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ltirkiyenin büyü=k=b====a=yrarnı 
Sene: 6- Sayı: 1980 

Boğazlarda 
l'ürk hakimiyeti 

Geçen sene bugün bütün 
~e.v:etlere tasdik ettirilmişti 

~~raı:~n Jürkiycnin en büyük \ ':avelesi imzalanmış, bütün dün· 
'Cııc ev rı~ an biridir: Tam bir yaya Boğazlarda Türküı. ez~li 
l)ı\ı~da "M bu gün, yirmi tem- ve ebedi hakimiyeti böylece tasdık 
~ ' ontröde Boğazlar mu· (Deı.:amı ,.f üncüde) 

~ "~~ !~eni ~i~ çorap örmekle mcşgıtl oltın Japon kabinesi ... (Ön sı. 
~kir l.Uri.< Juırıcıye nazırı Hirota dördündilsü Başvekil Prens Konoye 111 arkasında bulunan 2'af, harbiye nazın general Sugi Yama, kö§e. 

de ~ekiz prens K0110ye). 

llAnı harpsiz blı lıaıp daha 

b- Japonya Çinin 
Jaır vilayetini işgal etti 

Dobn tayyareleri yolcu trenlerini 
ornbardıman ediyorlar 

~::.._----------~----------------~(:Y:az:ı8:ı~4~ı:cn:~:':de~J:__~ 

c . 
~lffG§tcı • 

eakiden mevcut iken yok olan terkos çeşmelerinden biri 

lst3iibllida 
a su derdi 
d eıediyem.iz yüzün
~ .. e~ ortaya çıkmışllr 
--t~ .. .:letde şayanı takdir bir faaliyet 

lt,t :A'e başhyan Belediye saydığımız 
0ktatarı sUratle ıslah etmelldlr 

( y azıaı 6 'HIC\d.a) 

• • 

Montrö Boğazlar konferaruıma alt lnymctll bir batıra: Konferans fçUma halinde ... 
tmıalar: Yukarıda ortada: Konferanı reisi Brus, yukarıda sol taraf: Lltvinof, a§ağıda sıra lle: V. Tör, Polltııı, Roııettf, Asım Gün 

t!Uz, T. RU§tU J.;rU, TitUleııko, N. Sadak, :Menemencfoğlu, Suat Davaz, Se.dullah, lkonomu. 

Büyük Alim 

Markoni 
1 ••• _ ......... _ •.••. ······--··----
Arkalık la yük 

taşımak 
hakkında... 

1
1 

, Belediyenin yeni 
İ ls<ararlarına dair 1 

j __ ;;!~.;~~~.!~~~ .. J 
Dört satırDa: 

Anahtarı buluoamı
yan ve delirten 

kelepçe ••• 
Dün Galatada bir cinayet oldu. K&Uedll 

mff babuınm acwna dayanamıyan ve onun 
iDUkanunı almak ıatJyeıı bedbaht -tir çocuk 
babaamın bedbaht kaWlnl bir tabanca Ue 
öldllrdü. 

HAdiaenin bu kısmı yalnız poll.sl ve adliye 
mlz1 aJAkadar eden bir ııur. Fakat bu l§in 
bir de bizi aJAkad:ır eden ciheti vardır. 
Dün kaUedllen katıl tdrlı "aklen ma:ıru .. ol 
duğu zannedilerek mU§&hede altına alınmak 
!!zere Rlzeden İltanbula. lstanbul Tıbbi Ad. 
llslne ııevkcdilmekte imiş; ve kaUedildlğl 
zaman da bileğindeki kelepçeye bir bqka 
aklı bozuk biçarenin kolu takılı bulunmak 
taym11-
Şuurlan yerinde olmadığı zannedilen iki 

baatnyı ayni kelepçeye bağlayarak aevkeL 
mek hiçbir medeni memlekette kabul edllemi 
yecek kada>: lptldat blr lbtlyatBIZlıktır. Hele 
aaabı bozuk bir biçareyi bir ölUnUn koluna 
bağlı olarak tam yanm saat bırakmak ve 
Clnu ismini hatırlamıyncak kadar delirtmek 
onu mnlnl hatırlıyamıyacak kadar delirtmek 
bUabUtlln çıldırtmak hataların en affedilme 
zl tellkkl edilebilir. 

Memleketimizde bir suçlu ancak mahkQm 
olduktan sonra c<?Zaya çarpılacatma ve bu 
cezanın da TUrk ceza kanununda tesblt e. 
cli!mlı olan, ve medeni bir insan kUtıeal tara 
tından yadırgamıyacağt 1Uphealz bulunan 
hlr ceza olablleceg-ine göre aıhht bakımdan 
suçlu telAkkl edilip edllemlyeceğl blle henUz 
ta:ıyyUn etmemiş bir lnııanr bu şeklide b!r 
yerden bir yere aevketmek ve sonra bir 8111 
nUn koluna bağlı olarak yanm saat bırn~r 
1'2ak ı:ok bUytlk bir kabahattir. 

Bu kabahaU lflemlş ve yarım saat içinde 
l:elcpçenln anahtarını bulup kilidini açmalı 
aUşUnmeml§ olan mes'ul lnıı&nm let'zlyesl 
IAzımgelmez ml 1 

öldü 
Roma, 20 (A.A.) - Guglielmo 

Marconi, 63 yaşında olduğu halde 
saat 3,30 da ölmüştür. Ölümünün 
kalp sektesinden ileri gelmiş olduğu 
sanılmaktadır. 

HABER - Gugliclmo Markoni 
1874 senesinde doğmuştu. lngiltc
rede meşhur lngiliz telsiz mütehassı
sı Sir Ulyom Pris ile birlikte çalış
mıştı. 1896 senesinde telsiz haber
leri gönderebilecek meşhur aleti ihti
ra etti. 

ı 902 senesinde telsizle Atlas de
nizini aşabilecek haberler nakline 
muvaffak oldu. 1907 de Atlas de· 
nizinin iki yanma muhabere imkan· 
lan veren umumi bir telsiz telgraf 

ôlcn bilyilk alim Mar1ooni 

servisi vücuda getirdi. 1909 da kcn· 
disine .. fizik nobcl mükafatı,, tevcih 

edildi. 
Britanya imparatorluğunun muh

telif noktalarına telsiz istasyonları 
(Devamı 4 iltıcildc) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

1592 
liralık muhtelif hediyeli olan 

Bu müsabakaya muhakkak 
iştirak ediniz. 

Artist : 10 Mayo : 10 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistin mayosu hangisidil ? 



HABER - ~Kfam posta~. 
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i Seyahat Mektupları 2Jış Süµısa: dlatµıta daie_ 
20.TEMMUZ;._ ~ 

Dr. Arasın 
son seyahatındaki . " 

ınsanı mana ••• 
va(ğaın : Şekip Gündüz: 

D 
ıştşLER1 Bakanı dol<tor RUştU Aras ve lçf§lerl bakanı ŞUkrU Kaya dUn Moa. 

kovadıİ.n geldiler. BUyUk bir in.san kUUeslnln harareUe karıııladığı iki devlet ada. 

mı, §U anda, epey dolgun bir blC.nço gösteren slya.sl temasları ve siya.si t&&U.. 

)ellerl etrafında Mnıt Şefe ve BUyük Başvekile izahat vcrml§ bulunmnktadırlar. 
Dl§bakanımmn kClh otomobil, tren ktlhlayyare, gemi ile katettiği binlerce kilomet. 

rtlik yolun iki ya.nmda.kl engin topraklarda yaşayan dost milletler hakkında edindiğl 

inUbaların chemmtyeU üzerinde duracak deı·mz. Doktor Ara.ıı gerek Bağdadtla, gerek 
Tahran ve Moskovada .aöylcdlği nutuklarla ı.ızt çol:tan, dolaştığı yerlerin atmesferi içine 
aokmu§ bulunmaktadır. Biz sadece bu seyal:atfn bir başka mana.ııı, bir başka kıymeti 
üzerine nazarı dikkati celb edeceğiz. Şöyle ki: 

Türkiye Dışbakanmın son seyahati dUne kadar yalnız bau Avrupa devletleri araBIDdJ. 
gC.zUken bir temayülUn Asyayo. lntlkallnc ba§lımgıç olmuo. Aııya milletlerinin dUnya mu. 
yazencsl mlkyasındakl kıymetlerini ldrA.k ecen bir ouura ulaşmış bulunmalarını i!ade eL 
t'li§tlr. Sulh ideolojisinin yalnız Avrupada )ayılablleceğlnl tahmin etmekte olanlar bu S<'. 

,ahattcn sonra AtatUrk Türkiyeslnln garbi Asyada ve AJıyanın mUhtm bir kısmına hA... 
Jdm olan ''§imali şarki Avrupa,,da dolaştırdıtı sulh havarllerlnln dolgun aeyahatnamelP. 
):ine bakarak ne derece yanılmı§ olduklarını cnlayablllrler. 

Dost ıranın bUyük Şebin!Jahı ve Tahranın de\•let ve diplomasi adamları, dost 1rakın 
2Jcrl fikirli hUkUmdarı ile onun güzide devlet ' 'e diploması adam.lan, dost Sovyet birliğinin 
~cfl ,.0 dcğerll mesai arkada§lan, dost Elc;aıılı;tanın genç kralı ile Efgan mllleUnln g~zi. 
~e şıılıııiyetıert AtatUrk devletinin yalnlZ ııulh, refah ve insanlık tesanUdU teb,ırine 
ınemur olan tecrübeli slyas1slno gösterdikleri medeni ve inaaııt hilviyctıerle Asyanm gar. 
J;ında harp Clleml için neler kaybedilmiş olduğunu vllzuhla lsbat etmişlerdir. 

Doktor Arasın, garbmda dolB§lığT Asya, şarki ile bugün tamamlle zıt bir çehre gös.. 
ıemıektedir. o derecede ki bu Asyadan Japonyanm .Alıyaslle Y&nyana bahsetmek bUyUk bir 
!:akmzlık olur. Top, tUtek, bilgi ve kudret Asyanrn §nrkmda h&.IA. Avrupanın bau de\1ct 
Jerlnde telAkkl edildiği ve bazı noktalarında oldugu gibi gasp, garet talan ve lmatm:. 
iJk vasıtasıdır. Ayni topun, ayni ~U!!'ğin, ayni l!llgt ve kudretin garbi Asyada medt>nlyete 
ıve iruıanlığa. 11mlt veren bir tecelll göstermesi ~arbt Asyaya hem muhte§em bir (medeni • 
insani) not veriyor, hem do tezatlar, ihtiraslar \'O tehlikeler içinde bunalan dünyaya bir ee. 
~met kıyıırr, bir yeni teselil ve insanlık gemisini kayalara çarpmaktan kurtar:ıcak yerı. 
yeni bir pusla göııt~yor. 

sıyası tarihin seyri ne olursa olsun, aım'lnr ve &slrlar ııonra da insanlığın tarihi, Ata_ 
tUrlc Tilrklycst taratmdan dünyanın Avrupa.ıınıa, Asyasma. A!rlkuma, garbına, şlmaline, 
~arkına ve cenubuna yollanan, yollanmıı olan, yollanacak olan 1JUlh eJçll,.rinln yorulmaz 
laallyeUerfnl, yirınlncl asırdaki §U muzta.rlp dOnyamn en bUyUk tesellisi olarak tanıyacak 
ve bu digerga.m faaliyeti minnetle kaydedct't>ktlr... ~kip G1'NDt Z 

1 Hadiseler ve fikirler... 1 .............._.......________._____._.._ 

Bu makinaları 
durdurmak lazım ••• 

" Acaba bu k1taplardan yenldeô 
on binlerce basanlar hangi fikre 
hizmet ediyorlar ?,, 
Va~aırn: Nizamettin Nazi} 

Bir nıUddet evvel Matbuat Genel 
Direktörlüğü muharrirleri ve eli ka
lem tuta.nları halk romancılığına teş. 
vik etmek arzusunu göstermişti. Halk 
romancılığı ile uğraşanlar ise Matbuat 
Genel Direktörii vasıtasiyle bu arzu. 
dan şalısan haberdar edildikleri za. 
man buna hem memnun olmuşlar, 
hem de bu hadiseden hususi bir tees
sür duymu§lardı. 

Memnun olmuşlardı; zir.ı geniş halk 
tabakalarının zihniyetinde ve psikolo. 
jisinde göı.e vuran mes'ut değişiklik. 
lerln daha köklü olarak ve daha sürat
le inki§afı için ''mübrem bir Jüzum" ol. 
duğuna kani bulunduklart san'atların. 
dan azami randıman istendiğini san. 
mışlardı. 

Meyus ve müteessir olmuşlardı; zi
ra Matbuat Genel Direktörlüğünün 
san'atkar hüviyetlerine azami bir 18... 
kaydi gösterdiğini, kendilerini bu mu. 
h im i§in çömezleri, ve dl.atta bigfmele· 
riyle bir tuta.:-ak "müsabakaya davet 
ettiğini" de farketmişlerdi. Bunun üze. 
rine bu teşebbüs dışında. kalmayı 

doğru bulmuşlar ve fakat müsabaka. 
ya iştirak etmemekle beraber istenilen 
şartlan ha.iz eserler hazırlamaktan da 
geri durmamışlar, bunları 1stanbu. 
lun mühim gaı.etelerine kabul ettirmiş. 
lerdi. 

İki gün evvel bazı gazeteler bu mü. 
sabaka için Matbuat Genel Direktörlü
ğüne Türkiyenin her tarafından 35 ki. 
şinin birer müsvedde göndermiş olduk. 
larını yazdılar; bunlar arasında güzi
de dostlarım Osman Cemal Kaygısız 
ile lskender Fahreddin Sertellinin ad. 
1arı da vardı. 

Osman Cemalin "Yedi alimler'' i yaz 
dığmı biliyordum. Müsveddelerini gör
~üğüm bu eserde Osman Cemalin son 
ilerece muvaffak olduğunu burada 
ltaydetmek benim için hususi bir 
~vktir. lskender Fahreddiııe gelince, 
dün bana gönderdiğı ~u mektubu be. 
:rcberce okursak ne vaziyette bulundu. 
ğunu anlarız: 

1\7.lı dostum Niuımcttln :"oı'adfe: 
DUn gazetelerde beni allkadar edrn 

bir fıkra gördUm. GQya. matbuat müdür. 
ı~o bana (Lcy!A Uo l\lecnun)un l&z.ıl. 
rnMmı bDdinnJ,.. Ben de yazmr,mı ya. 
hut ,yauyormuşnm. ! 

Matbuat müdürü mcml!'kotlmlufo halk 
ronuınlannm khnlcr tarnfmdan ynzılı•. 

bileceğini pekllG. bUir \& bunu 1eçmektc 
giiçlUk çekme:ı ııanr~·orum .. 

Mekteplerde imtihan vermo çağwda 

olmadığınız Jçln, mcçhCU bUyUk aanatkb 
lardan mü~IJ komlayonlann hu:ıuru 
na çıkmafa .!!inlrlerlmln takati yoktur. 

Hıı.rf inkdAbmdanberl ku·k bet t.ane 
tarihi halk romanı yazdım. Maarif vekl. 
Jeti mesa.lm.l takdir etti. \'aram matbuat 
mUdUrJUfü bu meNJml gönnetln .. 

Halk romanları için bana sorsalardı, 

bu işi yapmak hUyenlere eunu derdim: 
- nt:ıe yabancı olan (~JIA ile Mce

nun)lar, (I'ahlrle ZUhre)ler nvell Türk 
lr.ştlrllmell. Fakat, bundan en·rı, Ana 
dolu ha.ikon :r.ehlrUyerı bu dü:ıme eserler 
ort11dan kaldırılıp ya.lulmaiı Çllnku be. 
nim TUrkl~ti.rmek lırtt'dlğlm (LeylA lle 
)lfl<'nıın)un \'edr hanında yenldtn eUI 

• bin nUııha olarak baatrrılmakt.adır. Göde 
rlnden öperim. 

lSKEN'DEK FAHREDDİN 

İskender Fahreddinin bu mektubu
nu oukyune;:ı evveli dehşetli bir azab 
duydum. Zira bu kıymetli arkadaşın 
bUyük olacağından hiç kimsenin şlip. 
he cdemiyeceği yardımını temin ede. 
memiş olması Matbuat Genel Direktör
lüğünün ve halk romanları servisinin 
hesabına kaydedilecek büyük bir za.. · 
rardır. Sonra bu azabı bir isyan takib 
etti: 

- Nasıl? • diye bağırdım . Böyle 
yepyeni bir hamleye karar verildiği 
bir anda o eski tabıdan 50 bin nilsha 
daha basmıya kalkışanlar var ha? Bu 
hareket, köylerimize ve genis halk ta. 
baknla.rımıza abur cubur satanların 
düpedüz meydan okumaları, mücadele
yi kabul etmeleri manasına gelmez 
mi? Büyü~ cür'et doğrusu ... 
Eğer biz, Türk halk edebiyatını za

manla tığradığı tereddiden kurtararak 
halkın eline mükemmcl ve faydalI 
eserler vermeye çalışırken, bir taraf. 
tan Vezirhaı;ılarınm kuytu ve loş köşe
lerinde paslı ve gıcırtılı makinelerle 
harıl harıl e5ki rnuzahrafat basılıyor. 
sa bunun karşısında lakayt kalma. 
maz. 

Bu kitaplP.rı yeniden 011 binlerce 
nüsha basanlar bunları siirmek için de 
elbet gizli gizli tertibat alacaklar. 
dır veya almışlardır. Belki yarın, Os. 
man Cemalin o güzel kyabı ba.sıldığı 
zaman bu kotü eski herı.elcrin simsar-

.................................................................................................................. 

·Bir öğün sıcak 
yemek 6,5 kuruşa! •• 

Bu ucuzluk Kayseride bez 
fabrikası işçileri içindir 

Va~aıın : Hüseyin Rifat 

Kayseri fabrikasının işçilerine mahsus apartımalt 

(:! (4) ) 

Kendi başına bir alem olan bura· 
da daha neler ve neler yok ki 1 Fut· 
bol var, tenis var; jimnastik, at ko· 
§USU yerleri var; Baylar, Bayanlar 
altmış metre uzunluğunda ve bir o 
kadar genişlikte plajı var! Mayoları· 
nızı beraber almayı unutmayın sa
km 1 . 

Bitmedi daha var... Hola ''ar .. 
Fabrikanın kooperatifinde yyiccek, 
içecekten, tepeden tırnağa kadar gi· 
yinip kuşanacak şeylerden hepsi var, 
mesela kundura mı istiyorsunuz; 
bez fabrikasının öz kardeşi olan Bey. 
koz fabrikası kunduralarını karsız 
ve hususi bir fiyatla veriyor. tuvale
te çok mu meraklısınız? Onlar da 
her nevi emrinizi bekliyor. Tırnak ci 
lası bile! 

Amele için, memurlar için ayrı 
lokantalar mevcut; amele için bir ay 
sabah kahvaltısı, sabahtı akşamlı 
yiyebildiği kadar ekmek, ~azı .gUn 
birer, bazı gün ikişer kap " yem-ek, 
hazan tatlılı, meyveli ... Ayda altı li· 
raya! .... 

Herkes muayyen zamanlarda 
muktedir bir dişçinin sandalyesine 
oturmak mecburiyetinde; kolay ko· 
lay ihtiyarlamıya müsaade yok! He· 
le hastahanesi ... işçi yalnız kendisini 
değil, evdeki çoluğunu, çocuğunu 
bile bedava tedavi ediyor. Başı 11ğ
rıyan herhangi bir hasta inceden İn· 
ceye muayeneye tabi; muayene sı
rasında bay doktor ameliyatı iktıza 
ettiren bir şey görmesin; hemen bı· 
çağı yediğiniz gündür; fakat bC§ on 
gün sonra ağzınızdan dökülen dua· 
lann da sonu gelmez. Eğer fıtığınız 
falan varsa geçti gitti demek; haydi 
bakalım, artık doğru futbol sahasına 
koş! 

Sahi .. Buranın futbol mes-;ı-; 
öyle iki kelime ile geçilecek şey de· ' 
ğil... Pazar günleri üç dört bin kişi 
fabrika sahasına koşuyor; çünkü 
Kayserinin bütün maçları burada 
yapılır; amele futbol takımı Kayseri 
şampiyonluğunu almış; bu gidişle 
"Sümer klüp,. bit gün Türkiye birin 
ciliklerine girecek. 

Fabrikanın iki de mektebi var; 
biri işçilere. Her yeni gelen ameleye 
bir ay burada staj yaptırılarak umu· 
mi malumat veriliyor. Orta 've ilk 
tahsil görenlerle sanat mektebinden 
çıkmış olanlardan ise usta yetiştirili
yor. 

Ben bu malumatı alırken bulun· 
duğumuz daireye fabrikanın dokto· 
ru girdi; dün gece bir amele evinde 
bir doğum ameliyesi yapan doktor, 
şimdi de ikinci bir doğumdan dön
müş; yüzünden yorgunluk değil ne· 
şe dökülüyordu. 

rum. • .. 
Ortalıkta küçük bir hazırlanma 

!hissi duyuyonnn. Neye 1 Biraz son· 
ra onu da öğrendim: İ§İne, gücüne 
üç ay muntazam devam eden, arka
daşlarına hoş muamele eden yavru
lara idare, fabrika mamulatından 

ölçü üzerine dikilmiş bir kat elbise 
ile bir de gene ölçü üzerine Beykoz 
kundurası hediye ediyormuş; yavru. 
larm yüzlerinden akan sevinç görüle 
cek-şeydi. Bu \lir çalışma mükafatı 
idi; esasen ameleye bir iş,' bir de pa
zar elbisesi verilirmiş: f' abrikada yal. 
nız berber yok. Kendi kendine traş 
olmayı adet edindirmek, 'kendi ken-
dine temizliğe alıştırmak maksadiy
le tutulan yol çok doğru: yatakhane 
!erde traş olurlarken gördü~üm kim. 
seleri iktısat ediyorlar zannetmiştim. 
Meğer maksat pek başka ve pek 
mantıki imiş 1 

Fabrika etrafına bir sene içinde 
serpiştiriliveren 10.000 akasyanın 

hepsi de tutmuş; şimdiden ortalık 
yemyeşil bir hal alını§; program mu. 
cibince gene senede en az altı, yedi 
bin ağaç dikileceği düşünülürse se· 
kiz, on sene içinde bataklık, çorak· 
lık olan bu sahanın alacağı hali göz 
önüne getirmeli ... 

Hüseyin RIFAT 
( :{.) Bu makalenin ilk kısmı 

dünkü sayımızda çıkniııtır. 
... 1 

Pür o 
J 

sigaraları 
•rutııncUde 2 liralık ı.ı10 liralık ve 1 lira. 

- ---1 ··ı .. d ff'latı' u un u,,. )tıl 

T RA.MVAY beklerken~ . §;ıeet 
çıkan sanlardan bırı ~!Si 

diye ödüm kopuyor. Gerçi öY1~1 ı 
!atla açılıp satafatla. kapaJllll dııfl' 
oluyor; oturacak, hatta. ayaktı c.P 
cak yerleri de insanı öteki1erdeJlı111 !l" 
rahatsız etmiyor. Fakat _?ıılll us:ı•d 
hanlığında da cigara içmcgc fll 

yok. .,. ı..r 
..,~"' 

Geçen gün Beyazıt'tan köpıi\1 (-' d· 
cektim; o sarı tramvaylardaJl t>~ıı ; sSo ı. 
di, bindim; daha kimseler yolt dııf' larlJ1~ 
hanlık ta açık pcncerctıi1ı ya111~dil ··~" 
dum, cigaramı yakmak ist~1~~11cr lh •• 
sak!" dediler ... Neden? dedınl' ıel ""f 

. ahatSl l re açık, dumanın kimseyı r . }JJ:;;. ~; 
ceği, kimseye dokunacağı Y0~· ıııe~ 'a 
kakta içmek, ha burada 1?4'tflllı 
Dinletemedim, yasakmış; ciP1 ..... Jlcf~ ~ 
itina ile sardığım cigaranıı i~. 1?1 
çekmeden atmağa mecbur old 

1 
ıu~ 

Tramvayda hafiften bir Jllll~ ~ 
lurup bostan dolabı gibi el a.ıcn: (; 
Bmı ağrıtmak mubahtır; Jllusı lıjOIJ 

"ki ,-e ti zel • sanatlerdendir, teşvı 
1 
~ 

ycsi lazım gelir. Watman, call.Je ~ 
yince, fren yapar ve bu gırJlU 1ı~~ 
!anızı kazana döndürür, scS ~çt!JI"' 
maz.smız, doktorlarınki gibi .~ıı>" 
meselesidir. Ge~i tramvayda 1 

• ti' 
sası kurmağa müsaade yokt~<f 
herhangi bir zatın sendeliy.e de ,il 
binip müvazencsiı;ıl kaybcdııı~ .. 1"' 
tutunuvermcsi menedilcmenııeı:~~ 
kı kokusu gibi soğan, sarmsalC ıfı r 
da müşterileri rahatsız eaeccl< ıJ,,; 
den sayılmaz. Yüksek sesle J<otl~ 
Iara, kahkahayı savuranlara .. 11 ~ 
karışmaz; hatta hiç tanımadı~ 
yolcu ile tatlı tarafından açı~.;., 
zı ve diğer "evsafı cemile" nııl ~ 
maruza, arada sırada etraf ıntı3 ~ 
"Acaba daha kimler ha)TJ.Il 0~ ~ 
diye gözlerinizle sorusturınaJl pe' 
vardır ... Fakat cıgara, aç.ılt 

1 
~ 

yanında dahi, yasaktır: hcr.ıt~S '·! 
SlZ cdef:\1liş, herkesin sihha.tıP" 

6 •' nurmu.5.... 8 ~ 
1 

Halbuki bu memlekette ci~ f 
manından rahatsız olacak ad ~ ~ 11 

azdır. Başka memleketler ~~~ef· fi' ~~ 
yok: onlar alışık olmıyal)ılit " ( 

'!OP 
kat bizde cigara içilmiyen e'I ~ 
bidir; hemen hepimz, do~d ıııde ı"' 
günden beri, cigara dumanı ıÇ tf 
§arız... Gerçi bazan vapurısrd11:11' lıl' 
!erde insanın yüzüne bayın lt~~itı 
karak, cigara dumanını, eııer~~r f 
darbesiyle dağıtmak istiyen ~ııııJI 
yanlara, baylara rasgelinir. er~ 
birkaç tanesi belki samirnid~~ o 
ten rahatsız olurlar. Fakat ÇVDdlle 
reketi, mu~eret adabının keJl etJl1 
bahşettiği· hakla, sizi rahatsı~ş 0 • 

için yaparlar. Biraz da göste~ )ıe ~ 
diye, Frenklere benzesinler .. ı/ 

·ı o•· 4 parlar. Zaten dikkat edcn5enı i': 
ellerinde Fransa'dan, A.1~3~11ftJ 
gelme, en ~ağı cinsten bır uııUJ' 

gazete veya bir roman gori1~5 ıtit1 
Tramvaylarda o gibi gazetele~; J 1 
ları okumağa cevaz vardır ıl 
pencere· yamnda dahi cigıırıı t r 

yasaktır!... : .. 1 >Y jtt 
Nurull~~I ~i 

_A_k_ş_e_h_l_r_d_e_b_l_r ver ~ 

yolsuzluğtı ıl''\' 
• • • te 1 

Akşehirde malıye işlerını (ıletr'' 
:nekte olan maliye kontrol 1111uıııır 1 
rından Nafi Duran, kaza rna i~ sc~;, 
ğünde hazinenin r.enevi yet~ ı:ııı~ 
bin lira zararını mucip olan bır iiPııt-1' 
koruma vergisi yolsuzluğu ı!ğıl" ~ 
.:.rtaya çıkarmı~tır. Bu yolsuz rıtt~' 
nunları tesbit edilmiş ve haltta 

r.uni muameleye başlanmı~tır· I tl 

Fiyat dilşme6 ~·l ~ 

Ne mahviyetkar, adını bile ver-

13 temnıu,z, tarihli Arap saçııı~ıştl-. 
ver"' _,wY 

lık pUro sigaraları vardL llk sah~bl eve [6875 kuru§ oıcrv 
Deş kardı!§ dUkkAna giderek 20 §er lira Bu bllmecemiz doğru baıtede 1 

lan halkın kulağına şöyle f:sıldıyacak. 
Iar: 

"- Almayın onu! Sahtedir. İyisi 
budur.,, 

Böyle bir tuzak haznhyanlarlJl ku. 
laklamu Eimd_iden bükmek ve onlara ! 
yarın bu tarzda söylenecek bir çift sö
zün "inkılab aleyhinde tahrikat., ad. 
dedileceğini bildirmek doğru olur ka. 
naatindeyim. 

Nizamettin NAZiF 

verip tam 12 ,;er kutu sigara aldılar. Aldık • kişi hediye kazanıtnştır. 61 /. 
ları sigaralarda ayrı ayrı çeşltlerden bulun. 1 - Nebahat berksun Kadıl< ~ 
duktan başka, kardeşlere 20 llniya.' 12· kutu Vişne sokak 31 sor'1' 
ıılgara satın · almak için mUmktin olabilen 2 - Mfda Kuralı AksaraY 
her türlü kombinezonları kullanmışlardır. kak 14, 

Şimdi bu kardeşlerden her blrlai 2 lira 
1.50 lira ve bir liralık sigaralardan kac:nr 
kutu salın almı§tır.? 

Bu bllmec!?mlz mUltll.tatlıdır. Halleclenlcr 
den iki kişiye hediye verilecektir. Cevapla 
rın 26 temmuz tarihine kadar yollanılması } 

Hl.zımdır. 
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' '"'1t ~üşiim : 
-~ ---1-.a". ~çOılkkuyu. 

""n ba ae~ şuna 
ki Hu eyi enler ... 
n~·e &ahnel~r(a~'.idin "1 faya .. haki

da onun 'ib· ıy~ bir serisi vardır. 
V g ı hır şey: 

teli apurla 8e . l 
d:•. 0lduk} }a ıat ediyorduk. 'e· 
·gırıı arını he .. 

~ru "atanda 1 nuz tayin edeme· 
~ a~latınd! ardan mürekkep bir 
çlerin;j b" ~on\lşuyorlardr. 

J . ...... Ot en ır,: 
llJ Olllob"}! 

• 
1 er ucuzladı' d • ~1nh ... • e· • 

l~ın Ut ben . 
1 &andılll tın meselesini açacak 
tvJinı • 

~ b' • anı boyun ba .. 
:•·alaylı ahı 

1 
~sız, traşı uza

ba,,_. Evet U Y r goz kırptı: 
•il·L ... cu;d 
ı-~dinlea· 

1 
amrş. . Anlatın 

~"t ın ... 
•·ana a l 

.. l ....., 1 • . .ea endiler: 
..,ın~- §ıttınız mi b· . . 

t'Qll Reçenl . ızım arkadaşın 
....., Ne o) erı ,efendi kaptan~ 

.ı ....., tı rnuı baka! 
"t b"· utnzin ım L. 
!\ •,ll~d ucu~ad . 
'JJ\~ ~ on hcı t .1

: otomobıller· 
n ıstı"fad enzılat oldu ya C c etrn· ... 

ıı_ • rupu . ış .•• 
lyj . n ıçindek. h 

~Otd &ıYinrni• b" 1 erkesten da-
lı: ""' ır genç ı"t' eli , ıraz e · 

Y~ Bırakın AlJ 
~· .tılar da ahınızı severseniz. 

~·~.... Var ... Beni rezil ede-
rıtanlı· 

...... tl • 

~~ o l\elil ol D 
·,. L ~lelik! ··· cf e konul A -., uc) . c ak) ı...__ ... n 

l kı... • rnı '-'Qfrna dcv§İrir-
~ a"ıa 

1-taf oynıyan 'k. k' . 
...._ a koyarak 1 1 1§1 zarları 

~>. Anlat Ali 'h ba§ını kaldırdı: 
.. a aşkına... Ney-

~' N ' }'u) c olacak.. . 
b... ~ \ı bi:t·· '··· Bızirn K·· "k :ı~ 4Un . uçu • 
~ n toplam zdaeytınlerini daha a-
. ~,. rıc \l n aatrn K 
~~ . ~ra]a 1f·· oymuş 
~ ~ıdc bir ~~· Ver elini latanbul... 
~ ... er .. kantada -. ba da 

''ltrı.J_ ·•Cted . • .. ı, r 
''b. - '4il .J_ be. ıse, çekrniı kafayı 
l~...._ ~ ırkı ··• 
~ -...ı& be • z pcydalanmı§ .. 
ı ı.: 'ttı· n1rn a•k · ı:' 'Cc ı 1tı "•k ' ~ ıma ıç .•. Bir de 
ıt ol.iL , ına ıçey· 1 u}Qı \ll\u§)a k .ım •• derken 

\ı: r ıvamlarını K·· '"k .• .. uçu 
~rı 'Du 
~ • c Yah, ı nya sana fedadır! Sö· 
·~ "Uırn~ N .. Y· lt e~lcneİi~} ercdye ~idelim~ ... 

•• ~: • emı§ ... 

~tt:" Ah A dt ıl"rl • rnavutkö .. .. 
illi. · Akıntı b Yunu pek 

-ı. urnun .d 1. ''"· . a gı e ıml 
oıo ~, t"'. 1 

'rıot:•111 er Ak 
~c: "ı,... uilc b· ıntı burnun b' 
t(i ~ ınerek s· . a ır 
)le b_ç l>ara d" ... ızımkisi §ofö. 

'lh. ıt " 1Ye a -·ttı. • &aatc ·· orunca, adam 
<re~· goz a•- h ' .,4 

1 ka~tarak .... ., emen tak-
''l( 8 lira · 
•• İ.içiikk .• demesin mi} 
'r-_ uyulu iti '•v '-<lnı.... raz etmiııı · "'-ad .. • nası} l >' • .. ın atı) o ur} 

~ ........ v illi§: 
~11hıııcıa er, güzel' 
~hele h'aYıptır ... K':d·· Pazarlık la
~~ trı ıç olmaz .. K'ı:lann yanın-

8Ö"}crak ctrne Şı f rlı:< değildir. 
JC...._ ·•o'" f ''J ·••ez... or e eneli ya· 

Q\1. · ttc bu b. . • 
\o~ 'Cltltrııı 4 ızım av 
' l~tiy a 8 lirayı .. stnak . . toy da 
~ r kad tası için ... D~~:Cı _ıle Arna-
1!tc, b· rnla tof.. Ufunun ... Me-
'tt' ır b f or aft 

ırıirı Pa a ta Yedi b ~a -~iyosmuş .. 
~ dtı"'d · · ralaıınr 1 Ulun zeytin-
~ ut;·· stanb ld 1 ~b 1"'u gibi k l u a ... Dıra-
cL · • aıtar 1_ a dı ş· d" 
\. ~t1ne 8 ıt kö8 k'· · .. 1m ı kuyru-
'y~ ~o1 .. ~:· Orada b.03 donüyor mcm 
lıh ··•urıde . ır sen d h 

'arıa."bc Pınekl . c a a. kah· 
····· eyıp oturacak .... 

.J· 

.. 

U;:xıl-1.ardaki çocuğu seyrediyordu 

'fren fiyatlarının birdenbiı e yarı.dan 
da daha aşağı indirilmiı olması Florya
ya karşı, şırnJiye kadar görülmemiı bir 
rağbet uyandırdı. 

Bu rağbet, b::ıki daha da bir misli ar
tabilirdi. Fakat Floryada plaj fiyatları 
o kadar pahalı, ourada bir t.ün geçir • 
mek ı> kadar k.O:llfetli bir iş oluyor ki, 
yol parasının ucuzluğuna rağmen, ı .. 
tanbul halkından bir çoğu Floryaya git. 
mekten çekiniyorlar. 

Geçenlerde bazı gazeteler, maliyenin 
aldığı kontrol tedbirlerinin de plajcı • 
larrn antre ve kabine fiyatlarında bir 
arttırma yapmalarına vesile teşkil etti
ğini yaznuilardı. 

Gerek orada yaptıfım tahkikat, ge • 
rekse sonradan alakadaı !ardan öğren. 
diklerim, hakikatin böyle olmadığını, 

mali kontrolün plaj fiyatlarının yük • 
sekliği ile hiç te alakası bulunmadıtını 
gosterdi .. 

• Maliye, plajlarda alınan aı.tre ve ka. 
bine ücretlerinden iki nokta fan alaka. 
dardır: Damğa ve Tayyare ı es?lli.. 

Maliyenin kontrolü plajcılar tara -
!ından mütterilerden alınan ücret ka • 
dar bilet kesilmesini istihdaf etmekte. 
dir. Bu cihet kalabalık günlerde plaj 
kapılarına ikame edilen memurlarla gay 
ri muayyen zamanlarda de!~erdarlıktan 
gönderilen kontrolörler tarafmdan mu
rakabe edilmektedir • 

Bu işin f iyatlann ucuzluğu veya pa. 
halılığı ile bir münasebeti yoktur. Ni. 
hayet halktan alınan para:-ıın v~rgisL 

nin kaçırılmasına mani olmak için alın. 
mış bir tedbirden ibarettir. 

Antre ve•kabine fiyatlarımn pahalı 

olması keyfiyetine gelince: Plajda mas 
tecirleri bunun sebebini §Öyle izah edi . 
yorlar: 

- Plaj mevsimi üç aydrr, bu mü.ddf't 
zarfında havaların iyi gitmesi şartivle 
iş yapabileceğimiz zaman cumartesi ve 

pazar günleridir. Plajları helediyeden 
müzayede ile çok yüksek bir fiyatla tut 
tuk. Mü,terilerden aldığımız antre kil· 
gak büyük kabine ücretlerinin tarife • 

• sini belediye tesbit ve tas.dik etmiştir. 
Biz belediyenin tasdikli t.ırifcsinden 

fazla ücret almıyoruz. Bilakis iş olma • 
dığı günler tarifeden daha ucuz fiyatla 

kabine veriyoruz. Sonra adi günler ta
rifesi pazar günlerine nisbetle tenzilat. 
lıdır. Binaenaleyh daha ucuz bir fiyat. 
la halkın plajlardan istifade edebilme -
si mümkündür. Ancak icar fiyatları da 
ona göre indirilirse .•. ,. 

Fakat büt\in bunlara rağmen Florya. 
nın iyi plajlarından birisinde, iki ki'i • 
nin bir gün geçirmesi <'~gari 7-S 
liranın içindedir. Hele belediyenin yeni 
plajında. bu 1 O lirayla da olamaz. 

Plaj fiyatlarının pahalılığından ba~
ka büfe fiyattan da, aklın alnuyacağı 

kadar fahiştir. 

Maliyet fiyatı yüz paradan da daha 
aşağı olan bir {İşe gazozu, burada 1 S 
kuruşa içersiniz .. tki peynirli sandu • 
viçle bir fincan çaydan mU.ekkep bir 
kahvaltı için, sizden tam 60 kuruş alır. 

]ar, hele karnınızı doyurmaga, yemek 
filan yemeğe kalktınız mı, tam mana • 
siyle yanmışsmızdır. Çünk'J bir lokma 
yemek için bir a~uç para vermeniz l.i. 
zımdır. 

Fakat gelip işi bir kere de plajcılara 
sorarsanız, hepsi de hallerinden şika . 
yetçidirler. 

1 
- Tren fiyatları ucuzladı, çok kala· 

lstanbul konuşuyor! 
.................................................. 

FLORYA 
Hala pahalıdır 

- P:aj:ardaki mali kontrol -
halkın zararına oıamaz 

Pili/ salıipleı ini11 bin bir deı eden su 
ihtikar yapma-getiı ip mütemadige11 

laıına kat'iyen göz gummaınalı ve 
1' loı yadaki fiyatlar, herkesin, her gün 
gidebileceği bir hadde indiı ilmt>lidir. 

Vazan : Habeıcı 
balık geliyor amma, yine de bir şey ka. 
zannuyoruı:, diyorlar. 

- Nasıl olur? 1. diye hayrtt edene • 
niz, size uzun uzun hesaplaı çıkarıyor
lar. 

Yani halktan, antre, od.ı !drasr, büfe 
parası diye aldıkları bugünkü çok yük. 
sek fiyatları bile az görüyor, mümkün 
olsa daha da zam yapmağa niyetleni • 
yorlar. 

Fakat plajcılar böyle <lı:işünecekleri • 
ne, pazar günleri istisna ~derek adi 
günlerin fiyatlarından tenzı12t yapsa • 
lar ve artacak işin cirosundan kazanma 
ğa baksalar acaba daha makul hareket 
etmezler mi?. 

Plajcılar içinde, benim en haklı bul • 
duğum Floryanrn Yeşilköv •stikame • 
tindeki son plajını tutan Anastasın der. 
di oldu. 

Ne kumunda, ne de başka yerin • 
de diğerlerinden hiç bir değişikliği ol. 
madığı halde, istasyona bira.· uzak ol • 
duğu için, belediye buraya çok diiıiük 

bir fiyat koymu~tu. 
Adam, benim plajıma öbürlerin. 

den kat kat aşağı fiyat koy:Iular. Ne 
eksikliği var ki buranın diye r ve §U he 
sabı yapıyordu: 

- Biz 20 kuruş duhuliye, 10 kuruş 
ta kabine parası alıyoruz. Halbuki bu 
1 O kuruşun 5 buçuk kuruşu vergi gidi. 
yor, bize 4 buçuk kuru§ kaltyor. Pazar 
günleri de ayni fiyatla çalışınca, kazan 
dığınu~ı artık siz hesap edin .. Bereket 
işler çok iyi de, vaziyeti kurtarabiliyo. 
nız. 

Plajcılan böylece dinledikten sonra. 
artık biraz da eğlenmek, der.ize girmek 
için tekrar kendi soyundu~um plaja 
gitmek üzere sandala bin.diın. 

Bir hafta evvel 5 plajın hepinden bL 
ribirine serbest serbest geçilebi1diği 

I 

' 
----·- ~ 

Yüzmeden istirahate 

halde, şimdi, herkes kendi hududuna 
bir parmaklık çekmiş, plajla! biribirin. 
den aynimış. Fal:at denizin İ!jinden yü. 
r:.iyerek plajdan plaja geçm~k yine ka. 
bil... .• 

Sandalla geçerken kumda kayna~an. 
)ara baktım .. Kuma gömülüp te kendini 
güneşe yaktıranlar müstesna, bir alay 
insan, mütemadiyen oynaşıyorlar. Ki • 
misinde iri iri lastik toplar var. kimi • 
sinde de tıpkı simite benre halkalar var. 
Bilhassa kadınlar bu seneni;ı en birinci 
plaj modası olan halkalara çok düşkün 
görünüyorlar. H/\ BERCt 

(Devamı 7 incide) 

Flmyada dinlenenlerin bile Tcanı kaymyordıı 

Serin .ıtu, kutn-r.tli giiıırş, gil;;c1 kunıl·ır vo cfrn.ffo. oyna§ıa-nlıllr Haberciyi cnş· 
turmu~. 110 ttinirlerini !JCrmi§ti. l\' ihayat dayanamadı, J\endhıi bir dev 

aandı ve Çobmı Mehmode Baldırdı 

Çoc111.· piü'116§C t'c sıh1ıat 1.-ımıTnrda 
oynııynrdu 

......., ................. ~ ••• , .. tlQMlılıltl ......... - .............. -

CUMHURJYE'rte: 
l\L Turhan Tan bu eab&bkl slıtunııuu baı.1 

J:lizel ısöz.lere ha ret.ınııttr. Bunlıırdaıı bir 
J.ııçmı qağıya alı.) onıı.: 

• HUrrlyete zincir vurmak tııtlyenler, 

rUz;-An hapııetmeği dU§UnUyorlar demektir. 
() gibiler mutlaka delidirler. 

'io Nen varsa onu göater. 

• Cehlinden kork, ulandan korkffia. ÇUn 
kU ceJılln ne kamı doyar, be gözti Ne 1z.'anı 

'ardır, ne insafı! 

• EkmeğiDl doğramak ba;ıka, tiridi ye. 
mek gene ba§kadır. 

!Jf. Hariıı, helAk olur da haberi olınaz. 
• İnsanın himmeti luymetldir. 
:t- Sen nıuııl rızkmı ararsan rızkın dn seni 

öyle arar. 

• Ylireklrr. yumu§ak sözle avlanır, gu_ 
leryUzle be.!lenlr. 

lf. Açık yUreklilere hrr yUrek açılır. 
• Blr§E'yln fer'l aelından haber verir. 

:t- Zulmün sonu vicdan sarıuııdır. 

:t- Az Uzuten belki çok y&§ar. Fakat ha. 
. yatın zevki hemnevlnln elemlle elemlennıE'k. 

tedir. 
~ Yurdunu seven yıırdsuz kalmaz 
~ üstUnU örtUp içini çıplak bırakma : O. 

ku, öğren ! 

il/o Rahm~t zahmetten doğar: Gök karar. 
madıkça yağmur dU§mez. 

:f. Hakikat belki örtWür, fakat görUlnıcz. 
il/o İyilik düşünen iylllk bulur. 
* Saadet, erkencidir. ı:::r uyanıp çnll§mıı. 

ğa başlayanları ara.r. 
~ Anaya babaya g&terilen ııayg; tablote 

ödünç para vermele benzer: EvlAt v ahfn t 
bu borcu !S<ier. 

• Borcunu lSdeı:ıılyen, alaca~nı tahsil ede. 
meı:. 

~ KötülUklerl lylllkle ıslah etmelidir. 1<n_ 
tUıügll kötülükle gidermeğe çalr§mak. yan. 
gma lförllkle gltme)1 andırır. 

• Elemini 11aklamayanlar, hastaltı~ını 

başkalarına qılamaktan bO§luan nmertl"te 
henzerler. 

:f. Ver, fkat unut! 

KURUN' da 

Moskovadan dönu, 
'Ncaret sermayedarlığının ve arkadRD it. 

tlği fstııA.cı orduların dikte ettikleri politll • 
seyrini dünya sulhüna hizmet ve meden\ in. 
kl§anara lmkAn arama.k şeklini alrnıştır 

Lozan ııulhUnde ve :Montrö tnukıı.velesl im. 
zaıanırken, gözüken bu ruh 920 denht'rl Ti.Irk 

• Sovyet dı§ politikalarında ~8.!Jml\7 h:r 
prenıılp olmuştur. 

Ağa TUrklyesl, ln§a Sovyetlerl \le öylf' t •r 
l'at U?:f'rindo blrleşml§t!r ki, bıı iki caml,. 11ın 

l•irlbirlnden a;>Tılmaııı için hiç bir sebep ~·ok 
tur. 

SulhU bölUnnıez bir birlik sayan Türlt!\-~ 

ve Sovyetıer zaman zaman sulhU par< Allı .. 
nıal<, ımlhü bir harbin mukaddimesi hRllne 
koymak lstiyen tı-cavUzkAr lddlalar•a ltar,ı. 

lqmışlardrr. / 
Bu iddialar, sulh aleyhine hıı.zırlanan kıın_ 

daklar menfaatlerini, ideallerini. ist rik lıı. 

tikballnl güdenler için bir yakınlaşma ' 'e. 
ı.ilesl olmuştur. ' 

Şükrü K:ıya Ue RU§Ui Arfls ld .. aıl crlnl 

hilen. beşeriyet için saadetleri tahakkul< Pt . 
llrmenin yollarmı sıılhte btıllln lnııanlttrın 

lılrer timsali olarak Moskovaya gittll"r. ay. 
ni hava. ayrıl hiıı . Jtynl ar:ı.nları ta .. ıvan itı. 

!arıların sulh isteklerini, ııulh da,·aıann• 1.,lr 

daha dinlediler. Bize sttvgi, dostluk "~ sulh 
garanUt1inl ı:etırlyorlar .. 

Halbuki, Mençlkof korku ve deh~et ~rtl. 
rlr, TalA.t pqa minnet yötllrtirdll 

( Sadri Ertem) 

Snltnna'"'mette 
bulunan eski esPrler 

Uç senedenberi, Sultanahmctte A· 
rasta sokağında hafriyatla meuut elan 
profeıı:ör Bakster, son günlerde yeniden 
bir ~ok mozaik, ilk Bizans devrine ait 
bir çok sütun ve sütun başlıktan, ziy-

net makamında kullanılması yahut içki 
takımlarından olması muhtemel bfr~ok 
küçük tipte çanak, çömlek. heykelcik 
gibi şeyler meydana çıkar:mııtır. 

Bu mozaiklerin yanrbaşlarında ve alt 
, seviyeleri hizasına gelmek üı:ere b~ 
birkaç da salon kcıf edilmiJtirJ 
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F d • d 1 k Hariciye ve Dahiliye er ınan ge ece ay veklllerlnl kabul etti 

memleketine dönüyor 
Mominı Post sezeteai Sofya muha

biri bildiriyor: 
Bulgariatanın sabık kralı Feroinan· 

dm. gelecek ay Bulgariatana geleceği 
haber veriliyor. Çar Ferdinandm ıu zi
yareti, 1918 de Bulgar tahtndan çekil
diğindenberi Bulgaristana ilk gelişi O· 

lacakhr .. 
Çar Ferdinand, bugünkü Bulgar ha

nedanını 1887 ide ilk kurmuş olan a· 

<lamdır. Ve söyler.diğine göre, Aiusto

sun 15 şinde bu hanedanın kuruluıu

nun 50 inci yıldönümünü kutlulama 
larında bulunacaktır. 

Kutlulama merasimi, Karadeniz kı· 

yısında Varna şehriı1de yapılacaktır .. 

Ve şimdiki kral Çar Boria, bu münase

betle, henüz iki aylık olan veliahdle 
birlikte Vamaya gelecektir.,, 

~Türkiyenin büyü~ 
bayramı 

(B04 ta.rafı, 1 inciM) sunarken Boğazlar için kanlanm dö. 
ettirilmişti. Bu mukavele saat 22 yi ken Türk şehitlerini hürmetle anar 

:·biraz geç.erek Montröde imzalanır· ve gazileri selimlarız. 
ken bütün yurdda halk büyük mey· ç· d h 
danlarda hoparl.?rl~ ~!11da ~k1i· 1 n e arp 
yor. Atatürk T urkıyesının yem za. Şan&"bay, 20 (A.A.) - Çın Harici • 
ferini kutlulamağa hazırlanıyordu. • ye nezareti tarafından Japon elçisine 

Nihayet 20 temmuz '936 gecesı 1 tevdi edilen muhtıranın esulan ıun • 
Boğazların açıklığından ıstırap ve lardır: 
cndişe_du~an Tür~.m~lleti?in bu ıstı. 1 _ ÇUı, .daima, vaziyeti daha ziya. 
rabı dınmıf ve T ?J'kıyenın en ~as· de vahimlegtirmckteır teva.kld eylemiı, 
saı noktasında tesıs olunan ~?1nı~et • fakat buna mukabil Japony~ Hopciye 
ten dolayı memnun ve musterıh. ı;nüternadi surette takviye kıtutı yolh. 
müteşekkir ve müftehir sabahle· yarak Çini müdafaa urtiba~ atmata 
yin dahi dinmiyen bir bayram yap· mecbur etıniJtir. 
mıştır. 2 - Naılkin, Hidakoya 12 Temmuı: 

Bu esnada Türk ordusu gece Bo. tarihinde ka.rJılıldı olarak harkeatın nl· 
ğaz.lar mmtakasme. giımiştir. bayete erdirilmesini ve takv~ye ıataıan. 

Geçen sene bugüne takad· nm ceri safnJınHnU teklif eyJemiftir. 
düm eden günlerde bütün dün· Fakat ibuna Japonya hisbir c.evap ver • 
yanın gözü Montröye dikilmi~ ıne.d.Jtir .. 
verilecek ka!"ara intizar e· 3 _Çin, buPı dahi kıUlarm ıeri 
diyordu. Türk milleti ise bu müza· çağnlmuı için bir :tarih :tnbit cdilme-
kerelere bütün kalbini ve bütün var· ıini te'kllf eylemektedir. 
lığını bağlamı§tl. Daima haklı .is· 4 - Çin, hldisderin ve anlaımaıh .. 
teklerde bulunan 'le istediğini mu· ğın birer 'hal ıuretine raptı için ımza. 
hakkak ye.ptıran cumhuriyet hüku· kere açılmasını arzu .eylemektedir. 
metinin bu defa da behemehal mu· 5 _ Çin, Asyada ıulhün idame.ini istc-
vaffak olacağından emin bulunu· ınektedir ve beynelmilel hukuk kai-
yordu. delerine muvafık bir hal &uretini kabu. 

Montrö müz.akerderi meselenin le nmadedfr. 
büyüklüğü ile mütenasip bir şekilde Bu muhtıra, cumartesi günkü Japon 
çetin gcçmİJ. 'ba§ında kıymetli Ha- nota&Ina cevap teşkil cyleme.ktedir. 
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras !yi membalardan bildirildiğine göre, 
bulunan murahhas heyetimiz Tür. Japon elçisj bu notayı cumartesi günkil 
kün hakkını ve hakikati büyük bir Japon notaa.ın.a gelen cevap olarak te • 
]iyakatla ve her türlü müşkülata mğ JB.kki etmemektedir. 
men müdafaa etmişti. Bu neticeye Japonya Çin taleplerini reddetti 
varabilmek için rr.eseleni.1 büyüklü- Londra, 20 (A.A.) - Uzak Şarktan 
ğünden mütevellit bütün zorluklar muhtelif membalardan burayl gelen ha 
atlatılmı§ çok yorucu müzakereler- berlere göre, Japonya, Çinin mukabil 
den sonra parlak ve -güzel netice bir tekliflerini reddctmiıtir., 
günC§ gibi tahakkuk etmişti. Gece yarısına kadar mühlet 

Boğazlar anlaşmasmm yapılma-
eiyle Türkiy:erun bu nokta.dan emni- Londra, 20 - Japon ültimatomunu 
yetinin tesisi kadar dünya sulhu Çinin reddetmesi Tokyoda heyecan u -
hesııbma da en mühim zaferlerden yand.ınmıtır. Japonya bu cevabın de .. , 
biri kazanılmış oldu. ğiştirilmcsi için ceec yanana kadar 

mühlet vermi§tir. Japonyarun Çindeki 
Bu mukaveleyi imzalıyan dev- &efiri bu buausta tebliide buhınmuı • 

!etlerden hiç biri hiç bir zaman bun· 

dan dolayı pişmanlık hissetmiyecek· J~;~nlar filen harbe başladılar 
tir. Bunun en büyük ddili geç.en Londra, 19 _Gece geç vüit alınan 
hjr aene içinde Türk hükumetinin haberlere göre Uuk Şarkta vaziyet fev 
Boğazlar rejimini t:&m bir adalet ve kallde vahim bir tekil almı§tlr. 
dürüstlükle tatbik etmesidir. Bu eser N k' ı.uk/'. 
1 b Japon makamatı an ın ıı · "'meti • 
e C§eriyete ve sulha büuük bir hiz. d J ~ nin ıım.ıe Uker sevkine devam ettiğini 

met e i diği tahakkuk etmiştir ve iddia edecek, Japon ordusunun yann
her vesile ile bu görülecektir. 

T dan itibaren ıerbestisini muhafaza ede. 
arihin her devrinde mühim ha· kt 

disclerin anahtarını teşkil eden Bo- eeğini açıkça beyan etme edirler. 
ğaz]ar nihayet onun mukadder ve Son haberler, Japonlann Hopei mm-
hakiki sahibi Türklerin elinde hakiki takasında 200 bin asker tahıit ettikleri. 

· h ni teyit etmektedir . 
~mnıyet ve uzuruna kavuşmuştur. 
Çok uza"' "t ... l l Bugün Tientsien postanesıni zapte • 
ı· ga gı mege üzum ka madan 
diyebiliriz ki umumi harbin en bü- den Japonlar her nevi muhaberat Uzeri 
Y~~ vakasm_ı teşkil eden Çanakkale ne unsUr tesis etmişlerdir. 

d f. h Tien~iende konsoloslar Japonlann ı:ıu a aası cı an tarihine yeni bir is· 
tıkamet vermiştir. Büyük fakat in- bu hareketini protesto etmiılerdir. 
sicamsız bir imparatorluktan genç 'Oç Japon kolordusu bugün ölleden 
ve dinç Türkiyenin çıkmasının te- sonra Hopei vilayetine ginniıtir. 
mellerini Büyük Önder Atatürk 

0
• Bir ültimatom daha 

rada atrnıf, büyük Sovyet inkılabı· Londra, 20 - Çindeki Japon kuvvet-
nı ve Ç'lrlık Rusyasınm yıkılmasını leri kumandanlıfı, Çinlilerin aldıkları 
Çanak~ale. ?1ü~faası temin etmiı vaziyet üzerine, Çin askerinin şimalt 
ve denılebılır kı Avrupa haritası bu- Çinde herhangi bir ilerleme teıebbila • 
günkü şeklini Çanakkaleden sonra lerinin ıilihli defedileceğini tebliğ et • 
almı§tır. m~tir . 

O vakit Çanak.kale müdafaasm
~a _Türk milletinin yüksek kabiliye· 
tinı ortaya koyan Mirc:•.ıy Mpstafa 
Kemal Türkün atası sıfatiyle geçen 
sene bugün Türk ulusuna Boğazla· 
nn hakimiyetini armo.gan etmişti. 
' Bu büyük günün yıl dönümünde 
PJu ~e minnet ve şükranlarımızı 

Mone:ollar 
Şan.ghay, 19 (A.A.) - "Ccntral 

News,, un Nankindcn aldığı bir habere 
göre, bet Mongol ılivari livası ve 300 
tayyare Şenside tahşit olunmuştur. 

Japonlar yolcu trenlerfnt 
bombalıyorlar 

Lon.dra, 19 - Çin mahafilinden bll. 

Dün sabah şehrimize gelen Hariciye 
ve Dahiliye Vekilleri öğle yemeğine 

Parkotele Maarif Vekili Saffet Arıkan 
tarafından davet edilmişlerdir. 

Yemekte Hariciye Vekaleti siyasi müs.. 
teşan Numan Rifat Menemencioğlu, 

Milletler Cemiyeti nezdindek4 daimi mu 
rahhas Necmeddin Sadık, Ct:rnal H üs. 
IJJ, Atina elçimiz Ruşen E§rcf, Vali ve 
Belediye reisi vekili Şükrü, polis müdü
rü Salih Kılıc bulunmu~lardtr. 

Vekiller, akı;am üzeri saat 18 de 
Floryaya giderek, Cumhurre!si Atatür. 
ke arzı tazimat etmişlerdir. 

lktısat Vekili 
Bugün saat 16 da 

geliyor 
Bir müddettenberi :t.Ege havzasında 

tetkiklerde bulunan iktısat Vekili Celal 
Bayar bugün aaat 16 da İzmir vapurile 
şehrimize gelecektir. Vekilin refakatin
de olarak 11 ve Ziraat Bankeları umum 
miidlirleri de şehrimize gelmektedir. 

Markoni öldü 

Markoniniıı en soıı resimlerinden 
biri 

(Baf tarafı 1 incide) 
kurmak üzere lngiltere hükumc· 
ti Markoniyi 19 1 2 senesinde mühim 
bir mukavde ile tutmuştu. 

1912 senesinde bir otomobil ka· 
zasmda bir gözü kör olmuıtu. lngi· 
lizlerin birçok ünvanlannı haizdi. 
Keza kendisi ltalyan Markisi Ye !tal· 
yan ayan azası idi. 1930 d aberi 1-
talyan akademisi reisi bulunuyordu. 

Markoninin ölümü ile be,şeriyet 
en büyük ilim adamlarından bırini 
kaybetmi§ olmaktadır~ ölümü doln
yısiyle İtalyayı değil, büti.in beşeri· 
yeti taziye etmek icap eder. \ 

Bir deniz kazası 
İnkılap lisesi talebelerinde:ı Süreyya

nın bindiği bir kotra dün Kanlıca önle. 
rinde dcvrilmiJtir. O aırada civardan 
ccçen Şirketi Hayriyenin 60 numaralı 
vapur süvarisi kazayı görmüş, vapuru 
durdurarak Süreyyayı kurtarmııtır. 

dirildiğine göre, Japon tayyareleri iki 
Çin yolcu trenini bombardıman etmiş • 
]erdir. 

Uzak Şarktaki bütün İngiliz kuvvet· 
leri Tientsiende tahgit edilmektedir. 

Çim mareşalinin beyanatı 
Londra 19 - Çin Başvekili Maretal 

Çan - Kay __; Şek bugün ilk defa ola. 
ra.k Uzak Şark hadiseleri hakkında be. 
yanatta bulunmuş ve demişti: ki: 

''- Harp pahasma da olsa milli 
haklarımızdan hiçbir fedakirhk yap -
mıyacağız. Sulh veya harp Japon ordu 
la.nrun takip edecekleri hattı harekete 
bağlıdır. Son hidiseler bir tesadüf ese. 
ri -değildir. Japonlar bize kargı ıiste • 
matik bir tec&Y':iz siyaseti takip ediyor
lar. Fakat bu acfer harp ba§larsa dur. 
mryaeak, aonuna kadar devam edecek. 
tir.,. 

Son dakika 
Bir şehir bombar
dıman ediliyor 

Şanghay, 20 (A. A.) - Japon kuv. 
vetlerinin saat 14,30 da Wampingi 
bombardımana. baolamı§ oldukları Nan 
klnclen Domei ajansına gelen bir tel
grafta. bildirilmektedir. 

:::ı ıEr.aguz -~ ~ 

ıstanbul 

Belediyesinden : 
a~~ 

ı. - lstanbol Belediyesinin Eınlll eS~ 
ve Fatih şubeleri içinde 28 temmuz 1 l~' 
tarihinden itibaren ve Beyoğlu ve eeŞIO' 
taş şubeleri içinde 5 ağu~tos 1937tarJb11 
den ltlbaren orkalıkla her nevi eft~ 
taşınması yasak edilmiştir. Bu yass1'ıetl 
kısa zamanda diğer Belediye şube 
mıotakalarında da tatbik edilecektir· dt 

2. - EmioUnil Belediye şubesi tç1~01 
Valdehanı 

1 
iskelesinden Vuğ lskele8 ~ 

uzanan kıyıdaki hamal böiilkleriyle 1~,ı 
ler, Asmaaltı, Gazeller ve Çl~ekp•••, 
hamal Bölük lerl ve O ala ta cihetinde f~I' 
kapanı iskelesi hamal bUIUğU mıotak•bt( 
rıoda, bu sabalar içinde kalmak ~e 10 
bir suretle dışarı çıkmamak ıartlle 1 e1 t 
f.937 tarihine kadar arkalık kullaıııl~tt 
sına müsaade edtlmlşttr. Bu tarihten ~ 
haren bu sahalar içinde de el arab81~1t 
veya diğer nakil va~ntaları kullunııacslı 

S. - Taşımtt maksadlle kUleelltk i~ 
pılmasına muvakkaten izin vert111Jlt

11
, 

Şu kadar ki bu taşıma osulllnden oıilO ef 
siren kOçllk hacimde zati eşya ve ef ~ 
yaslle havaylel zaruriye taşıoması ı:ı 
istifade edilecektir. Htç bir kUfeye I 
kilodan fazla yUk konmayacağı gibi kD tİ 
cak eşya da gerek yUksekllk ve geel': 
genlşllk bakımından kUfelerl on beş ~ 
timden fazla geçmlyecektlr. Bavul 1,t 
çnnta gibi zatt eşya ile çiçek ve ftdafl 
bu son kayıttan istisna edilmiştir. 0 

4. - iskelelerde deniz vasıtalarııı4~ 
kara vaeıtalarına yükleme ve boşalt ~ 
işlerlle kara vasıtalarından mağazıı1',ı 
ve hanlara boşaltma ve buralarda "~ı~ 
vasıtalarına yükleme işlerinde arlı' 
kullanılması şimdilik caizdir. d' 

5. - Şehrin muhtelif mıotakatar•~,ı 
bulunan ve araba, kamyon ve kaınY0.,,, 
gibi vasıtaların işleıiıesine müsait ol1çıo 
yan dar ve dik yokuşl~rda nakliyat e'' 
arkalık kullanılabilir. Ancak bu o~~ 
eşyanın yokuşların başına kadar ııt81; 
veyahut kamyonla taşınmış olması l~oı 
geldlğl gibi taşınacak her parça ytle,ıı 
yetmiş beş kilodan fazla olması 

değildir. 

6. - Her tUrlU 
yalnız 



t 
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~Mş937K Her şeyden 
üstündür 

Yazan: Şaıl Pıim 
'--------lngilizceden tercüme kalb ve his romanı . 

~ -2-
dı \-ODcuk, iem· .. h · ah ısını avuztan çıkar· 
tııııhcndj=· sul1~rı damlıyan bu aleti 

....... Arız ın e ıne verdi. 
tahcr arıy aalı nerede? Şimdi bunu be
•cnin ~ a ım olmaz mı? Adın ne 

-v 
~ukYn F reyzer ... 

Qctrıid adını sö'-·lerk .. l . . 
l\ en ay .; en, goz erını 

cQcn ile · ırmıyordu. Arızanın 
>'o d rı geld"... . b 

t u. ıgını ulmrya çalışı-

<lc -.ye F 
~ ltn bcn~n r~yzer mi? ya 1 O hal-
ı•ı._. ım mıs f' . b '"itnin "l a ırı ulunduğum 

-. 't" og usun~ 
~Vet. 

-.. ş· 
~CtJ imdi dikk h lıcrni i at et Veyn F rey-
}'alltı;. y YaParken neresini hata· 

~. ~·nı sana .. 
ı •vıiihend· gostereyim de bak 'tt .• ıs .. .. 
ile ~~erine çö~ çJ~ugun yanma, ot-

tı lıcldi'"· e dı. Hatanın neden 
8.nlattı. ~1 ço~ açık bir dille kısaca 

-A ocugun yüzü ··ıd'' )' nlad gu u. 
ı>apll111ım F ık efendim, dedi. Fena 
/cakları~d aJ ~t bundan sonra ya-
11tak. a uç bir hata bulunmı-

Çok :- ~uvaffak l b"I ... d 
lllın gör·· .. o a ı ecegın en 

'b -.. 't" unuyorsun 
1 ~Vet •· .. ' 
t <ltctoldu .. ' Çunku hatanın neden 
rıcrh RUnu art k ·· .. bij· angi bir . 1 ogrendim. Ben 

1r•ern 
011 

§eyın nasıl yapılacag'"ını 
~ U cok · · 

dıı~ \-Ocuğu11 bü ~?'1 Y~parım. 
ti Runu ani yuk bır azmi bulun· 

n ı:>t'- h atan bu cevap '"h d" 
~t.I 11: oşun . . mu en ı· 
~ Ve az· . a gıttı. Çocuğun gü. 

ktı Ve: ırnJı Yiiıüne daha dikkatli 

~tı ;--- Sen, dedi Ç'f J"k 
!) b· rıo§lan · 1 t 1 te yaşamak· 
'' ı · ır mısın? Se çıftci rn · 1 n de baban ......._ H ı o acaksın? 
tııllt Lı ayır, burada f . 
dt_~iİ· qiç de çiftci oı" ne ret e~ıyo· 

ılll. • mak hevesmde 
......._Niçin> 

ı."' ......._ N·. 
:lll'rı· ı ın .... l· l}'ofü ç Bnefret cttıgımi ben de 
ot\ı m. u hay tt h c .. ~ trı İste B a an O§lanrnı-

l -..,!\ • • • • en çal ~ki ı ıtlmak . . ışmamın neti· 
l)ı,..1cll'ıek . •çtın çiftçi gibi aylarca 

'"" ek ıs emcm B .. 1 . 
~~ isterim ki i : . en oy e hır 

llcticcsini .. ş~rnı yapar yap-
......._ A goreyım 

~bır.J nla muvaff k. 
~dır. 8 olmanın sırrı 

boı ......._ Bende bu . 
dt.f Var. Bir gem. n~v~dcn sabır bol 
~~ belki de y··'Y~ bır defa, yirmi 
f.'ak tırn. Bu ba uz efa Yapar yapar 
lltı' at havalar fna bıkkınlık vermez. 

ll t. ena "d· d1ı~ QQzulmas "h . gı ıp de ekini-
c~u halde m~h t;~ali mevcut ol
~ ez.. Hele 

8b ucklemiye aklım 
~~: ~<>nra arın u hıekildcki sabra 

1 Çıftçi Yap em ana vaadetti. 
-.. p . mıyacak. 

'tıı> ckı niyetin 
ne? Ne yapacak 

lcr ~ Mühendis I 
'ti~ S·~rüler Yapmo k'ak .• §imendifer 
~)'eh Uvey, kan 1 a ıstıyorum. Me
~a . rn <;ok me a •nı ben yapmış ol-
lt i~~&anların k rn~~~ olurdum. Dün. 

111 Yaratılrn e• ıaınc hakim olma· -.sen l§hr. 
l'ıcrniy Yatta bir ,.0 .. d'· .. 

cceği k . ~ cugun uşu· 

ll~ı- Evet.~ s:~np fikirlerin var. 
Rat;p Umarım. ~ garip bulacağı
bn bulur.. nne?1 de beni 
l\ıytnern. kard . SCbcbıni ben de 
An~r v~ çiftç~:1!1 çiftçilikten hoşla· 
h, crnın 8Ö 1 

1~1 Pek tabii buluyor. 
k0~~ kuçiikkcrıne bakılırsa ben da· 

u er YaPa en ekmek içlerinden 
, .. "1- De..._ rtnı§ırn. 
"\!11: b' ··•ek k" 

ır iard 1 mühend· l·w b"' -.. B· ı adın v ıs ıge u-
"ar d ır §ey ar . 

st~ek 8e bevrnb·~k. ona istidadm 
"ıtla ; ''e~ Vi~ o~.lc:. 
1 

...._:~llga bak rt duıunccli bir ta-
cr ol.l "f b. 
. YaPab· çı tlikte 
letiy,.. ılccek b' n aynlrnak, köprü 

"r rn ır tn .. h 
~ uau11 d" u endis olmak 
......._ cuiurı ~·· ıye aordu. 

'ttıuv Naaı} . ozlcri ı>arladı· 
<\f fak ıateme l . 

......._, Sir ~ olabilse ; · Ah buna bir 
··.r.e ey ie Y ım, dedi. 

c;c-_,. ne ayn·ı d"· .. 1 
- ... ugll!! , U§unce i tav-

Ya.nıı1uan .. • • 
1 

-Yt'ııaı. 

h ?\ 'l -ı ~ f:İf ~ tcrcd -
tı)c ~İlt~cr i~j ç~k RÜ;o;.el çiftlikler ve 

~~crı ~ftl' her biri birer in· 
ık evleri de bulu. 

nabilir. Fakat çiftçi evinde bir dahi 
bulunmasına imkan yoktur. 

Veyn F reyzer §Üphe yok ki bir 
dahi olarak doğmuştu. Onun bun· 
dan başka birçok hususiyetleri d'e 
vardı. Güzel bir çehre, geni§ bir 
alm, büyük saf ve açık bakışlı mavi 
gözler. Hele bu gözler onların ken
disine mahsus bir güzelliği vardı. 
Güzel başmın heyeti umumiyesinde 
bir fevkaladelik göze çarpardı. Yü
zünün iist kısmına bakanlar, bunun 
ancak bir şair kafası olabileceğini, 
dudaklariyle çenesine dikkat eden· 
ler azım sahibi bir iş adamının 

çene ve dudakları olduğuna hük
mederlerdi. Tabiat bu çocuğa gÜ· 
zel ve tatlı bir ses, gönül çekici bir 
tebessüm, geniş göğsü ve omuzlu 
mert bir boy da vermişti. Onun bu 
göze görünür hususiyetleri, ruhi me· 
ziyetleri yanında hiç kalırdı. Şair ru
hu, her güzel şeyi çabuk ve derin 
bir tarzda görüp kavrama kabiliyeti 
başkalarında kolay kolay bulunur 
şeylerden değildi. Onda, şiddetli bir 
yükselme hevesi de vardı. Yükselme 
nin ne demek olduğu b!linmiyen 
bu mihitte o tamamiyle yabancı ka· 
lıyordu. 

Çiftçinin ailesi pek kalaöalık de· 
ğildi. Aile reisi Stif en F reyzer sade, 
namuslu bir adamdı. Ayni zamanda 
çiftlik işleri dışında hiç bir fikri ol
nıryan bir adam. Kendisi için ha
yat, güneşten, yağmurdan, soğuk· 

tan ve sıcaktan baretti. Karısını ve 
çocuklarını sade bir surette, tabii bir 
şekilde severdi. Her iyi lngiliz çift· 
çisi gibi havaya, mahsullere ve hay
van yetiştirmiye dair bilgisi fazlaydı. 
ÇiftçiliRin dışında kalan dünya işle
rinden hiç bir şey anlamaz, hale ço
cuğu Veyn'in haline bir türlü akıl 
erdiremezdi. 

Herkesin uyuduğu saatlerde ba. 
şını kitaplardan kaldırmıyan, sapana 
el sürmekten korkan küçük oğluna 
karşı için için bir istihkar hissi bile 
duyardı. 

Fakat bu küçük günün birinde 
bir şey keşfetmişti. Bu ke~if sapan 
sürmeyi kolaylaştırıyordu. Bu hadi
seden sonra artık ona istihkarla bak
mamıya başladı. Bilakis bu istihkar 
hissi hayret ve takdire döndü. Dai· 
ma Veyn 'den bahsederken: 

- Bu çocuk hiç birimize benze· 
mez. Demiye başladı. Çocuğun 
h~r hareketi.n! takdirle takip ettiği 
gunl~rden bırın8e onun, bahçe kapı-
1'ınm kendi kendine kapanması icin 
küçük bir alet yaptığını da gördii. 
Babası bunu dostlarına göstermek
ten ve ~i bulunmaz oğlunu methet· 
mekten artık usanmadı. 

Yavaş, yavaş bu küçük çiftci evi 
Veyn'in ihtira ettiği şeylerle doİmuş: 
tu. 

Çocuk, ev efyasının bir co!hınu 
ıslah, tadil ve tamir etmiş ort~;a bir 
çok yeni yeni şeyler koymuştu. 

Dere kenarında açtığı yolu kal· 
d_mmlamış, herkesi, derenin geçit ye. 
r~~e varmak için iki millik bir yol yü
rumekten kurtarmak icin bir köprü 
planı bile hazırlamıştı. • 

Çftçinin karısı Katrin F reyzer 
zekaca kocasından cok üstündü. 
Tahsili azdı. Fakat tabii istidatları 
vardı. Veyn herhalde babasına de
ğil anasına çekmişti. Kadıncağız 
her yaptığını iyi yapardı. Yaptığı te-
reyağ, her taraf ta ve bilhassa civar
da şöhret kazanmıştı. Evi daima der· 
li topluydu. 

(Devamı var) 
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M'ifn'S'n~t\Rlff 1 

402 sene ev,,el bugUn ı -
Şarlken 

Hayrettin Paşa ilzerine şiddelli 
bir hlicum yaptı 

Biıden sulaıa gömü
leı ek gizlenen 1 üı k 
hadugaları meydana 

çıkmıştı ••• 
40Z sene evvel \ıugl\n, 1535 yılı 20 temmuz 

günü Tunusta Barbarosla Şarlken ~lddetıl 

bir muharebeye tutuşmuşlardı. Ayni gün, 

402 sene evve bugün, muharebe bUtUn kor 
lrnnç haliyle devam ederken Tunus ,ehri 

umulmayan bir vaziyete dU!}mUştU. Halk, 

şehri terkederek kaçmağa ba§laıru~tı Can 
!arım kurtarmak için kaçanları rörenler de 

onları taklit ediyor, kimse malına bakmadan 
§Chri terl:cdlyordu. 

Bu kaçışma keyftyctinı duymayan kalma 
mış, hapishanede bulunan Hristiyan mahpus 
lar da Juymuşlardı, 

- !7ehir bomboş .. Bizim burada kalmamız 
da mana yok. Hemen çaresini bulup kendi 
mızı dıoarı atalım .. dt"dller . 

YU7.lerce mahpus, serbestçe kendllerl!!I 
lrnrtarmnk için kırıp Joğmeğe başladılar. 

\"'epılan i§, lnstuılığın hayatlarım kurtar 

mak l.;in nıUcade!csiydi.Çok kısa bir mUcade 
leden eonra bütun t:sirler kendilerini kurtar 
dılıı.r. 

Hayredd{n paşa: 

- BUtUn eıılrler haplııhane kapısını kınp dı 
şarı ı:ıkmı:şlar .. Uabı.·rini alınca, yanında 

kalan kuvvetle batı lııUkamctıne çekilmek 
mecburiyetini duydu. Mukavemet etmenin 
manası kalmaml§lı. Çok çetin bir §Cralt al 
tında harp etmektense ciUşmanı bcvnlndcn 

vuracek surette hazırlanarak e.rckete 1;eç 
mek IAzımciı. 

• • • 
Darh'\ros Hayreddin bc'ı;'fin beş gece a11 

ren sıkı bir :rtııUytıştcn sonra Biçe kale.si 
6nUnc geleli. Yarımda birçok da Tunuslu vıı.r 
dl, onlara. 

- Siz burada kalınız, ben Bon üzerine ı;l 
deceklm, dedi. 

En muktedir reislerden birini kumandan bı 
rllktıktan sonra hıu-cket etU. 

Barbaros Tunuata muharebe bqlacbfı va 
kJt şu emri vermişti· 

- Bütün kacbr1:alan kale civarında denize 
dtıklllen nehir içine batırınız" 

BOyük kumandanın emri derhal yerine 
geUrilmı,, klldırgalar nehre batırılmı,tı .• 

Barbarosun Tunustan geri çekildiğini du 
yan Anderya Dorya vakit geçirnıeden otuz 
tane gali glSnderdJ: 

- Türk ltumandam geri çekildikten son 
ra kadırgaları hiçbir §E'Y yapamu. Aman 

vermeden esir 3labil<ilklerlnlzl alm .. Geri 
kalanı batırın emrini \'erdi . 

Fakat l:ıı.dırgıtlar limana geldikleri vakit 
denlıJe dalgalard11n IJatka bir §ey bulamadı 
lar. Hayret .. Kadırgalar ne olmuıtu? Nereye 

gitınlşti; DUtman gemileri turk kadırgaları 
na rsstıayamayınca limanı abloka ettiler. 

• • • 
Barbaros sahıldcki hataryaları gizli bir 

!aaliyetıc tanzime başlayarak bir günde {k 
mal etti, Hava kararıı ken kadırg'.\ reisltrinl 
~ağırdı· 

- Haydi, dedi. BUtUn gece çalıtarak baür 
dıfınız gemilerin sularını boşaltacak ve ya 
rm &.1L~h ıru UstUnde bclunacaksmız. 

Rel3:cr büyük ve h!ımmah bir faallv~tle 
çalıttılar. Batırdıkları kadrrr.alarm aul~rmı 
botaltıp sabah ağarırken deniz yüzüne çıkar 
dılar. O gün fehrin ağzına yakla5mak istlyen 
İspanyol gemilerı karaoan bataryalar, deniz 

den o vakte kadar f!'lkmedlkleri on be~ lıa 
drrgıı tara!ından şiddcUI bir ateııe kar,ılaşm 
ca neye utre.dıklarmı r.nlayamaıtdar. 

Şlırıdl hütU!l dU':,lrrı:!n gemileri sen allratıe 

kr.çınai< :ı:ın ıı~a.~uyorlardr. Kaçıyorlardı. 
rakı.~ ne-ye uğradıklarını bir lUrlU anlayamı 
yorlardr .• 

- Türkler bu gemileri karadan mı getlrd: 
ler? diye hayret içindeydiler .. 

Niyazi AHMET 

Tonton 
anıca 
ÇopDaklar 

kuOübünde 

Zümrüt 

Hizmetçi beni görür görmez ha· 
ber verdi: 

- Siz gelmezden biraz evvel 
bir bay geldi, sizi sordu. IH sene ev· 
vcl ölen bir hanımının miras mese· 
lesi için sizinle konuşmak istiyor· 
muş ... 

-Garip!. dedim. Bu, herhalde 
Cafer beyin hanımının işi olacak ... 
Fakat o i~ çoktandır halledildi, tasfi. 
ye olundu ... 

".A .. Yoksa ... Ha ... 
Unutum .. Bir adam gelecekti ... Onu 
bekliyordum ... Tamam, tamam .. 

Cafer beyin hanımı, yirmi \iç ya. 
şında dul kalmış, kırk yaşında da 
- gençliğinden beri - kendisinde 
mevcut olan bir verem neticesinde 
ölmüştii. Hayatı epey maceralarla 
doluydu. Evinde daima davetler, 
saz, gezintiler olurdu. 

Ben bile haftada bir iki defa köş. 
ke gider, kalırdım. Son zamanlarda 
renginin uçuşundan, birdenbire kr 
zarışmdan akabinde sararışı, hastalı· 
ğının ilerlediğini bana hissettirmişti. 
Hatta iki sene müddetle, o, ortadan 
yok oldu. Seyahat ediyor demişler
di. Galiba bir sanatoryomda tedavi. 
ye gitmişti. 

Üçüncü sene tekrar göründü. Bir 
cumartesi günüydü. Pazara da öğ· 
le yemeğine beni çağırttı. Baş ba
şaydık. Bundan başka kimse yoktu. 
Hizmetçi kahveyi getirip çekildikten 
sonra güzel düşenmiş bu çok şirin 
odada rahat rahat cig&ra içiyordum. 

Genç kadın ciddi bir sesle, vasi· 
yetname yazmak istediğini ve beni 
de bunun için çağırdığını söyledi. 

Kaşlarımı kaldırarak: 
- Allah allah .. Daha gençsiniz. 

Durun bakalım ...• dedim. Fakat o 
ısrar etti: 

- Ben söylediğimi biliyorum. 
Siz, bütün evrakı hazırlayın ... 

Birkaç gün sonra emrini ifa ede· 
rek tekrar geldim. Kağıtları hazırla
mıştım. Muamele bitti. Aradan on 
be~ gün geçmişt ki, şoförü pürtelaş 
kapımı çalarak: 

- Hanımefendi öİüyor. Koşun, 
sizi istiyor! . dedi. 

Alelacele sokağa fırladım. Köş
ke gittim. Kadıncağız hakikaten son 
nefesteydi. Beni görünce yanına yaş 
la§mamı işaret eti. Boğuk ve kesik 
bir sesle: 

- Siz .... iyi bir dostsunuz. Size 
şunu emanet edeyim .• - dedi. 

Zayıflamış parmağından bin zah 
metle, nefes nefese, güzel bir züm. 
rüt yüzük çıkardı. 

Yarabbi! 
O anı seyretmek ne feci, ne acı 

oluyor. 
Bana uzattı: 

-Alm. Bunu ona verin. Son anım 
da bile onu düşündüğümü söyleyin. 

"O,, dediği adam acaba kimdi? Ba. 
na ismini söylememişti. Fakat artık 
söylemeğe de 'mecali kalmamıştı'. 
Herhalde beni biliyor sanıyordu. 
Son anında içi rahat etsin diye, eğil. 
dim ve kulağına doğru: 

- Merak etmeyin! Arzunuzu 
yerine getiririın ! - dedim. 

Gözlerinde bir teşekkür ışığı par 
ladı ve akabinde kadıncağız ruhunu 
teslim etti. 

itte o zamandanberi bu yüzük 
bende kalmıştır. Kime verecektim? 
Böyle bir kıymetli lafın bende oldu
ğunu nasıl aleme ilan edebilirdim? 
Herhalde pek çok talipleri zuhur e
derdi. 

Ses c:ıkarmadan bekledim. 
ElbeJttc bir giin biri miiracaat e· 

de:ekti. ' 
Arndan epey zaman geçtiği için 

artık unutmağa başlamıştım. Yüziik 
kasamda duruyordu. Hizmetçimin 
bahsettiği adam, işte zamanlardan 
beri beklediğim meçhul aşık olacak· 
tı. 

Biraz sonra bu adam bana tekrar 
müracaat etti. 

Ellisine yakın ... Uzun boylu ... 
Yüzündeki çizgilerden aşk macera· 
ları geçirdiği besbelli olan bir erkek! 
gizli bir ıstırabın tesiriyle, yaşından 
fazla göriinüyordu. 

Hemen mevzua girdi • 
- Siz avukatsınız, beyefendi .. 

Avunkatlar hekimler gibi .. her sırrı 
dinliyebilirler. Ben merhum Cafer 
beyin hanımını çok sevmiştim. Ara
mızdan vaka1ar geçti. Ayrıldık. Fa· 
kat hakiki aşklar için böyle vakaların 
ehemmyeti mi olur? Seyahate çık
tım. Avdetimde onun vefatını ha· 
ber aldım. Acaba sevgilim son a· 
mnda hiç kimseye bir mücevher tes· 
lim etmemiş miydi? 

Bu sözler üzerine kalktım. Yü· 
ziiğü kendisine uzattım. 

O, büyük bir aşkla onu avucu· 
nun içinde tuttu. Elimi şiddetle sı· 
karak sendeliyerek çıktı. 

Arkasından baktım: 
- Bari bu hatıra zavallıcığı te· 

selli etsin! . diye düşündüm. 
. ~ a~at aradan beş dakika geçme· 

mıştı kı, meçhul misafirim tekrar 
içeriye girdi. Beti benzi büsbütün uc. 
muştu. Harap, perişan bir hali va;. 
dr. 

Boğuk bir sesle: 

- Affedersiniz. Bu yüzük bana 
ait değilmiş! • diyerek zümrüdü ma· 
sanın üzerine bırakıp gitti. 

Hayret içinde, kalktım. 
Şimdiye kadar dikkatli bakma· 

dığım mücevheri evirdim, çevirdim. 
Taşın altına doğru ufak bir cizgi ol· 
duğu nazara çarpıyordu. Bu"°, mini 
minicik ve iki harfli bir çerçeveydi. 

Bir yanda Cafer beyin hanımm· 
mn resmi, karşısında da güzel bir 
delikanlı ... 

Aşkından bahseden adam olma· 
dığı her suretle bclli . ."Zira asla ben
zemiyorlar. 

Mesut bir günde çekilmiş bir çift 
resm. Fotofrafını o anda elmde tut
tuğum adamı o tarihten itibaren ne· 
rede görsem tanıyabilirdim. Lakin 
hala hiç bir müracaatte bulunmadı ... 
ilk müracatçının da hali ebe. 
diyen içimde dert kaldı. 

Nakleden: 
Hatice Süreyya 

Büyük resim 
• • 

sergısı 

Ağustosta 
akaı<dlemD<dle 
aıçoOaıcaık 

Güzel sanatlar akademisi onu· 
müzdeki ay şehrimizde kurulacak 
büyük bir resim sergisine hazırlan· 
maktadır. Akademide kurulacak o· 
lan bu sergi şimdiye kadar memleke. 
timizde kurulan sergilerin en biiyü· 
ğü ve en zengini olacaktır. Çünkü 
ilk defa akademinin yani dolayısiyle 
Maarif Vekaletinin kuruluşunda ön 
ayak olduğu bu sergiye müstakil 
ressamlar birliği, güzel sanatlar bir· 
liği ve "D grupu,. mensubu sanat. 
karlar en zengin eserleriyle iştirak e· 
deceklerdir. 

Giizel sanatlar akademisi direk
törlüğü yurdun her yanındaki san
atkarlara birer mektup göndererek 
sergiye davet etmiştir . · 

Sergide beğenilen eserler arasın
dan seçilecekler galeri için devletçe 
ve partice satın alınacaktıı:. 

Bütün ressamlar şimdi hararetle 
bu sergiye hazırlanmaktadırlar, 
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Istanbulda 
su derdi 

Belediyemiz yüzün
den ortaya çıkmışllr 

Son günlerde şayanı takdir bir faaliyet 
göslermeğe başhyao Belediye saydığımız 

sakat noktaları sUratle ıslah etmeltdlr 
Bugünlerde şehrimizde su meselesi j §ehirde kaç vatandaş yek : ah tada 200 

üzerinde mühim kararlar verilmek U. lirayı su jçin verebilir? 
ezredir. Görülmüş ve - inşallah kat'i l 8 - Terkos saatlerinin her kış bo. 
olarak anlaşılmıı:ıtır ki Istanbulda §U zulması ihtimali ( ! ) mevcuttur. Ta. 
hepimizi yıldıran t:fo da dahil olduğu mir parası 25 liraya kadar yükselir. 
halde hastalıkların baeı su yüzünden. Kaldı ki bu saatler aboneye ayda 50 
dir. kuruş kirayla verilir ve hiçbir zaman 

Meselenin fecaati gimdiye kadar bil abonenin malı değildir. 
tün açıklığıyla ortaya konulmamıştır. 9 - Halkın çok temiz tuttuğuna 
Fakat §U her tarafında güldür güldür şüphe olmıyan kuyuları da belediye ta_ 
sular akan İstanbul denilen beldede rafından kapatılmaktadn-. Bu kuyu. 
suya kavuşmak hem bilyUk şansa, lardan bir kısmı Kırkçeşme sularının 
hem de adeta servete mütevakkıftır. mecralarına açılmıştır ki, halk bunla-

Meseleyi ba.§langıcmdan bugüne ka· rı para vererek almıştır. 
aar bütUn açıklığıyla, bütiln acılığıyla. • * • 
mütalea. edelim: Biz bunları şöylece yazdık. Artık 

1stanbula bugüne nazaran iptidai üst ta.rafını alakadarlar düşünüp he. 
addedebileceğim.iz devirlerde bile su. sap etsinler. Son günlerde ~yanı tak
suzluğa kar13ı tedbirler alınmış, şehrin dir bir mevcudiyet göstermeye b~lı. 
daima bol suyu temin olunmuştur. yan belediyenin ve bilhassa yeni bele. 
a'ürklerden evvelki İstanbulun üstü a. ' diye reis vekilinin bu noktaları ehem
Sik ve kapalı su hazineleri, kuyulan miyetle gözönüne alacaklarından §Üp.. 
el'an meydandadır. he etmek istemiyoruz. 

Türkler lstanbulu alınca bunlar
Clan 'bir kısmını ihmal etmi§lerdir. Fa· , 
kat hiçbir zaman ltstanbulu susuz br. 
rakmıg değiller, bilfLkis fazla suya ka. 
~turmuşlardır. Büyükdere ve Bel
grad ormanı bentleri, bliyük su kemer. 
leri her köşe bagmda, her cami avlu. 
eunda tesis edilen ~elere güldür 
güldür getirilen Kırkçeşme ve Halkalı 
suları, a.dmı başında bir açılan kuyu. 
1ar bunun misafidir. 

lstanbula terkos tesisat? yapıldık
tan sonra da sokaklarda. terkos çeşme. 
leri kurulmu§, evlere su gelmiştir. İ§ 
!bununla da kalmamış, yalnız birinci 
smtf caddelere değil, ikinci ve üçün. 
cii sınıf caddelere kadar yer yer yan
gın ve sulama muslukları yapılmıştır. 
Operatör Cemil (paşa) nın şehremin. 
liği zamanında yapılan bu tesisatla 
§ehrin caddeleri günde üç defa hor. 
tum.larla sulanır ve geceleri de yıkanır 
dı. Hatta bu usul mütareke senelerin
de de bir aralık tatbik edilmiştir. 

Nihayet tcrkos İstanbul belediyesi. 
nin eline geçmiş, İstanbullular için bir 
,(oh!) demek zamanı gelmiştir. Fl!-kat 
ne mümkün, işte hakiki facia o vakit 
ba§lamı§tır. 

Şimdi şehirde vaziyet şudur: 
1 - Belediyenin eline. geçen terkos 

tesisatmm sokaklardaki çeşmelerine 
muntazam. su verilmez. 

2 =-Belediyenin eline geçen Halkalı 
ve Kırkçeşme sularının bakımsızlık. 

tan pis ve mikroplu olduğu §ilphesi 
öaima mevcuttur. 

3 - Belediyenin eline geç:en Hami
oiye suyu çeşmeleri • belediye varida. 
tını arttınnak için • İstanbul sakala
rma adeta kiralanmıştır. Halk bunla. 
rm ekserisin:O yanına bile yaldaı;ıa.. 

maz. 
4 - Kırkçcşme ve Halkalı çeşmele

rinin yarısı • su verilmediği için • ha
rab olmuştur. 

5 - Sokaklardaki sulam:ı tesisatın
aan şehr'.n tr.r:ıizlik işleri kadrosu bu 
günün yarısı bıle değilken ve terkos 
bir yabancı kumpanya elindeyken isti. 
fade edildiği halde bugün edilmemek
tedir. 

6 - O vakit lstanbul sokakları yı. 
kanırken şimdi arozözlerle şerpinti ya 
pılmaktadır. Tabii biraz sonra kuru. 
yan tozlar tekrar havaya kalkmakta. 
dır. 

7 - Belediye eline geçen terkos dün 
vanın en pahalı matahı haline gel· 
miştir. Evinize alacağınız terkos tesi. 
satmm harici kısmının beher metresi 
için 5.ıo lira alınır. Yani eviniz cadde. 
den 25 metre uzaksa uf acık bir 
serveti bu işe yatırmanız lazımdır. 
Taksit fllA.n da yoktur. Saat parası, 
dahilt tesisat da ayrıdrr. Sora:rIZı bu 

Bir kadın yanarak 
ağır yaralandı 

Dün gece 22 de Divanyolunda 120 
numaralı evde oturan doktor Cevat 
Tahsinin refikası Haaena çay piıirmek 
üzere gaz ocağını yakmıf, bu sırada o • 
cak parlamı§, kadm vUcudunun muhte.. 
lif yerlerinden yannuıtır. 

Yaralı kadın, Haseki hastanesine kal.. 
chnlmıa-tır • 

Tifo vakaları 
fstanbulda pazar günü 20, dUn 27 

tifo 30 paratifo vakasr görülmüştür. , 
Son bir hafta içinde tifo vukuatı ha

fif bir !ekilde çoğalmıştır, 

ıstanbulsporun 
yeni idare heyeti 

f stanbulspor klübü fevkalade kongre 
başkanlığından 

Tadil edilen nizamnameye göre f ev
kalade kongre~ klüp başkanlığına seçi
len Bay Mümtaz Tarhan idare heyetini 
teşkil etmek üzere Bay Salahaddin, 

1 
B. Hamdi Canko ve B. Sami açık Une
yi mesai arkadaşı olarak ayırmıştır. All 
kallarlara ilin olunur. 1 

lÇERlDE: 
l/o Belediye balıkhanoyc gelen ve aonra 

dUkktınlara tevzi edilen balıklann gerek ba.. 
Jıkhane gerek dUkldUılarda Halicin plıı suyu 
ile yıkanmıı.smt rnenct.m)jUr. Belediye ba.. 
lıkha.neye tankla temiz denlz suyu vermek. 
tedlr. 

llo Vapurlara binecek yolcu mlktarmm tah 
dit edilebilmesi lçin liman \lnemurlart rnUte. 
madt ltontrol yapmaktadırlar. 

l/o Floryada gece ve gündüz bulunmak 11. 
zere bir belediye doktorluğu ihdıuı edllmlı. 

lir. 
• Pollıı, dün de sokaklarda. dilencllerl top 

lamı:tır. 

• Belediye riya.seti DChrln temJZllğlnl t~. 
mln itin kaymakamlara yeniden 20 madde.. 
lik bll• tamım gönderml§ ve mkt terUbat alm 
maııını bildlrml§Ur. 

• tmra.lı ve Zonguldakta Çall§tmlmak U. 
zere bugün 31 mahkQm rsehrimlze gelmekte. 
dlr. 

* Maliye vekilimiz Fuat Ağı:alı Marsllya. 
ya vasıl olmu§tur. 

:ı/o Pollslerlmlz ağust.oıı rnU§larmı yeni 
kanuna göre alacaklardır. 

• Berllndekl Uca.ret heyetimiz Almanlar. 
dan bloke Türk paralarmm verilmeslnl llk 
§Ark olarak iııteml§tlr. 

'l- To.b:ınca ile oynarken arkadqmı vuran 
15 Y!l§ında Cemal adliyeye verflml§Ur. 

* İzmir, Silifke ve Karaburuna yeniden 
tıç fener konulacaktır~ 
~ Limanda kUctık yüklerden alman 315 

kunt§ hammallye 2Ş kunıp, en bUyUk denk 

aisikletçilerimiz 
Dünya birincilikıeri 
için hazırlanıyorlar 

Ankara l 9 Kopenhagdaki 
dünya birinciliklerine iştirak etmek ü
zere sıkı bir tasfiyeden geçirilerek kam
pa alınmış olan bisiklet koşuculanmız 
çok ciddi bir antrenman takip etmek
tedirler. Hergün 50 kilometreden baş
tıyarak 100 ve 150 kilometreye kadar 
muhtelif ve sıkı idmanlar yaptıkları gi
bi hareketlerinden evvel iki defa lda 200 
kilometre üzerinde koşacaklardır. 

Bu idmanların bazıları ekzersis ma
hiyetindedir. Bazıları ise koşucuları ya
rıt mücadelesine alıştmnak için bir ko-
§U halinde cereyan etmektedir. 

Dün yapılan 150 kilometrelik yarışta 
~•ki milli takım ko§ucutanndan Orhan, 
Talat ve Eyüp 40 mcı kilometrelden i
tibaren diğerlerini açmışlar ve oldukça 
sıkı bir koşu ile 150 kilometreyi 4 saat 
1 g dakikada bitirmişlerdir. 

Bu yarışta Orhan ve Eyübün tam 
formunda oldukları, Talatın ise yavaş 
yavaş formuna gelmekte olduğu görül
milştür. Denilebilir ki 15 gün eonra 
bütün ekip tam hazır bir halde olacak· 
tır. 

Asıl mesele t'kibin dördüncü elemanı 
ile ihtiyat koşucuvu tayirldedir. Bu mev 
kiler için Yunus, Kazım ve Bayram 
gibi namzetler varsa da bunlar henüz 
formlarında değillerdir. Karar vermek 
için ta kampın nihayetine intizar icap 
edecektir. Bu 150 kilometrelik yarışın 
teknik neticeleri şunlardır: 

1 - Orhan 4 saat 15 dakika, 2 -E
yüp 3 metre gerisinde, 3 - Talat arı
zadan dolayı 500 metrede inmeye mec· 
bur, 4 - Kazım 4 saat 26 ldakika 30 
eaniye, 5 - Bayram 10 santim geride, 
6 - İsmail 4 saat 46 dakika, 7 - Cahit 
10 santim geride. 

Vasati sürat 36•ya yakındrr. 
200 kilometrelik birinci yanş, 24 tem 

muz cumartesi yapılacaktır. 

Balkan futbol 
turnuvası 

Bu sene Bükreşte 
yapılacak 

Sofya, 19 - I!ulga::istan, mali se-
beblerden dolayı bu seneki Balkan fut
bol turnuvasının Sofyada yapılmasını 

istememişti. Türkiye ile Yunanistan da 
bu turnuvayı üzcrlerine almadık1<>n i
çin bu seneki Balkan turnuvası Bükreş· 
te teşrinievvelin ortalarına ldoğru ya
pılacaktır. 

lerdeıı alman 50 kuruş 35 kuruşa indlrllml~
tır. 

:,. Ankara lise ve ortamektep muallimleri 
Maarif vekl\letine mUraca.atlo A vrupada 
olduğu gibi kendilerine profesör Unvanı ve. 
rllmeıılnl tıtemlglerdlr. 

• Memleketımızdc ötedenbcri sigortacılık 
sahasında çalıp.n La Federal olrkeU yangın 
ıtgorwmı kaldırmııtır. 

DIŞARIDA: 

• Fransız fra.nkmm istikrarı temin edll. 
ml§tlr. 

.Y· Kudllatln takslml projesini Fillatlnde. 
ki hrlstıyan Araplar protesto ctml§tlr. Lehla 

1 ~T~'t.i ... ..A.m&...r __ _ 

20 
SALI 

TEMMUZ - 1937 
Hicri: 1356 - Cemazlyelevvel 11 

Gllneşln dofu,u Gllneyln bab§ı 

4,45 19,36 
VakJt Sabah Öğle İkindi Akoam Yatsı lmsli\ 

2,:Sl 12,20 16,18 19,36 21,33 2,34 
GP.:ÇE."'f SE~"E BUG'ON ~"E OLDU'l' 

Boğazlar mukavelem imZ& edildi.. 

Kadınlar 
arasında 

• 
~meırn~alfil 

lYI s lYI n lUı 
seırlQ>~st 
glUııreş 

Yapılmağa 
haşlandı 

t" 
. . d •e Amerika a • de 

Avrupa şehir]erıtt p 
d da dınlar arasın a f 

rikanvari serbest f, 
maçları yapılrnaıa 
lanmıştır. ri r 

Karşısmdakile ~ 'I 
·.,eee 

rıp geçiremı, !c"ıl 

!dar ince sanıl811 !>' 
ların bu sert sportl 

r2 bilmeleri her tarafta hayret uyandırmaktadır. da d 
Şimdilik on beş, yirmiyi bulan serbest güreşçi kadınlar arasın 

şampiyonluğu için bir müsabaka da açılmıştır. ft 
Bu maçlar geçen hafta Londranın Dremland salonlarında yapıtmış ~ 

nale Klara Moutensen ite Rita Martineı; kalmı§tır. Günün son karşılaşrnB ~ 
pan bu iki pehlivan ka!tlının müsaraası çok heyecanlı geçmiş neticede pi 
Moutensen rakibinin sırtını yere getirmeğe muvaffak olarak dünya §aı:ıı 
tuğunu kazanmıştır. 

Resimlerimizde: Klara ile Rita'nın maçından iki safha görülmektedi!· 

Stadyumda 
bugönkü askeri 

• 
merasım 

Bugün de 189 uncu piyade alayına 

Taksim stadyomunda merasimle sancak 
verilecektir. 189 uncu piyade alayı, şe
refli mazisile tanınmış kahrama.:t bir 
alaydır. Alay bugün, komutanı kurmay 
dbay Salih Erkuşun kumandasında 

saat 17 ye doğru Taksim stadyomunJda 
içtima edecek ve ordu müfettişi Orge
neral Fahreddin, alaya merasim)~ san
cak verecektir. 

Merasim münasebetile stadyomun ka 
pıları halka açık bulundurulacak. bu 
şanlı töreni görmek istiyen her yurttaş 
atadyomuma girebilecektir .. Yalnız bal
kon, dav~tlilcrc ta~sis <".dilmiıtir. 

tanda da protesto miUnglcrl yapılmaktadır. 
Fill.sUnde mesuı slyoııist lldcrlerl tevkif edil. 
mlştlr. 

~ Sovyct • tngutere ve .Almanya _ İngiL 
tere deıılz anl8§maları :ne§rolunmuştur. 

• Lehlııtan nıuıyonalist partisi reisine 
1Julkast yapmak istiycn bir adam bomba e. 
llndc patlayarak ölm~tUr. 

:t- :Mavzer t1lfekleri ve bombalarla mUcch. 
hcz be§ kişilik bir -µuıgar çetesi Kırcaallde 
ı.ıustafa Ferhad oğlunun C\1ne girip 27 ya.. 
§tndakl oğlu Abdullo.hla 58 y8§1ndı:ıkl karısı 
Yorgil§U öldUrdtlkten sonrR. C\'de ne varan 
toplayıp gitml§Ur. 

• .Amerika bahriye dairesi tayyareci kn.. 
dın Erhard ve pilotu Noauanı ölmU!J addet. 
mektecllr. 

lf. Yugoslavyada 15000 Hın·at, §cflcrl 
Maçektn evi önUnde geçit resmi yapmıştır. 

Maçck icap ettiği zaman Hırvatıann \'atanın 
rmı konıma~a haZll' olmnlannı söylcmlştfr. 

:/- Amerika ordusu için on bin metro frlJ. 
faa çıkabllecek avcı tayyareleri hazırlanmak 
tadır •• 

Jf. Fransanm oimalindekl birçok nehirlerde 
birkaç gUndenberl devnm etmekte olan ka. 
ytkçrlar grevi bitmiş ve nehirde seyrlise!erJ 
menetmek için grevciler tarafından ynpılmıı,ı 
olan setler kaldmlmı,trr. 

Profesör Picard dUn yeni bir kll%a ge<;:ir. 
nıl§Ur .• Profesörün balonu yanmış ve kendi. 
el balondan bir ağaca ııllıynrak hayatını 

kurtarmıştır. Profesllr Plcard, havada altı 

saat katmıı,ı, 180 kilometre katetml§ ve 3500 
metre yükaclülğe çıkmıf trr 

Türkiye 
Yugolavya ~ 

Millt takım maçıo;41 
hakemi layln edl 

1 ve 2 ağustos tarihlerinde 13elG 
da Yugoslavya ile yapacağı~11 1 
ve temsili maçların hakemliği W 

ınıet 
bol federasyonu tarafından na ~ 

rak gösterilen İtalyanın meşhur Jı:cı' 
lerinden Barlasina Yugoslavya !'t~ 
yonu tarafından lda kabule~ 

Rumen 
111 

yüzücüıerı" 
Istaobula gelıtle 

istiyorlar .. ttı' ı 
Romanyanın en kuvvetli yuS ıl 

kımı olan F.T.C. klübü susporıar:ı; 
.• d k ııelt· _.( rasyonuna muracaat e ere :ı 5r. 

1 k ' d'V' • b'ld' o tı'r sıı ge me ıste ıgını ı ırmış · ,v 
urıı larx federasyonumuzta bu ıtl 

henüz bir cevap verilmiş değildi!'· 

BarutgücU 
Bls2klet yürUyiJŞ6ıır 

.. defl 
Evvelki sabah altıda BakırkoY ··ti', 
reketle altmış kilcmetrelik bir ?1;ı sı•ı 
tertip eden Güç bisikletçileri b•f 11~ 
Büyükçekmeceye varmışlar ."e tıi! ç0' 
mUdürü Evranos oğlu Vasfi ıle ııııf' 

Jafl genç kalabalık tarafından karşı 
tardır. ·-' "!' ,, . 

Kendilerine karşı hararetli bl ;; tf) 
··djjı° ~· bal hazırlığı yapan ııahiye rnıı ~ w 

safirlerine ayn ayn izaz ve ikr8 ·ııill ı' 
lunmuş, bu gibi spor hareketle.rı.fl 11'

1 

madisini memleket ve gençlik ı)-1 
yırlı olduğunu söylemiştir. 1v' 

Barutgüçlüler Büyükçeknıeced' ıt 
!stanbulsporlular da ÇatatcaYa. ·ııi r 
yorlardı. Her iki spor kafile:;i bırııe'' 
rini selamlamışlar ve pek co~ktıl'I 
hürata sebep olmuşlardır. 1',f 

On dokuz bisikletçiden ibllre\ >'' 
akşama ka.dar kasabanın mı:htel1 •0, 
l . . . 'h" . r sı t erını gezmış, tarı ı mıma ~ 

köprü::•:inü görmUşler, dalyauıar ~ 
• '(v 

de oturulmuş, yemekler yenın~ttifJ 
vakit ayni ;rol ile avdet edilJ!ıll 

AJ 
Şı 

tıır 

l' 

d 

.. 
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Nafıa v~k:gıs: . . 
ı ının 

Aıı ç~~Yanatı 
Şınıeodtkaya lsveçte 

erclliğlmlzl 
StokJı 

1 
a O la t t 1 

bu·. oın,ıgc d~rıYor: A.A.) - İsveç Ajansı 
Sır ka .. 

'l'u ,_. ç gundenb · ı 
ra;ıye N r erı sveçte bulunan 

Graııd _lal ıa Vekili Ali Çetinkaya 
de oteld • 

rek aıığıd • e gazetecileri kabul e. 
tur: akı beyanatta bulunmuş -

ı ··-Son 
'"e . senelerde d . . 

Ç ile l' .. k' emıryolu ınşaatı, 
İ'akla.%tı,._. ur ıyeyi biribirlerinc N)k 
ıtı,·· ·•qı§tır lk ::r 

l 
l<naacbctı · . 1 memleket arasındaki 

.:"'- er, daıma . • b' 
·-.qııtşur F k ıyı ır halde bu -

llıllbendisl. . a. at İsveç firmalarının ve 
tııii erının ~ 1 
1 k !ahcdesind sag am eserlerinin 

~c'cti hakkınd:to~ra bu ş:mal mem • 
ı <iaha . • hurmct ve takdir his.. 
l'•jrk' zıyade fnzlalaşmı§tır 

\>a 1Yede de · · 
Ilı oluna k mıryolu inş~.:tına de • :a... ca tır. 

"l!I •• 
~ · ~ ıçın Yenid 

'lsat . en 50 milyon liralık 
tc vazedılrni t' 

ltl11tabb § ır. 700.000 kilomet. 
lrasındaı.· akı .~esahası ve şarkla garp 
ll' ••I Opr" 
1 

l.'l her istik u vaziyetiyle Türkiye • 
t hatlarına ~rn~tte geniş ve iyi münaka 

'l'iirlt' ı tıyacı vardır 
C\j ıyede sul • 
l' ttur. Su ama meselesi <le mev -
l&tc'lllatik b' mesele su seviyelerinin 

llıc1· ır taızda b' h' 
1 • 

1Ylc han d'l :r ı?aya getiril. 
Çiııdc ba.ıae 1 etektir. Bu işe, bu sene 

'.air :ır nacaktır. 
b· Çok m·mı k 
tın bir tn • e etlerde halen çok va. 

)ede,.. ese le işsizlik mesel . T"' k' 
tı -.ıevcut de i' . esı ur ı -

•l>a.llluk z . ğ :.dır. Demiryolu in;aa. 
~ İller ~r'ıyatı ve daha birçok bil • 
ttnıcktCtl'. tle halinde işçiyt' iş temin 

" ır. 
'%Cf " 

ti:: in.kaya, sözlerini ıııo"yl b.t. . 
:ır c ı ırmıs -

~ ~ 

tıııI ..... ts"eç 1 
llı ilatrisin· e g; erek mahallinde İsveç 
L, tctltik 1 

ve sveç teşkilatçı dehası. 
q.ilt,, etmek fırsatı 
· "illetin· nı veren İsveç 
~le'-- ın bu davetini sam· • b' 11;abul . ımı ır se. 

etmı~ bulunuyorum.,, 

klstanbul 
o uşuyor 

/\~ha (B<ı§ tarafı ~üncüde) 
t~r, ~ şında genç kızlar, yaşlı ba • 
""lrı cya kadınlı . 
b. l b_ erkeklı gruplar 
~,_ ::-"'lıya ge • 
tı. " Itstik h çnuş, Yeşilli. kırmızılı, 
~ura alkalan h d ti birib' 1 • ava a uçura 
tc ~da Ya:::ı~~e atıyorlar. Bu arada, 
o~cn inme d"n kafa&ına, gözüne 

tı~or ' u en halkalar da eksik 
-..., ' 'Ve: 

!ar or, aman bu d 
So~Yul.uyor.' a ne 1 .. gibi feryat. 

ta, ınce b. ka 
....._ /\h ır dın sesi. • 
\>,.h , affedersiniz • • 

" Ut: ' 
'l> iıi ardan mC>s .. • 
?:~ıtınyor. YoyU Yetiştirip, bütün 

tc b alka oyunu d . 
)o u tninvaı U .' akıkala:-ca. saatler 

r. zenne devam d' i.d' e ıp g ı. 

d~ HABERCi 
lı1tı ,_. u Yazıyı y 

t·1 ~ı, du"nd azdıktatı sonra duy :t>au en 'fba rıta· ~tını Yarı ya~ 1 
ren bclediye plaj 

h J fıyatıar1 0 
k dya Utuziatmış. Fakat 

rıya a ar p h . 
~i Ucuzlatmak b' a alı•hr kı, yan 
h. değildir lı' k ıle, bence ihtiyaca 

Ptı~1 • • a at ne v& l§ten dola . olursa olsun 
Eb ıro ~ a :fer~ belediyeye ... 

~ar a F lorya 
~lllatn~ı ~e Pazarı 

'l«((a ıh· 
:ourı Vak~ Yaı alama 

lta,I O} Cece G:ılata; a ~ ~ 
ı l'l'ıuştur. tia ıkı yaralama va-

- G • -. .. n alatad 
Unı.a a Şerb h ~ 2 talı u et anc 60kağmda 

• ·Urar :rıumi e d 
tafınd e toka v e oturan Hali-
dcn an bıçakı (:;ında ahçı Mehmet ta-

..,Uruı t kalr 
llu ll1uııtu :sasının dört yerin-

~ogt na Scbcb r. 
tut • Hali . tlıct '- llıa.sıdır V menın Mehmedi 
"<:ç • ak :carıc,in t:'ıış. l!a)i adan sonra Meh-

Sıhhtc· kaı .iırılırı~e Galata merk.:z ec
tcl1tı· 1ll1dat §tır .. 
:ta ış, b Otornob'ı· 

Yi 'll ll\üd 1 ı Yarım saat geç 
t Cden det 
aıı.cyc k l·;ıdın b zarfında fazla kan 
'0ıı.ra, t illdır1ı..... aygın bir halde has-
ı lltu1 ··•ıştır M 

tı ....._ ,.. llıııştur · ehmct bir saat 
•lt1tıa '-'alata · 

ıtı taıı da Zu 
~;raıt1~ U01urrıi rafe sokağında 13 

1 11 ıijlld a •Utçu evde oturan Ele.'i: Ki'! 
c ~I en kıt bu · · 
taıı tilin \'ga l'trn. rsun ile aıacak 
~~ htttarıbacağındanış Dursun çakı i· 

'ıt c:yc lııatd Yaralamıştır. Ya-
ır ırıırn D 

• 1§, ursun ya-

HABER - J\'IC,am postuı. 

,_...,M_e_d_e_n_i __ d_ü_n_y_a_n __ z_n __ d_z_ş_z_n_d_a ___ < 3_> _I 
Avustrıalya 
kabi ıeı .eri 

ikiz çocuklar öldürülür ve bunları1 ancak kadınlar yiyebilir ! 
Varrunga kabileleri de yalnız erkek 

çocuklann boğazlarına asar ve şayet do 
ğan çocuk kızsa, göbeğini, annesi, bir 
müddet bilezik gibi kullanır. Sonra, 
bununla muharebeye giden kocasının 

silahını süsler. Göbek krz çocuğun ba. 
basında bulnduğu müddetçe laz çocuğu 
>•:irüdüğü zamana kadar göremez .. Ba • 
ba, çocuk yürümeğe başladıktan sonra 
göbeğini kendisine gönderir ve o vakit 
çocuk babasına gider ve giderken de he
diyeler götürür. Bu arada babasının 

kendisine gönderdiği göbeği de vardır. 
Baba yeniden göbeği eline ahnca. onu 
hiç kimsenin bilmediği bir ağacın ko • 
vuğuna saklar. 

Kaitiş kabilesinden bir kadın çocuk 
doğururken kocasiyle kadının annesi 
tarafından akrabalan bir ormanda sak. 
tanırlar. Cocuk doğunca· babası çocu • 

' bir demet çiçek ıı:etirir ve bu çiçekle 
kadının baı~ını okşar. Kadın bunun n.. 
zerine çocuğu ka1dırarak onlara göste • 
rir. Nine çocuğun karnını eliyle okşar, 
birkaç defa havaya fırlattıktan sonra 
kucağına alır. 

Bu sırada baba, ate§te iyice kızdırdı
ğı bir oku çocuğun üzerinôt'n dolaştı • 
rarak küçüğün gözleriyle güneği etra _ 
fına bu kızgın okla daireler çizer ve 
çocuğu annesine verir. 

Çocuğa ad nasıl konur 
Ad koyma, bazı kabilelerde derhal ve 

bazılarında da haftalarca sonra yapılır. 
Murray kabilesi bir çocu~a daha y:i

rümiye başlamadan ad koymağı uğur • 
suz sayar. Bazı kabilelerde çocuklara 
çocukluktan çıkınca da ikin::i defa ad 
koyarlar. 

Garbi Avustralyada yaşıy~m kabile -
Jerde de dostluk işareti olmak üzere 
iki kişinin biribirleriyle adlarını değiş .. 
tirdikleri görülür. 

Muralvg kabileleri çocuklara isim 
verecekleri zaman büyük bir tören ya
parlar ki bu törende çocuğun babası bu 
lunamaz. Annesi elleri arasında hava. 
landırdığı çocuğuna Allahm uğur ver. 
mesini dua eder. 

Merkezi Avustralyada ikizler derhal 
öldürül:ir. Kötürüm doğanlar da ya öl
dürülür yahut ta bunlar mukaddes sa • 
yılarak birer tapınma vasıtası olarak 
muhafaza edilir. Avustralyamn bir çok 
yerlerinde çocuk öldürmek adettir. Ço. 
cuk öldürmenin sebeplerinden birincisi 
iktısadi, ikincisi de ana ve babalarına, 

gezdikleri ve dolaştıkları yerlerde an -
garya olmaları içindir. Çok eskiden bu 
şekilde öldürülen çocukları yalnız kL 
dınlar yerlerdi. 

Avustralya kadınları çocuklarına 

dört, beş sen~ kadar meme verirler. Er. 
kek çocuklarla kız çocuklar, yedi yaşla
rına kadar annelerinin nezareti altında 
yaşarlar. Sonra derhal biribirlerin.den 
ayrılarak her birisine bir şey öğretirler. 
Erkek çocuklar hayvanların izlerini, 
nasıl avlandıklarını ve hangi nebatların 
yenileceğini. silah kullanmasını da 
öğrenirler. Bazı kabileler böylece c;o • 
cukluktan çıkmış addedilcdcri d!ğer 

kabilelere göndererek orarJa talim ve 
terbiye ettirirler. 

Bu ç<>euklar gönderilen kabile silah. 
~örlerinin nezareti altında b'..iyür. Bun -
lar, bu suretle ba!ika kabilekr, insanlar 

ve adetler öğrenmiş bulunurlar. Bura • 
larda, talim ve terbiyesi tamamlanan 
çocuk. kabilenin birkaç silaiışörü tara • 
fından kendi kabilesine götürülür. Bu 

silahşörler gittikkri yerde blr kaç gün 
misafir kalırlar ve a.dam olmuş sayılan 
bu çocuklar büyük bir törenle kabul e. 

dilir.Çocuğun talim ve terbiyesini üze. 
rine alan kabile de, kendi çocuklarından ! 
birini veya bir kaçını ayni şeraitle talim 

ve terbiye için çocuğun kabiltsinc verir 
ki bu adet çotuk mübadele.>i demektir. 

Çocukl:ırın çocukluktan çıkması için 
bazı yemeklere pe'hriz yapmaSJ şarttır. 

• 
' 

Kaitiş kabilesinde ktzlarm dişlRı' güzellik içi1ı böyle k"lrılır 

-
Bir ayinde ağa:: tim.~li Tolünilc yer,'?. 
Kafasının ~tiindeki tüyle ağacuı M. 

kiinü gösteriyor 

Bunlar da en iyi addedilen yemeklerden 
ibarettir. 

Çocuk büyümeğe başlayınca mene • 
dilmiş bulunan en güzel yt'mcklerden 

yemesine yavaş yavaş müsaade edilir. Her 
yemeği yeyebilmesi için kabile ihtiyar • 1 
larının bir toplantıda karar vermeleri 1 
lazımdır. Bu karar üzerine adam adde • 

dilen çocuğun ağzına evvela güzel ye -
meklerin salçaları, yağları lıul~tınlır. 

Sonra da yemekler verilir. 

Bu usul bazı kabilelerde kadınlar için 
de caridir. Onlar da mallım l:lr yaşa ka. 
.dar pehriz etmeğe mccburrlurlar. Bazı 

kabileler bu pehrize başladıklarına, 

pehrizin sonuna erdiklerine ifaret olsun 
diye karınlarına kesmek suretiyle bir 
takım işaretler çizerler. 

iplik oyunları 
Avustralyada el ile oynanan iplik o

yunları pek sevilir. Bu ip oyunları ka . 
hilelerin işaretleri de sayılır ve her ka
bilenin kendisine mahsus ip oyunları 
vardır. Bir çocuk bildiği ip oyunlarının 
adedince zeki ve mahir addedilir. Ço -
cukluktan çıkanlara bu oyunları öğret
mek için kabilenin ihtiyarları bir araya 
toplanarak karar verirle.r Çotuklara bu 

oyunlar ancak toplantıdan üç ay sonra 
öğretilmeğe başlanır. Ayni zamanda ço 
cuklara Bora adı verilen oyunlar da öğ. 
retilir. Bunun için civar kabilelere müj 
deciler gönderilerek törenlere davet e
dilirler. Müjdeciler. b:.itün Avustralya 
kabileleri indinde mukaddestirler. Bun 
lar dilşınan kabileler tarafından bile iyi 
muamele görür • 

Bora ayini 
Bora Avustralyalıların dini ayinidir. 

Bu dini ayini hazırlıyacak grup, ayin. 
dan biraz evvel t:ırlaya çıkar ve ayin 
yapılacak meydanı tayin eder. Bunun 
üzerine yer hazrrlanmağa başlar. Hazır· 
lık toprağın muhtelif şekillere taksi • 
minden ibarettir. Bu şekiller ekseriyet
le hayvan resimleri olduğu gibi daire. 
ler de olabilir. Bunlar, dör., beş yüz 
metre uzunluğun.da ve ormana giden 
bir dizide de yapılır ki buııa iz adı ve
rebiliriz. Kadınlar bu dini ayini ancak 
uzaktan seyredehilirler, iitirak ede • 
mezler. Hele müsaadesiz iştirak eden • 
ler derhal öldürülürler. 1z:n gl'çtiği 
yerlerde bulunan ağaçlar oyularak siis. 
lenir. Ormana giden iz.de bir tarafında 
insan şeklinde bir bebek bulunur. Bu 

bebek dini ayini ihdas eden Bora adde
dilir ve ihdas ettiği ayinin tamamiyle 
tatbik edilip edilmediğini kcntrol eder. 

Dini ayin gün:i yaklaşınca misafirler 
gelmeğe ba§larlar. Gelenler büyük tö • 
renle istikbal edi!erek danslarla ~ğlen-

dirilirler. Misafirlerin ermişlerine yani 
yaşlılarına evvelce yapılan ıesimler ve 
iz gösterilir. 

Burada toplananlar arasında biribir • 
leriyle düşman olanlar varsa, bunlar 
derhal barıştırılır ve son mio;afir gelin .. 

ce de ayine başlanır. Bu ayin her kabi
lede başka türlüdür. İhtiyarlar, çocuk. 

]ara ve gençlere bütün işaretlerin ma. 
nalarını anlatırlar. Erkekler sihirbaz 

oyunları ve danslar yaparlar, çocuklar 
bunları seyrederler ve çocuklara ilk de

fa bu ayin.de döner direk gibi bir şey 

gösterilir. Direk alt tarafınt.l::ın bir si • 

cimle sarılmıştır. Sicim '1<uvvetle çeki • 

lince ı.(ir'atle dönmeğe b31ilat ve bir de 
ses çıkarır. Kadınların dönen direği 

görmeleri kat'iyyen memnw1ur. Hatta 

çocuklara bile bundan kadınlara bahse

dilmemesi sıkı sıkı tenbih ~dilir. Bir 
kadın, dönen direği, tesadüft:n bile gö. 

retek olsa derhal öldürülür. Kadınlara 
dönçn direğin çıkanğı sesin ilahi oldu. 

ğu söylenir. Bora dini ayini devam et-, 
tiği müddetçe bunun sesi i§itilir. Dini 

ayini pandomima takip eder ve oyna • 

yanlar hayvanları taklit edetler. Bu o. 

yunları da kadınların görmrleri yasak 

tır. 

(Devamı var). 
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Belediyenin 
yeni kararları 
iki kazadan başka 

yerlerde 
Tatbik 

edilmiyor mu ? 
Eminönü ve Fatih zabıta merkezleri 

mıntakalarında belediye yasakları.~a ri· 

ayet ctmiyenlerle §İddetli bir suı ette 
mücadele etmektedir.Her iki mıntaka 

merkez memurları sabahtan akşam::ı ka
dar bizzat mıntakalannı teftiş etmekte, 
vazifeye gönderldikleri memurları kon· 

trol etmektedirler. Bu faaliyet he: iki 

merkezin hcrgün emniyet müdürlü~üne 
verdikleri raporlardan anlaşılıyor. 

Eminönü mıntakasında dün tramvay· 
dan atlayan 24 kişi yakalanmış, bunlar-

dan 21 rinden hemen para cezası alın· 
mıf, bir ki§inin üzerinde eczayı ve:-ı.:cek 

kakiar para bulunmadığından bunun 
hakkında zabıt tutulmuştur. Dün Bo

ğaziçi ve Akay vapurları iskeleye yanaş 

madan evvel acele edip atlayan 31 kişi 
tutulmuş, bunların da 29 zundan derhal 

ceza almmı§tır .. 
Dün Eminönünde dükkanının önünü 

kirleten beş kişi cezalandırılmış, üç di
lenci yaklanmıştır. 

Fatih mıntakasında tramvay!dan -atla· 
yan yedi kişi tutulmuş, sokaklara çöp 

atan 26 kişiden para cezası alınıruştır. 

Açıkta satılan 64 kilo ekmekle 70 kilo 
dut imha edilmiştir. 

Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Eyüp 

ve diğer kazaların belediyenin yeni ka

rarlarını tatbik edip etmedikleri me~

hUldilr. Çünkü emniyet 'direktörlüğüne 

Eminönü ve Fatih merkezlerinden baş

ka rapor veren merkez yoktur .. Acaba 

buralarda oturanlar suç mu işlemiyor, 

yoksa takip mi edilmiyorlar. 

Alakadar makamın bizi bu hususta 

tenvir edeceğini tahmin ediyoru?. Bu 

gibi mUcadeleler günü gününe yazılma 

lı ki okuyanlar ve dolayısile duyup işi· 

tenler üzerinde bir tesir husule getirsin. 

Donanma 
Cemiyeti 

piyangosunda 
Kazanan numaraların 

listesi 
Mülga dananma cemiyeti piyan· 

gosunun 15 temmuz l 93 7 günü ya· 
pılan 64 i.incü keşidesinde ikramiye 
ve amorti isabet eden tahvil numara. 
lan: 

Ke§idede itfa olunan tertip nu· 
maraları: 

1218 1520 3096 432j 5708 
6006 7373 7598 8110 8392 
9666 919j. 

lKRAMlYE lSABET EDEN 
NUMARALAR _. -ikramiye Tertip Sıra 

T.L. No. No. 
3000 I 3096 42 

100 4325 49 
50 6006 3 
10 342j 32 
10 3096 12 
10 3096 63 
10 1218 38 
10 432j 14 
5 4325 76 
5 811 o 58 
5 7598 92 
) 5708 77 
5 8392 17 
5 6006 75 
5 9195 16 
5 7373 s 
s 5708 7 
5 6006 35 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen sıra numaralarından mÜ· 
tebaki ayni tertiplerin diğer sıra nu
maralarına ve 1520, 9666, 'o. lı ter. 
tiplere kamilen amorti isabet etmiş· 
tir. 

ikramiye ve amorti bedelleri 22 
temmuz 193 7 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli be· 
her tahvil için bir Türk lirası yirmi 
kuruştur. 
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farihi macera ve aşk rcM~-, ıa.ı:drı: <Va Nu) 

Ayda: "Benim kadın olduğuma bakmayınız• 
Ben, en güçlil kuvvetli bir erkeği yıkacak 
derecede kuvvetllyim ! Bana kimse karşı 

duramaz! " diye haber verdi 
Bu hal, böylece, uzun gUnler devam 

ıctti, durdu. Uzun günler diyorum. Zi. 
ra bizi Giridden, oradaki tehlikeler-

den alelacele uzaklaştıran müsait 
rilzgar sonradan dindi. Hava rakitle§ 

ti. Ancak kürek kuvvetiyle ilerleme. 
ye mecbur kaldık. Halbuki gemimiz, 
ktireğinden ziyade yelken esasına isti 
nat eden bir yapı idi. Onu.'1. için müş

külatla ve ya.va§ ya\'a§ jJerliyorduk. 
Bu kadar macera ve nia.hyet bu sü. 

kii.n, bu hareketsizlik bütün asabı boz 

muştu. Kaptanın tavsiyes\ne ve Girid 

ba§papazından alarak herkese göster. 
diği blr mektuba rağmen, ortalıkta 

bir hoşnutsuzluktur, bir dedikodudur 
alıp yilrüdüğünU farkediyordum. Bir 

kaç zabit vardı ki, cezaya. ~a.rpılmış. 
lar, çıkmı§lardı. Onlar, aleyhimize fe. 

sat tohumları saçıyorlardı. Osmana 
kar§ı gösterdikleri itibar, sırf bir dal

kavukluktan ibaretti. Halbuki haki. 
katte diş biliyorlardı. Bir punduna 

getirerek bizi yaş tahtaY.a ba.stırmak 

istedikleri belliydi. 
Hatta, bir glin, cariyelerden biri ha 

bcr verdi: 

- Konuşuyorlardı, jşittim: aleyhi

mizde 'büyük bir cercY.an var. 
- Ne gibi? 

- Osmanla Aydanın bir odada kaL 
malarına tahammül edemiyorlar. 

- Niçin, canım? O, çocuk ... 
Cariye, güldU: 

- Çocuk. Ama ne çocuk. Ben, biz. 
zat tecrübe ettim ne ~ocuk olduğunu. 

Belki boyu biraz k~a. Fakat boyu da 

o derece süratlc uzuyor ki. DiyebilL 

rim ki, Giride geldi~imizdenberi bir 

karıştan fazla uzadı. Hatta gemiye 
bindiğimizden sonra bile birkaç par _ 

mak bUyUdU desem hata olmaz. "İtal
yaya çıktığımız gün, koskcca erkek o. 

lacn:k!,, diye aramızda alay ediyor
duk. Zira, o, şimdiden bUyümüştür. 

- Demek, ikisinin birden ayni oda. 
da kalmalarına tahammül edemiyor. 
lar. 

- Evet. Edemiyorlar. Kaptanı, hat 
ta ba§papası bunaklıkla, etraflarında 
dönen faciaları görmemekle itham e. 
diyorlar. Osmanın Giridde kadınlar 

manastırı içinde serbest bırakılmasını 
pek manasız telakki ediyorlarmış. 

Bundan papa hazretlerini haberdar e
deceklermiş. Papaya gönderilen cari. 

yelerin de daha yoldayken Osmana 
peşkeş çekildiğini söylilyorlar. Hele, 

Aydaya çok kızıyorlar. Taraftarları 

çoğalırsa, yakında gemide bir ihtilal 

!:ıkmruımdan korkulur. Bunu bilin de, 
ihtiyatlı davranın. 

Bu haberi almam üzerine, derhal 

Osmanın yanına koştwn. Her zaman 
olduğu gibi şimdi de Ayda. ile zevk ve 

safa ediyorlardı. Beni görilnce ]stifle-

rini bile bozmadılar. Vaziyeti, kısaca 
anlattım. 

Osman: 

- Bir an evvel bu hareketin önüne 
geçmeli .... dedi. 

. - Bir suikastc uğramıyalım: diye 
meraklanıyorum! • dedim. 

İçimizde en teliş etmiy~n Ayda idi. 
- Biz o suikastleri çok gördük. Me 

raklanmayın.. üstesinden gelirim Al. 
lahm imiyle .. 

- Sen mi? 

- Tabii ben. Görmediniz mi? Ben, 
aslanları terbiye eden canbazlar gibi
yim. Onlar nasıl vahşi hayvanların ya. 
nına, ellerinde bir kırbaçla yaklaşabi
lirlerse, ben de, elimde uf ak bir han. 
~erle canavar gibi kölelerin yanına 
girdim. Onlar, öleceklerini bilmelerine 

rağmen bana karaı duramadılar. Eğer 
bunun bir sebebi, Üzerlerindeki mane. 
vi nilf uzumsa, öteki de maddt kuvve. 
timdir. En zebella gibi köle bile bana 

kar3ı kuvvetle mukavemet edemezdi. 
EvvelA, Aydanın ne dediğini anlıya

madım. Hani kendini metheden insan. 

la.r olur. Kuvvetlerinden bahsederler, 
kendilerini Zaloğlu Rüstem sayarlar. 

Onu da bunlardan biri sandım. Halbu
ki mesele öyle değilmi§. 

Hakikaten de, bir gün, altı zabitin 
birden taaıTu.zuna uğradık. Kaptan, 
Ayda, Osman ve ben, geminin bahçe 
kısmında oturuyor, grup eden gUne§e 
karşı sakızlı rakı içiyorduk. Kapıda 

nöbet bekliyen iki tayfa arasında bir 
telaa eseridir gördük& 

Kaptan: 

- Ne oluY.orsunuz, çocuklar? • de. 
di. 

- Efendim. ,zabitler sizi tevkif et. 
mck istiyor. 

- Tevkif etmek mi? O da. ne de
mek? 

- Hani hapscttirip cezalandırdığı. 
ruz iki zabit yok mu, onlar şimdi bu
rasını bruıacaklar. Şayet biz mukave. 

met edersek hepimizi öldüreceklerini 
söylediler. Altısı da güçlü kuvvetli
dir. Galiba, geminin diğer müretteba. 

tının da gözlerini yıldırdılar. Bi~ bita. 
raf vaziyette kalmıya. karar verdik. 
Bu işe karışmıyacağız. · 

Bu izahatı almamızdan bir dakika 

sonra, gemi bahçesinin kapısı açıldı. 

Altı 8.si zabit eşikte belirdi: 
- Dördünüz de mevkufsunuz. Ge

mi, bundan sonra, bizim idaremiz altı. 
na girmiştir! _ diye haber verdi. 

( Deoomı oor) 

KIJRUN doktoru 
Necaetln Atasagu ı 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 
Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 
Cumartesi gUnlerl 14 den 20 ye ki!daı 

muayene parasızdır. 

Bizcz. f orunuz,fize. 
C'<l.vap Vcırczlim. ... 

Zati 
bir 

Sungura 
yamak! 

Derslerinizi ihmal etme
mek ,artlle hokkabazhk 

ö§reneblllrslnlz 
''N,, imzsiyle aldığımız bir mek

tupta deniyor ki: 
"On altı yaşındayım. Orta.mek 

tebe devam ediyorum. Hokkabazlı
ğa o kadar hevesim var ki bu yüz.
den dersime bile çalı~amıyorum. 
Hatta imtihanlardan evvel bir gün 
sınıfta arkadaşlar bana: Haydi bir 
hüner göster, ne olur~ dediler. Bu 
söz hocamın bile kulağına gitmişti. 
O da: Haydi oğlum, bir marifet gÖa· 
ter bakalım, dedi. Bunun üzerine 
elime bir iskambil kağıdı aldım. Bu
nu herkese gösterdikten sonra elim-
de kaybettim ve arkadaşımın bur· 
nundan çıkardım. Hocam, bu ma· 
rifeti nereden dğrendiğimi sordu. 
Para ile öğrendiğimi söyledim. Pek 
hoşuna gitmedi. Sonra ipekli men· 
dili yumurta yapmak, kırmızı mendi 
li beyaz yapmak hünerleriyle gaze-

tede profesör Zati Sungurun bazı· 
hünederini de öğrendim. Elimde çok 

çabuktur. Hünerleri hiç belli etmeden 
yapıyorum. Acaba şimdi ne yapma 
lıyım. l....utfen hana bir tavsiyede bu
lununuz . ., 

CEVABIMIZ: 
Sizin prof csör Zati Sungura çı

rak olacak kabiliyette bir genç oldu
ğunuz anlaşılıyor. Bu kabil hünerle
ri öğrenmenizde hiç bir mahzur yok. 

tur. Ancak hokkabazlık öğrenec~ğim 
diye derslerinizi ihmal ederseniz o 
zaman kendinize çeık yazık etmiş o· 
lursunuz. Derslerinizi ve vazifeleri· 
nizi tamamen yaptıktan sonra ancak 
boş zamanlarınızda bu hünerlerle 
meşgul olabilirsiniz. Bunlar, ancak 
aile toplantılannda eğlenceli vakit 
geçirmenize yararlar. Halbuki ders
leriniz istikbalde hayatınızı temin 
edecektir. 

Lisan derslerimizin 
formaları 

Ayvansaraydan M. Y. imzasiyle 
mektup gönderen okuyucumuza: 

Eksik olan ders formalarını iki
şer kuru§ mukabilinde idarehanemiz 
den tedarik edebilirsiniz: 

HABER· 
AKŞAM POSTASı 

/DA RE E ~·/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
ro•lıt kutuıu: lsl•obut 2U 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı işleri tereıonu: 23872 
idare. ırtın : 2f370 

ABONE ŞARTLAR! 

St•nc•llk 
6 8) lık 
3 A)hk 
ı a,ylık 

Türklt1<' ı:rn<'bl 

1.-400 1\ r. 2. 700 1\r. 
730 ,, l.t:IO ., 
400 " 800 .. 
150 " 300 " 

Sahibi ve Neşrigaf 'Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Bsııldı~ı gu (JAh'IT J Matbaa11 

Kibar hırsız - Siyah 

166--Hallı:,onu.n duvar kenarını takJben lcom 
,;.; ...... n öamma kadar sUrükientliğtnl g!SrdQ. 
Birdenbire kayboldu. Aho.li heyecan içinde 
beldedt. Ve ayni dl!v cUssell polis memuru: 
"Hcrhlllde avluya dllşmUştUr!,. diye bnğırn 
rak o tarata doğru koııtu :fakat biraz sonra 
ı:-crl dönerek, onu bulamadığını söyledi. 

166 - Kara gölge muvakkaten emniyet 
tt: bulunuyordu. Bundan evvelki gell§lnde 
gf rml§ olduğu kUçUk pencereden lsU!ade 
ederek, iyi tanıdığı bo§ eve glrml§U. Bir sa 
at mUddetl_, baygJn bir halde orada kaldı. 
Ayağa kalkmak lııteıllS!i zaman, dudakların 
dan bir lnilli çıktı. Sağ ayağı kırıtmı§tı! .. 

167 - Bu mclrQi< evde açlıktan mı ble 
cektl'!' Bir tek adım alma.sına imkAn yoktu. 
Beyni fena halde uğuldayor, mUthl§ bir acı 
duyuyordu.Buna rağmen, sUrUncrck merdlve 
ne kadar ilerledi ve kendisini yavaşça ba.R!\ 
maklardan aşağıya yuvarladı. 

168 - Mütemadiyen: "telefon! telefon!,, 
diye mırıldanıyordu. Zihninde sabit bir fikir 

, . . - . ~ :: . LIJTE~ i· 
~Rı~&1d!. 

--~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~---~-: ~ ğ 
Yazan: Horll USblaı.. - 2 2 - Nakled~ ~ 

P dP ~ 
olis komiseri, çayır rezaletine iştirake ,

8 
~ 

hususi otomobUlt kafileyi araya arB) ~ 
.meşhur a\,.katıo . yazıhanesine l 

~ 

. .. kadar gelmişti dlı' [' 
C. k. - · k sın• ~ ·· ınaycttc ı rollerı neydi? Cinayetin 1 Doğrusunu "istereseniz mar a /)' 

olduğunu biliyorlar mıydı? Cinayetten kat bile etmedim ... Ey?.. 
0
r,of :ı. 

evv~l mi, yoksa sonra mı hareket etmiş. Patris komiserin yüzüne bakı~cJ~ ~ 
lerdı?. _ diyeceğini merakla bekliyordU· jleccl ~ 
Tevkif edilen dansözler bu hususta itham edecek, buna cesaret cdeb ~ 
kat'i bir şey söylemiyorlar. "'t alnız oto • miydi?. ..,(/) 

11 
mobilin bu kadar hızla gittiğine göre, Delbo doğrudan doğruya JıU 
bunu bir firar telakki etmek doğru olur. geçmedi. Bir ba~ka yola saptı: de~ 
Mantı kan şu neticeye varırız ki, hep - İşte, muhterem üstad 1 Fa~ıe (.O' 

sarhoştular, çayır üzerinde sarmaş. do- • ki saat ona doğru eve dönd:inU''si~ 
laş eğlendiler, lJehimi hislerini tatmin et. mobilinizi garajda bıraktınıt·· to'JI 

tiler, sonra cinayet olunca kaçtılar. mesela ayni garajdan bir şoför, ~)·lc'ı 
Delbot sustu, baktı. Avukatın kendL bili, sizin haberiniz olmadan, ıJlll' 

sini fazla bir alaka ile dinlememesine aşmvermiş olabilir .. Sonra yoldl;rısıif' 
rağmen devam etti: dık veya yabancı kimseleri bindi (}ı 

- Bu taraftan gelenler Parisc ancak Otomobilde §ampanyaları bulUJl~ti~' 
Mayo kapısından girebilirler. Bu taraf- açmış ... Çekmiş olabilirler .. Anlı1 
~arda tahkikata giriştim ve kıymetli bir nuz yar.. ' rUı ~ 
ız buldum. Benim ara~tırmalar yaptığı. Bu dolambaçlı yol o kadar~ 
mı duyan bir şoför, o gece sabaha karşı, ki, itham doğrudan doğruya o ~ 
Nöyyi tarafından gelen hususi bir oto. beraber, o derece de acemic:e yı9berl' 
mobilden iki kişinin indiklerini gör - tı ki, Patris sinirlendi. Bununl• "f' " 
müş. Bunlar gelip taksisine binmişler ve ber anlamamazlığa geldi, sade''' ~ ~ 
SenJennende inmişler, münakaşa etme. sakin cevap verdi: ~ı ~ 
den istediği parayı da vermişler. Şoför, · - Böyle bir şeye imkin yolc·· ôlr ~ 
parasını kolayca aldığı ve esasen henüz: kü kanmla ben, saat bire kacl81',.

11
dat- ~~ 

sabah ta olmadığı :için yüzlerine dikkat da idik ve eve ancak o saatte 00 ~<· i 
. l~r 

etmemiş .. Bu itibarla kendilerini görse ve otomobilimi garaja kendi e 1 

tanıyamazmış. yaınız, otomobilini ga. dum • v' . 
raja çekip te temizlerken, bir şampan - Delbo bu ka.dar sarih bir ec1'l' ~ 
ya şişesi bulmuJ.. şısında P§l'nr gföi oldu: ~ 

Patris·koltuğun içinde hafi~e titre<li. - O halde şampanyalar!.. eli. { 
Bu şişe, Antuarun bıraktığı şişeydi.. - Her halde hala otomob!.Jd;el ! . 
Delbo, muhatabının bu titreyişini far - gerek .. Bilmem amma.. O giil1~ ~ 
ketmedi ve Patris lakayd bir·.sesle dedi bakmadım .. Ve şayet aiL hatırl• ~; ' 
ki: dıruz, aklıma bile gelmiyecek. bt;;J 

- Kıymetli iz dediğiniz bu·boŞ şanı - zun müddet orada kalacaktı· tste 
panya şişesi ise .. Pek te kıymetli değil geliniz, beraberce bakalım .. 
gibi geliyor bana,, Siz asıl Sen Jermen Delbo büsbütol.in şa,ırmrıtı: 
civannda, o iki adamın indiği tarafta - Hay hay.. ~ 
araştırmalar yapmalıydınız, yaptınız Dodi ve ikisi birden apa ti ' 
mı?. çıkblar. Asansöre binerek alt 1<ı 

Patris'in bu suali soruşta:,, maksadı diler, garaja girdiler. /, 
komiseri söyletmekti. Delbo aldanarak Patris öteki otomobiller arı 11t~ 
cevap vereli: geçerek kendi otomobilinin bulıl ,Y.' 

- Yaptım. Lakin bir aey bulmak ka. ğu yere geldi, otomobilinin ar~.'6J 
bil olmadı. Esasen bence asıl mesele hıı- dığından şampanya kasasını fi' i' 
sus1 otomobili bulmaktı. Bu otomobilde İçinde on iki şişe vardı. Berabe:;ıı 
her halde bir erkek olacaktı. Bir de ka- dılar. Markalarına baktılar. 'l' 
dın .. Çünkt:.i üç t:rkek olmak üzere dört 
kişi değil miydiler? Elimde bu dört kişi 
ye ve otomobile ait boş bir şampanya 
şişesinden başka bir şey yoktu. Yalnız 
bu şişenin üzerinde "Supra Kordov 
Ruj,, yazıyordu kL Bu markayı tanıyor 

'> • • 
musunuz .. 

- Hayır .. Tanımıyorum. 
- Bu yeni bir marka imiş ve henüz 

piyasaya çıkmamış. Şimdiye kadar an -
cak, bet on lokantayil vermiş1er. Birinci 

sınıf loka~talara .. .' Tahkikat yapbm, han 
gi lokantalara verildiğini öğrendim. Ve 
bir tesadUf eseri olarak, Bulr;,nya orma
nında bulunan bir lokanta sahibinin ci. 
nayet .gecesi, zevcenizle beraber ye -
mek yediğiniz bu lokantada, bu marka 
sampanyadan on iki tane· verdiğini öğ-
.~ 

rendim. 
Patris gülmeğe başladı. 
- Garip tesadüf, dedi. Filhakika 

ben, o gece bir lokantada yemek yedim. 
Ve patron, vaktiyle kendini bir İJ için 
müdafaa ettiğimden, Ôn iki §İşe şanı -
panyayı, otomobilimin arkasına koy -
durmuş, bir hediye vermek istemiş. 

centilmen 

\'ardı. RenUz, bir kurtuluş ihtimali kaldığı 

nı batırlıı.llllttı. llep stirllncrck, yarı açık du 
ran bir kapıyı açtı ve 11.ynt zamanda dudak 
larmdan bir sevinç nidası yükseldi. Odanın 
nihayetindeki maaanm Uzerlndc bir tcll.'fon 
garmuıtu. 

169 - Alnından lrl ter taneleri dtişU 

yordu. Maskesini çıkardı yüzUnUn çizgileri 

Patris: 
- Gördünüz mü?. . ~ 
Dedi. Komiser boynunu eğd1• 

ca: 

ı 

-Evet.. ~ 
ıar· 1 

Dedi ve tekrar yukarı çıkt1 rsl''t 
· yerlerine oturunca, Patris, çolc 
sakin bir sesle: .r cil çt 

' - .. ki d d' "J e1 c' - Goruyorsunuz , e ı. iti' 
yır,, ın meçhul kahramanla!~ be~;I,' 
tomobilimle nakledilmi§ değıl. ıııııtıs,. 
otomobili saat birden sonra a o• f 
Şampanyaları da 'içtikten sonra 

0 
ıı'r 

lerine yenilerini koymuşlarsa t 5~ 
ka ! Lakin henüz bu marka, bi:t.ll,. I"~ 
diğiniz gibi, piyasada 0Jmad1~1110ıııı' 
bu sonuncu ihtimal pek te ~aııt 
gerelc? · tıl 

Delbo sararmı~tı .. Aradığı ~er,>#' 
mamıştr. Hakikat avuçlarında~ öttl t~ 
onu kaçırmıştı. Lakin.. Ke~111 ııeıı1'_, 
derece emin görünen bu avulcat~p•f. ( 
ertesi gün yeniden bu marka ~ ra~·t t 
te<iarik edemez miydi?. Bellciı 

1
, ısr' 

· linde bir delil yoktu. Daha fat. t#J 
edemezdi. (Dcl)(Jıtı• 

takaUUs etmıı:ı. gözlerinde ,.al1~~e~ 9' ~ 
vardı. En kUçUk bir harelıet' b d"O'°rdv j 
bir uıtırap .,. ~kence tevlit e tılf ~. 
bukl telefona !ıcnUz iki mctrclil< cıı ti' r' 
var<lı. Yarabbim! Ona yctl§cbilt'c cır' -
telefon numarll.!lı: Telefondald llldıP' 
kadmın telefon numarnsmı baur 
cc emin değildi! 
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~64 --- Pt\ROt\ YANtN (){';T°TJ 

- tsınirni • 
Size rnu''t rnı ıoruyorsunuz, m.ıdam? 

ernad' 
cttaya hiç ba ıyen iıaretlcr yapan Sa-
rnarnanız . kınadınız mı? Beni tanı· 

IE a ırnkin var mı? 
srarcng· 

ha ğırdı: ız kadın hayretler içinde 

- Yiğit Janr 
ı . 
1ın garip ih 

kitinin taarrı c etı JU?du ki, birkaç 
da gayet ,_.ızuna maruz kald·ğı ;;,ra-
d' ıa,.ın g·· .. . 

ı, kurt orunen bu kadın, şim· 
d aııcııu uyuyord nın karşı'llnda, dehşet 
dar göııteud .. Rahibin b]e, o zamar.a ka-
b' r ığ• lfc %ait otd 1 $Oğuk kanlılığı birden-
•trnıılardı ıı. İleriye doğru iki adım 
&:eriledil · 'Fakat bu defa dört adım 

er. 
• Onlardaki 

hır !ekil al hu dehıet o kadar bariz 
•rasına . tnııtı ki, Saetta' Janta onların 
n gırerek r . a tôtürd.. e ını kılıcının kapzası-

J 
u. 

an bUt" 
tUlereJc 

1
un bunıan gördü ve yavaşça 

- li a aycı bir ıcale. 
v el~ Çok • 
• •bildiniz.. .. ı.~kür,nihayet beni tanı-
Sıetta '- Göruyorum ~ekil c.uradan 
d " Dllld ' T T 

erte b' anıta ve ıu muhterem pe-
r ıtaz k 
adan div onuşmam lazım •.. Çekil o-

nn '-• . orurn k ' 11:4 hi ve ılıcını rahat bırak. 
ttbilcceıc \;ereddUt etmeden seni öldü
tttıı., da r adamım. Şu meşhur ''Sa
ba~ rbcaini b' . • 
t bir tUrl" .. ~ ılıyorsun ya .. Hanı 
; btı darbe ~ ~sretmek istemedin .. lt-

llrtdan h yı §ımdi ben de öğrendim •.. 
~~rbclcr daıhka •enin bilmediğin bircok 
tıı a a b·1· ~ n gibi U ı ıyorum. Bilhassa, se· 
na 1 •tatta il 'V 11 tecrit . r stadının silahından 
. e hu darb ed~lcceğini iyice öğrendim .. 
'öyJcrneğ, ~.Yı hana kimin öğrettiğini 
ltc,r d luzurn .. .. B c craj gormuyorum. unu ..... n. 

""ltd 
tdilct· 'Yanta " ~ 
1 ıthıi ,,aptıgı düellonun ima 
'trı.'- anlay tıı " llıc an Saetta, ağzından rır-

p nida ... re bulunan bir hiddet ve ht
"'nı g" 1. uç tikle zaptctti ..• janın 

artık her şeyden haberdar olduğunu, 
yani Pardayamn oğlu olduğunu ve Par 
dayana mağlubiyetini bildiğini zannet
ti. Halbuki yanılıyordu. Jan henilz hiç 
birşey bilmiyordu. Pardayarun ke~di
ıine gösterdiği darbelerden bahsediyor
du. Fakat bu darbelerin Saettaya tatbik 
edildiğinden haberi yoktu. 

Heme olursa olsun Saetta korktu. 
Bu korkusu öldürülmek ihtimalinden 

. ileri gelmiyordu. Hayatına pek fazla 
kıymet vermiyordu. üstelik cesur bir 
adamdı. Fakat, na mağlup bir adim sı· 
fatile, hayatlarını müdafaaya memur e
dildiği adamların gözil önünde silahı
nın elinden düşürillmesinden korktu. 
Saettı ancak bundan korktu ve bunun 
ıç:n, emredildi~i veçhile kenara çekildi. 

Jan, Leonora Galigay ve Klod Okua
vivaya doğru ilerledi. Onlar da, bir e
vin duvan kendilerini durıduruncaya 

kadar gerilediler. 
Jan devam etti: 

- Ben, sizi ve mösyöyü dt"rhal tanı
drm, Madam, istermis:niz isminizi vük
ıek sesle ıöyliyeyim? ister misinız si
zinkini de söyliyeyim mösyö veya mon
senyör? 

Akuavivayla Lconora bütün cesaret
lerine rağmen birer korku ifade <den 
hareketler yapmaktan kenıd:lerini ala-

. madılu •.. Ve Jan tekrar gülmeğ: baş
ladı ve: 

- Görüyorsunuz ki, yüzünüzü sakla
mak faydasızdır. dedi. 

Kadınla rahip ayni hareketle manto
larının lpşlıklarını indirdiler. tk:si de 
şayanı dikkat soğuk kanlılıklarını hul
muşlardı. Şimdi Akuaviva heyet'.an'a 
delikanlınm mertlik ifades; dolu çehre
ıini tetkik ediyor ve yüzünde gayet ha
fif bir tebessilm beliriyordu. Delik;ınlıy
la yalıuz münakaşa etmek i:teJlğ'ni 
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PAROAYANIN OCLu 36\ ·---------------------
evvel pencereye pek yakın gibi gördü
ğü duvar, şimdi ona bir hayli uzak gö
rünüyordu. Herne olursa olsun! .. Kara
rını vermişti. 

Pencereyi aşarak boşluğa sarktı. Tut 
tuğu taş parmaklarını yakıyordu. Bunu 
hissetmedi. Alt kattaki alevler, sinsi 
sinsi ve ağır ağır çizmelerinin altını 

yalamağa başlayordu. Buna aldırmadı. 
Mesafeyi hesap etti. hafifçe hız; aldı 

ve birdenbire ellerini bırakarak atladı. 

Duvarın üzerint' düştü ve biran ha
reketsiz kaldı. Sonra yavaş yavaş doğ· 
rularak, dudaklarında müstehzi bir te· 
bessümle mırıldandı: 

- Gene olmadı!,. Bu zavallı Akua
viva hakikaten talisiz bir adam. 

Etrafına bir nazar atfetti. Sonra ~en
Den! istikametinde, dııvar üzerinde yü
rümeğe başladı. Şimdi tamamile alevler 
iç:nde bulunan korkunç binadan bir 
hayli uzakta bulunduğunu görünr.c. du
varın dıc;•na atladı ve kırların ar.:.sın

dan geçti. 

Yarım :ııaat sonra. Monmartr har:ıbe
leri altır :iaki ma~aradavdı. Bir mucize 
k-.l·ilinden öliitncten kurtulctuj!11 :ç:n 
s : vin,.cc l!inc. hi!Akis biivük bir hnvret 
k:ndevdi. Yaktığı me~~ıenin ışrğı ;:1ltın-

ch. k :ı. fcıtcl:i v<1hri 1 avvan1ar pihi rlo
l"'r;·vnr. h'r !'\"''ı~r rmrılnanıvordı• Ni

Jı ... vet ke"'ldi-hi k" : ll ot cternctlcri ü~eri
n: attı vı: sövlrn-'i: 

- F.vt"t. r-ösvö clö Pıırdayanın hak
kı ""rmıc: P rr"evc ra"Tcn hııraya 
r ... t.ti.,., !. F~l-- t su rrr'"''~ merd:., .. .,e a
,.,.,.,,nı .,+ ..... ,,ktansıı. cl!eri-ı ;ıvak';.rım 

h..,;;h olctl\f:u hlllde ı' ı~ ·"1vıyara ie<-l•m 
cdilmevi tercih e~ .. . :..,., ! 

xxx 

Ertesi sabah, y:ğit J an şafa 'da hera-
1 her mağaradan çıktı. Halbuki hiç de a-

cele bir işi yoktu. Fakat burada, ken· 
disini merdivene çok yakın hissediyor• 
ıclu. Altında milyonlar bulunan bu mer
diven onu cezbediyordu. Bunun için 
biran evvel oradan uzaklaşmak istiyor· 
du. 

·Yerin altından çıkmadan evvel, ora· 
tarda kimselerin bulunmamasına dikkat 
etti. Başka hiçbir tedbir almağa lüzum 
görmedi ve ]sendi kenı:iine şöyle dedi: 

- Neye yarar! Bu basit bir cas..ııluk 
değildir. Bundan lcurturmanın imkanı 

yok. 

Bu sözler üzerine hiç gizlenmeğe lü
zum götmeden şehre döndü. Sen Deni 
sokağu~a doğru, Pardayana gidiyordu • 
Yolda şöyle düşündü: 

- Henüz çok erken! Mösyö şövalye, 
hiçbir sebeb yokken kendis!ni bu !'aat
te uvkusundan uyandırdığım için kıza
rak beni dışarıya atsa bin defa hakkı 

var. Fakat iyilik ve alicenablığın tim-

!ali bir adam olduğu için bunu tab'i 
yapmaz. Binaenaleyh bu alicenabhğın
dan istifade ederek onu rah;ıtcı1 t"t· 
mem cidJen ~ımarıklık ve yüzsüzlük o

lur. 

Bunun üzerine. biraz vakit geçirmek 
için, rastgele vürümeğe b39Jadr ve bir· 
az sonra, h·ç farkında olmadan Dep<r· 
nonun ikamet~ahı önüne geldi. 

Buraya bir kasdi mahsusla veya hc1 
b:r kahramanlık ve ccs:ıo ret için gelmez
di, Fakat mademki bir defa gelmiş oldu, 

yolunu değiştlrmeğe veya adıml:ınnı 

sıklaştırm,a~a lüzum görm~i. Bı•nun 

için. dudaklarında alaycı bir tebes:.ilıft. 
le rahat rahat geçti. 
T~m kapının eşiğinde, Dcperonun 

maliım silahşörlerinden üçü duruyor-

du. Fakat Janı görünce hiç kımıldama
dılar. Depcrnon herhalde, Konçiniyle 
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ıyuımuı vo adamlarına ona göre emir 
vermiJti. 

Sentonore ıokağındaki, Lonval, Ey
noa, Sen Jülyen ve Roktaya tesadüf et• 
ti. Ve bu defa mücadeleye hurdandt. 
Fakat hayret: Dört asilzade gayet sa· 
kin bir vaziyette yanından ge,tiler. 
Hıttl Roktay ıapkasını çıkararak ona 
nazikane bir de selim verdi. Bu onu 
o kadar hayrette bıraktı ki, az kalsın 
bu selama cevap vermemek nezaketsiz
liğini gösterecekti. Onlardan uıaklaşın
ca mınldandı: 

- Herhalde mösyö ıdö Pardayan ya
nılıyor. Konçini iıini bilen bir adamdır, 
kralın tehdidi, bana kalıraa, onu kor
kutmuştur. 

Paşpartu oteline geldiği zaman Par· 
dayanın dışarıya çıkmak üzere haıır
lındığını gördü. Ona, bir mucize kabi-

linden atlattığı son suikast teıebbüsü
tıU de anlattı. Janın ehemmiyet verme• 

:diği garip bir şey vardı ki, o da, Pardı
yanın bütün bu anlatılan §Cylcrden an· 
cak bir noktayı nazarı itibara almuıy
dı: 

- Demek ki, dedi, hadiseler, sizi, 
gitmek istemediğiniz yere, yani harabe
lerin altına sevketti! 

- Ne yapayım? Mecbur oldum. 
Pardayan onun gözleri içine baka-

rak sordu: 

- Şimdi gene sığınacak yeni 'l"rler 
aramağa niyetiniz var mı? 

- Hayrr mösyö, mademki, istemiye· 
rek oraya glr'-dlm, artık orada kalmak 
~aha hayırlr olur. 

Pardayan ciddi bir tavırla: 
- Yapacağımı en doğru ıcy de bu-

41ur, dedi. 
Bu sözler üıerine, Pardayan, ~ok 

ınühim bir i§ i~in ıitınek mecburiyetin• 

de kaldığım vt b\itiin ıün, hatta l;elld 
ertesi cün ide otele dönmiyeceğini söy .. 
ledi. 

Hakikat §Uydu ki, Pardayın, Akuı. 
vivaya kadar varabilmek için, rahip 
Parf c Gullrı aramaia ıidiyordu. 

Yifit Jın. bütün ıünUnü oldukça 
mü~eısir bir vuiyctte, yılnr• geçirdi. 
Akpm oluncı, dolambaclı yollal'J tiki· 
ben Monmartr kapı1Jna doğru yUrüme· 
ğe be§ladf. Sen Jak ıoJcalından geçti
ği bir sırıt-da, uzaktın, al1Ah eealeri, ko
guımalar, bığn§malar duyar gibi oldu. 
SilAh §&kırtılarına kulalı ılı§ık olduğu 
i~in, döğüşüldüğıinü derhal anlam. 

Silratle gürUltUnün geldill tarafa: 
• doğru yürUdü. Bu esnada karanlıktan 

ıelen bir kıdm ıesi lduydu: 
- imdat .. oldi.irilyorlar! .• 

Fakat garip §ey 1 Ona öyle geldi ki, 
bu kuvvetli seste ne bir heyecan ve ne 
d• Jçorku ifadesi 'Vardı. Diğer taraftan 
bu suin yabancı olmadığını da anlar 
ıibi oldu. 

Buna ra~men daha ilk çığlıkta, bUtün 
ıiddetll idmanlara alıtık bir insan çevik 
lik ve krvraklığiyle koşmağa başladı. 

J3ir~ bile düşünmedi ve tereddüt ttme

di. :Bir ses imdat istiyor, o da imdada 
koıuyordu. Bu gayet basitti. 

önün.de dar bir sokak vardı. Biı k~
sırga gibi oraya atıldı .. 

Yedi sekiz kişi bir tek adama karşı 

döğüşilyorlardı. Bu §Üphniz cesur bir 
adamdı. Hiç ses çıkarmadan, büyük bir 
siddctle rakiplerine mukavemet gösteri
yerdu. 

Arkıuırqda, bu gayri müsavi mlicaldc
Jeyi hareketsiz ve sessiz seyreden. bir 
gölge vardı. Bu bir kadın veya rahipti, 
pek belli olmuyordu, Yanında dılıa kil
&ük bir ıölc• duruyordu. Bu, muhtelif 
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faıılalarla ıakin imçlaçl ~ığlıklarım ko
paran kadın ııeııiydi. 

Öyle ki, insan pek haklı olarak, onun 
hakikaten imdat iatediğindcn §Üphe e
debilirdi. 

Bu h!disc, çıkmaz bir sokağ:11 bir 
kaç adım ötcşinde cereyan ediprdu. 
Müteamzlara yalnıı: baıına mukpbele 
ec:Jen mc~hul adam, çıkmaz sokağa gir
mek i&ln gayret ıarfediyor gibiydi .. 
Belki de, miidafaa ettigi iki arkadaşının 
bu çıkmar: soka.fa girerek orada ~b.len
melerini iıtiycırdu. 

Jan bir nazarda bUtün bu tef errilatı 
gördli ve biraz: hayretle endişe duydu. 
Bir tuzağa düşmek ilzere bulunduğu 

d~!!Ü ces( bir yıldırım silratile zihnln
ldcn g tlip geçti. 

Fakat tarn bu &ırada kadın yeni bir 
çığlık ·opardı ve Jan hcr§cyi unuterak 
bağırdı: 

- Biraz gayret! .. geliyorum! .• 
Ayni zamanda, kendisine has olan 

bir manevra ile, kılıcını keskin yeriııden 

tuttu ve arkadan, mUtearnzlann üzeri
ne atılarak kılıcın kapzasile birkaç sert 
darbe indirdi ve kalabalık arasından 

ken:iis:ne yol açarken biraz müstehzi 
tavırla bağırdı: 

- Biraz süprüldti, galiba! .. 
Filhakika üç ki~i dü;mü~lerdi. Bu 

beklenilmedik ani hücum karşmnd11, 

diğerler; biraz çluraJdadılar.. Mtçhiıl 

adam da bundan iıtifa:ie ederek biitün 
kuvvctiJe s:ıldmlı. Mütearpzlardarı di:)r 
düncüsij de, omu~tınd~n y;ıralanarak 

yolun 9rtasınqan akan suyun içinı: ditş
tü. 

Bu mil'ddet ıarfındtt Jan meçhul a
da'l1ın yanında yer almıJtı .. Kılıcını bu 
defa kap.tasnıdan tuttu ve muttı.t şiddo-. 
dile hücum etti. 

J;lu yeni rakibin ıi.ddct ve kuvveti 
mütearnzların gö,ünü mü yıldırdı? 
Yqksa yiğit Janı ~mdılar mı? Bur~ 
pıeçhfıll Fakat muhakkşk Qlan bir tcY 
var, o idi\ heriflerin birdenbire gedliye" 
rek bir yıldırım süratile karanlığın jçin• 
(le kaybolduklarıdır. 

Jan miisteh;d pir kahkahayla Jcıtıcııtl 
l':mına yerleştirdi v~ t.aın vaktinde jrn• 
dadına yeti5tiği ıneçhitl adam9 doğrı> 
rlöndü. Du:iii!kl~rındaki tebe~üm bir .. 
pçnbire söndü. 

~u meçhCıl u_iım, SıcttaydJ. 

Çığlıkları koparan kadın. kendiıirıe 
sırtını çevirmiş olan ]ana doğru ilerlC" 
di. Mantosunun i;ine öyle sımsıkı sarıl., 
mıftı ki, yüzünü görmek lınkansır.dı. 

Saetta onun yaklaşt1ğını görüne•, 
ona gldiee bazı iıaretle yaptı. ıcadıtl 
bunları ~örme:ii veyahud da anlamadı·' 
içinde hiçbi~ heyecan ifadeıi okun!!\•" 

yan arni sesle yava~ça §Öyle dedi: 
- Benim ve muhterem pederlr. ha-

yatını kurtardınız, mösyö. Böyle bit 
jyili~! l§yikile ödemiyecek kadar fa" 

kiriz. Fakat size epcdiyycn mlnnc:ttft' 
kalııcağıı:. Zayıfı korum11k f~in, bu Jcs
ldar büyiik bir Aljccnablıkla J<~nı!isirıJ 
t~hli}ceye atan kahramanın ismini öl" 

rcnınck cesar~tinde bulunabilir mivirtı· 
Bı~ sözler ü,ıcrine rahip de ya1'la,tı· 

Onun da yilzil sımsı}cı kapalıydı ve o dt 
son tlcrece sc:kin bir se5)e sordu: 

- Lutf en isminizi şöyler miıini.• 
Bı.ı ismi dualarımızda y~detmek iıU" 
}'Qntf. 

Şaetta derdrni anlatima!d1ğı i~in fe
na halde kızmış bir §eyler söy}eni~l"' 
du. 

Jan XiQına <lofrıı döndil ve, \;üt~n 
gayretine rağmen. i5indı büyük bir bıÖ
det okunan bir •esl~ ı 
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SiNEMALAR 

BEYOCLU 
!!AHA! 
rOKll 

<\LKAMH 
l'AN 
Şlk 

Ş..\kK 

4' Hı 

ı Programını blld!rmemlfUr 
ı Sokaklarda altın ve ADk 

oarkııı, 

ı Blldlrmemlf Ur • 
ı Blldirmeml§llr. 
ı BlldlrmemlıUr • 
a Blldfrmemlollr. 
ı Bl\dlrmemııtır. 

1 Bildirmemiştir. 

ı Bildirmemiştir. 

ı Blldirmelştmlr. 

ı Blldlrmelştmlr. 

Bildirmemiştir. 

ı ııııklar ıönUnce. Kovboy 
ııırkıııı. Kara çaylıık 

ı r;,.kl ~ ııtorya) Ölilm şuaı. Canavar avı 
.. AFt:H t 

ISTANBUL 
KUçUk §&rkıcı. Fedailer 
bölUğU 

\111..Ll a Bildlrnıemlştlr . 
4.t.AK ı CUrUm ve ceza Para kralı 
tlll.Al ı Gazino dö Part. Kallfor. 

nla fatihi 
~LE!U>ı\R ı Full Berjer. ,Er meydll. 

HALA ı 

ı Eııkl Kemal beyi 
ŞAFAK 

Narlıkapı 

nr. 
BlldlrmemtıUr. 

BildirmemlşUr. 

Halk opereti tekmil kad 
rosile Eski Hamaru Eski 
Tas 

KADIKOY 
flAI..& Mazurka 

OSKUDAP 
flALB a GönUI dedll<odulan 

KARAGOMRUK' 
A 1'S1' BUtUn güzelleri severim. 

Ç:ınakkale Montrö zaferi 

TIY ATROLAR: 

HALK OPERET! 
r:u &lt§anı BUyUkadada lakele gazinosunda 

20 temmuz salı gUnü akşamı Anadoluhlsar 
lcım,,, ... •-ılu bahçesinde 

F.SKI B.\MAl\I 
ESKi T,\S 

Operet Uç pl'rde 

21 temmuz çarşamba akıamı BUyUkada 
iskele tiyatrosunda 

15 temmuz 1937 tarlhll 97 iDci a&)'Jat YL 
ııar Nabt, Nurullah Berk, B. 8&m1 !Btrkem, 
Hamdi Akverdi, Umran Nuıt, Orhan Veli, 
Cevdet Kudret, AU MUmtaz, Cahlt Hilmi, 

Yaltup Sabri, Maclt Araym, makale hlkA.ye 
ve ııtırleriyle ve bulgarca, rusça, fran.au:ca 
ve !elemenkçeden tercUmelerle çıkmıştır. 

Mlllt oyunlar 
Şehremini haJkevinden: 

Evimizde zeybek (muhtelif va.ryetelerlle) 
Scpet~ı. Körotıu, Horan, ve Erzurum oyuD. 

Iıı.n gençlerimize ö;l'retılecefindcn rnllll dıı.nıı 

lamnızr öğrenmek Lstiyen Yey& bilenlerin 

kaydcdJlmek Uzııre ev kttlpUfine 27-7-837 
akoa;nına kadar mUra.caatlan !Uzumu Utn 
olunur. 

Bahriye nazırı merhum Ha.3an Hü.s· 
nü pa.Ja vakfı mütevclliliğinden: 

Galatada Çeşmemeydanında Yolcu. 
zade İskendcr mahallesinde 3 numara. 
lı Hasan paşa apartımanmm 4 numa-
ralı dairesi 1 Ağustos 1937 tarihinden 
itibaren kiraya verileceğinden talip o. 
!anların Beyoğlunda Postacılar soka· 
ğmda 3 numaralı Şaup apartımanmda 
Hasan paşa vakfı mütevellisi amiral 
RUştUye müracaat eylemeleri illn olu. 
nur. 

HM<ın Hü~nü p~ va7.,fı mütevcı. 
lisi Rü§tü 

ZAYİ - 8896 numaralı kamyonumun 
pil.kur zayi olmuıtur. YenUılnl alacıı.trm~ 
eaklslnln hUkmU yoktur. 

Kuımpqa efrad depoau karımnda 
Odun depoaunda İbrahim 

ailiit:UıiiiiAilı.-ra it .WWW u n .. .. 
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40 caıritö~t 
Mayolarını arıyor! 

1592 
:: 
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-23-
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1 Müsabakamızın şekli 
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:: 
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E 
:: 
!I :: :: .. .. 
:: 
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Bu kuponları 30 gUn neoredece 
ğiz. Onlan hergUn kesip aakla;ı 
nız. 80 tanesini blr aeri halinde bl• 
riktlrip idaremize getirenlere bir 
numara vereceği.Z. Sonra uıuaaı eko 
norni ve arttrnna kurumunun tstan 
bul ıubeat taratmdan tayin oluna
cak bir günde bu numaralar ara.am 
da kura çekilecekUr. Hediyeleri : i! ceman ıaoo kilo ıekerdir. 

s::ı::::::::::::::::m:::m:::::::::::r::::::::ı 

\ H 'A B E R 'in 11 Temmuzda başlıyan mayo müsabakası 

mevaimin en orijinal müsabakası olacaktır. Okuyucularımızı hem 
eğlendirecek, hem de kendilerine kıymetli hediyeler kazandıra • 
cak olan bu müsabakamız ıundan ibarettir: 

Her gün birer tane mayo yerleri kapatılım§ 40 artist resmi 
koyacağız. Ayni zamanda 40 r bu artistlere ait olmak üzere 45 

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

numaralı mayonun hangi artiste ait olduğunu bildirmektedir. 

OştlırAk şekOft 

EN GÜZEL 
1 - 40 artistin 45 mayo içinden mayolarını bulmak ve hangi 

numaralı mayonun hangi numaralr artiste ait olduğunu bir liıte 
halinde; 

HABER S{azetesi 
Ankara caddesinde VAKIT yurdunda 

• 

ISTANBUJ.; 
' 'Adresine (mayo müsabakası) işaretiyle getirip veya gönderip 
karşılığın.da idarehanemizd~n birer numara almaktır. 

2 - Müsabaka müddetince sıra ile gazetemizin ba,lığı yanında 
çıkacak <>lan 45 kuponu cevaplara ilave etmek. 
Okuyucularımızın müsabakamıza iştirak etmek için katlanacak .. 

lan killf et bundan ibarettir. 

Hednyeleırnmnznın anstesı 
Adet L. YekOn Adet L. Yek1\n - - -- ---

Buz dolal:ıl 
Nakit para 

l 200 
1 100 

200 fazaiarından bu kıymette 

100 jatenllen C§yayı almak bak 

Beıl bir yerde altın 

Blaiklet 

1 

1 

Sahibinin sesi l:T&mo!on 1 
Odeon marka gramofon 1 
KU~Uk Koıumbla gramoConu 1 

Zenlt cep saati 
Musiki &l~U (CUnbUş) 
Ekselslyor mağazasından bu 
kıymette eoya almak hakkr 
m veren kart 
Hllııon markala cep aaatl 
Ekaelaiyor ve modellA ma• 
ğazalarmdan bu kıymette 

istenilen qyayı almak hak• 

kmı veren kart 
Hlalon cep saati 
Konaol aaatı 
Ekselalyor ve modeli! ma· 
~azalarından bu kıymette 

istenilen eşyayı almek hak 
kını veren kart 
Cep u.au 
Conklin markalı dolma 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

150 

50 

GO kmr veren kart 
Mandolin 

15 
1 
15 150 

40 
30 30 

22 
22 

20 

:?7 

22 
22 

20 
115 ı::; 

ı:s 

12 
10 

10 
10 

30 
12 
10 

40 
40 

COnklln dolma kalem 

I<aplama kadın kol ıı&&lt 

Erkek kol &AaU 
TaUı klaesl 
Ekııelsfyor, Şark puan, mo 
deli~ mağ"azalarmdıı.n bu 
kıymette istenilen qyayı 

almak ıın!Ahlyctinl veren 
kart 
Tatlı kAsesl 
Beyaz pantaloıı 
Şark pazarı ve Zaharyadlıı 
mağazalıırınd:ın bu kıymet• 

te istenilen qyıı.yı almak 

15 
6 
2 

11 
1 

' 

hakkını veren kart 20 
Şekerlik 

Sigara kutusu 
Bunlardan başka kıyıneUcrl 

2 
6 

180 kuruıla 75 kuruş arasın ? 
da ytlzlerce tuvalet levazımı 

• ve i~e yarayacak eşya 
kalem 10 a so 

., 
6 
15 

15 
15 
15 

15 

' ' 

3 
2 

85 
6 

25 

2:5 
30 
10 

155 

' 16 

80 
6 

l2 

500 

Ekselsiyor ve modellA ma ? l 1592 

_.,.._ anını ·-• ı••-oMJllllllllllllıı ı11""""""'1111""""'1tıı~llıl11111Nfllllllllntt1~ 

- Ulviye Ersin Biçki Dikiş Yurdu 
En ıon metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 ayda mükemmel 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me· 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt muame
lesi ha,Iamııtır. Adres: Tepeba~ı: Bay Murat Ap. No. 2 
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Baş ve Diş 
ağrlları 

Grip, Yaz nezlesf, 
Romatizma 

ve kadmlann sancılannı 

derhal geçirir 

Siz de teçrübe 
ediniz 

1.-BAYANLARm:m 
- Sizi cil ve lekelerden 1 F . = 

ııa~ kurıa?.r 1 
I." ~dı~::.!:;..:.~::~=-.::L.I 

1 600 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 

1 

Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrllld' 

SAFiYE 
K iM Belediye 

bahçesind" , 
Bestekar tanburi Salahattıtı 

Tel: 43703 

"FORD" işaretiyle bir kart yaz k alt ulisası 
, ilk ve ta ilk amballl
larını her czaneden 

arayınız. 

~m~a~la~rx~k~af~idir~·~·~~~~~~ ~ (lJ" 

Or.CAFER TAYYAR b. · · ., .. t 
Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ 1 ırıncı 1 aç lf 1

- Birinci sınd Operatör - işteha Ve kuvvet için en 
1 <l"..rra.hisi mUtehassısı . Si_. 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ~T~~~~~ ~~~~ 1 Çocukların dlşlerlnlnkolayca ~ıkro8 

--"mm:~ 2 temmuz Perfenbe gUnU ~ .::::::::=.ı41 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ : na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, çr 
estetik - "Yüz, meme, kann bu- cuk emziren annelerin sUdiioilO 

p A N R A A Bahçesinde ruşu.klukları,, Nisaiye ve doğum 

Bilgük S ÜN N E T düğünü mUtehassısı i ÇOğalm&Sln& yardım eder. 
~u:::ne~os:~~: Me cconen Bilumum eczanelerde bulunur· CNCR NUREOOiN 

Ve BAYAN VE 
Illveten bir çok silrprizler. T. L. 41065 
-c.m:A ==-=:::::::::::::::::tm:::mn:mnnnn::m:-Ca& dE1#1 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, RumeU Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Deniz harp okulu ve lisesi Göz hekimi 
Murat Rami Aydın 

komutanfıtından : Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
Vniversite mezunu ve tercihan Avrupada tahsil görmüş bir riyaziye Telefon: 41553 

öğrŞartletır.eni ~~cağız.ek.. k ta 1 gmıy ı Uracaat (4309) •_-·.· ... • ... •••• --·-· ... • .... ---... • .. • •• • ... • •• • .. -•••• ! 
arı ogrenm uz.ere omu n ı za m • • ......... ·-·--···· .. ············-·········· ------------------------- iİ Dit doktoru F. 

uadi e Plajı 
21 Temmuz Çarşamba günO 

saat 10 da 

Münür Nurettin ve arkadaşları 
konseri (Ne,ell b:r gece) 

Sinemada ROBERT A bir katta devam eder• lstaobul Defterdarlığından : li Necati Palışi ii 
·: .. .. .............................................. ~ i• Haatalanru hergiln sabah 10 dan H '111 

~I akıam 19 za kaldar Karaköy Tünel il ---------::----:::-==:-=-==--=-:=------li'iiiiiiiilı 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü akf8DUDa kadar biletini de· 

liıtinnit bulunmahdrr. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakki aakıt olur.-. 

Ü meydanı Mahmudiye caddesi No. Ü MAZ EYVA 

1
112 de kabul eder. il 

Salı ve cuma günleri ıaat 14 den ı 
18 H kadar parasızdır. :. 

111111-wwwmm::::::====-==== 
1NKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE 

EKŞiLiK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile ı•;, 
ler. MiDE ve BARSAKLARI A " 
MAZ .. içilmesi latif, tesiri kolay ~~e~ ll. 
yimdir. Yerini hiç bir mümasil ınu• L 

tutamaz. MAZON isim HOROZ ın "" 
Ciikkat. ~ ( 


