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~ A-~011.arı uapurlarıtulan .:Aksıı yo1cını1ırkcn 
ıa..._- .. .q.ııauolu ve b"lh 
~nakliyatının 1 assa Ege hav. - Allah korusun - bir faciayı önle-

~ t]~ Yolu Ut.er· kısmı azamı Ban. mek pek müş1cül olacaktır. Çünkü e. 
~ deniz Yol l~d:_n Yapılmaktadır. sasen sefer ve denizcilik kabiliyetleri 
~r, 8eYa.ha~ ugu yaprnak istemi. kalmamış olan bu vapurlarda yolcula
~llt er bu Yolu te ça~uk olmasını arzu nn bir kısmı - son postalarda - hep 
~ a.t bu hat d ~c.ih etmektedirler. ayakta seyahat etmek mecburiyetinde 
b ~Yet emz Yollan idaresinin kalmaktadırlar. t:! Oldutunaa.n"~~z göriindüğü bir Bu vapurlarla seyahat eden bir yol. 

be 11 ayet etmiyen yok- cunun söylediği su sözler denizyolları 
"'·ı ~Harı · jdaresinin gayretini tahrik etse ge. 
"" ilk · ıdaresi b h det'• eırkelinde u atta vapur. rektir: 
~ ... ...,Ve ''SeyYar•? ~e~en aldığı ''Saa- - Vapurların kamaralarında şöyle 
~ ntOdeUer· gıbı artık dünya yü. levhalar görürsünüz: "Can kurtaran. 
~ta 1§1etnıekte~·kalknuş iki kötü va. lar ranzanın altındadır .. , "Tehlike vu
taı Ueri vard ır. Bu vapurların ne kuunda beş numaralı filikaya binecek. l<l:: ~evcut::·r ne _de istirahat vası. siniz.,, Fakat ne ranzanın altında can 

nın Çok old · .. 131lhassa yolcuların kurtaran vardır, hatta belki ne de ki-0 uıııı bu Yaz günlerinde fi derecede filika ... 

b· ün iki işçi yıkılan 
r>e:r çatı alhnda kaldı 

Palas arkasındaki kazanın 
··!~~""·""~esulü tevkif edildi 
'ıııeıe lt illöıt Yıkılan on altıda Pcnıpaias ole. 
1
'ct btr ::1§. bUnlar~ duvar altında dört 
~ltrıı. Uae 6trnu iklaJ enkaz altında 
l''lırıa ' \' 01uıı k §, diğer 1ktıd de yaralan 
t~ l!ıc ~aret e• enarrndakf su Yolu haf~ 
bu ınuru '!llekte oı 
t..~~ ltacıdı an Sular idaresi 
~daıı rneauııy:t bir facia ile neticelenen 

l«udd l'apııan latı dereceaını teablt nok. 
)al>lıtı tltınıunı.ı rn kikat neUceıenmıııur 
' fe11 "e dUtı ak Uavlıııertnden Cevdetln. 
ltl.... ille,.. tanı bit 

... lttır ~"ll?-u ıracı en tahkikat sonun. 
~ 'I' karar Uıdin tevkifine karar ve. 
lıt ldfıı tevklfha erbıe Macıt iş ba§tD. 

· ~Ub.akeırıeaı neye gônderllmlgtir. 
'ltı ne Yakında ba§lanacak. 

tııtı. •1'ayd 
cıı t,btı e li&ıiıı • 
..._~ ' ~l?un t edar çl!Uiğt ch-armdakl 
~~· tt!tıı tatı u~ıa kurutmaya mahsus 
b..~ ~ıı,, k~~ddeUe eaen rUzgft.rın 
·~ ~ ..,,'ll'll ftrnttıd Burgazıı Ali ve Taş. 
~:11~. e lk1 &ınele enkaz aı. 
~ 'lcıs i ~ tt&1yeaı taratnıdan 

~ imdat otomobUI 

ile Cerrahpa§a hastanesine kaldınlmıııar. 

dır. \"aralan hafif olduğundan birkaç aaat 
aoııra hulaııeden çıkarılJllJflardır. 

Bu yüzden hem fakir lstanbullular et yiyeme-, 
mekte, hem de memleket iktisadiyatı 

büyük zarar görmektedir 
Bundan bir milddet evvel Trakya 

umumi mUf ettişliği dahiliye ve iktısat 
vekiletlerine müracaat ederek Trakya. 
mahsullerinin hemen yegane pazarı o. 
lan İstanbul mezbahasının ve hiJinin 
yüksek ücretleri yüzünden Trakya. 
hayvancılığı ve bahçeciliğinin inkişaf 
edemediğine ve ölUme doğı·u ~ittiğine 
nazarı dikkati celbetmişti 

İstanbul ticaret odası Türkofis vuı 
tasiyle iktısat vekletinin isteği üzeri. 
ne bu meseleyi esaslı bir şekilde tet. 
kik etmiş ve eu neticelere varmı§tır: 
1- İstanbul mezbahasının Ucretleri 

hiçbir Balkan ve garb memleketiyle 
kabili kıyas olmıyacak kadar yüksek-
tir. 1 

2 - Bu yüzden halkın sağlığı, mem. · 
(Devamı f üncüde) · 

Mezbaha ilcretleri mıa7cul hadde indirilince 1vagak et .sat'§'ı kalmıyacak 1'6 

mü§teri çoğal<Jcağı cihetl.e 'kasapların yüzü gülecektir Esrare".lgiz 1 

Alman --Ç-.~-J-~--------
tah.teıbahiri 1 n - a po n 

lnglllz manevrala· ihtilafı kapanıyor mu? 
rında ne arıyordu? · ç·ın ordusu geri 

(Ya.mı 4 iitıciUle) 

Beyoğlu na 
otobüs 
işliyecek 

Böylece tramvayların 
kalabalığı meselesi 
halledllmlş olacak 

Vali ve belediye rei.s vekili Şükrü 
bundan bir buçuk sene evvel b<.-ılıyarak 
plakaları müebbeden istirdat edilen oto
büsçülerin hepsinin plikalarıJ:!ı geri ver
miıtir. 

Muhtelif tramvay hatlarında izdiha
mın fazla olduğunu nazarı !dikkate alan 
vali vekili Maçka - Bayazıt ve Beıik
taş ....:... Eminönü rrasmda iki otobils 
hattı tesisine karar vermiştir. · Belediye 
bu hatların güzergahım tayin etmekte
dir. Bu hatlar tesis edildiği takdirde 
Beyoğluna giden tramvaylarda kalaba
lık tabiatiyle azalacak ve belki de tram
vay §İrketi rekabet kar§ısırVda yolcula
rın istirahatini düşünmeğe mecbur ka
lacaktır. 

Döırt satırla : 
\ 

Tifo haplarında 
lbtlkAr 

Tifodan korunmak lçln a.linan haplar bir 
ay evvellsine kadar her ecza.nede bol bol 
bulunur ve elli kuruşa aatılırdı. 

Şimdi, elll kurugu uzattınız mı birçok ec. 
zanelerden ou cevabı alıyorsunuz: 

- Kalmadı, yeni blttl. 
Halbuki hlr diğeri blr lira uzatıp hap aL 

mak istediği zaman eczacı kendlalne derhal 
istedl~inl veriyor, fakat llradan ancak 25 
k\lrpş ~ade ediyor. Yani iözün kısam fU: 

Tifo hllplannda 1htiktr yapılıyor. 50 Jru • 
ruşluk hapları ta, çatla.sa 7S kuruı~n qağı 
ya vermiyorlar. 

P.iyasada bolbol tifo nacı bulundutunu 
tahkikatımız g~letrnlştlr, bu lhtlkA.rm der. 
hal önUne geçJlmesinl ltteriz. Hem bu yat. 
nrz bir lhUkAr değildir. Ayni zamanda ayrp 
bir harekettir de. 

ı• 

çekilmege başladı 
(Yaz&8ı 4 1iincüde) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

1592 
Liralık 

Muhtelif 
hediyeli 

olan 
Bu mUsabakaya 
muhakkak 
iştirak ediniz 

ArUat : 12 Mayo : ta 
Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistln mayosu hanglsidiı ? 
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Çetinkaya 
ve Sandler 

Yazan : Şekip Gündüz 
lııveç Hariciye nazırı Sıındler tarafından şerefine verilen zL 

ya!ette Nafia \'ekillm1z ÇcUnkaya'.nın ııöylcdJği nutukla ev sahibi! 
nln eöyledlğl nutuk UzcHndc durulmaya değer. 

Balana; Sandler ne diyor: 

"Ooğrafi raJt, :nınıtlc e.r, ml'mlckctlerlmlz; nrnsıııda ıkı 1.L 
yaretlert kolııyln.,tırm:unaktııdır. nu sebcbtcıı dolııl r, hu imal ıııın. 
ıakiıbrında blrluaç 'gün ;eçlrmC'k üzere mlıınflrlcrlmlı.in bizim dn. 
\'cthnlı.1 kabul l'l1eml:J bulunmııJan biLlm bugUnı,n ı;c\lncimlzl bir 
ka.t d11hıı. l i.i.k&eltmektedlr. 

Tarih ıııayfalarmı çe\·lrlrkcn, bu coı;rnrı ernlt-0 rnğnıcn, Tiır. 

kl,ye • İ5\"('Ç mlliıa!('beUerlnln çok U7un zıunanl:ırdı,tnhcrl men·ut 
bulundu,'11nu mllşahcde etmekteyiz.. Ordul:ınmıun dıı.lnıa İs\ ~çte 

kolmndılilal'C dc\'lrlerdr, iki dc\'I tin siyasi meınfaatlert, birçok • 
de!alar, bunlan blrlblrlcrlnc rok :rııkln.stınnıştır. Ali Çatinhaya 

Zwıuın zaman ıs,·1.-ç mUmessillrrl 1 tanbul ~·olumı tutmuşlar ,.e J;l'llC l'.;ıman uıman 

Türk clçllcrl, &imal lkJ mini hiçe sayanık payıtahtrmıuı gelmişlerdir. nu eureUc l'JSS ~. 
ne 1 yu.ı znrtmdıı. bir glin le\kııl de elçi Salt l\lehnwt dendi altı allı bir ıırabl\ llı' Stok. 
hohııa glmıı, ve büyük nıe.ra tmle uttmı, pare tupla ' e çok kala.b:.ıJık bir bıılk küUe .. inln 
&Jkı~lan ile karıııJarum17tır.,, 

Şimdi de lııvcçll Ekscllınsın bu s6zlcrlnc muhterem Çetl.nkaya'nın verdiği cevabı oku.. 
yun uz: 

• "- Ek elAıısun:z, Türkiye • t \'e~ münııscbeUr.rlnln yalnıT diin bıı.JanııJ bulunmadığını, 
bir zıunanlıı.r İsVC!I mllmes&Dlerlnln İstanbul 3-olunu tuttuklarını ve Türk elçllerlnln de pa
l·rt.abtınu:d& 1 \"eÇUlerln mhılftrt kalclıkla.mu hatırlattınız. Bu IM!yahatler, o zamanlar ara. 
bcılArla yapıloıııkta \·e bu ınıretlo haftalara \'C a~lara ihtiyaç glistemıck~ydl. Bugün J~, 
bfrçok yerler lylJ'C clofnı değl,nılıt , . ., bu uzun yolu yapmamtt içhı bugUn bize dört &'Üft kL 
11 gclmlşUl',n 

Salt Mehmet efendinin aylarca sUrcn bir seyahatten ııonra karlı ovalardan, buzlu bal. 
kanlardan qarak demir tekerlekli bir araba ile lııveçc gelcllğl s11ndenbcrt seyahat §arUa. 
r.mın ne kadar deği§tJğlnl ortaya koyan muhterem Çctinkaya, halkı çok seyahat eden lıı. 
kandinavyanm bu Dert ve zengin meınlekeUnde "sabit de\'let ada.mı,. yerine, ''seyyar ve 
seyyah devlet adamı" olmak devrinde bulunulduğunu te~rUz ctUrm~ oluyor. 

laveç, &dı Tilı'k tıı.rihinde hiçbir ııekllde fena lntıbn bırakmamı§ bir devlettir. S&it Meh
met e!endlye orad& nasJl gU!eryUz göaterllml§Be Demlrba§ Şarle 11e burada öyle gUleryUz 
göetcrtlml§U. E8kl Türktycden çok daha mJaaflrpcrver olan bugünkU TUrkiyenln lıveç vell
ahdlnl kabul ettfği gUnlerln parlııkhğı henllz unutulmamıştır. İsveç prcnıılerlnc yalnız: dev. 
Jet ads.mlarmuzı:n değil, halkın da her gittikleri yerde gösterdiği yüksek doaUuk dUgUnUlllr_ 

e bu Tllrktycyl ziyaret için bir devlet adaınmm dört günlUk bir tren yolculuğuna. katla. 
ııablleceği ncUceaine vanlll'm ŞEKtP GtlNDCZ 

ı;;=~~QQ 
Y e.diğimiz ekmeklerin 
ne CJerece pis olduğu 

beyanındadır ... · 
Vaagan : Kara Davut 

~.,ırınlarda ekmek satan tezgahtarla. 

rİn kılıklarına, kıyafetlerine hiç dik. 
kat ettiniz mi? 

Bunların birçoğu kirli tırnaklı a
yaklariyle ekmek yığnyarı arru;ında 

dolaşıyorlar, kilı burunlarını, kah ku

laklarını karıştırıyorlar ve bir müştc. 
ri ekmek istediği zaman bu pis eller. 
le tutup veriyorlar: J 

Ekmekleri dünyanın her memleke. ! 
tinde fırından çıkarır çıkarmaz temiz 

kağıtlara. sararlar ve bunları satacak 
olanların temiz kıyafetli, temiz yüzlü 
ve temiz elli olmalarına çok dikkat e. 
derler. 

Bizde bir lokma ekmeğin fırından 
dudaklarımıza kadar geçirdiği macera 
çok mide bulandırıcıdır. 

1 - Fırından çıkaran kürek pistir, 

2 - Kürekten alan el pistir. 

3 - Atıldığı tezgilı üstü pistir. 

4 - Tezgahtan alıp camekana diren 
el pistir. 

5 - Camekan pistir. 

6 - Camekandan alıp mü§teriye ve
ren el pistir. 

Eğer müşteri kendi ekmeğini doğ. 
rudan doğruya fırından alıyorsa katla. 
nacağı pislik bundan ibarettir. Fakat 
bakkaldan alıyorsa buna f:l! pislikleri 
de ilave etmek 18.zımdır: 

1 - Beygirle ekmek dağıtan ada. 
mmellcrl pistir. 

2 - Beygirin sırtındaki küfe pistir. 
3 - Bakkal çırağının elleri pistir. 
4 - Bakkal dükkanında ekmeklerin 

konulduğu yer pistir (~). 

5 - Bakkaldan ekmeği alan hizmeL 
çilerin elleri, entarileri pistir. c~~). 
_ Eğer ekmek eve götUrUlmUyor da 
ofr ahçı dUkklnına. götUrülüyorsa eks
tra. olarak su pisliklere talıammül cL 
men elleri pistir. 

1 - Ahçı dlikkanınm ekmek konan 
):erleri pistir. 

2 - Ekmeği buradan alıp ke::ıcn ada 
m.ın elleri pistir. 

3 -Ekmeği kesen bıçak ve keserken 
üstilne koydukları tahta pistir. 

4 - Ekmek parçasını J:avrayıp ge· 
tiren veya bir tabağa koyan garsonun 
elleri pistir. 

Buna esen ıiizgii.rlarm fokaklardan 
kaldırıp ekmeklere kondurduğu tozla. 
rı ve her p1sliğe konduJ<tan sonra ge. 
lip ekmeklere ügtif}cn karasinekleri de 

ilavt! ederseniz ne derece temiz bir ek. • 
mek yediğinize b!f parc.a akıl crdirebi .. 
lirsiniz. ' 

Ey İstanbul belediyesi! . 

'Bu öyle bir pisliktir ki, öuna mini 

olmak için ne bütçeye yeni bir mas

raf faslı ilave etmeye, ne yeni bir me. 
mur kadrosuna, ne de fazla zahmete 
ihtiyaç vardır. 

Fırıncıları çıkardıkları ekmekleri 
kağıt içinde satmıya ve ekmeği fırın-

dan çıkar çıkmaz pu kağıtlara sarmı
ya mecbur etmek bu mühim dertten 
lstanbulu kurtarmıya kafidir. 

Ekmeği bir süprüntü küfesi halinde 
görmekten bıktık! 

Kara DAVUT ------
(•) Balckall.ar 8anki sözleşmi§lcr. 

clir. Ekmeği dükkanlarının eıı pi8 yer_ 
Zerine lroyuyorlar. 

('Y.•) Malüm. .a ... Ilizmctçiler her 1ıe
dcnse ekmeği göğiislcriııde taşıyarak 

getirirler. 

Polislere kauçuk 
sopa 

Yeni polis nizamnamesine göre za
bıta memurlarına krrk santim uzunlu-

ğunda kauçuktan sopalar verilmektedir. 
Bu sopalar memurlann meçleri yanında 

bir mahfan içinde duracak, devriye ve 

n'öbet esnasında çıkarılarak kullanıla
caktır. 

Dün denize baktım. Sirkeci ve Gala-
ta ·rıhtımlarında dizili duran gemiler 

bizimdi. Sarayburunu ile Kızkulesi ve 
Kabata~m resmettiği mysclles içindelU 
şamandıralara bağlı gemiler bizirrJdi; 
köprünün iki yanındaki gerdiler bizim
di; Boğaza doğru yollaoan ve Boğaz
dan gelip 'Marmaraya docru önümdea 
süzülen gemilerin bir ço~ bizimdi. 

Hoşuma giden bu müşahede, bana 
birkaç gün evvel bir dost memleket 
siyasi memurunun söylediği şu sözleri 
hatırlattı: 

- Ooh! .. Doğrusu Deniz Ticaret fi
lonuz bir hayli zengin gözüküyor. 

Bu dost memleket siyasi memuruna 

Galata rıhtımın.da rastgelmi~tim. Kan 
mı Romanya.dan getirecek vapuru bek -
liyordum. Büyük bir kalabalık vardı. 

Btikreı sefirimiz Saygıdeğer Tannöver'i 
bu kalabalık içinde gözü çeken dalgalı 
dalgalı, bembeyaz saçlarından seçince 
yanına gitmiı ve Romanyadaki Türk -
lerle Gagauzlar hakkında beni tenvir 
etmesini i~temi§tim. Hatip diplomat 
suallerime mutadı olan nezaketle cevap 
verirken Rumen sefaretine mensup ba
zı memurların nhtım üzerinde belirdik
lerini gördük. Bunlar biraz sonra Bük 
reı sefirimizi selamlamak üzere bize 
yaklaştılar. O zaman bahis birdenbire 

değifti ve saat 1,5 ta geleceği bildiri. 
len vapurun saat 2,5 olduğu halde Bo -
ğazda bclirmemesinden ~ikayetler baJ
ladr. 

'Dedim ki; 
- Beklenen gemi bizim gemileri • 

mizden birisi olsaydı mutlaka saat 2,5 
ta rıhtıma yana~mış olurdu. 

.Ve iUlve ettim: 

- Gemiler insanlara çok benziyorlar. 
Onlar da ihtiyarlıyorlar. Hiç ı:.nutmam; 
Deniz Harp Mektebinde okuduğum 

günlerde beyaz boyalı Romanya gemi • 
leri en sUr'atli posta vapurlanydı. Bun. 
lar 18 mil sür'atle denizi yararlar ve 
;gözlerimiz önünden ak martılar gibi sil
zUlürlerdi. Bilmem şimdi saatte on iki 
mil yapabiliyorlar mı?. 

Bu sözlerim Tanrıöver'i tahrik etmiş. 
ti, etrafa samimi bir hava yayan ahenk
tar sesiyle dedi ki; 

- Ben Avrupaya ilk seyahatimi bu 
gemilerden biriyle yapmıştım. Doğru 

söylüyorsunuz. Rumen gemileri o dev
rin en güzel gemileriydi. Beni götfüen 
konforluydu, ucuzdu, temiz ve sür'atli 
idi. Çok genç iken yaptığım bu seya • 
hatin zevkini hali unutamıyorum. 

Rumen memurları arasında bulunan 
Romanyarun sabık matbuat Umum Mü
dürü ve şimdiki matbuat ata_şesi Dıragu 
bu sözlere şöyle mukabele etti: 

- Evet, bizim gemiler biraz sür'at -
]erinden kaybettiler. Lakin yeni yaptır. 
makta olduğumuz ıgemilerin çok güzel 
olacakla.nru ve çok bcğenileceklerini 
tanıyorum. Sizin yaptırmakta olduğu .. 
nuz gemilerin de çok güzel olacaklarına 
eminim.. • 

Ve denizi dolduran gemilerimize göz
lerini daldırarak: 

- Ooh ! • dedL Doğrusu deniz ticaret 
filonuz bir hayli zengin gözüküyor. 

• "' ı:ı 

Şimdi d•:.işünüyorum: 

Kabotaj istiklaline ulaştığımız gunu 
her yıl büyük bir gurıJrla bayramlayışt
mız gösteriyor ki biz deniıl~rdc gemi 
dolaıtırmarun büyük manastr.ı, büyük 
kıymetini ve zevkini adam akıllı bilen 
bir milletiz. Ve açıkça görülüyor ki gü. 
zel bir deniz tic<net filosu 1<urmak en 
büvük emelimizdir. 

Yirminci asırda denizcilik yapmak 
isteyen devletin şu dört şaı t ı elde et • 
mesi lazımdır: 

1 - Deniz kıyısında bulunmak, 
2 - Denizlerinde istiklal:: sahip-:ı0l -

mak, 
3 - İyi denizcilerden, iyi teknisiyen. 

terden ve fennin bütün sırlarına aşina 

süvarilerden mürekkep bir kadro yetiş_ 
tirmek, 

4 - Sür•atli, her ihtiyacı karşılar ve 
u masrafia çok lş gSrilr gemnere malik 
olmak .. 

Birinci şartı c'•:işünmeğe dahi lüzum 
yok. Bizim kadaı denizi bol devlet az 

Dcıtizyolları J şlct mcsi lif üdiri 
Sadeddin 

bulunur. Hem denizimiz vardır, hem de 
istediğimiz gibi açık denizlerde dola~
biliriz • 

İkinci şart da düşünmeğe Kizum 
yok: 

Denizlerimizde tam bir istiklale sahi. 
biz ... 

Üçüncü şartı ise, cidden övünebilecek 
.derecede mükemmel bir surette yerine 
getirmiı bulunuyoruz: 

Denizci mi i•tiyorsunuz? Tümen tü. 
men ... 

Teknisiyen mi istiyorsunuz? O da 
bol. Yeni yeti§cn gençlerimizin de 
eskiden yeti§miş olan ve büyük tecrü • 

belere sahip bulunan ya§lılarııruzın da 
bize gurur verece bir kıymco:tte olduk. 
larına inanmalıyız. 

Fennin her sırnna agah, iliğine kadar 
~emici ve fırtına kadar, dalga: kadar, 
balık 'kadar "dinizin unsurq,, haline gel. 
miş svarilerimiz var. Ver eline tekneyi 

dünamn öbür tarafına götür5ün! Bir 
taraftan da durmuyor, mütemadiyen 
deniz fen adamı yeti§tiriyoruz. 

Dördüncü şarta gelince ... Kendimizi 
aldatmağa lüzum yok .. Mevcut gemile • 
rimiz her ihtiyacı kar§ılamağa kafi de
ğildir. Az masrafla çok iş göremezler. 

Bilakis masraflı gemilerdir. Bunları 

yenileştirmek için h:.ikumetin gösterdi • 
ği büyük alaka mallımumuzdur. Bu 
alaka bütün gemicileri memnun etmi~ • 
tir, sevindirmittir. Yabancı tezgahlara 
bir çok gemiler sipariş edildiğini ve 
memlekete modern bir tersane kazandır 

Nizamttin NAZİF 
(Devamı 8 incide) 

" Leyla ile 
Mecnun,, 

tabı/arına dair ..• 
,. 1'7.lr hanında Emniyet matbaa Ye kUlUp. 

hanesi ııahlblnden d\ln bir mektup nldılc. 

Blı; krndlslnl ka.sd~tmlt olmamakln t.enber 
m.-ktubunu ntııiredlyoru1.: 

•'20 temmuz 1937 tarihli gazetenizin ikin
ci sayfasmdıı. :Nlze.mettln Nazif !mT.asUe 
ne~rcdilen "bu makineleri durdurmak IM.ım., 
bqlıklı yazıda matbuat umum mUdOrtUtü
nUn halk kitaplarını m~hur muharrirlere 
yeniden yazdırmakta olduğu bu :ıııra·b 

Leyli\. ile. Mecnunun Vezir hanında elll tı!n 
nUaha olarak basılmakta olduğu s.nlıı.tıL 

maktadır. 

Bu yazı birçok noktalardan hak!kıo.~e uy_ 
gun olmadığından keyfiyetin lQtfen gaz'!t'!
nizln !llt çıkacak aayııımdıı ayni sUtun:h 
taıhlhlnl matbuat kanununun verdll!i hs.lt. 
ka dayanarak rica ederim. 

Evvel!_ Vezir hanmdft '•Emniyet mcı~bl\'l. 
sı,. ismi altında çalışmakta ve son zamıınla:
da yalnız mendn ve rcalm baıımakta. olıuı 

matbaamdn.n bnfka bir tabı, mUesse'lcııl o!. 
mndığı gibi mUesııcııcmdc de Tfpo makinesi 
olmadığı için Leyll ne ~ıecnun matbaıı.mds. 
basılmasına maddeten lmkA.n yoktu:-. 

Saniyen • LeylA ile Mecnun sahibi l.ııılun. 
c!u~um Emniyet kUtliphanesinin çeşltlf't'i l"l" 

yanında bulunmadı~dan tarafımdıı.n PVV"t• 
ce basılma.1ığı gibi son zamanlarda da 't'lt.' 
lyven buılmamrıtır. 

Yezlr hanında • Yukarda da ııl!y!.?nlldlği 

ıribl _ Eaııık~ matbaıı. ve kUtUphane mtv.:u~ 

olmadıihndan l:e.hst J"eçen yazı mUcsııts'lrnl 
lllAkndar etmiı ve keyliye-tin bu l'l'"'klld0 

tll \'Zİhine mecburiyet hi.ııa.-dilmiştir.1 , 
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3lalJ'lta daiC 
ihtiyar kafal~ 
K AF ANIN ihtiyarıacıas{sr. f' 

sil.sün durması ne.~edıpl 
veli. edindiği bilgilerle iktıfa 4nş 
nilerini aramıyan kimse artık tit· ~ 
miyor, geviş getiriyor ac.ıııe~erf 
san, yanılmağı da göT.e aıars.ıc, ,. 
bir şey daha öğrenmcğe, bır 
daha-tanımo.ğa çalı§ma!Idır. eriJ1l 

Daha gen~, henüz ilk esc:1. )leli 
ren bir muharrirden bahscdılit' .9 dit 

yor :ıcı.~ 
dak bülten, "O da kim olu ·ysrııe· 
yen adam, fikir sahasında ihdtı dd 
m göstermiş olur. O kadar ~. ,-e 

elit· · bu hareket korkaklıktan ~ ıerilDI 
bir adamı anlo.mak için gos ·eııi ~ 
lazımgclcn gayretten kor~:u. ) 
hüküm vermekten korku. . 111 

Çok yazık ki edebiyat fıJcJJ'll ıı6) 
harrirleri ve karileri ile, .en ç:arı' 
kimselerden müt~kkildır. O ;ın 
dinde fikir hayatı kendilerinde ~ 
na ermifi, durmuştur. Ancak ~ Ol 
muharrirlerin yazılarını okut1 ; ~ 
kilerden ifrit görmtiş gibi! f~ıııU 
kulannı bir istihfaf te~..

saklamağa çalışarak kaçwırlal'· etıl,. 
Bazı kafalar vardır ki ö\11~ ~ 

hiçbir zanıan genç olmamı~, ~ 
bir zaman kendi kendilerine.~~ 
vermek istememişlerdir. Ha~~ ~1 

rirlerin yazılannr okumak 1~.,ıııeJ 
~iğini he~ başkalarından . ~ ,_., 
ısterler. Bır: eseri anlamak ıçill ~ 
nekkidin izahına ihtiyaçları . ti~ 
Çirkin bir teşbih ama istet ildi f1 

insanın aklına geliyor: bir Y~ğıll~ · 
ye bilmek için onu başkasına. çı bil; 
ğe ihtiyacı olanlar gibi ... Fa.kat k ~ 
retle başkalarından öğre~e~~ 
dukları eserlerden hiç bir ıstit 1 
yoktur; o eserler asıl hassaıafl'l~ 
ağızda bırakmışlardır. BunuJI ~ 
ki büyük klassikler, bütün JJleJI f 
rine rağmen, ancak pek az ıciınJ" ~ 
rinde bir tesir icra edebilirler~ 
ler, yani bizzat anlamağa. ça.1 et• 
başkalarına anlatmak ist!yeııl;(' 
larda.n hiç bir ~ey anlamazlar; b 
büyük olduğunu ezbcrl::rlcr, i§tc 

dar. ~ 
Tanınmış muharrirleri _ ok ~ 

demiyorum; onların eserlerıne, at I 
mc tarzına ahşmışsmızdır, ~~~; 
!ardan da. yine bir öğrenecegı ıcell 
dır. Bir eseri onuncu defa ?J<~ır.'- /. J 
içinde yeni bir §CY bulabilırı:ııil'bııf. 
cak tanmmııı muharrirleri de, t'P 
klassikleri de, en yenileri ok11~ 
onlardan ayırmıyarak okuy11°·6ııret lüklerinin, kıymetlerinin de ş 
rinde olduğunu sanmayın.~ A.'f/.~ 

Nurulla~ 

Büyük bir 1 

harman yangı~ 
20 ton buğday ys~ôf' 

DUn KUçUkçckmtcenin Kallt.arY" 11~tııf· ı 
de bUyük bir harman yangını 01~ ı:ıııı ~ 

Harman ycrindr. 11 ki§lye nil "rt1'şıı ııl" 
buğday, :>O bin kilo ııanınn, bir 11n d"'i 
kine.si yanınışt1r. 100 btn kilo bUğ 
nan bir hannan kurtımlmı§tır. 

~JlafJ. J 
iki tayyare fU08~ 

TccrUbc yapmak üzere iki bU)'ıı:ıl'° -; 
tayyaresi filosundan birinin poztl11 11,,-ııl v 

nd& ·" alnln de 1stanbuldan ayni zarnn bllldı>''" 1 ~ 
mı§ olduklarını ıarzodeıım. lstıı.n 1 soO ~I 
rcket elini§ olan filo ıaatte vascıl ıı•",ı tf 
metre yapmaktadır. PozanUdell tred'ıı ,ıt' 
filo da saatte vasati 200 kiloıne ltııol" .;• 
la yol alamamaktadır. Saltc •oO pıı>t""~ 
yapan daha kUçUk tayyarcıer<JCll 1,,ııts' ııi.! 
kil bir filo ise lstanbuldan htı''~tlf· ;f 
ile ayni zamanda hareket ~t.~U>-01' '/. 
tayyare filosu hiç durmadan bır ııı•ııt ,ıJ' 
tayyare filosundan diğerine ko§ l'ııoıı' ,el' 
lst.anbul ile Pozant! araııınua soOfllod" 
olduğuna göre hafif bir tayY&J'C ...!' 
ba knç kilometre yol al mı§ oıur:aaıı' .i' 

Bu bilmecemiz mUk(J.fatlıdır. et"".J 
den iki ki§iye hediye vertıccel<U~cıetl"" 
rın 28 temmuz tarihine kadar g 
llzımdır .. 

- Bir toptanı" 1 
DUnkU Arap ııaçının ballldlr: ıo 
Sorduğumuz meııclenl~ dört tur 

\'&rdrr ki onlar §Öyledir: 3ı1 
l92 219 273 ~ 
384 438 546 /. 

...! ---
6~7 819 

• 
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JJeı;ıt·ı .. 
·:'~iişü11ı : 
~ t\:!13' l\JI k ---
ijj e Jıı <dl ~ d lYıveo,, 
Sirka e Cll<d) lUlk K 

ııın. . ç ıenedenb . 
"• 'll?tiyeye ı.. • erı gazeteler, efkarı 
l'<ltl~ı. ~~ar§ı nı" 
ı "" Veriy . Uteına<liyen "harp 
er y ~ or,, dıy h 
d' agdırıyor. f e eyecaıılı haber • 
~§CreJc adeta' akat yalancı mevkiine 
~ ilan ede lll<lhcup oluyorlar. Zira, 

Yet ·ıa n Yok. 
den ' ı n eden k 

Yok rnu> t yo ; fakat harp e. 
Para&ua ... şte, en feci cihet ı .. 

nt, d' Y Çarpıııımal . ' ıyc b" :r annı en "kanu. 
ilım· ır Yancl b 
d· ali de dah .1• ıra.kalım. Yunan 
ilrıu ı ı k·lnı b" . 

S n. liab• " ış ır meseledır, 
o~ ... ş harb' ı d Ctlerte J 1

• spanyol harbi, 
orı Yiizu aponlar arasında adedi 

'tır geçen v 
le en muvakkat e ancak bır kaç gün 
ldncn ''hudut anlaşnıacıl:!~rla net:ce. 

b °tolist·n . ltllcseleleri., , Manro ve 
~· .. ış eri b" . .:ı 
~ niha • ırınci Çin muhare • 

llıuı.. Yet bu s 
~rebes· onuncu Çin - Japon ll ı .. . 
tınlar .. .. 

Cdcıı gozurnUz"' •. .. 

~.,._.,, . 

-

el?ıri . un onunde cereyan 
ll vakılertl · u •ilah ır. 

~t ta §akaI.:ırrnda t·· .. . . 
h• ' YY<treı . •..ıtun asrı techı-

Tam bir mezbelelik olaıı bu balkoıı, mes7dhı bir cı.ıe aittir! llıırada olttraıılarm kemli 1Krll•.rııı 1anııı b•ı lırılc sol•· 
tuktan sonra, solmklamıı ııc kadar tc mi:; tıdaookwrını artık s·::: 1ı csap'la:y111! .. 

ltlj erınden { 
) gaıJarın k • anl:lanndan, ze • 

1~larca ada adar kullanılmış. mil • 
lstanbul konuşuyor! ( Tepeba~ı : 1 ) 

cıa~ anı ölnı" 
ı._ kendi k Uıt, yaralanmıştır. 
'Ork.. endiın1• , "Yla b k . ze soruyoruz ve 

'lia e hyoruz • -.. 
'h rp ilan . • 
11lYırı E(ı· ~ılccek mi?.,, 
l-'ak:ıt ılnııyecck .. 

Tepebaşında ··~ 
• ~c~·ı en kntkuı . 1 st b ' ~ 1 ~ldir?. Ke. u c~het cdilmt"mt'si 8 n ULU n 

''h llıesı denıck ş.ke edılseyd'. .. Zira e· 
en pıs, en bakımsız sokakları vardır 

11kııku d"· ' yıne bir bakıma, bir 
tcUrd· uvcJin d 
l· 1• Şirnd' k " evanu manasına fstanbulun en pis, en berlnt f\O 
<ınd · 1 urula • İlıb e ısc, hi b' n etnn vakiler usu. kaklarından bir kac;ı nerededir bili. o • 

, ara liizumç .. 
1
r bt"vnelmilel kaideye, siniz? 

lly rı · gornıcden r·ı . 
) '"Üttn k . . ' p-a ınsanı pu 'feoebaşında ....... 

Or lı· c nb-Jınd b ~hl: anı har . en askmlar olu. Ev~t hayret etmeyiniz. Yalnız ~ey 
ltlıJık p yıne bir nevi mertlik 

\Jtı.ıaı • tl'ntilrnenlikti • oğlurıı·n dcgil bütiin ışehirin. temiz g ü 
tctı>· <lr kurum ... zel ve havadar yerlerinden birisi. cta 
'~ı ı.ıı ttrn . unun dünynva nizam ı. tan d ğ n z Tepeba~ n..J t ,,, lılt ... e ı enı~lj peş:ndeyd'k K k ra,. ı ı ı ı 3 1 ~a. ram ... ay 
b· •lUku d"' 1 .. ır yolund:m şöyle bir ayrılıp da. btıı<ı) ı 
b 

1

!!\""~t?.k" .u;cl .. bile elden gitti. istikldl caddcsile birleştiren sokaklara 
tıl~ ı r>ınnce id 
ı Urdan d g erken evdeki 
1·~ 1 h a olduk. 

t1ı~... arpsi;,, harpler 
içinde yaşıyo

~ . 
Ilı.• • · 111•'lnlıt· • • ~ Uttı d . ' tarıhınin kavd,Cttiği en 

t:vırlerden b" . .ı· 
ırı·..ıır . C cva. Nu) 

y;'taek&nlarda 
şeb tlıek teşhiri 

tlrı h ,, er tarafında 
JllSak d b~ llcıcdiy . e itecek 

~c· • e ışkebbe · 
ııl?ı ıtanıarında k cı dükkanlarının 
l-iabtc-!hir cd"l o~un ve kuzu başları-

cr , 1 ınesıni . . 
~ci'o• a,dığınııza .. Yasak etmıştı. 
Carıı g)u kısrnrnd gore evvelce yalnız 
da k Cltanıarın~a a tatbik edilen lokanta 

:rChrj h Yemek te h' . ~ \> n er taraf ! ırı yasagı 
~ b enıekler, lok ına te§rnil edilecektir. 
ı.... llsı.ı • antalar · 
uıı!u St Ve etraf ın lÇ tarafların 

nacaktır. ı camekanlı yerlerde 

ılkoeıı Fu• 
dt ltıncı ~ ~• dav 8 ' 1 
l! cıe.,.aın da "ltneUtı ~ 
•Itat ln Cdltınış ve k ı;ı., da\·asma dün 
ct~de ~kernede haz itabın mueıun Cevat 
"t 'tu e 1 "Ukut ta~r bulunmuştur. Bu 
l'\l>ar ~ Ziyanın h n edilen Mesut Cemil 
~bı1ı v ernıcdlklcrı. cntız tebligata rağmen 
....... 'l:hl• anı ... 1 
""'l~iıl •e tetkikat ~ı dtğından karan 
"~ ıı a~-- Yapılın 

rııı.tır 6~los Baat asına ve muha. 
Ş · ona talikine karar 

lşllde bir __ __,___ 
~u başı Yangın 

a tıuın&abaıı' an l(ıcı 
llııı llrıı.tı e k!zcıe Şl§lld 
l Ştıır " Vde bt'r e Ete soka~mdı.. 
'tı<ta ' uç k Yan "' taı korıdor atıı olan b;ın baı:ıtangıcı oı. 
~ da.ıı Blc;ra a flaılıtı.ııı 

01 
binanın ikinci kn.. 

.., ~rt Ve 1• h.tı bir k lln tarnaşırlar mıın. 
"m)e ... a.... ıvıtcıınd 

ea.,.a, · "'ı l{aUna an tutuşmuıı. 
~ıı e1!'fl.(ı11rıı:ıatdır ı:aınaşll'ları söndür. 

Yet ' fe~U tncıııerının 
ı~~ ı•:rıtıa d!11o elblsetert ateıı al 

'\" ' ""llly &rr ltau • 
ll:ıtın e <:ağrı arda oturanlar ""' 

~ııtıarıtt straYet lınıştl1'. 
~ ha~ llıUhteıı~lıneden ısöndUrUlmUş \'Ü.. 

--.ıtane.. Yer'erı d ' 
h "" ltaldırıl n en Yanan karı 
Q e 1 tnı§la.rdır. 

~ ~dly . 
a "arı enın yeni 
tı arın 
l) .. Q"eket a ntuhalif 

Yan ı~tı ~tllni" .. edenler 
'01t kir 0

nunde 
4\~il ç· ı, "aPurla d tramvaydan atb-
ll'ııtıı. ()p doke,,. 

7
r an atlıyan 12 kişi 

'ti '4l •• ki . ' 
' ıy~I\ s ,~ntakas §1 yakalanmıştır 
r.a~ 11;j • ınd d • 
le l\lt\ııı.._ Şı, ıoka... ~ a tramvaydan 

tlf(! ı.. Nt, }? gı kırJet } • • 
ı-,k ı;ı~ 31 ırınla d en 6 kışı ra 

ttıu,. 1 kit0 k r a Yapılan teft:~ 
'""der c ?Oek k 

e CdiJ . no san buluna-
tnı§tir. 1 

tapmiy<l göresiniz ...... 
Çünl:ü derhal müthiş bir pislik, lı~ 

kımsızlık ve tahammülsüz kokularla 
karşı!a;manız mukadderdir .• 

Geçen gün arkadaşım foto Ali i':o 
berab:r buraları gezdim. 

tlk ı..aptığımız Piremeci Mehm:t 

sokağının pisliği görülecek şeydi Bı~ 

rada, ranki, şehrin temizligi için Beli'! 
diyenin son günlerde yaptığı p:-.. pil 

ğandalarm aksi ispate çarışılıy0ı . lu. 

Yolun ortasına atılmış kavun. kJ ı 
puz :Cabukları mr istiyorsunuz, 1-..~ gi 
bi kokan yemek artıkları mı. mu:1 ılnr 

kağıt parçaları mı, kırık ;işeler mi 
Akla geleb:te:ek her türlü çöp etr;;ı'a 
yayılmıj duruyor ... 

Bur.m 1stanbulun en büyük iki cH: 
desini birleştiren bir sokak, degil, sarı 

ki bir çöp sergisi. 
Tepebaşındaki yansokakların p:s!~ 

gini evvelden bilirıJim amma işin Lu 
raddey~ Vardığını hiç bir zaman t::ıhn~ir: 

etmemiştim... • 
Arkadaşım Ali çöplere baktı. S,:,.ıra 

dayanamamış olacak ki: 
- Galiba. dedi. Belediye t~urayı afo

roz etmiş, semtine uğramiyor L 
Do~tumun sözlerine yabancı bir ser;· 

cevap verdi. 

- Belediye ne yapsın!.. 
Heml'n dönüp arkamıza baktık. Ld. 

f•m za karışan, get'\ççe bir ut!amdr. So. 

•si binbir çeıit çöplerle Jolu lu 
lağım ağzı T epebaıını piı kokı.1la 
rilezehirliyordu ( Y cuııı yarı!1) 

Yazan: Habeıcı 

Tepeba§ırda oturduğu için r·:fo ve pis kokular 
ğa mecbur kalan bir aile 

araıınJa ya§amu 

kağın başındaki ilk apartmanın kaı:-ı ı' 
sınd.ı durmuş bize bakıyordu. $C'lnr:ı 

yerinJc-n kalktı, bize doğru geldi 

- Brn şu büyük apartmanın kapı 

cısıyım, ism"m de Mustafa diye ken. 
dini tamttı ve sözüne §Öyle -devam f't '.i 

- Halimizi anlatmağa liizum yok, 
Gözüniizle görüyorsunuz.. Fakat btın 

dan mesul yalnız Belediye midir? B~:-

ce hayır ...•.. 

Belediye günde bir defa burayı :-ıni:r. 

liyor. Binaenaleyh vazifesini yar,irl•= 
demektir. Fakat gel gelelim, komş"l:> 
nmız:ı. Ellerine ne geçerse doğru !'o!u 
ğa fırlatıyorlar .. Burada öyle insar.!ar 
var ki, bir çöp tenekesi bulunıdurmah 

tan ise, evinin önünü çöplük haline g l" 

tirmeği tercih ediyor. Sonra 'SOk<'P.' 

mızda <'tuz - kırk odalı büyük v;: ha 
rap bir bina var ki burayı oda od;ı \i 
raya v.!riyorlar .. İçinde elektrik tertan 
tr bile bulunmiyan bu köhne yt"rin ı:a 

k:nı~ri ekseriya bekar adamlardır .... . 

Bunlann içinde gcc:eleri kafayı çt:~:l' 

çekip, ı;onra midesi bulanır.ca, ba~ı;,; 

pencereden uzatıpp. mk1esinin ıgıc:-ç 

muhteviyatını sokağa boşaltanlar c!a 
eksik uegil .. 

Di~e-: taraftan sokağımızın karrnlı 

ğınd:ın istifade edip geceleri kö~e :>a~ı 

nı ayak yoluna çeviriyorlar •. 

Eg~r sabahları apartmandan ;ı?\l·ğı 

mızbol su ile yıkamasam, :;:•mdi kolaı 
dan 4 uramazdınız buralarda. 

Di~er taraftan. apartmanımıza art •k 
kiracı tla gelmez oldu.,. 

Kim gelip baksa: "Aman bu pis ~v 

kakta oturulur mu? .. deyip !<açıyor .. 
B--ıı:c Belcl:iiye buları temizle ne ~l 

ginden degil, buraların böyle m~ .. hc' c: 
lik haline -.okulmasına müsaade e•~i 

gi için kabahatlidir ... 

Xap•cı Mustafa uzun uzun der ~·ni 

döl: " iikten sonra, blzc her odasını.ı ":I}' 

rı bir tileye kiraya verildigini SÖ!'ltc: 

gi harap evi göster.di: 

- Buranınne kadar pis tutulduğunu 
iyice anlamak istiyorsanız geliniz de ı 
bizim apartmanın üst katına çıkalım. 

Bahs~ttiğim evin balkonlarından biri 
sinin ··<'smini alırsınız, dedi. 

Dört, beş kat merdiven çıktık .. Son 

ra çamaşırlığın taraçasından agağı b'?iı: 
tık. Karşımızdaki evin balkonu h~ki 
katcn görülecek şeydi., 

Yukarki büyük resimle tesbit etH 
ı:;imi.ı l tı manzaraya, degil mesku•ı bi;

evde, b:r harabelikte dahi ender tesadüf 

ed:lir,li. 

Kapıcı Mustafa parmağını untıı• 

bu çöplük ba~konu gösterdikten son~a: 

- Artık. dedi, daha uzun lafa lü7t:m 

var mı! 

Ali işini bitirmişti. Hep b~raber tek
rar aşağı indik: Meııdivenlcrde: 

- Galiba Tepebaşının en pis s.:>kJğ1 
bu sokak diye söylendim ..• 

Kapıcı uzun bir: 
- Hayır! ile sözümü kesti . B :lakis bü 

tün berbatlığına rağmen bizim h;ılinıi 
ze r;cn:: şükür etmek lazımdır .. diyoı rlu 

Kap,cı Mu•tala 
ğın pi•ligini 

Haberciye •oka 
gö.teriyor 
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KURUN' da 

Kedi katliamından 
haberdar mıs,nız ·ı 

Gazeteler yazı.lıla.r: lst&nbul belediyesi 
§ehir içinde doln§a.ll kedileri toplamak için 
bir kedi ölUsUnü 5 kuruııa satın almağa ka. 
rar vermtıı! Şimdi ııısız, gUçaUz bazı aeraerl. 
ler ra.stgeldlklerl kedileri ta.şiar, aopalar ile 
vurarak aokaklarda öldUrUyorlarmııı! 

Şehri plııletmelerlnden ba§ka umumt aıh. 
bat için bir tehlike otan kedilerin toplanma_ 
ama, bunıa.rm vaktlle köpekler lçln, yapıl. 

dığı gibi meııelA Hayırsız adasına götUrülllp 
bırakilmıuıma, hattA hayvanlara f'Z& vermı. 

yecek sureae öldUrtılmetdne bir §ey demtyo. 
ruz. Fakat tııtanbul aokaklarında bt'~ kuru~ 
Jçin bir kedi kaUIAmı yapılmasını da lnSan. 
lık duygusu ve ahlA.k düaturu ile telif edC'r 
bir tedbir bulmuyoruz. 
Sanıyoruz ki tatanbulda hayvanları hlmR.. 

ye için teşekklll etmiş bir cemiyet vaTd•r. 
Acaba bu cemiyet kedi katııA.mmdan haber. 
dar mıdır? 

(Hasan Kumçayı) 

CUMHURJYET'te: 

lstanbulun sıhhaU devlet 
meselealdlr 

!stanbul Jloelırlnin kendlai TUrklye için bU. 
yük bir meaelc olduğU cihetle biz devletin 
ve halkın bu e§siZ dünya merkezllo himmetli 
bir al!ka.sı lUzumunu aynca mevzuubahs e. 
deceğiz. Fakat T:Urkiyenin aıhhatı her gUzeı.. 
liğin fevkinde otduğU için aıhhat ve Bihhl 
mUeaııeaeler l§lnl o umuınl plA.ndan ayırara~ 
mUstaklllen ileri aürUyoruz. Eğer devlet la. 
tanbul ııebrfne yalnız aıhhat mUeucaelerlnln 
tekemmUIUne ve fdaremne aa.rtoıunrnak tızc. 
re Uç dört yüz bin liralık bir yardım yapar. 
sa bir o kadar parayı da htanbul şctırl 
kendlllğindcn tedarike lmktn ve kuvvet bu. 
ıarak böylelikle latanbulun ınbhat butçesi 
kolaylıkla §lmdiklnln iki misline çıkarılmııı 
olur, ve dedl.ğimlz gibi bu geni§ hamle ile 
görtllecek tııter de ona göre mepsuten mUte. 
nasip ıekllde ıimdlkinln kat kat fazlasll• 
tahakkuk etmııı bulunur. 

Misal olarak bu fazla lmkA.nla !araza çolı 
güzel ve çok temiz Cerrahpa.şa haııtanemi:rJn 
olduğu yerde .renı yeni pavlyonlarla ta tram 
vay veya demlryoluna kadar tevili olunduğU. 
nu dU~ünellm. Bunun tııtanbul için ne büyük 
kıymet ve ne derin bir menfaat teşkil cC:e. 

ceğlni kolaylıkla anlanz. 
TUrklyemizde ınhhat l§lne birfncl ehemmi. 

yet dE>receainl \'ermek mecbll?iyetinde bulun 
duğıunuz cUmJE>ll)lzln ~dlr etuğtmlz bUyUk 
bir hakikattir. Sıhhat mUesaeselerf ltibaril~ 

bütün memleketimizin §lmdikl halde bile en 
bUyilk merkezi olan 1stanbulu bu bakımdan 
tekemmüle ısevketmek nlsbetle kalay bir iş 

olduğu içindir ki bunun her yerden önce t11. 
tanbulda ele alınarak ikmal olunma.,ını il'I. 
tlyoruz. 

(Yunu.! Nadi) 

Londra deniz 
muahedesi 

Bizim de iştirak ettiğ"mi:ı 
müzakereler hakkmda 

Avam Komarasında 
izahat verildi 

Londra 21 (A.A.) - Röytcr ajansı bildi. 
rlyor: 

Dün, Londra deniz muahedesinin taııd;Jd 

hakkındaki kanun projesini, ikinci kıraat 
için, Avam kamara.sına takdim eden Amiral. 
llk dairesi parlamento mllste:an Shakeııpc.. 
are, demlı,tir ki: · 

.. _ Bu mesele hakkmda şimdiye kadar 
TUrklye, Norveç, İs\'eÇ, Danimarka, Fin. 
l!ndlya ve Polonya ile müzakerelere b~lan. 
mış ve bütün bu de\'letler, teferrtiata alt 
bazı ikinci derecede tadilltla. Londra d!!nlı. 

muahedesinin umumi prensiplerini kabul 
etmişlerdir. Ayni zamanda Ytınanlatan , .e 
Yugoslavya ile de mU1.akerelere g'lrlşllmlş. 

Ur. Bu suretle, bu küçük Ye rnUte\'aZl Lon. 
dra deniz muahedesi. pekllA. umumi bir m•ı. 
ahedeve hııc•an~ç olabilecektir . 

Tifo vakal11rı 
DUn ,eblrde 25 tifo ve 2 eliften vakası ırö 

rtllmU~tUr. Tl!onun azalması için şırtdetll \'e 

oehrf temlz11yecck bir yağmura ihtiyaç ~P
rUlmektedlr • 

Hele ıyanımızdaki sokağı bir gezin Jc. 
sefaletin derecesini asıl orcla gör~c~;c 

siniz. 
Bunlan konuşuncaya kadar kJI n.ın 

önüne gclmiıtik. 
Yolun kögesinde kavun kabuklııı. 

krapuz artıkları olduğu gibi duruyo ·:{u 

Mustafa gezmemizi tavsiye et•i;i 

b:tiıik sokağırı yolunu gösterdikten 

sonra: 
- Şimdi siz gidince ben de §U ;öp 

leri süpürecegim amma, bakalım ;;,,;ı 

milz gene kaçdakika temiz kalabil:c:v., 

Akşama kadar yüz kere süpürsek. yü~ 
kere pislcyorlar, ben de bıktım doğrıısu 

artık ,.. Dedi.. 
HABERCl 
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lspanyo lar Asilerden Türkiyede ilk 

.. k I televizyon yuze e açıyor ar Bu seneki yerlimrllar 

1 · ıd •• ·· ... d b. sergisinde yapılıyor . s yan 1 n y l ı on um un e 1 r lktiJıat vokill dUn öğleden sonra. Türko!ls 

Çok Şe h; r 1 erde a SAi 1 er ·ı n !sta.nbul ııubesine gelmtıı ve orada. geııel it-
i ha..la.t rejlminJn tatbikatı Uzerinde tetkikat 

b k 1 
• yapmıştır. BU arada. Milli Sanayi Birliği re-a y r a a r 1 1 n d i r i 1 d i isi doktor Halil Sezerle Birlik Umumi KAtl. 

b! Halid GUleryUz vekil tara!mda.n kabul 
edilmiştir. Sa.neyi heyetini uzun mUddet nez Moskova 21 (A,A,) - 'fas ajansı bildiri. 

yor: 

Franko, eğer kendisinin muharip ta'.rat 
hakları tanmmazsa asllerin elinde bulunan 

arazide sakin bütlln İngiliz tebaasının hudut 

h&rlcine çıkarıla.ca.klarmt söylemekle ken. 

disinin ve mUttefiklerinln, kontrolün yenL 

den ~lamasını ve yabıı.ncı kıtalann tsp"in.. 
yadan çıkarılmasını kal!ul eylemek niyetin. 

de olmachğmı teba.rllz ettınnlştlr. E€'er Lon 

dra hUkilmet mahafilinJn kendi lehine uz. 

la§ma ve feda.klrlığa fevkala.de mUnheml.k 

bulunduğunu hergllıı görmemiş olsaydı, Fran 

ko kat'J~n !ngiltereye karşı bu derece 

küstah bit' tehdidde bulunamazdL Franko_ 

nun bu beyanatr, İngiliz uzlaşma pJ.9.nlarma. 

ha.kik! cevaptır. İngiliz harlcl siyasetinin, 
Fran.konun Londraya hltab1-n yaptığı bu 

kUstah beyanatı, ''İngiliz İmparatorluğunun 

muvaf!aki:yetıeri ve başariları., arasına kay 

dedebileceği çok ~Uphelld!r. 

/ 
Astlerin tayyarecileri 

·~ıman ve Jtalyan 
Mıı.rsilya. 21 (A,A.) - İspanyol hüklunet. 

çilerinin ellerinde bulunmakta olan İspanyol 
limanlarından avdet eden Maine admda.kl 
İngiliz ha.stQlle vapuru, 84ti millteclyi ha.mil 
olduğu halde Marsilyaya gelm1ııUr. 

Bu mUJtecilertn yedisi tayyareci olup bun.. 
lardan iklsl Alman ve beşi İtalyandır. Ve 
hüktlmetçiler tare.fmdan esir edllmfıılerdJr. 

Bu tayyareciler, halihaz:rrda asUerln nez. 
dinde bulunan esirlerle mübadele edilmiııler
dir. 

Astlerden kaçanlar 
CebelUttarık, (A,A,) - Algeslra.s ve LaL 

neada birçok kimseler kurşwıa. diZiltniştlr. 

Bunlar, askeri hüktlmetln yıld1SnUmU mlliıa
sebetile çekilen bayrakları indirmek ve ~t. 
maktan suçludurlar,. Birçok kimseler Alge_ 

s:lrası::IP.n ve mmtakanm diğer şehirlerinden 

buraya gelmektedir. Bunlann ekserisi yüze. 
rek kaçmaktadırlar .. 

Frankıo yeni kıymeti 
Parla, 22 (A.A.} - Frank b&şında. 43 mi. 

llgram altın esası tizerinden attın mevcudu. 
nun yeniden' kıymetlendirllmesl üzerine tn. 

gillz lirası 112 franga tekabül edecektir. 
Bu kıymet halihazırda daha fazlaya. çıkmrıı 
bulunmaktadır. 

Çin - Japon ihtilat. 
kapanıyor mu ? 

Tokyo. 22 A.A.) - Dün akşam Çin 
kıtaatı, evvela çekilmek istemedikleri 
Loukotchias ve Papaochan'dan tama
miyle çekilmişlerdir. Burada söylendiği 
ne göre bu çekilme, vaziyetteki gergin
liği izaleye medar olmuştur. 

Pekinde ihtiyat tedbirleri 
Hongkong, 22 (A.A.) - "Röyter 

ajamu muhabirinden,, Pekinde ikamet 
etmekte olan !tngiliz ve Amerika tebaa
sma, sefarethanelerin tehlike işaretleri 
duyulur duyulmaz ''.emniyet noktaları,. 
rida toplanmaları bildirilmiştir. Hong
kong m:meurlan, Japonların Pekin ya
kınında bulunan Çin kuvvetleri hudu
duna karşı yapacakları bir taarruza her 
dakika intizar edilmekte olduğunu bil-
dirmektedir. ' 

Anlaşma teyit ediliyor 
Tokyo,, 21 (A.A.) - Domei ajan-

8ından: Hiiktimet Çin ve Japon askeri 
makamatının pazart.esi günü saat 11 de 
mahalli bir itfül.fname akdetmiş oll:luk
larıru teyit etmektedir. 

Avam kamarasında t 
Londra, 21 (A.A.) - Cranbornc, ı 

Avam Kamarasında, Wangping'in Ja-

pon kuvvetleri tarafından bombardıman 

edildiğini teyit ederek demiştir ki: 

"- Wangping, iki saat evvel yapı

lan bir ihtardan sonra bombaıldıman e· 

dilmiştir. Bu hareket için krtaatırun bir 

gün evvel bir Japon zabitinin yaralan

masiyle neticelenen hücumlanna muka 

bele addedilmektedir. 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
leket iktısadiyatı ve hayvancılığı tehli
keye girmektedir. 

3 - Şehir Meclisinin iki sene evvel 
verdiği karara rağmen mezbaha ücre. 
tinin kilo yerine baş üzerinden almnıa 

SI bu işin hayvanc.ılrk ve halk zararı. 
na devamınm başlıca sebeple:rindendir. 

4 - Tesis sermayesi 1,000,000 Ura 

olan mezbahanın senede 1,200,000 li. 
ra gelir vermesi gayritabiidir. 

Bu rapor dün Türkofisten merkeze 
gönderilmiştir. 

1 Belediy·eden tebliğ edilmiştir. 
Şehirde pek fazla miktarda kedi ürediği 

görülmüştür. 

Şokaklarda ve boş arsaların en pis yerlerin
de ve çöp tenekelerinin içinde dolaşarak bu
ralardan aldıkları hastaIJk tohumlarını evleri
mizin en temiz köşelerine ve hatta kucakları
mıza kadar · taşıyan ve zararları hizmet ve fa
idelerinin çok üstünde bulunan bu mahlukları 
artık fazla üretmemek icabettiğinden Belediye 
sokaklarda ve boş arsalarda bulunacak kedi-

' Ieri imha etmeğe karar verıniştir. 
Binaenaleyh kedilerini seven ve onlann 

ölümünü arzu etmeyen şehirli!erin kedilerini 
evlerinde muhafaza ederek sokağa salıverme
meleri ilan olunur. 

Belediyenin bu kararının tatbikine yardıın 

etmek isteyen halkın zahmetine karşılık olmak 
üzere Belediye Dairelerine teslim· edilecek her 
kedi için beş kuruş verHccektir. "4455" 

dinde alıkoyan İktisat vekili, DokuZUncu 
yerli mallar sergtat ve sanayicilerin serbest 
Jthalft.t rejlm1

1 
hakkında gfütl§lerl Uzerlnde 

rna.Iılma.t a.!mıştır. 

CelA.I Bayar geç vakte kadar o:iste kal. 

mıştır. 

Yerlimallar sergisi 
Dokuzuncu yeril mallar sergisinin önUmtlz 

deki salı gUnU, eaat 16 da. açılması taka.rrUr 
etmiştir. Milli sana.yi birliği Başvekil İsmet 

Inönünden sergiyi bizzat açmasını rica et. 
miştlr. Başvekilimiz o gün bizzat serginin 
küşadını yapacaktır. 

Serginin beş a.ltı gUn içinde yetl'Ştirlleb!L 
mesi için geceleri de çalışılmaktadır .. 

Bu ırenek1 sergide - :ınemleketıınizde Bk 

defa olarak - televizyon tesisatı yapılmak_ 
tadır. :Mektebin konferans salonunda verilen 
temsiller bu tesisatla bahçede de seyredile~ 
bilecektir. 

Elektrik 
Ş~rketınin 

bir kurnazhğı 
(Ba§ tarafı 1 incute) 

tertibatı yaptrrmanuş, elektrikli afiş 

takmamı§ olanlara yeni tesisat yaptırır

larsa yüzde 7 5 tenzilat göreceklerini 

haber vermişlerdir. Bu kararın tebliği 
fu:erine binlerce magaza ve dükkan hu 
tekilde tesisat yaptırmış ve filhakika 
şirket bu dükkanlara cereyanı yüzde 
7 5 tenzilatla kaydeden birer ıdc saat 
koymuştur. 

Aradan iki ay geçince şirket bu ma
ğazalara birer kağıt gönderip "ahvali 
hazıra?,. ve mukavelenin bilmem hangi 
maddesinin hangi -şartlar.ı muç~bnice 

yüzde 75 tenzilatın yüzde elliye indiri-

leceğini haber vermi~tir. Esnafın- kimi 

bunu kabul etmi§. kimi etmemiş, fakat 

üzerinden iki ay geçmeden şirket bu 

ıdefa da tenzilatı büsbütün kaldırdığını 
abonelerine tebliğ etmiştir. 

Esnaf, şirketin çok oyunlanm _gör
müş olmakla beraber bu kadar ustaca 

tertip edilmiş son oyunu karşısında şa

ş.mp kalmışarldrr. 

Bu vaziyet karşısında tesisatlarını 

Satyeye veresine yaptırmış olan kapalı 
~arşı esnafı hep birden taksiUerini ver
memeğe karar vermişlerdir 

Bu defa da şirketle esnaf arasında 

bir çekişmedir başlamış, fakat şirket 

bu i§te pek ileri gitmig ollduğunu anla
riuş olarak ki sesini pek yükseltmcmj§
tir. Şimdi elektrik şirketi bu nevi tesi
satın cereyan parasmr tam olarak al

maktadır. 

Esrarengiz 
Alman 

tahtelbahirleri 
Londra 21 (A.A.A) - Portland deniz 

ına.kamatı 19 temmuzdaki Portland Blll tıa.. 
diseııi hal\kında büyük bir ketumiyet muha. 
faza ediyorlar. 

Verilen ma.fümata. göre, tahtelbahlrlerle 
mUcadeleye memur filoya mensup bulunan 
Vol!shound Destroyeri açıkta ınanevra ya.pL 
yor ve bu manevraya torpil toplayıcı gemi.. 
!eri de lştrrak ediyordu. Bu sırada, denizaltı 
nı tarassut edenler ya.bancı bir tahtelbahir 
gördüler ve gemiyi suyun ytlzüne çıkmıı.ga 

davet ettller. Fa.kat tabtelbahJrin zabitleri 
'j bu emre ancak civarına torpil atıldıkta.n son 

ra itaat etmiş ve kumandan isticvap edildik 

1 

ten sonra tahte!bahir!n yoluna devam etme. 
Fi~0 mtisıı.ade edilmişttr. 

Ketum tlavranan am'raHık 

hadiseyi kapatan bir tebtiğ 
çıkardı 

Londra (A.A.) - Portlaııd h!d.L!ıem hıı.k.. 
kında &hriye b&§ka.nltğmd&t.ı yapılan bir 
tebliğde bir Alman denizaltı gemisinin 19 
temmuzda !ngillZ Volfshound Destoryert 

, tarafmda.n suyun yüzüne çrkınaya mecbur 
edildiği hakkında gazeteler ta.ra!mdan veri. 
len ma.ICmatın yanlrf oidugu bildirilmekte_ 
dir. Destroyer, kendisile birlikte manevra 
ya.pan de denize dalınış bulunan 'bir !ngfltz 
tahteJba.hlrlne suyun yüzüne çıkmak tçin 
1şıı.ret vermekte iken bir Alman denizattr 
gemist o akmtarda.n geçmekte bulunuyOt'du. 

1 
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lstanbul 
Belediyesenden • ı\ 

60" t. '- lstanbol Belediyesinin EoıiV s1 
ve Fatih şubeleri içinde 28 temmuz 19 ~
tarihinden itibaren ve Beyoğlu ve ueşl , 
taş şubeleri iç!ode 5 ağustos 1937 tarlb

10
1 

den itibaren arkahkla her nevi eŞY" , fV 
taşınması yasak edilmiştir. Ho yasalı rl 
kısa zamanda diğer Belediye şubeıe 
mıntakalarında da tatbik edilecektir· 
ı . ıM 

2. - Eminönü Belediye şubesi iç 11 e 
Va:deharn tskeJesindeo Yağ iskeıes101., 
uzanan kıyıdaki hamal böiU klerJyle ıpÇ ı 
le Asmaaltı, - Oa'Zciler ve Çt.;ekp8ıs', 
hamal Hölüklerl ve Galata cihetinde fııı; 
kapanı iskelesi bamel bölüğü mıotak111~1 
nnda, bu sabalar içinde lialmak \Te ~ol 
bir surelle dışarı çıkmamak şartiie 1 e1 1 

1937 tarihine kadar arkalık kullaoıllJl:ı; 
sına müsaade ~dllmtşttr. Bu tarihteJJ 1 ',ı 
haren bu sahalar içinde de el 81'8bıı1~ıf' 
veya digw er nakil vasıtaları kulhınılacBJ; 

8' 
3, - Taşıma maksadlle kUfecilik fı,, 

pılmasına muvakkaten izin verllıııiŞ 8, 

Şu kadar ki bu taşıma usulünden · ıntııılı ş• 
sJren kDçük hacimde zatı eşya ve e'f el~ 
yaslle bavayicl zaruriye taşınması tÇ11ı 

i stlf ade edilecektir. Hiç bir küf eye e 9, 
kilodan fazla yük 'ko'nmayacağı gibi k0

11 ~ re 
cak eşya da gerek ytiksekllk ve ge ~' 
genişlik bakımından küfeleri on beş ~~e 
timden !azla geÇmlyecekth~. Bav'!~ ~ f 
çanta gibi zati eşya ile çiçek ve ftdal11

g 

bu son kayıttan istisna edilmiştir. 
. ~ 

4. - iskelelerde deniz vftsıtalarııııl;, 
kara vasıtalarına yükleme ve boşalt,~ 
işlerlle kara vasıtalarından mağazııl8,~ 
ve hanlara boşaltma ve buralarda 1'81.~ 
vasıtalarına yükleme işlerlode ar1'8 

kullanılması şimdilik caizdir. , d9 
5. - Şehrin muhtelif mıotakalarııJ et 

bulunan ve araba, kamyon ve kaoıY'oJJ 9_. 

gibi vasıtaların işlemesine müsait olıı11~ 
yan dar ve .dik yokuşlarda nakliyat IÇ~iı 
arkalık kullanılabilir. Ancak bu ııe11~ 
eşyanın yokuşların başına kadar st8 

,,

veyahut kamyonla taşınmış olması uııo~ 
geldiği gibi taşınacak her parça yiil' ı~ 
yetmiş beş kllodan fazla olması es 
d~ğlldlr. 

dtl~ 
6. - Her tUrlil deniz vasıta!arııı 1e 

yalnız kıyılara kadar · k6mür, kulJJ 0, 
tuğla ve çakıl ve kereste taşınmasııJ 
arkalık kullanılmasına izin verilmlştlt' 

. . 8~1 
7. - Bu teohlhler şimdilik seyyar 

tıcılar hakkında tatbik olunmayacaktı~ 
~~--~~~~~~~-B-._~ 
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Sit it 
: Vibert'in llliaafu kaldığı Stifen F reyzmn çiftligi buruiy ili 

Çıftçt CC\' 
-. E.tb ap verdi: 

ette E.lbct 
d~-. Bir ku§~· tc. ... 
dit \'c bu k nuz olduğunu farze
bit 1-lavayı uıun kanatları kuvvetli 
~ .. ~Yeti \'ard Yararcasına uçmak ka
~ll\ak kr. Bu kU§u bir kafese . 'de e~ anatlarını kullanmasına 
c Çiftçin. rnernek doğru olur mu? 
C\ra •n zevc · k • b' P \'erdi: esı ati ır lisanla 

ket -.] Hem pek ı· 0 Ut. za ımanc bir hare· 
-. D·· 

~h U§Ün" .. 
hir Üyük i&ti:ulanz ki bir genç ada· 
ti) ~llatkar t vardır. Kendisi 
ı.:.aci:y}e 'ti ruhu taşır, öğrenmek ih. 
U\ı}'\jı_ .1anar Ş"h 
b- "'Ve h k · . 0 rcte kavuJlmak 
il' ~ .. L er esın takd' y ' 
~ ~tn 1 . ır edebileceği 
bit hdir. 

0ı:C\k ~abıliyeti vardır. A
la~llci~ .dcsı kuvvetlidir. Böyle 

lt t\i~~t re adi bir hayata bağ. 
~ .. S,. a'·,1 o rnaz mı? 

l.lrıd 0Qer M' · F 
trıa· e İftih ' ısıs rey.ter.in yü. 

ısc . ar ve arz l kar 
~ttj • llırı b ı· . uy a ışık bir 
. ıı r e ırınesıne S "f F 

Ilı ~I . ~Ünde d h ' tı en rey-
lcbc "tacak çizg; ?funa gitmediği-

~· oldu. 
1 

enn aörünmeaine 
le . ıtacıı 
• ti11j k arının ne .. 1 de arı," ıldan ziy d 80b~ eınek istedik 

t-. <ıtnl§lardı a c ır sevki tabii 
ııt ~ . 

~ôtUrıd·~Y huna dikk 
Sık~ u ve söy} at etmemi§ gibi 

arılattı. ernek istcdig" ini a • 
'0" . bu;-.. lc ~lunuz V .. 

cliii u bir İıtidadıeyn ın Yühelmeye 
h. • teve . Yar O 
~<cı ~... rnıycec .... b • nu sevme· 
~et olg~k Pckg~ çiftlik hayatı· 
tıi te ~· Onuıı ka 11ll4ne bir ha~ 
•itıj ... cr~bc etTne . nat arının kuvveti. 
h ... ru sıne rn" 
aya.ta .~adan ay la Usaade etmeli. 
te~i Rotürecek tı tak kendiaini 
tohr~ ederim ki ~olu •eçain. Size 
tckı·f· Ve ikbaı u Yol oğlunuzu 
bir 

1
..}_tn t u · B e götiirecektı· s· 

t a~rtı · en ha r. ıze 
1tillıa ırn. Ak ~tta Yapayalnız 
.. eYok ra~ 

~ı.trı · Be · nından haJka 
>,.~et\ biria· nı lcvcn ve be . d" 
~dı" ırıe d nı u-
bir ka~ ?öhretİe~~~ değilim. Ka
bir oğı C§ırn, ne ba ar ~ecek ne 
Yallaya~rn var. Ev na varis olacak 
adamım nıl, t&rnarn:\· : amamiyle 

Sca· · ıy e kırnsesiz bir 
tek b· ınde h 
"' ır hul·· er kalbe . 
~ etr. tın ve t ~ır edebile-

. ...._ .;: ecasur vardı. De-
ırı k b eklir· 
o a ili}' 1 ırn ıu. 0"'1 
lltın )'''ket Ctini . · k' g unuz V eyn· 

'tık~a .u Sek b· ı~ ıtaf ettirmek 
d ... sıyfe 1 ır ınsa d • 1~ için k 0 acaktır n .. ereccsine 
~k iat . endiıin. . Oglum olrna-
ccı erı- ı evlat} k d' 
"• ıt Ve ia :••. On 1 ıye al-
~ıı-.. lı..J-d U be-L .... 

·•ı, M "Cl ı o) • CUJer goture-
~~. f'.,Calelci be a~ sanati öğretece-
\ı -ırunk'· nırn rn 1 ... b ~. O u en Çok b es egım o1a-
I aj Ve .kun Önü d una kabiliyeti 
Utı~a,1 1 ba.ı ihti n e Parlak bir istik-
lirı. "tadır l'llalleri 1 b 
b.-'" 8er . Y l açı tnıf u· 1 
~ kabırebilrtıekl~" ~ız, teklifimi ye-

L• " tı J ıgırn . . 
ht il«tf· t L tdiJm ••. l ıçın bazı tart 
-""l(ı •• ". -ı a~ 
~ '~~ ır ;·az rü :•uı. 
t\ıiti'l'ı )Q~ .. o~ zgan agaç yap· 
c;cı{Clt\f\l. lıtıdc hc:yrdu. . Misis F rey

~dıt Ze,.c. ecan ızleri görü

rak ihtimamla ve sonuna kadar içti. 
Sir Vibert: 
- Şartlarım şunlar. diye devam 

etti: Y almz kabd veya reddetmez· 
den evvel önce iyice düşünmenizi 
rica eedeceğim. Evvela, oğlunuz siz· 
den ebediyen ayrılacaktır. Kendisini 
.. oğlum., diye okuttuktan ve yetiştir 
dikten sonra beni yüz üstü bırakıp 
buraya dönmesine katiyen taham
mül edemem. Benimle gelmek ister· 
se evinden vaçgeçmesi icap eder. 

Çiftçi: 
- Pek ağır bir şart!.. Dedi. 
Kansı tereddüt gösterir bir §ekilde 

ba§ını salladı. 
- Ağır ... Evet.. itiraf ederim ..• 

Fakat... Oğlum diye yetişdirdiğim 
bir çocuk bir gün beni bırakıp bura
ya geliverirse bütün zahmetim bota 
gibnez miL 

Veyn'in yüzü solınuıtu. Dudak. 
lan titreyordu. Hiç bir şey söylemi
yor, mütemadiyen annesinin yüzü
ne bakıyordu. 

- Ona i endi oğlum ~ibi bakaca
ğım ismitti taşıyacak., Mesela onu 
herkes V eyn F f eyzer Vibert diye 
çağıracak. Kendisinin adıma şeref 
vereceğinden eminim. Bu arada be
ni iyice anlamanızı da isterim: Ben 
ne iruıaniyetsizim, ne de zalim. Size 

• "Oğlunuzu bir daha göremiyeceksi· 
niz, ondan bir haber alamiyacaksmız 
demiyorum." Hayır. Bunu aklımdan 
bile geçirmem. istedigi zaman gelir, 
sizi görür. Fakat esas itibarile siz ço. 
cuk üzerinden elinizi çekmelisiniz. 
Eger oğlunuz umduğum gibi mu
vaffak olursa herkes kendisini par· 
makla gösterecektir. O zaman kimin 
oğlu olduğunun bilinmesi mevkiini 
sarsabilir. 1 

- Oğlumun hiç bir zaman ana· 
sn:dan, babasından utanacağını san 
mıyorum. 

- Sizden utanacak değildir. Met 
hur bir adam olursa bir çiftçi ailesi· 
ne mensup olduğunun bilinmesi bel 
kide mevkiini sarsabilir, dedim. Siz 
çocuğu fedaya razı olursanız bu ra
zi oluı tamamiyle fedaya razı olmak 
şeklinde olmalıdır. Bunun akla en 
muvafık gelen tekil olduğunu siz de 
takdir edersiniz. Size üç gün mühlet 
veriyorum. Sonra bana karannızı 
bildirirsiniz. 

Sir Rey Vihert bunlan söyle· 
dikten sonra hafifçe selam verdi ve 
çekilip gitti. 

-3-
Sükutu önce çiftçi bozdu: 
- Ben oğlumu satamam diye ba· 

ğırdı. ( Detıamı vnr) 

-
Lefkoşa 

Muhasara edilerek elli bir glln 
sonra büyftk bir muvaffaldyetle 

Zaptedildi 
1750 yılı 22 temmuz ı-Unu, 367 ae'le evvel 

bugün, Lala Mustafa paf& muazum bir or. 
du ile Utkoş& önUne gelerek tabyeltre bü. 
c..uma geçti. 

Mustafa Paşa. yedi fırkayı yedi tAl:ıiyenln 
karşısma yerleotırdt. TU.zla. kapısının .olun. 

dakl Bok ve K&t&ro tabyu1n.ID k&rJıamıı. le. 
kender bey, kararg!hm sağma dU,en Davila 
t&byeılııe Marq beylerbeyi Muetala ı:ıaıa .• 

Tripoli tA.byeıine de Halep valili Dervt' pa. 
~ çadırlar kurmuf)ardrr. 

Donanma Piyale p&§&llm kumanda,ında 
ldJ. 

IAla Kuat&fa P&J&, imdada gelme9l bt!kle 
nen dütman donanmuınm mtktan b'!.kkm-

fla mat(mıat ile beraber ne vakit ve nangi 
yoldan geleceklerfnl de ö~nmek 11.zf!re 
fedailer göndenntıtJ. Fak&t bu mUd '•t zar. 

tmd& LefkOf&IUD bombardımanı Ofd1etı-:ı df'. 
vam ediyordu. Ma.hıur kalnn Ven .. ıtkl!ltr, 
b1lnlerce devam eden bombardıman iM aon. 

ra umum1 bir huruç barekeU yapmaıf9. karar 
verdıler. Fakat bu kendilerine çol< patıalıya 
mal oldu. Çok mUhim miktarda uyia.tıı ~
radılar. 

Lala Mustafa Paşa, huruç hareketlne ce.a 
ret eden dll§manı son bir hücumla tamarı111P. 
ttıııturmafa karar vererek mubasar'Ul•n eW 
bh lncl ıunu şiddeW bir bUcutn emrl verdi .. 

Anadolu ve Kazman a•kerlerl, ilk atı!ıtta 
kaleye yabafımflardı. Bura.da 4u:ınadan 

nldıTdila.r ve p.rk t&ratmdan lçert rtr:'Uer. 
ıı:m bir gündUr orduyu ufr&ftlran ve eW 

bir 1'Ülldür bütün kudretini n.rfeden muka. 
' ''!11't eden malaur kuvvetler f&fkm& Mil 

C!Oler. Kaleye glnufe b&§la.yaıı ilk <"arpı~ 
ır.ada umuml vaU Nlkola Dand·ı.lo ile 

blr çok aaker öldtır01dllle.r. 
Kumandanlardan biri: 

- Elll gUndtır k&rfı durduk • IODUA& lca. 
~ar harp edellrn • diye ukerl tep ~tJn#\t 

ntedi. Fakat kaleye ıtrea TOrk askerkrl 
durmadan ba.rbedlyor, yorucu muhuaraıtm 
raferlnt biran önce elde etmek laUyorlaMı. 

Ttlrk ukertntn kaleye ıtrdllfnl ~~aler 
artık mukavemet edemediler. çotu kend! 
uıımı kurtarmak lCID lMreeJf bıraknak kac; 
mağa ba1ladı. 

Lata Mu.tat& Pap. Ttırk ~ l..e!ko,a 
kaleal Uzerlnde dalgalandıktan aonr.a A v~on 
va beyi HU8tata P9f&1'f 2000 klfl De mub&fız 

bırakarak kendlaıl ıramago.ta b&reket et+t. 
Vened.iklllerln elinde yalnız bu kal' \calmr~ 

tı. Bot ve Kirine kaleleri harbe mey1ını v~r
mejen teıllm olmuııatdı .• 

Bu barbln tartht.e Is bırakan en mntıtm 
t.aratı mnttetık ordul&rm utradıklvı lkt. 

tetUr. Paııenm &nayak olmam Ue b&f mUtt-. 
j\k donanma teıktl edllmift.l.. 18" r•'t. 11 

gallu, 8 kalyondan mUte,ekkU olan donan. 
ma da ıaoo top. ıeooo ..ur, 12000 ~mıet 
ve kllrekçl bulunuyordu. 1 

BUyUk zafer kazanmak için barek.ıte ge. 
c;en ıtıo fırtınada Jıleyia adaam& Utlca etmiş. 
ken Lefkotaıım zaptedllditl b&berl d'Jr.ıMıı 

Derhal b!r b&rp nıecllat kuJ'Ul&rak vut.veti 
teUke he.fl&dıl&r. Vardıkları netice. lvlttlrlt 
yapılamıyacağı merkezindeydi. B·ı \'arar. 

dan aonn, bütün donanmanın Glrlt aJ&tm<j 

iltica etmuı muvafık görülerek ha~l:et f'm. 

rl verllı11. Ttlrk donanmaanıı tama.ın'l• i'c.ah. 
vetmeğe ozmetmtı olan müttefik jnaema. 
Glrlde bl1e kola}1tkla muvuaıat edıtm~I 

On beg l&U !xrtIDaya tutularak l.!l~r.,tt. 

Blrço1'.1L"l bUyUk haaar'ar& Ufradtl&r. Vf'D" 

dik sena.tosu, kudreUıiz ve beceriksiz amtrall 
derhal :ı.zlederek cezalandırdı. 

Niyazi AHMET 
,,,.. 44$ iT !O R? 2 &S Z 

Lisan derslerine 
abonelertn 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir dene abone olan okuyu

culc:rımmn 3 üncü son takıitlerini 10 

temmuz 937 tarihine kadar gCSndermclc 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar geJmi· 
yen taksit1erin abone1eri kesilecektir. 

~,.,., ı urnı 1w:mı._ 

Ton Ton amca
nın karısı 

c~ '· ~rap kadehini ±:..L.~> ==::===:==:::::=:::=:::= 
tutuğunu hatırlıya- ı --...--------•....L....;... 

Güzel bir 
sürpriz 

Leman, yavaş yavaş soyundu. 
Dolmuş banyoya bir bacağını sok· 
tu. Sonra suyun içine bütün vücu· 
diyle uzandı. llıkhk cildini okşadık· 
ca rahat ediyor, geniş nefes alıyor· 
du. Ba§ını arkaya doğru eğdi. 

Üç gündenberi Leman zengin 
sabun lüccan Bay Mehmet Davu· 
dun köşkünde misafirdi. Aman! Bu , 
ne güzel bir evdi. Bütün lüks, bü· 
tün modern konfor buradaydı. Hatta 
misafir yatak odalarının yanında bi· 
le hususi banyo daireleri vardı. Hiz· 
metc;ilerin hepsi terbiyeli .. En ufak 
arzuları misafirlerin gözlerinden an· 
lıyorlar.. iki otomobil, kaoıda, gez· 
mek istiyenleri, arzu ettikleri yere 
gö~rmek için bekliyor. Sofrada 
yemekler enfes .. Geceleri hep topla
nılır, kimi çene çalar, kimi briç oy
nar, kimi gezerdi. Velha.sıl cennet 
gibi bir yer .... 

Hele aktamları, çok sıcak günler 
den sonra. böyle rahat bh banyoya 
girmekten keyfin ne olabilirdi) Ban· 
yo odasının penceresini açmıf, su
yun içinden, dI§arıdaki mehtabı aey· 
rediyordu. Saat gecenin on ikişi ol
muştu. Bütün misafirler odalarına 
çekilmiş. Ses seda yoktu. Briçe me· 
raklr dört kişiyi daha, aşağıda, oyun 
oynarken brrakmrştı. 

Genç kadın, içini çekerek koca· 
sm1 dii§ündü. 

··- ZavalJı Celal 1 Ne olurdu· 
O da benimle gelip de ıöyle bir ra· 
hat etseydi r.. . ., 

Kocasmın başında bulunnlama· 
sma cidden üzülüyordu. 

Celal, teker fabrikalannden bi
rinde mühendiı,ti . Çok ~alışıyordu. 
Onun istirahate ihtiyacı vardı. Gel
mek dahi istemiıti. Fakat son anda 
makinelerde zuhur eden bir kazadan 
dolayı yerinden ayrılamamr§tı. Le· 
man davete yalnız icabet etmitti. 
işte timdi, banyoda uzanmı~. mehta 
bı seyredip içini çekiyordu. 

Ne zamandanbcri sud:ı kaldığı
nın farkında değildi. 

Birdenbire odasından gelen bir 
ayak sesi onu ürküttü. Odasının ka· 
pısı açılını§, kapanmıştı. Nefes alma· 
dan, dinledi. 

Hayır, aldanmamıştı. Odada cid. 
den biri yürüyordu. Hem de bu 
yürüyen bir erkekti. Heyecanla, 
Leman, banyodaki elektriği ıK>ndür
dü. Kımıldamadan dinledi. 

Kim olabilirdi bu?.. Herhalde 
briç oynıyan dört kişiden biri ... Bun. 
larm ikisi henüz bugün şıelmiıti. Ge. 
rc!c Fazıl bey, gerek Galip bey, evi 
ı: i bilme:likleri için, zahir, odaların;n 
kapısını f8Jırmıılardı. Herhalde me
sele basitti. Fakat timdi ne ola
caktı). itin farkına varmıyan adam, 
dıpnda, belli ki soyunuyordu ve 
yatacaktı. Atılan bir gör.ılek hqır • 
tısı. Ayaktan çıkanlrp yere atılan bir 
ayakkabı sesi ... Bir vücuchm yatağa 
uzanmaaiyle gıcırdıyan somya ... 

Bu gelen adam demek yatıyordu 
ve uyuyacaktı) ... Peki Leman} Le. 
man ne olacaktrL. 

Genç kadın helecanla vazıyeti 
dütündü ... Sabaha kadar banyonun 
içinde kalsa imkanı yok ... Su soğu. 
maya bile başlamı§tJ. Hutalanırdı ... 
Giyinip iskemlenin üstünde sabahla· 
maki... O da itine gelmiyordu. Hav. 
lusuna sanlJJ> odaya öfkeyle girerek 
seslense} ... 

• 
- Beyefendi 1 Yanıldınız ... Far· 

kında değil misiniz} ... Haydi çabuk 
odamdançıkm ... 

Fakat ya iti ciddiye almasa!. •. 

Çıplak bacaklı, çıplak kollu kadını 
görünce, alaycıalaycı: 

- Sizi rahatsız etmem efen· 
dim ... Gelin yanıma uzanıverin! Bun 
dan ne çıkar) .... dese vaziyet ne ola 
caktı! 

Ne suretle olursa olsun bu bir 
rezaletti. Leman, helecanla gözlerini 
kapadı. Ne yapacağını diışünerek. O 
gün gelen müsafirleri hayalinde can. 
landırdr. 

Bay Galip, uzun boylu, san saç· 
lı, geniş omuzlu bir erkekti. Fazıl ise. 
ince, zayif, zarif bir delikanlı ... ikisi 
de fena değil... 

Dişardaki mehtap, havanın gii· 
zelliği, ettikleri rahatlann verdiği sa
adet ... Bütün bunlar, kadının aeabı

' nı gevşetti. Artık genç kadının mn· 
kadderata boyun eğmesinden başka 
çaresi kalmamıştı. 

Kalktı. Yavaşça banyodan çıktı. 
Kurulandı. Sabahlığını giydi. Ara ka 
pıyı açarak usullacık odaya girdi. 
Burada da pencere açıktı. Burada da 
mehtabın ışığı odaya yayılıyordu. Ba 
ri karanlıkta bir erkeğin yattrğım 
ve kor gibi yanan gözleriyle kendisi· 
ni süzdüğünü gördü. 

Leman, helecanla fısıldadı: 
- Korkuyorum ... Korkuyorum ... 
Yavaş bir ses cevap verdi: 
- Niçin korkuyorsun? .. ~ Ça!:ıuk 

gel... Bir saattır seni burada bekliyo
rum ... 

Leman sarifilmenam gibi yüri.i • 
dü. iki kuvvteli kol onu sardı. Gök· 
süne bastırdı. Aynı zamanda, yine 
aynıyavaş ses devam ediyordu: 

- Bu sürprize ne dersin?... G· 
bucak işleri düzelttim... Makinef eri 
yoluna koydum ... On iki saatte oto· 
mobille buraya geldim .. , Hizmetçi. 
den yatak odanı öğrendim ... Hemen 
buraya girdim ... Fakat sen niçin b.::on 
yoda bukadar uzun kaldın kuzum) 

Genç kadrn, içini çekti: 

Acab~ sevincinden miydi? Y"ob 
sa nevmiden mi?... 

- Aman Celal... Sürpri:rii-ı gü
zel ama . Ödümü patlattın ... 

Nakleden Hatice SUREYY A 

Gramofonlu 
radyolar 

YUzde 40 ver a;ye tab1 
o.mak tehllkesl atla tı ı 

Gramofonlu radyolann ne ıekilde 

gümrük resmine tabi olacağı mühim 
bir rneıele olmuf, türlü türlü tefsirlere 
yol açmıı ve nihayet gümrükler umum 
müdürlilğüniln bir tamimile meıelc hal· 
ledilm!tfa. 

thtilif evvela gümrükler tarife ko
misyonuna havale edilmit ve tarift ko
misyonu bu aletleri şöyle tarif etmiştir: 
(Gramofon bir musiki iletidir. Radyo 
iıt fenni aletler faslındandır. Batka bat 
ka fasıllarda olan bu kül teklinde c~ya 
bir noktada ictima ediyor. Böyle bir 
ıcyin tarifede yeri yoktur. Binaenaleyh 
tarife har:dndc kalan bu maddeden 
kıymetinin yüzde 40 ı kadar resim ahn
mı:ısı lazr:ndtr.) 

Gümrükler umum müdürlüğü ~~c i~i 

§Öyle tefsir ctmiştlr: "Radyo dhazı 
(telsiz ahizesi) başlı baıına fenni bir 
cihaz olup tarifede (alatı fenniye, 
cihazlan bunların aksamı ve uir 
al.it) faslında sarahaten yazılıdır. 

Bunda radyo astl cihaz olup gramofon 
plakları da çalacak tertip eklenmiıtir. 
Ferin as.la tabiiyeti ıart olduiuna göre 
rady•nun bünyesine ilave edilmiş oııın 
b-.ı gramofonların da radyolar·ıe b:rlik· 
te resimlendirilmesi iktiza eder. 

Mesele. bu ıekii:!c ve mtidüriyeti U· 

mumiycnin makul mildahalesilc halle
dilmi~tir. 

1 
Göz hekim• 

Muıat Rami Aydın 
ıl Beyoğlu . Mis sokaijı No. 15 l Telefon: 41553 



lngiltere atletizm 
• 

şampıyonası 
Üç at!8tle i şt ı rak eden Yunanlılar bir 
oırıncil ık i ki de ikincilik kazandılar 

İngiliz, Alman, Macar, Hollanda, Bel } 
çika, Yunan atletlerinin iştirak ettiği 1 
"67 inci İngil:z atletizm şampiyonası,, 
müsabakaları kırk bin seyirci önünde 
Wihte City'dc yapılmıştır. Teknik de. 
rccclcr §unlardır: 

100 yarda: Holmes İngiliz 9,9. 
220 yarda: Swecney İngiliz 21,9. 
440 yarda: Roberts İngiliz 48,2 (re. 

kor). 
880 yarda: Collyer lngiiiz 1,53,3 
1 mil: Woodcrson İngiliz 4,12,2 
Bayrak 4X110 İngiliz takımı 42,9. 
120 yarda manialı FinlE>y İngiliz 

14,5 (rekor). 
Disk: Sills Yunan 4!:1,17, 

Yunanistan 
haberleri 

"' Yunanlstamn yarım mukamcvetrıııı ve 
Ball{an gıamplyonu Yorgakopulo:s ya,•r:n ı. 

lcrlemesl yllzündcn spordan ayrılmatı. k-ı._ 

rar verml§Ur. 

• Yunan gnzclclcrindc okunduğuna gör\' 
AUna muhtelit futbol talumı iki mli'ltı.hak:ı 
~apmıık üzere .Anltaraya gidecektir. 

:f. Bir vakitler Fransız futbol tak•mınıt'\ 

{İskoçyaya ve Almanyaya ltarşı ye.ı;tıkları 

mUs:ıbakalarda) ltalccillk etnıiıı olan Kun,. 

l.:ıns ruııl memleketi olan Yunanlsta,,., dt;n_ 
mU§tü.-. Bu kaleci dört yaııında Fra-ısayl\ 

g-llml§ on bcıı senedir orada kalmışb. ~imr!l 
Allnacla Ollmplyakoa klUbUne dahli olmu,~ 
tur. 

lf. Yunan mili! futbol takımının ...fusto.'I 
lçlndıı ltalynua Jlalynn mllll takım!''} l:arııı. 
lcşmusı için muhabcrala glrlşllmtştır. 

:ı·. Ro!lrn.nyacla bulunan Yunanlı !utbolCl' 

Humls ı>ski memleketine dönmüştUr. 

"' Parls Unlversltcslnln terUp ettıgı bcv. 
nelmllcl atıeUzm mUsabakalarma Yunanlı. 

lar da iştirak edeceklerdir. Yunanlıtandan 

gidccötl: atlet kafilesinde kadm sporcu J .a., 
Hu da bulunacaktır. • 

• Apollon ve PanaUnalkos kldplorin.. 
den m0tcşckk11 bir muhtelit takım ecnebi 
mrmlcltcUcrlnde bir turneye çıkmıı.k Uzcre. 
dlr. 

Moskovada 

Gülle: Voelke Alman 15,42 

Maraton: Robertson İngiliz 2 saat 
37 dakika 19 2/ 5. 

Yukardaki derecelerden anlaşıldığı 
gibi Berlin olimp~yatları yıldızların -
dan Finley ile Vooderson yeni iki ln. 
giliz rekoru yapmışlardır. 

Bu şampiyonluk müsabakalarının en 
şayanı dikkat tarafı da üç Yunanlı 

atletin de iyi birer derece kazanmala. 
rıdır. 

Sillas diskte birinci, Mandikas ma. 
'nialı koşuda, Kiryakidis de 42,200 ki-

lometrelik Maraton müsabakasında i. 
kinci olmuşlardır. 

Davis kupası 
Amerikalılar 

Almanları yendiler 
Londra, 21 (A. A.) - Davis kupası 

için yapılan mıntakalar arası turnu. 
vasmda Amerika, iki muvaffakıyete 
karşı üç muvaffakıyetle Almanyaya 
galib gelmiştir. 

Üçüncü "Singlc" maçında Alman 
Henkel, 6-4, 6.3, 3.6, 7-3 Grant'ı yen. 
miştir. 

Son maçta Budge, 6.8, 5. 7, 6.4, 6·2, 
8.6 Fon Cramm'a galib gelmiştir. 

Amerika bu suretle finale kalmı§tJr 
ve İngiltere ile çarpışacakhr. 

Budgc • ~·on Cramm, maçı çok he
yecanlı olmuştur. Bu maç !ki saat bir 
çeyrek devam etmiştir. Fon Cramm, 
iki set'i kazanmıştır. Amerikanın ye
nileceği muhakkak görünüyordu: fa • 
kat Budge, hayrete şayan bir surette 
kendini toparlamış ve son oyunlar ha 
kikaten yıldırım sürat.lle oynanmıştır. 

Yeni bir lfalgan 
rekoru 

İtalyan- atıetıcrlndcn Lançl 800 mt!t--e;rl 
l dakika 60 saniye 6/10 ile katetmı,tır. 

Eski rekor ı.so 7 /10 ile Bckall:ıc aitti. 

bayramı 

H.....,_ w Dalı.W,,. Vt:T..'171erimfz 41oakcvacla bulundıık1arı 
"'1- aJIOtr fJıaymmı yapılmı.ı, V6kill.erinı fz de acyretmı.,~rdi. Şcnlui~ Souyet 
Jl.um.Jtlflth - tarafından ıporcu.Zar i§tircık etmi§krdlr. Rc3'imlı rir.:1zden 
&ttckfnde Kızıl nıetJdan.·1.ı "k4.uçıtkf an l>fr havuz,, !çfıtdc yil:::Uciller ve 
7uıvuzu tutan (lenç 1tız1nr. n1ttnkfttnl* lttl'l 11ı1>1"k "1'nrr11 1~ız1nM r;ISri/111!"'" 

T. K. S. ikinci reısı 

Adnan 
Ankaraya gitti 

Bir müddettir İstanbulda bulunmak
ta olan Türk Spor Kurumu ikinci reisi 
Bay Adnan dün akşanı Anka.r~ dön
müştür 

Galatasaray 
bayramı 

sı temmuzda 
başlıyor 

Galatasaray İdare heyeti başkanlığından: 
KIUbünıUztin 33 Uncu yıldönllmUnU 1'utlu. 

lo.mak için mukarrer spor bayramı, :Moda 

uenlz klUblinUn deniz bayramını ha:z.ırtanııs 

bulunması ve tehir hakkında vaki mUraca. 
atımıza karşı aldıkları tertibatın tehirine 
lmkAn olmadığım blldirmeleri üzerine deniz 
bayramının sayın sporcu halkımıza faydalı 
olma.ııı ve gclmeı;l temin edilmiş bulunan A. 
vusturya §ampiyonu meşhur Admira takı. 
mının yüksek oyununu görmesini temin ede
bilmek düşllncest taşıyan klUbünıUz. bayra_ 
mını 31 temmuz, l ve 3 Ağustos gUnterlnc 
talik etml§tlr. 

Behzat Baydar 
Su sporhtrı ajanı oldu 

lskenderıında bir vazi!eye ta~in edilmi' 
olan tstanbul sabık susporlan ajanı Kadr. 
Nurınin yerlno geçen sene Bcrlin olimpıyarlı 
yelken takımımıza iştirak etml§ otan Beh 
7.al Baydar tayin edllmişllr. 

lstanbulspor 
idare heyeti 

lstnnbulapor klUbü fevkallde l<oOJ:re b.,~. 
kanlığından: 

Tadil edilen niZamnameye göre revktL'P.Jr 
kongrece kltlp başkanlığına '3cçltı:n n 
MUmtaz Tarhan idare heyetini teşkil rt nı,,I< 
Uzere B. Sallhaddln, B, Hamdi Cankrı B, 
Sami açık ttneyf mesai arkadaşı olar<ı1t n. 
yım11§tır. Allkadarlara IIA.ıı olunur. 

Bulgarlar 
Balkan oyunlarına 
iştir Ak etmiyorlar 

Be§ eylülde Bükreıte yapılması ta
karrür eden Balkan oyunlarına bu sene 
Bulgaristan atlet göndermiyecektir. 

Bulgarlar buna sebep olarak da mü
sabakaların çok erken bir tarihte yapıl
dığını ieril sürmektedirler. 

iÇERiDE: 

• Benzin ve petrol flyaUarmın tetkiki 
~ıaile ııchrimizde bulunan llBllayi umum 
mUdQrU Rt'§&t Lu akşam Ankaraya &idecek. 
Ur. Reoadın bu ant seyahatine aebt'p yeni 
ithallt rejimi dolayıslle ll&Ilayie yapılması 

llzımgelen bazı tamimler ve alınması lktua 
edt'n bazı tedbirlerdir. tktıııat veklll CelAI 
Bayar bu hususta Rep.da direktif vermiştir. 

• İnhisarlar vek!letl. son 11ent>lerde inkl. 
f8! etmlt bir tUtUn mıntakaaı olan Malatya. 
da bUyUk blr tUtUn fabrikası kurmağa ka. 
rar vermlt \ 'O bu hususta tahsisat verilmiş. 
Ur. Bu fabrikanın yatnız inşaat tşlne 36C 
bin lira aartoıunttcaktır. 

• tzmır tlzUm kurumu reisi İsmail Hakkı 
§ehrlmizdc bazı temas!Rr yapmaktadır. ts. 
mal! Hakkı dün İkUııat vekili Celll Bayar 
tarafından kalııul edllmioUr. 

• tkt &"llndenberl Karadenizde şfddeUI glln 
dotusu fırtmuı hUkUm sürmektedir. Bir 
çok vapurlar Umanlara sığınmıştır. 

• Evvelre ktdl'm zammı alan 850 llkmek. 
tep tedrisat mua11lmlnden 450 ai ağustosta 
zamlannı alma~a ba,•ayacaktır. 

il- Yakmda tetanbul - Tahran ve tstan. 
bul -, BUkreı arasında. hava ııeferlcrl baş. 

lavacaktır. Bunun ı.-ın yeni tayyarelerin 
gelmesi beklenmektedir . 

• Bartmm Krrtepe mahallesinde ı;ıkRn 
bir y&n'flnda 12 evle beraber bir erkek. iki 
kadm ve Uç ~k yanarak ölmUolerdlr .. 

• Krlstot Kolomb ve Amerlko Ve~rpucl 

l!ılm'I İtalyan mektl'n gemileri 10 aj!'Wıtoı:tıı 
llm11.nım,7.a ı:elecektlr •. 

• 8tatlstlk umum mQdUrü CelAI A \'bar h11 

sabah Ankaradan şehrimize lfelml~tır •• l'. 

mum mUt!tlr l'llrlııte tımlt1nl\Cak ntıt'u11 ııtl\. 

tl'ltllH k~ .. re,ıne gidecektir. 
• Aı'1tvo ııh'flııt mllııtf'~arr ""lfthaddln 

Yar~ ile tettıı heyeti re!Jıl l!loaal ıohrtmlııe 

--·-····-"'• 

Balkan •• 
gureş 

şampiyonluğa 
seneki müsabaka ı~mirde yapalı 

, 

Milli ta"/..°'Zmmıtz 4 
C~ç--n seı;ıc yapılamıyan Balkan gü. 

reş ~ampiyonluklarının b'i.'şincisi b:r 
buçuk ay sonra lzmirdc yapılacaktır. 
Uzun zamandır müsabaka yapmamış 
olan pehlivanlarımız antrcı!manlarına 

Boluda spor 
bayramı 

Pek paı lak geçti 
Bolu {hususlı - Dün Bolu ~·Ha.yeti 

ı;iındiye kadar emsali görülmemiş bir ııpoı

ba.}Tamı vı:ı ncııell bir gtin geçirmisUr. Spor 
bavramı vlllyelln maruf mesiresi olan A. 
band gôlllnde yapılmıştır. Vll!yct kazaları. 
mn vasnlında ve Çam ormanları içinde ve 
yaz luş spor rğlencelerine müsait 1400 ra. 
1'rnılı mevkld~ bulunan bu göl '>:.ı hu11uRI 
yetıeıile e.şınz bir kıymeti haizdir. Yolsuı_ 

hık yllzUndrn hasreti çekilen bu göUin yeni 
biten yolu dün açılarak bütiln nıUlhaka• 

(lporcuları bu golün kt>nanna topıanarnk 

muazzam bir spor bayramı yapılmı4•1r .. 
Bu şenliğe kazaların pçebaylan şarbav. 

rarU başkanlıın ve vllA.yct şarba.yım.l". ilbay 
idare memurları, şehirdrn tanmmış 31)0 o.ili', 

köylerden de 2 bin kfş!ye yakın bk l::ılaba. 
!ık orad:ı bu ı;enll!!-1 sevre relm\ı;ı!l'!'-il. 

Bayrl\m halkevlerinin bnndo'arı .ındr ve 
ilçeler ııpor k!Unlr.ri ı;ıra,.ile bir g"ı;'~ yan
tıkten sonrR ilbay ve şarbıı.y ~e'?-;!ıjtc ve 
sporculara hu gilzeı tal'lat parça.cım•n ,por. 

* Amerikanın en zengin ailelerine men. 
sup 210 üniversiteli kız ve erkek ay sonunda 
r.ıehrlmlze geleceklerdir. 

1(. 1zmlr \•llAyeti çimento fiyatlarında. lh. 

1 
tlkllr yapan tüccarlar hakkında takibata 
ba,ıamıştır. 

~ tş dairesi mü!ettlşleri gece te!llşlerlne 
başlamışlardır. Evvelki gece EmlnönUndekl 
mensucat fabrikaları teCtlş edilmiş ve fazla 

ç111ışan amele ile çalışnmıyacak yaşta ço. 
cuklar bulunmuştur. Bu fabrikalara ilk defa 
lık ihtar ccza~ı verilmiştir. 

'f. Ağustoıhın yedinci gilnll seyyar ve sabit 
eı:ınnfın sıkı hlr tifo nşrm tc!tlşlne tabi tu. 
tutması belediye riyasetinden emrec!!lmlştlr 

:f. Kedi toplama fan'lycU cı>hrln her ta. 
rafında devam etmrktedlr. Kedi ba:şma beş 

kunış \•erildiğini duyan bir talnm çocuklar 
ve hoşta gezerler bu kArlı ticareti iş edinmi§ 
!erdir. 

1(. Mallyo veltllletı gayrimUbadlllerln dilek 
lerlni tamamen kabul etmiştir. 

• Ağustosun dördtlnde liman•mıza gelt'. 
cck Jap:>n ~eml'crl münasebetlle !eııtlval 

programına bir de Japon gecesi lldve edll. 
mı,tır. 

22 
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Tl!:MMUZ - 1937 

Hicri: IS~ft - Cemıuılyolev~I ıs 

GOnt"oln dotuıu OUneeln bllbfı 

'·"" 19,83 
Vakit !abalı ögto i kindi Akoam Yat.ı lmaal 

2'1'11!'""1111111 1'1'1'1 !1~1 '·~' 

futeü Balkt:m gilre§lerinda ~ 

başlanu!jlardır. Yakında bir -:Ja'I' 
rulacaktır. İzmirde fuar~~ 
pılacak olan bu mühim karflll"""", 

, rın bir hayli müşkül olacai1 -~ 
kak olduğundan güreş fed~ 
muz şimd"den hazırlıklara 

bulunmaktadır. 

Bazı gazetelerin yazdığı .. ~~ 
rasyon başkanı Ahmet Fe~· 
miş ve yerine eski güretÇilerdd 
bi getir:lmiş değildir. 

Kongre 
Davutpaşa Gcnçlerbirllğt umuaıl 

liğlnden: 

1-8-937 pazar gtinU saat (10) • 
merkezlml7.dc ,senelik kongreıalS ı. 

ğlndan lll§lk Uyelerln gelmel..S " 
ler yazı Ue 11alA.hlyet vermeleri 
le rica olunur .• -

terdir. 

• Izmlrde otomatik telefon fi!' 
mum! mUkA~eme köşklerindeki ~ 
larına atılan paraların hile Ue 
zarı dlkkali cetbetmlştl. Bu bB•JI 
şirket memurlarından birisi oidUP 
mış ve zabıta bu memur haklUJlda 
başlamıştır. 

OIŞARIDA 

• Markonlnln renazesl 
simle kaldırılmıştır. 

• :,. Yeni Çek kai"lnesi eskl8IDID afi' 
teşckkUI etml§tlr. 

• Alman devlet reisi HIUer -
yet rlçlslni kabul etmi,tlr. NUD 
olunmuştur. 

11- Yunan milli iktisat nasın ıı. 
yakoıı. ıııtıfı.ı. etmi'!llr. Ba,veldllll 
.rtne kral, mUsta:a nazırın yfJffl/l9 
vanlllııln tayinini tavslp etmlftlr• 

1#. Sotya polbl umum! bir~ 
rta ıtıpıteli gördu:u aoo ki# 
tir 

• Dedeagaçta çıkan bir ~ 
"!t.ı'şıın kAmlten yanmııtrr. Z.
yon drahm"11r. 

• Polonya ' nuyonallıııt ,.rtllll 
~·apılan ınıtkutten dolayı aoo Jdll 

, .... ---· ,..., ... .,. .. _ ... , ........ . 



22 'l'EM 

G~UZ-19~~ 
:. .. ·~ ~ Unü •• =d=== ....__ ... n ıçın en 

Bir ucuZ köprü 
h•kA e 

~~7~~,~:ıy~~~u''.'" ilk •• ,, .. ~. •u haa.. y ek s ı 
"" b "" ~ nün pc Hğlam olması 14r.ımdr. Zira caki 

ı:ıı~ 'tun k" • 1 J 1 k ~~ upru)ü zo lu ·öprUııUnden on be§ kilometre ötede 
llıtıı ~ ap;ıbıı- o.ncak blr 3 abancı ., ıır;1 ı ır,, kan u yapılan bu köprll Ftratın en bUyifü kolu o. 
"6.,_,, aru;ı W& 1111 Ddc bulundulh• 
1 -~"rlı.:ı .... ,bJc lif 1 ~~- lan Murat suyunun en tehlikeli bir yerinde 
11\~":l 11 kuprn U 

1 
a atya ara mdnld 

llıQıı;ı·,~. rcıı1rnıJt1 ~ı:ç rnıpun1', 810,000 
lqm:ı; ~ l olu~ ıu 1 ~0Şlnıdı l't'rtck köprllsU 
1.ı.rı. ~rk"ttn · ,ooo llnıyıı bir Tilrk 

Ytııtı ılıAfo . 
l\iiııru~:.ı e Hıt tıııı,d edılmi$Ur. Aradaki 
tılııJıı· 1~. 1•rrfek ır. Ualbukl Kömürhan 

"1'ııda olduı: kUprll U 100 m trB u 

kurulnıuşlur. Bu yer Asorbanipalı bile kor. 
kutmuı,tur da, Aııoryanın bu galldar hUkUm. 
dan: 

- Artık bumJan ileri gldC'm<'m. Burası 

benim hudutlanmın sonu olacalı ! 
Deyip, bir taş dlklp, gcrlııln geriye dön. 

lloı "una ~ii • llu lllaı11 IA re nradakl fart.m müştUr. \'clh:ııııl her ucuz feye sevinmek 
r 8atırı tını~e-11"11 trt:ı1:ıır ar Tan'[ll ... doğnı deJıllı11r. Bereket versin A il Çetlnka. 
tlıı ı-._ • ÇUrııtu 1 t tı~arındnQ biraz yaya. Böyle ucuz rakamlar knr§ısınd:ı ancak 
~ ~ıı Şe' 1 ıı edı ,., m 
' ot ide taııhı t> a.nanm çıkması onun sıln v" ı.Hkkala kontrolU bu ihalenin 
Ş1ı ıe l'lll\cbur he Yanı bir rıarı:a \'Uzuh 

l Ciittı Olduk. 

•'lı~~crc. 3~1~1 a6yllycllnı . 
fena netice \"Crmlyece6'!ne ve Ut'UZ olmakla 
beraber Pı!rtek köprUsUnUn mutlaka çok 
sa:ıam olaralı t1?sellUm eulleceğine bizi inan 

!L "' t k n lira ıı 
"l>l>-.. lı •r Y"-cıe e 160 bin lira ar:ı. " lb ~ 1lz: d d•rır. 11.ıla ta a.~I\ klln·{l 

1 
c~ı .rUr:dc 10 dlr. 

tllııu rar do~!'\ı b •ltrlnde mUnakaımrlR Çellnkay:ının lsveçte soylc ll~I son nutul< 
r>e:11~ lıırınde' f\B.'dlr •~ c'e'l-lldlr. Zira kOnrU şöyle bir cümle ile bitmektedir: 
'ıt•ı\1 ~~ arkl\•ınd~~I kUtdUt yıkılıveriTse "- ls\-eçltler yaptıklannı iyi yaparlar .• ., 
1"a~ Utrnep, duvar gjb! yalnır; tltl Diltltal31ı: rck:ıbctlerlc ucuza gitmekten 

"".:---- lı!ob, btıl':ııl c,:eklnmek yerli mUtenhhltlerimlzin şiarı ol. 

o~-nı-tı_m_a_l'_lı_ö!"_rU_ııı_ı_,m_a_tıd_ı_r. __________ "_'_\_B_E_R 

Unyanın en zengin 

4 . kadını 
Tnerikalı altmış üç yaşında 

1'· hasis bir d!ıldur 
D~Yorl~tan. 

UnYan ya:.ılıyor: fa sırtına '-'Cni bir rob giymi~tir. BL ll ın en zc . ., -
l U un\· ngın kadını kimdir? 
an b' ana tanı 
h.ı_ iri vat manasiylc sah:p o-
l'l:ll 11. ama kendi · · ~ tdır· ' sını tanıyanlar 

11 bi ' eğer 'Eon 
Qıııt ~dava olrnasa . zarn~nlarda açı. 

h ltniyecekt' ~dı, yınc de kimse 
(llt k ı. . 

b " s~ adın esnsen k 
~ııı l'\·eti olan mad ço b.Uyük ı:ahsi 
l':ı i ~c ÖIU k am Yılkıs'dir. Ge. 
iıı ı l'oıı bıt k r en kendisine seksen 

lt.ıt ı.~ a an mirala E H 
tluı l{ ... ~1\leşid' Y · . R. Grccn 
tn.r ll\'ıııjyı ır. navado. miralayın 

aa ""· a Madam \''l ~ "Uıtind ı ks arasında 
il' er'ct· . en çıkmıştır 

tnı, ının h . 
ı·e g~,Uç Yaşın:=~~ını b 1-?miycn bu 
clı ,. •eri~ten n r dul kadın §atafat 
te1ır'.cnıı~lttik t e r:~ etmektedir. Şim 
,, llJct U VJJıı:v t• . 
vıı· 'ı c Yaşamakta .,e ınııı Grinv:ç 
llila n ll':ahkeme olan madam 
?;-e >ttc ııo0·· zabıtıaruıdan ö"rc. 1 
' '~ lr a re Sent L . b 

<::ı~\ı U k gibi emı-
1 
.. ou s, Boston ve 

eıı:ı ikı ~ §ehirde ç:kın .~ok pahalı ol. 
~ ıı · ııc1 tane k. • buyUk arsa ve 
"e A an-uk fa brik agıt fabrikası, Uç ta. 
n •\tn"tik ası bi ı arıYaı • anın bütUn r n. tın madeni 
l3a.llka :trında hlyUk demıryolu kum. 
•ın111 kasaıarınd his!l!leri vardır. 
~lııı~ ~.8nbını isca ~cvcut nıı.kit para. 

itı.cı 1 lıncrnektCd· nd sinden başka 
'lıı. an1 Vil'· . ır. 

" ı:ıı .. ~ l\Sın Yenı . 
~re" .vnlrt·:r li hır elbise giy- 1 

' ayatında iki de. 

~erıkatörDe 

r:si e\·leniı kcn. ikincisi de kızını evlen 
dirirken; taşıdığı yegane mücevher 

altından adi b'r evlilik halkasıdır. 

Otuz odalı evinde üç hizmetçi ve bir 
köp::ğiyle ya§amnktadır. 

Madam Vilks pek azametli serveti 
yüzllndcn haydutların eline geçmek -

ten korktuğu için, ismin'n \'e resminin 

gaz::telerc geçmesini hiç istemez. Ga. 

ze~eciler·n f:enelcrdenberi yaptıkları 

butiln teşebbüslere rağmen şimdiye ka 

dar hiçbir milllkat vcrmiı;ı değildir. 

Konağında kendisini muhataza altın. 

da bulunduran dört tane t:ususi polis 

haf'yesi vardır. Bunlara ilitcr istemez 

verdiği aylığı bilyük bir ısraf say. 
makta fakat korku beliun, polis hafi
yelerini savamamaktadır. 

Alevhinc ycng,..si tarafından açıl. 

mıs olnn mira.s davasmd'lnbcri ma. 

dam V l!tBİn haydud korkt:su büsbü. 
tün artm•etır. Şimdi konağına en ya. 
km akrabasından ba~kn hiç k!mse gi
rememektedir. 

Bütün dünyadan uzak vr- tek b:ışı. 
na münz:vi bir hnyat sür~n yirminci 

~rm bu karun kadını is~c~t·ydi zama. 
nm en ı:;öhrctli bir eahsiyeti olurdu. 

Halbuki en ho!ilandığı ~y basit bir 
hayat ve biiyük bir scssizli-:ttir. 

latQtıb --. .... __ ;. ________ ıııİİİİiii ____ .J 
!tllıt b" 

tr lı:aduı goçcrkcıı ... Kırklarcliıule bir c11stantanc: 
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Karaköyde Boğazlar bayraniı 
bir kamyon 

devrildi 
Sebep İAğım yolunun 

çökmesidir 
Bu sab::ıh saat on buçukt~ Karaköy

tlebir kaza olmuştur. 

4024 numaralı kamyon Zindankapı 

da tuzc;u Vasilin dükkanm:lan birçok 

mal yüklemiş, Beyoğluna gitmek üze
re Karaköyden geçerken boğaça~ı ile 

şapkacı Rusos'un dükkanı önünde kam

yon birdenbire ~ağa devrilmiştir. Kam

yondaki bütün mallar ycrya kaldırımına 

dökülmü~tür. Bu kazadan ucuz kurtu

lan şoför otuı juğu yerden çık:ırak oto

mobilin neden devrildiğini araştırmıştır. 

Yere düşen eşyalar kaldırılınc;a dün 

gece tamir edilen kaldırımın altındaki 

lağım yolunun çöktüğü anla§ılmıştır. 

Kamyonun sağ tarafı parçalanmış, 

güç halle kaldmlmı~tır. 

Tahkil:ata seyrüsefer mühendislerin 

l;ien Yakup el koymuştur. 

istikbal harbinde 
sl villerin vazifesi 
İngiltere mUdafna nazırı .son dcla ı;elecek 

harbin tehlfüeleri etrafında bir nutuk aöyli. 
ycrek deml~Ur ki: 

''-Bugünün harbinde. sh·ll Jlhali de asker 
ler kadar harbe karışmıı bulunıı.c:ı.ktır. 

Müdafııa, halkın mt'nCantl için çaııııan 

herkesin \"Rzl:esidir . 
Bugünlln kuvvetleri ile kıyas edilecek otur 

sa, büyük harbin tet'blzatı çocukça denecek 
klld:ır basit şeylerdi., 

(Thc Peoph•) 

Japon seflrlcrlnln 
kanları tahlil mi 

edilecek? 
Bir lnı;i'iz ı;azeteslnln yazdı~nıı ırorc Ja. 

"Doktor umum Japon dlplomatıannın mu 
ayyen ,bir tip knna sahip olmaaı gerektir,. 
hattA ancak "0 tipi,. kanıı sahip kimselerin 
diplomatik vıızifelcre scçl'melcrinl, bu kan 
sahiplerinin mUt.c§cbbls. sakin, cndl~eııiz, 

azimkAr ve bulunduğu l§lc devam eder in.. 

sRnlar oldu;';-ımu bildirmektedir. 

Bedava tifo aşısı 
l)clıreınini hallıe,1ndcn: 

Evimlz çevresinde hergilo tifo için aşı ya. 
pılmaktadır. Ayrıca mahe.lleler dolaıııtarak 

ayrılan doktor!ar tarafından · mecburi a,ı 

talbil< edilmckteıllr. 
Avı yaptlnn y<'rler: Hergiln aaat H den 16 

YA kadar Gurcba hastanesi. 10 d!lD 12 ye ka. 
uar beledi»c doktorluğunda, sabahtan akşa. 
ma kadar Şehrrminl \'C Topkapı eczanelerin. 
de. 

Ereğli ve Kal1 Serl 
fabrikaları 

genişletiliyor 
Sümer Bank bir taraftan be§ yıllık pr.ır. 

raının taha;tkukuna çaıı;,ırkcn diğ~r t .. r .. f. 
tan da bu prot;ramla yapılmış olan fsl .. ,.. >.. 

tarın peyuerpcy gcnlşlcUlnıcsl işine ı:-i!'l~!l t: 
tir .. l\ta!Cım olduğu Uzere bu cihet B:ı,vc1<: 1i. 

mlz lamet lnonUnUn son yarıtığı cyah.\t•c 
takarrllr ctml~tl. · 

Bu meyanda gentıııcuımeııl takarrilr P\ICl''l 

Kayseri bez fabrlkaaıntt yeni kmmtar i:a·.-e 
edilmek Uzere Ağustos başında lngaRtl\ '"''"· 
lanacakbr. Fabrikaya ilA.vc edilecek V• nf 
kısımların yalnız ln;,aatı 76251 llrava t-kn 
cııktır. 

Konya Ereğllsindcki fabrikaya d"'I Y"llı 

luaım\ar llAve edl'ecektlr. Bu inşaat da :;ı:ııe2 
liraya çıkacal<tır. 

ZAYİ - 1207 Sicil No. h arabacı 
elıliyctnamcmi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan E'Skis;nin hUk:ıhu yoktur. 

l/as:ı.n Salih 19240) 

lstanbuluTı en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kô.r ederler. 

Coij ..::l"rm 7'iir1~ .askerine tc".rar 7.:tn: tışmızsı c1olayısiy!c c1ii n A nndcılııl:"ııa
'İmda a<Jl.eı i nıera~im ve 'l'csmigeçit !: apı1dı§11ıı dilııkü sayımt.ı:d•ı yazmı.~

tık. Bu9iüı bu merasime dair bir resim aarcc<liyonız 

Tütünlerimiz Lehistan 
• 

pıyasasını 

neden kaçırdı ? 
Bu müşterimizi Bulgaristana 

neden verdiğimizi tahkik 
etmek lazımdır 

Bul~aristandan son gelen malCırnata 
göre Lehistan rejisi 800 bin kilo 93~ 

mahsulü tütün mübayaa etmiştir . 600 

bin kilo daha almak üzere müzakere· 
dedir. 

Lehistan bu seneye kadar'memleke
timizin en iyi tütün müşterisi idi. Leh 

reji heyeti bu sene başında da memle

ketimize gelmiş ve tet~ikle~ yapmış. fa

kat her ncl:lense heyet birdcnbl.re mem
leketimizden bir gram bile tütün alma
dan ayrılm;ştır. 

Leh rejisinin hiç bir sene l3ulgarİs· 
tandan bu kadar fazla tütün almadığı 

1 malümdur. Görülüyor ki Polonyalılar 
Türkiyeden alacakları miktarı da Bul
garistandan almaktadırlar. Bizim duy
lduğurnuza göre bu hale bazı hadiseler 
sebep olmuştur. Her ne şekilde olursa 
olsun böyle büyük bir tütün müşterimi· 
zin kaybedilmesi affedilmez ve cezasız 
kalmaması icap eden büyük bir hatadır. 

GUmrük ve inhisarlar vekafctihden 
bu hususta derhal tahkikat yaptırma

sını diliyoruz. 

ltalyanın gizli tutulan 
manevraları 

100 bin askerin 
iştirakile yapılacak 

Ağustosun ilk on beşinde İtalyanın 
ayrı ayrıJki yerinde muazzam bir takım 
askeri m:ıncvralaı yapılacaktır. 

Manevraların ilk serisi gcn.ş Po ova

Jarııv.la, ikinci serisi de Sicilya adası • 

nın garp kısmında olacaktır. 

Tatbikatta his bir yabancı muhabirin 

bulunmasına müsaade cdilmiyccektir. 

Daha mühim olan Sicilya harekatına_ 

kara. deniz ve hava kuvvc~lcri işt:rak 
edecektir. Bu tatbikatta İtalya donan_ 

masının.Tunus ile Sidlya arasında ye -
nilmiş olduğu ve denizin hem sathı, 

hem de altı temizlenerek adanın :istil§. 
ya açık kaldığı farzedilccektir. 

'Düşman adanın garp sahillerine kuv 

vctli müfrezeler çıkarabilecektir. Vuku 
b:.ılac;akmuharebcde ada muhafızlarının 

i:stilacıları denize döküp dökemiyecekle; 

ri anlaşılacaktır. 
Manevralarda en mc<lern makineli 

silahlarla nakil vasıtaları kullanılacak • 

tır. 

Gerek Sicilya gerekse civardaki ada. 
cıklar büyük havaüslcriylc techiz edil • 
miş bulunmaktadır. Bu tatbikatta kul
lanılacak kıtatın mevcudu 100.000 ki • 

şiye baliğ 'Olmaktadır. 

Manevrayı Tirrene ve iyoniycn de • 
nizlerinde 100 tahtelbahirin kesif ha -

rcketleri açacaktır. 
Po vadisindeki manevrada İtalyanın 

Alp istihkamlarının yarılmış oldukları 
farzedilecektir. İtalyan kuvvetlerinin 
bura:ia vazifesi istilacıları karşılayarak 
geriye püskürtmeğe uğraşmaktır. Bu 
harekata "zırhlı livalar,. adı verilen 

kıtalardan bazıları i:;tirak eC'ecetkir. 

Baı·utgücü bisikletÇi!eı ·i 

< !" ·~rn pn7ıı.r glinii Bnlurkiiy Banıfı;ii<"ll bf,,ildet\;il<'rlndf'lll en dokuzunun BU~ i\1,~e-l;mıı 
,.~c i<ııdnr mu,:ıffald~<"lli lılr ~mil~ ii« ~n••l.Jl•larını yıızmıştık. 

\'uknrııLıf,J rc-.mlml1tl<' bu ııt·~ulı:ık ist' ı.ıl• rtıııl~ olan CıırutgUcU blııfülct~ller blr n.. 
ı.ıdn ı.iir;ilınektcdir. 



L I' !in harfleriyle yeni 7'4ğtt paraların baılmakta 

Rc; m:m:z, y:ıkında ptyanya çıkanlaoak ola,r-bu 

liralığa giJateriyor 

oldulunu yazmtffık. 

yeni parabldan be§ 

' 
1 Hadiseler ve fikirler... J 
----~~~--............................................ ~ ...... .. 

Denizci millet 
olriıanı·o d6rt şartı 

Yazan: Nlzamettln Nazi/ 
(&-§tarafı! incide) hanci mikyu ile tetkik edecefine bir 

mağa çalıpldığıru biliyoruz. Demek ki türlü akıl erdirememekteyim. Sadettin 
bugün değilıe yarın h•:ıkUnıet bu iti de inpat mUhendiai midir? Kaptan mıdır? 
kencmine layık bir ıeref derecesine yük Denizci midir?. 
ıelterek bqarmıı olacaktır. Almanyaya denizciliğimiz için mil • 

Ya ne eksiktir? Denizciliğimizin hiç yonlar veriyoruz. Yüz binlerce lira ve. 
bir ektik tarllı yok mudur?. rerelc yetiftirdifimiz mühendialer var, 

Ben var olduğunu iddia etmek cür'e- mütehaıaıllar var. Bunlan 0 milyonlar 
tini göstereceğim. B~ eksiklik Deniz • bahaaındai ipui tetkike neden &önder. 
yollanmıza ait itleri bu ifin tam mil • medik?. 
tehassıslarma hasretmemiı olmamızla 

hülasa edilebilir. Faraza ben geçenlerde, r 
muhterem Baıvekilimizin tersaneyi zi. 
yaret ettiği gün, Avrupadan yeni 
gelmit ve Avrupa.da boJ zaman geçir. 
mediklerini de memlekete döner dön • 
mez eserleriyle isbat etmiı genç deniz 
mlhendislerimizin bütün arzulanna ve 
ricalarına rağmen Bqvekilimize takdim 
edilmek ıercfinden mahrum edildilde • 
rini gördüm. 

Memleketin her itine o itin bapna 
giderek, o iti tetkik ederek bir iıtika
met, bir hız veren İnC:inil, tersaneye ka. 
dar gita:ıek, orada ua~erce dolaımak 
ve her §Cyi anlamak arzuıunu ve ceh
dini gösteriyor da ikinci aınıf eleman. 
lar bu Ba§vckile aradığı ıeyi göster • 
miyorlar. 

Hani burama kadar ıetdi .. Atılıp 18y 
liyeccktim.. Baıvekile karıı olan çok 
yüksek saygım, basit bir mUphid ol. 
maktan ibaret bulunan mesleki vazife
min dıJına çıkmaktan beni menetti. 

Tıpkı bunun gibi yine bir kaç gün 
evvel gazeteler Denizyollan iflctmeıi 
umum müdürOnlln Almanyaya gittiğini, 
orada apılmakta olan "ıemiltrimizi tet. 
1dk ve teftit edeceğini,, azdılar. Bu bU
,.ak memurun ben orada neyi, naııl, 

Erlosk kedi - Sevgilim ewlenelim, 
ısrtık 91lıf711'.UMn. Bana 'MfUcmn.tMZ bir 
/ar6 1oılpa111 alınmı 

Deniz ticaretimizi yeni vasıtalarla 
zenginlettirir ve kuvvetlendiriren de
niz fennimizi de azami randıman ala • 
rak kullanmağa baf1amamız doğrudur, 
sanıyorum. Ve İnanıyorum ki her aa. 
hada bilgiye, ihtiaua ve enerjiye im • 
kanlar vermit ve vermekte iarar etmiı 
olan İnönü hükmetinin de arzuıu bu. 
dur 

N"ızamttin NAZiF 

Beyoilu 4 ünoa ıulh hukuk mahke. 
melinden: 

Mahcur Rebekanın bette bir hi11ni • 
ne Ahip bllunduiu Beyoilunda Şahkull 
mahallni §al:ıkuli aobli: eaJd 13 7en1 
19 uyıh nim klrgir evin bette bir his • 
aeıi açık arttırma ıuretiyle 31--8-937 
salı &ünü saat 15 te Atılacaktır. 

Tafailit: Zemin katta çüt kanath bir 
kapı ile zemini mermer d<Sıeli bir ıofL 
ya girilir. Sokak cihetinde mutfak var
dır. Burada bir bel&, bir dounluk mev • 
cuttur. 

Birinci kat: Buraya bir ahpp merdi • 
venle çıkılır. Cameklnd•n 10faya giri • 
lir. Önde ve arkada birer oda sofada bir 
heli vardır. İkinci kat: Sofa önde ve 
arkada birer oda vardır. Bir beli mıv. 
cuttur. 

Uçllnc:ü kat: Sofa ve önde arkada 
birer oda vardır. • 

Tavan aruı katı: Arkada yanyana 
iki oda ile bir heli, sofada bir ufak mut. 
fak vardır. Bu katta bir tarau mevcut· 
tur. 

Evin elektrik ve ıu teaiutr ve aynca 
bir aanucı mevcut olup katkat kiralan. ı 
mıya miluittir. Ve ayda otuz bq lira 
kira getirir. Tamamının muhammen 
kıymeti 2799 liradır. Buna cC:Sre bqte 
bir hi11eai 548 liradır. 

Satlf.bedell dörtte Oçll bu!dulu tak. 
dirde en çok arttıran& ihale edilecektir. 
Ruıumu delWiye ve ihale pulu mOfteri
ye aittir. Müterakim vergiler ımhçura 
aittir. Satıf bedeli petindir. 

ı.teklilerin yukarda catterilen clln. 
ve saatte Beyoilu diSrdllncU ıulb hukuk 
mahkemesine batvurmalan ve arttırma. 
ya gireblimck için kıymeti muhamme • 
nenin yilzde 7 ,5 nilbetinde pey akçeli 
yatmnalan ilh olunur. 

oıumbia şirketi 
Sebta çıkardılı aon 
plAkleranı muhterem 

llMIC..... mUfterllerlne .. kdlm eder -...... Mllı VeJM( ve • BaJUı Nermin 
İ 7 8 7 O Ka)'leri kirik havuı l 7 887 San bebek 

Yeni Kör Oğlu I Gönül acm 
Bay Kemal Günet BaJUı K6'ük Bec19 

Yaban elleri 17808 Penbeli kız 
Zeyıun Karam Gözlerin tatlı olaun 

•,anSaaaYapr • 
iki koca alacağım 
yeni kanarya 

22TDDro'Z-

d ünyanın dışında 

AvuStralya 
kabi ıeı·eri 

Yılanlar çoğalınca reis 
emreder "Tutup yiyiniz 1,, 

edilir. Bunlar itilu.t ettikleri hayvanlan 
ve nebalan da..yemezler. Fakat itikat 
etmeyen kabileler yeycıbilirler. Kabile • 
ler inandıkları teylerin çoialmuı için 
de ayinler yaparlar. Bu ayinler eberi • 
yetle o ıeyin en çok bulunduiu yer • 
terde yapıbr. Meaell yılana itikat ve 
ibadet eden bir kabile bir meydanda 
toplanır ve )'Jldlarlll ço&almaaı için 
içlerinden birisi, yahut ikili kırmızı ve 

.,. . 

sarı boya ile bo~ meydanm orta. 
un.da di% çesker. iki elinde birer kemik 
tutarak ve ellerini ıöie kaldırarak dua 
etmeğe baflar. Bunun aa: taraf ındald 
diler birili uğ elindeki, sol tarafındaki 
de 801 eliıidekl kemikleri alırlar ve bu
nun koluna saplarlar. Bunlar ayni za. 
manda anlqılımyan bir prla ıöyliyerek 
iyini nihayete erdirirler. Yılanlar teaa. 
düfen çoğalmağa bqlana diğer kabile
ler bunlardan bir kaç taneaini tutarlar, 
ve reialerine ıötilrerek : 

- Bak, yılanlar çoğalıyor! derler • 
Reiı yılanlardan biriaini alarak öldU.. 

rür ve yılanın yağiyle yüzilnU yağla • 
dıktan sonra bunlara: 

- Öyle iae yılanlan yeyirJz r der. 
Solucanlann çolalma11 için de ıihir 

yapılır. Solucan Avuıtralyahlar için 
pek neflı bir yemektir.Bir adam diğer 
bir adamın 1cammr mukaddes bir tatla 
ofar. Bu tat 90Jucan aembotUdür. Yaf
mur yaidmnak için de hemen yapılan 

bir kulübenin içine kabile ua1an top • 
larur ve en ihtiyan sol kolu.1u ~ bezle 
llmltb baflıyarak damarlanndan biri. 
alni keser ve akan kanmı etn(mda otu
ranlara serper. Sonra kWilbeden çıka.. 

rak bir afacın etı )'\lksek dallarına tatlar 
baflarlar. Bu esnada dilerlerl de ıu U. 
zerine beyaz bir toz aerperler. Sonra 
kafalannı biribirlerinin kafalanna çar· . 
parlar. 

Ve bunun bir tarafına ate2 yakarak 
ve diz çökerek Ufilmefe benzer hare • 
ketlerde bulunurlar ve baylece havanın 
sofuyacağını zannederler. Buı kabile. 
ler tapmdıldan hayvanlann tepclil edi· 
leceelderine kanidirler. 

Avuatralyahlann itikatlanna 18re ta. 
pmdıklan hayvanın kendilerine hiçbir 
fenabfı dokunmu. Meaell yılana tapr. 
nanlan yılan sokmaz. Bir malftm fCYe 
itikat edenler kendilerini onunla akrab' 
addederler. 

Babanın itikat ettlii teye oğlun iti • 
kat etmediii v&kidir Bazan babuı baf. 
ka bir pye, annesi bqka bir pye !ha. 
det ederler. Anne, nerede blmile oldu
iunu biuedene, doiacak ç~ufun ora. 
da bulunan herhanci bir ıeyc itikat et. 
meli ve onu mukaddes aaymuı lhırn 
gelir. 

Meaeli bir kadın hlmile oMufunu bir 
afaç yanında biaedene çc.cuk o cinı 
ataca itikat etm,ellclir • 

A. titı&trtılyanın Varraıııtıngo 7«ıbileain.. 
~ öWleri ağaçlara "gömm'lefl'. Olen 
ad<tm cğtJT cinayete lcurbaft gitmifae. 
alcrabrılo.n birk<ıç g1i.tl aonra ge'Up °'* 
bu me:annda ziyaret ed/J'r'lm. mifllece 
katilin imli bulacakJanna 1oılmdif''lm. 

yUk ve meçhul kuvvetler mevcutmut. 
Bunlar biWıare hayvan ve nebat ıekli 
ne girmitlerdir. 

İtte bunlar da kadınlan aplayarak 
dünyaya ıimdiki inaanlann celmesine 
ıebcp olmuıtur. lnu.nlar dünyaya ıel • 
dikçe ruhlar da yine ıeldilderi yere 
dönmektedirler. Binaenaleyh insanlar 
bu meçhul kuvvetlerden bqb bir te1 
deiiJdirler. 

Avuatralyamrı bazı Jrabilderl itikat 
ettikleri feYlerin ıyüıferini a yapular 
Bunlar da Dıaclet ettikJeri fC11el' imal 
edilir. Keaell t~ blr Wlme, bir Tapınma iti en dyade orta Avustral· 

yada ilerlemiftrl. Bunlara ı&re, insan • 
tar daha dllnyaya celmuden 8nce bO .. 

• tepe yapıhr ve bunun l1zerfae itikat et. 
tikleri ne ile onun birreami yapbr. 

Awa~Jar difmanla"'" lJldinıMk ~ 1ıüyii ycıparlarl=en. .. Birili elin. 
~ atMrJi iıtf lüfl*l"I VHlcometlM tuturken öteki dflfmanın mahoolmaaı 

~ dua "'1Pr. 

tir. 
Kqmleler afaç da1Janndl" 

n iyin P" yapılır. Bu ayıoi 
1ar -4Uerinl blftan qai' 
p boyarlar ve ellerindeki 
c1ilpgln1anna hOCum ederkeO 
lan da keodilerini müdaf" 
Bütün kabilenin biribiriJle 
lllr. 

Ellerindeki ~elerle0 • .. Allll'!P"~l9' 
tutuıturmaya çabpdar. 
rindeki 4eineiderle erkeld ,,.. 
ma1anna mini olurlar. sayı 
bir cllriltll içinde atet ayısaf 
der-. Bu iyinde döner ata'* 
bir rolü vardır. Çiinldl ıerırJ" 
olarak döner alacı burada 
kendilerini korkutan selin rıl 
diğinl anlarlar. Buna A 
ringa yani "mukaddes,, adi 

Herkesin kendil.i için biJ'e' 
vardır. Yalnıa kadınlarla 
di Çurinplannı ıöremeslet• 
Çurinplan ayn bir yerde 
dilir ve bunlar pek mutaddet 

Hattı bir "avcının avıandJ~ 
riniaJarm muhafaza edi]dlıv 
rutlana avlanmaktan -ı!iR'Jlr" 



! arı vahşiler arasında 
Giizeı bir kadının 
heyecanlı macerası 

~ırk adam genç k·adının 
•. ~:to~~~.!~~e saldırdı, fakat. .. 

-.ıraı sa uıunan gt::.ıı., 

fe ':"" /\ı.ı ba çıı kacıına battaraK: "'lıJ4 
11lketı ua Yaıı, uıyuruu. uuLun bu .ılf(j 
l<'il1ta.t Utunuı anık ... 

tac 1\.anaaaı 
ı. 1ıın1n k ı ıueilnur bir yem.ş 
"Clı" ııı olan -.ısını I\.ı.aı-garıt '1·1yer1 
llıab ' u §anu ' tı l'Utn. t!C.le Sl 1' reu l\.Origauuan 

111.abllecek 
11 

buyuk lı·en kazasını u-
liartaı gıbı aegıldı 

do~lo arca ıçın · 
bit ru, onun ıçın ağladı. Sonra 
?lıi leseıu butd ıçın gayet enteresan 
ı._ 11Yorıerıık u. Keııaısi bir vakıtler 
'llb vazu: ı>.. leler ara esıle kırmızı denıi 
... i sıncıa k 
c Çtn, onıa ço cıoıa12mış oi:u. 

b~taıa.?-1 hat r arasıncıa gel$ırdıgı ma-
ile k ttla d .ti ta ce , ınsan · i!r Şt:yı unuttura. 

daeak nıaceraıı Yepyenı bıı· hayala a. 
bir 'Seyah ar ..• l.largorıte, bu tarz. 

lHe bun at tavs.ye etti 
~ un ·· · ~sı ag~ Uzerıne Alaı gôril UJ3'l 
llıllk Uatosunun .. 
de eınıneı leçh. uı uncu günü, 
l' bir tnUst ııatıa Brezılya sahılın 
011arı:h J\ arnere olan Limperıoya 

~lnt, B.ır Y?i ıarnanda altın arıya. 
11ltU'-• INn kırk k . . 
tııı "ı.e nıernlek . . trmızı derılı ıle 

danı.arı k .et ıçıne doğru bir al-lhh C§f1 .. i;" hiç uınrn. ı~ın Yola çıktığı za. 
~ Yaban adıgı bir hücuma uğra
?lı :eıtıeri drrnanlarının türlü türlü 
.ı ~at oı-zeı kadının körpe eline 
llll 'h::" uu URlard Z 
oıu """CekJerdenı.ı f ı. avaUının viıcu. 

Yordu ena halde müteessir 
11ıuıu · 

tı ~ nla beraber 
ttı l'ililer bu . etrafındaki kırını. 
dtı~ 01-aıa b' l§ten bıkrnağa ba.~la. 
·~ r ıle Ma.r .. . 

"'· eıni§tt • gorıt asla yeise 
<QJt • 
'~gece Mar ... 
~ len hlrn gorıt kendisini sivri. 

...... "Ctıı, bird ay~ eden çadtrı içinde u-
• ~ ~ enbıre nıüthig bir gilrül. 
~,...~ıı.ı.dı Ve ·· .. 
~~~ Çtk. ~ gozunu açıp başını 
~ ıeıe ardıgı zatnan kendis-ıle 

Ju....Olup g~~ırk kırmızı derilinin 
lh.ı.~'Ulıı 0 

•• k attığını gördü. 
y""<llQlh aar:~rılılerin hepsi de, ada-
~ '-'e 1 ııtu. Ma.rgöritin bütün yi 
~lar . Çecekle dolu d . . 
llıfaıet-d.ıçerdekilerı nıid en~lerı~d~Ç
lı'b 1 ... ı. Birkaç t . eıerıne ın ır. 
iiy

0 
,lllİıa.ilar y anesı deyüzünde ga 

~tdu. aparak ona doğru iler. 

}'lllt aı-gÖrit bird . 
de at o dahi enbıre silahını aradı. 

11 bir Çalınnıışt b.... ~ll Çtğlık k ı. Sonra bir. 
t1 ... 'lllıı derili opardı. Çünkü iri bir 

· • onun bo"" a ,, .. una sarılmış 

h. U 8Itad 
ıJe a Mar .. · ha gelerek ken _gorıtin aklına bir 
Yltıtdı: dıne sarılan adama 

Ço;-i bur, acele et.ın 
tece Çkf var. On e... Bende daha 

\> 8arhog ol u d_:"l vereyim. Bütün 
~ .. eruıer b ur •. egleniriz. . 
~ttın una ınand l 
den . içine aldı~ 

1 
. ı ~. Margörı t 

dt glnden bir . g ıhtıyat yiyecek 
. Ve h llliktar dalı . 

bUtlbı epsine dağ a ıçki çıkar-
litltt kırınızı de/uttı. Çok sürmeden, 
lte laıırnı 1 adanıı M ·· 
d
. lldlni tutan ettiği gibi ar,k largo. 
Uıırne tnıyacaıc • yı ı mıya, 
Oııı Ye ba!füldıl derecede sarhoş 

1'1·- ar bö ar. 
-"Ular • Yle harek . 
tUn a' lılargörit elsiz yata dur-
ltsa :ş alır sila~ırtada nıevcut bü. 
lldı. ~~tıt dern 1:;_

1
• bıçakları, hu. 

llifM: . tı a"ıp g.. ın cephanelerini 
-l§ı 11 ıı ornd .. 

l<ırrn e tabancas u. Yalnız kendi 
llllt•~ - ııı d riJ·ı ını bıraktı. 
~ uy ı er ert . .. 

lbıa h andıkı esı gun sarhoş. 
•- ' cm d arı ıanı 
~1di! e ned a.ı hem yıl-

~- er. arnet et . . 
'>e rnış vazıyet. 
~ hhat d 
\. <!erayı evarn ett· 
~ttı:>' . lat~ p . 1· Fakat macera 
'l>:t o\ltıt edı~· d •vrdu , ornıa ,, or u. Bir gece 
~ h. Su g"'ı n içersınde b' ··1 l aı v, ayı ır go 
u bit hınde de~·l n aksini temiz bir 

ay ol de be 
'«ar .. aı kkl' • rbat, çamur-

...... b torit he" ınde gösterıyordu 
r· Qu ,,eea l · 
'lliı! sudan ban n a. bağırdı: 
Ona 

90 
a hır nıiktar geti. 

, l\. Yle ce 
~lı ~~ ::~ • •. vab "erdiler· ....... ·~. .. ,.... . 
~ •. ' ' ....... t:ı .. :"t-- .. ~_, _______ 

fl ~~ ......... ""'-""'-'"·• 
'Uıı~ ' bera~ 
~ ~ fiı~lr ltofa ~ 1dar~<Sritin önüne 
~ltlJca i . a getırrnişt.iter. 

· )llta{! .. ~~~ildi: İçilmeye 1 
~ JXıilY.oner ede 

cek bir cevheri haizdi; petrol vardı i. 
çinde. Orada bir petrol madeni bulu. 
nuyordu demek ... 

Margörit derhal Limperio'ya, ora
dan memleketine döndü. 

On sekiz ay sonra burası, bir pet. 
rol kampı haline gelmişti. Margörit, 
bu işten dünyanın en büyük servetini 
yapabileceğine kanidi. 

Margör:t buraya tren kazasında ö
len nişanlısının isimlerinden birine i. 
za.f eten ''Fredville" (Fred şehri) adını 
verdi. 

Bu sırada Fredvil şehrine, büyük 
b:r Amerikan petrol kumpanyası na. 
mma Robert Morenz isimli bir deli. 
kanlı geldi. Çok geçmeden bu delikan
lı, Margöritin güze}'iği karşısında ne 
yapacağını şaşırmış olduğu için, asıl 
işini unutarak kendi menfaatini dil • 
şünmeye başladı. Ve Margörit ile ev
lenmeye kalkıştı. 

Bu sırada Margörit, kendini tedavi 
eden doktorun genç oğlunu getirip 
petrol kampına. mUdUr tayfn etmi~ti. 
Doktorun genç oğlu, Amerikan pet. 
rol kumpanyası mümessilinin Margö. 
ritle evlenmek istediğini haber aldı. 
Ve bunun neticesi olarak, bittabi, o 
kumpanyanın şartları da asla kabul 
edilmedi. Çünkü doktorun genç oğlu 
da, Margöriti seviyordu. 

Bunun üzerine Amerikan kumpan. 
yasının mümessili Morenz, bir gün 
Margöritin odasına girerek kendini 
zorla kabul ettirmek istedi. Fakat 
Margörit mukavemeti art.ırdı. Ve kır 
bacını ele geçirerek onu döve döve o
dasından koğdu. 

Artık işin sonu yaklaşıyordu. Mo. 
renz bir gün petrol borularını kıra

rak, fışkıran petrol üzerine alev alev 
yanan bir me~ale fırlattı. Ortalığı kor 
kunç bir yangın kapladı. Bu müthiş 
af et içersinde Morenzin kendisi ve bir 

çok işç:ıer de beraber yandılar. Kur. 
tulanlar arasında bellibaşlı Margörit 
görUlüyordu. Serveti tamamen mah • 
volan Margörit geri döndii. Maden en 

kazını araştırdılar. Tanınmaz bir ha. 
le gelmiş birçok cesetler arasında na
sılsa bir yere sıkışmış ve kendi 
ni kurtarmış olan kimi gö!'seler beğe. 
nirsiniz? 

Margöriti tedavi eden 1doktorun oğ
lu ... Ancak baygın bir halde yatıyor. 
du. 

Margörit o :ence sarıldı. Ve tedavi 
edildiği dakikaC:1n itibaren onun ka. 
rısı oldu. 

Macarıstanda 

Yahudi izciler 
Kampu çıktıklarına 
pişman edlldller 

Macaristanda Yahudi aleyhtarı grup, 
Balaton gölü kenarında kamp kurmuş 
olan Yahudi izcilerine hüc;um etmiş, 

korkudan kampta kimse kalmamıştır. 
12, 13 yaşlarında çocuklardan ibartt 

olan Yahudi izc'leri, hUcuma uğradık
lan sırada çawı iauıı<la. ı.ıyuyorlardr. 

Çadrılann etrafında birdenbire beliren 
bazı delikanlılar, çadrıları taşlamış ve 
bu taş1ar büyük delik1er açarak içen 
girmiılerdir. 

Çocukların hocaları, hücum edenle-

Yaz 
Yemekleri 

Sıhhati korumak 
için bu mevsimde 
neler yapmalı ? 

Normal vaziyetlerde herkes yazın 

pehriz etmekle çok fayda 1:örür. Kış 

ile yaz arasında büyük mevsim farkı 

olduğu gibi gıda tarzımızda da büyük 

değişiklik olmalı<lır. Hayvanlar bile bu 

değişikliği yaparlar. Böyle bir pehriz 

umumi sıhhat üzerinde göze çarpacak 

bir salah vücuda getirir. 

Yazın bilhassa şekerli ve hamurlu 

yemeklerden çekinmek lazımdır. Kar • 

bon Hidrat ve protein kıymetleri yal -

nız kışlık yemeklerde değil yazın ıeb. 

ze ve meyvalarında da bol bol buluna. 

bilir. 

Sabah lCahvaltılarına bir meyva ile 

başlamak kadar faydalı bir usul yoktur. 

Şimdi üzüm mevsimine girdik. Sabah • 

leyin kahvaltı sofrasına oturcrken ya • 

um salkım üzüm yemekle işe başlayın. 

Kahvaltılarda tereyağı yerine beyaz 

peynir ve zeytin ikame edın. Kahve 

ile çaydan şimdilik vazgeçiverin .. 

Öğle yemeklerinde biraz t't ve pata.. 

tes ye ye bilirsiniz; fakat bol sobzeyi 

kat'iyyen ihmal etmemcliıiniz .. Doma • 

tesin en iyilerin iİstanbul bostanları ye 

tiştirmektedir. Bol domateı salataları 

hem serinlik verir, hem kan yapar. Fa. 

kat bu tifo salgınında domatesleri kay. 

natıldıktan sonra soğutulmut su ile iyi

ce yıkamağı ve 'kabuklarını aa ıoymağı 

ihmal etmeyiniz. 

Ekmeği mümkün olduğu kadar azal

tın. Bir öğle yemtğinde en 91>k iki dilim 

ekmek normal bir adama kafi gelme • 

li.dir. Pilav ve makarnaya kı~ gelinceye 

kadar veda edin. 

Akışam yemekleriniz yalnı? sebzeden 

ve meyvadan ibaret olursa bu yaz gece 

}erinde daha kolay. uyur, dolu mideler • 

le terlemezsiniz. Fakat yemekten ıon -

ra meyvayı ihmal etmemelisiniz .. 

Yemeklerde bol soğuk ıu içebilirsi • 

niz. Yemeklerden sonra ıilç saat geçme. 

dikçe su içmemeğe gayret etmelisiniz. 

Bu tarzda yediğiniz takdirde gözle -

rinizin daha pürüzsüz ve parlak, derinL 

zin temiz ve yumuşak, yanaklarınızın 

rengi zengin, ve umumi sıhhatinizin 

gayet iyi olacağını göreceksiniz. 

DOKTOR 

Yelpaze şeklindeki hatlariyle siyah 
pcdoaüedden bir ppka 

rin kim okluğunu teıbite çalıımı~laraa 

da muvaffak olamamışlar ve Yahudi ço

cukları Budapeıtey&! getirmekten baıka 
· çare görememiılerdir. 

Güzelliği korumanın 
iki mühim 

şarll 
VE 

Cç idman 
şekli 

Vücut hatlarının güzelliğini muhafa
za etmek ayni zamanda terütaze kal • 

mak, yorgunluk ve yaşın hiç bir izini 
göstermemek, her kadının kendi elin. 

dedir. Kadın isterse çok uzun zaman 
genç ve cazip kalır; yeter ki bunun için 

lazım olan teıebbüs ve hareketleri ih -
mal etmeyin. 

Size senelerdenberi vermekte oldu • 
ğum öğütlerle güzelliğe temiz hava, 

çok temiz bir deri ve hepsinin f ev kin • 

de de sağlığın eaaı olduğunu kimbilir 
kaç defalar tekrar ettim. Filhakika de -
rinin temizli~i her kadın için büyük bir 

inatla ve taassupla takip edilmesi la • 
zımgelcn esas vazifedir. 

Temiz deri güzelliğin ta kendisidir. 
Yıkanmak ve bol bol temizlenmek bu 
sıcak günlerde ne ferah ve serinlik veri. 
ci bir iştir?. Derisini temiz tutamıyan 
kadın, kendi beğendirmeğe hiç uğraş -
masa daha iyi eder t. 

İkinci şart temiz havadır. Hayat ve { 
sıhhatla parhyan güzel gözler, ancak 
ciğerlerini temiz bava ile dolduran ka. 
dmlarda bulunur. 

.... ... 

Cazib bir duruş ve gil:::el bir mıwa:ııeM 
bıt eazersiz oosıtasiyle çabuk elde 

edilir 

• 
r~ ' 1 ~ ( 

Soluk almakla işe başlıyalım. Ciğer • \ / 
terinizin her köşesiQi temiz hava ile 

dolduracak ıekilde u.ıun ve derin soluk 
alın. Her nefes aldıktan &0nra havayı 

çıkarın. Soluk almayı "ritmik,, ve eğ -
lenceli bir hale getirmek için de 
gramofonunuza bir plak, mesela M:vi 

Tuna valsini pek yavaş çalmak üzere 
koyun. 

Havanın ilk llç batutasında yani öl • 
çüsünde, soluk alın, dördüncü batuta 
esnasında soluğunuzu tutun ve gelecek 

üç batutada (beşinci, altıncı, yedinci) 
soluğu dışarıya verin. Sekizincide du • 
run, böylece nefes almanıza bir de gü-
zel ahenk vermiş olursunuz. 

Beden hareketlerine ge!inı· e, size çok 
iyi bir baılangıç tarif edelim: 

1 - Bu hareket ayakta duru1·ken ya. 
pıhr. Kollar ileriye doğru uzatılacak, 
baş parmaklar biribirine değecek .. 

Ayak parmaklarınızın üst':ine kalkın, 
sonra da dizlerinizi bükerek yavaş ya -
vaş çökün. Vücudun başka hiç bir ta • 

rafı büküJmiyecek, sırt tam manasiyle 

dümdüz tutulacak. M•:imkün olduğu ka 
dar aşağı varınca durun. Sonra, yavaş 
yavaş kalkın: az durduktan sonra to • 
puklarınızı indirerek basın. 

Büt.ün bu ekzersiz yavaş yavaş yapıl 

malıdır. 

Hareket vücudun umumi müvazene _ 
si, sırt ve ayak bilekleri için gayet iyi ~ 
dir. 

2 - Şu ekzersisten bel ve göğüs hat 
larında çok fayda ~öreceksiniz: 

Dimdik durun; ayakları bitişik, kol. 
lar açık olacak ... Şimdi sağ eliniz, saf 
bacağınızın bafdırına dokununcaya ka. 
dar gövdenizi büb:in. Dizler dimdik tu
tulacak. Doğrulun ve ayni hareketi sola 
tekrar edin. Bu hareket vücudun elasti. 
kiycti kin fevkalade iyidir. 

3 - Bu diz çökıte harekd belkemi. 
ğini kuvvctleştirmelc için gavet fayda-
l~ı~ • 

Resmin noktalı kısmında gör8üğü • 
nüz gibi kollar yukarıya gergin bir su • 
rette uzatılnuş olduğu halde diz çökme

ğe başlayın. Şimdi de ba~ı kolların ara 
sında bulun.durmak ve eller ileriye uza. 
tılmı§ olmak şartiyle gövdenizi yava~ 

yavaş ileriye bükün .. 
Durun ve esas vaziyete döuün. Bunu 

yavaş yavaş yapmak şartiylt. dört beş 
defa tekrar edin. 

Güzellik DOK TORU 

Mwıt. ~Maıı v-:ıı.Ul.~ı (J/, tirde bu 
eg:;ersi? güı;sy ııiiziüı fa:lı ~i~rnıın h.at· 

ktrı m yavaş yaOO§ i.oole edecektir 

• 

3 
/ 
ı 

' 

1 t 

' ' \ 

.. 

, 
-~ 

Bu egzersiz arnudufı'kariyi 
kum,etlqtirir 

Eu senenin kadm şapka modelleri 
arumda Çin mandaren takkeleri. 

ni andıran bisimJileri ele ~ 
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OmrUmUn yarısını dUşman ~emllerlnde 
kürek .;ekmekle ge-:irdlnı. Beni kimse 
mağltıp edemez?,, dediği halde, sülün 

boylu, ince endumh genç kadına 
mağlôp oldu 

· l~yan b~ suretle bastırılmış oldu. 1 da, büyük bir mcharctlc kolunu baca. 
~~ı~er,. kımi Y_Rralı, kimi ölü, kimi 1 ğını ondan kaçırıyor, dev adan;m diş. 
~~ı smtineyc, bızim yerimze nakledil- leri l'Oşlukta, bUyUk bir çatırtı hasıl e. 

Osman: derek kapanıyordu. Ağz.ıncian· köpük-

- Mucize! • diye mırıldandı. ler; gözlerinden yıldırımlar, tşimşekler 
:A.yda, beyaz dl5lt!rini göstererek saçılıyordu. 

güldU: Arada sırada, vahşi hayvan gibi ho-

- Evet ... Mucize! Bu da benim mu. murdnnıyordu, ahhyor, üflüyordu: 
elzem!.. - Ah, baş edemiyorum, şeytan mı. 

Gerek kaptan, gerek geminin isyana dır? Cin midir, peri midir, nedir bu. 

iştirak ctmiyen diğer mensupları, hay. Ayda, onn yumruk atmıyordu, ha.. 
retle soruyorlardı: yır! Zira., böyle ağır cüsseli bir herL 

- Fa.kat siz? .. Bu kadar kuvvetli fe, yumruğunun pek haf·f geleceğini 
misiniz? Siz, bir kadın .. Bakınca o de. a~lıyo.rdu. Sıçrıyor, / sıçrıyor, biitiin 
rece çelimsiz, çalımsız dw·an bir ka. \'ucudıylc, kah diziyle, kan omuzuyla, 

dınA~da: herifin çenesine, alnına, burnuna vu. 
ruyordu. 

- İki zabiti birden yere sermem, 
herhalde kuru bir tesadüfi~n neticesi .H~ni ~olda bir rrianda gider, mini. 
değildi! • dedi. _ Kuvvetli olduğum mını çalak b:r köpek ona saldırır ba
muliakkak... zan sağ bacağını, bazan solunu k~par, 

Güvertenin demir çubukları vardı. onu iz'aç eder, deliye, divaneye çevi
Bunların birini yakaladı. Yüzünde rir. İşte, vaziyet ayniydi. 
asla bir zorlama ifadesi hasıl olma. Nihayet, Hotin'in kuvveti, takati 
dan, bunu burdu, burdu... kesildi... Sendeledi. Bundan istifade e. 

Tayfalar, etrafımızda halka olmuş. dcrek, Ayda, ona bi.r iki darbe indir. 

lar, bakıyorlardı. İçlerinde ayı gibi vü di. 
cudu olan biri vardı: Ejder: 

- Bunu ben bile beceremem! Aş • - Yapamıyorum .. Başa çıkamıyo _ 
kol sun -yahu! • diye homurdandı. rum, sen kimsin? Bu kuvveti nereden, 

- Tabii beceremezsin. Çünkü be. kimden alıyorsun? - diyerek yere yarı 
nim kadar kuvvetli değilsin: baygın bir halde yuvarlandı. 

- Amma. da yaptın ha... Ayda, onun göğsilne çıkıp oturdu. 
Dev cüsseli adam, bizim Ayda'yı İki eliyle boğazını yakalıyRrak sıkrnı. 

şöyle bir istihfafla süzdü: ya başladı: 
- Ben, o deminki zabitlerden deği. 

lim. Ömrümün yarısı, düşnıan gemilc
rind6 kikakıÇekmekle g~ti. Bak pazu 
la.rıma ... 

Kollarmı şişirdi. • 
Bu kollar, boa yılanı kalınlığında 

vardı. ' 
Tayfalar: 
- Kadın sana. ka1111 meydan okuyor, 

Hotin! • diye alay ediyorlsrdı. 
Ayda: 
- E\·et, meydan okuyorum! Kim is. 

terse karşıma çıksın ... Kim jstenıe ta. 
liini bir Jwre denesin. O zaman bize 
karşı durulmıyacağını herkes anlar .. . 

Hotin, güreş vaziyeti almı~t'l bile .. . 
Ayda, sırtındaki al renkli harmaniye. 
yi attı. Hiçbir yerınde ada\13 görünmi. 
yen, çevik, tencHirüst, zarif ve ince vü
cudiyle ortaya çıktı ... 

- Yumruk, tekme, atılma, sarılma. 
her şey, her §ey serbest <leğil mi? 

Uev, haykırdı: 

- Sıkayım mı? Boğayım mı! söy
le ... 

- lstcr sık, istersen boğ. Zaten dün 
yada ~eref ve':Iıaysiyetim kalmad!,.Zi. 

ra, kadın ku\·vetinc mağlup oldum. 
Ayda, esrarengiz bir surE:tte: 
- Kadın kuvveti değildir bendeki. 
- Nedir ya? .. Söyle Allah aşkına 

da, ondan sonra, jst~rsen boğ, öldür. 

- Bendeki tnancvi bir kuvvPttir. 
İlahi bir tavır takındı. 
Kendi kendime: 

- Osmandan sonra bir 1e başımız.a 
bu çıktı. Kend'nin ermişliği ile iftihar 
ed1?cek! • dedim. 

Ayda, devam etti: 
- Ben bütün kuwetimi işte bun. 

<lan alıyorum. () bana bu kuvveti ver 
~= -
Osmanı göı:teriyo~·du. 

(Devamı var) 

- Her şey serbest. Eski Romanın 1 
Gladyatörleri gibi... Lsırmak, boğmak 
da vart • 

- :Peki, .kabul. 

~00 Liraya 
Snhhk Ford Otomobili 

Ömrümde böyle bir manzara görme 
d~ğimi itiraf edcırim. lnsan değil, rüz-
gardı, kayaları dbğen kudurmuş bir 
dalgaydı bu Ayda... Gemici ona bir 
darbe bile indirmeye muvaffak olamt. 
yordu. ~alladığı yumruklar, tekmeler 
boş!! gidiyordu. Isırmak için çenel;iini 
habire k:ıpıyor, açıyordu. Fakat, Ay. 

500 lira Ford markalı spor b' 
b·ı ı r 

otomo ı acele satılıktır. Tal ip 0 • 

!anların arabayı görmek Üzere 

~ 14 n~?1~ralı . post~ kutusuna 
FORD ışatetıyle bır kart yaz 

malan kafidir. 

------
Şikayetler temenniler: 

Bu da 
ucuzlatllmahdır 

Ortaköyde Karakaş sokağında 
4 numarada oturan okuyucularımız 
dan Bay A. Refik bize yolladığı bir 
mektupta otomobil, otobüs ve tram· 
vay ücretleri indirilirken, hiç akla 
gelmiyen bir mevzua temas ediyor. 
Okuyucumuzun bu hatırlatışım çok 
yerinde ve nazarı dikkate alınarak 
tetkike değer buluduğumuz için ay
nen neşrediyoruz: 

··cazetenizin halkın dertleri ile 
çok yakından ve candan alakadar ol. 
duğunu şükranla görüyoruz. Ben de 
size geni~ bir sem!İn derdinden hah· 
sedeceğim. Tramvay ücretleri ko
misyon karariyle ucuzladı. Benzin 
fiyatları indirillince otomobil taksi 
ücretleri de ucuzladı. Otobüsler de 
esasen pek pahalı değil... Yalnız bu 
arada akla gelmiyen tramvay şirketi. 
nin Beşik taşla Taksim arasında iş
lettiği otobiis ücretleridir. En uzun 
sefer için tramvay 7,50 ve gene en 
uzun sefer için (Emirgan - Emin· 
önü) otobüs 15 kuruş alırken Beşik 
taştan Taksime kadar olan mesafe 
için bu şirket otobüslerinin 14 kuruş 
alması doğru mudur? Bu vaziyet na
sıl oluyor da alakadarların nazarı dik 
kaderini çekmiyor? Hem bu yağlı 
kuyruk şirketin elinde bulundukça, 
onun mukavele ile yapmağa mecbur 
olduğu Beşiktaş - Maçka tramvay 
~attmı hiç ?ir zaman yapmıyacağma 
ınanmak lazımdır. En kahbalık iki 
semti keatirme yoldan biribirine b<tğ. 
lıyan bu h:ıt üzerinde gidip gelmek 
mecburiyetinde bulunan halkınıiaha 
fazla soyulmasına rr.eydan verilme
melidir. Bunun iç.in benim aklıma 
gelen tedbir şudur: Şirket ya Mncka 
- Beşiktaş tramvay hattını derhal 
haşlıyarak süratle inşa eder ve yahut 
bu otobüs ücretlerini hiç değils~ en 
uzun tramvay seferi ücreti olan 7,50 
kuruşa indirir. Aksi halde bu otobüs 
seferleri derhal menedilmeli ve bu
n.un yerine birçoğu işsiz ve eknıek
sız kalan ve hepsi de Türk olan seP. 
~t otobüs sahiplerine bu hat iize
rınde asgari tarife dahilinde seyrü
sefer müsaadı;si verilmelidir. Bu iş 
üzerine alakadarların ehemmiyetle 
nazan dikkatlerini celbetmenizi ri
ca ederim.,, 
. ?kuyucumuzun ileri sürdüğü bu 

fıkır v: temenniye Nafıa Vekaletiy. 
le _bel~dıyemizin layık olduğu ehem
mıyetı vererek bu semtler halkını da. 
ha fazla zarara girmekten kurtara· 
caklarmı ümit ediyoruz. 
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B•ıuldıgı 11u (V.4h/T J Al•lb•Hı 

Kibar hırsız - Siyah 

1'75 

176 - Fakat mademki doğru yola girdi 
nlz no diye k&aa:yı açtınız ? 

- Çl1nk1l, m.GyG, ıtıphelendlıtm ıey hu. 
ııusund& kanaat Ketirmek latiyordum. Tehlf. 
~e vukuunda ldse hWııet edebtımem için. 
Zan~etm.,m Jrf Bizi ihbar etmek ~tlyor. 
dum.,, 

llerbe~ Yanım eanaaında. yaralanan elini 

güı;lUkle yorganm altından çıkararak bade. 
meye uzattı ve onun ellnl ıaun uzun aıktı. 

l i6 - mrık baeafı onu uzun müddet 
yatakta kaJmağıı. mecbur etufi için Herbcr 

hazırlamakta olduğu romann devam etmtğt 
dU§Undll ve bir daktilo geUrterek ona metin_ 

lerl yazdırmağa ba§la.dı. Bu sıra.larda, ken. 

dlıtnl yatakta alıkoyan k&ıaıım, dosUarma 
Vllyama tarafından, ustalıklı bir §ekllde an. 

laAıdığrnı öğrendi. 
177 - Hademe §öyle izah etU: "Otomo. 

blllnlzle devrlldlğlnlzl ve neticede Mr hac:\. 

ıınızın kırıldığını, Ustellk motörUn ate, ıtl. 

mw Uzerine ellerinizin yandığını anlat tını . 

Yazan: Morfs USbtaıı -24- Nakled~ 

Bundan S(nra geriye dört meçhul şab18 

kalıyor. Oelbo onları da yakalamata 
yeemln elti. , 

B' k' rlı·• uc ımsedcn bir yardım gelemez. kadaşı rahat rahat uyumağa ı.alk1~ bC~ 
Kendi kendimizden gayri, kimseden sa vay hallerine ı Zira karşılarında rfJ" 
yardım istemeyiz. Vakia papaza gi • varım, benim elimden, ancak ınah~cr· 
dip 'günah çıkarmak akla g-:lmcdi de - ye u:işmek suretiyle kuttulabl; 
ğil. .. Sen de samimi bir mcslektajma Jüloyu yakalayınca, esrarengiz: ot o 
gidip ondan bir tavsiye istt>yebilirdin. lıilin numarasını da elde edcceğitıı-' 
Ukln bunu ya""mazdık. Bu sır aramız-ı-- zaman..... . ıJO 

da kalmalıdır. Riıar ile Antuan bu Buraya gelince Delbo durdu. JiiJclltıir 
·ii.ohemizden haberdar değillerdir, ve gizlendiği yeri bulmak için ne i!lte 11 • 

asla da haberdar olamıyacaklardır. Bu mesai sarfettiğini hatırladı. Ve bil~ 
mel'un gece biribirimizden ayrılmı§ ol. dan gurur duydu, yanındaki .,.rkad'• 
mamızı tasavvur bile edemezler. Ara • biraz bundan bahsetmek isted~: ~ 
mızdaki bu şüphe bizi kafi dt..ı ecede ce- - Kendimi methetmek gibı ol 1' ~ 
zalandırıyor, bu ceza da aramız.da kal. amma Andermatt halkı söyJetro:.ıill' 
malı, hiçbir zaman aleniyete dökülerek yardımını temin etmek için ~it' 
hakketmediğimiz bir rezalet doğurma • azdır. Jüloyu bulmak için hetn bt"1'etı 
malıdır ... Ve emin ol ki, bu da hiç bir ba~~adım, hem de adamlarımı: ~are ôC • 
zaman olmıyacaktır. geçırdim .. Kırlarda, ötede, }>erıde ~~ 

Dominik bunları alçak sesle, ağır ağır laşmağa başladım. Aile halinde Y ç, 
fakat metanetle ve gururla söylemişti. yemeğe çıkanlarla, işsiz katrnı~ ge~,rt 
Patris karısına baktı, onun nı: kuvvetli, lerle, işçi kızlarla ahbap oldul11· orı ııl'' 
ne azimli olduğunu her şeye, hatta ö- La Piyerözden bahsettim. Tan1Y'. ,. 
Iüme bile razı olduğunu anladı. Ve bir. oldu. Bir kacr, onu soför kılıklı bıt ti' 
denbire, menhus gecedenberi onu sar - damla da gö;müşlerdi. ''Nasıl ad•rı'I' tt 
mış olan nahvet<Jkayboldu, kendi istl - rif edin., dediğim zaman Jü!ort\Jrı ...t'K• 

raplarını unuttu, karısının kimbİIİr ne kalini tarif ettiler. Bisikletle cJol•f~;_. 
kadar ıstırap çektiğini düşünc\:i. Onun }armış. Birisi, onları ''Yeşil çayır •• cı 1' 
kusurlarını bir tarafa bırakarak kendi rında görmüş .. Saat yediye doğru or'o« 
haksıo;' '·larrnı hatırladı ve mırıldandı: girmişler. Girdikleri zaman bisik1~e~ 

- Affet beni Dominik, bu işte bir tada yokmuş. Demek, gece, cina~---~r 
suçlu var. O da benim. Bir çocuk gibi sonra Jülo gidip bisikleti sakladıgı ~e· 
kendimi kapıp koyuverdim. Yalnızken. den çıkarıp onunla kaçmış olacalc··r.ıe • 
dimi hislerime kar:ıı müdafaa edeme • reye gidebilir? Sen J ermen 'e rni1 ral, 
mekle kalmadım, seni de başkalarına zon Lafit•e mi? Hayır, hayır .• :au ~ f•' 
kar~ı müdafaa edemedim. İşte asıl beni Iar kalabalıktır. GC1rünmek iiltifl1'~ o• 
utandıran da bu! .. Her şey benim ka- ladır. Jülo aptal değiklir. O haJ.de ~ya• 
bahatim.. Beni affet.. dip baktım .. Meni! - 1ö - Fua le "" 

Patris başını önühe egdi Dominik ne giden bir patika var •. Ben de 
0 ti 

cevap vermedi. Hafif yaşarmış gözle • gittim.. iyi ki gitmişim. O ci"' İ 
rindcn gayri hiç bir hareketi içindeki emlaki olan Maks isimli birisi, ~· 
müthi§ istırabı göstermiyordu. günü, Bujval - Lö Pek yolunda •. ; 

:ç. :ç. • mobille giderken, az kalsın b!sikletll 
Romen Delbo düşüniiyor. Otomobili rini deviriyormuş.. Tahkit~ata d~ 

ile yanmda muavinlerden Andermat ve ettim. Bujivalde bir 1ey butarniftf 
daha Jç sivil polis olduğu halde polis Lö Pek'te de bulamadım. Fakat .1' 
müdüriyetinden ::tyrtıyor. Bo"yle zaman l" R • ..ı mt• b" .. of~ - o - ua.ua, Jük> isi ı ır :f w 
tarda olduğu gibi Delbo hep çocuklu - altı haftadır bir garajda çalıştığırı•.41,. 
ğunu. ava çıktığı zamanları hatırlıyor. rendim. Pazar günleri orm1nda gı / 
Bu işi eline aldığındanberi iki güver- dolaşmak adeti de varm11• .. Ne ,öetf 
cin yakaladı. Bunlar mühim parçalar.. Hoş .. lşte Marliye geldik biie.. ti• 
Bir saat sonra da en büyük parçayı, a. Filhakika, otomobil bu küçük ıc~1' 
sıl canavan, şoför Jüloyu elde edecek.. banın yoluna sapmıştı.. DdbO eS" 
Bu müthiş, ele geçmeyen, tehlikeli bir şoföre: . fJ 
adamdrr. Delamare ailesi il~ Fifilagos - Kasabadan cıkarken sotdalct 

~ ' 
namı diğer La Piyeröz'ün katilidir. sapacaksın t iJerl" 

Bundan sonra geriye dört meçhul şa Otomobil yüz metre kadar daha 
hıs kalıyor. 1'elbo onları da yakalamağa yince De\bo: 
yemin etti, muhakkak yakalayacak.. - Dur. Jiil' 
Avukat ~atris Martile giderek yanlı~ Dedi ve yanındaki muavinine ~~IJ 
bir tcı;ebblste bulunduğunu zannedi - bir meyhaneyi işaret ederek şu talı 
yor. Onun ile görüşürken tehlikeyi sez- verdi: .,.cf 
di, geri döndü. Fakat aLdandığına ta - -Andermatt, şu Herdeki ıne1b. Jil' 
mamcn emin değil.. Zira, niçin avukat gör\iyor musun? Öğle yemekleri"', 0' 
kendinden şüphe edildiğini anlar anla - k> her gün orada yer. Sen. fle.rıı3 lı'1" 
maz kızıp onu kapı dışarı atmadı? Ni - beraber kapıya nezaret edeceksırt· ~' 
çin hemen isbat olarak şamı::anya kasa. dier ile Yot ta arka tarafa geçip b' ııır• 
sını inip göstermek zahmetine katlan - yecekler. Düdük sesi duyunca tıel' 
dı? Ne diye emrine amade olduğunu den saldırırsınız . . ·ı sıı' 
bu kadar nezaketle söyledi?. İn.diler. Delbo, arkasında ikİ fl~I"' 

Dclbo düşüniiyor ve kendi kendine mur ile yürümcğc başladılar. 'ft{e ,dl~ 
lda 1 

. k. 1111' ' 
mırı nıyor: neye e 1ı adım kalmışlardı ı, " or 

- Bir hata ettim. Evet, hata ettim. iki kişi çıktı ve hiç acele ctmede",cel' 
Lakin avukatta bir şey var .. Gizli, da - mana doğru ilerlediler. Del~ r'rfJ 
lavereli bir şey var. Tek>ar onunla meş meyhaneye yürüdü, sahibini çd

1 

gul olmamıı lhım gelecek g!bi geliyor sordu: t)Llf) 
banal Gerdanlıklı güzel kadın ile üç ar. (Det)(Jmı 

centilmen 

Tedbir olmak Uzere, bu hlkAyeyl KsrA. r;'::it. 
genin mösyö Mayerin evindeki Mrı;lJıc,tlc. 

rlnden bir hayli evvel anlattım .. ,, 

li8 - Bıı tedbir o kadar l§C yararnt,. 

tı ki ... BUtUn I..ondra halkı, vaka mahal'ln le 

bulunan mc§hur gazeteci Cincerbcrdin lıir 

i t.'' ı.ı.r ı 
makalesi saye.sinde, mUthl§ rcdal< rd' 
kahramanlıklar pahaaına yanı;uıdsl' tı' 

ı;ıgetl 
lnııantıı.rı kurtnrmııı olan Kara t ,,. P 

llyctindPn hllbcrdardı .. Kara ı;ö1S'c11 

1 .,11 

tını tehlikeye lwyduğtınu ııcrl<c5 / 
vcııı 

fakat ne maluıaUa? bunu ki[llSC 

Pil 
''d 

t 

t 

.. 
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Tayyarelerin düşmanı 
I 

hayali dağlar ! 
Serap hidisesinin sebep 

~?.~~uğu kazalar pek ~oktur 
Gcçclllcr<1 Yazılıyor: 

dan Al e tn ust 
algk tksandr T a ve esk: pilotlar. 
Ilı o koyun6 ornpson'un San Fran-

cyda n Yanı b 
ıtıı,._ nından b. k aşınd..ıki tayyare 

"'llza ır aç .. 
bo,,ı 1'11 hava • yuz m~tre ötede 

3 ece gernısin · 
llliiıı •ekiz Yol 1 parçalaması ve 
h~/ Sebep oı .... ~cu ve üç tayfanın ölü. 

ıaeg· J ..... sı ancak 
~ ıy e izah . bir ''Serap .. 

ai' il acıklı vak' edılebilmekt.edir. 
tınz latfında vuk ab Amerikana son iki 

ıı attı u ulan t 
Jaı.ı11 ncısı ve b" ayyaıe kazala. 
San l1' 0n birincig• 

1
'. ~ene zarhnda olan

b11ıd l'ansisko ta ı ıdı. 
ctıtı ~ğıı sırada k.;rare facia~nın vuku 
big e te Olan gc;~ez.cıe bir "apur idare 
~cr~1'· denizde g~· dılavuzu Fransis E. 

ite or u~· 
tC>plii Y . dağların ~il bi. serabın. 
t~t gıbj ve A.lkı korfez üst.ı:.in.deki 

an b' atraz ad 'Oyı ıt Parça . . asını ana top 
l>~l'llektcdir ırnış gibi gosterdiğini 
ılotıar • 

~lar ve g~e aef ı · 
dU(ı .•etaplar er erı vapan kap. 
bi erıni i<ld· ın geceleyin de .... 
•· t Pilot ıa etrnetkedirl~r Ng?truk~ -
"'i'y geteley· · ı e ım 
Pil aresini b' ın seraba aldanarak 

ot lg ır dağa 
"dı... 2-l tc A.rn ik çarpınıştır. Bu 

~·•Ya er an d 
tııall<la ttrafındd onanmasının 
ttarr etın·ş ola ~uş,, seyahatine ku. 
a· ın'dir. n ınbaşı Fredrik L . 

l!ıba 
lorıra §ı Martinin 
le ftıJa anlattığına .. uçuşu bitirildikten 
~ 8lca•da . goıe: 30 N;san 1924. 
L lon.._ Çıgnak nokt 
"Crıd· ... et gördü U b" asını bıraktık 
ı,_ ıaiıt g ı r takı 
"t }' e adalar v nı seraplar 
~ ttlcrdc .. e ~na. toprağı hep yan 
ı_ >'arııtı gostermıştır. ÖyJ k. Al 
~,~ adasına e ı as
lı ltcndini Be an .Yanlış t'ota ile çı. 
'llıı ta. ~iti . he~ıng denizi üsrunde 
do~: lı~~\sı; gerı Pasifik Okyanu • 
..... ll totl Gtbur olmutşı:r s· b ""'qda t •ırı1 b ld k · ın aşı 
dağıa ciltleri . 

1
u u tan sonra kar§ı • 

"' r tor . sıs erle bürünın.. "'ks k 
~it ltıU"'t°" U§ yu e 

faıt Pıfllla :r ur. 
lt at h llıak için dü • . 

ilt§r;.;ı 11 Bcfer de ha . _menını kırmış, 
ltrj • tclıni•t" -a .. k~kı dağla karşı 
t "'""' " ır. ıvıeger . afy ""'P ırıf se ılk gördük 
~cııd~r~Si dağ:ş~a~abiidir ki binbaşının 
n. StyJ :r parak pa I 
·"'sıısa. e tnuavinj b rçcı anmış ve 

kazadan k aşçvuş brvey lıeı 
Ser * ~tu~rnuşlar dır. 

tı h arılar 1 

t arar . şık huzrneı .. 
aba'- et d,rece . erınu, ayn av. 

1 ıtabl"l sı olan ... 
Ctiııd ' r..ı"'n rnu.ıtelif hava 
. cıı ·ı " ,. ... 'k·n . •· 

t\ı"d 1 crj g ı· ın ıı..as etme ., c e ır Çötd .. 
t\ıne Yere Y~kı 1 e ruzgarsu: bir 
b,_ ! ta n o an h 
''"''tan rafından ııııtıl avcı tabakası 
razıa 1 dolayı sıcaktan topı akla tc -
ı!. llıtıın ır · , .. 
"'il ı• k ış olan b h ' u,.umundan do ,ı h·· u ava b 

ğr\ı 1t llzmeleri t<l akasın . 
le OJa IVtılırJar c··g] CÇerke,ı yukarıva 
tn n Yol ' 0 de sc h 
-~ka cu U7.akt ya at etmek· 
r~t •ına bakınca an bövı: bir hava 
tatar llc:aktaki g .. ğ!,eryüzür ;; P'Ötır.ez 

'l'l<ia o •.ın 
toltcı· n serap taba'k ııık büzmeleri 
~ 1nı ·· as ;>ııa tlb· gorür; Bu d ın,. aksetmiş 
il;>l\j '--1• I Sathına bakOlu bir havuzun 

•141. ı o" an b. J ~oreceğ• . 1'!" yolcunun 
1 gıbi. .• 

• 

Nad:r bir fotoğraf: Bir !Jlaoar domuz ç..obaııı tam bir gihıliil~ mesafedeki 
bir maıı:::'lrvyt serap scwesiııde burmınun dilıiııde görmil§tü. 

Dikkate değer bir fotoğraf: Bir Amc rikmı muhribi k'IJlktp S?yn1ma7.:ta olan 
sisin ctcklctind.c böyle hayali bir ge minfo rssnıiııi görmii§tü. Tayyare pi-
1.otıcm da bu gibi m~mzıaralara şahit o14u"l!ınnı bildirmcktcclirlcr. 

Serap denizde görl ünce şartlar ek • 
seriya aynidir. Sıcak bir hava tabaka • 
sı suyun sathına yakın olabilir. Bu ta
baka yakında bulunan bir sahili ana 
toprağın çok içinde imiş git-i yüksek • 
ter.ek aksettirir. 

neni7.dP. cle serapların bir çok şekil 
lcri v;trd•ı nu şekillerden birisi bir çok 
kiişiflerin bildirmiş olduğu J!)bi, kutup 
mıntakalarında görülür ve u1akta olan 
manzaraları yakın gösterir. Çöl serabi
le mukayese edilince kutup ~~örülenc 

''baş a a~ı serap .. dcneb'lir, bun.da u. 
zak eşyadan ~elen ışık hüzmt>leri ilerL 
ye doğru büh•:.ilür. • 

Iıık huzmelerinin yana t1ükülmeleri 
yaput fevkalade hava cerev-mları, muh 
telif hararettte hava kUtleleri dolayısile 
herhangi şek:IJere girmek üzae biribi
rine karı~maları da mümküncür. Eşya. 

nın yanlara doğru yer clei7işrr.esi tavya 
reciler için serabın .. ., tc-hlikcli şeklidir. . ~ . . 

Yazının b~ ında bahsettiğimiz San 
Frans:sko hava kazası geceı>ınde he • 
men hemen hiç rUzgar yoktu C/.inün 
büyük bir kısmı güneşli ve yalnız ara-

sıra şimalden gelen hafif esintilerden 
baıka rüzgarsız geçmişti. Hava rasat • 
lan şimalden daha soğuk bit hava ta • 
bakasının ilerilemekte olduğunu gös -
termişti. 

Tam saat dokuzda pilot Tompson 
hava istasyonuna yakla~trkeıı San Fran 

sisko körfezinin o mıntakasın.da suyun 
ve yeryüzünün sathına yakın yerlerde 

sıcak bir hava tabakası vardı; bu taba • 
ka go:.indüz çarpmış olan günqin ısıtıl • 
dığı sular vasıtasiyle ısınmıştı. Bunun 

üstünde daha soğuk bir ikinci hava ta
bakası mevcuttu. İşte bu iki tabaka, 

ışık huzmelerinin yukarıya doğru bü • 

külmeleri suretiyle bir serap yapmaları 

için ideal §artları doğurmuştu. 

İşte San Fransisko tayyare kazası 
için ileriye sürülmekte olan serap naza-
riyesi budur. * • 

'. Vinston Çor çil 
lngiliz kabinesine 

girmek üzere 
Son defa içtima ed. İngiliz kaLine· 

sinde mühim meseleler konuşulmuş .ve 

bu esnada kabinede bazı değişiklikler 

yap:nak mevzuubahs olmuştur. 

Başvekil Çemberlayn. kabinede ısla· 

ha muhtaç bazı noktalar görmekto::dir. 

Fakat şimdiki vaziyette on iki ay devam 

etmek mi, yoksa yakıntda bir deği~iklik 

y;pmak mı lazımgeldiğine henüz bir 
karar verememiştir. 

Bugünkü İngiliz kabinesinde ba;lıca 

iki mevki, yani dahiliye nt>zareti ve t!lÜ 

dafaa nezareti, Sir Samuel Hoor ve Sir 

Tomaa İnskip gibi gayet nüfuzhJ iki 
nazır tarafından işgal edilmektedir. 

Baıvekil. eski bahriye nazırı Vinston 
Çorçili kabineye almak niyetinoedir. 

Fakat Vinston Çorçil de küçii~ bir mev 
ki almak istemiyeccğine gört>, ke;ırJisi

nin kabineye girmesini hazırlayacak 

tedbir şu olab!lccektir: 

Kabineye nezaretsiz mızrı olara1- gir
mesi! 

Vinston Çorçilin kabineye şi:ııdilik 
hu şekilde alınması için, başvekili teş· 

v:k edenler bulunmaktadır. 

" J• 

Çocuk lhl©lft©l~o 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
3 Temmuz tarihli bitmecemizin halli [ 

şekli §U idi: j 

BiR KOL SAATi KAZANAN 

Birinci: Behire Gazi Osmanpaşa or -

ta mektebi 

İkinci: Ercan Laleli Beşer apartıma. 
nı 4. 

BiR ŞiŞE LOSYON KAZANAN 
Üg:.incü: Perihan Çağaloğlu 24. 

BlRgR BÜYÜK TÜRKİYE 
HARİTASI KAZANANLAR 

1 - Turan Arıbumu, Bursa Sedbaşı 

Savacrbey sokak 14. 2 - Muzaffer Ke. 

mal, inhisarlar baı müdürlüğünde kan 

tarcı Hilmi Alın Edirne; 3 - Baha U

ral Gümüşhane kültür sekreteri: 4 -

Fikret Kızıltaş, Topkapı Arraemini }"O· 

kuşu, 5 - Adnan Uluç, Gelenbevi orta 

M~yoDu güzelDer 
kranaçesı ı 

Güzellik müsabakalaıı merekı 

Amcrikadan İngiltereye ge-cü. Şimdi 
İngilizler de her vesile ve i:ısnttan 

istifade ederek gi.izel kızlaTtrı' y.ın~a 
sokmakta ve türlü türlü şeyler için 

birer kraliçe seçmektedirl~r .. Bu h.f
ta Weyt adasında yapılı-.n "'nıc.y ·1u 
güzeller., müsahakasınd:\ l.ıı 1~ ~mit 

birinci gelmiş ve ortanrn çi<.ekle~ İn· 

den olan kralicelik tacını bt=1.~1 a giy

miştir. 

l slanbulun en çok sahlan hakiki 
ak~ gazetesidir. İlan larını 
Hl!f'BER'e verenler kar ederler. 

mektebi: 6 - Gönül Sevim, Ankara 
Akbaş mahallesinde Köklemeç sokak 1 ; 

7 - Sabahaddin Yegen, Turhal nahiye. 
si m:tpürü oğlu; 8 - Naciy·: Yuceson, 
Topkapı cami sokak 8; 9 - Sal:h Çine, 

Burdur Hamit oğullarından; 10 - Or

han 3 üncü ilk okul talebesir.den; M üj. 
gan Ortaköy Dere sokak 123. 

MÜREKKEPLi KALEM 
KAZANANLAR 

• 11 - Saba Güner, 12 - Bahaeddin 
Soydan Bali, Galata Yazıcı sokak ve 
Boton han 3; 13 - Mebrure Yolaz, 
Kasımpaşa Zincirli kuyu 206; 14 -
Necla Kansu, Bakırköy ı ınci okul; 14 
-Semih Davutpaşa orta okulu 109; 
16 - Sadık Atalay Kadırga Eminsinan 
mahallesinde 3; 17 - Sabiha Bakırköy 
Yenimahalle Fırın sokak l6, 18 -
Mustafa Uğuz Maltepe Siiel lisesi; 
19 - Nedret Be~iktaş Yenımahalle Ka 
pancı sokak 13; 20- Salahaddin Kum. 
kapı Ortaokul 304; 21 - S~miha Eren 
köy kız lisesi 354, 22 - S. User, Kadır
ga Cömertler sokak 19, 24 - İffet Öz. 
re, Laleli Şair Haşmet sok.ı.k 31; 25 -
Salim Adsan, ŞiŞşhane kar:ıiolu: Şeş. 
me Şehremini Mimar Ömec ı>okak 50 
Şevki Tramvay Şirkctindt> vatman;• 

CEP DEFTERi KAZANANLAR 
26 - Niyazi Fındıklı SedJstü Narlı 

çıkmaz 5; 27 - F. Tüzünc::-, Nuruos • 
maniye Mengene sokak 2 • 21; 28 -
Durusoy, Kumkapı Köm:.ircü sokak 
28; 29 - Tevfik Tarı, TepetiiŞt; 30 -
Behice Kemal, Fatih; 31 - Sabriye 
Sunman, Kadırga Kızorta ~kulu, 32 -
Sacide Süheyla Aksaray Hoıhor Hacı. 
halit sokak 4: 33 - Muazı:ez Gülen, 
Davutpaşa Tramvay caddesi 7, 34 - B. 
Çağlı Samatya Müdafaa milliye cadde· 
si; 35 - H. Mehpare İstiklal lisesi 302, 
36 ...! Kazım Hızal, Fatih 33 üncü ilk 

mektep, • 
BlRER KALEM TRAŞ 

KAZANANLAR 
3 7 - Mehmet Selami Şehremini 

38 - Cahit, Pertevniyal lisesi 195; 
39 - Abdullah Aslancan, Şehremini 

Saraymeydaru; 40 - Zeki, V ~a lisesi 
395; 41 - Şevki Şehremini; 4'! Kemal 
Demir, Şehremini Saraymcydam 64, 
43 - Fatma Mukaddes Şehremini. 

Fatih Gelenbevi orta okulu sınıf 2 e 
128 Hikmet Sandıkçı. Asuman Nadi Be 
yoğlu Mehmetağa yokuşu. 

Alman 
memurlarına 

nezaket dersi 
Resoıi bir tamimde 

tebliğ edlldl 
Almıınlar, nezaketi, siyasi bakım. 

dan tahlil imkanını veren bir düşünüş. 
le yeni ve umumi bir harekete g~miş
lerdir. 

Alman dclliliyc nezareti, bütün mc. 
murlarına halkla gerek şifahen, gerek 

.. tahriren münasebetleri csnabında elle· 
rinden gldiği kadar naz k olmayı tav. 
siye etmiş ve bu hareketle "yeni AL 
man devletine karşı mevcud itimadı 

sarsmamaya ga
0

)Tet etmelerini,, öğüt 
vermiştir. 

Bu sabahki Morniqg P03t gazetesi 
Berlin muhabiri, Alman dahiliye neza.. 

retinin tamim"nden şu a~ağıki parça. 

yı nakletmektedir: 
•·Her ıtürlü ~ert ve kaba hareketten 

sakınınız. Zira, bu haliniz, Nazi Alman 

yasına karşı emniyeti sarsacağı gibi, 
b:Ihassa ecnebilere, hakkımızda yanlış 

intib:ı edinmesine meydan vcrır ve bu 
suretle Alman halkı zarar görür. 

Halka., bir maf evkin maduna olan 
muamelesini yapmayınız.. Daha ziyade 

dı;rtleri ve tereddütleri azaltmağa ça

lışan muhafızlar ve müşavirler gibi 
hareket ediniz.,, 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 &ror mu 
sahabeleri, Eşrd Şefik taraf.ndıı.n, 20, Sadi 

"e ark&daııl3rı tarafından Türk musikisi ~e 
halk prkılan, 20,80 Ömer Rıza tara.:ınclan 

arapça soylev, 20,46 Safiye ve e.rkadaşları 

tara!ınde.n Türk musikisi ,.e halk şarkıları, 

tsaat ayarı>. 21,15 orkestra, 22,15 ajaruı ve 
borsa haberleri ve ertesi gUnUn programı 

22,30 pıtı.kla 50lolar. operş. ve opeı-et parça. 
ı arı, 23, son. 

BJ:;J:LIN : 
lô,05 koro konseri, 1 ,35 karıııtk ;).ayın, 

19.05 gramofonla opera yaym, 20,05 günün 

akisleri, 20,25 musiki, 21,05 haberler, 21,115 

dana musikisi, 23,05 haberler, ..,eııalre, 23,35 
t:tlencell konııer. 

BOKREŞ: 

19,05 musiki, 19,150 dans musikisi. <s-ramo 
!on), kont~aru:. 21.20 etteııceli konser, 22,R!\ 
haberler vesaire. 22,60 gece ltonserl, 23,50 
haberler. 

LONDRA: 
19,o:> orkestra ko-pserl, %0105 haberler vı 

saire, 20;35 org konseri. 21,05 konuşma, 21, 
25 röportap, 22,05 musJldU plyeı, 22.50 karı. 
§Ik mıısild, 23.05 haberler, epor ve!alre, 2~. 
30 dans orkestrası, 24,85 haberler, bava ve 
11alre, 24,4~ gramo!on. 

ROMA: 
18,03 haberler, dans ınuslklm, 19 kanşık 

yayın. 21,4fl karıJık muaJkf. 24.16 lnglll~e 
haberle.r. aoııra dans mustkls1. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu alqlam ııehrin muhtelit semUerlnde nö 

betçi olan eczaneler §Unlardrr: 

EmlnönUnde (Hüseyin HUanU), Beyazıtta 
(Asador), KUçUkpa:r:a.rda (Necatl Ahmet), 

Eytlpte <Muctata Arifi. Şehreın!n!nde (Ham 
dl), KaragUmrUktc (ArU), Samatyada (E.. 

rofilos), Şeh%adebaıında. (Hamdi), Akeray. 
da <Şeref), Fenerde (Vltaıl),. Alemdarda 
CE§ref Ne§et) , Bakırköyde (HilA.l), 

Beyoğlu clbetlndckllfr: 

lııtıkllt caddesinde (Kanzuk), Yenl~hlr 
Mankuar caddeslnde (Parunakyan), Boı. 

lanba:ı cadd~nde (ltlmat), Galata Malımu 
diye caddesinde clamet), Taka1mde (Nec. 

det), Rasımuaıada (Vasıf), Haaköyde <Bar 
butl, Be1lkt&.1ta {Nail Halid), Sarıyerdc 

tAıafJ, 

ÜııkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üııklidarda ( (ltUhat), Kadıköy{lnde Altı. 

~olağUnda (Merkez) Modada (Said tıımall) 
BUyllkadad& (Şinasi Rıza), Heybelide (Ta. 
nA§), 

STNEMAT,,AR. 

8EYOCLU 
~AKA\' 

fllHh 

~Y.l.EK 

ll't;K 

~AK.AK YA 

YU.JH/. 

·nıu t;11 

'"·"·-'/.Ate 
fAN 

~lk 

~AHK 

ı Programmı blldinnemıotlr 

ı Sokaklarda aıtuı ve Afk 
~ar kışı, 

ı Blldirmemlttlr • 
ı Bildirmemtıur. 

ı Bildlrmemt,eur • 
ı BlldlrmımlfUr· 

ı BlldlrmemI;tlr. 
ı Bildlrmemııtır. 

Btldirmemlıtır. 

Bfldırmeıotmlr. 

ı Blldlrmcl~tmtr. 

ı Bildirmemtıtir. 

SANllA1' ı ıııklar aönUnce. Kovboy 
şarkıııL Kara çayll\k 

(Eski ~ atorJıt) öl Um DUaL canavar avı 

• 
ISTANBUL 

fl'ER"-11 ı KilçUk ıarkıcı. Fedailer 
bölUğü 

Mtı.U ı Bildirmemiştir . 
t\l.AK ı CtlrUm ve ceza. Para kralı 
tnı.Aı. ı Gazlco d!S Pa.rl. Kaıtıor. 

nia fatihi 
t\l.t".-\IHAK Full Berjer. Er meydi\. 

nı. 

KALK t Allhab4 (turkc;:e ~z!U). 

ı E8kl Kematbey ı Kan davası 
~AFAK Halk opereti t~knıll ad 
Narlıkapı ro!lle Eski Hamam Eakl 

TM 

KADI KOY 
llAUC ı Mazurka 

0 S K UO A ·P 

BALE ı G&ıW dtdlkodulan 

KARAGÜMROK· 
AYSU Büttlll &'Ü%ellerl severtm. 

Çllnakkale Moutrö zafer! 

TIY ATROLAR: I 

BALK OPıı:ıun't 

P!PİÇA 
Operet 8 perde 

Cum.s.rtcat akpmı Be~k belediye 
bahçulnd• 

Pazar akp.mı UıkUd&r lnılrah bahteslnde 

A da pazarında 
Hapishane kaçağı yakalandı 

\'e bir kişi boğuldu 
Aılapauırı, ( llu$usi): 
Günlerdenberi beklenmekte olan 

yağmur nihayet Adapazarına yağmıya 
başlamıştır. Bu suretle pancarlar mah 
voldu, patatesler söndü, mısırlar ku
rudu diye hayıflanan rencber ve ala. 
kadarların yüZleri gülmeye başlamı§-

t.ıı·. 

Bilmediği yerde denize 
girince boğuldu 

Kartal gümrük memurlarından Bay 
Yehmedin oğlu ninesiyle buraya misa. 
fir olarak gelmi§, Çark dt:nen mahal. 
de banyo için suya girmiş. Fakat, bil. 
mediği yerlerde ytizdüğü için bir eu 
girdabına raslıyarak boğulmu§tur. Ya. 
pılan aramada ceset ancak bir saatte 
bulunabilmi§tir. 
Hapishane kaçkını yakalandı 

Bundan on be§ gün kadar önce ha.. 
p~shaneden kaçan mahkumlardan ve 
on be3 seneliklerden Kel Hasan DUzce
de yakalanmrfi, buraya getirilmiştir. 

Yakalanmıyan diğer iki kişi şiddetle 

aranmakta ve bu günlerde yakalan • 
mak üzeredirler. 

:!.:::::::::ı::n:n::r.::::::11 •• 1 .. wm:::ı: •• :,::::n 

jj MEHf AP GECESi 1 
ijFLORVA u 
!i vsınnpoan il .. 
:: gazinosunda n :! 24 Temmuz Cumartesi ak§amı 

il Büyük suare 
il" Sabaha kadar eğlenceler, dana l her akşam ca.zbcllld 
if Tabldot 75 kuruş 
: rı=ı1 n::ı::a:amnımm:m:umuaaa:awm 

nnıaH=ABEWkıl 
Şeker 

kuponu 
-25-

Bu kuponlan SO güıı ce~redece 
ttz. Onlan hergUc kea!p Altla ;oı 
tı.ız. 30 taneaını bir sert h&llıı.d• bl• 
ri1'tirip la&remlze cetlrenlere bir 
numara vereceğiz. Sonra ulwıaı eko 
nomi ve arttırma kurumunun t.ta.a 

I bul GUbesl tarafmdan tayin olun~ 
I calc blr rtlııd• bu numaralar araam 
I da kura çekilecektir. Eedlyeterf 
ı cema.n 1500 kDo 11ekerd!r. 
n:::::::::::::::::::::::::::~: :::::::::::::-:::auıw 
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ADRIATIC•· 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZl.A . 

Uirayacaldan Limanlar 

Bütün Avrupa isin Ekıprea trenlerile 
tellki ederler 

Vapurlann himleri 

RODt 
CELtO 

aııl" 
Harek11 ı, ıc J 

e ~ç 
fi 111 

j ~~ 
-t: .. q 

~j' 
';;i ~ 

~--~~---~------------~~~~-_y 
Pire. Napoli, Marailya, Genova 

Fcnicia 2917 ..../ 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patraa, 
Diana 2Zl7 Ayaaranda, Brindiıi, Ankona, Vene-

dik, Trieste Abbazia sıs_.4. 
1717 saat 1 Sellnik, Midilli, İzmir, Pire, Kalama. ise o 

ta. Albano 3117 __/ 

Burgaı, Varna, Köstenee 

Sulina, Kılaa, tbrail 

Bat-Jnı 

Edirnekapt sıhhat merkezi 
ÜskUdar Çocuk yuvası 
Çocukları Kurtarma. Yurdu 
Beyoğlu hastanesi 

Meran.o 
Vcsta 

Merano 

:Vest& 29/7 

Emrazı zUhtevlye h:ı.stanesi 
Zeynep Klmil hastanesi 
Cerrahpaşa haataneai 
Haseki hastanesi 
Konserva.tuva.r ya.ti kıımı 

... 22 ... 0"'!"'32 ... 0- Yekfın ' ~ 

Bele<ılye müesseselerile hastanelerine lüzumu olan yukarda mılct~~11ıiıı 
bulunan ekmek kapalı zarfla. ekeiltmeye konulmuı;; ise de isteklisı bll tıı o~ 
ğmdan pazarhğa çevrilmiştır. Bir kilo ekmeğe azami narh fiatı ta.hl~ ııtll"<f 
muftur. Şartnamesi Levazım müdUrlt\ğ tinde görülebilir. İstekliler 2

4 ı>ıı' ~~ 
ra!ı kanunda. ya zıh v~sika ve ı 776 !ıra 33 kuruşluk ilk teminat n131' bllıtJP" 
mektublle beraber 27.i-93i Salı günü saat 14 de Daimt Encümende 
lıdırlar. CB) (4243) 

Büyükdere meyva fidanlığına. lüzumu olan 450 metre çelik ~el<1!1~ıı; 
· açık ekeiltmeye konulmuştur. Bir metre boruya 180 kuruş fat Jtollıı~jl\~ıfi 
Şa.rtna.ıneai levazım mUdUrlUğünde görU lebilir. İstekliler 2490 N. ıı bue ııt 
yl.Zllı vesik& ve 60 lira. 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt:r. 
ber 23.7.937 Cuma günü sa.a.t 14 de Daimi encilmende bulunmalıdırl()09) 

(ı) (4 ' 

'f , 
Senelik muhammen kiruı 15& lira olan Unkapanında Haraççı Karaıne~1 

halleıinde Fener caddesinde 21 No. lu arsa kiraya verilmek üzere açı.~~ • (1 

maya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım MildUrltiğüne görülebilir. ı.;..,..9~ 
tar 11 lira 70 kuruıluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile ıs-S) ( 
ım pnü tut 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. ( 

lstanbol Nafıa MOdOrlOA"Dnden ı · ti"~~ 
26-7-937 Pazartesi günU saat ıs de lıtınbul Nafia M:idUtlUIV Jı"~ · 

~ek Deniz Ticaret Mektebinde yapılacak (5633.35) lira bedelli ~ 
inşaatı ve (1885.16) lira bedelli rıhtım tamiratı ve {5114.98) lira bt rJ'•. r' 
yıkhane ve mektep tamiratı iıleri ayrı ayn açrk eksiltmeye konuıısıut eti' 

Mukavele, ekıiltme Bayındırlık itleri Genel, huıuıt ve fenni tartn'~ 
je, ketif hulbasiyle buna müteferri diier evrak daireainde ıörülecekdf• 

A - Yüzme havuıu inıaatt muvakkat temiıu.tı (423) liradır, 
B - Rıhtım tamiratı ., ., (142) ,. 
C - Kayıkhane tamiratı ~ " ,, (384) ., ~ 

İsteklilerin en u ( 5000) . liralık bu itlere benzer it yıaptıklanna d•1' ~ 
ccklcri vesaik üzerine Nafia Müdürlüğün den alacakları müteahhitlik ''~s97J) 
Odası vesikalariyle mezkur mJdürlüf e zamanında zelmeleri. · 

~ .. 
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net cdıyoruı 
•en de b 1.. Mademki korkuyouun, 
Jan Franuraya, cehenneme ıelecekıin, 

su1 ı 

Saçları d". 
Srlgın bi iken diken olan Ravayak 

_ ö r tekilde inledi: 
·· ld.Ureceı;.· 
Oldürcce~· 6 11l'l! Yemin ediyorum ki 
1 t>lltıl Be .. b" k Unduğuın n ıyı ıı hare ett! bu-
dcrntı:i 

0 
u zannediyordum 1 Fakat ma-

rı" • •ırt bir ti - . • d .. n baba c rum netıceaın e o-
rıu öldu .. ı 11 

oldu... Mahvolacaktı: . 0-
rcceı:.· · 

.A" . ~U11 t.. 
.rnı ıa 

duyuldu l'llanda müthit bir gfü Ultil 
le \re k k 

•Ybotdu. t>u or unç hayaller ortadan 
\>c kapının . var tekrar meydana çrktı 
tekrar hafif ~cri~dcki camdan, odaya 

Odan hır ııya girdi. 
bi ın Orta. r rüya .. sında duran Ravayak, 
di torcıp .. . • 

ne aord &orıncı"ı~ıni kendi ken-
Jlltıtıatın~· P'akat devam eden hararet, 
>'alc,11 b" uıattrğı duvarın ate• gibi 

• ır h :r 
0 na &öıt . ayalin kurbanı olmadıtını 
o l' Crdı z ,c •Yord ·· aten ayaktaydı, gidip 
O] U \re " ta 

•n tahı'b• .r a ğınrn üzerine uzaıunıı 
o 1 görU 
1 
~· Uyanık yordu. Ve rahip. sanki 
'tıYorrnuı .01duğunu iyice göstermek 

- }i gıb{ SOrdu: 
ltıı > •ıtı ha tr 11 · Nih .r a erden kurtulama.dm 

b 1Yet i f 
"'"'aYalt 1 ıra hat edecek misin? 
- Eiayı Yavaşça cevap verdi : 
- C r, dua cıdeceğim. 

rıat •ııuı ist· 
d lt ~ıbi ha ıyoraa dua et, fakat da· 

ir · lırrna ! Tanrı satır tieğil-
~a"'ayaıc 

hrc .. ,_ cevap v d d" ü . bu Ço,..ıu erme en, l'! stu 
;>Uıt bir ve her zamankinden daha 

\ VCcdi • 
Çlnde dua etmeğe ba§la-

'l'ah 
" •rntnuı cd" ~ .._, "-rboJ ılmez sıcaklık y!va~ 

•ertıılflt Uyordu. Simdi orlad1 hoJ 
:~er, lıir vardı. Nereden geldiği bilin 

b. h&ıı~k tattı kokular odayı aar
!b. Yerde dua elden bed-

bahtın ıçindeki korku ve beye;aı1 ~eç· 
mit bunların yerine sükunet ve ferah
lık kaim olmuştu. 

Ve birdenbire kula~rna, illhi bir mu-
ıikinin tatlı ahengi gelmeğc b.ııladz. 

Ba~ını kaldırdı. Bir defa daha derin bir 
zulmet içinde kalmıştı . Bir defa daha 
ürperdi fakat bu defa Urperit çok tat
lıydı . 

Biran sonra duvar yeniden kayboldu 
ve odayı mat bir ııık sardı.. Ravayak 
ellerini göğsUnde kavuşturarak yaklaı
tr. Derin ve geçilmez uçurum h!ll ora
daydr. Fakat alevler meydanda yoktu. 
Bunların yerinde. ömründe görmed!fi 
nefis çiçekler, otlar, aV,açlar vardı ve 
bütün bu nebatlar, havayı meıt edici 
bir kokuyt. dolduruy?rdu. 

Gözlerini kaldırdı ve yilzUnU tama. 
mile defiıtiren müthi' bir sevinç ve n· 
adet içinde dizUstü yere dilttil. 

Orada, uzaktan, lriliıedeki resimlerde 
gördüğü tekilde, Tann altın bir tıhtın 
Uzerinde oturuyordu. Sağında bot bir 

yer vardı. Etrafında tasavvur edilemiyc 
cek derecede güzel melekler, dansedi
yor, prkı söylüyorlardı. Diğer taraf· 

tan orglar ve harplar da o zaman3 ka· 
dar duymadığı havalar çalıyordu. 

Bu meleklerden her birinin ba,ında, 
altın bir çelenk vardı ve bu çelenklerin 
Hzerinde krala ıuikut teıebbü"iinde 

hulunmut olan adamların isimleri yazı
lıyı:iı. Bunlar tam on sekiz kiıiydiler. 

Ve söylenen tarkı da, milıtebi li öl· 
dürmeğe teoebbüs ederek milleti kur· 

tarmak için hayatlarını feda eden bu 
kurbanların zaferini tcrennllm ediyor
du. 

Musiki bittikten sonra. bizzat Tann 
konuımafa ba§ladr: 

- Jan Franaua, dedi, ı:it! Mukıiddes 
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Ravayak uyuyordu. Diğeri üzerinde 
rahip Parfe Gular uyuyor gibi görünü
yordu. 

Ravayakın uykusu takriben bir saat 
ıürdü ve sonra uyandr. Odanın değif

mit olduğunu bittabi farkedemcıdi. 

U~un müddet uyuduğunu da anlımadı. 
O, yauta nihayet bet dakika evvel 
uzandığını nnnediyordu. Kafaaı biraz 
aiırlap?Jtı. Fakat buna aldırm•:iı. 

Yatağında dofruldu ve kartııındaki 
yatakta unnmı o!an doıtuna bıktı. 

Dinledi ve muntazam bir tekilde r.efeı 
aldıiını duydu ve gülümaiyerek mırıl
danıdı: 

- Ama çabuk uyudu ha!.. 
Müteessir bir tavırla batını ıallııdı ve 

düıündü: 

- Günah çıkarma iyini diye buna 
diyor l İnzivaya s.ekilmeyi böyle anlı· 
yor... Başkalarına karp naaıl müsam•· 
hakana. kendisi için de öyledir. Ne yap 
trğmın farkında ıit ğil .. Fakat iyi bir a· 
lcbmeağız. 

Ayağa kalktı ve bacaklarının tutma
dığını hissetti. Düşmemek için -:nasa
ya dayanmafa mecbur oldu. Bütün vU
cudunu müthiş bir hararet sarmı~tr. Bu 
hnaret da9emelerin altından ve bilhas
sa duvarm karııarndaki kapıdan geli
yor gibiydi. Sanki her tarafta büvük o
caklar yakılmıştı. 

Tcatiye yapıttı ve kana kana au içti. 
Kendisini b:raz daha iyi hi11etti. 'Parf e 
Guların yanına yaklaştı ve bir mUddet 
ona b3.ktı. Hareketsiz yatan rahib!n 
yüzü ter içindeydi Nefesi daralıvorduı 
Ravaya.k hiç enditc duymadan sakin ve 
tabii bir tavırla mırıldandı: r 
. - Galiba fırtına kopacak! 

Yatağına döndü ve Maeasite ,·atağı 

arasına, dö~emeler üzerine 'diz _çök•ü ve 
duaya baıladr. 

Bu acı vecd içinde nekadar k:ıldı? 
Belki aaatlerce ... Belki de ancak Lirkaç 
dakika müddetle .. Bunu kendisi ide 
bilmiyordu. Mistik bir çılgınlık içinde 
bulunduğu böyle zamanlarda, hPkikat 
mefhumu onun için mevcut değildi. 

Maam2fih yalnız duayla meıgul de· 
ğilıdi. Vicdanında müthi§ bir mücadele 
vaki oluyordu. Gözlerini kapamıgtı; 
onları açtrğr zaman zulmet içinde bu· 
lunduğunu gördü 

Deh§et içinde ürperdi. Eğer bagını 
çevirseydi, bn karanlığın. kapının üze
rinde\ti caınrn dııarıdan kapatılmıg ol
masınd~n ileri geldiğini anlayara.ktr, 
Fakat o, bunun sebebini, hissettiği §ey. 
tere atfetti ve göf!süne vurarak mırıl
tdanmağa baıladz: 

- Ebedi zulmet! ... Ruhumun a!rrlar 
uzuhluğunca, içinde çırprnacagı ce-
hennem zulmeti ... Tanrı~ bana acı ! .... 

Bir hayalin kurbanı olmadığına iyice 
kanaat getirmek için, gözlerini tekrar 
açtı ve kapadı. Heyhat 1 Rüya görmü· 
yordu. Esrarengiz rulmet onu her ta
raftan çarpıyor ve esasen dehşetlr.den 
bin türlü hayalle dolu kafaır büs?ütün 
şuurunu kaybediyordu. 

Ve bir iıyan hıçkmğiyle içindeki kor 
kunç mücadelenin esrarını fa§etti: 

- Ulu Ta:1n ! .• Merhamet et! .. Onu 
ö~:ltirmek istemiyorum! .. Çünkü onun 
babasıdır 1. 

Parfe Gulir yavaıça yatağında kı· 
mıldadı. Eli karanlrkta bir şeyler ara
dı ve küçüciik bir düğmeyi bularak bas· 
tı. Karanlıkta, kapkara bir delik açıldı 
ve ora.dıı. birisi göründü. Rahip kafasını 
deliğe doğru uzattı ve oradaki adamm 
kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra 
deliği kapadı ve t ekrar hareketsiz kal
dı. 

Ravayak hiçbir şeyin farkuılda değil .. 
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etmişti. Maamafih açıkça hareket et
seydi bılc gene netice değişmezdi. Deh-

şet içinde bulunan Ravayak, hiçbir ıey, 
görmiyccek, hiçbir ıey duymıyacak, 

hiçbir şey anlamıyacaktı. 

Dizleri fena halde yanmiğa ba§hyor
du. Fakat o, ayağa hlkmayı veya yeri
ni değiştirmeyi düşünmüyordu. Neye 
yarar? 7.avallı cehennemde bulunduğu 
kanaatindeydi. Nereye gitse, bu ce
hennemi ateşten kurtulamıyacaktı ... 

Aradan uzun bir zaman geçtii Rava
yak inliyor. dua etiiyor, dövünüyor ve 
ancak kendisinin bildiği bir sürü sözler 
mırılrlanıvordu. 

Birdenbire karşısındaki ıduvar, hiç 
farkında olmadan, kayboldu ve gözleri 
kör eden bir ışıkla beraber, alevler fış
krınıağa başh~dı. 

Saçları diken diken olan Ravııyak 

bir sıçrayışta ayağa fırladı ve çılgın bir 
şekilde adeta ulumağa başladı. 

Parfe Guliir da yatağında doğruldu 
,.e ade'1li memn•ıniy'!t ifade eo"n bir 
tavırla bağ:rdı. 

- Bana bak Jan Fransua, boğaz:tnan 
bir ı'.aoa giLi ne h;ığırıyorsun, öyle? Se
ninle r 2 hat otur:r.:ının imkanı yol: ki!. 

"'d~nın c-rtasın::J:: ..?urup şu duv.ııra ne 
rı · • ..._ b~'·ıvot"u9? :'11'! 113r"' Ileı.im &ibi 
yap' Uvu. G1rec-:ksin ki rahat ede<'ek
sin. Ayni zamanda beni de rahat bıra
kacaksın. 

Bu do;t sesi bedbaht Ravayaka ~ ira ~ 
ceS?.ret v ! soğuk kanlılık \·erdi. ·dilte
madiye11 lm eöz. ltamaştmcı ışığı ı;~rü · 
yor, r.:ı=jt,..,..~divrn hararet! hisset.!iyor 
ldu. Fat:at her ne olursa olsun, bir ha· 
yalin kurbanı old·ı~una kanaat j!ttir
mek istiyordu. 

Parfe Guliirın yatağına koştu, bütün 
• 

kuvvetile onu kucakladı ve titriy~n bir 
sesle kekeledi: 

- Orada! .. İşte!., Orada! Görmüyor 
musunuz? 

- Duvarı görüyorum. 

- Hayır! .. Göz kama§tırıeı bir r~ık! 

- Sen delisin! Her taraf kapkaran· 
hk, sen ı ıktan bahsediyorsun. 

- Ateşi görmüyor musunuz? Y:ındı
ğımızı hissetmiyor musunuz? 

- Filhakika çok sıcak olduğunu his· 
sediyorum .. Fırtına başlangıcı. 

- Hayır cehennem!- Bu ceher.:ıem 
ate§İdir ı .. Ve mademki siz hiç bir şey 

görmüyor, hiçbir şey hissetmiyorsunıız, 
rlemek ki, yalnız ben cehennemW: ol
dum, lanete uğradım! .. 

Bütün bu sözler gitgide artan hir 
dehşet içinde söylenmiş ve birer h·çkı
rıkla nıhayttlenmişti. 

Ravavak son. sözleri söyleyince, ra

l}ip hiddetle silkindi, onun kolların•lan 
kurtuldu ve kızgın bir sesle bağırlı: 

- Cehenneme kadar git .. deli adam! 
Boı hayallerinle beni uyumağa lır<·ak

mıyorsun ! .. 

Ravayak tekrar hıçkırarak inledi: 
- Görüyorum! Hiıısediyorum! Yanı

yorum!.. Cehennemdeyim diyorum d· 
zel 

Hahip hiddetle ayağa kalktı. R•ıva

yakı elinden tutan~k ve alevlerin !ı~kır

dığı yere götürdü , Elini hayali bir ma
niaya :layadı ve h:c detli bir sesle: 

- Duvardan b:ı~ka bir şey olma'..!ığı-
nı gördün ya! dedi. Hissetmiyor mu-
sun? 

Ravayak tekrar uludu: 
- Yandığımı hissediyorum ... Bitmez 

tükenmez bir uçurum görüyorum, her 
taraf <ıteş içinde l 
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Söyledikleri doğruydu . Biraz l'vvcl 
duvarı11 bulunduğu yerde şimJi bir de· 
lik vardı. Bu Jdelik son derece derindi 
ve 'içinden alevkr fışkırıyordu. 

Buna rağmen rahip omuzlarını kal-, 
dırarak bağırdı: 

- Artık fazla oluyorsunuz mösyö 
Ravayak 1 •• İyisi mi hemen yatın. Unut· 
mayın ki yarın yola )IkıyC'rsUnuz V'! bir 
hayli uzun mesafe katedecek.,iniz, 

Ravayak kapıya kadar gerilemiı deh 
şet ic;inde alev uçurumunu seyrediyor
du. Bu sırada müthiş bir gök gürlemesi 

odayı salladı. Ravayak dehşetle s!çra
dı ve ı:oluyarak sordu: 

- Duydunuz mu? 

Guliir tekrar hiddetli bir tavır takı-. 
narak bağırdı: 

- Hiçbir şey -duymadım ... Çünkü si
zin saçma hayallerinizden başka mey-

danda hiçbir şey yoktur. Rica ederim, 
eğer uyumağa niyetiniz yoksa uyuma
yın fakat beni rahat bırakın. Benim is-

tirahate ihtiyacım var, cünkü size re
fakat edeceğime söz verdim 1 

Ve rahip yatağına iyice gömüJcrek, 
hiçbir şey duymak ve görmek istrmi· 
yen bir adam tavrile mantosunun baş
lığını iyice kafasıha ı;ekti. 

Bu sırada, uzaktan gelen birçok ses
ler şöyle bağırmağa başladılar: 

- Jan Fransua! Jan Fransua! Ora· 
lda mısın? 

Dehşetinden adeta çılgın bir hale ge-
len zavallı Ravayak inliyerek cevap 
verdi.: 

- Buradayım. 

- Bak Jan Fransua! .. •ctınrer .. Ma-
'emki müstebit bir adamı vurm~ktan 
kcrku vorsun, işte seni bekliyen a
kibet ! .. Bizim olacaksın! .. Bizimle bera
ber geleceksin!. .. 
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Ravayak, ayni zamanda bu u1suru· 
rnun içinde, kırmızı, yeşil, mavi alev• 
ler arasında, ıstırap i!iinde kıvranan, 

koşan, uyuyan birçok adamlar gördü ve 
bu adamlar pençelerini ona doğru uza· 
tarak tehditkar tavırlarla bağırıyorlar· 
dı: 

- Gel! ... Bizimle beraber gel! .. Sen 
de bizden olacaksın! 

Ve sonra bütün bunlar, esrarengiz 
bir rüzgar tarafından dağılmış gibi ol· 
du ve Ravayak bu uc;urumun ortasında 
2ncak genç ve güzel bir kaldın gördü. 
Bu kadının tatlı ve elemli bir yüzü var• 
dı ve gözlerini ona dikerek şöyle eledi: 

- Bana iyi bak Jan Fransua 1 Bert 
Bertiyin annesiyim.. Alçak bir adanır, 
Bertiyin babasıdır diye vurmak istenıi· 
vorsun !.. deli!.. Bin defa deli a:danı 1. 
Be~ sırf onun yüzünden cehennemlik 
oldum ve şimdi burada ıstırap içinde 

kıvranıyorum! .. Çünkü o, benim nanıU" 
sumu payimal etti ve çünkü bana karşı 
cebir ve ~iddet kuııanarak, en müthi~ 
blr cürüm işliyerek çocuğumun babast 
oldu. Röyle bir ebeveyinlik nazarı iti· 

bara alınabilir mi? Ve şimdi burada k~ 
ranıyors<ım bu da o sefil yüzünden 
kendimi öldürdüğüm içindir 1. Anlıyor" 
musu~. Jan Fransua? 1 

1 

Cehennemlik kadın cevap bekliyor-
muş gibi bir vaziyet aldı sonra acı bit' 
sesle devam etti: 

- Hayır. ona bir baba nazarile ba" 
kılamaz .. e kı7.ım ondan son derece nef 
ret cl:iiyor ! .. Ben öyle ümit etmiştim ki, 
sen benimle kızımın irıtikamıru alacak" 

sın. Ve bu ıstırabımızı bir hayli tahfif 
ed~rdi. r~kat sen korkak ve alçaksın·• 

çünkü korkuyorsun ve çünkü onu vur· 

maktan vazgeçtin Bunun için ben ve 
onun kurbanları olan hepimiz sana la· 

' 
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nasıl 
Muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen y:ı 
rı ölmüş bir baldf 
Ldi. Buruşmuş, sol· 
muş ve ihtiyarla • 
mı~tı, M~amafih 

karakterim henüz 
gençti. Dansı se· 
viyordum, fakat 

hiç kimse beni dan 
:ta davet etmiyor
du. Bugür.ün er 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ıle isti~are ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Bi0<:el,.i cildi teni taze tu· " 
tan kıymetli cevheri • azalmış • 

tır. Fen, son zamanlardcl "Bio
cel,,i genç hayvanlardı gizlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir .. Bu cevher; şimdi cil· 
dinizi beslemek ve gençlt'ştirmek 
için matlup oisbet dairesi11dc To 

kalon kreminin terkijhde mcv. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim:rrde gö· 

rüldüğü gibi memnur.!yetbahş 

neticeler elde ettim. Sınra. bir 

miknatisin çelil:i cezbetıici eibi 

cilde son derece yapışmrl hassa
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra ku~landım 
Hemen hemen gayrim~r'i olup 
sudan, yağmurdan ve ugayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlesenh bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Eu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori· 
jinal renkleri vardır. Eu cazip 
keşif pek büyük ve maıi fedakar· 
lıklarla Tokalan müe3sesesi ta. 

rafından temin edilmı~tir. Ve 
Tokalon pudrasına karıştırılmış
tı :-. Her yerde Tokalon krem ve 

pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müştcri sındl'n müessesemize mektup 

yazanların müşahedeleri, kendil•cinden cclcn ve kıy· 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak suretilc yüzümü. 

zün düz ve pürüzsüz hale geld•ğini gör clüm. Bu hal er 
kada§brımın bile nazarı d:kkatini cclbct ıi.) 

~.,_ M. F. S. M. Guna ~ 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok isti
fadeıini gördüm. Bu krem ve e,siz pudralannız ıRycıin. 

de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H . O. • . Fatsı:ı 

Mclctupların asıllilrı dosyalarımızda snklıdır. 

MAZON isim, HOROS markasına dikkat 

MiDENiZE 
c!ikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yi· 
yenler, fazl:ı, baharlı ve biberli 

yiyenler. bilhassa içki içenler 
midclerinic; tahriş ederler. Ve 
EK§lLlK, HAZİMSIZLIK, a· 

ğırlık ve baş dönmeleri hisseder• 

lcr 
l\1.ı\ZON l\lEYVA TUZU HA. 
ZIMSIZLICI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR • 
1NK1BAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahzarla kıyas ka • 

bul etmez. 
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Harbiyede E c Bahçesinde 

Mısır film ylldızı 
• 
1 m · Ta 
Cumartesi akşamı 

SeansDaırona başDıyacaktır 

--- --- ----. - --- - -=-~~~= 

f Her akşam 
Memleketin en yUkeek eanatkarlar~le blrllkte 

• 
1 

TAKS • M Belediye 
l bahçesinde 

Tel: 43703 

..- Ulvl~e Ersin Bic_!ll Dtk·ş Vurdu -. 
En ıon metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 ayda mükemmel 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me· 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şenit ehvendir, kayıt muame· 
lesi başlamııbr. Adres: Tepebaşı: Bay Murat Ap. No. 2 

Yalnız 

En §Ik 

Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Mürekkepli ve Kurşun Kal.:mlerinin 
cep ve masa için olan 

yeni Şevron modelleri 
'bir harikadır. 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. ~ 

riyede 
Y eniköy - Beykoz arasında sefer 
yapmakta olan Araba vapuru 25 
T cmmuz Pazar günü kayık yarış
ları münasebetile Modada bulu
nacağı cihetle o günkü seferleri ya
pamı ya cağı ve 30/7 /937 den itiba
ren yalnız Cumartesi, Pazar ve 
Pazarte5~ günleri seferlerine de
vam edeceği muhterem yolculan-

mıza ilan olunur. 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKiŞEHiR 
MERSİN 

SAMSUN 
ZONGULDAK 

D!YARBEK.lR 

- Vehbi Koç Ticaret E\-'\. 
- Ş. Rıza İşçen, Yeni Mağaza. 

- Mehmet Hüzmen 
- Hasan Alanya 
- Jorj Satel 

- C. Celil özlü, S. Kemal Sezen. 
- bmet Ağartan, Ahmed Yüksel 
- Celil Ayyıldız 

Bu hususta sizinle 

aörülşebilirim. Tecrti1Jdlfl1 

neticesini size yarın 

anlatacatım 

KELVİNATOA 
satıf yerleri 

H -NiN SESi 
Müessesesi ve Acentaıarı 

1ZM1R 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 

ı BANDffiMA 

··- Artür Vetter ıı 
- İsmail ve oğulları Cıngıl 
- A. Mücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dai 1' 
- Ahmet ve Ba.ha.eddin 

karde,ler 
TRABZON - Dedeoğlu Sami, Hi.ıni ~ 

nali kardeşler 
ADAPAZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

18 av v res·ve satış 

A • • • 
HUSUSi TEKLiFiMiZ ! 

Müsait ve ucuz satış f igatile yazlık 
Erkek ve Kadın kumaşları 

YERLi MALLAR PAZARLAfll 


