çete efradı 8 temmuz perşembe 
akşamı karanlıkta Nuseybinin 20 
kilometre şarkında hududu geçmi§· 
tir. Tam 9 gün Dircuma ile Hita· 
bin arasındaki dağlık araz!da saklı 
bir yi;:-üyü~ten sonra Bismil kazası· 
nın Sinan nahiyesine bağlı Aşağı 
Salat köyüne yahlaşmışlardır. 

Nasıl bastırıldılar 

Çetenin şüpheli hareketlerini ev. 
vela Romanya göçmenlerinden Na· 
suh görmüı. çetedeki köylülerin 
yanma gdmiştir. Ziya, hemen kü· 
çük bir pusla yazarak çetenin kim· 
lerden müteşekkil bulunduğunu bil
dirmiş, bunun üzeri~c nahiye müdü. 
rü Haki harekete geçerek üç jandar· 
ma. korucu ve bir grup köylü olduğu 
halde eşkiyanm üzerine gitmi§tir. 
Knr§ılaşma, çok muvaffakıyetli ol
muş, oyalama müsaclemcai devam 
ederken hadise mahnlline makineli 
vesaitle jandarma takip müfrezeleri 
de yetişmiştir. 

Tepeleme hareketi 
Çetin bir müsademeden sonra 

Abdürrahim, Miabah, Savurlu Hü
seyin. Kör Cemil tepelenmittir. Zi· 
ya. müsaoemcdcn çok geçmeden 
teslim olmuş, diğer üç şaki kaçrnıı· 
trr. Müfrezelerimiz. kaçanlarla ikin· 
ci bir müsademe daha yapmıı. bun· 
lar:::lan biri daha yaralanmııtrr. Çete· 
nin silah ve tabancalarından başka 
beyanname, hüviyet cüzdanı, silah 
ve ol vesikaları bulunmu tur. Ka· 

Ak denizde 
ltalya ve 
lngiltere 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Musolini diğer taraftan, İngiltere ile 

Amerikanın müıtereken Fransayci borç 
vereceklerini ve bunun neticesi olclrak 
Fransanın da Almanya veya İtalya ile 
bir harp esnasında mevkiinin kuvvetle
neceğini endi§e ile öğrenmi1tir. 

Musoliniye son günlerde verilen ra
porlar arasında kendisinde en ziyade en 
ıdi§e uyandıranı İtalyan donanmasına 

aittir. İtalyan donanması, birinci ımıf 
bir donanma olmaktan çok uzaktır. Bun 
dan ba~ka, "Musolininin imparator
luğu,, büyük bir deniz inp.atı progra
mrru tatbika müsaade edecek malzeme
yi haiz d:ğildir. Bu itibarla ttalyanlann 
Nare Nostrum (bizim denizimiz) de
mekten zevk aldıktan Akdenizlde, 1939 
da, İngiltere ve Fransa 400 modern 
harp gemisine sahip olacaktır. Bu kuv-

vetler, diğer sulardaki İngiliz - Fran· 
sız donanmalanna tesir etmeden derhal 
seferber edilebilecektir. ,Böyle bir kuv

vet. İtalyayı abloka edebilir, müstemle
kelerini tecrit eder ve yeni elde ettiği 
imparatorluğu hiçbir muhalefete maruz 

kalmaksızın ele geçirebilir. 
Faşist İtalya, ancak, hava kuvvetini 

muhafaza etmek suretile bu deniz teh· 

didine mukabele edebilecektir. Musoli
ni, hava kuvvetinden yana h!la birinci 
derecede bulunmak azminde olduğu i

çin, geçen hafta tayyare fabrikalanna 
devlete yarıdım edilmesini emrettiği 
gibi 1939 za kadar bu fabrikaların me
sailerini iki misline çıkarmaları yolun
da tebliğ eylemiıtir. 

Diğer taraftan Musolini, silahların 

tahdidi mevzuuna da, bugünlertie alaka 
göstcrmeğe ba~anuştır. Amerikadaki 
İtalyan sefiri Fülvio Suviç, reisicumhur 

Ruzvelte giderek, Amerikanın yeni bir 
ıi11hsu:hnma konferansına önayak ol· 
masnnn zamanı geldiğini söylemek üze
re talimat almı§tır. 

Fliatinin talısimindo It.alysuıındCL 

fikri sorulmalı imiş 
Roma 17 (A.A.) - "Action Colı>-

niale,. gazetesi Filistinin taksiminden 
bahsederek idi yor ki: 

"Bu mühim meselede İtalya da nok-' 

tai nazarını bildirecektir. Husussile ki, 
bu toprak Milletler Cemiyetine mensup 

bUtiln devletlerin hukuku hükümranisi 
altındadır. Filistin taksim edilmekle İ
talyanın asker! ve sevkulcen münaka· 

11tı menafiine yakından temas eden me
seleler ortaya çıkabilir.,, 

Bu gazete, eski Napoli krallarına ait 
olup şimdi ltalya krallarına geçen hak
ları hatıdatttktan sonr~ Filistin rsfaha· 
tının bütün Akdeniz: devletlerini yakın· 

dan a!akadar ettiğini ve katolilc İtal
yanın da bu babda söyliyecek sözü bu· 
lunduğunu ehemmiyetle kaydetmtkte
dir. 

Mısırda nilmayiş 
Kahire 17 (A.A.) - "Milli Mıaır 

fırkası,, denilen muhalefet frıkası, önU· 

mil:!:deki sah günU umumt bir nUmayiş 
icrasına davet cdilmi~tir. 

Bu nümayi~te ha.tipler, Filisti:ı me
selesinlden bahsedeceklerdir. 

Fetva çıkardılar 
Şam ı 7 (hususi) - Yfü: elli kcıdar 

softa tarafından sıkartlan bir fetvaya 

göre, Filistinin taksimi projesini kabul 
edenler ''kafir,, sayılacaklardır. 

~.anların tepelenmderi bir saat 1§1· 

dir. 
Seyit Rızaya yardıma 

geliyorlarmış 

Verilen malumata göre, bu çe· 
te, çapulculuk için hududu geçen 
takımdan değildir. Bunlar, Piran ve 
Palu taraflarında teşkilat yapmak, 
masum halkı aldatmak, cenupta bir 
asayişsizlik hadise!i çıkarmak. Der· 
5imli Seyit Rızaya yardnn etmek ve 
§imdiye kadar tepelenen arkadaşları 
nm intikamını almak niyetiyle elbir· 
liği etmişlerdir. Çetenin fesat pla· 
m tamamen suya düşmüştür. Çete, 
daha yurdumuza girmeden, teşkilat 
içinde bulunan Muşlu Hilmi, Kör 
Cemil Şeyda t.arafmdan vaktiyle 
§eyh Sait aleyhinde yazı yazdığı için 
öldürülmüştür. 

. ~ : -;.ıL'1JZ -1937 ~ 

Moskova ziyaretiôl~ · 
resmi tebliği /. 

Türk-Sovyet dostluğunun ma~~ 
ve ehemmiyetini bir kere 

daha teyid etti ~ 
Moskova.. 17 (A. A.) -Tass ajansı 1- Takriben 16 sene e':'el ~ 

bildirlyor: tik sosyalist cumhuriyetlerı b~~' 
16 temmuz akşamı Rüştü Aras ve Türkiye cumhuriyeti arasında W'. 

Şükrü Kaya, Odesa. tarikile Türkiye. dilip iki memleket arasmd~ alt tırl 
ye dönmek üzere Moskovadan, bcra • nıiş iki taraflı ve müteaddıd ~ 
berlerinde meb'us Rahmi Apak ve Şük. muahedeler ve anla~malarla. ıl 
rU Şenoza.n. hariciye husu.si kalem di.. olunmuş bulunan ve bu kad~ il" 
rektörü Refik Amir Kocamaz ve Ha- bir devre esnasında enternasY~f 
riciye vekfı.leti sekreterlerinden Şakir yatın bütün safhalarının imUb ~ 
Emin bulunduğu halde, hareket etmiş. çirmiB olan samimi dostluk :ı:tı~ 
lerdir. Ayni trenle Türkiyenin Mosko. betleri, muhakkak surette, iki ~ 
va büyük elçisi Zekai Apaydın da ket menfaatleri için tam ıoyıııe 
Moskovayı terketmiştir. · ispat etmiştir. a],ilı, 

Türk vekilleri, istasyonda, Litvinof, 2 - Bu ayni menfaatler. h ~ 
Yejor, Somoniakov, Karsi ile 1ran bil. daki mUnasebetlerin, bütün şUlJl·el' 
yük elçisi Sepahbudi, Litvanya elçlsı le, istikbalde de iki devletin~~ 
Baltrusaitis, Romanya elçisi Ciuntu, yasetlerinin değişmez ve sagl ;.; 
Bulgaristan elçisi Antonov, Ef ganis. unsuru olarak idamesini tnıeb e 
tan maslahatgüzarı Yunus Han, Yuna tedir. ,pJ 
nistan maslahatgüzarı Kindilis ile 3 - Sovyct • TUrk dostluğu, tJ 
TUrkiye büyük elçiliğinin biltün me r sulh ic;:.in bUyUk ehemmiyeti b~ 
murları tarafmdan selamlanmıştır. İs. unsur olarak kendisini gösıcrıtl +JI, 
tasyon, bu münasebetle, Türk ve Sov- 4 - Enternasyonal mfuıa.SC~ 
yet bayraklarile si.islenmi§ bulunuyor. halen mevcut olan ve enterJl ~ 
du. Türk VekUierine Qdesaya .kadar hayatta kendisini gösteren te~ ~ 
Hariciye Halk komiserliği birinci şark temayüller taraf~ Yıu:1~ ~JI 
dairesi şef muavini Miller refakat et-- lunan biılanık vaziyet, bUtil11 ~ 
mektedir. devletlere, sulhun taksim kabU~ 

Resmt tebliğ liği ve kollektif emniyet esası .M ıV 
rinde sulhUn ve umumi emni~1.:\l; 

Moskova, 17 (A. A.) - Tass Ajan- taJlP" 
51 bildiriyor: mesl için husu.si en~ler 

mekten hfili kalamaz. tif, 
~ğıdaki resmi tebliğ ne§rediL 5 _ Sovyetik sosyalist cuıxıb.ıJ'"I_ 
m~: d-~ leri birliğile Tilrkiye arasın ji.I' 

"Türk hükUnıctinin iki mümeMlli· 
nin, Hariciye Vekili RüştU Ara.s ve 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi genel sekreteri Şükıü Kayanın 
resmt ziyaret surctile Moskovaya mu.. 
va.salatları ve halk komiserleri rei.3.i 
Molotof, hariciye halk komiseri Litvi.. 
not ve &lvyı:ıı nukuınetının aıger ua. 

sile görüşme ve konuşmaları, beynel. 
milel siyaset meseleleri üzrinde en dos 
tane ve en açık bir fikir teatisi neti· , 
cesi olarak, qağıdaki hu.susatın mti§a 'r 
hedesine imkan vermiştir: 

U 
,,r 

luk ve kar§ılıklı emniyet ın ııı • f. 
leri bunların sulh fikirlerine ~e 
letler cemiyetinin yukarda kııS ,ti 
prensiplerine samimi bağııııld;I 
sulli kuvvetlerinin en iyi bir t 
teşkılitlandırılınasma muzahertlt 
lemek ve tecavüz kuvvetıerilıe b~ 
zaheret veya Dır ıeşvııt U'lil'1J.lı;ıw. 
şeyden tevakki etmek azlmletlı 

tans. linin" büt·· unsurl~ po ıye un d• 
viyesi için, iki memleket arasın ) 
saten müsmir biri§ birliği esıı.Sl 
maktadır.,. • __/ 

Ja·ponya, Çine 40~ 
tayyare gönderd~ 

(Ba§ tarafı 1 incide) kılmış olduklarım ve binnctice ııU 
Pekin 17 (A.A.) - Çin siyasi mııha- tin halihazırda cereyan etmelcteri 

fili, Japon de·ılet adamlarının Kvıntun- müzakerat? tacile matuf tedbirlt -oef 
daki Japon ordusunun kabule şayan ol- ha~ ~arar vermi§ bulun!:iuğı.ırııı J 
mıyacak bir takım metalib dermeyan etmı§tır. ıc~ 

etme~ine mani olabileceğinden §Üphe Bu tedbirlerin mahiyeti ~' ; 
etmektedir. , henüz bi?§ey söylenmemektecl~t· ıısl 

Umumi intiba, 29 uncu Çin ordusu- I.oukcutehiao h~djseleriniJ' s' 
1 nun zelil!ne bir tesviye sureti kabul et- fasled:ımesi ilmidinill pek ziyııdt,fı• 

meleri takdirinde şimali Çinin liderleri- lamış olduğunu kaydetmek rrııı1 

ni dcvirmeğe hazır olduğu merkezinde· lur 
1 

dir.. Çine bir nevi ü1Umat0~J 
Japonların sevkiyatı Pciping, 11 (A.A.) - 1'0~J~ 

Şanghay 17 ( (A.A.) - Çin askerle- müzakereleri çabuklaştmnalc .
0

eJ1 .J 
rinin Paontingf uya girdikleri hakkında daki karan Uzerine burada Y.etı1t5j!Y; 
ki hıber, Çin makamları tarafından te- yecan ba§göstermiştir. 'fjetl ~~ 
yid edilmektedir . kanaat, bu kararın bir ültünatoa' 

Yanresmi "Central News,, Ajansı olduğu mcrkeizndedir. 
Japonyanın, Çine sevkedilmek üzere J 
400 bin ki§iyi snah altına alıruı bulun- Kongreye da'fe e1 
duğunu bildirmektedir. Ayni ajansın Türkiye sanat mektepleri O' ) 
haber verdiğine göre Tientsine milhim cemiyeti başkanlığından: tJıl ~ 
miktarda harp levazımı çıkanlmış ve htanbul sanat okulundarı ter''J 
400 Japon tayyaresi de Formoz:a inmiş· mezun olan genç ıanatkarlırıfl ~ 
tir. rine cemivetimi.z tarafından te 0e f; 
Çinin ihtiyati tedbir a 1 mnsınt 17 nci cu~artesi gün il saat 17 $i1' 

protesto ediyorlar mektepte çamaltında bir çaY t ~O 
Tokyo 17 CA •• A.) - İstihbar edildi- verilecektir. Tilrkiyede oıevc:ıl f(-1 

ğinc göre ıimali Çindcki Japon başku- kır: ve erkek sanat okullarıııd~Jl &c 
mandam, Hopei ve Tcha:har eyaletleri olanlarla sanayi mualliınlcriniJ' 
siyasi meclisi reisi Sung.Chen-Yuıtn i- rifleri istirham ol•Jnur. 
le :::ıcrhal görüşmek ve Çin hilkfunet 
kuvvetlerinin şimale 'doğru gönderi~me
sini Nankin hükumeti nezdinde protes
to etmek için talimat almıştır. 
Japonlann fazla beklemeğe 

tahammülü yokmuş 
Tokyo 17 (A.A.) - Hariciye, Bahri· 

ye, Harbiye, Dahiliye ve Maliye Nazır· 
ları. vaziyeti tetkik etmişlerdir. 

Bu toplantının sonunda hükumet na
mına söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat, beş nazırın §imali Çinde tatbikına 
girişilmiş olan usıılün fazla bekle!r.eğe 
tahammülü olmadığı neticesinde karar 

Hava KurulfJıl 

Yeni ~!~c~c1;:~,~~~ 
tarafından vatandaşlar Türle~· ~J 
muna karşı olan taahhütleritl1 efJ 
getirmeğe baılam.ışlardır. J3ıl ~ ı 
yüksek hamiyetli vatandatl•t ~f"'j 
ve 10.000 liradan yukan te "'-' 
bulunanlar vardrr .. Türk h•~tıfl ti 
bu vatanda§lara verilecek üç 11

• tı' 
iki muratsa gümü§ madaJyeY1 
maktadrrı 



ls~ ... --A .:.._~UZ-193? 

ı;: tQj mevsiminde .tavsiyeler 

l\.Orkmazsanız 
ı 8 . boğulmazsınız! 

; çok f elQketler korku güzün
e'! olur, boğulmanın başlıca 
kılavuzu da korkudur ! 

Yazan : Mis Ethelda Bleibrey 
- İngiliz yüzme muallimi v~ sabık ramplyon -

lıır 
d~ Sok defalar 
ltt · !lir d f az kalsın boğuluyor. 
kikten S:> e asında kayığı rıhtımdan 
~cı... nra geriye ,.. k'ı· 
l'i111."1l ka ·b . }le 1 ırkcn muva. 

ı.ıkı_ .} cltım ve d ·· l 
~ ~ suya düştüm. or met.re de. 

'1~ ~ek bil:niyord 
~ ıı..,,·etldinıi k t um, fakat her na. 
bıu~lrnak . ur arabildim. :Nercdey. 1 
1• }°orcı lizere bulundıJgu"' m .... 1 ""laıı~ -unı da t a uzu 
)~~!} ' epeden tırııağa kadar 
~-"""llcı olduhm . ıı~. eıı ışıtcce ·· a \e ltaataizliiim 
~cltı. gım azara canım sı. 

04 Clll'ıin SUd 
.... be;ı . an korkusu yU •· d .. ,~ . • )UE;ın zun en 
ıı. ll11 ô. ~ a varıncaya kadar .. 
~ tıı • trennıedim !<" yuz.. 
)~ırı llJı Yliznıc §anı • akaı 16 ya5ın. 
)oııı da da or l pıyonu oldum 17 

ug ırnp Ynt yU.,_ · 
l3t • Unu kazandı ..... e §ampi. 

11 gulın m. 
lir \' anın başlıca k 

deıı e bırçok felak ılavuzu korku 
J41 d oııu-. Yüziicüı c~for korku yüziın. 
ı... illar b erı n ek . . , 
·ulııtı , aşını t' ~ scrısı, neşe 
~t ca auYUn Yü;~rck Yüzer. Az yo. 
~ıı0 e .durur ve t ünde s:ıoıh kalmak 
~:cıt~elcrce u~r_::ına. bakar: ~ahil 
~tlBır akıııtı onu~ gıbı görilnnıck. 
aea_h açıklara sUruk aşlangıç nokta. 

d~İiı:ı :t Reriye dö b le:rni§t.ir. Yüzücü 
b~e Cesini nlthll<l~ ilecck miyim?,, 
~ llluvakkat b!r g~çirirken kal • 

~'-.}'le bir . PB.nık uyanır. 
b "' içi \ 8.Zlyelte 
~I~ 11 

bir YüzUc" ~ını kurtar. 
f1ıctir ~ noktasına ~~.Un nıuhakkak 
er ll~d nlbUki YilzU ~nnı~ si eart de. 

~eı-eıc ense akıntıllll'. CUierın birçoğu 
~ittrı hep b~lan a kar§ı :rnticadele 
'tııı eye uğr~ gıç noktasın d • 
~ , iste .ır. lstc a ogru 
1tıt1y,, ktse olnıasın h' ınUtchassıs ol. 

h... " al'R1 \.,_ ıçbır ,,;ızu·· ·· r ·•ıırnaı. .. ~~ dakik ,, u cu a. 
a ltesıı~ nıukavczneti ı:an fazla da. 
~ar · S dakika son. 

' ~ için \111 _ _ 
~ llle•~_. "~nlcr b 

Ya ka "VQU olaraıc k Unu bir antren. 
~ıı~iıi~ı bee dakikaulJa.?ıriar. Akın. 
~ın hUtun h nıuddet kesil • 

~ıı.. saatlik . . ızıyıa Yil • 
... ,a nıu . ıyı ve .zmek tam 
'l'ecrub l!lavıclir. 13ert bır antren. 

liatej'ı ~iz bit-
i kaıa acta:rn k 
a kuvv 11.nıaıt içt aybettiği me. 
Olduğu et "erir d n kuıa.çıarma faz.. 
6U . lldan. d e kena· . 
til~. neu aba kattı bı~ı baş~angıçta 

"1Cecte I> ır va~yete ::ıü 

1 
... anik başköat.e.rir ve 

t>Oo 
Saı,,,k P Liraya 

Soo 'ord Ot 
~tc.ı lira t orno~i[i 
~ l'llobit Ord n, 
"I tılarıtı lceJe at kalı spor b. 
<14 'atılıkt ır 
'•p tı\l arabayı .. ır. Talip o-
tn. ~)~D·?t~talı Po lf0 rtnek üzere 

......._ l•ı kilr~·d~tetivJe a~ kutusuna 
~ 1 ıt. ır kart yaz 

vaziyeti büsbütün kötülc~ir. Bir ıuiı. 
cadele ve çabalamadır başlar. Neıes 
almak git.tikçe wrlaşır. Oksijensiz!ık 
adaleleri yorar. 
Eğer bu kertcdcykcn yüzücü sadece 

sırt üstü dönüp suda sahih kalsa ve 
kendine, demirli bir şeye doğru yahut 
• karaya nerede olursa olı:ıun çıknııık 
düşünccsiie - sahile doğru istıka1.ııct 
vm·ııbilscı h"" "ll>\I ..ı;;~ .. ı;,. ve en('tl90 • .:;,, 

hiçbır sebep kalmaz. Yeter ki yüzücü 
aklından korkuyu def etsin ve başka 
§eyler düşünsün . 

Yüzücünün ımdad işareti vermek i. 
çin cllerıni ba.<,!ının üstüne kaldınııa:.ı 
tehlikelidir. ÇünkU dibe batmak için 
en ~abuk yol kolları b~m tisti.ine 
kaldırmaktır. Bu harckct:e biriikte 
insanı yarı felce uğratan ~orku d·.ı. ıl. 
du mu, ecel şarabını yuttuğumuzun 
resmidir. • 

Boğulmanın çok sık teaadüf ·rli:.·r. 
sebeplerinden biri de ~udur: 

Gezmeye çıkan halk, birkaç kad~h 
içer ve saatlerce güneşte yatar. Boy. 

lece zaten anormal bir haldedirler ve 
soğuk f{uya daldılar mı, cUmlci asabi. 
ye allakbulalk olur. Böylclui boğulur. 
kcn sahilden anlamak da güçtür; çün 
kü mutad çabalamayı yapmadan dibi 
boylarlar. 

Bir kadeh suda boğulmak imkanı 
olduğunu hatırınızda tutun. M~seHı. 
kiiı;Ucük bir damla su nefes borusur.u 
tıkıyabilir. Nefes borusu tıkandı mı, 

bayılma \'C boğulma ba~gdsterir. Bu 
hal bütün yüzücülerın başına birçok 
defalar gelir. Tecrübeli yilzücüler ""· 
fes borusunu açmak için şiddetli ve 
sert birkaç öksürüğtln hemen imdada 
yctişec~ğini pek iyi bilirler. İnsan su 
içerken de hazan boğulur gibi olur da 
öksürmez mi, ışte bu da aynidir. 

Suyun altında yüzerken yahut baş 
dalmışken öksürmek mümkündür. Y3-
nşlardn bu ekseriya olur, gerçi çok 
rahatsız edici bir şeydir, fakat tehlike. 
1i değildir. 

D('mek ki suda boğulmak için hiçbir 
sebep yoktur. Basit birtakım tedbirler 
herhangi bir zamanda si7.ı büyük bir 
emniyetle suyun yüzünde tutar. Yet.er 
ki yüreğimizde korku olmasın. 
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Rf'2$i,'ğ'a~TARIH 
523 sene evvel bugUn 

------------------------....-. Kili kalesi 
Dokuz giiu bombardımandan 

sonra 

teslim oldu 
!kinci Beyazıd, karde§i cemJ magıup ve 

:nrara mecbur eltlkten ıonra, harici mcııe. 

lelerle meıguı olmaga ba§ladı 
Vencdik cumhuriyeti ile yaptıfı bir s•Jlll 

muahedesi cumhuriyeti on bin dukalık \'er. 
giden kurtarmıo oldu. 

Bu ııııerle beraber, uzun müddettir devam 
eden Macar harplerine ne nihayet verllmi~U. 
Macar kralı Korinoıı ile bet senelik bir mll
tareke yapıldı. 

Buğdanlılar, Macarlarla ittifak ederek har
be lııttrak etmişlerdi. Mütareke yapılır\<en, 

kendilerine de sulh tekllt e~llmlfU. Fakııl 

Buğdanlılar, dah!l olmayarak yalnır. ba:Şl&. 

rma kalmayı muvafık buldular. 
İkinci Beyazıd: 

- Bu bir fırsattır .. Buğdanltlara ders ver
mek gerek. diyerek se:er hazrrhklarıııa 

başladı 

Harbe kara ve denl7.den l§Urak ediliyordu. 
Ordu 1stıınlıuldan hareket ederek Edime. 
taakçı yolu ile KIU U:ı:crfne yürüdü. Donan 
mad& muhasara topları, cepha.ne ve dl~er 

askeri levazım lle Kare.denizden Tuna noh. 
rfne girdi. 

Ktılkalesi karadan ordu, denizden donan. 
ma ile muhasara edllmlıtı. 

I\:llleyc hlçbir yerden imdat gelemezdi. 
tçerde bulunanll\r da kendilerini kurtaracak 
bir ıekilde müdafaalarını yapamazlardı. Böy 
le olduğu halde teslim olmak hıtemiyorlar, 

mücaıleloyc hazır bulunduklarını blldlrlyor
lardr. 

Bu esnada Akkirman kalesi de muha. .. ara 
cdllml:tı bulunuyordu. DU~mana yapılan tek. 
lifin reddedilmesi Uzcrine derhal bombardı
mıuuı bqlandı. TUrl< ordusuna Kırım haoı 

Men;-111 Giray da elli bin ıUvarl ile yardıma 
geımı,u. 

ırnı kalesi tam dokuz gün muhasara e<lll
mlş bir halde bombardıman edildikten eonrıı 
HS( yılm<l:ı. teslim başra{tını çel<tl. 

'Teslim olmamaktn ısrar edenler. evleri 
barklnrr mahvolmuş ve çoğu yaralı bir halde 
idiler .. TUrk orduııu bUtUn dilşman yarahla. 
rınr toplayarak tedaviye başladL 

Kal.? teslim olduktan sonra ı8y1e bir rL 
vayet dolnşıyordu. TUrk ordusunun teslim 
teklifinin kabul edilmemesi hl\lkı bUyUk bir 
:> .. ıeil llUj;otıı •uıı.~ Jut ı..ı. ı.. ..ıuı 1-vuıanaaı. • a 

gldeNk: 

- Benim kocam harpte 81dU. lkl senedir 
dulum. Madem ki sl7.den Ustün bir kuv,•et 
tcs'lm olmanızı isliyor, niçin tealfm olmu. 
yorsunu7. da bu kadıır ln~an öldürtüyorsu. 
nuz. GUnl\h değil mi. <fomlJ. FevkalAde gU 
zel olan bu kadın:ı kumandım şu cevabı v.-r. 
ınlş: 

- Eğer senin kocan harpte öldU ise va. 
zıreslnl yaptı. Size gelince dul kaldıA-ınıza 

hiç üzülmeyiniz. Sizinle derhal evlenmeğe 

talibim .. 

Gene kadın kuınıuıdanın bu tekllllni kabul 
etmiş ve bombardıman devam ettlfi müddet
çe yanında bulunmua .. Muhaııaranın ııeklzin
ci gUnU kumandanı kalede kanlar içinde ye 
re acrlll bulmuşlar ... Genç ve gü.zel dul ka.. 
dınr da o gtlnden sonra gören olmamış. E
ğer kumandan ölmemiş olsaydı rr.ukavemf't 
daha devam edecek wı birçok kan akacak. 
mıı ... 

• • • 
Akltirman muhaıarasr daha çeUn oldu. 

Ancak 16 gün atıren muııuaradan ıonra alı
nabildi. 

Bu suret•e ikinci Beyazıd, sulha taraftar 
olmayan ve müatakll yaşamak laUyen Buğ
d:ı.nı tamamile ele geçirmişti. 

r' Birinci sınıf Operatör -
IOr. CAFEH TAVVAR 

Umumi cerraht v..: sinir, dimağ 
cP.rrahisi mütehassısı 

Paıis T rp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek i<adın ameliyatları, dimağ 
estetik . .. Yilz. meme1 kann bu· 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e cc ~ nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ilcretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
- No. ı Telefon: 44086 

Tonton amca
ınorıı dalktftlcsu 

A h ŞU 

i nsa n lar ' " Bay Feyzi, evinin kapısını açar \ 
açmaz, bermutat seslendi: 1 

-Huhu! 
Fakat ayni "huhu ı.. cevabının 

gelmeyişine hayret etti. Herhalde 
Melahat işitmemi~ olsa gerek" diye 
düşünerek tekrarladı: 

-Huhul 

Laki~· evin içinde ses sacla yok· 
tu. Bay Feyzinin içine hafif bir ga· 
riplik çöktü. Paltosiyle şapkasını 
Portmantoya astı ve dosdoğru, kart· 
sının oturduğu yemek odasına koş
tu. Ekseriya, Melahat, el işi yaparak 
onu orada beklerdi. Sofrayı daima 
kurulmuş bulurdu. Ve karşılıklı, 
çifte "huhu" ları söyledikten sonra 
sofraya otururlardı. Güle konuşa, 
biribirlerine günün havadislerini ve· 
rirlerdi. 

Delikanlı heyecan içinde: 
"- Acaba nereye gitti?" diye 

düşünüyordu. 
Yatak odasına doğru yürüdü. 

Mutfakta aradı. kansı hiç bir yerde 
yoktu. 

"Belki bir şey unutmuştur da 
bakkala gitmiştir.,, diye düşündü. 

Soyundu. Terliklerini giydi. 
Tekrar yemek odasına döndü. Sofra 
kurulmamıştı ve mutfaktan hiç bir 
yemek kokusu gelmiyordu. Bay 
Feyzi hayret ediyordu. Çünkü böyle 
bir hadise, hayatında ilk defa ola· 
rak başına geliyordu. 

Saat sekizi vurdu. Melahattan 
gene eser yok. 

Yarım saat daha geçti. Artık de· 
likanh dayanamıyarak, aşağıya, yu
karıya koştu. 

-Karımı gördünüz mü? Acaba 
benim için bir haber bıraktı mı? 

- Hayır bayrm .. Saat üçe do~ru 
bayan Melahatin çıktığını gördüm. 
l§te o kadar ... Hala dönmedi mH 

- DönmÜf oysaydı telatla ge
lip sizden sorar mıydım? Belki tram 
vayların elektriği kcailmiıtir ... Böyle 
bir şey oldu mu acaba? 

Bu sözleri söyledikten sonra, 
Feyzi gene dairesine çıktı. Bacakla
rı hafif hafif titriyordu. 

Dakikalar geçiyor, delikanlının 
icine çöken acı artıyordu: Ya karısı· 
;ın başına bir kaza geldiyse? .. Gün· 
de böyle bin bir çeşit vaka olmuyor
mu? lnsan rahat rahat evindeotu· 
rurken, sevdiğini beklerken bir den· 
bire o acı hadiseyle karşılatıyor. 

Yerinden kalktı. Pencereye 
kostu. Sokağı süzdü. Gözlerinde ya. 
va§ yavaş yatlar akmağa başl~?ı. Ha 
yalinde Melahati bir otomobılın ya
hut devrilmiş bir tramvayın altında 
görüyordu. Hayatında bu kadar de. 
rin bir acı duymamııtı. Bütün aşkını, 
bütün mesut günlerinin zevki, göz. 
}erinin önünden özlenen bir levha gi. 
bi ccınlamyordu. 

Melahat bir kazaya kurban git
tiyse hayatı ne olacaktı? Onsuz ya
şıyabilecek miydi? Herhalde müthiş 
surette ıstırap çekecekti. On sene
denberi, birlikte, biribirlerini kır
madan ve çok sevişerek yaşamışlar
dı. Filhakika, ölenin arkasından ö
lünmezdi. Her nedense hayat insan 
lar için pek kıymetli 1 O da umumi 
kaideye itaat edecek, herkesler gibi, 
sevgilisinin arkasından yaşıyacaktı. 

Kendi kendine söylendi: 
··-Ne yapalım? Katlanmağa 

mecbur olurum. Güç olacak. Çok 
güç Qlacak. Fakat zamanla alışı· 
rım. Y almzlığrmı hissetmemek için 
her akşam yemeğini dışarıda lokan· 
tada yerim., 

.,, 
• 

Onun tanıdığı, karıları ölmü~ ba 
zı bekar arkadaşları vardı. Pek mi 
bedbahttılar sanki? Bir erkek nasıl 

l k. · · K h ·..ı o sa va ıt geçı!'ır. e veye ~ı ... er. 
Arkadaşlarına rastlar. Sinemaya gi
der. Geçici münasebetler tesis eder .. 

Feyzi, gayri ihtiyari geçmiş ha
va tını tahlile l:oyuldu. Saadet diye 
telakki ettiği şeyler sanki neydi? 
Hiç! iki kişi oldukbrı için hayntları
nı sıkmağa mecbur olmnşlardr. Hi.ir
riyeti ,> Hele hürriyeti? ... Hiç bir za. 
ınan bir yere çıkamaz, bir şey y1:1pa
ma7. olmuştu. 

Delikanlının göz yaşları artık 
akmıyordu. O, müstakbel dulluk 
hayatını kuruyordu. Eh, caım 1 Bu 
felake pek o kadar da müthiş bir 
sey değildi. Birkaç gün üzülecekti. 
İşte ... Cesedi tanımağa gittiği gün ... 
Cenaze merasiminde falan ... 

Saat tam dokuza gelmişti. 
Delikanlı, yatak odasına gidip 

dolabını açtı. Elbiselerini muayene 
ediyordu. Bir tane koyu renk seç
mek lazımdı. Tam o sıradasokak ka
pısı açıldı. 

Feyzi, ürperdi. Hemen sofaya 
çıktı. Melahatin sesi: 

- Ah şekerim 1 Kimbilir beni 
nasıl merak ettin. Senin üzüntünü 
düşünerek harap oldum. Yolda bir 
kaza oldu. Tramvaylar durdu. iki 
sattenberi Arnavutköyünde bekle
yip duruyorduk. Neyse yarın gazete. 
ler pazar. Okursun. Fakat?.. Nen 
var? ... Ne oldu? ... Beni öpmüyorsun 
bile .... Garip bir duruşun var 1 

Feyzi, büyük bir nevm!yde dü~
tüğünü belli eden hazin sesiyle: 

- Şey ... Şey .... dedi .. Sevinç· 
ten olacak ... Saoırdım ... 

Nakleden: 
Hatice Süreyya 

Dolanda y tlzme 
şampiyonu 

Holanda yüzme şampiyonu on 
yedi yaşındaki Jenni Kammersgaard 
44 mil genişliğindeki büyük Belt gö. 
lünü karşıdan karşıya geçmek için 
tam yirmi dört saat suda kalmış ve 
sudan 43 mil yüzdükten sonra çıka· 
rılmıştır. 

Genç yüzüaü Manı denizini kar· 
şıdan kar§ıyageçmiye hazırlanmak
tadır. 

SEZEN 
T~RZ iHANESi 
Sahibi: thaan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
te rzi s idir 

En caz'p m:ldeUer, mevsimlik metin 
ve ıık kumaşlar • 

lştanbul Yeni Postah4ne karfl.'ında 

S A F O 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 
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Ankara klüplerinin 
1 t 

şampiyonası 
Atletizm 

top an JSı 10 Ağustosta 
G .. ••ıt··ı·· ld d .. t kı·· h KadıkUyde yapılacak uru u u o u, or up mura - lstanbul atletizm şampiyonluğu 

h • t• t k tt• ı müsaba~C}lan 1 S ağustos pazar günü 851 iÇ ımat er e 1 er Kadıköystadındayapılacaktır. 
Ankara spor mıntakası başkanlı- , 

ğmm davetiyle bütün spor klüpleri 
murahhasları dün bir içtima aktet
mişlerdir. 

Bu toplantı bölge tarafından ha· 
zırlanan senelik mesai programı hak. 

kında 
0

klüp murahhaslarının fikirle
rini almak için yapılmıştır. 

lçtimaa ittirak eden murahhas· 
larclan bazılan bu münasebetle ge· 
çen sene içindeki iJleri tenkit etmek 
istemişlerdir. 

Bu yüzden murahhaslar arasın· 
da çıkan münaka§a üzerine reis cel
aeyi tatil etmeğe mecbur olmuıtur. 

ikinci celse ba§ladığı zaman 
Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altınor 

du ve Güneşspor klüplerinin murah B11 müsabakalar Balkan oyunu· 
haslan mÜ§tereken verdikleri bir tak na gidecek milli atlet takımını seç· 
rirle reisin kendilerine söz vermeme. miye yarıyacak mahiyette olduğun-
si üzerine içtimaı terke mecbur kal- dan diğer senelere nisbctle çok mÜ· 
dıklarmı bildirmişlerdir. him olacaktır. Bu şampiyonaya 

İçtimaa riyaset eden Ankara böl memleketin bütün atletleri davete· 
gesi ba§kanı Ziya takriri imza eden· dilmişlerdir • 
lerin mevzu haricine çıktıklannı söy ---------------

liyerek içtimaın esasen istişari mahi- Davis kupası 
yette olduğunu ve içtima eden mu-
rahhaslarla devam edileceğini söyle- Final maçları 
miştir. Londra, 18 (A .. A.) - Davis Jrupaaı 

Futbol ve atletizm ajanlarının Almanya ile Amerika arasında mınta-
programları okunarak bazı temenni- kalar arası finali: 
lerle aynen kabul edilmiştir. Diğer 
ajanların raporlan okunarak klüp
lerin di.işünceleri alınmak üzere içti
ma gelecek haftaya talik edilmiştir. 

Birinci tek erk~kler maçı, Alman 

Kemer Mülayimde kalırsa ... 
Gümrük resmi istense bile bunu 

ödeyecekler var 
Mülayim pehli
vanla Amerikan 
boğası Komar ma 
hut kemerin kat'i 
olarak kimde ka
lacağtnı tayin e
decek olan son 
milsabakalarıqı bu 
gUn aaat beıte 
Taksim stadında 

yapacaklar. Saat
sı. ve dakibaız o- Se.7dnl7c 
larak ta ki birin- aahibi Osman 
iden birinin srıtnıın yere gelmesile ni
hayete erecek olan bugünkü karşılaı

manın Mülayim tarafından kazanılma
sı daha kuvvetli bir ihtimal dahilinde
dir. 

Komar, gerek Amerikadaki, gerekse 
meneceri Zibesko nezdindeki kredisini 
ve cenubi Afrika ıampiyonluğu keme
rini kurtarabilmek için bugün elinden 
geleni yapacaktır. 

Mülayim ise üç defa karşılaştığı A
merikalıyı yeneceğine yüzde yüz emin
dir. 

Bir gün evvel sabah gazetelerinden 
biri kemer Mülayimde kaldığı takdirde 
bu pehlivanın cezasile beraber keme-

rin gümrük resmini ödemek mecburiye

tinde kalacalını yazmıı ve biz de bunun 
doğru olmadığını bu gibi eşyadan güm
rük alınmıyacağım bildirmiıtik. 

M B§hur kemer 

Dün matb:aamıza Sirkecide Selinilc lo

kantası sahibi Osman gelerek bize ıun

lan söyledi: 

"- Müliyimin kuandığI veyahut 

fon Cramm tarafmdan kazanılmıttır. 

Fon Cramm, Amerikalı Granta 6-2, 

6-4, 6-3 galip gelmiıtir. 

İkinci maç 6-3, 6-1, 6-2 Alman 

Henkele galip gele!k&nerikalı Budge 
tarafından kazanıtmııtır. 

Veni bir rekor 
Teksas-Oallaa, 18 (A.A.) - Jobn 

Vo~druff, 800 metrelik dilnya rekoru-

nu, \nı ın-•'•ra 

saniyede katetmek suretile krrmıttır. 

Şampiyon, bu rekorunu Amerikalılar 

ittihadı olimpiyat oyunlannda kırmıt

tır .• 

kazanacağı kemer için cezasile gümrük 

resmi verilmesi hakkında bir gazetede 

çıkan yazıyı okudum, ve inanmadım. 

· Bu gibi yanlı' havadisler olaa, olsa 

Müllyi~n kuvvei m~neviy;ini kırmak 
için çıkarılmaktadır. Gümrilk alınma

yacağını bilmekle beraber pyet iıtiye

cek olurJana ben bu panyı adcmefe 
bazınm.,. 

18 TEMl[(JZ -1931 

Tifo aşısı 
Şehrin bünün kazalarında 

Mecburi olacak 
Hastalık vakaları EmlnUnO. ve Fatlb 

kazalarından baıka yerlerde de 
gUrftlmğe başladı • 

24 saat zarfında şehirde 26. tifo lanarak vaziyeti tetkik etmesi fi, 
vakası görülmüştür. Şimdiye kadar niden bazı tedbirler ittihaz e~ 
tifo vakalanna Fatih ve Eminönü rureti hasıl olmu§tur. 

V ·ı aı· .. blJ kazalarında sık sık müşahede edil- erı en m umata gore 
mesi üzerine bir oda içinde yatmak Jantı ile a§ı mecburiyeti yalııJJ 
mecburiyetinde olan kalabalık nüfus tih ve Eminönü kazalarında 
biribirinden tecrit edilmiş. buralarda lstanbulun bütün kazalarında 
şüpheli görülen herkes derhal müşa- edilmesine karar verilecektir·. 
hede altına alınmıştı. Fakat bütün suları bir daha tahlil edilecektit• 

tedbirlere rağmen hastalığın durma

dığı fatih ve Eminönü kazalarından 
başka Eyüpsultan, Bakırköy, Beyoğ. 
lu, BC§iktaş, Üsküdar ve, Kadıköy 
kazalarında da birçok tifo vakalan 
görülmüştür. Hastalığın bu suretle 
tezayüde doğru gitmesinden dolayı 
Hıfzıssıhha meclisinin yeniden top· 

Be da va t ifo afi 
EminönU Halkevinden: 

olunur. 

isyanın ylldönümünd 
asilt;lr sıkışfllar 

Cumhuriyetçiler iki cephed 
muvaffakıyetle ilerliyorlar 

Saragoase, 18 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri, hükQmet milislerinin 

Aragon cephesindeki tazyiklerinin art

makta olduğunu ve bu hareketin cum

huriyetçilerin kumanda heyetinin ut
lerin Madrit cephesine takviye kıtaatı 

göndermelerine mani olmak için ast 
kuvvetleri Aragon cephesinde tutmak 
niyetinde olduğuna delilet etmekte bu
}1ı"nıı ~ıı bildirilm,.~+,.,t; r 

Diln milis kuvvetleri, Huescanın pr 

kında birkaç kilometre mesafede bulu

nan asllerin mevzilerine hücum etınit

lerdir. Milis kuvvetleri, harp hattına 10 

binden fazla asker sokmutlar, 20 kadar 
tank, nrhlı otomobil ve birçok mitral
yözler kullannuılardır. 

Astler sıkıştılar 
Saragosse 17 (A .. A.) - Albaracin 

civannda hiikiımetçiler yaptıktan taar

ruza 12 bin kiti sokmuılardır. Bu kuv

vetler tehire girdikten sonra bir asi gru 

pu kilise civarında tiddetli bir muka

vemet göatermit ve nihayet takviye k:ı-

taatI alarak düımanı tekrar 
pilıkriltmilttilr. 

Futan imdat almağa ıo 
kaldılar 

Cebelilttarık, 17 (A.A.) 
ajansı muhabirinden: 

Ceuta, (Septc) Tetouan 

dan Algesirasa mütemaldiyeıı 
gelmektedir. Gelenler Ronday& 

dan Grenada cephesine sevke 
aırıer. 

Bu cepJıede bükQmetçilerin 
zu muvaffakiyctle devam etıne1'C' 
asiler ağır zayiata uğramıııardıt· 
ki, Rondaldaki hastaneler a 
kadar yaralılarla doludur. ötuıet· 
da ve Kordoba civarında aÇıİaıı i 
ra hep bir arada gömUlmektedif• 

bin yıldönUmUnU tesit için yaıı' 
bün.,. Cumhuriyet gazetesi 
yıldönUmilnU bir &Un evvel 
hakikatte İspanyada fellketli 

baılanııcı 18 temmuz 1936 ctıt>• 
ıiraa ve Lalineada icrası mu~ 
boğa gUrcıleri ne olduğu a8~~. 
bir sebebden dolayı ilga edillllll ..... 

ruz bu ilganın asilerin son s 
insanca pek çok .zayiata u~ 
larmdan ileri gelmiı olduğU 
'dilmektedir. 

Suat Erler 
Ista o bula gel dl 

iÇERiDE: J hetl göz6nllııe alan ·Belediye bunlarm hepaln1 

1 
dan tamamen durmadan atıam.ağl kat'ı ola 

kaldırtmıf, kulQbelerln etrafmı tamamlle ~ rak meııetmııtlr. 
• Nafia llrkeUer kom.Jııerllğl beMin° ve 

Birkaç zamandanberi Cebelil 
valiıinde hiçbir Alman veyf> 
harp gemisi görlllmemiıtir • 

Su sporlanmızın güzide yıldızla.rır
dan gazetemizin Berlin muhabiri Suat 
Erler tatil mUddetini g~jrmek iU.ere 
tahsilde bulunduğu Almanyadan §eh. 
~ dönmtl§ttlr. 

Berlinden gönderdiği yazılan s~ve 
aeve okudufunuz Suad Erlerin birkaç 
gUn ICllll'a da on aydır uzak kaldığı 
m~ket eporu hakkında şayanı dik 

• Belediye, ııon zamanlarda g6rUlen bazı 

vaziyetlerin huıl ettlğl lllzum üzerine tercU 

manları ıııkı blr kontrolden geçlrmeğe ve 

kendilerine yeni rozeUer vermete karar 

vermiJUr. Tercümanların rozeUerl 1 afuıı 

toııtan ltlb&ren değ1ıecekUr. 

• TahUslye ldareslııln geçen eene, TQrkl 

yede ilk defa Rumen fenerinde vUcuda geUr 

dlğt radyofar tesla&tI boZUlmu,tur. Tamir 
için Avrupaya bazı .tp&rlıler yapılmqtır_ 

• Frank ve Tllrk borcu tahvilleri d11n de 

Borsada ııukut etmııtır. 

• Dün lııtanbul vUAyetınde dahDfye vekl 

Jeti veldll Saf!et Ankanm rlY,Uetlnde Dahi 1 
llye vekA.le~l ıılyaııt mnııteşan lıluttallp, Ad 

lfye vekAletl ıılyaat muateıan Sallhaddlnle 

tııtan'bul nll veklll ŞUkrtl toplanarak bazı 
lılerl tetkik etmişlerdir. 

• Şl§hane yokuşunda vuku bulan tram 
vay taclumm muhakemesine dnn ağD'Ceza 

da devam edlİmiJtlr. Bu tadada yaralanan 

Jardan Yelkenci Selimle Ha.sanın ve ölen 

lılehmedln vereııeııl vck111erl llrketten taznı1 
nat lııtem!Jlerdir. 

• Belediye temizlik ameleal miktarını bine 

iblağ ebnlıtlr. 

• KHprUnOn Karak6y ve Emln6nll cihet 

terindeki kulübelerin 6nlerinde yem.Jtçl ve 

ıerbetçl gibi esnaf bulunmakta ve buralar 

mqtır. 

• Belediye ay bafmdan itibaren bina ve 
arazi f\lbelerl memurluklanm blrlqUrmek 

kararım vermlıUr. 

• tklııcl Ucaret mahkemesi dllıı Nara 
burnunda ttaıyaıı vapurunu batıran tııpanyol 

vapurunun haczini ancak 80.000 Ura yatırı 

Jına kaldırmafs karar verını,Ur. 

• Belediye Tllııel, Tramvay, Vapur, oto 

mobil gibi bUcllmle kar& ve deniz vasıtaların 

18 I 
PAZAR 

TEmlUZ - 1937 

Hicri : l:JM - Cemazlyelevvel 9 

Sıcakların artman 
Gllnetln dotutu Güneşin babfl 

4,ü 19,38 
Vakit Sabah ôtıe lkindl Akp.m Yatsı 1maal 

2,,9 12,20 16,18 19,38 21,35 2,31 
Gl:ÇL"ti 8EYE BUGCN NE OLDU' 

Botaztar muk&veıeat 1ld ıUn aonra imza 
lanıyor. 

mazot ftyatıan ucuzlactıtmdan d6rdU ben 

sin ve biri mazoUa lşllyen tramvay 1lrket1 
otobüıı ücretlerlnl indirmek için tetkikat& 

b8§Iam11tır. 

• Yeni Uman taritelerlnde subay eşya.sın 

dan yQzde elli tenzllAt yapılması, tariteler 

den parça bqma yalnız bef kur11§ almmuı 

mukarrerdir. 

• Dllıı yeni Erzurum lııtaııyonunun temeli 

ablmı~tır. 

• Yeni telslz telgraf ve radyo kanunu 

1 ağuııtoııtıuı ltlbaren merlyet mevkllne gt 
rec:ekUr. 

• Haydat"pqadan kalkan Ankara trenine 
Çoruma gitmek üzere Karak6yden binen 

Muııtata lle karnımda zehirlenme Arazı gö 

ründU!Qnden haataneye kaldınlmııtardır. 
• 

DIŞARIDA: 
• Parlııte bulunan Metak8&8 aleyhtan 

Yunanhlar tarafından netredllen ''Dlmok 
ratla,, adlı mecmua dost ve müttefik Yuna 
ııtırtan aleyhinde zararlı yazılan lhtlva ettl 
ğlnden mez~r mecmuanın TUrldyeve ithal 
vekiller heyeti tarafından menedilmiştir. 

•Yeni Çekoslovak kabtneıdnl gene eak1 Nt 
vekilin kuracağı anlqılmaktadır. 

l/o Etgan hariciye nazın da Tahrandan ay 
nlmqtır. 

• Çlnde Cung Çlnde bir barut fabrlkum 
da wkua gelen tıtlal netlceslnde 70 klll 61 

scnelerdenberi anbar ve ~ ~ 
da birikmiı ve aahipleri fi!!I .
dar çıkmamq qya aynlJ111' 
lar Kuruçqme antrepoauıı~ ~ 
mııtı. Yüksek bir kıymeti 
qyanın satılması için :· 
vekaletiyle lktuat vekiletı tP 
kalmıılardır. r, 

İpekli, pamuklu, men~ 
nifatura;!att ariye qyasr, deP~ 
makineler, tuhafiye. ıtri~t, ~ 
ye, eczayı tıbbiye. müskirat~ 
maddelerinden mürekkep ~iıt 
qyanın aablmuma salı •-
itibaren batlanacaktır. 
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'4~~iiyUk f edakArlığı k b · I I · 
&l'd Çocuk yeUıtırlr, kocası cigarasını tellendirirken sabanın a 1 e e r 1 

Bu k~h;~er:;;~;~e t;;yk:ıi'~i h;~gi Yılan ve hatta 
sanatkarımız kendine insanları 0 mevzu zapacak ? 

solucan yiyen 
Adetleri • 

garıp 

Yazan : Hüseyin Rifal 

8i1'a.!to iataayona gid.cr. 

~, <;üte mina ed · · u, onları re rn rescsının de· 
~fala ~a.p~n T~rk atalarımızın 
~f a~ ~ı .~ncelıkleri o güzel ve 
ti.ind .. kı e onunde dakikalarca dü-
t u ten h h en ao • ayran ayran seyrettik. 
tt.y0=~ t~prak tepe üzerinden is-

J..J • ~gru ilerliyorum. 
t..._ er ıkı Ür evd b" l d ... . . 
""il it'· l :r e ır yo u egıştır-
~tlt ~~ cr:Icn birinin ardmdan ince, 
~; ~~~1-:. ~~ kalpten bir kadın 
~:-ı_ .,türku soyluyor· be . .. .. d 
''lfıt\lyU k • nı gorup e 
1'lt }ta l esmcmeleri için adımları· 
L "a§ attım. Kö-yı· d ·· .. 
~'tına :r- onunce 
~ .. .çhı~an açık bir kapıdan, av· 
~ · uç ı tıyarla b' · ... 
r~ctdi . ır gencın topraga 
~~ klerı kı§lık zahireleri olan 
~ ote~ ayıkla(lıklan görülüyor. Da 
~ladıkgene bet altı kadın evvelce 
~~mı d ları manda, sığır tezek ka-

S ı amlanna taşıyor. . 
t~rrı · %aaa gelirken yolda örm ü . t·· · ı arlasını ·· ~ . g ! O:'>'lü sunncgc gıden bır 
t merkebe b' · (tbin ınrnı§; karısı mer· 
'tt Y Jnı ba§ında 
~ htıda Yav • Yayan yapıldak, 
.. tılarının b~sunu, kucağında da sa. 
~tİindek. k P8rÇası; ne merkep 
(itı· ı oca k d k ... d ı olsun l ' a ının ucagm a· 
~tıları d.a 1Yor; ne de kadm "Al 

•• •Yort n· ... 
1-t. Lıraz sonra ta l l 
· • '-'elki d d r a arma varacak-

titte <>turu e a arn, bir ağaç gölge· 
ta'dın ta.bap cıgarasını tellendirirken 

nın ardın d" b aaba a U§ecek; azan 
~ d na geçerse o, öküzlere 
du e ccck ·· ) '!': Öküz" 'go~_edim, fakat duy 
() C?ini kad un tekı öldüğü zaman 

f l'arabb;nrn tuttuğu da olurmuf .. 
D ' ne tnarıza ' ~ aha dünk" ra ...• 
da kainısı 'l kurtuluş savaşı· 

~~orununa ~~ ~ephelerdcki oğlu· 
~t\aı Cephane ki de nişanlısına ta· 
~ lcar~n ko tıandıklarını yağmur· 
~· Pırtık h rurn~k için sırtındaki 
ilıtt 1 bugün k~~k~sıyle örten Türk 
l'or "ı_~üYÜtüyoyubne .. dönmüş çocu-
e.L' "'Ctd' or, ugdavn. .. v •• t .. • ~ ırnıcai . ,, ... ı agu u-
dtı..nlJ\ ardında nı,apıyor ve sonra 

B · ' z.ı kere de önün-

Bivastaki Bil.o 

Kim bu omzundaki gtllleyle kopn tadı 

kadın1 

Titremeden gere, &ilndtlz dolqrr; 
Siper ardmcla edAdma cephane taşır; 
Ona, "bilmem ki, ne ad vene bu mlDet 

YarattrT 
Baban ardında bakır çebreU, kır ea~h kadın! 

Küçllcllk ubllke ene vatanm hlr tqma 
Cephede tq çıkanr erkPtlne, kardaflna; 
Saldırır "katnı.. De tanp bile t.ek lıafma; 
KUkl't'nılt kaplana blnmlt eU lmt.çb kadın! 

Can verir yerdo yatan ofluna tatlı nefesin; 
Sızlayan ber yaraya tl1Ll'P olur lacıe ııealn; 

Sen de bll kendini, ey 1ev.-W, kimsin w 
nf!ldn T 

lçt kewer gibi ayran dolu bakraçlı kıMbn ! 

Sen do~rdun ıo at llıttbıdeki aalan ylflcll; 
Her a-lh'f'ın beykf'llnl "Tllrk anut, lftt1., dt-dl; 
GWttt"ktlr llNlln oflunla bu mD1et elıedl; 
Çellk oımundakl gtllleyle kOfllll tadı kadın! 

Htıaeytn RIFAT 

'b:•ı_ ilme 
"'laı:let rn.. K .. H t d ~t~rı bu kad agnısına cephane a ay a 'ai .,: Çelticiııırıın heykelini hangi um U m•I af 
~). lecfiyerrı~ •enrıaye edecek, 

h·.: ız. 0 heykeli dike-
hu .0 ul'u1t Bu aOnlerde llAn 
l_ -rtl'~t Atatürk.. "' 
~11\da lllel'danın u~~karaCum. edllmesl bekleniyor 
~. ' •ırtında ~ki anıt., mm ar 
~t·~ 1\ı ilk el Kulle t&§ıyan "Türk Ankatya, 17 (Hususi) - Ha-
~~ .~ v~ ~Kördüğüm zaman tayda umumi af bugjinlerde ilan edi. 
\endi l<irn bu 1

1kalarca mebhut ka- lecektir. Yeni statüye göre, Hatay, 
l'ıe L ll\e d" aı:adm) di k d' tam istiklaline sahip bir bütünlük ~rıd· llti.inrn .. .. ye en ı 

il 1Jl\ tev Uf, bu sualime ge- halindedir. Birinci müntehip seçi-
~" ~l ile ap Vermi§tim. lebilmek için okur, yazar olmak 
'; lr~Jarc~abırnı yalnız kal- §arttır. Sancağın bir reis. bir kabine 
~ ~lerjll'lin ek.~ar eder duru- reisi olacak ve 40 azadan mürekkep 

--..~r ltkt lllusaadeleriyle şu. bir meclisi bulunacaktır. 
~ tJt.t ar edelim: E:cezirede çarpışmalar 
'-~ .._~U itADIN? Şam, 1 7 (Hususi) Elcezireden 
~~~~ta.la gelen malumata göre partilerin men 
•· ~....,;._, reli, kır aa~b kadın; 

~~ ..__~ bakraçb kıMlm; suplan arasında kanlı çarpl§malar ol 
---. eli kırbaçlı kadm_ : ___ m_~tur. Ölenler vardır. 

Yapy11 tarzıan, lctiıiıal ve ferdi teı&kkL 
ıert bizce tamamlle meçhtll kavimler pek 
çoktur. ÇtlnkU bunlar arumd& ne yap.yan. 
Jarmıız, bunları ne göreıılerlmla, ne de ha 
yallan hakkında arqtırmaıar yapanlanm1% 
vardır .. Varsa blle pek ender. Heplmlz A.. 
vuaturalyanm nerede bulunduğunu harita.. 
dan biliriz. Burumm ln~tenı imparator. 
tuğunu tetkJI eden Kamanveıtıerden birisi. 
dlr, der geçer, orada yaıayanlarm da bizim 
gibi medeni adamlar olduğunu sanmz. HL 
kJkatte de böyledir. Fakat küçUk bir fark.. 
ta.. Şehirde yqayanlan bizim gibi medeni 
insanlardır. Ama iç taranarma, adalarma 
geçip vahfl kabileler hall.ıide yqayanlan. 
nm arasında bulundufunuz zaman haklka. 
tin hiç de böyle olmadığını görünrlliıllz ve 
daha garibi, orada Y&ftyanlarm, dünyaya 
gelen bir çocuğun clnst tema.ııtan llerl gel. 
dl!fnl bile bllmedlklerfnl bu ve bu glbf b&ZI 
t.abn hldlelerln aebeblerfnl bqka ııeyterde 
aradıklarmı görUrsünQz. 

ı,te biz, okuyucularmuza, Avuaturalya 
yertuerl araamda uzun zaman tetkikat ya. 
pım bir Alman heyetinin orada çekuti re. 
almJert ·ve edindikleri maJQmatı blrkaq gOn. 
IUk bfr yazı ne hUl!sa. edecetız. Dtınyanm 

bu lmrmmda oturanların eebllde ve hurafe.. 
!ere fnllnmakta nekadıtr IJerl 
meraklll okuyacakınnız: 

vardıklarmı 

YerlHer nasıl adamlardır ? 
Avustralya yerlilerinin harici kıyafet 

leri Afrikalılardan ayndır. Bunlar, vü -
cutça da küsüktür. Erkeklerin boyu, bir 
metre altımı santimle bir metre altmıı 
sekiz santime kadardır. Gerçi adaleli • 
dirler. Fakat, vilcutça pek zayıf ve ek. 
seriyetle kemikleri görünür. Daima 
yağsız maddeler yediklerinden vücut • 
lannda yağ da pek azdır. Bununla bera. 
raber çok ağır itlere tahammül eden a. 
lbiğt bir vücuda sahiptirler. Avuıtral
yanm mi.in.bit ve yeyip içecek ıeyleri bol 
olan yerlerinde yapyaıı kabileler vilcut. 
ça dolgundurlar. Avuatralyalılann cilt. 
leri kadife gibi yumup.ktrr. Renkleri si-

Şarki AVU8tralya kabilelerinin "Bora" ayinleri ... Kabi'leye "k4bul edilecek 
deZikdnıılar yerler!Aa çizilen çi::gilıer 1üzeri.nde götürülüyorkır 

yah değil, çikolata rengidir ve bu renk, koyun sürüsü gibi yaşarlar ve memle - ' 
kabilelerin yaşadıklan mahallere ve mev keti dolaşırlar. Ekseriyetle de yüzer ki. 
kilere göre ya açık yahut lroyu çikoli • tilik kabilelere ayrılırlar. Her aürU 
tadır. Pek açık renkli Avustralyalılar müstakildir. Kendi işlerini kendileri ya-
vücutlannı koyu renge boyarlar. parlar ve bunları kabilenin en ihtiyari 

Bunlann uçlan da boldur ve hatt1 yahut ihtiyarları idare ederler. Bu ihti. 
bütün vücuttan tüylüdür. Kafa aaçlan yarlar kurnaz, becerikli ve cesur adam-
clalgalı ve ekseriyetle omuzlara kadar u- lardır. 
zamıştır. Saç renkleri parlak aiyahtrr. Bunların gençler üzer:n.de büyO:.ik bir 
Bıyık ve aakalları muntazamdır. Kafa . nüfuzları vardır. Ve bunların sihirbaz ol 
lan uzun ve kavun tcklindedir. Yüzleri duklarına inanırlar. Reislerin işi, kabi • 
geni), yanak kemikleri fırl'lktır, alınla- le efradının kabile adetlerine riayet 
n pek dar, gözleri kuvvetli, kaştan &'llr, göstermelerine nezarettir. Kabile fert-
burunlan kısa ve geniştir. Avustralya • lerini biribirine bağlıyan kuvvet, lisan. 
lılar bu çehreleriyle çirkin yüzlü insan- lan, ıstılihları, adetleri, arzuları, biri -
lardır. bileriyle akrabalıklandır. 

Cenubi Avustralya kabileleri aoğuk Avustralyalılar, böyle kabileler halin • 
havalarda vücutlarını bir nevi çamurla de yaşamalarının bir sebebi memleketin 
boyarlar ve geceleri de üstlerini büyük münbit olmaması ve çok insana gıda 
yapraklarla örterler . • vermemesidir. 

Avustralyalılar, kan, düşünce, külblir Avuslra1yahlar Eolucanlara va-
cihetinden de çok geridirler. Bunlan iyi nncaya kadar ne bulurlarsa 
tanıyanlar, kendilerinin herhangi bir yerler 
§eyi kolayca anladıklarını, düşünmek Avustralyalılar yemek meselesinde 
hassasına malik olduklarını, hatıralannı miifkülpesent değildirler. Dolaştıkları 
anlatabildiklerini, ceaur ve bir itte aabit yerlerde ellerine geçeni yerler. En çok 
olduklarını, aabırlı, bulunduklanru, ça. yedikleri hayvanlar gergedan, Opouom, 
buk karar verebildiklerini kendilerinin yedikleri hayvanlar gergeclari, Opoasom, 
bizzat hakimi, gururlu, aile efratlarını Emve, yılan ve balıktır. Kabile kadın _ 
sevmek ve kabilelerine merbut bulun - lan da yemek için nebat kökleriyle, 
mak gibi faziletlere malik bulundukla. meyvalar, mantarlar ve kannca, aul • 
nnı söylerler. Bununla beraber aralarm can, çekirge, ldlçük 'kurt gib feyleri elle. 
da fena ahlikları da vardır, bunlarda rfyle toplarlar. 
tamahkarlık, hissizlik, intikamcılık, nan Vahti hayvan izlerini pek mahirane 
k8rlük, ademi itimat, yalancılık ,t em - takip ederler ve bunlan yanlarına 80• 

bellik ve piılik gibi kusurlar göze çar - kutup eğri bıçaklarım atarak avlarlar. 

par. Topladıkları küçük hayvanlarla, kök.. 
Avustralyahlan Avrupahlar teri, turpları. soğanları, çiğ yerler. Di. 

bozdu ğerlerini sıcak külde, tatta. yahut fmn 
Avuatralyanın, Avrupalılar tarafın - gibi oyularak ate§le ısıtılan deliklerde 

dan ketif ve iatilaSJndan 9?nra yerli kızartırlar. 

halk dalına, geri kalmııtır. Çünkü bura. Ateıi, ilk .zamanlardaki gibi odunları 
larını ellerine alan Avrupalılar, bunlan binöirlerine 9Ürterek yakarlar. 
merhametsizce idare etmitler ve buza- Yamyamlığın sebebi 

vallılan, tanımadıkları bir çok ta Avrupa Yamyamlar Avustrafyada evvelce 
hastalıklariyle zehirlemişlerdir . mevcuttu. Şimdi kalmamııtır. Avustral-

Yllzer kişilik kabileler yada timdi tektük rastlanan yamyamlı. 
Avustralyalılar memleketlerinde kU. iın sebebini yerliler, düşmamnın }{al -

ve kuvvetine sahip olmakta göstermek
tedirler . 

Buna hazan da açbk aebep olmuıtur. 
Avustralyalılar çok eskiden yalnız öl . 
dilrdükleri insanların etini değil, ölen 
akrabalarını bile yerlerdi. 

iğreti evler 
A vustralyalılann evleri, daima göç 

halinde bulunduklanndan eğretidir. 
Bunlar umumiyetle dana derilerin • 

den yapılmıt çadırdan ibarettir. Şimdi 

A vuatralyada ve merkezde kulübelere 
de tesadilf edilmektedir. 

Giyinlt ve süsleri 
Avusturya yerlileri, hemen hemen 

elbise kullanmazlar. Mevcutluı da bir 
u:isten baıka bir ıey değildir. Erkekleri 
havanın en fena olduğu yerlerde aığır 

derisinden yapılmış bir kemer taıırlar: 
en eoğuk zamanlarda yine deriden k.ıaa 

bir örtü yahut ha11rla örtünürler. Ka • 
dınlar da böyle giyinirler. Yalnız bun . 
lar çocuklanru yanlannda tapmak için 
sığır deriıinden bir sırt zembili de bu • " 
lundururlar. Bazı kabilelerde erkek ve 
kadın tamamiyle çıplaktırlar. Bununla 
beraber bayramlarda, danalarında vU • 
cutlarını mümkün mertebe kaparlar. 

Avuatralyalıların ıüaleri ekseriyetle 
inlaıı aaçlaından öriilmlit iplerden, 
kilrk parçalanlldan ibarettir Bunları 
boyunlannda yahut kollarmda tafırlar. 

Bazı yerlerde de kGçGk bayvanlamı 
kuyruklarından, midye kabuldanndan. 
hayvan diflerinden, yengeç kabuldann. 
dan ve emaali ıeylerdea aUaler tercih e. 
dilir. 

Vücudu aüalemek için aiyah, beyaz ve 
kırmızı boyalar da kullamlır. Vücutla• 
nnı bu boyalada çeıit çeıit tekillerde 
boyarlar. Bunlardan bafka kadınlar, er. 
kekler vücutlraını yakarak kabartma 
süsler de yaparlar. Bu kabartmalar bı • 
çakla kesilerek ta§larla kazınarak ta ya
pılır ve bunlar kısmen aahibinin mevki • 
ini gösterir. Bazan da kaç yqmda oldu. 
ğunu ipret eder. Matem eseri olarak 
yapıldığı da vakidir . 

gJk kilgü.k gruplara aynlDU§_:İ.:.:d::::ea~b~ire~r~_.:b=::ini::::!, ....:bö~brek.:.::::::lennı:.:..=· :::':...ı11~·"-e;;.;;r~ek;;:_.:o..::..:n~u;;;;n ....;;c;.:;eaa=r.;;.et;.... ___________ Demmt __ --~-----
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1G3 - Artık hiç Umlc.11 kalmadığı bir 
sırada, damdan sokağa kadar inmekte olan 
bir boruyu !arketU Derhal bulduğu havlular 

lıı genç kızın vücudunu kendi omuzuna bağ 
lndı ,.e b&y!ec:e pencereden çıktı. Bunu gören 
halk korku ve ayni ::amanda hayranlık Uade 
eden bir 8ellle bağırdı. Sonra her tarafı he 
yecan dolu bir ııeutzllk kapladL 

ıa..-c111: <Vi Nu} 

Kibar 

156 - Heyecandan soluyan yüzlerce in 
sanın nazarları önUndc ağır ağır inmeğe ba~ 
!adı bu bir çılgınlıktı, lmkAnsız bir §E'Ydl, !ev 
kal~er bir !edakArlıktr. Fakat tam kalaba 
lrğm seviyesine geldi~ zaman bir aeıı bağır 
dı: "Kara gölge!., \'C tekrar takdir nidaları 
yUkaı?WI: ''Y~a!,. 

157nu görlllmemlı kahramanlık, derhal meı 

C>d'l ınya ın o ını eırn 
y üksek y©Du 

Dünyanın en y\.iksek yolunun kü
şad resmini bu hafta Fransa Cum· 
hurreisi Lebrun yapmıştır. Şose Sa· 
voy dağlarının !seran geçidini kıvra
narak çıkmakta olan ve 3028 metre 
yüksekliğindeki tepeye varınaktadı.r 
Yolun bir kısmı ebedi kar mm taka· 
sından geçmektedir. 

Biz<l. f orunuz,fiz~ 
C<Lvap Vcırczlim ... 

- Siyah 

hur hrraıza herkesin taltdlr ve sevgisini ka 
zandırdı ve halk onun bundan evvelki hare 
!\etlerini dil~Unmek bile istemedi. Fakat ora 
da bulunan polisler, hlt de ayni fikirde değil 
!erdi ve genç kızı elinden alırken, siyahlı ado 
mı da yakalamak Uzero ilerlediler. 

158 - I<alabalık arasından bir kadın 

18 TEMMUZ -19~ 

"~e*'~ıd 
Yazan: Morl.9 UlblBJ.. -20- Nakleden:_> 

Domfnlk müthiş bir ferya t k opara rs" 
doğruldu, kocası nı itt i, yataklarındall 

fırlayan gözleriyle baka kaldı .. ,.,. 
Beş ... On dakika geçiyor.. Patrisin rnıştrr. Arzu, onu da çelikten eh 1lc 

şimdi gözleri, odanın alaca karanlığına kalamış, onu esir etmi§tİr. ~ili 
alışmıştır. Yanında oturan karısını Ve Patris, birdenbire arasına . ilı-
şimdi, daha iyi forkediyor. Başını elle ve nefrıet karıp.n vahşi, şiddetli bır tıi: 
ri arasına almış olan kansı, üzerine, ha. tirasla, kansını tutuyor, paralayıcı 8 
f:f bir gecelik giymiştir ve onun altın- },areketle kaldmp divana atıyor.. ır• 
da, vi.:cudu, ~Jphesiz çırılçıplaktır. Pat- öyle bir hareket ki, kansı korkarak ;

0
• 

ı-is, mürekkep gibi siyah saçların bitti. pıruyor. Bu çırpınış ve mukavemet , 

ği noktadan ba;lıyan beya zenseyi gö - casırun hiddetini iki misline çıka~,ı: 
rüyor, karısın.dan, tatlı, gıcıklayan ve ur, şimdi artık kudurmuş b'ir ııa.Y ,ııe 
ancak aş~< dakikalam:da duyulan bir gibidir, sanki memnu, cebri, carııY...J 
koku yükse/.yor. Patris, bu hissi, bu . k •b' ıcarısı•~ 

hır hare et yapıyormuş gt ı . 11rıı anı bulabilmek için, daha ziyade eğili- malik oluyor ve birdenbire, gayr.• ~\l b'' 
yo~ jbı 

bir tarzd~ haleti nezide imiJ g. r, 
Patris, birdenhire, karısına daha yak c l" 

coşkunlukla, katılmış ve gerilını,. . ııif 
laşırsa, daha iyi konuşabileceğini zanne. maldan Dominikin boynuna sirı•1 .r 

diyor, ve hatırlıyor ki hayatının müşkül Jc11""' i 
anlarında, başını, karısının hayat dolu hareketle uzanıyor, yakalıyor, sı J 
göğsüne, tatlı, kadife gibi göğsüne da - cıkıyor.. rt• ~ 
yrya.rak dinlendirmiştir. Dominik müthiJ bir feryat ıcop•r'ut' 

Şimdi ayni şeyi vapsa, acaba karısı doğruluyor, kocasını itiyor, ona O' ,14 
J .. ,ıe• 

yine onu eskiden olduğu gibi kabul e- hiş,, ha.dekalanndan uğramış go 
c!ecek mi? ~·:ip!ıesiz kabul edecek, ve bakıyor. 

rot·" o zaman, yanında oturduğu kadın bir Ve Patris odadan fırlayıp kaçı 
yabancı olmaktan çıkacak, bir dost, bir 
can yoldaşı ve zevcesi olacak. Fena dü 
şünceler, endişeler uyandıracak bir 

• 

centilmen 

aeal duyuldu: "A ! .. onu yakalamak istiyor. 

1 lar! Birçok insan nesi bir ağızdan bağırdı: 
"Hayır! Hayır!,. ,.c kalabalık ileriye dogru J 
atılarak polislerin önUnc geı;U. Kara glllse 
§imdi itfaiye ne!crlcrlnln kafaları hluısındn 

bulunuyordu. j 
1!59 - ''Bıı bedbaht kadını tutun!., dl. 

., , 
O gün akşama ve alqamdan gece '.c • 

rısına kadar, Patris dinlenmeden. 'ııl" 
meden, içmeden sokaklarda dola~' 
Hangi sokaklarda? Bilmiyor. ~ 

B. defli Bu feryat ... Bu feryat... ır oJl~ 

ha, bir çayırda ,mai ışıklar alt1nd11 
-411 

• :k•p~ 
duymuştur. Bu çılgın hareketi, . ~v 
run boynuna uzanan cani hareketi ,ı. 
hakkak ki o, La Piyerözde te~~b~~r 
miştir .. Evet, bu kadının katılı .~ 

• tıır• 
zira neredeyse karııunın da aynı tıl 
katili olmasına ramak kaldı. Şeh'l~ıı' 
en yüksek anında öldüren hayvan etJ~ 
Aşk esnasında cinayet ;şliyerek ~ f 
ve sadik hislerini tatmin eden .deb fC f 
ursuz mahlftk odur .. Odur! Odur!" 

na şüphe yok.. J 
.• ev• 

Patris şafakla beraber k_en~ını ~ı 
kapısında buldu. Nasıl? BUmıyor .. tıı' 

ki yorgun hayvanlar nasıl ahırları~ (ı 
lurlarsa o da öylece evine gt>lıniştı• tt' 
riyor ve yatıyor. Müthiş ve iğrcıtÇ 11~' 
kaç saat daha yaşıyor: Kabuslar·· ,ı 

·ııııf 
kusuzluk.. Güneş çıkarken, nı ııir' 
gözleri kapanıyor .. Lakin, ~irdC~ı'fı 
yine açılıyor. Zira, hakikat ıle 1,ı ka~ıı:ya gelmiş~ir. S~t 8 o~uyor. ı-ı;, • 
başlamıştır. Gundelık faalıyete b'l 11ıı . . B sa o mak lazımdır. Gıdiyor. anyo ·rıt' 

gi)'I ' 
da soğuk bir duş yapıyor. Tam tiri' 
ceği sırada, hizmetçi bir kartvizit ge 
yor ve : ,~ 

··ruf' diyor, sizinle go - Bu zat, 
istiyor .. 

Patris karta bakıyor . 
.,jıl" 

Şunlar> 

. clır : 

Komiser Romen Delbot, 
- J(ıgnu Adli 

1s9 
. ~ 

urtıı " 
ye bağırarak, kıymcUI yükünden l<~.-.i 
için gayret ııar!cttl. Yüzlerce el !)ti '-~ 
kaoıı;::: vücudunu yakaia~ı. Tant I< tı•1 

polis memurlan, şiddcUe ncrıeyc~cırr1P 
kurduğu canlı maniayı yardılar. l6ıJ" 
de" cUsscll birisi en evvel Kara 
tızerlnc atıldı. 
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--- - P.ı\RJ).ı\Y/\NIN O~I U 
ve ba da·----------- -----------• gı k 
Vırla "'Ö 1 aparak hürmetkar b.ı ta-

:ır Ye ıcledi· 
- Bunu .: . 

l
. ' ınosyo şövalyenin ve genç 

" in R 
B :ıreretıne iriyorum. Unu SÖ }" :ı 

den bara • y 1Ytrek, hiç tereddüt etme-
y agı dudakt .... d"' p d anla Jan . . arma gotur u. ar a 
Zavallı ad gızJı~e biribirlerine baktılar. 
hulunduğ aıncagız, ölümü içmek üzere 

unu ·· daklar 11.oa §Uphesiz bilmiyordu. Du· 
d • :roraba t 

ayan on ernas edeceği sırada Par 
bir tavırla~ kolundan yakaladı ve tatlı 

' . 
-ı n· Çttıc, dedi 

ığcri ha . 
de sordu. Yret ve inkisarı hayal için· 

- Niçin? 
l>ardayan a • 
- Bu oguk bir sesle: 

I 

Adarnc~rap zehirlidir, dedi. 
tuldu. "'" ız, sinirli bir titremeye tu-

• ' .rUzij 
tlınden d·· sapsarı kesildi. Bardak 

U§t .. 
de kırıtd u Ve taş döşemeler üz.t-rin-

llıayiden ık. 'Yere dökülmüş olan Tehirli 
•ıçr d 0rkınuş 'b· · a ı ve ldehş t . gı ı gerıye ·lcğru 

- Ahı S . e ıçinde bağırdı: 
İzah cfıl rahip 1 

at 
taybllbergayet kı,sa sürdü. Pardayımın 
ter 1 esnas d • lrere1ı: ın a, bir rahip hunları 
tni • rnösy·· d' Yttcğ:n· 0 o Pardayanın ~cle-
ğ' l Ve b 
.~t lana •. u paketle şi§elerin Yi-

80,,ıe gonderı"lın . . . • . . h " llliı. h esmı emrettıgını 
e etıtıed adcıne de hiçbir şeyden üp-
0 en, bu eın . . . • . 

.. na, f"h" . rı yerme getıı mıştı. 
ao .. ı .. ıbin y·· .. 

" cndig·· uzunü tarif etmesi 
cvv \'-• ı zarna 
1 . c 11:1 iki 

8 
n, o ıda. tıpkı bir t:ün 

Yıce ı. erseri gibi h"b" ..... . f . "aPattı• • ra ı ın. yuıunu 
111

' •öyıed' gını bunun için göremedi· 
~ ı. 

oıl'l'ı rcı_Y•ııı. ~ 
I adı~ını 0 61u yapılacak bir şey 
: !İttiler ~nladılar ve Bertiyi gör ıne· 

ilte • ı abii J lcr· .tatarda • anın başından geçen 
•rıı hitkatn dolayı tedbir ve dil.kat

daha arttırarak, a~; .. lıi ih 

tımal ke:1tlilcrini takip eden casusları 

şaşırtmak için bir çok manevralaı yap
tılar ve bunda muvaffak olduklarını 

ıannett:!cr. 

İki sevgilinin beraber geçirdikleri bu 
birkaç saatten de bahsetmeğe lüzum 
yoktur. Her ikisinin de saadet ve se
ıinçlerini tahm:n etmek hiç de güç bir 
iş değildir. Akşam olunca dışarıycı çık
tılar ve Jan, Pardayanın tavsiyebine, 
rağmen Arbr • Sek sokağındaki evine 

gitti. 
Her gece yaptığı gibi, yatmak üzere 

yorganını kaldırdı. iyice ger:lerek es· 
nedi. Bu hareketi yaparken gözleri ta
vana ilişti ve ayni zamanda ağzından 

bir nida fırladı: 
- Aaa!,. .. 
Yata~ırun tam üzerintle, boylu boyu

na uıanmış bir kiriş görmüştü. Çabu
cak lambayı aldı ve bir sandalyea!ı ı Ü· 

zerine çıktı ve yakından bakarak mı
rıldandı: 

- Tuhaf şt-v! Bu yarığı hiç görme
miştim. Halbuki, gözlerimi tavana rlike 
rek uzun saatler düşündüğüm, hrmen 

her gece vakidir. 

Bir daha bakarak d 'kkatlc dinlc:l:li. 
Haf'.f ve ağır bir çatırdı duyar gibi ol
du. Çabucak iskemlesinden indi. ıtıan

tosile kılıcını aldı ve lambayı söndüre· 
• rek dışarıya fırladı. 

Sokağa çıkınca durdu ve yuk;:r•va 
baktı. Korkunç bir catırdı duydu Bu
nu miithiş b:r gürültü takip etti. Vt: b"r 
saniye evvel odıısının bulundııP.u ver· 
de ac;•li!n simsiyah bir del'kten, kasırga 
h;:fü;~.:: tc:; ç:ktı. J~n tek:ar mırı!rlan· 
dı: 

- Ta:n vaktinde çıkmışım! 
Mantosuna büründü ve seri aı lımlar 

la viirümeğe başlayarak hiddetle mırıl· 
dan<.lı: 

• o 
:z 
< 
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manm hiç de fena olmıyacagmı dü§iin
dü. Böylelikle hem hava alacak, hem de 
atı 'rüzg5r,,ın kıymetini anlayacaktı. 

Sen Deni sokağına gelerek otelin ahı· 
nna g"rdi ve atı kc.ıdi etiyle e'ğerledik
ten sonra ıdört nala kırlara gitti. Bu ge

zint:den duyduğu zevk, ona, teessürü
nü muvakkaten unutturdu. Bol bol te
miz hava aldı, hakikaten bir rüzgar gi
bi uçan atını iyice tetkik etti ve son 
derece memnun oldu ve sonra hava ka
rarınca geriye döndü. 

Atmı gene kendisi yerine bıraktı ve 
Sen Deni sokağındaki küçük bir lo
kantaya yemeğe gitti. Oradan çıktığı 

zaman, vakit bir hayli gecikmişti. So
kaklar karanlık. tenha ve sessizdi Bir 

an evvel yatağına girebilmek için adım
larını sıklaştrıdı. 

Betizi sokağnıda. evinden birkac a· 
dım tr.es1 fede, arkasında birdenbire 
hafif bir çıtırdı duyar gibi oldu V"- ke
nara sıçrarlı. 

Bir kurşun ıslık öttürerek. yfrrünün 
yanından geçti. Ayni zamanda İt ınci 

b'r km şun sesi duyuldu. Jan arka~ iistli 
ye:-f' vuvarlandı. ayaklarile hirkaç lefa 
ye:-i eşti. sonra hareketsiz kalc;ı. 

Karn"''ık•a., \.ıir c:c duyuldu: 
- Vurul rlL' ! 

f 1,i gÖ1 <Tı>, ellerinde kamalarile, s~rü-
n=rGk yzklastılar 

J\yn· F<''> .:lcva-ı <'tti: 

- Ga!:ba ö!rlü 1 
D'i!•r ser; cevau verdi: 

-· Her ne olursa olsun, i"i rntilama 
1,- "Tlgmalı. Ald ğımız p~ra o kedar bü· 
yük ve ;ıJi·cn bhkla ver=lrniştir ki. va· 
rım yam1lak i }'apmıığa hiç gcll""'cz. 

.Tan kımıldamıyordu 1 Ierhnldf' öl· 
müş, hiç olmazf'a bayılmıştı. İki gölge 
ya\'aşça ona yaklaştılar. iki vücut cğil-1 

di, bir yıldmm süratile havaya kalkan 
iki kama, gecenin karanlığı içinıde par
ladı. Fakat iki kol aşağıya inmedi ve i
ki inilti bir tek aes halinde yükseldi. 

Jan vurulmamıştı .. ilk kurşun kula· 
ğında fısıldadığı zaman, Pardayanrn 
sözleri bir şimşek gibi aklından ~eçti. 

ikinci kurşun patladığı zaman kendisi
ni yere atmıştı. Bu manevra, ona şüp· 
hesiz yabancı değildi. 

İki gölgenin yaklaştığım görmü~, 

alçak sesle söylenen sözleri duvmuş, 

fakat hiç kımıldamamıştı. Fakat iki göl
ge. onun işini tamamlamak için ü1crle· 
rine eğilirken, iki ayağını mukavemet 
edilmez b:r şiddetle ileriye uzattı. 

Tekmeleri göğüslerinin ortasına yi
yen iki katil, birkaç adım öteye yuvar
landılar. 

Jan kendi kendine: 
- Şimdi onları !Öyletmeli. 
Dedi ve b"r sıcrayışta Üzerlerine- atıl

tlıktan sonra boğcızlarını sıkmağa haş

ladı. Fak2t Byle sıktı ki. bu sıkış vnlan 
söyletmek değ:!. ancak ö eki dü•,va"a 

göndereb'Jirdi. Maamafih l•u herhalde 

çok iyi bir usuldü. Çünkü ikisi birden 
dehşet içinde- gözlerini açtılar n bo
guk b:r se~te inlec!iler: 

- Merha-net, monsenyör! 
Jan bağırdı: 

- Sefil hl'rifler eğer b:ni öldürmrk 
icin size para veren adamların ki:r ol· 
duğunu sövter!ier.iz, sizi affed,.rim .• 
aksi takd"rde. ikinizi de boğarım 

\'-: bunları söylerken daha {azlıı c;ık

mağa ba'}ladı. 

Ada~lardan birisi son bir kuvvette 
'e boğuk bir sesle: 

- Her~eyi söyliyecegim, dedi Fa-
kat ... bu kadar sıkmayın .. beni boğu.,, 

Jan, parmaklarını gev§ctti ve ay<?kla-
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n altında bulunan iki kamayı, kenara 
iterek bağırdı: 

- Söyle sefil! 
Sefil güçlükle nefes aldı ve yilzUnU 

ekşiterek mırıldandı: 

- Aman yarabbim r ne el ı 
Jan tekrar hiddetle sordu: 
- Bu iş için size kim para verdi? 
- Bilmiyorum, monsenyör. 

- Yalan söylüyorsun sefil! Söyle .. 
yoksa öleceksin. 

Ve Jan tekrar onun boğazına ıarıldr. 
Adam inliyerek bağırdı: 

- Size blitün mukaddesatım ilzerine 
yemin ederim ki, bilmiyoruz. 

Jan onun samimi olduğunu gördii. O· 
nu bir defa daha bıraktı ve: 

- Canım, dedi, biraz evvel, bu iş için 
ıize para verildiğini kendiniz söyledi
niz. Size parayı veren adamı tanımı

yorsunuz, öyle olsun! .. Fakat onu gör
dünüz ya ... Nasıl bır adam olduğunu 
bana tarif edin. 

- Onu görmedik ... çünkü mantosu
nun başlığı burnuna kadar inmişti... 

Yalnız şunu söyliyebifüiz ki, bu adam 
bir rahipti. 

Jan meseleyi an!amıştı. Fazla ısrar et 
medi,. 

Lakayt bir tavırla: 
- Pekala 1 dedi. Size acıyor ve sizi 

affediyorum sefiller!... Çabucak defo
lun .. ve bir daha sizi yolumun üstünde 
görmiyeyim, yoksa bu sefer ikini..z de 
mahvolursunuz ... 

İki adam gUçlükle ayağa kalkttlar ve 
deh~etlerini pekala göı.teren bir sü:atle 
karanlıkta kayboldular. 

Jan odasına dönünce kapıyı itinayla 
kilitledi. İlk defa o!arak böyle hareket 
ediyordu. Kendisini yatağına attı ve 
baırna gelenleri ldüşünmeğe başladı: 

- Akuaviva harekete geçti. Mö!;yÖ 
dö Pardayanm, her şeyde olduğu gibi 
bunda da hakkı varını, .. Doğrusu eğer 
bu hareketler hergün devam edene, ha
yat tahammül edilmez bir hal alır! 

Fakat lakaydisi ve endişesizliği ağıT 
bastı ve şöyle mırıldandı: 

- Canım!. Elbet bir ıeyler yaparız!. 
Nelerini gördük ve işte bal:l sapasağ .. 
lamız. 

Maa~fih, herşeye rağmen, odasını 
iyice tetkike koyuldu. Ve httan bir tehli 

keye maruz bulunmadığına kanaat ge
tirmeden yatmadı. Ertesi sabah, çıkma
ğa hazırlandığı bir sırada, kapı vuruldu. 
Tedbirli hareket etmek için, evvela ka
pxyı araladı ve kapıyı vuran adamın 

Paspartu otelinin hademelerinden birisi 
olduğunu gördü. Elinde bir sepet var
dı. Adam içeriye girerek, masanın üze
rine altı §İ~eyJe, bir paket brraktı ve 
sadece şöyle dedi: 

- Mösyö şövalye dö Par.dayan tara
fından 1 

Jan şişelere baktı. En fazla tercih 
ettiği iki cins şarap vardı. Paketi açtı. 
Bunlar muhtelif çörek ve bisküilcrdi. 
Bütün bunlara tatlr b:r tebessümle bak
tı ve şöyle düşündü: 

- Ne iyi ve hakiki bir dost! .. Her 
Geyi düşünüyor .. Hem de ne büyük bir 
in:elikle ! 

-, e gülerek, yüksek ses.le ve gizh 
düşüncesini farkında olmadan gösteTe· 
rek: 

- İşte korkmadan, düşünmeden yi
yip içebileceğim ıeyler .. Beni zehirle
mesi te~likesi mevcut değil. 

Hademe de, Jan gibi gülmeğe başladr. 
Jan ot'.a bir lira uzattı ... O da teeFsiir ve 
esefle b<t§InI sallayarak: 

• - Hayır, dedi. Mösyö şövalye bunu 
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duyarsa hiç memnun olmaz vı; memnun 

olmadığı zamanlar ise hiç de hoş ı:aman 
)ar değil. 

Jan zavallı adamın garip endişesi ü
zerine tekrar gülmeğe başladı ve ısrar 
etti: 

- Al bakayım şunu! .. Mösyö şöval· 
yenin bundan kat'iyyen haberi olıruya
caktır .. Korkma! .. 

Bu teminat üzerine hademe parayı 

aldı ve uzun teşekkürlerden sonra \eki
lip gitti 

Jan da, derhal şişelerden, birisini 
aldı ve açmağa başladı: Birdenbire ak· 
lına gelen bir düşiince onu durdu:<.lu: 

- H,ayır, diye mırıldandı. Ma~e:nkı 
saat birde buraya gelecek, onunla lera· 
ber içmeği te-rcih ederim. 

Budümo:ıd sokağına gidere!<. Es-
karga:i, Grengay ve Karkam gör'lil ve 
güzel Pcretin evinde herşey yolunda git 
tiğini öğrendikten sonra tekrar o:bsına 
clöndü .. 

Saat tam birde, Pardayan kapısını 

çaldı. Delikanlı, derhal onun gönderdi
ği şeyler için teşekkür etti. Padayan 
da şu cevabı verdi: 

- Ben size his bir §ey göndermedim 1 
Ve endişeyle ilave etti: 
- Ümit ederim ki, bunların henüz 

tadına bakmadınız, değil mi? 
- Az daha içecektim.. Fakat ilk 

§işeyi beraber boşaltmamız için sizi 
bekledim. 

Her ikisinin de yüzü hafifçe sarar
mıştı. Pardayan bu şüpheli şeylerin o

na ne şekilde geldiğini sordu. Jan da 

bunu i%ah clderek bir gün evvel başın
dan geçen macerayı da anlattı. Sözünü 
bitirdiği zaman Pardayan sadece: 

- Akuavivadan bahsederken müba
lağa ettiğime hala kani misiniz? 

- Buna imk~n mı var? Demek bu 
sefil rahip hakikaten bir cehennem ze
banisiy miş. 

Pardayan ciddi bir tavırla: 
- Bu henüz başlangıçtır, dedi. De• 

vamını bekleyin: 
Yavaş yııvaş kızmağa başlayan Jan 

gayri ihtiyari bağır:.iı: 
- Göri.i~ürüz 1 S~ze şunu söyliyeyi.n1 

ki, bu sefil papaz elime düşerse, bir da· 
ha kimsenin kılına dokunmak imk5runı 
bulamıya:.:aktır. I • 

Pardayan yavaşça gülümsedi. Bir tek 
kelime söy.lcmeden şişelerden bir:sini 
alarak kenara koydu; diğerlerir•i de 
boşalttı. Çörekleri de .. yni yere attı. 
Bu iş bittikten sonra, kenara bırakılan 
şişeyi alarak doğru Papratu oteline git 
fler. Zehirli şarabı getirmiş o!an heide
me orada işiyle meşguldü. Pardayan o
nu çağırttı. 

Hademe, §Öva!yeyi Janta beraber gö
rünce biraz şaşaladı ve bu, Parday .. nırı 
gözünden kaçmadı. Gayet sakin bir ta· 
vırla adamın öntine bir bardak koydu. 
Getirdiği şarap şişesini açarak bardağı 
doldurdu. Sonra ona dönerek: 

- Oğlum, dedi, bu sabah, mösyö 
yiğ:t Jana, tarafımdan altı şişe şarap 

götürdün. 

Hademe, işin neye varacağını pc-k de 
anlamndan cevap verdi: 

- Evet, mösyö! 

- PekSUi! Mösyö yiğit Jan, muhak-
kak, senin bu şarabın tadına bakmanı 

istiyor. 

Ve onun gözleri içine bakarak imira• 
ne bir tavrrla: 

- fç, dedi. 

IIademe biran tereddüt eder gibi ol

du. Sonra, sevinçli bir tebessüm ağzını 
kulaklarına kadar açtı, gözleri parladı 
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BINBllALAB 

BEYOCLU 
MKAT 1 Propammı lıOdlrmemlftlr 
l'tllt& 1 Sok&ld&rda aıtm "Afk 

p.rJmı, ..... 1 BlldlraeJPtltlr • 
il"• ,, 1 BDcUrmemlftlr. 
~KA8TA • Bltdlrmndftlr , 
YIJ.IHZ • Blldlnnemııur. 
~M&ll 1 BUcllrmemlfUr. 
oll.LKAMll 1 BUdlrmemifUı'. 

rAN • BUdlnnemlıUr. ••• • Blldlrmelftlnlr. 
!ŞARK • Blldlrmelftmlr. 

'MKI 1 BlldlnnemifUr. 
tiANCAJl ı Bildirmemiştir. 

(s.kl hterJ•) 
..AYl!:H 1 BlldllfllemifUr • 

tSTANBUL 
rEJlA.8 ı Beyu Kelek. Orango. 
lllu.I ı BUdlrmemlfUr • 
'MK ı Güzel gtınler ve Korkuauz 

aüvarller 
dil.Al. ı 0..-.0 118 ~ Kallfor. 

D1a fltllü 
Al.EMUAR ı Fulf Berjer. Er meyda. 

DJ. 

BAL& ı BUdlrmemı,tır. 

ı &iki Kemalbeyl BlldlrmemlıUr. 

!ŞAJ"AK Halk opereU tekmil kıtd 

Narlıkapı roıılle Eakl Hamam Ea1d 

Tu 

·KADIKOY 
RAU ı Kuurka 

OSKUDAP 
HAU: ı GönW dedikoduları 

KARAGOMROK· 
AYSU : Slngapur poatuı 

Mcıatrö zatert. .K1kL. 
~) _,ında (H&ırıdl) 

<4ı1 • ll'ellerde , Akaarayda -------------
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~ Ö7de Oltepan) lJ~•lanN fskele aile bahçesinde 
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' (<Jihıe,) 

1 
o.Ja (kaıizuk), Altmcıd.ı : 

'-~de (~~!arda (Spor! 1 

'it)~. '1ıllde (H ) • Tartabqmds 
• Ilı.._ ' ~k), Kaaını 

'"-... ....._IS)'de ((Neatrn P&fada ( Vıı Q.,,.._ Rece ""-<>>. Beıtkt.aşta 
"4., p), ~ ((Murt) 
l)~ J(ac:ııköy "Ve AdalardakDer'. 
~ (1'-~ · <tınr&Jıor) Kadıköut•- . 

~). Bu~ , .... de Ko 
Olatk) , ((Şlnaaı Rıza) , 

HALK OPERB'l'l 

ESKl HAMAii 
ESKt T.\8 

Operet Uç pttrde 

20 temmuz aalı 1Unl1 akfamı Anadolublsar 
İdman yurdu b&hçeainde 

21 temmuz çarıamba &k§amı BUyükada 
fakele Uyatro1t1ndA 

1000 
kelime ne kendi kendine 

Almanca 
Oas 

Resim: 19 
Zigarrengeschaft 
(Tntnocn dllkkinmda) 

RABER - ?!pm po:fe 

iktisat Vekili 
Salı gtlnD ıehrlmlze 

geliyor · 
lzmir, 18 (Huıuıi) - Şehrimiz 

de bulunan lktıaat vekili Celal Ba· 
yar bu sabah Çqme plAjlanna gitti. 
Vekil yann lıtanbula hareket ede· 
cektir. 

Celil Bayar dün liman müdür· 
lüğünde tahmil ve tahliye itleri üze· 
rinde tetkikler yapmıf. öile yemeği· 
ni Kartıkayada bir doıtunun evinde 
yedikten aonra lzmir fuar yerini gez. 
miıtir. Orada hava klübü ve para· 
ıüt kulesi inpatmı, hayvanat bahçe
liııi ziyaretten eonra billiaaa ticaret 
odası pavyonlan üzerinde dunnut· 
tur. 

Maniaanın açacağı tütün sergisi 
hakkında verilen izahatı büyük bir 
alaka ile dinledikten sonra: 

"-incir için de ayni ihtiyaç 
vardır,. demittir. 

Celil Bayar .fuardan çıktıktan 
sonra üzüm kurumuna giderek Ü· 
züın ve incir •bf kooperatifleri hak
kmda tetkikat y&pmıf ve pce. tehir 
gazinosunda verilen "Beyaz gece,, 
eğlencesinde hazır bulunmuttur. 

Şapka kanununa 
muhalefet 

Şapka kanununa muhalif harekette 
bulunan biri yablanmı§tlr, Bef1kb1. 
ta oturan Ali Vehmet islm.li bu pJm 
bafmda takke ile gem-ken yakalan
JllJlbr. 

Oç yangı baılanııcı 
DUn, blrl Be)'Oflunda, biri Kumb. 

pıcla, ve dlferi Samatyada tiç yangm 
bqlangıcı olm111 ve yet.iten itfai,e der 
hal eöndUrmtlşttır. 

iki hakaret iddiası 
Hikmet adındaki biriai BtıyUkad&ya 

gitmekte olan vapurda bir diftablblne 
hakaret etmle, sonra BUyllkada ikinci 
komiseri Jluammere hakarette bulun • 
mU§tur. Hikmet adliyeye verilmfetlr. 

Kayıp aranıyor 
Zonguldak kömtlr madenlerinde me. 

mur bulunan Adem oflu Kuatafa ilk. 
baharda .İ8tanbula gelmil ve kaybol. 
mUftur. Adreslnl bilenlerin insaniyet 
umma uyuetunıcu maddeler tnhtwn. 

nm Galata.da Yafkapanmd& Fermene
ciler cJMideaindekl depoda Bulgariatan 
ıöçmenlerinden Receb oflu Hasana bil 
dirmeJerl rica olunur. 
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Dit doktoru 
Necati Pakıt 

Haıtalannı hercUn aabah 1 O dan 
akfam 19 za Jnıldar Karakay TilneJ 
meydanı Mahmudiye caddesi No. 
1/Z de kabul eder. 

Sah Ye cuma 'gUnlerl aaat t 4 den 
18re1radar paraazdır. .. : ..................... . 
Lisan dersi erine 

abonelerln 
nazarı dikkatine 
Yalnu bir dene abone olan okuyu

cularunızın 3 üncü ıon taklitlerini 10 

il 

Nafıa vekaletinden: 
Sıvaa • Enurum hattmm 317 +832 ve 322+ 000 ci kilometrelerlnde ve 

Erat suyu ilrıerbıde her biri 60 pr metro açıklığında Ud demir köprOnUn in3a 
"ve montajı ve lüzumu halinde rlpajı" kapalı zarf U8uliyle eksiltmeye konul· 
muttur. 

1-Eksiltme 2 EyUll 937 tarihinde saat 15 de Ankarada. Veki.letimiz De-
miryollan lnp.at dairesindeki komisyon odumda yapalacaktır. 

2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu 133850 Jiradır. 
3 - Bu köprUlerin muvakkat teminatı cem'an 7942,5 liradır. 
• - Eblltme prtnaineei, mukavele projesi, genel p.rtnamesi ve diğer mü. 

nakaaa evrakı 670 kuruş mukabilinde demiryollan İll§aat dairesinden veril. 
mektedlr. 

6 - Bu mUnakaaaya gireceklerden llakal M metrelik blr köprU montajmı 
zma mecbur olduklan evrak ve vesaik ile 937 senesi için Nafıa Meclisinden 
verilmlt mUteahhiUik vesikalarını ve fiat teklllini havi zarflarmı mesldtr .ka. 
nunun tarifab dairesinde hazırlıya.rak 2-9-937 tarihinde saat 14 de kadar de. 
miryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri liznn. 
dır. 

6 - Bt1 mUna.kaaaya gireceklerin IA.akal M metroluk bir köprü montajını 
muvaffa~Ue Y&Pmıo olmak gartI aranacaktır. (2088) (4238) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Beher topun 
muhammen bedeli 

Xwı11 
400 Top C57X82 boyunda birinci bamür 18 kiloluk kltJt 810 
200 Top 57X82 boyunda l~lnci llamur 12 kiloluk klirt 420 
200 Top 57X82 boyunda b'rlncl elvan Uğıch 42!> 
80 Top 68X100 boyunda birinci hamur 24 kiloluk k11tt 1080 
m Top amlr'Jı klM 900 
10 Kl1o BeJu boya 350 

Belediye matbaıama lbumu olan yukarda cinsi, mDrtan Ye muhammen be
clelleri )'Ul1ı ki.ğıt kapalı arfla eblltmeye konulmqtur. Eblltme 19.T.937 pa
IU't.eel gUnll aaat ıcs 4e Datmı ED.cbıen de yapılacaktır. larbwneal levuım 
mtıdUrltığllnde görUlebilir. latekliler 2490 N. lı kanmada yazılı vesika ve 470 U. 
ra 85 kurutluk nt fAmlnıt makbua veya mektubile beraber teklif mettuplarmı 
havi kapalı arflanm yukarda yazılı atınde aaat H de kadar Daimi &ıcUmene 
\'ll'melidirler. Bu mtten tonra verilecek zarflar kabul olunmu. (B) (3898) 

Belıerbıln muhammen l*leli 
55o demet Nane o,M 

f770 ., K&ydanoe 0,57 
1200 ,, Dereotu 0,91 

2UOO Kilo Tapu•k 4,28 
19180 • Pıua 2,07 

7050 ,, KeNv1z 4,65 
9030 .. Barbunya fuulyeal 9,39 

23330 ., Anekadm fasulyeı 7,98 
7380 " Çalı fuulyell 10,93 

207M ,, S&kız kabağı 5,56 
10M ,, Kem.ne kabalı 4,32 

50 .. Mm& kabalı 8,39 
300 " Ballrabafı 3 

13300 ,, Balda 4,70 
8050 " Bemlya 9,79 
7325 ,, Bamya 11.28 
8520 ,, Havuç 3,94 

HMO ., Kırdomatea 5,02 
3800 ,, Smk domateaı 6,35 

105{()0 . Adet Patlıcan 2,45 
1C5650 Kilo TA.hana 4,05 
3-iM Adet Karmbabar H,03 
8320 Kilo Semfsotu 3,57 

'50 Adet Sarmıaak 1,55 
47M demet Sofan 1,17 

18200 Adet Enginar 4,94 
37M " Kanıl 3,11 
8300 " Salata yetil 0,55 
'49ı50 Kilo Pancar 2,55 
2975 .. Dolmalık biber 4,96 

250 ,. Sivri biber 5,92 
) 

530 " Tue yaprak " 8,36 
4100 Adet Hıyar 3,fO 
1210 Kilo Ebegtımeci 4,50 

. Belediye hutanelerile diğer mlleaaeaelerlne lüswnu olan ve yukarda mlk· 
tarile muh•mmen bedelleri yaz.ılı yq aebse kapalı zarfla ekalltmeye konul. 
muatur. Eblltme 19.7.937 pazarteal gUnU saat 15 te daimt encUmende yapıla. 
caktır. Şartnamesi levazım mlldUrltıfllnde görUlebilir. lstekliler 2490 numaralı 
kanunda yuılı vealka ve 1!15 lira 46 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber teklif mektu"Oalnm ha vl kapalı zarflarını yukarda yuıh ıllnde 
1&1.t H de kadar Daimi EncUmene vermelld'rler. Bu saatten 11onra verile. 

• I 

cek zarf1a.r kabul olunmaz. (B) (3896) 
temmuz 937 tarihine kadar rBndermele 1-----------.---------------
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar ceJml· 
yen taklitlerin aboneleri kesilecektir. 

HA BE R'in 
Şeker 

kuponu 
-21-

Bu kuponları IO Sb Defl'edec:9 
giz. Onlan beq1bl u.&p eak1a fi 
ıus. ao tan..m.ı ııu ...ı baUDcle 111-
rıkurtp ldaremlze getlrenlere bir 
numara ftNCeib- Soara ulUal eko 
nom1 v~ arttırma kunmıUDUD htan 
bul fUbul taraımdan taylD ola. 
cak bir g1lnde bu Dumanlar uum 
da kura çekilecektir. Hediyeler\ 

ceman 1~ kilo ,ekerdlr. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan baıka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) lirabk 

iki adet mükifat vardır. 

DlltlCAT: 
Bilet alan herkea 7 Ajuatoa 1937 IÜDÜ ekpnnm !-far Wletlni de. 

iiftirmit bahmebdır. 
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Harbiyede 
1 

Mısırdan 

aa Bahçesi alaturka 
. kısmı 

beklenilen film .lJıldızı 

Gelmiştir 
Pek yakında seans!arana başhyacaktar. Programımız aynen devem 

•••••••••• .. = etmektedir. TL. 42&72 ••••••••••••• 

• n 
me,hur (~E İ ER) 
DOGAN mağaza-

En kuvveti ı objektiflerle mücehhez Almanyanın 

Fotoğraf maklnaları & ay vade ile P O 
sında sntdmaktadır. Bu fırsattan istifade ediniz. 
--~ ADRES: Sirkeci Hamid.ye caddesl No. i12 FOTO DOGAN ...----

18 TEMMUZ -1~ 

·rifo aşısından 
korkmayınız 

~şn<dlan sonıra hus&JI 
~;;ı geoeın koırokDolk ve 

Baş ağrıları ve ateşe kar~' 
derhal bir SEF LiN ahnıı· 
~aş DDş ve blYıtlYıını ağ(ronar• 
6(arşo ~czaınarnıeoeır<dleın 11 Dil' 

ve 11 ~ DDk ambaDaJDaırunı 
aırayoınez 

Denizcilere ilôn 
Tahlisiye Umum Müdürlüğilfl 
den: 

Karadeniz Boğazının on dört mil açığında bulunan ziyalı şa.rn~ 
çan k1smındaki arızadan dolayı bir müddettenberi işle~emckte olan ks.JSl 
sının-tamir edilerek 7.7-937 tarihinden itibaren muntazaman ve nıaIOJll 

ı rakter veçhile yine çalışınağa başladığı ilin olunur. ( 4187~ 

1 Gümrük Muhafaza genel komulaolıl 
Istanbul satınalma komisyonundaO :f 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 7306 çift pamuk ve 7306 çift dt 
çorabın 21-7 .937 Çarşamba. günü saat 11 de açık eksiltmesi yapıJac~ 

Madeni kutularda ve senelerdenberi denenmiş en tesirli ilaçtır. Eczahanelerde bulunur. 2 - Tasınlanan tutarı 3653 liradır. 
3 - Şartname ve evsaft komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 274 liralık ilk teminat makbuzları veya banka nıe 1 lsmloe dikkat : @ U3> ~ 

.~ıııuJ~~ıınıwııaııwııll!llımıJıınıııooııııııımııırnıınıı~Ellllmııınmmıooı~@ıımııınmmııı1111ınıııın~ınınıınnı111111•1111mııımııımııooımıııtJm~ıımıınınıml 

Her akşanı 
-1lemleketin en yUksek sanalklrlarlle blrllkte 

T A K S • M Belediye 
l bahçesinde 

Bestekar f anburi Salahattin 
ARTİSTLER 

SÜ ZAN 
NERİMAN 
K MELAHAT 
MELAHA'P 

OKUYUCULAR SAZ HEYETİ 

Y~ŞAR 
ETHEM 

YAHYA 

NECATİ: KEMAN 
ŞEFİK: PİYANO 
ŞÜKRÜ: KLA.Rl'.TI' 

HASAN DRAMALI: 
COMBüş 

HASAN: KANUN 
PARASKO:KEM.ENÇE 
NİHAD: NEY 

Tanburi F AHRI tarafmdan Anadolu halk türküleri. Calıku!Ju LOT
FIYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
genci tarafından BÜKREŞ radyosunda dinlediğimiz SIGAN 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 
MASALARINIZI ÖNCEDEN TEMİN ETMENİZ RİCA OLUNUR. 

• ·---:m ··==--------.. ----··----···----· .... -... · .. ········n=ıw·······:-. _....... .... ·-·--·············-·-···· ............ -............................ ·········~ 

il an o a il s·n ki il 
H ~Qn~et ~Q~QnD ~ 
:: Havanın serin olması hasebiyle 22 Tem muz perşembe g:.inüne t.hir edilmiştir.:: 

- ıt-il~ır akşam -
Bayan 

HAMiVET 

- A 
Bahçesinde _ 

OT 

Kemal özsan 
Oroloğ . Operatör 

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

nı kanuni vesikalariyle birlikte o günde Galat.'lda eski Gümrük bin 
Komutanlık satmalma kom:syonuna gelmeleri. (3868) J 

lstaobul GümrUğU B~ş MUdUrlilğUndeOS 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antraposunda bulunan satış arnbarıııd' 

iunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatro, cam eşya, hırdavat, aktariye, 
eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye eczayıtıbbiye ve emsali ve ycJ 
eşya 20. 7 .93 7 gününden itibaren her gün saat 14 den saat 18 ze kadar pas 
artırma suretile ve peşin para ile satılacaktır. .. ., 

İsteklilerin bu elveri§li satışlardan ist:ıfade etmek üzere muayyen giiJl 
c.ıtte Kuruçeşmodeki anılan satış komisycnuna gelmeleri ve istiyenlerin ••ısı' 
eşyayı her gün görebilecekleri ve satı§ müdürlüğü diğer ambarlarında <Jf• 
ulup satışı ilan edilecek olan eşyanın da bu ambarda aatılacağı ilan oıuıı7) (410 

Denizcilere ilôn 
Tahlisiye Umum MüdürlüğLif11 

den: ···---····-·······--···············--········ .. ····· ··--·-··················································· u1' n Operatör ÜroloQ n Rumeli Fenerindeki Radyofar tesisatımızm makine kısmında. btd ( 
51 D t: li arızanın ıslah ve tamirine kadar Radyofarın çalışmıyacağı ilan oıunut· 
:. ok or •: '------------------------tt ~ 

il Süreyya Atamal il - -;ı· Beyoğlu istiklal caddesi ParmakkapıH 
i Tramvay durağı No. 121 birinci ii· 
••• kattaki :: .. 
r -

1 
Muayene hanesinde hastalarını her· ii 

gün saat 16-20 arasında kabul H 
edeL ~ 

•• .•.•• m::::::::::::::::===a ımaaaa:u.-:: •• 

KLRV!V doktoru 
Necaetln Atasaau!l 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartınıanlannda daırı! 

2 numara 3 de hastalarını kabul edeı 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

muayene parasızdır. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN DEKiM 

Dahiliye M<itehaıaı-. 
Pazardan başka gUnlerde öğleden ııonre 

saat t2.~ tan 6 ya) kadar lııtanbulda Olvaıı 
yolunda (104) numaralı buııuaı kablneslnd• 
tıa.staıannı kabul eder. Sah, cumartesı gtııı 

ıert aabah " 9,6-12" ııaatıcrı hakJkl tukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon 
l239& Kışlık telefon: 2104t. 

HlER AKŞAM 
Mihılr Nureddin 

Panoıama · 
Bahçesinde 

lstanbul Nafıa MUdUrlUğUnden: 
21-7.937 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğu~decll 

me komisyonu odasında (2439) lira keşif bedelli Sıhhiye MüdürlüğilD 
lacak sığınak inşaatı açık eksiltmeye konulmu§tur. . 1 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~a~. 
proje keşif hulasasiyle buna mUtef erri diğer evrak dairesinde görUle 

Muvakkat teminat (183) liradır . 
İsteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair g 

leri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik~ 
odası vesikalarile gelmeleri. (3879) 

Üsküdar İkinci Noterliğinden: 
592 Sayılı Umraniye Kooperatifi imza sirküleri: 

Ortak No. Adı ve soy adı Vazifesi 
19 Said Dinç Yönetim kurulu başkanı 

8 
9 

Yönetim kurulu asbaşkanı 
' İbrıhim Aktop Yönetim kurulu üyesi _j 

Ali Akar Yönetim kurulu Uyesi sıt" . 
Muhiddin Sırmaçek Kooperatif Direktöri1 )l. ./ 

Üsküdar 2 inci noterliğine f'J 
Kooperatifimiz namına im1..a atmağa yetkeli zevatın imza örnelcle~ıl 

y~ ~erc~dil~iştir:. Statünün 26 mcı ma?d~si mucibince başkanla dire ~J 
bır uye ıle dırcktör veyahut başkanla bır Uye tarafından müşterekcJl t,tl" 
cak e\'l'akm kabul olunabileceğini ve vukubulacak taahhild ve iş'aratıı1J31 
lümüzü ilzam edeceğini bildirir saygılarımızı sunarız. 26-4 · _j 
Resmi mühür ve rıit".J 
başkan imzası Üye Üye Kooperatif ~·ı 

Salt İbrahim Ali 1L ~ ~ 
Umraniye tarım kredi kooperatüinin yönetim kurulu başkanı sai~f 

rönctim kurulu üyeleri İbrahim Aktop ı·e Ali Akar ve kooperatif. 11 ~ 
Muhittin Sırmaçek tarafından imza edilmiş olan 26 Nisan 937 tıırib ',ıl 
No. lu imza sirküleri tescil ve tasdik olunmuştur. Bin dokuz yüz otııı 
nesi haziran ayının yirmi üçüncü çarşaynba günü. 

Üsküdar ikinci noterliği 


