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1ı., "1a110 Artist : 11 

•~ııa11harıgt artiste aittiı ? 
11 lllagosu hangisidiı ? 
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'ı···-~-~~ğazlar anla.§İnasınm im.zasmm .YIİdönUmU oldu. topraklar için kanınr, canınr feda etmekten çek:;~~ 
ğu gibi bugün de kahraman r.t'Urk Ordusunun - fecirle be: TUrk ordusu Boğazlara, Boğazlar Türk ordusuna kavuŞ. 1 

ı ber _ Boğaz1aı: mm takasını tamamen :i§galinin 'birinci yıldö. muştu. 5 
·ı· nüınüdür. Boğazlar bugün hakiki s8.hibine kavuşmuş, bu (Devamı 6 ıncıda). İ 
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Bir kız çocuğu \ 1-............................................................................................................... . 
Fındıkhda bır kamyon 1 Türk donanması Fransız 

altında kaldı 
Dün Fındıklıda. feci bir kaza olmuş- SU 1 a r 1 n da • • • 

tur: 
Dolmabahçede lzzetpqa. yokuşunda. 

oturan 13 yaşında Muazzez arkadaşla. 
riyle deniz kenarında. oynamış, evine 
dönerken arkadaşlarm.dan birisi ken
disini kovalamıya. başlamıştır. 

\ Gülerek evine doğru kaçan Muaz. 
zez Fındıklı tramvay caddesinden ge. 
çerken Fındıklı Emniyet odun depo. 
suna ait 456 sayılı kamyonun altında 
kalmıştır. Şoför kızın kayon önüne 
çıktığını görmüş, fren yapmışsa da, 

... . (Devamı 6 1ncıda) 

Dört sat:oırDa: 

Çocuğu dUğmek niçin f 
DUn bir erkek çocuğu gördük. On lkl on i 

Uç yaşlarında kadar vardL Topallıyarak ytl. ; 
rUyor ve fena halde ağlıyordu. 

Kendisine neai olduğunu ııorduk; ll!\\ottı: 

Hisarda Basanın fırınında yatıp kalkan klııı 
sesiz bir çocukmuı. HergUn fırından elınlt 

alır, eatar ve parasile ekme~lnl tedıtr!k e. 
dermi§. BugUn de on beı Rlmlt alarak ı.tt. 
mağa çıkarını§, fakat ıtmitıerl bir rlPJhlt-A'e 
ceçlrlp açık sattığı için, Amavutk8y ntPr. 
kezinden elinden almıolar ve sonra :111. ço. 
cuğun ayağına bir tekme savurup '"tıunı•n 
yasak olduğunu "bllmiyor muıun?,. diye 80r. 
muşlar. 

Şehrlmlzln sıhhat işlerini ve umumun sıb. 
lıatınl bir çocuğun göz y&§l&nnl\ feda •c\.•. 
cek derecede bir hıuısaalyet gösterip bcl~dL 
yenin bn haklı mUdahaleSint tenkld e.-,e~Pk 

değlll:r.. SimlUerin çocuğun elinden almmıın. 
na diyecek hiç b!r sözUmUz yok. 

Fakat dayak nesi! 
KUçUk bir çocuğu tekmelomeden e11n1~n 

on be.ş ıılmlt alınamaz mı? Ve kendl'!f.n• l>lr 
daha stmltıeri kapalı olarak aatmast ıı;t&.r 

edilemez mi? Nihayet hayatını ka'"\nmııılc 

için bu yaşta çalışlınlan bir çocuk hlmılv:: 

edlllp istikbal için daha faydalı o!!l"11~k 

" ... Franıll:r: jtP.mllt>ri Barbarosun mnh .. tlrıdf! t,ıılunm:tk lı.;ln lııtanbulda çalrn:1dık k't. 
pı bırakm:ımr,tardı 1"1hayet Barbarn" t"n"J:Z fil buyurmua. lfıt1etmlı bu kötU kknı>. 

lt>rl de ~ine takmıştı ... ,, -

Barbaros un 
Provans · sel eri ••• 

Yazan: Sinan Reşat 
Bu tarihi ve ciddi etüdü bir ·kaç güne kadar netre baılıyoruz .. bir tarzda yetıııtırilemez mi 1 Bunu m" .... " 

ediyoruz. IL\Bl'm ------ 1 ------·--···---···-.. --................................................. .. 
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2Jış :Süjiısa: 

Moskova seyahati 
ve bir 

Fransız gazetesi ••• 
Va~aıın : Şehip Gündüz 
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,. Ckırib bit iddiada btılıman Le Tcmps ga;;etcsiııhı başlığı 

Doktor Araala 
Litvinof araıın

ki son Moıko. 

va konutmala • 
n .· Pariıte çıkan 

LeTempı gazete. 
ıinin Fransa ef. 
kirıumumiyeıine 

nasal akıettirdi • 
iini öğrenmek iı. 
temez miıiniz ?. 

Bu cidden me
raka değer bir 
ıeydir. Zira 18 
Temmuz tarihli 
say11muı ikinci 
ıayf a11nda bu ga
zete Moıkova mu. 
habirinden aldı • 

Paris ,azetesi ne 
ile, hangi vakia ve 
hatta hangi şa. 

yla ile :spat ede • 

bilir? Bu neviden 
iddiala,a kalkış • 

mağa kendini me. 
zun addedebilen 
bir gazete "ciddi 

olmak., vasfını 

kaybetn;iş aayı • 
lır. 

Le Tempt, 
Türkiye: - Sov -

yetler dostluğu 

etrafında fikirleri 
bulandırmak ga • 
yesiyle yazıldığı 

iını iddia ettiği M-ü'la.kotları P.ariste baıı nıaoo/ifüı 
ıu telgrafı neıret- garib tcfsi/lerinc mevzu olan Do1•tor 

pek belli olan bu 
yazısıru:::. diğer 

bir kııımında da miı bulunuyor: ATa8 ve Litvinof 
"Gerek Türkiye tarafı ile gerek Sov. şunları söylüyor: 

yetler birliği tarafı ile yapılan huıuıi ''Türk nazırlar ile yapılan temaıın 
konuımalarda Doktor Araıın Sovyet yalnız Türkiye Sovyetler münaaebatına 
devlet adamlan ile yapbğı temaslardan inhisar etmeıine dikkat edildiği halele 
büyük bir memnuniyetle habıedilmek. . Doktor Araı yine bir fn-sabnı bulup 
tedir. Ankaranm Londra ile her fıraatta mu • 

Lo~an konferanımdanbei-i ( ! ? ) ha. tabık kalmaımı lüıumlu bulduğunu 
raretİJ?i az çok kaybetmiı olan bu iki ·izıdı etti. Böylelikle anlatılıyor ki Tür. 
devlet rr ·~rl\••betleri tekrar çok aamimi kiye ile Sovyelter araemdaki münaae • 
bir tek;I ahnııa benziyor ve Moıkova • betlerin anahtan Britanya payıtahbn. 
Jlm "İdikhald• EııoJ4h disvlelhno k~r J.a\ltr illd ... ,,.. • ... 

yapmaktan çelqneceiiae dair Türkfye. Ankatamtt:L-ondra ile.·oian münue .. 
Cien bir vaad,, kopardığı aarulıyor. betlcrindcki mes'ut · inkiıaf Uzcrindc 

Bu vaadla Moıkova evvel emirde 1. münakaşa etmek lüzumsuzdur. Fakat 
talyayı ve sonra Almanyayı iıtihdaf et. Türkiyenin gerek Sovyetler Birliği ile 
mektedir. Bununla. beraber havanm 'a. olan dostluğunun gerek herhangi bir 
çıldığını farzetsek bile Moıkova lı:o ~ dostu veya müttefiki ile -olan münase • 
nu,malarında sarih netice aramak bey. betinin ve hatta bizzat ve binnefs İn • 
h d-.l'r r giltere ile olan dostluğunun anahtan ne U ~I .,, •• 

Le Temps gazetesinin neşrettiği bu §Uradadır, ne burada, sadece ve düpe • 
yazının altı üstünü .tamamiy]e cerhet- düz Ankaradadır; ve daima da Ankara. 
mektedir. Parisin büyük, ciddi ve siyası da kalacaktır.. Bu cihet erbaı akıl ve 
gazetesi addedilen "Le Temps .. in gös- ıiz'an indinde böylece maH\mıiur. 
terdiği bu tuhaflığa hakikaten hayret Şekip GONDOZ 
edilir. Zira hem Türkiycnin İtalya ve Hamiş: 

Bu ''hafif me§rebane,, iddiasmdan, bu ya. 
'Atmanyadan bahseden bir vaatta bulun lan neşriyatından siyası haysiyetimize l<ıırfl 
duğunu kaydetmek, hem de "Moskova gösterdiği bu lluballlikten sonra. M!j bu 

konuıınaJannda sarih neticeler aramak gazetenin TUrklyeye sokulmaktan meM-11'. 
beyhudedir.,, diyebilmek anct>k insanı mcml'sine hayret etmekteyiz. 
ıgüldürcbilir. Eğer Tı:.irkiye Sovyetler 
Birliği ile olan konuşmalarında böyle 
bir v~ bulunmuşsa bu sadece sarih 
Öcğil, ayni zamanda dünya mikyasında 
m:ihim bir mesele addedilir. 

Bununla beraber Fransız gazetesinin 
Moskova konuşmaları etrafına ortaya 
attığı bu iddianın tamamiy1e asılsız bir 
dcdikoO.u olduğunu tahmin etmek için 
keramete ihtiyaç yoktur. Türkiye, dış 

siyasasında, ne şu devlete, ne bu dev • 
lete dost oluşunu bir başka devletin 
dü~manı olmak pahasına temine lüzum 
g!Snnez .. Türkiycnin siyasi ~iarı her -
kesin malumudur. Fransız: gazetesi 
ıimdlye kadar bilememiş, işitememi.t ve 
an]ayamamıısa kendisine tekrar ede. 
Iim: 

Bu memJeket yalnız ıulhün doıtu • 
dur, yalnız cihan ıulhünü payandala. 
mak için dost olur ve hiç kimsenin 
düımanı delildir. 
Düımanhk bir milli alnüliuneli ifade 

eder. Ufuklarda belki bizi iıtirlcap e
denler, bizi yadırgayanlar var amma 
milli menfaatlerimize ay~n bir hare -
ketle &izde bir milli akıülimcl uyandır· 
mak hatasına düıcn ıkalmadı. 

Moskova konuşmalarından mutlaka 
heyeca~lı bir havadis çıkarmak illeti 
ile yazıldığı muhakkak olan bu satırlar 
i~inde,'Le Tcmps'in Türkiye ile Sov -
yetler Birliği arasındaki d0ttluktan 
bahsederken g6sterdi~i laı:balilik de 
dikkate değer. ·Acaba Lozan.dan sonra 
bu iki komıu :ve dost devletin arasında 
bclirdifi!li iddia ettiği soğuklukları 

EhuıoHıi 
lki mühim 

mesele 

~. G. 

- Sayın Celal Bayara .. 
TUrkoflıı, son neıredllen iki aayılı nylık 

bülteninde ortaya bir meaele koydu.MUst~!llı 
kln muhtaç o:duğu maddeleri d()ğrudan do~. 
ruya yani mutava.sıııta !Uzum katme.dnn nı!!s 
tahsilden almasına. dair olan bu mcllele <;.L 
rafındaki fikirlerimizi evvelce de aöylrmJ_,. 
Uk. Şimdi bu l§e taallClku ole.n bazı nokt:ı.. 

lan ıııaret etmek lııllyoruz. 
Aradan geçen kısa müddet zarfında glkUL 

dU ki tkUaat \•ekO.letl bu işe bUytik bir l"h'!m 
mlyet veriyor, yani gelip gec;lct destH sllrtlr 
gidecek, devam ettirilecek bir dava karşmn. 
da bulunuyoruz. Yani zamanla ve yaVRf! y:ı .. 
,.141 hem muta,•a.ssıt ııını!m hem de per:ık•n 
deci denilen ıunıfın ortadan kaldrrılmu::.A 

dohru gidilecek. 
Bu meseltyl prenıılp bakımından dea;ll d:> 

tatbikat nokta11ından ele alırsak bu letn na.. 
zariye ile yUrUmlyeceğlnl bir takım daha 
başka tUrlll hlmmetıere muhtaç ol~uf;"ırı'ı 

göreceğiz. 

Farzedcllm ki; ticaret odaları bu tol h:ı.. 

şardılar ve siz kllosu 80 kuruıtan Antep !.'... 
c-aret odasına !ısbk sipaı'ie etUniz, ora~ı C" 
hunu o fiyattan aldı. Ya yol parası? El!vr 
Antep fıstığının be§ kilosundan Dev!Pt n ... 
mlryolları seyruıert tarifesindeki bağıı.j '?~

~ası ml.!lllQ para aıacakaa, yahut GUmu,ı.~. 
ne elmasmm sepeti Devlet DenlzyoUanr.ı!A 

gene parça başı esasından Ucrete tabi oınc:ık 
ııa hiçbir netice alınamaz .. 

Bir misal zikredelim: Son gtlnlerdP. lı!r 

vatanda~ gazeteJere illn nrtyor, Nitrl-ı!!ln 

1 Seyahat Mektupları f 
1 ••.•••••••••••..•••••••.•••••••..••....•••..•••..•.••••..•..•••. : 

Ka·y·seride bir işçi 
şehri ufak bir h~m
metle kurulabilir 

Milyonlarca sermaye ile dönen bir mUes· 
sese bütçesinden 300 bin llrayı 1000 evlfk 
bir şehir kurma işine pehi\IA yatırabilir 

Vazaın : Hüseyin Ri/at 

Kayseri fabrikasında 
- 3- l~) 

Binalar arasında güzel tarhlar 
içindeki havuzlardan fışkıraı: sular 
la, şehir içinde duyulan sıcaga mu· 
kabil burada insanın yüzüne tatlı 
bir serinlik çarpıyor. 

Geze, geze fena halde acıkm~· 
şım; kantinde kendime nefis bir z.ı· 
yafet çektim; ustalar a!asın~a ?ır 
yere sokuldum; onların y~dıklerın· 
den ben de yedim. Ne nefıs, ne ne· 
fis!... Ustaların evlilerine buradan 
yemek veriliyor: Bir ayda yüz sek· 
sen sekiz kap tutan tabldot yalnız 
on iki liraya. 

Y ammdaki ustanın tabağına 
baktım; Tek bir kahla karın doyuru· 
labilecek kadar bol, şu halde evli 
bir usta bir buçuk abone ile ailesi· 
nin mutfak masrafını kapatabilir. 
Zaten bütün memurlar, ustalar bu
raaan yıyıµ ıçıyonar. bu: 'h:aUQ! u-
cuzluğun, her laznn olan feyin bol 
yerlerden ucuza getirilmes~nd~n ~e 
üzerine, masraf tan ba§ka hıç hır kar 
bindirilmemesinden ileri geldiğinde 
şüphe yok; mesela yağ doğru.~~ 
doğruya doğruca Urfadan getırılı· 
yor. 
· Her tarafı yağlı boyalarla gıcır. 

gıcır temiz olan bu salondan §ehir 
de istifadede; hükumet, ordu ve be
lediye, ziyafetlerini, balolarını hep 
burada veriyor. Şalonda üç yüz 
çift fırıl fırıl dönebilir; iki misli de 
etrafta seyreder. 

Buz fabrikası herkesin istediği 
buzu evine kadar göndermekte .... 
Kantinin büyük holünün yanındaki 
salonda mükemmel bir piyano, bir 
de radyo var; mÜ§temilatın her tara. 
fma hoparlörler tertibatı yapılmakta 
olduğundan memurlar da, ustalar 
da, amele de ayni zamanda dünya 
musikisini dinliyecek ... 

Büfenin yanında ikmal edilmek 
üzere bir de soğuk hava deposu tesi
satı yapılıyor; her şeyin yenmesin
de, içilmesinde büyük bir emniyet 
hasıl olacak. 

F abrikanm halka iş vermek hu· 
susunda gösterdiği kolaylıklar da 
yazılmağa değer: Taşra ahalisinden 
olup da burada iş almak istiyenler 
bir mektupla müracaat ettikleri tak
dirde kendisinin Kayseriye kadar ge. 
lebilme,,i de oraların belediyeleri va· 
sıtasiyle temin ediliyor. Geldiği gün
den itibaren kendisine yatacak yer 
gösteriliyor. Bu husustaki masrafı 
da o işçinin haf talıklarmdan beşer, 
onar kesmek gibi bütçeainde tesiri ' 

meı'tıur ıekerpare kaysı ve daren'1l'!f'rlni 
Ankaraya 7tl, İııta.nbula 92 kuru§a, bet kilo. 
luk scpetırrle ve seyris~rl ile gönderirim .. ., 
eliyor. Biz bunu okuduğumuz zaman <amım 
ne ucuz?) dedik. Tl\m o sırada A:ıı>'!o!uda 

&P.ya!ıat eden bir arkad141tan bir mektU!l 3.!. 
dık. Bize Nlğdede ıekerparc denilen kaysı .. 
!arı kilosunu bir kuruıtan aldığmr ya~o'!'. 

Bundan iki tUrlU ibret deral çtkannllk 
mllmklln: 

ı - 25 kuruıtuk kaysıdan 67 kuru~ yd 
paruı alındığı, 

2 - Yerinde lıf'J kuruı olan tekerp&rf' 
kayıılarm tatanbul manavlarında en a,ah 
NJ kunııa ııaWdığı .. 

tıte davanın dUğUm noktası. 
ı.·. Gt}Sr.Rt 

olmıyacak bir yolda ödetiliyor. 
Biıikleti olmayıp da mutlak şe

hirde otu.rmak istiyenlerin emrinde 
..... ~.;,1--:.ı ... ~··· .~--...ı....:... .. ....- __,_1_ .... 

var. -· ··· · ~. 

Bütün bunların haricinde düt Ü· 
nülmesi lazım gelen bir nokta var; 
gelecek ve çalışacak iıçileri ayni za. 
manda bir de mal, ·mülk sahibi et· 
mek ... Fabrika k~rşııımdaki ova gÖ· 
zün alabildiğine kadar genit; bu ge· 
niş arazi ikişer, üzer,. dörder dönüm
lük parçalara taksim edilse. içlerine 
ikiser odalı evler yapılarak bunlar 
heı7 ay alacakları paradan· azar azar 
kesilmek üzere işçilere mal edilse 
az zamanda bir işçi şehri meydana 
gelir. lıçi gundüzleri fabrikada çalı· 
Jırken evde kalan qi, çoluğu, çocu
ğu bu mini mini çiftlikte eker, biçer, 
sebze, çiçek, meyveli ağaç yetigtirir ; 
tavuk, geçi, koyun üretir. Bu·suretle 
iki batlı biri§ görülmüt olur. 
Tahminlere göre bu evler eldeki ko· 
]aylıklar dolayısile nihayet üçer yüz 
liraya mal olabilecek. Milyonlarla 
sermaye içinde <lönen bir müesaese· 
nin bütçesinden üç yüz bin lira .tah
sis edildiği takdirde bin evli bir tehir 
meydana kolayca geliverecek, böyle. 
ce ev, bark sahibi olmuı iıçi de fab
rikanın demirbaı elemanı §ekline 
girer. 

Bu mesele hakikaten nazarı dik
kate alınacak çok esaslı, içtimai bir 
meseledir. 

Fabrika hakkında sütunlar la yazı 
yazsam yalnız kendi hissiyatımı an
latamıyacağım. Bir şey üzerinde 
fazla durup vakit geçirmiye de be· 
nim seyahat programım müsait de
ğil. Böyle yaparsam bir aene de f s. 
tanbula dönemem. Binaenaleyh bu 
yazımı da burada k~siyorum; gele
cek mektubum Kayserinin çok zen
gin asan atikalarma ait olaeaktır. 

· Hüseyin R!F AT 
(.Y.) Bu makalenin ilk kIBmı 19 temrr.!.lı 

tarihli sayımızda çıkınııtır. -- ::--~-:-:-~~~.....,,....~~--~~~ ....... 
BugUn 1400 seyyah 

gelecek-
nugnn Avguıtos iamindeki aeyyah r-er.nlıl 

!le ~chrlmlze 1400 İtalyan gezgini g>l~cf'k. 

tir. Vapur öğleden sonra limana ~in~cek 

ııeyyahlar bugün ve yarm oehrlmizl gezeC'~k 
lerdJr. 
Yarın Çar Ferdlnand vapurlle de g""ne 

ıeyy:ılt gelecekUr. A~stos ayı zarfında c!n 
sekiz ıeyynh \'apurunun gclmeat bcklenmP.k. 
tedlr. 

21TEMMUZ~ 

ala9akı ~ 
l~por hakkın! 
Z AMANIMIZIN is~~~ 

ka göstermesine siıül'~ 
' bunu fikri kıymetlerin bıral" ~~ 
ye tefsir edenler var. Gö~1 1' 
ruluğunu 5spat edecek bırÇ~ısl' 
da gösterebllirler: isporla. 

gul olanlar kita.b o'lCUDJaktaıtf ~ 
yat, ilim sohbetlerine ]<efl ıı' 
pek hoşlanmıyorlar; top 0~) 
hafta sonunda.seyredecekleri e~ter 
lı maçın düşüncesi birçok ~e 
rin çalışma.sına. sınıf geçnı ııer1 
oluyor; isporculann, beıncll ııse1''' 
necck kadar büyük ~.ir e ıtelld 
klübcülük gayreti gü?u.Y0 \ 11, ~s: / 
rlrlarının her hareketını ha 111 ,; 

"' k''tU b\1 ı tarafın her yaptıgmı o.. .. fiJdİ , 
bu hal ise onlarda, her turluJeJl JılJ · ti 
liyetin esası olması Ji.zıTil .g~ 
tin, şahsi menf catlerinüZlı ,ıD 
hislerimizi işin içine katnıııltS~ 
hakeme etmek kabiliyetinin 
na maru oluyor. . ~ 

!spor ~leyhindeki iddia.la.r.JıS · 
h~ böyle uzatılabilir ve ııı~ 
~oğruluğu ink~r edilerneı. yd 
porcular da birer kabahat P 
halleri, isporla hiç meşgul 0~ 
da da. görüyoruz: kitab olt . 

sahanın adamlarında, gaye! ~~!er 
yat, ilim sohbetlerıne girı~ ... 
kavgaya. döküyorlar ki bu ~ 
o gibi sohbetlerin icab c.~ti iit; 
yetlerin bulunmadığını g05te 1' jşl 
lekette ihtisas fikri yayı~ 
diği günden beri mekt~btetde 
meraklısı tale~nin Çoğu ft~ 
ne, f encilerin çoğu da edebi ıidı 
rine itibar etmez oldu; te~ t 
ruhunun ise en büyük mezıye 
ğı devirdeyiz. 

_.ı:leJJ 
O halde isporcularda göıw itı .~i 

lar, isporculuğa' haa deği!dit;,..i 
bir zamanın vasıflarıdır: 

isporcuların da kurtwanıa~ 
tabit blr·~y olamaz. Buna D1 

AUJIAIOllll ·-.:w 
PQr merakının büyük ~ir ?1 
.AAnt m .... ;s-... ~·-- 1-• "' • İdJI! 
kis ona,.iôtürmek hassası o ·Cf 
edileb1Ii'r. !spor merakı, b_at~ 
insanın gekline, vücuduna. kI ~ 
mek demektir. Gözlerini iç:cr 
rip de dış güzelliklere itib~ııi 
ler isporu sevmedikleri gı ~/. tt 
atemi tedkik etmekten · pel<ıı·""°' . ··ze il" .. 
mazlar. 1spora, vücud gu 

1 
t 

·çok itibar eden eski Yuna.r.l~Ol t 

1Aman.larındaki vesaitin n1U~1'~ 
ği nisbette harici alemin tc~ı. 
en çok kıymet veren insani 1JIS' 

1spor merakı muha.k·kak . c"'' 
hayır tevlid eder demiyor.o~ ·)'ll' 
san oğlunun vücudunu, fııık ı# 
rini inkisaf ettirmcs:ni h08 '·1' 
lcr onun~ gözlerini için~.:, 
ancak ahlaki kıymetlere ıtl 't'.J 
ni istiyenlerdir. O da elbet~,,. 
~Y değil: fakat ondan b03 •ıJJJ 
Orta-Çağ fikriyatına eski 1 t~ 
nm. Rcnaissance'ın ruhunu ~Ç 
mek deh"> şüphes;z h•!2':,"',\1~ 

- N~. 

81~ topla_1118 , 
+ e • I 

~ . ·~~ 
Bu toplamada ikinci 8&.Y' ~İ 

mlıılldlr. Ve Uç sayıda blrdell ]JOl~f 
bütlın rakamlar birer defa ';,r-t 
Şimdi bu toplamanın erkAD1111 .J 
rlne koyabilir mlalnb:? "1 I' 

Bu meaelenln ce\'abmı yarıll 
da vereceğiz. . ,, 
. Nişan tabt•81 

Uç nlşao!!~~ 
ı:s temmuz tarihli Arap OG ;T 
A, B, C, harflerini taflyao 

noktalan wrmuılardır. 
A: 60, 3, 3, 2, 2, 1 . J 
B: 40, 10, :St 3, 2, 1 . rı 

C: 2:S, 2:S, 5, 3, 2, 1 r4" I 
Bu bllmecemlzl halledeııte ıııO 

fshnlırl yazılı okuyucuıarırıııı 
unmı§lardrr. .ıcıt:J.,,,1 

ı - Çatalca 1 inci okul 5 P"" . 
Necdet Tüzer, 2 - Ferdane 
aarlar .• 
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: a §dta)i c:lıyordum So . 

...._Kaça} , • r 
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)"· n kuru 
~İiıne h I~ olınaı: rnı} h Ver baka~ın haıin baktı: 
a) ... "lata ırn ... Ver ... On ku· 

... en artık 
İr vazgeç ece· 

·ttf :r Çekti · 
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~( ba u §ef ta)i oı k 
F Ukt··!-· Her b' l uruşa... Bak 
rı lık ~&Urıde.. l ı~ ~anesi bardak 

11d ~ u ık çın e Yarım bar· 
'~ş: tar .tclt}·or)~. Br .. Halbuki tanesi 
roo y''. unlar, ernekle yeti· 
. ar~ 

'A~ .ı İyice de k .. 
~ti : 'nç bir k §me ıçın: 

tt· Ilı. rı>'orı Ko ere dikilmiş. Allah 
~ ....._ Par kopar sat! . de· 

Pek· 
Citıı ı, ahına bakılrn 
) .... Aııl ası) ... Bu. 
.. B anması) tı· l tt- ':L. Unların h b' ·:· aç an· 

# ~lıoı bakmak )c_r ırıne çocuğa 
ı • trind i:l~ımdır1 y k 

~~ ı~b~ c lek 1 h ..•. o . 
"'<ilin"-- dae er asıl olur Pı's • .., ka "<l§tn b. .. 

rı°?İ ... J'•ırıın üstü ~ kn;yse, şeft~-
h 4kid n n e ı lekeler de 

~~· "tkes a11arYlacmi§ler para eder-
• ev- • r- 0 :r tına k 
ı r akat . . eme sarf e· 
et ~ b· §lfndı dağ ta b'l 
ııl"' ille ~' ır de c. . . § se ı ... 

'" ~~r.' kçc kötülıns~nı düşünün: 
:~}) ·· On kur eştı, mıcırıklaşı· 

r: ı-"· U§a bu 1 Olur mu 
jSl llttt • 

...... '· e~ Y cc{· 
"" ı tan . b' . dcı· 1\ C81 ır kıla geldi 1 • 
d ~gll\ .L 

' Lı '-'argın t . • 
"'-~rıat\i . erazı ıni hoıaltt . 
· v ınsan h" r-a ı. 
ı !Jrta. ıyanet gördil ~ .. 

H nasıl ·· . gu 
~r ı .. guccnır ~ Ben d 

cvıaııa oy) kuılıyorum "H e 
~l'tı! r.,ı. .. Ben de k a· t'l on rı ter-

L a;:~,tcrketrnek L. 
""t 11.aca" OpJag, gım ... Evdeki çoluk 

~~~ı~ı~~=tsın .. Cinsi bozul 
IJIJ~~C '-~Cgıın r~O~; ehemmi. 
~ k '-11.tC( .. • en kenaun 

....._ ~nç ~ıın... Çünkü bu 
a]d l'lcrk'3 a. fazla! .... 
fıto il diy.. Ucuzluk isteri U 
~lınJ "•ev· . . cuz. 
~tq b. dCclimınır ... ~n buna kı-

ıı . . 
' ırc b ' r Sak şaaa iyctle: • 
~b .. u 

l ., I . duru sepette Yİrrni ik' 
\ltıd Yor ... Üç kil ı ta-

,~ \'itrd e de bir kilockdan. fazla 
c~i lt hcrhald n z.ıyade 
ı. t:ab e ... Suy k k 
"er al a .. Çar~ıd . u, o U· 
~bir ı~arn laz.ı an bır kilo sa-

" ıtıl0 m gelse · · d 
C~irrı Jekcr olan ,ıçın e 

:t h ·:· Üstelik §cf talil erimi 
) ~ .. ~Yctlcrini dmcYvclerimin 
" ak t e caba ' '%kk a Yalnız k vere. 
~ he abı alsam k §e er İşinde 
l'tir: 11 alsam bahurnl aş alsam, 
b Battı" a ıdır y 1 

t · l.! tii l "g~?" Ucu~ı B ... a . 
'!Cr al r Usunu ist ~n. ucuz. 
" O 1§ "cri§t c.rnıyorum ta. llun . . e l<lrarJı k .. 

lı~n ıçın, vazg Çt ıyo. 
~ı b malları Yaeçeceğim hu 
~tı C\§ka Ycrd Prnaktan 1 
~ e arıy ... 

t at tn, bir ba. . acağırn 1 
~lltı crnini . sıt cümt l 
)j Yordu .11 ı.nce taraf} e erle, 
~h . Zıraat arına da 

ıı autu mahsuı ·· · r q ~tar arasındak· f' u ıle 
~ ettiğini ne 1 

•• 1Yat far. 
~~İt bak guzel anla. 

"kat bakm~ hakkın v 
dt, de ) ' Çın-ıento d arı • de. 

tc~cti J et bunu . d 'a e,kiden 
f qe k ın ırd· H 

~' abrik ' umil§ da 1
• er 

11~, ela .alarda Y ı ' deriyi de 
tı. s 'ildi ...... k~ılan her t" ' en . •11e l r ur. 
,~k:1alın1 naa~ ıyorlar .. o 

ksırı Q'alları da .. ucuz satı. 
k.~tııaıı' h zulme oylece ucu. 
"fi.tel·· a 1 ••• 

ıt"t b a . . . dedi il ~~"' ll. .... ll§all h 
~tli.ı. u ll'I . • 
~ "it· B evzu . ,e . ~"· ~a \lr~~ bi~den ehem. 

.. lltı biti ~&ın okk Patlican b" 
l.l tıcı t ' ası ı,· ır 

: l..ıc1..ı~ı\lkın~ §efta)i ır kuru. 
.,ti )t . bızi ll'le on kuru. 

.t lltıya mnun edi. 
~! ~t "-t crn-ı~ 

• Q\ı ·~11a1ı i ın bir kr 
... ırı , Etct\e f c <le d'.. sını her 
,.., ' '1tı a".L 1ier k 

' ~G lltt.ıiıtı _,~dırı ısını U· 
" : U \'~ asın k· - diyoru 

o~ ı.,._ c\ıq tı~i~Jik ı;bu, bi . z.: 
"~t'tr 8atıla ll'lcyd r ıçtı . 

dır ~ ol\ı" il ll'lalia ana getiri. 
• 1\ _,or rı y 

lltı.ırn_. Onıar apanlar 
-·~nırı .. L ı korumak 

'.&<l ueu1·· u, zira. 
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..... ................ . 
KURUN' da 

BugUn dünyada b ' r milyon 

Floryamn çarşısınaak"i bı:ıkl>al cl'i.ikl;<İ 11larınd!ı11 birluıçı .•• 

lstanbul konuşuyor! ___ .................................. .. 
Floryanın çarşısında ... 
Burada en az salllan içkidir 

Floryanın garib bir çarşısı vardır . 
Yeni plaj istikametinde, tren yolunun 
arka tarafına düşen kısnnda yerleş. 

miş olan bu çarşı. bir sürü ahşap dük· 
kanlardan ibarettir. 

Bir süril deyince, sakın öyle düzüne. 
lerle dükkan sanmayın. Bıınların ye
kiınu ve yaptıkları i§ şöyle sıralanabi • 
lir ... 

8 bakkal, 1 dondurmacı, 1 sütçü, 1 
keb:ı~1c,;1, 1 berber, 1 mayocu. 1 de iş. 
kembeci.. Bundan başka 4 de gazino. 

Çarşının baş tarafını tutmuş olan 
bakkalların y.anma sokulunca, buranın 
bakkaldan ziyade, büyük mereci dük. 
kanları olduklarını görüyorsunuz. 

İçlerinden birisiyle konuştum. Bana 
dedi ki: 

- Burada dört senedir esna!m. Ge· 
çen sene bavala.rm fena gitmesi yüzü:ı. 
den harab olduk. Bütün ümidimiz bu 
senede. 

Trenler ucuzladı ucuzhyalı, i~ler 

mqallah iyidir. 
O bunları anlatırken, bütün dükka· 

nın içki şişeleriyle dolmuş olması na. 
·zar~ dikkatimi celbetti. Sordum: 

<» -••ı..- ~ .- ı., _.J JL J v• 4.,.ı .,. , "'•• ~b. 

sattığınız da içki oluyor. 
Fakat aldığım cevab eayanı hajTe~ 

ti.Adam: 
- Ne söylUyonmnuz? diyordu. İçki 

mi, en az sattığnnız o. Bura.da nedense 
kimse içkiye rağbet etmiyor. Bereket 
yiyecek içeceği bol bol satıyoruz da!. 

Bu sözler üzerine yiyecek, içecek 
dediği şeylerin üzerindeki fiatlara 
baktım. Bunlar 1stanbuldakine naza. 
ran yüzde 50 • 60 daha pahalı. Zekt 
bir adama benziycn bakk;l), daha be. 
nim sormama vakit kalmadan izahı ye 
tiştirdi. 

·' v:azan : Habeı<:ı 

Eski Sirl:eci bcrlıcrlcri?ulen lıfrisiııhı i§lcftiği Floryanm yegane 'berber 
diU..laiııı 

uyup da, Florya gibi bir yerde işkem. 
heci dükkanı açtığına çokları pişman 
olduğu adeta ağzından dökülüyordu. 

Floryaya gittiğim gün, acele ile 
traş olamamıştım. ltcrde, çarşı denen 
kısmın sonunda kocaman bir berber 
levhası görünce, o tarafa doğru yürü. 
dütn. Po.k~t. bcnin1 g&.:"ib bir huyum 

vardır. Hemen hemen betberde hiç 
traş olmam, daima jiletle kendi saka. 
lımı kendim kesmeyi tercih ederim. 
Her traşta insanın birkaç kere gırtla· 
ğma dayanan ustura beni çok sinirlen. 
dirir. Onun için, bir tara!tan traşlı 

gezmemek arzusu, bir taraftan ustra 
korkusu arasında bocalayıp duruyor· 
dum. Dükkanın önüne geldiğim zaman, 
korku hissi galib gt!lmişti. Yürüyüp 
gidecektim. Fakat b:rdenb~re ismimle 
çağrıldığımı duydum. Başımı çevir. 
dim. 

Etrafı açık dükkanın önünde genç 
bir adam durmuş, bana bakıp gi.ilüm
süyordu. Siması yabancı değildi. G~y. 
ri ihtiyari ben de gilliimsedim. O za. 

- Eh, burada. tabit her şey biraz 
pahalı. Fakat yol masrafını, belediye
ye verdiğimiz ağır dükkin kirala.rını 
düşünürseniz bunda haklı olduğumuzu 
anlarsınız. man : 

Flmyada zıifrnc§e bir grııp 

Bakkallarla konuştuktan sonra bir - Buyurun bayım, dedi. Yabancı 
az ilerledim. Sucularla dondurmacıla. yer değ: 1 burası. Sizi bir traş edelim. 
rın dükkanları önüne gittim. Sakalınız uzamış. 

Suculardan birisi şöyle konuştu: Nasıl oldu bilmem. Gayriihtiyari 
- Belediye buraya Halkalı suyu di- dükkandan içeri girdim. İskemleye o. 

ye bir su getirdi. Bu su filhakika ihti. turdum. O bir taraftan traş hazırlığı 
yaç karşısında içilebilir ama, biz yine yapıyor, bir taraftan da anlatıyordu. 
lstanbuldan iyi su getirtip onu satıyo- - Beni tanımadınız galiba, dedi. 
ruz. Fakat buradaki bütün sucular Fakat ben s izi çok iyi tanırım. Sene-
böyle yapmıyorlar. Soğutup soğutup lerce Sirkecide çalıştım, birçok gazete. 
Halkalı suyunu iyi su diye veriyorlar. ciler benim müşterimdir. Belki ismimi 
Doğrü mudur bu? de duymuşsunuzdur. Ali Şen Saltıktır. 

Ben bir taraftan sucuyu dinliyor, Her gün matbaanıza gidip gelirken bi· 
bir taraftan da yarubaşımızdaki işken. zim dükkanın önünden ge~cı'din1z. Ne 
heci dükkanım sejTediyordum. Ne ya. Fl.oryaııın haliıufCJı şikavct eden olsa eski ahbap sayılırız. Size güzel 
lan söyliyeylm, Floryada bir işkembe. plcijC17'ırından bir gr11p bir trq yapayım da memnun kalınız. 
ciye raslamak, oldukça tuhafıma git· Sonra büyük bir itina ile, saçlarımı 
mişti. Nihayet dayanamadım, dükkan 1 yor da idare olup gidiyoruz. kesti. Sıra sakalıma geldi. Ustura yü. 
sahibinin yanma gittim. Bu mUlayim Adamcağızın, kimbilir hangi akla zümde dolaştıkça azab içinde kalıyor-
yü.zlü bir adamdı. ------------·--- dum. Fakat bizim berberbaşı o kadar 

çorba:~~~ ~~~:İu~!:::~~ işkembe ~r::m:::::::D::::::;:k:::::k:::::::::İ::::fı::: ....... :::~i ~~:~i:i~:h~~:~1:u;r~ ~~~y~r~~:ı: 
==.=· ı a . ==.==. 

Evveli ne cevab vereceğini şaşır. yavaş yavaş usturaya alıştım. Hatta 
:: -mış bir tav1r takındı. Sonra birdenbi- n Mahallelerinizde gördüğünüz H . sonra yavaş yavaş hoşuma gitmeye 

re karar vermiş gibi: U bütün eksiklikleri, bütün şikayet · !i bile bşladı. 
- Satılıyor, satılıyor ama, doğrusu i.=i.: terinizi, yapılmasını istediğiniz H Yarım saat sonra saçı sakalı uza. 

istediğim gibi değil, dedi. :: şeyleri, canmızı sıkan hadiseleıi ii mış külüstür bir adam olarak girdi. 
Tekrar sustu. Bqmı çevirip dükka. g her saat, ister mektupla, telefonla g ğim dükkandan, terütaze bir delikanlı 

nma baktı. H ve ısterseniz matbaamıza gelerek g olarak çıkıyordum. Ali Şen Saltık'a 
- Arada baş, piyaz filan da satıh- :: bize bildiriniz. g borcumun miktarım sordum. 

ii Muharririmiz, fotoğrafçıları . Hl Yüzünden hiç eksik olmıyan tebessü 
at mallarını pahalılandırmak değil, 
sanayi mallarını ucuzlatmakla ola·. 
caktır. Yeni ithalat sisteminin bunda 
belki de bir faydaşı dokunur. 

(VA - Nu) 

!! mız ayağınıza kadar gelip ıöy. H münü büsbütün arttırdı. 
ii leiliklerinizi inceliyecek, 9ikay~t . ii - Burada, dedi, her şey ateş pahası. 
r 1 · • ·ı · • •• dır ama, bizim iş müstesna. Sirkecide :: ermıze veya temenm ennıze ga- i.i 
:• t · ·· 1 k ne veriyorsanız, burada da. onu vcrı·. 

ı :i ze emız tere uman o aca br. :: 
t li :ı:r.m:::ı:ı:::nım: ::::;::::::::::::::::::::::::::: ii niz r .• 

HABERCİ 

tnsan eks k 
Jııpanya bnrblnln "18 t.-mmu7da blrinl'I \ ıtı 

nı tama.mlamıt olma81 dola~ t!>lle, bu hıırbiıı 

blAnço~unu göswren bir makaJrde dl'rtlJ 'lr 

kl: 
BugUn dUnyada 36~ ~n evvelkinden tımı 

bir milyon insan eksik bulunuyor. Bıı !'J. 

sanlar tııpanyada ölmUtlerdlr.: 
Bu ııöylediğimiz bir tahminden ibaret dı:_ 

ğlldlr. Geı;en sene bpanyol hUkflmetl, a.sk .. rl 
rnUlehassıslardan mürekkep bir be}'et !le•;c. 
rek her iki tara!ın cepbealndcn öleıı!eriu 

sayısının tayin edilmesini lstcmltti Yıı't3~t. 

kl rakam, onların verdiği rapora göre c:ı: i.. 

nlmıııtır. 

Bu ölenl~rden en &§ağı dortte biri , ceph~· 
ölmemtıur. Bir kısmı alenen kuqunıı. dtzJ•111 . 
bir kısmı gizlice, temizleme :faaliyeti Psna. 
aında kurban gittiler. Mesela. Badajoıu e• .! 
alınız. 

1000 alvll aha.il • hUkümeUn rehineleri ıı. 
clürmeslJıe mukabele! bllmJail olmak üzeri' • 
a!llcrtn ellJıde can verdi. 

• • Tecrübe, her iki tarafa da daha uata<"a 
öldürmek yollannı öğretti. Şimdi . lıu hu. 
aıısta kendilerine yardımı olacak • daha !aı. 

la sil!hlara d~ eahlptirlcr. 
Netice ıUba.rile bir milyon l:ilti VAr. lnnn 

oğlunun tabll cesaretine bir mJaal !.. 
lapanyollarm uker bir millet olmadı~·lıt.n 

aöylenlyor. 1'~akat kendi ınemlekeUl'riııd.ı ai. 
lrerdirlcr. lapanyolla.r korkusuz 9lr ml!Je•. 
:Muell Afltııryalı madenclclerl dll§Uu\ir,üs. 
Makineli tUfek, ve dinaı:n.Jt ı;ubukl&rm!4 kn,.~ 

enerjik bir halde \'O meydan okurcaamrı r.'I • 
ul durdular ve na.ıııl duruyorlar. 

Fakat milyonlarca Jnunın ölme!!! in'33U 
cesaretinin en muhte§em tezahUrU ile da.hl 
mazur gösterilemez. 

TAN' da 
Çin • Japon lhtlllfının 

esasları nedir ? 
Çinlilerin kana.atine göre, Japonya Şlm~\t 

Çin ülkelerinden yeni blr Mançurı VU<'ııd" 

geUrmlye azmetml~Ur. Bunu da vUcuctg s;"e. 

tırmekten maksat nihayet So\'yet btrlifi 
ile harbe girmek olduğu için Şıı.nl!ll U'..k •ııl tJ ıt 

bu yeni Mançuriye dahli olacaktır. Çilnl. ~ 

Japonya bu ııurcUe Şark! Asyayı ben:nısc. 
mek ıctn yllpttğl bUtiln buırııkl.ar1 tanıan •• 
lamı~ ·.,.c Çlni iki parı;aya bölmll§ ol•ır. 

Çlnlllcrtn bu endl§elerl • doğnı ise r~ ,)r 

Şarkta bugUn \'Uku bulan hlcfüı!!lerl <!:ı'ıA 

bUyük h!dlsclerln ba§l&ngıcı sayma~ IC'!p 

ediyor . 
Japonyanm bııgünkU vaziyete \·annsk iri" 

1931 denbert attığı adımlara bir göz aUır ı~ = 
onun bu ıscno içinde ne yapmak iate . .,ı~ul 

ııa.ıııl düııünmek ıu.ııngeldiğlJıl anlam~ olıt. 

ruz. . 

aponya ]931 de Mançud:>1 zaptetU. H'~ 
te Jchol Ulkeslne hulOl etti. 1935 de :.;'ıırllt 

Hopey \'C şarki Çahara girdi .• 1936 dl\ F'o:n;.; 

tal Ulkeai Çlnden alındı ve blltün Lmıl:H' 

§U birkaç t1cne içinde Çin mevcudivrt önJ~a 

kopartılıuak Japonya tmparatorlu~J•ı-t ••. 
hak efiltdl. · 

1931 den ba§lıyarak devam edegtt!ı>n t:u 
tttcav1.l1Jerln en nihayet Çin devlet.IL1 iki!'~ 

bölmf!yi istihdaf etUğinl söylemek ye bu.,nn 

<!aha bUyUk bir harekete, eaaa tutı•laC':t.'t'nt 

ileri sllnnek bir mübal!ğa tetkll etm~z 

(ômcr Rıza Doğrul) 

Cehli Bayar 
Dün şehrimize geldi 

Bir müddettenberi Ege havzasında 
tetkiklerde bulunan iktısat vekili Ce. 
lill Bayar dün beraberinde tş ve Zira· 
at Bankaları Umum Müdürlerile, ölçü. 

ve ayarlar umum müdürü Nizameddin 
Ali ve üzüm kurumu reisi İsmail Hak. 

kı olduğu halde İzmir vapuruyla şeh· 
rimize gelmiştir. 

Vekil bir müddet şehrimizde kala. 
cak ve bilhassa benzin ve petrolda ha. 

k jki fiatların tesbiti işiyle meşgul ola· 
caktır. 

Şaki Slylt Rıza 
Kendi kendisini hapse mahkum 

elmiş bir vaziyette 
Eliz.iz, 20 (Hususi) - Seyid Rıza 

ile yedi avenesinden maada bÜtü'iı mu. 
halefet kurbanları esir edilmişler vey& 

dehalet etmişlerdir. Evvelce teslim ol. 
mu§ olan Seyid Rızanın küçük oğlu 
Hüseyin, yaralı kolunu teda,·i ettir • 
mek \çin Elazize gelmiştir. Scyid Rıu 

bir mağaraöıı. kendi kendini h:ıpse 
mahkum etmig ümitsiz bir halde ya. 

şa~aktadır. Muhalefet hareketi tama
mile kırılmıı;tır. Temdin hareketine 
muvaffakıyetle devam edilmektedir. 



Meş'um duvar! ıstcinbul 

Belediyesinde., 
DlUıpıı lb>lnOeırce haıDka heyecan ve azap veıreını 
ın&aınse n=l1asun cereyan etti ?-Sular ldlaıresnınntnl 
bu Dştekn ha.tasa ve mesüoayet hlssesn netdlnr? 

J · ı. - lstanbul Belediyesinin ~ 
ve Fatih şubeleri içinde 28 tenuıı~ 
tarihinden itibaren ve Beyoğlu ~e 
taş şubeleri içinde 5 ağustos i931 ~ 
den itibaren arkalıkla her ne , 
taşınması yasak edilmiştir. Bu yes' 
kısa zamanda diğer Belediye 

111
, 

mıntakalerında da tatbik edtlecell 

Dört bedbaht vatandaş, moloz, taş ve toprak 
yığınları altına neden ve niçin gömüldüler? 

Nasll kurtarlldılar ? 
Dün ihmal ve teseyyi.ıbün bir ci. 

nayet derecesine yiıkse1diğini gör· 
Clük. Beyqğlıında, Rerap lasın ar.kn
tmda, 'if ozkopaJan caddesi boyunca 
uzanan ıduverın otuz i.iç küsur 
metrelik t>ir kısmı 'birdenbire yıkıldı 
:ve dört bedbaht iş~i toprak, demir, 
ta§ ve molozdan bir ehram altına di· 
ri diri gömülj.ivercli. 

Binletcc lstanbuihıyu heyecanla 
\f ozkoparana koşturan ve orada sa· 
atlerce insanı bir azap çe'kerek bek· 
lemelerine sebep o1an bu 'kanlı ve 
elim hadisenin elbette bit mesulü o· 
lacaktır. Bunu aramazdan önce hiı
ffiaeyi ve hadise yerinde yap'trğnrı..ız 
liususi tahkikatın neticelerini an\a
talmı: 

Hldisenin cereyan e\üği yer 
Tozkoparan caddesi Perap lasla 

Gardcnba:m, tepeb=-sı bahı;-esinin 'c · 
bun& bititik ölan asri şinemamn ar· 
ka taraftfi~adtt. Bir tamfmda bir \ı· 
çurum vatdn, Abit tn'.raf mda is~ ya. 
pıldığr gün~en'beri tamir yi.izü gör
memiş olan bu menhus duvar. 

ı Belediyenin su idar i buraya 
!kalın borular, künkler koyma~a ka· 
rar vermit ve bir ay evvelisi ic;c ko· 
yulmn§, A ~·t. ntn tam aı'ka~ıı· 
na tesadüf eden itısmmtlan ba lıya· 

l&k bu duvarın keuarrnı kaza kaza 30 
günde Perapalasm arka ma ık~dar 
ula~mtf. 

Dün ı,çiler h'er -z~rn~nki .gibi öğ
leye kadar ~lı§mtşlar, oğle payda· 
sunda bir saat kadar dinlendikten 
sonra tekrar-ıkazma1arma, kürekleri
ne sarılmışlardır. F-c-.kat ıyanm saat 
ya geçmiı ya geçmemi ~rdenbire 
duvar btiyük bir gurülti.ı ile yrkıh· 
verrrıi~ ve ekmeklerini kazanmak 
için en ağır işte çalı§mayr göze alan 
bu namutlu vatanda§lardan dördü 
ne olduğunu anlıyamıyarak moloz. 
ta§ ve toprak ~ğınlan altında kalıver 
rniştir. Diğer işçiler dehşet ve kor
ku ~çinde t;.tğlıklan basınca yakın 
evlerin ve llpartmanların ıpencerelc· 
rine halk üşüşmüş ve bunlal'dan biri 
karakolu ve itfaiyeyi habertlar et· 
miştir. 

Polis ve itfaiyenin bUyük 
ıgay.reü 

Gerek poiisin ve gerek itfaiyenin 
Hünkü feci ht.desede gösterdikleri 
ısürat ve dikkat §ayanı tebrik tir. Fa· 
kat bütün bu faaliyet ve gayret iki 
bedbahtın diri diri gömüldükleri top 
raklar altında boğularak, ezilerek ve 
parçalana1'8k Olmelerine mfıni ola
mamı§tır. 

Sıhhi 'mdat arabaları 'tiaiye iile 
a:Yni zamanda vaka mahalline gC!
miştir. Pölis derhal .etrafa kotdorı 
yapını§ v.e .itfaiye hemen kü~klere 

ve kazmalara 8fllı:bnrak moloz yığın 
lar.ını ektann~ ~8,lamıftır. °Toprak 
~Itmda ıkalan bedbalıtlan ölümden 
kurtarmak azmiyle çalışan itfaiye 
takıınlan cidden harikulade gayret 
sarfetmi.§lerdir. Halk makine gibi 
işliycn kazma ve kürelderden çıka· 
l:ak neticeyi heyecan1a beklerken 
kan ter içinde durmadan çalı§~n itfa-

iyecileri de takdir etmekten kendini 
alamamıştır. 

Ümit vereıi ilk neticeler 
llk beş dakikadamüsbet bir neti. 

rce elde edilmemiJtİr. IJÇilerin onba-
ısı olan zavallı çok derinlere gömül 
düğü için molozlarden çıkarılıp has· 
ta arabasma konmuş veibunu on be
şinci dakikada bir ikinci i§Çinin kur· 
tarılması takip etmiştir. 
· Bu işçi çukurun içinde ayakta kal 

ımış ve iki moloz yığını arasında ka· 
burgası ezilmiıtir. 

Sıhhi imdat arabaSinclaki dokto;. 
IC'cndisine !hemen bir ikanfır ıiringası 
yapıntı ve kendisini derhal Zükür 
!hastahanesine na)detrnİ§tir. , 

Müsbet cticclcrin böyle binbiri· 
ni takip etmesi halkı .sevindirmif, 
!herkesin yür~ biraz fer1lhlık 
serpmq ve itfaiye neferlerinin gay
ll'etini arttırmıştır. Uki~ bundan 
sonra feci habciler bin"birini kovala· 
mağa ba§lamııtır. Artık kazmalann 
aktardığı ~ığmlann altından beliren 
bacaklar, kollar ve kafalar hiçbir ha. 
yat eseri göstermiyordu. 

Cesetler ne halde idi ? 
llk çıkanlan ölünün dudağı pat· 

3amış, belkemiği kırılmış ve tazyikle 
yüzüne çıkan Xqndan suratı bir mis· 
i §İjmİ§tİ. Gerek bunun ve gerek 

!bundan beş metre ötede bulunan CÜ· 
ğer bedbahtın yüzlerinden ve gözle· 
rinde ölürlerken çektikleri azabın ı:iz· 
!eri ve vakadan ne derece tethiı et
tikleri açıkça görülüyordu. 
Vak'.Anın hl'!ı1Uuıht kurbanla.mı 

Bu feci vakanm bedbaht kur
banları Abbas oğlu Kenan, Şükrü 
oğlu Azizdir. Aynca Rifat oğlu 
Tahsin ve Mustafa oğlu Hasan da.a· 
ğır şekilde yaralanmJ§tır. 

Bu j§ten mesul olan kimdir ? 
Bir muharıirimiz vaka mahallin

de yaptığı hususi tahkikatı !Öyle an· 
latıyor: 

- Bence bu 'hadise belediye su· 
lar idaresinin teseyyüp ve ihmalin· 
den doğmu~tur. Bu duvarın -tek ba· 
kışta ne derece çürük olduğu belli 
oluyor. Bunu anlamak için mühen. 
dis olmağa da ihtiyaç yoktur. Bu 
böyle iken eular idaresi bu duvarın 
kenarında bir 'buçuk metre derinli
ğinde ve duvar boyunca uzıyan bir 
hendek açtırmaktan çekinmemiştir. 

Sular idaresinin bu bonılan yol 
ortasına koymasındaki sebebin ne 
olabileceğini bir türlü kestiremiyo· 
rum. Acaba bu borular duvar dibi
ne konmazsa içinden su gesmez mi~ 
Sanıyorum ki duvar dibini tercih et· 
rınelerinin sebebi bu jşi devamınca 
yolun bozulmasını istememelerin
den olmu§tur. Fakat halk i~in böyle 
bir dikkat gösteren idare emri altın· 
da çalı.şan beClbaht vatandaşlannıha· 
;yatı ile ele azıcık olsun alfudarıola
maz mıydı? Belediyenin ez mühen· 
dist, az fen .memuru mu vardır? Bun 
lardan hir ikisini gönderil> bu duwr 
dibinde ,çalışıl~ ~amıyacağı tet· 
kik edilemez miYdi? 

V aka mahallinde bulunan ve yü-

lstanbut '1manı sahil sıhhiye met'-
kezi satınalma komisyonundan: 
Merkezimiz iç:n bin beş o/ÜZ na 'iki bin teneke benzin satmalın:ıcaktır. 
a - 'lla:bınin bedeli g.ift ttenekesi 650 !kuruştan 6500 liradır. 
ıb - ı1ıitekıiler §3l'bınmusini ımerJrnz'.miz levazımından parasız alırlar. 
c - Eksiltme 10 .4ğu&Ws 1937 Salı günü saat 15 de Galatada Karamust.a.. 

fapqa sakağında !lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktıt. 

d - .Eksiltme .ka.palı zarf usulile 'b' apılacaktır. 
e - Eksiltmeye g:rece!de.rin 1937 senesi Ticaret odası vesikalarını göster

meleri §arttır. 
f - 'Muvakkat tcm!na't parası 488 li ra<!tr. 
g - Eksiltmeye girecekler eks'ıtme gUnU s:ı.at 14 e ltaöar teminat paralarj. 

nı yatırmtJ ve'te1dlf meh"'f.qplarını komisyona tevdi etm~ olmaları şarttır. Aksi 
ııkdirde eksiltmeye giremezler. · (4384) 

:zünde ıfeci hadisenin bütün dem ve 
azabı <0'kunan bir işçiye sotdum: 

- Sizi 'başınızda bu işi idare e· 
den biri yok muydu) 

- Vardı ... Fakat hadise esnasın
da yoktu. 

- Şimdi kendisi nerededir~ 
- Burada ... Şimdi geldi. Adı 

Macittir. 
- Bana kendisini gösterebilir 

misin} 
-işte .... 
Ba§iyle işaret ettiği tarafta iki 

adam gördüm. Bunlardan 'biri açık 
elbiseli ve "kısa boylu idi, diğeri nef
ti elbiseli ve uzunca. Hemen yanla. 
rma yaklaştım: 

- Bay Macit hanginizsiniz) 
Uzun boylusu cevap verdi: 
-Benim. 
Bir parça sertçe verilen bu cevap 

üzerine mülayim bir sesle sordum: 
- V ~kanın sebebini neye atfe. 

diyorsunuz? 
- Beyanat vermekte mazurum. 
- Beyanat istiycn yok. Sadece 

hadisenin nasıl cereyan ettiğini öğ
renmek .istiyorum. 

- Kimsiniz siz~ Bunlar mesleki 
i 1er.. Size nasıl anlatabilirim) Mü
hendis misiniz? 

- Mühendis değilim, fakat el· 
bette bir salahiyeti temsil ediyorum 
ki soruyorum, anlıtırsanız anlıyaca· 
ğımı anlanımız. 

Gayet asabi bir tarzda cevap 
verdi: 

2. - Eminlhİil Belediye şubesi 
1 V al dehanı iskelesinden V ağ ısııe ı 

uzanan kıyıdaki hamal bUIUklerJ~ 
ler, Asmaaltı, Gazeller ve çıçe 1 
hamal 861tlk lerl ~e Galata clbetıorl' 
kapanı iskelesi hamal bUJUğD 0110 fi 
:rında, bu sabalar içinde l<a1ma1' 
bil· suretle dışarı çıkmamak şartll• ~ 
1937 tarihine kadar arkalık kuU• ~ 
sına müsaade edllml~tlr. Bu tarlbt 
haren bu sabalar içinde de el st' 
veya diğer nakil vasllaları kullaııı1~ 

3. - Taşıma maksadlle kUf ect11 , 
pılmasına muvakkaten izin veril oo 
Şu kadar ki hu taşıma usulilndeıı O'ef 
siren kOçük hacimde zati eşya ~e 
yasile bavayicl zaruriye taşın~ 

i stlfade edilecektir. Hiç bir kftfe~ 
kilodan fazla yifJk konmayacağı gt111 
cak eşya da gerek yUksekllk '7e 
genişlik bakımından küfeleri on·~~ 

irm vı.r V ... rıi ~iir tı>., .. tı ~~- (imden f8Zl8 geııımJyecektlr • '~~f' 
toprak değil. Bu tarafı kazılınca du ~ 

var dayanaksız kalmış, düşmüş. çanta gibi zati eşya ile çiçek ve 

- Duvarın bu kısmında bir la· 

- Reki burada çalışırken duva-
rın öbür tarafında bir lağım olçtuğu- bu son kayıttan tstlsna edllmlşllt• , . 
nu bilinmiyor muydu? 

-Hayır... 4. - lsk>Clelerde deniz v.asııaJ..-~ 
- Garip, bu işin mühendisi kim IJK .. 

se vazifesini iyi yapmadığı açıkça kara vasıtalarına yükleme ve 
görülüyor. lşlerlle . kara vasıtalarından nıağ f 

~~ıia~M:cit tarafından ce;;; ve hanlara boşaltma ve buraıard'.J 
mz bırakılan bir sq.rgunun sebebiyet 1 l Ü k J 1 1 ~ de il' 
verdiği hadise. Anfaıılıyor ki. itçiler, ırası 8 arına Y eme Ş er O 
tıpkı bir barut fıçısının yanma elin· kullanılması şimdilik caizdir. ,./ 
de yanar fitille yakla§tınlan insanlar lr 
gibi bu mel·un lağımın yanına yak- 5. - .Şehrin muhtelif mıotak• ' 
laştmlmışlar ve kedi kazmalariyle f01 
kendi kuyularını kazmalarına göz bot:ü:nan \7e uraba, kamyon \Te "' 
yummuılardır. gi hl vasıta tarın işlemesine mtıstlfti 

Bir vazifeye bir mühendis .niçin J-1~l 
tayin edilir? Fennin manası ve vazi. yan dar ve dik yokuşlar.da nakl 7 

fesi edir? Bu iki suale sular idaresi arkalık kuUanılabillr. Ancak blJ .. 
ugün maalesef cevap "'erebilecek :p 

vaziyette değildir. Tozkoparan cad eşyanın yokuşların başına ıkad81' JI 
~esinden bu duvara bir göz atanlar s• 
duvarın öte tarafında Babilin asma veyahut kamyonla taşınmış oJJJJ8 1 
bahçeleri gibi yükselen toprak yığın geıdlg"' 1 o-ılbi taşınacak her nar~ÇS 
larlnın heyeliınına bile yirmi be§ se· ~· r 
ne önce yapıldığı söylenen bu duva· yetmiş beş kilodan fazla ol 
rın dayanamıyacağıru kruaylıkla an· 
lıyabilirler. değildir. 

Ne gariptir ki böyle bir du:\'arm 'l"J 
dibi bir aydanberi mütemadiyen 6. - Ber tUrlfl .deniz ;vasıl8 .,-
kazdmlmıştır. Bunun ilme, bilgiye yalnız kı~ılara kadar kUmtlr, Jı 
hesaba, 'hendeseye. ne dereceye ka· J 

dar uygun olduğunu biz mühendis t ğla ve .çakll ve ker.este taşı ~d 
olmadığımız için 'kestiremiyoruz. 1 k 1 k k '(it 1 1 1 uoıJr 

Duvarın yıkılan kısmı 33 küsur ar 8 l 01 8Dl IIUISIDa Z O ver ~ 
metredir. Allah:korudu da hu koda- ~1'tı. 
n yıkıldı? Ve ancak iki ölü. iki yara· 7. - Bu tenbthler şimdilik .se;' ~ 
lıverdik. Ya&hauzunbirkısmıyı· tıcılar hakkında tatbik olunmay8CB 4 
kılmış olsaydı? Bu hatta çalışan 13 ,, 
amelenin hepsini de topraklar altın· ~ 
da bulacaktık. Hele :gece yıkılma· ~~'. 
mış olmasına şükretmeliyiz. T ozko· leleri kurtarmağa ç.ılJ§ırken ellerinde / J iJ et I e 'f a-r'~ 
paranın bir admm da Aşıklar cad· metrelerıdurmaclan dinlenmeden du- Beşlkt&§tıı 'Vffn~ 11, 
desi oUluğunu unutmıyalım. Eğer yarın yıkılan kısmını ölçtüler bca numaralı evde otur&Jı ....d' lj 
hadise geceleyin cereyan etseydi bu Yıkılmıyan kısmının Jmlmlığını tet· h&lledc oturan ışer1fe ~' 
duvar dibinde en az on kız, on erkek kik ettiler, boyuRu ölçtüler. akşai:iı yolunu kese~ıc ?;/ 
sömülmü§ olurdu. Bu hal. a_çıkga bir daha ispat etti rıı.ı~. • 

\!.akanın bütün acılığına rağmen :ki, burada ise başlan~ı gün, kims~ :tmn~ı ~~~·.,,,,, / 
ıvaka yerinde gülünecek &ha doğru. şu du:var hakkında en :ufak hir ma· dır:ılllll§t.ır. ,,J 
ısu aglanacak hadiseler ae cereyan lUmata dahi sahip bulunmuyordu. Huan lmıtnde bi1' ~ 
ı.ctti. Su1ar idarcsıne mensup bazı Ukaydi, ;teseyyüp, ihmal ve va· bfr nıımanı&l oturan 
-zevat itfaiye, polis ve halk, harıl ha· zifesizlik yüzünden ölen iki bedbaht ıu önUnde ~tıe ~~ 
nl topraklan, molozları kaldırıp ame vatandaşa vah vah.... •. ianmI§tır. 
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~ŞK Her şeyden 
üstündür 

f gu;;-J-.Pn'Q'JiTARIH 1 

vazaın: Şarl Pıinı 
lnailizceden tercüme kalb ve his romanı 
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l:C~nıuı 4d lerd' Stif e ı KeıJt'di. Oım, buba sı d1, anası ela çok sever 1. . . 

karısın n Freyzer'e birisi aidip de CYÜzel kızı, akıllı oğlu ve sonra bu· 
ın tat . " b • k 1' .. au old .. mın edilmemis bir arzu- yük oğlu Dresgord un ·uvvet ı vu· 

buna k~ında~ bahsetseydi, Stifen cudu göze güzel görünen bir grup 
kat hak~~Yen .. ıhtimal vermezdi. Fa- vticuda getiriyordu. v 

arıuau 
0 

.. at boy leydi. Onun biricik Sir Rey Vibert bu ~ru~a. dogru 
lllckti gluy)a kızını büyük gör, yürüdü. O sırada çıftçının şarap 

1(
0 

kadehi elindeydi. Kiracılarının ken 
sı da ıı;ının adr Keyt'di O b b • dilerine doğru gelmesi onu hakiki bir 
trıuh' ~.na~ı .da çok seve;Je ~~· ; ~ şaşkınlığa uğratmıştı. Çiftçi bu şaş. 
le ;_~etı bas'it fakat an r ı.k. b~. a kınhkla yemeğini bırakmı§tı. Kiracı-

\4Cgıld' anın ı oy· f ' )k 
tUrl" ,_ 1• Anası kend' · b' larmın aile e radına yaklaşması ı • u <11;ıa l ısıne ır d 
~ına met o amıyan yu"k 1. . k defa vaki oluyor u. 
L nasip 1 ııe ısın ı· K k d' k d' 
~l tısında ohmhasını, onun bir ~köylü adın ]enk ıKen .~ne:.. k . . 
o trıa n er alde başk b" - Muta a eyt ı gorme ıstı· 
\/ sınr ist" d a ır şey . 

eh\ h ıyor u. Misis F eyzer'in yor, ded1. . 
ltyd· akkındaki dü!lüncel • d b" Keyt, gayri ihtiyari, saçını, fısta· 
''ı~ ı. O "J ~ erı e oy F s· R d k" 
""" .h.111..11..ı: og undan bircok 1 _ nını di.iğeltti. akat ır ey e O· ""'"&. .. ,... . şey er u , .. l k .. k .. • ~ı 1. ' ..ı"K*"'---·· .. ı ~ viin nıı "'" an71" ızını ~orece s;ı:oz 
l\~~Otd:·~ ge ırse, kızının güzelliği- yoktu. Onun ince ve düzgi.in yüzü, 
0flurı~ ç.7· bu eşsiz meziyetin onu gözüne bile ilişmemişti. Sir Rey doğ 
~ ~trra n .. once böyle bir mertebey ' ruca çiftçinin yanma gidip oturdu. 
l'iyordu cagına daha çok ihtimal v ~ Arkasından sarkan bir ağaç dalı 

1\ · e hafifçe yüzünü kapıyordu. Karşısm-
~orı eyt. Üzerine Penb .. 

1 
• dakilerin yüzlerini görebilmek için 

l'>il c.cYe benzerdi ]( ·~ ~u r:ngı ser. bu dalı geriye itti ve: 
Yu lll_ış hafif esm. uçuk agızlı, ko - Hepinizi bir arada bulduğu· 
ı 81Ynh ı er tenli ·· l b' b 1 f ıı:oyı · sac ı ille guze ır ma ~ok memnunum. Size ir tek i -
di ı ll güzeliydi E.vkzun.yüzlü tam bir te bulunacaO.ım. Bunu hepinizin işit. 

ttend· · serıy · k 0 

•ne : a annesı en mesi lazımdı. 

Deri' Keyt'in Yük Misis F reyzer gene kendi kendi-
lcn 1

• ~. çiftcile • selmek hakkıdır. ne: 
cıla:e.lıdir. K~nd~~~ ~n.zengini ile ev "Galiba benim güzel Keyt'imi 
R\.i2': ).1!1llan olm n~~ır asilzade bile istemiyecck .. diye teessüf etti . 
trıu: 1 hem de ci:~:k:eın köyün en Çiftçi de: 

Vakıf.. • 1 ıdaresine tama· 'Galiba motörlii bir sapan al· 
A·ı ,.,. 1 eden . marn teklifinde bulunacak. Fakat 

•ıın b·· . gerıyc k l 
trıa ~Yük oğlu a an bir de ciftçi· bunu kabul etmeme imkan yok .. di· 
lardtnıyJe babası vardır. Bu çoc~k ta- ye düşiindü. 
t>'' a dolaşınakta çekmiştir. Tarla· Misafir sözüne devam etti: 
1l!!Otrn k an aYn . . ~ c ten b'k ' ı cesıt ı~ler - Size söylemek istediğim şey, 
~a \·e • ı up u • . .. 
:ı.._ • C:.?tl\Rr.-ı • 3anmaz. T opra- birkaç gündür kafamı yoran bir me· 
·-~ltle} · · ınsanl ) B · l .. ı· b'l drr. crıne büyük ~ra. ar·k du:an se e. unu sıze nası soy ıye ı ece· 

bır bağlılığı var ğimi çok düşündüm. Buradan önü· 
müzdeki hafta içinde ayrılacağımı 
biliyorsunuz. Çiftlik havasının gü· 
zelliği ve bahueus sizin bana karşı 
gösterdiğiniz takayyüt beni tama· 
miyle iyileştirdi . 

ı_ . Ciin" b· ıtıracıl tın ırinde . 
lu bı.ıl arı hı.ılundı.ı .. • Sır Rey Vibert, 
tekt ·rllnduğu b· gu ev halkının top 
b ı ,, ır sır d 
. crfin JaPtı. O ~. a .onlara bir 

tıdir. 13nutaınıyac g~n ~!r Rey Vi. 
den b" . ahc-edeki ~gı gunlerden bi. 
S<lrdaktıb.i.rleriyle 'b. alları kendiliğin· 
da 8 f "ucuda .•rlC§erek hoş bir 
ı 0 ta k getıren .. l 
"'CYfi . uruıın agaç ar altın-
h~p b~el•nde 0~~· Ev sahibinin 
llırdi. y c l'apılır ugu zamanlarda 

,....f ' Yemek burada ye. 
ın· \-\ llik h 

ış otlar, avasını d 
~ı.ı,hı. ~ &Üze) k aha yenibiçil. 
tdı: Çıftçj boy) okusu doldur 

-....... ı e ak§aınlara bayı. 
tıın b' nsan d' 
lid· ır ~e ' 'Yord B 

it. rresinj bileu .. u taze hava· 
S· Zıyan etmeme· 

~a" •Yah ek 
a .... ~· Ve el rnck alt 
~aç c;a tna §ar' b ın renkli tere-
~ 'L tda.. a ı hu k ·· s· 'l\J.ıu gı altınd oy evinin 
,;; ~ey v~ bir rn a kurulan sofra. 
r.

1 ~İ!li b· 1bcrt i~atnzara veriyordu. 
"cç· ıt :ı c o .. b 

't"ıtıiır tniiddet gun u çiftçi 

b Y\l ..... ı. uzaktan gözden 
q "'\.t o•• 
' 8af ba -=>lllle§t 

k1§h, ':n.Yqnmış basit ba
ıyı kalplı' zevcesi, 

Kadın, Sir'in aralarından ayrıla· 
cağına dair olan kararından çok bü
yük üzüntü duyduğunu söyledi. Bu 
sırada çiftçi hala şarap bardağım e· 
linde tutuyordu. 

- Sözüme dikkat edin, dedi. 
Parlak renkli ve güzel kokulu bir çı· 
çeği kapalı ve karanlık bir kutuya 
kapamak hem renginin, hem de ko· 
kusunun kaybolmasını istemek de· 
mek değil midir? Böyle bir hareketi 
doğru buluyor musunuz? Yazık ol· 
maz mı? 

(Devamı var) 

ata sene evvel bugün i -
Don 

kazakları 
150 şapka ile Boğaziçine 

girerek Istanbula 

Baskın verdiler 
llabıAll jCJrım Hanı Mehmet Giray ll., •Ji 

raderl Şahin Girayı azlederek eski han Can 
beyi dört kadırga lle Kefeye göndermlşU. 
Kardeıı Giraylar bu tayıne itiraz ederek Is 
yan ettiler. Bnbı0.11 de isyanı bastırmak ic;:ln 
Recep paşayı 30 kadırga ,.c kati miktarda 
asker ile Ke!eye gönderdi. Fakat Recep pa 
§a çol~ milşkUI vazi\'etler kargısında kal<!ı. 

Mehmet Giray yüzbln kişilik bir ordu ile 
karşı durmuş, her ııeye rağmen mukavemete 
hazırlanmıştı. İlk hücuma geçen Mehmet 
Giray I<efe kalesini kolayca. zaptcdince Re 
cep pnşn isyanın önUnU sulhle almaktan bn' 
ka çare bulunmadığını anladı ve Mehmet 
Girayla anlafarak kendisinin Kırım hanı oln 
rak kalmaırnı kabul etti. 
Kırım harbi bu suretle devam erlerken 

Don kazakları bunu bir fırsat sayarak lstan 
bula hücuma kalkııtılar. .162" ytlı 21 tem 
muz gUnU 318 sene evci buı;1ln kazaklar 1"'0 
ı:aykn ile İstanbul boğazına. girdiler. Bu esna 
da Karadeniz boğazında hiçbir kale ve lstllı 

klm olmadığından Don kazaklan kolayca 
boğa.za girdiler ve llerlemeğe başladılar. Bu 
Jlerle,>1ş Rumelf ve Anadolu hisarlarına ka 

dar deYam etU. Birçok kayıklar Beykoz. 
BUyllkd<?rc ve lstinye el varma kadar· geldi 
ter. Kazaklar derhal sahile çıkarak civar 
köyleri yağmaya ba§ladılar. 

Bura.dan canlarını kurtaranlar latanbula 
kimsenin aklına gelmeılne lmk!n olmayan 
korkunc;: bir haber getirdiler: 

- Kazaklar boğnzı, bastılar.. Talan edl 
yorıar, öldUrUyorlar. lııt.ıuıbula llerllyecek 
ıer. 

Haber haltlkaten korkunçtu. Boğaza ka 
dar g~len kazaklar elbette 1stanbula da gele 
ceklcrdl. Hemen Bostancılarla Sekbanlar 
hazırlatıldı. Kayık ve geınllerle kaza.kların 

Uzerlcrine gönderileli. Bunlara verilen emir 
ouydu: 

- Zinhar kazaklara tstanbula gelmelerine 
yol vcrmeycslz. Ne yapıp onla.n esir edeslz. 

Faka.t ne bostancılar ne de Sekbanlar kiuı 
lı:_rle ka._!]ıla.aacakla.rmı, kazakların na!ıl ln 
san o du1tlarını, neyle Boğa.za glrdl1':1crlnl 
l.ıllmlyorlaı-dı. Onun için hem intikam alma 
hır~ı ile faka.t biraz da endişeyle gidiyorlar 
dr. 

Kazaklar birden Uzerlc.rlne bUyUk blr kuv 
vctlıı gelmekte olduğunu görünce tekrar 
Karadeniz boğazına doğru kUrek <;ekmeğe 

ba§ladılar. Esasen alacaklan kadar ganalm 
almışlardı. Sekban ve bostancılar dUşmnm 

kaı;tığmı görmekle vazifelerini yapmı~ oldu 
lar. Bu suretle tarihin 'bu mcghur kazak akı 
nı bertaraf edllml~ oldu. 

Yalnız bu akın, tstanbulun ve boğazın mu 
hafazası için l!zıını;eıcn tedbirin alınmamış 
olduğunu gösterdi,. Ayni kazakların bir dahn 
akın etmeleri endişesi ile Boğaz ağzında. kar 
şılıklı iki kale kuruldu ve her birine Uçer yüz 
muhafız ile uzun menzilli balyemez topları 
konuldu. Rumell tarafına yapılan kalenin ile 
rlsine de bir fener kuruldu. Fener her gece 
yunusbalığı yağı ne yanmaktaydı. 

Niyazi AHMET 

Yemen 
silahlanıyor 

San'aya mühim 
miktarda sıoaın 

gönderlDdD 
Yemenin payitahtı San'adan gelen 

haberlere göre, Yemen imamı Yahya, 

ordusunu yeniden teşkil için mühim 
miktarda para sarfetmektedir. 

Avrupa fabrikalarından Yemene mü
him miktarda silah geldiği haber vt'rili

yor. İmam Yahya, ayni zamanda San' 
ada askeri mektep kurmakta ve hudut 

hoyunca· en yeni usul üzere kışlalar 

yaptırmaktadır. 

(Moming Poıt) 

Ton Ton amcaa 
non paraso 

Seyid Ferrag'ın 
birinci ölüinü 

YaL.dll: Ut El KulOb 
O sabah Seyit Ferrag, karısına dedi \ ne hararetle haykrrmalanna devam e-

ki: j diyorlardı. 
- Çoktandır Bahtim'deki Aha'daki, . Üçüncü gün cenaze merasimi için hli. 

Sandun'daki müşterilerimi ziyaret ede. kümetten izin alındı. Fakat Nafizede pa 
medim. Yeni gelen kumaşlarımı oraya ra yoktu. Bileziklerini, küpelerini, ger-
götüreceğim.. Oç günlük seyahatim danlıklığını çıkararak : 

var .. Al şu yirmi kuruşu .. Evi idare eder - Bunları satın. Sevgili kocama 1ii • 
sln. Allaha ısmarladık, N alize 1.. yık bir cenaze merasimi ya pır: ! • dedi. 

Genç kadın cevap verdi:' Elmaslar satıldı. Paralariyie kefen, 
- Güle güle git .. Yolun açık olsun.. ölü ziyafetinde kesilmesi mecburi olan 
Ferrag, eıeğine basmalarını yükle • bir kuzu tedarik edildi; bir dt' çadır ku 

dikten sonra yola düştı~. ruldu. 

• • • 
Öğle üzeri, Nafize, sokak kapısının 

önünde pirinç ayıklıyordu. Amcazadesi 
Ahmed'in kendine doğru geldiğini gör. 
ii. Delikanlı, şehrin öbür ucundaki Ce. 
zire Ba.dran'da otururdu. Helecanlı bir 
hali vardı .. 

- Ne oluyorsun ayol? Komşun ka • 
rını kaçırmış gibi suratı asmışsın .. 

- Ah, Nafize! Alay edip :.lurma. Be. 
ni dinle. Bu sabah Şubra köprüsünden 
gesiyordum. Durmuş bir otobüsün et • 
rafına ahali yığılmıştı. Ben de baktım. 
Ezilmiş bir adam gördüm. Parça parça 
olmu§tU, Tanınmıyacak Hr haldeydi .. 
Ah, zavallı Nafizeciğim 1 Bir polis, öl • 
müş adamın cebinden evrakını çıkardı. 
İsmini hızlı sesle okudu. İsim Ferrag'dı. 
Kumaş taciri! Hemen sana haber ver • 
meğe ko}tum.. Metanetini muhal'aıa 
et, Nafize! Mukadderatın önüne geçil· 
mez. AUahın tak.diri böyleymi~. Cesedi 
Kasrelayn'daki morga götürdüler. Fa
kat sakın gidip bakma. Çok fena olur • 
sun .. 

"' lfo "' 
Nafize, bu haberi alır almaz, avaz a. 

vaz bağırmağa başladı. Yüzünü, elleri -
ni, adet mucibince çivitle boyadı .. Saç. 
!arına kalın bir tabaka çamur sürdü .. 
Bogazına bır menc.lil geçirdi. Bil ucu. 
nu sag eliyle, bir ucunu sol eliyle çe· 
kiştire çekiştire, komşulariyle birlikte, 
kocasının cesedini görmeğe gitti. 

Kahiren:n yollarında böylece ilerli. 
yor, onu görenler kafileye katılıyorlar. 
Jardı. Kasrelayn'daki hastaneye var.dık
larr zaman otuz kişiden faıl.ı olmuşlar. 
dı. Kapıcı, meyus bir edayla başını sal. 
lıyarak: 

- Evet 1 Ferrag isminde bir satıcı e
zilmiş . ..dedi. 

Bu sözleri i~idince, kapıcı kadın, ce. 
sedi görmek cesaretini gösteremedi. 
Bağırdı, çağırdı. Yüzünü ellc-riyle to -
katladı: 

- Ah beni gölgesinde muhafaza e • 
den çınarım! Sensiz ne ol;ı.cağım? Sensiz 
artık bana hayat yok, teselli yok 1 Senin 
le beraber ,elbiselerin de, tcsbihin de, 
O}cğin de hepsi mahvoldu. Ağlayıcılar 
gelsinler de kederime iştirak etsinler .. 
Kıymetli vücudunun ortadan yok oluşu 
bütün Kahireyi karanlıklara boğacak • 
trr. 
Komşu kadınlar hıçkırıkları meş • 

hur olan üç tane ağlayıcı buldular. Bir 
çember haline dizildiler. Bu ağlayıcı • 
lar, ortaya geçmişlerdi. Biri susuyor, 
biri ellerini yanaklanna vurarak batlı. 
yordu: 

- Ey Kahireli büyük tüccar.. Senin 
kaybolman üzerine bütün dükkanlar 
kapanacaktır .• Bütün ticaret duracaktır. 
(Zavallı adamın bir eşeği ile bir balya 
malı vardı.) Yüzden fazla olc.n elbise -
lerin mezatta satılacak. Alıcılar Ket • 
mirlerini mi, yünlülerini mi clmakta- te. 
reddüt edip şaşıracaklar. (Bütün elbi • 
sesi üç buma geceliğinden ibaretti.). 

Bu feryatlar, bu 1uçkınk!c:ır, iki gUn 
sürd•:i. Ancak birkaç lokma yemek, bir 
kaç yutum su içmek için susuyorlar; )'İ-

• * * Cenaze kabre doğru giderken karısı 
ve ağlayıcılar. arkadan yürliyüp, ölü • 
nün ağzından yazılmış olan şu ilahiyi 
okuyorlardı: 

"Ey dostlarım! Toprak beni sarma • 
dan bana veda edin.. Sanmayın ki ka. 
bir bir saraydır. Heyhat 1 O yalnız ber
bat bir çukurpur. 

Güneşten ve güzellikten mahrum o. 
tarak orada kalacağım! .. ,, 

• ıc: • 

Kabre gelince feryatlar arttı. Nafize 
tabuta sanldr. Ölüyü bir türlü bırak • 
mak istemiyordu: 

- Ruhumu, ışığımı gömmeyiniz., 
Onsuz ganlerim gece gibi kara olacak
lar. Evleri y.kılacak .. Onun!a beraber 
ezilen eşeği ne bahtiyar !Keşke ben o. 
nun yerinde olsaydım. 

Erkekler onu tabuttan zorla 
ayırdılar. Kadınlar kendisini bir köşe • 
ye çektiler. O, boyuna suratına şamar
lar indiriyordu. 

• * • 
Feryatlar ve -göz yaşı mt'rasımı uç 

gUn, üç gece daha sürdü. Bütün konu 
komşu, Ferrag'ın evine doluştular. Na 
fize, avlunun 'Ortasında oturmuştu. Ağ. 
layıcılar, ev sahibinin felaketinden ba~ 
lryarak, vaktiyle misafirlerin de başın
dan geçen acı hatıraları birer birer can 
landırıyorlardı. Güya Nafizenin ağ«ın • 
dan: 

- Gözlerime sürme sürmiyeceğim ... 
Kocam tekrar gelinceye kadar. Bir da. 
ha elmas takıruyacağım. içimin sızla • 
dığını herkes anlasın diye ... 

Sonra, başka bir kadına bakarak: 
- Ey gökyüzünün meleği! Kocaya 

varmadan ölen taze! Arabacı! Götür • 
me ! Bekle ... Bari cennete gelin kıyafe -
tiyle sokarsın!. 

Bu sözleri işidenlerden bid, ağlaya • 
cak olsa, ağlayıcr, hemen daha hazin 
izahatlara girişiyordu. Yirmisinde ölen 
delikanlılardan, evladına doymayan 
taze analardan bahsederdi. Bu meyan.. 
da fena kocaların kaba muameleleri, 
kaynanalann gelinlere çektirdiği ıstı • 
raplar, hep, hep sıralandı. 

Uçüncü gün, ağlamalar bitti. Nafize 
herkesi yemeğe alıkoydu. Bu cenaze 
ziyafeti en fıkaralar.da bile adetti. Ne 
kadar razla adam davet edilebilirse çağ. 
rılmalıydı ... 

Misafirler yemek yerken, ağlayıcılar 
da, ayakta hazin bir makamla: : 

- Bir 90lucan gördüm. Yef'dc süril. 
nüyordu. Ağzında Ferragın bıyığının 

bir kılını tutuyordu. Böcekler biribirle
rine diyorlardı ki "Talihimiz \1'8rmrş .. 
Bu şişman V'Jcudu rahat rahat yiyecc • 
ğiz .• Bu güzel siyah gözleri patlataca • 
ğıı.,, 

O esnada kapı şiddetle ç.ıbndı. Bir 
kadın gidip açtı. Bir erkek, kapının ö
nünde bağnyordu: 

- Allah rizası için! Evimde neler o
luyor?. 

Kapıyı açan kadm: 
- Ne diyorsun? Bu evin sahibi yok. 

Nafizenin kocası öldü. Biz de onun ma • 
temini tutuyoruz. 

Gelen adam şaşaladı: 
- Nasıl olur?. Nafize'nin kocası Fer 

rag mı? O, benim. ayol .. Rüya mr gö • 
rüyorum, deli mi oluyorum?. 

Sonra. öfke ve hayretle bağırarak: 
-Allah rizası iç:n ! Ben Fcrrag·ım ... 

Tacir Ferrag !. Karım Nafizedir. Altı 

günKik bir seyahatten dönüyorum. Ku 
maşlarımt satmağa gitmiştim ' 

Ka<lın ce,•a=' ver··: 
Tercüme eden: (Va • N u) 

(Devamı ll ÜIGlı.I.!:) 

.. 
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Atatürk 
Morkonl ailesini 

taziye etti 
Büyük muhteri Markoninin ölümü 

bütün dW1yada umumi bir teessür u. 
yandmnıştır. 

Markoni, evvelki gün kendisinde 
vahim bir netice vereceğinı hiç de ü. 
m·t etmediği bir hastalık hissetmiş, 

bazı taahhütlerini, bilhassa Musolini
ye verdiği randevuyu tehir etmiştir. 

BüyUk ilim ölürken yanında zevce. 
si ve iki dol.toru bulunuyordu. 

Ölümü müteakip halk müteveffanın 
evi önünde toplanmıştır. Musolini 
Markoninin evine giderek ceset önün
de iğilmiı:ıt'r. 

85 yaşındaki 
Adem baba 
illin Sirkecide bir 
olelctyl yaraladı 

Bu yetmiyormuş gibi kendisini 
yakalamak isliyen polise de 

ateş etti 
Nihayet ancak ayağından 

yar alanarak yakalanablldl 

:·-····· ... -········· ...................... --. ........ . 
ı lktısat Vekili 

Bugün benzin meselesini 
tekrar tetkik ediyor 

Kati fiyat yarına 
kadar tesbit 

edilecek 
İktısat Vekili Celal Bayar, bu • 

gün saat l 1 ,30 da Ticarc': Odasına 

gelmiş ve benzin meselesi ile meş.. 
gul olmuştur. Öğrendiğimize na
zaran, benzin işinin kat'i surette 

: halledilmesi artık tam minasiyle 
i bir gO:in meselesi halini almıştır. 

i Bu akşam veya yann benzin fiyat.. 
; ]arının kat'i ıekli tesbit cdilmiı O

i lacaktır • 
: ............. -.. -................. _ .................. . Büyük ilim Marconi'nin ölümü 

münascbetile, Reisicumhur Atatürk 
tarafından Marconi ailesine ve Baş. 

vekil İsmet lnönü tarafından İtalyan 
hükumeti reisine aşağıdaki telgraflar 
çekilmiştir: 

. . Çinde harp 
~~-~ bütün şiddetile 

Ekselam1 Benito Mu.solini 
ltalyan hülı.'12meti Reisi 

ROMA 

Adem.Babavoyaral.adı§ıotelciRe§ad devam ediyor 

Büyük Marconi'nin ölümü bütün 
medeniyeti yasa koymuştur. Vatanla. 
nnm en acı 1iissesini aldığı bu yasa 
Cumhuriyet hükumetinin samimi su. 
rette ~ştirak etmekte bulunduğuna e. 
min olmalarını ekselansınızdan rica 
ederim. 

ismet ln&nü 
Marooni ailesi 

ROMA 
BiltUn insaniyet, uğradığınız kayıbı 

a.cı bir surette hissetmektedir. Bu e
lim felakette büyük Marconinin hah. 
rasma karşı müteheyyiç tazimlerimle 
beraber bütün sempatimden emin ol. 
manm rica ederim. 

Kemal Atatürk 

Beyoğlu DUrdUnctt 
sulh hukuk 

hAklmllğloden : 
Terekesine mahkemece clkonulan ö. 

Iii Eteni uhtesinde olan Pangaltı ma • 
halleai Zafer aokak yeni 40 numaralı ev 
ile Bü}":ikada Tepeköy mevlrinde yeni 
16 numaralı evin 20-72 hiasesi açık 
arttırma suretiyle 31-8-937 tarihine 
mmadif salı günü saat 14 te satılacak _ 
trr. 

Zafer sokağındaki evin kıymeti 441 7 
liradır. Bilyükada.daki evin kıymeti 
102 liradır. Dellaliye resmi ihale pulu 
müıterlsine aittir. Satış gününe kadar 
biJClmum vergiler terekeye a:ttir. 

Tafsilat : Pangaltı Zafer sokağında 
'40 numaralı, merdiven ve kiri9leri ah • 
pptır. Bir bodrum ile ıUç kattan ibaret 
yan kiğir ve bahçesi vardır. 
Zemin kat: Sokak kapısından iki ta. 
raflı bir kapı ile zemini mermer döşeli 
bir U§lığa girilir. Ve Uç mermer basa. 
maklt ve iki kanatlı bir kapıdan sokağa 
çıkılır. Sokak ve bahçe cihetlerinde birer 
oda vardır. Sofadan camekanla ayrılan 
ve merdiven batında bahçe cihetinde 
bir helt vardır. 

Bodrum: Zemini çimento d~li bir 
ta§lrk sokak cihetinde bir küçük kapı 
bulunan çamaşırlrk ve arka cihetinde 
bir mutbah ve hela vardır. Mutfaktan 
bir demir kapı ile bahçeye çıkılır. 

Birinci kat: Merdivenden camekanla 
aynln'Uı sokak cihetinde ba!konlu bir 
oda arkada pancorlu bir oda ve sofada 
bir mutfak ve alafranga bir lıela vardır. 
İkinci kat: Birinci kattan ah~ap merdi. 
venle çıkılrr camekanla sofaya girilir. 
Ön.de yan yana iki oda ve bir taraça 
sofada bir mutfak bir hela vardır. Ar -
ka cihet'nde kırmızı zemin ~ini de>§eli 

-

Dün akşam Sirkecide bir cinayet ol. 
muştur. Bu vakanın kahramanı 85 
yaşında Adem babadır. Ölüm halinde 
yaraladığı adam da Bahrisefit oteli 
sahibi Reşaddır. Adem babanın otel 
hissesinden dolayı Reşaddan bin lira. 
ya yakın alacağı varmış. 

Bu parayı birkaç senedenberi alamı. 
yan Adem baba dün akşam üzeri ote
le gitmiş: 

- Y:iyecek param yok, on lira ver 
hiç olmazsa ... demiştir • 

Otelci buna şöyle bir cevab vermiş. 
tir: 

- On liran yoksa git ailen. On pa· 
ra verecek halde değilimi 

Adem baba bu söze çok kızmış, gi. 
dip bir yerden bir tabanca tedarik eL 
miş, yarım saat sonra gelerek otelin 
kapısı önünde oturan Reşada ateş eL 
mi§ tir. 

Otelci Re§ad kanlar içinde yere dil. 
şünce f eryadlara ve silah seslerine za
bıta memurları yetişmiştir. Adem ba. 
ba kenmsını tutmak uzere üstüne atı
lan bir memura da. iki el ateş etmiş, 
sonra kaçınıya başlamıştır. Bunun ü. 
zerine memurlar arkasından silah sı. 
karak bacağından vurmuşlardır. 

Yaralanan ihtiyar tutulmuş, gelen 
sıhhi imdad otomobiline vurduğu a. 
damla birlikte konarak Cerrahpaşa 
hastanesine götürülmUştUr. 

Acı bir kayıp 
Mütekait Miralay Bay Eminin dün 

Büyüka.dada öldüğünü ve ada mezar. 
lığına gömilldüğünü teessürle haber 
aldık. 

Rahmetli değerli hukukçu İzmir 
ağırcez.a rei8i Bay Süreyya ile güzide 
şair ve muharrir Orhan Seyfi Orho. 
nun babuıydı, . 

Gözlerini dünyaya yüksek kıyıne~ 
te iki hayrülhalef bırakarak meslek 
ve millet vazifelerinin hepsini yapmış 
bir asker zaferiyle kapıyan bu mes'ut 
babayı hayırla anar, ailesine taziyetle
rintizi sunarız. 

bir taraça vardır. Evin kapı pencere ta. 
van ve diğer ahpp aksamı y.1ğlı boya. 
dır su ve elektrik tesisatı mevcuttur. 
Evin bahçe ile beraber mesc:hası 111 
metre mürabbaı olup bunun altmış altı 
metre murabbaı evdir. 

Büyükadadaki evin tafsilatı: Evin 
ön ve arlcası arsa halinde olup zemin 
katından ibaret bir barakadır~ 

İsteklilerin yukarda gösterilen gün 
ve saatte Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk 
.mahkemesine başvurmaları i?an olu -
nur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beher metre murabbaına 3 lira kıymet konulan Fatihte Çırçır yangın ye
fode Manisalı Mehmet paşa mahallesinde türbe sokağında 34 üncü ada 418 
aarita. numarada 2 metre 40 santim yüzlü 22 metre 18 santimetre murabbaı 
arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmugtur. Şartnamesi levazım müdür. 
lüğünde görülebilir. !stekliler 4 lira. 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
rnektubile beraber 22.7-937 perşembe günU saat 14 de Daimi Encümende bu. 
lunmahdırlar. (B.) (3982) 

Belediye zabıtası memurlarına yaptırılacak 265 tane yazlık ceket mütcah. 
hlt nam ve hesabına pazarlığa konulmuştur. Bir eekete 5 lira bedel tahmin o
lunmuetur. Şartnamesi ve kum~ nümunesi Levazım Müdürlüğünde görülebi. 
lfr. !atektller 2490 No. Ju kanunda yazılı vesika ve 99 lira G7 .kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mE;ktubile beraber 22.7-937 Perşembe günü saat H de Da. 
imi Encllmende bulunmalıdırlar. (B). ,(4832). 

(Baş tarafı 1 incide) 
Pekin civarında §iddeUi bir topçu düellosu 

yapılmaktadır. Cepheden gelen ton ııı>sler! 

PeklnUleri tcthlş ediyor. 
Çln askerleri lle bir bapon devrlycst 'lrn. 

sındaki müsademede Japon mtlfre7f'<rlnln 
kumandanı olan ytlzbqı telet olm•ı:ı•ur. 

Trenler işlemiyor 
Pekin -- Tiençin arasındaki de!nlryolu 

mUnakalA.tı tatil cdilml§tlr. 

" Usta hırsız... ,, 
Japon makamları tenkllI harekA.tınrı ( :t-) 

dUn saat H,•3 de Vanping mıntakasınr'.A baş 
ladığrnı haber vermektedir. 

Çin mer.abllnden verilen haberlerde hrxın 
tayyarelerinin Pekin üzerine yangın b1mba_ 
lan attığını bildlrmektedir. Bu arada Jaoon 
larm taleplerini ten1ce yeltenen b<ı.?;ı Çin 
Jmmandanları old'Jğu görülmektedir. B•IT'Un 
için Çin kumandanları ar8Blllda lhtllA~ çık_ 
mıştır. 

J apon diplomattan Çinden 
çekiliyorlar 

Japon alyasl memurları Çini terketmekte_ 
dlr . .Tapon kablne11!, Çlndekl kıtalarm tak_ 
vlye11lne karar vermiştir. 

Tökyodan aon gelen mal~mata göre Ho. 
pel _ Sbakardaki Çin kuvvetleri kumanrlıt. 
nlle Kuantundakl Japon kuveUerl kumancl.ıı. 
nı müzakereye ginımlşlerdir. MBAma.tlh 
harp devam etmektedir. 

(il-) Japonlar Çln topraklarmda Çlnlllerln 
blrer hnydut &ibl tenkil edileceklerine kimi 
kandırablllrler. Bu hAdllle dUpedllz bir tl'C'a. 
vUufür. Hem de bermutat za.yıt olan~ tec:ı.. 
vUz. 

37 inci Çin hrkası geri 
alınıyor mu ? 

Pekin, 21 (A,A,) - General Şungchf')'l.lan 
Japonlarla Çinlller ara11mda yeni mU'Mldeme. 
Jer vukuunun önUne geçllmek Uzere 37 inci 
Çin tırka.ıımın bugün saat on ile öğle araam 
da Papaocbandan geri alınarak yerine uk"
rl zabıta kuvvetinin ikame edilmesin! teklif 
etmı,tır .• 

Japon aakert makarnalı bu geri alma~ 
kontrol tçln Uç Japon zablt1 tayin etmı,tır. 

" ..• Fakat tehlike devam 
ediyor,, 

Şa:ıgbay, 21 (A.A.) - Şimall çinde va?.1-
yet, aallb& yüz tutmu§ görünmekltcllr. 
Zlra Hopel vallst Fengchlanm kumandıum. 

1ÇER1D E: 1 
.y. Son 2t ıaalin tifo vukuatı 27 dir. Bun. 

Iar içinde bir hatta evvel mU§ah~de a!tr.ıa 
almıp da tifo olduğu tahakkuk edenler d:? 
vardır. 

il- Türk tarih kurumu uba§karu pro!e!?r 
Met dUn 1.svlçreden avdet etmiıtır. 

:,. Belediye Galata kulesi meydanını t !l'\.. 

zlme ba§lamııtır. Kuleye giden bUytik Hn!l 

dek caddeat de parke döıenecektir. 
11- Floryada Salih isminde bir adamın ~e. 

binden yanke11lclllk suretlle para c;:alm~.ı 

teıcbbUa eden İbrahim lsimli kilçUk hlr yaa. 
kesici bir ay bet gUn hap11e mahkOm o!. 
muı ve derhal tevkit edilmiştir. 

• Dün tzmlrden şehrimize gelen Z'rant 
bank!lllı umum mlldUril Kemal Zaim al~. 

gam Ankara.ya gllmlgtir. 
• Maliye vekA.lett muhasebe vP nı:ı1 

mUdUrlllkleri arUtnda _ ço~ terfi yo'ıı}1.i -
geniş bir deği§me yapılmııtır .• 

.\' 111tanbul _ A.tına telefon §ebekP!!ln\n 
tak\•lyelllne karar vcrllmigtir. 

• l11tanbul ve Ankara lle tzmlr nrasın1:ı 
hava postaları eylQide başlayacaktır. 

• t:ı:m!r limanında tnebolu vapurunun b3t 
ma~mn intaç eden facla :m.aznunlarmm m~. 
mur aayılmıyacaklan mahkemeye bl111,.11. 
mı,tır. 

• Adanada bu 11enenln ilk pamuk ma?ıru!n 
plyuaya an:olunmuıtur. 

ı 189 uncu alay 
Dün Taksim 

s tadyomunda 
Merasimle bayrağını aldı 
Dün Taksim stadında, 189 uncu ala

yımıza sancak verilmesi münasebetile 
bUyük merasim yapılmıştır. 

Alay, saat dört buçulçta b~ta mlZI· 
kası olduğu halde T~kışlaı!an çıkarak 
kalabalık bir halk kütlesi bulunan 

15 yaşında bir 
yankesici 

Seyyahın saatini 
çalan Burhan 
yakalandı 

Totonya ismin _ 
deki Alman klübün 
de misafir olarak 

Taksim stadyomuna gelmiş ve orada oturan Romen te_ 
içtima etmişti. Saat tam beşte, tören baasmdan Mişel is 
başladı. mlnde bir seyyah 

Ordu Müfettişi Orgeneral Fahred. zabıta.ya b~ vur. 
din Altay, İstanbul kumandan vekili muş, babasından 
Korgeneral Cemil C~id, f ırita kuman- kalma gayet kıy. 
danı Tufan ve diğer askeri erkan stad. metli bir saatinin 
yoma geldiler. General Fahreddin Al. çalındığını haber 
tay önce askeri teftiş etti. [ •vermiştir. 

Bundan ~onra s~n~ak bölüğü şanlı ] Tahkikata ikin-
alay sancagrnı getırdi. el şube yankesici- !..& 

Bir zabit kumandasında iki süngU. lik komiseri Eş. ~üçük uarıkeP. 
lü muhafızın S.:.~~nda bulun~n sancak ref elkoymuştur. , . tJ. 
alayın safları onunden g~tıkten aon.. Seyyah eşkal veremediği içın s&I 
ra, halkın alkışları arasında _gelip kür nin bulunacağından ümitsizdi. · 
sünU.n önünde durd~. Orgeneral F~- Hemen tahkikata b~lıyan y~ııe: 
reddın Altay sancagı sancaktarın elın cilik komiseri küçük yankesicılerd 
den aldı, hala selam vaziyetinde duran l5 yaşında Kasımpaşalı Bürhanın; 
alaya hitaben kısa bir nutuk irad et- ka gUnli Galatada fazla. dola.ŞU ·e 
ti ve ezcümle: tesbit ederek kendisini yakalattn19 ' 

"- Millet ve devletinizin timsali o. üzerinde dört tane dolma kaleJJl bil" 
lan bu sancağı, mazide birçok kahra- lunmuştur. cJl 
manhklanna şahid olduğumuz 189 Burhan sıkıştırılınca, Kwnb3!8 ı. 
uncu alaya Büyük Cumhurreisi Ata. yokuşundan etrafına bakma bal<Jll' 
t .. k t ı· ea· s ~ Jlı'{9 ~ur ~aını~a es ım .. ı.~orum. anca.. nen bir seyyah tan bir saat çald~ğl et.. 
gm golgesı altında buyuk zaferler ka. bunu asker Recebe sattığını itlı-sf • 
zanacağınıza şüphem yoktur,, dedi. miştir. Asker Receb bulunmuş, SflBt" 

Bundan sonra Fahreddin Altay 1 b. ta.raf d TotoJlyt 
~ E k ınmış, ır memur m an it' 

sancagı alay kumandanı S. r uşa kl"b" "til .. 1 k 1 veriltıl 
d. tt" u une go nı ere seyya ıa 

tev ı e ı. t· / 
Alay kumandanının söylediği nutku ır. ~ 

~~teakip sanc~ a1a_yı~ ~hinci oolü- Cihan sulbDnUo elJ 
gu başına gelmıe ve ıstıklal marşı ça. 
lınmıştır. Bundan sonra geçit resmi bllyOk talil budll';., 
y~pılarak alay. Ta.Şkışlaya avd~.t eL Bu sabah boğazda Anadol~ka 6Ô' 
mış ve davcthler hazırlanan bıüer1~ alayı tarafından Boğazın i§gah -~tır 
ağırlanmıştır. nUmU büyük askeri merasimle ıcu~ 

Bir kız ((UCOğO lanmıştır. Bu merasime halk da ti! 
ı d rak ctmi_ştir. Kavakta klnnsınıi"b'f 

l u :a m ;ro n ° l l :ıı S1l d ~ ı. - • binasıyıe ıske1e arasındak sah& ~ 
(Ba§ tarafı 1 incide) raklarla donatılmış ve ka!a~al~.,,-

kazayı önliyememiştir. Kazadan sonra. geçilmiyec.ek bir hale gelnll~·~~f.1 
yoldan geçen bir şarab otomobili ağır ldJl .... 

h da 16 ıncı alay kumandanı bıJJI' 
yaralı kızı alıp eczaneye, oradan as. İskender bir nutuk söylemiş ve tJf' 
taneye götürmüştür. Sıhhi imdad oto- dan sonra asker geçitresmi yapını~,,. 
mobili biraz sC\nra. vaka yerine gelmiş, Bugün Çanakkalede de büyük J1l .<iti 
fakat boş dönmüştür. . eıı ev· 

Kaz.anın keşfi yapılması için seyrü- sim yapılmıştır. Resmimız; g~ ,ıJtJ 
sefer bir müddet inkıtas. uğramı15tır. bugün, Çanakkaleyi işgali altına gf'll' 

Muazzezi kovahyan arkadaşları ka. Türk ordusunun karşılanmS.S~ gli$' 
termektedir. Bize bu değerli~? ..ti1'' 

zayı görünce feryada b~lamışlar, va- teren Atatürke Türk milletını? ı:b~., 
kadan sonra da uzun müddet ağlamış. bır 

ranlarını bildirmekten büyük 
lardır. 

daki :l7 inci Çin !ırka.ııı, Peklnln garbmc!c.ıl:I 
mevzilerinden çekllmeğe b&§laınıştır. Eldi' 
edilen haberlere göre tahliye edilen mmtakA 
b&§ka Çin kıtaatı tarafından işgal ~Urcl
yecekUr. Maam&!lh buhran, henüz hlts\m bul 
muı değildir. ÇUnkU Japon kuvvetlerinin şi
mali Çine doğru tahacccUmlerinin du'!'!lltt' 
olduğuna dalr hiçbir alA.mel yoktur .• 

,. DUn Akayın Burgaz ve Kadıköy vapur- ı 

Jarı yenl bir çarpııma kaza~n atlatmışlar. 

dır. Bu kaza _ az kal1ıın • aaat 6,10 da kClp. 

rU önUnde olacaktı .. 

.. Karadeniz limanlarını ziyaret eden Ha. 
midiye mektep getn.1111 dUn limanımıza d5n. 
mOş~llr. 

Jf. Belediye te!Ug heyetl bundan :ıonra u_ 
rnuml belediye hlzmetlerlnl de kontrol ede. 
cektir. 

21 
ÇARŞANBA 

TEMMUZ - l 937 
Hlcrl : 1356 - Cemnzlycle\'Vel 12 

GUnC§in Eııct burcuna girmesi 
GUnCJln doğu,u Güneşin batı,, 

·~5 19~6 
\'akit Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı lmsöl 

2,53 12,20 16,18 Hl,36 21,32 2 "C 
OEÇ'E!'lı• SESE BUGÜ~ NE OLDU? 

İspanya taıılstıerl general Frankonun id'l l'"
atııdı bir tayan çıkardılar 

duyuyoruz. ~ 

• b' • ille ııı~ ZA Yl - Kadıköy on ır ıcnı ,ille 
tepten aldığım 1929 - 1930 sene~ 

• . • . ~eıt 
aıt pha.detnamemı rayı ettun. tı>l'• 

alacağımdan eskisinin hükmü Yo1' ~ 
295 Ömer Celile 35 

92 

,,vı ~ 
JI. Ziraat veka.Jetl 11lya.ııt mUste=arl ~ 

za ıehrlmlze gelıni§Ur. ...rııt' 
:(. Kanallza.ııyon ingaatmı yapan 

6
:ZS ,,.

umumt mUdUril Muller dUn AvruP• 
1'1" rlmlze gelıni§Ur. ıu "'1' .. tiJ 

.. Adanad& Erzurumlu Yusuf ot te~ıı--' 
de alt Tepcdağmdakl blr ahJrd& 

0 
tiJ!'1' ~ 

yapılılrken 9 tngUlz bomballl. 8 ıı-" ~ 
mermi kalıbı, 6 kasatura, •o t1oınj• ~ 
10, bir miktar !Ağım !ltlll, 100 r ı;rııı 
fitil, 70 dinamit bulunmuıtur. A.hl ' ~
emvali mctrilkeslndendlr, ııtll ~ 

::;. Şehrimizde bulunan ı.ıaarlf \·; erı<•0 
f et Arıkan dUn Parkotelde :Mae.rl 
görU§mU!JtUr. 

- "'" D IŞ ARIDA : tııli ,., 
~ Suriye !evknlMe komiseri I{orı ı,ı>V' ,4-

teı, ağ\.ııto11un üc;:Undc, Suriye \·e ere fi 
1 k uı: mesai!! hakkında talimat a mA Of 

ae gidecektir. ,pıııı 
~ Amerika ile Çin arasında bir ~ 

anıaşması yapılmııtır. c1'"!11 
~ Yeni Çekoslovak kabinesi ıeş tı1" 

mek üzeredir. ~ gııtcrJ 
:t- Belçika kralı ilktcıırtnde _n ı<4 

rtı:· 
Iınr :r.ıvaret edecekUr. ıcaıııJı' ,,..,,, 

JI. Yugoslavya ve Romanya er l ıııtı' 
reisleri dUn Fransanm şarkındalt ~1,_ 
kem hatları ge:-mlşlerdlr. AJJ.ı!.e tt1 

il- ~ısır mecl!Jıl, Mıııınn isUld tJSllftl'· 
alllk :Montrö anlo.şmaamı taad1.k e 
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~ ı~!!~ta_ın_o_n_u __ D_a.:...,_;,_im_i_E_n_c_ü_m_e_n_in ___ d_e_n_: 
illt llıekt tın.eye k~n~lan ie: Daday ve Araç kazaları mer~ezlerınde yapıla. 

2....., 8 • eplere a.ıttır. Her mektebin ke§if bedeli 29620 lıra 25 kuru§tur. 
.\....._: ıee aid evrak ve eartname şunlardır. 
~ ~ksiltnı artn . • 
~ ...... }{ . e § aınesı, hususı şartname. 
leijilere§ifnaıne ve rayiç cetveli. 

~-..... ~?u evrakı daimi encUmende görebilirler. 
:it ıltnıe müddeti her iki mek ep için ayrı ayn olarak ayrı ayn şarL 

lı&ııı "-'tı 1
•
9
37 ~ihinden itibaren 27-7.937 Salı ~ü saat ona kadardır. 1

Yle ih:ı geldıgınde hUkumet konagında daimi encilfuende Kapalı zarf 
"al.~-' latee ~ilecektir. 
~ ~.klııer her mektep için 2222 lira muvakkat teminat vertcektir. Mu. 
~ ~ aıtı lnat olarak 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu. 
s~ de~cı madd<:8":de tadat olunduğu veçhile n~ldt, istikrazı dahili ve 
~ ... ~ile tyoUarı ıstikra.zı tahvilleri de kabul edilır. 
~~ \'e ~ llı~ktep için Y1rnıi§Cr bin liralık malzeme halk tarafmdan teberrü 
\ab ~: bın beşer yüz liralık malzeme de satmalınmış olduğundan istek. 
~ ~ecekt:1' rnektep içiu yirmi üçer bin beşer yüz liralık malzemeyi aynen 

~I ' c\rt ı.r. 
~ tll~Cibiıı.ee tırına_ ve eksill"lle ve ihale kanununun 32, 33 ve 34 üncü madde!e. 

? lr 8aat lanzi.:11 edilıni~ olması Jii.z1 mgelen teklif mektupları ıhale saatın-
~ll't!' bah:~elıne kad:_ı.r vilayet makamına verilebilir. . . .. 
tıltııı illerin b • Y~dc tafsilat almak ve şartname ve evrakı saıreyı gormek 
""-.. ~. aınıı Encümene ve Maarif Müdüriyetine müracaat etmeleri ilan 

.............. ____ (2002) (4137) 

k~~~~-4-iı-. n-c-ü-su_l_h_h_u_k_u_k_h_a--
l' hgınden · 

~- ttcltesi • 
~ ~haııcs~c ıtıahkcınccc clkonulan Tıngır Mığıra ait Beyoğlunda H ü:;eyin-tt ... ''I{ ınde 'l' k . • 
.~~ ~lcr ilç a sun namı diğer Zt'mbak sokak 12 ve Leylak sokak 2 nu· 
l!r. l\Cti: 12 ık arttırına suıctiyle 31 Ar;ustos 937 günü saat 14 te satılacaktır. 
~c,1tttırınay~Yı~ı kı_sıın 4000, 2 şayılı l:ısma 6000 lira kıymet takdir edilmiş
tu:ıı:_ >'atıtrnak gı~cbılmck için kıymetinin yüide yedi buçuğu nisbetinde pey 

"Qc '- lazıınd ·· · · · S tı l' 11:adar b' ır. Tellaliye res:ni ve ihale pulu nıuşterıye aıttır. a ş 
~tı ltı ~8İlt: 12 ilCtrnuın vergiler terekeye zittir. 
~~ 8'?tı bir b sayılı kısının önü Zaml.ak sokak arkası akarca sokağrndadır. 
\t tt"~tdır. :a0;druın bir zemin katı bir asma kat ile üzerinde 3 kat ve bir de çatı 

~ •lt atkad ruın katında bir çamaşırlı]: zemin katında mermer 'döşeli antre 
~bir 'illa kat :aJ'eınck odası ve taşlıkta hala vardır. 
~ ~attla Bofad nd~ sofa arkada bir oda vardır. Birinci kat: Önde bir oda arka
~. \' ar birine· akbır hala ve merdh·en ~sında camekan vardır. ikinci ve üçün-

itln 1 atı -
L ~ "b ıı bu n aynıdır. Çatı katı önde bir oda arkada sofa ve daraca var-
"l>J •"io 1 Çatı katı d'· · · ·1 •· k · ),,. tıı,.. · ı kı ıger ıkt sayılı kısım ı e muştere tır. 
"'~ ··ı b· sırn Le ı-k h · 1 b' ._ lfaıt ır ıelll· Y a sokağında olup bu kısmın 3 sokağa cep esı o up ır 
ı.11ltt "c lllli!'.t ın katı ve üzerinde 3 k:ıttan ibarettir. Bodrum katında bir 
'Q,t ~" k et("k b' , 
t,~: !~·"' tiscde b· ır Çamaşırlık vardır. Ze:nin katmda ortada hır mermer 
\~C~aı ll-Ja bir ır oda sol köşede zemini çini döşeli bir oda vardır. B~rinci 
'}, cıı.t" "atd•r 3°f~ bir hala, ikinci kat iki oda bir sofa ve merdiveni ayıran bir 
~ ı,t ~al; :ci~ lıncu kat ikinci katın ~ynı olup bir halası vardır. Buradan ça
t,. ~ltc~<lilcrin ~erdiven yoktur. 
~3 

• tııin Y ıkarda ·· ·1 • ·· •· Ih h k k " art c b;ış costerı en gün vt: saatte Beyoglu 4 uncu su u u 
t•ran Uıer~ur~aları satış bedeli j'Üzde yetmiş beşi bulduğu takdirde en B ıne ıh;:.Je cdile::eği ilan olunur. 

h~ ~ 1·e Y ~ğ' u dördiı-. n-c-ü- su_l_h_h __ u_k_u_k_ 
l' rn ı--· tı~ı-~~esine gınden: 

~ ~~ile · lllahkern 
~'ar,,. 11•1lde 105 c::e clkonulan ö lü Kiregonkofa ait Galata.fa Fermene-
ql'\ lıı~ ~eni ~lb' numaralı dükkanda bulunan ve mahkemece tesbit edL 

n~ ()) tll'. 18te~~elc~ açık artttırma. suretile 23-7.937 cuma günü saat 14 
\Uı.\I.r. ılerın mezkür 2"tin ve .saatte mahallinde hazır bulunma. 
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Avustralya 
kabileleri 

Yağmur yağdırmak için toplana
rak merasimle toslaşırlar ! 

Bu vesileyle çocuklar ıünnet te edilir. 
Bazı kabilelerde erkek çocuklar doğar 

doğmaz başka bir ameliyat yapılır ve 
tenasül aletleri idrar yolu boyunca ya -
rılır. Arunta kabileleri bu ameliyattan 
et.de edilen kam bir ağaç parçasına sil.. 
rerler ve bu bir aşk büy(isü sayılır. 

Kendisini bir kıza sevdirmek istiyen 
delikanlı ağacı döndürürken kızı dü • 
§Ünür. Bazı kabilelerde ön c:!:§leri kır -
mak ,erkek çocukları hoplatmak yahut 
ateşle korkutmak dini merasim addedi. 
lir. 
Bu gibi merasimlerde çocukların itaat 

edip etmediklerine ve ne gibi hareket. 
terde bulunduklarına dikkat edilir. Ço
cukların yanlış hareketleri ölümleriyle 
neticelenir. 

Bora dini merasimi devam ettikçe er. 
kek çocuklar da kadınlardan ve kızlar • 
lardan tecrit edilir. Erkekler günün 
uzun bir kısmını avda, diğer kısmı oyun 
la geçirirler. 

Erkek çocuklar ayinden sonra kadın· 
tara gŞtı:.irülür ve burada bir tören yapı. 
lır. Bununla beraber bu çocuklar ta. 
mamiyle erkekliklerine kavuşmuş sayıl· 
mazlar. Hamileri tarafından dört ay da. 
ha himaye edilirler ve bu zamanı hami. 
leri ile beraber ormanda geçirerek ça • 
lışmayı, avcılığı, cengiverliği ve ihti. 
yarlara ka~ı itaat etmeği öğrenirler. 

Bu zaman içinde çocuklar ne kadını 

görebilirler. Ne de kadınlar tarafından 
görülebilirler. 

Bu ikinci dini iyine kadar devam 
eaer. Diğer bazı kabilelerde bunların 
tamamiyle erkek sayılabilmeleri için 
müteaddit defalar dini ayinlerde bulun. 
maları şarttır. . ~ 

Ateş Ayinleri 
!ngvurra namı verilen "Ateş ayini,, 

Avustralyalılann son törenleridir. Bu 
"Ateş ayini,, ne uzakta ve yakındaki 
bütün kabileler davet edilir. Haftalarca. 
aüren bu ayine kadınlar da i~tirak eder· 
ler ve Korroborie adı verilen pandomi • 
maya benzer bir dans yaparlar ve tarla 
söylerler. Bu ayini ateş ayini takip eder. 
Bunda erkekler, kadınlardan aynlır -
lar. Erkekler bu sırada ava da gider • 
lerse de günün fazlasını ayin.. mey • 
danında geçirirler ve ayin için hazır. 

lıklarda bulunurlar. Bir kaç dakika de
vam eden bu ayinin hazırlıkları günler. 
ce sürer. Gençler bugo:.inlcrde yalnız 

avcılıkla meşgul olurlar ve avladıkları 
hayvanları fakir ve ihtiyar erkeklere ve. 
rirler. Bunlar avdan gelince kadınların 
yaktrkları ate_şi hazır bulurlarlar: er • 
kekler ormandan getirdikleri ağaç dal -
lannı ellerinde tutarak ateşin etrafın • 
da bir dört köşe teşkil edecek şekilde o 
tururlar. Bu esnada kadınlar hücum 
etmeğe b~larlar. 

Erkekler ellerindeki dallarla kendile
rini müdafaa ederler ve bu yapıldıktan 
sonra doğru ayin meydanına giderek el. 
terindeki dalları oraya koyarlar ve ya. 
tarak saatlerce sükut ederler. Bu ıckil • 
deki hareketler günlerce devam eder, 
ayni zamanda da dini ayinler yapılır 

Bundan sonra gençler iki üç gün 

Arunta kabilesinde, 1ro'1iı1eye 1'-.abul ayinine iştirak edenler kırmı:ı ve be· 
ya:; bCYYalar'la bCYYmıırl<t •' ve tiiylerlc S'Uslenirler 

Ayin için hazırlıınmış bir 
A vııst ralyalı 

ormana gönderilirler.Orada bir ateş tec 
rübesi yaparlar. İki üç metre kutrundaki 
bu ateşi ihtiyarlar ve tecrllbeliler ya • 
karlar. Ağaçlar yanıp kor haline girin • 
ce üstlerini yaş ağaç dalları ve yaprak
lariyle örten gençler. Dört beş dakika 
kadar bu ateşin üzerinde yatarlar. Ger 
çi vücutları, yaş yapraklar ve dallar do. 
layısiyle doğrudan doğruya ateşle te • 

masta bulunmazlarsa da ateşin harareti 
ne ve dumana tahammül için büyük bir 
enerjiye ihtiyç vardır. Buradan ayin 
meydanıma gelen gençler ak~amı biri • 
birleriyle kadınlar da beraber oldukları 
halde şakalaşmkla geçirirler. Ayin mey. 
danma dönüş akşamında ekekler, 
kaynanalariyle da konuşabil'rler. Çün
kü Avustralya erkekleri kaynanala • 
riyle kat'iyyen konuşmazlar. Hatta bir 

erkek kaynanasının geldiğini görünce 
derhal bir yere saklanır. Saklanacak bir 
yer yoksa sağ, yahut sol tarafa giderek 
kaçmak mecburiyetindedir. Bu nizam 
hilafında hareket edenler kabile reisi 

tarafından tecziye edilirler. Ateş tecrü
besinden sonra gençler artık adam ol • 
muş gibi kabileye kabul olunurlar ve 
~yinler de sona ermiş bulunduğu için 
misafir gelen kabileler geldikleri yerle. 
re dönerler. 

Sihirbazlık 
Avustralyanın bütün ayinleri dinidir. 

Bunlar büyük bir sihirbaz kuvvetin 
mevcut olduğuna itikat ederler. Bunlar 
için iyi ve fena kuvvetler olduğu gibi 
kuvvetlerin de dereceleri vardır. Bun -

ların dini adetlerine Avrupalılar tama • 
miyle vakıf değildirler. Bilinen bir şey 
varsa o da her kabilenin ibad~t ettiği ve 

dini sembol olarak tanıdığı bir takım 
hayvanlardan, ağaçlardan ve tabiatten 

ve nebatattan ibarettir. Bunl .. ra hürmet 
edilir. 

(Devamı var) 

Bu akşamki 
konferans 

Muharrir arkadll§ımız RcCik Ahmet ~
vcnı;il tarafından bu akşam saat on dol;us 

buçukta İstanbul radyosunda edebl fıkral.ı.r 

mevzulu bir konferans verilecektir. 

Yenin eşriyat 

Siyasal bllgller 
"Siyasal bilgiler .. mecmuasmm 7 inci ~e.. 

ne 75 l.ncJ sayısı intişar ctmi§tlr. tçlnc!n NI!. 

il Atuf Kansu, Ömer Barkan, Nail K. Gld!!, 

Rahmi ören, Cc\'Bt Sadık, Muharrem Fe)'Z! 
Togayro yazıları vardır. 

----. Rumelihisar Bağında ..-ı--. 
Asri Sünnet Düğünü 

24 Temmuz Cumartesi saat 20 den sabaha kadar ~ay, Dans 
ve<CaınOo kukla, lhokkalbaz meşhur sanatkar Meddah Bay 
Tahslo'ln lştlraklle SlYırpırDzUeır, ayrıca Hanende Bayan SU
zan ve arkadaşları tarafından 9 kişilik alaturka mükemmel 
Saz sabaha kadar MlUllhteOnif e~DeınHceDeır, duhullye 50. 

Bağa Her Türlü Vesait Vardır 
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l'arihi macera ve a~k r=:r.~nı ı a.rhrı: ( Vi Nu) 

Genç ve fi lf z gl bi kadın, 
sallıyordu. Bir zabitin 

ötekinin gözüne .•• 

yu~ruklerını 
~eneslnden, 

Izbandut gibi 
yere deviriyordu erkeklerl 

lbtlyar kaptan: 
- Yapmayın evlatlarım ... Ben sizin 

aranızdan yeti§miş değil ..miyim? Ni
çin benimle mücadele ediyorsunuz? ... 
Sakın bana bir f enalığınız dokunma. 
sın ... Size teslim oluyorum: - diye el. 
lerini kaldırdı. 

GözUm, kUçUk Osmnna Hişti. Han. 
çerine davranmıştı Fakat üç silah bir .. 
den üzerine çevrildi: 

- Teprenirsen mahvolursun! 
O zaman esefle gördüm: 
Daima cesaret ışığı yanan gözlerin. 

Cie, 3imdi birdenbire bir yılgınlık hi· 
sıl olmu§tu. Bu kadar kaba kuvvete 
kar§ı mücadele edemiyeeeğini anlamı,, 
tI. 

Eli titredi. 

Zabitler haykırdılar: 
- Ellerini yukarı kaldır! 
Osman, ba§ka çare olmadığını göre. 

rek kJLldırdı ellerini yukarı. 
Bana da: 

- Ne duruyorsun! Geberirsin! Ça .. 
buk ! Vururuz ha .. - dediler. 

Ben de yapacak aey olmadığını anla.. 
dım. 

Titriyerek ellerimi kaldırdım. 

Gözlerimin önUnde bütUn facia can
lanıyordu. tuu: şimdi prangalara bağ. 
Iıyacaklardı bizi. Geminin sintinesine 
atacaklardı. Bütün intikamlarını ala. 
cakla.rdı. Her §CY mahvolmustu. Hie 
değilse 1talyaya gidinceye kadar böy~ 
le ezilEJCektik. Bu safalı güvertede se. 
yahat etmek nerede, geminin altında 
syahat etmek nerede? ... 

Zabitlerin elebaşısı olan biri vardı. 
O, kaptanı tutmak için yaklaşmıştı. 
Fakat, ansızın: 

Fakat ikimizle de baş edecek değilsin 
ya. Görürsün. 
.Poğrusu bizim yardıma koşmamız 

lazımdı. Arkadaşımız olan Ayda, işte, 
ızbandud g:bi iki zabitle boğuşuyordu. 
Fakat biz, her nedense, büyülenmiş gL 
bi, dona kalmıştık. Seyirci vaziyette 
bulunuyorduk: 

Zira, levha o kadar calibi dikkatti 
ki. .. lnce, filiz gibi bir kadın, iki er. 
kekten birini kaldırıyor; yere seriyor, 
s~nra ötekiyle boğuşuyor, onu da tepe. 
lıyordu. Birinin kalkmasına vakit 
kalmadan, çenesine yumruğu çalıyor
du. 

. ~ih~!et: zabitler:n beşincisi de, ye. 
dıgı muthış darbelerin tesiriyle bayıl
dı. 

Ayda: 

- Ne duruyorsunuz? Avanak ava. 
nak bakmanın lüzumu var mı? Ba'ğıa. 
yın şunları .... diye haykırdı. Ben de 
0 zama:ıa kadar şu sonuncunun hak. 
kından geleyim .• 

Hakikaten de söylediği gibi yaptı. 
. So~u~~u ~bitin de hakkından gel

dı. Bız otekıleri zincirlere bağlarken, 
o da altıncı zabiti yendi. üzerine çıktı. 

(Devamı var) 

-ıı:ı::::::::::::::ı:m:ı::m-·ı············-··· H oı, dokto;:ü ............... Ü 
U Necati Pakşi h 
j= Hastalarım bergün sabah 10 dan ii d akıam 19 za kadar Karaköy Tünel İl 
ii meydanı Mahmudiye caddesi No. U 
İl. 112 de kabul eder. ii 
!: Salı ve cuma günleri ıaa.t 14 den ılı 
i! 18 ze kadar parasızdır. 
:::::::::a:mmmmmm111111-mm 

- Ah, kalbim! • diyerek devrildi. 1 
- Ne oluyor? Kim vurdu bunu? ı 600 Liraya 
;_~t~:z1:ö~~~· baktık. Satıhk Ford Otomobili 
Bu suretle haykıran Ayda olmu§tu. 500 lira Ford markalı spor bir 

Genç kadın, dü§maıılarımızın ikisini otomobil acele satılıktır. Talip o-
birden, birer okla devirmişti, lanlarm arabayı görmek üzere 

- Kadın diye ehemmiyet vermedik, 214 numaralı posta kutusuna 
onu serbest bıraktık. Fakat yılanın ba. "FORD" işaretiyle bir kart yaz 
şt odur asıl. Yakalayın. maları kafidir. 

Zabitlerden biri, böyle söyliyerek l~~~;j=ii~;~~ji~~=~ 
~nun ü~tüne atıldı. Fakat Aydanm e.. 1 ,.,... ıırı iM ın 
lınde bır hançer vardı. Bıçağı, zabite t •a ttmı 22 2 ta 
sapıaaı. Lisan derslerine 

Bu anda, zabitlerden birini de bi- abooeJerf n 
zim küçük Osman hakladı. Şimdi' an. 1 
cak iki tanesi serbest vaziyette kah- nazarı d k katine 
yordu. Onlar, Aydanın tizcrine hücum Yalnız bir derse abone olan okuyu-
etml~lcrdi. cularımızrn 3 üncü son taksitlerini 10 

llkönce sandım ki, genç kadını bir· ·temmuz 937 tarihine kadar göndermele 
~amlede eziverecekler. Fakat hiç dP. rioi.ri~ ederiz. Bu tarihe kadar gelmi· 
umlt ettiğim gibi çıkmadı. yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 1 

Ses
J:-Ydda, ne k1adınlığından, ne de cüs. .--.H•ı•'R'"MiJlJı:•~~md:mıı m•ısı 116 ,,._ 
ın en umu mıyacak bir şiddetle bir ı~ ok toru 

Y~~~uk salladı. Yumruğu, zabitlerden Necaetln Atasa311 1 
bırmın çenesini sıyırarak, ötekinin gö" 
zUne isabet etti. Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

İkisi birden: Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 

- Ah .... diye.jnledilcr. 2 numara 3 de hastalarını kabul eder 
Ve sendelediler. Cumartesi gUnleri 14 den zo ye krdaı 

s muayene parasızdır. 
- .. en nesin, eyka~ın. Bu ne kuv\·ct. 

Tifoya karşı 
"A•llanmayın,, diyen 

bir memur! 
Beykozda Yahköy Fıstıklı soka

ğında 36 numarada oturan okuyu· 

culanmızdan Bayan Aliye Akpınar· 
dan aldığımız bir mektupta şöyle 

deniliyor: 

"Yavrularıma tifo aşısı yaptır
mak üzere Beykoz belediyesine mÜ· 
racaat ettim. Orada benimle bera-

ber aşılanmak üzere müracaat etmiş 
olanlara belediye ebeai Bayan Rem· 

ziye asabi asabi §Öyle dedi: 

- Neye a§ılanıyorsunuz? Ne 
var ki? Bizim mm takada bir §ey yok 
ki.. .işittiğiniz vakalar mevcut de-

ğildir. Kimler tifoya tutulmuş, ıöy. 
leyin bakayım da sizden öğrenelim ..• 

"A~r talebi vatandaş için bir hak 
ve memur için de bir vazife iken bir 

memurun bütün tifo ile mücadele 
gayretlerinin aksine olarak aşıya ge
lenleri böyle sözlerle geri çevirmeğe 
çalışma~11 doğru mudur? Alakadar la. 
rın nazarı dikkatlerini celbetmenizi 
rica ederim . ., 

Okuyocumuzun anlattıaı hadi· 
senin doğru olup olmadığını

0

bilmiyo. 
ruz. Bunun tahkiki alakadarlara a-

ittir. Ancak bu iddia varit ise mü· 
nevver bir memur sayılan kabile Ba· 

yana bu tarz hareketin yanlışlığı an·' 
latılmalıdır. 

Şirket vapurlarında 
nıüzik 

Beyoğlunda Str.'.\scrvilcrde otu· 
ran okuyucularımızdan A. Giindüz 
bize yoHadrğı bir mektupta Şirketi 

Hayriye vapurlarından şikayet edi· 
yor ve ~öyle diyor: 

"Boğazda bir gezinti yaparak 

şehrin gürültüsünden azade başımı 
dinlemek ve hava almak istedim. 

Köprüden biraz açılınca vapurda bir 
caz gürültüsüdür başladı. Bu, §ir-

ketin yolcuları eğlendirmek için ih
das ettiği bir yeniliktir. Fakat bunu 

o gün olduğu gibi ta Altmkuma ka· 
·dar bilafasıla çalmak, miktarı onu 

geçmiyen plakları mütemadiyen ve 
defalarca halka dinletmek bilmem 
halkı eğlendirir mi, yoksa kafasını 

mı §İ§irir. Hiç değilse bunun on da
kika fasıla ile üç beş plağa inhisar 

ettirilmesi daha doğru değil midir? 
Alakadarlar buna acaba ne derler?,, ------
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
IJu.uldıgı l/t'r ( J .1h 11) "1atbaB$t 

Kibar hırsız - Siyah 

170 - Dakikalar, l!aaUcr kadar uzundu, 

Masaya kadar .sUrUklenmlııU. Fakat doğrul 
•&aa ttfebbU. etmek faydasızdı. Bunu blll 

)'Ordu. Zayıf kollarını uzattı ve masanm 

ayafmı hlddeUe 8&llayarak yere dll~rdU. 

l'akat telefon takımı başına dllJcrek onu 
tekrar yarı bayım bir hale getlrdJ. 

171 - Yeniden bayılmak üzere bulundu 

ğunu hissediyordu. Her ne pahuma olursa 
olsun kcndlatnl kaybetmemesi llzımdı. Btr 

denblre hatırladığı numarayı çevirdl. Uzun 

ve heyecanlı bir bekleme .. Sonra bir ses ce 
vap \'erdi, Çok geç. Bedbaht adam, baygın 
lığı arasında, ancak manaaız blrkac: kelime 

mırıld:ınablldi. 

172 - Fakat meçhfıl kadın, kendisinden 

imdat iaUyen sesi tanıını~tr. ~=utağma çalr. 
nan birçok seaıer arasında: ''yangın., kalaba 
hk,, yaralı., imdat.,. kelimelerini duymu§ 
ve mUhlm bazı hldiseler vuku bulduğunu 

anlamııtr,; Derhal evinden fırladı uzakta, 
semanın kızıllaştığını gördil ve otomobl!lne 
son ııtlrati Vf'rerek o lsllkamete yollıÜıdı. 

173 - Herber Vall'ng dokuzuncu gUnU 
kendine gelebildi. Bir yatakta yatıyordu. 

Y 
.~ 

azan: M:orls~btaı. -28- Nakledell• 

Gerdaohğ'ın sahibi olan ,-e UoUoe geıe~I 
yatan bu yUksek ve asil madamı d• 

. ya.kalayacağız f · · 
TC<lbirli olm;tk lazımdı. Zevahiri ka. ler muhakkak adaletin pençdİJI'. 

bul ediyor gi.bi . gör:inmek icap ediyor • melidirler, ve cezalarını ı;ekll''~"' 
du. Bu sebepten: Maamafih gerdanlığın bulunrrı' ~ 

- Doğru, dedi, her halde bu·işte bir ;ın bulunması demek değildir, ,ı 
yanlı§lık olsa gerek .. Yalnız, rhuhterem 
üstad, dansözlerden İz:ıbellanrn gelip 
sizi gördüğü de' bir yanlışlık olamaz 
ya!.. 

- Bu da bir yanlı~lık, azizim komi • 
seri 

Delbo hiddetinden çatlayacaktı .. 

-Nasıl olur, dedi, ·muavinlerimden 
biri, İzabellayı takip ediyordu. Sen 
Küküfa.da kaçırdık zannedıyordu am ~ 

ma izabella aldanıyordu .. Kasten onu 
kaçırmıştım ki, takip edelim. Muavi • 
nim ertesi sabah onun buray:ı geldiğini 
gözleriyle görmüş. Ne dersiııiz?. 

- Bu binaya gelmiş olabilir. Lakin, 
b:ırada sekiz, on daire var. Benim daire. 
me geldiği ne malum? Hem biliyor mu 
sunuı ki bir avukat ile bir papaz ara -
sında· fark yoktur ve bir avı:katrn mUş. 
terileri adeta mukaddestir, onun hak -
kında kir=Jeye malUmat verilmez, ıöy -
ledikleri if~ edilemez?. 
. Delbo dişlerini sıkıyordu: 

- Hakkınız var, dedi, tikin bereket 
versin ki başka izlere de malikim. 

- Ya!.. Ne gibi?. 
- Nerede ise Jüloyu. yakalayacağım. 

Saklandığı yeri öğrendim .. 
- Şoför mü?. Katil o mu zannedi • 

yorsunuz?. Belki .de haklrsımz, kimbi. 

lir? .. 
Delbo cevap vermedi. har.ata geçti: 
- Jlllo, hususi otomobil gelince, için 

den inen ka.dının boynunda bir gerdan
lık olduğunu görmüş. Bu gerdanlığı iki 
dansözde görmüşler. Hatta Jülonun 
"Vay canına, elmaslara kitaksi !,, dedi. 
ğini de duymu-ılar. Esasen iki dansöz, 
La Piyerözün ka.drn, erkek herkese &o. 
kularak kucaklamasından maksadının, 
bu kadına da yaııa~ıp gerdaıılrğıru yok 
lamak ve çalmak için olduğunu zanne
diyorlar. Böyle olması da mantıki. Zi • 
ra, bu, bilahare La Piyerözün ne için 
öldürüldüğünü de izah edeb;lir. Belki 
Jülo gerdanlığı sade kendine mal et • 
mek istemiştir?. Hoş Jüloyu yakalayın
ca ve ondan gerdanlığı alınca hakikati 
anlayacağız.. Gerdanlık vasıtasiyle sa. 
hibini, yani, önüne gelenle yatan bu a. 
sil ve yüksek madamı da el.ele edeceğiz. 

Bu kaba ve adi sözleri duyunca. Pat
ris yüzı:.ine bir kı_rbaç yemiş gibi° old~. 
ve karşısındakinin grrtlağrna saldırmak. 

istedi. · 

Lakin müthiş bir cehit ve irade kuv. 
veti sarfederck toparlandı .. Hatta güle. 

rek: 
- Komiser, dedi, bu gü;1el ve esrar. 

engiz kaJına ve üç arkadaşu.a karşı bir 
dü~manlığınız var galiba! Hem öteki • 
lerden fazla, neden?. 

Dclbonun yüzünde bir 'SCt tlik peyda 
ot.cıu. Buna kin de denilebilirdi: 

- Evet, dedi. La Piyeröz . öldü. İki 
dansözü yakaladım .. Jülo da nerede ise 
elime geçecek .. Lakin bunlar karanlık. 
lar içinde gizleniyorlar. Onları da eld~ 
etmeğe yemin ettim. Hem bunlar, öte
kilerden daha kabahatli! .. 

- Hakkınız var, komiser. Bu kimse. 

centilmen 

Kareıaında yüzü ıiyah ve ,kl\tm tUile örtulU 
blr kadın oturuyordu. Doğrulmak istedi fa_ 
kat kadın mani olarak: ··susun! ve kımılda. 
maym! hiçbır ocy söylemeyin .. sonra .. daha 
sonra., bunun üzerine tekrar derin l:ilr uy. 
kuya daldı. 

17 f- Bu defa, karıışmda 3adık o<!arm 
Vilyaıruıı buldu. Herber Vallıng, nasıl kur. 
tulduğunu öğrenmek için ondan izahat. aL 

dersem..... pa 
-Olabilir. Lakin başka ve da ıl'd 

bir silaha sahibim. zabella, afka 51~t 
lonun hususi otomobilin nunıar• 
dığını görmüş .. 

Patrisin gözlerinin önUnc1etı ıl''' 
bir bulut geçti ..• Az kalsın b•Y 

· • tO 
tı .. Fakat bu sefer de kendıtıl b'I 
ğa muvaffak oldu ve kahkahayı o 

D 
. . . k nıiser, 

- esenıze azızım o 
tıpkı sizin gibi hareket etJtlİf·· 

- Ne ıgibi?. . . defi!~ 
- Sjz de benim otomobılırt, e&: 
v d ·k ot etil' §agı a ı en numarasını n 

mi? feıı' ~ 1 
Delbo, bu darbe karıısın.Ô3 ~ 

"de· ıaşırd ve -kekeledi: ~c · l 
- Meıleki bir itiyat.. Af! 'Yo~ ~ ~ 
Patriı gülmekte devam ed•, J 

Nihayet durdu, vakur bir se~e· l 
- Komiser Delbo, dedi, sil. iıJ'- .. 

nizde meıhur bir adamsıntı· sıı,eıı. .~ 
nrı!ığıma memnun oldum. ş_aııaiıt'; ~ ::ı 
rinize amadeyim . ve 'iayet b&ı fıJlı~ ·~ 
herhangi bir yardımım dok~ııs- ~ • 
emin olunuz ki esirgemir,ecegı " 

Delbo eğildi: . 
- Teşekkür ederim, üstad 

1 d'' ıtf 
Dedi. Patris onu kapıya ka ~e 

etti. Elini sıktı. Fakat yazı~atl~tıd' 
nünce, masaSırun önündeki JtO 

ğıldı. Artık taha~IDU ~ pı' 
Her tarafı titriyor, alrundal\ ~ ;i' 
ler damlıyordu, öylece koltU sll''li' 

Bu esnada, bititik kapı ıet (.~ 
mıJ, karısı içeri girmitti.. ııı 
yanına yaklaşınca, elini onutl ~ ~ 
koydu ve eskiden olduğu gibi 

bir ıeıle : ~ t 
- Patriı, dedi, yandaki o ~v 

Her ıeyi duydum. Bu çok mUıl'' 1/ 
kin, söylenmesi lazım gelen ıef 
ledinl 

Patris itiraz etti: e'f
- Eğer icap eden tarzda 11~~" 

mi.ş olsaydım, daha ilk t~tl 
söyler ıöylemez onu kapı dJ ıôııJ 
mekliğm lazımdı. Masuın . ~ ~i 
kanaat getirmekliği için e~ '!ef' 
idi. Halbuki şimdi onun elıll rilliJI 
sadüfen içilen şampanya şitcıe 1"/'. 
rine yenilerini koymak akiıııı' 17t1~ 
ti. Ya gelmeseydi? Bu suretle tıııı:; 
tük •üpheleri üzerimiz.den 

1 ır. . ~ . . se ~ 

Fakat J:iloyu tevk~f ederler ıcıırt11 
tamamdrr. DelLonun etitidcıı 

. mayız. jtlj) 

. . Durdu. Karısına baktı. V0~10c4 
ni omuzuna dayanuş. onu ok~ ~ 

- Hi!yır, dedi, e~er biz lllr .tt~1 
. • ,1e • 

bağlı .kalırsak bu adam bızı 'ıtJ"-..# 
mez. Kendimizi müda~aa e~~~e ?"1'. 

zımdır. Mesele sadet~ Patrı~ 11tı!" . 
nik ve onların ~ırprnan atk \l .,,,ti: 
bir mesele değildi. Asıl mevı~ .,e ~ıl 
l~n ~artil .ailcııinin haysiyet~_.ı tl <' 
mi ~aııyan karı k?ea et~af~~i .,e ta', 
kedır. ~inaenaleyh ismıın1.. ti' ~ 
aiyetimizi kurtarmak lizııtl·· ·ı 1~1 

sar olmadan mü~dele etnı~~..ıl 
• (Dr;v-"' 

oı"' 11et' ı-' 
mak lsledl. Daha llk ıözterdefl• 0tı~ 
yan etliğini zannetti. Odacıs'• I'_) 
ı;ölge oldufunu biliyordu! ,,,ıı -"t 

Valllng gözlerini hayretle '!. ~ 
''Bunu nasıl anladınız'!., Vll)'

11 ~~f" 
bir tavırla cevap verdi: "ŞC1" 1 eti' ( 
rıştınrken, .. - nasıl ? buna nıı~1' 1tı;ı 
tin! .. Vllyamıı gözlerini indırct rtP1f 
'Ben kendim de, doğru yola JI 
hıraızım ! ,, 
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P•ıın1 !0.~csıı karıııında, binanın iki ka- bir yeme~i teşkil eden bu üç ıey duru-

«> zet eıneğ ba . au tnUdd e §ladı. yordu.: Ekmek, suda haşlanmıt 5ebze 
t:Çİdi takibet zarfında rahip de yeraltı ve bir testi ıu. Ravayakla rahip maıa-
Vı"'a11ı11 " en, esrarengiz eve, Akua- nın önüne oturarak yemeğe başladılar •• 
d ,,anına ·rcı· 

a., hapisha gı 1• Yarım saat ıonra l Ravayak. perhize alı§kın bir adam ol· 
tı,. Sabahı ne kapısından dışany.a çık- duğu cihetle bunları büyük bir iştihayla 

aahip ~ ~~t on biriydi. yiyordu. Parfe Gulara gelince, ı;ayet 
l?ıt Yoksa 

0

1 
rı 110kağına gelince, sağa yavaş ve içini çekerek ona refakat edi-

b· ıoarnı 'd 
~tan tetedd" ~ 1 eceği hususunda yordu. 'Ravayak auyu içerek bunun 

hılttıecburi u~ ettı. Eğer ıola sapsaydı, gayet taıe vo iyi olduğunu söyle1i. Ra
Çecck ve ;e d ardayanın önünden ge- hipse, ayni testiden içtiği ayni ıuyu 
;rııayaraıc aar ayan ~a işin iç yüzünü yavaşça dudaklarıoa götürdükten sonra 
Ctlcıniı ola:ıtınnaıannda bir hayli i- yüzünü buruşturarak söylendi: 

l1'akat a tı. - Bu aaçma içkilere bir türlü alıta· 
•ağ t.ıraf:aatt~eısUf, rahip, birdenb~e mıyacağım .• Şarap dururken bunlar i-
tle ,,.. • Yanı S• ·ı · ·? ' "'urum ğ -.n • Deni iıtik.ımeti- · çı ır mı 
'01ca1cıard e e baıtadı ve tekrar birçok Böylece fikir beyan ettikten sonra, 
Ctldi. an geçerek Sen. Jak sokaiına ayağa kalhrak yataklardan birisinin 

ıtUte ' üzerine uzandı ve arkadaşına da • ayni 
't!u oteı~:ıi bir otelin önünde durdu. veçhile hareket etmesini tavsiye etti. 
•tağ1 ta"- mutat tnilıteril • k 1 1 Ravayak da bu fikri gayet iyi bularak 
d<>nrrı_:'ka<1an in~nlarderı, Aas erler e onun dediği gibi hareket etti. · 
, :; -.. u1 ol ı. ngu eme k 
1&rnrtuıt an Ravayak • t b t 1 Beş dakika sonra derin bir uy uya 
~itti 1 ve tahipıc onu ~J e ~ 0 

ele dalmıştı. O zaman Parfe Gular doğrul-
• gormeg~ ge • . 

l>arfe G du başı ucundaki düğmeye bastı ve gız· 
!bin i"in ""utar, kenldiıile g 1 .• t 1i kapıyı açtı, 
rıa y ~a'9' e mesını e-
lta~ıl ikna ett~~ka neler söyledi, Onu tki iriyan rahip bu kapıdan görün. 
lir 0 lan bir 

1 
Utaıu meçhul. Muhak- düler. Uyuyan Ravayakı ayaklarından 

ta~' bir tnild~y varsa, o da, Parfe Gu- ve omuzlarından tutarak onu bir paket 
l'oı t dııarıya et ronra Ravayakl:: be- gibi götürdüler. Parfe Gular onu takip 
lltia~ laltibcn h~r~arak, gelmiş olJuğu etti.. Bir tek ketime bile söylememişti. 
lt 1 birden Ptıhaneyc döndügildür Beş dakika daha geçmemişti ki, iki 
1J:ır~ ' rahibi · d b k b' b k b" h" ~İt . :ıı ıokınu n, Akuavivayı gizli a am aş a ır eve ve aş a ır ucrc-
dıler 1 olduğu k" "k ~ ye geldiler ... Bu hücre, terkettikleri lı • uçu ouaya 

U Od 
)olttu a Çok kü "k .. 
llırı1 • llti dost çu tu ve penceresi 

rı ıı un g' • 
~ -.ıerind k' ırmış olduklan ka-

• oda e ı ca d 
~'lyt }'ı hafif e ın an sızan hafif zi-
\!ar olaraıc k ç aydınlatıyordu. Mo
dı: l'atak, blr arıı karşıya durar. iki 

masa v 'k' },ı e ı ı sar:dalye var-
aaarıırı .. 

Ute · 
rınde, gayet mütevazi 

hücreye tamamile benziyordu. En mü-
• dekkik bir göz bile, en küçük bir fark 

göremezdi. Ayni uzunluk, ayni geni~lik, 
ayni döııemeler, ayni tavan. ayni kapı 

ve kapmı:t nzerinden sızan ayni ışık, 
Masa ve sandalyeler de ayniydi ve art
mış olan yemeklerle su da oldukla .. ı yer 
d.e duruyordu. 

Yataklar ela ayniydi. Birisi üzeı inc!e 

.. 
·~ 

.:i -~ 
E -aS 

PARDAYANIN OCLü 365 

anlatmak için, gizlice Leonoranın ko
lunu sıktı. 

Bu aralık Jan, sakin ve biraz alaycı 
aesle devam etti: 

- Endişe etmeyin, mademki tesadüf 
ıizi kurtarmamı istedi onun yaptığını 

benim hiç de bozmağa niyetim yok. 
Sizi ihbar etmiycceğim .. Böyle adi işler 
le uğraşmak adetim değil! 

Ve gitgide artan bir heyecanla: 

. - Halbuki Madam, siz beni kralı öldür 
meğe teşvik ettiniz, ve bunda mu· 
vaffak olamaıdığınız için siz ve kocanız 
bilmem kaç defa beni ötdürmeğc trşcb

büs ettir.iz. Siz muhterem rahip beni ta 
bancayla öldürmek istediniz muvaffak 
olamadınız. Beni zehirlemcğe teşeb

büs ettiniz. Muvaffak olamadınız. O
damın tavanını yıktırıp beni altında 

ezmek is~ediniz. Kocaman bir taş TI ka
famı parçalamasını istediniz. Ve rıiha
yet sığındığım yeni evi de yaktınız .. 
Muvaffak olamadınız. Doğru değ:ı mi? 

Akuaviva hiç tereddüt etmeden. sa
kin bir tavırla itiraf etti: 

- Doğrudur! 

- Bana yaptığınız bütün bu fencılrk-
lar için ikinizi de ezmeğe hakkım yok
mudm? 

Akııaviva ayni tavırla: 
- Vardır! 

Dedi ve bazan bulduğu şayanı hay-
ret bir şefkatle ilave etti: 

-- Fakat bunu yapmıyacaksınız. 
Jan hiddetle bağırdı: 
- N:çin? Beni bundan kim merıede-

bilir? 
Akuaviva cevap verdi: 

- Kendinizi 
Ve Pardayanın oğlunun yüzüne hay

retle baktığını görünce izah etti: 
- Bu kadını öldürmiyeccksiniz .• 

Çünkü kadındır, ya.ni zayıftır ve kendi· 
sini müdafaadan acizdir. Beni de öl· 
ldürmiyeceksiniz, çünkü · ihtiyarrm ve 
çünkü artık neredeyse Tanrının cmrile 
bu dünyadan aynlaeafım. Sizin gibi 
bir insan, bizim gibi zayıfları ancak 
müdafaa etmekten şeref duyar, mösyö, 
Onlara asla fenalık etmez şimdi ıit ben 
size sorayım mösyö, öyle değil mi? 
Sizi iyi anlamamış mıyım? 

' Bu kadar iyi anlaşılmış olduğuna 
fena halde kızan Jan bağndı: 

- Bunlan söylemek kolay mösyö !.ı 
Madam zengin ve meşhurdur! .. Siz erı 
kudretli bir dini cemiyetin · tcfisinlz. 

Elinizde müthiş bir kuvvet vardır. Frarı 
sa krahnı bile titrettiğiniz söyleniyor!, 
Sizin yanınınzda, kolundan baıka yar 
dımcısı olmayan fakir ben neyim ki? 

- Söyledikleriniz doğrudur. Kolu
nuzdan başka bir kuvvetiniz yok . Fa
kat bu kol çok kuvvetlidir! Ve. ben 

bu an-da, silahsız ve kuvvetsiz sizin eli
nizdeyim \'e beni kolaylıkla mahvtde· 
bilirsiniz .. Bizi hiç titremeden dinliyen 

kadını da öldür,bilirsiniz O da sizi an
lamıştır ve art k korkmuyor .. Diğer ta· 

raftan bizi müdafaa eden adamı da öl
dürmediniz.. Çünkü onu öldürer.<'ğini· 

ze emindiniz 1 

Jan artık dayanamadı: 
- Evet, doğruC:ur f 

Diye bağırdı ve bütün vücudiyle 
doğrlarak büyük bir ualet ifade eden 
bir tavrıla: 

- Gidiniz, d":li, ikinizi de aff:diyo-
' rum. 

Akuaviva hareketsiz ve sakin bir va
ziyette durdu. Meselenin bu şekilde ka· 
panacağını zaten biliyordu. 

- Bu affınızı ve merhametinizi şük· 
ranla J.cabul ediyorum, dedi. Hayatıma 
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kıymet verdiğim i)in dc;ğil. Benim ya-ı 
Jim~a, in~n ançak ebcldi istirahat arzu 
edebilir, delikanlı. Fakat, Tanrı namına 

baJladığım qazı büyük işkri )kmal et- · 
mem is-in birkaç sene daha ya~ğa 
ihti~cım vardır! 

"Y.e, i~reti üzerine, bu mükalemeyi 
müdahale etmeden dinliyen LeQnoray,a 
dönerek: 

- Gidiniz madam, ve beni meralt et
meyin. Eminim Jci, mösyö, beni evime 
kaı'dar tc;yi etmek ~Qtfünde bulunur. 

De~i ve Ja~a dönerek ilave etti: 

-~acağım, ... Sokağın p,ihJlyetinde ika· 
met ediyorum. 

:Jan şikar bir soğuklukla .eğildi, fa
kat kaçınmadı. Akua~iva kara!'\lıkta, 

memnuniyetle gülümsedi. Vicd.a.ılann 

içine nUfu~ etmesini bilen keskin nazar
brmr, kendisini • tanımayan bu r.enci 
lderbal an~dığına memnundu. 

eonora onun sözlerine hafif bir baş 
•şaretilc cevap ~rmi§ti. Ui:akla ::ııadan 
vvel Ja a ı(löner«<k şöyle dedi: 

- f)fae kar~ı bir~k hatalarda bulun· 
.duk, Mösyö. Maamafih, herhalde dik-

'kat.etmi~sinizdir ki, zevcim birkaç gün
denberi size karşı hiçbir teşebbüste bu
lunmuyor. 

- Evet, bunun farkındayım, madam. 
....... 1lerilde .de böyle <>1acağını ümit 

;ediyorum. Bunu, sizin cidden büyük 
mertliğini:r.e borçluyum. 

!Jan soğuk bir tavırla: 
- ümit ederim. 
i[)edi ~e tlcrbal ilbe -etti! 

- Sizin menfaatiniz için! 
1 

Leonora ona bir tebessüm atfetti, ! 
ytizümi tekrar lka,P.ach ve Saettarun mu-

hafazası altında, sıkı adımlarla Sen De
ni istikametine doğru yürüdü. 

Akttavivayla Jan, hapishanenin biti
şiğirldeki esrarengiz eve değU fakat 
Vyey Mone 11okağı kö,Şe.sindeki eve git
tiler. Bu iki evin yeraltı geçidiyle biri
birine raptedildiği malumdur. Öyle ki, 
kurnaz ihtiyar, büyük bir itimat eseri 
gösterir gibi görünürken, gayet tedbir
li hareket ediyor, sakınıyordu. 

Hususi bir şekilde kapıya bir kaç 
darbe in<.iirdi. "Kapı lderhal sessizce açıl
dı. Rahibse hemen içeriye girmedi, 
Eşikte Jana doğru döndü ve: 

- Affınızı rica ederim, mösyö, dedi, 
çünkü kim olduğumu öğren'diğin!zi na
zarı itibara alarak beni ihbar edeceğini
zi ~annetmiştim. Eğer sizi tanımı~ ol-

5aydım, beni size karşı çok esef ettiğim 
bazı teşebbüslerde bulunmağa sevkeden 
korkuyu bissetmezdim.. Çünkü l:-unlar 

faydasızdı. Bugün sizi gördlim, hakkı
nızda bir fikir edindim ve görüyorsu
nuz ki size, ikamet ettiğim yeri göster
mekte asla terclôdUt etmiyorum. 

Jan cevap vermedi .Kendi kendine 
şöyle diyordu.: 

- Ama geveze rahip ha! .. Şimdi gi
dip nerede yatacağıml> Bu saatte, eh
rin bütün kapılan kapanmııtır. Dogru
su bunu hak ettim! .. Ne diye yoluma 
devam e!medim? •. Böylelik1e 'Leoncra
dan ve bana hiçbir itimat telkin etmi
yen bu garip rahipten kurtulmu§ n1ur
ıdum. 

Bu aralık Akuaviva, cebinden, gayet 
garip bir ş~kiide ke~ilmiş madeni bir 
parayı çıkararak: 

- Benim kabahatim yüzünden. kapı
ların kapanış saatini kaçırdınız. 'Bu ha
tayı tamir etmem lfizımdır. Şehrin han
gi kapısından çıkmak istiyorsunuz? 
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--J-an_h_a_y-re-t-le_$_C_1_iş_i_g_U ... z-el cevap verdi: luyorsunuz. Sir.ı takip cttinniyeGe!Jı'· 

- Monmartr kapısından. bu kadar. Fakat elime dilşmcktefl 
- Şu halde muhafız çavuşunu ça· nınız. rıı' 

ğırtrrsınız. Ona bu parayı gösterin ve - Ya e1inize dUşmek -beôbahtl! 
"Rüyi., kelimesini söyleyin. O size der- düşersem ne olur? 
hal kilçiik kapıyı açacak ve ~iz de, ge- A.kuaviva ayni tavırla': 
çen geceki yangından sonra sığındığı- - Öleceksiniz! tdfl' 
nız yere gidebileceksiniz. Dedi ve hiç l:fü kelime a~ .ıt 

Şim6ı Jan yalnız hayretler 'çin:Ie lden içeriye girerek kapıyı kapadı· 
bulunmuyo(du. Bu basıt rahibin elin· XXXI .Jtl 
deki esrarengiz -kuvvet onu iyice endi- ,., .. ;ı~ 

Şimdi. rahip Par.ie Gula~l r stlf 
şeye 8üşı.irüyordu. Fakat Akı.ıaviva bu J<oyı.ılmuş olan Parday.andan ~ ..,,1 
endişeyi onun yüzünden okumak zev- lim. Pardayan bu tabibin, Ak~~1~fl" 
kine nail olama?lı, çünkü 1 an, rdhibin başlıca ajanlarından biri olduğU,ll~1i ;t" takdir ettiı;i sakin bir tebessümle ona blılc~ 

alıi b:livordu. Ru gizli ve te • .ıe. 
b k d - 'l'.11»" 

a ıyor u. mi yetin .har.icin.de bulunanlar l,, 1ıı" 
Akuaviva delikanlının .sustuğunu :&ö- p.;:yaşm hakiki ~ahşiyetini belki ~~ ~U· 

rünce tatlı tavrilc devam etti: 0 biliyordu. ~u casusun, şefile sı1' ıe~ 
· h · etrı ·11 - Benım ay.allmr kurtardını.ı. ,Bu nasebette bulunduğunu tabının tJl~r 

haddı ~atın.da hiçbir §eydir. .Fakat şu gec=kmemişti. Bina.ı:naley,h, onu t ctı<J 
~ihctten son dereo.e ehcmmi,yetlidir ..ki, etmekle şefini bulabilecekti. 'f'a1dl )lC~ 
belki vazife.mi SQnuna kadar ikmal ede· buBuktan sonra ne y,apacağlnI ğll'tıf 
ıbHeccğim. Binanenaleyh ei.ıe hir iyilik ka(iyetle bilmiy,ordu. Fakat ~ ti, 
~rapmak ilr\".kburiy:etindcyim. aJeyhine y~pılan suika,stlerin öntıtl 

Jan magrur bi!' tavır'la: cağına kat•iyetle eminöi. d .. f9' 
'ğ' e .. 

- Sizden hiçbir şey kabul etmiycce- Yiğit Janın bunu elde c ti ın 
.ğim. do:li, I" asen ~n;ı lıiç bir §CY :)Jorç- beri yoktu. •111:ı t" 
lu değilsiniz. Pardayan, Parfc Gulnnn da• ıcti~O' 

tiği yerleri, yani meyhııncleri ve ,.,ftit;I 
- Biliyorum. Siz .Ji:danınızın tatmi~ e ... 

lokantalan dolaşmağa başladı 91 
11

e1t:t' 
ni için b5yle hareket ettiniz. Faka! ben Trus • Va.§ sokağınôaki mcyha·,,·~ 
de ayni sekilde haregct eôecl"gim. 'Bi· h g 

den birisinae bularak bir da 11 
naena1e.yh unu yapacağım: Bu andan kaçırmadı. 5" 
H:barcn sizin hayatınıza hiçbir suikast Rahip so~ğa çıktı ve 'bcırıe~ ~ 
te bulunmağa teşebbüs etmiyeceğim. 1_ klarda r...r saparak birçök kü~ük soKB ~ I:'~ 

jan hafif alaycı bir tavırla: tikten sonra Vyey _ l\fonc soka"~rı 0ıısll• 
- Bu, mdden sok büyük bir iyiliktir. sindeki evin c;nüne gtli:li ve .1°' ·çefif' 

ıAlicenablığınızın hayranıyım. Ekriven sokağındaki .k<\pısınsları 1 

Akuaviva bt.ı alaya aldırmadı ve kl"n· r1· d' .l'I ı;.ır ı. :ıe " 
di!in':ie ender görülen biraz .sert sesle Pardayan, binanın, Vyey - l'J0

:, ~ 
devam etti: kağında !da bir klpısı bı.ilunôu~~rı J.:llçoJ 

- Fakat şuna dikkat edin delikanlı: l hal gördü. Savonri sokağınBaltı cl~, f 
Projelerimin bazılarında bana engel o- bir meyhaneye kuruldu ve ora 



n 

Mı•d Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, faz.la baha· M A z o N HAZIMSIZUCI M1DE EKŞIUK ve Y~MALARI 
l • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· giderir. İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şi~e en lze delerini tahriş ederler ve MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas 

1 k kabul etmez. MAZON ieim horoz markasına dikkat. 
Dikkat ve IYt H . . Ekşilik' Hazımsız 1 M EVV A TUZU l)eposu: MAZON ve Boton ecza depo u, İstanbul 

f --U::O~~~"~~~~~~~~~ı-~iiiiiiiiiiİİİiİİİİİiİiİiİiİİimiiİYeiniipioistiaihianieiinrmkiaisıinidiaiiiiiiiiiii• 

,Daima Radyolin- sey~d ~~r~a9:.m 
· bırıncı olumu f iinhiJ o sizin /tem dişleıinizi hasta

ıklaı dan, Jıenı paranızı gabaİıcılara 
---------__!!_!tın eh ten il ur tar nuş_ı ı_r __ __..__, 

~IOJOli~ 
f orın~üsteana bir 
M • ~le ve aza. 
'""l lhn ·ı dı" •. ' 1 e Ytpıl. 
gı ıçın Yurdda 

'ctıebi ınarnula • 
rı.~ hakirniyeti. 
~rtadan kal . 
<hat ıtır. Kazan 
•ebeb·bul rağbet 
ı..:_ ıy c elde 
d"Ç atok bul 
\lr ına dı- un . 

dt tn.. ilndan 
ltıe .~eınadiyen 
l'\k ı. ar oluna. 
ktl'Jt'Yaaaya çı • 

il. 

l . Radyoli kull . e ....... ; ... · n anınız· sade dı ... 
""•"'"ı te 'd ' :r 

~~elleıti ını emek, korumak ve 
atniı rrnekle kalmazsınız verdi. 
k.1tn1§ :~ra da kendi cebinizde 

ur. . 

Her 
t'1 ernıeketl n 

akşanı 
en yUksek sanatkirlarlle birlikte 

SAFiYE 
TAKSiM Belediye 

bahçesinde 

Tel: 43703 

HEDVitt 

(Baş tarafı 5 incide) 
- Deli misin? Ferrag öldü. Bir oto. 

büs onu çiğnedi .. 
Erkek öfkeyle: 
- Sapsağlamım.. Saçmalama.. Hiç 

bir yerim kırık değil .. Bu fena rüya • 
dan Allah beni kurtarsın 1 Münakaşaya 
giriştiler. O esnada Ferrag'ı tanıyan 

başka bir kadın yaklaştı.. Onu görür 
görmez, avazı çıktığı kadar bağırarak: 

- Ferrag hortladı. 
Bu çığlığı işiden bütün kadınlar 

koşuştu. Herkes bir ağızdan bir şey 
söylüyordu: 

- Hortladı. Peri geldi. Zavallı Fer • 
rag'm ruhu rahat etmiyor. Mutlaka a. 
lacaklısı var. 

- Ferrag ! Ben sana g-"..izeı bir cenaze 
merasimi yaptım.. Hiçbir §ry eıirgc • 
medim .. Ruhun rahat etsin diye, küpe -
terimi, bileziklerimi, her ~eyimi sattım. 
Öyleyse niçin gelip de beni tekrar ra • 
hatsız ediyorsun?. 

Erkek, öfkeyle: 
- Ayol ölm:.dim .... Seyahatten dö • 

nü>"frum .. Ben çiğnenmiş filan deği • 
lim. 'Para getirdim. Eşeğim de sağ ... 
Bak kolumdaki dağlama yerlerine .. lş. 
te ben kocanım 1. Ferrağ'ım 1. 

Nafize, hakikatin karıısındi! ıevindi. 
Fakat tacir, ne ağlayıcılarm masrafını, 
ne de borç verenleri tanımak taraflısıy. 
dı. Bir çok komşular da hi.15 onu hort· 
lak telakki ediyordu. Artık şehrin o ta. 
rafında yapmak imkanı olmadı. Mahal. 
le değiştirdiler. 

Şubra köprüsünde ezilen, meğer, ay· 
ni isimde bir frkara imi§ .. Kimıeıiı: ol. 
duğu için gelip soran olmamı§. Fakat 
bugün hali o civardaki kahvelerde ağır 
ağır nargile içerek Seyid Ferrag hak • 
kında ıunu söylerler: 

- Ölmüf. Lakin cenettc yer bulama
dığı için, tekrar biçare hayatım yer yil. 
zUnde sürüklemeğe mecbur olmuş .• 

Tercüme eden: (VA-Nü) 
Dr. lhsau Sami 

TiFO AŞ/Si 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesir! kat't, mu
afiyeti pek emin t87.e aşıdır. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu: 45 
• 

' 

1--- kunı3tur. ____ .. 

.. -·-·--:::··--··---::mı· .......... ı ........................................ tı u : 

ii HA BE R'in li 
ı; Şekeır ·: 
li lkupouıu 
p 
!İ - 24 -
:: 1 İ~ Bu kuponları so gün ceorcdece 
:1 ı:tz. Onları hergUn kesip eakl&ft 
U nız. 80 tancainl bir sert halinde bı• n rlktlrlp fdarcmlzo getirenlere b1r 
!! numara vereceğiz. Sonra ulusal eko 
ii noml ve arttırma kurumunun tataıı 
•• u bul eubcsl taratmd&n tayin oluna. 
=: calc bir ı:tınde bu numaralar ara.sın 
:: da kura çekilecektir. HedlyelcrJ 
:: ı· :; ceman 1500 kilo ockerdlr. 
:::ı:::::;::::ı::::::::::::::d:::::::::::::::::::::ıı:a 

~lldeııt 
kutularda ve senelcrdenberi denenmiş en tesirli ilaçtır. t;czahanelerde bulunur. 

ismine dikkat ı A L G O IFl> A N 
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• • 
.~VYET TiYATRO.FESTiV~ 

1937 SOVYET TİYATRO FESTİVALİ mUnasebetile üç kısımdar. mU. 
rekkep gezintiler tertip edilmi~tlr. Festi valin özü 1 • 10 EyJQJ arasında 
M O S K O V A D A verilecektir. 
MOSKOVADAN sonra S. S. C. I. dahilinde Tiyatro hayatını göstermek 
için munzam iki kısımlık bir gezme lertig edilmiştir. 
l - LE1\1NGRAD: Müddeti 5 glln 11 ila 15 Eylfll. 

2 - UKRANYA kısmı: ROSTOV şehrinden geçilerek HAR.KOV ve Kt. 
EV eehirleri geziJecektir. Gezintiye ROSKOV şehri de dahil bulunmak. 
tadır. Bu gezinti 10 gUn sün-cektir. 11 . 20 EylCıl arasında. yapılacaktır. 
MOSKOV ADA yapılacak FESTlV ALIN programı bundan evvelki sene. 
lerde yapılmış olan FEST1V ALLER1N programından tamıım.ile değişik. 
tir. 

MOSKOV ADA her gUn iki muhtelif tiyatrod~ iki temsil verilecektir. 
On gün zarf mda MOSKOV ADA 18 Tem sil ve suvare verilecektir. Gün. 
düzleri gezintiler tertip edilecek şehirde dolaşılacaktır. 
Tiyatrolarda çalışan AKTÖRLER, RE JİSÖRLERJ DRAM MUHAR 
R1RLER!, GAZETECİLER, SOVYET TİYATROLARI ÜSTATLARI 
ile görüştürüleceklerdir. Bunlar temsillerde hazır bulunabilecekleroir. 

LENlNGRADDA 5 temsil verilecektir. 
UKRANYADAKİ gezinti esnasında HARKOVDA 2, ROSTOVDA 2, K1-
EFDE 3 temsil olmak Uzerl? ccman 7 tem.sil verilecektir. 
FESTtV AL!N programı pek yakında gazetelerle bildirilecektir. 
MALO'MAT ALMAK lÇ!N: 
t - GALATADA HOVAGlMYAN hanıuın birinci katında bulunan l N. 
T U R t S T t N ŞARKI KARlB memleketleri mümessilliğine • 
2 - Galatasaraydaki NA'ITA SEY- AHAT ACENTASINA. 
3 - GALATADA HOVAGlMYAN HAN birinci katında G. SCHEM. 
BRt ve Mahdumları müesseselerine müracaat edilmesi. 

~~~~~~~~--~~~~~~ 
Suadiye Pl&jı 
Bu akşam saat 10 da 

Münür Nurettin ve arkadaşları 
konseri (Nefell bir gece) 

Sinemada ROBERTA bir katta devam eder. 

~~~~~~~~~~~~~, 
KUçUk çocukları eğlendlrmeğe ve ilk adım

larını kolayca öğrelmeğe mahsus sahncaktır. 

A. KiFiDES 
ISTANBUL 

Alameti 
farika 

Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi ( eski Olavany) 
sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

--;:":o v:~.~M :_Kş~:hçe:;;;~:"=ı 
Bügilk S U N N E 1 düğ~nü 1 

MCNCJR NUREDDiN I 
Ve BAYAN HAMiYET 
ilaveten bir çok sürprizler. T. L. 41065 

l:lllfl1l!'l:W!!B!!11!!1!!'!m!!!":l ...... ::::===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::r:::::m:=::e"-rm 

NOZAC 

Ş .. ffak malzemeden kurşun ve mürekkepli 
kalemleriyle, ayni renk ve modelde

Yalnu: 
baılıca kırtasiye 

mağazalarında bulunur. 

ki masa kalemlerimiz bir fikir 
için de olsa, bir defa gör

meğe herhalde değer. 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOl,EDO, OHIO, U. S. A. 

lıtanbul icra Hakimliğinden: 
Muka.ddema Kasımpaşad;ı Tersane 

caddeıinde 19 No. lı dükkanJa bakkal. 
!ıkla milıteğil iken halen neıede olduğu 
bilinmiyen bakkcl Şükrü ye· 

Haydara olan ilamlı borcunuza karşı 
mahkemesinden verilen hü:tüm indel •• 
temyiz nakxz edilmiş ve nakz: vakıa bil
ittiba bu kcrre Beyoğlu birinci sulh hu. 
ku'kmahkemesindcn getirilen 29-3-
937 tarihll ve 936-1531 No. 1ı illm ile 
h9rcunuz bulunan 100 yliz liranın 

29-6-933 ten itibaren maa falı: ve 
1572 kurug masrafı muhake:ne ile bir. 
tikte tahsiline dair olan ilam İstanbul 
ikinci icrasının 934-1570 r.umarasma 
vaz ile devanu icra talep edi;miş ve işbu 
talebinin şikayetinin kabuliyle icranın 

devamına dair mcrd'ce kahili temyiz 
olmak üzere verilen 12-6-937tarihli 
karar ikamctgAhınızrn meçhuliyeti hase
biyle tebliğ edilemediğinden merci ka. 
rarının tebliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 
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Menhus bi·r duvar 
yıkıldı ... 

4 - Can kurtarana götürüldü ve hemen hastahaneye gönderildi. Olü olarak ortaya çıkanlan iki amele, hadise yerine müddeiumumi gelinceye 
rakıldı. Resimde ölü ameleden birini açılan çukur içinde ayakta durur bir vaziyette görüyorsunuz. 


