
lisan 
derslerimiz 

Bugün: Fransızca 
~ıo: Fransızca 

s kuru 
~·Telefon: 23872 

Sabık "Mendub DÜRYÖ 
'l '' 

24 Temmuz 1937 Cumartesi 

( 

I'°"'""""" ............................................. . 
.
1 

Mayo Müsabakası f 

Kupon: J 
1 -1J~- 1 i Bu kuponlar f:s adcdlnl bulunca hepıı 
j blrlikte ldatthanemJze mUsabaka Ustw ak ! 
! birlikte gllndcrllecekUr. 1 .............................................................. 

Sene: 6 _ Sayı: 1984 

z e mühim bir mülô.kat 

''Aleviler Arap değildir. 
• 

SURİYELİI,ER 
Alevileri sevmezler.,, 

''S ancakta Suriyenin en ufak bir salahiyeti 
bulunursa intihabın neticesinden ve her 

şeyden şüphe edilebilir,, Çin.Japcm ihtiwfı devam ediyor. Japon'ların son yapılan n111pşm1Jyı da oya. 
lar114 için k4bul ottiJ.:leri anla§ılıyor. Çün~ı Ç,ilıe yeniden 50 ·Japon tayya • 
resi göndcrilmi§tir. Bu httsustaki haberler 2 inci .say/ amı:::dadır. Resimde Pekin. 
civarında bir Japon -nıiifrczesinin Çinli topçuların ımilifafaa ntç~.ne maruz kal~ 

1-fA ERin matemi : 
-. Arkadaşımız . 
~hnıet E ··ıd .. ı,:114.Btıı. Bu Q em o u 
~ 11ldan birini t n en değerl. arkadaş. 
<l~ derin ve b .. B!,betıni~ olmaktan do. 
ır: lrnzaıı ~Yuk bir nıatem is;inde -
le~ ve ıınza 
ırı de daima Sız yazılarını gaze _ 

et Ekrcın li zcvlde okuduğunuz Ah. 

~1 neticcain~tn:nkaya bir kalb dur -
bu sabaıı c ırk üç yaşında ola • 

Gazi M ·h vefat etnıiştir 
~kr ı al oğuı1 • 
z' cın liarınank arından olan Ahmet 
'U lıl 0 ınUtcvazj aya, Il!atbuat alemimi. 
n~urıarınd ~e. fakat yüksek değerli 

tetı h an birı idi . 
}'lik ass~siyeti kı, devamlı gay -
k· ~ek vukufu ve. ınuhtelif dillere 
k Utullhaneıcr~·neşrıyat alemimize ve 

'Yrnctler k ızc kürük ·· ··ı 
azancı :r gonı mez 

b' Ahnıet l::k ırrnıştır. 
ır g reın va 

d ençti, u tanını çok seven 
Usund nurni h 

allı· il hulun arpte Yıldırım or-
<l ırıetinin ,,..krnus, Kudü"te, Gazzede 

en b' , " Sek t kd' ~'- ır ferag~ tl a • ırlerini celbe • 
"'temı k a a ç lı değ· aybetnı a Şmıştrr. Alımet 

ıt, ayni zaın ek Yalnız bir muharriri 
anda d .... 

( D urust bir vatan • 
evanu 4 iiıırüde.) - Rehnıcili Ahrnad Ekrem 

~--

lio:lİI·-~da 1500 kişi 
Cezalandırıldı 

(Yaz1sı 11 focide) 

seferi ••• 
Reşat Ekrem KOÇU 

sayfada okuyunuz 

Hakimiyet tamamlle 
Milletler Cemiyetine göriililyor • 1 

verilmelidir ı sof· Şata·· rlerı·n yakala,, dıg"'. 1 "Vatani I>Hrlisi müteassıp 
talarm tesiri altındadır. Hale· 

fimin ·vazifesinde muvaffak b 1• r h 1 rs 1 z l ı k suç I·, u 5· u 
olacağına emin değilim ! ,, 

Hatay meselesinin ortaya atıldığı Uk &'tin 

denbcrt butUn gazcteıerde adına sıksJk ıe. Otomobille bir kovalamacaaan sonra Ankara 
sadllf edilen \'C son yıl l1:lnde gerek Türkiye ]l l 
gerek Suriye gazetelerinin birçok bUcumlan frenine bine/ hen YB 8 anan güzel 
kar§JSmda kalan mendub DUrlyö (Suriye kızzn mace a 
!evka.lllde konıtscrt Sancak murahhası) dün genç 1' Sl 
saat JS,SO danbcrl §Cbrlmlzde bulunmakta. Dün Usküdarla Haydarpaşa arasın- miştir. · Bunun üzerine şüpheler blis· 
dır. .da 'Üsküdar şoförlerine bir hayli he-- bütün artmış, ve ikfoci şube bUtün ka· 

lskcnderun ve Anla.kyada on dört yıl tam yecan vermiş bir hadise cereyan etmiş- rakollara kızın işkalini bildirerek nere-
bir lstikHı.l ile hUkUm surmu, olan bu yük. tir. Hadise •udur: de görülursc derhal .tcvkiüoi emretmiş-
aek rütbeli Fransız memurunun Hatayda :ı • , ı 
yeni idare illn edildikten sonra Fraruıanm Bundan bir hafta ~vvel Bcylerbeyfu. tir. 
Napoll başkonsolosluğuna tayin edildiği ma. de bir evden 3000 lira çalındığı polise Aynca sivil memurlara da bu re-
lQmdur. simler dağıtılmış ve memurlar bu re-

(Deva.mı 7 fncidc) 

aşısı 

PAZARTESİ GÜNLER1: 
Saat 20 ye 'kadar Anknra ood. 
desinde gazetcmizi11 idareha. 
tıcsindc 

CUMARTESİ GÜNLER!: 
Saat 16 dan fO ye kadar Lôle. 
lide Tayyara aptJrtnıan7ıırı 

~iııci daire 3 1ıumara.da; 

"H A B ER,, in 
doktoruna nıüracaat 

ediniz --..-...---·""·-.......-
Hd>ört satoıroa : 
Galata rıhtımında 
bayrağa saygı 

DUn Galata nhtımma bUyllk bir Fransız 
vapuru yanqıyordu, Akpm yaklll§ıyordu, 
Ilayda.rpqa ile Salacak arasında koyu pem.. 
be bir renkle bcllrCD ve yava.o yav8.§ yUkse. 
len aya bakanlar rıhtıma daha evvelden ya.. 
nlt§mı~ bir ba§ka yabancı geminin gırandi 

direğinde dıılgalanan bir bayrağı canlan sı. 
kılarak g6rdüler. 

Bu gemi bu bs.yrağt, Türk bayrağı diye 
direğine asmııı bulunuyordu. Bu, l:ltesl berisi 
po.rc;:alanmı§ kırmızı blr bezdi k1 Uzertnde 
garip bir ay ve t'Ub&f blr yıldız vardL iBl:lyle 
aylan ancak Tuvarek kabllelerinln bayrak. 
ıannda. veya Amcrlkada c;:evrllmlş §ark film 
lerlnde görmek kablldir, 'üstUne Ustellk bu 
tuhat lşııreUI lurmızr bezi budnklı bir meıc 
dalına geçirip direğe çekmişlerdi, Manzara, 
hakikaten bir TUrke azap verecek derecede 
zevks!zdl. lşte herkesin sinlrllllk töslerdiğl 
bu sırada., blrdenblre bir komlaertn gemiye 
yakla§tığmı ve yap tanı ciddi ve resmt l-lr t'a. 
vırla ııclt'ınıladığı ve bir §eyler sl:lyledigi gl:I_ 
rUldU. Akabinde gemide bir lto~~a oldu. 
Birkaç dııklka sonra o bez parçası acele ace. 
le indirildi ve nhtıma yanaşan FranRiz \'L 

purunıı girip ietcrlnl g'Urcnlcr tekrar nhtı. 
ma trlttıklan zamıın bu yabancı gcm1nln 
grandi dlrcğlnıJc temiz, gllzel, ııyı ile yıldızın 
nlzamnamı?yc tamamlle uygun bir Türk bay 
ragının dıılgıı.Iandığını g6rdlller .. 

Polis bcalnci §Ubcsl nhtım polisi ve §ah. ı 
san konılıer Nail tarafından gö,terllcn 
bu dikkat bizi memnun etU. Burada kaydet 
meden geçemedik HABER 

haber verilmiş ve parası çalınan aile bir 
simleri şoförlere, iskele memurlarına 

kızın kendi evler ne misafi:- olarak gel- tramvaycılar.a ve Şirketi Hayriye va-
diğini bU paranın onun tarafından s;a- purlarmdaki biletçilere göstererek ken-
lındığ'ını iddıa cuniıtir. .l'-o?is tahkikata disıne nere.de rastlarlarsa hemen polise 
başlayınca Beylerbeyinde bir balıkçının haber vermelerini tenbih etmişlerdir. 
kızı olan bu kız da orta\Ian kayboluver· (Devamı 4 uncüde) 

40 artist mayolarını 

14 

Mayo : 14 Artist : t4 

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



2 HABER - ~tam posfall 

Sıgaşa ve S'lltl
1at 

Hitler ve kübistfer, 
. fütüristler ... 

Japonyadan Çine 
50 tayyare 

daha gönderildi 
v a zan: Şeklp GIJndilz 

Anla'şma yapıldıktan sonra yeni 
mUşk Diler çıktığı habt'r verlllyor 

Bu hafta içinde, Almanyanın M'Unih 1 
tehrinde, Uç ıUn Uç gece devam eden 
bir bayram yapıldı ve Almanyada güzel 
sanatların iki bin yıldanberi g.eçirdiii 
iıtihaleler ve tektmUl debdebeli. nüma
Jilli bir tarada teait ctdildi ; "Alman san
atevi., adı .erilen bir mileucsc açıldı. 
Bunu fırsat olarak lnıllanan ffitler usun 
bir nutuk söyledi ki bazı parsa ile nazi 
partilinin cllzel sanat telilddıini açık

ça ortaya atmıı bulunuyordu. 
Hltler diyor ld: 
"- Huyonal • soayaliatlerin ilrti

dar mevldine ıeldiklerl ıUne kadar AJ. 
ınanyada "lfdclenı - urln bir aanat var
dı; yani bir Mneden 8bUr seneye deği
ten bir sanat. nayonal • soayallat Al
manya tam•miyle Alman milletinin malı 
olan bir sanat istiyor. Bu u.nat bir mil
letin bUtUn yaratıcı kıymetleri cibl ebe
di olmalıda. 

Şu ıual çok defa aorulmuıtur: 
"'Almaıı olmak ne demcktir?n 
Bir~ büyük bir Alman bu 

suale fiSJle cenp ftl"llllıti: 
.. Alman olmak sari holmak demek

tir. Yani Alman olmak mantıki olmak 
ve dolru olmak demektir.,. 

hcykcltraı kalemlerinden ve tiyatro de- Şş.nghay, 24 (A. A.) - Central 
korlarından bile nazi mangalan kurma- News aja.ıısının Nankinden haber al. 
ğa çabalıyor. Hele lıpanyaya giderseniz dığına göre Japonlar timali Çine tali.. 
büıblltlln bambatka bir faıizm ile kar- viye krtaat.J göndermeye devam etmek 
fllatıyonunm: tedirler. 

Vatan satan, memleketin tabii ser- Dün elli tayyare gönderilmiştir. 
vetlerini imtiyaz halinde yabancılara Askerler, siyasetlerini 
devreden ve kendi milletinin dölünü meclise kabul ettiriyorlar 
tüketen bir f atU:m. Tokyo, 23 ( A. A.) - Diyetin 71 in. 

Nereden nereye ıetdik! Ama, sanı- ci fevkalade içtima devresi, bugün baş.. 
rım ki bu küçük tetkik her sosyal fikrin lamıştır. 

her 101yal bünyeye uymıyacafınr ve Minseito f ırkuınm niltuzlu azasın-
dünya devletlerine herbanci bir rejimin dan olan M. Shojukoyama ile Seyukai 
üniforma halinde ıiydirilcmlyeceğini fırkumdan M. Yaauokanemisu, reisli
oldukça ıBze vuruyor. ğe ve Tela veklilifine inühap edilmiş. 
_____ ş.;;..~_ldp GOND. __ o_z_ lerdlr. lyt malUınat almakta. olan ma. 

-1 ·-" ....... L ..... o .. "·z·-a·-n ... -..... - ... " ::~it!U:;:nh~~~: =:: 
eden karar suretini Diyete kabul etti. 

1. sulhu·· n u·· n ret>ilelıfğini zan ve JJ.pon kıtaatmı teb 
rik etmektedir. • 

f yıl dönümü Japon Harbiye Nazınnm 
5 beyanab 
1 BugOn Loaua aılbnamellata ım.....,m Tokyo, 23 (A. A.) - Harbiye num 

yıtdODOmUdür, 14 rıı evvel burun 'IUrld. Supyama, ki.binenin bu sabahki iç. 
ye bUyUk l•Uklll ınilcadeteıdnhı.. pllp t~da 29 uncu Çin fırknıımm çekil. 
devleU aıf&tlle hülum bUtUD dflDnp me hareketinin evvelce fmza edilmla 
taıulmıf ve kayıtq f&l1aıa ll:Ukllllnl !j' 

kabul ettlrmlfU. ~ pfden Obam a. olan mahalli ltillfta derpiıı olunduğu 
lan lamel lnöaD TUrk tllllletlllin mepu 1 veçhlle intizam içinde ve Japon kıtaa-
t&leplerlnf aylarca m1lcadeleden 80Dra tının kontrolü alt.Jnda icra edilmekte 
buı1lD bOtlbı mllletıen bnse1ıtarak bu olduğunu beyan et.mittir. 
bug1ln bOttın mllleUere lmalat:ırat l:lt' 

Ktlbimlin, ldadfanin, ftlt6rizmln ft 
empreliyonU:min Alman milleti ile ya
J*&lı bir it yoktur. Bu tddller ne es
kidir, ne moderndir. Bunlar aadece ha
kiki sanat istidadından mahrum inaan
Jann uJdurma ıevezelilderidir. Şimdi, 
Alman mat bayatını, - tıpla ıiyaal aa
bada yaptıp cihi- bu nevi kelimeler 
lılen kmtanm.p btl ıurette ahdettiji
ml burada illn ediyorum.., 

T0ı1c moı.tlalll bayramım kuU61anz.. I Yeni mllfk81At 
------...... _ _...___. 3anchay, 23 CA. A.) - Cin~-

Bitlerin KillUm, dadaizm, filtlriz:m 
ıibt pribelere kartı yaptığı bu hiicıı& 
da, bani haJıc1a da yok delil. iman o al
~er ..ımdan yapı\1mp. bem:iyaı 
ıabfo~, o iabaf nabaf marinetti ;lrt ti· 
iden ı~rddie bunlan nihayet "Jıüild 
anat iltidacbddan mlhrum inaanlırm 
uydurma ıevenlilderi,, addedebiliyor. 
Eler bu teWı.1Ei inufm: bir c:ıebaltti ifa
de ediyorsa o AIDlll bu nevi sanat yap
manın ve bu nm aanatten •nl•m•nm 
qalı yukarı bir "illhı mevhibe,. oldu
iuu fanetmek 1Amn ıelir. 

Bununla beraber tetnkiyi, yahut 
ıuurlu inaanlarm ••ecic bllcUc sanat!?!., 
a brp duydukları abUlamel ldiinya 0-
z:erinde ve Almanyada ilk defa olarak 
Hitler ifade etmit olmuyor. 

DUn, Bakırk8yden bir mektup aldım. 
Bunu yuanm kıymetli, mUnener ve 
dilrillt bir inun olduiunu biliyorum. 

Olur olmu pylere Jmmu. Tetkik et • 
meden, kendi pzleriyle (örmeden, iyi. 

ce anlamadan uluorta iddiakra blJaı • 
mu. Bunun için yaptıiı milpheclenin 
hakikaten ••bombardıman,, edilecek bir 

fena, aka.t ve abak taraf oldulana 
inanıyorum. 

Bu arkadat diyor ki: 

X8J'Gm1U, tfmdiye kadar tifodan az 
çok masun kalmqtı. Fakat ba duba ile 

su JlAkU İfİ, bele suyu tarif ettiiimb 
teldlde Ultlerl baflan pil, elleri pis 
kümelerin bopltma11 devam edene bir 
cUn anauın .{'akırtöyde bir çok tifo 
vak'alart belirmele baJlıyabilir. 

Bakırkay belediyesi ber nedeme bu 
ıucunun bu tarada ıu satınuuaa IH 

pkarmıyor, kauliaine brıı iltiend aa. 
amele yapıyor. Halbuki BUırkiSydeki 

lcrinin almıı olduklan haberlere göre 

Swatov'da Çinlilerle Japonlar arasın. 

da yeni birtakım mil§kUlat zuhur et. 
mi§tir. 

Japonlar lM inci fırkanın geri c;e. 
kilmesini istemektedirler. ÇünkU bu 

fırka efradı liman amel~ni Japon 

gemilerinin yükünü tahliye etmemefe 
tcşv;k etmi§lerdir. 

Kw~~ eyaleti memurlarının Ja. 
ponlarm taleblerini red ve hatta 153 
Uncü fırka ile 155 inci fırkayı takviye

ye davet etmif olduklan söylenmek
tedir, 

Anl•pnanm eeulan 
Tokyo, 23 (A. A.) Harbiye neza. 

rethıln bir tebtfhıe gQı'e Japon ma. 
kamlariyle Çin mahalll makamlan a. 
rumda ut.edilen anlatma Ut madde. 
yl ihtiva etmektedir: 

l. - Çin • Japon m.l1ıwıebet1erl 
ihlll eden bllti1ıı Jdmleler nefyedlle
cektlr • 

2 - KomUnlım llfvolunacaktır. 
3 - Japon aleyhtarı te§ekldlllerle, 

Japonya aleyhme mlltevecclh mekteb 

programlan üzerine 8ıkı bir kontrol 
konacaktJr. 

Aynca 87 inci Çin fırkuJ Pekinden 
uaklaftın1acütı. 

Çin maballl makamlan mllcrlmlerl 
cnalandırma11. komllıifatleri takip et
meyi ve mavi~ mllll Çin t:eekUL 
tını ffllllıetöieJl 'fldeylemffJerdlr. 

Tifo 
~•nı 

Ale&ladan 
aumılar geldi 

8c1ll J4 a&t lglDıle flblrda 27 tifo vakua 
~ ... ftkalum OD tane.l l'atlJa 
mmtaJaı......,.., 

Ylplaa teWJdtt pmdiye kadar görülen 

tUlo ftlraJuomm blm ~ Yeflyatm 
ya.dit 3 kldar oJdulunu ~rmı,ur. 

'l'Uo en slyade Babkpuan, Beyazıt ve 

.... tJa 8-tDdlD -- 1ılr battm IUI'

.. dolru olan..,.._~. 
lfaUda temu eden ...ta ap olmak lçlD 

ftl'lltll mOblet ao * -.... Dlba,.t 'bulL 
cütlr. Kllddet pçtlkten acıma aplnmamlf 
MDat derbal itten meaedllecektlr. 

Şehrimizde yeol bir toplanb 
SdalllJ9 nUleU Ufonua ı.tanbulda pttlk.. 

oe Pldllemeal karpmda bıflıMı!ıba umum 
m8dtb1l Amm Arar, 1ıltlnd fllbe mldllrO 
doktor Ooludıllclıt'l .......-- s&Mlermlf-
Ur. 

Diba llbJai1e mOdOrlQIODdl 1ı1r t.oplutı 
JaPdm• w 'bundu eneı aJma tecllılderlD 
aetlcel4'1'1 se-csen ~. 

Puartell llDQ ICledm eneı tekrar top. 

Kolaglılı 
Z AlılANDııUZ hürıi 

yor. Nizam ve m 
,alnden, bQyUk ..bir PJ8 
aimbden feragat lüzum 
derek bu kaçııı bir meziptl 
termek lattyorlar. İlin en 
fı, bu yalanı bilerek, du,üD 
miyorlar. Ona kendileri bUtflA 
yelleri, bütlln iman ku~ 
nıyorlar. O kadar ki verlled 
körii körüne itaat eden, hiç · 
ye yanyacağmı araşt~ 
dam, mrf bunun için. ken~ ,,.. 
raman sayıyor. 

Halbuki asıl feragat bil~_,. 
Hürriyet bir hak değil, cUIPD-:.:. 
kadar eden meseleler iU.erind' 
mek ve dUşilndüğUnil söyle-
telidir. İşte bu vuifeyi 
adma feragat dJyodar. 

Hürriyet kolay bir şey d~--:ı 
re itaat, bafkalarmın d'ii'ı ıdllljllllllf"".'I 

duğu gibi kabul etmek 
rahat bir i§tir; insanı dUşıflııllll"P· 

metinden kurtanr. H~ 
nun için, hayatta kolaylığı 
için latemiyorlar. 

Mütemadiyen ferdiyetin 
bulnnmaJan da yine kolQ.1111 
tlbı bir milletin 
dakl karıncalar .... .., 
oldukları gUn hayatın biç 
kalmu. Klmaenln kimledlO 

fi bir teY bul~ 
konutmak zahmetbıdeiı bile 
nur. 

yor; hiç olmua böyle ha 
da edebilmeleri kartWDda h 
BWl&lım ... Hayır, itin aslı öyle 
hayatlarını feda ederken blle 
niçin oldutuJ:lu aormağa, neı 
miidaf aaya bile ceaaret t'!deınl 
Ne yaptıklarını bilmeden, d 
den ölUyorlar; hayatı istih~ 
kolay buluyorlar. Hilniyet vasıf 
bi yaşamak vazifesinden de 
lar. Zaten ölmekten ziyade öl 
lar: buna hürmet etmek hl'1 de 
muz değildir. 

~yada bu telüki (Antisemi
tizm - yabucU aleyhtarhfı) nm cilzel 
aanat cephelindeld mflcadele vuıtuı

Cbr. Nuiler yı11adclanberi .. bu nevi ıa
rlbeleri hep yahudller icat etmiflerdir, 
sami olmıyan mileltlerin &Uzel duyıula
nnı tahrik için bu lefU vuıtaları bul
mutlardır . ., kanaatini yaymaktaydılar. 
Bunda bUyik bir laabuhk Tardır. Zira 
yahudi milletinde aklı bqmda, sevki 
yeridı!e u adam y0ktur. Sonra, smt
mamn Ye aapıtmamn inhisarını da ya
hudiler almamqlardır. Her ndllette bu 
nevi ıeveıelikelmi ICYblıeri ve mUritleri 
Tardır. Ve bunlarm çofu, hiç ıtıphe
lis, hakiki sanat latidadından mahrum 
insanlardır. 

.. Belediye, geçenlerde ıucWarın du
ba ile su naklemelerini menederek bil. 
tün ıuculan menbalaıtda dolduralan 

diler auculann bepll'lelediye nlzuina. 
meli mucibince damvl•a ile MI ptir • 
tip satl)'orlar. 

ladacütır. VeJralet Rıta-bh• dalnll u. ----------

Hltlerin bu nutkunu Almanyanm 
doetu Ye rejim bemeri !talya da nuı1 
karphyacaklar? Jlarinetti bu ttalyalda 
bir hayli itibarda delil midir? Su katıl
mamıı bir faıist olan Marinetti Hitlerin 
bu nutkundan "tıpanyada Franko kur
fUD& dkilmittir . ., fÖJindc bir haber al
lllJf kadar mlltenalı olmuttur herhalde r 

Geçenlerde faP.t amele entcmasyo
Dlli kurulduiu haber verildifi zaman 
\ıanu fatizmln dllnyayı saran bir milt
~k nuariye haHni almak üzere bu
landupaa Wr delil saymlflardı. Bunun 
Dl ,_ Wr aldanıp olduiu her ıUn 
fllna dalla anlaphyor, itte bu nutuk, 
ftal,an ft Alman fatü:mleri araundaki 
teWdd ft bUnye farkını bir kat daha 
arttnımt oluJW. 

1 - ltat,an fqbmi yahudi ldüpna
nı delft&. AJmm fatfnni yabudi dlit
mamdır. 

2 - ltaıyan fatizmi amel sanatlara 
~er uflac!a inkipf imklnlan anyor. 
Alman fıtlzmj ressam fırçalanndan, 

cam damacanalarla ıu satınafa •cbur 
tuttu. 

Bu ıuretle ıu tapmak filvaki cUç it
tir. Llkin balkın uhbatini dlltlinmek ve 
ve sulann temizlilini muhafaııa etmek 
cihetinden ne derece ilabetlt bir it ol
duiu itiru gUtUrmu. Maamafıh bele. 
diyenin bu isabetli kararını her yerde 
tımami1le tatblk edemedilini kabul et-

mek lhımdır. lleaeıl bldm Bakır • 
köyde bir aucu var. Bu adam kirde llt. 
tıfı içme suyunu h&ıa duba ili ptlrtl. 
yor. Duba. karadan denldn ile
rine do&Tu UUtılmıt bir demir 
boruya yanqıyor. Dubadan uatdln 
bir llltlk boru bu demir boruya aeçlrl • 
liyor. (Hafta memba ıuyu 1) bu ıuretle 
karaya naklediliyor. 

Her harta, Uç .dört defa tekrar edilen 
bu it bir hayli mide bulandırıcıdır. 811. 
yu gemiden karaya bopltmak ~ llç 
dön amelenia üpmlara kadar kan ter 
içinde çalıftılau cfkllyonu. Bu amele 
temb midfr?. LlltiJı: boru daima temiz 
tutuluyor mu T. BalarldSy p)Dfndeki 
demir borunun •lzı clalma açıktır. Bu 
boru azerinde her ıtın bir çok çocuklar 
oynar, borunua a.sı) olan a&zını da eL 
leriyle tutarlar 

BaYle bir zamanda bili duba ile ıu 
taptmak her halde umum! 11hhat namı-

na tehlikelidir. lıtanbul vali ve beledi. 
ye reia vekilinin bu İf üzerine dikkat 
nuannı celbetmenlzi isterim . Kendim, 
ufak bir tahkik ile iti anlar ft kilçilk 
bir emir verirse Bakırköy ahaJiai de pia 
ıu içmek tehlikesinden kurtulabilir." 

Bakırköy semtini battan bap tehdit 
eden bir tehlikeden bahsediliyor. Hay. 
vanlann ıu içtikleri yalaklar elbette bu 

boruludan daha tcmi&clir. Delil in· 
sanlar için, bayvantar için bile bu tanda 
ıu ıetiriimeaine müsaade edil~yecelt 
tabitdlr. BakırkCSy belediyeainia b8yle 

bir b&dile karflllnda naili oh.•p ta tim • 
diye kadar kendililinden harekete geç. 
mediifne hayret ediyoruz. Vail ve be
lediye reis vekilinin bugllne ka,_,. ıCSt.. 

terdiii Hri alikılardan biriyle Bakır • 
kiiyil bu beltdan kurtaracatına lnamyo
nu. Su iti bu.,. Hiç pkuı )'Oktur. U • 

fak bir lüaydt. ufak bir teudüf, bir 
pil ve mikroplu elin dokunmur tifonun 

Bakırköyll lrınp ceçirmesine klfi ce -
lebilir. · 

Kara DAVUT 

llWlll mDdUrll ..Amn Ararla blrlacl fQbe mil. 
clQrQ doktor Oolt.cbUcht puutMIJ9 kadar 
IÜll' llUlarlDı " febriD bel1l bqlı bmtualan 
m, DlltUI klmfeU ful& olan -tıerlDI, it· 
.... " tetkikat 1ÇaC&klardır •• 

Amm Arar diba keıadbılle ı&1Jlen muh&r. 
rlrlmlR demlftlr ld: 

,._ BucOn. evvelki toplantımızda lttlbu 
etm!f oldultımuz kararlan, tatbik aJıHmda 
- ..... ,.,. temin etWderlld tılUdk eL 
tik. Bu tetldlder ..ucı.IDlle ~ cılD 
kararl•rm &'&Jet ta.betli oıctutu n butalı
tm •)'l'lnl dardunnü lluauuada faydul 
doJnmdulu ve vulJ9tln encllfe Terlcl bir ma. 
hlyette olmadJtı da s6rWlmQfttlr, Yu 1111eY 
almlnde her meıalebtte blJUD ba bUdıara 
yakm Ufo vukuatı lcaydedtJeblJlr ... 

Halepte 
atılan bomba 
Zavallı bir çocata 

lldlrdO 
Halep, H (A.A.) - Dt1n akpm Su. 

riy., Hariciye Numnın kardqinin evi
nin kapr11 6nilnde bir bomb.t paılamıt
tır. 

Bir çocuk alır surette yaralanmııtır. 
Buıui kaatin phıi bir takım dütman 

tar tarafında nyapılmıt oldulu farzedil. 
mektedir ı1 

aonra seriye kaJam bana ve 
lrardefln SUba,a lw'd4lfin ..... .._. 
nWılJ fazla elma verecekaln, k 
met te llelldeıı Uç mill1 ekllik aJ~ 
prlJe lralamD murabbu aenlıl 
ma 1&yıama mU..vt oJmaJıdır ~ 

Ahmedin babuma 8 elma vercsıs-: 
ttmlz takdll'de her Uç kardefbl il 
alml§ oldukla.run bulablJlr mtyts? 

lyt dtlfUnUnUz,., 
BuJclutunu cevabı blaa 30 

bine kadar göDderlnJ• Dotru ..-ıı 
Ud klflYe hediye vereceatz. 
DUrt tane mi 

DUJlkU Arap- açmın hallldlr: . ~ 
Erteal batta arlradqrm altı 111...

le dllrt mtlavt ma.o.t llUll ,,....-.:: 
juııu bu& sa.terdi. Uç k1bı1tıt tılr 
)'&Pml§tr. Bu mu..tluln bel'~ 
prlJe Jcalu Dç ldJnitta ~ .....-::. 
muı ve Uflanıu blrl .. tlrmltU· 
tarafı mU..vl bir ehram vücuda 
ki bunun kaldeal ve bu'aflan d6l't 111 

t91kU etmekte)'dl. 
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Steınb --

aa N .. lUJDda blır 
t.D ınnı lUI IMl e 

-ls• sellinıt 
l!tz • i.<lnbu1 bU .. DD 
l!oJalle~ıernı§Ur Yük §eh ;.rdir.. Pi an. 
bar gıtıniştır ···b.;Alab.ldiğine, sağa 
ı.ı_ 'Yle en b··: unyanın mesaha iti 
·~Ib k uyuk h . • 
lltı.ıı u ı, nufutı şe. rı burasıdır ... 
hır için olnıat uf az, Varh.lstı az ... O. 

acla..... e endını oı 
~h ,. .... olmaz maz ... Bu şe. 
'4<lltı ••• 
nu.n ın fikir budur 

Yahu u, Yahut bun . 
letif t hayli traş e .un pek benzerini, 
tı:!ıı ağızlardan dıl:n § ~klıni, ınuh-

ll\i "'U • husus· ' . .., tıııeaıa . ı ynhut yarı 
r r suretınde • işidır du. 

ı:, akat. ina 
<11 ••• l{ nnıak is.. . 
l?ıli§k Oskaca l'ürk· ~enuyoruz bir tür. 
a~ en, daha d ıye hale yola sokul. 
IUJı .~ işı Yapan~ SOk~~urkr:n, bu mu. 
ır.~ i!Stesinden u reJını bir lstanbu-
"~.. gelenıesin l • ... naııama-
' V l ... • 

at be~ a i VekfJı erk 
l'eın ~ ?uçukta İ§i benden kalkıyoı, sa. 
kitı tılık Yapılacak aşına geliyornıuş .. 
Srrtt!~eı1ıe3j icin nıı~, halka, ortalığı 
topla anıaııığı İ{aldnasıhatıer veriliyor. 

llıYt> ırılacak k .1 l'arıtır rnıuş... P!. . mış, edı eı 
}! IJacak~ı , .RJda lib<Jf'~tİlanc 

ıııııllt' § ..• ılah .. 
desiııı .. • hep bir f . 
~ilj goSteren rtıUk erdın az.-ıüni, ira.. 
dı .. llıeaeıe or"d ~rnrrıeı şeyler. La.. 
.. ı, o .. a de~·1 
dağ tı ferdin h' gı ··· Bu, bır fer. 
~a1. değildir t ınııneuıe devrilecek 
.. ı de • mu 

h' recede n"~ aıı.amdır. Halbuki • ~ay k 
, l 0 tur. Ne yaprua. 

llıeı S!anbulun U 
ıı l>lltıı... ın stakbeı ve miıkem-

.}' ara 1 
e \'e o ll'ladıh.tan . 
~ tell'ıcnnı kellı bu da nazari-
haı l~~'lt İ:·· lialbuki pratik bir 

""~'llldrr l\Zimdır ... Bu,. bt-heme. 
b"ll'' ... 

lttrılıttı tutunuz, h 
~bh U~u go·· 1 . er adır.1 bar..ında 

•ıe • z erırn· · :ı-S tiren . ııı tırmala} ıp bizi 
lllehaı l'al:ı.ra k;~s ~okulard:t.n, kötü 

tqlıı; i~u işin üst::ın~r 6ey bize, behP. 
l>ratiktar ediyor. en g~ını"k 2'aru. 

~Y ıı . tedbir d' 
~:ı:'"ı Sürüıem ıye rneseıa. Böyıc.. bir 

b· "'<lll A- ez rni' 
ır ı:ıu q{)adolu k.. . 

buı ile lllunc köyU oyıerinin .>rt· ·mda 
~"~t lhtleri ort YapıJıyors<:t. İst;ın. 
h Ya" 1 asında d h. 
t•aı-ı \'e t•l sa. .. Su s" a ır .ıilil" une 
torılıya unıurni ihtı -rnt, € r. :;:~ l.e çar. 
hı;r~1 tı. kısım olsa Yaçtarı s;nesinde 
~·a henı ıı~Yılıp, devı~" ~efsı lstr.nbu! 
dqr "" lklısadi he t bUtçeJi de bura-
ğ ·••ak • nı r · 

t!t Rn~ 81lllarfy}e h• eJfrn proapgan-
fıı11\.~lltler i nnınet . 
ı "''lelir se, Anad ı ets~ ... flı 
ecijYeı kasabaları ~~ve 'I'rakyanm 
lt er har Rıbı a b llbuı., lne get rlt · Yrı ayrı be. 
ıl'akııaa un etrafında er?k bu''! ·ııi ts. 
~ı-..· ••• ' §ID'ldillk •· ·., ''b· ··•ın oı . uyk CC' 
o~1 Unuz, .... 

lu k ece•• k 1 oyJece'' d • . 
tı:ı 8.sab l a nııyacakt , ern•·k·~ y!ne 
b ıl\takat arının bel ı~. Zirıı, Ana ~o. 
1 lllctan darı dahilina edı~elet-ı, l:t>rıdi 
ar. liatbaha fazıa f e,. B!mdikt f stan. 
l'aı ltki aalıyet .. 
1 .. ilrı dal 01'1Jarın n.. ~osteri\m·-
llJQel'I d starıbuıu Ufusı.ı.rı ıJa pa-

t_ aba n rne~ı , • 
ı...~tanbuı aZdır. " 1 ~r S"'mtle. 
"lllda be <la "nu 
bıua d ledt ade ~une semt•• 1 ı 

evı t nıı rn ··· e an. 
~ill'lle e bUt~i erkezi!ı~t ... Jstsn. 

ha:ıcı~ :lki Ya~~en Yaı.- 1!rn .. 
· ltıanı ıs.::0rum... t•'akat 

•'- -nbuıa -... :.,. o: r <:"re' : ••.::••• ( \1 A .. • 
: 1 ···::::::···· a • N U ) 
: ~ ,. ····:.--::··~ : Da '••••:::•••••• . ., ,, -rı .... ····· . . ....... ::····--····-·· 
i! fl eı Si • ···········:: 
i! eçllı · erım izin ii •. ,.. ı,fii I .. ·: " ~ oı ·· ı: <Itr ı'tetenı· d maıaı l ii 
·: . ' 'tin ıı e •· ı i! •ki k\l in teç ~eıredilen lisan ii 
il d'ti'-~ i.ı- .. rn~~ fonnaı ........ m ii 
ı: a 1( ediı \ıltl e,~ • ...., U& :: 

il 'tı ()k tbilec:e ... etnızden te· :: 
l: '"Vv ıı . 'lyu.. 1 tı Y•• '-- :: i! . . t'l(i f '-\l "llıı . -c.Iımıştı. :: 
1: lfll} y ~'lar. . , bırkaç gün :: 
!! "'tdlılttlılJ' lh1 .. _ lıadternelerinden ii , 'ltt\ "· .... ~I I~ •• il f0 ~ ~ ı~

1 neticesine ii 
!! ~ 1'ı_ •linı..~ -·danheri de- g 

l
·ı ~l'ttı iki k~da bu ~bi ~i 
~~ tllıete~' ttıukabılin- :: 

Ve..:ı ·••ile a L - 1 •• 
l ~ti :• 'c:eği uone o a· . g 
~ hir d .. t- - Yazıbnışb. :: 
~ ~ layzihe lü- ii 

~llıı::::::ı::n:ı:=H 1 

lstanbul konuşuyor ! 
~1 .................................. --

Suadiye plijında 
Hafta arası günlerde öğ:eden sonraları 

cinler cirit oynarlar ! 

Hafta içinde bir 
gün Foto Ali ile 
beraber Suadiye 
pl8jma gitmiştık. 

Burayı oldultça 
t?nha bulacağımı • 
zı aşağı yukarı bi
liyorcluk. Amma, 
ne de olsa, hi~ ol
mazsa 40 • 50 kilii 
ıle kaı'3ılaşacağ:z 

iimidindeydik. Böy 
le sıcak bir ha va • 
da Suadiye gibi 
tnnınmı§ bir phi • 
jın bomboş olaca. 
ğı hatırımıza bile 
gelmiyordu. 

Epey uıun s;ıyı
labilecr:k bir yol • 
culuktan sonrn, 
Suadiyc gazinosu • 
nun yoluna saptı. 
ğımız 2'aman, daha 
yüz metre uz.ak • 
tan, l•11laklarınuz 

güzel tir müzik se. 
siyle dolmıya baş
ladı. 

Arkadaşımız Ali: 

'f azan : Haberr.i 

.. 
,.-~ , .. , iN • •;, .... ,, , .. ., 

"' 
. ,. . .,. 

'"'""'' 

.. 

J(osl:oca pUijı -'Cm1d kc1ıdi1ui için 
yrıpılmı.ş gibi bomboş görenler, kum· 
larm fi::crinde, yarı m.ağrur yarı ne-

§Cli dolaşıyorlardı ... 

rusu. 
Fakat Suadiyeyi böyle b 'le gezsek, 

ba!lka türlU bir plaj mevzuu çıkar. 
mak mümkün değil miydi '! Dostuma: 

- Korkma, dedim. t~te birkaç ki. 
§i var, işimiz\ pek ala görebiliriz. .. 

Ona böylece cesaret verdikten son. 
ra, kol kola içeri girdik. 

Ben bir kabineye girip soyunurken, 
arkadaşım da boş plajın içinde fır dö 
nüyor, resmini alacak insan arıyor. 

du. 
Hava çok sıcaktı. Boram boram 

terlemiştim. Onun için soyunur so
yunmaz, kendimi suya attım. Serin 
suda dakikalarca kaldıktan sonra, 
biraz ferahladım. Tekrar sah:le çık
tım. Bizim arkadaş hala mahzun 

- Oh, bak, mü
zik d·~ çalıyor, mu. 
hakkak ki, plajda 
çok kaiabalık var, 
diye seviniyordu. 

- mahzun duruyordu. 

Fak:ıt beş dakl • 
kaya varmadan 
tam t ır sukutu 
hayalle karşılaş • 
tık. 

Koc:ı plajda ya 
beş. y<Liıut da altı 
kişi vardı. 

Kumlar, odalar, 
deniz hep bom bo!l. .. 
tu. Arkadaşım be. 
nim yüzUme. b»ıı 

de on1111 yüzür:c ba 
ka kaldım. Ali: 
• -Yandık, tliye 
Jöğünüyor, ne ya
pacağ1z şimdi, nl' 

yapaC'.ağı1 ıimdi di 
yordu. 

Haksız da de . 
ğildi. Bu kadar 
zahmet!erle b i r r. ·:ıcıı bir fbmfet yapmi~ gibi çı7'1yo' ve dı,§un a?tır:a 

hayli de vakii k:ıy y:zk:aşıyorlardı .•• 
bederek buraya ka 1 

dar geldikten sonra, geriye eli boş dönmek, ağlanacak bir vaiiretti doğ. 

- Bir şey .yapamıyacağız, diyor 
du. Bu sırada gazinonun cazı tekrar 
çal:nıya başlamıştı. Plajın ortasına 
yerleştirilmiş olan iki kuvvetli hopar
lör, orkestranın biltün nağmelerini 
etrafa yayıyordu. 

Vakit ilerledikçe plajdaid insanla. 
rın adedi de tek tük arttı. Kumların 
üzerinde tunç renginde yanmış insan. 

lar, genç kadınlar görünmeye başla. 
dı. Ali art:k çahşma imkinını bul
muştu. Sağa sola g:diyor, deminden: 

beri atıl duran makinesini çalıştın. 

yordu. 

Ne yalan söyliyeyim, bn kadar ten. 
halık, can sıkıyordu. Biraz daha yü. 
zerek vakit geçirmek istedim ve tek. 
rar denize g:.rdim. Bir müddet yüz. 

dükten sonra yorulmuştum. Dinlen
mek için sırt üstü yatıp gözlerimi ka
pıyarak bir müddet böyle suyun üze. 

rinde durdum. Bu sırada bilmem na. 
sıl oldu, birdenbire müthiş b'.r patır. 

HABERCi 
(Devamı 12 incide) 

TAN' da 

AK AGU 
Neşenin Aşıkıyım, 1Akin sun'l keyfin ve 

keyif veren ııeylerin pek dostu değilim. I 1. 
yecekslniz ki, bUtUn dünyanın hoş gllrdu~ıı 

ınUkeyyl!ata hUcum etmek budalalıktır. O. 
labillr. DUnynda budalalık yalnız benimltl 
değil ya! Biç olmB.ZSa ben bu budalaca fik. 
rimi az çok ııağ'lam bir temel UstUnc oturta. 
b!llrim, Şöyle ki: 

Keyfin aloyhlnde değilim. Fakat artık 

söz götürmez haklko.tUr ki insan, keyif ve. 
ren ~ylere çabucak mUptelA. oluyor. Doğru. 

dan doğruya dimağ yani ln.sa.nlığın ce\•hert 
tızer:lne tesir eden bu maddelere mUpteH\ 
olmak ta adamı mah\'cdlyor, yoksa kıvamın. 
da kalsa kimsenin bir diyeceği yok 

İşte benim mUkeyyifat aleyhtarlığlmtn 

esası budur. Nice dostlanmm ayyaşlık )11. 
zünden harap olduklarını, işlerini, gtlçlcrinl, 

sıhhatlerini ve hattA evini barkım gaybetUk. 
Jerini görerek elem çekmişimdir. Onun için 

keyif veren ııeyıerc dllşmanım. 
Bu arada bilhMsa birisi var ki her söı.U 

geçtikçe tilylerlmi Urpertır: 

Bilhassa gençler, hattA Penç kızlar ve ka. 
dınlar arasında tahribat lyapan bu ak zeh!. 
rin nıcmlekcttc kökUnU kurutmak cidden 
bir vatan meselesi halindedir. 

Basit vwııbı.larla kolay istihsal edildiği 

için hergtın bir yenisi keşfedilen eroin yapan 
!arın çarpıldıklan cezalara rağmen hAI~ 

mütenebbih olmamaıannı bu işin geç.lrdlğl 
kolay ve çok kAra at!ctmcklo tıeraber sık 

sık keşfedilen bu zehir fabrlkacıklarını ku. 
rıınlar, işletenler ve bu ak ağuyu sntanlıın 

daha hususf ve acı cezalarla hırpalamak ,.e 
artık bu memlekette gençliğin kanını emen, 

onların hayatı paha.sına para kazanan cana. 
vrlara yer bulurunadığmı daha şedit ve lbl'('t 
verici hususi CC'Zalarla göstermek genc;'lğ!n 

selAmcU namına cidden arzu edilir bir şey. 
dir. 

(B. Felek) 

KURUN' da 

Japon tablyesı 
Japonlar tabii olarak §imali Çindeki ar. 

zularını asgaı1 bir fcdakArlık ile elde etmelt 
isterler. Bunun için bir taraftan Çin111ere 
karşı kuvvet göndermekle beraber. diğer 

taraftan diplomasi müzakerelere glri~lyor. 

lar: "Japonya şlmnlt Çini zaptetmek niye. 
tinde değildir. Biz yainız burada tebıımız 

için emniyet ve iktisadi menfaat arıyoruz,, 
diyorlar. lııtedlklerinl tatmin için de {!malt 

Çinin ııskert Japon kontroın altına alınma. 
ııını teklif ediyorlar. . 

Nankın' hUkômeU Japonlarn bu tP.kll!inln 
ne demek olduğunu biliyor. Onun için zah\. 
ren uzıaııma yolları aramakla beraber 'mu. 
kavemctc hazırlanıyor. Şimdiden şurada. 

burada mUsademclcr oluyor. HattA hu mll. 

sademelerin mevzlt muharebe şeklini aldıj!'ı 

da görll!Uyor, Böyle bir valyettekl vehamctı 

mUml,Un olduğu kadar saklamak Japonların 
menafii icabıdır. Onun için Uzak şnrltl& 

tehlike asla. ekEilmemcklc beraber ara sıra 
\inlilerin anlaşma yoluna glrdlkleı t, e.sl:cr. 

!erini geri tcltmeye razı olduklRrı tclgra!. 
larla her ltırafta neşrediliyor. 

(Asım Us) 

Iranla 8ram1zda 
yeni müzakereler 
Tahran, 23 (A. A.) - Birkaç zn.. 

mandanbcri İran hüklımetiyle Türk he 
yeti arasında bazı meselel.~rjn halli i
çin başlamış olan müzakere~er, yakın 
bir istikbalde imzalanaca~{ olan bir 
mukavelename projes:nin parafe cuil
mesile neticelenmiştir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:-.1::;:;:::::~: 

~~ Dikkat f H .. .. .. .. .. .. 
H Mahallelerinizde gördüğünüz ii 
ii bütün eksiklikleri, bütün şikayet· i! 
:: terinizi yapılmasını İstediğiniz !! .. , .. 
:: •e'-·1eri canınızı sıkan hadiseleri U 
•• 'S' J ' •• 

:i her saat, ister mektupla, telefonla U 
si ve asterseniz matbaamıza gelerek ii 
ii bize bildiriniz. i~ 
H Muharririmiz, fotoğrafçıları • H 
n m12 ayağınıza kadar gelip aöy- g 
i= le<liklerinizi inceliyecek, ,ikayet . ~i 
.: 1 . • ·ı . . .. :: erınıze veya temennı ennıze ga- :: 
:: • .. 1 --•-&- :: ii zetemız tercuman o aw.Kur. :: .. . .. 
:ı==.-n::::::::-.a:::=::::::::::::::::::::::::::::::: il 



4 HABER - Akpm poıtaeı 14 TEMMUZ - ı~s~ 

-=-ş-o1111!1911to~-r~le~r=in~~y!l!ı!!!!ı!lıeak~a~l~ad~ı~ğ~ı ·~ı ~ e K o N o M [ j 
(B~ıaraıııı~~~!.~ ... on•üratleaDitnotomobilln 1 Yerli mallar şilep ç i ı i k UskUdar~aki UçUnc:U komiser hmail peıine takıJmı§latdır. se r-g isi t 

de thkUdar ıoförlerirıe ayni tenbihdı Kuz~uncuk tarafından selen otomo SAaçu 1, gl yQonrQ Teşk ı· ı Ati andı rı 1 ı yo 
bulundufu için me~tr b!ltOn şoförler bil Üsküdar çarşısı • Doğancılar parkı • il 
işlerini, eüçlerini bırakmı l<ır "Şer1ok Karacaahmet tar:kiyle Haydarpaşaya .1. 
Holmeı,, li~e baş1arrtı~1atmış. Fakat bir inmiş ve istasyon önünde durunca için. Orerinde bü. Ecnebi limanlarile iimcinlarıTfl" 
hafta kızdan ortada bir der görülme- den fırlıyan kadın doğruca kişeye git • yilk gayretler sar., 

miş. Nihayet dün öğleden sonra saat m:ş ve Ankara için bir bilet almııtır. fedilen Dokuıun • arasın da şilep seferlerini 
altı buçukta Usklldar lskele~lndc duran Şofö:lerdon biri hemen istasyon ka· cu Yerli Mallar 

·~kolunu keyfiy~ttcn habetdar etmiş. Serg!si salı gUnU dev lef yapacak İsmail ve Ahmet isimlerinde iki şoför 

Kuzguncuk tarafından gelen ve süratlc 

geçen bir otomobilln içinde gözlerine 

ilişen bir genç kadının aranan kıza ben

zediğini tahmin edebilmişlerdir. İsmail 
ve Ahmet derhal kendi arab::ı.larma at· 

Ahmet Erkem 
öldü 

( Ba§ tarafı ı incidt> > 
daır, asil hlsJi bir arkafüı ı v .. vatan ce

ver !edakar bir e~ki askeri kaybetmi~ 
olmak demektir. Bü itibarlo ~u acı, yal. 

nıı HABER tahrir ailcs'.ne vt- HABER 
karilerinin ıamimi kitlesine ıcsirlni in. 

hi.ar ettirmiyor, bit çok a:ahrnetler ve 

aıaplar çekmi~ olan, fakat hct zaman ve 

her an memlek~tin refahrnd ha}atınt 

hasretmiş feda kar nesiJlerin de duyaca. 
ğı bir acı ve matem ehemmiyetini alı
yor. 

Ç<>eukların3, aileelne ve Hnıteclğine 

bu umulmaz felAket karşıaın(!r, sıı.bır te. 
menni ederiz. 

Ahmet Ekrem Hatmankaya baıta 

İngilizce olmak Uzerc: Almanca, Fran. 
sızca ve Arapçayı çok iyi bilir ve TUrk. 

çemizi, son devrin gayet açık ve özlü 
ifadesiyle tatlı tatlı yazardı. 

İngilizce ve .Fransızcayı Amerikan 
lcollejindc tahıil ettikten eonra \lmu~i 
harp esnasında Almanca ve Arapça öğ. 
renmİJti. 

Harpten sonra bir müddet Amerika. 
ya ğitmiı v~ dönüşte Avrupanın başlı • 
ca şehirler!ni dola~mıştır. 

İngiliz <iilini bir lngiliaden farkedil • 
miy~ek !r.&ahatte konuıtuktan ba§ka, 

İngilizceden Türkçeye oJJuğu gibi, 
TUrkçedcn tngilizccye muhtelif ehem. 

miyetli yazılar tercüme eden ve doğru. 
dan dof ruya tngilizcyi ana dili gibi 
yazardı. Muhtelif Amerikan ve ngiliz 
mecmualarım1a İngilizce olaıak hiki. 
ycleri intiıar etmiJtir. 

Amerikanı~ bundan bir mUddet ~v • 
vel Ankara bi.ıyük elçiliğini yapmı~ olan 
General Şcl"VÜ, Amer1kaya döndükten 
ıonra AtatÜl'k "ve yeni TUrklye hakkın. 
da gayet enteresan bir tetkik kitabı 

yumıftı. "Atatilrk nezdinde bir yıl el. 

çllik,, adını tlfJyan bu kitabı d limiz:e 
Ahmet Ekrem Harmankaya ~evirm1 tir. 

(8ugiinkU lran), (BugUnkU Arabıs. 
tan), (Orta Aayada yeni kc§iflcr), 
(Her memlekette bir kaç gün) isimli 
muhtelif diğer eserleri olc\uğu gibi, 
(Monte Kristo) nevinden halk roman. 
larındın bir çoklarını dillmize çevir • 
miftir. 
A~mct Ekrem, memleketimizde ço -

cuk edebiyatiyle uğratan başlıca bilgili 

muharrirlerden biri idi. Şehtimizin en 
ileri selen çocuk mecmualarında bir çok 

telif ve tercüme hikuyeleri, monologları 
ve tiirleri intiıar etmlş, en genç nesli • 
miz tarafından 5evi1e sevile "kunmuş • 
tur • 

Birdenbire ölümiyle biılt'ri anlatıl - ı 
' maz bir şaşkınlık ve elem içine düşU~en ! 

Ahmet Ekrem Harmankııyanın, kendi. 

siyle birlikte bir irfan hat'ne!ini de gö. 
t:.irdüğü muhakkaktır. Onu büt~n ta • 
nıyanlarla beraber Tanrı, bl:ı- de sabır 
versin. 

• • • • 
HABER 

Gazi Mihal ıade Nusret (Paşa) nın 
oAlu Ticaret Odası Neşriyat şefı ve 
HABER gazetesi muharrirlerinden 
Ahmet Ekrem Harmankaya bu sabah 
~ etnıittfr. 

Cenazeli 25 Temmuz: puar günU tsa. · 
• Clllda fıtinyede kayın pe.1eri Cemil 
(Pap) nın yalısından katdınlarak E • 
yüpteld aı1e kabristanına dcf nedilecek • 
tiı: 1 

ıdiğeri de kadının pe§ini bırakmamış, va aÇ;ılacaktır. Bu se 

:~":,;.~~·~:;;~::·;.~~~~.ı~:~~:j'~ :!;: ~:!:~::.!" :.~.: Topta n ihracat iş 1 erinde şi 1 ePç~ 
yaşlarında güzelce bir bayan olan bu ki sel gini n uğrndı ı 19 81' 
ankara yolcusunun aranan kız olduğu ğı muvaffakıyet. lik ferdi sermayeye bırakda"_..1 
anlaşılmış ve kendiıi tevkif editmittir. sizliği unuttura • Iktısat vek,leti yeni ihraç mevsimi ba§larken Türk şilep0iliğir.lıı ,

cağı KörlilUyor. 

Terfi eden 
ak~m ve müd
deiumumiler 
Adıtyc kadromınt1a bul t.ernıer oıtnuı. 

tur. Buntan 'yazıyoruz:: 

40 lira maaııı tııı.anbw mUddslwnuml mu 
avtnllğlna hırtlAn mUddelumumı muavını 

Feridun Batana, 30 lira maa,lı lııt.anbul ua 

mıJ&vtnııtın Hukuk mez:unıanndan Artt 

Uo.."Vtş, 45 'ıra mutıı btAnbu1 aıalığına ter. 
fıttn fstaııbul &."".Ufndan KAttt, 85 lira lllU§. 

lı 1stanbUI mllddelumumt ntua•ln1lglne ö. 
d n11' ıntıdüaluınuını muavini Orhan 30 lira 
m~~ıı Ka~ mU~delumumı muavlnllftne ts. 

kt MeeltJö:tU nıııadehımumııı tımıaıı Hakkı. 

3(1 llrıa rr.aa,ıı ilıtaııbW aıa muavlnllttne ı.. 
t.Anbu1 Mklm namıtdt Abdi, 40 lira maatlı 
bt.anbul mnd~hımumı ınusvtntıttM •za mu 
&\1nl Meliha 30 lira mt&fh Bursa m!l4MI. 

umumi muavınııtıne eekt Ukeı1 hAkhnler. 
den Kflmal, 40 ura mAAflı litanbUt mtıdı.'lel . 

umumi muavlnllflnt ttrtlan btanbut mlld.. 
deluınuıııt muavıııı Rllat, 40 lira m&llflt ta. 
tıuıbut auıh hAldmllftne uttıan aulh hikımı 

Ekı'6m, 35 ııra mu.ıtı Ankara aulh htklmll. 
ğlno Şile mtid<!elumuınlst ftasfb, 40 Ur& ma. 

atlı ~il• mOddelumummgen tor.lan DUz:ce 
sulh Mktını '.ı'evtık, ıo lira maaııı btanbul 

Jcra muavtııllğine Berra.ma mUddeJumumf 

muavini SaaotUn, 80 ura maa,lı Sllrd mUd. 
C! ıumt.ımı muavinliğine tıtanbul b&Jclm nam 
zec.'IJ Se)'fııllah, 40 Ura mıaııı tııt&nbUl 1111b 

hlklmlltıne Uırllttı t.tanbul 1Ulh h&klmf 

Mchm~t Nail, tO lir& maaştı Tetcan mUdde. 
hırnumtıığtnıı btanbl.ıı hlkln\ namudı Mu. 

harrem K~mal, 40 lira MAaeıı İ!tanbuı az: 
lığına tstanbul ua. muavini Recai, 40 tırt 

maaııı lstatıbtıl BUlh hlklml Alt bt&ıb\ıl 
htıkln•llğlne, 40 lira maaşlı Çatalca mUeddl. 

umumlllğin" tcırtJan Çatalca J'QUddelumuml 
si Ali Kemal tayin olunmu§lıirdır. 

~ilist·nin 
himayesi 
Amerlkaya 

devredfleblllr mi ? 
Vaşington, 2:1 (A. A.) - l:Iult, A. 

m~riktt bltle~ik dcvletlerinln Fil'~tin 

ilterlnde bir trtandayı kabu~e &'made ol 
du~ hakkın~a. İngiliz menabifnden 

ver:ıen haberler etrafında kat'i beya. 
natta bulur.maktan imtina etmiş ve 

yalnız §unları söylemietir: 

··- Bu, olsa olıa, nazari bir dUeU. 
nilştUr, yoksa kat'f bir teklif değil.,, 

Hilkumet mehti.filfnde f:gylendiğ'ne 
göre, Vaşington Uzerlne bir manda al. 
mak iatenıcmektedtr. F.easen Amerika 
blrle§lk cıevltıtlerl daha 1020 de bir 

nıand~yr reddeylemıeti. Buradtki ka· 
nııat mandanm muvakkat bir hal su .. 
retl olduğu ve bunu istlklllin takip et· 

mesi laumgeldiği merke!indedlr. t. 
ra.k, LUbnan ve Suriye bu suretle is. 
tiklalltrini almıe bulunmakta.dır. A. 

merlka birleşik devletleı'l, manda ka. 
bul etmtyecektlr. Fil:stın n1e!elesini 
&ayanı memnuniyet bir şekilde hallet
mek, manda $istemini 1cad etmiş olan 
devletlerin vaz·fesidir. 

Suudi Arabistan da muhnlif 
Medine, 23 (A. A.) - lbni!suuclun 

idaresinde bulunan ArabfstAnın blitUn 
§ehlrlerindtı bugtln Fmatinln taks"ml 
pllnı nleyhlnde pr.oteıto nUmaytşlerl 

yapılmı§tır. 

Para yerine bomba I 
Amman, 2~ (A. A. J - Bir ar&b ban 

kası direktörUnün evinde b"r bomba 
ve mühimmat depoau meydana çıkarıl 
mıcı ve mUClUr ınuavinl tevkü etmiştir. 

Direktör, hudud harici edilmiştir. 

. Sergi açılma • yeni vnzlyct Uıerlndc ehemmiyetle meşgul olmaktadır. ·ıe~ 
da.n evvel dokuz ~nedir Yerli Mallar Hiç eUphe yok k' Tilrklyc dıe nakliyat bakımından muntazam bit 11~ 

1 muhtaçtır. ÇUnkli ihracatımızın kısmı a tamını mevsime bağlı zirai 111 ,o'-
ı:rgllerini tertip eden 'M1lli Sanayi B r. teşkil etmektc::llr. Temizce, zedelenmeden, çürümeden ve :taman geı;ıncd~ :ıll 
liğlııin ı•mdiki birinci reisi Dr. Hnlil tehlik piyasalara arzı lazımgelen bu mahsullerin na.kli itinin ancsl' fPY 
Sez!rle görp"tUk. Birlik blrinf'i rcıai .6' 
sergi hakkındaki hazırlıkları c.öyle an.. muntazam &l}epçillkle baearılabllcceği ıı.nlaşılmıetır. 8,,... 
latmaktadır. Deniz tlcaret filomuzda &ilep ismini alacak 25 parça gemi vardır. _.dl 1 

en bilyUklcri azami 6000 tonluk ve en genci de 15 yaşını aekındır. ~Y~~ 
" kuzuncu Yerli Mallaı: ~ r;,l· kattlr ki, memlekette şilep ihtiyacı varken Tilrk Ueplerindcn mUhifll b~ ;.t' 

tinde AtatUrk TUrkiye8inln sınai var- ecnebi memleketler tarafından angaje e dilmiGtir. Teıkilltıızlığın bıl. 
lığını tam olarak canlandırmıya çah · • ~ mu~at.dlr. 

ııyoruz. Bu tetıeki eerglmlz daha zl. öğrendiğimize göre hUkôm(!t TUrk ihraç mallllrının nakliyat.J, be Jılll)llf 
yade m!llf sanayiln genle mikyasta sahada çalışan mllll muntnıam biı• şilepçiliğc muhtaç olduğu ve beyı~t U ~ 
bit' prc13~gandası mahiyetinde olacak. ı~v~ilik de artık ferdi mesai kudreti dahilinden çıktığı için bu teel<~I 
tır. Fabrikalarımız bUtUn nıamullt ve tin kurmas•na karar vcrm etir. Bazı Avrııpıı limanlariyle Tilrk ııın 
masnuatlarını biltiln çeşitleriyle orta. sında rnuntavım şll~p seferleri kurmak işini devlet Uıerine almaktsdıt·,j ~ 
ya koyacak ve bu suretle yerli malla. Toptan istlhMl olunan TUrk mahsul lı.tı gtrek dı& ve gerel:te kt.bOt ff( 

rm zenginlik"• kalite yüksekliği halk· Y"" ~ak,mmdan te§k lAtln"m'ş ~ll•p;iliğe muhtaç oduğundan : •.ı:" .)! 
ça anlaşılmı§ o1araktır. Bunun iç"n sa _s_e_rm_a_ye_y_e_bı_r_ak._·ı_lm_a_kta_d_rr .... _-------------~-• 

~:.::. •ly•de ıeıhı,. ehemmiyet v•rl· l"' .......... HA'ii"1":üJA .. :811r .. ! Ik t 1 sat Vel<ill 
Haın lanln ıratikler 927 • 037 yıl. f : 

lan araaında rnlm ıanayiin nasıl dev 1 yeni it ı 1 a 1 i K a r a b ü k e 
adımlarla terakki ettiğini en bar:z ee. i 
kilde gösterecektir. 1 rej· ı· m. n de 

937 1erglılnde dekorasyon ciheti 'ı 1 
ön pllnda naıa.rı dlkka~ alınmakta. lthalAt ve ihracat f şler!nin 
dır. BllhaaH SUmcrbank, Eti ve lş 1 muamele kısmı 
bankalarının. inhhıarlann fevk&llde Merkez 
dekoruyonlarnı burada zikretmek lı .. 

urlm. B k 
Sanayiimtzln Ve yeril malların bu an asına 

derecei tekemmUle yUk1elerek btjyle J İ d • 
bir sergi vUcuda getirebilmemizi mu· Veri me i lr 
hakkak ki birliğimizin hlmi re1ıl 

Başbakan İsmet tnlSnU tarafından 
gösterllen yUksek himaye ile eanayll 
her zaman koruduğu gibi dokuzuncu 

serginin kurulmasına ve devlet mUea
&eselerinln letıraklcrine himmet bu • 

)'llr&n iktıeat vekm Celll Bayarın ko. 
ruyueuna borçluyuz. 

Öyle Umld edlyonım ki, bu 1<ırglden 
sonra millt ıanayiimlzln dııhnt bir ter. 
gi blna1ına kavuşmaAı mUmkUn ola. 
caktır.,, 

ihracat 
artar-sa 

Bu seneki buğday 
mabsulUodeıı istifade 

hOyUk olacaktır 
Allltadar makamlarda. s:m toplanan 

malt'lmat, bu seneki buğda.y rckoltem1. 
zln ceçen senedtın yUzde bee gibi ıa· 
yet cUı'i bir miktar az oldJğunu gös
teriyor. Fakat buna. mukabil eu haki .. 
kat de öf~nllmiştir ki, 937 buğday 
kalitesi h 1 ~bir vakit glSrUlmemie ko.. 
dat yUksektir. Bu vaziyette ihracatcı. 

lar bu sene nirk buğdayından Avrupa 
piyasalarına mUmkUn olduğu kadar 
fazla ihracat yapabilmek imkanının 

doğmasını temenni etmektedirler. ÇUn 
kU bu t.tkdirde TUrk buğdayı A'vrupa 
pfyasalannda f evkal!de b'. r şekild'e ta 
nıtılmış olacaktır. 

Ge~en eene buğday rekoltemiz tam 
3,769,312 tondu. Bunun ehe.mmiyetinl 

&nhyabilmek icin daha evvelki senelc.. 
rin rekoltelerini gözden ge~frmek kA.· 
:t;dir: 

1932 
1933 
1934 
1933 

1.9315 .. 800 
2.671.200 
2.713.732 
2.'521.277 

Ton 
,, .. 
" 1933 3.i69.~12 " 

Şimdi yap.lan hesaplar gösteriyor 
ki bu Mne de buiday rekoltemiz 3,15 

Yeni ithal rejimi kararnamesi tat. 
b!k mevkilne girdikten sonra aradan 
ıecen llk hafta kararnıı.c1~ hakkında 
ıarih bir fikir verdi. SUyUk bir hU3-
nUniyetle hazırlanan \'e iktıtadlyatt. 

mız icin çok faydalı madı.leleri ihtiva 
eden bu kararnamenin hakıkaten yenı 
ve bU~1lk bir adımın esası olduğu gö. 
rUldU. 

Bu rejim hakkında da - her ~aman 
oldufu gibi - itirazlar yükselmedi de 
fil; fa.kat bunlar kolaylıkla izale edl. 
lebllecek noktalar Uzerind~ yapılmı§a 
b~rudyor. Hem lktısat veknletinin de 
bu yold& yUrUdUğü ve derhal icab e
den tedbirleri almıya başladığı görü. 
lUyor. 

Yeni karamanı~. Uzerinde durulma. 
fa. defer bir hakikati ortaya koydu: 
Devlet yeni hareketler yaparken tica. 
ret ve aa.nayi erbabının, bi:- kelime ile 
ıe aahiplerinin, ıızami kolaylığı görme 
ıl için genle tedbirler koyuyor. Bu, 
her vesile ile görillüyor. "r'aknt ki.ğıt. 
tak! dUoUnceler tatbike.tt& yiiıdo dok. 
Mm kaybolmaktadır, Bu knyıbın se. 
beplerlnden mUhim bir krf,mmı idare 
maklneafnin devlet dil§ilncesindeki ge. 
nişlik ve olgunluk kadar sürati ikti
aab ctmemeıinde aramak lazım. 

Son kat arname ile bu hal bir defa 
daha glSl'UldU. Kararnumenin ihtiva et 
tıği madde1erln tatbikatında akiiama. 
lar farkediliyor. 

Blıe öyle geliyor ki, gerek ithalat, 
gerek ihracat işlerinin bütün muame. 
le kısmı Cumhuriyet Mel'kez Banka .. 
sına mal ed1lee çok isabetli bir hare
ket yapılmıı olur. O zaman gUmrü. 
ğUn vazifesi olan muayene l&i kendili. 
iinden &yrıhr. Merkez bankasına pa. 
ruını yatıran ithalatçı makbuzunu 
gUmrUfe getirince malını çeker. 

Mademki kontenjan tamnme.n kalk
mıetır. Bu eeklin ta.tbikına da engel 
yoktur. 

l'. Güneri 

mflyon ton radde!fnde olacaktrr. 
103() buğday ihracatımı~ 1935 ten 

hemen yarı ynrıya az olarak 34.203 
tondu. Bu sene çok fazla. olması şaya-

gidiyor ~ 
Bir müdettenberi şehrirniıde~ 

nan tımaat Vekili Celll Baylft t' 
ba günü §ehrimizden Zongııld•,,ıl' 
rtket tdeeekdr. K8ınür ha\'.tıısı ~ 
kikler ya})4cak olan Celil Bay~ 
KarabülCe g~çecek ve kur~lm utıl 
demir ve çelik fabrikaları ınta&' 
den geçirecektir. tır'; 

Celll :Sayarın KArabUkten '~ı4l' 
reye gideceği henUz rnalörn dd 

Mısır, susaın ~" 
darı mabstıl 1>

11
, 

Son toplanan malumata ıöıe. ~ 
mısır, susam ve darı rekolteS1ıs'J' 
yıldan biraz noksandır. :sun• deıı r' 
kuşyemi rekoltesi ıeçen sene 

'azladır. • riJ~feY 
Geçen sene kuşyemlerimıı ~ ı 

yatlarla satılmıştır. Şimdi hır t(ıu 
yoktur. Bu sene de iyi !iyatl•~1:. 
ri bulacağı muhakkak addet! 

Küçük 

ekonomi ... .... liİlliİlı..... -
haberi~ ı 

t'") 
• Sanayi umum müdUrU ~e ılil"/ 

ithal rejimi etrafında atınmıtjl 1 }. 

olan bazı tedbirleri almak uıet 
raya ~itmi~tir. . . ,ut' ij 

• Buğday fiyatları son 11'
1 

./ 

de 8 para kadar yükselıniıtir· 6' 
* Franıız fratli'ı dün bOrt~ıJ~~· 

yükselm:ıtir. Türk borcu .,e . 1or 
yet Merkeı Bankası tahviUet1 -ıJ' 
mektedir. iı.ıf ~~ 

• İktı.at Veklleti mUfettiJf',. 
rimitde tenelik teftiılerine b8 ıı' 
dır. ~ tı'~;I 

• Esnaf Cemiyetleri ıene1r'11 cY 
men ıelirleri olan 'J8.000 ı1 / 
men ta.'ısil etmişlerdir. eti 

• Ticaret borsası idare h~Y 
paıarteai gU.nU yapılacak~ır ..ı'~ 

• Evkaf ıeydnliklerlnıl1 l'"';J 
Italyadan mUteha.aırı uıta1'~ ., 
cektir. Bunu niçin evkafın b ( 
ftalyaya gidecektir. _ ,~IJ 

• İ§ Bankasının Hatay~~ 
benin biltUn hazırlıkları i ııif 
tir. Küpt reamine burad•" r j 
gidecektir. 

1

-;'j 
• Benıln ve petrol fiy•tıa,'1 ~ .J 

hanrlanan rapor Uzerlnde~ı ~ 
pazartesi günü biteceıctfr. 

·r 
• Tiftik fiyatların.da bı 

başlamıştır • 
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Mlji';',ST6RIHI 

, 

1 
.. Yazan: Şaılot Pıtm 

~gılızceden tercüme kalb ve his romanı 
~ -5-

"eıt 
1' ~uıı 8C\1i d . • 

yor u. Çıft'1likteıı btı§ka bir ~eye cıkı1 crdfremfyen bu 
Ya mil§fik .adamı seviyordu 

•üne ı "~ Yava • · ba1~e er, ha§ka f~ ıçınde ba§ka dü. 
~ dr. latidad rzu}.ar kabarmıya 
rııP:hl'ttal·k . ıdn.ı korletmek hak· . • uı mıy ı} Ha H 
%ı.ı &ahaların l Yır.. ayatm 
ı.. ..ıaıı ·• a atı m · ·d 
!\tııd· . ıatifade " a~ı ve ısb a· 
~ b~1ni evde al k Unesı lazımdı. 
b. ır d ı ''Ynl k . . 
llıd ' ı~arıya . a ı.;ın sc· 
~~ 1' Bu dakik gıtınek içinse sebep 
ti. atırıa karı b· a.tla alaceaı karar 

ır ır'k ' t '1 amct verecek· 
v l"tluh b 

-1( a beti: 
C lllt diye ba .. 

'Ul'\lru ve Y"k grrtyordu. 
V Citı diyor~ aelmek arzusu: 

l'c' cyn bu u. 
l "· ail son ~v . . . . 
'firar c muhitiı d 81Yeyı dınlıye-

Vc d' 1 en 1 lca r ı. u2ak aşmıya 
dirdiğ" tarını nnaa 

~ alrı~ ıarn="':l bir ~c b~~asrna bil
dı. Anababasrnın elf . •oylemediler. 

B :t..•ının reno' crı hafifçe titre· 
C\ua: el attı. 

· ...... lat eli •ın d c . :tin 'b· 
ı • Cd' IS gı 1 h 0,11lıi'a ı:· Demek ki a!ekct edebilir. 

~ıbarlık arar Verd' kıbar bir adar1' 
~U Yet' • kendi doin. Bence, hakiki 
kcnd· ı unut- ısduğu ve b" "d"· 

ı ev· ·•ıarnak} uyu u 
~n~k ındcn, kcnd'a olur. İleride, 
'11ı.ıı. f,kolurı,n, belk·a~raba.ndan u· 
I;- ........ a:t adam olm ı ıstediğini :>l· 

ıç bir~ l'l bunu Ya arnış olursun. 
\! illan ~nıam bab .ı cyrı b ... a ... 

~an .ı unL bi ' \;1°id .. &Clfı tnn · 
d 

t ~' .. rl ui\ı Yerd eııyle babasın· at ., a a·· en ·f 'h 
U QÖ l ~;-lerk 1 tı ar duyar 

~Otdu. t crıni kene; ~nnesi, şefkat 
Nih ısınden •yırmı· 

ai'et • 
bi111 ~Ve~. d~ . 
acrı ı kaı ~ı. Sen 'd' ... e ~n· a~lc F k aı ınce kal-
·ıı n ın · a at • 
~ c katla n"rnuı, Qıdeceğine 
b İftjL r sevdiC>· ~ernnunum. Se-
\ı .I_ ı_ 'lfll' et . e.ırnı s • 1 

ru ~ıtik da tıfirni h. enın e ne ka. 
...... ~· Sc a. olduk' ıç bir zaman 
... ,ııl'li"' nın b' ."u kadar b'I . 

·•ı. 121 'U ı mıyo-

kıı:ı lı.~ Ve nutmıyacağma 
tr. ~t111~i ~. F' reyz . . 
"\i~ C)>n k boi'lcce krın evıni brra· 
~ ~~~atları ararlaştırrlmt§
~vırı_ s·ti. 1<~:1k kuvvetini tcc. 
~ .. ~~l'lı ıt ~ey y. 0 <:.! ;·akurane 

. Sat 1\" \'ctdi~· lcıbcrt e giderek 
'~~: 1 •rarı bildirdi· 

ll?ı L·. 
Q()~le L.· 1llf 1 •• 

~rar verece-

ğinden emindim. Çiinkü akıllıca bir 
karar. Büyük knbiliyetlerden isti· 
fade etmek lazım. 

İhtiyar çiftçinin heyecanı, ıöz 
söylerken dudakları ti.triyen kanır 
nın hali, mühendise pek dokundu. 
Bundan sonra geçen günler zarfında 
çiftlikte güriiltüsüz bir hüzün vardı. 

Hazırlık yapmıya lüzum yoktu. 
Çi.inkü mühendis, Veyn'e lazım ola
bilecek her şeyi Loıldrada tedarik c· 
deceğini söylemişti. Çiftçi ile ailesi, 
bu ıözlerin manasını çok iyi anlamış 
lardı. Çünkü verecekleri şeylerin 
hiç biri i~e yaramryecaktr. 

Stifen çok kederli görünüyordu. 
Zevcesi ~ekildiği köıede iİzli gizli 
ağlıyordu. Dea F ortda gelince o, te· 
essüriinü ortaya vuracak bir kelime 
bile söyliyecek vaziyette değildi. 
Yalnız sevinçli olan Keyt'ti. O, kar
deşinin kibar bir adam olacağı düşün 
dükçe kabına sığamıyordu. Çünkü 
onun hayatındaki değişmenin kendi 
hayatına da tesir edeceğini umuyor· 
du. 

• • • 
Bu yttz sabahı, Veyn erkenden 

kalktı. Değirmene, dere kıyısına, 
Holvut ormanına, tepelere, tarlala· 
ra gitti. Daha kiiçük yaşındanberi 
görmiye alıştığı her feye, her kö§eye 
veda etti. Artık ayrılma zamanı 
gelmi§ti. 

Sıcak bir teı:nmuz günü, Veyn, 
babaıından, anaeından ve karde$le
rinden ayrıldı. Kız kardeşi arka;.n. 
dan: 

- Veyn tekrar geldiğin zaman 
seni kibar bir ndam olarak göreceği-
me seviniyoruz . diye bağırdı. 

(Devamı var) 

a•1 •ene ev~•• bugUn .................................... 

Macar ve 
Fransızlar 
15000 Tiirk şehit ederek kanlı 

bir harbe giriştiler, lftkat 

40000 Türk 
askeri kat kat 
fazla intikam 

aldı 
.ıB:J6 yılı 24 temmıu ııUnU, tiU etne evvtl 

bugün, Türkler a.leyhirıfı h&Zırlanan muaz. 
zam bir sefer lç;in harekete teçlldi. 

Harp, Macaristan il• TUrlUy• aruınd&Y
dı. Bir sen:ı evvel Macarlit.&ıi kralı Sl&il
ınund Nliboluyu muhasara ederek zaptetmi' 
u. Şimdi Franaanın da yardımını temin ede. 
rek harbe glrmte bu!U!luyotdu. EleClen giden 
Nttbolu tekrar •I• ftÇlrlleteltU. 

... . ... 
Vodln Uç yUz ktıt ile zaptedlldikten eon. 

ra Orsuv• beş gün muhasara ile alındı. Bu. 
ranın yerlileri Türk muhııtızlan çıkarak 

Macar kralına teaıım olmuflardı. 
Rako da bUytık bir hUcum Ue zaptedlldi. 

aurada bulıınup teslim olanlar hl<: olmazsa 
ölümden kurtulacaklarını umarlarken lnW. 
aızca kılıçtan geçirildiler. 

BUtun bu lşlerdl'n ııonra muttettk ordular 
Bltmıı hin klıt olarak NilbOll öntınde toplan 
dılar. tıte 111111 harp, burada olacaktı çunıcu 
dll.,man. kat'I vt amanııız bir intikam aını.a. 
ğa h81.trlanıyorıtu. 

Muhafız kıım1U1danı Ootsn Bey, Bayeli. 
din imdada yetıoeceflnl umuyordu. Bunun 
11:ın bUtUn hUcumlara bUyUk bir cesaretle 
rnukabele etmflff' azmet.mit bUlunuyordu. 

ırranaız aal<erıerl Dolan Beytn mukan. 
meU ile alay ediyorlar, zafer lçlıı acele eL 
menin manasızl~mı ileri ıUrerek kadınlarla 
eğleniyor, zevk BtlrUyortardı. 

Ba~·ezıt. dllşmanm bU aman vermtk l•l•
mıven hllcumlarına mllthl!5 bir darbe indir. 
mek azim ve kararile ilerliyordu. 

DU§man gllzcUlerl Türk ukerlnln ilerle. 
mekte ve glttikr,e yaklqmakta olduğunu 

görerek kararg!ha geldlklert vakit mareşal 
noıılkolet hiddetle hayltırdı: 

- Yalancılar .. Buraya hanrt TUrk at'kttl 
gellyorn:uı, ıılz korkak lnsanlar8l:ı.tz. Yoksa 
as;açlar gözler:lnlze Türk ükerl ml gl!rUn. 
dU!. 

Ve sonra llA\'e etU: 
- Asılsız bir haberle orduya dehıet ver. 

dlğ'lnlıden dolayı beplnlıln kutaklannı keı. 

Urcceğlm. 

.Şl:ivalyeler s~lertnln bUtUn kuvvetıerlle 

bağırıyorlardı: 

- Gök dUşecek oıaa mııraktunnwa tu. 
tarız. 

Tarih, ıtsv&lyelerlıı bu eözlet\na mulCabll 
Bayezldln ıu aöıUnU kaydeder: 

- Yakında hayvanıma Sen Plyer klllseıl. 
nln mihrabında yulaf yedlre<:eğlın. 

Bitaraf tarlhl~r. Bayezldln böyle bir töz 
sarletmtyeceğlııl kl\ydetmektedlrler. Bayezit, 
belki Sen Piyer klUseıınt zaptedece(lnl sl5y. 
ıemııur. Fakat Hrtıtıyanlt.rın dahi oıaa 

bir mlbedde hayvapa yulaf yedirmek arzu. 
su duymadığı muhıtkkakttr. Ancak Türklere 
yapılan ıultlmlert gtsrdUğll. duyduğu itin 
huırlanı!ığı ınUkamı çok korkunç olacaktı 

.. . . 
Bayeııt ukert ııe dQımana alh mu yak. 

taetı~ı ve en önde fiden Azaplar yayıımata 
ba§\adıklan vakit Fransız ve Macar uker. 
len har<ıkcte gcctlltr. Franıızlar: 

- Bu harbin ıerefl bizlrn olacaktır. diye 
batırıyor ve çıırınca alklflıyorlardı. tık 
harekAtta ete ıeçlrdiklerl eatrleri kılıçları 

il• hlc merhamet etmeden dotr&dılar ... BU. 
varller o kıdar ftddetıe bUcuma re<:Uler, 
ki l!n safta bulunan TUr'k aalcerıerı dafıl. 
dıft flbl Y•nlçerller de yonıldulu. Muhare. 

be meydanında on bin TUrk l!hlt edUm.l~l. 
İkinci hücum da FranMZ ukerlerlnlı:ı lehin.. 
de fnkfıat l'.1erek bef bin klfl tehlt ettiler. 
Ceaaretlerl kat kat artmııtı. durmadan llt 
aUrUyor, haykırarak ilerliyorlardı. 

Son kuvvetleri de yok etmek için atıldık.. 

Tonton 
a mca 

Ve radyonu 
otomobll 

Nezaket timsali 
iki çocuk!! 

- Buyurun .•. 
- Yok olmaz. Rica ederim. 
- Buyurun nllah aşkına •• 
- İki gözüm kör olsun ki çıkmam. 

Siz buyurun. 
- Nasıl olur efendim, buyurun. 
- Taş olurum! 
- Siz önden, ben arkadan! 
- Hayır, siz önden ben arkadan 1 

• * • 
Arıladmız, değil mi? 
İki kişi kapınır. önüne gelmiş. biri· 

birlerine -- Sözüm ona - ikram cdl· 
yorlard.I. 

Biı:dc, biçareler, onlar tc§rtf buyur
ıunlar da kapının önü •!itlaıtı diye "ya 
sahur., çekiyorduk. 

Nihayet, çok tükür, geçtil@r. Yerle
rine oturdular. Biribirlerine hatır ıor

maia bapldılar: 

- Peder beyefendi afiyettel:lirler in. 
ta11ah.,. 

- Vılde hanımefendi nuıllar? •• 
tıah .... 
Yanımdaki arkadaşa: 
- Of, cannn ııktldı bu kadar neaa

ketten 1 Patladım doğrusu, • dedim. 
- Ben de ..•• 

UçilncU bir arkadıı§ kendi kendine 
gülmeğe başladı:. 

- Ne o? ... Senin de mi sinirine do
kundu? ... ıcliye sorduk. 

- Hayır .... Aklıma bir hil:!ye geldi. 
Anlatayım. 

Ve anlattı: 

• • • 
Bir varmıı bir yokmuş. Bir kadın 

varmış. Fevkallde nezaket mer&klısıy· 
mış. 

Günün bir:tic1e, kocasından hamile 
kalmış: 

- Aman, şu çocu~u dü~ürelim! de· 
rniş. 

- Niçin, hanım? 

- Niçin olac~k? Eıalemin evl~dına 
bakiyorum. Çok haşari şeyelr ... Ne ter
biye, ne nezaket .. Şimdi, devir kötU !de
vir •. Benim de çocuklarım ayni suretle 
terbiyesiı oJurlarııa diye UzUlilyorum, 

- Aman, terbiye ederiz. 
- Terbiye fıtridir. Doğuıt:andır. 
- Belki bunun da bir çaresi bulu-

nur. Soralım: Hocalar, doktorlar ne di
yecekler. 

Hocalara sormuşlar. Bunl;r demit
ler ki: 

- Kolayı var: Dua ederiz, şerbetle
riz. Evladınız, d:ıha karnınızda iken 
nezaket peyda eder. 

Doktorlar da bunu mümkün gör. 
mUşler: 

- Şimdi, telkin usulü diye bir usul 
ruhur etmiştir: Her sabah "evlldım na. 
rik olacak! evlldım nuik olacak ı .. di
ye kendi kendine telkinde bulunsun ı 
Bunun bir faydaaı olur. GtsrUrsünUz 1 

Bu suretle hareket etmişler. Bir 

--------------
lan kUCUk bir d&fın arkuında henU& harbe 
ıırmemıı ve blr ormanı andıran kırk bin 
fUzlde TUtk ukerl ile kar11l&11nea ~llfırClt. 

lar, Kaçmata başladılar. J'ak&t kaçamadılar 
ÇUnkU kırk bin kl~I o aaatl bekliyordu. Göz. 
ltrl kırartan bir harp bafl&dl TUrk mızrak_ 
lan durma1an aaplanıyor, dU,man aakerıerı 

kaçmalt isterken kendilerini cıumun kuca.. 
ğına atıyorlardı. 

Harp etmete mukavemetleri kaJmıyanıar 
teıllm oldular ve Bayezld on bin ealrl kılıç. 

tan geçtrttlkterı Mnra dlterlertnl affetU A.. 
ısllzactclerl d,. hapsetUrdl. 

MtJıpu81&r, on bin dUka kıymetinde bir 
altm meyve tab&ğt, Ur,: hayvan yUkU ergu. 
\"&nt kuma~. ince Reyma bezleri, BUytık ta.. 
kend<!rln zaferlerini tasvir eden halılar Ye 
iki ytlz bin dllka mukahlltnde hllkQmeUerine 
iade edildiler. 

Niyazi AHMET 

yandan tesbih ve dua, bir yandan teı· 

kin ... Neticede dokuz ay on gün olml!ş, 
Fakat ağrılar başlama:nış. 
Çocuk yok! 
On ay? .... 
Oene yok .. 1 

lki sene, beş sene. on sene.... Ço
cuklar doğmuyot , 

Boyutta dolHOl'llıra milr~CHat e6et· 
lermiş . 

Bir muayene, bir muayene,. .. 
Gebeliğin bUıüı alametleri görünu .. 

yor. Karın dolu 1.. Behemehal hamile· 
ainiz ... 

- Evet .. Ben de karnımda kıpır• 

danmalar hissediyorum ... Fakat niçin 
doğmuyor? 

- Fennin izah tdcme<liği bir hAdi&e. 
Şaşılacak bir hal.. •• 

Nice profesörler toplanrı·u~. hi!psi de 
bu 'bir türlü doğuramıyan kadının ma
cerasına merak sarmış. 

Nihayet, günün birinde, altmıı ya. 
gına giren kadın ölmü!j. Doktorlar, aile· 
sine müracaat etmişler. 

- Şunun karnını açıp bakalım va. 
ziyet neymiş anltynlım? - demişler. 

Bir c1e otopsi masasına yatırmışlar 
ki ne görııünler: 

Kadının karnınlt.A iki çocuk .. tklıılnln 
de yüderinde sakal bitmiş. Biribirlcrl· 
ne: 

- Siz buyurun. 

- Hayır. Estafirullah... Önce ılı 
buyurun .... - diye yol gösteriyorlar ı. 

Hiç biri doğmuyor! . "' . 
İşte bir mlifrit nezaket hikayesi... 

Kapıdan çıkarkc:n "Siz buyurun! .. diye 
ısrilr edenler :>tursa bunu anlatır6lnız. 

(Va-Nıl) 

Aşka lkaıırşo 

sn91cır1te u 

Amerikan film yıldızlarrndnn 
resmini gördüğünüzSally Gray E.~ka 
kar§I kendisini 200.000 Jngiliz lira· 
sına sigorta ettirmeğe karar vermiş· 
tir. A§ık olursa kendisine büyi:k bir 
para temin eden yıldızlığı terke mec 
bur kalmaktan korkuyormuş . .A~cck 
böyle büyük bir tehlikt-ye• giıecck 
bir kumpanya bulamamaktadır. Keıı 
disine fena bir reklam değıl 

HABER 
AKŞAM POSTAS1 

/DA HE: :E \'/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'usta ı.utu11u ı hılnobul 214 

Telgraf adresi: ıstencuı HABER 
Yazı ışıeıı telefonu: 23872 
idare, ilan ,, ı 24810 

ABONE ŞARTLARI 

St•ncllk 
o •.)lık 
3 il) tık 
1 D) lık 

1'ürhlgc Lcnf'bl 
1.400 lir. :?.700 l\r. 
nıo ., ı.4~0 ,, 
400 ,, 800 .. 
ı~o " soo .. 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Ba1Jıldıfiı ger < VMı. ır J ıtlatbaaıı 
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Yarınki deniz 
bayramı 

Modada çok zengin hir 
programla yapılıyor 

Dzmlrcdle 

Altı liraya 
16 yaşındaki 

Kızını teslim 
eden baba 

Zavallı kızı berbat edenle 
beraber adliyeye verildi Yarın Moda deniz klüb:i ı;enelik bay

ramını Modada yapacaktır . 
Yarışlar sabah saat on buçukta baş. 

lıyacak, öğleyin bir, bir buçuk saatlik 

bir istirahatten sonra akşam geç vakte 
kadar devam edecektir . 

Gece de sekiz buçuktan sonra donan 
mış alamanalarve sandallar bir resmi 

geçit yapacaklar, bunu, deniz klübün -
de ve iki vapurda başlıyacak olan balo 
takip edecektir . 

Yarışların programı 

• Saat 11,15: Dört~:ik skifler yarışı. 
Klüplcr arasında. Mesafe 1600 metre. 

Saat 10,50: İki çifte Skiner yarışı. 
Klüpler arasında, mesafe 1600 metre. 

Saat 11,lS: örtlük skifler yanşı. 

Klüpler arasında, mesafe 1600 metre. 

Saat l 1,40: İki çifte skif1er yanşr. 
Kadınlar arasında, mesafe 800 metre. 

Öğleden sonraki müsabakalar 
Saat 13,30: Profesyönel kürekçiler 

arasında 1600 mere mesafede, beşçifte 
alamana yarışı, ayni zamanda yelken 

yarışı. 

Saat 13,45: Üçmil mesaf~ üstünde 
14 K. Dingi yarışı. 

Saat 14,- : 800 metre mesafede 

tahlisiye sandallan yarışı. Ayni zaman
da 12 M. Şarpi yarışı. 

Saat 14,15: Üç mil üstünde Yole 
yarışı. 

Saat 14,20: Dörtlük klüp :.kifleri, ka. 
dmlar arasında, mesafe 800 metre. 

Saat 14,30: Deniz Ticaret Mektebi • 
nin yelkenlileri arasında 3 mil üstün -
deki yarış. 

Saat 14,50: Amatörler arasında su 
ü~tünde kayak. 

Saat ıs,- : Orta boy kotra yanş -
lan. 

Saat ıs.ıs Büyük kotralar yarışı. 
Saat 15,10: Yedi çifte lüks piyade . 

ler yarışı. Mesafe 1600 metre. 
Saat 15,30: Altı çifte kancabaşlar 

yarış. Mesafede 1600 metre. 
Saat 16,10 40 metrede mübareze tek

neleri. 
Saat 17, 1 O: Deniz skifleri yarışı 1600 

metre. 
Saat 17 ,2 5: Mtibareze'tekn.?leri oyun.. 

lan. 
Saat l 6,-: Yağlı direk müsabakası. 
Saat 16,30: Can kurtarma manev • 

ralan. 
Deniz klübü halkın bu büyük spor 

gününden istifade edebilmesi için be
dava vapurlar temin etmiştir. 

İzmir, 23 - Kuşadasında çok iğ. 
renç bir hadise olmuş ve bir baba öz 

kızının namusunu para ile satmak vic. 
dansızlığını göstermiştir. 

Duyduğumuza göre Kuşadasının 
Güzel çanlı köyünden kıpt! Yaşar a-

dında bir baba, 16 yaşında San iye a
dındaki kızınr, birlikte tütün ameleli. 

ği yaptığı Mümine altı lira mukabilin. 

de teslim etmiş ve Milinin kızı kirlet. 
miştir. 

!ş adliyeye intikal etmiş, Mümin 
tevkif edilmiş ve kızın babası elli 

yaşlarında Yaşar da adliyeye veril. 
miştir. 

Festival komitası 

Tenis turnuvası 
Tertip etti 

İstanbul festival komitesi, şehrimiz. 

de eğlenceler esnasında büyük iki te
nis turnuvası tertip etmiştir. 

Maçlar, T aksimdeki Dağcılık Klübü 
kortlarında yapılacaktır. 

Kır kupası 

İlk müsabakalar • Türk ve ecnebi • 

yalnız İstanbullu tenisçiler arasında 
olacaktır. 

Bu turnuva beş kısım ji.7.......uu1o ya. 
pıacaktır. 

Bu haftanın müsabakaları 
1 - Tek kadınlar. 

2 - Tek erkekler. 

Altı haftadanberi devam eden maç -
lanmız önümüzdeki hafta nihayete ere. 
cektir. 

Futbol mevsiminde olduğu gibi bu 
mevsim haricinde de çalışan bir çok 
klüplerimiz vardır. Faaliyetleri mahdut 
olmakla beraber verimli ve sırf spor 
enerjilerine dayanarak bu klüpleri ça . 
lışmalarında teşvik etmek ve matehas
sıslarını spor sever gazetemizin kıy • 
metli bir hatırasiyle ebedileştirmek için 
tertip ettiğimiz oyunlar bu haftadan 
sonraki pazar da nihayetlenmiş olacak. 
tır. 

Geçen haftaki yazımızda da bahsettiği. 
miz gibi bu seferki maçları Rami idman 
A ile Aksaray B takımları kazanmış 

m1nzarasını gösteriyorlarsa .da puvan • 
l:ır üzerinde değişiklikler yapacak daha 
iki haftalık oyunlar vardır. Bilhassa Ak 
s:ırayın Yıldız takımiyle bu ha':ta Bakır 
köyde yapacağı maç, günün en heye • 
canlı maçı olduğu kadar neticesi de 
mc~kük olan oyundur. Oyun kabiliyet
leri aşağı yukarı biribirlerinin ayni ol • 
duğu gibi bilhassa B. takım puvanları 1 
da lıir aşağı, bir yukarı biribirini kova • 
lamakta.drr. Kat'i netice bu hafta alına . 

caktır. 1 

Bozkurt sahasında yapılacak karşı • 
laşma Karayclspor ile Alemdar arasın. 
da olacaktır. Karayel takımı bu sene 
teşekkül etm'ş ve eski Halıcıoğlu klü -
bünden ayrılmış bir parçadır. 

Yeni t:şekkül etmiş olmasına rağ • 
men sahalardıt hakikaten bir karayel 
gibi esmektedir. -
ls!anbulspor 

atletleri 
Bu gün Bur8aya 

gidiyor 
Son seçme müsabakalarında iyi dere. 

celer alan tstanbulspor atletizm ekibi 
bugün Yalova yoliyle Bursaya gidecek -
tir. 

Atletler yarın Bursada, Bursa atlet· 
!eriyle karşılaşacaktır. 

Siyah • Sarılıların 800 ve 1500 metre 
ile Balkan bayrak yanşında yeni birer 

derece yapmaları kuvvetle muhtemeldir. 
istanbulsporJu atletlere muvaffakıyet. 

ler dileriz. 
nı temennidir. 

1 

Bugüne kadar yaptığı maçların bir 3 - Çift erkekler. 
çoğunu kazanını§, mali vaziyeti müsa. 4 - Çift ka.dınlar. 
it olmadığı için uzak sahalara gidemedi- 5 - Çift muhtelit. 
ğinden hükmen mağlup olarak kupamı. Bu karşılaşmalarda dömi finale ka. 

zı bu yüzden kaybetmiştir. Hasmı Alem. lanlar büyük festival turnuvasına gi. 

dar sporun son günlerde kuvvetli bir rebileceklerdir. 

takım çıkaramaması bu oyunun lehleri- Bu müsabakalar 31 temmuzda baş-
ne biteceği zehabını vermekte ise de lıyacaktır. Büyük festival turnuvası 
kat'i netice hiç şüphesiz ki ı:ıahada belli ise 8 ağustostan sonra olacak ve bu-
olacaktır. na Ankara, İstanbul ve İzmirli spor. 

2S.-:.7- 1937 de yapılacak maçlar: cuların iştirak edeceği gibi Balkanlar. 
istiklal sahasında: J dan da birçok tenisçilerin dahil ola. 

cağı ümid edilmektedir. 
Saha komiseri Mehmet Sırrı Hoşgör. --------- - ------

B. takımı. saat 14 de. Hakem Ekrem Fransa blsl k let turu 
Ecri. HAdisesi Belçikada heyecan 

Aksaray - Yıldız A takımları. lS,30 uyandırdı 

da. Brüksel, 23 (A. A.) - Fransayı bi-
Bozkurt sahasında: sikletle devir müsabakası esnasında 
Saha komiseri: Avni Baysal. Kara • çıkan ve Belçika takırnınm müsaba. 

yel - Alemdar: B takımları l S te, A. kayı terketmesine sebeb olan h8.dise. 
takımlan ı 7 de. Hakem: Bahaeddin U. ler, Belçika efkarı wnumiyesinde bü. 
luöz. yük bir h eyecan tevlid etmiştir. 

iÇERiD E: l 
~ Çatalca kazasında Gökçeli, Tarna, La. 

zarı, Silivri kazasında Çe!Uk, Şile kazasında I 
Ubeyll, ka.rınandıra, Sarıyer kazasında Kı. 
sırkaya köylerinde yeni birer koy mektebi 
atılacaktır. 

1(. J{öy mekteplerinde ikişer senelik mec. 
burl hizmetlerini gören muallim mektebi 
mezunları ı:ehlr mektcplcrino nakledilecek. 
Ur .• 

:f. StnUstlk umum mlldürU Cellıl Pariııe 

hareket etrnl~U. 
• 1ktisat ''ekili Cellıl Bıı.yar dün Heybeli 

ye giderek başvekllle görüşmüştür. 
:r. Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi bu. 

günlerde Bükrcşc gidecektir. 
• Yllksck deniz ticaret mektebi mezunla. 

rından birkaç genç dcnlzyollan heRabma 
.Avnıımyn gönderllecektlr. 

:(. B<'Jedlyc ilk olarak Tnksfmrle bir afl7 
lmlesl kurmuştur. Diğer kulelr.r de hazırlan. 
maktadır. 

• Belediye hamallara nakliyat için bir 
araba Uı:ıl vcrmf':ıtir. 

lf. Frztrırnnm ı:ılirbchnnı kö\•ündı> 'kıi•·lll'er 

11.rasmrlıı. bir kıı.vPa. , .. ıtmış, hlr kl!!J ölmllş, 

ve llJ kl~t yaralnnmıFıl•r 
:(. .Mıınl,.nda kız. enstitUsU binasının lemr.. 

li atılmıştır. 

• Cankurtaran ve hasta nakliye otomo. 
billerine canavardan bqka Glaakon da ko. 
nulacaktır. 

• Müzeler mUdüril Aziz Ankaraya gitmiş 
tir. 

1f. Seyahat acetaıarı aralarında bir birlik 
kuracaklardır, 

• Mllietıer cemiyetine muzaheret kon. 
greslne giden saylav Beııim Ömer ve arka.. 
daşlan dün dönmUşlerdlr. 

il- Beynelmilel turizm kongresine giden 
murahhaalarıınız gelmi§lerdir. 
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TEMMUZ - 1937 

Hicri: 1356. CemazlyeleHel : l:S 
Lozan sulhUnUn 1mz88I 

Gl.lncoln dofuıu Gtıne,ln batışı 

•.•s 19.33 
Vakit Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı tmıııı.l 

2,159 12,20 16,18 19,33 21,28 2,U 

24 TEMMUZ - t9,Y. 

Kedi itlôfı ticareti 
devam ediyor 

Profesör Akil Muhtar bu işe 

• 

şiddetle 
Belediye kedilerin öldUrUlmeııl işine §lcL ( 

deUe devam etmekted.Jr. üç gün içinde 1500 
kedi öldUrUlmUştUr. Şehirde 15000 kadar 
kedi vardır. Bunla.rm hepsi peyderpey ya.ka.. 
Janıp öldürUlecekUr. 

Fakat mUh!m bir kısım halkla bazı dok.. 
torlar kedilerin öldürWmesine §id~etle mu. 
hafüUr. 

Bu hususta profesör Akil Muhtar d.Jyor 
ki: 

Şamatacı 
yahudi kadını 

52 gUn hapse 
mabkO.m oldu 

Sultana adında bir musevi kadını, ya· 
nında küçük bir çocuk olduğu halde 
Mısırçarşısın.da zorla bir dükkandan 
mal alırken rezalet çıkarmış ve baıına 

yüzlerce kişi toplamıştır. 
Devriye polisi İbrahim hadiseye el 

koymuş. fakat Sultana polise küfrede 
rek dövmiye başlamıştır. 

Yaygaracı kadın zorlukla yakalanmıı 
ve sokaklarda polislere ve halka küfre • 
de ede, adliyeye getirilmiştir.. Adliye 
koridorlarını da patırdıya boğan Sulta· 
na, dördüncü asliye ceza mahkemesine 
sevkedilmiş ve patırdr, gür:.ilt ü ile mah . 
keme salonunun sükununu ihlal etmiş, 
mahkeme kapısında da pofüleri tahkir 
etmiştir. 

Yapılan muhakeme sonunda bir ay 
22 gün hapse mahkum edilmiş ve der -
hal tevkif olunmuştur. 

Asilerin 
kruvazörü 

Bir lngiliz gemisini 
bombaı dınıan etti 
Barselona 23 (A,A,) - Şehir aan ... rtn b'r 

harp gemisi tarafından bombardıman edtL 
mişUr, Hasara.tın çok mühim ve trle!atm 
fazla olduğu söylenmektedir. 

Madridin bombardmanı 
Madrlt 23 (A,A,) - Asilerin topç ı kuv. 

veUerl Madritl bombardıman etmiştir. 'Met
ropoliten istuyonlarından birinin methal!ı:.ı
blr oblls dUşmüştUr, 

12 kadar telefe.tın vukuu ve 20 ka'1ar in. 
sanın yaralandığı haber verilmekte•11r. 

Korsan gemilerinin faaliyeti 
Lon<.lra 23 (A,A,) - Röyter ajan31 Ce~. 

lüttarıktan lııtıhlıar ediyor: 
Roma<.lan gelen bir habere göre lııpanyol 

asilerinin elinde bulunan Canarlas ı·.rıvazö. 
rU, Bugar limanı açıklarında tabiiyet! mf"<;. 

hfıl bir gemiyi bombardıman ederek ba.ttr. 
mıştır. 

Palmaos sahil bataryalarmm da Ganarlal' 
kru\•azörU üzerine ate§ açmış olduk!art biL 
dirilmektedir. 

Bordcaux, 24 (A,A, ) - Sant&nd"r lima.. 
nından çıkarken ast Almlrante Cerv0 ra kru 
vazörU taralrndan topa tutulan lng!llz bandı 
ralı :Macgregor vapuru, dün öğleden sonra 
Le\'erdona gc.lmi§Ur. 

UIŞARIDA: 
* Fransada grevler yUzUnden Sen nehri 

üzerinde ııcyrlsc!er tamamen n d.Jğer nehir. 
lerlo kanallarda kısmen inkltaa uğramıştır. 

:(. İtalyan ve 1nglllz ajansları araaınd&kl 
gerginllgin aybqma kadar zail olacağı !l. 
mit ediliyor. 

• Telsiz muhteri! Markoni gömWmüttUr. 
Ma.rkonl Uç milyon İngtllz liralık bir servet 
brrakmrştır. 

:t- Bütün Amerikan tayyare karargAhla... 
rmda meydanlarında yapılan tahkikat netL 
ceıılnde, dün herhangi bir tayyarenin Atlan. 
tlğl geçmek üzere hareket etmediği sabit 
olmuştur. Bu suretle Race burnunun 500 mil 
açıklarında görülen tayyare hakkmd&k.l eıı. 

rar aynen bakld.Jr. 
'f. Alman ~arb filosundan altı torpll ta.. 

rama gemisi Danzlge gelınlş ve Almanlar 
şiddetle alkışlamıştır. 

• En iyi Bulgar tayyarecllerinden addedL 
len kaymakam Çeşankof tayyarcsile bir da.. 

ğa çarparak ölmUştUr. 

~ Almanyada ye.nl bir aııkert· vergi ihdas 
edilmlşUr. 

• Papanın haııtalığr yeniden a.jtırlaşmışlır. 
Hali etrafındakilere endişe vermektedir. 

• :(. Belçika kralı yarın Pariııe vasıl olacak. 
tır. 

muarız ,,,h. 
"- Kedileri öldürmek do neredeıı Gİ 

geldi bilmiyorum. Bu ha.yvancıJdg,rııı ~ : 
rWmcsinde hiçbir menfaat yoktu~~ 
ve pisliğin önUne herhalde b!Syle eııı ~tP 
Şehrin temizlenmesi IAzımdll'. JI )lııJılY..: • 
kedinin mUna.sebeU çok uzaktır.,.ıı11f 
ki kedllerin azalmasile fareler ço r. ~ 
dan birçok fena netlceler dofSbfli eıW' : 

Bir baktrlyoloğ da §Öyle denıeıct _, 
~r> 

••- Bundan on sene kadar e\ ~ıj 
bir hlıdlse Fransada olmuş, ııoııts qtl- "' 
Cezayirden gemilerle kedi getirn:ııP' t 
nınm ki sonunda biz de piş~ 
dan, Ankarl\dan kedi geUreceğiı. <1

1 Karpuz bıçsg 
ile 

"" Bir "arpuz~u s~, 
daşını yarala .;,ti, 

Dün akşam Karagümrükte ,.,'jti 
sergisi yüzUnden bir yaraıaıtı!l 
olmu°Ştur. . de ~tf 

Karagümriikte pazar ye_rın11 ~ 
si olan 18 yaşında Kemal ıle ~gt 
da Şefik arasında başlıyan 1<• 1~J 
buk büyümüş, Şefik karpuz }<eSm"' 
çağı Kemalin üç yerine ss.P 
kaçmıştır. ~ 

Vakaya zabıta 'memurla.ti ~e 
yaralıyı Cerrahp~a bastatleab ~ 
dırmışlardır. Şefik de bu sab~ 
gümrük krakoluna gider:k t ,) 
muştur. ~ 

Şoförleri'1 
di~ekleri ,, 

Cemiyet reisi tarafınd 
CeUll Bayars 

blldlrlldl_ ii 
Şoförler cemiyeti umumı k 

181 
ziz Nami Göknil dün Perapll 
linde iktısat vekili Celal ~:Ya.ı;,_ 
ret ederek şoförlerin, benıın aJI 
inince taksi ücretle~inde ):apıl 0'ıl 
18.tın yüzde on beş nispctınd~ 
na dair itirazlarını bildirmişt~~ 

Celal Bayar bunu naza: dı ,) t 
lacağını vaadetmiştir. ~P. 

Bitlis - Diyarbekir yolll~ 
Eşkiya çete 
beş yolcLI 

öldürdU ,i 
Üç yolcu da yarıs~~ı' 

Bitlise gitmek üzere DiY3r ııılı Si 
hareket eden bir yolcu karn:Y0 ıJtl f 
din Comandi köyü civarında.~) 
nin taarruzuna uğramıştır. ~ 
öldürülmüş, biri ağır olrna.k tel' 
çü yaralanmıştır. Şakiler. bll rtr>',;t 
den sonra bütün yolcuları sa> 
dır. . ıııtl' 

Kamyonun şoförü Sadet~)"~ 
<\en sonra diğer yolcuları ,c Ô 
rı Bitlis hastanesine taş~1ı§!:; .. ~ 
rülenler arasında dört tuc tııJ<iP 
Kaçan soyguncular şiddetle 
mektedir. fl~I 

Suriye ve. Lüb/l~~j 
Emlak sat11 

Türkler "'' 
Reyrut konsolod81,1~ 
na başvurmalı ~ ~ 

HUkQmeUm1zle Fransa ara.sı1l ,,cıa eV) 
nan emllık iUIA.fnamesindell iS~i ~ 
hakkını ha.iz oldukları satAhlYe ~-~ f, 
makamatınca kabul edllınill oıaı;~ -~ 
rımızm Suriye ve Lübn8Jlda bU! ,tfl"-
menkullerlne eerbeııtçe ıasarrU "' 
cap etmekted.Jr. ·ıd 1~ 

Bu muahede abklmınııı ts.lb1 11,.el' f. ' 
rutta TUrk ve Franııızlardllll ~ ') l 
koınlııyon toplanmıştır. BU J<O 11~e!C:,/J 
yede emllki bulunduğuna dair i' tı ,f 
mete mUracaat etmiş olan 'J'llf fll,,ıl 
birer mektup göndererek b8ZI ~ 

muştur. re~ 
Dün vilAyete gelen bir tez~~ 

yonun ııorduğu ıuallerc a!Ak ti c1.- ~ 
nrmemelert ve yahud verdlk1~ıi' 1'J 
kA!i olmama.~ yüzünden ha.ld rel' 
muhtemel olduğuna iııaret edileli>~~ 
kap eden cevapları en seri vıı.s~ ı01' ~ 
konsoloııhığumuza göndermcle 
dirilml§tir. 



Sancaktaki Aleviler 
Arap nu? 'l'iirk mü? 

'•- SUnni Tllrk,. tabirini kullanmanız, le. 
tthad farkı dıııında kahir bir Tilrk l'kseriyeti 
mevcut olduğunu gösteriyor Jıl birim lime 
dayanan, tarihe ~ayanan \"C rakama daya. 
nan kanaatimiz de budur. 

"- Aleviler arasında Türk olanla
nn bulunduiunu da kabul etmek müm
kündür. 

- Aleviler arasınd1t ar~p olanhr da 
vaı· mıdır? 

"- Hayır. Alevilerin Suriye arapla. 
riylc hiç bir y1t!unlıkları yol:tur .• , 

I 

ls1.u:ndcrım lim ... 'lnı 1u.ı1•Tmula be.vaııat. 
ta bulun.mı başmiihcnıdfa Co.<tte 

Öküzler arabanın arduıa 
"koşulmuştur ! 

- O baldcı yanllf ve hatalı ayrılıklar asır 
Jarca sürnıOş olabilir. Jctlbad farklarından 
doğlltl manasız mllna!eretıcr de asırlarca 

aUrmll§ olabllır,; takat gUnUn birinde irkt 
bir kaynaşma tbtımall de dalma varid ola. 
ma.z mıt 

- Ben kat'ı bir fikir .p 1ıöylcnıiycceğlm, 

Yalnız bu Sancakta her zümrenin bir diğer 
zilmrcyo karşı siniri o kadar gergin ki., 
!araza hepat hrbtlyan deyip, katoııgı, gırc. 

gorly<'nl, OJ"lodouu, Melkltl, gunu , bunu hep 
bir arada l!ade etmek bile mllmkUn acğll .. 
Yani demek lııUyorum ki bu Sancakta nlsbi 
bir tecanüs teminine nıuva!fak olmak ben. 
ce uzun ~man l§idlr. Binaenaleyh bu nlsbi 
tecanUıten evvel bugUnkU idare ı;ekllnl ka_ 
bul etmt"k •'öküzleri arabanın arkaııma koş. 
m.ak.. bir iş oluyor. Sancağa verilen 
idare şekli Türkiye gibi b!r memlekette ka. 
blli tatblktlr Fakat Sancakta çok zordur. 
Sonra bir l<~nunu medeni yapı:ınamıgtır. 
Bir statut yapılmamı§ttr. Hunları toplana. 
cak meclisin yı>pnuı.smı beklemt"k hatadır .•. 

Geuera1 V cygand'm 
söylediği sözler •.• 

Uzun boylu, tıknazca, m8\'I gözlü, kırmız.ı 
yUzlU ve bılbacıı.n tavırlı bir adamdı. H&tay. 
dakl lıAdial!lere dalma menfi bir tarzda kıı. 
rı§mış olan adam bu muydu? Bir Suriye si_ 
garası uzatarak devam ctU : 

"- Ben Saıicaktakt bUlUn zUmrtlerle iyi 
geçlııdim, Hepsinde iyi lnUbalar bıraktığıma 
kanllm. Hareket ederken blrı,;oklan beni UU
tallarına muhatab eltller. Zira Sancata §C. 

flm general . Veygandın emrile gitmiştim. 

Ben onun a!yasl bUro ocn idim. Bir gUn be. 

nl ça:trıp demlı:tı ki: 

"- Biz Ankara ile yapbğımız mu
ahe:leye tam l>ir ıadakıı.t ıöstennek iıti· 
yoriız. t~kendenında en ufak bir. ıu~ıl
tı olm!lml!lsını iıtiyoruz. Orada Türkiye
ye çol< c!ost bir öevletin büyük salahi

yetli b:r memuru ıibi ç•htacağınızı tah 
ınin ederek bu mühim vazifeyi ıize ve

riyorlar." 
Şefimin bu itimadına tam on dört ııenellk 

devş.mlı bir mUsbet çalı~ma ile mukabele et. 
Uğime eminim. Hatay mcııelesl çıkıncaya 

kadar TUrklvede benim aleyhimde en ufak 
bir hareket görülmcmlııtı. Fakat sonra, bil. 
~a İstanbul gıı.zeteleri tlddetli hUcumlar. 
la ne~cml bozdular. Maamaflh 11lmdi herşe. 
yi unutmuı ve eııklıılnden iyi dost olmu§ bu. 
lunuyoruz .•. 

Vatani partisi Suriycde 
kuvvetli midir? 

Madam Düriyıi ile ailenin genç kızmm 

ve dostlarını babalarından daha fazla ayır. 
· mak nezaketaizlik olacal<tı. Onlara hep bir. 

ilkte bir resim çıkarmamızı tekli! ettim. Ks 
bul ctmemozllk etmedill'r ve fotoğraf i§inl 
ı;-tirclUklen sonra birdenbire sordum: 

- Vatani part~lnin Surlyede iktidar mev. 
Jd! Ozerlndc. uzun müddet rol oynayabllece. 
ğlnl tahmin eder misiniz? 

- Suriye •. Suriye,. 
Dedt ve bir mlldrlet durdul•tan l!Onra de. 

vam etti : 
"-Bu mcırle!<:'te h11ll< te~kilathın

~aını,tır. Hiç b·ı- tİyui 1tkide, kanaat, 
jctihat hakiın değildir. Hiç kimse .... Fa-

Hükümdarını kurtarmak için 
Fransa T'ürkiyeye başvurmuştu 

Barbaros ile beraber büy:.ik Türk do. 
nanmasmın Provans seferi, on altıncı 
asırdaki Türk kudret ve azametinin 
muhteşem bir eseridir. Fakat ne kadar 
yazıktır ki bizim kaynaklarımızda bu 
parlak deniz neferi hakkında hemen hiç 
bir kayt yoktur. Bunun iç.indir ki, Bar
baroaun Provans seferi dönüşünde 
Türk donanmasiyle beraber lstanbula 
gelmek üzere yola çıkan Fransız elçisi 
Polinin papazı olan Antib 'li J erome 
Maurand'ın "İstanbul seyahatname • 
si., ( 1) tarihimizin eski, Jcıymetli ve o
rijinal bir vesikasıdır. Bu sütunlarda bu 
seyahatnameyi nakledeceğim. 

On altıncı asnn ilk yıllarında doğdu. 
ğu tahmine.dilen ve hayatını 1579 sene
sin: kadar takip etmek mümkün olup 
bu tarihten az sonra seksen yaşların -
da olarak öldüğ•:i zannedilen J erome 
Maurand ne parlak bir muharrir. ne de 
zarif bir diplomattı. 

Sadece. Şark memleketlerini ve bil · 
hassa lstanbulu görmek istiyen b:r a. 
damdı. Fransız elçisinin gemisine elçi · 
nin papazı olarak binmiş, ve Barbaro. 
sun Provanıı dönüşü 'b:r takım mektup
lara ve hatıralara istinat ederek değil, 
gözleriyle .görerek nakletmişti. 

Jerome Maurand, gemiye bindiği 23 
Mayıs 1544 tarihinden, elçi Polinin 
İstanbul bir an evvel gitmek için Ka -
labr sahillerinden Barbarostan ayrıldığı 
16 temmuz 1544 tarihine kadar, Türk 
donanmasiyle beraber 54 gün süren bir 
yolculuk yaptı. Bu elli dört gün zarfın
kumandası altındaki 139 parça gemiden 
mürekkep muazzam Türk donanmasına 
karşı çıkacak 'hiç bir kuvvet bulunmı -
yan Barbaros. İtalyanın garp sahilleri
ni başta başa katetm;;, ve geçtiği yer • 
leri bir hallaç pamuğu gibi atmıştı. 

Barbarostan ayrıltlıktan sonra, Fran
sız gemileri Kalabr sahillerinden İstan_ 
bula kadar uzanan denizi 25 günde al -
mışlardı. 

1stanbulda ise 10 ey}.Jldeu 8 tC§tini~ 
evvele kadar oturmuşlardı. 

Jerome Maurar.d'm bu bir aylık İs
tanbul ikametini ne kadar büyük bir 
heyecan içinde geçir<iiği, onun Türk sa 
ravlanndan. Türk tuvaletlerinden ve 
Türk yemeklerinden hayranlıkla bah
settiği zamanlar anlasılmaktadır. 

Fakat hiç ~phesiz ki, bu seyahatna· 
menin en oriiinal kısmı, Barbaros ile 
geçmiş olan ilk elli dört günlük hatı -
ralardır. 

Kanuni Süleyman, Barbaros ve So. 

raza Türkiye ve Fransa gibi ır..edeni 

memleketlerde olıduğu gibi kendi menfa 
atlcrini ve milli JMnfaati anlaını, değil
dir. Orada din hakimdir. Klerikat 
kuvvetin nüfuzunu kullananlar, bu 
kuvveti tamsil edenler Suriyeyi idare e· 
deccklerdir. Şamda bütün demagojiler 
hep dinidir. 

Aleviler· Suriyelileri 
hiç sc\'mezler ! 

- O halde alevi halkın bu kadar 
Hatay 2 1.mını'r 

kara b:r §eriat havasına ısınmnlan müm 
kün müdür? 

"- SantMm ... Aleviler Suriyelileri 
sevn?ez:ler. Nitel<im S~riyelilerm de 
ne alcvilere ne de Antaılya ve lskende
rur.un Türklerine itirnatlan vardır.,. 

Münevver Tiirklere Suriye
lilerin fena muamc lesi •.• 

- Bu dahi tek başına Hatayın lstikllı.llni 
aramakla ne kadar haldı hareket etUğiınlzl 
lsbat etmez mi 1 

Bu ıua!ime doğrudan doğruya cevap ver. 
ınedl, Karşıda lstanbul evlerinin batan gU. 
neşle ı§ıldayan camlarına gözlerini daldıra. 
rak: 

"- Size bir müşatıedcml anlatayım ... _ 
dedi • Sancak Tllrk merkezlerinden ayrıl. 
ma.aı bunlar için çok zara.rlL olınU§lU. Faraza 
eskiden Sancak mekteplerini bitiren gen~
ler tahsillerini ikmal için TUrklyeye gicfe. 
mlyorlardr. Şam \'C Beyruta glftııeve de im. 
kAn bulamıyorlardı, Zira bu ~eblrlercJekl 
yüksele melcteplerde tahsil srapçadır. · 

Franııayll ı;-ttmeği tercih edenler oldu. Se. 
kiz on yılda J'aristn blrc;ok mekteplerinde 
iyi neticeler almış yetmiş seksen Tilrk ıı-cn. 
ci yetioU. l'\'e ~amda, ne Bey:rutta bunlara 1, \'eren olmadı, Rcsml aalre'crin tam bir 
boykotu ile karşılaştılar • .Ama yalnız Fran. 
eada t&hıllJerlnl bitirenler değil, şonrade.n 

TUrkh·erle tahıılllerlnl ikmale muvaf!ak o. 
!anlara da Suriye idar('ıı l {lyni h:ırc'cetı ı;ös. 
terdi 

D~lki §imden sonra işin fl'kli de d"ğlşecek_ 

Tefrika numarası : 1 ....................................................... 
Provans seferi dönüşünde 

Barbarosun filosiyle lstan
bula gelen Fransız papazı 
Jerome Maurandrn hatıra.lan 
ve seyahatnamesi. 

....... , ....... . 
li'\Dq\IKD<eden: 

Reşat Ekıeın KOÇl_J 

Barbaros btl.!tii 

- Heybeli Deniz Lisesinde -

kotlu Mehmet Paşa gibi Türk tarihinin 
bUylik simalarını gözleriyle gören ve 
muhteşem Türk donanmasının Provans 
seferi dönü~üne iştirak eden Jerome 
Mauran.d'ın seyahatini anlatmağa baş
lamadan, kısaca, bu ml!Azzam Türk 
donanmasının Fransa sahillerine ne 
gibi şartlar dahilinde gittiğini kaydet -
mek lazımdır. 

1 ikincikanun 15 ı 5 te, birinci Fran -
ıua Fransa kralı olmuştur. 20 yaşında 
idi. İri yarı, sağkm yapılı, zarif bir 
gençti. Kurunu vusta şövalyeleri gibi 
rrı3ceralar peşinde koşmaktan zevkalı -
yordu, ici, muharebelerde bulunmak 
iştiyakı ile yanıvordu. O zamanlar par
ca parça bir halde bulunan İtalva, onun 
<la hırsını celbetmişti. Milan dlikalığı -
nı zaptetmek arzusuna kapıldı ve bu 
hususta V enediklilerin itt~fakım temin 
etti. 

tir. J{ont dö Martclin son nutku Fransanın 
ne dUşUndU~nU açıkça göstermiştir, biz 
ne bizimle 'rUrkiyc nrasındn, ne de TUrldye 
ile Suriye arasında Sancağın bir ınUnazaa 
vcsDc.cıl olmamasını arzu eden bir zihniyetin 
memurlarıyız .. " 

Jskcnclerun limanının 
biiyiik kıymeti 

Busırada yn•ıı ba§ınıızda ellilik, zinde 
ve çevik bir zat bcllrml§U, onu bana takdim 
eW: 

"- MUhenclls Coste On Uç y:ıldanbcri An. 
takyıı ve lskcnderonu~ na!la işlerine bak. 
maktaydı. BUyOk yollıır, birçok binalar yap. 
mı§tır ... , Bilhassa liman l§lerile uğra~;ıyor,. 

Ona eorJum: 
- Ukende~un limanı ne haldedir., 
•'-- Biliyorsunuz l<i §imdi orııya gemiler 

giremiyor., _ dedi _ Almanlar yıllarca evvel 
orada liman tesisatı yapmağa başlamı§lar, 
Evvela. küçük limanı yapmışlar. Yani bil. 
yilk bir liman için llı.:ı::ımgelen dubnların, 

r tarama maklnelerlııln, aab1h ı::lnçlerln barın 
malan lÇfn ıtı.zım olan limanı. sonra styasl 
sebeblerden dolayı l§l yUzfistU bırakmışlar .• 

Bu liman pek mükemmel olabilir • .Zira 
senede ancsk beş gün muhalif bir hava bu 
Umanda lrltAp ,.c ihraç l§lcrlnl alıkoyabilir, 
360 gllnde ise limıın gayet muhafazalıdır •.• 
Benim bulundu~ıım yıllarda Antakya ve İs. 
kenderunda na!ia l§lerl için sekiz buçuk 
milyon Suriye lirası sarfcdlldb birçok işler 
yapıldı Se!dz buçuk milyon Suriye llrns:ı 
bir b:ıtka mcmll'lcet için mUhlm bir para 
de~ildlr ama Antakya ,.c tskendenmdaki u. 

• cuzluk dU~nUIUrse ehemmiyeti anla§ılır. 
• :;. :(. . 

. Kokteyl saaU gelmlşU, Kaınarotıar Gong 
çalarıı.k etrafta dolaşıyorlnrdr. Dudakların . 
dan \"c yanaklnnndan bir parça ştlıempcrvcr 
olduğunu tahmin etUA"lm sabık Mendubu "~ 
maılamını Sf"IAm•ayıp yanlarından avrıldım. 

N17.amP•tın NAZtF 
( '!-) DürirHnun hu iiı.ll'rlndr.n na..'Ul bir 

mana ı:ıkarmnlr A<",sba nf demek istiyor? 
:\fJJl,.tler <ı<'miHtlı•dr.n mııksndı ne! Bu kt>ll. 
mrnln altuuf.1 ı•cld Jll'ınıla ıJn, rinıJ,. old•ı~ı 

ı;lbl "hi\tlin ı<.ıltıhh'f'tlerln Jl'ran"ı7. VPlh <> l 
~ · ıınl rlııltınıl:ı rı s:;rrın J:"rnn•"' 1\ ıJn,·rNHlmc'1., 

gibi hlr nrı.ıı nıu sal,lı ~ 

Büyiık bir ordu ile Alpları aşan Fran 
sa karlı, Milan şehri civarın -
da bir meydan muharebesi kazandı. Bu 
zafer, Birinci Fransuayı Milan dükalı. 
ğının hakimi yaptı. Başta Papa ve İs -
panya kralı Şarl bulunmak üzere bütiin 
dü .. manian ve rakipleri Fransaya boyun 
eğdiler. Mila dükalığının ilhakını tas -
dik ettiler. Fakat bu sulh ancak beş yıl 
kadar sürebildi . 

Burada bir lfihza İspanya kralının a
dı üzerinde durmalıyız: 

Almanya imparatorlu tacına sahip o. 
lan Habsburg ailesi Burgondiya ve 
İspanya hillcümdar ailelerinden kız al
mışlardı. Bu üç ailenin varisi de 1span. 
ya kralı Şarl idi. Baba cihetinden Hol -
landa, Flander, Artua. Franş - Konte, 
ve Avusturya memleketlerine. ana ta • 
rafından İspanya, Sardonya, Sicilya, 
Napoti :krallığı ve yeni k;şfedilO:iş .olan 
Amerika müstemlekelenne sahıptı. 

ı 519 da büyük babası imparator 
Maxim"lien de öldü. Alman prensleri 
tarafından İspanya kralı Şarl, beşinci 
Şarl - Charles Qunit adiyle impara • 
tor seçildi. Halbuki bu muazzam impa • 
ratorluğun yeni sahibi henüz 19 yaşın 
da idi. 

Bu intihap, Birinci Fransa ile Şarlın 
arasını açmağa kafiydi. İki rakip yek • 
.diğerinin karakter itibariyle tamamen 
zıddıydı: Şarl, bir muharip değil, bir 
diplomattı. Muannit, haşin, soğuk bir 
adamdı. 

Şayanı hayret derecede kendisine 
haakimdi. En parlak muvaffakıyetl:r 
bile bu adamı heyecana düşünnemi~-ti. 
Samimi bir dindardı. Mütevazi bir kis
ve altında sonsuz bir ihtiras gizliyor • 
.du. 

Burgoncliya dükasının torunu olmak 
hasebiyle, vaktiyle Fransa kralı on bi
rinci Lüi tarafından Fransaya ilhak edil 
miş olan Burgondiya ve Pikardiyayı 
kendi meşru .mirası addedi,.Yor?'l• 

Mukaddes Roma Cermen (rA"lnaan -
ya) imparatoru intihap edildikten sonra 
da , vaktiyle bu imparatorluğa dahil o. 
lan İtalyayr, Rhôn mıntakasmz, Do. 
fine ve Provansı 'keooi topraklarından 
addediyordu. İmparator sıfat1yle de 
bütün krallan kendi tabileri telakki e • 
diyordu. Kendisine "Cihanşümul.. bir 
saltanat tahayyül ediyordu. 

Bütün Avrupa hUkümda:-larını kor -
kutan bu muauam kuvvet, bılhassa 
Fransa kralını dehşet içinde bırakıyor -
<lu. Fransanın çepçevre bütün hu.dutla
rının ötesi, imparatorun memleketleri 
idi. 

Şarl, Fransuayı bir çember içine al • 
mıştı. Paris, imparatorun hududundan 
ancak 150 .kilometre imtidadznda idi, 
Harp tabii bir netice oldu; ve 1521 den 
1526 ya kadar ~Jren ilk safha, Fransa 
için pek meşum oldu. 

Evvela, her iki rakip bir müttefik o
larak İngiltere kralı sekizinci Hanriyi 
kendilerine celbe çalıştı. Sekizinci Han. 
ri ile ilk mlilfikatı Fransua yaptı. İn -
giltere kralım, çadırları altın işlemeli 
çohadan yapılmış "altın kumaş ordu • 
gahı .. nda kabul etti. Bu parlak istik • 
bal, kendisine krallığının on yıllık vari. • 
datına malolmuştu. Şarl, daha kurnaz, 
kuvvetli bir kralın emniyetini kazan -
mak, için az 'kalabalrk bir maiyet ite biz. 
zat lngilereye gitti. Ve sekizinci Hanri, 
Şarlkeni Fransuaya tercih etti. 

Fransa kralı birinci Fransua, 24 şu. 
bat 1525 te Paviedc imparatorun ordu-
larına mağlup ve esir olmuştu. Harp 
meydanında bir şövalyeye yakışacak &u. 
rette dövüşen Fransua, esir olduktan 
sonra anasına yazdığı bir mektupta: 
''madam, her şeyim mahvoldu, yalnız 
!hayatım ve şerefim kaldı,. diyordu. 

Fransua, imparatorun kendisine bir 
kral gibi muamele edeceğini umuyor -
du. Adi bir esir muamelesi gördü. Şarl, 
<>nunla görüşmeğe tenezriil etmedi. 

Fransa kralını Ma.drid civarında bir 
kuleye hapsettirdi. Fransua, hürriyeti -
ni, ağır şartları ihtiva eden Madrid 
muahedesini imzalıyarak kurtardı. 

(14 kanunusani 1526). Meras'mi mzh
susa ile yemin ederek Milin dükalığm. 
dan, 1talyadaki iddialarından vazgeçti
ğine ve Burgondiyayı imparatora iade 
edeceğine söz verdi. Biri veliahdi ol • 
mak üzere iki oğlunun Charles -
Qumtc rehine bıraktı. 

(Devamı var) 

fl) tun~r alre de .J6romc. Mnurand d'Anti. 
bc:ı il Constnntlnoplc ( 1544) Tekte ltn' ic11 
pu b116 poıır in rreınlfre !ois avec unc intro 



Biliyor musunuz? 
l)ört d ~şıi fil 

Ü~ dişli fil pek nadir bir hay. 
yandır. Fakat dört dişli olanı 

§imdiye kadar hiç görülmemişti. 
Geçenlerde Amerikalı me,hur 
avculardan Bay Vaşington Gar • 
11er Afrikarun Tanganiyka böl · 
gesinde küçük bir fil vurmuı ve 

>U filin ağzında §imdiye kadar 
bir eŞi daha görülmemiş dört ta
ne diş bulunduğunu hayretle 
görmü§tür. 

Hayvanm kafa tast kurutula • 
Jak doldurulm~ ve Nevyorkun 
plusal müzesine gönderilmi1ir. 

Işltllmemlş bir 
koJleksiyon 

Posta pulundan tutun da 
kibrit kutularına varıncıya 

kadar insan oğullan türlü 
türlü şeyleri toplıyarak kol· 
leksiyon yapmak merakını 
göstermİ§ ve bu uğurda van. 
nı yoğunu harcamıştır. Boa· 
na Herseğin Saray şehrinde 

ise işten çekilmiş eski bir gar 
sonun hayatı müddetince 
topladığı kolleksiyon büsbü· 
iün tuhafbr. "Bu adamın kol· 
Iekaiyonu doğrudan doğruya 
kendi mesleği ile alakalıdır. 
Eski garson eline ne kadar 
yemek listesi geçirebildiyae 
toplamıştır. Yemek liseteleri. 
nin on !beşinci asırda kuila· 
nılmağa başlamış olduğunu 
bilir misiniz? 

llk yemek listeleri tahta, 
cam, ipek üstüne yazılmış 

ve nihayet mukavva ile adi 
kağıt kullanılmıştır. Garso
nun elli senedenberi toplamış 
olduğu bu kolleksiyon çok 
değerlidir; her liste zamanın 
gerek artistik gerekse obur
luk bakımından durumunu 
gösteren bir vesikadır. 

Birçok meraklılar eski 
garsonun evine giderek bu 
kollelcsiyonu uzun uzadıya 
tetkik etmektedir. 

- Hayır yavrum öyle de· 
ğil, doktora sadece dilini çı· 
karacaksın. 

Dünyanın e n 
genç pilotu 

Havada yalnız başına u
çuş yapan dünyanın en genç 
pilotu on iki yaşında Edvart 
Somerstir. Çocuğun babası 
Amerika mebuslarından ve 
harp esnasında Amerika tay. 
yareci zabitlerinden Andrev 
L. Somers'tir. 

Bu küçük pilot geçen haf 
ta Nevyorkun Floyt Bennet 
tayyare meydanında yaptı
ğı bir gösteriş uçuşunda 
1 500 metre irtifaa çıkmıştır. 

Keçi ve çö l 
Almanlar 

hemen her şey 
için bir sebep 
arayıp bulur . 
lar ! Haydel -
berg şehrin .. 
den Dr. Yal· 
ter Knoh, bir 
vakitler üstü 
ormanlarla süs 

lü olan Afrika sahrasmın çö 
le çevrilmesine sebep: Keçi. 
lerdir, diyor. Eskiden orman 
lık ve otluk olan bu sahrada 

yaşıyan göçebe ~abilelerinin 
sürü sürü keçileri varmış. Bu 
keçiler otları köklerinden, 
genç fidanları saklarından 

kemirerek ortalıkta yeşillik 
namına hiç bir §ey bırakma. 
mışlar. F ırtmalar burasını ya
vaş ya.vaş kumla doldurarak 
sahrayı bugünkü haline koy
muşlar. 

Mlkl tanrılarlle 
bir arada 

Hindistanm lastik yetişti· 
ren hölgesi olan Birle§miş 
Malay devletlerinden Negri 
Sembelian eyaletinde bir 

Hint tapınağında Mi ki Fare 
ye şerefli bir yer vermişler
dir. 

Tapınakta Mikinin etra· 
fında Subramania Vişnu ad
lı Hint tanrılariyle şeytan 
kralı Nara Kasara durmakta· 
dır. 

Her bayram gününde sü· 
rülerle Hintliler tapınağa gİ· 

dip Mikiyi görmektedirler. 
Hintliler bu dünyada Ün 

kazanmıı şeylerin resimlerini 
ekseriya tapınaklarına yer· 
!eştirmek adetindedir. Fakat 
bu resimlere tannhk payesini 
vermezler. 

Mikinin kasaba sinemasın 
da büyük resimler}ni görün· 
ce bunlardan birisini alıp ma· 
bedde tann heykellerinin or· 
tasına. asmışlardır. 

lJ'üneğinden uçan papağan acabanereye kondu: bulabilir misiniz? 

Oiinyayı tanıyalım: 

Peking sarayında 
mer mer gemi· 
Mermerden bir gemi tek· 

nesi yapmak ancak Çinlilerin 
düşünebileceği bir işmiş me· 
ğerl 

Gerçi Avrupa ve Ameri· 
kada çimentodan tekneler 
yaptılar ama, bu gemiler su 
yüzünde yüzmekte ve sefer
lere gidip gelmektedir. Fa· 
kat Peking sarayının mer· 
mer gemisi yer yüzüne otur· 
tulmuştur ve toprağı hiç bir 
vakit terketmiyecektir. 

Bu fevkalade gemiyi bir 
Mançu imparatoru abide o
larak yaptmnı§tır. Hakan 
Çini hiç bir vakit malik olma 
dığı bir donanma ile kuvvet. 

lestirmek istiyordu. Japonla • 
rı~ donanmalannı kuvvetleş • 
tırdiklerini ogrenince bu 

Çinli de kendi ülkesine bir 
donanma armagan etmeğe 
kalkıştı. 

Yergileri dehşetli arttır· 
dr ve hazinede yetecek ka 
dar para birikince, donanma 

teşkilat için şiddetli emirler 
verdi. Fakat işe başlamak 
için ilk geminin kendi şahsı
na mahsus bir tekne olmasını 
istedi. 

Keresteden yapılmış ve 
güvertelerine toplar konmuş 
birçok harp mavnaları inşa 
edilerek Peking yazlık sara
yım kuşatan denize indirildi. 
Bu deniz yapmacık bir kü
çük gölden başka bir şey de· 
ğildir. 

Gölde gemileri gören im· 
paratorun neşesi kabardı, 
bunları ziyaret etmek istedi. 
Fakat o gün hafif bir rüzgar 
vardı, gemiler yalpa yaparak 
sallanıyordu. 

Ayaklarım karadan başka 
bir yere basmamış olan im· 
parator gemiye çıkınca de
niz tuttu. Başı döndü ve mi· 
desi bulandığı için hemen 
karaya döndü. 

Bununla beraber hiç ra· 
hatsız olmaksızın arasıra gi· 
dip ziyaret edeceği bir gemi 
sahibi olmak düşüncesinden 
bir türlü vazgeçemedi. Verdi 
ği emir üzerine donanma baş 

mühendisi, kat kat daireleri 
olan beyaz mermerden bir 
gemi yaptı! 

İşte bu gemi hala Peking 
yazlık sarayının bahçesinde 
bütün azametiyle durmakta· 
dır, dört tarafı sudur ve be
yaz mermerden bir köprü bu 
abideyi karaya bağlamakta
dır. 

Çin donanmasını yarat
mak istiyen imparator, de· 
niz rahatsızlıklarına uğra
maksızın işte bu mermer ge· 
miyi ziyaret etmiş ve orada 
saatlerce zevk ve safa sür
müştür. 

Gemi inşa edildiği yerde 
kalmış olduğu gibi, Çin do· 
nanması da hep ayni yerde 
adrmlanm saymıştır. 

Şimdi seyyahlar yazlık sa
rayın ucsuz bucaksız parkını 
dolaşırlarken bu gemiyi de 
gezmektedirler. 

KURUML U çocır~ 
Cemal Erer kendini be· 

ğenmiş, kibirli, daima başka. 
larına üstün gelmesini isti
yen on dört yaşında bir ço· 
cuktu ... Her fırsatta bahse gi 
rişmek merakı da vardı. So
ka ta kolları paket dolu bir 
adam mı gördü: Hemen hah 
se girişir ve adamın köşe başı 
na varmadan paketlerden bi
risini düşüreceğini iddia eder 
di .Mektepten çıkarken iki ço 
cuk mu dövüşüyor, bizim 
Cemal fıreatı kaçırmaz, ço
cuklardan birisinin ötekini 
alt edeceğine dair bahse tu· 
tuşurdu. 

Hiç şüphesiz, bu me· 
rak ona çok pahalıya mal olu 
yordu; çünkü bahislerde ka· 
zandığı görülmez, daima 
kaybederdi. Babası onu ne 
kadar paylamış, kaç defalar 
azarlamıştı; fakat Cemal bu 
huyundan kabil değil vaz· 
geçmiyordu. 

Arasıra küçük arkadaşla· 
rını toplar onlara derdi ki: 

- Ben büyüdüğüm za· 
man yanşlarda kumar oynı
yacağını. Bunlarda daima 
kazanacağıma eminim. Çün 
kü çok kurnazım ve yarış at
larını tanırım. Çalışmadan, 
yorulmadan bol bol para ka· 
zanacağım ... 

Küçük arkadaşların ara· 
sından birisi çıkıpta ona ku
mar ve bahisle değil cesaretle 
çalışarak hayatını kazan· 
ması lazım geldiğini an· 
latmaya kalkıştı mi; Ce
mal hemen sırtını çevirir. 
onunla alay ederdi. 

Bu yaz tatillerinde an
nesiyle babasr Cemali alıp 
Yakacığa, yazlığa götürdü
ler. 

Orada kendi yaşında 
Durmuş adlı bir köylü çocu
ğu ile tanıştı. Bu abdalca 
görünüşlü saf bir çocuk ol-
makla beraber, düşünce.si 
sağlamdı. Cemal uzun kır 
gezintilerine hep onunla be
raber ıkar ve attığı palav· 
ralarla sersem edebileceği 
bir çocuk bulduğu için ıçın 
için sevinirdi. 

Kendi üstünlüğüne ıyı· 
den iyiye inandıktan sonra 
Cemal artık ölçüsüz mantar
lar atmağa başlamış, akılların 
alamıyacağı hikayeler anlat. 
mağ koyulmuştu. Köylü ço
cuğu bütün bunlara inanır gi 
bi görünüyor ve içinden şe
hirlinin büyük bir yalancı 
olduğuna karar veriyordu. 

Bir gün gene böyle bir 
gezinti sırasında Cemal kör 
lü çocuğuna: 

- fstanbulu hiç gördün 
mü~ 

Diye sordu. Çocuk bu 
sorguya: 

- Hayır, köyümden hiç 
dışarıya çıkmadım! Karşılı. 
ğınıverdi. 

- Öyleyse sen hiç bir şey 
bilmiyorsun. Ben Türkiye· 
nin dört bucağını gezip gör
düm. latanbul, Ankara, lz
mir, Adana, Sıvas, Erzurum, 
Şark, Şimal, Garp ve Cenup 
her tarafını gezdim. Yabancı 

ülkelere de gittim. Denizleri 
aştım. Hindistanda kaplan, 
Afrikada fil avladım .. 

Cemal gene ölçüsüz pa· 
lavra atıyordu; çünkü haya· 
tında pek az seyahat etmişti. 
Bunları hiç ses çıkarmadan 
dinlemiş olan Durmuş: 

- Gerçi ben anlattığın 
bu güzel ülkelerin hiç birisi. 
ni görmedim ama, köyümü 
ve çevresini avucumun için
de imiş gibi bilirim. 

Deyi ne~, Cemal: 
- Bunu bilemiyecek ne 

varki 1 Benim gibi coğrafya
sını iyi bilen bir adam bir ye. 
ri görmeksizin bile iyice ta. 
nır. Hatta burasını senden i-
yi tanıdığıma bahis tutmağa 
hazırım ... 
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Sıçan kapana tP_ , 

mıyorum. Belki. .• Fakat. 1'e -A 
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Bunun üzerine iki çocuk d~~ 
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Doğru hallede ta~ 

maksızın dosdoğru yolu tut. cır, 
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ciye büyük ~r §1~ 
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1 200 okuyucwn .;;,., 
den atladı ve iş enmiş top· diyeler verilecelc1 .. 

raklan çiğniye çiğniye ala-
bildiğine koşmağa ba§ladı. H A S t.~>' 

Çok geçmeden arkasından }. l • · 
bağıran kalın bir ses işitti: ÇOCUK S ~ 

- Hey delikanlı 1 Elale- Bümece it" ı~ 
min ekilmi§ topraklarını böy 24 TEM~tıı""' 
le çiğniye çiğniye nereye ko
şuyorsun'? 
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balıkları 
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Con Barimur 
Bir ay evvel boşandığı karısile 

1 ekı ar evlenigoı 1 
.. Kır saçlar" yeniden kırmızı saç 

larla evleniyor .. 
iste Holivuttan verilen şayanı 

hayret bir haber. Bu haber, şöyle 
izah edilebilir: 54 yaşlarında olan 
Con Barimur yirmi birinci baharın
da bulunan ve kendisinden geçenler 
de ayrılmış olan sabık karısı Elen 
Barriyle evleniyor. 

Bundan bir müddet evvel çıkan 
heyecanlı bir haber Holivudun sine· 
rna alemini günlerce meşgul etmiş· 
tir. 

Bu haber kahramanları Şarla ve 
Napolyondur .. 

Bu haber Meri Pikford ile Büddi 
Rocersin düğününü müteakip Ho
livudun başlıca yıldızlarının iştiraki· 
le tertip edilen bir eğlence esnasında 
çıkmıştır. 

Şapline, projelerinin ne olduğu 
sorulunca, meşhur komik, her za· 
mankinden çok daha fazla geveze 
görünerek, yeni filminden bahset· 
meğe razı olmuştur. 

Bunun lizerine, heyecanlı haber 
lerden hoşlanan mütecessisler der· 
hal onun etrafını almışlardır. Öyle 
ki Meri ile Büddi de misafirlerine 
iltihak etmişler ve Şarla böylece, 
suarenin hakiki kahramanı olmuş
tur. 

Şarla izahatına şöyle başlamıştır: 
··- Elimde, tamamile ikmal edil· 

miş bir senaryo vardır. Başlıca şah
siyet Napolyondur. Herhalde bilir· 
siniz ki, Fransız imparatoru bana en 
fazla ilham vermiş olan insandır!., 
Size hikayemin ana hat1annı da jf
§A edeyim •• 

Gazeteler, Elen'in "Kocanın ö- • 
niinde nasıl soyunmalı?,. adiyle çev 
rilmiş olan hafif bir filmde ro laldığı
nr )·azınca Con fena halde kızmış ve 
ondan ayrılmıştı. 

Halbuki geçen gi.in, Los Ance
los istasyonunda karşılaşan Elen·ıe 
Con yekdiğerlerinin kollarına atıl
mışlar, bundan sonra yaptıkları bir 
beyamıttcı da şöyle demişlerdir: 

- l3iribirimizi yeniden seviyo
ruz. Ve işlerimiz yoluna girince tek
rar evleneceğzl 

Şunu hatırlatalım ki, mahkeme 
talak kararını ancuk bir ay evvel ver 
mişti ve Elen kocasını zalimlikle İt· 
ham etmişti. 

a d resleri 
Joıın ilennctt: 430, Cıtlilom!a bank 

Buildıng, Hollywood, U, $, A, 
Joan Blondell: Wamer F!rst Natı. 

onat, Burbanlt, Cıı.llfornla. U, S, A, 
Clara Bow: Central Casting Dlrcc. 

tory, GU, Taft Bulldlng, Hollywood, 
U, S, A, 

Joan Crawford: M. G. M.. Cuh·f'r Clty 
Callfornla, U. ~. A. 

I.Jli Damıta: Hfltel Plaza. Ath~n~e. Pnrl!, 
Kay Francls: \\'amcr First Natlonal Stu. 

dlo. Rurbank, Callfomla, U, s. A, 
Rocbelfo Hucbon: F"ox, Beverly Hllls, Cft.. 

lifornla. U, S, A. 
Mlrnıı LT/.ly: M. G. ~. -Culver Clt~· ("ali. 

fornıs. U, s. A, 

"Napolyonun Senklen adasında 
ölmediğini farzediyorum. İmparator 
adadaki muhafızı Hudson Lovun 
nezareti ahından kurtulmuş ve ken· 
disine benziyen bir adamı yerine bı-

rakarak Parise dödükten sonra 
"Bonapartist., fırkasını teşkil etmir 

tir. Bu fırkaya öyle bir kuvvet ka· 
zandırmağa muvaffak olacaktır ki, 
yeniden tahta çıkmak üzere": buluna
caktır. 

"O zaman felaket vuku buluyor: 
Senklenden Napolyon diye bilinen 
adamın ölümü haberi gelmiştir. 

Bunun üzerine Napolyon da faz
la yaşamıyor; darbe o kadar ağ;rdır 
ki, o da Pariste, hiç kimse tarafın
dan tanınmadan ölüyor . ., 

Bu hikayenin, hazırun üzerinde 
bıraktığı derin tesiri tahmin etmek 
giiç bir iş değildir. 

Şarlo hundan sonra, Napolyon
dan ilk sözlii filmini yapmağa tered· 
düt ettiğini söylemiştir. Bu, onun 
nihayet sözlü filmler çevirmeğe ka· 
rar ''erdiğini göstermektedir. 

Şaplin, bu projesini tahakkuk et
tirmeden evvel ,Palet Godarin baş 
rol alacağı "Regence., adında bir 
filmi sahneye koyacağını ilave er 
miştir. 

Amerikan yıldızı Henni Kipsoıı 

~ Bundan bir müddet evvel sine • 
ma artistlerinin Holivutta yaptıkları 
büyük grev Amerika filmlerinin maliyet 
fiyatlarını bir hayli arttırmıştır. Grev • 
den evvel on milyon franga malolan bir 
film. bu defa on ü~, on dört mılyon 
franga mal<ılmaktadır. Bunun neticesi 
olarak filmlerin kira bedeli de ci.ddi bir 
surette artmıştır. 

~ Kahorin Hcpbörn yeni filminde 
Adolf Menju, Ginger Rogers ve kü • 

çük Duglas Ferbanks ile birlikte oyna • 
makadrr • 

Raquel Meller: Hôtcl George. v. aveııuo 

Geor(;'c. V, Parla, Anıcl'ioon yjl<lı::ı Lili Palmer. 
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Geminin bohçeslndelil muz yaprakları 
hışırdadı. Ayda göründü. Meğer bizi 

dinleyip durmuyor mu imiş ? 
- Onu hem öldürmek istiyorum, 

hem de öldürmemek. 
- Anlat bakalım hissiyatını ... 
Osman, ellerimi muhabbetle tuttu: 
- Hocam! Lalam! onu seviyorum. 
- İyi ya i§te ... Öldürme öyleyse ... 
- Fakat başka kadınlar? Aklım, 

onlara da kaçıyor ... Onları da istiyo. 
nım. Bu kadın bana göz açtırmıyacak, 
nef ee aldırmıyacak ... 

Dedim ki: 
- Evladım, Osmancığım .. Bir müd. 

det için, diğer kadınlardan vazgeç ..• 
Yahut onlara kareı pek ihtiyatlı dav. 
ran. Ne zaman bıkarsan, ne zaman 
Aydaya artık acnnıyacak hale gelir. 
sen o zaman anlqırız. 

Osm_an, elimi ınktı. 
- Benim dostum .. . 
- Haydi bakalım ... Sen gönlünü f e. 

rah tut ... Bir kolayını buluruz. 
Osm~ boynuma sarıldr, öptü. 
O esnada ,yapraklar arasında bir 

hıgırtı duydum. Ba§unı çevirip bak
tun. 
-Ayda..ı 

Genç kadın, lakayt: 
- Ne var? - dedi. 
- Siz burada mıydınız? 
- Nerede olacaktım ya? 
- Ne yapıyordunuz orada ..• 

Bu sual: "Dinledin mi? Söyledik re. 
rimizi igittin mi?,, manasınaydı. 

Fakat, Aydanın yüzünde hiç de fev. 
kaladelik yoktu. O, lakayt, hatta. mes. 
ut yanımıza. yaklaştı. 

İnce parmaklarında bir muz tutuyor 
du: 

- Kopardım? • dedi. 
Bu za.rif el ... Bu parmaklar ... Hay

retle bakıyordum: bu ikadın, hiç de o 
d,ev c~i A,ı;laroı y~nen mablfıka. ben-
zemiyordu. · 

Son derece sevimliydi... Bizimle şa. 
kalaşıyordu. Muzu eliyle soydu. Yarı. 
sını bana, yarısını Osmana ikram et. 
ti. Kabuklarını denize attı. Sonra, ıa. 
lif bir macerasını anlatmıya. koyuldu. 
Tuhaflıklar • yapıyor, bizi güldürüyor
du: 

''- Herhalde işitmemiş olacak! • 
diye düşündüm .• Hem işitmiş bile ol. 
sa .... C'anım ... Kararnnm Yerdik: Gü. 
nün birinde, muvafık bir fırsatta onu 
haklarız! 

Deniz yolculuğumuz devam ediyor. 
du. 

Bu müddet zarfında hiçbir fevkala
delik olmadı. Nihayet İtalya sahilleri 
görlindü. Uzaktan uzağa, limonluklar, 
zeytinlikler. Beyaz bir §C'hlr ... Yana§
tık. .. 
Papanın adamları bizi karşıladı. 

Resmi heyet olduğumuz için büyük ik. 
ramlar gördük. O esnada~ ltalyada, 
fevkali.de vakalar olduğunu da haber 
aldık: Papa, onuncu İnnoccnt müthi§ 

icraata girişmiş, İtalyanın en zengin, 
en nafiz ailesi olan Barberini'ler aley. 
hinde icraata girişmiş, kimini kaçır. 
mış, kimini tedhi§ etmiş, kiminin da. 
mını ba§ına geçirmiş. Halbuki Papa 
onuncu lnnocent bunların sayesinde 

mevkic geçmiş bulunuyormuş ... 
Hunların hikayelerini dinliye dinliye 

hanlarda konaklıya konaklıya merkeze 
doğru ilerledik. İlerledikçe, koyu kato
liktcn daha katolik oluyorduk. İbadet
ler, haç çıkarmalar hep bizde ... 

F'akat bizim bu hareketlerimizi hay. 
1i tebessümle karşılıyorlardı. Bizi taş. 
radan gelmiş koyu sof ular, dünyanın 

ahvalinden anlamaz cahiller te13.kki e. 
diyorlardt. Zira, ruhaniler muhiti hay. 
ll bozulmuştu. Akılları fikirleri h~p 
para toplamakta, işi sefahate vurmak 
taydı. Ecıa-~n papanın Barberinilere 
musallat olması da onlarıu ellerindeki 
servete sahip çıkmak emelinden doğ
muyor mıydı? ••• 

Bu haris adamı genç bir şey sanı

yordum. Nihayet, merkezimize vardı. 
ğımız zaman, bin türlü merasim neti. 
ccsi bizi onun huzuruna çıkardılar. 
Yetmiş yaşında bir ihtiyar oJduğunu 

göte.rek hayretim büsbütün arttı. Bu 
ihtiyarda bu hırs, olur feY değil ... 
Dünyanın kendisine kalacağını mı sa. 
myordu?. 

Barberinilerden pek zarif, güzel bir 
kız olan Cülyetto, onun yanında oturu. 
yordu. Bu biçarenin bütiin mevcudunu 
mahvetmiş, anasına, babasına kı~ınış, 
onu da kendine hasretmişti. Cülyetto, 
siyah bir rahibe elbisesi giymişti. Şa

kaklarından sarı sarı saçtan görünü
yor, ona. bir letafet veriyordu. Heye. 
timizde en ziyade dikkati celbeden 
Ayda olduğu için, Cülyettonun gözle. 
rinin ona takıldığını farkettim. 

Ayda. da oııa. baktı. 

Bu suretle, iki kadının arasında, ilk 
bakışta bir düşmanlık hissinin doğdu. 

ğunu, büyüdüğünü farkcttim. . . ~ ... 
Zannederim, ne papa, n.e de Oı;.man 

bunun f arkma varmadılar. Zira, biri. 

birlerine: ''Muhterem peder", "muhte
rem oğlum" diye hitab edip türlü tür
lü cemileler yaparlarken, onların da 
gözleri biribirinin ka.dınmdaydı. 

Papa, bizim Ayda'ya alıcı gözüyle 
bakıyordu. Osman da. CUlyettoyu can 
ve gönillden süzüyordu. 
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ŞikılyeUer temenniler: 

Trenden atılan 
kafa kemiğ i 
Yemek yiyen bir 
ailenin masasını 

altUst etti ! 
Aksarayda Namık Kemal cadde· 

sinde 27 numarada oturan okuyu· 
cularımızdan S. Anet bize yolladığı 
bir mektupta başına gelen şu $arip 
ve şayanı esef hadiseyi anlatıyor: 

"Aksaray ve civarı halkı, 
malfun olduğu i.izere, bilhassa pa· 
zar günleri akşamları deniz havası 
almak için Y enikapı sahilindeki ga· 
zinolara koşarlar. Bir çokları yemek 
lerini beraber getirerek orada yer 
ler. Gec vakte kadar mehtaptan da 
istifade~ ederler. Geçen hafta ben 
de ailemi alarak bu kahvelerden bi
rine gitmiştim. Y emegimizi yerken 
Sirkeciden tren geldi. Tren tam bi· 
zim önümüzden geçerken kulağı. 
mızın kenarından menni hiziyle 
bir cismin geçtigini duyar gibi ol· 
duk. Fakat bunu duymamızla ma· 
sanın üzerinde bir şangırtı kopma· 
sı bir oldu. Bir de . baktık ki koca· 
man ve bütün bir koyun kafasının 
kemiği olanca hıziyle masanın üs· 

tüne düşmi.iş ve tabak bardak ne 
varsa paramparça etmişti. Gerek 
biz ve gerek civarımızdaki masalar-

da oturan aileler telaş ve şaşkınlığa 
uğradık. Fakat bunun yanımızdan 
çoktan geçip gitmiş olan trenden 

atıldığını anlayınca şaşkınlığımız 
büyük ve derin bir teessüre inkılap 
etti. Hadisenin en mühim cih~tie
gcr bu kocaman kafakemiği bir san 
tim daha yakınrmızdan geçmiş ol· 
saydı tehlikeli bir şekilde yaralana· 
cağımız ve belki de daha elim bir 
vaziyete uğrayacağımız muhakkak· 
tı. Kalabalık oir yerde oturanları 
hiçe sayarak pervasızca yapılan ve 
içtimai terbiyemize yakışmayan bu 
kabil hareketlerde bulunanlar hak· 
kında gerek tren memurlannm ge· 

rek zabıtanın çok müteyakkız dav • 
ranması lazımdır. Alakadarların na 
zan dikkatlerini çekmenizi rica e· 
derim." 

Okuyucumuz müteessir olmakta 
çok haklıdır. Trenle geçerken sa
hildeki kalabalık bir gazinonun or
tasına ~mcaman kafakemiği degil de 
bir kibrit çöpü atmak bile hiç bir 
medeni insanın kendisine yakıştıra
miyacağı kadar çirkin ve terbiyesiz 
ce bir harekettir. Bir suçtur. Alaka
darların bu hadiseyi öğrendikten 

sonra daha fazla tayakkuz ve has
sasiyet gösterecekleri tabiidir. 
ÇöpçOlerlo uğrama-
dıkları bir sokak 
Lalelide §8İr Fitnat sokağında 28 

numarada oturan okuyucularımız· 
dan aldığımız bir mektupta bu so· 

kağa çöpçülerin çok seyrek uğra • ! 
malarmdan dolayı evlerde çöplerin 
biriktiği ve bizzarure boş bir arsaya. 
dökülen çöplerin de bu sıcak hava
larda etrafa tahammül edilmez bir 
koku saldığından bahsedilmekte ve 
alakadarların nazarı dikkatlerinin 
çekilmesi istenmektedir, 

Kibar hırsız - Siyah 

ısa - "Buhlek.,. H&ydutu dofruldu ve ya 
•4'& yaklqarak, kindar bir baklfla ona bak 
tı ft~: 

"Demek lmılml de brtıyoraunuz, öyle mi? 
Ben de Bizln kim olduğunuzu blllyorum? 
Siıi unutmadım:,, Bundan birkaç ay evvel, 

ıırf Bizin yUzünllzden yakalanmııtım!,., 
ıs• - Biraz daha yakllflı ve ona doğ. 

ru eğilerek aynl.aeale devam etU: ••sız de 
Kara gölgesfnJz! Şimdi bil§ bll§a kaldık: SL 
zlnJc görUlecek bir hesabım var!,. Haydudun 
ltocaman iki eli Vallngin boğazına yapı§tı. 

185 - Birdenbire keskin btr zil sesi duyul 
du ve haydut bir sıçrayı§ta geriledi. Vallng 
bundruı istifade ederek sakin bir sesle mını. 
dandı: "Siz delisiniz· Ben sizin zannettiğiniz 
adam dl'ğllim .. Ilırakın tele~ona cevap ''ere. 
ylm yokıa hademelerim buraya gelecek!., 

Yazan: Morlı Ubt•• 26 N·'-•edd..-:: ,... "'/ 

~~~--------~~~~---~---------------~~~----:;::_,_,, 
Polls mOdUrUniln samimi dostu, yakuısst 

haydudu n çayır rezoletlne dair 
l llrafların ı anlatıyordu 

k d 1 P . b k ' .,_. '·İti '/C ; - Buraya, dedi, evrakını 

1-I(psini alıp ıavuımuı .. 
or u. atrıs er zaman ı gıuı sa,. 

- Paralarını nereye kordu'! 
- Paralannı bana bırakırdı. Ben de 

kasaya koyardım . 
- Ne kadar vardı? 
- Dört, beı yüz frank .. Ancak kira-

sına, ~diğine ve içtiğine ye;ter. . 
İndiler. Garajdan bir otomobil bul • 

dular. Ormanda, yaralının bulunduğu 

yere gittiler. Alıp, müdüriyete getirdi. 
ler. Ora.dan da, hastaneye kddmldı. 

Ayni akıam, akıam gazeteleri, meı
hur katil Jülonun nasıl yakalandığını, 

Delbonun mahirane takibini bir sürü 
uydurma tafıilitla ve büyük serlevha. 
larla haber veriyorlardı. Y .dnız, polis. 
lerin otomobilini çalıp kaçan haydut -
tan pek kısa bahsediyorlar, ~ ciheti ka. 
pah geçiyorlardı. Bundan b-11ka, gazc. 
teler, henüz meydana çıkan!mamı~ o
lan dört kibar şahsın da nerede ise ya
kalanacaklarını bildiriyorlardı. Bu i§, 
artık bir gün meselesiydi. Jülonun ya • 
ralarırun iyileımeıi bekleniyordu. On -
dan, esrarengiz otomobilin numarasını 
öğrenebileceklerdi. 

• • • 
Aradan dört gün geçmiıti.. Marlide 

tevkif edilen Jülo hadisesinin halkta u. 
yandırmıı olduiu heyecan yatıımııtı. 

Fakat merak, yeni hadiseler çıkmak 

ihtimali daima mevcuttu. • 
Dominik ile Patris, yeni hadiıelere 

merak ile deiil, korku ile intizar ediyor 
lardı. Müthit bir asabiyet içinde yaıı. 

~ 

yorlar, fırtınanın dakikadan dakikaya 
kopmasını bekliyorlardı. 

Poliı hakikati biliyordu. Bilmiyorsa 
bile nerede ise öğrenecekti. Fakat ne 
zaman? Ve ne zaman onlara saldıra -
caktı?. 

İki betbaht, bu suali milyonlarca 
defa soruyorlar .,cevap veremiyorlar, 
1ıUmmalar içinde yqıyorJar, biriıi pcn. 
cereıinin arkasından, biriıi balkondan, 
evlerinin önünden gelen, geçen otomo. 
billeri gözetliyor, her ıeçen otomobil • 
den sonra genit nereaıer alıyorlardı. 

Kapı mı çalındı? ikili de yt'rlerinden 
sıçrıyorlardı. Acaba gelen kimdi? Si
nirleri okadar ıerilmİJtİ ki, zaman za. 
man, bu tehlikenin derhal, bir an evvel 
kendini göıtermcıini, ileme rezil bite 
olacaklarsa, bunun bir an t'vvel olup 
bitmesini iıtiyorlardı. 

Dördüncü go:.inün akşamı, Patriı ile 

Dominik ahbapları Langrönelere davet. 
liydiler. Bu daveti redde.demezlerdi. 
Mitcl Langröne meıhur bir avukattı .• 
Dürüstlüğü ile ta.ıınmııtı. Patrise karır 
1:•:iyük bir dostluğu vardı ve vaktile o. 
nu yanına katip olarak alm11. ilerleme. 

sine çalışmııtı. 
Kansı bir ayan azasının kızıydı, Do. 

minikin aile dostuydu. Bu davete Pa -, 
risin en tanınmıJ kimseleri davetliydi -
ler. Polis Müd:irünün en samimi dostu 

da gelecekti. Ondan bir şey öğrenmek 

ihtimali de vardı. Binaenaleyh gitmek 
lazımdı. 

Tam saat sekizde Sen - ]ermen 
caddesindeki evin salonundan içeri, 

Patris ile Dominik kolkola giriyorlardı. 

centilmen 

Telefon ahizealn! aldı fakat derhal BU!neke 
uzatarak bUyük bir ciddiyetle: "Sizi soru. 
yorlar!., dedi 

1S6 - Esrarengiz kadının sesini hemeıı 
tanımıştı, fakat bu kadın, lıu eınada orada 
haydudun bulunduğunu nereden biliyordu. 

idi. . ~ 
Güzel Dominik gayet şık ııY' #. 

ve meşhur gerdanlığını takıı:tf11' rl 
bir kısım davetliler de gcldi)rf• o.,t 
polis mü.dürünün ahbabı oıııı . ,; 

alet"' Ruslo telefon etti. "Çayır rcı ~ V 
kikatt neticesini anlamak UzcıC '!Iİ ;fl 
lacağını, yemeğe bcklemeın.:Ictl ' 

ra geleceğini bildirdi. I' bl1' 
Yemeğe oturdular. Konufdl'~ 

ladılar. Fakat herkes, gUnU:> ti 
olan "Çayır rezaleti,, tahkiki~ 
ticesini merak ediyordu. sıı 
m:lkaleme hararetli değildi· r/:. 

Yemekten blru ıonra OJıct'f~ 
geldi. Kısa boylu orta yatlı blt bir '
Batında saç yoktu. MühiJIS ~ ~ 
hali vardı. Polis müdUrUnil '8~ 
kikat hakimi ile görilı}mUJ. ~ 
verilen malmatı öğrenmitti. ı;ır'.' 

- Binaenaleyh ,dedi, yansı Cı tP 
ceğiniz feyi §imdiden aöyleılle~ 
kikatı itki! ctmiı olmıyacaitfllo 

Her taraftan ıesler yüksclcll : 
- Ey, ne olmuı?. 
Madam Langröne: . tJİ'' 
- Azizim Ruılo, dedi, haydi 

ha fula üzmeyiniz.. SöyJeyiJÜI" 

Kocası ıordu: f. , 
- Jiilo itirafatta bulundu dl'I .,ıt 
RusJo 'kendine bir e11eının11ct 

rek cevap verdi : ~ 
- Tevkif edilen adam Jii!~ ~ 
- N~?. Naaıl? .• Jülo dc&il ~ 
- Vakia onun da iımı JUIO ~ 

aıd aranan JüJo o değihnİf·· ~ 
tahkikatın bu kadar uzamasınıP 
de bu. 

Herkes tatırmııtı. Langr«Srı~M 
- Anlat bakalım, dedi, 11\~ 

dir?. ...ıı 
- Mevkufun fotoğrafı ve ~ 

nınca, polis mUdüriyeHndeki !;! 
e§kili ile kartılaıtmldı ve o 
anlatıldı. ? 

- O halde kiınmit yakalana"~ 
- Kaboı iılnlli biri. Onun ~ 

mi Jülo. O da La Piyerözil t 'o'/. 
cinayet gecesinin günü, onunl• o#~ 
Marli ormanlannda dola§ll'lıff '!'!il 
"Yetil çayır., lokanta11na gidip ~ 
yemiıler, çifte kumrularla t•;.. ~ 
ve meşhur rezalet partiıine it d~ 
miJ .. Polis onu, La PJ!eröıU l'l t ffl 
le itham ediyor, Jülo inkir "elli!~,',1' 
ra, rezalete iştirak ettiiinl itiP" ~· 
yor, fakat, La Piyeröz ile yatı~ I 
mamıış, hissesine baıka bir 1't 
m:iı.. . .. 

- Hangi kadın'!. dıol 
- Üç erkekle gelen kibar 1<~ 'il 
Derin bir sükut oldu. Do~1~,0J' 

ıessizlik içinde kalbinin gUrıJ~i' f' 
duyulmasından korkuyordu. r'~ el 

şimdiye kadar mükalemeye iş~i cısı~ 
memiş bir ses duyuldu. Bu R~ 61 
si idi. Antuan ile beraber or.1 
vetli idiler. Rişar: ,ı, 

- Yok, dedi, olamaz. BıJ ~1ıı ~ 
Nasıl olur?. Kibar bir kadın )ıt # 
serinin birine hiç kendini bır• 
Hem ne isbatı var ki! 

Ruslo cevap verdi: "'' 
( DouarfJ1 11 

1'1' ,.
Bu aralık, haydut telefonu alnt1~· ı'p.19.I 
lime IÖylemed~n dinliyordu. aunU P,J 
h!dlse Yalingl b!lsbUtUn hayrete 1' ı' 
Haydut ayaklarnun ııcuna bnsarıı 
odadan cıklJ) gltmiıt~ 
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G a!11anı 11 inci yaştır! 
ı!~1.P değil mi? sigorta statistik· 
A~ııı.1 hep bu neticeyi veriyor 

&Olu Yatın kırk 
ka belki <le do. yaşında baıladığı 

l
dar Yafaya""· grudur. Fakat bu yap 
llsan .... Yanlar · · has ne kada ıçın ne diyelim? 

. talık Yah r uzun yaşarsa ya 
li ihr ut ta kaz .. .. , 
ha 11lıallcri 0 k a YUzUJ!dcn ölme-
\' Yat için en adar çoğalır. Ancak 
t Yahut bu emniyetli zaman doğum 

Clitıl nun h 
go er değildir n··emcn akabinde olan 
harta kumPany.a u.nyanın en büyük si. 

~at · 81 olan M · 
, 0 srgorta ş· k . . etropolıten 

h nstatistiğ' ır Ctinın elimize geren 
aYa•· ındcn .. • . :r 

· . "'n en . ogrcndığinıize göre 
lttııı. On b' emnıyetli çağı on bir yaR 
lbaı· ır Yaşı d :r 1 ancak b' n a iken ölmek ihtL 

l)o• IJldc bird' 1 
b gum d . ır. 
unu enılen nı 

lcr· . takip eden .
1 
uazzanı tıadiseyi ve 

ı· lrıj atıattıkt 1 k senelerin tehlike -1Yen an sonr ı. • . • 
iç· Yılların s a ıuıle ılerıde bek. 
ın ne Çetin b' a~p Yolunu aşmak insan 
S it ıııf . 

.. tausuı:e :r ır. 
l1t:n k ~ bakılırsa . 
lli 0rkusu olm ınsan oğlunun ö_ 
z/Ct!e \ı'c tahat aksızın hayatında em • 

Be! ile on dokuz yaılan arasındaki 
cocuklar için ölümün ba,Iıca 

aebibi kazalardır. 

disit gelir. Lakin bu statistiklcrin Ame. 
rikaya ait olduğunu da unutmamak la-
zımdır. 

Çocuklann on bir yaşında iken ölme.:" 
teri pek nadir olmakla beraber hasta ı:c~n on bir Ya rahat soluk alabileceği 

tçı bu §ında oldug· .. ı d' )anmaları ve sakatlanmalan ihtimalleri ğiıdi Yaş ta taın • . u gun er ır; 
rı r, amma . ınanasıyle emin de- olabili.r. Fakat bu da her nedense pek 
tlcre . gcçınış v 

bir nısbctıc h e gelecek olan se. az vukubulmaktadır. Demek ki hayat 
zalllanı ayatın en mükemmel irin en emin ya~ on birdir . * * 

Statist'ğ saydır. :ı 
l'ladird· 

1 
e göre bu P OaJ tcrbasu l?;ıı._ ır, korkul Ya,1ta hastalık pek 

..... t le acaıc bi • 'k 
dctilr aza da bu ncı şey kazadır. 
ll.trı kır. Çocuklar d~a~t~ o kadar sık 
lı114a azaların en ço. 01.Jnıle neticele -
bo"0lınaktadır • gu S ile 19 ya~ ara. 

det tal:um ile 4 Yaşına 
~· tfında · kadar o1an müd-
·~ekt ısc ÇOCukı 
~t k Cdir. Bola k ar zatürrcedcn 
dır, azalar Üçüne§~ hastalıklar ikinci 

derecede gelmekte-
ıo }' 

tckr;ır "ılldan 34 a 
ıtıcıc ~staiık .. .. Y Şına kadar hayat 
ıı.._ tcdir. il Yllzunden tehlikeye gir • 
~qr~- u ya§larda 
~ "<ln dah . 'Verem hastalığı 
~·'- adır. V a zıyadc Ölüme sebep ol_ 

"'lr 'i] ercın ha talı 
dt\t 0 Um i · 8 ğı 44 ya_şına 

altı çın baılıca 
ba,ı_ ttrnektcd: sebep olarak 
ı_ 141tnaı. .r. Asıl h 
ıtada ıı;ta olduğ . ayatın kırkta 
ı. r \ız '- u S<!zü h~ı-·k 
'<l?:l '1 a.._tır; gö •. 

1
.. cu:.ı atten ne 

tına astaJık ası} b l\i uyor ki en korku -
l'llilda u Y~~ta · 3s . hale etm k . ınsanın haya. 

ta.rı ıle 44 c tedır. 
acr arasında . 

zaıatd. cnnucnza v ıse kalb hastalığı, 
a11 e zatUr d "ere evveı ger re cn hep ka • 

nı hastaiıg· ıp Çatar ve korkunr 
sı ının lllÜ'd :ı 

ille }'aşına v J ccisidirler. 
•cb arınca 

tıı.ı cp ol verem artık ölU-r. Ç" maktan 
ı>anı a Unku 'Verem Uzaklaşmış bulu -

tll\ııı esaae • 
l!trck :ı olur. 4S t n atacagı tır _ 
b• \ı'ercm en 54 iter i . , gereftı Yaşına kadar 
Yaılardlllil olmakta e kaza ,ölüm için 
bi sıra ~ Ölümün y~ uzakla~ırlar. Bu 

~aı:ıyle §Unlardır~ başlıca altı scbe
rc1t h hastalığı k . 

astaı • • anser 
Ss t ıgı, Vere"" · zatürree, böb. 

''I en 64 ... \ı'c b . 
~ ığ1 Yaşına ,_ cyın felci. 

Vere · "'adar· 
mı bile p k ıse §eker has. 

1 ı • • c gerilere atar. 
Yaıı • oıll\a :r1nın ör· 

a() •rna 'Jm için b' 
Ylcdiı:· .sebep ne·' 1nde bir ihtimal 

t &1trıız · Y k 
Ctkiltine .. sigorta u arda adını 
Yttler gore bu kumpanyasının 
l!rkc'-ıarasırıda b~cselcde de cı'nsı·-
lt ıı; Ctin Uyük 
endilcli .. daha kanlı farklar vardır. 

Siin1tu ıçın Öldü .... ve canlı olmaları 
rl. On b' rucu b' 
"il lca ır Ya ır kabahattir; 
trk zadan b' §rndakj 
" Ck Ölrn ır kız Öl ~ocuklar arasın 
c faali :lctcdir :ıcsıne mukabil üç 

lehı Yctı k • ~rkckl · ltc1· . alala erın hareket 
1 ı <hl ra bo· 

bi 1 .Yaşınd~~clere ;ebe gulrnalara ve 

1 ~alldi . 1ken Öl'· .P olmaktadır. 
Ctitıin Sıttit, nu Umun ikinci sebe-

fhr onda bir· Yaştaki rocuk "}" 
.. 1Yarı ı ap ~ o um_ 
11la ara andis:tt' 

n kıııb l'llahaua . . ır. 
~tıkıard hastalığı... bır hastalık sa -

hcb· a aPa • .,n on b' • 

Bu güzel kızın yanıncia gördüğünüz 
Jenguen kuşu deriden yapılmış bir tor-

bat.lır ve havlulariyle birlikte cigara pake 
tt, ayna, tarak, güneş yanığına karşı 

krem, ıdudak boyası gibi "her: kadının 

denize girerken yanında bulundurması 
lazım gelen!,, 43 kalem eşyayı taşımağa 
mahsustur. 

Bir haftada 
1500 kişi 

cezalandırlldı 
Şehrin temiz tutulması ve kazaların ön. 

lenmesl !<:in belediyece açılan mücadeleye 
ehemmiyetle devam ediliyor. BUtUn belediye 
zabıtası memurlan ile potta merkulerinden 
ayrılan ream1 ve alvil memurlar n.bahleyln 
erkenden gece gec; vakitlere kadar bu kon.. 
trolle me§gul olmaktadırlar. 

Dün Fatih mmtaka.sında caddeyi işgal e 
den 17 ki~I sokağa su döken 5 kl§I, gecele. 
yln IAmbuız eeyrU aefer eden 5 ar:ıl:ae:ı ye. 
kalıuımt§, noksan olarak yapılmı§ 67 kilo c:: 
mek müsadere eclilmiştlr, 

Emlnönünde 26 kişi tramvaydan , 3 k'"i 
vapurdan atlamış, 2S kişi sokağa ;:rp döl'_ 
mllş, bepııılnden para cuuı almmıttır 
Kadıköyde mutıte.ıtf ıruc;lard&n 78 kişi e"'. 

zalandırılrnıştır. DUn Beyoflu mıntalcıumırl:ı 
33 kişi tramvaydan atlarken tututınu~. S.'l. 

bahtan ak§B.ma kadar sllrf'n teftiş n:?tiC'esın. 
de sokaklarr kirleten 105 kişi C'e7.a'.ındı .. ıt. 
mıştır. Muhtelit !ınnlardan da 3'l!l l<flc 
ekmek müsadere edllmlı,tır. BcyokLı mınt ... 
kasında son allı gUn zarfında 40ı! ı·ışıct,.n 

ıtı· 1Yct ndisit d ır yaşındakı 
1
dir7 h "ertrıc'- creceııinde ölüme BC!llktaıtıı dün Vapurdan 24. tranı,·ayrl'\n 

t ou rı;te o) 
tlırl\p \>c la :a§ta katb ması tuhaf değil 3 kişi atıark,.n tutııımus. H ""na!tn nhlı! 

para cezası alınmıştır, 

• lurrCCden hastalığı 7.atül • mllll.Vf'n"ll'~hıf Vl\TitrrmAr!J(!'t A'111'"f'muıtır, 
" ro'- d Olln Oııkllrlıı.rcla vPnıır ve trAnwnvn'\'1 '" j <ltı.., :r r. aha ın"h' 

0 'b, .ra•ta k u ım - kl"t. ~arı\'erdc vapurdan 2 kl!li ~tlarkNı 1 
" tılcr· ııtar • • 'ili ın ıçın .. 1.. yal<alllnmıııtır. 

kaıtct. on ·~~ası büs~:tt~Ü intaç eden ı:lon hfr h•fta zı>rtmrlıt tfı1r..ıht otar~ır • •A' , 

dan ha,tı111 ır Yasının un başkadır. kt•t l""'••lıt""" ..,,,.1,. ......... ., ,.,..,,.," ,.. - - · · - 1 
au ~ltıcaı ~rdır. ~~ baslıca sebebi "'"'ı...,, .. h,. """'""'ı ,.,., -..ı" ,. ... ,. ..... ,. -
~t lh "' çoc ""' P"'Ar.:"'lc. '""le~,, ,...,,,",,,,,_" ,.u ........ ,...","""'• ~·","" -

• ır_ lbt tl ... aııcrı· ucunun kua '~ •• , TTl"fT\ ,." 1<,..".,.""''" ,.~.._,..#t,..111··~ ~c-.,1,.1 ....... 
tn •on erkekten daha ra zat•• rt~v,.t pt,....,t..•p.nt,... .. ,,, ... .., :P,,....,.. ... ,., ""'""_,,.,,,._.,, """"'eı"•-

Urtce ve apan _ "" tl• ""•·lf •'"..,""t t"r'., f'tm,.•r te•!':-

Medeni dünyanın dışın da ( 7) 
• 

Avustralya 
kabileleri 

Kadınlar arasında düelloda 
iki taraf sopalar kullanır 

Faili bulunnuyan katiller kendis:n • 
den şüphe edilen adamlar slyılırlar ve 
bunlar da yine sihirbazlık yohyle öldü -
rülürlcr. Yahut ta intikam almak istiyen 
adam, katilin bulunduğu kab:1eyc birisi· 
ni gönderir. Bu adam yı:izünü ve vücu • 
dunu boyar, ayaklarını ıns:'l kaniyle 
yapıştırdığı tüylerle süsler. ~üphe edi • 
Jcn katili bulunca bunu ya olda öldürür, 
yahut küfrederek ona doğru ucu sivri 
bir hale getirilmiş ağaçı çevirir. Diari 
kabilesi alnına beyaz bir çizg! çizilmi' 
bir intikamcı gönderir. Bu ş:;phe edilen 
katili bulunca, tanınmamak ıçin bütün 
vücudunu beyaza boyadıktan sonra 11:.i
cum eder. Böyle bir vaziyette kimse 
müdahale etmez ve şüpheliyi müda· 
faa da etmez .. Katil yolun üzerine ça.. 
dırın haricine çıkar ve bir okla intikamcı 
tarafından öldürülür. Tabii diğer kabile 
de bunun intlkamını ileride alacaktır. -

intikam hazırlıkları Arunta kabile • 
sinde gayet gariptir. Bunlar da katledi • 
lenin biraderi maktulün saçlarından bir \ 
kemer örer ve bunu kolunun altına sak 
Jar ,intikama iştirak etmek isteyenlerin 
önüne çömelerek uzvunu eline koyarak 

sürter ve kolunun altındaki kemeri de 
arkadaşının karnına sürer. İntikamcının 
bu suretle hareketi cesaretini fazlalaş • 
tmrmış. 

Yartınyu 1:abilesirıden erkekler 11ıate nı i§arcti olarak 1.:cııd;sini sol baca
ğındaıı yaralar 

Kabileler harbe gitmezden evvel de 
danscderler. Reisleri böyle bir kemeri 
eline alarak bunun ucunu ayn ayrı her 
bir cengaverin ağzına sokar, diğer elile 
de onun bir uzvunu okşar. Scınra da ku. 
caklar. 

Bazı kabilelerde intikamcılanru ale· 
nen intikam almak istedik1eri adamın 

kabilesine gönderirler. Bunlar kabilenin 
en yaşlılarına ziyaretlerinin sebebini 
anlatırlar. Yaşlılar bunlan banştırmağa 
gayret ederler. Muvaffak olamadıkları 

takdirde intikamcıya ya katili yahut 
ta katin akrabasından biri:ıini öldür. 
meğe müsaade ederler. Bazan da ihti
yarlar intikamcıya kabilede sevilmiyen 
birisini teslim ederek onu öldürtürler. 

Bunlar bazı içtimalarda dostane bir 
şekilde halledilir. Bu içtimalarda ihti -
yarlar kabile nizam ve a.detlcrini harfi 
harfine tatbik ederler ve iki kabileden 
iki kişi arasındaki bu gibi hadiscl~ri 

bir d:iello suretinde hallederler. Bu dü
ellolar Bumerang namı verilen eğri br • 
çakları biribirlerine atarak, yahut okla 

yapı\ır. · 
Her iki taraf ta ellerindeki kalkanlar 

la kendilerini müdafaa etmek hakkını 

haizdirler. Bu düellolardan başka iki 
tarafı banştırmak için dini ayinler de 
yapıldıiı vakidir. 

Düello kadınlar arasında da olur. 
Bunlar biribirlerini sopalarla döverler 
ve mağlup olan eczasını görmüş sayılır. 

Olülcrin gömiilüşii 
Ölülerin gömülmesi meselesi, Avus. 

tralya kabilelelerinde türlü türlüd:ir. 
Bunlar ekseriyetle gömülerek mezarla -

rıruh üstleri toprakla yüksek bir hale 
konur. · 

Bazan bir ağaC'ın kovuğuna konduğu 
hazan da içi ile konserve edilerek ya • 
kıldığı yahut yendiği vakidir. 

Yamyamlık . 
Vaktiyle Avustralyada yamyamlık 

pek yayılmıştı. Avustralyayı beyazla -
rın iıtilbından sonra her ne' kadar bu 
haricen kalmamış gibi görünürse de, 
gizli gizli hatta beyazların bulunduğu 
yerlerde bile yapıldiğr vaki:fü. 

YapıJan tetkiklernetic esinde yam • 
yamhğın insan etinin pek leuetli olma. 
ıında ileri geldiği anlaşılmatadır. 

İnsan etinin lezzeti adeta körpe bir 
domuz etine benzermiş. Pek çoklan ço
cuk etlerini tercih ederler. Yağlı etler 
en ziyade tercih edilenlerdir. Bunlar 
hastalıkla zayıflamış insanların etlerini 
yemezler. Pek çok kabilelerde tabii ö
len yahut öLdüı•:ilenlerin etleri ya ta • 
mamiyle yenir yahut ta herkes birer 
parça yer. 

Kueensland yerlileri bir cenkte ölen 
arkada_şlannın cesedini pişirirler, etini 
yedikten sonra derisini kuruturlar ve 
bir hatıra olmak üzere muhafaza eder • 

ler. Bu onlarca en büyük bir hürmet c. 
seridir. 

Viktoria eyaletindeki yerliler insan 
etini yedikten sonra ağızlarının etrafı. 
m kırmızı boya ile boyarlar. 

Cenkte öldürülen bir dü§man etini 
yalnız onu öldürenler yiyebilir. 

Ölüler ağaç olnuyan yerlerde göm:i. 
lür. Mezarlar dar yapıldığından ölüler 
çömelir vuiyettte gömülür. Bazı ka • 
bileler evvela cesetleri kuruturlar, son. 
ra gömerler. Bunun için evv~la ceset 
bir ağacın üstüne konarak altında hafif 
bir ateş yakılır. Ceset kuruduktan son ~ 
ra, bir ağaca asılır • bazan da 
kuruyan cesetleri akrabaları kulübelc. 
rinde muhaiaza ederler, göç ettikleri 

~ 

Avııstrn1y1ıfa 1:ora1arı ölc11 1,ımlm'ar yii:::'erini kırmızıya boy'ıyıp saç1aıım 

J.«•serck !lıatcm fotarlar. fl;ı matcııı kuliibcnin ha1'ici11dc bir ağcıç altın<'~ 
Y''lıılır. [(a1ınl.ar matem esnasında h İfr! konu§anıa:Jar. Matcnı iki ay sürer. 

zamanlarda da beraber taşırlar. Bazılan 
da öKinün yalnız bazı aksamını muha • 
faza ederler. Yictoria eyaletiyle garbi 
Avustralyada cesetlerin ayak, kol ke • 
mikleri, Kurnaide el kemikleri kuru o. 
larak boyunlarda gerdanlık gibi taşı • 
mr. Yerliler bunlardan bir keramet u • 
marlar ve böyle bir tılsım sahibine hiç 
bir düşmanın yaklaşnuyacağı ve yaklaş. 
sa bile bu tılsımların düşmanı mahve • 

deceğine itikat ederler. 
Şimal ve şimali garbt yerlileri ölüle

rini yalnız ağaçların kovuklarına gö • 
merler. Çünkü buralarda arazi kayalar. 
dan ibaret olduğu için mezar kazmak 
mümkün değildir. Böylece ağaçlara gö
mülen cesetler havanın kuraklığı dola. 
yısiyle az zamanda birer mumya olur. 
lar. Bir müddet sonra bunların kemik· 
leri toplanarak gömüKir. 

Garbi A vustralyada Kimberle cya -
lctinde cesetler mağaralara konur. Bu 
mağaraların duvarları res'mlerle de 
süslenmiştir. Matem işareti <. larak sü • 
ki'ıt ederler. Merkezi Avustralyada er
kekler matem işareti olmak i'.zere but • 
larını bıçaklarla keserek •şar.:: ler yapar. 
lar ve sakallannı keserler. Ka.~ınlann 

saclarını, vücutlarını boyadık' arı da' va_ 

kidir. 

Memleketin iç taraflarında matem a
lameti beyaz, sahillerde ise siyahtır. Bu 
renkler kömür ve kireçle temin edilir. 
Boyalar matem devam ettiği müddetçe 

yani bir sene kadar daima yenilcştiri • 
lir. Erkeklerle kadınlar hastaları ölür 
ölmez bağırıp çağırmağa başlarlar ve 

bu bağırıp ~ğırma ölütl'an gömülmesL 
ne kadar devam eder. Bazı kabileler. ö
lülerin can verdikleri kulübelerini de 
yaktıkları gibi yerlerini alt üst eder • 
lcr. Ölenlerin isimleri kat'iyyen anıl • 
maz. 

-S O N-

Ma ha lle Sultanı 
şehrim izde 

C~ziretülarap cenubunda. kain Had
ramut devletlerinden Makallenin sul· 
tanı Alkaiti bearberinde mUFavir ve 
sekreteri Bahadur han ile b'rlikte dün 
şehirimiz.e gelll!iş, Perap:ı.las oteline 
inmiştir. 

Makalle sultanı şehirim'zdc dört, 
beş gün kalarak abideleri ve müzeleri 
gezecektir. 

YENi NEŞRiYA11 

~ ıphtk Hltgt e r 
SeY)ah lzmlrll Emin SUleyman Pirinççi. 

nııı bu nam ile çıkardığı kitaı:ı HUrrlyet, 
Dc\·lcttc hemşerilik terbiyesi ideolojisi, pro. 
paganda, Hetortka.'lıltabet ve hitabet tC'k. 
nlklı·rl, Umumi filoloji dataları, beşerin aslı 
ve intişarı, antrepolojlnın ırk hakkındaki 

son datatarı gibi mühim mUnderecatı yUklU 
dür. Ehemmiyet ile tavsiye ederiz, 
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Istan 
(Bat} tarajı ~ ii.noüde) 

tı ile gözlerimi açtım, hemen doğrul. 
dum. 10 metre kadar ötemde, deniz. 
den bir su sütunu yilkseliyordu. 

- Garip şey, diye dü~ündUm. Bu 
kadar sığ yerde de denize dalmak a
caba hangi akıllının aklına esmi5 ola
bilir! ... 

F'akat zihnimden geçir<liklerim da. 
ha tamamlanmadan, at daha küçük 
dilimi yutuyordum. 

Bir saniye evvel su sütununun yük. 
seldlği yerde sular açıldı, ve meyda. j 
na kim çıksa beğenirsiniz? 1 

Bizim Foto .A U... Elbiseleri Uzerin. 
de, fotoğraf makinesi el'nde, her tara. 
fından sular ızar bir vaziyette, gaş
kın §a§kın etrafına bakıyordu. 

Bir an içinde, gerek plaJda, gerekse 
gazinoda bir kahkahadır koptu. Bu 
kahkahalar bf çare dostumun da aklı· 
nı başına getinni3 olacak ki, §8.§kın. 
lığı geçti ve o da gülmeye başladı. 

Hemen yanına koştum. 
- Yahu, ne oldu? Nasıl oldu? \ 
Diye sual su») üstüne sormıya baş. 

ladmı. 

O, çok !Oğukkanlı bir tavırla: 
- Evveli., dedi, sahile çık. Şu fotoğ. 

raf makinesini veceketJ al. Sonra an. 
latınm. 

Söylediklerini derhal yaptım ve bu 
arada. hatırladım ki, ben de para cüz. 
danımı ve saatimi ona t.esllm etmiıs· 
tim. Hemen ceketin ceplerini bo§alt. 
tım, hem benim, hem de onun her §e. 
yimiz ıslanmı~. berbat olmuetu. 

Ali hala gülilyordu. Pantalonunun 
cebliıdekilerf boşaltarak bana verdik. 
ten sonra.. art.ık denizden çıkı%ıasını 
bekliyordum. Fakat öyle yapmadı. 

- Nuıl olsa, oldu olanlar diye dü. 
ünmUş olacak ki, birdenbire ayakka. 

bı. pantalon, ve frenkgömleği ile ke.n.. 
dini tekrar suya atarak ytizmeye ba§
lamaz mı! 

- Deli misin. yahu. .. Çabuk çık, di
ye bağırmasaydık. daha eh bir hayli 
ylizccekti. Neyse, zar zor dı~an çıkar. 
dık. O sırada allahtan plaja gelmfgı o. 
lan glire3 federasyonundan arkada§t. 
mız Sadullahm tavsiyesiyle dostumu 
soyduk, eşyalarını kurutmak üzere 
kumlara yaydık, uılanan evrakla, pa. 
raları da bir ta:şın Uzerine dizdik. 

Ben Alinin hem gülünecek, hem 
de a~lnnacak halinin resmini almak 
için makineyi ayarlamak için uğra§ı. 
yordum. Fakat su Byle fena ıslatmıştı 
ki, nıakineyi ~alıştırmak imkanı ol
madı. Ve artık ondan sonra başka re. 
sim de alamadık ... 

E yalar kururken, Ali de ba5ına 

şu yor 
gelen kazayı bana §Öyle anlatıyordu : ı 

- Denizde arkası üstü yatını§, ade. 
ta uyyyordun. Senin böyle pir r ini 
almak istedim ve fazla iğildim. Bır. 

denbire nasıl oldu bllmem, ayağım 

kaydı, kenqimi bir an içinde suların 
dibinde buldum!.. 

O böyle anlatırken, plaja ilk geldi. 
ğimiz zaman, orada raslamı~ olduğu. 
muz Şa){ir ve Salamon isimli iki genç 
arkadaşım da ya~ızda.ydılar. , 

Şakir, Aliyi dinledi, dinledi ve niha. 1 

yet dayanamayıp: 
- Yo: ... ,diye itiraz etti. Söylediği

niz resmi alırken değil, bu resmi al
dıktan blı'kaç · dakika sonra denize 
dUştUnUz. Makinenizi kapamış, blrai 
ötenizde kumlara yatmış olan sarı 

saçlı bir kızı seyrede ede rıhtımda yU. 
rliyordunuz. Pek dalmış ohı.cauınız ki! 
birdenbire bir ayağınızı bo3a. baıtınız 
ve muvazenenizi kaybedip denize yu. 
varlandmız. .. 

Bu su götürmez izahat kar§ısında 
.l)Ji, h!~bir §eY söyliyemedi. Yalnız, 
Şaklrln yüzüne dik dik bakmakla iktl. 
fa etti. 

MUt.hi§ bir kahkaha kuyuvermemek 
için kendfıni zor tuttum. Yalanı da 
meyqana çıktıktan sonra biçarenin o 
kadar peri5an ve acınacak bir hali var 
dı ki, daha fazla takılmak insafıızhk 
olacaktı. 

Eşyala.n kısmen kuruyuncaya ka • 
dar bir buçuk saat artıJi hep batkıt 
sözler görUştUk. Akşam güneş batar
ken, vıcık VJCJk su içinde ayakkabıla
rının üzerine buruşuk pa ntalonunu 
geçirmi§, ve bir türlü kurumnran ce. 
J<etini de koluna almıe olan biçare dos. 
~unıla iberaber, yapacağımız işleri ya. 
rıd& bıra.kmıı olduğumuz Suadiyeden 
mahzun mtıhzun ıeri dönüyorduk. 

HABERCi 

0°otTbi 
Kemal özsan 

üroloğ • Operatör 

Bevllye mUtehasaıaı 
Karaköy - Ekselsiyor m~sı 
yanında. Her gUn lSğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'fel: •1235 

KLRVN doktoru 
ecaetln Ataeagu • 
Her gQn 16,30 dan 20 ye kadaı 

LAielide Tanarc apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder 
Cumartesi gilnlerl 14 den 20 ye kıdat 

muayene parasızda. 

T~QKiVE 

l \ QD.LiT 
BANKA51 

HABER - AK§al'Tl postası 24TEMMUZ-~ 

Biocel .•. Cild hüceyratı 
merkez· n en ist ·hsal 
edilmiş c·ld için yeni ve 
kıymetli b · r cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

oeeleylnlz. Arhk buru,ukluklar kalmadr. 

25 yaımu:dan sonra 
cildiniz, kıymetli Bio 
celini kaybetme~e ba~ 
lar. Eğer hemen bes· 
lenip ihya edilmezse 
buruıup solar ve ih· 
tiyarlar. 

Bwccı, bu yeni cilıi 

unaurund4 cildinizin 
kinin ayııidir. Adeta 
be~erenin lbnm gay
ri mlifarikidir. Cildini· 

50 yaılannda mil· zi açlıktan öldürme · 

dlULhL 
tesirini gö terdi 

Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadmlann yiniL Onu BioceJ ile Biocel'i zengin bir cilde 
Jcarakterleri genç ola- beıleyiniz ve Y1•1an • malik olan 50 ya1l~rında 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığınız zamanlarda bir ka.dm 30 ve 30 yaıla· 
lamıı ıibi göründük· · bile cildinizin daima rmda bir kadın 24 ya~ında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip glSnrlln· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin edinis. hiçbir vakit röremiyecek· 
lan yoktur; Son za. !eri gayani hayret bir tene 
manlarda bUyük bir malik olurlar. 
lliı:n, Viyana Tıp FakUlteainin prof esö- ı 
rU tarafından lce§fedilen bu yeni cild rengindeki (yafsrz) Tokalan kre.. 
unsurunda kemali itlna ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
edilmit genç hayvanlarda gizlenmiı binde ''Beyaı: Oksijen" bulundu • 
cild hUceyratr merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiı •af Biocel varidır· Bu cev· rinıden daha beyu üç levin Uure 
her; pl:mbe rengindeki Tokalon cildinizi ıayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beılemek: ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
ıençleıtirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa batlayınrz. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbaht neticesinden son 
yatın.azdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON kremiı i 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

----""""'..---------------~-------~, Binlerce Tokalon mütteria!nden müessesemize mektup yazanla. 
nn müphedeleri kendiliğinden gelen en laymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

"** 1 
Tokalon kreminin benim cildimin nescine ı;ok uygun geldiğini 

itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile ı:ai' 

olmaktadır.), 

Biri ra a ed r 

B. Şehir l. B. M. Eşi .• Tü. Konyıı 

Mektuplann asıllan doıyalammzda saklıdır. 

--------~·~::::::::::::::::::::::::~~~~~::::_-_-_-_ ... ___ ~ 
1
• J fi o 

Birinci sınıf Operatör .._ 

Or. CAFER TAYYAR 
Umumt oorrahJ vıs elntr, dimal 

ctırrahlsl mütehassısı 

Parla Tıp F akülteıi S. Asistanı 
Erkek kadırı ameliyatları, dlın ğ 
estetik · "YUı, meme, karın bu· 
rueuklukları., Nieaiye ve doğum 

mUtehaesısı 

MuayMe: Sabahtan M e cc g nen 
8 den 10 a kadar U 

ISfleden onra Ucretlldlr 
Beyı•4lu , Parmakkapı, Rumeli Han ı 

- No. ı Telefon: 44086 111!1!11 

ve ısesı ~ Deniz Harp okulu 
mutan lığından: 6ı~ 

·ye 
Üniversite mezunu ve tercihan Avru pada tahsil görmüı bir riyaııı 

meni alacağız. 
Şanları <Sğrenmek üzere Komutanlıtı mıı:a müracaat. (4309) 

Akay işletmesi MUdUrlUğilndeo: ıc116,t 
25.7.1937 Pazar gÜnU deniz yarışları münasebetiyle saat 19.~0 ~ ıe ) 

purlar Moda iskelesine gidi~ ve dönüete uğramıyacaklar ve bu ıslte ~ 
Ada vapurla.rı Kadıköy ve Anadolu vapurları da Kalamış iskelesine u 
lardır. ( 41524) 
~~~~~~~~~.~~~---,~·~~~~~~~.----

Adllyenln satacağı e,ya ttıı 
lstmlbul tovklte\ine .ziyaret için gelenle. tazası kW!etl mucip ve ıuyıxıct l'İ 

rln ilz~rlnd~ bulunup emaneten alınnn ve •-ı melhuz bulunan çakı, çatal: }{~1111~ 
darcye tcıllm edilen ve uzun zamandır ıa. ''e oemsıye gibi muhtelit e§)'$ sO 
hip"erl tarafından mUrac:ı.atıa almmayan ve aattlllcıığmdan utııı günU olaD 111ıV'/ 
• u aurctıe s hlplerl btlli olmayan vı muha. 937 as.ıı ıunu eaııt l' te taJIP ;,.

t&nbul TcvY.l!cvl idnresitle :ınU 
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kı, Yiikıek adar rnüteessir olmuştu şa§aayla parlıyordu ki, Jan sözlerini 
•esle 

- Beni bu ~rrldandı: kapamak meeburiyetinde kaldı. 
tubf Yetinden .~zıyctte görseydi, mah- Boğaıı kurumu§, ıakaklan ıılanmıı. 
hr o b\lnu b olUrdUm!. ya Bcrti~. E- gözleri yerlerinden fırlamıJ, zihni kar• 

\7e ilııe?.. makan§ık olmuştu. Jan önünde ~!uran 
' • Sert tab• 
•çın, aYa~rnı ı~ti tekrar ağır bastığı efsanevi servetten gözlerini ayrramıyor 
kendisinı· .. §ıddetle yere vurdu ve bir türlü inanamıyordu. Ve kafumda 

ıyıce ;1- dı 
- Niçin? l3 4'1;lla etmek için: ancak bir tek düıUnce var :. 

Cik görmek is ~n hırsız değilim ki! An. - Eğer istersem, bütün bunlar be-
'1 e hlltUn tiyorurn .. İşte bu kadar! nim olacaktır, Haydi Jan işte serveti 

tlrıf tekrar Sofuk kanlılık ve ıü~ne- Bu ta~lardan ancak bir kaçını al ve nn-
fıaliyetinc ~OplaYarak deliğe indi ve gin olacaksın! Bu yığının ekıilmiı ol· 

lialbuk· evarn etti. duğunu kim anlayabilir? •• 
lı:a}iJ 1

• bu 
1 llaydı, d ~~ada ba§rnı havaya Yiğit Jamn ııfnirleri geVJemiJ, kuv-
an Pardaya elıtın üzerine eğilmiş o- veti tükenmişti. Şunu itiraf ttmeli ki, 
ti. \7 e b tıın başını bir daha görecek- bu cazibe tahammill edilir fey değildi.: 
bir h u defa d ·1 hku......u ayalin k a. ı k defa olduğu gibi Her §eyi unutmağa ma mıuu, Nite. 
k.. Urb 1 • ll bu hak· anı olmıyacaktı. Çün· kim öyle oldu: 
''"d' ıkaten p ' h' b • 

J ı ve 0 ardayanın ta kendi- Ve artık insan sesıne ıç enzemıyen 

•Unııc §Ö"}na ~akarak alaycı bir tebe&- bir sesle tekrarladı: 
J e dü··· 

- Sen :sUnüyordu. - Bunu kim haber alabilir?. Saadeti 
licı hırsız d ğ• • · k k .. f. k b c dur b k e ılsın ! öyle olsun.. kapmak için elımi uzatma '1 ıy en u 
k Jaıı birk a alını ne: yapacaksın.? nu yapmamak çılgınlığını gösterecek 
ipil~ aç k•zrrı d · miyim? Niçin? Bo§ 1&.flar için mi? Haydi Ilı ~ını •ökr a arbesıle tabtun 
aırılll Ut· . u. Bu defa kurşundan canım f. 

nu d ırıcı bir t L t 1 ı· i k ı· ıu.. ~ açı:nak li a uutla kar§ıla~tr. Bu- Ve çılgın b r tavır a, e ın ıymet ı 
dü, tırrıdı. Bu iş biraz uzun taşların içine daldırarak bir avuç aldı. 

llu tab Uzerinde, Pardayarun çehresi tasav-
lcü . Utun i · 
d SUk 8and ,_ Çınde muhtelif boyda vur cdilemiyecek bir ifade aldr, Sonra 

ı. J ıl"i}ar k 
t arı bunı • asalar, kutular var- birdenbire yüzünün hattan gerildi, ba-
CtJcr · a~an b' · · · U ıçind k ırısını açtı ve hay- kışları sertleşti ve bütün hali buz kesil-
e; bıs\... c aldı Bu kü .. k d k 

h 041eye · çu san 1 di. Yava§c;a doğruldu ve deliğe atlaya-
tr Cillaten ;Ynlrnıştı. Birinci bölmede rak hırsızı cürmüme:hut halinde yaka-
1kitıci b 

8 
tın Paralar vardı. tamak üzere, ayaklarını delikten uzat-

tcd 8lnıcd \'u: gU1!el İ§len e. şayanı hayret dere- tı. 
L likıcr • 1111~ nadide müce•ıherat 1 
ı;U ' Ztnci ı "" Pc var:! r er. kolyeler, bilezik, 
.. ıaştı ı. Ve b ~ t•• 
b tıcı nad'd u un bunlar, ga:ı ka-
~~tıncu b<sırn 1 

c ttışlnrla süslenmişti. 
d 'l:a lıır c taşlara tahsis edilmişti : 
' ta • ı:>ırJantal . ı 

•lar :a :ır ve her nevi nadi- ' 
. Unlar o kadar müthiş bir J 

xxxıv 

Şimdi. Galii:ayın eadrk CH\ıtıu nlı::n 

Sen )tilyenden bahs"delim. 
Bir sıılı (.:'Ünil oları bu ayni günün sa· 

babında, Sen Jülyen, dara!acına varan 
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nun da orada bulunmasını temin edecek 
tekilde Yiğit Jana da haber gönderili· 

' yor ... Farzediniz ki .kralın bnJına bir fe-
llket geliyor .•.• Teaadüflere yardım e
decek tedbirler alınınca bütiın bunlar 
kabildir. Biz: de tam vaktinde oraya 
gelerek. Yiğit Janr, kralı öldürmekle 
itham ederiz. Böylece onun İJi tamam
dır! .. Diğer taraftan, siz de makNdtnı· 
za varınrı olurııunuz. ben ide 1 Ne der· 
ainb sinyora?. ' 

Leonora sakin bir sesle cevap verdi: 
- Evet demiyorum, hayır da! ... Ya· 

rma kadar bekliyelim. Şimdi git Saetta. 

Konçininin, projelerimden haberd11:- e· 
dilmemesi icap ettiğini ıöyıemeğc lü· 
zum ı;örmi!yorum .. Bu hususta on·.nla 
hiç de heMHkir değiliz . 

Saetta hiç, ses çıkarmadan eğildi ve 
dışarıya çıktı. Düıünceli ve müteessirdi. 

Ona öyle geliyordu ki. Leonoranın Çİ· 
zilmiş bir planı vardı ve bundan hiç 
k imseyi haberdar etmek istemiyordu ve 
bu planda Jamn darağacı ÜT.erinde öl· 
meai mevzuubahı değildi. 

Bütün geceyi, odasında QÜ§Ünmekle 
geçirdi. İçinde müthiş bir mücadde bu
luy:>rdu. Hoıuna gitmiycn bir çareye 
ba;vurmak mecburiyetinde kalacağını 

h issediyordu. Başka çaresi yoktu. Buna 
rağmen tl'reddüt ediyordu. 

Sabah olunca, nihayet kararını vcr
d" ve kılıcını kuşanarak sokağa Cjıktı. 
D oğru Sentonore gokağına, Konçini

nh evine gitti. Fak.ıt Leonoranın yanı
n~ :icğ!l. Konçiniı:ıin yanına girdi. Ora
d ı takriben on beş dakika kaldı. Dışa
rt\' a çıktığı zaman. çok memnun görü
nüyo:-du 

xxxnı 

Aukaviva eve girince. yiğit Jan seri 
adımlarla, oradan uzakla§tı. Kolay ko-

lay tesir edilemiyccek bir adam olduğu 
mainmdur. Buna rağmen, rahibin sesi 
öyle garipti ki, ürperdiğini hissetti ve 
kendi kendine §Öyle dedi: 

- Olur fey değil, bana öyle geliyor 
ki, müdahale edip de, bu &erscrilcrin o· 
nu öldürmelerine mani olmasaydım da
ha hayırlı olurdu, çünkü bu rahip şük-

ranını pek garip bir §ekildc izhar ediyor 1 

Evet ama, ben de böylelikle bir cinaye• 
tin ıuç ortağı olurdum. Neiccde, ortada 
bir hakikat vardır ki, o da, bu rahipten 
henüz kurtulmnıdığımdır. Ve belki de, 

tali, §İmdiye kadar ollduğu gibi, bana 

her zaman yardım etmez .. Neyse! Ne o
lacaksa olur 1 Fakat r.e diye benim ölil-

mümil istiyor? Onu ihbar edecek kadar 
düşmiyeceğimi pekala biliyor ve bun
dan o kadar emindir ki, oturduğu evi 
bile bana göstermekten çekinmiyor .. 

Öyle ama, bu hakikaten onun evimi ldir? 
Kim temin edebilir ki, yarın sabah. o
radan başka bir yere gitmiyecektir? Her 

ne olursa olsun, ben onu tanımıyorum, 
ona bir şey yapmadrm, halbuki o, be-

nim ölmemi istiyor .. Niçin? bu işin için 
de bir !ley var ... Fakat ne? 

Böylece düşünerek Monmartr kapı
sına gelmişti. Nö' etçi zabitini çağırttı, 
Akuavivanın vermiş olduğu i areti gös-

terdi ve "Rüyi .. kelimesini ııöyledi. 
O ana kadar. rahibin, kendisile alay 

etmediğine pek de emin değildi. Fakat 
zabitin kapıyı b:zzat açtığını ve ona 

büyük pir hürmet gösterdiğini görün• 
ce, yanıldığını anladı. 

Pardayanın göstermiş olduğu gizli 
kapıya gelinceye kadar. her an. bir Ö· 

!Um maniasına çarpabileceğini düşüne
rek, ağır ağır yürüyor ve müteyakkfa 
bulunuyordu. Ancak, gizli kapıyı aça-
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37~ P/\Rn:A.YANTN or.r u -
rak mağaraya giden yeraltı geçidiııe 

girince, rahat nefes alabildi. 
Mağaraya gesince bir meşale yaktı 

ve sandıklardan birinin üzerine oturdu. 
Orada uzun müddet düşünceli kaldı. 

Şarap fıçılarının birinden dolduıiduğu 

şişeyi hiç farkında olmadan yavaş ya
vaş bitirmişti, Ayağa kalktı ve mağara· 
da gidip gelmeğe başladı.. Mahzene, 
yani milyonların yanına giden korido· 
run yanından gelip geçiyor ve her ldefa 
sında da gözü o tarafa kayıyordu. Fa
kat oraya bir türlü girmiyordu. 

Birdenl.:ire bu koridorun önünde 
clunlu ve omuzlarını hiddetle silkerek 
mırıldandı: 

- Ne diye oraya gitmiyeyim? .. Bun· 
da bir fenalık yok ki!,. 

Meşaleyi aldı ve mahzene girdi. Mcr· 
divcnın önün::le durdu ve ona uzun müd 
det baktı. Scınra eğilerek ilk bcısamağı 
tetkike koyularak mınldand: 

- Eğer okumuş olduğum m?l(ımat 

doğruysa, milyonlar bunun altındadır. 
Etrafına bakındı ve birdeıı' ... ire ür· 

per :li. 

Merdivenin yanında bir köş,.de. kar
makarışıt. . mtıhtelif aletler durnyordu. 
Vt! ön tanıfta bir k zmayla bir kürek. 

- Ne r.arip şey, diye mmlrlandı. Bu 
aletleri iııç görmemiştim! 

Kürc:..it kazmayı alarak t~tkik etti. 
Oillukça iyi vaziyetteydiler .. \'alnız iyi 
ce jlaslanmı~tı. Herhalde uzun zaman· 
d;:ınberi, belki de senelerden'>('ri bura· 

<Ja kalmqtı. Jan düşündü: 

- ivfcşguidum. Eunlan görmemiş ol. 
marn gayet tabiidir. tnfilaktan sonra bu 
raya geldim. Meşum kağıdı buldum ve 

bu beni bir hayli meşgul etti. O zaman
ldanberi buraya ayak atmadım. Zaten 
buraya birisinin girmiş olduğuna dair 

bır emare de yok. Esasen bu imkansız· 

dır. 

Buna rağmen zihnine şüpc girmişti 
Meşalesini eğere:k yeri yakından tetkik 
etti ve sonra dogrularak mırıldandı: 

- Toprak uzun zamandanberi kuıl. 
mamıştır, bu besbelli, beni sıkan fena 
düşünceler beni adeta çıldı~yor ve bo~ 
boşuna şüpheye düşürüyor. 

Mahsenden çıktı, mantosuna sarıldı, 
meşaleyi söndürdü ve kuru otların üze. 
rine uzandı. Çok fena uyudu. Mütema. 
diyen garip şeyler görür gibi oluyor, a. 
ra sıra sıçrayarak uyanıyordu. 

Sabahleyin bitkin bir vaziyette kalk. 
tı ve evvelce ide yapmış olduğu gibi, der 
hal oradan uzaklaşacağına, yine düşün. 
ceye daldı. Birdenbire kararını verdi. 
Ayağa kalktı, meşaleyi yaktı ve mahze. 
ne doğru yürürken mırıldandı: 

- Görmem lazımdır! .• Böylece rahat 
etmiş olurum. Sonra kim bilir? Belk'l:ie 
orada bir şey yoktur. 

Benzi biraz sararmıştı. Parçalaya:ak. 
mış gibi dişlerini sıkıyor, etrafına endi. 
şeli nazarlar atfediyordu. Kazmayı aldı 
ve son bir defa terfl;ldüt etti üzerindeki 
c1üşünce yükünü atmak istiyormuş gibi 

'1'ddetlc silkindi ve yeri kazmağa başl;ıdı 

Kanter iç;inde kalarak böylece tam 
bir saat çalıştı. Arasıra solumak için du 
ruyor, bir yudum şarap içiyordu, Bir a. 
ralık. artık bu definenin bir masal o:ıJu 
ğunu zannetmeğe b<1;şlanuştı. 

I;ilhakika, kağıtta mevzuubahs olan 
Clukur oldukça derindi ve toprakları mü 
tcmad:yen çıkararak iki tarafa yığdığı 
halde meydana hiç bir şey çıkmıyordu. 

Biıl:lenbire kazma sert bir cisme çarp 

tı. 

- Döşeme taşıdır, her halde, diye mı 
rıldandı. 

Daha büyük bir gayretle işine devam 

-
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etti ve bir müddet sonra döşeme taşı i. 
yice meydana çıktı, Bunu çıkarmak la. 
zımdı, halbuki kapkaranlık bir deliğin 
önünde bulunuyordu, meşaleyi alarak 
bu karanlık çukura indi. Sonra aletleri 
içine atarak meşalesilyle beraber kewii 
si de içeri girdi. Bu çukurun dibinde ve 
yan tarafta, içeriye dogru uzayan bir ne 
vi küçük bir bodurum var'dı. Jan kafa. 
ııını eğerek buraya girdi, ve yüksek 
sesle: 

-Tabut, dedi, 

Filhakika. kalın bir tahtadan yapıl. 
m1ş bir tal:iut görmüştü, Başka bir şey 
yoktu. B~nu yakından tetkik etti. Kaı. 

manın ucu ile tabutun kapağını sökme. 
ğe çalıştı. Birdenbire bir düşünce o
nu durdurdu: 

- tçinide belki de iskeletten başka bir 
§ey yok, 

Şiddetle ürperdi, cesur bir adamdı. 
Bunda şüphe edilemezdi. Fakat, işleye 
ceği günah ona o kadar müthiş göründü 

ki dehşet içinde kalmıştı. Diger taraf. 
tan kendisine ait olmiyan milyonlara 

el sürmek düşüncesi onu aynı derecede 
üzüyor ve vicdan azabı duymağa başlı. 
yordu. 

Bütün bunlar asabını son dere~.c boz 
muştu, Jan bütün cesaretine rağmen. 
saçlarrnın diken diken alduğunu hissetti 
ve kulaklarında müthiş uğultular duy. 
du. Biraz sonra bu uğultu nefret tezahü 
ratı haline geldi, Ona öyle geldi ki bin 
lerce ses, hep bir a~ızdan ona: "hırsız 1 
hırsız! .. " diye bağırıyordu. 

Tabutun önünde egilmişti. Bd sesler 
ona o kadar tabiii ve hakiki göründu ki, 
bunların ne;eden gddigini anlamak is. 
tiyormuş gibi, kafasını kaldırdı. 

Kafasını ve ayni zamanda meşaleyi 

kaldırdı ve faltaşı gibi açılmış gözlerle, ı 

olduğu gibi, yerinde donakaldı. Çünki.İ• 
döşeme taşının açık bıraktığı delikte11• 
kendisine mahzun gözlerle ve acı bir 
ıstırapla bakan bir insan başı gördil·· 
Bu gözler o kadar mahzundu ki.. Göğ• 
sünden bir hıçkırık fırladığını h:Ssetti 
ve gözlerinden yaşlal' boşanmağa baŞ· 
!adı ve: 

- Mösyö dö Pardayan l diye inledi. 
Burada gördüğj Pardayan bir ha· 

yal olm1yabilirdi. Bu düşün-:eyle, bütiil1 
soğuk kanlılığını bu)du. Ve bulunduğıı 
yerden fırhyarak mahzene kadar koştıJ• 
Hiç kimseler yoktu. 

Duyduğu şey o kadar elimdi ki. mc
şalesile mağaraya kadar koştu. Fakat o• 

rada da hiç kimseyi bulamadı. 
Eliyle ıslak alnı:u silerek mırıldandı: 

na ... 

- Garip şey! Halbuki onun olduğıı• 
na., .• 

G!zli kapıv::t atrldr ve onu açarak dt• 
sarıya baktı Ortada gene kimseler yolc 

- Ne kadarçevik olursa olsun bıl 
kadar kısa bir zamanda kaçmış olması· 
na imkan yoktur, diye mırıldandı, her· 

hal<ie bana öyle gelmiş olacak. 

Mağaraya döndÜ ve silah yüklü sarı· 
ctığı kapının önüne dayayarak mırıl-
dandı.: 

- Eğer vanılmamışsam, eğer geri 
dönerse, bu maniayı yerinden oynat• 
ması lazımgelecek, o zaman da gürültll 
olacak ve hen hakikati anlayacağım· 

Bu tedb:rleri aldıktan sonra merdi• 
venlere geldi ve hala >duyduğu heyec3 .. 

nın tesiri altında bulunduğu için, etraf• 
iyice aravarak. bir insanın saklanabile"' 

ceği bütün şeyleri yerinden oynattf· 
Yalnız olduğuna ve bir hayal mahsıı· 
!ünün kurbanı olduğuna kanaat getir' 

di. 

1 

, ' 
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s Diş macununun yarattığı 
.. ~•~hat, cazibe ve güzelliktir! 

tttk'b~ Yolin '--- .. 
lh:-

1 
'· da~ •141f1kulide nıüeasir 

ti~ \te on b:_,tazeliğile temayüz et-
.. , Yeg· •oıerce ki . . 

ltıiıti ane di, tının tercih et-
r. Di, hıfz,:hh:u haline gel-

)) 
1 ında ve ıüzel-

liğinde parlak neticeler veren "Rad

yolin., sizi terkibi meçhul ve birkaç 

misli pahalı ecnebi müstahzarlann

dan da müatağni lglmı§tır. 

OD&ON M!1 OJ)~OM Kt5 

1 oü_deon iğneleri, halis çelikten mamul en mtikem~eı 
~ iğne olup plAklarınızı kat'Jyyen bozmaz 

'3 i\il\fA RADYOLiN 
~~~~~~~~~~~~ 
'),Şirketi Hayriyeden-... 
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.... i/7 /93 İtı·b 7 Cumartesi nkşanıındaıı 

are h gi1 .. n er Cumartesi ve Pazar 
nu 'ı I, . 9 , d y . ha)) c \Şnmı saat _4 e enıma-

ı·1. eden bir vapur hareketle Sa)' er il.. .. 
k0 ', u>"· t~_kderei '"farabya~ Bey-
ı· rı ~ı 

1
' enıkoy ve Dsküdııra uğra-

. { ıa' 1 9 ~ d K.. 1 1 . 
'.,.~__,--u e opri.ıye gc ece ~tır. 
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iNKiBAZ 
ve ondan miitevellit baş ağrılarını de. 
f eder. MlDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif cdilmif bir 
toz olup MÜMASiL MUST AHZAR. 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden aonı a alınırsa ' HAZIM. 

%: , • : ~ SIZUCI, MlDE EKŞIUK ve YAN· 

•• ' • • t SAKLARI ALIŞTIRMAZ .. 

-
--Madeni kutularda ve senelerdenbcri tecriibe edilmiş en tesirli ilaçtır Eczahanelerdc bulunu 

ismine dikkat : A L G O r? A N 
-~ı~ı~w!ıınım~ı•ırwmıııınııılli]nıııııınııımıımımı~ı ııın~ııııını~nımımı1111•11111ını 

ZAYİ-Mührümü 7.ayi ettim. Yeni • 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur.· 

Harbiye ôlçck sokak numara ~06 
Fil.oh.acı Jlösepyan (9241) 

Göz hekimi 
Muıat Rami Aydın 
Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 

Telefon: 41553 

1 ' 

"--ıı 
: ... BUNDAN BOYLE MUNHASIRAN' 

D P ER L .. o o E N. r" ku L LAN ı N ı 2 , 
/ 

D iŞ MAC UN L A-Rı NIN 

5 

f ., >' .< " ~ MAi.ARINI giderir. MiDE ve BAR 

~ .". l ... · . Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· t1 ~~ · '~.; 
1
; der. M~ON isim ve HOROS mar· -:mıı:::::ı::::ı:::::::mı:::::::::::::::::::::::: 

111ııııı 1 V 4 -;. . ...... kasma dıkkat. 

1 
IS Dit doktoru !! 

I I I ·ı· //, 
~-EN JYf 51 Dl R •.. . ' 

1 Uzu Küçük şi§esi çıkmıştır. Fakat bü ·ı·,l· Necati Pakşi r.·~ 
İ Haatalannı hergün sabah 10 dan i: Bu~.irketi Hyaük yşiıcsri eikoynomeikdtir. e ..... : H ak~am 19 za kadar Karaköy TUnel il 
:İ meydanı Mahmudiye caddesi No. H 
n 112 de kabul eder. n 

gu n k u·· c t • •• •• K .. ı; Salı ve cuma &ünleri ıaat 14 den ti 
rı·· d Umar t es ı cru n u o p- t: ıs ze kadar parasızdır. H 

l en 7 o :!:ın:=ır::::ı:m:============mm:ariı 
nıut. 1 numaralı vapurumuz 
lır. M tenezzüh seferini yapacak-
efa ehtabın en cHnlı ve parlak 

1 sında . k . . ere b . n ıstifade etnıe 7" ıstı yen-
olun u fırsatı koçırmamaları ilan 
g~dişu: Bund_an böyle vapurumuz 
llgra e gelışte Beylerbeyıne de 

y~~~kt!"·. ~Öprliye avd_et saati 
il n·ll ıkı on bestedır. 

~ 

0mı:ma:m:sm;aa m:aımnr.m:ınH 

ıi HABER'in * 
ji Şekeır ii 
i! kuponu il .. 27 .. .. .. 
:: - - :: .. .. .. .. 
İi Bu kuponları 30 gUn DE'Şredect! !İ 
ii ğiz. Onları hergUn kesip sakla {ı H 
i·ı oız. 80 taneaiJJI bir serl ba!inde bı· ı 
! riktırip ld&remlıe reUrentere bir 
n numara vereceıız. Sonra ulusal eko 
İS noaıl ve arttırma l<unımurıun fııtao 
ıi bul eubcsl tarafından tayin oluna.o ıı· 
ii cak bir günde bu numaralar arum .. 
i! da kura <:ekilecektir. Hediyeleri 
!i ceman 1500 kllo şekerdir. ! 
........ ··:·-::::::::::::::::::::::::::::m 

, 
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Her akşam 
MemlekeUn en yUkaek aanatklrlarlle blrllkta 

• 
1 E 

Belediye 
bahçesinde 

, 

Bestekar Tanburi Salahaddin 
al Tü kü er· 

Milli Oyunlar 
: 43703 Tel 

PARKINDA 
HER AKŞAM iNCE SAZ TAKIMI 

Aynca ilave olarak cumartesi ve pazar günleri KARADENiZ 
· OYUNLARI. Rakı 75, bira duble 20. Metrubat 25. 

Her akıam Edin:ckapıya kadar tramvay • 

• 

OZAC 

Yalnız 

Müşterisinin 

zevkine 
hbmet eden işgüzar 

kırtasiyecilerde bulunur. 

Şeffaf malzemeden yapılan kurıun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa kalemleri güzel 
sanAtin canlı bir ifadesi 

demektir. 

co L N PEr\f C • 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

' 

- -
Tüf© 

HA~ER - l\1ipm postası 

Bu husu·sta sizinle 
' görülşebilirim. Tecrübe.Jltl 

neticesini size y~rın 

an 1 atacatı m. 

• KELVI ATO 

Müessesesi ve Acentaıarı 

Aşısından ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
MERSİN 

SAMSUN 
ZONGULDAK 

DlYARBEKİR 

- Vehbi Koç Ticaret Evi. tzM!R 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 
BANDffiMA 

··- ArlUr Vetter 
- İsmail ve oğulları Cıngt - Ş. Rıza İşçen, Yeni Mağaza. 

korkmayınız - Mehmet Hüzmen - A. MUcib Dölen 
- Naci ve Ahmed Ds.i l< 

- Hasan Alanya 
- Jorj Satel 

- Ahmet ve Bahaeddin 
Atıdan aonra husule gelen 
kırıklık ve bq ağnlan ve ate

§e kartı derhal bir 

- C. Celil ö.zlU, S. Kemal Sezen. 
kardeşler . ,6 

TRABZON - Dedeoğlu Sami, H8JI11 ' 
- !smet Ağartan, Ahmed Yüksel ' nali kardeşler 

ADAP AZARI - Ahmet Hilmi Kural"• 

ahnız. Baf ve ~lf ve 
bUtUn ağrdara karfı. 

Eczanelerden 1 lik ve 12 file 
ambalajlarını arayınız. 

Oiplomah bir eczacı 
aranıyor 

Adanada sivil eczanede çalıflJl&k üzere pratiği kuvvetli ve iyi 
referans verebilir bir Tlir k eczacıya ihtiyaç vardır. Kendisi her 
cihetle tatmin edil "-:"lrtır. lıtiyenler in Galatasaray eczanesi -

Ahmet Cevada müracaat ebneleri . 
............ D*S•mil ....................... . 

1 

- Celil Ayyıldız 

- Heır. akşam -
Bayan 

PANORAMA\ 
_ Bahçesinde 

• IHllER AKŞAM 
Münir Nureddin 

Panoıaına 
Bahçesinde 

l====rn=ım============::::.::::::: ..,,. .. ... . ........... ·······-·· ı .. ~ •.. ı .............. ·-···· .. ·· akşamdan D & n """a re"""' ~ -:::::::::::::::::::~::::::::::::n U. u.11 _ ıu . ········--·•••••••••••••••••••••••• ·······-························· .... . ... :::: 
ı!ll Harbiyede L .. Bahçesi alaturka kısmında ~fü 

Mısır FIDlm YıOdozı mı 

TAHiYYE MUHAMME ·11~ ... . . .. .. . . :: .... .... 
:::ı 
iiii 
'::ı: ::1: ·-·········· iEi:::::··· 

Seaınsoaırına başlıyacaktoır 

:::i 1 

mı ... .... 
i!iı .... .... ......... ·~········ .. ························= ·························-······-.m··················~-·····ı················::·······ı···························· ······::::::!iii!ii:!iiiiiiiii!iiiiliii!iiii!::a H!!!!iiiiiiüiiiiiiiiiiEii!ih:IHF.ii.:UilliWiiWüi:iiliiiiiii!iliii::ii!ii!!:i!iliii!iii!iiiii!i!!iiii!il 

v iŞ 

Ekzema ve en muannit cilt yaralann<lan kurtuınıalC 

KZAMi 
r- Ulviye Ersin Biç D tş ·Yu .. 

1 
En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 ayda~~. 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma veflP" 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt 
leıi batlamııtır. Adres: Tepeba,ı: Bay Murat Ap. No. 2 

Ko umbi ş·r 
Satıfa çıkardıiiı aon 
pllklarını muhterem 

~Ol~ftOT6 mu,ıerllerlne takdim eder 

-Sivaslı Veysel ve lbrahl' Bayan NerroiJI 
İ 7870 Kayseri kirik havası f 7367 San bebek 

Yeni Kör Oğlu Gönül acısı 

Bay Kemal Gürses Bayati giiÇiil' 
17369 Yaban elleri 17368 Penbeli kız 

Zeytun Karam Gözlerin tatlı 
Bayan Suna Y apr 

f 7 S 7 İ iki koca alacağım 
Yeni kanarya 


