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Japonya Çine 

0 
asker yollıyor 
n vapur dolusu asker Çine 

dtıı ~ .. lci •• 22 " hareket etti 
t '1ınan rnaı~ .A.)-tyi bir menba- deki Japon ve Çin makamatı arasında 
ı°~ltnan daim• km.ata göre , bu sabah aktedilen mahalli itilafları kabul etmiş 
Çın "" 1 0 mite b h · b ı d ~ d · ı h b · t ·t \'c :-rcıal Ç u ranın hallı u un uguna aır o an a erı eyı e-
tnıııtir. ankaygeke itimat karan der bir gCına haber almamış oMuğunu 
Sa1·h 1 b . . q a iyeu· eyan etmıştır • 

ll.kaltrın Çin
1

1•1
rnahfeller, ihtilaflı mın- f Nankin teklifleri kabul 

ırı d ı er ta f 
~ t'tarnıı b' ra ından tahliyesi etmiyecek 

tlndcıdirl•rır selah hasıl edeceği ka-
A.Yn· " • Nankin, 23 (A.A.) - Hükümet ma-

~th '{ 1 tnahfcller kamatı, bir intizar hattı hareketi kabul 
•ı llan'ın k b ' Nankinnin Sung etmi.ıtir. Bu makamat, "'imali Çinde Ja-
" tcı • a ul cttig". b"l . • :ı :ır 
Ol \'tyc -ı:_ ı ı dırilen sure- ç· k d ak dil ~ •••\Uld pon ve ın ma ama~ arasın a te -
tiıı . '.l 1nı teıni erccatından malumatı miş olan mahalli itilaflar metinlerinin 
) ~blifrn ba 1" etmekte ve hükume- vüruduna intizaren askeri lotr.atı her 
'-1 C\'\'ele- ·..!~ngıcındaki vaziyetini 'h · ı k h b 1 d k d •ıp tdU •uı.~ kcnd' . ı tıma e ar~ı azır u un urma ta ır. 
hukq l'l'ıiycn her türl'~sı tarafından tas Mevzuu bahis metinelr, henüz gel-
tttifr~Üz addetmek u sureti tesviyeyi memiştir. Fakat, bunların kabule şayan 
. \1:.ı- kararını muhafaza ı d ... h · · k d' >j.~·;J etınektcdirler. seyler oma ıgı ta mın edılme te ır. 
~ § a olnı d Japon takviye kıtaları 

At ~~o 23 a 1 nu ? Pekin, 23 (A.A.) - Pekin Japon a. 
ttt ~· ~A.A.) u . . 1 · "-:. - narıcıye ne- taıemiliteri maı, ecnebi gazetecilerini 

~ ~ tlt, · lz aöylcıneğe salahiyet- kabul ederek 37 inci Çin fırkasının Çin 
lliı~ ~ . apon m \... __ 
~~l\Rm hiiku cnUillndan ge- - Japon itilafı mucibince Vangping ve 

ınetinin ti.mali Çin- (Devamı 4 üncüde) 

~knıek meselesi 
berhaı halli ıazım 
lıir şehir işidir 
~mumi hala ve çöplük 
cıvaranda fmn olur mu ? 

ıdatemde ve susuz blr umumt bala. vardır. 

Bunun yanı ba§ma iae mahalleli çöplerini 
atmaktadır, :Mahallelinin plallkle ne derece 
Ul!et ettiklerini anlamak için yukardaki 
resme bakmak kA.tldir. Çocukları bir bahçe. 
de oynıyorlarmıı gibi bu murdar yerde bı. 
rakmak ana baba için bir cinayet değil mJ. 
dir ? 

FırtiıJarın temiz ekmek çıkarabilmeleri 1-
çln fU Uç varta riayet ıa.zımdır: 

1 - Fırının içinde temizliğe dikkat. 
2 _ Fırının dıımda tem.lzllğe dikkat,. 
3 - Ekmeklerin Jebri dolaşırken pislen. 

memelerine dikkat. 
Bu Uç prtin Qçü de belediyenin bqaraca. 

tı f§tlr. 
(Bu AOkafıı d1tlr 3 llncU sayfada "t"tanbul 

konu,uyor .. y1t'7.ısmda t.afsllAt vardır . .) 

~ '- l'o\rans seferi ••• 
'~ Yazan: Sinan Reşat 

llleraklı olan bu tarihi ye ciddi etüdü yarın 
l1ep'e batblaruL_ı 

Agvansaragda bugünkü cinayet 

Nevmit bir aşık 
On altı yaşında bir kızı sokak ortasında 

dakikalarca kovalayıp 

Tabanca ile vurdu 
Kızın annesi ve araya girmek 

~ ····' istiyen ~ ;ç..;;;;; · 

biri de 
yaralandı 
Bugünlerde cinayetler yine artmıya 

başladı. Bu sabah da Ayvansarayda 
dört kişinin yaralanmasiyle neticele. 
nen bir vaka oldu: 

Üç Şehitler mahallesinde Karlık so. 
kağmda 24 numaralı evde fakir bir al. 
le oturmaktadır. Aile reisi Bekirden 
ba.§ka Bekirin zevcesi Hatice, kızlan 
16 yaşında Halide de Cibali tütün de. 
posundıı çalışmaktadırlar. 

Halide altı ay evvel Bulgaristan mu. 
ha.clrlerinden 24 yqmda Mehmetle ni
pnlanmış, bir müddet görüşmüşler· 

dlr. Bundan iki ay evvel Halidenin an. 
nesi artık nikah zamanının geldiğini. 

(Devamı _. üncüde) 

ı~ondra tlze:-rlnde 

Meçhul bir 
tayyare 

Uçuşlar yapıyor 
ErkAnıharblye elddt 

tedbirler aldı 
Son günlerde İngilterenin deniıden 

ve havadan esrarengiz bir surette kon
trol edildiği görülmektedir. 

Karilerimizin malumudur ki, daha 
bundan Uç gün evvel İngiliz donanmaaı 

ana vatan yakınlarında manevra yapmak 
tayken bir tahtelbahir, .ıaman zaman 
kendini göstermiş ve bütün İngiliz fen 
harbini seyredebilmek imkinıru bul • 
ınuıtu. 

Bunun Alman tahtelbahiri olduğu 
anlqıldı. 

Bu sabahki pogta ile gelen İngiliz ga
zeteleri, ayni günlerde Londranın üze • 
rinde geceleyin e&rarengiz bir tayyare
nin dola§makta olduğunu bildiriyor. 

Bu tayyare Londra halkını uykudan 
uyandınyor ve uyaıuk halla korku 
içinde bırakıyordu • 

Askeri tayyareler, bu esrarengiz tay
yareyi yere inmeğe mecbur etmek em -
rini alınıılardır • 

Tecrübeli İngiliz askeri tayyareleri 
geceleyin uçuı yapacak ve yabancı tay
yarenin üzerinde ~ok yakından uçarak 
onu bir meydana inmeğe mecbur ede • 
cektir. (Deoomı 4 uncüde) 

Dört satırla : 
ikinci aşıdan kaçan 

bir fırıncı 
LAlell fırınmd& çaJ.ıpn bir bamurklr ge.. 

çenleroe kendlalne blrlncl qıyı yaptırıyor, 

fakat nedense lktrıctatnl yaptırmaktan vaz. 
geçiyor. Fakat aradan bir mUddet geçUkteıı 
eonra bu adam Woya yakalanıyor ve birkaç 
güiı önce de GUlhane haataneaine kaldınlr. 
yor. Bu tifolu fmn hamurkln fimdl haata... 
nede tifo atqlert fçlnde yatmaktad.Ir. Bu 
vakayı bize haber veren I.Alellll bir okuyu.. 
cumuz diyor ki: 

"- Fırm hamurkln demek hallan en baş 
gıdaaı olan ekmeklerin fçlnde yuvarlanan 
btr adam demektlr. Bu gtbilerln btrlncl qı 
dan sonra ikinci qıdan kaçmaları tıte blSy. 
le, hem kendilerine oluyor, hem de zavallı 

halka! 
Atı l~dııde hele böyleleri biç p.ka.ya gele.. 

mesr JU.BEB 

&Wık nişanlısı tarafından wrulan genç 'l..,z 

Nişanlısım 11uran gençle (solda) araya ıgirerken yaralmıaıı mah.ini.!t 

40 artist mayolannı 

1592 
Llrallk 

Muhtelif hediyeli olan 

Bu mUsabakaya 
MUHAKKAK 

ı,tırak ediniz 

ArUst: UI 

ariyor ! 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistln ma11osu hangisidiı ? 
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Italya 35000 tonluk 
ilk zırhlıyı denize 

indiriyor 
va~alfil : Şekip Gündüz 

Bu ayın yirmi beşinde, yani yarın dcğıl 1 
dbl.ir gUn, Triyestede ltaıya kral ve )(ru\lı,;e. ı 

sinin huzurunda Vittoryo - Vencto adlı yeni 'ı 
hattı harp zırhlısmm acnlzc indlrllcceği ha. 
bcr veriliyor. Bu mUnasebctlc ltnlyanın bl. 
rlncl harp filosu Trlyestc llmnnına gelmiş 
,.e gene bu nıUn :ıEcbetı.:ı ~elıir donaLıımış· ır. 

Vittoryo Veneto ltalyanın tezgAhn koy. 
duğu 35,00!l tonluk iki bUyUk harp gemisin. 
den biridir ki efl olan Llttorlyo ile birlikte 
uonanmaya katıldıkları gtln İtalyanın deniz 
ırnvveti hissedilir derecede artmış olacaktır. 

ltalyan gazeteler! bu h!dlscyi b!lyük bir 
ehemmiyetle tebarüz ettirmek için hlrlbirle. 
rile 4.deta yarışa glrmtı:ılcrdlr. 

İtalya ağ1r zırhlı filosunun düne kadar 
on parıılık bir kıymeti olmadığı mal1lmdur. 
Andrea. Dorya, Calo Dulllo, Giııllo Cesara, 
Conte _ di _ Cavour adlı dört gemiden mU.. 

rckkep olıı.n bu kuvvet üç yıl evvel artık ta. 
mamlle l§c yaramaz bir hale girmişti. Bu 
ı;ernllcrin dördU de 1914 _ 1915 .senelerinde 
lta.lyan tczgllılannda yaptlmJ§tır. Amirallik 
bu dört gcml;>i kadrodan çıkarınaktanaa 

bunlan yenlleıttrmetı doğru buldu; dJkkatU 
bir pl!nla !Je ba§lımdtğı söylendi ve hemen 
kızağa çekilen bu gemilerden ikisinin geçen. 
terde çok mükemmel bir halde yenllcatırlldl. 
ğt rivayet edlldL Bu iki gemi, Calo Dulllo 
ne Giullo Cesaredir •• !fer iki eski dlrlbıo. 

tun, yani Dorla lle Cavour'wı da ayni oekJL 
de yenlleetlrllml, olarak yakında donıınma. 
ya ııtihak edecekleri blldlrillyor 

Son posta ile gelen Fransız gazetelerinden 
bazıları Vlttoryo Veneto zırhlısmm denize 
indirUDiestnl !Una ile akaettırı:nektedlrler. 

Faraza Le Temps §U ta.fsllltz De§l'edlyor: 
"Bu zırhlmm ve e§l olan L1ttor1o'nun inp. 

cdilecetı 193' yılı hazlran.ında 11~ edllml§tl. 
:Maamaffh bu karar, İtalyanın son yıllarda 
takip ettıtı deniz siyasetine dlkkat edenleri 
hayrete dUşUrmemiııU. Yalnız Avrupımm 

bazı deniz devletleri (1) İtalyanın bu zırhlı. 
lar için 35,000 tonluk bir hacim kabul etme. 
sine karıı biraz fazla hassas gözUkmUııler. 
dl. İtalya, 35.000 tonluk zırhlı yaptırmakla 

Vll§ington muahedesine uygun olmaynn bir 
hareUette bulunmuş sayılamazdı anılL aynI 
haklara malik bulunC!uğu halde Fransa 
Dungcrk slstemlnde 26,500 tonluk gemiler 
yaptırırken ttaıyanm tonajda azamı haddi 
kabul etmesl nazarı dikkati celbedtyordu. 
Bu vaziyet karşmnda yapılan neı:ırlyata t; 
tal yan gazeteleri §~yle cevap vermişlerdi: 

"- Bl:ı: hattı harp zırhlıları, bUyUk gemi. 
Icr yaptırmağa mecburuz. Zira bUyUk gemi. 
Jerden mahrum olan bir donanma zayıf gö. 
zükmt'ğe mahk1lmdur. Yakm bir iııUkbaldc 
hattıhıı.rp gemileri donanmaların belkemi!t{ 
haline yUkeeleceklerdlr. BUyUk geı!ltsl olma. 

yan bır donanma birinci ınnıf bir rol oyna. 
nıak imkAnını kaybedecek ve yardımcı bir 
kuvvet haline düşecektir . ., 

Bunun üzerine 28 te§rinievvel ,934 de Lft
torloyu Ccnovada ve Venettoyu da Trlyes. 
tcdc yapmnğa liaşlnılılar. Bu tarih f~lzmln 
on ikinci yrldönlimUne tesadüf ediyordu. HL 
ro.rclll nümayişler yapıldı, ameleler başvckl. 
le telgraflar gCınderdilcr, '•ltalyayı en gU. 
zel harp gcınllerlne sahip memJeket .. haline 
yUkscltcceklerlnl vır.adettiler • 

Bu ne\1 gemiler dörder yılda yapılabildllc. 
lcrl için Llttorio ve Veoctonun Akdeniz L 
tnlyan don'lnmaııına ancak 1938 de katıla. 
cakl:ı.rı tahmin edilmişti. Sonra ortaya Ha. 
beş harbi r.ıkıp zecrl tedbirlerden dolayı t. 
talyadıı. iptidai madde azalınca gemilerhı 
1938 de bitcınlycceklerlnl söyliyenler de o1• 

du. Bunun için Venetonun denize lndlrllece. 
~ini bildiren ve geçen cumartesi gUnU nc~
redllen tebliğ az çok herkesi hayrete dUoUr. 
mUştUr. TabU denize indirildiği anda gemi 
bltıniş sayılmaz. O ştmdcn sonra techlz edL 
lccek, sillhlanacak ve tecrUbclerl yapılacak. 
tır. Bununla beraber !tirat etmelidir ki fşçL 
Jer bu gemi üzerinde bUyUk bir allka g6s.. 
termişler, geCe)1 gUndUzc katarak c:alı§mış. 
Jar ve blrçokıarı cidden fedaklrlık etmıılor. 
dlr. Mueolinl buna tnUkA.Cat olarak gemlnl.4 
vaftiz ıınuı olmak gere!lnl baalt bir amele. 
nfn karısına vennııur. Yeni zırhlmm baş1L 
ca slllhı 381 milimetrelik dokw: top ola. 
cak. En son model dört larbln gtıJpu ile tah. 
rlk edllecektır. 
İtalyan gazetelerinden Messagero ise bu 

münasebetle ıu satırları yazıyor: 
"Çok geı;mcden İtalyan harp filosu ıu 

kuvvete ula§acaktır: 
6 Hattı harp gemW, 
19 kruvazör, 
(Bu 19 kruvazörün 7 al 10 bin tonluk ve 

12 si 15.8 bin tonluktur), 
44 bUyUk muhrip, 
36 torpido, 
98 denizaltı geml!l ve birçok yardımcı ge. 

ıniler,, 

Dlfer bazı İtalyan gazeteleri ı.e MuaolL 
nlnln 1934 de s!Sylediğl bir nutkun §U Jruımt. 

nr tekrarlamaktadırlar: 
"İtalya karada, denizde ve hııvada birin. 

el olmalıdır!., 

• * • 
BUyük İtalyan gemilerinin denize lndlrll. 

dlfl bugUnlerdo lngilterenin de tnıaatı biten 
birçok kruvazör ve torpidoları Akdeniz kuv. 
vetlerine katmakta oldu~nu hatırlıyoruz 

Akdenizde deniz slllhlanma.•nnm büyük bir 
yarış halini. aldığı muhakkaktır .. 

şEKlP ovr..·ırcz 

(1) İngiltere 

Bugün gene ekmek
lerin pisliğinden 

bahsediyoruz 
VaızaıırD : Haıa Davut 

DUn, bu sütunda. yediğimiz ekmek
lerin fırından çıkıp dudaklarımıza 

yakla.§mcaya kadar kaç pis elden ve 
kaç pis yerden geçtiğini bildiren bir 
yazım çıkmıştı. Akşam üstü muharrir 
arkadaşım Osman Cemalden §U mek. 
tubu aldım: 

"Ekmeklerin pisliğinden bahseden 
yazını okudum. Çok doğru düşünüyor
sun. Ben de ayni fikirdeyim. Birçok 
tanıdığım kimselerin de ayni fikirde 
olduklarını sana temin edebilirim. Ye. 
diğimiz ekmekler hakikaten mide bu. 
landırmağa baııladı. Hem sen eksik 
yazmı~sm. Eğer benim gibi Halicin i. 
ki keçesindeki fırınları tetkik etmek 
fırsatını bulmuş olsaydın, belediyeyi 
ve vilayeti daha iyi tenvir edebilir, ve 
onları daha acele bir harekete teşvik 
ctıniye hak kazanırdın. 

Azizim. 
Fırmlarıınızın birçoğu bekar koğu

şu halindedir. Yine birçok fırınlarda 
isçiler yatak odalarında dola.sır gibi 
dolaşmaktadırlar. Belediye bir za. 
manıar hamurkarların filan hep be
yaz lş elbiseleri giymelerini, beyaz ön. 
lükler takmalarını emretmişti. Bu em. 

ri fırınlar nasıl tatbik etmektedirler, 
bilir misin? İşçileri donlar! ve iç göm. 
lekleriyle çalıştırarak. Bu adamlar 
beyaz patiskadan don gömlek giyiyor
lar ya ... Belediyenin de ist~diği beyaz 
giymeleri değil mi? Velha.sıl işi bir ka
lıba uydurmuşlar. Bu donların ve bu 
gömleklerin ne derece pis olduğunu 
bu mektupta tarife ve tasrihe hakkım 
yoktur sanıyorum. Zira ne sen, ne de 
Haber karileri bu iç çamaşırlarındaki 

pisliği tahlil etmeme, imkanı yok ta
hammül edemezsiniz. 

Balatta, Hasköyde, Eyürte, şurada 
burada bekar çamaşırı yıkıyan kadın. 
lar, erkekler tanırım; bunların hepsi 
fırınlardan gelen çamaşırlardan hep 
iğrenerek bahsederler ve hepsinin bit. 
ler içinde yüzdüğünü söylerler. Yaaa 
dostum, bu fırınlar bu !iere_ce pistir. 
Yalnız elleri, ayakları pis alga öp de 
başına koy ... " 

~ 1(. • 

Osman Cemal İstanbul sehr:niıı icL 
ğini ciciğini en iyi bilen Türk muhar
rir, mütefekkir vo gazetecisidir. Bu. 

fDevamı '1 incid.e) 
Kara DAVUT 

Bodrumlu bir genç 
Tuna boylarını ı 

müdafaaya giderken .. 
Uç mil siiratli bir vapurda birbirlerinin kuyruklarını yemeğe 

mecbur kalan bir kaç yiiz beygirle beraber sevk edilip 
muska ve paslı kllaçla silahlandırılmıştı 1 

ValxaırD: Nizamettin Nazi/ 
Geçenlerde bir fırsat çıkmı~tı da or. 

ta A vrupaya ilerleyişimızi ·.•e orta Av
rupadan çekilişimizi bu ~ütuularda tah. 
lil etmiştik. 

Ulaştığımız netice §uydu; 
"Biz orta Avrupaya büyük millet ola. 

rak ayak bastık ve ayrılırken de büyük 
millet imtihanı vererek ayrıldık. Eğer 

kötü tali ordunun belkemiğine şu 

menhus sarayı musallat etmemiş olsay
dı, düşman bizi Tuna boyllrından u. 
zaklaştırmak mucizesini gösteremezdi . ., 

Bu imtihanların en mühimmi hiç 
şüphe yok Tuna boyunda verildi. Bu 
imtihan ile Plevne adlı minimini kasa -
bacağızı aklın ve havsalanın alamrya • 
cağı §Ckitde, namütenahi yükselterek 
tarihe sokmuş olmamız imparatorluğun 
tereddi devresi içinde dahi Türkı:in as
kerlik haysiyetine, büyük millet olmak 
haysiyetine leke sı:irdürmediğimize mü. 
kemmel bir misaldir . 

Sonra bir başka vesile ile HABER -
de yine ayni mevzua temas edildi. Plev. 
nenin kahramanlığı bir daha tekrarlan.. 
dı. Bunun üzerine Türk milletinin tari
hine karşı olan yüksek hassasiyeti ile 
ve tarihiyle mağrur olmaktaki mes'ut is. 
rariyle bir defa daha karş.ılaştık. 

Tuna boylannda, Şıpka balkanların. 
da harp veren Türk ordusunda kılıç 

sallamış bir yaşlı 'l"ürkten uzunca bir 
mektup aldık. Bu mektup, 93 harbinin 
başladiğı günlerde Türkün memleket 
müdafaasına nasıl candan atıldığını, 

Türk ordusundaki bir süvari neferinin 
hadiseleri nasıl gördUğUnü, nasıl tah -
lil ettiğini göstermesi itibariyle, çok 
mühim bir tarihi vesikadır. Aynen neş. 
rediyoruz: 

Haber Gazetesi İdarehanesine; 
19-6-937 

Sevgill gazetenlzlıı 8 haziran tarihli sayı. 
sında "Ruslar Tunayı nasıl geçtiler?.. ba,. 
lıklı yazıyı okurken gözlerim yaııardı. B4 
felAketlcrln içinde bulunduğumdan geçen 
rezaletlerin bazı parçalarını arzetmek iste. 
rlm. 

'"O zaman rivayet edllm.lştl ki.,. Rusların 
Tunaya akm ettlklerinl AbdUll<erlm paşa 
saraya bildirmııı, saray kendisine yardım 

göndcrmeği ihmal etmiş. !stanbulun bazı iL 

lullı geçinenleri ise ş!Syle tahminler yürüt. 
mu,ıer: 

"Ruslar Tunayı geçerlerse onları daha ko. 
Iay avlarız .. , 

Vaktaki Ruslar Tunayı gcçUler; fellket 
yuvası olan mabeyn uykudan uyandı. Harp 
hazırlıkları yokken ilAnr harbe mecbur ol. 
duktan sonra ba~mı Anadoluya çevlrdl. El. 
leri sllllı tutanların düşman karşısı:rıa yUrlL 
meler! hakkmda fermanlar •'sadır,. oldu. 
Anadolu ha!kı bayramlar yaparak ayaklan. 
dr. Her tarafta bir sevinç, bir faallyet ba.,. 
ladr. Bu vaziyet karşısında herkesin dUşma. 
na karşı yUrUmesI bir mecburiyet oldu. 
Biz Bodrum gençleri de Kadiri şeyhini teş. 
vlk ederek sancak açtırdık. Sonra birkaç 
mU!rcze halinde toplandık. Yaya olarak 
Muğla.ya vardık. tancı harbiye komisyonları 
bizi sU\.'arl yaparak tzmlre scvkettl. lzmirde 
Davaslı Sabuncu oğlunun ııUvarllerine ilU. 
hıı.k e<lcrck tstanbula yollandık, fakat, TUr. 
klyeye ilk ayak basan vapurlardan, yandan 
çarklr ıaatte Uç dört mn alır eski bir vıı.pu. 
ra koydular. Yanrmrzde. birkaç yUz hayval) 
\'ardı. Yem ve samanlarını unuttukları için 
hu hlçarc hayvanlar vapurda ıı.ç kaldılar. 

Birlhlrlerinin ~·elelerlnl, lcuyruklannı hatU 
~Ubrelerlni yediler. DBrt ııUn sonra fr.tanbu. 
la eıklıklarr zaman bir deri bir ~emik kal. 
m1sıard•. Gr.ml C!eml•"0 •rince ynldızlı blr 11an_ 
dal lif' bir ya Yer gt'lrll: 

"- Bunlı>r kimdir? 
T'ive sorclu. 
SUvari: 

-- -...-, • 1 

" - A vciırı mııavlne1e,.iı1ir. ıiAvfnrp "Davııt 
os~a1·a c:•k!!•nl•r' .. , .. .,,.ini ve~in <'itli, ertesi 
sıı.bah mabe,'lli lıliM'l''1tndıırı iki y:wer ı;-cllp 
lı1\vir.tıe .. im;'f'.ı va:ı:d•ktıın ııonra: 

"- F.!,.,,,11"";~ Piı1c·e ,.ı .. ıırct Ycrccekllr, 

Emrini \'erip avdet ettiler; bl\'az sonra 
eUi yağla bir plAv getirdiler. Pirincin içi 
kumlu olduğundan boğazlarımızdan zor geç.; 
mı1u .. 

Sonra bizi trene bindirdiler. Edirne iata.ıı. 
yonuna vardığımızda, Rualar Karapmara 
kadar gelip telgraf ve demJr yollarını boL 
makla me§.(Ul oldukları bir arrada bizleri 
sUAhsız olarak bunların karıısma göndermek 
için sevk memurlarını aıkıstırmava baaladr. 

la.r. Birçok mUmı.kaşaıardım sonra Edirne 
kışlalarına yerleştik, burada "yeniçerilerden 
kalma lttif!enmiş ltalkanlı kılıçlardan, k!rl 
kadim §eşhımelerden, :ıapka gibl kapsüllerin 
den kaba kAğıttan mamul fişeklerinden da. 
ğıtınağa başladılar. Bunlarla talim ech:rken 
merhum SUleyman paşa ordularile Karadağ 
dan erişti. ( (Vincfsterlere) bizi yeniden tc.e. 
llh etti Rusları taramağa başladı. 
Ağustos haftalarında Eski Zağra önlerine 

vardığımızda Ruslar meydan muharebesini 
kabul ed~rek karş1mrza c;;ılttılar. IL6 saat 
devam eden (dUğUn, bayram zevki gibi) 
c;;arpışlardan sonra Rusları kaçrrıp Eski 
(Zağrayı) istirdat ettik. Bir kaç Riln sonra 
umum ordular ova.ya. toplandı. AbdUlhamldin 
gazilik Unvanı aldıtmı blrdiren fermanlar 
okunduktan ııonra zabitler ellerinde deste 
deste k!ğıtlar sallara 1;irlp datytmaya b&ıı. 
ladılar. 

"- Bunlar efendimlzln hediyesidir ll.zerle 
rinde taşıyanlara. kur!lun geçmez!., diyenler 
çok oldu. Bu kAğıtlarm fçlne katır nalları 

kadar bUyUk birer mUhUr basılmış ve içinde 
ALLAH, Muhammed, Çarıyar 1simlerlle bazı 
dualar vardr. Bundan sonra Balkan dağları 
eteklerinde ve Şıpka geçitlerlıideki köylerde 
kışlarken Osman paşanın Pllevnede esir ol. 
maııc üzerine askerlere verilen rlcat emri 
Şark ordularının belkemlklerlnl kırmrştr. 

ÇünkU sapaıııı.ğlam ulan askerlerimiz düş. 
mana. hUcum işaretlerini dört g6zlo bekler. 
ken bu ınUna.'ıehct.cılz ricat emrinden pelc 
mUke-ider olmuşlardı. 

Edirneye avdetlerinde bundan daha fazla 
facialara tesadüf edllmeğe başlandı. Seneler 
cı: topla döğülae yıkılması mUmkUn oımryan 
Edirne iaUhkAm.larmm Ruslara teslimi, Sul. 
tan Selimin Rus kazak süvarilerinin hayvan 
larma ahır oımasr, lstanbulda, Aya.ııofyanın 
lebalep muhacirlerle doldurulması bize kan 
ağlattı. 

Payıtaht sokaklarmua Rus çarlığı zabıt. 
!erinin kılıç aUrUmelerinln ıakırtdarmı lşllL 
Uk ve harp için gUlcrek oynryarak geldiği. 
m1z lstanbuldan ağltyarak ayrıldık. 

Dede Rıfkı SA<lLAl\1 

Mektuptan anlaşılıyor ki bu eski as. 
ker Bodrum Kadiri dergaru şeyhine 

bayrak açtıran gençlerden biridir ki o 
koca badirede tek başına gördüğü ha. 
talann ve fenalıkların listesi şudur: 

1 - Sarayın harbe hazır olmadan 
harp ilan etmiş olması, 

2 - Rusların Tunayı geçmelerindeki 
stratejik kiymeti Osmanlı payıtahtının 
anlayamamış olması, 

3 - Anadolu as.kederini nakil i~in 
kullanılan vasıtaların berbatlığı, 

4 - Yüzlerce hayvanı yükledikleri 
gemiye saman ve arpa vermcği unut • 
mak1Hayvanlarr, biribirinin kuyrukla -
nru ve yelelerini yemeğe kalkışacak 

derecede aç bırakmak. 

S - Memleket evlatlanru silahsız bir 
halde düşmana karşı sevketmeği dü~ü -
nebilmek, 

6 - Edime müstahkem mevkii deb. 
boylarında paslı yeniçeri kılıçlanndan 

ve kapsöllü tüfeklerden başka silah bu. 
lundurmamak, 

7 - Askeri budala yerine koyup bü
yı:iler ve muskalar dağıtmağa kalkrş • 
mak. 

8 - Edirnenin Ruslara müdafaasız 
teslimi, 

9 - Elde zinde bir kuvvet mevcut 
iken bunu Osman Paşanın yardımına 

sevketmeyip atıl bir halde durdurmak, 

1 O - Harbe gidecek askere ta~lr pi.. 
rinçten plav yedirmek. 

Bunlardan bir çoğu harp tarihinin 
meçhulü olmıyan şeylerdir. 

Fakat Bodrumdan kalkıp 1zmirde 
Davaslı Sabuncuoğlunun süvarilerine 
katılan ve saatte üç mil yol alan bir va
purda dört gün ,dört gece, biribirleri -

nin yelelerini ve kuyruklarıru yeyen 
hayvanlarla seyahat eden, Bodrumlu 
nefer Rılkının Edimede paslı bir yeni
çeri kılıcı kuşanması v e hiç hak etme. 

diği bir gazilik unvanının fermaruru 
okuttuğu gün Abdülhamidin Türk as. 
kerlerine büyü ve muska dağıtmr§ ol • 
ması muhakkak ki ancak bu mektup ile 
tarihe girmiş oluyor. 
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3lat/ata da!! 1 ~ 
A-vuç ve yuTfl10 ~ 
A NDRE Gide anlatır; J\ 

Maria Rilke al8:111~1 
elin ii~tü manasına gelen bır ç ~ ~ 
bulunduğu halde el ayas.ı, 0~11ııı 1'oL 
sına. gelecek hiç bir ketıırıc ,. ııV 'tıı 
masına pek üzülürmüş. Gide ~. 0 
tiği sözleri, kitab elimin a.lt!Il lirt 
dığı için, hatırımda kaldığırııı gbsr'" ~~ 
zıyorum. Rilke: "İnsanın ~ıl rııc~ loııı 
ti, samimiyet ve muhab~tı 8~11~. 

011
, 

dır; elin üstünde ise bir la.knY. 
. " d [1J11Ş· lııı:.ı ta bır husumet vardır e ttıl 

Bir dosta elimizi uzatmai<, Jı~ ~~ 
de hala mevcud bir scl{ı.rı'l • c ~ hu 
onun iki elini, iki elimizin jçırı)<etuf lar, 
cana ne kadar yakın bir hare Jll,ı;s l\Q 

Zaten el sıkışmağa verjJcll . 
51

;.W 
muhabbet gösterip: "Ben scnı • ~ ı. 

-nt1.<> ııcı· 
k 1 be · lim:lc ~-arşı ıyorum; nun e . , 01 ·ı::ı.. k'" d k . o ııı sı c:ı.11 yo . eme mış. A ıdıfl) \' 
Zamanımız el sıkışmağı ~il' )'\J-1' ~ 

sosiyalistler biribirleri~e •cflt! 'f 
gösteriyor, fascistlcrle Hı.tIC: teri ~iyı 
• ellerinin bilhassa Ustüni.l ~ıc~~ 'a) 
surette _ bir kollarım yukıU\ ~ Ilı 
yorlar. Onlarınki de yurnr,ı1g ~-. 'lt 
yor. Bunun için medeniyc~.ı.Jl J~ğ' t ~~ 
devrindeyiz dersek pek ınub ~ 
miş olmayız. . 1,ıı ~ lı~ 

Bütün bu kitlelerde hikıJJI. ~tit· ~ tt 
1 

muhabbet değil, kin ve nef~~ ıııU'° 1 ~ğ 
ribirlerini sevdikleri için a:gılı ,,ı#. ~ 
rek bir düşmana karşı bırle~ (ıO 
SelD.mlannda: "Hadi, beraber ;J.· 
öldürelim" diyen bir eda var. çc~ 
kınp yakmaktan, öldürmckteJl tıJ biıı 
ıniyorlar ... Bu hallerin 18.zlillı }l!L u)l~ tı} 
ruri olduğunu isbat edece~ ~; J ttt 
meler yürütmek elbette kab~l~de V Mı 
en Benda gibi her şeyden zıy d6'(1 ~ı 
itibar eden filosoflar da. k1111 1d~ bit 
nin mubah, belki de scvab 0 ııö'b' \ 
ileri sürebiliyorlar. Julie.~ }3eııScı: 
yazısında: "Dünyanın bütun f ııılf: 
tini kılmçtan geçirseler se~ret ~ 
gibi bir §eyler söylüyordu. ı 1~ı ~ 
tün blinlar belki zaruridir, bC ,ı~ 
yun eğmemiz lazım gelen fen~ Ilı 
dır; hatta belki de iyi'dir. F' ~ )ı 
sanlar arasında sevgiyi ya~~ j 'il 
yen sözlerin modrun gcçmıŞ· ~ bi 
şeyler sayılmasına gönlüırıii~ n' "' 

'bl .. kolay razı olamıyor. Rilkc gı . i " 
o muhabbet gösteren hareketııı )f- tı 
nm en büyük zenginliği saYnı; 
gibi "maili busi. ... kefi acst 
adamların hasretini çekiyorııı.f >ÇI 

Nurullah J.,,)ll)l1 ı'l 
H. - Cemal :-ladfr bcnlın ıçın: ıııı.fcl trı 

bir talihi vardır, son derece ınU11~11c ,,1 kt 
duğu halde hergün, Babıft.Uden c ıetl ue f l!J 
salim döner,. diyor. Bu söz, kendi ı!ıl1de, tc 
nakaııa ettiğim kimseleri beni dÖ~ııe "' hı 
ta. öldUrmeğe teı:ıvik eder mııJll) se d' 
fundan dava ikamesini dU§UndOı11 rf' ııı ~ı 
ra Davut'un beni yar ve agyara ıııı ı.ı1' ~, 
faaya hazır olduğunu vaadetrnesl ~ 
n.zgeçUm. - N. A. lıl 

dı 
~ 

ti 

ıı e~ ıa 
DlJrt t ane mose ,.1 1

t 
uç~ Ilı 

Arkada,ım Cemal Tezcan °0 0ıs d 
dır. Ve sınıfta çok iyi bir taıcbC"" J" ' 
nınmıştır. Hele hesap i§lerinde P 1,;eJl ~i 
lıdır. Geçenlerde evine gitmiştlOl dJıtl· 1 lt 
bir hesap tıllmecesl sormak ıst~ 1,ı~t1

1 ~ 
klbrit kutusu vardı. İçinden al ı ) . 
pU çıkardım ve: . ,sıt ,1tıl ~ 

- Şu altı çöple dört tane ınil 
yapahlllr misin? dedim. .,ıırıl"' 

yıı.r I~ - Hele biraz dUşUneyim de ,,0JC 

vabını verdi. Bekllyccck vaKt1~1 »~rtl 
rakıp gittim. o bunu acaba nas 

sinl.z? rıııı:I 
Bu bilmeccmizin cevabını yo. 

mızda bulacaksınız. 

Ş i ir ve şa i~,1ı1& 1 ~ 
17 temmuz tarihli Arap saçın':r ~ 
Şıı.lrlere vcrilmiı;ı olan nuınıı.rııl 

dır: 

1 - Tevfik Fll,rct. 
2 - Nabi, 
3 - Ziya paşa, / 
5 - Cenab Şehabcdclln, 11cr -
Bu bilmecemizi doğru 1ıaııcM1 

/ 

da hediye kazananlar: 1ı1ctoll 
1 - Hayri yorulmaz Beyo:ııı fl· J. 

tral hat baltıcılanndan, 2 - z. 
Şişli kır sokak No 8, 

~· Bedava tifo s~•· 
Beyoğlu ba.lkcvlnden: uıııtrl .-t 
Evimizde her&'tin (pazar 1 _, ' ,... ~ 

aaat H,SO dan 17 ye kad&r s~- ,s 60 
şubesi Uyelerinden ve mUteııo..•5 l•~ 
tarafından tifo a,,ı~ı yapııncat<tır·riııl 
lerln e\imizc müracaat cv1cıııel~ 
deriz. 
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~Hı: 
it-~..., kıra ırsa 
ltırfil:s h •~rrıı etçn 

lcI.c~r UtUn ıncınıc~ ceza DD 
kaiti ıı:cttc ş·· 1 . 

htın cıi \'ardır. .0 Y e bır seyrü-
)ola trıaı, hcın b • Bır kamyon içine 
lıtı OÇI~. İn~n, hClll e§ya alarak 

litobiiaıcr ayn lan taıımağa mah-
atta b 0 rnalıdrr 

icçtl, • aıırndan . • 
Orad Geçenlerde . bir macera bile 
lon...,~n takriben BEskııehire gitmiştim. 
~'l"C)iJt ursaya .. 

oıı Yed· . bir Yol ol v ~u~ yetmiş k
tıııı.. 1 lttaya b' dugu ıçın, on altı 

"Yorcı ır otom b'l zı;L uın. B k 0 ı bulacağımJ 
"'!" "a a tun. B' . 

.. . 

aicıa r, fBUtün • ır ıki "tcnez-
buıı de otornobi)) Anadoluda, bildiğimiz 
ltt )ttşdcn tefrik .c:e - kamyon ve oto-

Tevcbaşmm KüçiJk Kabristan sokağında, tamire götiiriilmı bir oanba.z bisikletini scyrcclcnler ve Tepeba§'ındal..i 
luırab evlcrdc;ı bfrfoin fıst katı 

• Of" ıçın _ t 
ltıı h.... Orler]c cnezzüh diyor-

.;~ diyorlar paza_,rlığa kalktım. O· 
kcıı 'b· :Ne Yapa'la§a,gı inmiyorlar. 

• lstanbul konuşuyor ! ( Tepebaşı : 2 ) 

' iri~ ıın d' 
oı0boa onUnıUz · .'"" ıye düşünür-

!1' l'trQi ün Bursa e duıtU, bir handan bir 
1- • Qı.ı• ya kalkac v 

~ IQlp bir . agınr haber 
Jltf tıy cıra YÜltJ.c~öz .attık: Arka tara-
~ ll)l~ Ütcrt ınun! bır kamyon. Fakat 
,ı ~h- ttlUznu.. ö zam bir yelken bc"'ln . :ı• n ta r 
ııt " •naanı . Ta ta iki &ıra var. 'an ar bınccck 

' ltnda hl 1' . • 

Tepebaşının gönül sokağı 
Belediyenin hiç durmadan islah etmesi i~ab 

eden yerlerden birisidir 
,, "tab~· :aaktt, : ı titiz bir arkadaşnn ,vazan: Haberci 

ı!._ tıı t .. ı. uaycnc tt• 
~ :""il\ ha ~anunuı c ı. Vaziyeti 
aı. llaraı._ıına bir b" buı~u. Fiyat da a-
17 ,_ "lft p • Uçuk lıra R 

'I:~~ eıın verdik F ·• azı ol~uk. 
h11yul ~tada, §oför ~- alcat, tam bıne
~, bir nezaket] .. otomobil sahibi, 

....._ a Yakla•tıl e, idcta y&Jvararak 
All'I .. - :r ar. 

-.... "'--uı ! :Sizi '----
,,c nıu ya~nayını - ldcdil 

bik' ~fend' nas~bet? er, 
~~, h un, §ımdi a· • ")a il altkınızdır ızın bu otobüse 
rtteıc '\ batebcr Yol. Fakat, belediye, 
~ ~ 11rıa, Ceza kcu da aldığımızı gö
~lta il. Onu . :secektir. Hem de 
k ..... tele n ~çın çok · 
-"ll?ı ht atı, araba ' . nca ederiz, 
~. ~İye hud:U bız tutalım, ona 

~t d .Yona 0racı:rı ~aricine kadar 
le tnır? n bınerainiz. 

Tepeb~ında. pis
lik rekorunu Gö. 
nül sokağı denen 
yer kırar. 

Burası komşu 

sokakların hespi • 
ne ta.§ çıkaracak 

kadar bakımsız ve 
berbat bir vazi. ' 
yettedir. 

Daha sokağın 

ba§ında bulunan 
bir lağım ıskara.

smın haline bak-
mak, insana soka
ğın iç tarafları 

hakkında klfi bir 
ıı:ı.. 'çaJcsıl 
~1ır1tr; ar gibi, gözle . . fikir veriyordu. 

otob·· nda, §ehir d t'1!niz belediye O civarda otu. 
~ 11ıe ide 1! 1na çıktık, Ora-

llıa~ ~t hu ,_ ~ hırsızlama bind'k 
lııa 11:aıde ı ... 

)tter b\ detud· ' yalnız Eskiıehire 
ııı11,~t t '4~· !Ieıncn bütUn beledl
bnc "ı.~r. liat nızamıar, kaidceır koy
" ~bu· ta ıeh' 1i 

t tıaij· ı tan rr vatandatlara 
't~l ı>'at ıe:~ıım?l., gelen yolculuk 
et... 1t~ ı.... 1 enni " 
""'C~d.' uıtnları y gayri medeni., 
~ itler apmaktan bizi men 

İ'Ct e~· 
!i· 1Yene ecza .... 

Pil it d 
tlatı~ t &ahillerhni 

~~ bi zın ön g~ zde dolaıın. Va-1ttit t ~ uvcrtcl . 
dl Cletj ar atınız. B cnne, anbarl.a-

ranlardan bir kaçı 
etrafımızı almışlar. 

dı. 

Gönül sokağı

nın başındaki iL 
ğım ıskarasını gös
terdiler. 

- İşte, dedıler. 

tc ltr, •e'rı;oY~nlar, ~v:~cler, zerzevat 
ı._P latu·. lcfıI uyuy ar atlar, bin-
~ı..- illi an kö ·· ~ ~'ını gcçitrnek U Ylülcr, mek-
tıı ı.. n y,._ zere . • 

Şunun içindeki çöp 
birikintilerine bakı 
nız, kim bilir kaç 
gün evvel atılmış 

yemiş kabukları. 

nın, yemek artık

larının leş gibi ya.. 
yılan kokusunu din 
leyiniz. O zaman 
buranın ne ta.ham. 

işte size Gönül sokağının berbat hali11den bir manzara ... 
't utt' "'1ına gid annesının, 
t tilıı illdcn b' en Ç<>cukı 

a., h Cftcn ~r tente Yapıp .~r,, ycl
lh .. er c· aıgınan h :ruzgardan 
~lt.ı. ına canlı astalar hü1" A dtr ".:at • tan ' a-
iı.' tfllhu' hep hcrabc lızhve Yarı canlı 
"ıa. bı- n ge . . r, cp b' 

lf' iatif rnısındc b't ır arada-
tilı ŞuPhe . bulunduğu ı e bu~n daha 
4 'tlctd •ız, 'I'iirk v rnunterneJ.dir 

l'tıı en irt:ı. apurculuğ · · 
ı,t' ltı inr <11ara liy k u, bırçok 

ın d 'ıanu ı tır. D . 
~·· tntı . . • tcınizliğ' •v cnız yol-
d lizQ tılığiy] ı, dıger ill 
ol atart e boy "l .. . rn et-

)\ ruı l41c~tak halded' 
0 ç~~üp yüzU-

1 Pabit..·ı:.· trı, her t" 1~r. ButUn bunlar 
' -uı61rrıi ur u il . il:_~ 1olcalh~- ze göre erı hatnleleri 
;ıa1ccde1-·oq :mıyız, 'ı !U iti de bir yo-
0la le! lllez . . nsanıar . 

' oğt\t . 11\iyiz? \'av ı ınsan gi
'•nı be gıdilrnek .. aı Yavaı bu 

11\l; Oltaa lcl~riz. Uzcrc tedbirler a-
'liy ' Otob\i \ 
~ atı lcon slcrdek" bit' hnyult troı et f 

1
' takatardaki 

l'oı "ap • cnaıar . 
h._ • CU}Ult Utlara il" ınt Cezalan-
-'<lll • " ta d h 1!me dalı 

lı · vazj a a bcrba ' a uzun 
•ttl'lttn Yet tuna t §eraite ·· 
liaı. l'aparaa ,__ benziyor: goz 

mülsüz bir işkence menbaı olduğunu l 
e.nlıyacaksınız. Ma.a.ınafib, Gönül so
kağında oturanlar, buna çoktan razı. I 
dırlar. Onların asıl derdini biraz öte. 
de göreceksiniz ..• 

Bu sözler üzerine sokağa saptım. 
Daracık ve karanlık yolun iki tarafı
na dizilmiş harap evlerin arasında 8. 
10 adım yürümüştüm ki, burnuma 
gittikçe artan igrenç bir koku gelme. 
ye b~lamıştı. Etraftaki e'\olc>rin hep. 
sinde, çoluklu çocuklu birçok insan 
başlarım uzatmış, bize bakıyorlardı. 
20 metre kadar ilerimizde b!r köşe ya
parak kıvrılıyordu. 

Bütün camları parça parça olmuş 

harap bir ev, zaten dar olan sok:ı.ğa., 
büyUk bir ~ıkıntısı ile büsbütün dal'. 
laştırıyordu. 

Gönül sokağının tatlı bir ismi var. 
dı amma, buranın her köşesinde ayrı 
bir sefalet havası esiyordu. 

Başımı çevirip etrafıma baktım. 
Evveli hiçbir şey göremedim. Fakat, 
arkada.§ımın gfüıterdiği tarafa dikkat 
edince, ~u sokağın oii.ür. birıa:arı gibi j 
harab bır binanın kapısındakı levha. ! 
dan, buranın bir francala fabrikası 
olduğunu hayretle okudum. 

Böyle bir mezbelelikte fırın, oiur 
şey değildi. 

O zaman, karşılaştığım manzaraya 
ne söyliyecc>ğimi şaşırmışlım. Ve bu
gün de ayni mevzu üzerinde düşün. 
düklerimi birinci sayf amızriaki bir ya. 
zıda etraflıca anlatmış olduğumuz i • 

l'ap 11:aza. 
ara.a Cczaı 
~ .... (VA-Nu) 

Dik k ... ~:a:aa----·•H••ı I 
..,.~.~ ~ at ! .......... lı 

Yolun kıvrıldığı yere geldiğimiz 
zaman, artık tahammülsüz bir hal • 
alan kokuların menbamı anladım. 

~~~·. n ~"~ elr.:ı~~ z :: 

Burada pislik içinde yüzen bir u
mumi hala ve kırık dökük bir ç?p 
kutusu yan yana yerlcşmişlerdı . 

.:'_'!liıi, ~-= .. Rördüğünüz i! 9')) np -••, bur •• Çöp kutusuyla. ayakyolm.un arasın. 
~eti, Cbı.:..~ını ~ tikiyet. i! da, boşluktan, pislik ve milthiş koku. 
"' . "-t, ia~ ~ - ıat~d_iiiniz il k~ s"~ lıte~Ia hidlJeleri =ı! lar arasında, 5 • 6 küçük çocuk oyna-
~ hiı~~ ~.~~~- , telefonla d şıyo~lardı. w 

......_ ~~ -.ıtlıza gelerek i! Bıçare yavrular, bu masum eglen. 
·~ _ th~~ :! • celeri arasında hiç f arkınia olmadan 
~~ ~<>i~çıian • ~I kimbilir kaç milyon mikrobu yutuyor 
~~ ~~ llı~liy aelıp IÖy. :; ve zehirleniyorlardı. Ben ba feci man 
~ t~:~ı.ıe~:'. ş!kay,t. il 1.arayı seyreQ.erken, birde':'lbire arka. 
~'ta ol. nnıze ga- U daııım Alinin sesini duydum. 

1::::.... caktır. :: - Bnk. bak ... Burada, apteshane ····=:::::······· :: . ••••••• :::::::::: :a ıle çöplüğe bitişik ne varınıe. 
Pislikten şikayet eden nıahaTıenfo 

berberi ve arkadaşı 

çin, çöplük ve apteshane ortasında ek
mek yapan bu fırın üzerinde fazla. dur. 
madan geçelim ... Sokağın başka taraf. 
]arından bahsedelim. 

Gönül sokağındaki hep biribirinden 
harab evlerin pencerelerine baktığım 
zaman, buralarda mümkün olduğu ka
dar çok insan oturduğunu anlamakta 
hiçbir müşkülat çekmedik. 

Her ta.raftan uzanıp ~siz sessiz 
bizi seyreden başların sahiplerinden 
kara kaşlı, kara gözlü güzel bir kadı. 
nın penceresi altına geldim ve sordum. 

- Burası ne vakittenberi böyledir? 
- Ben, dedi, mütarek~denberi bili. 

yorum, bu çöplük ve apteshane hep ay 
ni vaziyettedir. 

Onun sözünü komşulardan birisi 
kesti... 

- Daha da eski de, korkma kızım, 
diyordu. 

Şivesinden Musevi ol<iuğunu anladı
ğım üçüncü bir komşu ise: 

- Burada hastalık olmaz da ne o. 
lur, tifonun yatağıdır sokağımı7., di. 
yordu. 

Bu son derece bakımsız sokaktan ge
ri dönerken, dördüncü bir ses: 

- Kaç kere istidalar verdik, kaç ke. 
re şikayet ettik. Hiç bir şey yapmadı. 
lar. • Diye bağırdığı kulağJma çalındı. 

Son işittiğimiz bu oldu. Artık taksi 
otomobillerinin sıralandığı semtin en 
geniş caddesine, Küçük Kabristan so. 
kığına gelmiştik. 

.Burası öbilrlerinden biraz dtha te- . 
mızce bir yerdi ama, yine de k~e bu 
cakta pislik eksik değildi. 
Buranın eskilerinden nikelaj f ab

rikası sahibi Ali ve ayni sokak üzerin. 
de temiz bir berber dükkanı işleten 
Muharremle konuştum. İkisi de uzun 
uzun pislikten bahsettiler. Buraların 
daha temiz tutulmasını istediklerini 
söylediler. 

Berber Muba.ITem bilh~sa şöyle 
diyordu: 

- Çöpçülerin yüzünü ancak sabah. 
tan sabaha görilyoruz. Bu yetmiyor
muş gibi, bu sokağın üzerindeki lağım 
ıskaralarını ancak 6 ayda bir temizli. 
yarlar. Bu müddet zarfında içlerinde 
b'.riken pislik kokuyor ve bizleri de ha_ 
rab ediyor. Bu lağımları sık sık temiz
leseler ne olur sanki? Sonra, yan so. 
kaklarımız tamamen ışıksızdır. Mut • 
lak surette birkaç elektrik fenerine 
ihtiyacımız var ... 

Biz böyle konuşurken, tokağm or
tasında bir patırtı koptu. Ne olduğu. 
nu anlamamıştım. 

Baktım, . yolun ortasında du • 
ran b:r şeyin etrafına bir an içinde 
çoluk çocuk 60 • 70 kişi toplanmıştı. 
Aralarına. ben de girdim. Herkesin 
merakla seyrettiği, yukarki resimde 
göreceğiniz, fevkalade garib bir bisik
letti. Bunda, koskocaman bir tekerlek, 
arkasında uf acık başka bir tek teker
lek daha vardı. Pedallar, büyük te. 
kerleğin üzerinde bulunuyordu. 

Herkes hayretle biribirine: 
- Bu ne böyle? 
- Müzeden çıkmış galiba! 
Diye sorup duruyordu. 
Fakat bu merak ve tecessüs çok u. 

zun sürmedi. B:sikletin başında duran 
çocuk: 

- Bizim Garden barda.ki ca.nbazla-
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KURUN' da 

Ecza ff atları 
Bir, ikl sene evvel hUkQmet.çc ecza fiyat.. 

lann1 teabit için bir teşebbüs olmuştu. Bu 
te,ebbüse bizzat eczacıların da taraftar ol. 
dukları sö~lenlyordu. Bu maksat llc galiba 

İstanbuldan Ankaraya bir heyet bile gitmiş. 
U. Halbuki aradan bu kadar zaman geçtiği 
halde bu teşebbüslerden fiil bir ncUco çık. 

ınamıştır. 

Bizzat ecmcılann da ceza fiyatlarının te:ı. 
b!Une taraftar oldukları söylcndlğtnc göre 
acaba böyle bir teşebbUslln bu kadar iaınan. 
da bir neUcc vermemesine nasıl bir scbeb 

bulunabilir? 
İhtimal ki ccz~ fiyatlannm tesblU işinde 

bir taktm tatbiki zorluklar vardır. Fakat 
clddl bir gayreUe bu tUrlU zorlukların ber. 
taraf edilmesi lmkAnsız değildir. Diğer ta. 
raftan hllkQmetçc kabul edilen son ilhalflt 
rejimi umumiyetle memnu eşya listelerini 

kaldırmı§ olduğuna göre sıhhat vekAl<'Unce 
fenn\ llUİ'ette mahzurlu gÖrülmlyen eCJ1Ph\ 
müstahzaratı dahi bundan sonra bol bol 

memlekete girecek demektir. Bu itibarla 
da ecza. !lyaUarınm te:ıblU aynca ehemmi. 
yet kesbetmlşUr. 

1 (Hasaıı Ktımçayı) 

CUMHURIYET'te: 

ADaçların hayatına dalr 
Ağac;; sevgisini • menfaat de göslC'rcrek • 

telkin etmek fçln kitaplara geçlrilmiıı ı,ıöyle 

bir fıkra vardır: 
Eskiden lran hükümdarlarından biri UI. 

kesini dolaşırkP.n yaşı yetmJşo yetmiş, beli 
ikf kat olmuı:ı bir adıımın Utrck cllerlle sıra 
sıra dizlll taze hurma fldanlanru sulameğn 

aavqtığmı görür, merak edip sorar: 
- Bu fidanlar ne ve.kit meyve YcrccekUr? 
İhtiyar §11 ceyabı verir: 
- On be§ yıl sonra! 

HUkUmdar, hayıflanır gibi da\•ranarak: 
"0 zaman scnln kemiklerin bile kalmıyacak. 
Niçin bu kızgın gUne§ altında zahmet çekL 

yorsun!" deyince do gUn g!Srmüı;ı ihtiyardan 
ııöyle kar§ılık alır: 

- Bizden önce zalımet c;;ekenlerl!n dlktlk.. 
lerl ağaçlardan yetıııen meyveleri biz yedık, 

lılzim zahmetimiZden hasıl olacak meyveleri 
do bizden sonra gelecekler yemelidir! 

Vakt.1le bir mepteptc tarih dersi veriyor. 

dum zekl taıebcmdcn biri sordu: 
- Kanuni Sultan Silleyınanm VeZiri RUs. 

tem P&§Bnın sizce en parlak hizmeti ncdlr? 
TcreddUtsUz §11 Cc\•abı verdim: 

- Sefer sıralannda blr c;;öpe hUsran eylL 
yene bln c;;ôbl girnn vurdurması! 

MalQm olduğu Uzere bu söz, tarihe;;! Fer. 
dlnln olup Rüstem paşa tarafmdan ordu nl. 
zamma veril<-'n ehemmiyeti tebarüz ettirmek 

maksa.dilo yazılını§Sll da ağaçları koruma va 
o devirlerde nekadar dikkat edildiğini de 
belirtmektedir. ÇUnkU bir dal koparana bin 

sopa atılırken c;;am devirmek kimsenin batı. 
nnda.n elbet gec;;emezdL 

. (M. Turhan Tan) 

TAN' da 

lngllterenin kuvvetl 
İngiltere Başvekiline göre, İDgillz hava 

kuvveti, dUnyanın en lleri hava kuvvcUerUe 
mukayese edilebilecek bir haldedir. Ta.ar. 
ruz fikri besliyen bir devlet varsa, İngiltere. 
nln tam rnUsellMı olduğuna inanmalıdır. 

Fakat İngilterenln hava kuvvetleri diğer 

devletlere nisootıe blrlncl derecede olduğu 

halde donanma.aı da gon derece kuv\•eUldlr 
ve herhangi lkf devletin toplu donanmaları. 
na karşı durmıya hazırdır. 

Tayyareler, tahrip edici bir kuvveti haiz. 
dirler. Fakat donanmalar1 hem tahrip eder, 
hem Uzerlne aldığı \"Ozlfeyl scınuna kadar 

takip eder. Tayyare vurur ve geri döner. 
Donanma nırur ve 'vurduktan sonra da va. 
zi!e ba§ından ayrılmaz. 

İngiltere başvoklllnin lnglllz hava ve de.. 

nlz kuvvetleri hakkında verdiği teminat u. 

muml bir itimat ve emniyet lle karoılanmış 
Te Londra gazeteleri bu beyanat ile Gen<'ral 
Frankonun son vaziyeti arasında mUnasebet 

bulmuglardır. 

Mescıa. Dcyll Ekspres gazctcsı. bu mUna. 
sebetıe yazdığı bir bqyazıda şu sözleri söyJ 
!Uyor: 

"İngiltere donanması hakkında besl<'nt"n 

hürmet umumidir. HattA ellndekl bir tPk 
harp gemisiyle bir hayli kanııklı"klar c;ıkıı. 
ran General Franko da bu hUrmete lşUralt 

eder .. ,, 

( ômcr Rı:ııa Doöru1) 

nn bisikleti. Tamire gidecek ... 
Diye izah etti. O sırada Ali de yanı. 

ma sokulmuş, biraz evvel çöplükle ap. 
teshane arasında oynayıp da, ı:;imdi 

bisikletih etrafına toplanmış olan ~o
cukları göstererek: 

- Bu yavruları, her gün zehirlen. 
inekten kurtarmak için, bu bisikleti 
burada bırakmak, veya bu. mahalleye 
böyle bir bisiklet almak lazım galiba, 
divordu ... 

HABERCi 
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Filistinin taksimi 
Avam Kamarasında 

tasvip edilmedi 
Müstemlehat nazu ı Aıaplaı ın Jngilizler 

sayesinde istiklal kazandıklarını şiddetli 
bir lisanla sögıedi 

Londra, 22 (A. .) - DUn ak§am vesika muhakkak Filistin hakkındaki 
Avam kamarasında. Filistuıin taksimi 
projesi hakkındaki milzakerelerl açan 
Müstemlekat nazırı Ormsby Gore söy. 
lediği bir nutukta demlşti: ki: 

''- Balfour'un beyanatı Filistlnin 
Yahudilere millt bir yurd le§kil ede~. 
ğini değil, fakat Filistinde böyle bir 
yurdun tesis edileceğini bildirmekte -
dir. Bu ki fikir arasında fark vardır. 

Arablara gelince, onlara §urasını 

hatırla.tmak 18.zımgelir kf eğer Filistin 
de ve İrakta 10 bin kadar İngiliz as. 
keri harbde ölmemirt olsalardı, buglin 
Arabiatanda ve lrakta elde ettikleri 
istiklili ve yakın bir istikbalde Suri
yede, bUtiln Şarkt ErdUnde ve Filisti. 
nin mühim bir kısmında elde edecek. 
teri istiklali hiçbir zaman elde edemi. 
yeceklerdi. 

Manda §eraiti Yahudilerle Arablar 
araamd& bir yaklaşma tesisi için bazı 
tedbirlerin alınmasını gayrimümkUn 
kılnu~. Bu iki millet arasındaki ge. 
çim.sizlik karşısında. İngiltere hUkft
meti Cenevreye giderek manda reji. 
minin herkesi memnun edicl bir tarz
da devam etmekte olduğunu ve bu re. 
jimln değiştirilmesine hi~bir ihtiyaç 
bulunmadığını söyliyemezdi. Milletler 
Cemiyetinin esası, vakıaların eskimiş 
olduğunu gösterdiği muahedeleri ve 
beynelmilel taahhütleri deği§tirmeği 
ve ıslah etmeyi emreder. 

Maalesef birçok vakıalarda Milletler 
Cemiyetinin bu mahiyeti Ye bu esası 
nazarı dikkate alınmamıştır. Fakat bu 
gUn zamanın inkl§aflarmın deği~tirll. 
mesini emrettiği bir vesıka. varsa bu 

Çin - Japon 
harbi 

(Ba., tarafı 1 incidıe) 
Pekin mıntakalarının tahliyesine devam 
etmekte olduğuu ıöylcmi§tir 

Mumaileyh Hopcide vaziyetteki ger. 
ginliğin zail olmuş olduğunu beyan ve 
mühim miktarda Japon takviye kıtaatı 
beklenilmekte olduğunun doğru oldu -
ğunu kabul etmi;tir. 

Japon ataşemiliteri, Nankinlilerin ce. 
nubi Hobeideki askeri faaliyetleri do • 
layı5iyle bu takviye kıttatının celbi mu
hik olduf unu M>ylemigtir 

Yeni &evkiyat 
Tientain, 23 (A.A.) - Japon asker. 

!erini hlmil olan ve dün Tangkuya gel. 
meleri beklenen nakliye vapurları henüz 
vasıl olmamııtır. 

MılUm olduğu veçhile bu vapurlar 
Japonyıdan ayrılmışlardır. Şimali Çin
deki vakıyiin inkiıafına intizaren Dai 
ree uğrayıp ora.da beklemekte olmaları 
muhtemeldir. 

Tevkif edilen Çin generah 
Tiyen - Çin, 22 (A.A.)- Çin ordu. 

sunun eski crkinından General Tsai 
Chın --Tung, Japon askeri memurlart 
tarafından tevkif edilm:ştir. Japonlar 
kendisinin Japon sefiri Kavagoeyu öl , 
dürmek maksadiyle tertip edilmiş bir 
komploya iştirak eylemiş o~uğundan 

ıüphe etmektedirler. 

Bütün diinya Japonları 
haksız buluyor 

Pariı 22 (A.A.) - Figaro gazetesin
de Uıak ıarktan bahseden Paul Mous • 
&et, diyor ki: 

"Şimdiki halde efk!n umumiye. Çin 
liler:n lehindedir. Japonyanın samimi • 
yetine inanqıak için Japon zabitlerinin 
de her türlü tahriklttan çekinmelerine 
ve her nevi lüıumsuz harekattan içti -
nap etmelerine ıahit olmak icap eder. 
Halbuki Japon filosu kumandanı tara -
f1ndan fcraıı emredilmiş olan manevra. 
Jann 25 ve Zo\ temmuz: tarihinde beynel
milel imtiyazlı mıntaka civannda ya -
pılıcatı Şanghaydan bildirilmiştir. 

Şınghay, Pekln değildir.,, 

manda.dır.,. 

Avam kamarasının kararı 
Londra, 22 (A. A.) - Avam kama.-

rası, hemen hemen ittifakla bir "mu.. 
vakkat sureti tesviye" kararı kabul 
etmiştir. Kamara, bu kararla, mesele
nin şimdiki safhasında, Fi118tinin tak. 
simini ta.Svlb etmemeğl tn.ahhUd et. 
mektedir. 

Karar suretinde hükfımeUn Filisti! 
ne karşı takib etmekte olduğu siyaset 
hakkında bir izahnameyi ihtiva. eden 
''Beyaz Kitab" daki tekliflerin, hüku
metin icrası ica.b eden tahkikattan son 
ra "Beyaz kitab" daki vesayayı tama
mile hesaba katmak suretile parllunen 
toya muayyen bir plan tevdi etmesine 
medar olmak üzere, Milletler Cemi. 
yetine bildirileceği beyan olunmakte
dır. 

Suıiyenin protestosu 
Şam 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor. 
Suriye bük!ımeti Filistinin taksi. 

mine da.ir alan rapor hakkında muh
telif nartilerle istleareden sonra, bu 
sabah f evka.lide komisere bir nota. 
vererek Filistinin arablariyle olan te 
sanUdUnU bildirmlıtlr. 

Suriye hükflmeti, milletler cemiye. 
tine de tebllğini istedigi bu notum. 
da •• Arabların asırlardanberi yama
makta olduğu topraldard.ı münhuı. 
ran Yahudi ahalinin nefine olarak" 
milli bir yurd tesisini protesto etmek 
te ve netice olarak:: "en uyğun yol. 
dan hak, hakkaniyet ve daha. ln!ant 
bir tef site daya.nan ve ayni zamanda 
hem memleketın bUtUnlüğUnU muhafa.
za. eden ve hem de Filistin millet.ıeri
niJı isteklerine uygun olan bir sureti 
tesviyeye teveııslil edilmeısl,, temenni. 
sinde bul~aktadır. 

Nota eu ıuretle devam ediyor: 
"Bu §ekil, bu mukaddes mıntakalar. 

da bUtUn doğu arab mem!eketlerlnde 
istikrar, adalet ve banem temini f çln 
yeglne ç~e ola.ca.ktır.,. 

Nafıa Vekili 
Danimarkada 
Kopenbagda bir 
müddet kalacak 

Stokholm 22 (A.A.) - İtveç ajansı 
bildiriyor: Ali Çetinkaya, İsveç demir
yollan ve frıavayolları servislerini tet
kik eylemittir. Yanında İıveç Devlet 
Demiryolları ıebekesi ıefi Granhohn 
olduğu halde, Haeggvideki Tranıf or -
matör iatayonunu, StokholmUn 9imalin 
deki e§Ya istaayonunu ve Hagılundda. 
ki makine ve vagon depolarını gezmiı
tir . 

Türkiye Naf'.ıa Vekili, ayrıca Brom.; 
ma tayyare meydanına da giderek gerek 
meydanı, gerek oradaki binaları ve bUA
hare (Noorland) tayyarelerin tetkik 
eylemittlr • 

Ali Çetinkaya , refakatindeki zevat • 
la belediyeyi de ziyaret ederek orada 
belediye meclisi refıi Johan - Olov 
Johana&on tarafın.dan karıılınnuıtır • 

Ali Çetinkaya, bilahare refakatin -
deki zevat lle Vaeıteraaa'a giderek A • 
eea fabrikalarını gezmlt ve Mimer ve 
Emauı atelyeleri de gezildikten f(>nra 
otomobillerle buhar ea.ntralım da ıez • 
miştir . 

Ali Çetinkaya, dün, Gothembourg'a 
hareket etmittir. Orada liman idareain. 
de tetkikat yaptıktan sonra kısa bir zi
yaret maksad:yle Kopenhaga hareket e 
<lccektir . 

Belgrad ~öpçOlerl 
sırev yaptılar 

Belgrad. 23 (A. A.) - Payitahtın 
tanzifat amelesi, grev yapmıolardır. 

ücretlerinin arttırılmasını istemekte • 
dirler. 

Vapurlarda 
kalabahk 

iki Eroin fabrik8B1 

Bandırma hattına 
bilyllk vapur veril

mesi emredildi 

basıldı 
Şehir tiyatrosundan blı artist istlcoaP. ~ı 

Muhafaza ve emniyet müdürlüğü te§- beti olduğunu öğrcnmi§lerdif·.,~ 
kil!tı memurlan dün iki eroin fabrika· da İatiklil caddesinde 14~ lktıpt Vekaleti, dün Denizyolları 

vapurlarının vaziyetlerinden dolayı dün 
ve daha evvel yazdıiıınız yazılan naza
n dikkate alarak alllyıdar Denizyolla. 
rı idaresinin nazarı dikkatini celbctmit
tir. 

sını mcytdana çıkarmı§lardır. Luvr apartm•nında otura~·. İP fJ 
DUn Şiılide Efe sokağında .ekiz tahaneıinin ıabık bathekiJıli!' 

Denizyolları idaresinin sefer proğram 
• :mnda esaslı değiıiklikler yapılacak • 
tır. Bilhassa Bandırma hattına bugün 
iıliyen kü!rilk vapurlar yerine: buyUk va 
purlar tcllsis edilecektir. Bandırma hat 
tına haftada iki posta daha ilivcsi mu. 
karrerdir. 

Diğer hatlarda da vapur seferleri ço. 
ialtılacatır. İhtiyar Gülcemalin tekrar 
iılemeğe ba§lamaaı muhtemeldir . ----

Meçh\JI bir 
tayyare· 

( BCUJ tarafı 1 incide) 
Londraya geceleyin, ihtimal casus

luk maksadiyle gelen tayya~e, ıimal 
cihetine doğru uçmaktadır 

Son <kfa bundan üç giln evvel uç • 
muıtur. Londranın büyük St Paul kate. 
dralı üzerinde çok alç.aktan uçmuı ve 
ıonra cenubu garbi istikametinde kay -
bolmuıtur • 

Londra üzerinden uçmak me~un ol. 
mamakla beraber, İngiltere hav-a neza. 
reti bu yabancı tayyare hakkın.da derin 
bir meraka dUımti§tUr. 

Sabahlcwin erkenden bUtUn tayyare 
init meydanları gözcüler tarafından 

bcklenilmit iıe de. bir netice alınama -
mııtır. 

Havı nezareti yeni bir emirle bütün 
tayyareeilerin gece ge!r vakit ve saba • 
hın erken saatlerinde ıehrJn üzerinden 
alçak 1bir meaaf ede uçmalarını menet • 

~~r. ~ 
~ -,; 

Hatay 
anlaşmasının 

suretleri 
Parlste taatl edlldt 
l'arl• 22 (A,A,), - Havaa ajanaı blldlrL 

yor: 
Suad Davu ve Delboıı, Sancak hakkında 

geoe?llerde Cenevrede lınzalanmıı olan mu. 
kavelelerln musaddak ınıreUerlnl bu ı;abnh 
Dışbakaııllğında teaU etmiılerdlr. Ayni za.., 
ma.nda müsteşar de Tessan lle TUrkiye Bil. 
yQk Elr;!Hğt ve Fransız Dışbakanlığı erkl. 
ıımm da lluıurlle cereyan eden merwm 
bUyUk bir umlmtllk mahlyeU iktisap ve iki 
memleke't aruındald sıkı doaUuğUn bir t.e. 
ı&hUrUnU ~kil et.mlıUr. 

Antakya 22 (Huıru!I) - Bazı Vata.nt hU. 
kfımet adamlarının Surfyenln bugünkü da. 
l11U ve etyaal dilzenıı1%11klertne sebebiyet ver. 
dikleri tthamlle halk tara.tından tqa tutul. 
dutunu Şamdan geltn yolcular haber ver. 
mektedirlır. ' 

Antakya 22 (Hususi) - Antakya.da alabil 
dlgtne devam eden garazk!r t&brtkltm ya.. 
nısıra. ılıııdl de tehdit ve tethlı hareketleri 
ba§laııuıbr. 

t.rnıurla.r arumd& ahenk ve aaayto temln 
edectk yerde bunun tnmterıılne hareket e. 
den Sancak muhafızı HQmU B&°azfnin ,.azı. 
ftflne bu yüzden ay ııonunt'la nHtayet verile. 
ceft IÖylenmektedlr. 

ÖldUrUlen kediler 
Sıhhat mUdUrU Ali Ru:&nm, btanbulda 

kediler aza.lmca veb& h .. taııtı çıkacağı yo. 
lunda beyanatta bulunmadıfı bildirilmekte. 
dlr. 

i:::m:nsnmmınummımınmı::::::m::::a:::ı: 
ı• ı. il Lisan derslerimizin !ı·I 
il geçmif /or malaı ı : 
li Gazetemizde neıredilen liaan il 
i! deralerinin geçmiı fonnalamun il li iki kurup idarehanemizden te· i; 
p darik edilebileceği yazılmııtı· il 
l ıl 81W okuyuculann, birkaç gün il 
I evvelki fonnalan iateme!erinden •: 

·ı·: itin yaıiliı anlaııldıjı neti~ıine t 
i vardık. Uzun zamandanben de· • 

İi vam eden illnlanınızda bu aibi 1 il fonnalann iki kurut mukabilin- : 
ii de ancak pzetemize abone ola- İi 
ii caklara verileceği yuılnuıh. ili 
·ı Keyfiyeti bir daha tavzihe lü. • 

zum görüyoruz. n 
m::::ı::::::::c:::::::ııı:::::::::::::ıı:::nıı::=ı:::: 

/ 

numaralı apartmanıda bir iştial olmuı i~le al§.kaaı olduğu ıUphesinl 
ve evden istimdat &esleri ititilmiıtir. Bu lerdir. ~ 
istimdada yetişen zabıta memurlarına Bu apartmanda yapılan ~ 
apartmanın kapısı açılmamıJ, bunun lar netieeainde eroin yapını~~ 
üzerine polisler kapıyı kırıp içeri gir- birçok Aletler ve bir miktar .; 
m;§krdir. muı. fakat bu apartmanda~ 

Zabıta memurları bir croni fabrlkası- tor Von Eichbo;n'un bir ç 
bir de yerde kıvranan cesetle karşılaş- vcl öldüğü de anla~ılmııtır • 

• • ıruşlardır. Alber veya Orhan ;ıdındaki Bu apartmanda tehir tlf 
bu delikanlı eterle ba1ka bir maddeyi tistlerinden Feride Muası:el 
karı§tırırken iştial vuku bulmu§, alev· tadır. Dü11. Feride de paliltl )lit. 
ler Alberin ellerini yakmıştır. Bu ka- çekilmiı. kendwinin bundan 
tın üstiindeki katta çalı§an hizmetçi olmadığını ıöylenıiıtir. _,. 
Fatmanın feryadı da bunun neticesidir. Zabıta iki :fabrikada bul 

Memurlar tahkıkatı derinleştirince. iletleriyle eroinleri mUsad~ 
evin i~inde eroin fabrikasının erkanın- tahkikata devam ediJmektedil'~ 
dan oJ:iukları anlaşılan Andon ile Kati- bu gebeke ile alakadar birkıaÇ ~ 
nayı da yakalamx§lar. ayrıca bunlarla ha yakalanacağı umuluyor· 
Adolf adında bir doktorun da münase- doktor Adolf da aranmakU 

dıt. 

Nışanlısını vurdtl 
,,e'-e# 

hareketi üzerine onu çok. uÇ f'!. (Bez§ tarafı 1 incide) 
bir an evvel kanuni muameleye başla. 
ma.eını müstakbel damadına bildirmi§.. 
tir. 

Mehmet bu teklifi hiç de iyi kar§ı. 
larnamı§, kendisine günaşırı ne yaptı. 
ğı sorulunca: 

- Bugün, yarın muameleye başlıya.. 
cağım! diye atlatmıya başlamıştır. Ri
va.yete göre Mehmet kızı çok sevmek. 
te, fakat niklhsız olarak yanına alıp 
yqamak istemektedir. Mclımedin ini 
savsaklaması üzerine Halidenln anne. 
si biı: gün Mehmede kızını vermekten 
vazgeçtiğini, nlp.nı da. bozduğunu söy. 
liyerek bir daha evlerine uğramaması. 
nı bildirmiştir. 

Mehmet ni5anın bozulması Uzerine 
teessüre kapılmıı;, Uç gUn evvel nişan. 
lısı Halidenin yolunu beklemiış, kız de
podan çıkınca konuşmak istem.iştir. 

Halide, Mehmetle konuşmıyarak sürat 
le evine doğru uzaklaşmış, Mehmet ar 
kasından yeti3mf §, nişanımn bozul. 
mamasını söylemiştir. Halidenln de bu 

Mahzende 
bulunan ceset 

Bir cinayet kurbanımı 
Cibalide bir mahzende kokmuJ bir erkek 
ceıedi bulunduf u dün Emniyet ikinci 
ıube mildilrlüğilne haber verilmittir. 

ikinci ıube c:nayet masası memurları 
bunun Ligor a.dmda bir adam olduğunu 
tesbit etmişlerdir • 

Tabibi adıt Enver Karan, ceset Uzc.
rlnde yaptığı muayene &onunda ceae • 
din morga kaldmlmaıına lüzum gÇıter 
mi§ ve ce9et morga nakledilmiştir. 

Elektrik Şirketi 
Satın alınıyor 

Ankaradan verilen malumata ıöre 

hilkumet, İstanbul Elektrik Şirke
tini ıatın almağa kat'ı olarak karar 
vermi§tir. Şirketin elyevm muhakemeıi 
cereyan etmekte olan kaçak~lığı dola. 
yısiyJe hasıl olacak iki buçuk milyon 
lira satın :ılma bedeline karşılık tutula
caktır. 

lstanbul asliye altıncı hukuk mahkeme. 
rı!ndcn: 

~ 

Ferhunde tarafından kocası Koğacılr.r 
caddesi YagJ"ıane çıkmazı 116 numaralı ha.. 
nede ika.met etmekte iken halen lkametgl\hı 
belll olmıyan tmnaJl aleyhlnde açılan boıan. 

.ma davamırn icra kılmmakta olan tahklka. 
tında: 11A.nen yapılan tebligat üzerine mah. 
kemeye gelmlv!!n ınUddelaleyh h<ı'kkmt'la ı;ı. 
yap karan fttihaz edllmlf ve ıtmdlye kadar 
arzUhal auretl ve davetiye 11&.nen tebllf edil. 
mtı,ı ve bu aureUe tahkikat safhasına girlofl. 
mis ,.e tarntıarın nUtU!ı kayıtları sureUnln 
celbi ve mUttehaz gıyap karannın o:ı be' 
ttUn mUddethı nıınen tebllll zımnında tah. 
ldkatm 23-9-937 pt?'§embe gUntı ııaat 14, 
80 za talikine karar verilerek gıyan ihbar. 
namesinin b!r ııuretl df! mllh'kemft divanhane 
l!fne 1t11lmıa olmak1a. tarihi ilt.ndan itibaren 
on ırtın urtmda ltl•l'! .. ıa veV?!"lf nnııı11~ktıı 

hıızıt' bulıın111m~t 111tJ!I tAk<1trı'!11 nv7lhtnl'la 

VP.tıılan muamelelerin muteber &ddolunacatı 
lltm olunur 

met deliye dönmU§, Uç gün ~'I 
yumamı;,. nihayet bu sal>alı )", 
fa daha nişanlısı ile görilştı\e 
vermiştir. .,1-~ 

Geceyi uykusuz geçi.ren )le~ 
bir yerden tedarik ettiği~ 1'°rl 
toplu bir tabancayı cehille • '? 

dikten sonra sokağa çıtaıı1§Ul"~ 
altıdır. Nişanlısı Halide ille ~ 
den çıkmı;,, Defterdar cadde 
baliye doğru YfuiimUştUr .. -'. 

Defterdar mensucat fa.brılt~ 
tikten sonra mezarlık kenııt Y""i 
rüyen Halidenin arkasınd:J.ll 

- Halide, gel saadetiıniıl '1 
Sonu fena olacak diye yah·aJ111\'~i 

d. : .. f 
Halide annesinin ken ısu• 

ten vazgeçtiğini ve artık onll f 
caydıramıyacağını kat'~ bir~ 
15Öyleyince Mehmet cebındell ıct"'-d· 
sını çıkartmı§, Halidenin a!oJSl~ 
ateş etmiştir. Genç. kız sağ' ~.,J 
altına kureunu yeyince ..ı\ ğı1l ~ 
un değirmeninin önüne do ~ 
ya başlamıştır. Nieanlısınıiı et 
makta olduğunu gören :Meltl!' • 
tabancMı ile pe§ine takılilll~~ 

Bu 6Irada yoldan geçen nıo ~ 
snmeqdin Mehmedin uzerilliıcı 
tabancayı almak istemf ştit· 1ur~~J 
arasında böyle mUcadele 0 ııJl1"J 
banca ate3 a.lmı§, çıkan ~~' J 
biri Hüsanıeddinln sol bö 't!l~ 
bir kurşun da Mehmedin sol 

tına isabet etmı,ur. . 1~ f. V~a bununla. bitmemlf• 1' ~tP.ı: 
kasından biraz sonra evden ! .. rıı r. 
ce Ayvansaraya gelince lt~ ~ 
men önUnde kanlar içi~e ~u-JJ ... 
başına da bazı kimselerill ,J 
gönnU§, feryada. baflıunıf~~cf .!j~ 

Mehmet bu f eryaUarı ~f · uş, JJ" rı 
olmasına rağmen geri donn1 r. ~ 
Uzerlne de bir el a.teı etrnift1t'~ ~ 
§un da Hatlcenin sağ eline ~,,J 
SilAh seslerine ve kadınla. l< et ~~ 
yadına değirmenden amelel1' •'it/" 
işe giden kadın erkek blrSo tJf· _.jJ' 

yaralıların ba§ına toplannt~,dP' J 
Mehmet, Haticeyi de Y V,-;J 

sonra bir kenara yıkılıxıı~tır· tal'~ 
zabıta memurları yeti§mıŞ.ııı'ıfı 
sıhhi im~ad otomobili çağı'ld bıJP~ 
sı ağır olan Mehmetle Hıli et~J 
Hüsameddin de başka bit 0 .,,I' 
Balat Musevi hastanesin'-' _ .i 
mı"lardır. ı~ıl 

Haticenin ya.ra.ın elinde ~ıı, 
mUdavatı yapllmın, evine g 
tir. .~ ..1 

Yenlıehlrde bir du f'J~ 
Bir cinayet de dUn &koaJ!l ;.ti .J 

birde işlen.mittir. Beylerbe~ ~ 
dullah ağa mahallesinde bif ~ 
oturan Pandell ile M-bıkalJ ~ f'.; 
dan Pillvcı Ha!an bir ka.d ~4' 
den Yeni§ehir bostanları et' 
ğUşmil§lerdir. ~.J 

PJA.vcı Ha.aan Pandeliyi ~'-J 
yerinden ağır surette 'Y JI' 
Yaralı Beyoğlu hutane!ill' 
mııtır. 
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AŞK Her şeyden 
üstündür 

~ .. Vazaın: Şaılot Pıim 
ngıli~ceden tercüme kalb ve hiı romanı 

'--------- - 4 -

.iy do .. 
Ymtt.• 

0 
.. 

~· ımcıu .. ... , (!Üne§ altuıda 

Kcn: ~cıttirmeğe 

. ...... Sat 
11te ı . rnak de il b t\ın cnın ne k~ g aba. Dedi. Bu 

... arın var ki satmak ol· 

L ı':"" Ben o ... 1 
•ıaıç,ıt ·· g umun Rorrnesi anasını ve beni 
~8J.._Bir insanc t~harnmül edemem. 

f'~fı hakir g~ Yuk~elirse ana ve ha 
\-1 t • \ 0nncsı · · çı 'cYne d .. d~ı ıcnp eder. 

:ı ...., Ne d . on u: 
uc Rit ersın) D d" 
tılırı .. tneğc, anad c ı.b Bu yabancı 
Sc,/~a. tazırn an, abandan ay· 
~tb~~cağın~ın~.~Üşün bir kere .. 
t UjrÜbnck · . uyüten anandan 
""rı ıçın ç b 1 • ttu ~Ytılmak · . a a ayan baban 

&ın 18liYor lllt<f· • Ve kirnsed musun? Rahat 
~lılt;aı.n bu evi nen fena bir söz i§it 
hl arın h . ası} bırakabilirsin? 
~tıc1 ·ı epsınden v . ~·r . ı e gid k . ~zgeçıu bu 

l\u\ ı tçı bunl ec~ mıaın? 
ı(uı bir ad arı ıızcti nefsine doku 
....... ~ı: anı tavrile söylüyordu. 

lıııı Stif e 
t~rıi~ ~1. uğ:~· ?-edi. Biz karı§maya. 
l
lti, f\·cbıne gere ~ne, on bin ki§ide bi 

ı a. ırmıyecek h' f 
~ek r ve yüks . ır ırsa.t düt 

bıl' k: Mani olm eklbır adam olabi-
o)d ıhar aya ırn o·· .. h lı'" adarn 1 • uşun ele 
tl\il'~unu ... OğJ~ rnanın ne demek 
kir r.r··ek, bizi un mu~ bizi terk et· 
oL ı:.Orın· Utrnıy k b h4qtak) 1Yecek old aca , izi ha-
ı::ıeıki ··· uktan sonra ne 
~ de "h ı dok ı ti yar) "' 
lli ol~nur. Çoc~~rnız~ bize yardı 
Jj~ kı.~ dan Önce g~~ istikbaline ma 
tı~ "-'&rı k 1Yıec d·· ·· 
l ' Çocuk endisine b uşun ta~m 

U11: cd sayılma . ırakalım. Ar
dit, \!en bir ka z; ııtikbaline taal-

cyn rarı ke a· . 
. ...., A sen ne d .n ısı vermeli· 

b>-•.rı. Siz nne, bana. b~rsın oğlum? 
it c ola ıraz .. hl 
~ey k n sevgi v h·· mu et ve· 

t'tl ....._ f.'akramaz .. Fak unnetimi hiç 
ı._ ek ist at hayatta kt. .. 
\?"tın1cf'~rsun de ·ı u:-vetini dene 

c"- 1Yıced " gı mı/ d"" ·· 
l\ "•ı, ha:yd· ~§Ündiik uşun ve 

C§ hatıy ı hız içe . ten sonra ver a b Ot, rı:yc gidelim G .. 
ı a as· 1 . u 
borıra \! ıy c a.nası . 
~a§a k~d QÜze} ıçkriyc gittikten 
'\c:yt: ı. ardeşi Keytle 

b" ....... c· •r ad ıt Rİt V 
~fir ka~~ ol. Bcnj~Ydn · dedi • Kibar 
1 te b çık e ö ·· ı~ lllll 1Pta ay nume kibar 
yineden ksaydı bir ~ı §~kilde bir tek 
L,cl'n h' 6-rarın ~kıka bile dü· 
rıc,... ıç dü .. 1 Verır . . 
b· ''1 n k fUnr,1e k Ve gıderdim. 
ırada .... ararını ' endini yorma 

"' ''
1 ol Ver· · r "'Baçla ··· ' gıt ve kibar 

~l'orJa.rd tın altınd 
lltı~8lls b1

: l-ıavadaa ~avaş Yavaş yü 
"i' g·· ır g.. )&z ak 1 

llltt ~,u.ndii?, ~~ellik Vardı §aAm adrı~a 
~ın) "'un · Y og-

cttirın erin i.i eş altında 1 k 
5<>cu" e~c b zerine .. 1 ç.a ıştı -
k~lb·tlun " .. , _a.şJaınıı:ıt go geler ak· 

• .,. - U~s 1 ır ı . B ~ ;•ı Yu e ille h u ay ışıgı 
l\.ız ' l'tlu§attı asreti He dolu 

.... "-8td . . 
"ı... C§ı • 

(!"" '\e:n sıne: 
{{ttn c1q • ded· 

~l'ttldıkta tıe ol~~~bar bir adam ola 
........ n . l\ 80 sanki s· d tat tJb..ı nra ·· ız en 
"'•ı '-Qerı ••• 

1.ılu n. Cid ayıılnı 
p tr J· Ct k'b ayıp da 

turı le ır, ko ı ar ki~ ~e yapa 
tnı il tnıu çift . . r hır adam 1 

e de ev} sın~~ kızı Mer 
cncbılınıin. 

çalı§hk1arı ckiıtlcriıı iizcrinc gölgeler 
lxı§lmııı~tı 

- Buradan çalışmak üzere gidin 
ce Mercuri Leyn'i aklıma bile getir· 
memem lazım. 

-Yeyn, gitmemeğe karar verir 
sen bütün hayatınca pı§man olursun 
Buna fÜphem yok. Aklını başına 
topla ... 

- Keyt ben burasını cidden sevi· 
'yorum. Sizi ve hepinizi ... Buradan 
ayrılmak istemiyorum. 

- Kibar bir adam olunca bize ne 
kadar yardımın dokunacağını da dü
şünmelisin. Çiftliği Desfcrt idare e· 
der. Anamızla babamız da artık ça
lı~maktan kurtulur. Ben de belki bir 
hanım olabilirim. Hem niçin olma· 
yayım. 

- Keyt, rica ederim beni yalnız 
bırak. Y a1nızca düşüneyim. Gecele
rin hayır olsun güzel kardeşim. Sana 
güzel rüyalar görmeni temenni ede· 
rım. 

Keyt kardeşini Öperek ayrıldı. 
mehtapta yalnız bıraktı. 

Rüzgarın ağaç dallarındaki fr 
sıltısı, derenin şakırtısı, kuşların cı· 
vıltısı V cyne uzun zamandır u -
nuttuğu tatlı bir musiki gibi geldi. 
Babasının ve anasının muşfik sesi, 
Mercuri Leynin ahenkli kahkahası 

da hatırasında bu musikiye karıştı. 
Evlerinin Holvut ormanının, dere· 
nin Bendun tepelerinin efsanelerini 
hatırladı. Bu muhiti çok seviyordu. 
Dünyanın hiç bir yerini kalbinin bu-
raya ısındığı kadar yakın bulmasına 
ihtimal vermiyordu. Burasını hıra· 
kıp, meçhul ucu bucağı bulunmıyan 
bir aleme gitmek acaba doğru olur 
muydu? 

Babasını seviyordu. ihtiyar ada· 
mm sadeliğine, safvvet ve namusu· 
na, şefkatine çok hürmeti vardı. An
nesi İse ne kadar da ince ve hassastı. 
Onu da hemşiresi Keyt'i de çok se· 
viyordu. Erkek kardeşine ka11ı da 
ciddi bir muhabbet duyuyordu. 

Bunların hepsinden vazgeçmek, 
bir ihtimal bile olsa kendileriyle 
rabıtayı kesmek nasıl mümkün olur
du. Şöhret sahibi olmak, servete 
kavuımak tatlı bir düşünceydi. Fa
kat evi ve ailesi ondan daha tatlı ... 

l~i bir .. hayır,. demekle kestirip 
atmak çok kolaydı. Ya sonra .. Ha
ya.tı can sıkıcı ve adi bir tarzda geç
mıyecek miydi? Büti.in vakti evde 
hem k.eı:disi için müz'iç, hem baş
kaları ıçın faydasız geçecekti. Buna 
rağmen, evde kendisini sevenler ara. 
sında kalmayı tercih etti. 

( Dtvamı var) 

H"ABER - J\l<§am poala:sr _ 

Erkek - Başındaki fiya.ngo nedir' 
Kadın - O f iymıgo d.eğil, şapka! 

p;<j$'9'&TARIH 
1a sena evvel bugUn 

................................... __.. 

Erzurum 
kongresi 
Büyük kurtarıcı AtatUrkUn 

reisliği altında nÇıldı 

Esaret zincirleri 
kırıldı 

1919 yılı 23 temmuz gUnU Erzurum kon.. 
•rcslnln toplandığı gUndUr. 

AtatUrk; ••artık İstanbul Anadoluya hL 
kim değil, tabi olmak mecburiyetindedir., 
dedikten sonra Anadolu heran onun emrin
deydi, onun bUytik direktinerinl bekliyordu. 

Mustafa Kemal bir mUddet öncc(8/ 9 temmuz 
gecesi) Padişaha, 1atanbulda verllen memu. 
rlyet vazifesi ile beraber askerlikten de isti. 
ta etml~ bulunduğunu bildlrmlı bulunuyor. 
du. Bu kararını bUtUn mlllete ve orduya teb. 
llğ eden kurtarıcı yeni hareketi hakkında 

şöyle der: ''Bu tarihten sonra resmi IJ!at 
ve eaJOJıiyettcn mUcerret olarak, yalnız mil
letin ııetımt ve civanmertliğine gUvcnerek 
ve onun bilmez tUkenmoz !eyz ve kudreti 

menbamdan ilham vo kuvvet alarak, vicdant 
vazifemize devam ettik, nutuk aay!a 28) 

• * • 
18 sene evvel bugUn Erzurumda içtımaa 

başlayarak 14 gUn sUren kongre Muııtafa 

Kemalin relallği altında hUmmalı bir :taalL 
yetıe devam ettl ve bir nizamname tanzim 
edilerek ayrıca bir beyanname ne~redlldl. Bu 
nizamname ve beyannamenin esM battan 
§Öyle htilft.sa edllmiştlr: 

1 - Millt hudut dahilinde vatan kWdUr; 
onun muhtelit kıarmlan blrlblrinden ayrıL 

maz.. 
2 - Her tUrlU ecnebt fşjıal ve mUdahalesL 

ne karaı ve Osmanlı hUkQmetlnln !nhlllll ha.. 
llnde, millet mUttchfden mUdataa ve muka. 
vemet edec~ktlr. 

3 - Vatanın ve lstfklllin muhafaza ve 
teminine merkul hUkQmet muktedir olama.. 
dığı takdlrcle, maksadın temini için muvak. 
kat bir hUk('ımet teşekkül edecektir. Bu hU. 
k('ımet heyeti, milli kongrece fnUhap oluna. 
caktır. Kongre mUnaklt değilse, bu lnU. 
habr •'heyeti temsiliye .. yapacaktır. 

4 - Kuvayl mllllyeyl tmıll ve mllll iradeyi 
hAklm kılmak eaaattr. 

ıs - Hristiyan unsurlara siya.el hlklmiyetl 
mızı ve lc;Umnl muvazenemlzl lhlAl edici 
imtiyazlar ~erilemez. 

6 - Manda ve himaye kabul olunmaz. 
7 - Milli mecliııin derha.1 lçtımaıru ve 

hUkOmet icraatının meclisin murakabesine 
konutmıuıını temin için çatııacaktır. • 

tşte milli hAklmiyetl her cepheden temin 
için kararlastırılan bu esaıılann biran önce 
!ili mevkllne konulmuma J;lriflldl. Kongre 
"ŞRrkt AnA.dolu MUdafaai Hukuk Cemiyeti,, 
nl teşkil ederek bir '•Temsil heyeti., intihap 
c<lerck dağıldı. 

Mustafa Kemal Er:ıurulll kongreıtnden 

Mnra Sıva'Ja geçti ve burada Sıvaa kon~re. 
Binin hazırlıkları ile meşgul olma.ğa bafladı. 

Erzurum kongresinde kararlaetırdrğt eaaa 
lar, yurdun her köıeslnden bUyUk bir sevinç 
ve coşkunlukla kar§Ilanmıştı. DUşmana pe§
keıı çekllm'!k latenen TUrk mllleU kurları. 

cısını bulmuıtu. Ona dört elle aarıldı ve he. 
dete önderi ile beraber Tilrk milletinin ezeıı 
kudret ve ceaaretlnl bir daha bUtUn tllcme 
göstererk vardı. 

Niyazi AHMET 

Tcınıton A m c a 
nlşanco 

5 
- ==r==x; - -

Kimine hay hay 
Kimine vay vay ' • 

' • 
Gece vakti, saat on bir kadar vardı. \ 

Eminönünde, barınağın altır.ı:ia bekli
yorduk. Aksiliğe balkın hele :·Hep ters 
tramvaylar geliyor, geçiyor; bizimki 
ortada yok ... 

Arkadaşıma: : 
- Or.,. Canım sıkıldı ... - dedim. -

Senin?. Senin de sıkıldı mı? 
- Hayır 1 Çünkü mcşgalemi bul

dum. 
- Allah allah. Neymiş meşgalen?. 

, Göz ucuylc işaret etti: 
- tjte ... 
Barınağın tam yanındaki büyük sa

at tarafını gösterdi. Orada, iki ince ve 
zarif gölge kımıldıyordu. Birinin erkek, 
birinin dişi olduğu anlaşılıyordu. 

- Vedalaşıyorlar, vcldalaşıyorlar, 

ayrılamyorlar. ..tki sevgili. tşte bak . 
Tramvay geldi, Nihayet biniyor. üçün
cü tramvaydır kaçırttığı .. Erkek kadı
na: "Yarın akşam. .• Gene burada, bu 
saatin altında ... ,, diye mırıldandı .. 

Arkadaşım, bir silril gevezelikler c· 
diyordu: · 

- Bir bu saatin altı .. Bir de Taksim 
meydanındaki büyük saatin altı. Ne ha

tırlatır sana?. 
Başımı kaldırdım; baktım: 

- Evvela, bu saatin gayet fena bir 
noktaya konulmuş olduğunu düşürüm .. 
• dcıdim - Çünkil iki taraflı bir ilet oldu
ğu nçin iki tarafından da görülmesi icap 
eder. Halbuki, barınakla öyle münase
betsiz tarzda yanyana konulmuştur ki 
caddelerden köprüye doğru gelenler 
onu göremezler ... 

.Recai, yüz buruşturdu : 
- Ama da prozaiksin yahu ... Bu sa

at bu kadarcık şey mi düıündürdü sa
na? Halbuki, Taksim meydanındaki de, 
bu da, işıkların buluşma noktalarıdır .. 
Azıcık parası olan İstanbullu sevgililer, 
muhallebici dükkanlarında randevu ve
rirler... Buluşup nereye gideceklerse 
giderler. Halbuki daha fakirler, yani 
ldaha gençleri, daha ateşlileri, "nerede 
buluşacağız?,. sualine kar§I: "saatin al
tında .... ,, diyiverir .. 1ıte bu saatin altı 
aşk telaki yeridir! 

• • . Bu saatin altı ... 
Bu aşk sözleri arasında nasıl oldu 

bilmem, gözlerimin önünde feci bir lev
ha canlandı. Bundan yedi sene evveldi. 
Çalıştığım gazete, beni pek fena bir va
zifeye memur etmişti. Bir katili asacak
larmış. Bu infaz tafsilatını yazmalı imi

şim ... 

BugUnkü gibi hatırıyorulm: 'Esat 
Mahmut Karakurt ve Nizamettin Nazif 
de yanımdaydı. Gece yarısından sonra 
tevkifhane müdürünün odasına gittik, 

sırtları duvarlara dayalı iskemlelerde 
birçok insanlar oturmu~tu. Biz de onla
rın arasına katıldık. Konuşulan sözlerin 

ekserisi, havadan, sudan ... Sanki bizi bir 
facia beklemiyor ... Ancak arada sırada 
hakiki mev:z:ua temas ediliyor: kuru bir 

ifadeyle, caninin cinayeti anlatılıyor. 
Köşeden, imam efendi "Allah taksiratı
nı affetsin!,. diye mırıldanıyor. 

Derken, bir gardiyan, müdürün ya
nına sokuldu: müdür soıldu: 

- Ne yapıyor? 
- Hiç bir şeyden haberi yok, beye-

fendi ... Bir çay istedi ... verelim mi? 

- Veriniz, veriniz ... Demek ki uyu-

madı? 

- Hayır, biliyorsunuz ki, tecrit e
dildiğinden beri, hiç bir gece uyumu
yor. Sabahı bekliyor. Ancak güneş ağar 

dıktan ve idam eldilmek ihtimali o gün
lük kalktıktan sonra uyuyor .. 

Bu tafsilat hepimizin asabını bozdu. 
Gene başka mevzulara geçtik. Arada 

sırada da. iftar zamanını bekliycn c ruç
lular gibi, saate bakıyorduk . 

Nihayet. müdür, scrgardiyana bir 

göz attı: 
-Eh ... 
- Şimdi elendim .. 
Gittiler .. Derin bir sükut. Taş mer

divenlerden, itile kakıla ;yürüyen bl:- a
dam belirdi. Ayak sesleri. ne korkunç 
yaklaşmışlar. Baktım: Ellerini arkaya 
bağlamışlar. Saçlan darmadağın , büyü
mü~ gözlerle hepimizi ayrı ayrı tartıyor. 
Tevkifhane müdürü, masasının önünde 
oturuyordu. Göstermek istememesine 
rağmen, o, hepimizden heyecanlıydı. 

Bu mahkumla uzun uzadıya muarifesi 
ide olduğu sarfcttiği cümle parçaların

d3Il belliydi: "Oğlum! Ne yapalım! Al· 
nnruzın yazısı 1 Mukadderat böyleymi§ ! 
Allah seni affeder!,, 

Fakat, bu tatlı sözlerin arasında u 
liif da vardı: 

- Hüküm, mahkemei temyiz tara
fından tasdik ddildi. Bu sabah seni asa

cağız ..• 
Mahkum, bir muti neferin zabitin

den emir dinlemesi kabilinden: 
- BaJ üstüne ~fendim! - dedi. 
Bu cümlenin feci manasızlığı kıya

mete kadar aklımda kalacaktır. Bir de, 
başka bir şey: Mahkumun arkasın'da 
duruyordum: Bağlı ellerini görüyor
dum. Bu ellerin her bir parmağı, boğaz
lanan bir tavuğun ayağı, kanadı gibi, 
ihtilaçlarla atıyordu, 

. Sonrası hep, nizamında cereyan et
tı: Mahkumu aşalı indirdiler. Sır
tına gömlek giydiıidficr. Hapishane oto
mobili onu Eminönü meydanına nak· 
lederken biz de başka otomobillerle 
ayni mevkie gittik.,. 

İşte, darağacı, tam bu saatin yanın· 
da kurulmuştu. Mahkumun buraya yak
laşmasını hatırladım. Sehpaya bir bakı

şı vardı ki nasıl anlat~h.? San~· göz
ler, gördüğü manzw rayı vücudun iç ta
rafına, beyne, a!dalelere haber vermek 
istemiyordu: Aileden biri bir felaketi 
duyunca ötekilerden gizler, onun gibi ..• 
Bakıyordu, görmüyordu bu mahkfım .. 

Tam bu noktadaydı işte. Bu saatin 
altında ..• 

- ••. Bu saatin altı ne aşk rande
vuları, ne samdetler görmüştür .• diye 
Recai anlatmakta devam ediyordu. 

- Kimine hay hay... Kimine vay 
vay., - dedim . 

- O da ne demek? .• 
-Hiç ... 
Tatlı hayallerini bozmamak için, zih 

nimden geçenleri anlatmaldım. Esasen 
tramvayımız da gelmişti. (Va • Nü) 

lLelhı nmcnoeır 
Şampiyonu ı 

Resmini gördüğünüz güzel kız 
bir lehimcidir; bundan başka kızca
ğız Amerikada lehimcilerin §ampiyo 
nudur l San F ransisko şehri belediye 
meclisi onu lehimcilik, marangozluk 
ve inşaiye sanatları mektebinin ba • 
şına geçirmiştir. Adı Loren Bridç'dir 
kendisi de 24 ya~mdadır. 

Onun yegane sanatı, patlak su 
borularını lemilemek değildir, mad
mazel Lorcn hayatında dans profe
sörlüğü, gazetecilik ve film aktrisliği 
de yapmıştır, 
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' DUnya boka ,amplyonlu;ıuna yanı bir namzet \ 

Tommy Farr 
Nasll büyüdü, nasll boksör oldu 

Kavgalı milsabaka 
hakkında 

LonıJ.ru : (husus!) - Boks dünya pmpi. 
yo:ıluğu için Şmellng ile karııtaşmai: uıu. 
karrcr olan İngiltere ağır siklet bok!ı ''Uıı
plyonu Tommy Farnn, ' evvelemJrde 7.and 
boksör Joe Louis ile 26 ağustosta Nevyork. 
ta bir maç yapİnaama kuar verilml-s~!r. 

Dünya boks pmplyonluğu için çanıışl\CAI' 
olan İngiliz Tommy Farr mazısı istlrap için.. 
de geçmiş bir sporcudur. Farr, sekiz ya,mr1a 
iken annesi ölmüş ve geriye ka!an Uç 1".rkelt 

ve dört kız kardeşi ile birllkte hayat mU"'L 
delesine aWınak mecburiyetinde kalmrş•r ... 
İlk ramanlar bir maden ocağında a.'"l'le 

lelik ~ttlkten sonra, bu mesleği bır:ıl;ıı .. a'-t 
boksa ba§lamıı \"C 16 yaşında. iken vllAyPt._ 
!erde kurulan panayırlarda boka gll,.terllerl 
yapmak suretiyle hayatını kazanmağa t;ıü·ıı
m11trr. 

Fakat. kendlnl beallyecek derecede b!r k3... 
zanc; temin etmeye muvaffak olamayan tr
gtıterenln mUııtakbel ağır siklet §8Jnpiyonu 
açlık kürüne kaUanamıyarak, bir ote!'n .s. 
yakkabı boyacılıtma ba§lamıı ve hayıLtl'1da 
ilk defa olarak karnmı doyurabilmek fmkL 
mm bulmU§tur. 

Bitkin ve peJmUrde bir halde Londnya 
varan Farr, bob mektebine Jr..abul edflrn,.,ı 

için m1lracptta bulunmU§, fakat mektepten 
red cevabı almı§tır. 

Londrad& meraert gibi dolafan Farr ~k 
ezıder olarak barınacak bir u.çak bulAbll 
1D1f ve nihayet Uııtba§ kalm&DUJ denet".-~> 

bir halde, Londradan kalkarak kendi mem_ 
Jekett olan Tonypandy'ye avdet etmf7tfr. 

Naçar ka!dığı 1ı;iıı tekrar panayır yerlerin 
de bokaör olarak dolqmaya bqlam~trr. 

Nihayet bu turnelerinde, o sıralarda ortı: 

mklet faDtplyonu olan Valeı, Jery ve Daley 
ne karf!Ja§mak tali e mazhar olmuştur. 

Orta ldklet f&Dlplyonu ile yaptııı mar,ts 
berabere kalmıı ve bunun üzerine hv ta. 
rafa adı yayılmlf olan Farra, yıtm ba!lnde 
teklltler gelmeye bqlamııtır. 

Bir bisiklet 
amatörü 

Bodapeşteye gidiyor 
Kadıköy Os. 

manafa mahalle -
ai 011mnc1k ao. 
kağmda oturan bi
siklet amatörle • 
rin.den Nureddin 
Kerle Balkanlar -
da bir bisiklet tu. 
runa çıkmak üze
redir. 

Bir kaç gün 
eonra §ehrimiz -
den hareket ede- N uredMll KflTltJ 
celc olan bu ıeç ıporcu: Sof ya, Belgrat 
yolfyle Budapeıteye &idecek ve oradan 
B6krektarikiyle tıtanbula dönecektir. 

~~~-:W 
Beyne im il el 
mls•bakalar 

Brellav, (Huawd) - Şilezia lpOr 
JdllbUııtın tertip ettiği entenıaayonal 
hafif atletizm mtiaabakalarmda fevb. 
1&de _!Dtlkemmel neticeler almmJlbı'. 
J1'acaıo KovaC8 •oo metreyi 49,6 lillL 
,ede bitirerek birinci, Berlhm &. 
mum 49,8 aanlyede bitirerek lldiacl 
olmUftur. 

800 metreyi, Lehli Kuclıankr bir 
dtlrika M,8 llalliyede kop.rak biriııcl, 
Berlhıll IJnnbolf bir dakika 55,9 iL 

DfJede koprak Ddnei gelmfftir. 
3000 metre lıOfUtU Lehli Noji 8 da

kika 38 saniyede bitirerek l.,10 aanL 
ye farkla Syr:ngl geçmiftlr. 

Ordu mensuplarmdan batç&VUf Şte. 
tinli Leichum, 100 metreyi 10,7 aanL 
yede kop.r&Jr,.t :uawı atlamada da 7,39 
metreye vanı.t iki tane birincilik mtl 
Wab almıltır. 

Tommy 
Farr 

~nu 
yapar. 
ken 

Bundan ıoara artık birçok muvatfaldyet. 
lerl arasında İrlanda ııamplyonu O'Brlen llf' 
bilAhare karııımı Londr&da tabanca Ue öL 
düren ve bu hareketinin cezasını hayatli"l 
ISdfyen Kanada ıamplyonu Del Fontalnl yen. 
mlıUr. 

Farram galibiyet ll•teıılnde eski dQn~ 
ıamplyonu Loughran ne Bob Ollnln d~ ar!. 
lan yazılıdır. Bunlardan eonra kendisine tn.. 
glltere ağır siklet pmplyonu ünvanmı ka. 
zandıran Benny Foord maçı ve eakl dllııya 
pmplyonu :Mavvboor De Alman Ne118C~e g-:ı. 

llbfyeU gelmektedir. 

Cim Londos 
Hollanda şampiyonu 

ile karıılaşıyor 
DUnya serbest güret sabık pmpi

yonu Yunanh pehlivan Cim Lonldoı, 
Holandah Vandervald ile Atinada bir 
müsabaka yapmak üzeredir. 

Londos, birka~ gün sonra yapılacak 
olan bu müaabaka için dünya ıampiyon 
tuğunu kazandığı zaman kendisine ve
rilmİ§ olan gemerini ortaya koymuıtur .• 
Holandah 110 kilo sikletinde iki metre 
boyunda dev gibi bir pehlivandır. 

Su sporlar 
Almanlar Okslordu 

bDJDk bir farkla 
geçtiler 

Ramtıurs 30 (buuat> - OntlçQncQ del11 
olmak bere tekrarluıı&D Hamburs •tem&!: 
yoaa1 kaJık y&rlfl&rmI, Brelll&TID V&U91a~• 
kltıbGne meuup ldlnkçllerle. Kle11n lıGrek. 
çUeıtm bir Jı&7lk boJU farkla pçea ~ 
Jdlrek klllbll Jıasenmqtrr. 

BerUnln \'ikin&'.,,.. çtfte9l ôklfOl'duD 
çın.ini eok bQytUt bir farkla ~. 

lsviçre · 
Holanda 

Atletlzm m8sabakası 
~ oUmplJad atadmda 711PdUl 

ve d puYU& muk&llG 81 puvaıııa lnıicre
DlD HolaDd&ld&raPlebe.ue netke'cna atıe.. 
t~ lwplapaaJ&rmm teladk netltemt 
fUDlardır: 

100 IDltr*: Van BeftNll Roluada lo,l/10 
:aoo metn: Van Bnae Boluııda 21.,1/10 
600 metre: Duıılel1cm !ntcn 49 0/0 
800 metre: Aııdenan ıntcn 1,151 '1 /10 
ıısoo metre: Jouae tntcn a.aı. uıo 
110 muııtaıı: Luldaaan lmcre H T/10 
Ylbek atıama: UndN&Dd !mçre l,11 
Bınkla atlama: Ua~uııd tmçre 4,-
0QUe atma: Beq !mçre 11,U 
Cirit atma: Atenal lmçre lt,BS 

Dl* atma: Bentftl tmon a,21 

Tahkikat bitti 
Milli küme müubakalanmn Galata • 

sarayla Güneı araıında Kadıköy saha -
aındaki kar§llatmada çıkan kavganın 

t!hkikatıruyapmak üzere ıehrimize gel -
mi§ olan Türk Spor Kurumu ikinci rei. 
si Adnanla, umumi katip Nizamettin 
Krrpn her iki klübün murahhularmı 

ve alikadarlanru dinlemit ve tahkikatı 
tamamlamıılardır. 

Neticede tahkik heyeti, her iki kllibe 
de birer mektup g6ndererek sporculuk
la kabili telif ol~an bu gibi hareket. 
lerin önilne geçilmek üzere klüp idare. 
terinin sıkı tedbirler almaları bildiril -
mittir. 

• 
Dinarlının 

kavgab maçı 
Seyirciler ağaçlardan 

dUştDler; kolu, 
bacağı kırılanlar var 

Dinarlı Mehmet Karamanda Kara
daih Duno iaminde bir ıiittKİyle bir 

müaabaka yapnuıbr; bu müsabakanın 
kırk be!İnci dakikaamda Dinarlı rakibi· 

ne bir yumruk aallamıı ve darbenin te. 

ıiriyle ıenemliyen Karadağlı matlup 
olmuıtur. 

Müsabaka Dinarlının ıalebeıiyle ni • 
hayetlenince Kandaib fena halde ıinir 

lenmit ve iki ıüretçi ..... mda kavıa 

bqlamiı zabıta müdahale etmek mecbu· 
riyetinde lralımıtır. 

Güreıi iyice ıörebilmek için afaç)ara 
çıkan halktan buı1an daDann kmlmuı 
yüzünden aiçalradn yere düımüılerdir. 
Bu sukuttan iki kitinin kolu, bir kitinin 
de .,..., lanlımp. 

~ kadm da yine afaçtan hqına dü. 

ten J.ir aduıı yüzünden fftla halde 
korkmuı ve bayıimııbr. 

iÇERiDE ı 
• l'rauıs mnn ba)'T'UDI mtınuebetoe 

CWnhurre181m1s K. Atatol"lde l'nua eum. 
hurreı.t .Albert LeldD &l'&llDda ambDl tel 
ırarıar teatt edDmffUr. 

• BugUn mat 21 de '9hrem1nl lıalkevlnde 
doktor Omıan terateddlll Çelik tarafından 
tifo n Ari hutaJı1dar bakJmıd& bir 'konfe.. 
l'alUI ftl'llecektll'. 

• tktlat .,.. Jl&llJe 'Nk&leUerl bur ipti. 
dal maddelerden alman muamele verghdnde 
temr:IJ&t yapmak asere mu,tereken tetkikler 
de buhmmUflar n banan netleal olan.k ha.. 

mtuııaıı u.ı. ~er& Teldlleıi heyetinden geçe. 
rek ~ lıcıauJmuftur. Teal kararname 
De bur lpUdal maddelelin muamele TerıL 
*de llltudm teumer ~. 

• Uman .,...tlDID ,.Ue,tlrllınemi için 
tefJdl ohaum ~ lfe lıefl•m'fbr, 
* lktllat '9lfUl CeW Bayar dQn IUt 15 

de tlcant· oduina ptmlt ft bir aat k&dU' 

cahPslftu'· 
• Bu .ene teınmuun otmnmd& Partlte 

toplanacak ~ t.ı.te koacreüe 
lfttrak etmek asere •lllk "C!>artllfUnun" 
prot..artertıadell llalD Nlauıtullall Parlee 
Mreket etmlftlı'· Ba1f'Ü ,_...: tmçre tUmu 1ılrbıcl pL 

llllfUr. 

Y eal Norveç rekorları !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!.I 
* Nda veklleU bmlr la ibbtlnl mtm 

....,. Jruv ftl'llllfUr. Ştrbt İzmll" bele. 

.,....... dnredll9cıeldlr. 
Pallı' gllnll Norveçte iki hafif at. 

letlmı pmplyonam neitcelenmiatir. 
Pmtatlcm ml1abakaiarmda Bjarne 
~ 1I01 Norveç rekoru olan 
• ıtıaıa wamplJODlup aJnıp. 

dil ıtıebhl 10,000 metreyi 32 da. 
Jdb • İlli1llJede koearak ıenl Norveç 
tamPf1.anu ........ 

Ev kadınıı 
Tuamlfa ria)'etiıı Dk pıtı, 1lir 
kiler aahibi oh•Jdır. Ki1enb 
w, beupeq ndir. Jtunetli w 
1ICUS pda reçel " funiptUr. 

tJJ..ıDı:ıttamlft 

~---

• .. 24 aatte ,._,,,..... 21 tifo ........ 

~· 
t.mlr lıel...,... laV_,,.metten yardım 18t1 
~ 1 mD1Gll Jln. ile flllrtlı 1llll1DDI n.l79ll 
Dl ,.,.. 

dua Jraded dolafank tnclnlbm Jradar u. 
- 1* tnmyq IMlttr t.la etmetı. Ko. 
Ulltaa tilclNltma: kadar mJal1 1ıoJ'wıC& da 

bir ... llh••-· ... ..,.. 

23 TEMMUZ - 19:>~ 
GOzeı sanatlar akademısı,.d ~ 

Tanınmış ressamları 
sergileri açıhyor 

Bu ııene Akademide Gtizel SanaUar Bir. 
liğinln, :MUstakillerln ve D grupunun i§Ura. 
kiyle zengin bir sergi aı;Ilacağı yazılmıı ise.. 
de son dakikada bu sergiden vazgeı;llerek 

tanııımıı aanatkArlarımıza tahaia edllen mo. 
nografik sergller tercih edilmiştir. Bundan 
da makaat sanatkArlarımızı bütün tekAmUl 
vaziyeUerile ve safhalartıe halka tanıtmak. 
tır. 

llkaaııatkAr olarak eserleri İatanbulda 
toplu bir halde bulunan Nazmi Ziya ııeçil. 

miıtır, Nazmi Ziya bu sergide 268 e11erlyle 
38 sene aa.ııata vakfettiği uzun bir ha. 
yat devrealnln lt&deaiıı1 tebarQz etUrecekUr. 

Bundan bqka bizde hemen ilk beykeltraJ 
olan ve bugUııkU heykeltrq neaUDi l'eUıtıru 
1haana hürmeten Akademide ayni gUnc!e 
(Heykeltra, lhsanm talebeleri) Unvanı aL 
tında bir heykel sergisi aı;rlacak ve burada 
bütün bu genç nealln eserleri halka lefhlr 
olwıacaktır. 

Keza, ayni günde, Akademide, Tezyinat 
§Ubelli Afi§ ve Grafik atölyesi muallim! Ki.. 
tatm bütün eııerlerilnden mürekkep zengin 
bir ııergl açılacaktır. 

Reuam profesör Feyhamanm refika.il 
reuam muamm GüzJnln de Akademide ayni 
günde bir sergi açma.sı mukarrer bulunmak. 
tadır. 

Tllrk Tezyin! Sanatlar şubesi muallimle. 
rlnden Tuğrakeş tsmall Hakkı, RelııUlhat. 

Avda vurulan 
adam 

Ada pazarında 
müddet sonra 

bir 
UldU 

Adapazarı, 22 (Hususi)- Akyui na· 
biyesine bağlı Osmaniye köyijnden İb
rahim oğlu Ali arkadaılariyle birlikte 
gÜrek avına çıktığı sırada arkadaıtann
dan Halil çalılar arasın.da bir kıprrdan 
ma görmüı, av sanarak niıan alıp ateı 
etmittir. 

Çalılar arasından bir inaanm feryadı 
ititilınif, oraya koıulduğu zaman Ali • 
nin çalılar araaında kanlar içinde çır
pındığı görillmilttUr. 

Kuqun Alinin kamma isabet etınlt
tir. Yaralı Aadpazan hastanesine getiri
lirken Sakarya köprüsü Uzerinde öl • 
milftUr. 

Bir şaki daha cezasını 
buldu 

Diyarbekir, 22 (Hususi) - Geçen 
hafta sonunda tenkil edilen çetenin ıon 
artıklarından bir haydut daha. ölü ola -
rak yakalanmııtır. 

Uıtilnde bulunan iki mü.hürden biri 
1 üç köteli.dir ve üstünde ''Abdurrah • 

man,, yazılıdır. Diğer miihl':in de Nakti 
bendi mühril olduğu anlaplmışbr • 

• Oem1tJıtten ömer admd& biri KID1 em. 
Wt •GdOrlllltlne mOncaat edel'tlt; hnt'k, 
Orlluııpal, kmlt ft Karamtlnel lrualan 

hudutıan da1ılllade Roma1dUdaa lralma -.. 

gtn bir lı•WMıftln mevcut oldulmtu tddla 

etmlftll'. Omer amca JD&ll'afı Jıtadlne alt 

olmak Osere U'lfbnna mUıHdeal lltemlftlr. 
• Ol'taıaekteplere ftslk için ımıa1Hın 11&1 

rtnbl ft k1IQ& lc1D de Am1rbı kltaplan b. 
bul oıunmu,tur • 

• B&Jmk8y akıl butuııe.ıne ~ bir pavL 
JOll D&fe edDecektll'. 

• latanbul featlvaU aı temmuzda Parko. 

telde Yerilecek bir balo ne bqlayacaktır. 

• Şebrln muJıteıu )'el1ertıade atao Jıtaen 
yd Jdfl yaJcaJanm!fbr_ 

• Yefllldl7 bn& me7d&ftı 18lah edDmekte.. 
dlr. 

23 
CUKA 

TJ:IDWZ - 1931 
Rlcrl: ıaae..eemut791.evvel: 14 

Kefrutfyetbı ll&ıu 

...... ....... GIDefla .... 
f.47 19,li 

Vült Sabah Olta tJıtlndl Akpm Yata t...a 
2,11 ı2,30 1e,ıı 11,a4 21,ao 2,ag 

GJ:ÇBl! Ulllfl!: BVG'()Jır 10: OLDV f 
tçuy& ullerl Ud koldua Derllyerek Kad 

rlte ı.-. ldJ•ıtn ı.M'lltdN'· 

Eserleri ukudemide tet1'it' ~ 
ol.an resMm Mit7JOI ~ 

talin KlmlJ, Necmeddln ve vdf! ~ 
lhndlye kadar dağınık blr halde ~ 
eserlerinin bu meyanda ilk defa,,,. 
hfr edlleceğl ehemmiyetle ka~ 

Polise atef 
eden 

Hllseylo Cablt : 

:!!.':1~i~~.?.~ 
zabıta memurlarına ateı edtll 
hoıu mahkGm etmiştir. ~ 

Beyoğlunda Miı aokaiıll~ ,; 

lik eden HUıeyin Cahit ~ ~ 
evwlki gece Zincirlikuyuda ~ l 
noda eon derece aarhot oldu5 --

1ehre celmek iizere yola 
ıeyin Cahit, yolda yorulunca 

ve otobilslere ipret etmeie 
toflSrler buna aldınt etmiyeırtk 
rma devam etmi§lerdfr. 

Fakat Mecidiye köyiinde bit 
devriye polise yolda aarhot bit 
bulunduğunu haber venniıtit• 
Cevdet bu udıot adamı vıııuı.......

bulund uf u yere gittiği zaJDl!l ~.....,, 
Cahit, cebinden bir tabatıc:& Pi"} 
polise ateı etmeğe baııamııtd'~ 

Fakat tabancadan çıkall ~ 

hendeğe gitmiı, polis ~ 
sarho, adamı yakalamııtrr • _, f 

Suçlu bir ay hapıe ve 35 
cezasına mahkQm olmuttur • 

• Pl7UM& kulfUD Jll'mi 
d&YOl etUll darplaaneJ9 ıapıllS ._ 
aaıaıdmlftD'. Bu lfl 1apeA 

maktadır. 

• Beled!J9 lanuarJuı ~ 
tddlulle evkaf ale)'ldne bir _.,. 

• '9Jutmlsde din 01. keCll 
diyeye ı..um ec111mı.ur. ~ 
mlftlr. 

DIŞARIDA: 
• Beynelmilel 17 IDcl jeolDJ 

m!lletbı lfUrakile dUn K~ 
• Berlln 11JU1 mabımtndılO 

ditme ı&"e. İnglltere JltıkQllled. 
Von Rlbbentropps prp ..... 
yeni bir nota vermlftb'. 

• Leldataıl ....,,...... ,.,.. 

1&y Koc'a karp ,.apduıı 
el&n çöz111mem!ftll'. • 

• Bulgar pollal Ta~ 
ktm!len uran bir komtıntst 
dana CJdWmll ft ~ ~ 
elplltttr. 

• Avam kamana, LoDdr& 
name.tnl rumen tudUc ~ 
cU o1mnma~ mQte&Jdp .,,. 
meludzln kabul etmlftll'. 

• Puıamad& 8lrUd eyaletliııılf. 
da Uç ton &Jtm bulunm.Ufl11'" 
lar Amertkanm k91ft ...-• 
lalumfbr. 

• Parı.te la pce enet ~ 
J'OfUDd& vuku& plen yuıgıD .,....-
arata •be~t ftl'IDltUr. 

• ttaıyu Btefuıl ·~ 
dofrtıdan dolruya ~ 
tekrar bqlıyu.a#f bDdtrllndftlt" 
yuı psete muhablrlerl dil Jl9I& 
drQa •• n'd • 

r 
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diinja~ın dış~nda: c~ı 1 

Varunga 1cıabiluinde bir cena.ıe meraaim4: Erkekler booaklannı açorok 
arka arlcoya dizütr'ler ~ lcırJdttlZGr onlann bacıt.ıkJarı aroatndan geçerkr. En 
sonuncu 1cıadwa öUimin aüal.enmif kıol kemiğim tQf1r. 'Baca.k14r an.IMtldan çı. 
1oa.r Çlknıa.ı kemiğj 1otldıtıın elinden kaparlar, kırar 1'6 gömerl.er. Kadınlar 
kemiğtn kanlmaaı ae.rini duyıınoa hemen kulülxilerinıe 'loaçar'IM. 

<aot ,.,.,. • "9oide) 

mm çın mektubundaki her .a.lln ha
kikate tamamlyle unun oldufuııu ka. 
bul etmek lAzımdır. 

Belediyenin tmnlarda kat1 surette 
bir femıdlik mtlcadeleai "QDUI r.ama.. 
m aeım1t ve geçmiftir. Zaten vali ve 
belediye retai Uatündağ bu fmn me. 
aelesi tlzerlne ötedenberi el koymuş 

bulunmaktadır. İkide bir fll'llllan u. · 
rllettirmek itine el atar, fakat ya pa. 
ra bulamaz, yahut bqka bir iş çıkar, 
evvell onu yapmıya mecbur olur ve 
biz miltemadlyen bu berbat fmnlarm, 
bu ortaçaf fmnlarmm esiri olmakta 
devam ederi&. Vali vekillifini ciddt ve 
IOn derece dikkatli olarak başaran 
Ştlla:li bize derhal uri fmnlar temin 
edemeee bile bu vaziyeti l&Dil'mı ki 
köktlnden halledebilir. 

Orduda, donanmada, mekteplerde 
DUll her ll&ba1ı temizlik muayenesi o
luna t.tanbul fırmlarma da böyle bir 
"mecburi muayene UIUltl" konmalıdır. 
Belediye memurlan mmtakalarındaki 
fmnlan, bu fırmlarda yatılan, yUz yı. 
Js!mlan, çalıplan yerleri, çalıp.nların 
Uatlerini bqlarmı, ellerini, ayaklarını 
her gUn en u bir defa ve ciddiyetle 
(•) gösden geçirmeye mecbur edilme. 
lidirler. 

Hamit: 
Bu yazıyı bitirdiğim anda bir bq. 

ka mubanir arkadat, Hayri Muhiddin 
beni ziyarete geldi. Yukardaki aatırla
n lradilble olmdam. Dikkatle dinledi 
ve fUDJan lllSyledl: 

-._ Bil JUd*ı.ım herhalde dofru 
olwk. 'l'abm 111.ve edilecek bir nok
ta dalla ~ ~ Dr. Akil Muh. 
tar bUla ... ki: 
"- Tifo atım yGIC1e ..eben muafL 

Jlt fmnill eder. Oerlye kalan ytlr.de 
1lnDi tlltlllreJI atlehnü için i8e mut. 
Jüa - .....,,.. .. pbl ihtiyatlı ol
.uta d9vul ~ lbımdır. Bilhu. 
a ekmeJdere pM, dikkat etmelldir. 
~ t1ft) mUtrobu o vtleuttan 
bu vlleuda geçe geçe eon derece kuv. 
vetbmmiftir, Tifo mikrobunun bu ae.. 
1'1-tin.de ekmeklerden çe>k istifade 
ettiflnl uautmayum.,, 

Deeenise ki mel'un tifo mikrobu 
nealimiJJe kareı açtığı amanlIZ mUca. 

ltlede ekmekleri bir tank sibi kulla-

bilcıiai ziyaret edene ona da ariyeten 
bir kadın vermek lbımdır. 
Kadın tırampaaı bazan kabileler ara. 

unda bil>'1k törenlerle de yapılır. Bu 
trampalar ayni zamanda mina11 bilinmi • 

yen bire iyin tetkll etmektedir • 

Avuatralyahlann harbi 1even adamlaı 
olduklan aöylenmektedir. Fakat bunlar. 
da harp arzusu medent inaanlardan d& 
ha azdır. Gerçi her kabile aralarına re-
len yabancılan bir dUflD&D Nyarak öl. 
dürmek iater. Fakat bu da pek nadirdir. 

Çilnldl kabile anlan yerlerinden pek 

nadir aynlırlar. Bunlann ~r birisinin 
aruki vardır ve binöirlerintn toprakla. 

ma da, Avustalyada bot toprak pek 
bol ol.dutu için göz dikmezler. Fakat 
kan davalan mütqtir. Bu da yukarda 
yazdığımız gibi yalnız siliirb:ızlar tara • 
fmdan yapılır. 

myor. ktanbul vali vekitinln dtJrtatlnl 
bir an evvel fmnlara Ç89lrme8lnl ft 
Piallli kalıretmesinl istiyoruz. 

Kara DAVUT 
(•) Ba§tan .!GtmıG 1'6 tloaf9f,1 "ğil. 

Hoyra.tça. • 

Orta mektep 
muallimliği 

imtihana giren 100 
kişiden 24 il kazandı 

115 buiranda yapılan ortamektep mualllm 
mua~yazılı imWwılarma. Ukmektep 
mnaJHm)ıırtnden y1lz k1fl gtrmlfU. Bunlarm 
evraklan tetkik ed1lmlf. imtihana girenler. 
den yalma yirmi d6rt kif1Dbl muvaffak oldu. 
tu anlqılmlftır. :U:uvaftak olanlar fUDlar. 
dır: 

Tarih coğrafyadan: ı.tanbul S6 mcı ilk. 
mektep muallimlerinden Avni Kurtaç, htan.. 
bul birinci llkmekteblnden NW!l'&t Tezel, 
Kadıköy 12 lncl mektepten Muammer ttter, 
Beyotlu 87 inci mektepten Bedia TannkulU. 
Ferlköy Rum mektebl mualUmlerlldeıı Nec. 
miye Tuna. 

Riyaziyeden: lstanbul 55 lncl mekteptml 
Ali Rıza Beyge, Halkalıdan Şaban TurlJl, 
latanbul kız llaeal beden terbiyesi muallim.. 
lerinden Ayte Sem.lha. 

'l'Urkçeden: 'OllkUdar 27 lncl mektepten 
u.mıa B&U, Dqlktq 20 lncl mektepten L 
nlae Daman, Beyoğlu 29 uncu mektE-pten 
Muazr.ez Savqkan, Beyoğlu 52 lncl mektep. 
ten Ölker Doransu, Ankara Şerenlkoçblaar 
Yahşi k!Syll mualllml Ha.mdi GUraz, latan. 
bul birinci mektepten Refia Aynukaa. ı.tan 
bul 3' Qncll mektepten DQriye KöprUJQ, İL 
tanbul C3 Uncu mektesıtea Kellbat Kuroy, 
Kadircan Kanı. J{urtuhlt ltuin ••ktebl mu. 
Umlerinden HaUce GlneYttrk. Eytlp aeld. 
zlncl mektepten Haaan NaMt Baba~u. İL 
tanbul 115 IDd mekteı>ten Feltnmde Tarlan. 
~u 52 tnct mekteoten Stdı>"a. Beyoğlu 
38 fnct me~n N&clve Batmıık, tatanbul 
birinci l'\e1(t"'1tE'., Jl'atma A1tye. 

Fen bl~ ve blyolo1lden: tııtanbııl km 
muaJUm mektebi mua•ılmlerilndee Seniha 
varyaı mnvaffü o1mt1"1""'1!!1' 

Şifaht tmUhanlar 
Yuıh ı.mtlJwlda muvaffak olanların llfa. 

hl lmUbanJan 17 ağutoa llalı günU Ankara. 
da Gut Terbiye EmtJtl1a1lnde yapılacaktır. 
Bunun lçin :U:aariI Vekllett, allkadar mual. 
Umlerin behemehal o gtlD A.nkarada bulun.. 
malan ltısumunu blldlnldftlr· Yazılı imtt. 
handa muvaffak olamıyanlardan yqlan talı 
aile mtlllalt olanlar, Qç ııömeater Gazi - crbi. 
ye enstltU.IUne de'fam ettikten llOllta orta.. 
mekteplere nuıantm. ol&blleceklerdlr a 
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Osmanla anlaştık : Bu kadın başımıza beli\ 
kesllmlştl, onu öldürmeliydik ••• Fakat 
ne suretle? işle mUşkUI bir mesele • •• 
Bu bcklenilmiycn vaziyete, herkes 

gibi Osman da şaştı. Usul sesle ve 
türkçe olarak : 

- Ben mi? • diye kekeledi. 
Fakat bunu sade ben işittim. Ök

sürdüm. Bu sualin başkası tarafından 
duyulmasına mani oldum. Bu zaman 
zarfında, Osman da kendisini topladı. 
Soğukkan~;.ğını muhafaza etti. 

- Sen! _ diye, Ayda, onun karqısm. 
da bir haç ~ıkardı .• Sen bana bu kuv. 
veti verdin. Ben, ac!z bir kadındım. 
Değil böyle pehlivanlar, gelişigüzel bir 
erkek benim bu cılız bileğimi bükcbi. 
lirdi. Uı.kin sen bana bu kuvveti ver
din. Anlıyor musun? .. 

Gemicilere dönüp bağırarak: 
- İşittiniz mi? İman ettiniz mi~ 
Elbette iman deceksiniz, zira, baş. 

ka tUrlü olmasına imkan yok. Gözle. 
rinizle gördünUz, benim gibi bir kadın 
böyle bir devi yendi. Sebebi Osmandan 
aldığım kuvvettir. Osman, mucizelerL 
ni defalarla göstcrmi§ oluyor. Halbuki 
siz ona iyice kul olmasını bilemediniz. 
Bundan sonra da bilemezseniz vay ha. 
linize! .. 

Ayaa, büyük bir coşkunlukla konu. 
şuyordu: 

- Haydi! Bu gencin önünde secde e
diniz! • dedi. 

Bütün gemi halkı, kaptan da dahil 
olma}t üzere, Osmanm önünde secde 
ettiler ... 

Artık gemide hiç korkacak bir şey 
kalmamıştı. Maddi ,.e manevi kuvveti. 
miı., biz İtnlyaya çıktıktan sonra da 
dillere destan olacaktı. 

Ayda diyordu ki: 

- GörUyorsun, Osman... Her şey, 
her şeyi sana hasrcdiyorum. Kendi 
kuvvetimi bile sana veriyorum .. Aşkı. 
mı, kuvvetimi, her şeyimi sana has. 
rettim. Çünkü senin sadakatine güve. 
niyorum. Sadakatin benden bir an bi
le uzaklaşacak olursa vay o zaman 
haline... Kuvvetim ve aşkım senin 
karşında düşman kesilecektir. 

Osman, işi şakaya boğuyordu: 
- Beni tehdit mi ediyorsun? Yok, 

bak, buna gelemem. Hem böyle saçma 
sapan §eylere ne hacet, Aydacığım. 

Seni niçin bırakacak mışım ? .. Niçin 
başka kadınlara bakacak mışım. Sen 
benim 1için !ıcr şeysin. Senden soğu. 
mak kabil değildir. 

- İ§tc, bilmem, gözet.. 
Karşımızda, diğer cariyeler olurU

yordu. Ayda, fevkalade bir letafette 
olmakla beraber, onlar da, başka baş
ka insan nevilerinin en latif timsalle
riydi. Osmancık, onlara iç geçirerek 
bakıyordu. Doğrusu, bir açmaza girdi. 
ğini anlıyordu. Zaman zaman, küçük 
arkadaşımın gözlerinin daldığını, bir 
§eyler düşUndüğünü, iç geçirdiğini 

farkediyordum. Lakin, Ayda, kendisi. 
ne baktıkça birdenbire hali değişiyor, 
fevkalade ne~cli gibi görünüyordu. 

- Mes'ut musun? 
- Dünyanın en bahtiyarıyım. 
Muhakkak ki yalan söylüyordu. Mu. 

hakkak ki, kendini dünyanın en bet. 
bahtı sayıyordu. Hani dünyasını temin 

için ruhlarını şeytana satanlar vardır. 
O da, halihazırınm keyfini temin için, 
istikbalini tamamiyle bu şeytana sat. 

mıetı. Bundan dolayı pek muazzebdi. 
Ne suretle karşı duracaktı? Bu ka

dını kendinden ne suretle uzaklaştıra-

caktı? O, maddeten ne derece kuvvet. 
li olduğunu bize göstcrmem'ş miydi? 
Gösterdiği bundan mı ibaretti? Onda 
öyle bir cesaret vardı ki, aklına esince, 

geceyarısı kalkıyor, altı sevgilisini 
b:rden boğuyordu. Aklına esecek olur. 
sa ayni şeyi bizim ilzerimizde de tat. 
bik edecek değil miydi? Aydanın diğer 
bir kuvveti de güzelliğiydi. Bu güzel. 
lik ondayken dünyanın neresinde olur. 
sak, aleyhimizde müttefiklE>r temin e-

decekti. Evet, gerçi, bizim de bir ma
nevi kuvvetimiz vardı. Lakin o kuv. 
velin bir ayağı bizzat Ayd:ı değil rniy. 

di? O bize istinatgah olmaktan çeki. 
linc~ sendelemiyecek miydik? 
Osmanın da dÜ§Üncelcri bu merke1-

deydi. 

Biribirimiz.in tenha bir zamanda yü. 
zümüze baktık. Bütün bu sözleri ko. 
nuşmadan anla12mı3 vaziyetteydik. 

- Ne yapacağız? - diye sordwn. 
- Evet, dedi • Ne yapacağız? 
- Onu seviyor musun? 

- Hem seviyorum, hem de nefret 
ediyorum. 

- Öyleyse, bu sefer de beni dinle, 
Osman ... 

- Onu öldürmeliyiz .. 
Bir düşüncedir aldı beni! 

- Tehlikeli bir iş Osman .. Buna he. 
men teşebbüs etmemeli, çok düşünme. 
li ... 

(Devamı var) 

Devlet 
Demir yollaı ında 

Hareket mü
fettişliği için 

o m'ttltna ını Da 
. n aı m :Eert m e m u ır 

aDoınaıcak 
Nafia vekaleti, Devlet Demiryoltarın

da hareket müfettiş muavini ve bilaha
re müfettiş olarak yetiştirilmek üzere 

yüksek tahsil gören gençlerden memur 
almağa karar vermiştir. Bunun için ge-

lecek ayın yedisinde Haydarpaşa, Sir
keci. Ankara, Adana, Afyon ve İımirde 

bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. im
tihana fark gözetilmeksizin yüksel-. tah 

sil görmüş ve yaşı knkı aşmamı'i her
kes girebilecektir. 

İmtihanda kazananlara staj mlıdde-

tince 130 lira aylık verilecektir. Staj 
müddetinde müfettiş olmak liyakatini 
gösterenlerin maaşları 150 liraya çıka

rılacaktır. Ayrıca staj müddetinde te
mayüz edenler ve Hsan bilenler Avru-

paya gönderilecektir. Bunlara av1detle
rinde mütehassıs maaşı verilecektir. 

~ikayetler temeııniler : 

Vapurdan nasıl 
"Atlanır?,, 

Şekerciye teslim 
edilen ceza paraları 

Galatada okuyucularımızdan bay 
Remzi Toklu bize yolladığı bir mek
tupta şöyle diyor: 

.. 181 7 / 193 7 Pazar günü vapu· 
rumuz Beykoza yanaştı. Halatlar bağ 
landı aşağıya iskele verdiler, yukarı
ya vermediler. iskeleye gayet _Y~~~ 
olduğu için, buradakilerden hırı, ıkı 
zinciri açarak iskeleye geçti arkadan 
geçmeğe başladık. 550 No. lu bir 
polis bu vaziyeti bir metre mesafe· 
den görüyordu. ikaz edebilirdi. Bizi 
merkeze göti.irdü. Vapurdan atladı 
lar diye bırakıp gitti. Bizden 102 
kuruş istiyorlardı. Ne söyledikse 
dinletemedik, yegane söyledikleri sı. 
kı emir olduğu idi. Dışarıda aile ef-

radının paketler ellerinde fazla bek· 
lememesi için vermeğe razr olduk. 
Bu sefer belediye memuru Bay Na
trkı aramağa, adam saldırdılar bir 
iki yere telefon ettiler, bulamayın· 
ca, 404 kuruş yeddi emin sıfatiyle 
bir şekerciye bırakılmak üzere zabıt 
yapıldı. V c para şekerciye göti.irül
dü. Böylece 45 dakikamız geçti. 
Bu kadar zaman alakoymağa ne hak 
lan var? İskeleden geçmeyip yanın
dan veya mi.inasip bir yerden geç 
mek atlamak mıdrr? Bunu gören me 
mmcur '}İçin - Köprü iskelesindeki 
mc8lektaşları kadar olsun - iskele
nin yakından geçmek yasaktır de
miyor? 

Okuyucumuz şikayetinde hakir 
dır. Bir kere vapur yanaşıp iskeleye 
bağlandıktan ve iskele ile vapur ara
sına seyyar iskele konduktan sonra 
bu seyyar iskeleden değil de yan ta· 
rafından geçmek hiç de"vapurdan at 
lamak,, değildir. Memur, bu işte 
11ahsi ictihadr ile hareket etmemeli· 
dir. Anlaşılıyor ki vapurdan atlama· 
nm yasak edildiği memurlara tebliğ 
edilirken bu "'atlama,, fiilinin nasıl 
ve ne şartlar altında tekevvün ede-

bileceğinin de etraflıca kendilerine 
izahı lazım gelmektedir. Sonra ka
rakolda alınmak istenen bir cezanın 
memuru vazifesi başında bulunma· 
dı diye şekerciye teslim edilmesi de 
bize çok garip göründü! Alakadarla
rın bu vaziyete azan dikkatlerini 
celbederiz. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

I DARF: l'V/: 

lstanbul Ank ara Caddesi 
1'08lıt lluluııu: lıtenbul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışıcrı ıeıeıonu: 23872 
idare. ıl3n : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

St•nt•llk 

6 "> lık 
3 •> lık 
1 •ylık 

1 ürk/ye ı:cn~bi 

1.400 Kr. ~ .70() lir. 
1:10 ,, ı . .ı:rn .. 
400 ,, 800 " 
Jj() .. 300 .. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
111181/drgı l/U ( ~Ah I r) MatbaaSt 

Kibar hırsız - Siyah 

179 - ÇUnkU mösyö Mayerln kll!l!'SI 

~:mgından sapa sıığlam çıktığı zaman, sıı.hl 
bl Uç ay evvel kaybolmuş olan meşhur "1-

maslarınm tekrar yerlerlnd~ oldu~u bey. 
rcUc gl!rdU. Kara g~genin o ak§am orıt 11! j 
bulunmaırı bu Mdise)1 izah ediyordu. 
Cfacerbcrd makalesini §U l!!Özlerlo b1tlrlyrır. 
du: "fote bu o.dam, bllllho.ro tekro.r yc>rln! 

koymalc zevki lç!n hınnzlık ediyor,, l 
180 - Valingi le<la\1 eden doktor, el. 

hayet bir gün, yaralarının sekiz gün ;ı;ıude 

i.}1ce geçeceğini ona bildirdi. Bu iyt lınbo!r, 

yaralıyı son derece ııevlndlrdl. Ak§"1n o!l•ne.ı 
bu Umltıo gUlUmsJyerek uyudu. 

lSl - Birdenbire uyandı. Sok&l!hkl 

ıı:r.nk IAmbalardan birisinin I§ığr odayı ha!lt 
çe aydınlatıyordu. Fakat kendisini uykııı!ıııı 

uyandıran bu ziya dcğllcU. Birisi .}'aVı.t?ı:a 

:yanda.ki odada dolaşırken, masaya 17arpım,. 

tı. Genç erkek hiç kımıldamadan b"!kle~ı. 

Dinliyordu. Fakat hiçbir ıey duymadı Kim. 

-Bu dışarıya çıkan adamlardan han 
gisi Jülodur? 

Meyhaneci, karşısındakilerin kim 
olduğunu anlamakta geçikmedi ve der • 
hal cevap verdi: 

- Solda, kısa boylusu J:.ilodur. Ci. 
gara içen .. 

- Öteki kim?. 
- Onu tanımıyorum. Jülonun bi":" 1ı arkadaşı 1 
Fırladılar ve av başladı. Sessiz ve 

mahirane blr av. Mesele hemen üzer • 
lerine saklırıp onları ele geçirmek de. 
ğildi. Delbo, avını sarmak, kaçacak hi'.S 
bir delik bırakmadıktan soma onu avıı 
cuna sıkD;tırmak istiyordu. Delbo bü • 
yük bir neş'e içinde idi. Meşhur katil 
Jülo vasıtasiyle, zorla olsun ; güzelliklı: 
olsun, dört kibar şahsın kim ol.::luğunıı 
öğrenebilecek, onları da yakalıyacak, 

halka "işte bu merak ettiğiniz kimse • 
ler!., d:ye teşh!r edecekti. 

İki ad:ı.ın, peşlerinde kimse olduğu • 
mın farkına varmadan ormana doğru 

ilerliyorlardı. Polisler, ağaçtan ağaca 

sıçrryarak, gizlenerek onları takip edi • 
yorlardr. 

Andernat, şefine sokularak sordu 
- Acaba ne diye ormana gidiyorlar? 
- Her halde sıhhi bir tedbir ols.1 

gerek .. İdman ediyorlar. 
Delbo bunları söylerken gülüyordu .. 

Sonra daha ciddi : 

- Bana kalırsa, dedi, Jülo gerdanlı
ğı ormanda bir yere sakladı, her go:in gi. 
dip yerinde mi, değil mi diye bir bakı. 
yor. Görüyorsun ki her şeyi düıünereTt 
yaptım. Hem onu, hem de gerdanlığı 

ayni zamanda ele geçirmek istiyorum. 
Yoksa, ne zaman istesem, onu enseler. 
C.:im. 

Andernat, şefine samimi bir hayran. 
lıkla baktı : 

- Doğrusu, dedi, emsaliniz yok.. 
Delbo, çok takdir ettiği bu arkada • 

şın hayranlığı karşısında derin bir gu • 
rur duydu. Göğsü kabardı. • 

Orman gittikçe sıklaşıyor. Jülo ile 
arkadap görünmez oluyorhrdr. Onlara 
fazla yaklaşmak, şüphelerini uyan.dıra. 

bilirdi. Bu itibarla, polisler, onları, a
yak seslerinin gürülKilerinden ve içtik. 
)eri cigaranın kokusundan takip ediyor. 
lardı. 

Bir aralı!:, hem ayak gürültüleri, 
hem cigara kokusu duyulmaz oldu. 
Delbo şaşırdı. Etrafına bakındı. İlerle -
di. Bir mü.:ldet sonra, ağaçların sık 

dalları arasında onları gördü. Ayakta, 
karşı karşıya durmuşlar ,bir şeyler ko. 
nuşuyorlardı. Dinledi. Duy01ma.dr. Fa • 
kat bu aralık, biribirlerine tokat vur -
mağa,dö\(işmeğe başladılar. 

Delbo düdüğünü öttürerek ileri atıl. 
dı. Yere yuvarlanmış boğuşan iki k'.~iye 
on adım yaklaşınca tabancasını çıkar • 
dı ve: 

-Kıpırdamayın, yakanr.ı. 

Dedi. Fakat :,u sesi duymadılar. Bo
ğuşmakta devam ettiler .Es~sen ıboğuş. 
ma bitmişti, birisi ötekini bastırmış, bir 
eliyle gırtlağından tutmu§tU. Öteki eli. 
le .de cebinden bir bıçak çıkardı ve ani 
bir surette indirdi. Delbo havaya bir 
el ate~ etti. Adam, birdenbire doğruldu, 
ormana daldı. Delbo : 

- Peşini bırakmayınız. Yakalayıruz .. 

centilmen 

bllir b<-lkl de rüya gördUtunn zannetti hkaı 
ha.yır! Gözleri birdenbire kapıya dlk!!lll K.ı. 

pının tok1n3#1 yavqça dönUyordu. Kapı '!.Ç•I 
dı" Vallng kafumı do!rultarak lçerly~ gi. 
ren adamı görmeğe çalıştı 

182 - Birkaç saniye sonra bir g!>lb'e eşik. 
ten sessizce geçerek odanın ortasına geldi. 

seleyi?. 
- Bir şey bilmiyorum. 
- Hele bir düşün .. 
- Bilmiyorum. 
- Ya ... Dilsizsin galiba! 

me söyletmesini biliriz. . i si~ 
Bu esnada Andernat ile ık 

müşlerdi. .• 
An.dernat omuzlannı silkti · 'bİ ~~ 
- Göremedik. Herif taır gı .,1 l 

yor . . ·efilll'~ l.i 
- Siz de mandalar gıbı > tt ,. ~ 

kıprrdanamıyorsunuz 1. And~:. 6 f ~ 
bu kadar lagar zannetınezD1~ \.. 

ben Jülonun yanında oırnasa ·ııı-· ~ 
nin tazıyı muhakkak ens'eierd:ı~I, 
di. Sen benimle beraber gel.. iı' 
dönerek) Siz burada kalın• ,,e 
linizden kaçırmayın, sakın .. 

- Merak etmeyiniz şef.. f' 
Delbo ile Andernatt ıneyharı:~ 

ru ilerlediler. Fakat daha ,,a as'.k 
ilerde bırakmış oldukları ~~ııit'~ 
polis müdüriyetinin otomo~U~ ~· 
kıp Wtün sür'atiyle zitti2tn1 

faşırdılar. 

Andemat: 
- Bu da nesi?. &'ti 
Dedi. Delbo hiddetinden sal' 

rak: ·f f 
. 11erı 

- Vay canına, dedı, bU ~·ç 
döndü, bizim otomobille de: 
Olur şey değil. 

1 
r. V' 

İki polis biribirine bakıştı a 
omuzlarını silkti. dJİ' f 

- Ne zaman olsa yakalarız. 6rt1; 
di gidip Jülonun odasını bİI ~e&l-~ 

Meyhaneye geldiler. MeY118 ıı 1"'• 
lara yan müstehzi, yarı actY~e ~ 
larla bakıyordu. Delbo hiddet 

- Jülo buraya .döndü mü? da~• d 
- O dönmedi amma ark• 

dü .. 
- Ne için? ·9te&' 
- Jülonun odasına CJkııtiJ~ 

1 

~ f = :~~~~~~raı::m. Her z~~ 
l çıkar.. .. /. 

Delbo merdivenlere r:irUdU· ,r~'ı.ı 
·en er 

matt peşinden, meyhanecı . 't!let•.uf 
geliyorlardı. Odaya girer gır_.1,r. 1" 

labın kırılmış olduğu!J.U gördıl 1 
!haneci: ,,ıı t-4' 

(Det-"' 

~ 
Herbcr kat'iyyen ses çıkarrnsdıı1 '.t, 
odanrn bo:ı olduğunu zannetU ~ 
fenerini yakarak bir masaya d ,., ./ 

Yaralı vaktin gclcUğlnl anıad• ~..J 
ki clcktrfü dUğmcslnc bastı. od'ıe i" 

"'ur §ıkla doldu. \"e Berber. bir ltlU 

damı derhal tanıılr. 
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kar edilemez, hunu biliyoruz. Diğer ta
raftan, hakikatin bilinmesini de istemi
yor ... Öyle ya .. Mademki onu görmek) 
için, evine gizli olarak girmişti 1 

Leonora sözünü kesti: 
- Kral. onun kendi kızı olduğunu 

gizli tutmak istiyor. Bu muhakkaktır. 

Onunla alakadar olduğu m~sclesine ge
lince, bunu isbat edecek bir hareket 
yapmamıştır. Genç kız, bir ayclanberi 
ortadan kaybolduğu halde, onu merak 
edip aramıyor bile. 

- Çünkü genç kr7 ona müracant et
medi. Fakat o müracaat ederek, fena 

- Genç kız Paris civarında bir eve 
kapatılır. Babasına haber vererek on
tlan imdat ister. 

- Genç kızın bunu yapacağını nere
den biliyorsunuz? 

Saetta soğuk bir tavırla cevap verdi: 
- Bunu yapacaktır, sinyora. Daha 

doğru'3u, onun yerine biz krala haber 
göndereceğiz. 

- Şimdi anlamağa başlıyorum. 

- Genç kıT., onu imdada çağır•nca, 

kral bundan kaçınamaz. Diğer taraf
tan genç kızın babası olduğunu kimse-

nin bilmemesini istediği için. ancak iti
mat ettiği bir veya iki kişinin Tefaka
tinde ora.ya gelecektir. Öyle olacağına 
siz ıde eminsiniz ya? 

- Bu muhtemeldir! 
- Eh! .. Görüyorsunuz ya,.. Farzedl

niz ki, kralın oraya geleceği sırada, o· 
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vazifeni ~ör! Cennette en şerefli bir l 
mevki ı.eni bekliyor. 

Ve bunları söyliyerek yanındaki boş 
yeri gösteriyordu. • 

Ravayak çılgın bir heyecan içinde: 
- İtaat edeceğim, ulu Tanrı, itaat 

edeceğim! 

Diye bağırdı ve kendisini boğıın sı· 

cak ve sevincin kuvvetinden. sırtüstü 

yere devrilerek bayıkh. Kimbilir belki· 
de, bu sahte çiçeklerin kckusu onu ye
niden uyuttu. 

Bu baygınlık uzun sürmedi. Kendi
!ine geldiği zamın. tekrar yerine gel· 
miş olan duvarın iki &dım ötesinde bu
lunduğunu gördü. Etrafına bir nıızar 

ntfetti ve ilk defa girmis olduğu dekor 
iç;inde, yani bu basit odada bulundlığu-

nu' görünce çehresinde bir rstrrap ifade· 
si belirdi. 

Parfe Gular yanında di7leri üzerinde 
duruyor, ona ihtimam et".liyordu. Sevinç 
le ıöy!e ba~ırdı · 

- Nihayet duanı b:tirıiin ha! .. A.rtık 
bu kadar uzun dua olur mu yahu'. A
zizim, Tanrı bu kadar metalipk5.r de
Rİldif'. Dua ederken, vücudumuzu h:uap 
tt -nemizi hiç ne istemiyor! Her~eyin 

bir had 1i vardır. 
Ravavak a~ikar bir tseflt' sordı.ı: 
- Ben uvumucıtum de~il mi? 
- Ne münasebet! Bir saniye ~Öz· 

)erini kapamadın ! Miitemadiveıı dua 
t:ttin ve bir sürü hayalle:-" kaprldın E· 
i{er uyusaydın .. Yorr,unluktan bövle ba 
:·ılmazdın. Beni rahat hırak mıyorsun 
•.1ive. seni haşladrğımr untıttun mu? 

Ravayak mesut bir tebessümle cevap 
verdi: 

- Evet hatırlıyorum . Fakat siz hiç 
1 

birşey duymadınız, bir şey 'örmed:niz t' 
hal 

Rahip tekrar azarladı: 
Al sana bir daha!._ Gene mi saç 

malamağa başladın? 

Ravayak gülümsiyerek mırıldandı: 
- Çünkü sizin cennette yeriniz yok! 
Kurbanı olduğu bu alsakça komedya 

bu zayıf iradenin üzerinde, hiç bir kuv
\'etin silcmiyeceği bir tesir yapmıştı. Bu 
işi tertip eden Parfc Gu!ar, bunu der• 
hal anladı ve odanın loşluğu içinde, 
dudaklarında korkunç bir tebessüm be· 
lirdi fakat rolüne sadık kaldiğı için 
yüksek sesle şöyle dedi: 

- Artık beni dinle! Yat ve istiraha~ 
<'t. Aksi takdirde varın sabah, seyahate 
çıkacak kuvveti kendinde bulamazsın! 

Ravayak sakin bir tavırla: 
- Buna lüzum yok, dedi, seyahate 

çıknuyacağım 1 

- Bu da netlemek? .. ne oluyorsun? 
- -Beni dinleyin Gular, eğer gider-

~em, cehennemlik olurum!.. Cehenne
min en derin köşesinde ebedin·en ya· 

macağım. Herhalde, cehennemlik olma
mı istemez siniz, değil mi? 

- Tabii istemem! .... Ben din adamı
yım ve vazifem ruhtan şeytanın pençe· 
sinden kurtarmaktır, yoksa ona teslim 
etmek değil, 

- Eh!,. Görüyorsunuz ya, kahna';;1 
lazım. Zaten bu bir emirdir. 

- Kimin emri? 

- Tanrının! 

Rahip garip bir tavır takınarak elle-
r ini havava kaldırdı ve kısa· bir dua 
mırıldandı. 

Ravayak ayağa kalktı, şapkasını al-
dı ve kerldisini adeta bo~an heyecan 
içinde. yavaşça şöyle dedi: 

- Gidebilir miyim? 

Gular krzgm bir tavırla bağırdı: 
- Mahpus değil sin ya., Kapıyı açıP, 
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&iderıin. Seni alıkoyacak delilim, nan· 
kör. 

Ravayak tee11llrle cevap verdi: 
- Ben nankör delilim! Sadece kade

rimi ftmıal ediyorum. 
- Bana ne 1 Cehennem ol ıeıı de, 

senin kaderin de 1 Bana gelince, bir el&· 
ha seninle mcıgul olmaktansa, tslmcfi 
tereih ederim. Elveda. 

Ravayak büyük bir tecasilrlc çıkıp 
ıitti. Tahmin edileceği veçhilc, hıpil· 
haneden kolaylıkla çıktı. 

Parfe Gular da Ekrinen ıokalı cihc· 
tindeki kapıdan çıktığı ıaman, akıamın 
ıaat altısıydı. Pardayan hep ayni yer· 
de oturuyor, bekliyordu. Derhal rihibin 
peıinc takıldı. Fakat rahip biç de aak· 

lanmıta lüzum cörmüyordu. Pardayan 
hunu derhal anladı, çünkü rahip nazarı 
dikkati telbedecek bir çok earip hare
ketler yapıyordu: Sentantuan aolcatına 

ıclince, küçük bir lokantaya girdi ve 
Wndisini asgari iki nat müddetle ora
da alıkoyacak derecede bol yemek ıs· 
marladı. 

Pardayan bu saatten sonra bu ta· 
kipten bir netice elde edemiyeceğini 
dütündU. Bundan baıka yapacak bir i
ti daha vardı ve bu i! onun nazar:ıüla 

,ok mühimdi. 

Binaenaleyh geriye döndü ve oteline 
ı:relerek, öğle üzeri yemiJ oldutu fena 
yemeği unutturacak gUzcl yemt-kler 

ıımarladı. Yemek bittikten sonra. kol· 
tuğuna kuruldu ve gözl:rini tavana 
dikerek, derin derin .düşünmeğe batla
dı. Hava kararıyor, şehir kapılarının 

!rapanacağı zaman yakl~şıyordu. Kılı· 

•nı kupndı, mantosuna büründı; V" 

ıılu adımlarla yürilmeğe baılayarak 

kendi kendine §Öyle dedi : 
- Gidip, geceyi bu rt'\Üyonların ya· 1 

nındı geçirelim. neler olata&uu doiru• 
ıu ~örmek isterim. 

LeOt\orı Galisay, hldfıesiı ıesen kı
sa bir yoleuluktan sonra, Saettarun mu
hafazasında evine geldi ve kapida, ıa· 

bık ldUello Ustadından ayrılmak istedi. 
Fakat Sactta, Leonoranın hiçbir hiz
metklrında müaamıha etmedili bir ıa~ 
ubalilikle : 

- Sinyora, ıizinle biru gfüüımek 

istiyorum, dedi. 
Lenora blnn gözlerini ona dikti, 

dudaklarından glSlge gibi bir tebenUm 
rcllp geçti ve sadece: 

- Gel 1 eledi. 
KUsUk mesai odasmda yalnıı kaldık

ları saman Leonora lroltutuna oturdu 
ve lakayt bir tavırla: 

- Seni tndiıeli ıörüyorum. Saetta ! 
Seni böyle iben, benim yiğit Janı söy· 
lediğim sözlerdi, değil mi? Onu öldür. 
melrten hakikaten v11 mı gesti&imi 
kendi lrendine sorup duruyorsun. her
halde? 

- Sinyora, ctdlden keakin nazarları· 
nur var. Sitden bir fey aaklamanrn im
kSnı yok. derhal anlıyoraunuz. 

Leonora korkunç bir aoğqk Jianhhk· 
la devam etti : 

- Şu halde merale etme, Sutta, ben 
bundan vu~eçmit delilim.. Billkis bu 
delikanlıya itimat telkin etmeie ihti· 

yacnn var. Yann, o gene benim elimde 
olacaktır. 

Saetta derin bir ncf es alarak scvin~le 
bağırdı: 

- Uzerim:ien büyük bir yükı.i hl
dınyorsunuz, sinyora, Janın infil5k es· 
nasında mahvolduğu haberini duydu-
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ium zaman bilmezsiniz, ne feci bir ü
mitsizliğe düşıntiJtÜm. Öyle bir ilmit
ıizlik ki, az kaltrn kılıcımı vücuduna sap 
layacaktım. Fakat onun küst:ıh;a ve la
kayt tavırla, sapasailam geçtiğini gö- 1 

rünc:e. sevincimden çıldıracaktım.. Bi
naenaleyh onu rahat bırakacağımızı ken 
disine söylediğiniz zaman, hi:idetimdcn 
kuduruyordum. 

J,.eonora yavaşça &ülmeğr: ba§lah. Ve 
onu iyi tanıyan Sactta kendi kendine 
şöyle dedi: 

- Yırtıcı kaplan uyanıyor. Vay yiğit 
Jar.ın haHne ! 

TJConora devam etti: 

- Halbuki beni tanıman icap eder
di. E1.o~h· bu işten vaıgec;ti~ime nasıl 
itimat l:dcbi14in? Şimdiye kadar, bu 
delikanlıya kin beslemiyordum. Sırf iş
lerimize mani olduğu i;in ve ona kar11 

mlithi§ bir kin b~sliyen Konçiniye hoş 
görünsün diye, onu öldürmek is~iyor

dum. Halbuki bugün benim de içimde 
ona karşı müthiş blr kin belirdi. Ona 
en i§ken~li bir ölüm haıırlayac<lğım, 
çünkü bu sefil olmasaydı şimdiye ka!rlar 
?ıcrşeyi istediğimiz ~ekllde hallede:ek
tık I 

Saeth tasrih etti: 
- Yani kral öleçek ve ıı!z vady~te 

hakim olacaktınız . 

Leoncra korkunç ve soğuk bir seEle: 
- Evet 1 dedi. 

Saeth vahşi bir sevinçle ona bakı

yordu, Or.un samimi o!duğunu ve Jant 
mahvetncdikçe pesin! bırakmıyacağını 

anlıyordu. 

- Sin ·o:a, <dedi, biliyorsunuz ki, 
b•n a11cak bu intikam için ya§ıyorum. 

Binaenaleyh. size. ne yapmak istediği
nizi sormakla fazla bir kabahat İ§lemiş 
a:ıyılmam. 

- Bunu sanı yınn söyliyece~ 
Saetta. Şimdilik ancak ıunu bi1%Pelifi'I 
ki, adamlarımdan olan Sen Jülyeıı b1' 
kahraman taalaiı ve ıeyfilisile meJ~ 
olmaktadır. Yarın Sen Jülyen yaptıil 
iıler hakkında bana izahat verece)ttir• 
Ve eğer tahmin ettilim veçhlle, eıııifl~ 
mi harfi harfine if ı etmiııe, isi Al'id 
ele ieçirmiş olac:a&ım... . 

Buraya kadar herıey Saettanın _,\'il' 
cini büchütün tahrik ediyordu. F•~1 
Leonofa ilave etti: 

- Onlardan alacağım intikam o ~ 
dar mütlıiıtir ki. Saetta, ıenin tahaYY. 
ettiğin intikam bunun yanı~a bir bli 
olarak kalır. 

Leonora Galigıy bu aöıleri ıöylft' 
kcn t-Ovük bir hata itledi~inin fartcınM 
def-ildi. Eier o anda, kargıaındaJriııiı' 
haleti rubiyesint tetkik etıeydi bu ııatr 
yı belki de yapmazdı. 

Saetta, Pardayanın ollunu elin• ,,. 
;irl:ilğf gilndenberl, yani on ıcldı: seti' 
müddetle, tıpkı km gibi, onu da dlra:; 
~acmda öldUrtmek istedi .. Zamanlı :., 
arzu bir fikri r.ab!t haline, huıusl 
delilik haline geldi. intikamım batk~ 
tilrlü dütUnemlyordu. Hattt o kaklar 
delikanlının infilllcta HldUfUnU Jtabd ,, 
aldığı zaman teeatUrUnden intihar 
decek vaziyete gelmitti. 

Leonoranın, Saettaya derin blr ~ 
dı vardı. Zaten bu itimatta cıyet h 
trydı. ÇUnkil P'loranaalr ona hl~ bir ,.~ 
man hiyanst etmemittl. 

Buna ra~men, onun gizlice l\Uır S~ 
tiye giı:ierek, Konçininin ele geçirıll fıll 
istedig~ i mi!vonlar hakkında ]rendi• . v 
haberdar ettiği mal<tmdur. Bu ihbar 
onora için çok me§um olabilirdi. ~~ 
rağmen bunda tereddüt etmeısıl~ 
çUnkü Konçinlnin, Yllit Janı tah•Y1 ..... 
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Manyatizmecilerin 
sırlarını ifşa ediyoruz 
Bunları öğrenerek eğlenceli 
salon oyunları yapabilirsiniz 

Tiyatro salonlarında hüner gösteren 
sözde manyatimıacılarm bir çoğu 
"insandan insan& vasıta.stz fikir nak
li!" tecrübeleri yaparlar ve bu tecrü
belerine, yorulmadan, saatlerce devam 
ederler. Manyatizmacı, 11s.rkk8.ri bir 
kostümle yahud d& bir frakla orta.ya. 
gelerek ''medyum" vazifesi görecek <r 

lan kimseyi - umumiyetle kadın • tak
dim ederek tecrübesinin ciddiyet ve e. 
hemmiyetine dair bir konf eraMla. i§e 
başlar. Sonra yanındaki kıı.dım uyut.. 
mak için tlirlü el hareketleri yapar ve 
o da, biraz sonra derin bir uykuya da. 
Jar ve yerlerini pahalı ödemiş olan ga· 
fil seyircilerden pek çoğu aldandıkları
nın farkında olmadan bu ''muvaffa.kt • 
yeti,, i bUyük bir mçmnuniyctle seyre
derler. 

Hakikatte; ispat edecğimiz gibi, J>u 
tecrübelerde her eey hileden ibarettir. 
Bu sözde telepati için b~k usullere 
başvurulur: Söı., hareket, el tutmalar 
ve bazı eşyalar. 

Umumiyetle fikir nakli, 11&1onda. do. 
!aşan "gözbağcı" lle ekseriya gözleri 
bağlı olarak sahnede kalan medyomu 
arasında yapılır. Fakat bazı tecrübe. 
Ier her ikisinin vazifesini ayni zaman.. . 
da gBren bir tek adam taraf mdan ya
pılır. Bu takdirde muvaffak olmak i
çin, seyircilerden birinin yardımcı mil. 
dahalesi meşruttur. Bu adam, gözbağ
cmın parayla tuttuğu bir ortağı olabi. 
leeeği gibi, bu yardımı farkına varma. 
dan yapan bir gafil de ola.bilir. . .. . 

Evvela söz vasıtasiyle fikir nakli hü 
nerini gözden geçirelim. Fakat bunu ; 
anlatmadan evvel iki ortağın, ilııer1n.. 
de anlaşmış oldukları "izafi iô.gat" ten 
bahsetmeliyiz. 
Nasıl tUccarl!U" her rakamı bir harf

le tebdil ederek etikeUer Uzerindeki fi. 
atlan yalnız kendilerinin ve tezga.Jıtar. 
larınm anlıyabilecegi bir Bil' haline ko 
yuyorla.rsa, iki gözbağcılık ortağı da 
hiç biriblrinin ayni olmıyan on harften 
nıürekkeb bir kelime intihab ederler. 
Misal olarak ''altınkeçim" kelimesi.. 

ni ele alalım. Burada a harfi 1 rakamı. 
nın remzi, Z harfi ! rakamının, t lıarfi 1 
3 rakamının ve ilib, remzi olacak, eon 
harf olan nı de sıfıra tekabUl edecek. 
tir. Anlqma liıga:tçesi bu kadar basit 
olan bir esas üzerinde tesbit edilir. 
''Sö7.de manyatimıacı·• ile yardağı her 
biri bir rakama tekabül eden harfle 
başlıyan on cümle tesbit edip ezberler
ler. 

Mesela §Öyle: 
Açıkça 9ö1iıyoraunuz ki ~roda hiç 

bir hile yoldw. 
Lakin, dikkat tJdiniz. 
Tamamen itimad elebilirsiniz. 
Işık8tz, göz..<ti':: de gören'lP.r olduğuna 

üıanını.:. 

Niçin f~ııne inanmıyalım. 
Kufadan kafrıı,ı.~ fikrin geçtiği bir 

hakikattir. 

FJ/:.<tik.Sfa çalıfuıca tlü.nyada !1Qpılmı. 
yaca!; i§ yoktur. 

Çckiıımeden, dü.Jiimrı.ede;ı itimad c
dcbıliı·sini:. 

tı,ıdn dışmda lıiçbir kuvvete tsföuıt 
1 • 

t ı mt!foruz. 
Mü ... ~aodc buyruııuz, iz.ah edeyim.' 
1ki ahbap çavuşumuz §öyle hareket 

ederler: 

,. Bir hokkabaz oywıunun buit hlleııl! 

Hokkabazın boş kutusunu 

İçine' madeni bir para l<or, JCapağr 
nı kapar ve sallarsınız 

Ne sihirdir, ne lieramet! telirar aç
tığınız zaman,para kayiplara 

kanpm§lır 

lıin hilesi kutunun bir tane de İğerti 
dibi olmumdan ibarettir. 

Sayı renl: yapılacak hareket 
1 mor: kalkmak 
2 cf/,.dtıw: dans etmek 
3 mavi: şarkı söylemek 
4 yo§il: yazmak 
5 sarı: cckeİi çıkarmak 
6 kırmızı: alkışlamak 
i tıu-utıe?ı: ayağım yere vurmak 
8 bcyat: bunımm silmek 
9 siyah: gülmek 
O pembe: ko1lannı k1VU§tılr111.ak 

''Sfü;dc mcydum., sahnededir ve göz 
lei kapalıdır. Salonda dolaşan manya
tizm.acıya, bir ~e};rci, kadmın bulma
sını jstcdiği rengin ismini söyler: 
"mor'' ... Derhal manyatizmacı yukar
daki lügatçenin bir rakamına tekabül 
eden cümlesini söyler: 

''Açıkça görüyorsunuz ki burada hiç 
bir hile yoktur." Bu cümlenin ilk har. 
fi olan ''a" yuka.rki liı.gate göre ''l" 
rakamını göstermektedir. Bu rakamın 
mukabtli renk ise listede gördilğünüz 
gibi "mor" dur. Binaenaleyh medyum 
kadın derhal cevab verebilir. 

Bir bafka seyirci medyumun kolla
rını kavuşturmasın! taleb ederse bu 
defa da "Müsade buyrunuz, ~zah ede
yim ... " le başlıyan bir cümle manya. 
tizmacının imdadına yetişir. 

Bu lfıga.tçcleri istenildigi kadar u. 
zatma.k gözbağcıların ellerindedir. Se. 

yirciler tar~fından, kararlaştırılması 

düşünülmemiş bir renk veya hareket 

istenwği takdirde, ona en y&kın olan 
hareket veya renk manyatizmacı tara. 
fından medyuma gene söz yoliyle işa.. 
ret edilir, ve bu suretle istenilen hare. 
kete çok ya.kın bir hareketin yapılmış 
veya rengin söylenmiş olması da. m.an
yatlzmacılar lehine gene bir muvaff a
kıyet sayılır. 

İ§aretler vasıta.siyle fikirlerin nakli 
de ayni prensipe uygun olarak yapı. 
hr. Medyumun gözleri bağlı olmadan 
yapılan bu nevi tec.riibelerde manya
tizmacmm mesel§. sağ elini kulağına 
götlltmesi A harfine, boyPB bağım dil 
zeltmcsi B harfine, elini cebine sok. 
ması C harfine ... i18.h. tekabill eder. 
Medyum, bu suretle manyatizmacmın 
yaptığı hareketlere dikkat ederek ve 
bunların ifade ettikleri harfleri zihni. 
ne sıralıyarak istenilen kelime veya 
cümleyi terkib etmeye muvaffak olur. 

Manyatizmacıya gösterilecek eşya. 
nın ne olduğu sahnede duran medyum 
tarafından bilinmesi icab ettiği zaman 
da her eşyaya bir numara tekabül etti. 
rilir, meselft. çakı 1, tarak 2. gözlUk 
3, saat 4 gibi... Salonda en fazla gös
terilmesi muhtemel eşyaya sırasiylc 
numaralar konulur, ve bu numaralu, 
manyatizmacı tarafından yukarda an
latılan usullerle medyuma haber veri. 
lir. 

Bazı gözbağcılar, bir seyirc· tarafın 
dan bir yere saklanmış olan bir eşya 
veya tutulmuş olan bir niyette, o se
yirciyi rehber olarak yanlanna alır ve 
elinden tutarak beraberinde dola§tır. 

mak surctiyel istenilen eşyanın yerini 
keşfederler. Bu takdirde, gözbeğcının 
milracaat ettiği hlle şudur: 

Elini tutmak be.han.esile bir parma. 
ğını seyircinin nabzı üzerine koyar, 
ve saklamlmı§ loan e.~yaya yanaşıldı. 
ğı zaman na.bır.da husule gelen hafif 
çarpıntı f azlala.sma.sı ona hakikati if. 
§a eder. 

Bazı manyatiunacılar da, seyirciler 
tarafından bulunması istenilen şeyi 

medyum dilşilnilrken, adeta fikrin geç
mesini kolaylaştırmak ister gibi, par
maklarını onun başında ger.dirir. Bu 
takdirde, her parmağın başın muayyen 
bir yerinde tazyik yapması bir harfe 
tekabül eder, ve seyirciler farkında oL 
ma.dan gayet haf ü olarak parmakla
rın sırasiyle yer değiştirerek tazyik 
yapma.sı neticesinde, medyumun zih. 
ninde istenilen kelime veya cUmle te. 
§ekkill eder. Tabii medyumun. kuvveL 
1i bir hafızaya, intikal silratine, zekL 
ya malik olması şarttır. 

Görüldüğil gibi, sÖ7.de manyatizma
cıların hislerini keşfedip yUZlerine 
vurmak için biraz dikkat kifi gelir. 
Ve bu hileleri meydana çıkarmak da 
çok yerinde b!r hareket olur. 
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!§ Bu kuponları 30 gün oqredece .. 
;: ğfz. Onları hergUn kealp u.kl&I'• 
:! nız. 30 tanesini bir aerl hallnde bi-.. i: rtktirip idaremize getirenlere bir 
:: numara vereceğiz. Sonra ulusal eko :: IS nomi v~ arttırma kurumunun ı.tan 
H bul oubcsi tarafından t~ oluna. 
S! cak bir gUnde bu numaralar arum 
i! da kura c;cklleccktir. HedJyelerl 
!i ceman 1500 kilo gekerdtr. 
::::::::::::::::::::::::::::::n::::::-.:::::::::=mı 

Sahnedeki kadın guya uyutulduktan 
sonra seyirciler ta.raf mdan sualler so. 
rulur; !lU veya bu hareketi yapması 

aradaki mesafe dolayısiyle göreırrlye. 
ceği (5U veya bu eşyayı tanıması iste. 
nilir. Kadının gözleri hakikaten bağ
lı olabilir. Esasen görmesine de lü
zum yoktur. Sorulan şeyden haberdar 
olan manyatizmacmm halka hitabede. 
rek gfıya onlara emniyet telkin etmek 
için yaptrğl §Uurlu geve~likler, kadı
na, verilecek cevabı bildirir. 

Adalar MaimUdU.-liliilnde n: 

Gene iki ortak arasında §()yle bir lu. J 
gatçc de tesbit edilebilir: 

Mevkii Sokağı No. Kıymeti 
Heybeliada Eski .Arka E. 1Y.14 900 lira 

Yeni Karaveyscl 

Hissesi 
Tamamı 

Yukarda yazılı gayrimenkul satış bedeli def'aten ve peşinen verilmek ~ 
re müzayede müddeti 10 gün uzatılmıştır. Satış 24.7-937 tarihine müsadif cu. 
martesi günü saat 15,30 da Adalar malmüdUrlüğünde yapılacaktır. lsteklllerin 
yazılan saatte komisyona milracaalları. (4349) 
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MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. INKIBAı~I ve ondan mütevr:llit ha§ ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuZ ~ 
MOMASJL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KA Ti tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa _-lıG1 
ZlMSIZLICl, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tattW"' 

MEY VA TUZU defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

r Her akşam ı--.. e ihi r ağında ,.. 
Asri Sünnet Düğünü Memleketin en yUksek sanatkarlarlle blrllkte 

SAFiYE 24TemmozCumartest saat 20 den sabaha kadar Çaıw, ıoa~:j 
ve CaırDDo ku!KOa, IJ=n@!Kl}(aıbaız meşhur sanatkAr Meddah _ 
Tabsin'io lştiraklle SlYıır~rnzUer, ayrıca Hanende Bayan Sili 

Belediye .... e 
bahçesinde z~o ve arkadaşları tarafından 9 kişilik alaturka milke01 .. 0, Saız sabaha kadar M ttdl lhrteeD D'ff e~DelfllceDeır. duhuliye 6 

Tel: 43703 ~ 

~--~~~~~~~~BağaH~TiirliiV~ailVMd~ 

1 ~ 
· t:::Sil.~Harbiyede U Bahçesinde 

~~~~·~~~~~~~~~~~~~• ~U ~osor FDDD~ ~oDdozo 

ürkiye şişe ve cam faorika·. 
ları anonim sosyetesinden 
Paşabahçe §İ§e ve cam fabrikamız için makine konstrüksiyonu veya 

in§aat i§lerinde 2-3 sene çalışmış tecrübeli bir teknik ressam alınacaktır. 

Taliplerin, ellerindeki vesika ve bonservislerile birlikte Bahçekapı Bi. 
f 

rinci Vakıf Hanındaki büromuza. müracaat eylemeleri. Bu. 

· yaıı Jlc yapılabilir. 

PARKINDA 
Her alqam DARU:rr AilM musiki heyeti ve yük~ ... · okuyucu

larla birlikte çalmakta olduğunu İstanbul halkına tebıir - -• i.z. Meı· 
rubat 25. Duble bira 20, rakı 75. Her akfUD saat bir buçukta !111-----•- tramvay vardır. 

-
1 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

Baş ve Diş 
ağrdarı 

Grip, Yaz nezlesi, 
Romatizma 

ve kadınların sancılannı 

derhal geçirir 

Siz de tecrübe 
ediniz 

llllTAHiYYE MUHAMME'f . ... .... ) :::: .... .... .... .... Vaır.nın akşam sealnlsDaıroına başlloyacaktaır 
::::............. ···················-························· .......................................... ;:. ................... -······························-:: • :· ••• :::: :: : :: : :!!::: ::::: ::::::::::::::::: ::::: ::::: ::: : :: : : : ::i ::::: :: : : : : : : : : : : : : : :: : : ::: :: : :::: :::::: :: :: :::::: ::: ::::::::: ::: : :: :: : : :::: : : : : ::::: ::::: :::::.:. . 
ı.:cx •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Heır akşam -
Bayan 

HAMiVET 
A 

IHIER AKŞAM 
Münir Nureddin 

Panoıama 
Bahçesinde 

Göz heklmt 
Muıat Rami Aydın 
Beyoğlu . Mis 'Sokağı No. 1 5 

Telefon: 41553 

lı~ ~JJ ~ ~ [O) ~ ~ 
Yazan Cevat: Rıfat: ~ 

Milli eserdir. Umum Satış Deposu:Ycnipostane karıısında MeydJI' 
hanında ANADOLU TÜRK KİTAP DEPOSU. 

t ilk ve U! ilk ambalaj- 1 
larını her czanedan ~-·•-ll!!ll!!l!l!!!!!l!!M•---ı 

arayınız. DOKTO 

ıstanbuı Belediyesi ilanları , 

Can kurtaran ve hasta nakliye otomobillerinde kampana ve canavar düdü. 
ğünden b;ışka klakson da kullanılacağı, Daimi encümenin 12-7 .937 tarihli ka. 
rarı ü7.erlne ilan olunur. (B) (4494) 

Kemal özsan 
Orolo~ . Operatör _ 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1~1: 41235 

İşkembeci ve ciğerci dükkanlarında piBmiş veya pişmemiş hayvan başları. 1 
nm teşhiri yasaktır. Bu husustaki Belediye tenb'.hi 8.Jiağıda yazılıdır, ilan olu. 

500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

'--__ ..&... ____________ _. __________________ --.::s __ ~ 

. ,,v nur. 
TENB1Ht BELEDİ 
Pi§Illiş veya pişmemiş başların camekan isinde, dışında. veya çengelde ası. 

lı olarak hariçten görülebilecek bir sur ette teşhir edilmesi yasaktır. Hila.fma 
hareket ed<.>nler umuru belediyeye milte allik ahkamı cezaiye kanununa göre tcc. 
ziye olunurlar. (B) (4495) 

inhisarlar 
ğünden: 

Umum Müdürlü-

1 - Ankarada vekalet inhisarlar şubes"nde çalıştırılmak Uzere aşağıda ya. 
zılı evsaf ve §Craiti haiz oları Hukuk Fa kültesi mezunlarından bir memur alına. 
caktır. 

35 yaşından yukarı olmamak, askerliğini bitirmiş olmak, vazüe ifasına 

mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
2 - Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden birini veya birkaçını bilenler 

tercih edilecektir. 
3 - Talip olanların evrakı mUsb!teleriyle ve bir dilekçe ile birlikte .nihayet 

bu a.Y. sonuna. kadar Memurin §ubemize mUracaatlan. ,(4478), 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
..FORD'" işaretivle bir kart yaz 
maları4kafidir. 

Ceyhan KUprilsU demir Usl yapısıtııŞ 

Nafia vekaletinden: ~ 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Evvelce ayak kısmının ihalesi yapılaJl 

vilayetinde Ceyhan köprüsüııün Demir üst yapı in3aatıdır. ~ 

Keşif bedeli 102,375 liradır. ?J,Jt' f 
2 - Eksiltme 20.8-937 tarihine müsadü Cuma günü saat 16 da J>'1' 

kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında }<fl. I 
-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: usuliylc yapılacaktır. .....,9 -!i Dl• doktoru SS 3 - Eksiltme §art.namesi ve buna müteferri diğer evrak 513 ıcı.ıı- ~" 
iİ Necati Pakşi !~ bilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. ti'"j 
il: Hastalarını hergün sabah 10 dan ii 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6369 liralık muvak~s.t ıŞ'~ 
1 akıam 19 za kadar Karaköy Tünel jl vermeleri ve milleahhitlik "?hliyeti fenniye vesikasiyle Demir Köp_ril. ,,)' 
i; meydanı Mahmudiye caddesi No. !E ihtisası olduğunu ispat den vesaik ibraz etmeleri lazımdır. ''Tilrı;::,ıs; 
Ü 112 de kabul eder. ij m~il. veya_ vekili bulunmıyan maruf ve müştehir yabancı finnala. 

1 il Salı ve cuma günleri saat 14 deni! ahhıtlık vesıkası aranılmaz.,, . sf'.t 
ıı 18 ze kadar parasızdır. !!I İsteklilerin teklif mktuplafmı ikinci maddede yazılı saatten bU: .A.ıdJt' 
i::::ı:=ı:rm::n:===::::::m:::::::::~::::ii tine kadar Komisyon Reislizine makbuz mukabilinde vermelerim~ 

. (38671 


