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BelediYetıhı A7C8arayda1d "temizlik" ahırı 
• (Yazm 7 incide) 

Ev kedileri' 
~ldürülmemeli ! 

~~rıu 'temin etmek için de "kedi 
'-t:ır et· f'l'1 ı .. ':'e yol açan zahmete 

~~lcı Uk
1 
abıı para vermek usulü 

~~ ırı rnahdır 
~ )'enın son .. 
~ ~ a heınen h gün}erd<.>ki icraatı 
2iıı lo ~ılanan eın~n umumi bir iti. 
~. ~Pltnıp inıh:eg_ane k:ırar kedile-
ık u iti edınıesin d · 
_"<il} 01 l'a.ıla.rı tıbbi e aır olan. 
~ilııdi!.rtnlar diye iki ve hıssi bakım. 
~ · Ye ayırmak müm 

~ uı • 
Qhta.;e .e":'eıa, içlerin 

lra.ıııd tibı nıernıek t' de Pr. Akil 
etil}~ a sayılan b e ın tıb alimleri 
~ le:rcı:r :a azı doktorlar itiraz 

'ira lopıa.yı~ ö~::torlara göre kedi
diJ .. ~et etınedı·g~· ek, tifo bunlardan 

"l° a ıne g"' 
bu rıt ta.Iınca fareı:re lilzuınsuz; ke. 
ba ~rb~dar haYV r Çoğalacağından 

ı ı çok lltılardan 
ÇıJcal:)n da.ha deh Yayılan ve. 

... 

ttr. :a· eceğı cih §etli hastalıklar 
.. ıı b etle de t . 

'tiı 8ö U ba.kıtnd ehlıkeli bir i§-
~tf .. _ l'llyecek d ... a.n itiıazıara dair 

Evde beslenen temiz cinsinclen olursa 
bu nuı1ıJıikıı öldürmeğe kim k"1yabilir1 

• 

Şanı da 
Büyük bDır 
ınümayDş 

Pahalılığı pı otesto 
eden halk silalıla 

dağıtıldı 
Şam, (Arap ofisi) - Şam sokakların 

da geçen gün büyük nümayişler yapıl
mış, ekmek fiyatlaıının yüksek oluıu 
ve umumiyetle hayat pahalılığı }iddetle 
protesto edilmi§tir. Bu nümayişlerde 

kadınlar bilhassa fazlaydı. 

.. 

Tiyen.çüıc götıderilen Japon takviye kıt'al.cırı ÇimJ.a salgın hastalıklardan 
korunmak için hu.!usi nuukeler takarkırken 

, - - · geni bahane: 

Jandarma ve paliı kuvvetleri nüma
yişçileri §iddet istimaliyle dağıtmağa 

çalıtmışlar, bu yüzden halk hükumet 
kuvvetlerine hücum etmiştir. Bir jan
darma ölmüş ve altı jandarma yaralan
nugtır. Nümayi§çilerden de yedi kiti ·
yaralıdır. 

Çinliler Pekini tahkim 
etmemeli imişler ! 

27 bin lirahk 
bir ihtilas 

Bir __.ır..tcet 'tnlldlrU 
nezaret altında 

Dlln zabltaya mUbJm bir lhUlA.s haber ve. 
rUnılfUr, lıı1annaia maden limited §1.rkeUnln 
buradaki merkezinde lndrlh KoUet 18imll 
bir mUdUr vardır. Son günlerde mUdUrUn 
hesaplarından §Uphelenen olrket hiaaedarlan 
hesapları kontrol etmtıler ve 27000 liranın 
açık oldufunu görmUılerdir. Bunun üzerine 
ortaklardan Şakir Ye veklll Orhan zabıtaya 
mllracaat ederek mUdllrUn yakalanma.mu 
iateml§lerdir. 
Zabıta l§e hemen el koymuı ve ınUdllr 

nezaret altına almmı§tır. 
Tahkikata devam olunmaktadır. tddfanm 

ne dereceye kadar doğru olduğu &r&§lınlt-

yor . 

Mp Rl ı;JF sa 1-a,ı•-
HABER okuyucu arına 

Bedava 
Tifo aşısı 

PAZARTESİ GüNLERl: 

Oyalama slyasetııe .Japonya 
vakit kazanarak çnıne boyuna 

asker se'Vkedlyor 
Londra, 25 - Tokyodan gelen ha

berlere göre şimali Çinde vaziyet yeni
den fenalaşmıştır. Japon erkanı harbiye 
si Çinlilerin 37 inci fırkayı geri !Sekme
lerinin samimi olmadığını, bu fırkaya 

mensup askerlerden büyük bir kısmı

nın şimali Çinde kaldığını ve mevkileri. 
ni tahkim etmekte olduğunu bildiriyor. 
Japonyanın Nankin sefiri Çin hükumc· 

(Devamı 4 ilncüile) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

·1592 
Lirallk 

Muhtelif hediyeli olan 

ltl "<><lS iş· . eglliı · . 
e~ ist tdır. Yaını • ÇUnkU bu bir 

CrJı: ı ~unu i§aret et. 

Saat ıo ye '/w,dar Ankara oad. 
Kedilerin öldürUlmesine tıbbi ba.. duinde gazetemizin idareha. 

kmıdan itiraz edenler - mesela Pr. nesinde 

Bu milsabakaya 
muhakkak 
iştirak ediniz 

J\ (Devamı 4 :üncild6 ) CUMARTESİ G'ONLERİ: '"'n k Saat 16 dan 20 ye "l«ldar La'le. t ara caddesini liık Tayyar• aparlmanlan 

e!~,Şa veren hAdise HAB;;;::;~~~:~~ 
Pa"~'Ya alan bir beygir arabasını 
ı '"çaıadı, aıabacıyı yaraladı 

' 
'fatll yapan aşı 
istasyonları 

Tifonun önüne maaleaef henüz tamamlle 
geçllememi§tlr. Bu vaziyette bUlUn latanbul 
lulann muhakkak qılanarak kendilerini t 
korumak Uzere tedbir almaları lı\zımdır. 

Bunun için de cvvell devletin açtığı &§ı lL 
tuyonlarına müracaat edeceklerdir. Fakat .. 
Tttonun henüz tatil yapmamıı olmasına 

rağmen duyduğumuza göre bazı qı lstuyon 
tarı cumartesi günleri öğleden sonra başla.. 
yarak pazartesi sabahına kadar "taUI.. ya.. 
pıyorlarmıı, nlt~klm dUn öğleyin tıtnden 

çıkıp aıı ıatasyonlann:ı. gidenler kapılan 

kapalı bularak tcrııyOzU geri dönmüılerdir, 
Bu işin ukatlığını izah için uzun söz BÖY-

lemeğc zannederiz !Uzum yoktur. A,r iıt.aa.. , 
yon'an hiçbir zaman taut edilmemeli hat.. 
tanm her gUnUnde, hatta. geceleri bile muay_ 
yen bir saate kadar açık bulundurulmalıdır. 
Bunun nöbetçi uıulUe mi, yoksa başka bl:-
§ekllde mi temin edlleceflnl alA.kadarlar ö. Arllsl : U5 Mayo : U5 
nUmUzdekl blr halta içinde dlltünUp karar 
vermeıı ve herhalde seıecek hafta bu hataıı Bu mayo hangi artiste aittir ? 

_....._-----~--=.:.ıı::::~=:_----------~--L..:.;Vl:..;Z4~r&r::,l::.,l ~yo~ld::an::..!!g.::eri:.:..::dö=n=film==U§~O::l=nıa=l:::ıd;,::tr.:_• ~.:...._-~.._.ıır;a.ıJ:,lA;fiJ11-nUUJIUl il , h Si nnl §l j d / J ? 
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Hataydaki AIE'.l;:'ile~. Mekteplerde yabancı 
su kafllmamış Turktur diller dersle~i 

Nizamettin Nazi/ 
l\tilletler Cemiyeti Konseyinin ver. 

diği adil karar tatbikat sahasına gir. 
diltten sonra ulasılan her merhalede 
parça parça manasızla_5an siyasi ihti. 
rasların birer birer söndükleri görülü
yor ve bu ihtiraslara iılct olan propa. ! 
gandalarm gizlemeye, saklamıya ça-
1Iştıkları hakikatler her gün bir parça 
daha vuzuh kazanıyor. Evvelki gün 
şehrimize gelen sabık mendub Dür.yö_ 
nün bize verdiği uzun beyanat bu ba. 
kımdan dikkatle mütaleaya değer. 

Mendub Düriyö on dört yıl hakim 
bulunduğu mıntakanrn bizce en mü. 
him hakikatlerinden birini ortaya aL 
mıştır: 

"Hataydaki Alevilerin Tilrk olduk
ları hakikatmı.,, 

ŞUphesiz, İskenderun • Antakya ve 
ha valisinde yaşıyan Alevilerin Arab
lıkla hiçbir alakaları olmadığını Tür. 
kiye ancak evvelki gün öğrenmiş de. 
ğildir. Cumhuriyet hilkumcti Ha.tayın 
bu mühim cemaatini çok eskiden bil. 
tün kıymetleriyle, hakiki manası ve 
ırki hüviyeti ile Türk olarak tebarüz 
ettirmiş ve Hataydaki Alevilerin bir 
çok münevverleri de ayni kanaate işti. 
iak etmekte, (yani hakikati kabul ve 
ilan etmekte) tereddüt etmemişlerdi. 
Lakin Türk hükfımetinin murahhasla
n karşısında ve arsıulusal bir toplan. 
tıda bu hakikate uymıyan fikirlerin ve 
iddiaların silahı olarak ~alışmış bir 
yabancının şimdi Aleviler hakkında 
bizim bildiğimiz hakikatlere yakın 
bir kanaat terennüm etmesi husust bir 
ehemmiyetle karşılanmıya değer. 

Düriyö Antakya - İskenderun ve ha. 
valisinde tam on dört yıl hüküm sür. 
müştilr. Ve orada hiç de basit 
bir idare memuru olarak bu1unmamış. 
tır. Fransanm umumi harpten bir iki 
yıl evv0ı ' l6linceye kadar en mü. 
him "askeri - simi'' mcvkiini1 kah 
yardımcı, kah tam hakim olarak elin.. 

de tutmuş bir adamın, (yani Fransanm 
sabık umumi erkii.nıharbiye Reisi Ge. 
neral Veygand'ın siya.si bilro şefliğin

öcıı ve bizzat General Veygandın} ar
zusu ve tavsiyesile ve yüksek salB.bi. 

~etlerle (Antakya • İskenderun) a gön
derilmiş bir memur, on dört yıllık bir 
çalışmadan sonra ve on dört yıl Ha.-

Su mahzeninde 
esrar tekkesi 
Dün Hüı ı iye/tepesi 
cıoarında meydana 

çıkaııldı 
GUmrük muhafaza ve emniyet teşki 

latı memurlan Kağıthane strtlarmda 
gizli bir esrar tekcsini meydana çtkar
nu§lardır. 

Moruk Ali admda biri tarafından 
idare edilen bu tekke, Hürriyettepesi 
civarındaki tuğla harmanlarrDda bir su 
mahzeninin içinde kurulmuştur. U;un 
takiplerden sonra gümrük muhafaza 
teşkilatı memurları evvelki akşam tek
keye devam edenlerin gizlice su mahze
nine girdiklerini görmüşler ve bir müd
det bekledikten sonra baskın vermiş
lerdir. Mahzenin :çinde ondan fazla 
esrarkeş kabaklarldan yapılmış nargile
leri ile beraber yakalanmışlardır. Bun
lar Mustafa, Kara Yani, Natabon, Mus 
tafa, Raşit, Sabri, Halit, Mehmet, Hak
kı ve Recep adında on kişidir. Tekkeyi 
idare eden Moruk Ali de yakalananlar 
arcisındadır. 

Yapılan tahkikatta buranı!l uzun 
zamandanberi bu halde işlediği anla
şılmıştır. Devam elden esrarkeşler, ge
ce olduktan sonra teker, teker tuğla 
harmanlanna gelmekte ve parolalarla 
su mahzenine girmektedirler. 

• 
Adanada bir cinayet 

Adana, 24 - Mısırlı Hiiseyin çiftli
ğinde (Ceyhan) Yakilan harman sapla
rı ve kök1eri arasında hüviyeti teshis e
dilemez ~ekilde yanmış bir insan ~cesedi 
bulunmuştur. Hadiseden habcrlclar e
dilen zabıta, derhal faaliyete geçmiştir. 

tayda Fransayı sevdirmek, Hataylı. 

nm Türkiyeye karşı his bağlılıklaruiı 
körletmek için her çareye ve entrikaya 
başvurduktan sonra (Alevilerin Türk 
oldukalrını) söylerse bu söyleyiş dün
kü, bugünkü ve her zamanki Türk 
davasını kuvvetlendiren b'.r vesika ad. 
dedilir. 

Filvaki Düriyö yine az çok kaça. 
maklı konuşmuştur; ancak bir kısım 
Alevilerin Türk olduklarını itir,af et. 
miştir. Ya diğerleri? 

Mcndubun onlar için söylediği söz 
de şudur: 

"Alevilerin hiçbirisinin Arablıkla en 
basit bir alakası yoktur. Arablar 
Alevileri sevmezler. Şamda hakim o
lan (Kara Arab ~enati) Alevtlc?re bir 
düşman gözüyle bakar.,, 

Bu sözler Düriyö gibi bir yarı ko. 
miteci idare adamının ağzından çıkar. 
sa insan bwıların ancak açıkça "geri
ye klan Aleviler de Türktürler" deme. 
mek için bulunmuş bir formUI olduğu. 
nu kolaylıkla anlar. 

Evet, Hataydaki Aleviler. dünyanın 
her tarafındaki Aleviler gibi sadece 
Türktürler. Alevilik, (dar Arab nasyo. 
nalizmi) nin bir elinde kılıç ve bir elin 
de badiye mistisizmi olduğu halde 
dört bir yana saldırıp önüne gelen ka. 
bilcyi, kavmi, milleti tems!le çalıştığı 
günlerde ve ona kör ve budala bir esir 
olanların islam ümmeti fikri etra.f m_ 
da ayni Arab idealini dev~m ettirme
ye çalıştıkları devirlerde, Tiirk zekası. 
nın bulduğu ve sarıldığı cankurtaran. 
dır. Birçok yerlerde Türk kabileleri A. 
rab imamları tarafından sa.çılan uyuş
turucu, bunaltıcı ve milli hisleri kör. 
letici zehirli telkinlerden bu maskeyi 
kullanarak kurtulabilmi§ler ve milli 
hUviyeterini asırlarca muhafaza etme. 
nin yolunu bulmuşlardır. 
Şüphe etmeyiniz MBsyö Düriyö? Ha. 

tayın bütün Alevilri de TürktUr. 
Hatay Türkleri bundan sonra da belki 

bir müddet daha Sünn1, Akvi diye iki 
cemaate ayrılmakta devam edecekler. 
dir. Fakat bu iki cemaatten hiçbiri 
Tiirk olduğunu asla unubııyacak ve 
ikisi de bütün enerjilerini aralarmda· 
ki ayrıhğı ortadan kaldırmıya hasre
deceklerdir. Nizamettin NAZiF 

o'taıDyaıya ~~ırs 

Müsavat 
siyaseti yoktur! 

Menfaat siyaseti 
her şeyden UslUndtlr ı 

Roma, 24 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: Popolo d'italya gazetesi 
"Hayal ve hakikat,, başlığı altında Mu
solininin bir makalesini neıretmektedir. 
Musolini bu makalede Almanyaya ceb
ren kabul ettirilen tamirat borç
larını, harp b r o ç 1 a r ı n ı, Mil
letler Cemiyeti azası arasında müsa • 
vat prensipini ve Afrikadaki fütuhatı 
hatırlattıktan sonra nazariyat siyasetine 
kar§ı menfaat siyasetini ileri ısürmekte
<lir. 

İtalyan mahfilleri, bu makaleye bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Makalenin her tarafta okunmasmt te-
min için sarfedilcn gayretler, Lonrada 
ademi müdahale komitesi müzakerele
rinin cereyan ettiği bu 'ünlerde Muso
lininin yazısına verilen ehenuniyeti gös. 
termektedir. 

Bununla beraber Habeıistan muha
rebesi esnasında İtalya, nasıl Milletler 
Cemiyetinden resmen ayrılmamışsa, 

Musolininin son makalesi de herhalde 
kati bir hareket yapılacağına delil sayı
lamaz. 

Nafıa Veklllmtz 
Almanyada 

Berlin, 24 (A.A.) -Türkiye Nafıa 

vekili Ali Çetinkaya ve maiyetindeki ze. 
vat bugün Berline muvasalat etmişler
dir. 

Vekil, Alman hükumeti tarafından 

Almanyada birkaç gün kalmağa davet 
edilmiştir. 

Vaızaın: Suphi Nuri ileri 
Bu sene de imtihan devreşi bitti. Ta 

Iebenin bir kısmı sınıfını geçti ve bir 
kısmı geçemdi. İmtihanların bir kısmı 
yabancı dillere dairdi. 

Elli senedenb:?ri Türkiye mekteple
rinde fransızca veya ingilizce ve al • 
mnnca okutuluyor. Hele son on sene 
icinde bu yabancı diller için üniversite 
o~n ilk mekteplere kadar büyük bir 
ıayret sariedildiği görülUyor. Bu' u. 
ğurda sarfedilen uzun saatler ve yüz 
binlerce liralar Yar. Hele sene sonun. 
da harıl harıl imtihanlar olur, numa
ra atılır, derece tavin edilir. Fakat 
bütün bu derslerin, saatıer•n, gayretle 
rin, masrafların ve imtihanların fay. 
da ·ıP. neticesi nedir? 

Acaba. mekteplerimizde senede yüz
do kaç çocuk yabanr.ı dili öğreniyor? 
Bur.un bir istatistiğini yapmak zama. 
nı gelmiştir. Benim elimd:! böyle bir 
istatistk malumatı olmadığı halde ya. 
nılmadan hemen söyliyebilirim. Yüzde 
bir çocuk yabancı dili öğrenebiliyor, 

yüooe dokuz çocuk biraz söküyor, yüz. 
de doksanı ise bundan b:r şey anlıYa
mıyor. 

Benim bu rakamlarıma ıtimatsızlık 
etmeyiniz. Çünkü yedi senedir hoca
yım ve gerek liselerde ve gerek yük. 
sek mekteplerde okutulan yabancı dil. 

lerinin neticesini pek yakından görü. 
yorum. Yüme biri yabancı dili öğre
necek diye neye büyük bir ekseriyete 
uzun seneler, boı;ıuboşuna fuzuli saat. 
ler kaybettirilsin? Neye yüzlerce ho
caya bedava maa§ verilsin? 

Eğer uu yüme biri yetiştirmek için. 
so daha kolay yollar var .. O müsteid 
çocuğu hemen yabancı memlekete gön 
derip aza.mi istifade etmesini temin eL 
mek mUmkündür. Bu sayede de hiç ol
~a diğer tıİ.iebeJerde yabancı dil 
derslerinde bo!:1 geçen vakitlerini da. 
ha faydalı bir yere sarfederler. Bütce
miz de bu kadar hoca maaşından kur. 

bimize tamim etmenin imkanı yoktur. 
Şu halde bugün her mektebe tahsis e
dilen ve hiçbir fayda elde edilemiyen 
bu paralarla hiç olmazsa birkaç tane 
Galatasaray usulünde lise açmak da. 
ha. muvafık olacaktı. Sonra da para 
buldukça bu gibi mekteplerin miktarı 
arttırılırdı. Bu takdirde hem her tale

be yabancı dili öğrenmek için birçok 
vakit kaybetmemiş olurdu ve hem de 
bazı talebe hakkiyle yabancı dilini öğ. 
renmiş olurdu. 

Hakikati görmek, hatada ısrar et
memek, imkan daireshlde hareket et_ 
mek, cezri kararlar vermek, çok ve fe. 
na.dansa az ve iyi yapmak cumhuriyet 
rejimimizin şiarlarından olduğundan 

bu yabancı dil tedrisatı meselesinin 
halledileceğini ilmid ederiz. 

Suphi Nuri ileri 

Ahmet Rasim 
ihtifali 

Şehremini Halkevinin teşebbUsile 

Perşembe giioll 
yapılıyor 

Şehremini Halkevi büyük muharrir 
merhum üstat Ahmet Rasim için bir ih
tifal tertip etmiştir. Hazırlanan prog
rama göre 29 temmuz günü akşamı ev 
tarih ve edebiyat kolu reisi Baha Gök
oğlu tarafından raJyoda Ahmet Rasi
min hayatı ve hususiyeti hakkında bir 
konferans verilecektir. O gece stüdyo 
incesaz heyeti münhasıran üstadın eser. 
lcrinden muhtelif parçalar çalacaktır. 

30 temmuz akşamı Şehremini Halk
evinde mcruim yapılacaktır. Bu mera
simde de üstadın hayatı ve eserleri hak 
kında nutuklar söylenecektir. 

Tanburi sallihatt!n tarafınıdan üs
tadın timdiye kadar bilinmiyen parça
ları çalına<:aktır. 

tulurdu. Sovyet Hankası 
Elli senedcnberi yabancı dillere sar. aleyhindeki davadan 

fedilen vakit ve naktin boşuboşuna git 
tiğini bundan yüzde on kadar da isti- vazgeçlldl 
fade edilmediğini herkes itiraf eder istikrazı dahili satı§ bedelinden ıdo-
sanınm. İnsaf ile söylenılsin. Thki ida.. layı hazinenin Sovyet ticareti hariciye 
di ve şimdiki liselerden yabancı dili- bankasr aleyhine İstanbul ikinci ticaret 
ni öğrenerek çıkan kaç kişi var? E- mahkemesinde açtığı 27, 442 liralık a
ğer içimizde yabancı dil bilen varsa. Iacak davasından, davanın ispatına ya
ya Galatasarayda veyahut yabancıla... nyacak kanuni deliler mevcut olınama
rın idare ettikleri papas veya Ameri-

sı dolayısiyle fengat edilmesi yüksek 
kan mekteplerinde oku.muş olanlardır. tasdike iktiran etmiştir. 
Yoksa idadi veya. liselerde okuyanlar ı--------------
değildir. 

Bu hakikati hepimiz biliyoruz, ara. 
mı~a itiraf ediyoruz da. resmen söyle
mek lazrmgeldiği vakit her nedense 
susuyoruz. Tekrar edeyim, elli sene. 
denberi yabancı dilleri için sarf etti. 
ğimiz vakit ve na.kte yazık değil mi. 
dir? 

Artık l:u yabancı dil programlarımı 
zın mas eliğini neden itiraf etmiye
lim? Senede birkaç talebe yetiştirmek 
için diğer talebeyi neye yoralım, neye 

bu kadar hoca mQ.a.61 verelim. Elli se

nelik bir tecriibe devresinden sonra 
mekteplerimizde ya.hancı dili öğren -
mek sevdasından vazgeçmemiz zama_ 
nı gelmiş ve batta geçmiştir. Bu iflas 

vaziyeti k:ırşısmda. yeni ve kat'i ted. 
birler almak zarureti vardır. Bu mese. 
le bugüiıkü usulle hall~dilmez. Her. 
halde şu iki şıktan birini tercih etme
miz lazımdır: 

Yabancı dil derslerini tamamlyl~ 

mekteplcrimizden kaldırıp talebeyı se 
nclerce boşubo~una yormPınalıyız ve 

yahut mutlaka bunlara bir yabancı 

dil öğrcleceksek behemeb'.l.l Galatasa. 
ray lisesinin programını kabul etmeli. 
yiz. 

Bu iki şıktan başka bir çare yoktur. 
Cezri kararlar vermek za<tıreti var • 
dır. Çünkü netice maalesef meydanda
dır. Yabancı dili için mektepler:mizin 

bütçelc!ine konulan paranın hakiki 
miktarını bilmiyorum. Herhalde mU. 
him bir yekfuı tutsa. gerektir. Galata
saray sistemini bu parayla her mekte. 

~~ 
Boğazın 
akıntlları 

Bu meltemll havalarda Boğaz sularının 

akıntıları çok §lddetlldlr. Hatta. bazı yerle. 
rinde saatte on kilometre hızla aktıklarını 

söylersek pek de mU~Ağa etmiıı olmayız. 

Boğazın en dar yerinin 250 metre genlşlL 

finde olduğunu farzederek ve bir yUzUcUn1ln 

karşıdan l<arşıya. saatte 2 kllometre hızla 

geçebllcceflni c!UtUnUrsek, şu iki suallmlzfn 

cevabmr bulabilir miyiz: Boğazı karşıdan 

karştya geçmek nekadar s1lrebllir? Ve ytL 

ztlcU denize atılmıf olduğu yerden kuş u. 
çuşlle ne kadar metre ötede karaya çıka.r? 

Dikkat edin meaele görUndUğü kadar ko_ 

11\y değildir. Bllhusa hendcscye aklmrz er. 
mlyorııa, me.ııeleyl pek do halledemeufnlz. 

Bu ımalfmlzin cevabını dofru hall«1denler. 

den iki klDlre hediye verlleccktır. Cevapla... 
rın 31 temmuz tarihine kadar yollıınılmuı 

tı'lzımrlır •• 

Miras 
l6 lPmmUz tarihli AIV\P saçının h&!Udlr. : 
Tt-vffk 2G yaşında, Davut yirmi Uç Y&.4mda 

ve Hamdi yirmi bir Ya§mdadır .. 

Babalan blr :sene daha yaşanuf olaaydr 
Tcv~ik 80 1\ra daha az, Davut 10 ilra d.&hıı 
çok vr. 'Hamdi 70 lira daha fazla alırdı. 

Bu bnm~mftf ~oftru lıalJedett okuyucu_ 
muz "F'atlhtr Behice Kemaldir. 

Ttfa vıtkaları 
Son 24 saat zarfında şehirde 26 tifo 

vakası görülmüştür. 

93' 
25-TEMMU~ 

dfufl(lta ~ ........ ._ .... ~~ 
Frenkçe 

kelimeler nar1 

K ONUŞURKEN vey:ı. )~ •on, 
da. frenkçe keliJneıerı şu Yor, 

kullananlara sinirleniyorll~~ 

ec>. 
~, 

hakkımız da var: kendi dili ~ On, 
kes tarafından, hiç olnı~ kel~ na, 
seler ti.rafından anla5ılır bllŞ' ltıı? 
dururken el a.Icmin 1Ugatın8 
~ J" ? ~ ki 1. ga ne uzum var . ... . değil- 11 

Ama iş bu kadar basıt ~ kik~ 
larına ve sözlerine fransırtBıılt 1 'cfl, 
ranları birkaç kısma ayırtll lı d· 

dır. 'k 0ıP 
Bazıları bunu sırf züı;pelı eJl· ~ 

ye yapıyor. Bittabi bılıll~11d~ d 
züppeliğin başlıca vasrflaT~6 
kendi kendini bilmemek, tğtlll t? 
maktır. Yahut tabii o1Dl8d1

•
11

ce!V 
ama yaptrklarını kibarlık, 1 bulılf 
yar, tabiiden daha gUıCl 

11 
~ 

adamlarla alay etmek irısall~iJJ!l l~rıı 
lı haklarındandır; alaY . t ,..rJ~ 
önüne geçmek isteseniz b1l:ııı~ 
Fakat o züppeleri, son zıılll ~ ~ lıra 
tiştirmesi sanmıyalım; 0~ uıı ~ 
vat'm torunlarıdır. Her Jllil ~.rıJ ~ 
tında Ha.civat'ın ebedi ol.d~s;ğif ttli 
im: kıyafetini, k~limele~~nıifllleı-
fakat asıl hüviyetini degı§: .,O o b 

ııJJ" it di olması da daha iyidir, ç ıriJIİ 
'6e hayatın nc~clerinden b ~r 
kaybetmiş oluruz. dl d ~b 

Bazı insanlar da var, kerı ·ıtlt~ A l\lt 
de, frenkçeyi de lyiı biln1ed1 

0 
ftc" ~t~ 

türkçe konuşur veya yazıırl<~ f.Y. ~· 
kelime kullanıyorlar. aunl~ıı.J111 
tembel, kafaları az işliycn 8 )., 

frcnkçe bir kelimeyi yarını bil' 
öğrenirler, hayallerinde orı~r~f' ~li· 
ginlik ilave ederler, onun tııl1d 
mukabilini düşünmezler. ı~e bil 
bir paye vermek için olacil~~ ~ 
limizde o mefhumu anlatac. 1. 
lime bulunamıyacağmı .. iddıa.Jıt 

~·ı 
Ilı· 

Bunları, aralarındaki muşabC1~ le 
men, züppelerden ayırmak .. 
Züppe gülünçtür, ztvksi~ıt~ 
muhakkak budala değildır. 

1 aı e bunlar her şeyden evci keıı.. pi 
ğenmiş birer budaladır. ZtıPbııl 
hallerini 1.laskalarına da kil ' 

~ iM 
meğe çalışmaz: fakat bu11

01da~ it 
kendilerinin doğru yolda ıteS' 
sanırlar ve bunun için de her (ıet 
dileri gibi harekete davet ed\i 

Ama itiraf edelim ki baZl. ~ 
. ..yı 

de, birkaç frcnkçe kelı~ ... nıa.ı1~ 
makta haklıdırlar. ÇünkU cı dil~ tıı 
!andığı kelime!crin biıiJJl ')lill~ ıı hı 
geçirdiğimiz medeniyet tıır~ f, lı. 
olması dolayısile, kan~ıırgı 8~ f 
Bunları, ikincilerden ayırfllçc ~ 
zordur; çünkü onların frenlt şılıf 
kullandıkları kelimelerin_ Jcı:ı~cşı 
lunduğunu iddia edebiJirıZ· t 

. ıcrll' Iar o kullandıkarı kel?nıe ı;ıı' 

muk~ ~lll~ri arasmda, bir.iııı jŞıctd, 
madtgımız ince farklar seZJll :r'IJd 

Geçen gün dostum Cemrıl ıııırııı' 
ni de çok frcnkçe kelime !<~ bjlıf 
ittiham ediyordu. Doğru cı;rı ~ 
san kendini iyice bilemez. ııJl .ıı t h: 
karıda aniattığım üç sınıf: ~1cf') ~ 
ne ·mensub olduğumu kcstırC ( {' 
nül, üçüncüden olmağı. i~t~U~j)l1 
ikinciden olmam ihfmaıını Ç 
çe içim sızlıyor. >.1 ~ 

Nurullah 

K;ikatürle mekLue!!~ 
I; 
], 
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. Urk §unu .. ı·· soyu-

-Ah . 
Oniln . :·· Bızc de bir . 
rıaaı dt:rbı bir ınill" Vcnızelos gelse. 

o"'u 1 §cfi h' b" Itır? b rmuyor ıç ır Türk a-
~ mu d -
~ ' ogUl'rnıyacalt 

ki '- ıı cıncı, :Ziyad 
. 11:ıısurıa . esiyle_ • 

krkat r düzeırı . V enızclosta-
fcfl oldu. l'i.irk ı ınış bir halde - ha-

cr d ,_ anala 
lı de e llCndini .. rının doğurduğu 

... go:.terdi. Şefi . • crm şc-
}( . . 

.ı eza 'd • 
11ıına §ı dc:tıı 

ğ hunlarla nıilti cmcHerdi · her 
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ı 'liizizn 
~tııııız • de demi 

ı 1 
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• lllİlli mühıınmi milli 

' er Clllellcri ol 
biti geç tahakk ınaktır. Bun-

tr Uk ed F ~itte k Yaratmak er. ertler. fikri 
~,.,, ı,. •• adir olurı suretiyle nasıl büyük 
·•ı uti 1 arsa 'l 
~ fa Y edir: li ' mı letıer ıle ay-
d Z;ı)d Ctn Onla ' • 
llıkind ır, Çiinkij . r .ıçın §ans da-

cn Uzundur. ınılletın Ömrü, fer-

t nu • • 
(ij . geni • 

~ijcUk ' rnukaddi 
lsta rncvzua gircrıneden sonra, bir 

nbu1 ım: 
l3u §chri ı 

lı1JL llJf\ • 
••a.a a .!!:azetcleriın· . 

'it lltıb. ıze b· .. 
C~ıı.ıı Jektif k r goz atını7.: 

~ı. ilr t 111ınlard k 
•ıtııı..1 stanbuı b 1 . a, e ser 

1 -ıcıı · e cdıy · 
t ılt.. tıkayetf csınden yani 

IQJı.t~tıy\c: lstanbır. liuıuai muhavere-
~l~ı JJhh,_tsizl'ğ'ulun Pisliği, intizam-
i · ,,,. "· l\ 1 ı bak 
Sırı, tr ltea ' ırnaızlığı, biçim. 
Sıt1tı Yalla ' bunları d ~ · . 
Stıtı n 'r, usuller arıy egl§tırmek 

lt:d ~arad or. Kokudan, 
"' ~ıı · an, Yazın t 

• cıb • l•kayet . ozdan, kışın 
~ flit.\ çı, 

&oru Yctıcr, •rtık i 
ı,~ flıııcktcdir §ba haline gel-

~ta.ıı llbuıu .. • 
;.. lla. D' duzeıt ...... k ı . 
,ı ıı'b .. ırrn. ~"' M ·11· 
llizı "1 i cı . 1§tir bu! B · 1 ı emeller 

'clc.,ı '~ıl, bir tniU· Untın, bir ~chir 
" Ct ıf 1 rnevz 

t v c b ı oJaraic mu u olarak, bü. 
Uıı Unu b' taleası ist · 
b ltıilJ• ır fa)· h enıyor. 
lt ı 'tnc ı ayır 
~ ltıilli ller naaıı ıayahın: Bil-

linc •abit fiki tahakuk etd' 
t:cı r de .. ıyse, 

ecektir. oyıece hakikat 
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HUscybıağ..ı sokağında h.alkuı kcr.tii ke.<tcsindcn yaptırdığı kaldınm tamiratının molozlarını knldıraıı bir araba ve 

bu. sokaktan ~ka bir manzara ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Beyoğlunun göbeğindeki 
Hüseyinağa sokağı 

Pislik ve bakınısızlık yüzünden 
tam bir nıezbelelik olnıuştur 

lslan bulun en bakım.sız, en bet bad 
sokaklarından birisi de, ili.; şüphe yok 
Beyoğlunun göbeğindeki Hüseyinağa. 

sokağıdır. 

Ağacamisi c~ddesi ü~rindeki yan 
sokaklardan birisi olan buraya adım 
atar atmaz, görülmemiş oir pı:.!iklc 

karşılaşıyorsunuz ... 
Bozuk kaldırımların iiz ... Jeri, ı. ~.~ıt 

parçalariyle, karpuz kahuklariyi~ vt 

daha bin bir türlü süprüı\lÜ iJE: ·iolu
dur. 

O gün hava pek sıcaktı. Ve bu sıcak 
bütün mahalle halkını hep sokağı• • ·Ök 
mü§tü. 1çinde genci de, ihtiyarı da, 
orta yaşlısı da bulunan 5 kadınlık ilir 
gnıpun bulurı.duğu tarafa ilerled:m. 
Bir~ok yerlerde fotoğraf makinesi 

ni görenlerin hemen kaçıştıklarına şa.. 
hit olduğum için, boynumdaki ma.ki . 
neyi elime aldım ve arkamda sakla. 
dım. 

14.,akat bu tedbir beyhudeydi. Kadın. 
lar bana hiç de yabancılık gösterme
diler. Dertlerini sorduğum vakit, 
memnuniyetle cevab verdiler. Sıra. re. 
simlerini al.mıya gelince, içlerinden en 
genci: 

- Aman, aman; nasıl olur, filin 
demek istedi ama, gerek benim, ge. 
rekse diğer arkadaşlarırun ısrarı kar
şısında gülerek tekrar sandalyesine o. 
turdu. Ve artık itiraz etmedi. 

Bu kadınlar hep ayni şeyi söylüyor. 
lar, mahallenin pisliğini anlata anlata 
bitiremiyorlardı. 

- Buraya, çöpçü filan uğramaz mı? 
diyecek oldum. 

- Alay mı ediyorsun bayı~ diye 
çıkıştılar. Kendim silip süpürmesek, 
bundan da kötü olacak halimiz. 

Biz böyle konuşurken, tıpkı çöp a
rabasına benziyen bir şey sokağın ba. 
şında göründü. Kadınlara: 

- Bakın, dedim. İşte çopçü pekala 
geliyor. 

Hiç cevab vermediler, şaşkın şaşkın 
yaklaŞan arabaya bakmıya başladılar. 
Bir dakika sonra mesele anlaşıldı. 

Gelen çöpçü değil, çöpçüye çok benzi. 
yen bir kaldırımcı arabasıydı. ı 
Yanımızdan geçti, biraz ilerimizde 

durdu. Aşağı atlıyan arabacı da hiç 1 
vakit kaybetmeden, sokağın köşesinde 
yığılı duran taş parçalarını arabasına 
doldurmıya başladı. 

Bu işin yapıldığı yerde beyaz saçlı 
bir adam, dışarı çıkmıştı. Yanına so
kuldum. 

- Maşallah dedim, belediye önümü_ 
zü temizliyor. 

Adam güldü ve: 
- Galiba sizin bir şeylerden haberi. 

niz yok, dedi. Sokağımızda öyle çukur
lar vardı ki, artık yürüyemez olduk. 
Gidip belediyeye müracaat ettik, biz. 
den tamir için tam 300 lfra. istediler. 
Kendi tahsisatları yokmuş. Bunun üze 
rine, biz de kendi aramızd!'\. para top. 
!ayıp, b~lediyenin tamirine üç yüz li
ra istediği yolu, beş on kuruşla işimi. 
ze yarıyabilecek bir hale soktuk. Şim. 
di de bu amele geldi, artan molozları· 
topluyor. 

Yazan : Haberci 
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Sıookla.rd.an bıoıa!dıkları. için, sok.-1.klannın pisliğilıe ra.ğnum kapılarııır•ı 

önünde hav,1 ·ı.Taıı birkaç 'bayan 

Hüse-yinağa sokağında oturan, belc:Ii. 
ye ebeleriıuleıı Bayan ikbal, lntrad.ıki 

bütün çocukları çok seııer. ç'ünkti 
hepsinde ayrı ayrı emeği vardır 

- Bayım, nereye gittiniz, dediler. 
Slze söyliyeceklerimiz daha bitmedi 
ki. .. 

Sonra içlerinden ikisi oturdukları 
yerden kalktılar. Beni de yanlarına a. 
larak sokağın karşı tarafındaki, telle 
ve eski kapılarla sözde önü kapatılmış 
boş bir arsayı gösterdiler. 

- Zaten her tarafımız pislik içinde 
ama, ille bu arsa diyorlardı. Burayı 
kimisi çöplük, kimisi de ayakyolu yap' 
mıştır. Tahammülsüz kokuları duy
dukça, tifo tehlike.sini hatırlıyor ve 
tüylerimiz diken diken oluyor ... 

önünde güzel . b'.r kutu otlıyan, 
arsaya bitişik evlerden bir.sinin kapı. 
sı açıldı. Genç bir kadın başı uzandı 
ve o da söze karıştı: 

- Şuradan dehşetli bir lağım koku. 
su da geliyor, onun da çaresine bak
sınlar, dedi. 

kapısı açıldi. Siyahlar giymi~, uzun 
boylu, erkek endamlı bir kadın dı~arı 
çıktı. Elindeki süpürge ile kapısının 

önü, hatta daha da fazlasını, sokağın 
bir kısmını süpürdü. O böyle çalışır
ken, soKağın küçük çocukları teker te 
ker gelip kendisini selamlıyor, bir &ey. 
ler konuşuyorlardı. 

Bu manzara garibime gitti, Yanım. 
dakilere sordum. 

- Bayan İkbal, semtimizin resmi 
ebesidir. Buradaki bütün çocukları o 
doğurtmuştur. Hepsini kendi çoGı..:ğu 
gibi sever, tabii Çocuklar da onu. He;:n 
kendisi fevkalade titiz blr kadındrr. 
Evinin önünü böyle günde birkaç kf'Ie 
tem!zler. Dediler. 

Bir taraftan ortalığı süpüren, bır 
taraftan da çocuklarla konuşan siyah
lı kadının yanına g:ttim. İlk bakışla 
çok sert bir insana benziyor. Fai\at 
tatlı konuşuyordu. Kendisine çocultia. 
rı çok mı sevdiğini sordum. 

- Tabii, dedi. Hepsi de benim ya.· ... 
nım sayılır. Hani mahallede emeğım 
geçmiyen çocuk yoktur. 

Sonra, elindek,i süpürgeyi bir tarafa. 
bıraktı. Yanındaki çocuklardan biı-is;
ni kucakladı. 

- Böyle güzel şeyler sevilmez ıni, 

diye sordu?!. 
Bu manzarayı kaçırmadım, hemen 

resmini aldım. Sonra geri döndüm. Ar. 
tık burada yapılacak işim kalmarr.:ş 
tı. Yolun kenarından yürüyerek, kapı
larının önünde oturmakta olan bayan. 
)arın yanından geçiyordum. Kendileri. 
ne bir allahaısmarladık diyecektim, 
fakat buna vakit kalmadan çıt d.yc 
şapkama bir şey düştü. 

Birdenbire şaşırmıştım. Kadınlar 
gülilşmeye başladılar ... 

Ben düşeni aramak için sağa so!r. 
bakınırken, içlerinden en genci imda
dıma yetişti. 

- Bir şey değil, dedi. İhtimal b~r 
sigaraydı. Bizim mahallelide de bit-az 
kabahat var ya ... Ne bulsalar, heıren 
sokağa atarlar. Hele buraya sabahle
yin erkenden gelseydiniz, kafanıza ko. 
caman bir paket bile düşse hiç şaşmaz.. 
dım. 

Ben beyaz saçlı adamla konuşurken, 
biraz evvel resimlerini aldığım kadın
lar da işaret edip beni yanlarına ça. 

____________ ..1, .. ~rı.yorlardı. Geri döndüm. 

Ve böylece birçok evlerden ba~k,ı 
başlar da uzandı. Şikayetier bıribırinı 
takip etti. Hepsi de, ayni şeyi S.:ylü 
yorlar, pislikten ,bakımsızlıktan dert 
yanıyorlardı ... 

Bi2 böyle konuşurken, şu mezbcleli. 
ğin biraz ötesinde başka bir evin daha. 

Ve kadınlar, tekrar gülüştüler. B~r.. 
de bu pis, harab, kokulu sokaktan hız.. 
lı adımlarla uzakla§arak kendimi D•:. 
yoğlu caddesine dar attım. 

HABERCi 
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KURUN' da 

Kaloş kundura lUzumu 
":i!oya karşı ııımıuı: tedbirler arasınııa Ki. 

nekler vo ltcdllcrlc mUcndcJe de \•ar. <,.'Onkü 
pis yerlerdi? dolaşan bu hayvanlarm da haa.. 
talık nakill olabilecekleri düşUnUIU;or. :ı a. 
bil bu lhUtnnı( lnkAr etmek aklımızdan geı,:. 
nıcz. 

Yalnız sokaklarda sabahtan akşama kadar 
dolaşırken hepimizin ayak.kaplanmızın h .. r 
tUrlU plaliklcr ne temaıı eltlf;'l do malflmdur. 
Bu pJııllkler ayakkaplarr ile evlerdeki halı. 
lanı toz halinde dağılır, Bunun için hir nevi 
fuvnyc halini n.lır. 

Demek istiyoruz ki tifo Mlgmı bug1lnl((I 
şiddeti ile devanı ederse haııtalık tohumları. 
nın bu tnrhl kaynaklarını da kurutmak TA... 
zımgelecek Ve galiba rnUClldeleyf geni§let. 
mt'!k :lhtıyacr o ?.aman hepimizi mest. pa. 
buş \•e kaloş kundura glymeğo mecbur c.. 
decek. 

(Ha.<mn Kum.çayı) 

CUMHURIYET'te: 

Umumi harp, umumi sulh 
Umum! harp olacak mı, olmıyacak mı 

derken, cv\·elki sene, ltaıyan • Hab.?~ harbi 
çıktı; umumt harp olaca.k mı, olmıya.c&k mı 
derken, geçen sene, lspanyol harbi çıktı, 
umumi harp olacak mı, olmıyacak mı der. 
kcn, bu sene do Çin • Japon harbl çıkıyor, 

Gerçi bunlar umumi değil, huırust ha.rplerdir; 
hem de o kadar hususi harpler ki İtalyan _ 
Ha~ ha.rblno hiç kimse men müdahale 
edemedi; İspanya harbini durdurmak için de 
hiç kimse filen mlldabale edemiyor; bllAkis, 
ademi mUdahalo komisyonu, dışarıdan bu 
harbi körüklemek için filen yapılan mUda.. 
halelere bil~ mfidahale etınlyecek kadar ııı. 

minin va.sdetUğl programa sadık kaldı Bil" 
Çin _ .Tapon harhlne ele kimflcmn m\ld~halP. 
ctmlyecctınc §fipho yoktur. · 

.Anlaşılıyor kl bUtUn bu harplere harp rlr. 
meğe tenezzUI clıniyecck kadar ho{tuşmA 

ilminde kaşarlanınr" bir ınerlenlyet karşısın. 
dayız, Üç senedir kimsenin bumu kanama. 
mı" gibi ırulhten bahsedlllp duruyor Halbuki 
böyle, h!!r ııenc bir hususi harp çıka

0

cak olur. 
sa, :-:arım 8.!lra varmaz htltUn dünya umum! 
bir harp ~eçirmiş olacaktır. Yalnız şu fark. 
la: Hep birtlen de~il, tekf'r teker .• 

Fakat, anlaı;ılıyor ki bizim medeni •rt bu. 
na sulh demekte gene 1.!IT"ll" edccel<' 

(Pmıorni S?frı) 

Şehtr meellslntn 
tatbik edllemlyen. 

korarı 
Kadrköyün sıhhi varhgı üzerinde 

büyük bir rol oymyan meşhur Kurba. 
ğaılderenin temizlenmesine geçen sene 
karar verilmişti. Yapılan programa gö
re Kurbağaler geçen ::ı.y temizlenecekti. 
Fakat aradan geçen muddet zarfında 
el'an bu iş yapılmamıştır. Kadıköylü

ler tifo ve sıtma yatağı olan derenın bir 
an evvel temizlenmesini beklemektedir. 

"A oadolu,, 27 yaşında 
izmirdc intişar eden "Anadolu,, re

fikimiz 27 yaşına girmiştir.. Refikimizi 
tebrik eder ve uzun örpür dileriz. 

Evde yapılan 
el işleri 

Halkevl tarafından 
bedava teşhir 

edilecek 
J~mıntinil llalltevlndcn: 
Evimiz sosyal yardım §Ubesi her r.ne ol. 

duğu gibi bu sene de ~·erli mallar sergisinde 
ticaret kasdlle olmayarak geı;lm için evlerin. 
de çalıp.nlarm her tUrlU ell;ılerlnl te~hir ve 
satışa delaAlet etmek Uzero bir sergi açacak. 
tır, 

Satılan e§Yadan hiçbir masrat alınmıya.. 
caktır. Sergiye iştirak edenler e;ıyalannı sat 
tırabilccokleri gibi ayrıca sipariş de alabile. 
ccklerdlr. Arzu edenlerin cllşlerlnl, hergfin 
ve serginin devam ctllğ'I müddetçe saat 14 
den 18 ze kadar Ga.latasaray sergisindeki 
Eminönü •halkevt pavyonunda evtmlz rr.utt'. 
medl Bayan NUzhete makbuz mukablllnd• 
teslimi rica olunur, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::-.:::r.:::;.;;;::::;; .. .. 
~i Dikkat 1 U .. .. .. .. .. .. 
i! Mahallelerinizde gördüğünüz g 
ii bütün eksiklikleri, bütün tikiyet- ii 
ii lerinizi yapılmurru istedigı-· niz ii .. , .. 
ii şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri ii 
:: her saat, ister mektupla, telefonla :: 
:: . ba . , k :: :: ve ıstersenız mat amıza ge ere :: 
ii bize bildiriniz. :i .. .. .. .. 
:: Muhanirimiz, fotoğrafçıları - :: 
ii mız ayağınıza kadar gelip ıöy. ii 
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ii terinize veya temennilerinize ga. ii 
ii zetemiz tercüman olacaktır. ii .. : 
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Ameı ikanın yüz haı ası adeti 
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VUzlerl maskeli yüzlerce odam hapisha
neye sal ırarak Zencileri kaçırıp öldürdü 
Londra 24 (Hususi) - Amerikanın FlorL 
da eyaletinin Tallııhacl §Chrlnde ~ilzlerl 

maakell bir insan kalabalığı, sabah!eyln er. 
kenden tevklfl\aneye hUcum c"erek polill 
komiserini tevkL.'hıuıc odalıınndıuı birini aç. 
mağa mecbur etmlıt ve oradan alman lkl 
zene! mahpus. bir müddet sonra tevkifhane. 
den Uç mll ötede bir ağacın dibinde öll1 ola.. 
rak bulunmu~tur, 

Zenciler, tabanca kuJ:'funu ile ıtnç edil. 
mlılerdlr .• Kendiler!. daha bir gUn evvel, 
beyaz derili bir poluıl hıcalda 8JdllrdUklerl 
1Uppheııl lle hapse atılmqılardı. 

Bu sene içinde bu, Florldada vukua gelen 
ilk linç Mdl~I budur, Ve senelerdenberl de 

ö 
( Ba.J tarafı ı incide) 

Akil Muhtar - gazetelerin sordukları 
sualler üzerine beyanat vermiş ol. 
malda iktifa etmiyerek fikix lerini fen
nl delAilile alak(l.par daire!~re (bizzat 
belediye reis vekiline, sıhhat müdür. 
Iilğüne, hatta lüzum görülürse sıhhat 
vek8.letine) bildirmek vazifesile ken. 
dilerini mükellef tutmalıdırlar. Tutu
lan yol hatalı bir yolsa, fen adamları 
ikaz edince, belediyenin kararında ıs. 
rar edeceğini sanmak ha~sızlık olur. 
~en kış görülen sinek istilasını 

unutmıyalım. O zaman belediyenin 
yaptığı hatalı işi gazeteler aylarca 
müddet şiddetle tenkid etmişler, fakat 
belec\iye, ihtimal, gnz<>teleı·~n itirazla... 
nnı sal~hiyet mahsµlü tel&kkt etmedi. 
ği için aldırış etmemiş, nihayet sıhhi
ye vekaleti ige mUdahr.le edince gaze. 
telerin haklı olduğu anlaşılmıııtı. Bu 
sefer de itiraz eden doktorların haklı 
olduğu - aradnn zaman geçtikten son 
ra - anla~ılırr>fl. korkarız ki şehirde 

keçli kalmıyacağı için iş i'3ten geçmiş 
ohr.a~ın ! Bu sebeple doktorlar ikaz 
va7·reı"r"ni süratle yapmalıdırlar. 

Ge!clim, ileri sürmek için salahiyet 
ve <.llploma sahibi olmıya ihtiyaç olmı. 
yan :!issi ve mantlki itirµlara ... Bun
Jıı.r o kadar çok ki sayına.kla bitmez. 
!:cdi muhabbetinin bizde ne kadar 
Jtuvvetli olduğu malum. Kedisi olmı. 
y.ın ev lstanbulda yok gibidir. 

Bu bahiste fikrimizi söylemeden ev. 
vzl oku~cularımızdan Beyoğlunda 
Tozkoparan Me~rhk soka){ 24 numa. 
rada oturan Sami Öztürkün bize yol
ladığı bir mektubu dercetmek isteriz. 
Bu okuyucumuz diyor ki: 

"Belediye, §ehirde fazlalaean kedi
lerin sokaklarda ve boş arsaların en 
pis yerlerinde ve çöp tenekelerinin için 
de dolaşarak buralardan aldıkları has. 
talık tohumlarını evlerin en temiz kö
şelerine ve hatta kucaklarımıza kadar 
ta§ıyan ve zararları h;zmet ve fayda_ 
larınm çok üstünde b4lunan bu mah. 
J(ı!dan artık fazla üretmemek icap eL 
tiğinden sokaklarda ve botı arsalarda 
bulunacak kedileri imha etmeye,. ka
rar verdiğini ve binaenaleyh kedileri. 
ni seven ve onların ölümiinü arzu eL 
miyen fehirlilerin kcdiler;ni evlerinde 
muhafaza ederek sokağa salvermeme
lerini ve bu kararın tatbikma yardım 
etmek istiyen halkın zahmetine kar. 
§ılık olmak üzere bclecf ye dairesine 
tesl'm edilecek her kedi için beş kuruş 
verilecegini ilan ediyor. 

Belediyenin, rehrin sıhhatiyle ala. 
kadar herhangi b'r kararmo kimsenin 
itiraz etmlye hakkı olamaz. Çı.inkü şeb 
rin temizliğ'nden b:?lediye mes'uldür. 
Fakat bu kararın tatbikında ilk hatı
ra gelen şey evlerde b"'alencn kedilerin 
akıbetidir. So'mk J:edilcri !~e sahipsiz 
olduğu cihetle ~urada burada, çöp te. 
nekelerinin ve belediyenin rnkaklara 
bıraktığı sandıklruın içinde y&tıp 
kalktıklarından hak·katen mikrop yu. 
vası ve tasımn vasıtasıdır!nr. Zanne
dersem beled·ye de kararında bunları 
kastetmf§tlr. Yoksa evlerde besleMn 
temiz kedileri öldilrmeyi belediye ni. 

iki zencıntn birden halk tarafından bldUrUl. 
mcsl ilk defa vahi oluror. 

ÖIU zencilerin yanı ba§ında kötü bir yazı 
ile bir takım levhalar bulunmuştur. üzerin. 
de §Cyle yazılar okunuyordu: 

"ClözUııUzU r.~ınız! Bı;yaz derilUerc ıarar 
getirecek bUtUn zencllerln hali böyle olacak 
tır. Zenciler! Belki de yarın siz bu vazly~te 
dU§crslnlz. Kendinizi koruyun ve beyazlara 
yanll§mayın! .. 

Tevkifhane kapısmı, linççilere açan poltı 

komiseri diyor ki: 
"Beni tutek ve tabancalarla tehdit ettiler, 

Zenc\cl11rl ele geçirdikten sonra beni odaya 

kilitlediler. 

• 
çin istesln? Lakin evde beslenen kedi. 
!erin bu sıcak yaz günlerir.dc evlerde 
zaptedilmesi imkanı ·var mıdır? Sı

caklar dolayısiyl daima. açık pencere. 
!erden ve sairyerlerden muhakkak ka. 
çacaktır. Kedi, kuş g:bi kafeste dur
maz ki içne koyup tavana. asMın! 

Acaba belediye, köpeklerde olduğu 
gibi kedilerde de bir alamet taktırta. 
rak hemcinsleri bulunan sefil ve bet. 
baht arkadaşlarından tefrik cdilmele. 
lini mümkün kılamaz mı? Köpeklere 
takılan marka gibi bir şey yapılsa e. 
peyce de hasılat elde edilmiş olur. 
Yoksa buna bir çare düşünü\mezse İ§· 
s·z güc;~!...ı kimselerin sokaklarda ve 
boş arsalarda toplıyacak kedi bulama. 
dıkları takdirde açık pen,cereden soka 
ğa fırhyacak olan ev kedilerinin de 
tutularak beş kuruşa belediyeye götü
rüleceği muhakkaktır. 

Kaldı ki: belediyenin de itiraf ettiği 
v~hile sokaklann ve "bo§ ar.5a1ann en 
pis yerWrf,,. temizlenmedikçe hastalı. 
ğın önline geçilemez. Çünkü kediler 
p"sliği, sokaktan \'e arsalardan almak 
tadırlar. Şu halde kediler pis değil. so. 
kaklar ve arsalar pistir. l3elediye bu. 
nu itiraf ettikten sonra bu zavallıların 
ne kabahati vardır? Pis sokakların te
miz kedileri olmaz ya! 

• :(. :r-

Kanaatimizce meseleyi şöyle mi.ita. 
lca etmek gerektir: 

1 - Kedilerin öldiirülmesi tıbbi \'C 

eıhhi bir zaruretse, insanların selame
ti namına sevimli de olsalar bu b'ay. 
vancıkların öldUrülmelerine katlan • 
mak lazımdır. 

2 - Öldürülenlerin yalnız sokak ke. 
dileri· olmasına dikkat etmelidir. Te
miz bakılan ev kedilerinin öldürülme. 
mesine, belediyenin de kabul ettiği gi
bi, hiçbir lUzum yoktur. Fakat bunu 
temin edebilmek için de kedi başına 
beş kuruş vermek usulünü kaldırarak 
ke~i ticaretini ortadan kaldırmalıdır. 
Çünkü "zahmetine mukabil" Peş ku • 
ruıs almak istiyenler hemen tamamiy. 
le işsiz gü~sliz k!m!elerair ki ~imdi 
§ehirde insafsız bir kedi avcılığına 

çıkmış bulunuyorlar. Kedi ticareti do. 
layısiyle rimdilik "terki meslek" et
miş küfeci çocukları, ~!arda kok 
kömürü toplamayı muvakkaten bırak. 
mış adamlar §imdi hep mahalle arala
rında kedi toplamakla. meşguller; ta. 
bii ev kedisiyle sokak kediıdni ayırd 

etmek zahmetine katlandıkları yok. 
Zahmete mukab'l para vermek usulü 
kaldırılır da bu ini belediye kendisi 
yaparsa ev kedileri kısmen olsun taar. 
ruzdan masun knlnbilir. 

3 - Ev kedileriyle sokak kedilerini 
tefrik etmek ve ev kedilerini nahak. 
yere öldürmemek için bir çare bulun
malıdır. Maaınnfih okuyucumuzun 
bahsettiği gibi, köpeklerde oldtığu şe. 
kilde kedileri markalamayı biz imkan
sız görmekteyiz. Çilnkil, küçükten al. 
hştınlmamış hiçbir keçli boynunda 
tasmamsı veya kordelilmsı bir ~ey bu. 
lunmasına tahammül edemez. Bu se. 
beple bu usul tatbik ed'lernez ama 
başka. bir usul düşünüp bulmak da her 

• r ı 

d. enler 
Dil bir ço" k.ş,den 

ceza ahndı 
Bclcdl suçlardan dolayı dun gene birçok 

kimseler yakalanmış ve kendilerinı:'l..:?n ceza 
a.lmmııtır. 

Diln Beşlktll§ kazasında. • kişi tramvay. 
dan atı:ı.dlğından, ı ki§i vapurdan aUo.difm. 
dan, 47 kl§i de ınuhtellf belediye emirlerine 
rlayetdzllkten yakalanmıştır... Beşlktaşta 

diln 181 kedi t9plattınlmqıtır, 
Fatih kazasında caddeleri l~galden 5, sıh.. 

hl cüzdanı olmamumdan i, temizl~nmeml:J 
eski eşya satmaktan 4, arabada numarasız 

deri ve un taşımakt~ l'i, tramvaydan atla. 
maktan fi, vapurdan atlamaktan ı, feneralz 
araba sürmekten 5, dıllyetJi!z araba sUrmel<. 
ten ı. aral.ıaya fazla yük koymaktan 2. 
plAkasız araba sürmekten 1, ruhsat.'!ız lnga. 
attaxı ı, evini \'C atıırmı pis tutmaktan 2 ki. 
§i olmak Uzere 89 klıl hakkında zabıt tutul. 
muıtur. 

Üskl1dardıı. tramvaydan aUa.yan br.~. ~·a... 
purdan aUa~an 11, et kaçakçılığı )"P.pa.n 1, 
amur ekmek çıkaran bir klııt yakalanmı \•e 
sair bcledlye emirlerine riayet etm!yen 3!? 
kı,ı hakkında zabıt tutulmuıtur, 

Beyoğlunda tramvaydan aUayan 34, va • 
purdan atlayan 7, temizliğe riayet e•miycn. 
lerden 71 klgl yakalanmış, 54 ekme!~ ·nU'>a. 
d re edfiı'nl§Ur. Dlln Beyoğlunda 341 kedi 
yaltalanarnk yakalanan kedilerin yekQ! •ı 
JOS7 y çıknnlmıııtır. 

~lYl~©>~Oaıvyacdla 

•t i bi 
i fil_ 

Beş amele öldü 
Belgraddan bildirlldlğ!ne göre, Yugoslav. 

lada Straga ctvarmdaki mUhlmnıat fabrl. 
kalar:ından birinde kııza netl~sinde bir in.. 
flllk olmu , beş amele ölmU, \"e Hi kadar a. 
mele yaralanmıştır. İn!lllk neticesinde el. 
\'&rdakl orman tutU§lllUf ve el'an l'anmııkta. 
dır. 

l{aza hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Straganm !?5 kilometre uzağındaki ııehlrler. 
de bil' blr~ok bJnalarm camları ktrtlmı§tır. 

"Alışam,, yazı Müdür 
muav nine geçmiş 

olsun 
Alqam re!ildmlzln yazı mUdUr muavini 

Ahmet HllıUI Vanık!SyUnde, retlkıısuun bu. 
lunduğu sandala binerken ayağı k!ıyarak 

denize dU~mUJ. derhal etraftan yeU§llerek 
kurtarılmı§tır. Arkad&§ınuzıı geçmiı olsun 
deriz. 

halde imkansız değil .•• 
Hissi sebepler deyip de geçmiyelim ! 

Kedisini, olan veya olmıyan evladı de
rec~inde seven öyle aileler vardır ki 
bu sevimli mahlukların nahak yere 
öldürülmesi dola.yısiyle İstanbul bele. 
diyesine adeta dU§man kesilecekler 
ve belediye böylece kimbilir ne kadar 
beddua davet etm' olacaktır?! 
Hayvanları koruma cemiyetinin 

milraeaatı 
Dün yalnız Beyoğlu kazasında 341 

kedi yakalanmıştır. Bu suretle dört 
gün içinde Beyoğlu kazasında 1087 ke
dinin itıM edildiği anlfl§ılruaktadır. 

İstanbul himayei hayvanat cemiye
ti dün vilayete bir mektub göndermiş. 
tir. Cemiyet, bu mektubunda muhtelif 
gilnle~e cemiyete gönderılen bini mü 
tecaviz kedi ve kö~ğin itlaf edildiği. 
nl, bazan bunların sahipleri olduğunu 
beyan eden kadınların müracaatla ke. 
dilerini istediklerini bildirdikten son. 
ra Madam Baruçi isminde bir kadının 
cemiyet binası önünde çıkardığı hadi. 
se hakkında. ma!Umat vermektedir. 

Madam Baruçi cemiyet merkezinin 
önünde "yetl§infa, ke<illeri öldürüyor
lar. Beni de öldiirecekler,. cıJye bağır
mış ve bu feryadı duyan birkaç yüz 
kişinin cemiyet binası önüde toplan. 
masına sebepiyet vermiştir. Madam 
Baruçi hakkında polis tahkikat yap • 
maktadır. 

H mayei hayvanat cemiyeti bunları 
kaydettikten sonra k.zı yerlerde kedi. 
lerin gayriinsani tarzda sopa veya ip. 
le boğularak öldürlildUğünü, bazı yer. 
lerde de kırk, elli kedinin diri diri b:r 
çuvala doldurularak gönderildiğini, 

bunların yolda ölerek şişip taaffün et
t'ğini bildirere!{ kedilerin daha insani 
bir muameleye tabi tutulmasını, tah
tadan yapılmıs kafesli sandıklara ko. 
nularak gönderilmesini rica etmiştir. ı 

Cebelüt arıka 
tahkimat 

Kanarya adalarında A~ 
fından hücum üsleri ıneyda ~ 
miştir. Bu üslerde, tahtcl~ 
!emeğe mahsus yerler, geıııı fll 
leri petrol anbarlan, rarlY0• 

istasyonları inşa ediJnıiştı~:~ 
yerleştirilen toplarla Cebel~ 

İngiltere hiikumeti bugünlerde ge
neral Frankonu'h Cebelüttarık karşısı
na koyduğu topların kaldırılması için 
müzakerelerle meşguldür. 

Heüz öğrenildiğine göre, İspanyol 
asileri elebaşısı general Franko bu top
ları kaldırmağı vaadetmiştir. Şu şartla 

ki, İspanyol hükumeti harp gemilerinin 
asi üssü bahrisi olan Algeciras'a hücum
tchlikesinin de kalkması lazımdır. 

Bu hadise, Akdenizde vaziyetin de
ğişmekte olduğur.a işarettir. Bir filo 
bombardıman tayyaresi birkaç dakika 

. ·..-ıcaıı 
rınlden aşırma endahtı l•" 

girmiştir. 
. ·ıtp 

Deyli ekspres gazetesı ~ ~ 
Balear adalarında zırhlı ist~ 
tıklannı ve bu suretle ıngı 
yolunu hakiyetleri aıuna 
yazmaktadır. • ..ıd 

içinde mahut topaJrı imha edebiilrse de, o f JJr~ Balear adalarında 60 • • ...,_ 
Cebelüttarıktaki mesafe o kadar mah- · bıı-• 

ve askeri 20 bin kişilik bır tfll 
duttur ki, oraya bir tayayrc mey:ianr 
yapılamıyor, - Newı -

Yapılan tahkimat nedir ? 
Paris, 25 - Mclillat Septe gibi İspan. 

yol Fasının mühim mevkilerinden baş
ka Alku Semoh adası ve Afrikarun garp 
sahillerindeki Bio dö Oro sahilleri ve 

• n -
(BG§ tarafı 1 incide) 

ti nezdinde şidetli protestolarda bu
lunmuştur. 

Japon harbiye nezareti Çinlilerin Pe 
kini tahkim etmek ve bu şehre iki alay 
asker göndermekle yapılan anlaşmayı 

bozduklarını beyan ediyor. Japonya şid
detli harekete haıırlanmaktadır • 

Çin kuvvetleri ne kadar ? 
Takyo, 24 (A.A.) - Domci Ajan11 

bildiriyor: Şanghaydan gelen bir telg
rafa göre. merkezi Çin hükumetine men 
sup olup cenubt Hopei mıntakasına gi· 
ren kıtalann miktarı 150 oin kişiden 

mürekep 8 fırka ve 30 tayyareden iba
rettir. 

Bir Çin generalinin ihaneti 
Şanghay, Z4 (A.A.) - Çin meha

fıli, 11 temm4:Dda Japon makamları ile 
H 'pei - Ş;ılcar ba§vekili general Sun~
- Şey - Uan arasında yapılan anlaşma 
üzerine Japon h~rbiye nezaretinin dün
kü tebliği hakl;ında herhangi bir fikir 
ileri sürmekten istinkaf etmektedir. Bu
nunla beraber. ayni mahafil. anlaşmanın 
esf1Sl4rının mareşal Çank11yşe~: tarafın

dan ileri sürülen dört esasa muhalif bu
lunduğunu ve bu sebepden Nankin tara 
fından kabul edilır mahiyette olmadlğı
nı da kayl:ieylemektedir. 

Gayri r~rni Çin mahcıfilinin kanaati 
"Sung • Şeh - Juan'ın ihan~ti., diye tav 
sif ett:kleri hare\-.ctin.Nankin tarahndan 
yapıla:ak herhangi bir aske:i hareketi 
her zamandan daha ıi}'ade gayri müm
kün kıldtğı merkezindedir. 

Sovyellcr Çine yardım 
vadet mi~ler 

Şınghıy 24 (A.A. )- Havas ajan
sı bildiriyor: 

Şınghandaki Japon gazetdcri, Sov
yetler Birliğinin §ine Japonalrla olan 

muhasamatı umumi şekil aldığı takldir

de, tayyare ve pilot göndermek ıuıe
tiylc yardım vaadettiğini iddia etmekte. 
dirler. 

Bu gazeteler, S:wyet ata_şemilitennin 
bu yardımı te;kilatlandırmak mak$a-

diyle Moskovadan hareket ettiğini ili· 
ve cl::Hyorlar. 

B: 
tay 

lk Sovyet gem' s!nl 
bombalamış 

M~kova: 25 ı A,A,) - Pravda gazetesi, 
Corrıora ı.ıe:ıa Sore aazetesının bir makale. 
slnclen bahsotmekt~dlr. ltn1ya.n gaıeteaı bu 
qıakıı.lede ıa mayıs tarihinde Major~a ada.. 
sındaıı gelmekte olan bir İtalyan tayyereci.. 
sının Castelon de la Palı:naya eşya çıkaran 
n..-ı Sovy~t gemisinin üzerine 18 bomba attı. 
ğını ve keza 19 mayuıta ild İtalyan tayyare. 
sinin OropB burnunun ccnubuna Sovyet 
gemileri Uzerlne 40 bomba attıklarını bildir. 
mektecl!r. 

Pravda, bu makale hakkında telslratta 
bulunarn.k, ttal:ı-an ga.zctemnin İtalyan ta'·
yarelerl tarafmdan Sovyet ticaret gemllP,rl. 
ne kar ı yapılan taarruzları naldet•ıı@k lh. 
tly:ıts•zıı:mda buııuımasınm l:atakterJıUk 
olduğunu kııydedlyor • 

veti teşkil ederek bu ku\'\'~ 
hazırlanması işleriyle ınc~g ~ 
!armış. Bilhassa, Mayorka .,e ~ 
!arı çok muhkem bir surette 
dilmiş olup Palma adasına ~ 
defi toplariyle, birçok tayar 
mi§tir. 

on 

Nank"in hflkitmetinin 
cem bir anla.şmıı.ya. ıim.ıa 
için uatcoı ha..iııliği ile i! 

Çfo Generali Sung.şffe' 

Raf,ının yaptı 
işler ! 

İş bankası İstanbul şubeSf 
Yusuf Ziyamn goförU şuıcril 
larak etrafa sataşmak ve karı 

kir etmel suçiylc yakalan~ 
meye verilmiştir, 

Ankara teıefo 
bozan bir ya 

Dün Kı&§klıda bir yangııı. 
bu yangın yüzünden istanbul 

ra §ehir arası telefon miinal 

llliştir. . 
Kısıklıda kireççi Ne:ı 

oc~ğmdan sısrrıyan bir k:ı\111' 
dal:i otlar ve demet yapı 

tutuşturmu ve ate§ gcnişlİYe 
ler arası telefon direklerirJdell 
yakmıştır. 

Ate söndürüldükten soıı 

Şehremini Halkevinden: 

lzmir meb45u dagerll wıgi111 
Ali Yücel Dil, tarih, cdeb!~-at fıl 
tip ettiği "memleket gcceterl •. tJt 

larımızdan dördUncUsUnU 22-""
1 

saat 21 do (linlk odcblyatınd• 

lar> adlı konteransle.nnı ver 
Kontcrıum mOteaklp ı.raıat 

u aureU ınahauaada pl!k aol 
gelml§ olan musiki fo1klorUJll 

tlltadı Mıı.latyıı.Jı tanburf ırcıııol 
Malatya.nın en orijinal cscrıertJll 
yacaktır. 

Konferans ve kon!. r ıçin d•!' 

Herkes gelebilir, 
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• c gel ve b" · ·· B b ızt gor, 
a ası: 

-K gidiyo endi Yolun . 
ın taun. B u kendın açmıya 
'laan ... na31} bir urda.ya döndüğün za-

Cclgrın a arn old " 
Ç. . .. dcdı' ugunu anlı-

ı... ıftlik . . 
~dı h· bınası V •· 
dı.ı~ · oına uf k eyn ın arkasında 
Ru~ u tata tuda ~an göı\ . rnamcn kaybol 

dı o&etırdjo; b' ebrınde Yaşların VÜ· 
t ' • ıı::.• ır ulut t b 
ou b §ltndi " .. a akası var-
du uhıt ta~k onundcki hayata iıtc 

· ası arasından bakıyor. 

-1_ 
t1· lovv0 
\Jlt lie r.t Şatosuna . 

Y Vıbcrt V gcHıkleri zaman 
-l - • e"n' d' ~Vvort ı e: 

ı. liu §ato8u 
tı.ı u tasını kend' ~a hoı geldin. de-

ltıar 1 evın ld · llıcrı· Ve burad ıye tanıyacağı-
ı tem a rnesut 
S' enni ede . aeneJer geçir-

1.t ~e .. rırrı. 
~ll\i ..... ı Y ın bu ·· 
ı... "'"Yet v sozlerinde bU .. k b' 
"Ct§1 i . ardı. Çoc yu ır 
Çatoy Çınde tau, b. uk bu muhite 
~rd a sıcak bir t ır sıcaklık duvdu. 

ı. J.t· ernrrıu k • 
bir e .. ı~ ıç kimse s· z a şarnı varmış 

• cıtJ ı_ • ır R .. zı.ı .. t. ı,. oet' . ey ın yanında 
~r. Ş b ırrrıesın· 
~tırı ato aahib' . 1 garip karşıla-
ı., ın h ının ha k . 
~d h' areketin b re etlen başka 

a ı"d' e enzern . atı}' 1 ı. llu "" ezdL Sir Rey 
allı:.ı ı Uz den sa d .. 
ş mıı. evlat 1 etı ızdivacta 

~'lato Veyn r'ın Yetiştiremenıi-.ti. 
J t b· ;s Yen· b' s 

l?tiıti Ş ır Yeri rüya 1 ır dünya idi. 
'~a atonun zerni~~da bile görme
~ {lceıerle döşen ': ıneşe ağacrn
~ılc1 ad.ır genişti ~!:koridorları ,o
~~tla süslü baı:rıf kuleleri, ur
~~· bUyUk Siç k onları, geniı ta
llı.ı tık '•\ilikle e e. bahçeleri vardı, 
·~~cltı bina. içi:d;3lik birleştirilmişti. 
Sı ~!\.. kabildi b modern bir hayat 
d' "\~" • ou rnük 
%1 tunun b' . enunel yer, rift-

11· c bu traz zıh . . ::s 
Ilı bııı hayatı tc . nını ıantı. Ken-

ll§u..ı ının cd k . . . 
S. ••dan epe . en abıhyetı-

L ır ~ Ycc ıffh 
"illa '-· ey evlatJ ğ ı ar duydu. 
L uır ı ı ınaan 
b~ ... 11 bir aman içinde • memnundu, 
l.t •öı· Çocuk, hiç b' Yenı rnuhitine a

tıu hi 
1
>'le basit b' 1

.r hareketiyle bir 
ı.. •set · ır Çıft · ' ::s 
111~ tırrniyord çı oğlu olduğu-
d reai al u. I>ai 
Ctı tc . . tına alanı rna, kendisini 

V Çırır Ve ona ~ hareketlerini göz 

dcrı :;n, atadan d &~~c ~areket ederdi. 
'" ıı:."Ya b" . a,"" hır h r .. lld,. utun .. • a ta geçme-
t .. teç- oınrunu 
L.._ lısuıı .1tnııı bir Lovort p to-
-.;ırı. crın gence dö . 
• "'it ki e tarnatni 

1 
nmü~ sof. 

liti.ı: oı. . sofra Usuııy ? alışrruı• O 
ıı0ı. 1c1n Si :r. erınc k 

ıtta b r "'ey ir ar ı pek 
'le UlarnıYordu ıraz edecek hiç bir 

ıı:t" Yn, rna · 
lihcnd' . lurnatın 

hı.ı1c rnu''•n tahmin 
1 

genitletrnekte de 
t.._ Vaff Cttiğ' . 
cı· ten Çifu·:k oldu. :e ı &ıbi, pek ça-
,_lltllli!ti ~. Cvinde ,_ sas ınaIUmatı, 
<cdı · ,,akı · ıtendi . 
ti ~tan ı rnaıu kendıne e-

lldı.: Y sonra tnüh ll\atını lıia tamam-
ardıll\ d cndiae b' 

Sir ~ 1 okund • ırçok işle-
Dtııı ı· ey, Çoc ~ u. 
to P anlar u4'un \'ak 

rrrıck ' resirnı ur Ve zeki ba-
~e ten b er Uz . 

ndig:n az duy erıne eğilmiJ 
Sıy • e he . Uyord v 
t_ or, ıu nzıyord u. eyn tıpkı 
~cu zull\ u, S .. ,_. 

erıe .. suı BÖzl l Uaunetle çalı-
'§•n . ere 

llir lll" C:ıddiyctin.' manasız hare-
l>lanıard llddet son ı bozmuyordu. 
~ an z ra., Ve " 

"aıir 1 cvk al Yn ın yaptığı 
C Ct , llııya b 1 

......, ht· Verıtdi: aş arru§tı. o. 
nehir u 1 tarar, 
ltınd zerind tepelerle . • 

:ıki r·._ c Ya"ıl Çevrıtrnı bir 
'• ı~ri... ,. acak b' . 
1 aJıu • "'1 anla. ır köprU hak· 

t. tır rnısın, ...... \' . 
~a arı .... 

naca1c ··• lllil ~aı. rnod dere~c • 
L ""iati trn b' • sınde ıdcnize u-
·ı~ı Yoru ır vapu . 

tlar z, :Sun r ıskelesi yap-
l'tıt Un • • 

1 Cibi •ın? ı~ın bana bir plan 
•nıaı 8lla!J 
ııı~tıl tnı iste er. &orar ve 
, 0 arı hU tdı, v Planlar hazır-

llt YUk 'Yn'in h 
~da taıt . bir iftiha azırladığı 

dab v~}'ıı dırlcrde b 1 rla seyreder, 
~ a lllahi 'ıUnun b' ~ un urdu: 

•ııı. r, daha ll\ ~~nde ıen, benden 
-...... eıtı•Ur b' 

hll'ı llcııtı ır adam ola-
ı ' her ... l?illtat 
Ilı. ''l'i •lıe ne olursam ola-

ttıedy 
on bulunıca-

Aradan bir sene geçti. Sir Rey işle
rin arkası kesildiği bir zamancia evlatlı
ğını seyahate çıkarmıya karar verdi. 

• Fikrince, tahsilini bitirmesi için bun 
dan daha iyi bir vasıta bulunamazıdı. 
Dünyanın en büyük köprülerini, niha
yetsiz müşküllere göğüs gerilerek vü
cuda getirilen sanat eserlerini kendisine 
gösterecek. Fennin kudretini, insanla
rın tabiati nasıl hükmü altına aldığını 

işaret etmiş olacaktı. Bir seneye yakın 
bir zaman durmadan dolaştılar. Dünya
da mevcut olan belli başlı sanat eserle-
rini gö:r.den geçirdiler . 

Veyn. mühendisle berab:r Lovvort 
~atosuna bu seyahatten döndüğü za
man ancak on dokuz yaşındaydı. Fakat 
yetişmi§ bir adam hükmüne girmişti. 
Uzun, narin vücudundaki cazibe ve ze
rafet artmış, 'duruş, konuşuş ve hareket 
leri itibariyle de tam bir centilmen 
olmuştu. 

Kadınlara karşı vekar, zerafet ve 
hürmetle, erkeklere de nezaketle mua· 
mele ederdi. On dokuz yaşında olduğu 
halde kendisniden ötede beride bahse-
dilmiye baılanmıştı. 

İngiltere ile Fransa arasında açılma
sı düşünülen tunel münakaşalariyle ya
kından alakadar olarak meseleyi iyice 

• tetkik etmişti. Bu tetkiklerinin netice
sinde de, .. Fransaya deniz altından git
mek için en iyi ve salim yol,, adiyle bir 
risale neşretmiı ve bütün fen aleminin 
dikkat gözünü kendi üzerine çekmişti. 
Bu risale V eyn'in şöhret kaz:anmasına 

sebep oldu. Bunu kimin yazdığını so
ranlar, muhatabından: 

- Genç Vibert, cevabını ahyorlaı1dı. 
Kimse, bu genç JÖhretin, Sir Rey 
Vibert'in hakiki oğlu olmadığımı ev
latlığı bulunduğunu bilmiyordu. Ve ge
ne kimse de bunun aksini tctkika lüzum 
görmüyordu. Herkes, ufukta görünmi
ye başhyan bu delıa güneşinin mühen
disin oğul olduğunu zannediyoı:idu. 

Bu eseri okuyup da hakikati bilen
lerin sayısı binde yirmiyi bulmuyordu. 

Şöhret yolu, artık Vcyn'in önünde 
açılmıştı, Nitekim bir gün Sir Rey de 
ona: 

- V eyn, dedi. Şöhret yolu önün
ide açıldı. Zafere doğru seri bir yürüyüş 
yapacağından eminim. Artık bana ihti
yaç göstermiyebilirsin. Fakat ben sen
siz yapamam. Sen benim evlatlığım de
ğil, kıymetli oğulmsun. Sensiz yaıa

maklığıma imkan &örmüyorum. 

V eyn §Öhret yolunda her adımını 

attıkça. kendiıaine müdahene edenler 
çoğalıyordu. Mühendis, bir gün nasi
hatte bulundu: 

- Herkes sana müdahene etmiye, 
kolları arasına alınıya hazırdır. Buna 
bir mü:idet katiyen ehemmiyet vermiye 
rek çalıımalısın. Seni umduğundan bü

yük aileler davet edecekler, bu davetleri 
tereddüt etmeden reddetmesini bilıne
liain. Bir ~am ancak gençliğinde çalı
şabilir ve gene ancak ihtiyarlığında is
tirahate hak kazanabilir. Bunu ela ak
lından çıkarmamalısın. 

• ıc: • 

Veyn. ana yuvasından ayrıldığı gün 
denberi, buraya ancak iki defa gitmişti. 
Biri, seyahate çıkmadan önce, biri de 
dörJ.:IUkten ı;onra .... 

Evinde hiç bir şeyi değişmemişti. 

Birçok şeyler gözüne çirkin göründü. 
Çirkin, .kara ve nasırlı elleriyle adi it 
kıyafetli köylü, bu zarif, kibar gencin 

babası mıydı? Gencin yüzünde kibarlık 
ve deha izleri vardı, Aradaki büyük 
fark lda n~? 

(Devamı var) 

lfliC&'n'R'&lARIHI 
t 244 sene evvel bugün -Em evi 
hükümdarı 

Afrikayı fethetmek için 
muazzam bir ordu gönderdi 

Rahine adlı biı kadın 
Beı beı ileri istiklal
leı ine kavuştuı au 

693 yılı :H temmuz gUnu ı:.ıu sene evveı 
bugün, Eme\1 hUkllmdan AbdUlmellk A!. 
rikayı ele geçirmek için kumandanlarından 

Zebtr'l bUyUk bir orduyla gönderdi. 
Berberiler Rumlarla birle§erek harp edi

yorlardı. Zehir, bir Ulkeyi :fethetmekle kaza
nacağı §erefi dil§Unerek l.§e gtriomtoU. Bu 
azim ile hareket ettiği için cesareti .zaferi 
kazandırmakta gecikmedi, BUtUn Berberi
ler Rumlarla beraber tardedllerek ele geçL 
rllen yerler İslAm mUetemlekesl haline ge. 
tirildi: 

Fakat Zehir, kazandığı zaferle earhoo oL 
muotu. As1cer1 h:ırekAtın merkezi olan Ber. 
keyl muhafazaya ltlzum görmedi. Askerleri. 
nl daha başka tara!lara sevkettı. 

?rlağlQp olmakla beraber bir fır.sat bekli. 
yen Rumlar, derhal harekete geçerek Ber
kcye bllcum etUler. Ahali: 

- lntılcam gUııU bugUndUr. 1s1Amları 

mağl:lp etmek borçtur,. diyerek genç ihtL 
yar bu hücuma iştirak etmişti. Zehir ihmali. 
nln cezuını gördU, Blr<;ok cesur kumandan. 
tan Ue beraber öldllrUldU, Askeri dağıldı. 

Cesareti sayesinde kazandığı zaferi ihmal 
ve ıururu yUzllnden daha çabuk kaybctUğl 
gibi hayatını da feda etmiş oldu, Bu suret. 
ıe Berberlstan yeniden MUslUman ldaresln. 
den c;tktı. 

Bu, Abdillmclik :için bir tcltı.kettl; Kuman 
d&nlarınm muvaffak olmıuıı kendi veretln1 
arttırması <lemektl. Zehlrin aklbetl onu te. 
cssUre uğratmadı, Yeniden bir ordu teşkil 

ederek Hasan bini Numan idaresinde sevk. 
etU. 

Hasan, birçok yerleri muka\'emete rutıa. 
madan zaplcttıkten sonra Kartacaya uayan. 
dı. Burada Rumlar \ 'O Berberilerle müthiş 

bir harp yaparak harbi kazandı. zehlrin 
zaptedemediğt yerleri de ele geçirdi. 
Artık ne Berbertlerde ne de onlann yar. 

dımcılart olan Rumlarda takat kalm.ı§tJ .. A
rap ordularma kar§t durmanın imkAnsız ol. 
duğuna lnanmıolardı. Ellerinden alınan yer. 
!eri geri alsalar bile Abdtilmcllk yeni bir or. 
du gönderip kcndllcrlnl kılıçtan geçlreblllr
ill, Yerli hruk bu halcU nihlyede iken hlc u. 
mulmayan bir hAdisc vukua geldi. KMılne 

adlı bir kadın Araplarla harbctmek Uzere 
taraftar toplamağa bqladr, 

KAhlne, c:ok zeki, ve zeki otduğı: kact<ı:
cesur btr kadındı. lşo 00,,larken etrafına 

toplananlara l\at'I zaferi her ne bahasına 
olursa olsun eldo cdebileccktcrinl telkin edL 
yor ve şöyle diyordu: 

- Blzim en btlyUk kusurumuz, memtekl'. 
tımlzi muhafaza edememektir. DUşmanı top 
rakll\rımızdan kovduktan sonra tekrar de. 
rln bir uykuya dalıyoruz. A811 uyanık bulu. 
nacağımız vaklt bu zamandır. Ne kadar 
k•ıvveUi olursak dil§lllaD bizden o kadar k'ır 
kar. Eğer topraklar1ml%8 girmek lsUyenlerl 
bir dc!a ma~lQp ederaek bUtUn cesaretlerini 
lm:mt§ oluruz 

Bu ııözJer, bUtUn dlnllyenterln Uzertndo 
!yl tE>slr yapıyordu. ÇOnkll bunlan RÖyllye" 
bir kadındı, 

Klhine az zamanda topladığı askerle or. 
dulara hUcum cde~k mağlQp etti ,.e hUkUm 
ıUrmefe başladı. Tam beş sene uevam ellen 
KAhlne saltanatı esnasında Bcrberller mO
temad.fyen kuvvetlerini arttırdılar, 

AbdUlmelik bu mağlQblyetten de yıtma. 
mııtı. Hasan mağlQp olınuş, fakat, bir kı. 
sım yerleri işgalinde muhafazaya muvaffak 
olmuştu. Yeni gelen kuvvetlerle birleşlnce, 

Klhlneyl mağlOp edebileceğine kanaat g"!. 
tirdi ve harekete geçU. 
Be~ senedir istediği. gibi hUktlrn llUren KL 

hine, kar§t durmanın lmkAnsız olduğunu, 
harbetmekle bo;ıu bo§una birçok günahsız. 

tan öldUrmU§ olacağını dU§UndU. Fakat ne 
teslim olmak, ne de emri altında • bulunan 
yerleri bırakmak istiyordu, 

- Her yeri ,bUtUn evleri, sarayları yakı. 
nız. HattA. Rğaçtarı bile kesip kurutunuz., 
emrini ver:ll. 

Tarihçiler bu harekAta "AfrlkRnm ilk bo. 
eattılmasr,. demektedlrltr. 

HMan 00§, yanmış ;>·akılmııı arazide ller. 

Tonton 
aımcaınoın 

lkalhıraman Doğ o 

Gençlik merakhsı 
ihtiyarlar 

Büyük annem, şaşılacak :iereceJ.: ı 
şıklık meraklısı bir kadındı. Ama, gör
meliydiniz cfeooim: Bir karış yükse'dı
ğinde iskarpinler üz.erinde müvazenc 
temin etmek için o kadar güçlük çe!~er· 

di ki ... Zira, baccıkları, bostan patlıca 
nı misali tombadise bir hale gelmişti. .. 

Bütün gününü, aynanın karşısını]a 
geçirirdi. Sabahleyin uyanır, yüzü:•e 

bir takım pomatlar sürerdi.. Masaj 
lar, masajlar, masajlar 1 Friksionlar. fi. 

riksi.onlar, firiksionlar ! Sonra efen ltın 
ipek çamaşırların en Ua cinsinden! M o
del elbiseleri... Ve yüzde boya ..... 

Aman allahım ne boyaydı ol 
Ost üste! Katmer katmer 1 
- Etm~, büyük anne 1 Eyleme '.lü

yuk anne! Yakışmıyor! Olmuyor, gü-

lünç düşüyorsun! - diye kendisine n.ı!)İ· 
hatler vermeğe kalkardım 

- A ..... Sus maymun! Senin ne 
aklın erermiş? .. Niçin yakışmasınmış? .. 

Kadın dediğin ihtiyarlaymcaya ka:f .. r 
şık, zarif, itinalı olmalıdır • 

- Fakat .. 

- Fakat'ı falan yok, Ben dalla füti-
y:rlamadım Şunun şurasında daha kaç 
yaşındayım? .•• 

Büyük annemin diğer bir hususiv~ti 
de, büyük babamı genç görmek i~te
mesiydi ... Ona: 

- Şık giyin! - derdi .. 
- Aman hanım .... Bırak beni kendi 

halime Allah rızası için .... 

- Yok, bak ... Ben öyle bol, babaya· 
ni elbise yapbğına razı değilim. Mutla-

ka beli ince, ldar, paçaları bol olınahd•r. 
Kravatını da şöyle gençler gibi bağ~a
bakayım...... • 

İhtiyarcık, Uihavleleri artarda su:ı.
lardı: ... 

- Ben genç olmasını istemez n::. 
yim... :Ben de isterim ama, o abt ha
yatı nerede bulup pda içmeli? ... Han:m l 

Hanım! ... Ben gençlikten de 
tim. Şu romatizma ağnlarım 
Bir Bursaya gitsek ... 

- Allah vermesin 1 
- Niçin? 

vazgrs;
dursa ... 

- Niçin olacak? Orası tekaiitlt-r 
memleketi diye yazıp duruyorlar, oku
muyor musun? Hep ihtiyar doluymuş! 
Bizim onlar arasında ne işimiz var? 

Gözümüz, gönlümüz kapanır, kararır. 
Günün birinde, bUyük anneın bü~

bütün azdı. 
- Avrupaya gideceğim! - diye tut

turdu. 

- Tedaviye ihtiyacım var •• 
- Ne münasebet anne? 
Zaten mani olmağa kalksam da !m-

kanı yoktu .. Bütün paralar onun ~lir.

deydi.' Bir bakıma da kerJdi kendim. 

züğürt tesellisini buldum: 

- Demek ki, nihayet, vücudur.·ın 
yıprandığını o da anladı. A vrupada 

kendini hazik doktorlara gösterec~k. 

Hem belki ldoktorlar, ona "ihtiyark.
dın, artık ihtiyar gibi yaşa!,. nasih:ı.tini 

verirler. "Yüksek ökçe giyme, böbrek
lere fenadır. Allık, ppudra sür:ııı•, d~riıl 

nefes alamıyor!., derler. 
Düşüncem böyleydi .. 

Bu ümitle, büyük annemle büyük 

babanı, Sirkecide, Avrupa treni 1':.ll 

karken selametledim. 
Ah, görmeliydiniz 1 Balayına çık:ın 

Uyerek Klblneyt AUaa dıığları etc,tinde har 
be mecbur etti, Çetin harp, Klhlnenln aley. 
lılnde neUcelcncrek kendlsi de öldUrüldU. 
.Btrberller ıııc .Arap ordusuna 2WOO BUvari 
ilhalt etmek surctııc kUrtulablldller, 

Niyazi AHMET 

bir nişanlı kız kadar mesuttu. Etekleri 
zil çalıyordu! 

Bir telgraf aldım: 

"Salıya geliyoruz. Bizi karşıla,. 

Karşılamağa gittim. 

Fakat hayret.... Bizim ihtiyarlar, 

treni mi kaçırmıılar ne? ... Ortalıkta iki· 
si de yok. 

Allah allah .... 

- Eh, ne yapalım? - diye gcrisi:ı 

geri dönüyordum ki, bir genç kadm •1 

bana gülümsediğini gördüm. 

"- Bari şu istasyonlara kadar hvş 
yere gelmiş olmıyalrml,, diye ben cıc 

ona gülümsedim: yanına yaklaştım . 

Genk kaldının yanında bir de çocuk 

arabası vardr.. Arabada bir çocuk .,,. 

yaklayıp duruyordu •• 

Şapkamı elime aldım ... Genç kadı
nın önünde brr selim verdim. •• 

- Ne duruyorsun elimi öpsene ...... 

- t ••• 
- Nasılsın bakayım, çocu~um! 

A • • , 

BU yük annemin sesi! 

Bu kadının ağzından çıkan ses, bil· 
yük annemin sesiydi ,evet! 

- Sen-... Sen? .... 

- Ben ya.. Gençleşme ameJi1•atr 

yaphrmağa gitmiştim. Halbuk1 daha 
mükemmel bir usul bulunmuş. Mini mi

ni haplar icat etmi.Şler, Bunları yuten 

on sene gcnçleıiyor ... Ben, bir tane al
dım. 

- Haydi, haydi! ... Beı tane almışa 
benziyorsun r 

- Canım ... A .... Kaç tane alırsam 

alayım .. Sen şimdi görünüşü~ ba't ... 

Kırıtarak: 

- Kaç yaşında görünüyorum? 
-Yirmi? .... 

- Hah öyle .. Belki de on sekiı ... 
Değil mi? ... 

- Öyle, öyle! ... 

Biı\ienbire, çocuğun vıyaklaması 

arttı .• 

- Bu velet de nereden tür~diJ ... 
dedim, yoksa bunu A vrupad;t mı 

peydaladın gençleşerek? ... 

- A' ... Büyük baban ayol l 
- Asıl büyük babam? 

- Basbayağı ... Oburluğunu bitir-

sin ... Hapları görünce, çok genslı..:-yim 

diye, benden gizli, yüz tane 

bu hale gel\d.i ..... 

yutm· ı 

Sovyetlerin 
ideal kadını 

Soryet Rusyada vOcut gt!zelliği ve 

sağlığı için açılan mücadelede al<tris 

O}gar l .osseff bütün genç kadınlara 

model oalrak seçilmiştir. 
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Berberler susuzluk
tan şikayet ettiler 

Derberler cemly<.U heyeti umumıye top. 
l:ı:ı~:'ll bu sabah dördUncU \'akıt handa ya.. 

p1lmıştır. 

C.mılyetln bunıl&n evvelki heyeti umumi. 
:ye top·antIEmda ekseriyet hasıl olmamışt~ 
Bu dcfr.kl toplantıda gene ekseriyet yoktu. 
Fak:ı~ füln:i toptanlı olduğu için lctlma ye.. 
pıldı, 

ı<:orgreyl açan rels İsmail Hakkı 2000 

den fazla olan ıtZanın bir araya gelmesi im. 
ktlnı hasıl oımad.ğmdıın C'emlyetln mesaisini 
\'e hesaplarını gösterir bir bro~r yaparalc 

azaya tevzllni teklif etti ve tekli! kabul o. 
lundu. 

Bundan sonra azadan muhtelif kimseler 
söz almağa ba.§ladılar, 

Söz nle.nlar bilhassa su meselesi Uzerlnde 
duruyor ve temizlik e.sa.sına dayanan ber. 
berllk ııanııtinin !stanbulda kA!I ve ucuz ııu 

bulunmasından dolayı sıkıntı çektiğini ileri 
ııUrUyorlardı, Bu arada berberlerin pazar 
günleri mıntaka mmtaka toplanmalarına, 

berberler arasında bir kooperatif de kuruL 
ma.sma karar verildJ ve lctima nihayet bu!.. 
du. 

Ahmet Ekremi 1 Ankara cadde-
bugün 

toprağa verdik 
Dün hiç bekl::nilmiyen bir ölümle 

aramızdan ayrılan sevgili arkadaştınız: 
'.Ahmet Ekrem Hannankayanın cenaze 

merasimi bu sabah yapıldı. 
Merhumun İstinyedcki evine daha 

sabahtan itibaren ticaret odası ve mat

buattaki mesai arkadaşları gelmiye ha§. 

lamışlarldz. 
Bu arada birçok da çelenkelr gönde

rilmiş bı,ılunuyordu. Saat 10,30 da cena. 
ze hazırlanan bir stimbota kondu ve 
rahmetli, ark;ciaşlarının göz yaşlan 
arasında Eyüpteki aile mez:arlığına gö
tilrüldü. 

Saat 12,3.0 da Eyüp camiinde naması 
kılınan zavallı arkaldaşımız, biraz sonra 
ebedi medf enine bırakıldı. 

Kendini bilaistisna herkese sevdir
miş olan Ahmet Ekremin, mez:arı ba

tında bUtUn arkadaşları sonu gelmiyen 
hıçkmklarlı ağlıyorlardı. 

Mecidiyeköyün
de yangın 

Belediyenln mahut çöplerl 
ata, aldı 

Gesen sene belediye tarafından 

Mecidfye köyü civarına dökülen şehrin 
başına sinek belasını getiren çöpler 
dün de bir felaket doğurmak istidadım 
göstermiştir. 

Dün saat 11 ıde sıcaktan kızan çöp
ler birdenbire ateş almış ve ateş biraz 
sonra civarldaki otlara ve ağaçlara si
rayet etmiştir • 

Nihayet yetişen itfaiye otlar ve bir 
kaç ağaç yandıktan sonra ateşi söndür
müştür. 

Dört casus 
idam edildi 
11 ı ansada da bir 

Alman casusu 
yakalandı 

Chaumont, 2! (A.A.) - Almanya 
!ehine casusluk töhmetiyle Jean Seller 

adında bir Fransız tevkif edilmiştir. Bu 
adamın 1934 senesinde, Almanyaya sık 
mk yaptığı seyahatler, askeri memurla

rın dikkatini celbettiğinden ayni töh
metle bir defa daha tevkif edilmit, fakat 

meni muhakeme karariyle tahliye edil
mişti. Bu defa ikametgahında yapılan 
araştırmada havadan alınmış birçok 

Fransız hudutlarına ait fotoğraflarla, 
Fransız tayyarelerine ait resimler bu
lunmuştur. 

'Moskovada idam edilen Lehistan 
miralayı 

Londra, 24 - Moskovada bugün 
neşredilen b:r tebliğe göre, iki yabancı 
casus idam edilmiştir. Tebliğ mahkum
lardan b:rinin Lehistan hudut muhafız 
kıtaatma mensup bir miralay olduğunu 
kaydetmektedir. 

Berltnde iki Alman genci 
idam edildi 

Londra, 24 - tki Alman genci bu
gün Berlinde idam edilmiştir. Muhake

meleri gizli surette cereyan eden .bu 
gençlerin yabancı bir devletin casusluk 

teşkilatına mensup oldukları söyleniyor. 

!!nl neşriyat 

GUzel hlkAyeler 
Güzel kQçük htkAyeler isimli yeni bir kL 

tap basılmı,,tır, Yeni kitapçının çıkardığı bu 
ue.rl okuyucularımıza tavsiye ederl.z. 

• • 
sını 

veren 
telaşa 
hadise 

Dün Ankara caddesinde çok feci 
neticeler vermesi mümkün bir hadise 
cereyan etti. 

Saat on altıda matbaammn pence. 
resinden caddedeki halkın birdenbire 
telaş ve heyecana tutulduğunu, yol. 
dan geçenlerin kaçıştıklarını, civarda.. 
ki kitapçı dükkanlarına sığındıklarını 
gördük. "Ne oluyor?" dememize mey. 
dan kalmadan ''İkdam yurdu" binası. 
nm önünde beliren tek atlı bir yük a
rabası yıldırım gibi bir silratle önUr 
müzden geçti. Hayvan gemi azıya al. 
mış, caddede zikzaklar yaparak alabil. 
diğine koşuyor, gemine asılmış olan 

arabacının ayaklarını yerden kesmi§, 
arabayı kah sağdaki, 'kah soldaki a. 
ğaçlara çarparak parçahya parçalıya 
sürilklüyordu. Nihayet tam önümüzde 

başını şiddetle silkerek arabacıyı dU. 
şürdü ve çiğniyerek geçti. üstündeki 
yükler, hem seyreden hem patlıyan 

bir cehennemi bombadan çıkan misket 
ler gibi sağa sola fırlıyor, kaldırıma 
düşüp kınlıyordu. Hani sı('ak dolayı. 
siyle sokak tenha olmasaydı ve halk 
tehlikeyi sezip bu seyyar bela.dan za
manında çekinmemiş olsaydı bu hA.-
disenin çok fena bir bilançosu olıi.rdu. 
Kırılan yüklerden herbiri bir çocuğu 

e?.Cr, bir kafayı patlatır, bir kolu veya. 
bir bacağı kırardı. 

Nihayet yokuşun altında araba dev. 
rildi de mel 'un hayvan durabildi. Eş. 
yaları bir başka. arabaya koydular, 
yaralı arabacıyı da. bir sıhhi imdad 
otomobili hastaneye kaldırdı. 

Bu hadiseyi basit bir kaza addedip 
geçmemeli. Bu İstanbul şehrinin mü. 

him bir belasını gözümme vutmakta. 
dır. Şöyle ki: 

1 - Büyük ve medeni şehirlerde 
yük gündüzün taşınmaz. Bit.de yiik a
rabası esaslı bir nizama tabi değildir. 

2 - Arabalara, otomobillere, kam
yonlara ancak alabilecekleri, taştyabi. 
lecekleri kadar yük konmalıdır. Ala. 
cağından fazla yük almış bir geminin 

'seyahatine nasıl müsaade edilm~ 
bu nakil vasıtalarına da ayni dikkati 
göstermelidir. 

3 - Hamalları menediyonız. Bu pis 
arabaları neye tutuyoruz? Hem bu a. 
rabalarm ne mUlevves §eyler olduğu. 

nun .f arliınCla. mıyız bilmem. Bunlar 
ne zevksiz, ne mendebur, ne intipUften 
şeylerdir. 

Ve!hasrl yük ~ıyan arabaları ve 
yük taşımak işini bir an evvel ıslah 

etmeliyiz. İnsanların yaşadığı eehir • 
lerde hayvanlara fazla yer vermeme
lidir.. Hayvan bu işte ... Hiç ummadık 

bir zamanc!a gemi azıya alıverir, nak
liyat işlerini disiplinli motörlere has.. 
retnieliyiz. 

Bir deniz kazası 
Kuruçeş:nede Cevldetin kömür de

posu önünde yüklü olan Halil ve Hüse· 
yinin mavnasına ayni nhtıma yanattnak 
üzere manevra yapan Hüsnü kaptanın 
idaresindeki Anadolu vapuru çarpmıf 
ve mavna derhal batmııtır. 

Ço~uğu UldUren arı! 
Adana, 24 - Acı Dere köyünde 

dün, dört yaıında Hayrullah adında bir 

çocuğu, bir bal ansı sokarak öldilrmüJ 

tilr. Çocuğun doktor tarafından mua

yenesinde de ölüm sebebinin an sok

ması olduğu anlaıılmııtır. 

Ozmnttte 
Yeni bir klüp 

hmitteki kağıt fabrikası memurları 

kağıtspor ismiyle bir klüp tesis etmiş-

lerdir. Diğer taraftan İzmit~n eski iki 

klübü Akyeşille, tdmanyrldunun da 
birleştirileceğinden bahsedilmektcldir. 

ltalyanlar 
Florede Fransızları 

yendiler 
Pariste yapılan iskrim müsabakala

rında; İtalyanlar 8 galibiyet ve 62 tuş

la Fransızlan yenmişlerdir. 
Fransız talam.ı da 8 galibiyet ve 60 

tuş yapmıştır. 

At yarışları .. 
Senenin ilk koşusu bugu~, 

Veliefendi çaymnda yapllıY~ ~.1 
lstanbulll! yanı ve ıslah encUmeni tara. ' Ahmet !nt-gö!Un Nazlısı <P0~ııı ~ 

tından terUp edilen at yarı§lan bugUn ia.at melin Sada m ü (Da .. ;ut>. ıııtil' ~J 
15 de Bakırköyde, Velletendi çayırında b~:' Uğtıru (Tahsin), Ahmet l{ell~.,ıJ (,... 
layacaktır... • (Zeki), Arif Altaym Buce ~ ~ 

Altı hatta mUddeUe, pazar gUnlerl yapr. ta)• ll~~ ,A 
lacak olan bu yarışlarda 10.640 liralık mUkA BugUnkU yan§lar, mevsiınlll 
!at d~ıWacalı:tır. ·- olduğu için, atıann vaziyetiııJ uerd' ' • .J 

Maamatih, gerek diğer ı.111\)'C ı4ffP'j/ 

u=>ır@~ ıra m yarışları, gerekse atların soıı rıı'-ı 
ilk yarış nazarı itibara alarak, bahsi ~ .A 

giren karllerimlze, kazantna.!l J!lub Jlll 1". 
t;9 yaşmılaltl ynrmUcan tnglllr. atlarına aUarr göstermeğe ı;elı§aCattı· 

mahsus 

(l\leııafe: 1%00 metre; lknı.mlye: 200 Ura.) 

Türk -Yugoslav 
hazırhk maçına 

Haberin Fovariıd: Ufur. ~ 

ikinci yarıf """ 
Bu ııene içinde beş Jilz u.rs~ fı 

zannuyan İngiliz at ve kısra • ~ > ııJ.ıı 

(Mesafe: 1600 metre; 1~~;: ,.tJS h.r 
Prens Halimin Novial (lIOf\ rıu"~~ ltt' 

sunun Bekl\n (Fillps), ASIJll so 

suku (Bayram), MUkerreıniD SilltıJIO 
(Tahsin), Tevfik Ali Çmar.ın (~), 
vut), Sir Persl Lorenln Mod&Jl 
berin Favorisi: (No\iıı), 

Bizde, onlarda 
Belgrattan bildirildiğine göre 1 ve 

2 agustosta Türk futbolculariyle karşı

laıacak olan Yugoslavlar Fruska Goro 
sayfiyesindeki kamplarında çalışmak

tadırlar. 

On beş gün kadar evvel Sofyada 

Bulgarlara kar§ı 4 - O gibi hiç ümit e 
dilmiyen bir mağltıbiyete uğramış olan 
Yugoslav futbolcuları !derhal memleket

lerine dönmüıler ve Türkiye maçı için 
hazırlanmağa başalmışlardır • 

Geçen sene 1stanbula yapılan müsa 

bakada üç golle berabere kaldığımız bu 
takımın bu defa kendi topraklarında, 

kendi seyircileri önünde ve geçen sene

ki "on bir,.imizle kıyas kabul edilemiye
cek kadar zayıf timimizi yenerek Bul: 

garlara karşı aldıklar1 fena neticeyi u
nutturmağa çalışacağı muhakkaktır. 

Bir hafta sonra karşılaıacağnnız: bu 
takım, günleıldenberi harıl harıl çalı

ıırken biz; - klüpçülükten kurtulamı-

yarak - birçok iyi oyuncularımızı bir 
tarafa bıraktık, eşi dostu moda gibi ts-

tanbulun - hele bu mehtaplı günlerin

de - en güzel yerinde bir otele davet 
ettik ve şehrimizdeki üç ecnebi antre
nörden bu takıma en uygununu da ço
cukları "çalıştırılmasına!,, tahsis ettik. 

iÇERiDE: 
• Ziraat bankuı yeni alacağı mütetuş 

namzetleri için bir mUs&baka &Çmı§br, Bu 
imtihan ağwıtosun 25, 26 ve 27 inci gl!nlerl 
yapılacaktır. 

• İkinci kımn in§aatı biten Sümer ban. 
kın Gemlikteki ırun'l ipek fabrikaıımın UçUn. 
cU kısım ln§aatma ay ba§mda. ba§lanacak.. 
tır. İnşaatın bu kısmına 129,000 lira sar!e. 
dJlecektir, 

• Devlet Demiryolla.rı idaresı memleketin 
imara olan ihtiyacını ve yurdun birçok yer. 
!erinde göçmen evleri in§a edilmekte oldu. 

ğunu nazarı dikkate elarak inşaat malze.. 
mest nakliyatı için dört nevi Ucretıl yeni 
bir tarife hazırlanll§tır. Yeni larite ay ba. 
§ından itibaren tatbik edilecektir. 

• Hariciye veklllmlz doktor Tevfik RU§tU 
Araa dUn öğleden evvel Japon ve Amerikan 
elçilerini kabul ederek ayrı ayrı ~rU§mU§
tUr. 

• Bostancıda iıkele önUnde fena havalar. 
da meraldbl koruyacak 25 metre uzunluğun 
da bir mendrek yapılacaktır. 

• Ankarada Lozanın yıldönUmll tevkalL 
de bir ıııekilde kutıuıanmı§, ıehlr ba§tanba§& 
donanmıııı Lozan gece.'li yapılmı§tır. 

lf. lzmlrde kemer merkezi polislerinden ts 
mali Hakkı umumhanecl zehradan b!r fi§~ 

rakı Ue iki lira rUıvet alırken yakalanmı§. 
tır. 

lf. tııkAn umum mUdUr muavinI Hilmi Er
zurum valJ muavinliğine, Konya vilAyeti ida. 
re heyeti l\za.amdan Ali Rıza Diyarbeklr va. 
il muavlnllltine, Şile kaymakamı İhsan Fatih 
kaymakamlığına, Gb1cUk kaymakamı Rebli 
Şile kaymakamlığına tayin edilmtııerdir .. 

• 1zmlrden Londraya dUn ilk defa olarak 
25 ton Y&f UzUm ihr&c edilmiştir, Bu mU. 
naaebeUe merasim yapılmqtır. 

• RUgvet almaktan ııuçlu Yenlköy nahiye 
mQdUr11 AlAedd!nln duMJ§Illaama. dUn birinci 
asliye ceza. mahkemesinde devam edilml: 
ve p.hlUer dlnlenml§tir. 

nasıl yapılıyor ? 
Oyuncuların bu kampta başları boş 

bir halde yaşadıkları da görülmektedir. 

İşte birkaç misal: 
Bundan dört gün evvel takımrn en 

mühim üç uzvu; bir muhacim, bir haf 
ve bir de müdafaa oyuncumuz Bomon
tide kendilerini bilmiyecek kadar sar

hoş olmuşlardrr. 

"Uç gün evvel takımın merkez: mu

avinlerinden biri sabahtan akşamın geç 
saatlerine kadar Moda deniz hamamla
rından - ihtimal yanındaki arkaliaşı
nın cazibesiyle - dışarı çıkamamıştır. 

Evvelisi gün akşam üzeri de gene 

müdafilerimizden biri Kadıköy iskele
sinde bir ahbabiyle - rivayete göre 
müdafaai nefs vaziyetinde 1 - döğüş

müşmüş ve dostunun ba~ını yarmıştır. 
Uç gün içindeki şu üç misal kamp· 

taki disiplini mükemmel surette göstcr
meKtt.l:iir. Kamp eğer yalnız geceleri 
yatakhane vazifesini görmek için açıl
mış ise mesele yok. Ama kampı kurmak 
tan maksadın da bu olmadığt muhak
kak ... Bunlan gördükten veya okuduk
tan sonra Türk milli futbol talmnınm 

muntazam çalışan rakiplerine karşr na 
sıl bir netice alacağını kestirmek bil
mem ki zor mudur? v 

* "' 

• DUn maaritte bir toplantı yapılarak ye.. 
ni açılacak ortamekteplerle §Ubeler ve bun. 

lara yerleştirilecek talebenin vaziyeti tel!blt 
edilmiştir. 

• Liman i§letnıe idaresi bundan sonra 
Adalara - §lmdillk !ııtanbulun en temiz l!ll.. 

yu olan - Terkoıı suyu verecektir. 
• Belediye yeniden 30 sulama tangı yap. 

tıracaktır. 

~ Bağdat şehremini ve 1rak belediyeler 

umum mUdUrU E§redin Umri dUn Ankaraya 

gelml~ ve ıehirclllk iglerini tetkike ba§lll.. 

mıştır, 1k1 gUn sonra §ehrlmlze gelecektir. 
lf. Geçen b!r hafta içinde güınrllk muba.. 

faza tqklll\tr, biri ölU olmak tı:r.ero 61 ka. 

çaktı, 322 kilo gllmrük kaçağ'J, 60 kilo inhl. 
sar kaçağı, 3 slltlh, 27 mermi, 1 kilo 157 

gra.m uyuşturucu madde, bir ııe.ndalla. 10 ka. 

çakçı hayvanı ele geç!rml§tlr. 

lf. İzmJrde ııu.!UZluk tehlikesi ba~lamı~tır. 
• HUkO.met ağır sanayi mUdtlr!UğU ih. 

dasına karar vermiştir. Bu vazltcye ölçU ve 
ayarlar mUdUrU doktor ~izamcttln Ali ge. 
tırilecekUr. 
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PAZAR 

TEMMUZ - 1937 
ıHicr!: 1356.Cemaziyelevvel: 16 

Lozan sulhUnUn imzası 
Gilnl'.şin dofuşu GUneşln batışı 

4,49 19,32 
Vakit Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı tmsal 

3,01 12,20 16,17 lP,32 21,17 2,43 

Uçilncli yarış ~ 
Yarımkan \'e safka.n Arap .,ı ft 

rm:ı mah,us , ı.55 

(:\lesafe: 1400 metre; lkranıl~So.~ı 
Recep özcelikln Ceyltlnt (V.) ~,.. 

dullah), Atanın Rakibi •(Mecid~ 
nm ServeU (Bayram), SadiklJl \'.) 
rt), Haberin Favorisi: C<'Y~ ( 

Dördüncii yarıŞ ~~ 
lnı;Ulz hnyvanlanna ın:ıh!'111 

• ~ ,J 
(Me~afe: 1800 metre; lkraınJrt' cif". 
Prens Halimin Noviııl •(63 JdlO) (~ 

Salih Temelin Girgini (57 Jdlo) (~ 
Salih Temelin Girgini (87 JdlO) ~I· 
Nihalin Bqkanı (55 kilo) (l!UI~ 
tin Bektlrı (58 kilo), Fillps), 

. .. vorJsl: Ba,l•an 

/ Beşinci yarış ): 
Yamnkan lngllz ha~ " .{~ 

Handikap . 
(llesafe: 1800 metre;~ 
Prcn.s Halimin TituSU (51 ldlO flıJ 

Hue:sal Fevzi Çakmakm BaYbU ~ 
lo) (Fllips), RUstem YUrUktln ~:;IJ 
klo) (Mecitl, Halim Alantepenln O 
kilo) o(BUyUk Abdullah), .>..hIIlet 1.'°'.i 
Olgam (54 kilo) (Tahsin). Sal~11 fi"_) 
GUlzarı (57 kilo), (Davut), sal ,.ıJIS !fV( 
Ceyllnı (59 kllo) (BayraIJ\), S ,:J 
Mahmurell (49 kilo) •(TabJ!lD)• ~ V 
Mesudu ( (48 kilo) (Şaban), ıı-ııt 
ti!ll: Tlhu 'ı'f' C<'ylAn. 

D ŞARIDA: /./ 
• Yunanlııtana girecek ve ı: ~ 

zerlerinde 200 drahmiden tazl& /.. 
duramıya.caklardır. tıııJ ~;/ 

• Almanyada demir teUh!alA dr' . 
mlllUeşUrecck bir karamanı& ıı /.! 
~ ~~ 

• Arap lll komlteıı!, Milletler ,.~~ 
mandalar komisyonu 11e tngUt~ıc' ~ 
komiserine ve İngiltere ı.ruste ~ 
lığına verdiği bir muhtırada Yi~ ,,. j 
mi projesi aleyhindeki ıurazl ~ 
mekte ve yeglne tablt tarzı ııaıııı il' 
bUUln memlekette tam ıatıklll ~· ./ 
tanmmıısı olacağını kaydetı:nel<t tJtl~ f 

• Sovyet - Alman munaseb9 tıl~ l 
ııeden lzvestiya gazetesi bU ın~tıl°' y 
cak §ekli 1tibarlle dUr.gtln görU!1 ~ • 
normal telakki edilemlyeceğinl ~ 
dır, • ııe1" "~· 

• "Ellinikl DimokraUa,, ısın1!1 ıı1ı-:;; 
§llE'bl Beyrut önlerinde fırtınA~ısıııf 
Şilebin tayfasından 11ç kl§i b0#'1 ~ 
ğerlerl kurtarılmı_şttr. ~ ";! 

• Belçlkn. kralı dUn I'ıırlse ~ jLll ~r 
ve Fransız cumhurrclst taratınd / 
!et verllmlJtlr. ııııı' 

lf. Holanda hUkO.meU altın 8 ~ 
kaldirmI§tlr. 1< f 

• Brezilya fiyatları yukl!eıtc~"°" 
mUstahsillnl korumak için ıs ııı · /. 

ahveyl dt'.'nlze dökmektedir. ,.,,~ 
lf. Belçika kralı başvekiline • rl,,. j 

mektupta "Eğer harbi hakik8teıı 1ıı ~, 
etmek istiyorsak ekonomik n1e~ıt. ; 
esaıılara bağlamalıyız.. dcınekt ~ 

lf. Yugoslav Ortodoks killSCsf r•. j 
nahe dUn Belgradda. ölmUştUr. oC~ 

• RomanyadA. Moreni petrol 
10 

bUyük bir yangın çıkmış ve / 
lcyllk zarar vukua. getmı:ııur. ~ 

• Romanya kabinesinin deği,eı: 
ınektedlr1 



'' azıyefinden Belediye 
Ak kurtarılmahdır ! 

''tsarayda şehrin göbeğinde 
em· ı· ~e1.~1~,."1n •ç~z •~. ahm,, olur mu ? 

)td devanı ed' ğı tcrnızlık müca- otu ve gübresini havi büyük bir ahır 
en_ h ıyor. Her tı. • b 1 d' d K k bol oldug~u tii!tı·· ele bizi . . .:eyı e e ı- var ır. avun ve arpuzun 

lu 11gUnc na ınkı gıbı şehrin bü- bu mevsimde civar halk burada koku-
lla - b Zaran ~ok d b dan ve sinekten duramıyor. Geceleri •t h tklcrnc . :r ar ütçeli o-

d 
atalı bir nın ne kadar y:ınlı!I gözümüze uyku girmiyor. Belcıdiye bir 

'fU· Yol oJduğ ~ d b ' k h bil hrin $t ız. lialk unu tekrar edecek vatan aşın ır te ayvanına e ıe 
ıı, dıı ' •okağı c • · içinde müsaade etmezken Eminönü be-
~ .. lırarı tclfıkkı' ~ının bir par-
c~lltıU lokağ edıp temiz tutar, Jediyenin bu ''temizlik ahırları,, scne-

lığı._ alnıakta g~:ttrn~sa ve belediye de lerdenberi burada ıehrin ortasında bir 
~ tcınitlcnıckt Crdıği hassasiyeti orta mikrop yuvası halinde durmaktadır. 
ı. ... ~ tdcrıc . e de göstermekte de- Muhterem ve çalışkan vali vekilimizin 
~ro.- §•ntdiki h buna müsamaha etmiyeceği şUphCBiz-
lc\'\t 1Ylc dahi t nıa dut temizlik 
~ ca halinden kstanbulu timdiki mü- dir. 
tıin\0ulabilec:ektir,u~ua~ elbete müm. Şehir dışırida derhal bir alın yapıla-
lıtr k husustatc· ıtıbarla belediye masa bile acaba ciheti askeriyede oldu-
ltrL:ct ve rnüz~son kararlarına uygun ğu gibi arabalar ve hayvanlar şehrin dı. 

-.....ııin erct etrn ğ' h . şında bir açık ordugaha çıkarılamaz vazife b'ltn e ı cmşchrı-
ııc li'ıkat b 

1 
elen lazımdır. mı?,, 

ll!inıu • u Yolda bel . 
ll:ıck L ncı irntisaı edıycnin halka 

•ad~ " tcıtkil t . . . 
lııi? .. r tabii :r e mesını ıste-
lıtr h),ıcseıa. Şch've. ~aktı bir şey olabilir 
~n ... ~~llndltrmaısr ıçınde belediyenin a-
~ ına it' n mü? ıraz etmemek 
Ottu 

dUıı b~ Yu~ularırnızda 
, c soyıed· ~ . n dokta. Cenan'ın 
·- " gı §U SÖzl • ~· ı eni . ' erı okuyunuz: 
ın !•h . vatı ve bel d. 

>1lJc g ' tı temizi c ıyc reis vekili 

•• • • 
Okuyucumuzun haklı olduğunu be

lediyenin de tasdik edeceği şüphesizdir. 
Bizim öğrendiğimize göre mevzuu habis 

ahır okuyucumuzun tahmin ettiği gibi 
200 hayvanlık -değil 40 hayvanlıktır. A
ma, bu, işin ehemmiyetini küçültecek 

bir şey değildir. Bu ahır eskiden -
yani belediyenin şimdiki gibi hassas ol
madığı bir devirde - yapıldığı için be-

t!ıı . ilYtctini §Ük emek hususunda bü-
hiıc l>~a Oldur.un ra~ıa görüyoruz. Şeh- lediye reis vekilinin bundan malumatı 
1.ı uclecl.J ı; un nıha olmasa gerektir. Biz bu yazımızla sayın 
vır • Yernizi ı Yet anlaşılması Şükrü'nün dikkatini bu mevzu ilze-tıh . n ehin 
~~~ Cttır. Yalnız tenı~ 1~aydedilecek rine çekmek suretiyle bcleldiyeye 

' C\>veı b 1 • 
12 ık işine her karır bir hemşehrilik vazifesi yaptığı-

n bi•la,.,..~C edıyenin kendı' t k'l• A.~ :ı •• ... sı doğ eş ı a- mıza kaniiz; derdin böylece ortaya ko-
"" larayda G • ru değil mi? nulmasından sonra. şu veya bu ıtek:ilde 
llL ıJtı S . azı buıv : 
"il ı00 ~~ımpaşa bah a~ının geçeceği süratle izale edileceğinden eminiz. Be-

/ ) iiop arabasiyı!esınde belediye- tediyenin "halka verir talkın,, vaziyetin 
{i \ ıoo hayvanı, de kalmağr istemiyeceği tabiidir. 

~~nbulda bir aylık 
a,~,,,~~nce programı 

f est;::,~11 ~.ı ağusto~a kadar Balkan 
~ 1 nıunasebetıle şehrim izde 

'~S')~eceko1an, ileler yapılacak ? 
''tı cauvaı eğl 

~ tadır ııek!Iııı aırnIJtır encelertnın ı 18 Çarıamba - Na§lt tarafından Tepeba.. 
~ ': " Bu e4lenceı • Program §mda •'Kıtırcı,.. 

ltı t ~~ ertn Programını 19 Perıembe - KlAaik alaturka musiki 
Ce t \lı C\ırn~-

~~ tatı,.au --ctcsı _ Fraruuz Uyıı.trosunda. 
"e111.. ıı llçılı•ı -ıı .. ~~eceleytn Parko 

~ ~"ceJch- " ·"-.-ebe • 20 Cuma - Boğazda bUyUk mehtap Alemi 
... wı-. tiyle bir ltL -""U.. 8 BUyükderede Beyaz parkta festival gala.ııt. 
~, 'ları Pazar - gUzı 21 Curnartesl - Bisiklet mukavemet yan 
\'ı tltU...btaı• Datcııık kl~z kürek teı,.v!k §I, )Beyazıt. Bentler arasında), gece SuadL 
~ dlıtu • teceıeYln l'i llııcıe tenıa seç. yede festival galası, Taksim stadmda gürC-11-

nU., lairnıt U &fit tarafından ter, Taksim bahçesinde Balkan festivali, 
ea~' Satı ç l>erdcıtk prkıh Pazar - Avcılar bayramı, BUyükadada 
·' - cıın ~lı ttte .,,__ dUz roto~ Balkan festivali, gece Taksimde güre~ler. 
" e'lt t~~ llntr t ıergtsl açıla. Bebek bahçesinde festival galuı. 
~ llec:eltur kolu tarar !launcıa Emlnö'"lll 24 ealt - İstanbula gelecek Balkan he.. 

ltol'\1 h • 'l'eııı.ııden Indan bir temsil yelleri tarafından Abideye çelenk koyma me. 
t ~ 'YtU evvel k raslml, stadyomda güre§ler, Kadıköyde SU. 

tt.... •aıntıa oe bir kona 8.dıköy Halk. 
-~1e Şeb.ı - ~k!I er Verecektir reyya bahçesinde Balkan fesUvali, 
~-.... l>e r Uyatrosu taYÜııde Süreyya ~h 2:S Çar~mba - Taksimde Nqit tarafın-
~ tell:ı!i ~ltıbe _ Lt tarından te~n dan (Kudret helvası), / 

e tıtıııı:~!~e.flne J~~ gelece~ Ja 26 Perşembe - Taksim stadında Balkaıı 
ı.. • ....., Cutn oııereu t recesı, Taksim festivali halk gecesi .. 
~ltı\'I a - ·ı:,_ enı81u • 27 Cuma - Taksim bahçesinde ıehir tl.. 

7 'ıı te ~bek • 
''- Cı.ıın., lllan. baııçeetnde Na~it yatrosu temam. 
~ Ulrıerı leaı - :o 28 Cumartesi - Atlama ve su topu mUsa... 
"ll ltl'l.11 :Sıı~~':81nda ~lltk klUbünde Türk bakaları, Taksim atadyomunda futbol maçı,. 

S tllaa,, "VllJtdetede nt llıtlaa.b&kaıan. Gece Taksim bahçesinde Balkan festivali .• 
~ .... I>a~~ Yat Parkta festL 29 Paza.r - Taksim atadmd& futbol maçı. 
c;~ı r - [) SO Pazartesi - Beşiktaş Suat parkta or. 

tC(:eıı, Uhtroııun 8.ğcıı11c klutıtı ta oyunu: (Çifte ham mal ar), 
lo da kllatk nde tenis, Sl Salı - Taksim babçeslnde Balkan he. 

h-. Saıı alaturka muat. 
~ıııruk l'epe~ yeUer!ne veda ~lyafeU. 
·-"!Uı l-i le öıe ltıda feau 

11 ~ l&arı, 11 llyatroaıın vaı raıaaı. KB 
tt~lt llrtarnba da orta oyun•ı. 
ll ~ laraı1 - '.!'aksım 

\oll t e'lenıtt lldan teın baııçeafnde ııehtr 
l 'laaı - 'l' su. a ~ · aıtaıın hah 

" \"~ .... 0 Çea!nde festi. 
tece ,. tıılr •tcıı11t kıu 
ltııı'U elltba, 'taaıncıa t bllııde Romanyalı 

l• lll\'la khlr enla ınUsabakalan, 
t~:' ~llıa Uyatrosu t&ratmdan 
t\I ltıtıa l'ttıı 

l'e ~ ilhak - 'l'eıııa 
f tenı, g ~. 'l'aıtaı ' Boğazı yüzerek 

ı..~.~ ~::ı'"'1 ~ l!!lllaca::tacıyOlXıunda 1L 
-"11.~...._ t ....., ..... ,.rrrı ~ kızkulest par. 

1 t~ t ~rı.ıeı enıa · 
~ti ' t)tı tı..~ı . , .. :11a1;ıar1 sonu ... ,_ 1 

\'ıtt ' "l'e\( , .r .u.uıe 

~~ı • r'launııa g:nııabakaı""· ge. 
-, QÜtt rp t?'IUsiklsl kon 

'11t ~~lltıauar ae-ı .. ·nreu ·ı.uu, Taksim 
• 

125 yerde 
Terkos 

• 
çeşmesı 

Kurulması için 
Belediye reisi 

emir verdi 
Vali vekili Şükrü şehrin temizliği

nin ancak halkın bol suya kavuşmasiyle 
kabil olacağını göz önüne alarak ıehrin 

muhtelif yerlerindeki su ihtiyacım tet
kik ettirmiş ve 125 muhtelif yerde umu. 
mi terkoa çeımesi kurulması emrini 
vermiştir. 
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sözü tuttu; Türk, verdiği 
fakat Fransız kralı ••• 

Fakat bu muahede tatbik edilmedi. 
İmzadan ve yeminden evvel, Birinci 
Fransua, gizlice ''kendisine zor ile im. 
za ettirilen bu muahcdenin ve zorla yap 
tmlan bu yeminin hükmü olmıyacağı • 
na,. yemin etmiıti. Serbest kalır kal • 
ınaz, Burogndiyayı geri vermiyeccğini 
ilan etti ve yeniden harbe hazırlandı. 
Fakat Şarle karşı pek zayıf bulunuyor· 
du. 

Kendisi daha esirken, anası Louise de 
, Savoi.c, kiallığın naibeai sıfatiylc mlit. 

tcflikler aramıştı. Fransua, bu müttefik· 
leri bulmakta zorluk çekmedi. Çünkü, 
bütün Avrupa, Pavil esaretinden sonra 
imparatorun kuvvetinden korkmağa 
başlamıştı. Bir terazi politikası güden 
İngiltere Kralı Sekizinci Hanri, Fransa 
kralını mağlup ve mütevazi gör:ince, 
Şarlı bıraktı, Fransuaya yaklaştı. 

Bundan ba~a, "çok hıristiyan Jcral 
ve kilisenin büyük oğlu,, denilen Fran.. 
aa kralı da, Papayı bırakarak impara -
torun düımanlan olan Almanyarun pro. 
teatan prensleri ile birleşti. Ve hatta 
daha ileriye giderek, alemi hıristiyani
yetin düşmanı addedilen Türklerle itti • 
fak etti. (1536). 

Bütün bu ittifaklann en kıymetlisi 
de, Türk ittifakı oldu. 

Fransa; ka'i menfaatler temin etti. 
Fransaya karşı her hücumunda, impa • 
rator Charles - Quint, karşısında, on 
altıncı asrın efendisi olan T:.irkleri bul. 
du. Ve Türle kuvvetini azameti önün -
de, kendisine cihanşi.imul bir devlet ta. 
hayyül eden bu hükümdar, acz ile lav. 
randı. 

• • • 
Hıristiyan Avrupa ,Türklerle ittifak 

eden fransa kralını ayıplamağa başla 

mıttı. Bundan dolayı 1536 ittifakının 

~ruz ticaret muahedesi il:!n edilmiş, 
askeri yardım mukavelesi gizli tutul • 
muştu. Fakat az sonra bu gizli muahede 
nin eserleri görülmefe baıladı: 

Birinci Franaua Milin dükalığına hU. 
cum ederken, ikinci Süleyman, mua.z • 
zam Türk donanmasına imparatora ait 
olan Napoli krallığı sahillerini yağma 
ettirdi. Bizzat kendisi de Macaristana 
gitti. İtalya aulanna giden TıJrk do -
nanmasr, Barbarosun kumandasında idi. 
Kastroyu zaptetmif, Brindiziye ka.dar 
olan sahilleri tahrip etmitti. Türk vadi. 
ni tutmuştu; Fransız ıayaru itimat ol • 
madığını gösterdi: Papa üçüncü Polün 
tavassutunu kabul ederek imparator ile 

Nice'de on yıl için bir mütareke aktet
ti. 

Bunun üzerine imparator iatanbula 
gizli murahhaslar yolladı. Kanuniye, 
Fransuaya boş yere itimat ettiğini, aö. 
zün.den dönen bu adamın, imparatorun 
karıısında yalnız bırakılmasını arzctti. 
ler. akat Türk ordusu 1541 te tekrar 
Macaristana girdi. İmparatora Türk • 
Fransız ittifakının bozulmasından •:.imL 
dini kesti. 

Charlea - Quint'in İstanbula gelen 
gizli murahsaları, birinci 'Fransuaya 
boş yere itimat ettiğini Kanuni Süley. 
mana arzettiler. Fakat Fransuanın is
tanbuldaki elçisi Rincon'un faaliyeti, 
imparatorun gizli murahhaslanna hak 
verdirirken hadiselere galebe etti. 1541 
de, Türk ordusu tekrar Macaristana 
girdi. mparator da, Türk - Fransız it. 
tifaktnın bozulmasında nümidini kesti, 
şiddet politikasına geçti: 

2 Temmuzda, İstanbula dönmeden 
V cnediğeuğramak üzere Po ırmağın • 
dan kayıkla çıkan iki Fransız diploma
tını, Antoine Rincon ile Cesare Frego • 
soyu katlettirdi. Birinci Fransua, ra • 
kibinin belki de ümit ettiği gibi bu em
ri vakii kabul edecek yerde, intikam al. 
mak istedi.. Sefirlerin katli, Nic~ mü. 
tarekesinin yırtılmasını intaç etti. 

Harp yeniden baıladı .. 
80 kadirgayı daha yeni techiz etmiş 

bulunan Barbaros, 20 temmuz 1541 

de Pietro Pomaro adındaki bir Fransız 
ajanına, padişahın emri ile "Türk ordu 
ve donanmasının, Fransa kralının ar -
zusuna yardım edeceğini,. bildirmişti. 

Kaptan Polinde seraretle fstanbula h• • 
reket etmişti. Bu yeni elçi Türk donan. 
masının Fransa sahillerine ~etmesini te 
mine çalışacaktı. 

Tilrk donanma11 harekete hazırdı. 

Tefrika nu 3 arası : 2 ........................................................ . . 
: . 

Provam ıef eri dönü,ünde 
Barbaroıun filoıiyle 1stan· 
bula gelen F ranıız papazı 
Jerome Maurandm hahralan 
ve seyahatnamesi. 

: ·····••:t••······ •............... 
NalkDeden: 

Reşat Ekrem KOÇI_; 

BcşU\.ta§ta Barbaroswı türbesi 

Bu yeni denizseferi hi'zırbğı Süleymana 
1,200,000 dükaya malolmuıtu. Süley • 
man, Potinin tekliflerini ne kadar uysal 
lıkla kabul etmiş ise, paşaları ve büyük 
amiralı Barbaros, 'Dürk donanmasının 

Provansa gitmesine o ka.dar mümanaat 
göstermişlerdi: Barbarosun Akdenizde 
bulunduğu sırada kral ile imparatorun 
yeni bir anlaşmasından, bu anlaşmayı 
takip edecek bir ihanetten d~ endişe e. 

dildiği cihetle, askerin ve kürekçilerin 
erzakı o kadar çok olarak gemilere yük
letilmişti; Polindende, Türk donanma • 
sının selametine nezaret ede:::eğine dair 
hayatı üzerine teminat almlll!ştı. 

Donanma 1543mart yahu<! nisan or 
tasında hareket etmişti. Aym sonunda 
Lepanta geldi. Ora.da altı a} bk erzak 
yükledi. Sonra Adiryatiği gt-çti. Doğ -
ruca Brendisi ve Otrant üzerine yÜrü.. 
dü. Klabr sahillerini takip ederek, Si • 
cilyadan inerek, sonra b:.itün Napoli sa

hillerini, kilise hükümetleri ıoahillerini 
kat'ederek ve Sardonya ile Korsika a. 
hillerinc uğrayarak bu deniz yolculuğu 
üç ay sürdü. (Nisan, mayıs, haziran); 

ve donanma, bu uzun sahille~· boyunca, 
erzakını kendi kuvvetti ile tedarik etti. 
Zira bütün bahri mevkiler tahkim edil. 

Provans seferi hakkında yazdığımız 

bu tarihçeye şu iki mektubu da ilave 
etmek lazımdır. Büyük Türk donan -
ması Fransa sularına doğru giderken 
birisiKorfodan, birisi de Romadan ka. 
leme alınmıştır: 

Korfodan mektup [1] 
"15 haziran 1543, 
"Zatı devletleri ,bir mektup yazarak 

buradan yeni havadisler rica etmişsi • 
niz. Türk donanmaamdan ve Fransız 

elçisinin kadırgasında bulunan en aziz 
bir dostumun bana yazdıklannı arzede 

ceğim: 

16 Mayısta, Barbaros diye anılan 

Hayreddin Paşa, mükemmel techiz c _ 
dilmiş 100 kadirga, 11 çektiri ve 17 
fuste ile İstanbuldan Caiestoya müte. 
vcccihen hareket etti. 

On hazirana kadar orada kaldı. Erte 
si günün sabahı, üç nef ve 3 tane de 
dört köşe yelkenli esquiraçesi berabe. 
rine alarak burada kalktı. Bu gemiler • 
den biri kendi malı, birinci Fransa elçi • 
sinin, diğerleri de padişahındı. 

Hepsi Lepante hisarlanna çıkarttı • 
mak üzere top yüklü idi. Ayın 19 uncu 
günü Castriye, 20sinde Malec burnuna, 
21 inde Matapan burununa geldi. Ora. 
da hava yüzünden aym 27 sine kadar 
kaldı. 

Azimeti sırasında müsait bir rüzgar 
ilcgarpten gelen bir gemi gördüler ki 
Male bumuna doğru ilerliyordu. Fa • 
kat donanmanın bir kaç yelkenini görür 

görmez, o kadar mükemmel bir surette 
engine açıldı ki, kurtulmağa muvaffak 
oldu. 

Donanma yoluna devam ederek ayın 
28 inde Korona, 29 unda Modona ge1ai. 
Gemilere erzak ve asker yüklemek için 
ayın 30 una kadar Modonda kaldı. Er • 
tt$i günü Arkadya a51klarına muvasalat 
etti. 

1 Haziranda Zantenin 20 mil kadar 
civanndan geçti. Ayın ikinci günü 
Patrasa geldi. Üçünde Lepante muvasa.. 
lat etti. Burada k.alelere top çıkardı. 

Ve ayın dokuzuna kadar kaldı. Yirmi 
kadar kadirga yağlandı. Bu gemilere 
üç yüz kadar yeniçeri irkap olundu. 

Lepantten hareketinin ak§amı Por • 
to - Figher'e vardı. Buradan söylendi. 
ğine göre, garbe, Marsilyaya hareket 
etti. Bu donanmaya hemen herşcy tık. 
hm tıklım yüklenmişti. Top ve topsu • 
luk levazımından gayri, ki başlıca le • 
vazımmı teşkil etmektedir,her kadirga. 
da iki ~kaloz topu, beş tane de ''şa. 

hin .. topu vardır. 
Her kadirgada çift halatlı be§ çapa, 

dört kenvir halat ,beş yelken, iki çadır 
(tente) vardır. Kıç ça.d.ırı, renkli Seli. 
nik bezindendir. Gemilerde ipekli ku • 
maştan beş büyük sancak, kaptanlara ve 
sancak beylerine mahsus Otrantın kır. 
mızı kumaşlarından yapılmış ve Bursa 
damaskosu kaplanmış yirmi çadır var. 
dır. 

mişti. Mukavemet edemiyeceği anlaşılan 
mahaller, kinde en ufak bir şey kalmı-

.::ı Fransız elçisinin husu.si çadırı, kır-
yacak surette boşaltılmıştr. Bu ilk mızı, siyah ve mavi çubuklu damasko • 
müşkülat, elri Potinin vazifesini fev • 

:::ı dandır. Kıçları yaldızlı, ve kabartma 
fevkalade güçelşetriyordu. suretlerle süslü olan Fransız kc:dırgalan 

Yiyeceklerini bile fethetmek mecbu. otuz tanedir. 
ıiyetinde kaldıklarını gören yeniçeriler Her şeyinde olduğu gibi, Türk do • 
kızmışlar, bir kaç defa İstanhula dön • nanmasmın efradı ve askerleri de pek 
mek arzusunu izhar etm'şlercli. mükemmeldir. 9-10 ak~amı bu donan-

Polin, cesaretini hiç kaybetmeden. e- ma Porto - Figherden kalktı . Fakat 
fendisinin memleketine fevk.-lade bir Provansa teveccüh ettikten ı.onra hak -
ı.urette kabul e.dileceklerini arzetmiş, kın.da hiç bir şey bilinmiyor. Eğer yeni 

böylece Barbaros Saint- Honorat ada. bir haber alınırsa zatı devletinize bildi.. 
srna kadar getirilmişti. Bu rıdaya · 5 tem · · B d · A v B rırız. en enız: . . ... 
muz 1543 te muvasalat etmişlerdi. Fa. (Devamı var) 
kat Türkler, bu adada kendilerine va - (1 1 Bu mektuplar, Jerome :Maura!'d'ın M 

dedilen şeylerin hiç birisini bulamamış. yahatnamealnln naşir tArafından 11\ve eıUI 
lardı. nıl§ Ouncu :ı:eylinden nakledllm~Ur. 

Bu husumet karşısında ·ürkmüş olan Dünkii tcfrfkaııın net 1.ısnmıda bfr 
Barbaros, Polini yakaladı, derhal İs- yanlı§!tk olmıt§tur. ôzür diliyerek fas. 
tanbula döneceğini. kendisini de bera hih ediyoruz: 
ber götüreceğini söyledi. Kaptan Polin (1) ltinerairc de .Jerome Mtwrand 
soğukkanlrhfmr daima muhafaza ede • d' Antibes a Constantiııop1c ( 1544) 
rek Marailyaya kadar gidip Provans Tcxtc italicn publ!e pour la pr cmiere 
valisini görmek ve oradan kt ah bul - 1 /ois aı•ec ttne introdttction et uı:e tra. 
mak için Barbarostan on be§ gün izin ıduction rpar Leon Dorez; ed. Ernest Le. 
aldı. r~, Pam '1901 • 
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-132-
Tarihi macera ve aşk r~m"'"' t aıan: ( Vi · Nu) 

Papo dedi ki: "Sana altı kHJe ve altı 
zabit değll, allı ölke ve altı deniz 

feda olsuıı,, 
İhtimal benim baktığımı görerek na 

zarlarını başka şeyle meşgul etmeye 
baeladılar. Bu sırada, papa, hıristi. 

yanbğa büyük faydaları dokunan Os. 
manı büyük faydaları dokunan Osma. 
manı tebrik ediyordu: 

- Senin bize ettiğin iyiliklere karşı 
sana minnetimiz büyüktür, oğul... Se
ni, Osmanlı tahtında görmeyi umuyo-
ruz ... 

- Himmetinizle ... 
Bu sırada mlizevirin biri, ortaya 

damdan düşer gibi bir laf attı: 
- Efendim ... Yolda gelirken bazı 

vak'alar olmu~... Efendimize hediye 
gönderilen köleler katledilmiş... Bazı 

zabitleriniz de öldürülmüş ... 

Papa, deminki bilim ve şefkatinden 
tamamiyle tecenii.d ederek haykırdı: 

- Kim cesaret ctm1e bu küstahlığa? 
Hemen yakalan.sın, boynu vurulsun. 

Osman, çevik bir hareketle ve nim. 
§ek sUratiyle kılıcını çekti. 

- O küstahların cezasını biz ver. 
dik. Şimdi de bu küstalnn vereceğim. 

Bir saldırışta, müzeviri yere devirdi. 
- Boynumun vurulmasını emretmiş 

tiniz, ey mukaddes şahsiyet! 
Papa aaşrnnı3tr. 

- Nedir bu hal, oğlum? .. Anlryama. 
dım. 

- Ne olacak? ... O balisedilen köle. 
lcri, zabitleri biz öldürdük. 

Papa, gayet siyasi bir adamdı. 

Bizcı forunuz,fiz~ 
C'cz.vap V<ıra.lim. ... 

Bacaklardaki kıllar 
Etımer imzasiylc aldığımız bir 

mektupta deniyor ki: 
.. Esmer imzasiyle aldığınız melC

tubun cevabında, bacakların tüyleri 
dökülmesi için "ültraviyole şuaı,, cc. 
zasını tavsiye etmi~tiniz, fakat bu
nun nasıl kullanılacağmı yazmamış
tınız. Şimdi bunun nasıl kullanıla
cağını lutfen bildirir misiniz~., 

CEVABIMIZ: 
Ultraviyole bir ilaç ve ecza değil 

dir. Elektrik şuaıdır. Bunu ancak 
mütehassıs bir deri doktoru tatbike-
debilir. Şehrimizdeki cildiye müte
h&ssıslarının bir çoğunda tertibat 
vardır. Bacaklarınızdaki tüyleri dö. 
kebilirler. Ancak bu size biraz pa. 
halıya mal olabilir. 

1 oOO Liraya 
Satılık .Ford Otomobili 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
"FORD" İ§a:retiyle bir kart yaz 

.;:arı kafidir. il 
t 

. 
Hemen, i§i tatlıya bağlamanın yolu. 

nu buldu: 
- Oğlum! Senin için değil altı köle, 

altı zabit... Altı iklim ve altı deniz fc. 
da olsun. Bu müzevir herifin de cezası
nı verdiğine iyi ettin. 

- Bana. kar51 gösterdiğiniz tevec • 
cühc te§ekkür ederim. 

- Ancak !JUOU da öğrenmek iste. 
rim. Öldürdüğün o adamlar ne kusur 
ettiler. 

- Muhterem peder! Sizin namusu. 
nuza kem gözle baktılar. 

- Benim namusuma mt? 
- Evet muhterem peder. 
-Ne gibi? 

- Ne gibi olacak? ... Şu iı;met ve if. 
f et timsaline bir göz atınız! 

El ucuyla Ayda'yı göeteriyordu. 
- ... 1ııte bu pak, bu maaum oahsi. 

yete kem na.zarla baktılar ... 
Papa: 
- Vah evlidım ... Gel yanıma baka

yım ... • diye Aydaya ite.ret etti .• Vah 
çocuğum .. Ne yaptılar sana bakayım? 
Senin gibi maaum, pak, nezih bir kı. 
za? .... 

Sureti haktan göıilnerek çenesini 
okeuyordu. Fakat ayni mukabeleyi gö. 
rüyordu. Zira, Ayda da, içinden pazar 
lıklr, mUrai olmakta ondan qağı kal. 
ma.malcta.ydı. Bir çocuk sa.ffetile du. 
daklarmı blizerek: 

- Bana anlamadığım, akıl erdireme 
diğim birtakım sözler söylediler. Bu 
kahraman genç de, onların hakkından 
geldi. 

- Seni teorik ederim, oğlum Os • 
man ... Sen bizim irznnızm da bekçisi. 
sin. Zira, ben bu genç kızı, hususi 
hizmetime hasredeceğim. Onda, cid -
den hnistiyani bir 8affet olduğunu, 
kalbim hissediyor. 

Osman, bıyılC altından gülereli: 
- Kalbiniz o derece husaatll' ki, 

size her şey malfım olur, efendimiz! • 
dedi. . 

- Tabii, tabit... 
Bu esnada, Cillycttonun Ayda.ya yi. 

yccek gibi kıskanarak baktığını görü. 
yordum. Papa, bilemem, banun farkı_ 
na mı varmadı, yoksa biliLkis, bu kıs
kançlığı, iki kadının arasındaki ahbap 
lığı giderterek ortadan mı kaldıfmak 
istedi, her ne halse, allem etti, kallem 
etli, 3öyle dedi: 

- Kızım senin ismin Ayda mıydı! 
- Evet erendim. 
- Pek ilıi, yavrum ... Sana ~nim en 

yakın kızlarımdan, pek mUtedeyyin ra. 
hibe Cülyettoyu tanıtayım. Pek nezih, 
pek mükemmel bir kızdır. Beraber gc· 
ziniz. Ahbab olunuz. En yakın arkada§ 
olunuz. 

- Baş UstUne efendim ... 
Biribirlerine baktılar. 

Nazik bir tebessUmle gülümsüyor. 
lardı. 

Asilzade genç rahibenin gözlerinde 
kıakançlık, bizim Aydanırı gözlerinde 
ise, hain bir iblislik ışığı yanıyordu. 

, (Devamı var) 

Hayrat çeşme 
böyle olursa ••• 

Te,vlklye halkı 
çefm&lerlnln serbest 
bırakllmaaını laUyor 
T eşvikiyedc oturan okuyucula.· 

rımızdan Mehmet Mesut bize yolla· 
dığı bir mekt~pta susuzluktan şika· 
yet ediyor: 

•·semtimiz halkı susuzluktan kıv 
nm kıvmn kıvranıyor. Bu sıcak 
günlerde en büyük ihtiyacımız ve en 
baı derdimiz su ve susuzluktur. T eş
vikiye camii köşesinde mahalleden 
bir bayan bir çe§me yaptırmış ve bu 
raya Hamidiye suyu getirtmişti. Bu 
ce§me hayrattır ve sırf mahallenin 
;usuzluktan kurtarılması için yapıl
mı§tır. Böyle olduğu halde şimdiye 
kadar muntazaman akan çeşme bir 
kaç aydır garip bir tesahüp alona gir 
di. Çeımc, sabahlan saat yedide 
iplik gibi akmağa batlıyor ve öğle
den sonra saat üçte, dörtte kesiliyor. 
Halk çeşmenin başında toplanıp 
kavga ve döğü§ su almağa çalışıyor. 
Buradan bir testi su almak için tam 
iki saat.ve belki de daha fazla bekle· 
mek mecburiyeti vardır. Bütün Teş· 
vikiye halkı bu halden pek bizardır. 
Hamid.iye suyu memurlarının nazarı 
dikkatlerini çekmenizi çok rica ede· 
riz ... 
"HABERCi,, arkadaşımız (lstanbul 
konuşuyor) sütununda gezip konu§ 
turduğu mahalleler arasında geçen 
gün T eşvikiyeyi de dola§mış ve hal
kın bu çe§mede çektiği sıkıntıyı u
zun uzun anlatmıştı. Burada bir 
defa daha alakadarların nazarı dik· 
katlerini celbediyoruz. Bu sıcak gün. 
lerde koca bir semt kerbelaya çevril
memeli ve bu çe§me hiç değilse sa· 
ba.htan akşama kadar bütün hıziylc 
akmak üzere açık bırakılmalıdır. 

Cumatresl gUnlerl 
işleri ''yok olan,, 

müessese 
Galatada Perıemtıo pazarmd& matbaacı. 

lık ve kağıtçılık Türk anonim glrketl mUeı. 
l!le~ııinde çalıoan l§çller namına dün idare 
hanemize gelen bir genç bize ıöyle derd 
yandı: 

"-Bu mUesaeaede kaQ zamandır cumar_ 
teaı günleri l§çllere 1f yoktur! deniliyor. Ne 
Y&k.lttcnberi hep cumarte8l günleri için 
muntazaman çaJıımayan bu müesııeaenln 

makl!ladı açıkça ıudur: CumarteBi gUnlerl 
Of.(lye kadar çalıı• cıtk olan ı:c;Uerc mecburt 
olarak tam gündelik vermemek. Halbuki 
mUe.ueecnin cumarteai gUnlfrl dahi yapıla. 
cak pek çok l§leri vardır.,. 

Allkadarlarm dikkatlnl çekerl:o:, vaziyet 
haklkaten anl&tıldığt glbl ise kanıına aykın 
hareket ediliyor demektir. 

HABER· 
AKŞAM POSTASı 

• J DA Re F. V I :~ 
lstanbul Ankara Caddesi 

ruıt11 lıutuııu ı •~t•nbul 214 
Teıorat adresi: ıstanbul HABER 

Yazı ısıorı telefonu: 2 s 8 7 z 
idare, ıran ı 24S70 

ABONE ŞARTLARI 

&•nelik 
6 •)'lık 
3 8)lık 
l aylık 

rürhlg~ f.rn~bf 
1.400 lir. 2.700 Kr. 

730 .. ı.oo ., 
400 " 800 .. 
ı~o .. soo ,, 

Sahibi ve Neşrı'gat ~Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Buıldıgı 11rr ( l 'AlılT J 1'111tbaa11 

Kibar hırsız Siyah 

187 - Hcrbcr uyudu ve aabahleytn u. 
yanınca ilk l§l hademeaın: çağırarak ona hL 
dl.seyt anlatmak oldu. Vllyama herhalde kor. 
kulu bir rUya g6rdDğtlnü temin etU. Od~da 
hlçbtr gayri tabilik yoktu. Bunu !lk nazarda 
gönnU§ttl. H~rber itiraz etti: "Ya boğazım. 
dakl bu izler?., Filhakika, haydudun parmak J 
izleri açıkça görünüyordu. 

188 - Seki% gUn sonra, tamam.ile tylleı 
mi§ olan delikanlı, meçhQl kaduwı, kendlal. 
ne verdiği randevuya filtmek Uzere evden 
~rkmı3tı. Tam gösterilen yere geldiği ıırada 
Arkaamda, kUc:ük ve seri adımlar duydu. Ge 
nl§ bir mantoya sanlmrı \'e yüzü kaim btr 
peçeyle örtuıu bir kadın yanmdan geçer~k 

n daha yanıma yaklqmaym.. Arkamdan 
gözetliyorlar!,, 

189 - Kadın, bir müddet yürildü aonra, 

bir e'in korldorundan içeriye girdi. Valing 

llkayt bir tavır takındı \'e e\'ln yanından 

•eçtı. ~Oı1 bir eve glrcceğlnl ve gcnı:; kadı.. 
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Yazan: !ıforls Löblao -2 7- Nakl~~• ~· 
odJ' ~ 

"Bana bir çok tutkun kadın gördUdl ı,,.~ a. 
böylesine raslamadım. Vay k.abbe ~a~ıaıı- ~ 

- Verdiği tafsilat çok s.dh.. Patris bir türt:.i kansına bl .1ıc lP S 
.. "" .• il .. Bir kadın sordu: saret edemiyordu. Fa.kat ı~ı . ti, Y, ~ 

- Ay taf..silit ta mı verdi?. kik ediyordu. Sap sarı kesılrrıi9 fa'~ ı::: 
- Hem de pek açık saçık. sakindi, ve kimse sarardJ1~1~ ıaPıcCC' ~ 
Rişar omuzlarını silkti: da değildi~ Dominikin kcnd~' dele 1 ~ 
- Hayali olduktan sonra insan iste. bilmek için ne müthiş bir J11Ua • 

diği kadar tafsilat uydurabilir. Nerede çirdiğini anlıyordu. .. aJc ııtl ~ 
kaldı ki, kel!esini kurtarmak mevzuu Rişar da sararmıştı . .Mudalı "f ~ ~ 
bahıolursa... - Sarih .. dedi, bu alçak ~e.r\ıı f} ; 

Deminki genç kadın ıordu: söylüyor. Bu syzlerin her bifi.11 T 
ı' • 

- Neden'?, okluğu belli.. JJll fi 
- Neden olacak, herkcs!n bir nokta.. O dakikaya kadar susrnuı ~11 : 

da mutabık ~lduğunu biliyor. O nokta ris, arkadaşına döndü ve so rfl 
da şu: La Piyerözü öldüren adam, o. - Ne biloyrsun? . 1',ı~• 
nunla beraber .. olan bu adamdır. Jülo Tam bu arada ev sah'.besl ~lif el, 
kendisinin kibar kadınla. beraber oldu. biti~ik s~lona geçil.mesinı te ~bl'._, 
ğunu söylemekle, masum olJuğunu id. Bu haliyle ayni zamanda bı.1 de İfrı 
dia etmek istiyor. senin bitirilmesini istediğfnld 1111 ~~ 

Ruslo itiraf etti: ettiğin.den, kestiler. Patriıı . 'teril'd\ , 
- Doğru söylüyorsunuz. Fakat he - sattan istifade etti, ev · ııalı1J' (J'rf 

rif pek sarih malümat veriyor. müsaade aldı, kansının kotun' ~ 
- Tabii.. müdafaasını hazırlıyor. çıktılar. Otomobile bindiler. _...o~ ' 

k 1 . . . . d· otl1"" ,ıı Genç kadın, saklamağa muvaffa o - Ilık yaz: gecesının ıçın "' ·si de 
madığ1 bir merakla sordu: öylece bir m:.iddet gittiler. lk1 ..ıı 

- Ne diyor?. ıuyor.du. . tıit fY 
- Daha i§iıı başlangıcında vaziyetin Nihayet ,Dominik titnyeıı 

ne §ekil alacağını tahmin ettiğini söy. sordu: • 7 
lüyor. Bunun için, önceden bir tane11i - Ne düıünüyorsun p~trit jı)il· 1ff 
ni gözilne kestirmi§. Herkes sarhoş ol- - Bu haydudun aöylcd~~,: " 
duğu, yalnız kendisinin aklı başında ol. Dominik sıçradı, hey~ , ~ 
duğu için, planını tatbik etmek pek te verdi: ,aıcııf' S 
g:.iç olmamış .. GözUnc kestirdiği kadın - Baştan a?ğı yalan t 'faı:t' ıll ~ 
da, kibar kadın olmuş .. Sıras.r geldiğini lan 1 .. teri pe~ 
tasarlayınca, yaklaşımı, meçhul kibar - Pekte benzemiyor. Sot uıbİJ 
kadının belini sarını§. Söylediğine göre, hadisata uygun 1 Hem daha ı:t1 
kadın, onun tehalükünc o kadar büyük 
bir arzu ile cevap vermit ki, Meta iğ. 
renmiı. Burada bizzat söylediklerini 
tekrar edeceğim .. Derhal iıe girişmiı -
ler. Hiç öyle mmnkmn etmemiı, cilve, 
naz yapmamı§··· Diyorki, ben bana bir 
sok tutkun karı gördüm amma böylesi • 
ne rastlamadım .. Vay kahpe vay .• 

Ruslo durdu, etrafında uyandırdığı 

alakayı görünce aahte bir mahcubiyet. 
le : 

- Affedersiniz dedi, size onun söz -
!erini tekrar ettim. Sonra istintak haki. 
mi La Piyeröz ile münasebeti olup ol. 
madığını sorunc a cevaben ıun

lan söylemiş: ''Aramızda bir şey yoktu 
amma .. olacaktı .. Bütün go:in kumrular 
gibi koklaşrru§tık. Geceyi beraber ge· 
çirecektik... Onabir şey uçl<'nacak ta 
değilidim.,, İstintak hakimi "Peki La 
Piyerözü kim öldürdü, biliyor mu
sun? ... deyince de ''haberim yok., demi§, 
LaPi7eröz bağırdığı zaman, biz o gü • 
zel ka.dınla yeniden ..• 

Ruslo daha devam edecekti. Fakat ev 
sahibesi: 

- Yeter.. dedi, susunuz 1 Zavallı 

bctbaht kadın ... 
Kocası sordu: 
- Bu kadına acıyor musun?. 
- Evet acıyorum. Bu kadar alçalmak 

müthiş bir şey 1 Şu saatte o kadın kim 
olursa olsun, kimbilir ne korkunç saat
ler g~iriyor. Yarın bu serseri haydu • 
dan sözlerini okuyunca ne ıstıraplar 
çelcec.ck, düşününüz bir kere 1 Neler çe 
kecek, ictinabı imkansız: olan rezald 
karırsında, i:ıminin etrafında yapılacak 
dedikodular, neşriyat kar§ısında ne feci 
dakikalar yaşıyacak 1 Bu Jülo gibi bir 
herifin kucağına düşmek! .. İnsan utan. 
cından ölür • 

centilmen 

nm kendiwine kapıyı aı;acağını blllyorllu. Ha 
klkaten de öyle oldu. 

190 - Vµku bulan htdlaeyi iyice anlamak 

iı;:ln, ıunu .2i?ytemek lA.zımdır ki, mrçhül kL 

dın koridord!\l\ geçince bir avluya girdi, won. 
rıı. bu boş eve _ıiqnek Uzere bir mutfağm a. 
ı;ık penceresinden geı:U. 

şey var. , 
- Ne? 1 ı 1• ~ ~ 

• ·J1la ı. ~,. r. 
- B~r .çkockuk olmak ıbtıcı b'\(tl· ~ ~ 
Domıru ocasma acı a ~ııf' .« 

olup ta onu böyle bir azab~ ~etı el'; 
- Korkma dostum; dedı. et# , 

ni cndiıcyi duydum .. F~k~t , 
Boıuna üzülme! .. Hiç bır it: 
Her 1eyi unut 1 .. •eriııİl' 

Patris karısına döndü. GoZ! 

ne baktı: 
- Sen unuttun mu?. 'f,,f) 
- Hayır.. Unutamıyoruı:J'I·· f' 

hat benim, binaenaleyh ceı•Y' 
ben çek~eğim... poı# 

- Yalnız başına mı z:a~llt 11 
Buna tahammül edemez~ın 1;· İJ1 ııtr 4 

- Ne yapayım? .. Benun ç 5111• t' 
tetlll ı gaye var. O da bu reza r.ıı• 

kunmamaaı.dır. Ondan sonra ..J 
hat ölebilirim.. ot'~ 

Patris müteessir oıdı..ı: eli"' ' 
durdurdu, kansının eli01 esi, 6 

Dominikin ö~:imden bahse:;a ııe~. 
fikri onu titretmişti. Bunı..ı :ı il''ııl' ~fi 
yanında duran bu kadınaa· dl"~~ 
du. Bu kadının, karısı olın'.~ 6' S 
hiı bir azap duyuyordu, .. Jutclı,,d'~eı 
serserinin sözleri bir türlı..ı a ııııtli fi• 
miyordu. Kendisi de kab• uı>"'' fd 
miydi?. Ne çıkar. Bunu u~.ı..ı··ııilf ...,,.. 

• • dU§U f"I'° nız kansının kabahatını tıtıı o 
Dominik bir ara dışarı b• a 

da olduklarını gördil: ~· ef' 
.d. deuı, - Nereye gı ıyoruz, 

müyor muyuz?. 

- Evet.. id'ol~ ııl' 
- Amma bu yol başka b fltıJ•" ~ ~i 
- Hayır. Sadece bira:.ı: >- 1 JJ1 

~ . d t ett • 
rayacagız .. Demın ave ırıif-'&11 
ahbapla bir eğlenti tertip ~~,,.. 

(D~-

,.~ 
9ıı1't!• 'J(J 

191 - Halbuki tam bU ıs rıı,ııı ,., " 
Jd mutfakln bulunan bir P0~ J<eııııl,,~ 1 

görmüştü. Ensesini 1<a3ıyar~c ),.pJ ..,~' 
şöyle sordu: "Bu bo: e\·dc ıdlP ~ J' 
bil? Pek oUphell bir şey!.· G riOe" J1 

az konuşayım.. lltı sözler uıe re"" 
cereden geçti \'C evin !çlnC gi 
aramağa bagladı. 
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ııcvkıtabiylc k 
Ve bağırd ollarını öne doğru uzattı 

ı. 

b' ~Yaklarının 
ırc kayrn altından, toprak, birden-

tıun iç' ış "e bir nevi derin bir kuyu· 
ind' •. ıne baıdöndü .. .. b' .. 1 1 ıgıni h' rucu :r surat e 

ıssetrni ti 
- Berti 1 § • Y cniden bağırdı : 
:ıı. y •.• 
ntüthiıt b' 

g"• :r ır ini · · 0 &sünc k d ! ındı. Ona bacakları 
niye kadara ar girdi gibi geldi. Bir sa 
tı' b lllüthi· b' h . -ı u k d :r ır ayret: Kendısı· 
h·ı a ar kork al sağ h' unç bir sukuttan sonra 
hayret içirı:~ssctrnckten mütevellit b;r 

Sonra e hareketsiz kaldı. 
!r . ııendeJi 
h •ıYri bir k Yerck yere yıkıldı. Ba· 

aldc, h"r kilYaya ~rptı ve baygın b!r 
.. e et • lllıan ine . sız }'atarken, yarasından 

bu e hır k 
d tUn YÜıUn" an §eridi yavaı yavaş 

1• u kırınızı bir maskeye sar· 

Yukarıda 
l'enlc ad ' Yolun Uıcrinde, Sen Jül· 
lcrd arnlaıı • 

en fırtilid ' gızlenmiş olduktan yer 
ranlık d . ılar \7e sürünerek bı.i ka-
l" erın 
Ulyen eğild' çukura yaklaştılar. Seıı 
doğru ha 1

' nefesini kisarak deliğe 
katle d' §tnı uzattı ve b" "k b' d'k-b ınıed' uyu ır ı 
cıısurnı ıkten sonra vahci bir te-

e do" ' s 
-ı . Cruldu: 

•rt tı tanıa d • 
ık hir- ,_. nı ır, dedi. Bundan sonra, 

tık :r •nnıııen · 
tdeırı· ın suratını karma kan· 

A 
1Yetektir 

"'da ... , • 
ti)\· • ..,.arına d -

ır ırcrdi 
1 

ogru döndü ve kısaca 

biı:' liaydi b 1Yorııun akalını ı .. Ne yapacağınızı 
Ut 

\...Adaırıı . 
... •· ar, car · · 

"•1}'tt~ arengız ve müthiş bit 
'it ~~!:er:, Sen Jülycn de lılar
~ ku e lddi. Başrahlbenin mu
lltortal'Q llıandanı aıdamlarırun başında 

1
• Sen JU ....._ Yuru . iyen onlara da kısaca: 

\P e n Ycljın, dedi. 
e ~aPac.ag·ı .. h . . 

nı şup esız: bılen, cn'1 

hafı kumandanı adamlarının başında 

yola koyuldu. 
Sen Jülyen onları, hava almağa çıkan 

memnun bir adam haliyle ve lakayt bir 
tavırla, muayyen bir mesafeden takip 
etti. • 
Muhafız kumandanı, büyük salibe 

giden yokuşu indi ve sola dönerek Mon 
martr istikametine yürüdü. 

xxxv 
Şimdi, güzel Peretin evine girelim. 

Vakit öğle ... Yani yiğit Jarun ni~nlısı· 
nr görmeğe geldiği vakit. 

Peretin, hem salon, hem de yemek °" 
dası vazifesi gören atölyesinıdeyiz. Bot 
bir ışığın girdiği, çiçekli bahçeye nazır 
pencere önünde, Bertiy. oturuyor. 

Elbisesinin kolları d: ~klerine kadar 
sıvanmı§ olan Peret çamaşır ötülemekle 
meşguldür. Hem işç! hem hizmetçi olan 

Martin hatun, iki genç kızın terkettik
leri yemek mausını toplıyor. 

iki genç kızın huzurilc neşeli görü
nen bu sade yerde, derin bir istirahat. 
havası esiyor. 

Bertiy ahenktar sesi: :e: 

- Peret, dedi, işi yapmakta pek a
cele ediyorsunuz! Biraz istirahat etııe• 
niz: daha iyi olmaz mı? Hasta oldP<Tu. 
nuzu söylüyordunuz ve henüz: yemek
ten kalktınız:. 

Peret, mutat sevimli ciddiyetiJe ve 
hiç acı ve esef ifade etmeyen tabii bir 
tavırla cevap verdi: 

- tnsan fakir olunca. çalışmağa mec 

burdur. ! 
Bertiy hemen atıklı: 
- Ben vakia zengin değilsem de. 

çok şükür fakir de değilim! Yani he
pimizi geçindirecek kadar öteberim var! 

Bilmem ki, para kazanmak için kendi· 
nizi niçin bu kadar üzüyorsunu-. 
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yeraltı geçidine girilen yere doğru yü
rüyordu. 

Yanında, mantolarına sarılmış olan, 
dört kişi vardı, Küçük ve bo2 bir bah- • 
çenin önüne gelince, Sen Jülyen durldu 

ve ağaçlara doğru yürüdü. Birdenbire 
yanında bir adam belirdi ve Sen Jülyen 
yavaş sesle sordu: 
, - Ne oldu? 

- Adam bu bahçedeki taş ocağına 

girdi ve bir daha çıkmadı. Herhalde 
neredeyse çıkar .. Hcrşey hazırdır, 

Sen Jülyen vahşi bir sevinçle mırıl
dandı: 

-öyleyse elimizdedir. 

Yanındaki dört adama işaret etti ve 
onlar da, kendilerine iltihak eden beşin· 

ci ~ahsı takiben. taş ocağının metbalin

de, evvelce hazırlanmış olan çukurlara 
gizlendiler. 

Sen Jülyen doğru manastıra gitti ve 
derhal başrahibe Mari dö Boviyenin 

nezdine celbedildi. Oradan çıktığı ~-.. 

man, başrahibenin muhafız kumanidanı 

olan adamla beraber yanma tepeden 
tırnaklarına kadar müsellah altı kişi 
daha vardı. 

Sen Jülyen, bu yeni grupu bir ke-
narda terkederek, kendi emri altında 

bulunan diğer on kişiye iltihak etti.. 

Bu adamlar, parayla tutulmuştu ve Kon 
çiniyi tanımıyorJaroı. 

Sen Jülyen bu adamları güzel Pere
tin evi önüne götüdü ve muhtelif yer-

lere yerleştirdi. Bu hazırlıklar, şehir 

kapılarının açılması Eaatine kadar ik
mal edilmişti. 

Bu kapılar açıldığı zaman Grengayla 
Erkargas evlerine yakın olan Monmartr 
kapısından çıktılar. Hergüı1 yaptıkları 

gibi iki gen~ kızı muh~fazaya gidiyoı·· 
!ardı. 

Bir müddet sonra Eskargas Grengay 
dan ayrılarak, Peretin evinin arka ta
rafında bulunan l<üçük çaya doğru yü
rümeğe ba§ladr. 

Eskargas evin arka tarafındaki kü-
çük kapıyı, Grengay da ön taraftaki 
kapıyı muhafaza edecekti, 

Eskargas evin duvarına doğru yak· 
taştığı sırada, ayağı otlar arasında giz• 
lenmiş olan bir maniaya takıldı ve boy• 

lu boyuna yere uzandı. Hiddet içinde 
bir küfür savurdu, fakat doğrulmağa 

vakit bulamadı. Dört ki§i arkasından 
üzerine çullanarak, biran içinde onu 
sımsıkı bağlaıdılar ve koşar adımla. onu 
Martin kilisesi yanındaki küçük bir 
hücreye koydular. 

On dakika sonra yanına, tıpkı kendi
si gibi bağlanmış olan bir insan vücu· 
du atıldı. Bu, arkadaşının ik!bctine uğ· 
rayan Grengaydı. 

Sen Jülycn muvaffakiyetJe neticelen
dirdiği bu iki işten sonra. evi. altı ada
mının sıkı muhafazası altınida bırakarak 

taş ocağına doğru koştu. 

Ayni meçhUI adam, yeniden karşısı-
na dikildi ve Sen Jülyen tekrar sordu: 

- Ne haber? 

- Henüz bir şey yok! 
- Olur şey değil 1 Yoksa herif eli~ 

mizden kaçacak mı? 
- Sabredin .. Elbet çıkacak 1 

- Bu taş ocağında başka bir çıkıt 
yeri olmadığına emin misiniz? 

- tşleri~ tatil odlldiği uzun ıene-
lerdenberi yeraltı koridorlarının nereye 
kadar ve hangi istikamete gittiğini hiç 
kimse söyliyemcz. EEkiden oralarda ça
lışmış olan ihtiyarların hepsi ölmüştür. 
Kimseden bu hususta malUmat alama· 
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yız. Maamafih, bu kapıdan baıka bir ediyordu. Bugün hakikati biliyorum. 
kapısı bulunduğundan bahsedildiğini Bertiy ve mösyö dö Pardayan, bana. a· 
hiçbir zaman kluymadım.. sil ve alicenab hislerir. ne olduiunu ıös 

Sen Jlilyen biraz müteessir bir tavır- terdiler. Eğer bu alçakça hareketi yap-
la karannı verdi: mıı olsayldım, bir daha onun mert elini 

- Bekliyelim! sıkamıyacaktun. Bertiyin yüzüne bala· 
MeçhQJ adamla beraber o 'da bir deli- nuyacaktnn. Hayatımı zehirledikten 

ğe saklandı. Oradan geçen Pardayan sonra, zenginlik neye yarardı? Falcirli· 
bile, buralara saklanmıJ olan altı kiti- ğimi, hatta sefaleti, dünyada yeg!nc 
ye görünmeden geçemezdi. ı sevdiğim bu iki insanın muhabbctint 

Burada, yiğit Jana ve onu cürmü kaybetrneğe bin defa tercih ederim. 
meşhut halinde yakalamak üzere, yanı· Pardayan ba~iyle tasdik ediyor ve 
na atlamağa hazırlanan Paridayana av- gözleri her zamankinden ıdaha büyük 
det etmemiz lazımdır. bir memnuniyetle parlıyordu. Kendi 

kendine §Öyle düşünüyordu: 
Jan, faltaşı gibi açılmı§ gözlerle, avu 

- Olur şey değil, benim muhabbet 
cundaki, kıymetli taşlara bakıyordu. 
Çaldığı ~eyleri nereye saklayacağını ve dostluğum, onun nazarmda nişanlı· 

sının a~kı ~e muhabbeti kadar kıymet· 
kendi kendine soran bir hırsız tavrile liymi de haberim yok!.. Garip ıey l 
b iran şaşaladı. Sonra birdenbire, elin- Halbuki babası oliduğumdan §Üphelen· 
deki milccvherleri, aldrğt yere atarak miyorl 
bağır:h: Pardayan kendi kıymet ve büyüklü-

- Hayır! Bunu yapamam! ğünü anlayamıyordu ve hiçbir zaman 
Pardayan, ayağının birini iyice u anlayamıyacaktz. 

zatmıştı. Bu sözleri ıduyunca, yavaşça Şimdi Janın hicap ve vicdan azabı, 
ayağım çekti ve soğuk tavrı derhal nefsine karşı büyük bir hiddet eklinde 
değişerek mırıldandı: tecelli ediyordu: 

- Ben de öyle tahmin ediyordum - Böyle alçakça bir düıünceye aap· 
onun hakkında bu kadar yanılmı§ ol· }anan beynimin parçalanmasını hak et· 
mama im'kfin yoktur. Fakat yarabbim!. tim!. Bu Aı:U hareketi yapan elim celUit 
ömrümde bu kadar büyük bir heyecan tarahndan ate~tc yakılmalıdır! .. 
lduvduğumu hatırlamıyorum. Bütün neşesini bulmus olan Parda-

Jan yUksek sesle, kendi kendine söy· yan içinden alay etti: 
lcnmeğe başladı: - Fena fikir değil! O zaman işte, 

- Eskiden vakıa, rokaktan geç bu "mert eli .. s•kmağa, hakikaten ım-
vakit geçenlerin yolunu keserdim .. Fa- kan bulamazı:;ın ! 

kat mazurdum ! Bilmiyordum. Bana bu J an devam etti: 
nun gayet meşru olduğunu ve hiçbit - Müthi~ bir cezayı hak ettim ve 
eyi olmayan bir adamın çok ~eyi olan bunu kendi kendime vereceğim. 

bir adamdan payını alması demek oldu· Pardayan hafif bir endişeyle 1dUşün· 

funu söylemişlerdi. Ve ben de buna dil: 
inanmıştım. Çünkü ttrafımda herkes - Bu dane? Bu deli yoksa hayatına 
öyle düşünüyor ve herkes öyle hareket mı kıyacak? 
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- Onlara cürmümü itiraf cdcccğım 
ve eğer benden yüz çevirirlerse o za
man hak kazandığım şeyi yapacağım. 

Pardayan rahat ederek tebessümle 
mırıldandı: . 

- Eğer mesele bundan ibaretse, o 
kadar korkulu değil, merak etme! 

Jan ~iddetle kasanın kapağını kapat· 
tı. Her iki tabutun kapağrnı kapadı. 

Biran dü§Ünceye daldı, sonra, biraz 
sakinleşerek, yemin ediyormuş gibi e
lini uzattı ve §Öyle ıdedi: 

- Bu servetin kime ait olduğunu 

bilmiyorum. Fakat bunların mevcudiye
tinden ancak ben haberdarsam, sahibi 
emin olabilir ki, bunların en küçük bir 
parçasına bile el silrü!miyecektir ! 

Pardayan neredeyse "bütün bunlar 
senindir!., diye bağıracaktı. Fakat sa
bah bir hayli ilerlem.i~ti ve oğlunun et· 
rafında dolaşan felaketi önlemek için 
biran evvel harekete geçmesi liıımklı. 

Derhal do~ruldu ve merdivenden bir 
kaç adım ötedeki duvara doğru yilrüdü. 
O:ada, yeıide bir elik vardı. Pardayan 
buraya girdi ve alttan kapı vazi(esi gö
ren gizli kapağı kapadı. Sonra hafifçe 
do~rularak, Ş!'Özlerini, küçücük bir de· 
li(!e dayadı. Buradan, mahzende olup 
biten herşey görünüyordu. 

Janın, döşeme taşını yerine koyduğu· 
nu gördü. Hiç endi e etmeden gidebi
lirdi. Oğlu, tecrtibeden şerefle sıktnı~tt. 

Bu deliği de kapadı ve. gitti Beş değir
menin yanındaki tal. cağından çıktı ve 
ser adımlarla şehre d~ru yürüyerek, 
kat'i kararım vermi§ bir adam tavrile 
mırıldandı: 

- Şimdi konu§abiliriz mösyö Klod 
Akuavivnl 

Bu hadise, a~ağı yukarı, Sen Jülye
nin, tat ocağına ikinci ldefa geli§i es· 

nasında cereyan ediyordu. Sabahın ta!C· 
riben saat yedisiydi. 

Bu mü~dct zarfında Jan her§CYİ ye: 
li yerine koyuyor ve araıtınnalara aıt 
hiçbir iz bırakmamak için toprağı iyi~ 
çiğniyordu. Bu it onu bir saat me~gu 
etti. Sabahın dördüne doğru başl~tı· .. d. 
Demek ki aşnğı yukarı dört saat ınu 
detle faaliyetle ~lı rıuıtı. 

Manen ve bedenen bitkindi. Mağara
ya döndü ve kendisini kuru .otların uıe
rine attı ve derhal !derin bir uyku~~ 
dalarak saat on bire kadar uyudu. 
yandığı zaman kendisini kuwetli "'ı° 
zinde his!etti. Zihni bir kaç saat ev"e • 
ki çılgın dütüncelerden tamamile }c\lt"' 

tulmuştu. 
1 

Ateşi yıktı, bir omlet piıirdi, 1'11" g 
kocaman bir parça da jambon ve blrl<ll 
sucuk ilave etti. Ekmek vakia biraz ıc:; 
ruyldu fakat ıarap o kadar serin ve ne~ 
ti ki. bir ölüye can verirdi. Bu ycıı1 _ 
bittikten ıonra, kendisini artık taııı' 
mile kuvvetli hissetti ve düşündil: ~ 

- Herhalde ncredeyao öğle 
gelecek! _ ııet 

YüzUnde, Bcrtiyi dil§ündü~\1 f· 
zaman olduğu gibi, fevkalbcıer bit t~ 
kat ifadesi beliıldi ve yavaşça nurıld 
dı: 

- Gidip onu göreyim! ııb,c.1 
Ve yürüdü. Tat ocağında, ırara tıl 

ta yürüdüğü müddetçe, gayet di~~ 
ve tedbirli hareket ediyor, ~d~·~l 
ağır ağır atıyordu. Çıkı§ ycrine,;o 
nisbcten aydınlık yere geldiği % 

da adtmlarını bfraz daha srk1a§ttrdı· 
Ta§ ocaıından çıkmadan CV"Cı,. ~ 

fına dikkatle gö:ı gezdirdi: Hiç 1ri~i • 
d·s 11"' 

ler yoktu. Bunun ü:ıerine Jcen 1 rU• 
mahsus, seri ve çevik adımlarla yil 
meğe başladı. bit 

Uç dört adım atmıftı. Birdenbire 
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""~. • 28 •oıı. 
ıııos • 

ltr~ ' etıeııceıı 
le: 20,23 ıaıı ve ınualkl, 20,05 IPOr haber. 
Ork 23,05 hava h b\Uııikl, 21,05 kanıık )(on. 
•c '-lraaı. ' abcrlcr, •Por, 23,35 dan, 

lfıttş. 
191)5 • 

2o.1~ Orkestra ko 
~.a l<oro koııae nacrt, 20,25 konferans. 
..._ :ı hava "-be rf, 21.20 danı orJ<utruı, 
-,oq h ' .,. rıe 
t.o~. a~rler r \'eaalre, 23, gTı&mofon, 

·'nıtA. . 
ıs.aa · 

3~ Ol'Jceatra k 
ıı1t kıl konııerı 

20 
o~ıert, 19,20 konu•m•. 19. 

llcrta l'l:rın, : 2 ı'o •0\J aakert bando, 21 karı. 
llolı J. 23,35 ~n Orkcıtra kon~rt. 22 60 rl!. 

"lı\.. • l . 
8,05 • it,,.,_ ı>or, ıs 20 ~o:rılt Yann 2ı orkestra konseri. ıe.o:ı 

l1t l'ıl hyın1 ' ı.:._43 kt.nıılc muılkt, 4!2.0~ 
~ra lıa\'ave 

~6betçı 
ııa~ a!tıaın ıehrfn eczaneler 

1 
tef Olan ~ muhtelif ıemtlerlnde 

'taııbuı eler l\JJllardır: 
'(~lllln6n11ıı~~e~~dektıer: 
~.Ydarı. }{UçUk • Mlnuyanı, Beyazıtta 
(lia!~ <liııtınet P&zarda (Hikmet Cemil), 
~ Sacıııt) AUIU!ıaz), Şebremlninde 
"'ttıı hda <E:aıu .ICaracu11U11kte (Suatıff 
(\rı le),""- O.), Şehzadebapnda (Ün! 

lı!lyt.lt), Aleın~Yda (Ziya Nurt), Fenerde 
~c 'liııtıı, af'da (AbdQ1kadlrl, Raktr. 

ı. Yo~ıu clh 
" llkıtı eUndektıer: 
.,e <c cadd~nd 
'rtlta ibJeıı, Caıata e (l\anzuk Altıncıdalre. 
~l 1lllde lNIUL da Topçularda ( Sparldi§) ''1,u lfaıta':tUn), Tarlabafınrla (Ni. 

' Pa,ada (MU l'f&z! C&ddeaind (Halk). 
(....._~ '.aettktaıta lyYet), Haalcöyde (Netim 
~· (Natı lfalld), S•nyerdf' 

lltQdar 
...:•ltQ~~ 1'1.dıköy Ve A.d&lard&kllu" 
... ~..... ua (8etırnı • 
~~"' <tııtat Muh Yel, K&dıköyde Aıtryol 

~4•da '<Hat!{ tarı. Modada (Alleddfn) 
2'1)- l. Heybelide (T&n&f), 

.\t~OLAR: 

Oı>eret a perde 

h Baıe - orkeıt:-a 
"Qrt 

esı nk':'" ını 
llaı bah .Bostancı l.skele aile 

1 llltfaın l:eıılnde 
1 AnadoJ h u ltıar idman yurdu 

bahçeaınde 

fleç
1111 

eı slerimizin :: 
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ı: ~\>\reik' f Y\ıcularuı b"rk .. fi 'tin 1 orrnaı . ' l aç sun 
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i! v~ \Jıun tıldıtı neüceame 
ıı f e~n 'I" 2-ınandanberi de· l ~ ~ ~nlarınıızc1a bu cibi 
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~~Yeti bir ~~gı yazılm.ı9b. 
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~. 
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isyanın 373 üncü gününde Sirkecide 
ihtiyarın 
cinayeti ispanya isyanının 

bir yıllık tarihi 
Mecruhun allest 

blldlklerini anlatı~or 
Bir kaç gün evci 

Sirkecide !ect bir hl 
dlse olmuıı, Bahrlse_ 
!it oteli sahibi Rc§at 
.Akaay btr lhUyann 
tecavüzüne utramıı 
ve 1k1 yerinden ağır 
surette yaralanmış

tı,BiJı bubAdlseyt po. 
IWn yaptığı Hk tah.. 
klkata da.yanarak vo 
poll§ isUhbarat dal. 

Asiler~n pl~nı ne idi? Bunda 
ne kadar muvaffak oldular? 

1 - Meşhur plan 
bpanya harbinin başlamasından ilaha. Uı,: 

gün reçml1U ki, "Sevil Ali kıranı., general 
dö Lano M:adrlte dahiliye nezaretine tele!on 
etmiş ve ıeneral Mola lle koııuımak latedl. 
R'ini IÖylemııu. M:ıvcut pllna gör~. geaeral 
Mola, o ıUn Madrlte yürUmüı oıacaktr, Fa_ 
kat plln tatbik edilememiş ve bittabi ge
neral dö Lana, general Molayı arzu etliği 

~ckllde tele!onda bulamamıftı. 
Plln. kısaca §Öyleydi: 
Birinci gtln: Fıısta ayaklıı.nma olacaktı. 

İkinci gtln: hranyadakl vllAyl"t garnizon. 
lan mevcut ayaklanma hıı..rekeUne k&rışıı.eak 
ve hUkOmet merkezine yürüyecekti. 

UçUncü gün: Ma<lrit tamamen muhaeara 
edilmişken, korku ve §aşkınlık içinde felce 
utramıı olan hükumete karıı Madritın için
de bir isyan çıkacak ve bu ıuretle 111 bltmı, 
bulunacaktı, 

Fakat İspanyada bir pltn .. nadiren tam dü 
eUnüldUtil fekllde tatbik edilebilir Netıce 

itibarile "üı: gUnlUI< plln .. tam b
0

lr senelik 
plln oldu. Aıller, rene de, gayelerine uzak 
bulunuyorlar. Neticenin ne vakit geleceği 

belli değil . . . 

2 - iJk l-ezimct 
PJA.n neden muvattak olamadı. Bunun bir 

çok sebeblerl vardır. 

a) Halk cephesi hUkCımeU, halkı teallh et. 
U,. Hattt. bundan daha nıUhlm olarak, hal_ 
km bu llilWart kullanın ata huırl&nmlf "tıu
lundutunu dahi Ulve edebiliriz, 

b) Donanmanın mühim bir kıımı aadık 
kaldı, <renerat Frankonun ıu aözUnU ha.. 
tırlaremır:) Demlıti ki: '•Ben, donanmarım 

bin karıı humaııe vuiyetıııe hayret edl. 
• yorum dofrueu ! .. } 

o) An&r1lıt tıçller, halk cephealnde olmL 
l&lar dahi, 1<>11yallat, komünlıt, ve llberal 
itçUerle beraber oldular. 

d) Buk mllllyctperverlcri, e\·velce hariç. 
te lken, mukadderatını halk cepheıılne baf
ladı. ÇUnkü, halk cepheli blllharo yerine 

gıUrdlti bir vaat vermlı bulunuyordu; 
Buka mahalll idare vermek ... Asi general. 
ler iM, bu muhariyeU Buklardan uirge. 
yordu. 

Bu ırureUe Uç gün ııonra uller yalnız ı.. 
parıyanın ancak yar11nıa hlklm olabildiler. 
Yani en fakir \'e en az ahalisi bulunan yarı. 
yı ele geçlrebllmltUler, Ma~rit, Baraelon. 
Valansiya, Bllbao, bu dört ba§hca §ehir hU. 
kQmetln elindeydi, 

3 - Diktatörler işe karışıyor 
Bu sırada HJtler ve Musollnl işe k&rı§tı, 

Kendi f&flatlerinln hUcumunu pUskürtebiL 
mJı olan hıpanyol halkı, timdi beynelınilel 

!~lzm lle mücadele etmek vazlyetindt'ydl. 

Donanma, Frankoyu bırakmı§tı. Atrlka. 
dan ı;ı-mll<"r dolusu Fa~lrya refakat edece~! 
yerde. onların gtçmeıılne mani olmak Uzere 
CebelUttarık oo:azını kolhıyomu. Bir çok 
İtalyan tayyareleri temin edl'dl. llk tayyare 
fllo•u isyandan iki gUn evvıl Fulıları kar11 
yakaya ta§ımak lc;ln Faea gitmek emrini 

almıttı. 

4 - Radaioz, Trun 
Faslılarm yartlımiyle Franko, evveli. Ba. 

dajosu zaptettl. Sonra !nın ve San Seba.iti_ 
yen üzerine ytlrlldü. Bu suretle Buklılar 

tecrit tdilmlı oluyor ve Franıız hududunun 
l'&rl> ucu kaparımıı bulunuyordu. 

Şimdi Madrlt Uzerlne yUrUmek için yol 
açılmıı demekU, 

Bu ırradll hUk<ımet dahi, acemi mili~lerle 
gayet iyi tahkim l'dllmlş ast şehirlerini bo
ıu boJuna muhasara etmek iıine airlımlıtı. 

5 - Silah isteniyor 
Demokrat tspanya, düımana ellerl ballı 

olarak saldırıyordu. Bu elleri demokrat Fran 
aa ve tnrtltere ballamı,tı. Sabık Fran111z 
baıveklllnln •özlerlle nakledelim: Bir ''ademi 
müdahale yalanı.. uydurulmu,tu, Bu alı. 
tem ıu esaslara mUstenlttl: 

l) İspanyol dahili harbi. iki tapan yol biz_ 
bl arasında bir döğüştur. 

21 Mütemadiyen muahede bnzmakla iştihar 
ıtmJt olan Almanya ve ttalyaya bu defa. 
tııpanvol me.'!elt.sl Uzerindt itimat edilebilir. 
Ademi mildahale plfmı tervl<: ediltdunrun 
beri ta.raftn. hükOmet taraaarları elim bir 
ılllh lbUyacr ir.lndevd\1er..... Toledo ıehrl 
ıtıil,.r r.'lne t!'el'tlf'i zal'"•'l, l'i\•ardA Okanv:ı 
lıılnıll hir ıebird"' rlört vllır ı-enc <'etıheve ırlt. 
mete h&ZTr ",_,,,klan Jııılı'I• ,.,.tada vıı.lnız 12 
tüfek me\·cuttu 

Btr av IOtl!'&' ıuıller, Mamtin f'>T\ ~!I mil 
''akmlamıa rtıMlff zaman ba4vtkll. l1a4ku. 
man~ıo"' ve '1 ... bl•·• 'llP:Tl"t Kaba,·el"ô bir em. 

"' .. "'""' rı••rl'derek: 
,. _ Tl)"'nnM•:: \•ar T•.,1<1ıı.rım•1: ''"". Tav 

''11"."'•rlmJz var, ileri! .. dive haykırdı. 
lfıtlbukl bu :vatandı. Ricali önlemek için 

bir ıey yapmak IAzmıdı, Fakat yefa, barb1 
kazandmraa da., aldatmak aela kazandıra. 
maz, ancak, aıı\ler Madrltln kapılarına var. 
dıkları zamandadır k1 (birçoğu Sovyet Rus. 

yadan gelen) tayyareler, toplar ve tanklar 
gözükmefe başladı. Fakat ba§langıçta bun
lar miktarca fnyanı merhamet derecede az. 
dı. 

6 - Madridin mlldafaası 
Bununla beraber, Madrit dayandı. Tam 

sekiz buçuk ay mukavemet ctU. Madrlt mu. 
dafauının mucizesini gı-çecek bir hA.dlııeyl 

henüz tarih kaydetmemiştir. 

Madrit, aadece Madrit halkı tarafmdan 
kurtarılmıştı, Yaşlı erkek, kadm ve battt 
çocuklar harbe l§Urak etmlılerdi. Teorini. 

evvel ayında bir gün Madrit kadmlannm 
ast bombardıman tayyarelerine kartı yum. 

ruklarını sıkıp .. No Paııaran (geçemezler)., 
diye meydan okuyarak Madrlt .ııokaklarmr 

dol&§malannı görmeliydiniz. 

Slpt'l'ler kazıldı, barikatlar kuruldu, mUda_ 
!aa teslıatına dl'llkanlılar konuldu. Bunlar, 

mantar, Gucrnika yolum.lan bombardımanlar 
Y.&Parnk Bllba.oya hücuma geçtiler, 

Hitıer bu eıraı.la, ''Almanyanm demir ma_ 
denine ihtiyacı olduğunu., söyledi, Fakat 
:Madrit etrafındaki "demir çenbcrl .. kıtam.ı. 
yorlardı. 

Evvelll. §imali ~arblden, sonra cenubu oar. 
kiden yapılan her muvaffaldyetıl hücum 
her zamankinden daha anud bir mukavemet. 
le karıılandr. Nihayet, Mart ayında ltaıyarı 
lar Oı.ı&dalejara yolflrıdan doğru •'şimali 

prkl geçidi.,nl denemek istediler. HtzlmeL 
Jerf mOthl§ oldu. Muaollni bfle, burada hasıl 
olan vazlyeU unutmanın , hayli zamana mü. 
tevakklt olduğUnu aöylcml§tır, 

Romalı, Alman ve Fulı mOıtevliler, aaır
lar boyunca 1ııpanyayı kendllerlne ayn ayn, 
tabi kılmrıtatdrr. BIJ&'UnkU İspanya ise, bir 
eenedenberl hem Romalı, hem Alman, hem 
Faslıya birden kar§t koyuyor. 

İspanya, en iyf evlAUarmm karıllc, hıırbL 
riln destanını yazdr. Mütearrızlnr önünde 
demokrllBinln o meyus rlcatlnl duTdurdıı. 

"A"rupanın, PJrcneJerde nihayet bulduğu,. 
geklinc!ekl hakaretamiz e!ftllneyi ortadan sil. 
dl ve 'kendini bir kuvvet. bir devlet olarak 
ıösterdl, 

\'ilyıun ForMt'den 
(lnrlll7: harp muho.blrl) 

resinin bWteninden Mecruh Reşad 
aıa.rn!t naıretmlştlk. A'kaoy 
Dün mecruhun ailestııden Feride Akaay iın.. 
zasile §U tavzihi aldık. 

Gazetenizin 21 temmuz 937 ta.rUı, vo 1981 
sayılı nUshaııınm 7 inci aayfaemm lklnel 
sütununda (8:5 ya§tndakl Ado:n:ı baba dtiı) 
Sirkecideki bir otelciyi yaraladı). ba§lıktı ve 
(Adem babanm otel h!uealnden dolayı Re. 
§&ttaıı bin Uraya yakın aıacaıı vardrr bU 
parayı birkaç senedenberl alamıyan Adem 
baba dUn alt§aın üzeri otele gltmlf. Yiyecek 
param yoktur on lira ver hfç olmazsa demtı 
otelci buna ııöyle blr cevap venı:ııııur., On 
Uran yokııa git dflen on para werecek halde 
değilim,. Adem baba bu llllzo Cok lmmı;ı gi. 
dip bir yerden bir tabanca tedarik etml§ ya_ 
rım aaat ııonra gelerek otelin kapıaı önünde 
bulunan Reıada ateı etınııtlr, t&rzmO..kl ya_ 
zmız pollsin, Cumhuriyet müddelumu.mtai
nln ve dördüncü sorgu hlkJmllğlnln k&nunt 
tabldkaUarma mub&lltUr. 
Kocamı tanıyanlar iyi blllr kt, Reıat ·Alt. 

eay, çok namuslu bir gençtir. TahaUI, terbi. 
yesl yilkackUr. Bugüne kadar hf~blr ktm.e. 
nin bak ,.e hukukuna tecavllz etutt varld 
delildir. Adem baba denllen oahml& hiçbir 
alacak ve verecefi yoktur. Ve Adem bab& 
yazdığ'ınız gibi Bahriııe.ftt otelinin aenkl ve 
blssedan değildir, Bu mütecavlJ:in kocam 

takviye kıtaatı gelinceye kadar mukavemet 
etUler. Nihayet mukavemet kıt.alan, bey. 

nelmilcl kol ve Katatonyadan gelen kolla bir 
l!kte )'etfılp §ehrt asi tÜylklnden kurtar
dıktan maada, lam surette harbedilebllecek 
1:ayrikablll nUtuz bir kale haline getirdi, 

7 - Mftdaba1e kuvvetleri 
Bu beklenmiycn mukavemet karflBJDda, 

fqlıtıer, yenJ bir devreye girmlı bulunuyor
lardı. Teşrinisani, klnunuıvval, klnunuııanl 

aylarında, yani (İspanyaya g!SnllllU gitme. 

Re,at .Akııaydarı yazdığınız gibi 1.000 lira 

1 
Göz hekim 1 değil, bir Ura dahi &lacağı yoktur. Adem 

D M R i .4 d babanın pollate Cumhuriyet müddelumumL r. uı a I a m "'y ın 11ğtndc ve nihayet 2s temmuz 9s1 cuma gu.. 
Beyoğlu • Mis sokağı No. l 5 nU saat H> de Cerra.hpqa baatanulnc giden 

sinin menedilme.sinden evvel) binlerce ltaı • 
yarı ve Alman ukerlert, beraberlerinde hay. 
il harp maıumeai olduğu halde lııpanyaya 

akm etU. İtalyanlar Malagayı aldılar. AL 

1 
Tele fon: 41 5 5 3 ' Uııcü sorgu hl.kimi CeW ve yanındaki 

Pazardan maada her ıün: Öğle- 1 tahkik beyeUne verdlfl i!ade ve yapt1ğı iti. 
raflar da aynen §U aeklldedir: 

den sonra ıaat 2 den 6 ya kadar. ''- Ben e sene evvel t.tanbula geldim. 

---------... -------' Bahrlsefid oteline gitUm. üzerimde bulunan 
800 Tilrk lirasını o tarihte Bahriııeflt otelL 

Kendi kendine 1000 kellme ile 

Fransızca dersi 
Resim: 21 

Le ColffelUlır 
( Berber ) 

1 - Le coiffeur: 'berber. 2 - Les cheveux: saçl.ar. 3-Le patron: ıısta. • 
4 - Le rasoir: ustura, 5 - Un client: bir mit.ştcri. 6 - La joue: yatWk. J 
7 - Le monton: çene. 8 - La mou&e: köpük. 9 - La brosse: fırça.10 -
Le pardesSU8, le su!'tout: pardesii. 11- Le IOf&: u.ıu.11 7«ı~. 12 - Le 
journal: gazete. 

nln mllstecirl bu,unan Ali Memduhtye em&
neten teslim ettim. lstanbuldald fflertml 
bitirdim. lkamet etUğim Bodrum kıı.za.sma 
gidecektim. Ali Memduhtye emane~n tea. 
ııın ettiğim 800 llra paramr latedfm. Ali 
Kemduhl bu paramı bir yere aarfetuflnl 
söyledi. Bin türHl zorluklarla 800 l1ranm an.. 
e&k 800 llraamı &labildlm, Bodrum& gilUm. 
Oradan mektup yazdmı,. Paramı J.ıtedlm, 
Göndermedi. lk1 sene sonra lstanbul& gel.. 
dlm. ~rl kalan t>OO liramı Ali Kemduhlden. 
istedim. 200 lira zorla &ldmı, Gene memleke. 
time ~ttim. Bir sene evvel UçUncQ def& o. 
larak Uç yüz liramı almak için geldim, Ali 
M:emdubtyi ıördüm; paramı utedtm. Ali 
!ılemauht bana "- ne yapayım, param yok.. 
tur,. dedi.. Birkaç ay eonra gene geldim, 
Ali 1de,mduhtyi aradım öldUğüntı ~yledller. 
Paramı bu defa m~r oteli &lan Re1&ttaa 
istedim. Re§&t: " - Ben ııaııa borçlu detL 
Hm, p&l'll. veremem., dedi. Bundan ın.Uteeestr 
oldum ve Repdı tabanca ile Ud yerln.c!eıı 

vurdum. Ben bugüne kadar birçok tnNn wr 
muı ve öldUrmUş bir adamım .. 

ı,te kanunt tahldkata müstenit hldlaentn 
açık \"e acıktı iç ytlzü bundan tbUelUr., Dün 
CerrahJ>aşa hastanesinde yUzlerce haııtaıana 
hademelerin, memurlarm önünde alenen A
derıı. babanın ao~ hA.klml CelAJA. verdil\ 
ifade bu yoldadır. Gazetenizin de yapacaft 
tetkikat ve tahkikat bu s&Terlmt labat ed•-
cekllr. ,.. - ············-···················· ... ··-·· ......... :: ................................ -·-----··---:: oı, doktoru 

li Necati Pakşt 
Ü ~astalarınr hcrgün sabah 10 dan 

l
!I akşam 19 %a kaldar Karak:öy Tilnel 
1 mcydaru Mahmudiye caddesi No. 
~ 112 de kabul eder.. • I! 
Ü Sah ve cuına glinlerı ıaat :~J 
il 18 zc kadar parasızdır. 
nun==s::m::ı:m:==ı:::::w!l!l-~w!!ft!!! 
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11 HABER'in 
ii Şeker 
H k 
1• uponu 
ıl 28 
li Bu ku-ponlan 80 :.eıredece 
:: 
:: ğiz. Onları hergün kesip aaklayı 
:: nız. 30 tanesini bir nrl hal1ııde hl-

1
:1: riktlrlp idaremize sellrenlere hlr 
:: numara vereceğtz. Semra u!U9ıl *<> 
H noml ve arttırma Jammlmnm htq 
Ei bul §Ubesl tarafından tayin oluıı&-

Iİ. cak bir günde bu numar&lar aıum 
•• d& kura çekilecckUr. Hedlyeterl 
ii ceman 1500 kilo ıekerdlr. 
lmAWl&liillll 

i 
i 
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1 
Tifo aşısından 
korkmayınız 

~şadan soınıra husule 
gelen kıırıkhk v e 

Baş ağrlları ve ateşe karşı 
derhal bir ahnız. 
ıaaş Diş v e bütün ağrılara 
karşo lEczahaneıerden 1 ilk 

ve 12 ilk ambaDaJlarını 

• arayo "1ız 

Bina tşlerl llAnı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsU stajyer ta:-

1ebeleri için Orman çütliğinde yapılaca k yemekhane inşaatıdır. Keşif bedeli 
31646,05 liradır. 

2 - Eksiltme 9.8-937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekiı.leti yapı i§leri 
umum müdürlüğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla. 

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğUnde n alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste klilerin 2373 lira 45 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıe müteahhitlik vesikası ib. 
raz etmesi 18.zımdır. 

5 - lsteklilerin teklif mektupların m ikinci maddede yazılı sa..".tten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermE>leri mukte. 
zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2226) ( 4557) 

I stanbul GUmrUğO BeşmUdUrlUğOnden: 
M. A. !.t markalı 6367 sayılı iki sandıkta kanuni saf 212 kilo ağırlığında 

ve 1800 lira değerindeki yün. kumaş Kuruçeşme antreposunda açık arttırma ile 
26-7.937 günü satılacağı ve isteklilerden yüzde yedi buçuk muvakkat temihat 
alınacağı ilan olunur. ' (4556) 

- H<eır akşam - 1 
Bayan 

i ET 
PANORAMA - Bahçesinde .. 

IHllER AKŞAM 
Müniı Nureddin 

Panoıama 
Bahçesinde 

NOVOTNi.de 
Budapeşte Biilbillti 
ve Bay Vuınka 

Viyana gehir tiyatrosundan 
me~hur tenor 

FOREST 
27 Temmuz Salı akş:ımından 

itibaren §arkı söyliyecektir. 

Her öğleden 14,30 a kadar orkestra 
en seçkin parçaları çalıyor. 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş 
1 Daire • Tepebaşı 

-·TiFOBiL-• 
Dr. IHSA" SAMi 

fifo ve paratıro hastalıklınna tutul 
nıamak için ağızdan aiınao tifo hap 
lan dır. Hiç rıh:atsızhk' vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
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11 Sizi Çil ve lekelerden ii 

kurtarır !: 
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Türk Hava Kurumu · 
Büyük Piyangosu 

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

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

DiKK A T: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü alqamma kadar biletini de

Rittinnİ§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki hakla sakıt olur ••• 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN REKl)I 

Dahiliye Matehauı .. 
Pazardan t>qka günlerde öğleden ııonra 

aaat (2,5 tan 6 ya) kadar letanbulda Divan 
yolunda (100 numaralı buııusı kablneııirıde 
but&lanıu kabul eder. Salı, cumartes1 gün 

teri sabah "9~-12" .. atıert baklkl fUkaraya 
mabaustur. Muayenehane ve e• telefon· 
2239A. Kıtlık telefon: 2ı044. 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metlıı 
"e şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postah<1ne karll3ındo 

Her akşanı 
Mem leketin en yeksek sanatklrlarlle blrllld' 

Fi 
T A K S • M Beledıye l b a hçesi nd• 

Bestekar Tanburi Salahaddifl 

Halk Türküleri 
Milli Oyunlar 

Tel : 4 3703 / ................................ 9 / 
inhisarla r umum · müdürlüğünde0: 

Memur aranıyor ~ 
1. - Ankara vekaleet inhisarlar şubesinde çalıştmlmak üzere aflğıdı ~. 

evsaf ve şeraiti haiz olan Hukuk rakülte: i mezunlarından bir memur aJınl ~ lıİ' 
35 yaşından yukan olmamak askerliğin: bitirmiş olmak, vazife ifasır.a 

rahatsızlığı bulunmamak. ııl t tet' 
2. - Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden birini veya birkaÇinI bile c 

cih edilecektir. yet ti 
3. - Talip olanların evralu müsbitclerile ve bir dilekçe ile birlikte nib' 

ay sonuna kadar memurin şulıemize müriicaatları. (4478) 

------------~-----/ 
Kast amonu Daimi Encümenin~e~ 
1- Eksiltmeye konulan iş: Daday ve Araç kazaları merkezterınd~ı 

cak ilk mekteplere aittir. Her mektebin keşü bedeli 29620 lira 25 1' 
2 - Bu işe aid evrak ve şartname §unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, hususi §a

0

rtname. 
B - Keşifname ve rayiç cetvelı. ..6 

istekliler bu evrakı daimi encümende görebilirler. 11'! .~' 
3 - Eksiltme müddeti her iki mek ep için ayrı ayrı olarak ayrı 'ıı~~ 

namelerle 6-7.937 tarihinden itibaren 27-7.937 Salı gUnü saat ona ,.u ,. 
!hale saatinin geldiğinde hükfımet konağında daimi encümende :kS.P .p 
usuliyle ihale edilecektir. ~· oı 

4 - istekliler her mektep için 2222 lira muvakkat teminat vere 'J~'OP ~ 
vakkat teminat olarak 2490 numaralı arttrrına ve eksiltme ve ihale d;iıJJS 
nun on altıncı maddesinde tadat olunduğu veçhile nakit, ist~ ~ 
Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul edilir. t'J 

5 - Her mektep için yirmişer bin liralık malzeme halk taraf~ıd~sıl ~ 
edilmiş ve üç bin be§er yüz liralık malzeme de satınalınmıe olduğtıll ti .r
Iiler cel!lan her mektep için yirmi üçer bin beşer yüz liralık malr.eıı1e • .11 
kabul edecektir. . . ıotll'j/ 

6 - Arttırma ve eksilt"lle ve ihale kanununun 32, 33 ve 34 uncO e tt' 
ri mucibince tanzim edilmi~ olması laz,mgelen teklif mektupları ıbs.l ~~ 
den bir saat evveline kadar vilayet makamına verilebilir. ..ı ~fll 

7 - Daha ziyade tafsilat almak ve şartname ve evrakı saireı~;rt 
isti yenlerin Daimi Encümene ve Maarif Müdüriyetine müracaat~ 
olunur. (2002) (4137) 

Senelik muhammen 
kirMI 

Anadoluhisarında Kızıl serçe so\tağında 1g,fP JI 
6 N. eski ilkme1ttcb blnası 180 _rtlıisıJ 
Fatihte Çarşambada Dcrvi§ Ali Kutrağa sokağında Defterdar .tb 1~ / 
di medresesi 216 ~ f 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralariyle ilk teminatları ,,of>,; f. 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938. 939 _ 940 seneleri mayısı '!" 
dar açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım mUdUrl rfJ#".,J 
rülcbilir. İstekliler h 'zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veY8' rfJ~ 
beraber 26-7-937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encüpıende bul~OO} 

Cit .<4 


