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ın - Japon harbi yeniden başladl 
f" ............................................ Japon tayyarelerinin bombardımanı ............................................... ! 
1 naat Pekrn, 28 (A. A.) - Çin garnizonunun Tlençlnden iki trenle Fengtal'e gitmekte olan 1aoo Japon askerln~n nakline mUma-
1 rnuh etrnesı Uzerlne Pekin ile Çin arasında yarı yolda klln bir mevki olan Langfang'da Çlnlllerle Japonlar arasmda yeniden 
i ~ebeler başlamıştır. 
f ekın Tlyençln arasmdakl münakalat taUI edllml,tlr • 
................ !.!~nçın filosuna mensup Japon tayyareleri, bu sabah Langfangdakl Çin mevzllerlnl bombardıman efmhJlerd'r. . e...-n ............. c,.r·c:ru·s·u .. n·a ......................................................................................................................................... . 

Japon taarruzuna mukabele etmesi 

Ernredi .ldi 

.. 
' 
' 

Çinin işgali 
tahsisatı 

107 milyon yen 
olarak kabul edUdl 

4 .' ' Nankin, 26 (A.A.) - Yirmi doku -
zuncu Çin orduau kumandanı ve Hopei 
ile Chahar siyasi mc;·Jisinin r•isi gene
ral Sung - Chek. Yuan, merkezi hüku-

(Deoomı 4 ıUncü.M) 

aşısı 

Zahid . 
Çelebi 

GUnUn hldl.selerlne dair kıymeUl gö... 
rü§lerinl \'e dU§UnU§lerinl gazetemize yaz 
mak vaadinde bulunmuıtur. ZAH1D ÇE. 
LF.Btnln yazılarını okuyuculıı.nmızm zevk 
le takip edeceklerinden ve onun, kendin'! • 
has olan yan modern, yarı klA.ıılk U81C. 1 
bundan, nllkte ve telmihlcrlnden hO§la.. ! 
nacaklanndan emin bulunuyoruz. i 
ÇELEnrnın yazılan - mevcut olduk. i 

ç& - dalma 1lçUncU sayfamızda bulunL ! 
c&khr. 

ilk yazısı 
Bupn 3 üncü sayfamızda 

"ZahV:l Çelebi buyurur ki:,. 
umumi ba§lrğr altında ''MuharriT 
yetişmiyor!,, mevzuuna dairdir. 

................... ·-·································· 
Dört satnıroa : 
Yer aıtındakl göl 

• 

DUn bir sabah gazetesi Ye,Uköyün aL 1 
tında bir göl, (yani yeraltmda bir göl) bu. 
lunduğunu, bu gölün lıstranca ile Marmara , 

1 

arasındaki sahayı J{aplayacak derecede bil. 
yUk olduğunu yazıyor ve §Öyle bir nuUıat 

'l'ahtakaled"" . . . b l ~ 
ıı ""' Cl>ıayctın Vıtk'I U dııgıı Mkak (y 1 _ .. 

1 
) veriyordu: 

azısı wıcıu.e 
· :j "Bunun ne demek oldugunu blliyor mu. 

t l'unetenin işgali 

4 ~eyyüt etmiyor 
sıı~r Madrid cephesinde 
Şıddetli bir mukabil . \ 

taarruza geçtiler 
(ya::ı8'& ıs 'incide) 

sunuz? BUtUn bu havallde altın madenleri 
bulunsaydı bu ıu hazinesi kadar kıymetli 

olmazdı!,. 

Alı\. .. Madamki bu kadar mUhlm bir ke§it 
te bulunulmuş: ne<Jen derh&l bundan tatt!a. 

1 de edllmJyor Böyle bir gölün 800 _ JOQO 

J 

metre derinde bulunmıw yalnız Ye,Uköy, 
Bakırköy ve lst&nbul lı;in detJJ, l&tanbul 
surla.rmdan Merice kadar engin bir Kerbell 
gibi uzanan bUtUn Trakya içu; hakikaten 
bir .nlmetUr. Eğer doğru ile tabii. Değil&' 

bu gazeteye dehıetıl bir ceza vermek llztm ! 
Zir& böyle mesut bir haber hem lstanbulda 

hem Trakyada insanın yUreğlnl o kadar l 
tatlı t&tlt hoplatrr. ki bunu takip edecek bir 
hayal kmkhlı bUyük bir f§kencı: olur. 

il.ABER 

1 ? 

Curnhurroisimiz Atatiirk diin Modada yapılan deniz yarı§larrnı hu::u.rlariyls 
şcrojlendirmi§lcrdir. Yan§üıra dair ta/sizat 1 inci sayıfamlZilııdır. 

Hıfzıssıhha Reisi teminat veriyor: 

Tifo korkulacak 
derecede değildir 

(Ya.zı.sı Jı lincUde) . 

40 artist mayolarını arıyor ! 

1592 
Liralık 

Muhtelif 

·hediyeli 
olan 

B~ mUsabakaya 

muhakkak 

iştirak ediniz 

Artlst : 18 Mayo : 18 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidiı ? 



ız 

2'~ Sil,/asa: 

Japonları biz nj.ç~n 
severiz? 
Va~an : Nizanıettln Nazi/ 

Bu ağustosun dördünde, Japonya. 
talim ve terhiY.e filosuna mensup iki 
geminin !stanbula geleceği haber veri. 
liyor. 

Kontır Amiral Kağa'nm kumanda 
sı altında Japon deniz talebelerine 
ve mühendislerine bir yarı devrialem 
seyahati yaptıran bu filo Boğaz sula
rında Uç gün !kalacak ve bu müddet 
zarfında İstanbul festivali de başlamış 
bulunacağı için ayın yedinci gecesi 
Japon sanatına tahsis edilecektir. 

Japon gemicilerinin spor ve sanat 
nümayişlerinde ne dereee muvaffak 
olduklarını, bundan on bir yıl önce 
gözlerimizle görmek fırsatını elde et,.. 
mi§tik. O zaman da. gene uzak şark 
imparatorluğunun genç denizcilerini 
dünyada. dolaştıran bu gemiler, lstan.. 
bula gelmişler ve Hamidiye kruvazörü 
müzUn yanı başında, kızıl güneşli ban
dıralarını dalgalandırarak birkaç gün 
denizcilerimize ve §Chrimizc misafir 
olmuşlardı. 

On bir yıl evvel Japon talim ve ter. 
biye filosunu getiren kumandan, A.mi. 
ral Yamamuto idi. 

Kısa boylu, tıknazca, başı usturay. 
la kazınmış, gözlerinden zeki fıokı
ran, giller yüzlU, §akacı ve fevkallde 
eık ve sempatik olduğunu hatırladı. 
ğım bu amiral, adını unuttuğum bir 
nişanı, tlniformasının kalbinden dört 
parmak aşağıya tesadüf eden bir yerJ. 
ne ili§tirmeği asla. ihmal etmezdi. 

Amiral gemisinde verdiği çok parlak 
bir danslı ~yda konuşurken bana ''Is. 
tanbula bir defa de. Abd.Ulha.mid dev. 
rinde geldiğini, Ertuğrul korvetinin 
feci akibetinden sonra mUtcveff a. Mi
kado Motso. Hito'nun Osmanlı impa.. 
ratorluğu ve Rus - Japon harbinde 
Cosima adlı bUyülC deniz zaferini ka
zanmı3 olan b~ amiral Togo donan.. 
mmımın harp subaylarından olduğu.. 
nu,, söylemi§ti. 

Birkaç gUn evvel Cumıiuriyet ga
zetesi, bu amiralm memleketine dön. 
dükten sonra İstanbul ve Ankara zi. 
yaretlerinden bahseden bir yazısını 

tcrcfunc ve neşretti. Onu okuyanlar 
amiralın doğruyu olduğu gibi yazdığı. 
nı, burada halkın tamamile kendiliğin. 
den izhar ettiği samimi ve saf dostluk 
!arın ve İstanbul gazeteleri tarafından 
göstreilen dürüst dikkat ve hassasiye
tin kıymetini unutmamııı bulunduğu. 
nu ve bu hakikatı vatandaşlarına. bil
direrek, vatand~larmı tenvire çalışa.. 
1·ak ödemeği düşünmüş olduğunu el
bette anlamışlardır. 

Amiral Yamamutonun Ur.erinde, 
~Iilli Şefimiz ve ilk izleri çorak top. 
raktan yeni yeni fışkırmağa başlamış 
olan Ankara büyük bir tesir yapmış.. 

tı. Kısa ·boyu, tombul vücudu, nişanı 
eksik olmayan üniforması ve gözleri
ni daima _çekik, ağzını daima. açık bu. 
lunduran ebedt tebeseUmU ile ll.stanbul 
halkına pek sempatik geldiği için ga.. 
zeteler Ankara dönüşünde onun inti-

balarma büyük ehemmiyet vermişler 
ve ;}>irçok muharrirler Pendiğe, İzmi. 
te kadar gitmek fedakarlığında. bulun 
muşlardı. Hiç unutmam. Erkenden 
uyanmıı, bizi kUçUk siyah Uniforma. 
sile kompartımanında kabul etmişti. 
Ve bermutat ni§annu sol elile okpya 
okgaya söze başlamıştı. Sonra "ga
ym,, ları l<eskin bir "'hr,, sesi ile gırt. 
lafından çıkararak: • 

"- Gazi.. Gazi.. Ga.zl..,, 
Demlg ve mUtemadfyen Milli Şeften 

bahsetmişti. Biribirinden romantik 
mUcadelelerinin safhalarını binlerce 

kilometre uzaktan hayran hayran takip 
etmı, olduğu bUyUk adamın kendisine 
tamam bir sa.at bir çeyrek hasretmig ol 
maamı nasıl bayramlıyacağını bllemi. 
yordu; 

"- Ma.reeal lvao Oyama'dan bU. 
"1lt ve modem hir asker .... Ateı gibi 
ve genç.,. diyordu. 

Ona lkartı g&terdlfimlz allka o 
gtba &J.Dl trenle Utanbula dönen Fran
sanm on rbir yıl evvelki Ankara. büyilk 
elçili '.Alber Saro'nun (biliıhare başvc. 
kil oldu, şimdi nazırdır) gözünden kaç.. 
mamı§tı:. HaY.darpaoaya yaklaşırken: 

Amiral Yama100to 

- Doğrusu kıskandım ...• demişti _ 
Acaba bu kadar gazetecinin Fransa se
firine soracak hiç bir sualleri yok muy 
du?. 

Amiral Yamamuto'nun gemisinde 
ki ziyafetlere ve danslı çaylara, bu gL. 
bi davetlere gitn\emeği itiyat et.ınig o. 
lan lstanbulun bUtiln birinci smıf ga.. 
.zetecileri yani ga7.ete sahipleri bqmu
harirler ve tahrir mUdUrleri iştirak 
ctmi§lerdi. 

Allah rahmet eylesin Siirt mebusu 
Uahmut, Hakkı Tarık Us Yunus Na. , 
dJ, Asım Us, Daver amiralle şahsan 

temas etmek nezaketini göstermişler. 
dl. Birlikte resimler çıkarmışlardı 

ki ibu resimlerden biri Yunus Nadinin 
amiralden Uç parmak uzun boylu ol. 
duğunu tesbit et.ınlts bulunmakta.dır. 

Amiral Yamamutonun makalesini 
okumak bana bütün bunları hatırlattı. 
Şimdi gelecek olan yeni dentı talebcle. 
rl ve yeni mUhendislerle yeni amiral 
burada hem §efletden, hem hük1lmet
ten, resmi hUviyetlerden, hem de halk·. 
tan ayni güler yUzU, ayni iyi ev eahip~ 
Iiği, ayni misafirperverliği görecekle-
rina emin olabilirler. • .. 

Bu dostluk ve alakanın mahiyetini 
tahlile kalkıgırsak eu Uç büyUk hidi. 
senin Japon milletini Türk milletine 
sevdirmiş olduğu neticesine varırız: 

1 - Müteveffa Mikado Motsohito
nun bilyük irade ve azmlle "yeni Ja. 
ponya,, nm uzak §arkta. belirmesi. 

2 - Batmasından evvel ve sonra 
Ertuğrul harp gemisine ve onunla be. 
raber TUrk denizcilik tarihine giren 
bedbaht vatandaşlarımızın feci ııse~ 
camlarına ve hatıralarına Japonyada 
gösterilen yüksek misafirlik, siya.et a
laka ve insant dikkatler. 

3 - Mikado ordularının Karada ve 
Mikado donanmaamm denizde çarlık 

Ruıyasmı bUyUk bir mağlö.biyete uğ. 
ratmış olma.et. 

Bu sebeplerden fkbıciainl Japonya 
geçenlerde eehit TUrk denir.ellerine ya. 
pıla.n gUze! abideyle bir kat daha kuv
vetlendirdi. 

Japon amirali Togonun Coeima'da 
çarlık baltık filosunu ~mha ve general 
Nojinin PPort Artur'da general Stos
sel'i mağ~fıp ettiği ve mareşal Oyama. 
nm Mukdcn meydan muharebesini ka

zandığı gUnleri Türk evlerinin Tokyo 
sokaklarından çok daha. bilyUk bir 
neıse ile tes'it ~ltiklerlni hatırlarız. 

Ben o sıralarda kUçUk bir çocuktum. 
Dramada Na.zifi adlı ilk mektebe de. 
vam ederdim. M e k t e b i n baş 

m u a 1 l i m, i rahmetli "İbra. -
him efendi,. sarıklı idf ama Tuna. bo
yunda harp etmi3 ve orada bir karde
şini §ehit vermiş bir eski askerdi de. 
Derse birer girmez ilk i§l Moskof. 
ların harbi kaybedeceklerini söy. 
lemek olurdu. 

Ben ve arkada§la.nm o sırada 
bunları anlıyacak yafta değildik ama, 
hocada Çarlık Ruayaama karşı öyle 
dehşetli bir kin vardı ki bu kini ta.vın.. 
da tut.maktan vazgeçmiyor ve bize 
telkine çahemaktan kendini alamıyor
du. Eve döndüğüm zaman ~hocam. 
dan az şiddetli bir Çarlık ve panısll-

. Nizunttin NAZiF. 
(DIM:lmı 4 flncflde) 

_,/HABER - ~lCşam y,os!ası 

,_-______ R_a __ d_is_e .... le ..... r_v __ e_f_ik_i_rl_e_r_ •• _ • ...._ .... I 
Din t icareti! 

Filistinde ayrı dinlerin ve mez
heplerin eyrı iman simsarları 

Yazan : Burhan Bl}lge 
Dinler hak mıdır değU mit Hangi '1ln hak 

dinldlrf mm dindardır, kimlere dinin ıu_ 
zumu yoktur! İnsanlık ve onun büyUk !i. 
lozonan, daha on binlerce yıl, bu suallerin 
ba§ında buluprak dibinde ayrılacaklardır., 

Fakat FtllsUndc, bu sualler Uzerindc uzun 
boylu düıllnmeğe, büyUk mUtetekkll' ve mo. 
zot olmafa !Uzum yoktur. Çünkü Fillııtlnde 
dinlerin kendileri gltmlı fossilleri knlmı§tır .• 
Peyıamberler suıımuı, din çarşılarının alm. 
ııarları konu~mal!"a başlamıştır. 

BeyUllAhlmde !sa doğmuş derler. Halllür_ 
rahmanda. İbrahim peygamber yatar. İsa 
Yahudfdlr. lbi"'ahlm yani Abraham, keza 
Yahudidir. Fa.kat bu iki mukaddes yerin 
biri hrlstiyanlara biri mUslUmıuılara aittir. 

Kudüste Kamnme kilfaeııl, ''Ağlama dlyn:.. 
n .. ve "Haremi §Crif., ldeta yanyanac.'tır. 

Hepsinin kap~ı Allahın Cennetine tttıltr. 

Fakat, Yahudi, :\füslUman ve Hristiyan. bL 
riblrinl doğramak lçln, bu kapmm önünde 
fırsat bekler. 

J{amamc klli;eslne, hiçbir hrlııtıyan mez. 
hep fazla kandil asamaz. Hlc;:blrlsl, kendine 
bir kapı açamaz. Katolik marunt. kıptt, or. 
todok~. ermeni ve daha ne kadar hrletıyan 

mezhep varsa, bu klllsenin içine, ihUraaları. 
nı ve egolzmlerfnl de beraber ıetirmlşler

dlr. Klllaenln fçlnde öyle kavgalar etml§ler. 
dlr ki birlblrlne emniyet edemedikleri için 

mabedin ane.htarmt bir MUslUmana teslim 
eylemişlerdir. 

Kamamc klllsesl lle BeytıllA.hlm klll11csln. 
de, kandiller sayılıdır. Hlc; blr mezhep bir f 
tek kandil daha yakamaz. Hlc; lılr mezhebin 
papazı ötekinin kandiline el .ııUremez. 

Böyle bir din ocağına yaklaımıya görU. 
nUz. Etrafınızı rehberler, kartpostalcılar, 

dilenciler arar, Eski Galata rıhbmma ayak 
basan yolcu, lıamallar tara.tından paralan_ 
mak tehllkeal geçlrlrdl. Galata rıhtımmm 

hamallan nizam nlbna almdı. Fakat Fills. 
tını!ekl mukaddes binalara sokulacak yolcu, 
bu tehlikeden henUz klırtulmamıştır. Bunla... 
rm fçinde ve kapısında öylesJne bir d1n Uca.. 
reU yapılmıı.ktadır ki, bunun ı,portacılarm. 
dan kcaımlzl veya canmtzt kurt&rablllrslnlz 
ama, dine ve '.A.ılaha olan lUliadmızı bu para. 
ya uzanan krvnk tırnaklı eller, mutlaka ör_ 
ııeleyecekler v~·ıJ>iııleteceklerdir, · 

Esasen, 'bu fllısUn dediğimiz avuç fçf ka 
dar yerde d!Jiİer ve mezhepler, tam ıta:drolu 
olarak teman olunurlar, Hepslnln mabetleri, 
lyinlerl, papazlan, hahamlan ve hocalarr, 
kitapları ve mukaddes eualart orada mev. 
cuttur., 

Yıllar ve lhUraslar bu mozaik!, azamı çe_ 
1IU1fe rötUrdUkten başka, o zeminin Uzerlne 
ktnln harcı lle de perçinleml§tır. 

Flllıtınde şeblrler blriblrlne kUskUndUr. 
Ve evler, blfiblrlne dUşmanca ve iğrenerek 

bakar. Bir yahudl, mUslümanın aldığı dUk. 
klnd&D seyUnyaft tedarik etmez. Fırının 

kapw önünde birlcten mtlalUınan ile hrlatL 
yan, kuabm tSnUnde blrlblrlerlndcn ayrılır. 
lar. Şu lokantada yalnız yahudf yemeği ye. 
nlr, Bu kUçUk d1lkk!nda y&lnız mUslüman 
karnmı doyurabilir, Ve oruç denince, mUs
lllman, yabudi ve brlııUyan, gene blribirln.. 
den ayrılırlar. Arkasından. kendi aralarında 
iblr kere daha ayrılırlar. Allahm oruçlu Ka.. 
tollk Ue oruçlu Ortodol<a fı:ln kabul saaUerl 
ayrı olduğu gibi ıiln'l mUslUman ile tll mUs. 
tuman tçln de farklıdır. 

BUtUn bu in.sanlar, hep ayni Tanrıya tap. 
tıklart halde, onun adına blriblıinden nefret 
eder. Halbuki, çoğu aynı dlll konuıur. Ve 
çoğu, aynl kandandır. Dinler ,.e mezhepler 
fnııanlan Tanrmm önünde blrl~Urecekleri 
yerde, onları kendi din ticaretleri yüzünden 
dağıtmışlar ve ayırmışlardır. 

• • • I 

FllüıUndckl ınıanlık, en çirkin ve en taıı. 
ılz 1.na&nlıktır. Yahudi, ''Ağlama diyan.,na 
kıı.t'umı daytyarak yukarda duran "Haremi 
ıerlf .. yani Salomonun vaktile inıa ettir. 
miı otduiu mabede .alt saba tekrar yalıudL 
terin eline geçsin diye dua eder. MüıılUman 
bu aabadaiı kendinden baok&.aı geı;mesln dL 
ye eli ııopalı bekler, HrlaUyana gelince, o da. 
bUtün ''Arzı mukaddcs,.ln mUslUman bir 
devlet elinden alınarak hrlstlyan bir devle. 
tın el!ne geçme.sine sevinir. Bu ne haldir 
Ve bunun neresinde Tanrı sevgisi ve dindar. 
lık dedlflmiz derin gUnUl Urpcnnesl vardır" 

Hcl!!, bir Kemalist için! BiT.in Şefimiz, or. 
todok.ıı hrl9llyanlık ile silnnl mUslUmanıık 
arasındaki lüzumsuz bir kavga dursun diye, 
Ayuotyayı cami olmaktan çıkarmış ve 
"mUze .. yapmt§tır. BUllln Fllstlnl, lnııanlan 
da beraber olmak üzere. •'mUzc., i!An etmek.. 
ten başka çare yoktur. ÇllnkU orada ııayısız 
AyMofyalar me,·cuttnr. Ve din için kavga, 
iki komıu arasındaki tavuk yahud otlayan 
inek kavgal!ı kadar ucuzlamış. scflllcımı, 
ve mana..sınıtıın uzağa dU3mll~tllr. 

Sallhaddln ile Aı;\an yUrekll Rlıarm bir 
zamanki karııt&§malnnnda o kadar destani 
bir heybet vardr ki, asırlarca sonra bu mev. 
:ı:u, Mııaing tfhl bir adama Natban gibi bir 
eMır ya7.dırabllml3 ve insanlık t?d('blyntına 
tolerans fikrinin <'n dcJtt?rll anıllarınr\l\n hl. 

rlnt kazandırmıgtrr. . ~ . 
~ınanrn bu dağ havasından, §imdi eser bile 

,, 
' · I 

bulamazsınız .. BUWn akideler, bir çukura 
yuvarlanmııtır. Bu çukurda taarı:un elmlıtlr 
Bu teat!Un, orada Y&§ıyan insanların balao
larmda muhabbet bırakm&m.t§, ıılferlerindc.. 
ki çalışma ve Y&.§ama arzuııunu kurutmug, 
Ye, Muaanın adalet getirmek iatedlfl, 1ııanın 
çarmıha gerlldlği ve Muhammedin taze ı. 

man aşıladığ't bir toprak üzerinde, §imdi, 
çirkin dikenler gibi çirkin ihUrular vo kin. 
Jer bfbnlfUr 

Fillıtınde,. yahudi llo mUstuman, J.Ubnan. 
da Marunt Ue mUılUman, blriblrlne hayat 
hakkı t&nımamaktadtr. Biraz daha ötelere 
gideracntz, kıpU ile ınUs!Uman yahut §lt ne 
sUnntyi gırtlak grıUağa. bUlursunut. İşte 
dinlerin demeyeceflm fakat dinlerin Uca. 
retlnl ellerine alan haham.lann, papazların, 
ve yobazların ma.rifetl bu olmuıt:ur 

Halbuld, bu tallıılz insanlar, eter.din kav. 
g-a.mu yapmasaydılar, daha do#nısu, eğer 

menfaat ayrılıklarmdan doğan kav~alarmı 
Tanrınm huzuruna kadar taşımasaydılar, 
medeniyetin, refahın ve bahliyarltğın haklkt 
aahlpleri olacaklardr. 

Din iılcrlndc l<aba sofu olanlara, itikat, 
ve imanı tawıııupla karııtıranlara t&\•slye e_ 

derim. FillsUnl geT.Slnler Karlsbadda naaü 
yağlar eriyorsa, KudUste ·de ııo!uluktan ve 
taassuptan eser kalmıyor. Ve insan, ULikliğin 
hem hayat hem Tanrı sevgisi baltımından, 
yUksek mana.sınr anlıyor. 

Filistin ve Ltlbnanda Yll§ıynn insanların 
din aynlıkları yUzünden çektikleri ıatırnpla.. 

rı gördükçe ve şlkAyeUerinl dinledikçe, bana 
öyle geldi ki, cenubun ~imale ve §arkın gar. 
ba göndercceğ-1 lılçblr §ey kalmamıştır., Şlm 
dl, aksine ııımalln cenuba. ve garbın ı:,ıarka 

yeni bir h:ı.yat dUstüru göndermeleri JAzrm. 
dır. Bu da, l!ikliktır. 

Ta ki o gönülleri boğan taar.'On dağılsın 
ve hayat namma esen taze rUzg&rta.r, insan. 
larm ıönUllerfnde, hayat için de Tann için 
de yeni ve hem temlz hem gentı sahalar ha.. 
zırluın. (Ulus'tan) 

iki vapur 
lkl \'apur hiçbir iskeleye uğramakaızm B 

limanına gitmek Uzere A llrnanmdan hare. 
ket ettiler. Bu iki liman araamda 9000 kilo. 

metre mesafe vardır. Ve her iklal de B JL 
manmda 7 gün duracaklardır. BlrlnclBI gl. 

derken aaatte •o kilometre advette de sa.. 
atte 60 kilometre yol almaktadır, 

İkincisi ile hiç dettomekıılzln 11aattc 411 1 
kilometre yol yapmaktaysa da makinesinde 
bir bozukluk dolayıslle :ı ııaat yoldan kalmııı 
tır. Bu iki vapurdan hanglsl A limanına da. 
ha <;abuk ül:Sncccktlr. ? 

Bu bllmccemizln cevabı yann nüshamız. 
dadır .. 

Puro cıgara lan 
20 tenunuz tarihll Arap saçmm hallidir: 
tıte meselenin halli, ve be~ kardeşin aldığı 

kutuların kıymetleri ile adcllcrl: 

1 liralık 1,:iO liralık 2 liralık 

Birinci karde11 ,. 8 4 

İkinci kardeş 2 

UtüncU kardeş 2 
DördUncU kardeş 3 

6 
( 

2 .. • 
Beşinci l{ıı.rtle§ 4 ,, S 
Bu bllmccemlze gelen ..:evaplann hlc biri. 

si doğru değildir. # ' 
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3latµJta iiit 
... t' 

Oyun . ·tsJıb d 

D A..'\!A gibi, bilardo gıbı art· 
olmayıp düşünceye, ~ lı

te dayanan oyunlar hiç bir . '/IJf o~ 
tekiler kadar revaçta değildıt· l.Jll~ 
dukları için mi? Şüphesiz zor~~ 
nnm da tesiri var. Fakat az O) değil 
larırun sebebi bence yalııIZ btl J"(ie f 
O oyunlarda yenilmek, ötetdlt.. bııııtı 
nilmckten daha ağırdır. ~u ra~tı;I'· 
talihsizlikten bilmenin imkıın1• 'iıı ııll' 
Yenilince, kendinizi avutmak ıÇt bil~· 
takım sözler bulursunuz; fakıı.·r,de b~ 
ı k . d ı d ~ını sı ~ arın pe yerın e o ma ıg . uzilll 
lirsiniz, ne kadar söyıc.rscnız 
nüz o kadar nrtar. . o,~ı-

Damayı, satrancı sizden ıyı 1 • !,,_ 

yan herkesin, sizden akıllı o~~ 
zım gelmez; hatta a.kıl hususuJlyıııııst· 
halli denecek kimselerin de o~JııJs!ıDJ 
da usta olmaları kn.bildir. }( ıcs şl) 
bir tek yere bağlamışlardır; ~ıı.11'~ 
Jcrc bakmadıkJ:ırı ıçın or b'ıııteıı 
ilerlemişlerdir. Fa.kat bunu 

1 scı~1 
de, mağlübiycttcn duyduğuıı'1Z rd&ft O' 

azaltmaz; çünkii o adama, Jlle~ıı~; 
kuduğunuz sahada. mağlup 0 ~tı 
nuzdur, o anda haysiyctinizin,,Ji ıı~· 
ncfsinizia asıl ehemmiyet verdı8'0JJ(1sP 
ta da budur. Başka sahalarda. ~,_ 
ne kndar üstün olursanız oJıııı, 0 d~ 
• d v·ı · · B k d. keıı Jt· ua egı sınız: unu en ı 1ııı· 
itirafa mecbur oiursunuz ,·e.b~81ıf' 
lo duyduğunuz acı sizi, ötckı·rıJU~ıerl' 
da belki IYlUhakkak olan üslU 
nizden bile şüphe ettirir. . . duş~· 

Dama, satranç, bilardo gıb~,_ b, 
ceye, maharete dayanan oyunl .~· 
le insanı alçaltan bir taraf '118 ııı 
Günkü, "combir.aison,. !arının t1 iıid' 
tennhi d~necck kadar çok oldllğ ~/. 
edilmesine rağmen o oyunlar da~ 
mahduttur. B'rkaç yıl oynıy&JI ~o 
hep bildi~i. birkaç kere kal11ıa ~ ,,ı 
duğu zorlukhu·la karşıla,şır. Qe al"~J 
seferinde ~ir fark vardır. f ,.., 
faı k o kadar kUçüktür ki ch~;i' 
ve:rilmeğe değmez. Zaten ° 181 ~ 
içindi'.' halle<lilecek yeni zorluk 6~ 
yanlar pek azdır; çoğu oyıınu,d~ 
oori alı§!k oldukları ve kell 
ınuva!fakıyeti kolnyl~tıro.C~ 
dökmeğe çalışırlar. . d trf' 

Talih işi oyunlar ise, bır .. ~uıı ~ 
kada-;, poker bıtisna edilirse. btı ,.tf 
tün mahduttur. Kendini onlara. ~,f' 
onfordan zevk alıp onları~ pat~ l 
mak isti yen adam, hayal mi pC bi! 5-
mn.k istemiyor demektir. pokc:"tıl! çıı 
reccyc kadar· müstesnadır acd~tll, 
kü pokerde - bütün ıavahir~ r ıJ oıı6' 
kiı.ğıdm rolü azdır; daha dogı;u:,tıııl, 
kağıt ancak bir vesile, bir 'ıı deg 
asıl oyım elinizdeki kağıtlıı 111ıı~ 
karşımz:lakinin ruhu, hücuınıı r.:ı~. 
b~le kabiliyeti ile oynarsın~7~dif• ~ıı 
büyük bir mikyasta, irade 1~1 1'ı;ııı1 
nun içindir ki onda. hislerini snf\ ııd 
sını bilen, sezielcri kuvvetli 018 

11,., 
lar, ka~ınır. Cnu ~öyle oynıın191< ~~~ 
le oyna.malı diye kaide Jtuı'JJl~ ~:ı~ 1 
değildir! Her oyuncu, sizin ' 0 Df' 
nı7..dakinin kğıı.Iınd:rn ?.iyncir. 1,t ti . . dak' . ruh ıııı -~' sızın ve karşınız ının . dctÇ"-' 
bağlıdır. ra~at bu da bır , 
kadar .. ~. .1111cl11 , 

Oyunun f cna olduğunu bı ıeıı 0'ıı 
ameli hiç bir faydası yoktuı'·;erıııÖı 
nıyanların hemm hepsi h rıııJJI'~ 
&ikay~t t<ler. c. iptiladan k~ •' J1 
isterler. İptiladan kurtu}lıl ~:'1 
mi? La Rochefoucauld'nutl o P" 

gibl biz onu bırakamayız, ~,4f~ 
bırakır. NurııUll '9 
CskUdarda yaJJ~~,4; 

Bu sabah tlakildarda Se1arıı:,c:ı~ 
desinde 387 numaralı Kirkor ~ , 

vde ti' yanın mutasarrıf olduğu e bıre p> 
çamaşır yıkarken b3ca birdeı1 ,ur· ~, 

rtJ1ı, '" tuşrr.:.ı~ . &1c.vlcr kaplaınay! ':t· r.:l') ,~ 
esnal:b Üsküdar itfaiyesi yetı1~.r fC •• tt.1 • 
gın büyümeden söndürUlrnus 
tahkikata başlamıştır. o'> 

3208 <*5 ·ıt•i 
-----------~ tlt' l.,. 
Bulgar alfabesi sadelefadeıd~~ 

Bulgarlar, Bulgar yazısı 5 dif· ,~ 
mek t~!ebbüslerine girişmişler 1 01'' 
arif nezaretinde bu işle m~tg~ırıı 
bir heyet tcıekkül etmiştır· ,ıı ıf 
bazı tashihler yapılacaktır~ ~'f' 
heyette Bulgarların mUhiın e t 
larr, dilcileri vardır. ,ııl11 

Bu arada geçen ıene dil ~~p 1 

mıza Bulgaristan namına ~ j1'il' 
rak etm.iı genç Bulgar alırt1 

t heyete i§tirak ettiği sanılıyor• 

j 
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'i~ -- ..... üş/im : 
ll<~iııll:ere fiŞi 

nıı 9özoeıre 
~ ş~ş R 

hkı Utunıarınd 
a habe :ı-n soluyarak, kıskanç-

n r Verırler · 
. - •\e . 

l3ul1l:kl SSaınlar him .. .. ' 
t Hı erinde aye goruyor ... 
OtJ" nvek·ıt . Uk!ere tabı a c lere, genel direk 
tıne 6() Ura olar alınıyor .... Küçükle-

41ayh al:~ ?ağlanıyormu§: 
k - Vayı iı·ı kınayeler yaparlar: 
e~lacaıtınış? .. ~pler onlardan geri mi 

bette o 1 nlara da msuuı 18.zım 
SU ... n ar d · --.ı 

llla.r bari, a bır yağlı kapı bul-
Araa · 

h1tt a sırada bö 1 
ettiğin . . Ye hasetlerin zu-

~it olıırue, ıstırkabların kabardığına 
1 Vekuı~ 
lir: lan kulağa dedikodular o. 

8e ..... 'F'aianca f 
1:\. Selerin b ' alanca, falanca mües-
•. utbo aşında esk. 

. . 

geçilıtı . JI 

sebep olan 
Tepebaşın~a~i duvar taşları 

Bir faciaya 

• 

3 

1tıınunınm11111111 """""""*""""111t1nnu9lttltttltftlı'"'"""""umm.......,... • .,.. 

KURUN' da 

Kedi ·mUcadetesln~n 
kanuni tara.ı 

Bu kedi kauiamı ımlısınue, • .ı..ısanlık duy • 
ı;usu ve ahlt\k dUsturıı.,nun muhtelif cephl'. 
ıerdcn ı;ôzönUncle tutulması, gerektir. l:fü tl. 

ruda kedilerin eza ve cefaya ıığramalarınııı 
insanlık duygusuyla telifi kabil olmayışını.ı 
yanı sıra, bunlnrdan pek çocuğunun çalm. 
mış olması ela, ah!Ak duygusuna uygun so. 
rUlmlyecek olan cihetlerden blrldlr, Beş ku_ 
ru§lt tamah ve tenezzUI edenler, sahipli olan 
kedileri ll§ırmnkta hiç tereddüt etmeden ha.. 
sis kazançlarını arttırmağa glrl§mektedirler, 

Her iki cihetin kanunla allkMı dereccsL 
nl de, bu sırada ayrıca hatırlamak, yertndo. 
dlr. Ceza kanunu, hayvanlara eza ve cefa 
edenler için ceza koyduğu gibi, bırmzlık için 

t lcuıarı . . ı ~porcular var. 
ltıyorıar. A~·'SÇılerı, denizcileri ka 

\Ilı. \'uC\J.ller· _a ıalere yerleştiriyorlar. 
;,li~Yle te~ın .maddi kuvvetiyle. çe
ııı fesYoneı h aruz eden gençler yan 
h_eğe efendi ale getiriliyor da ne de. 

Kaza yerini temizligenleı in dikkatsizliği yüzünden 

O civardaki mezarhk sokağında, etrafı hakiki 
bir mezarhğa çevirecek büyük bir tehlik·e yarattı 

' de _ bunu herkes bilse gerek - ceZA tayin 
etmiştir. Halbuki, beş kunışa can atanlar, 
her iki ııuçu işlemekten de kat'iyyen çekin. 
mlyorlar. Bu yllzden neredeyse açılmMı muh 
temel ve mUmkUn meohut suç davalarında, 
suçluların, kendllcrlni rnUda!aa. yollu, bele. 
diyenin i!Anına ne dereceye kadar sı~abL 
Jeceklerl, adil makamların takdir edece~ 

bir meseledir. Ancak - kanunun ~nçe."ln. 

den yakalarını sıyırabilmek· tell§mdeyken 
- bundan bahsedecekleri tahmin edlleblllr! ~ltri.ni m, nedemeğe fikirlerinin 

~~dinı :aathaYallerinin yüksekliğiyle 
1ı de ..... 1 erenıer yardım görmesin? 

..... ı ar g·b· 1 1 Yardım görmeliyiz! 
:sana • • • 
Gô Sorarsanız. 

d .rsUn! ... t . · . 
Un gôrsu , Inkanı varsa hepsı yar. 

Jaıı n .... Hepiniz g·· ·· .. · ı · orunuz ınşa -

atr ınur 
~ k!Upte k 

1 ~nn çıkarılacak. Falan. 
l'aeı kalfas endıni gösteren bir kundu. 
~. Aına ~·bu takımda tebarüz ede
!ıoraio :çarenin kazancı gu"nde iki 
du. 11 l:Ulb 
~1. Bu d 1~tı Yemesine bile müsait 
'Ye k e kanlıyı alıp falanca mü. 
.\1~1' li:pı kethüdası yapıyorlar. 
!~ ltaıacak ~~:ında cemiyetin gözii 
ı:aıt bir hah . en bu para cebine ko. 
~ ~Uk b'ı· ~l§ de değildir. Bir hiz· 

a ı ldır li 1• 
"- b' · e al olsun! 
"'b.i ır ressam b · "•t Ç\n ı:ıa~- lr tablo yapıp 

' • vtll'Hl"'U? ~l d • . ilahı 1 • • .... • n a em şahsı ser. 
~l,f "' ~ t-rııu:ı siııari§leri bu ı k 

iı. "'nıııe 1 so u 
)' • •\\ lt\' re nce bir kan Uı.bakas1 
aPliııı. 'Yor, bari bunu da devletçilik 
ffer . 

rıı· 1st·r ı kuı· ı adeli kitaptan bUt" b· ı·ııh un umu. 
ıre a~u ı .. 1 ~ b" .. ter ~ ttıisha • ..;, utun mektepler~ 

C:tı. • alınsa aa -Uell'f .. 
•1 ıta •u ı ve mu-

?i; . Yrıltı1 zarar nııd ., 
çın .. ır. 

Oa . g\lz kalır? 
tiı k rıp bir a3z i 't . 
\'e' "!11 "'ö"•Pı·e . §l rntştirn: Elemtere 

ı:I'-, w !ilŞ! b' .. . 
ııa .: ın1iyetlc bir·: •. ır munevverın 
lıtn: ?. likiltliğini .. 15.tidadın kazancı. 

&el!r. gorUnce, hep bu ak. 
barı 

te il\ ~ıı dunguı b' 
oı,., <lddi, tnann • ır herif:- cemiye-

··ıa·ı· .... vı en ur k b. a,l>.ı ~n - l'"k . . a ır faydası 
"a bı 0 gıbı rn · lıır. •nlerce lira ırasa konar, 

d ' llerkes b Yı çatır çatır kaza. 
er n· unu ola.ga . 

~aı-- ::- ınUte~h· . n ıış telakki e. 
L ık bi lt fı tar'b• d •• .. } 
ııa~·atı r Yutturmaca 1 ın e çuru ~ 
tim nd:ın nıaad Yapmış, kendı 
ıııı.,·ı t.I>· eı den nı .. ~ YUkarıda bahsetti
l11ı- 1 'llni enın· u ~kkll yedi göbek 

a la . 1Yet altı 
ad'\~· lıJı ! bra\'o, na almı§tır. "O-
~ ~I l! llir., :tufas . ., derler... Sonra 
~ e e"1sn.ıin:ıe ının, çalışmasının hak 

an b' n lllek p 
Çareye· a.rtnak fazla ka 

ı ...... Çık . 
Una, • çık, çık 

c.· •• - diye r> •• •~ık! Bak herifçi oğ· 
·~0l'led· 00?. dıkerler · 
lme ırn Ya: • 
'> llltere ff 11' 
q.enı . '1• 

göılere şiş! 

~il.·Nill 
~etr~l'lç aşık 
Vur8 stnı başına 

'l'aJtaı "ak 
'ı llı ltlde ~llızıı..- ya r a la d 1 
le e\'<ıe .,.kkaı 
d dUıı l' Oturan li 80katuıda 28 nu. 
~rlerıt eşuk6:r-e gı aydar metresi Leman 

tııqtıııı • .,_en l.cına trnııı. trenıe lstanbula 
'I>. '"ll"'lr. n bir t 

ım:Utıa f anıdığı erkekle ko. 
"'l~ en.~ 

ti e ltıetr ide kı 
'1ı ili l>e.rç~ ~nı <Uıtrn~ Haydar ev~ dö. 

1 r~lte llJ kacı ı. &obanın Uzerlndekl 
lıı l _ ~ata. nırn kat 
llıı ""llltn ttıı§t, aama vurarak ağır 

Itır Cerr .... pr. 'Dokuz aylık hamile o. 
• ..., 8.§a b 

aataneslne kaldırıl. 

ı ~~C:•I< t . 
,,, tıın 6ıu eşek k Ur 

•n:ı. '~elt rnu <!oı '"'l do neıaıt aYIBııe bizi taziye ve 
1 ı... 1ı:1ı1ı.~rırnıı.a beUt ve lCltu!kArlığında bu_ 

•q "'e tun ıı 
ecı.... "ı~t l'lltnııetta a ece duyduğumuz 

-·ııt ' ...... rlıklarımızı bildirmek 
• o-...,tenı·· 

' ""n tavassutunu nca 
il Orlı 

un • Orb.arı Seyfi Orhun 

Dün telefon çaldı, açtım. Karşımda, 
sesinden heyecanı anlaşılan bir adam 
vardı • 

- Ben, Tepebaşında Tozkoparan • 
da Mezarlık sokağında oturan bir o -
kuyucunuzum. iki gün evvel iki insa
nın ölümiyle neticelenen feci çöküntü 
kazası malum .. Fakat şimdiki gibi de. 
vam ederlerse, biraz sonra burada da. 
ha feci kazalar · olacak, hemen gelin 
gözlerinizle görünüz. 
Ad~m. o kadar büyük bir heyecanla 

konuşuyordu ki. E>on kelimeleri söy -
}erken adeta tıkan1dığını Bandım. ' 

- Neye devam ediliyor, gelip nereyi 
görelim? diye sordum. 

O zaman biraz daha sak.in ,bir ses -
le cev<ıp verdi: 

- Çôken duvarın enkazından koca, 
koca taşlan, evlerimizin, başımızİn ü • 
zerine yuvarlıyorfar. Her bir kayanın 
20 - 30 kilo sikleti var. Evlerimizden 
dışarıya çıkamıyoruz.. Allah aşkına 

çabuk geliniz .•• 
Başka bir şey konuşamadım. Artık 

telefon kapanmııtr. 
Kalktım, verilen av:lreıe yollandım ... 

Yazan : Habeıcı 

Yukarul.an atıuın koocmuın tcı§1arla hayafları tehlikeye giren Mezarlık 
&okağı kalkın.dan bir kaçı 

diye, yıkılan duvarın, ne kadar molo- ziyen bir adam, ağacın gölgesinde 0
• 

zu, ne ka.dar taşı varsa, hepsini, yu - turmuş. Dünya umw:unda değildi. Ba. 
kar; yoldan aşağı atmağa başladılar. na tam bir takayıdi ile: 

Kıoca koca kayalar, tepeden yuvar. "Ne yapalım, yolu temizliyoruz!.,, 
tanmağa, ta evlerimizin önüne kadar diye çıkıştı. Sonra da beni. başından 
gclmiye başladı. Kapı önünde oyruyan adeta kovdu. 
çôcuklarımızı içeri dar aldık. Allah yar Taşlar, topraklar, ayni minval üzeri-

ne tepemize mütemadiyen atılıyordu. 
ıdım etti de bir kaç tanesi kazaya kur. 

Nihayet siz hatırıma geldiniz ve telefona 
ban gitmedi. Bu vaziyeti görünce he • 

sarıldım. Fakat ne yazık ki bu müddet 
men yukarı fırladım. Bu tehlikeli işi 

zarfında onlar lda işlerini bitirdiler ar
y:ıpan amelenin başında konuşacak kim 
seyi bulamadım. Ne mühendis, ne de trk .. 

Biz böyle konuşup, bir .taraftan da 
fen memuru vardı. A. mel.e başıya ben- . 

taş yığınlarının resmin\ alırken, ~ıvar 

(Mehmet Selim) 
TAN' da 

Kedilere kıran dU•tu 
Piyc.sada dönen rtvayeUere göre belediye 

her tUrlU kedi getlttne beş kuruş veriyor. 

muş. 

Pahalı de#ll. Yalnız dikkat edilecek nokta 
bu işin Ucaret ııekline girmemesidir. ÇUnkU 
!stanbulda kedi lC§i para ettiğini duyan a. 
çık gözler bUtUn civar kazalardan İstanbul& 
kedi ölUsU ııevkl'deblllrler. 

Gerçi burada da kedi yetiştirip ölllsUnü 
satmak fikrine saplananlar olursa da beş 
kunış cdcr..ek cesamette blr kedinin en a.z 
dört be§ aylık olması ll.zımgeldlğine ve o 
kadar mUddet sonra kedi ölUsUnUn kıymeti 
kalnuyacagma göre bu lte teşebbüs etmek 
kl~ akıl olmaaa gerektir. 

Bu kedi ölUsU toplama keyfiyeti bana bir 
şey hatırlattı. Diyarbeklr, vaktiyle akrebilf'l 
meşhur bir yerdi. Rahmetli babam orada 
kuyruğu ile kalaylı bakırın, kalayını kazrya. 
cak kadar kuvvoUl akrepler bulunduğunu 
söylerdi, 

Son zamanlarda Diyarbeklr belediyesi bu 
akrep bellUımın kökUnU kazımak f'>ln ha. 
şere başına kırk para nark koymuı ve top. 
ıanmıya başlamış. IAkln bir müddet sonra 
belediye bütçesinde, bu iş için konan tahsl. 
sat bittiği halde Dlyarbeklrde akrep bltınc.. 

mi§. :Nihayet g!lzil açık <bir memur, birta. 
kım kimselerin pek çabuk yavrulıyan ak. 
rcplcri Uretlp sattığını keşfedince bPledlye 
akrep mUbayaasını kaldırmıı ve akrep yetiş 
tırenlerl de cezalandırmıı. 

Ticaret kolay mı? 
(B. Felek) 

CUMHURIYET'te: 

Perapalasın yanındaki yokuştan inerek 
iki gün evvelki tüyler ürpertici hadise.. 
nin oliuğu yere geldim. Çöken duva
rın ta~ları ve mclozları kaldırılmıştı. 

O zaman, telefonda yerilen a'dresteki 
M ezarhk sokağını sordum. Bana kaza 
nın olrl!.ığu yerin altındaki sokağı gös
terdiler. 

Bur.1ya sokak •demek bilmem doğru 
mu idi? Bir tarafı ölülerle, bir tarafı 

da yeni yapılan yolun beton duvariyle 
kapanmış olan daracık bir geçitti bu. 
rasr .. 
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Zahid . 
evlerden genç ihtiyar bir çok kadın • 
larla çocuklar çıkıp etrafıma toplanma. 
ğa başladılar . 

Dlllmlzl klrletenlere ceza 

Yerde bir karış toz vardı. Bu, sözüm 
ona yolun sağ tarafı moloz yığınlariyle 
dolmuş. Yürünecek yer büsbütün da. 
ralmı~tı. 

20 - 25 metreden ibaret olan dar 
geçitten geçtikten sonra , birdenbire 
~eniş bir rr.eydana çıktım. Sol tarafta 
yüksek <.p< ıtımanlar, ve evler vardı. 

Telefonja verilen adresi buldum. önü 
iri taşh:la dolmuş, olan evde beni genç 
bir zat kar~ıladı. 

- Ben de sizi bekJiyordum. Bilmez
siniz çel:tiğimizi, dedi, sonra nefes al
madan devam etti: 

- Si:e hepsini anlataca'ğım, hepsi • 
ni gösteıcuğim, yalnız Jlıtfen ·ismimi 
filan yazmııyınız .. 

Koluma girdi. Hem yürüdük, hem 
• de anlattı: • 

- Malüm kazadan sonra. ne yapsa
lar beğenirsiniz. Yolu 'temizliyeceğiz 

Moloz yığınlarının alt tam/ında 01pııyan 
bu ~mallı ('ocuklar, bir gihı ani bif' 

çöldintii. ile mahvol.abilirler. 

Çelebi 
buyurur kil*J 

HABER ccridesinde bir hayli ehibba mev. 
cut. Hele bunlar meyanında bir Ahmet Ek. 
rem vardı ki benim bu satırlarım mezk!ır ce 
ridede çıktığı gUn, o, Eytlpte aile metfenln.. 
de, Uıtlrahatl ebedlaine c;ekilmi§ bulunmakta. 
dır .• O aziz ve Çelebi dostu, beni HABER ce. 
rlde11lne intisaba aevkeden bu baha Dlçilmez 
arkadagı hayır ile yadetmeden geçmek bü. 

yük bir küfran olur. 
Ona kal'§r bUyUk borcumu bu şekilde ifa_ 

dan sonra derim ki; HABER'de bana ayrı. 
lan klişeye ne gibi bir mevzu tahrir eyliyece. 
ğlmt düşünürken, doııUar, aralarında '•muhar 
rlr yetişmiyor .. mevzuunu konuşuyorlardı. 

Bu mcııelf'yl ortaya atan Ak§amcı da yakın 
ahlbbadandır. Kenifüıinl o kadar iyi tanır. 
rmi kl kafıuıından geçen şeyleri zapt dahi 
e<lebllecek !renklerin '•Anten .. tesmiye etlik. 
lerl nesneyse malikim dlyı>bilirim. 
Alq&mcı demiş ki "muharrir yetı§llllyor . 

tıte şu \'ar; bu \'Ar ve o \'ar! •. Ba..,ka? Baş. 
ka bir de ''Doğan .. var! demiş, 

}'{ulak mi.safiri oldum. Nedense bu"dnıtan .. 
kelimesi do,tıar llzerindf! çok garip bir hl8 

uyandırmış, Hepsi de Doğanı yetişı>n mı·lmr 
rirler arasında sayını§ olmasından A kfam. 
cıyı, benim gibi bir pir olduğu zaman, lıc'l<ll. 
sine blr k!ışri istirahat temin edebilecek bir 
patron avlar vazlyı>tıns:le de g1Srmektf'dir'er. 

Antenlerim! Akşamcının Uzerine tı>vcih 

ettiğim zaman anladım ki kasdı hlç de rlo.st 
tarın telmihi yolunda değlldir. O Doğanı zlk. 
retmiş olmakla kendisinin de berke!! ,::ihi"do 

• ğan., olduğıınu Rnlat.mak istemiş \'e binnetl
Cı>. hem kendisinin, hem diğerinin muharrir. 
ll'r arMında ye .. bulması lmkAnını şimdiden 
hazırlamak yollarını ara!!ttrmıştır. 

7.AHtD ÇELEBi 

( ~) ZAhld Çelf'bl P.skl gazetecilik lltielle. 
rlnl unutmamıştır.Btı yüzden yazılarına ser 
levha koymamalıtadır. Bizde onun lııtejtlne 

avkırı bir harekette bulunmamak için yazL 

"""""""'""""""""""'''11!'111111ıı"""""""'"''ıuııınınuı 

Hepsinin de, şikayeti ayni idi ... 
Vaziyet meydanda olmasa, insanın 

böycl bir şeye, inanmıyacağı geliyor -
du. Bir sokağı temizliyeceğiz diye, baş 
ka bir sokakta oturanların hayatını teh 
likeye sokmağa, yollarını kapamağa na
sıl cesaret edilebiliridi. 

önümde bir el i!A.nı duryor. Başlığı §U: 

"Koşunuz!., Nereye koşacağımızı anlamak 
için, yarısı tUrkçe, yansı rumca basılmış o. 
lan bu el llllnını okudum. On Aatırda göre. 
bildi~lm lmlt\ yanlışlarmt ri:'ylece s•ııtlıyo.. 

rum: 
Yani•? D'lf;ru 

GUllUnUz Gli:llnUz 

MUulo MUjde 

Muhetintle :Muhlt1nde 
Etrafımdakiler şöyle dert yanıyor • 

lardı: 
Celp ettiğim 
Hunerbaz 

Cf'lbett.iğlm 

Hilnerbaz 

- Bu molozu başımızın üzerine dö • 
keceklerine, zaten doldurulmakta olan 
1 O adım ötedeki yeni yapılan spor sa
hasının olduğu yere götüremezler miy
di. 

HABERCİ 

(Devamı 6 ıncıd.a) 

Mukcmmel 
Heyet 
Onulma malı 
Yalınız 

Mllkemmcl 
Hey' et 

Cnutmamalı 

Yalnız 

.... 

Yaşadığı memleketin ,.e davet ettiği hal. 
kın dilini böyfo çetrefil bir şekilde ya7.an 
bu adama nRıııl bir CCZI\ tertip etmeli': n 
kendi cezasını kC'ndl vermiş: bu kötil el 11~
nını pulsuz olarak bıuımış, TUrkçemlze kar. 
ş1 ı;österdl!:i hllrml.'tslzliğe karşr bu pulsu-: 
UAnı sakladım. AlAkadar memurların J;"ellp 

almıı.1armı rica edt"rlm. 
Caddeleri. sokaktan kirletenlerden r"T." 

atan Bclcrlive. Umlt ederim ki Jrt}7.f'l dlll ..... M 

kirleten 11An 8ahlhlnden, ıı.vrıca. bu cUrm!\ 
iı;:ln de ceu aimağı ih,...,,.1 ......... ,.,,. 

( A_"uidin D-1Jvt;r) 

~:!:::::::::::::!~:::::!!!~:~::::::::::m::n:===:::::~; 
" .. 

~ ~i Dikkat ! n - .. .. 

. ~r 

Sokakta oturanlar, yaııa ya1.ıla Ha. 
berciye dert yanıyorlar. 

.. .. ... :: :: 
!! Mahallelerinizde gördüğünüz ii 
ii bütün eksiklikleri, bütü~ ti~re~ H 
;: lerinizi, yapılmaımı 11tedigınız ;: 
•• k L~..l! 1 • " ii şeyleri, canmızı ıı an naaıae en :: 
:: her saat ister mektupla, telefonla n .. , .. 
ii ve ısteraeniz mat~ıza gelerek ii :: .. 
ii bize bildiriniz. ii 
ii Muharririmiz, fotoğrafçılan - ii 

} H mız ayağınıza kadar gelip aöy- ii 
il le<liklerinizi inceliyecek, tiki.yet - !~ 
li lerinize veya temennilerinize ga- il · 
:ı . .. 1 kt :: :: zetemız tercuman o aca ır. H .. .. 
!i :n:::::::::::m=a:n: :::::::::::::::::::::::::::::::: :ı 
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Fransız Faşistlerinin 
iç yüzü nlaşıhyor 

Reisleri, suttstimalıerl ortaya çıkarılınca 
mahkemeye gideceğine adam dUğdttrUyor 

Paris, 25 (A.A.) - Albay Guillau. 
me'un ·idare etmekte olduğu haftalık 
(Choc) mecmuası Fransız sosyal fır. 

kası reiai albay de la Roque aleyhinde 
hücumlara başhyarak, M. Tardieu ol • 
duğu farzedilen es::i bir Baş vekille" ide 
la Rocqueun e .. ki arkadaşlarından olup 
Fransız sosyal fırkasından ay -
rılmı§ olan bir zat ::rasındaki mülakatı 
neıretıniıti. 

Bu mlilakat, de la Rocque'un Tardieu 
ve Laval hükumetleri zamanında tah
sisatı mestureden para almış olduğunu 
ortaya ~ıkarıyordu. Bu ifşaatı, de ta 
Rocque sadece inkarla karşılaşmışsa da 
ifşaat, Fransız sosyal frrkası erkan ve 
mensubini arasında hayli heyecan tevlit 
etmiıtir • 

Dün Saint Maloda bu münakaşa ve 
mücadelenin yeni bir safhası gibi gö • 
rünen bir hadise zühur etmiştir. 

De la Motte ~tosunda yazı geçir • 
mekte olan Albay Guillaume, bir deli -

kanlının taarruzuna uğramıştır. Deli -
kanlı kendisine bir sop:ı indirdikten son 
ra kaçmağa muvaffak olır.ı·ştur. 

Siyasi bir intikam mevzuu bahsol -
duğu tahmin ediliyor. Zira birkaç gün 
denberi albay Guillaume siyasi müca
delesini terketmedİği takdirde gerek 
kendifinin, gerek karısı ile çocukıarının 
öl:iürüleceklerine dair tehdit mektup .. 
ları almıştır • 

Nihayet bugün Le Jour gazetesi, 
albay de la Rocqueun dün Liyonda 

Fransız tosyal fırkası murahaslarınd.an 
biT çoğu huzurunda yapını§ olduğu 

beyanatı neşretmiştir. Mumaileyh, 
rakiplerini adli yoldan takip etmenin 

faydas•z olacağını kaydettikten sonra: 
"- Verilecek yegane cevabın sükut 

olduğunu anla:dım. Mücadeleye devam 
için bizim mukabele etmemizi bekliyen 

bu adamlara bu fı:satı vermek istemL 
yorum .•• demiştir. 

Hal kah ırkçeşme 
esiecek 

Derhal temlziennıesl miimkUo görülmeyen 
bu suların yerine terkos çeşmesi kooula~ek 

lstaııbul beledJyeal, tehir halkınm &hhatı ııp, bir de ter§th havuzu vücuda get1rll1Dce. 
!çın çok faydalı olan blr tedbiri, hemen tat. ye kadar ktrkçe:me ve halkalı sulan veren 
bike girf§mek üzere bulunuyor. çeşmeler! fbtal etmek yoluna gidilmektedir 

İlk defa olarak gazetemizin ileri aUrdUğtl Bu 8Ul'etle eski bir hayrat, zarartı bir hal: 
''Terkoa hayratı" tesisi i§fne, yakında ba§la de bulunması dolayısile muvakkaten lbtal 
nacatı için, Halkalı ve Kırkçe§mc sul:ırı edilirken, her semtte, herkesin istifade ede. 
akıtan çeşmeler kapatılacaktır. btleceği bedava terkos çeşmeleri kurularak 

Bu çeşmelerin sulan, bcndlerde temiz ol- modern bJr hayrat tem edllecekUr, Sonra. 
maklıı. be a~r :yollarda klrlcnmcktcdlr. Bo eski hayrat da modernize edilecek ve ha.ata 
rulann de~me0i Azımdır, Fakat bunu te . lıkta.ıı çok )ıuımı§ olan bu §ehlr, bekledi~ 
min edecek para olmadığı için yenflerl yapL kaygusuz Yll§&YJ§& kavu§&Cıı.ktır. 

Hıfzıs.'nhha Reisi teminat veı igor: 
w 

Tifo 
derece 

VilAyet Hıfzıssıhha. :meclisi, bugtln saat ı 
11 de Sıhhiye mUdUrlllğfinde hıfzıssıhha re. 
ial Asım Arann b:ıtkanlığtrıda topl!l.Illlllf ve ! 
§ehrimizdeki tifo salgmı gözden geçirilerek l 
yeni kararlar verilml§Ur 

acak 
eğildir 

ol görUndUğUnU anladık, Haklka.tta bu lh.. 
barların bUytlk bir kumıı nn.kahat devresine 
glrmi§ 30.40 gUnlUk valcalara aittir. Yeni 
vakaıann adedi eskiye nlsbeUe azalmakta. 
dır. 

Çin - Japon 
harbi yeniden 

başladı 
(Baş tarafı 1 inciM) 

mcte bir telgraf çekerek yirmi doku • 
.ıuncu orduya Japonlara mukavemet et 
rnesi emrini vermiş olduğunu bildirmiş 

tir • 
Pekin civarından selen bir telgrafta 

Lukouchiao da vaziyetin pek gergin 
olduğu bildirilmektel1ir. 

Japon tebliği 
Tokyo, 26 (A.A.)- Japon Domei 

Ajansından: 

Tien~inden bitdirildiğine göre mü -
him miktarda Çin takviye krtaatının 

Langfang iatikamctine yana~maları Ü. 

zerine muhasamatın umumil~mesi teh 
likesi artmıştır. 

Tinençindeki Japon garnizonu, Lang 
fanga Japon takviye 1ataatırun vasıl 

olmuş ve hemen Japon mevzilerini teh
dit eden Çin kıtaatına karşı mukabil ta. 
arruza geçm.iı olduklaTıru bildirmek • 
teclir. 

Japon tayyareleri, müdahale etmit ve 
Çinlileri şiddetle bombardıman etmiş -
tir. 

Tayyarelere kar'§ı Çinliler tarafından 

ateş açılmış ile ide hiç bir hasar vaki ol. 
mam.ııtır. 

Japon maka.matı, Langfang yalanın -
daki Çih kıtaatının hattı hareketini 
hayretle karıılanuştır. Zira bu kıtaat 
Tiençin bcledjye reisi olup Japonyaya 
en ziyade taraftar kimselerden biri ol
makla şöhret kazannut bulunan gene· 
ral Chang T$OU Cboungun kumanda. 
aı altındaki 38 inci fırkaya mensup bu. 
Junmaktadır. 

Japonyanın harp masraflan 
Tokyo, 26 (A.A.} - Maliye neza • 

reti erkanı, şimali Çin ihtilali dolayısi
le ihtiyar edilmi~ olan masarifi 
101.ıro.ooo yen tahmin etmekted:rıer. 
Bu paranın 6 milyon 100 bin yeni 
bütçe ihtiyatlanndan arfedilmiştir. 

Kore hükı1meti, 200.000 yeni ile 
masrafa i§tirak etmİ§tir. 

96 :nilyon yen 1937-1938 bütçesi .. 
ne ithal olunacaktır . Bu bütçe yakın
da par1Amentoya tevdi edilecektir. 

Japonların bulduklan 
bir baha ne daha 

Meclisin bugün verdlğt
0 

ka.mrlar ııudur: 
1 - Geçen toplantıda ts.karrUr eden ted. 

birlerin tatbikine devam etmek • 
2 - Hastanelerde te§hlsln erken yapıla. 

bi'mesl için kan kUltUrlerinln scrlnn ve lhU. 
m'Unla yapılmllSL • 

Ye.ptı#nnız tetkikata naz.aran umumiyet 
itibarile §Chlrdeki tl!o andemlslntn artması 
sebeblerl hakkındakJ dU§Uncelerfmlzt değiş. 

Urecek berhnngl bir yeni amile rıuıUamadık, .. 

Şanghay, 25 ( A.A.} - Japon 2ske. 
ri makamatı, bir Japon deniz neferinln 
Şanghay beynelmilel mıntakasının hu
dudu olan Suel yolu üzerinde kaybol • 
du~ur.u bildiriyorlar .Bu neferin aran • 
ması için müfrezeler çıkarılmıştır • 

Çin mahallelerine hücum 
Şanghay, 25 (A.A.) - Japon bah -

riyelileri, geceleyin, cebir istimaliyle 

Chapeiin Çin mahallesinde taharriyat 
yapnuşlar ve paniğe uğrayan bir çr.k 
Çinlilerin beynelmilel mıntakaya deha. 
Jetine sebebiyet vermişlerdir. 

:4 - Hastanelerde yeniden fazla yatak 
le 'nrlkl t.eşebbUslerlne devam, 

4 - llUkerrr.r vaka zuhur eden mektep, 
ban, fabrika ...,.esnlre gibi toplu bulunan yer. 
ferde epldcmolojlk tetkikat icram. 

5 - Umumiyetle hasta zuhur eden her 
yerde birer harta fasılayla Uç tıbbi ziyarrt 
ya~rlarak yeni vakalarm zuhur edip etmedi. 
flnl tetkik. 

Hıfzıssıhha Reisinin beyanatı 
Hı!zıuıhha meclisi reisi AaUD 1stnnbuld3. 

ki Wo meulesi hakkında k ndisUe görtl§en 
bir :muharrlrlmlze beyanatta bulunmu~tur. 
Relııtn bllhllBsa tebarüz ettirmek iatedi~I 
nokta haatalığın günden güne hafifieme~·te 
olduğu ve bazı klmselerin - basta olmak 
korkusile - yemek dahi yememelerinin ma. 
nasız ve yersiz bulunduğudur, 

.Amn Arar diyor ki: 
"- Sıhhat vcl<Aletlnden aldığını emir U. 

zerine bir mUdd .. ttenbert tstabul~ UCo vak' 
alarmm artması ll"bc-blle hasıl olan vaziyeti 
t"'krar gözden ge~rnıek makaadile ve mer_ 
kez hıfzıssıhha mtlessesesi birinci dl~ekt8r0 
profesör Gotşlllh l'e birlikte İstanhuıa gel. 
dik. Birinci işimiz bunifan onbeş yirmi gün 
evvel vil~yet ve Beledivcnln ala.kadar ma.. 
kamlan 11• mUştcreken t"sl\it ettfıı-tmız ted.. 
birlerin tn.tblkatmı tetkik etmek oldu. 

Bu tedbirlerin bfiytlk bfr k'smmm v1llyct 
ve belediye tarafından gösterilen cid:ll ihtl. 
mam sayu'nde tatbik aaba.smıı. geçmiş oldu 
ğunu ve diğerlerinin de peyderpev yapılmak 
ta bulunduğunu şUkren1n gördUk Alman 
bu mücadele te<!blrlcrlnln hııyn'lı netlt'elert 
pek yakmda g6rWecekUr, 
Diğer taraftan bu son günlerde Wo vaka. 

ları adedlnln bundan on~ gUn c vvellne nls.. 
bcUe bir az artmıfi! gibi gözllkmeKte oldu~ 
nazarlarımıza çarptı. fakat yaptığmıız teL 
kik netıc~nde bazı hnııtanl!.'lerd b3ktrlvo. 
Joj!Jr tetıdlcatta d,.vam edl!erf'k t,. hWert 
tehir edilen b1r takım hast ıe.rm hepıılr,ln 
blrde.n bu son gllnle.rd tifo diye ihbar odll. .. 

Hastıı.ıık gene bllvuıta veya bll!vnsıta. 
temas vnk-ıları halinde lnU~ar etmektedir 

Bu mfinasebeUe tebarllz l!.'tttrmek il!tedı: 
~im bir nokta dnha vardı ki o da bu defa 
şehir halkı arasında adeta marazı denile. 
eek bir korku ve endiıcnin hUktlmferma ot. 
nuuıınn şahit olmu~uzdur, Bu korkunun ııe. 

beb'erlnden en mUhlmml vaka'arm o.dedi 
hakkında hayali bir taknn rakamların dil. 
!erde dolaşmastdır., Göye hergtln yüzlerce 
vnka g!SrillUyormuş an1f- bunlar g'lzlenlyor 
ınuş, vakalann hakiki adedini t:ıklamn.kta 

hUkfımetln ne mentaatl olacağını tasavvur 
edemiyorum. Şunu sureti kat'lyede temin 
ederim ki hergUn neşredilen vakalardan ha' 
ka l!laklanml§ veya gl.zlenını, hlçbfr haata 
mevcut değildir. Biraz evvel aöyledlfim eski 
vakalar bile. tehrin bugUnkU hakiki U!o du. 
rumunu ~öıtermekten uzak oldugu halde 
alAkadar sıhhat makamı bunları dahi l!l&da.. 
katla e!kArı umumlyeye bildirmekten geri 
durmnl'lU§tır, 

Bir mUddettcnbert tehrln en zlyade Uto 
vakalan gôrWen mahallerinde tCJkll edil. 
mlş olan sıhhi ekiplerin ev, hanlar. belir o. 
d:ı.lan gibi yerleri dikkatle aramaları aa.ye. 
Binde esasen haber aımmaınıı vnkalar her 
zaman ve her ycrdekJ normal hadden &§ağı 
buluunmaktadır, Onun için elde edJlen veya 
haber alınan Wo vakalannm pek az tark 
ile bugUnkll hakiki vuiyeU &"östcrdiğlne su. 
reU kal'lyet:e kail bulunmaktayız, Bu itibar 
la halkımwn dillerde dol&§an bu korkunç 
ad~rre lııanmamalan ve adeta hastalık ha. 
Jin{ alan lUzumsuz bir korkuya kapılarak 
kuvveU ma.?levlyelerinl bozmamalarını tavst 
ye edt'rlm. Doğru1JUnu aöy{emek IAzımgeUr. 
se aşılarını ikmal ettirdikten aonra mutit 
Bıbht kalde'ere riayet farWe herhangi bir 
tehllkl!.'den korkmak fıula evhama kapılmak 
olur. 

Şehrin qı mesaisi pek %!ya.de ıı,.rleml!tlı:. 
23 temmuz akşamına kadar birinci aşılan 

vapılan1arm adedi keşlrslz 180.000 t baliğ 

oluvordu. B•m1JlrdAn 10~.000 t ikinci a~ıları 
da ikmal edllmlştlr, Şu hale nazaran bir hat 

Son dakika 

Japonlar bir 
kasabayı zaptettller 

Londra, 26 - Reuter ajansının 

Pekinden aldığı bir habere göre, Ja
ponlar, Lang • Fangı itgal etmelerine 
mani ulmağa çalışan Çin lcttatı üzerine 
mitralyöz ateşi açmışlarldır. Bir kaç 

saat u~ylece mitralyöz düellosu devam 

etmigtir • 

Nihayet 13,000 kişilik takviye kıtaatı 
alan J!!ponlar Çinlileri püskürtmütlcr 
ve bü müddet zarfında b~, Japon tay • 

yaresi, Çin kıtaatını bombardıman e
d erek mühim Tayiat verdirmh~~~rdit . 

Japonlar Lang Fangı ve ist21;>yonur1u 
işgal ttmişlerdir • 

nin ~ısı bl~lrllmtı olacaktır.. Bu ıuretle 

§ehlr nüfusunun dörtte birinin qılanmqı oldu 
ğuna göre tifoya karşı muafiyet yolunda çok 
büyük bir adrm atılm.q oluyor demektir. 
Diğer tPdblrlere inzimam eden büyük ve 
fevka!Ade aıı mesaisi s&yealııde önUmll.&dekl 
baltalar zarlmda hastalığın azalmağa ve 
el!lkl normal haddine inmeğe yüz tutaca.fını 
ümJd etmekteyiz. 

MUc:ıdele işlerinde en mUhim amillerden 
biri olan baııtalıklann lecridl ve port~rler 

!lzcrint1e tetkikat işleri de c>mnlyetıe yürü. 

mektedlr. Halen ~hlr hastanelerinde tifolu. 
lar ıı:ın ihtiyaca klf! yatak temin edllmı, 

Kan davası 
yüzünden cinayed~ 
Kaıı gütme davası yüzünden dün 1 Sait kanlar içinde yere ,ıJ!• 

gece Tahta.kalede gene bir cinayet iş- kavgııcılar ve arkadaşları le 
1 
~ 

elnmiştir. sa. da. bunlardan Halil, ı<e~ ' ~ 
Katil 19 y~mda Eflanili Feyzidir. Haaa.n Ahmet, Mahmut birııZ 

~kadaşları arasında. "Külüstür.,, na.. yakalanmıştır. ttdl" 
mıyle tanınmı~tır. Yemişte kayıkçılık Salih Şakir Recep arıınf.l&l< s.ııl • • • ' ..!Jt!? ,.~ 
y~pmakta, Tahtakalede eskı karakol Sait Cerrahpıışa hastahane~ 
bınaaında yatmaktadır. Öldü~~Uğü a- rılmtştır. c: d,rd 
dam, 30 yaşında kayıkçı Suleyma.n- üçilncü bir vaka da os}<ll 
dır. Katilin hemşehrisidir. · t· . '"'" 

F 
. . y • g~mış ır. 4 ıı ... 

eyzmın yattıgı bınanın beş dUk. Ü k" d d Çak f{asanp:ı.~ !O 
kin ~ırısında kahveci 11yasm dilk- ~ u ar a · ırcı ık till'ııe" 
kanı üz.e · d k. b k" d 1 da b' hallesınde oturan Celal, Aç ,, b$; 

rın e ı e 1:1r o a arın n ı. v 111dıı.v ~ 

rinde yatmaktadır. kagmda. ot~an -~~a~~ı;r eğleıı!ri' 
S!iJeymanın kardeşi birkaç sene çavuş İsmaılm dugunund blı;nJı 

evvel Külüstür ~eyzinin kardeşini davetliler arasına kan§a.I1 s:ı l<"d' 
öldürmüş, ağır hapse mahkum olmuı::_ dan Hasan ile rakı yüzlill~en ·e' 
tw-. Halen Sinop hapishanesinde ya~ etmi9tir. Hasan rakı üıten1ış. ~ çıY 
maktadır. yince küfür etmi~, kavga. bUJl 

İstanbulda kayıkçılık yaparak ha- mıştır. rarıJ~ 
Y8.tlannı kazanan Külüstilrle Sülcy- Hasan bıçakla Celili ~ Jl&~ 
man arasıra kadın bulup Süleymanm kaçarken tutulmu~. yarS.:ı dıı. 1',ıoıtıl' 
odasına da atar, eğlenirlermiş. Birkaç p~ numune hastahanesıne 
ay evvel bulduklan bir kadın yüzUn- mıştır. 

den aralarında kavga çıkmış, Şevkinin ------------ ' '1 
kahve:ıinde bıçak bıçağa gelmişlerdir. Japon 1ar1 b. '"',, 

Kavga sırasında. Külilztür Feyzi: ·r 
-Bundan sonra odaya. kadın ge- nı·çı•n severıı ' 

tiremezsin. ~tirirsen zabıtaya haber . 
1
cid ) 

verirlm diye Süleymaru tehdit etmiş.. (Baş tarafı f '' ill'ı7 
tir. vizm düşmanı olmıyan ba.~ 

Dün bu iki kayıkçı arkada.§ları ta.- ~öyle sormak, olurdu: J paııl,r 
rafından kahvede barııtmlmı§lar ve - Ruslar mı kazanacak 

3 

akşam üzeri de mtiştereken rakı içmi. 
ye' başlamışlardır. 

Sandalda kafayı tütai.iliyen bu iki 
kayıkçı sa.at yarımda. Bali~ sallana 
Tahtakaleye gelmişlerdir. !Külüstür 
Feyzi bir aralık Süleyma.nın koluna 
ginniı: 

- Seni odana götürüp yatırayım. 
ben de sonra gider yatarım, demiş. Be. 
raberce Stileymarun yattığı yere ka
dar yürümüşlerdir. 

Süleymanın yattığı oda.ya, kiıhve
nin yanındaki dar kapıdan çıkılmakta. 
dır. İki ııarhoı kolkola kapıdan içeri 
gidnce kapkaranlrk olan bu yerde 
Külüstür birdenbire bıçağını çekmiş, 
Süleymanrn kasıklarına üç defa sokup 
çıkarmış, merdivenlere kapanan SU
leyma.nın beline bir de tekme vurduk. 
tan sonra kapıyı çekip sokağa. fırla. 
mıştır. 

Süleyrtıa.n kasıklarından kan fışkır 
masına rağmen kapıyı açmış, sesi çık
tığı kadar: 

- Killüstilr, Külüstür diye iki de. 
fa. bağırmış, sonra kaJdınm taı;ılan il. 
zerine dü~üştiir. 

Bu seslere yetişen bek~i ve dewiye 
polisleri Süleyınanın yanına. yaklaşıp 

muayene edince öldüğünü anlamışlar
dır. Cesedi kahveye 'llınmış, Külüstllr 
Feyzi ararunış, sabaha karşı Yemişte 
tutulmu§tur. Feyzinin, karde§inin in.. 
tika.nımı almak için Silleymanı öldilr
düğü kuvvetle zannedilmektedir. Tah
kikata adliye el koymuştur. 

Bir yaralama vaka.sı da. Tavukpa.. 
zarında olmuştur. 

Ta.vukpaaırmdfl Ya§arm bekar o. 
dalarında oturan Solak Ahmet arka
daşlarından Halil, manav Kemal, kun.. 
duracı Ziya ve Ha.san Recep, · Şakir, 
ara.p Hilmi, Mahmut Enverle rakı iç. 
m~ler, ve saat on dokuzda sokağa çık
mışlardır. Yolda neşeli bir şekilde gi. 
derler ·en kürt Sait isminde bir adam 
önlerine çıkmıştır. Sarho§lar kafilesin 
de bulunan Şakir beş @aat evvel kürt 
Saitle bir ka<1.Çkçılık yüzünden kavga 
etmig olduğundan bu kartıl~qna netL 
ce.sinde gene döğü§e başlamışlardır. 
Kavgaya Mahmut da karışmış, netice 
de Sa.it Malımudu bıça.kla böğrUnden 
ve aağ eli parmaklarından yaralamış. 
tır. Mahmut yaralandıktan sonra 
Saidin elinden bıçağı almıya. muvafak 
olmuş. ayni bıçakla kendisini vuranı 
sağ böğründen ağır surette yaraJa.mıı
tır. 

da tedarik etmek kabil olacaktır, 
VekAlet mtlcadele 1.flerinl kola.ytqtırmalc 

iı.;tn İatanbul v11AyeU ve belediyeli llhb.l k&d 
rolanndakl mUnhallerl doldurduğu gibi ay. 
rıca lkf emrazt 1!13r1ye mUteha~111s tabtbt ft 

birçok emrau aa.rtye ııbhat memurlarmt da 
tııtan~la göndermıııtır. Vlllyet hıtzıuıhha 
meclisi aldığı dlrekt!Oer dairesinde mesaisi. - . . .. , .. . 

mı? 

- Japonlar bey baba..... ,.,, 
"1eır 

Bu cevabı bana anam ög ııJı•' 
Zira benden evvel bu suale J.1)\"~ 
olan kardeşimin aksi ceva.P .... ~ f 
için mükemmel bir tokat yedıg 
müştü. dtl 

Ben "Japonlar kazanacak .. ~,_ 
mi babam derhal gülüınSer ~I 
linin tersiyle bıyıklarını dud / 

dan ayrınr ve beni şapur şupur ıtl / 
ten sonra elime bir gümUŞ ya.ı1ilt11) 
cidiye toka ederdi. Bab~ ll çıY-'~ 
perverdi. Harpten nıagluP. 'l>df) 
R u s y a d a Ç a. r 1 ı k jstı~tcf"ıi 
sarsılacağı ve R u s y a. d 8 ·ıe > 

·rt l yet ilan edilince bunun tesı )ret 
dülhamit istipdadınm da nib8 

lncağına inanırdı. ~ 

Şimdi yıllar geçtikçe 0 tı1' f' 
saf cehlimle yaptığım papa.S'~ ıı ştl 
la nan bir hatıra oluyor . .13ugil JşP ~ 
ne Çarlık ne de onun düşınaJll 0 

manh imparatorluğu var 1ir ~ 
Bugünün Türkiyesinde ııe. 11e 

talebesine bö~ie b!r telkin "~' 50 
baba çocuğuna. böyle bir sıı <t 
ne bir çocuk babaya böyle ce .. rııP \-ef' 

ne bir çocuk babaya böyle ce·•~.~., 
BugünUn Türk iyesi sulhiin. Jtl;ır· 
dostu ve hamisi olan Türl"1~. terCf 

Şimdi Japonyaya. karşı go~ iıı'~ 
miz allka 32 yrl önce ()sltları:dllğıJ 
ratorluğunun her tarafında 0 ~ 
bi Türk vilayetlerindeki hallC 

9 .:e#.• 
•tıtl ~ 

da belirmiş olan antuzıyozın .. •li>rel 
tileridir. Fakat neye yalan so) ~ f-
Son altı yıldanberi uzak şatl< . .• ıı • ıP"" • 
len telgraflar c!ha.n sulbilne dıı>1 
ve ona kuvvetle s::ı.rılını5 01811 ti)" ~ 
gibimızda tedricen öyle bir J~r° -of).f 
portresini çizdi ki cihan cfl<a.ı:'ıııııij { 
ye.sini hiçe saymayı itiya.d ed1 

.flf) 

bi gözüken bu çehresiyle J9pO~ ti' 
bünyemizde yer etmiş ola.ıt e el'te&lf 
yi mütemadiyen rende}eJJl .,tf 
Sa.ruyorunı. • ~V 

NizamettiJ1 / 
Hanıtı: ~/, 
Amiral Yama.muto makalesinde ,.61 '"'".../ 

bazı babaların çocuklanna Togo .,_.,? I 
olduklarmdruı bahsediyor. sunu ıJS-... ~ 

ıc•""' ben aöylemietlm. Bir :me}<teP ar~ # 
dı. şu eczacı Hakkı Ekrem ga 6 ~ ~ 

eli.fi!. 1' 
Ba.baaı ona hakikaten Togo r 
tı. 



"'-- l:..;!l!_ . Yazan: Şaılot Pıim 
~IJJZCeden tercüme kalb ve his romanı 

~% ~·~~~~&:.L ...... ~l&a 
• kendbı · b · . 

ı ıldıği gflndenbari gördüğü, s6Vdiği har köşeyi, her buooğı 
tıı l>aha ilk ka do~tı. Ormana gitti, tepelere uzandı 
~,baba da rıılaşı§ta aradaki uçuru- sini hiç bir zaman alakadar etmemi§ti. 
~"<ltın:ıa b'· oğul da hiaıettilcr. Hatta Veyn, Sir Rey'in istediğini yerine 

ı gOıtcrdi~r •oğuklulc ve korku bile getirmek için mektupları eline aldı. 
C) Fakat a .. .. İngilizceden başka fransızca, almanca, 

0~1tı iıtcr: ~oz~ onu böyle görmedi. hpanyolca bir çok mektuplar okudu. 
~rı tene 0{;Trni defa kibar bir adam boş zamanlarında ecnebi lisanlar öğren. 

1tılt zam uydu: Kendisini tıpkı ço- miye çalişmıştı. Bu dilleri, mükemmel 
!.: ~ili, Fr:nrrldakı &ibi sevebilirdi. bir surette yazıp okuyacak kadar öğ 
""'&ı,.., h Yzcr oğlu .... b • • B' ..J.ı b' • 
~ --..ı iç çek' ·- aytlmıı ve bu renmııtı. ırc:r.ın ıre. 
•ı. .• tt. Og~lu ınrnedcn oğluna bildir- - Asalet arın.ah bir mektup, • <kdi. ""'14 nun d" 
hır _genci oldu' u unnnın en güzel en Acaba kimden? .. 

111Phcai k ğ nda tu kadarcık bile Mektubu açıp okuduğu sırada, bu 
~CYt, b~~ .~u. mektubun mukadderatını tayin edece. 

.. uyum" " 
'tıı~~ ta uştu. Bir kızı ne ka- gini aklından bile geçirmeyordu. 

b~ ~~\i:z ~~VVu: etmek miiınkUnıc - Lord Oldli Ölverskroft inmzalr. 
\> t' llıc e .eınıııti Kardeşi Dcıfrod Bu isimdeki §<ltO Söreydcdir degil 

CJııı rnl§ti. 
~ti. C'iin . mi Sir Rey? 
ı... · Au . e gıderken elleri boı g'trne - Evet ..• Lord ne istiyor? 
"ll' Ço'- tnın her bir . ı 
~il h ıs; hcdiy 1 ferdınc ayrı ayn - Olver nehri arazisi içinden geçi. 
• tı~i.. e er alarak g''t" ·· .. B b" k'd d · ''llııc!' ,,eler çiftlik . . o unnuıtu. yormuş. u ne ır es ı en erın ve ge. 
tctıtı 1

• gelen nı· f cvını §Cnlendirdi. niş degilmiş. Son zamanlama derinligi 
tt.~~tc.n Yoruı::;lere, bu_:ıları gös. ile genişligi artmıı. önceler halk nehire 
~bir 1.Yı kalbli ola ~Ve oglunun ne atılan büyük taşla:-a basıp karşıdan kar 
li •tcrncdi.. ugunu anlata anla. şıya geçebilirken bugUn bu kabil olmi 

d Clc \1 yormuş. Nehire hafif, :zarif, süslü bir 
~tc cyn baba .... .-

•! n ıo ~·ınc ı• ah köprü yapılacak olursa arazinin kiyme "';>! nra iki . • .. y etten dön 
d: c araıa neı ziya · ti artacakmış. Nehir yatağı kumlu ol. 

. lbt·ı rtnda bij,,;;k .retınde, baba. 
.,,, "a .1"' bir duğu irin incaatın pek de kolay olami. "•t " r çiftr · .. ayrılık var. :s s 
r "c y :ıl, guıe1 1 yacağını işaret ediyor. Şatoya gidip bir 
liııdc b'Urnuşak eıı· '. ına. O.matlı, be. 

~ı b' ır tUrlU 1
•• gUzel sesli ve yU. hafta kadar kalmanızı ve bu müddet 

~Ot~r 1§ılt görUn llla.hıyctini anlı yamadı. içinde ıdc vaziyeti etkik etmenizi istiyor 
~alıYuordu ~n genç adamdan adeta - Sıhhatim pek de yerinde degil, 
• lllti ·bi· nasınag ı· V-cyn. Ben gidemem. Yerime sen gitme. 
~'. hu>'iik gı · sarnirni . e ınce, O her 
lıtCai 

1 
bir rnuhab\.) Ydı ve oğluna kar. tisin. Lorti Odliye bir mektup yaz. Ma-

lltt ,. g ttiltçe gü 
1 

et. besliyordu. Hem alesef gelemiyeceğimi, yerime aeni gön 
~· ıOlt zc le§ıy derecegimi bildir. 1

hrctin fCJ>ler bckr or, karde§inden - Acaba lord bundan memnun olur 
tittilc de C\>Jc 'Yordu. v eyn, her 
~~t ,;: açrldzfın:r:~Z~dalci mesafenin mu? Bana sizi şahsen istiyormuş gibi 
~ ••ta da .,onJy d görünüyor. 

lll iç- eVi v . or u. Bir müd 
~~. ın artık uı ea'- aıJ:SL bu genç a. - İster istemez memnun olacaktır. 

1ıı: bir ha Ben gidemem. Bana öyle geliyor ki 
~ tıra halini 

l'lı lltı.unıa • artık benim mesai günlerim sayılıdır. 

ay~ bh.iç bi~;:~r~ ailesine yardrm et. Korkma Veyn ! Lord Odli benim yeri-
" ır -·'4ll u me senin geleceğini i§itince bilakis mem 
c ,..ı.., • 0nt::ı- b' nutma.dı. bir ka .. 

v 1"'4cr· -" :rcr s nun olacaktır. Mektub'..ı derhal yaz.öl. 
c Sal tn Yele.-. Çek gönderivor 

ııllla "nu, v . .1 venkroft §atosunda geçireceğin gün-
sı nispeu d eynın malumatı terden pek memnun olacoksın. Burası 

Sir ~ n e artıyordu İngilterenin en güzel yerlerinden hı'rı'. rllt ey v·b - 5 - • 
~ tldığı 1 

Crtin V sidir. Ben zaten eskidcnberi Ölver ne. 
iti. CÜnclcn~ . CYni evlitlık ola biri üzerine bir köprü kurulması lazım 
lhtiya rı, tam on tene geç geld;ği fikrnide}1Jim. Nehir cidden çok 

>'ardı r lttUhc te t?l 'de ndfa istt:ı güzeldir. Üzerine kurulacak köprü de 
d'l\ dola tek Ya atlı bir çocuğa onun kadar güzel ve hafif olmalıdır. 

1
• ~ı. }'l, rtlli'-• Pnlak istediği · ·ı·k v · 

a~ "tiin A. ~"fata le ıyı ı · eyn elıne kalemini alarak hafif, gü_ 
ı,ttnr iıitrnı "~Pa Ve avuıtuğuna kail. zel, bununla beraber bir alay asker ta. 
., dan b· !ti. Onu Yll Freyzer Vibert şıyacak derecede sag~lam bir köprünün 
~tı..:. ır \1 rı tan · 
) "'

11t ttıtt tya ikis· . zırn ettigi plan planını çizıniye çalııtr. Beyaz par 
;1ttlt. s Ct?Uı bu1 ını hudutları içinde makları, beyaz l:ağıt üzerinde süratle 

ıı on tc unan hi b' 
he °t?ı~ neleri . ç ır devlet kayıyor. yüzü kızarıyor ve gözleri, par-
~ lldia lr na Ylikı çın bütUn işler Vey lryordu. (Devamı •"'r) 
~~iti afa crırni t · İ """ 
" )ordu &tnı Ço'- 1 ı. htiyar mü. 
't · ~ 111: Yorm evlattı lt ~d anın cezasını 
~ ğın. en her · · · " 1 İt la ..... brraı..__ ııını YBva§ ya 

°"rt bahtı -lllJıtı. 
Otıı lat08 • İkisi ka 
~ tllltııı- lltıu!l k rıı karııya Lo 

tn. . ııctdı ah,,,caıtı • 
g:""t "c . aiınıc . salonunda 

1
l' ~ .... ~1teucri tçı Pôıtad3n çrkan 

'"{~: &etirmiıti. 

~,,_· l'tıcJttu 
<rJftt hı Plarz oku d d' 
~ ç bi . e ı. 

~dırıı:z-asa~ı. fcyi yoktu. .... 
aıt ıflerle kendi. ı.;;:;..~------:::--:-== 

f ngilterede romancı, §air Mis Do. 
ris Nolan kendi yazdığı "Liverpol ı
şıklan .. filminde ha§ rolü alarak sine 
ma hayatına da girmiştir. Kendisinin 
Holivuda giderek romancılık ve §Bir
liği, yıldızlık uğrunda terkedeceği de 
anlaşılmaktadır. 

l,l<ifr,;,gTARIH 
399 aene ev,,eı bugün -Türk 
donanması 

70 ye1ken ( •••• ) askerle 70 
yaşında kumandanın emrinde 

Hinddenizine 
yol aldı 

Yetml§ iki yelkenden ibaret )irmJ bin 
ki§lyi hamil Ttlrk donanma.sı, ıckaen yaşm. 

da bir kumandanın ernrı altında ilerliyordu. 
M ı s ı r d a n hareket eden donan. 

manm yqlı kumandanı Süleyman paşaydı. 
Yerinden kalkacağı vakit sağ elinin şaha.. 
det parma~r uzatarak işaret veriyor ve 

derhal gUçJU kuvvetli Herkut yapılı dört kl
ıt blttr tara!mda.n tutarak kaldırıyorlardı. 

Süleyman pqa.. ihtiyar olduğu kadar da 
§~mandr. Yerinden kalkamamumm bir ee. 
bebi de buydu. 

1538 yıh 26 temmuz gUnU 399 sene tıvvel 
bugün donanma ZUbeyd'den Aden Uurtne 
y1lrüdU. 

Silleyman pqa, Adetıl ele g~rmek lem, 
Arap em1rl Amir bini Davudu ortadaıı kal. 
drrmağa karar verdi. Onu ta amiral gemle! 

:ne davet etti. G8nderdlj!1 elçi emlre §Öyle 
dedf: 

- Kumanda.ntmu: .ız.t gemtalne çağmyor. 
Davete le&bet etmek elbeUe hayırlı olur, 

Emir için' yapıte.cak başka tı yoktu. SU. 

leyman paşayı ziyarete gitti, fakat bir da. 

ha dl:Snemedl. ÇUnkU esir edilml§, Aden ean.. 
cak haline getirilerek Behram beyin muhtı.
fazamıa bıralolmıştı. 

Süleyman pqa bu ifi bitirdikten eonra. 
yüzlerce HriııUyan esirin kürekleri ile açık 
denizde haftalarca yol aldı ve Güceyrat sa. 
hlllerine vardı. Burada ~ki kaleyi korkunç 
bir hücumla zaptettikten BODra Dov ıehrlnl 
muhasara etti, Bu ,ehrtn mulıaearaaından 

bahseden tarih diyor ki: "Oıımanlrlarm top. 
lan ara.anıda. takriben birer kantar ' sikloUn. 
de ıtılle atar cesim toplar vardı., Bu U\rlU 

efvahl nariyenln dökutmeelnden ziyade SU. 

veYf ben.alımdan BahrlmuhlU Hindide Dov 
duvarlarına kadar nakilleri ıayanı taaccüp_ 
tur . ., 

SUleyman p~anm ,ehrl muha.saruı yirmi 
gUn aUrdil, Portekizler bUyUk bir cesarette 
mildafaa e<llyorlar, Portekiz kadınları da 

harbe tıttrak ederek erkekleri teşci ediyor. 
ıaroı. lhUyar ve fl§m&n SWeyma.n ~ İs.. 

tanbuldan hareket ederken: 
- Yerinden kalkamayan kumandan ne 

yapabilir, ki ttfere gönderiliyor .• denmişti. 

SUleyman paşa bu sözü duymuı oldu#tından 
her girlıUA"I harpte muvaffak olmak azmin. 

df' idi. Dört kişi kendisin! yerinden kaldır. 
dıktan ııonra oturtuyor, mUtemadlyen ku.. 
manda Yererek harbedlyordu. 

Paşa Yemeni de !cthcdert>k mtıbafazatJmı 
Bıyıktı Mt>hnut paşanm oğlu Mustafa beye 
bıraktıktan sonra tııtanbuta dönem. YUzU ilk 

tr. Türk donanmasmm haşmetini gösterml~. 
bUy1lk zaferler kazs.nmrştı, Divan& geldiği 

vakit kendisine \•ezlr!er araııında yf'r ayrıl. 
mı§tr. Her yerele ve her zaman oturup kalk. 
masma yarJım eden dört ki§! burada ·oktu. 

Tonton amca 
at yaıroşDaıırunda 

Perili ev 
Bir zabit •· .. ;:o,_,daşım anlattı: 

• • * 
Bir ev alacaktım. 
- Perilidir! - dediler. 
- Adam sen de peri olur muymuş. 
- Olur vallahi. Biz, gözlerimizle 

gördük. 
- Saçma. 
- Bizde saçma diyorduk ama de-

ğil.. Gördük ... Sen ne kadar böyle §ey
lere inanmazsan biz de inanma2'dık ... 
Lakin gördükten sonra itimatsızlığa lü
zum var mı? .... Gördük. 

- Lahavle. Ne yaparmış bu peri? 
Ne yapmazmış ki .. insana, boylu 

boyunca görünüyor .. Hiç bir şeyden 

yılmıyor. Ne hışt'tan, ne prşt'tan .. Ken
di evinde dolaşır gibi, dolaşıyor evde ... 
Bazan da hayli tehditkar hareketler ta
kınıyor. 

- Ben, ldüşman karımnda yılma

dım ... Hayalden mi korkacağım?. 
- Eh, sen bilinin ... Bizden söyle

mesi ... Mesuliyet gitti 1 Alma şu evi ... 
Başına bela açılacak. 

Dinlemedim. Aldım ... İçine taşın

dım. Söz kesildi. ikrar muamelesi yapı
lacak bir hafta sonra ... 

O gece aşağı katta bir takım patır
dılar, gürültüler işittim. 

- Ada~ ıen de! Hayal ... - diye ldü
şünüyordum - beni korkuttular. öyle ge. 

liyor. 
Fakat hayır ... Sesler gittikçe vazıh

la§ıyordu. Alt katta birinin dolaımakta 
olduğunu mükemmel surette i§itiyor
dum. 

Ne olur ne olmaz diye düşünerek, 
yastığımın altına tabancamı koydum. 
Bıçağımı lda baı ucuma astım. Bu em
niyeti kafi görerek uyudum. Esasen 
gürültü de kesilmişti:" 

Ev, üç katlıydı. Ben, en üstte yatı
yordum. tık gece en aşağıdan geldiğini 

duyduğum gürültüler, ikinci gece orta 
kata çıktı. Oksürmeler, iç çekmeler, mı. 
nltılar, hırıltılar işitiyordum. 

Doğrusu, içime biraz ürperme geldi. 
Lakin cephede baş m:lan geçen bin bir 
türlü tehlikeyi düşündüm: 

- Ben, zabit ola)'lm da böyle §'C'Y
lere aldırayım .. Aldırma .... Dön bir ~ara! 
tan öte yana 1 diye dü}ündilm. 

Döndüm. 
Gürültü gene kesildi. 

:(. :t- '41 

Nihayet. Ü!iÜncü geccyiji. 
Bu sefer, ayak ıeslerinin benim kata 

kadar çıktığını duyarak, epeyce heye
canla ve helecanla yatağımın içinde o
turdum. 

- Kim o? ... - diye seslendim 
Bir öksürük ... . 
Kapıya bir tekme. 
kanat açıldı . 
Bir de ne göreyim? ... Tam manasiy

le bir vampir! .... Koskocaman ağır var .. 
Sırtında beyaz: bir kefen .... Saçları iki 
yandan sarkmış ... Gözleri fıldrr fı'lıdır 1 

- Çekil, yakarım! • dedim. 
O, meydan okurcasına ilerledi. 
Tam üzerime geliyordu. Elleriyle 

boğmak işareti yapıyordu. Fakat diğer 
taraftan da kaçmam için yer brrakıyor
du. 

Halbuki ben kaçmaldım. Yastığımın 
altından tabancamı çıkardım. O, bunu 
ıörüyordu. 

.Bir kahkaha attı. 
- Nah sana guguk 1 Beni mi öldil-

Onları yanma aımaınt§, sebebini ıoranıara 
da: 

-Bugün ihtiyacım yok,. Belki benleeyre_ 
decck insanlar arasmda düşmanlarım bulu. 
nur. Onlara kendimi idare edecek ikUdarda 
olduğumu göstermek Jftz.ım, demll,iU. 

Niyazi AHMET 

•!il> .. 
receksin? Tecrübe et bakalım ..• _ ır.;ı.1a 

nasma gelen bir h4lreket yaptı. 
Artık. çileden çıkmıştım. Ne yaptı

ğımı bilmiyerck. 
Dıran, dıran, dıran, dıran, drran, 

dıran! 

Ne dersin? Vampir sen misin bile 
demedi. Bilakis bir müstehzi kahkaha 
daha atıp ilerledi. Koskocaman ağzını 

a!(rp kur§unlan birer birer çıkardı. Ba
na gösterdi. Bir kahkaha daha ... 

-

Çıldırmak işten değildi. Benim ye
rimde başka biri olsa tabanları kaldırır
dı. Fakat ben ki zabitim 1 Kaçar mıyım 
hiç ... Palaya saldırdım ... Hortlağın üs
tüne yürlidüm. 

işte o zaman foya ımıttı. "Hayalet,. 
- Aman etme ağabeyciğim... Tes

lim ... - diye elerini yukarı kaldırdı. 
Maskesini çıkardı : 
Komşumuz! 

• • • 
Sonradan uzun uzadıya lahkik ede-

Tek işin iç yüzünü anladım: 
Meğer perilidir diye evi ucuza ka

patmağı istiyormuş. Kapıya anahtar 
uyldurmuş. Bütün talipleri böyle kor
kutur, kaçınrnuş. 

Kurşunlara gelince: Gündüzün oda
ma girerek mermileri k,ovanlardan çı
karmış; yanına altruş. Ağzından çıka

nr gibi yapmış. Lakin, cesaretimi kay
betmiyerck palaya da sarılabileceğimi 
akıl etmemiş. 

(Va - Nü) 

Roma - Berlin 
mihveri 

Bir lngiliz gazetesinin 
tahminine göre 

Bozuluyor 
ltaıya ile Almanya arasında, son bir iki 

ee:nedenbert devam edegelmekte olan sıkı •ıı 

blrUgtnin ynkmda bozulacağına kuvvetle tna 
nılmaktadır. 

Hitlerin, Musollnlyi, lepanya !§ine enikonu 
karr§D'lağa. oraya mUrnkllıı olduğu kadoır 

1'azl& asker göndermeğe teşvik etmek azmin 
de oldUğu sanılmaktadır. HiUer, ayni zaman 
da ltaıyaya Akdenlzin kontrolO ile, lspanya... 
dn esaslı bazı menfaatler vaadetrc•ktedlr. 

Maksat, Musolininln dlkke.tlnl orta Av. 
rupadan çevirmek ve onun muharebe kuv. 
vetlerlnJ zayıflatmaktır. 

Fransız mahafillnin kanaaUne i'Öre. Hlt. 
ler bundan sonra Avusturyayı ele ge~irecei<.. 
Ur. Avusturya üzerinde ?ılusolinlnln de gıs_ 
ztı olduğu malO.mdur, 

Hltıerln usulU, Avusturyada bir dahili il!. 
yan çıkartmak, 80nra. ''nizamı iade etmek 
ıçın .. Avust.uryaya yürilnıek olabllecegı ,.e 
bu hldiscnin sonbaharda vukua geleccgi tah. 
mln ediliyor. 

- Stındny Refrrr.'den -

Orman kanunu 
BUIUn maddelerile 
tatbik edtlmelldlr! 
Yeni onnnn kanunu mcmlckeUn ber tara.. 

tında bUyUk bir §lddeUe tııtbik edilmektedir. 
l<'akat tatbikatın hep kanunun yasf.ğn m!L 
tealllk maddeler! üzerinde olduğU görülmek.. 
tedir Halbuki kanunun b&lkın ormanlardan 
ve o;man mahsullerinden iıtifadesl için 
konulmuı olan birçok madde.leli vardır ki 
bunlar üzerinde henüz harekete geçilmemiş. 
tir. Bu ;:ı1lzden mem!ekeUn birçok yerlerin_ 
de köylOnUn ve kasabalının odun ve kHmUr 
srkmtısı çckUğl a.nl.aşılmaktadrr. 

lstanbul ve clvamıda ayni vaziyet bUkUm 
sUrmektedir Devlet ormanlarlle hususi or -
manlar ve İ1alkın kat'lyat yapabllect'~ or. 
mantar henUz aynlmamı!'ltır. Bunun irin 
teıklll ıuııngelen heyeUer henUz te~ekkUl 

etmemiştir Bu vaziyette halk yaklaşan kr. 
ım kBl'§lSl~da. §tl§km bir haldedir. Zorır\!1. 
dak fabrikasının riyasaya çıkardığı sllml. 
kokun da lhUvacı ka!'§tlnmryacağı mulııılcnlt 
addolunmalttadrr. 
Şu vazlvt"tte alfıklld~r mııkıı..,,,.,.... •~•n 

..,,..n tedMr1eı:i derh"l ııl:na1 ıt."'I lfty•nır'•~. 

500 lira F ord markalı 6por bir 
otomobil acele sahlıktrr. Talip o-i 
lanlarm arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 
''FORD" işaretivle bir kart yaz 
.::!an kafidir. ı 



6 HABER - J\l(şam postası 

Barbaros sefire bağırdı : 
-Hainler! Sözünüzde durmadınız ! 

Tef r ika numarası : 3 ....................................................... 
i 
: : : 
i • 1 

i • . 

Provam seferi dö11üşünde 
Barbarosun filosiyie İstan· 
bula gelen Fransız papazı 
Jerome Maurandın hatıralan 
ve seyahatnamesi • 

................. . .............. . 
Nakleden: 

Reşat Ekr em KOÇlJ. 

''Roma, 30 Haziran 1543, 
'' ... Siz ki emin bir yerdesiniz. Bizlere 

gelince, bizler zavallı kimseleıiz .. Bura
da, Ostriada ve Porto de.>, Türkler var -
dır! Saçma söylemiyorum. 120 kadirga, 
35 muhteli.C gemi ve dört büy:ik nef ten 
mürekkep Barbarosun filosu! Bugün, 
Sen Piyerin günü, bütün Roma karma 

Barbarosım türbesinde kitabe 

karışrk bir halde... • 

Sanki Barbaros bu azize arzı ihtiram 
da bulunmak, ona şeref vermek için 
muvasalatını hesaplıyarak bugüne dü • 
§Ürm:i~. Roma halkının dörtte! üçü mem
leketi terkediyor .. 

Süleyman Papanın topraklarını yağ. 
ma etmemesi için Barbarosa emretmiş. 
Bu, kendisinin bir gün Hıristiyan ola • 

cağını söyliyen kehanetin t:>hakkuku • 
nu tebşir eder mahiyettedir( 1). Göre • 
ceğiz, bakalım Hayreddin Bey ne yapa 
cak. Yann mektubuma devam edece • 
ğim.,, 

"Ayın son günü olan bu sabah, Bar
barosun Civita, ecchiaa doğru yelken 

açtığı haberi geldi. annediliyor ki ora. 
da hiç bir fenalık yapmıyacaktır. Şim 

diye kadar geçtiği yerde yaptığı gibi, 
namuslu bir adam sıfatr ile, bedelini ve. 

rerek kendisine lazım olan erzakı ala • 
caktır. 

Fakat pek. iyi tahmin ediyorum ki, Si
ennelilerin üzerine vardığı zaman si _ 
masını çleğiştirecektir. Orada bazı fe • 

nalıklar yapması muhtemclJ!r. Şu ge -
çen gece, Romanın altı üstüne gelmişti. 

Pek çok kimseler Romadan kaçmıştı. 

Zannediyorum ki, Barbarosun seyaha • 
tini öğrenerek yüzün:.in rengi kaçmış 
olarak gidenler, yanakları biraz kırını 

zı olarak döneceklerdir. Size başka bir 
havaclis yazamadığımdan beni affedin. 
Güneş doğduğu zaman, bütün diğer ytl
drzlar nasıl görünmezlerse, Barbaros • 
tan bahsolunduğu vakit de. diğer bütün 
havadisler kayboluveriyorlar... ., 

Büyük Türk donanması 1543 - 1544 
kışını Toulon limanında geçiriyor. Tou
Jon sanki bir Türk şehri olmuştu. Yal
nız minareleri yoktu. Türk gemicileri 
burasını İstanbulun bir varoşu, bir ye
ni Kasımpcışa yapmışlardr. 

• * • 
Barbarostan on beş gün izin aldık

tan sonra. Polin mümkün oalbiJe.n sür
atlc birinci Fransuanın bulu'lduğu Ma. 
rolles'e koştu. Krala vaziyeti olduğu gi-

bi anlattı. Bu esnada kral, diğer bü
yük harp masraflarına girişmiş bulu
nuyordu. Yarı yarıya tahmin ettiği 

Türk donanmasının ansızın mavasale
ti ile karşılaşınca, şaşırmıştı. Polin, 
kralın cevabından fevkalade üzüldü. Fa

kat kolay kolay cesaretini gay~decek 
bir adam değildi. Her ne pahasına o
lursa olsun Türklere vermiş olduğu sö
zün şerefini korumak istiyordu. Fransa 
da Türklere karşı hissddilen korku ve 
endişelere ve bütün fena düşüncelere 

karşı yılmadan mücadele etti. Nice mu
hasarasının başlamasını temin etti. Fa
kat bu harekatı askeriye kötü idare ·e
dildi. Muvaffakıyetsiz bir teşebbüs ile 
başladı ve Fransızlar için biraz da şe
rcf.U bir çekilme ile bi•ti. 

!ardı. Virginio Orsini'nin kumandasın 
daki Vencıdik kıtaatı genç kont d'Angi
uen 'nin emrine verilince, Frasızlarla 

V encdikliler arasındaki rekabet açığa 

vurdu. Bundan ba~ka, imparatorun a
janlarının vaatleriyle, kralın ordusu, 

Türklerden fevkalade çekiniyordu. Bun 
dan başka, Barbaros, Saint - Jean de ·Je
rusalem tarikatine salik olan Capane 

başpapazı Lcon Strozzinin donanmada 
bulunmasından şüpheleniyor. Onun, 

Nis müdafii ve Lombardiya baş papazı 
Paslo Strozzi ile gizli bazı muhaberatı 

olacağını tahmin ediyoıltlu. Türk amira
linin ademi emniyeti ve şüpheleri, Nis 
şehrinin zaptından sonra fazlalaştr. 

Şehir, 22 ağustos 1543 te zaptedil
mişti. Fransız ordusunun kumandan
ları, Barbarostan, Türk kıtalarırun ge-

milere irkabını istediler. Yeniçeriler ve 
sipahiler, Fransrz elçisi Polin'in vaatle
~inin nerede kaldığrm sordular. 

Galeyan o kadar fazlaydı ki, Potin 
ile Leon Strozzi'yi öldürmeğe teşebbüs 
ettiler, fakat muv• Hak olamadılar. Bar 

barosun hiddetine ise payan yoktu. iç 
kalenin muhasarası sırasında idi, eylul 
başlangıçlarına doğru, Potin bütün ba
rut ve cephaneleri tükenmiş olan Fran
sızlara barut ve cephane satmasını rica 

D IŞ AR I D A: 

'i- 16 Ağustosta yapılacak bUytlk Trakya 
manevralarına l§Urak edecek muhtelif dev_ 

!et erklnı harbiye reisleri ve refakatlerinde. 
ki zevattan mUrekkep 90 kl§llik heyet Geli. 

boluya İzmir vapuru ilo giderek oradan ka. 
raya çıkacaktır .• 

~ lki gündenberi §Chrimlzde bulunmakta 
olan Makalle sultanı dUn Boğazlçlndc bir 
gezinti yapmıştır. Sultan iki gUne kadar An_ 
karaya oradan Suriycye gidecektir. 

• Sillvride Çanta kliyUnde oturan Nuri 
başından ağır surette yaralanmış, İstanbula 

gf"tlrilerek ha~taneye yatırılmıştır. Nur:!. 
KAhya Huan tar&fından yaralanml§tır. 

"' Akııarayda M'uratp8.§ada oturan Nuri. 
nln blrbuçuk ya1Pndakl kızı Semiha pencere. 

den dUşmU§. yaralanmış. Gureba hastanesine 
kaldırılnuştır. 

• ı:::ırkecide Bahrisefit oteli eahibi Reşadı 
yaralayan Adem baba tevkif cdllml§lir. Ken 
distnln yarası h&filtir. Reşadın yarası ise 
MI! vehametlnt muhafaza etmı>ltledlr. 

• Abanoz sokağında oturan !<'atma ismin. 
de bir kadm kanun hilMına evinin kapısı 

önUnt!e doıa,tığı ve polisin ihtarına kartn 
gPldl~I için dUn cUrmUmeşhut mahkemuln. 

de bir ay hapse \'O 30 Ura para ecza.ama 
mahkOm olmuştur, 

• Develiye tabi Köseler köytind<"n 22 at 
Çeilıli\ çingen~ll'r i;uriyeye kaçmı§lıırdı. Ora 
jandarmaslle yapılan temas neticesinde çln4 
geneler yakalanıp TUrk jandarmasına tes. 
llm edllml.§lı-rdlr. 

İmparatorun müttefikleri olan Fio
ranta ldQkası birinci Cosme ile Savua 
dOkası ikinci Şarldan intikam almak için 
Fransa kralının ordusunda hizmet alan 
Venedik gönüllüleri, Fransız kuman. 

• Bursada Ferah otelinde misafir olarak 
oturan Mersin ortamektep tarih ve coğrat. 

---...aııuı.ıı.a.ı::uuuc.wu.ı:.mııiı!Ctw:lü;.hiucdi.ıtc!LL:ı.:a...mı.ıaUlimUlllkrll Ak aman bl rden bire deli. 

etmek üzere Barbarosa gelmişti. Ami
ral sefirin yüzüne Fransızların ihanet 

ettiklerini bağırdı. Onu, derhal demir a

lıp gideceğini ve kendisini de zincire 
vuracağını söyliyerek ·tehdit etti. 

Nis iç kalesi muhasarasının 8 eylUl 
1543 te rerini müteakip, Potin bir kat 
daha gayrete geldi. Büyük Türk do.. 

nanmasının kati bir netice almadan dön 
mesine içi razı olmuyordu. Onun gay-

retiyle, Barbarosu 6 eylülde Ville Fra 
mehe'den birinci Fransuvaya ve veliah 

tı Henriye iki mektup yazmıştı. Bu mek 
tuplarda, eğer kral Türk domanmasıru 

kendi hizmetinde tutmak istiyor ise, 
yiyecek, direk, kürek ve sair her nevi 

erzak ve kvaznru ile beraber bütün mas 
raflarının derhal temin edilmesini, aksi 

halde, İstanbula dönmek üzere yelken 
açmasına müsadeedilmesini yazıyordu. 

Gene Potinin gayretiyle birinci Fransu 
va, Barbarosun bütün istediklerinin te-

minini vaadederek Türk donanmasının 
ve askerlerinin Toulon limaırlda kışla
masu emretti. 8 eylul 1543 te, kralın 

bir beyannamesi ile Barbaros ve adam

larının ikametine tahsis edilen Toulon 
şehrinin tahliY.esi emredildi. 

(Devamı var) 

rerek öteye beriye saldırmıı, yakalanarak 
memleket haatanesine yatınlmıııtrr. 

• RUştU Arum bUyUk kızı Emel, evvelki 
ak§am BUyUkadada. Yat k!UbUnde 1rak baı. 
vckill Hlkmet SUleymanm e§I ~rerınc bir 

ziyafet vcrmıııur. Ziyafette !rak aelaret er. 
klnı ve hariciyemize mensup bir çok zevat 
bulunmuJtur. 

• Ulus başmuharriri ve Ankara mebusu 
Falih Rıfkı Atay dUn Caddcbostanındaki kö§ 
kUndc ecnebl ajans ve gazete muhabirleri L 

çln bir toplantı tertip etmlıUr. Toplantı eJt. 
lenccll ve samimi bir ıekllde geç vakte ka.. 
dar silrmUııtur. 

• DUn Floryaya elli bin ki~! gitmiştir •. 
Fıoryaya gidenler her hafta çoğalıyor, 

~ A vrupadakl terbiye uııulJerinl tetkike 
~ıkan Kalifornlah terbiye mUtehtuısısı Mis 
Vera. Fibs ile doktor Fredrlk V. Roman §Ch 
rimize gelmişlerdir. 

26 
PAZARTESİ 

TEMMUZ - 1937 
Hicri: 131S6- Cemaziyele\'\'el 17 

GUneoln dotu§u GUnf'Oln batışı 
4,50 19,31 

Vakit Snbah Öğle !kindi Akşam Yatsı lmstıl 
3,03 12,20 16,17 19,31 21,25 2,H 

GEÇE.'J SESE BVGON NE OLDU T 

Dündcnberl yağan yağmurlardan İstanbul j 
ve elvannı seller baııtı, 

Ebediyen kaybettiğimiz kıymctlı arkadaşımız .A,.hm.ct Ekrcmi diln t.o:;: 
ocrdiğimi::i yazmı§tık. Resimlerimiz bu hazin cenaze mcrosi111' 

arki:ıd.aşımtzm ebedi medfenine götiirmil§ü görtiWyor. 

Ista nbal konuşuy~! 
(Baş tarafı S ünciide) man benimdir. Böyle bir yere yetU b!1 

- ATtık oldu, olanlar bize, bir kere yeter mi? Nerede ise her gün aY' bet 
yrğtJılar ya bunlarr, artık bir daha çukur kazdırmamız lazım .. J3U! rap 

. d 1 d 1 ı~ - . ·ı sorı . d~ dlınyada kal ırmaz ar.. şey en evve agım ısterı · 1Ji.S 
k . b' d -.J· • d k tıktı!· '°'' _ Burayı ismine layık bir hale so • cı ır eı""ımız e aran ·sti} 

. . d 1 . . rası ı .J, 
mak yani bir mezarhk yapmak ıçın avuç o usu tenvırıye pa • b' ; 

h ' h tık Ufak b·r yag-mur tar. Halbuki buralarda bir tarı' 1;ııılı" er şey azır ar .. ı • . kapı ~ 

d · d' k d ~ lı duran bütün bu tur. Kendı apartımanımın .,;l,e't a, şım ı enar a yıgı .. .. .. .. rıfllı 
2 1 d smı yakmasam goz gozu go · 

molozlar, kayacak, yegdne yo umuz a B . _ d"yenin 
1 u vazıyete ragmen bele ı .,;jıl 

kapanacak .. Belki de bir kaç kişi top • · tedıı; • ne hakla tenviriye resmi ıs 
rak altında diri diri gömülecek... işte türlü anlayamıyorum . 

6
,e V' 

o zaman, burası hakiki bir mezarlık Burada orta yaşlı bir zat ta s 
sokağı olacak... rıştı : 

Ve hep bu mevzu üzerine söylüyor- -Karanlığın bir mahzuru dalı' \~ 
tar, söylüyorlaıidr.. Eskiden Aşıklar Mezarlığı. deıı~, 

Yerden göğe kadar haklı olan bu meydan lda karanlık yüzündeıı ~f· f 
şikayetleri sonuna kadar dinledikten binbir çeşit rezalete sahne otıı!oi 
Sonra • . . . k 1 r v t • nım yetışmış ız arım va • rıdl I 

- Mahallenizden başka ne şikayeti • onlardan utanıyorum. Mahalle~~ 
niz var, biraz da onları anlatın baka • lah edilecek işlerden en rııiih1 

lım, dedim . budur. rsf'.... 
O zaman, beyaz saçlı, zayıf bir ka - Ak§am olmuş, güneş batıfl~-~efl 

· · f da,.• dm ileri atıMı: ıdı. Geç kalmıştım. Etra rtil Jıl y 
- Ben, dedi, buranın lağımsızlı - lamlıyarak, yine ayni dar ve toz ıoS ~ 

d · d.. k İ.Jl'I rııo ğmdan şikayetçiyim. Evlerimizin bü • an gerı oner en, gözler Jı• 
tün lağımları çukurlardan ibarettir. ğınlarına, iri taşlara bir kere ~~det 
Halbuki şu gördüğünüz koca apartı • O zaman içimde öyle bir h·~şilJleı' 

dum ki, bu münasebctsizJiği dL1=...ı1 

i ÇER iD E 

• Belçika kralı Leopold Paristen ayni_ 
mış, kendisini istasyonda cumhurreisl ve 
başvekil mUmessllleri ile hariciye nıızın u
ğurlamıştır. 

* İsveç kralı, Nafia vekili Ali ÇeUnkaya.. 
yı kabul etmiştir. 

~ KomUnlzmden vazgeçtiklerini bildiren 
birkaç eski Yunan komUnlstinln cezalan te. 
eti edilmiştir. 

:t- A vrupada beş ay ı;Uren bir seyahatten 
sonra Mısır kralı ı.·uat dlln öğleden aonra 
Ka.hil"('ye dönmüştUr. 

:t- lrak ile tran ara.•ıındaki lhtllAfları hal. 
leden mtıR.hede. İran ve trak hariciye nıı.zır. 

' !arı arasında Tahranda imza cdıtmlı ve İrak 

hariciye nazın Asil. diln Tahrandan Bağda. 
da mlltevecclhen hareket etmiştir. 

:t- İngiliz hava. ordu~u. sIIAhlanma progra. 

mını hemen tamRmen tatbik mevkllne ko. 

yaeak vaziyete gelmiştir. 1700 tayyareden 

mllrekkep 127 hava filosu çok yakında hazrr 
bulunacaktır. 

''f.' 315 hin tnnltık İtalyan zırhlısı Vlttorlo 
VcMto dün kra! ve kratfçcnln de bulunduğu 

bir merasimde dı-nlzc indirilmiştir. Bu zırh.. 

lmın uzunlu~ın 230 metredir. Zırhlıda 381 

ve 1152 milimetrelik toplar. tayyare toplan 
ve mitralyözler vardır. Zırhlıda tayyareleri 

ha,·ııyıı fırlatacak bir de mancınık vardır. 

Dlııli c::arklarla mliC'r.hhı-z 4 makine gruou 
zırhlı:va lıll }''llk bir sllrat temin etmı-ktedlr. 

llf. lngilt('rcnin aahık kralı ı;ekizlncl Ed. 
vardın . Madam Sımosonlıı. birlikte Akdeniz 

seynhı>.Uni yaptığı Na hlln yatı, Romanya 
kralı tnra!rndıin satın alınmışbr •• 

tatbik eden adam, o sırada kart''" 

ıruş olsa ve: . 
'jd•· - Bunu ben yaptım, dese 

•. urıe 
sini ya tokatlar, yahut ta yut 

rürdüm.. tlApııı" I 
,ef 

Romany a Iog tlte 
pe trol satıY~~ ıt'1~ 

SıJJ'loSı jl~ 
-Londra, 26 (A.A.) - c;rt• , 

ree gazetesinin yazdığına g fİ $11' 
manya krah Karolun ingiltere etrel 

reti, Romanyanın İngiltereY~:rd•f·~J 
raç etmesi keyfiyeti ile alakaı 13;rl 1 . İ ve ~~ gıltere, raktan, trandan ıır 

Amerika devletlerinden baştca etr"I 
Romanyadan da petrol alar11lc PdJoır· 
tiyacatını tamamlamak arıusllO f ~f 
Heledl ye em ı rıet 

dlnlemlye~~~~' 
Dün Eminönünde 13 kışı -o~ , 

dan, 6 kişi vapurdan atla~fr•~ 
çöp döken 4, tüküren 3 &ışı '' 
mıştır. Bu nuntakada dün de 1, 
tutulmuştur , • ,ti' f'.~ 

Fatihte tramvaydan 10 1<•§1,ı~tı"' ,ıı1 
caddeyi işgal eden 15 kişi ceııı ~' 
mış, 591 kilo noksan ekmek• Jı:i!O 
muş kavun imha edilmiş. ı 4 
çak et müsadere edilmiştir ' 

Ahç• kadııı fe , 

işçi kız. ,fi2, 
Gayet iyi yemek yapar bır ~ ~ 

ile orta işine ve sofraya tıizıtı 
0
,. ~I 

temiz, çalışkan bir kız ara~~ (/ 
lışmak istiyenlerin V }ı.'ı{. ,p· ~ 

. itle 
altında propaganda servıs 
atları. 



--~~--l;· ;.İİİ-~ıkpez ·~~ ~-
AtatürkÜD şereflendirdiği ı 
Deniz bayranıı 

G ınuvaff akiyetle yapıldı 
ece de Ankara ve Güneysu vapurlarında 

• 

lkt~ 
{ltJl t Vc]~ili d . 1Pleritı"- üııl~i Yarışların 

hııh. \l.(.;ıı br11 
.. l'j(./'<i/at Ya.ıı Sulıeyldya 

ııu tcrirkcıı 

~· 

1.toda b 
'dılctı eniz Klüb .. 
lııodad llıcva:rnin ilk u ta:afınd:.n tertip 1 
t.~ı\ a büyük bi k denız yarışları, dün 

Sa~:§tır, r ·alabalık huzurunda 
rt?ı ~<tttın 

tı, en erkl'n . 
~otrl4da koyu İri!; saatın:ien itiba -
)Otıl.. r, mor· ı · Ufaklı sandallar 

•11, or erle d 1 ' 
~ 0 ınu§ bulunu -

\'a~ıırı ra ve G •• 
ter, iar, da uncysu Ve bazı şirket 
I( rn11,lard yarış sahasının yanında 

da t ~ar, ı . 
~ ktıs haat ı ı d b 
lıbaııı- ilt Vekili C _e aşladr. Bu sıra. 
~ b~ ;q telrni ela) Bayar da hakem 

lhak . §, bulunuyordu M'" ba 
ern1ı-· • . usa 

gı aınırat ŞUkrü Okan 

balo!ar verildi 
.. " . 

Su üzerinde kayak: 
Birinci: Deniz Ticaretten Ali Gü • 

ıer. ikinci: Fcncrb3hçclaen Vedat. 
Beş çifte profesyonel kancabaşlar : 

Rıımelikavagı. 

Can sandalları arasında: Birinci: Li. 
'tlan ~irketi, ikinci: 
en Klavuzuluk. 

Ski ıu üstünde 

Dcnizyolları, üçün-

Birinci: Mümtaz, ikinci Ali Güner, 
Olimpiya Yole yelkenliler: 
Birinci: Anadoludan Şeref. ikinci Fe 

' . baliçeden Kemal. 
K. 14 Dingi: 
Birinci: Galatasaraydan Mümtaz. 

Birinci: Deniz klübünün Rüya, ikin
ci : Deniz klübünün tpar. 

Dünkü yarışlar oldukça muntazam 
o 1 m u ş ve geç vakte k a d a r 
devam etmiştir. Kazananların mükafat
ları bizzat Celal B:ıyar tarafından tcv. 
zi edilmiştir. 

Gece Ankara ve Güneysu vapur -
larında bir balo veri lmiş ve sabaha 
kadar eğlcnilmiştir. N. Y. 

iz mir klüpleri 
Eskisi gibi gene 
beşe çıkarılıyor 

İzmir !?5 (Hususi) - Bugün Oçok spor 
klllbU kongresi hıılkevtndcr, Yamanlar spor 
kongre,«;! de Knr~ıyaka Parti binasında top 
lanı.lılar. Her iki kongre çok harareUI geçti. 
Yamanlar 11por kongresinde uzun mUnaka§&
lar ceı-eyıın etti. 0-r.ok spor kongresini.le tse 
hıı.ı:ır bulunan azadan bUylik bir kısmı lh. 
tilii.flıın dolayı konı:;rcyl terltetliler. Mevcut 
olanlarla seçim yapıldı. 
Alınan haberlere göre mmtaka rlyasC'ti 

bugünlerde 1zmir spor leşekklillerl ve yeni 
başlayacak milli kilmc maçlıınnda mevcut 
klliplerle ı;alı~mak imkAnsızlığını tetkik e. 
den bir rapor hazırlıyarak Partiye verecek 
Parti de tetkikatını yaptıktan sonra bUtUn 
lt!Uplerı bUyUk bir fçtlmaa çağırarak mevcut 
teşekküllerin adet ve şeklini yeniden tcsbll 
edecektir. 

Alll<adarlnr~ nıızarıın tzmirdcı sayıları ll. 
çe indirilen k!Upler esldsf glbl beşe çıka.rıla. 
cak, ta.kat ~ayrlledere klUp bırakılmıyacak.. 
tır. 

Barutgücü 
Süleymanlyeyl yendi 

DUn Bakırköy Bıırut.gUcU sahasında SU. 
leymaniye:ııcrle DarutgUcU A ve B takımla. 
n k&.r§ılıl!Jmı§lardır. B takımları 2-1 SU. 

ıeymaniyenin galebeslle netlcclenmıı. A ta. 
kımları maçında ise BaruçgUçlUlcr rııkiple. 
rlnl 8 - 2 kazanmışlardır. 

At yarışları 
Dünkü koşulann dördüncü ve 
beşıncis i çok heyecanlı ve 

güzel oldu 
Mevsimin ilk at yarııları dUn sıı.at 15 de, 

\'C'liefcndldc yapıldı. 
Alınan neUceler §unlardır: 

Birinci yarış 
(Ür; Y&§tndald )l'rll ~arımlmn tnı;Ulz at. 

ların:ı mahsus; me<ıafe: 1200 metre; lkrıunl. 
lC: 200 lira), 

Birinci: Sada (S, Temel); ikinci: Uğur 
(S. Temel); Uı;tıncU Nazlı (Ahmet 1ııeg!SI), 

Ganyan: 1211; PlAae 100 ve 280. • 

DU:ı:lUğe çıkınca baıı alan Sada, büyük bir 
kola.ylıkla ve iki a.t boyu mesa!eyle ya.noı 
kazanmııtır. 

rı§ll da girmiş '"e hiç Umlt edilmedik bir ko_ 
§U yaparak bırınclliği kazanmı§tır. Hayvan. 
larmı çok iyi hazırlamı§ olan s. Temelin iki , 
atı da ikinci ve UçtlncU olmuşlardır 

Beşinci yarış 
(Yarııııl.aıı lngiJl1. at \ c lo&rak.larma ııı:ıh. 

tıU'> Hendlli:ıtp ; uıesafe: 1800 met.re: lkrami. 
;yo: 2ö0 Um), 

Blrlncl: Gül.1%ar (S. Temel); · ikinci Ay. 
han (Rüstem YUrük) UçUncU: Ceyl!n (S. 
Temel), 

Ganyan: GOO; PIAse: 120, lGO ve 100 
Salih Temelin aUan nekadar iyi hazırlan. 

f k • • mI§ olduklıınnı bu yan§ta da göstennl~r 
ıncı yarış ve auıızar birinci olmuatur. Şunu söyllye. 

(1937 ~ncaı 7.nrfmda kazandığı lkraml)e llm ki, eğer Ceyllnm binicisi atını sıkıştır. 
:;oo lirayı doldurmayan baJlska.n İngiliz at saydı ikinci gelebilirdi, Yaama.tih arkada. 
' e kıuaklarma mahıruı; mceate: 1%00 metre, l§Wn birinci geldiğini görünce, buna lüzum 
ikramiye: 230 Ura.) gllrmemlştır. 

Birine!: Novl3 (Prens Hatim), İkinci: Be. Mcvsemln ilk yar~ı olduğu halde, HA. 
kAr (Akif Akson); UçUncU SUIUn (Tevkif BER'ln yaptığı tahminler gayet isabetli 
All Çetin), olmuş ve verdiği aUarın hepsi en 1;>1 derece. 

Ganyan: 220, PlAae: 1215 ve 120, lki yan. ıcri almışlardır. Gelecek hattaki tahmin. 
§& ya.ztlmı§ olan No\is bu yarışı tercih etml§ lerimi:ı:ln dllha isabetli olacağına §Uphe yok 
ve hiç sıkmadan birinci olmuotur. tur. Esasen (HABER) bu ıenekl at yarıı. 

Üçüncii yarış ıarllc ciddi bir surette me§gul olacak ve bu 
(Hl~ yıırı ıı lcazaıunamı,, dört \C dııha yu. mevzu etrafında çok enteresan yazılar ne§. 

kıırı ;ya.')ta. h:ı.li<ıkan ve yarrmkan Arap at redccektir. İlk yazımızı cuma gUnkU nüa. 
\"e kısraklaruıa mahsus; mesafe 1400 met. hamızda okuyabilirsiniz. 
re; ikramiye: 1515 lira), ~ :f. • 

Blrlncl: Can (((Sadık Okten); lklncl: RL DUnkU yarışlar mllnaseıbcUle, bir noklaya. 
....-----~'l"':".: 

At ycın§'Zarmda>ı 

kip (Ala Tucaltan), UçUncU Servet (SU. 
leyıuan Çcltlk), 

Oa.nyan: 310; PelAae: 160 ve 200. 
Favori olan Ceylln VIlI nln yan§& girme. 

mesl tahminleri aJUbt etmlı ve en iyi hazır. 
landığ'r anla.şılan Can gUzel bir koşudan son 
ra birinci olmul)tur. 

DördUncU yarış 
(Hııllskan tııgill11 at , .e kl!lraklarmA mah. 

ısu<ı Hendllmp; mesafe: 1800 ml't re; lkraml. 
ye: 2jj llm.) 

Birinci: l3eklr (Akif Akson): 1klncl: Gir. 
gln ((S. Temel); UçUncU: TIL§pmar (S. Te. 
mel): Ganya.n: 310; Plt..ee: 2215 ve 130 

İkinci yaM§ta ikinci Felcn BekAr. bu ya. 

bir enstantane 

temas etmeden gcçt!m1ycce~: 
Atçılık asırlandanberi biz.im milli sporu." 

muz olduğu halde, bu nevl asri at yan,ıarı 
bizde hentu yenldlr, Bunun lçln her ~eyden 
evvel balkın all.ka.smt arttırm&k 16.zımclır, 

Bunun lçln de evnlA halka bUyUk kolaylık.. 
ıa.r göatermek, aoııra da rekl&.ma ehemmiyet 
vermek icap eder. Halbuki, yaraları tertip 
heyeti, pözoj duhuliyesi ola.rak 75 kuru§ aL 
maktadır ki, bu cidden :!ula. paradır ve ko~u 
meraltlıla.rını, kO§ulara gelmekten va.zgeçlre. 
cek mahiyettedir. 

ıstanbul spor atletleri 

Diğer taraftan, bahsi mUıterekferde IA. 
ylkile idare edilemiyor. Halbuki, dilnyanm 
her tara.fınJa olduğu gibi, bizde de, koıuıa. 
ra karşı rağbctı arttıran bilhassa bu bahei 
mUştcrcklerdir, .Meselft., bir yarışa, ayni sa.. 
hibe alt iki at girince, bu iki atlan hangisi 
blrlncl gellrıe geleln, diğer de Ganyan sayıl. 
malıdır, ÇUnkU bu her ki atın da kazanma.. 
sı ihtimali mevcutsa, hangisinin ka.zanacağı. 
nı at sahibi tayin eder ve böylelikle diğer L 

ta konulan para havaya. atılmıı olur. 

~r,r,tıd l>Unk.. l d b. .. .. .. 
\'arı 

1
an deruhte d" ·u yarı§ ar an ıı· gorunu§. 

Uııd . §arın c e •imişti. ikinci: Fenerbahrcden Vitol. 
ıı· etin h n heye :s 
ı ı. .ı:.rtuğ tanlı anı BU •"k K l? arp· · :rçrcncnd' ruı Yati 1 } u . - § ı. 
liUtu ltdiğ· Y e Yarış sahası Birinci Gal:ıt:ısaraydan Burhan, 

~ n },{ 1 zam -
~ 'h •ad Oda kof\! an vuku buldu. ikinci: Gala tasa raydan Feyyaz. 

ıı . alariyJe d k' coıkun alkıılar ve K. 16 Yolc: 
b a ıkaatrca inledi dur Birinci: Fenerbahçcden Nejat, ikinci 
•a ' t>nnku rıştarın Fenerbah~<:Hen Şahin. 

llltıtard Yarııtard hetfceleri Orta yatl~r: 
l<tl,i~ : a alınan neticeler Birinci: Fenerbahçeden Bülcnd, 

ti~tre, b~c~ tekneıe • ikinci: Fener bahçeden Şefkati. 
ile'. U tınc:j: }.' t • Mesafe 1600 Büyük yatlar: 

l l<ıt,'ik ~Üncu Altı~nedrbahçc, ikinci: 
t, lıı iki • Ot U 

çutı rtnc:i. çıfttlcr. M . 
tU: '"' • Ciınc . : . eıafc 1600 met 
~ "ene ı... ! • ık n · • 
"'lla·L r ~h,. · cı • Beykoz• Ü· ' 

tt il( dö :ıC. ' 
~ lıitinc:i tt)U!cıcr. 
SUrıcu: O~ llc~1c0;: ~~sa~c 1600 met-

I l:ıa.}', ncı. kıncı: Anadolu: 
tr. tılar 
~·~''ar lraıında • . 

ı:ı !tinci. e 800 ıkı çifte klasik -
t()fc, . 1"' en metre. 

~l }'on trbah 
• 
1 

tılar, tiler a Çc, ikinci· G .. , : lt . l!i • rasınd • uneş. 
~ •r•ıtıurınc:i: J\n a beı çifte ala _ 

~ll'l_ rorc," llc~ Uçun•d~lu FenC':'i, ikin-
''Q•· "0tıc• tU Ru · lt ·•: .6.rı ı tahıı t mclı Feneri. 

~t ahtııa l.doıu, ıt·· a !e alaınanlan: '-r t a.r ıncı. R 
tı: ) t a00 ilsında dö · .. umelı. 

tııttlıQ lllctre. ili . rt~uk klasikler: 
hsc. rıncı GUncı, ikin-

Bursada kendilerine rakip 
bulamadılar 

Son zamanlarda muvaffaklyeUI ml18abaka 
ıar yapan lıılanbulspor klUbU atletizm takı. 
ınının, cumartesi gUnU Bursa Acar idman 
yurduyla karşıla§mnk Uzerc hareket ettiğini 
yazmıştık. 

Atletizm Cedcrasyonu mUşavlrlnln 

tanı.im etmiş olduğu ve gerek Bursalılar ve 
gerclu!e 1stanbulsporlularca kabul edilen 
program mucibince tarafların dUnkU pazar 
gUnU Bursa şehir sahasında kar§ıla:7maları 
mukarrcrdl, 

Evvelki gUn akoam Bursa.ya varan sarı 
Blyahhlar şehk6e Bursa sporcularını aramış 
larsa da bulamamı~la.rdır. 

Saatlerce uğr&§tıkta.n sonra rastıayabil. 

dikleri atlet Nazmi ise: 800, 1500 bayrak 
yarı§larma. iştirak edecek a.rkada.şlarmm da 
mUsabaka yapamıyaca.k bir halde bulunduk 

tarından bu kar§ıl&§manın lmkAnsız olduğu. 
nu sllyleml~tlr. 

l11tanbulsporlular mevsim münıısebetlle 
otellerde de bir hayli zorluklıı yer bulabll. 
mlşler ve bu vazıyet kal"§ısmda dün .lı;ta.n. 
bula dönmek mecburiyetinde kahnı§l&.rdır. 

Bursa gibi atletizmde TUrk!yenln en ileri 
giden bir şehrinde mutabık kalman bir kom 
§U vil~yet k!UbUne karşı yapılıın bu hare. 
ket hiç de doğru değildir • 
İstanbul takımının kendi mura.flle bu se. 

yahatı göze almıı olduğunf göre Bursa Acar 
idman yurdunun bu §ekilcfe mukabelesi gU. 

zel olmamışür, 

Sovyet Rusyada 

Tayyare yarışı 
Moskova 215 (A,A,) - Dlln, Moskova. _ Sı. 

vastopol _ Moskova yolunda 28115 kilometre. 
ilk bir ta.yyare yan31 yapıımıı ve bu yarı§& 
bir kişilik veya iki kişilik 19 11por ta.yyareal 
lştlrak etmi§tlr, Ayni gUn dokuz tayyare 
Moskovaya dllnerek yarışı muva!faklyetıe 

bltlrm!şlerdlr. BirlncUlj!"i, 10 saat 52 dakika 
ile Dlmovun idaresindeki bir kt§ilik •'Ut. l,. 
tayyaresi almı§tır .• 

Almanlar 
Spora bUyUk bir 

ehemmiyet 
verlyorJar 

Sıı ilstilııdc kayak ya~& 

Berlin 25 (A,A,) - Hltler mlllaleri erkO.. 
nıharbiyc reisi ltf. I.utza. dün Bcrllncr Ta.. 
gcbla.tt gazetesine beyanatta bulunarak as. 
kert sponın tevkalAde bir ehemmiyeti haiz 
oldufunu ve bu "ponı en geniş bir eııa.s da. 
hlllnde t.e§'ik ve tC§cl etmeğt Fülırcırin !ev. 

Bu sene Ankaradakl yarışları takip eden 
IJ!rçok arkadaşlarımız, bunların §ChrimizdA 
yapıla.n ynrışıarda.n katkat ve e%herl cihet 
UatUn olduğunu söyJUyorll\r. 

İstanbul ili ulah encümeninin de ayni fa& 
llyetl göstermemesinde hiçbir sebeb yoktur. 

ruat EMİRCA~ 

Şişliyi 3 - 2 yenen 

Pera 
Gayrı federeler 
şampiyonu oldu 

Cııyrlfcderc klUpler şampiyonunu belll 
edecek olan Şişli - Pera ml1sabnkası dtın 

sabah Ttaksim stadında be§ bine yakın bir 
seyirci kalabalığc UnUnde yapıldı, 

Hakem Vahiydl, ilk kurımda şı.,ıı rüzgArı 
lehlne almıo bulunuyordu. Ve bu devreyi Za.. 
\·en \'C Suldurun ayağ-lyle iki gol çıkaran 

Şişlililer 2- 0 galip trttlrdlll'r. 
İkinci ha!taymda oyun çok sert oldu, bıı. 

kem iki tara!tan da. bir, lkl oyuncuyu dııa. 
rı çıkartmak mecburiyetinde kaldı. Peralılar 
bu ikinci kırk be§ dakika içinde daha dUz. 
glln ve muntazam oynadıkları oyunlarınm 

semeresini Bamblno iki, Etlenln de bir gol 
atmas!le gördUlcır. Neticede maçı 3-2 Pera 
lmzanarıık gayrifedereler arnamda şampiyon 
oldu . 

Bu mUsa.bakaya takımlar şu kadrolarlle 
c;ıkmı~lardı. 

l'<'ra: 'Klço - ,,:ı,tnrdf, \1ı\lılntJı -Ç'lı:~. 

ylç, l':t lf'n, Ça<'Oll - Flllp&11, Bamblnn, ~ll-

11Jnrzf. Bodurl, F.lcoııomıı. 
• şı,u: Fnıhan - Çakır, ,\lbel' - A ı:::np, 

~ubnr, Mort:ı~·Rn - Klrknr, Dlra\ il< • .,ut_ 
dıır, .tıralr, 7.aTt'n. 

kalAde arzu etmekte bulunduğunu söyle. 
m1§tir. 
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Çocuk doğumları~ı~ Memlekette tetkikler 

Amerikada 20 sene çahşıp .kazanarak 

35000 liraya köy 
alan Dersirnli 

-
Memleketinde "asri bir ağa,, dır. Köyün eski 

ssh1bi ise lstanbulda apartman almış bulunuyor 
Vazaın : Niyazi Ahmet 

Ark3.dtı ımız Niyazi Ahmet, Dcr&lm "e 
ch•nrm,ta iki aylık bir seyahatten son. 
ra Istıınbula dönmüştür. Bu yazısındıı. 

oracb.kl tetkik ve müşahedelerine mUs_ 
tenlt şayanı dikkat bir hAdl!!!cyl anlat. 
mn.l.: tadır : 

Dersim dağlarını gezerken başka bir 
§ey için hayret etmek imkansızıdır. Çün
kü insanın bütün hisleri, duyuşları, gö

vaşleri ve her hisle beraber hc.yret hissi 
de bir noktada birleşmiştir. Tabiatin 
harikulade haşmeti karşısında sizi hay
rete düşürebilecek başka ne olabilir? 

Fakat: 
- Mehmet Ali ağa yirmi sene Ame

rikada yaşadıktan sonra Dersimde yer
leşti.. Dedikleri vakit doğrusu bir an 
içinde hayret değil hayretler içinde kal
dım ve sordum: 

- Ne yapıyor? 
- Köyler aldı çalışıyor ... 
Dediler ... 
Bunu duyduktan sonra Ali ağayı 

görmeden fstanbula dönmek benim için 
imkansızdı. Yeni dünya medeniyetinin 
içi:le 20 sene yaşıyan Ali ağa sonradan 
burada yaşamağı neden ~stemiş? Bunu 
öğrenecek ve "asri ağa,, yr muhakkak 
görecektınt: 

- Atla 10 - 12 saatte gidersiniz, 
dediler .... 

Dersimde birçok kaza ve sayısız köy 
leri gezmiş, tetkiklerimi bitirmiştim. 

1ıtanbula dönmiye hazırlanırken atla on 
J ki saatlik seyahate çıkmak, hele Der
sim dağlarını tırmanmak benim için çok 
müşkül, hatta imkansızdı. Eğer serde 
gazetecilik olmasayfdı muhakkak ki bu
na cesaret edemiyecektim. Fakat Ali 
ağayı görmeden dönemedim. On iki sa
atlik yolu yirmi iki saatte katettikten 
sonra teccüsüsüm o kadar tahrik edilmiş 
ldu ki aynca tetkikler için at seyahatim 
günlerce devam etti. . "' . 

Ali ağanın köyü başlı başına bir ma
likanedir. Klavuzum köye yaklaşırken 
bana şu izahatı verdi: 

- Şu göıtdüğünüz köyden başka 

ağanın beş mi ,altı mı daha köyü var. 
- Peki şu görünen evler kimin? 
- Ağanın yarıcılanmn ... 
- Onların hiç topraklarş yok mu? 
- Olsaydı burada çalışırlar mı hiç? 

"' "' . 
Etrafı sarp kayalıklarla çevrilmiş u

zun bir vadiyi yarım saat tırmandıktan 
sonra çıktığımız köyde kalın ve yüksek 
'duvarla çevrilmiş muazzam bir bina ile 
karşılaştım. Düzlükte yığın yığın buğ
daylar, saçları sakallan biribirine karış
mış beyaz donlu Dcrsimliler tarafından 
ldövene vuruluyordu. 

' 'Puşu .. ( • ) lannı kızgın güneşin al
tında omuzlarına atmış Dersim kadınla
n bir an içinde kaynaştılar ve buğday 
yığınları arasında kayboldular. Birkaç 
saniye sonra uzanan başların biraz ev-

velki kadınlar olduğunu anlamak için 
dersimi bilmek Hizım. Beni görünce 
hepsi renkli puşularını gözlerini bile 
kapamak şartiyle başlnrına sarmışlardı. 

Yüzleri bana dönüktü. Fakat kimbilir 
kocaman bir kumaş yığıninın hangi de
li ğinden beni görüyorlardı. Onların yü
zünü görebilmek için birçok şartları ha
iz olmak tazım. Maamafih konuşma 
yollan da büsbütün yok değil. ... 

:J(. • .y. 

Ali ağanın adamları öoşuştular. Bi
ri atımın dizgin:nden tuttu, diğeri in
mem için kolaylık gösterdi. tlçüncüsü 
ağayı çağırmak için koşuştu. Sanki be
ni bekliyorla11d.ı. 

Ben kimdim? Niçin gelmiştim 1 Bil
mlyorlardı tabii. Fakat yanımda silah
lı bekçiyi ve yerli klavuzu görünce hü
kUmet adamı olduğumu sandıkları anla
şılıyordu. 

Derr..imin korkunç ka: a:;!<Jarma bir bala 

..ıt: 

Arkadaınnız Dersimin asri ağası ile 

""görüıürken 

Deraimli kadın, yabancı erkekle kar~ı 
la!rnca "puşu'' sunu Örterek böyle 

kirpi gibi bir hale gelir 

0

Ali ağa güneşten, büyük siyah şem
siyesiyle kendisini koruyarak beni ka
pının önünde kırk yıllık ahbabı gibi 

karşıladı. 

_ Hoş gelmisiz .. dedikten ve ~limi 
bir Amerikalı gibi sıktıktan sonra: 

- Buyurun havuz başına gideh .. 
dedi. Şemsiyenin hemen hemen bütün 
gölgesini bana ikram ediyordu. Çeşitli 

çicek tarhları arasından geçtikten son
ra meyve bahçesine geldik. Elmalar, ar
mutlar, cins cins erikler .... 

Ali ağa bir aralık duti:lu: 
- Bir dakika müsaade ... 

Dedi. Bir eliyle şemsiyeyi bana si
per ederk::n öbür elini yolumuzun kena 

rındaki elma ağacına dayıyarak sarstı. 
Dalların taşımağa tahammülü kalıruyan 
sapsarı elmalar yeşil otlann üstüne se
rilmişti. Ağa o vakte kadar hiç görde
di ğim arkamızdan gelen uşağına em
retti: 

- Tiz bunları sout da getir .... 
Bir kaç adım ilerimizdeki kaysı ağa

cı da ayni şekilde sarsıldıktan ve top
lanıp "soutulmaSI,, emredildikten sonra 
havuz başına geldik. Ali ağa, karşıla
mak için biraz önce buradan gclmi§ ... 

Büyük ceviz ağacının gölgesi altında 
büyücek bir halı serilmiş, yastığı kon
muştu. Kenarlda dolu bir çifte duruyor ö 
tede kafesin içinc!e cıvıldaşan keklikler .. 
biraz ileride ağanın kişniyen atı, uzun 
selvinin üstünde leylek yavruları .. 

- Güneş çok olunca burada yata
rım, dedi. 

Dersimde olduğumu, saatlerce at üs 
tünde ve kızgın güneşin altında dağları 
tepeleri ve kayalıkları tırmanarak gel-

diğimi unutmuştum. Burası Haydarpa
şai;lan Pendiğe kadar tren yolunda rast
ladığımız bahçelerden farksızdı. Her 

nevi meyve, çiçekler arasında gözün a
labildiğine yeşililk ... Çıplak tepeler hah 
çe dekorunun arkasında kalıyor. 

Otların üstüne serilmiş halının et
rafına dizilen portatif sandalyelere otur
duktan sonra Ali ağa bir daha: 

- Sefa gelmişsiz .• dedi. Gülümsiye
rek dikkatle yüzüme baktı. Sonra ya
nında bulunan Elazizli arkadaşım, Ga-

libi ve bekçi ile mihmandan süzdü. 
Artık kendimi tanıtmam lazımdı. 

Çünkü o vakte kadar ağzımı açmak için 

fırsat bulamamıştım. Elini sıkarken: 

- Havuza ... diye l!Ürüklemiş, yolda 
hep kendisi izahat vermekte ldevam et
mişti. 

- Ben, dedim İstanbuldan geldim. 
Gazeteciyim. Dersimi geıJdim. Sizin 

isminizi duyunca görmeden gitmeğe 

gönlüm razı olmadı. 

- Çok güzel, çok memnun oldum .. 
İşte ben buraya iki sene evvel geldim. 
Köyleri 35 bin liraya satın aldım. Yer
leştim. Yerleştim ama bir şey yapamı
yorum ... Korkuyorum .. 

-Kimden? .. 
- Kimden olacak Dersimlilerden ... 

Düşmanlarımız çok ... Ben Amerikadan 
geldikten sonra bir kardeşim oğlunu ar

kadan vurdular. Hozatta köylerim var
dı. Düşman aşiretleri yaktılar. Ben A

merikada iken para göndermiş. büyük 
bir ev yaptırmıştım. Onu lda yaktılar. 

Amerikadan geldikten sonra iki sene 
Elazizde kaldım. Ben medeniyet gör
müş bir adamım. Dersimde yaşıyamaz 
dım. Orada vaşamak için silah kullan
mak lazımdı. Halbuki ben yalnız ça
lışmak, para kazanmak bilirdim. Silahı 
ancak hükumet kullanır. 

Ahbaplarım beni teşvik ettiler. Bu 
köyleri alıdım. 

- Kimden aldınız? 
- Hacı Osman bey oğlu Emin bey-

den ... O şimdi İstanbuldadır. Benden 
aldığı otuz beş bin lira ile apartmanlar 
yaptırmış, rahat rahat yaşıyormuş. 

Mehmet Ali ağaya sordum: 
- Amerikada bu kadar para kazan

ldıktan ve yirmi sene kaldıktan sonra 
nasıl oldu da oraya alışmadınız da tek
rar buraya geldiniz? Mesela tstanbulda 
kalmak istemediniz mi? 

- İnsan vatanını hiç unutur mu? 
Ben Amerikaya para kazanmak için git-

iktisadi tesirler~~' 
Zengin adam için en büyük teı'ilt 
nü1usun artmamağa başlamasıdır "~ 

1 . etiyle 
Meşhur İngiliz iktısatçılarmdan 1 Bir çocuğun mevcudıy . 01)!1 

Dr. J. M. Key•ıes'in bu hafta Londrada kün kılabileceği bir 11er"etı5:~ 
1 •tıııC , ••• ~ 'Veladiye cemiyeti,, nde çocuk doğum- gelmemek suretile ahp gı 1'eııdİY 

lan ve bunlann iktısaldi tesirleri hakkın- ğil midir? Böylelikle çoeuk ,,ef'f 
da vermiş olduğu konferanıı alaka ve bir sermaye olduğunu ve bllıııJI 
merakla okunmağa değer. Mümtaz bir olmazsa hiç bir işletrneye kC~·· 
dinleyiciler heyeti önünde söz söyliyen 8ca5·· 

nın emniyette bulunamıY Doktor bakın ne diyor: 
mak istiyor gibidir. ~,_ıı: "- Zengin adamlann daha ziyade 

zenginleşmesine sebep asırlarca müd-

detle ıdaha çok çocuk doğması ve bu ço
cukların büyümesiyle eşya ve mala ol~n 
talebin artmasıdır. 

Mesela bir çocuk doğunca patik is
ter ; zengin adam da yapmış olduğu kar-

lan bu sefer patik imalinde kullanarak 
karını yeniden arttırmanın yolunu bu

lur. Fakat doğum adedi aza]dıkçazen
ginler ne yapacaklardır? 

Şimdi kapitalizm sistemini gözden 
geçirirken görüyoruz ki, zengin adam 
için en büyük tehlike servetinin çocuk 
doğmasına bağlı olmasıldır. 

Hiç bir hırsız ve soyguncu büyük pa
ra için doğmamış çocuk kadar tehdit 
edici değildir. 

Eski saadet günlerinde nüfus boyu
na artarken çocuk büyüdükçe ihtiyaç
ları lda artardı; böylece yeni talepleli 
karşılamak için sanayi imalatı da tekrar 
tekrar işletilen kazançlarla çoğaltılırdı. 
Hü15sa sermayeyi işletmek için daima 
yeni bir şey bulunurdu; çünkü daha 
fa zla eşya için daima bir piyasa vardı. 

Fakat şimdi bir çok memleketlerde 
muhtelif sebepler yüzünden (dünya 
çocuk mahsulleri) gittikçe azalmakta • 
dır • 

Çocuk eksikliğine rağtılen k bt! 
· anca ~ ]arın devam edebilmesı, ,tıı>' 
1 saun boyuna daha fazla rna o.ar il 

kabildir. Fakat fiyatlar ne ıcal~ 
iııtılırsa ucuzlatılsın satın 8 

bir haddi vardır . 
1 

'iıııes1 .ı 
··1cse ti J' 

Hayat seviyesinin y.ı de''ğl 
ine yuna artan nüfusun tern ..tir' 

ır:Jes· 
tarı bir müddet için gerçe . ~·ç 

. ·rı btf (, 
Bu takdirde çok insan ıÇ ııts' 

yerine az ins~n için çok e:ya güJel f 
hüküm sürer; fakat kulaga 

1 
.. dti .. ur 1) 

bu sözler pek te uzun oııt ta eJtll 
Çünkü az doğum, az kaıanÇ 

rür. 
1 

.,ef>f 
'd I" 

Efsanelerde Midas a dP 
kral vardır ki, bu adarnııı ıcıı.t ~ 
her şey altın olurmuş. fıı sd1 'f' 
ta altın olacak bir şey 1<~1~çs 
hatsızlık başlar. Nüfus ş.zsİ rtıett 
ya talep eksilir; böylece se dP. ı?' 
ile elde edilecek kazançla!dlefl t 
Bunun neticesinde faiz bil ~eli 
çe küçülür; çünkü ban~~ f~ 
kaların ötekinin berikiJlill 

elde edebildikleri karıa.rJır .. ~ 
Çok geçmeden zenginler ~: I'. 

H:ikumetlerin elden geldiği kadar 
1 

a.ı .,,v 
hemen hiçbir gelir ka nı ·rıtıft uğraşmalarına rağmen birçok memle. i"ı 
fazla sermayeyi i12letınek -;. ketlerde nüfus çoğalması tedrici bir erit 
mayınca buhran başgÖSt • · . ..1 tavakkuf çağına girmiş bulunmaktadır. bif l"_ı) 

'Bu hal ise milletlerin servetine karşı Hiçbir memleket böyle ..r,;Y". 
ciddi ve tehlikeli bir darbedir: çünkü di b~ına gelmesini isteılle 'ıJ 
ilk defa olmak üzere dünya piyasası 

duraklamış ve hatta azalmakta olan nü 
fusla birlikte faaliyet hudutlannı da -
raltmıştır. 

miştim. Yetecek kadar kazandıktan 

sonra döndüm ... 

Konuşurken bazan şaşırarak bana 
İngilizce cevap veren ağadan Dersimde 

neler yapmak istediğini sordum. Gözle
rini bahçesinin uzaklarına dikti. Bir 
müddet düşündü. Sonra: 

- Çok şeyler yapmak istiyorum, 
dedi. Amerikada milyarider insanlar sa
bahleyin işlerinin başına gelir, çalışır

lar ... Bir ameleye verdikleri paranın on 

mislini o amelenin işinde kazanamazlarsa 
bu işten ziyan ediyoruz derler ... Ben sa
bahlan bahçeyi gezerken görenler beni 
ayıplıyorlar. Halbuki ben daha işe başla 

madım bile ... Korku içinde yaşıyorum. 

inşallah bu serseriler temizlenir de ben 
de ondan sonra çalışmağa başlarım. İs

tiyorum ki Dersimde modern bir çalış
ma sistemi kurayım .. Bu çok lazımdır. 

Ben bu köyleri aldığım vakit, çalışacak 

aldamlanmla konuşurken şa~ırdım. Hiç 
biri oturmuyordu. Ellerini göbekleri 

üstüne koymuşlar, başlarını eğmişler a

yakta duruyorlardı. Bir türlü oturtama
dım. Ne söylesem: 

- Aman ağam ... diyorlar ... 
- Ben ağa falan değilim. Ben de si-

zin gibi bir insanım, yalnız çalışarak 

para kazandım ... dedim. Bir türlü der
ldimi dinletemedim ... , 

- Hala mı dinletemediniz? 
- Hayır .. ben böyle yapmayın .. de-

dikçe onlar daha fazlasını yapıyorlar ... 

Eğer Mehmet Ali ağa son sözlerin
de samimi ise yirmi sene Amerikada ya
şamanın vereceği kuvvetle çok şey ya

pacak ... Fakat etrafında bulunanların 

hareketleri biraz hoşuna gider gibi... Bu 
bir müddet ldaha devam ederse işçi Meh 
met Ali Dersimin tam manasiyle asri 
ağası olabilir .... 

Niyazi Ahmet 

(•)Dersimde kadınların başlarına 

örttükleri bir nevi büyÜk bat örtüsü. 

küçük bir çocuk memlek~tl di /'. 
zenginliğe sevkediyor, şi.JXl~ 
tehdit etmekte olan çocuk JI' 
bir memleketi muhakkak 

doğru sürükler. ,. 

1929 senesinde tam .. v 1' i' 
hadleri aşağı olsaydı düJlY3'di · 
sene sarsan mali ve iktl~ di dl 
belki de vukubulmazdı: ~ilJl Jclll'ı/ 
ginlerin kendi derilerıııı ~ 
için tam vaktinde ha.reI<ete 

ceklerinden korkulmakl_ll~~ 
ikinci bir iktisadi btınr-e~ 

geçebilmek için sağl8:111 ; f 
bir yol göstermenin ııııl< e• ıf'. 
Fakat istikbalini emin gör!l1etef'~' 
bir miUet çocuk doğumu ıııe• oJ4J 
vakit kaybetmeksizin ıaY11' 
hemmiyeti vermelidir.,, 
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Geııç k 
fivı ız ilk ıandevusunda umumiyetle k aç yaşındadaır ? -
Uöıenme teklifleri en çok hangi yaşlarda olur ? - Mevsimleıe 
~ - Evlt1nme teklifleıi gün ün hangi saatinde yapılır? 
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tirdiğine delalet etmektedir. 
On yedi yaş yüzde yalnız dört nis • 

betini göstermektedir. Demek ki bu ya 
şa kadar içtimai mesleğine henüı ha§. 
lamamış olan kız on sekizıni bekle. 
mekte ve orada nisbet birdenbire }"JZ -

de on üçe fırlamaktadır. 
Kızın on dokuz yaşında Ja ilk ran • 

devuya malik olmadığı tak·:lirde artık 

bir daha böyle bir vaziyeti pek ele ge. 
çiremiyeceği anlaşılmaktadır. 

• * • 
Kız ilk öpücüğü ne vakit alır?. 
2 numaralı grafik bu suale cevap 

vermektedir. İlk öpücük te hemen he -
men bütün kadınlar tarafından hatırla. 
nan hadiselerden biridir. Bu grafikle 
ilk randevuya dalt olan grafiği muka • 
yese etmek hoş olur. Görül~ceği J.zere 
on altı yaş, yüzde yirmi üç nispetle en 
üst sırada gelmektedir . 

Bir çok kızların daha ilk randevu -
lannı almadan evvel öp:iLdül.leri gö • 
rülmüştür. Şurası da muhd:kaktır ki 
kızların bir çoğu ilk öpücüklerini ken • 
dilerinden çok daha yaşlı etkeklerden 
alırlar. 

Ancak öpülmekten öı:o'jlmiye fark 
vardır. Her öpi!cük ihtirasa 1..ı :r ölçü te; 
kil edcm~z. Llf olsun diye öpenler pek 
çoktur • 

• • • 

Yüzdelerin mantıki bir terakki göster • 
mekte olması, i.tdivaç teklifinin az çok 
ciddi bir mesele aayıldriına deıalet c. 
der. 

Şurası da dikkate ~yandır ki bir krz 
yirmi bir yaşına kadar bir i.zcHvaç tek -
lifi almazsa, o yaştan sonra böyle bir 
teklifle kprşılaşmasr ihtimalleri pek a. 
zalmaktadrr. 

Kadınlardan otuz ya§ına vardıktan 
sonra iz.clivaç teklifiyle karşılaşanların 
yüzdesi ancak dokuzdur. Dernek ki iz.clL 
vaç teklifleri ancak çok genç yaşlılara 
inhisar etmektedir. 

Yirmi bir ile otuz yaş araat çorak bir 
çağdır. Bu devre için ancak yüzde Uç 
gibi küçük bir nisbct kalmaktadır. fz. 
divaç teklifi için en iyi ve fırsatı en 

, bol yaş on sekizdir. 

• • • 
Yapılan büy.ük bir ankette izdivaç 

tekliflerinin en ziyade ilkbahar mevsi. 
minde vukubulduğu anlaşılmıştır. Yaz 
ile kış mevsimleri hemen hemen ayni 
nisbetleri muhafaza etmektedir. Fakat 
sonbahar ayları pek geride kalmakta • 
drr . 

İlkbaharın yaz mevsiminden niçin da 
ha fazla tekliflere sahne okluğunu an .. 
lamak kolaydrr. Fakat kıt mevsiminin 
sonbahardan dört misli daha fazla bir 
rekor yapmasırun sebebini anlamak bi
raz güçtür. 

İlkbahar dünyanın her tarafında aşk 
ve sevda mevsimidir. 

Yaz ise tatil ve gezinti mevsimidir. 
Gezmeler esnasında tesadüf ve refakat 
imkanları pek boldur. Pek hareketli 
geçen bir yaz mevsimin.den sonra insan 
lara gevşeklik geliyor da acaba onun 
için mi sonbaharda izdivaç teklifleri a. 
zalryor?. 

• •• 
.En çok günün hangi saatinde izdivaç 

teklifi yapılır? 4 numaralr grafik en 
tcıblikeli saatlerin akşam saat onla sa-

bahın ikisi arasında olduğunu göster • 
mektedir. 

lngilizce "The. Sunday Referee,, ga. 
:zeteıinden. 

Jmmıaralı grafi7<.: ilk cv1cnme tekli
finde J..1zm ya§ı 

' 

Size ilk iz<livaç teklifi yapıldığı za • 4num.~ralı grafik: c:ı.•lcnmc tel.-li//o, ·i 
man kaç yaşında idiniz? 3 numaralı giinüu en çok hangi saatler-i11dc 
grafik bunun kat'§ılığını vermektedir. olnuıktad1r, 

Böylesi hiç başıma gelmemişti. 
Nihayet o da geldi ve ben, bir yaşı
ma daha girdim. işi anlatayım da bu 
na, benim gibi, siz de şaşın 1 

Bundan birka: gün önce elimde 
iki büyük kağıt müsvedde ile bizim 
matbaanın daktiksu bayan Sevime 
koştum: 

- Aman, dedim, şunları lutfen 
temize çekiverir misin? 

- Bugün, dedi, işim o kadar 
c;ok ki ... Yarma kalsa olmaz mı? 

Bunlann yarma kalması müm· 
kün değildi. Müsveddelerin mutlaka 
makine ile o gün yazılması gerekti. 
Onun için, elimde müsveddeler, so· 
kağa fırladım. Akşam yakın, vakit 
dardı Yolda rastladığım arkadaşlar 
dan biri: 

- Aklm varsa Yenicamie koş! 
dedi. Oradakiler hem pek çabuk, 
hem pek ucuz yazarlar. 

Bir başkası tuttu, beni gene o ci
varlarda küçücük bir tente altında 
çalışan kranta bir daktiloya götürdü. 
Kısa bir pazarlıktan sonra adamca· 
ğız, bu iki büyük sayfalık yazıyı yet. 

miş beş kuruşa yazabilecegini söyle· 
di. Adamm yanma çöktüm, yazı
mın içinde om1n belki de okuyamı
yacağı birçok kelimeler olduğu için 
ve biraz da çabuk yazılsın diye ben 
müsveddelerden söylemeğe başla
dnn, o da tıkır da tıkır yazmıya ko
yuldu. 

Tabii, ponktüasiyon denilen 
nokta, virgül, noktalı virgül, sorgu, 
nida, tire, fasıla, tırnak, parantez gi· 
bi yazıdaki bütün yazı işaretlerini de 
yerleri geldikçe birer. birer söylüyo-

rum. Adamcağız~ağrr ağır ve he
celiye heceliye beş, altı satır kadar 
yazdıktan sonra birden durakladı. 
Sordum: 

- Ne durdunuz? 
Manalı manalı yüzüme bakarak 

dedi ki: 
- Bazı yerlerde kelimeler pek 

biribirini tutmuyor, buralarda yazı 
biraz manasız bir şekil alıyor da! 

-Ne gibi? 
- Bilmem ... Yoksa bana mı 

öyle geliyor? 
- Yok canım, size öyle geliyor

dur, ben yazdığım şeyi bilirim. Siz 
devam edin! 

Bizim babalık, ayni suretle bir 
kaç satır daha çırpıştırdıktan sonra 
gene yiizüme baknrak tekrar stop 
etti. Ve hen tekrar sordum: 

- Gene niçin durdunuz? 
Bu sefer daha ciddi cevap verdi: 
- Bunun hem bazı yerlerinden 

mana çıkmıyor, hem de bu yazı öyle 
sizin kağıt üzerinde gösterdiğiniz gi
bi iki sayfadan ibaret değil 1 Sizin bu 
yazınız, iki sayfadan çok fazla bir 
ya::ı, daktilo ile bu, belki altı sayfa 
tutacak 1 

- Neden canım? 
Doldurmakta olduğu kağıdı gös. 

tererek: 
- Baksanıza, şimdiden bizim 

kağıdın bir tarafı tamamiyle doldu, 
imdi arka tarafa geçeceğim! 

Halbuki, ben elimdeki birinci 
sayfadan heniiz, sekiz on satırcık bir 
şey söylemiştim. Merakla kendisine 

- Allah allat., dedim, nasıl olu
yor bu, hele siz şu yazdıklannızı 
baştan bir okuyun da, ben dinliye. 
yim, bakayım, işte bir yanlışlık ol· 
masml 

Beriki yazdıklarını ağır ağır oku. 
mıya ba§ladı: 

"Falan tarih ve falan numara} 
mektubunuzun karıılığıdır: İki nok. 
ta, sabrbaıı. Bana yapılmasını tavsi
ye buyurmuş olduğunuz o İ§ için 
bir hayli düşündüm, taşından, nok 
tah vi~gül fakat virgül bu iş için h~ 
men bır karar veremedim. Nokta. 
Demek benim bu husustaki fikrim 
sizce aynen kabul edilmiyor virgül 
öyle mi? sual. Pekala, virgül, şu hal
de bu mesele için ben bir daha düıü
DÜP. taım•Y.Jlll virgül, bir hafta aon-

Böyle "sahici daktilo,, ya hakikaten 
can kurban ama ..• 

ra size ayn bir-mektup yazarım n ok
ta. Ayni İ§ için bizim arkadaı diyor 
ki iki nokta. Tire, sabrbaşı, ben di· 
yor, virgül, o işi daha çabuk yaparnn 
ama malfun ya iki nokta, bmak &· 

çın, bmağm içine şunu yazın: U
cuz etin yahnisi tatsız olur. Nida 
İ!8fetİ, tırnağı kapayın. Ona sebep .• 

Buraya gelince: 
Yeter. dedim, okumayın, yeteri 
Ve o gülümsiyerek bana: 
- Nasıl, dedi, dediğim doğru 

değil miymiş? Hem ibarenin bazı 
yerlerinde manasız bir takım kelime. 
ler var, hem de .... 

.4damcağızm elinden kağıdı alıp 
bir de göz attım ki beim kendisine 
yazı aralarına koysun diye söyledi
ğim bütün yazı işaretlerini o zavallı 
ibarenin aslından sanarak bunları 
hep yazı ile yazmamış mı? Canrm sı. 
kılarak: 

- Be mübarc.k adam, dedim, 
sen yazı işaretleri nedir bilmez misin 
ki bunları böyle yaptın? Bu virgül, 
noktalar, tireler, tırnaklar ibare ara· 
sına yazı ile konulacak değildi ki 1 

Şaşkın şaşkın yüzüme baktı: 
-Neyle konacaktı ya? 
-Yahu, makinede onların ken· 

dilerine mahsus birer şekilleri yok 
mu? 

- Ben arasıra süs olsun diye o 
şekillerden de öteye beriye serpiştir· 
dim, siz merak etmeyin 1 (ve eliyle 
bana yazdığı kağıttaki birkaç yersiz 
virgülii, noktayı, nida işaretini gös· 
tererek) işte, bakın!. 

T uu Allah mustahakını versin, 
şimdi ne yapacaktım? Nerede ise 
dükkanların kapanma saati gelip ça
tıyordu, bereket versin, tam o aralık 
gençten, atik birisi yanımıza damla
dı ve kranta adama sordu: 

-Ne o baba, ne istiyor bu bay? 
Ben meseleyi anlatınca genç 

kahkahayı salıverdi, sonra: 
- Affedersiniz, dedi, ben bir 

iş için birnz buradan ayrılmış, yeri· 
me, henüz bu işte acemi olan bizim 
kainpederi bırakr.lıştım. Kusuruna 
bakmayın. Siz müsveddeleri şimdi 

bırakın, ben bir çeyrek sonra onları 
istediğinizden ala. güzelce yazar. 
size teslim ederim. 

Bir çeyrek, yirmi dakika sonra 
gittim, baktım ki genç ve atik dakti-
lo, bunları ı;ok güzel ve istediğimden 
ala temize çekmişti. Çekmişti ama. 
neden sonra ona tekrar göz gezdirir 
ken bir de şunları görmiyeyim mi: 

"Kompozisyon" kelimesi 'kom. 
postodan, "dekor,, kelimesi (rekor) 
"klasizm" kelimesi ( kallaşizm) 
"monograf' kelimesi ( fonoğraf)' 
"kritik" kelimesi (fertik) olmuş ! " 

Na:;ıl "böylesi dalttilolara can 
kurban!,. değil mi? 

O. Cemal KAYGILI 



f.tABI·]{ • ' r, ' "' / 26 Temmnz - ~ 
====--=-==~=======:::.:-=-- - .~-.,--,-,....---,,,~~==-şıkAyeÜ;;=~enniler: ~ =-. ~1'.t 

A~w&,,m~ 
-133-

l"arihi macera ve &4k rorn ..... ı ı azan: lVi · Nu) 

Ayda: "Bil yorum, hemen hareket etmek 
niyetinde değllsln ! ÇUnkU papanın sevgi· 

llslnde gftzUn var !,, diye Osmana sitem etli 
Bi:ı, papanın huzurunda kaldık. O. 

nuncu İnnosan, mütemadiyen bizim 
küçük arkada§ı pohpohlıyordu. Onun 
cesaretinden, zekasından bahsediyor -
du. Kendisine mühim vazifeler verece
ğini, onu, Fransa.ya İspanyaya gönde. 
receğini söylüyordu. 

- Fakat Girid? 
- Giride imdad yollıyacağını elbet. 

te ..• Ancak, başpapasın mektubunda i. 
şaret ettiği cihet de hakikatten pek 

uzak değildir. Senin Giride avdet et. 
menden ziyade avdet etmemen, orada. 
ki maneviyatı yükseltecektir, oğlum! 
Seni görür görmez, halk, zaferin ta,,. 
ma.m olmasını bekliyecektir. Halbuki 
bir şey yapamıyacağm muhakkaktır! 
Değil mi? ... Onun için, seni müslü
manla.ra kar§ı kuvvet ve servet cemet. 
men için diyar diyar dola§tıracağım .• 

- Baş üstüne, cf endim ... 

Ben, içimden, "ah para gözlü herif? 
Bu servetleri miliılilmanlar aleyhinde 
mücadeleden ziyade kendi menfaatine 
hasredeceksin ya ... ,, diye düşünüyor • 
dum. 

Papa, başka bir mevzua daha temas 
etti: 

- Nihayet, evladım., senin gideceğin 
yerlerden biri de Viyana olacaktır. 
Zira, Ti.lrkler, kanuni Sultan Süley. 
man zamanında muvaffak olamadıkla.. 
rı bir tecrübenin öclinU almak üzere 
yeni bir denemeye girişeceklermi§, te. 
darikat varmış diye haber alıyorum. 

Bu minval Uzere bir hayli siyasiyat. 
tan konuşuldu. 

Papa: 
- Bir istediğin var mı evlldım? se 

:riin hizmetinde nasıl bulunulsun? -di. 
u. 

- Nasıl ten.sib ederseniz... Fakat 
muhterem pederim! Benim için husust 
b!r killfete girilmesine hacet yok, ma. 

demki kulunuzu IUtfen evlat diye ka.. 
bul buyurdunuz. Daimt surette maiye. 
tinizde olurum. Zatı akdesinize bakan. 

lar, beni de arada unutmazlar. Yalnız, 
yanımda eu emektar lalamm bulun
ma'.'nnr istiyorum. O kadarcığı bana 
kafi ... 

I 

Papa, bu teklifi de kabul etti. Ben 
içimden: 

-Ah, kurnaz Osman ... Bu işi de mi 
' ynptın... Anlıyorum maksadım. Eme. 

lin bu gü7..cl kızlardan ayrılmamak! -
diye düsünüyordum. 

Bir suikast 
Ayda ile o gün yalnız kaldık. 
- İşittim ki, seyahate çıkıyormu§. 

sun, Osman? • diye sordu. 

Yüzünde epeyce bariz bir ifade var. 
dı. 

:- Evet. Papa azretleri öyle tensip 
ettiler. 

-Bırak bu ağızları kuzum. tstesey. 
din çıkmazdın. 

- Elimde mi? Öyle arzu etti. 
- ~n, istemediğin şeyleri yaptırt-

manm usulünü bilmiyor musun? Scya 

hate bensiz nasıl çıkacaksın? Yanına 
beni alıyor musun? 

- Biliyorsun ki imkanı yok ... Papa 
sana hayli düşkün. Senden başka kim. 
seyi, hiçbir kadını gözü görmez oldu. 

Bunu ben de biliyorum. Fakat muka
velemiz öyleydi: mevki teminine yarı. 

yacak münasebetlerimize mani olmı • 
yacaktık ... Değil mi? 

-Evet .. 

- Öyleyse sen de ayni şekli yapma. 
hsın. Ayni müsamahayı göstermeli. 
sini 

Aydanm gözleri büsbütün döndü: 
- Ne gibi yani? ... Ne demek isti

yorsun? 

Osmnn, yava.ştan aldı. 
- Hiç efendim ... Mesela, Fransaya, 

İspanyaya filan gidince, benim de ba.. 
zr masumane münasebetlerim olursa. 

- Yetmiş yaşında acuzelerle ise, 
pek a1a ... Sana yerden göke kadar mü 
saade. Lakin kaç ya.şmda ve hangi 
şekil ve ~emailde bulunduklarını ben 
de görmeliyim. Onun için seninle bir

likte seyahat etmeyi ileri sürdüm. Ya 
beraber; yahut sen de gitmiyeceksin ... 

- Zaten benim acelem yok. 
Ayda giildü: 

- Bunun da farkındayım.. Henüz 
Cülyett0ya muvaffak olamadın. Onu 
bckliyN·sun. Hevesin onda. Esasen o 
da serıi seviyor .. Hepsini görüyonım. 
Hep.CJinin farkındayım. Lakin, ne yazık 

ki, bu kız, çok sofudur. Papadan ba.5. 
ko. kim.senin odasına. girmeye cesaret 

edemez. Eğer biraz hür dil§ünceli ol. 
saydı, mutıakR. bir gece senin odana 
gelirdi. 

Osman, bu s8zlert cıın l<ulagıyla din 
liyor, ne derece al&.kalandığmı beJli e. 
diyordu. 

(Devamı var) 

Taşdelen suyu 
Evkaf tarafından satllacak 
Böylece sahte "Taşdelenler,,in 
ortadan kalkacağı umuluyor 
Evkaf idaresi latanbulun sağlığına mu. 

hakkak k! en büyük lytllklcrden birin! yapa. 

cak olan mUhim bir teııebbU:ıe glrt§mı,ur. 

Vakı!lar idaresinin elinde Tqdelen ve Det 
neli gibi lkl mUh!m su kaynağı V1?'dır, Bu 
iki su da bUyUk bir §Öhret kazanmııı ve rağ'. 

bet görmti§ttlr. Fakat ~ehirde satılan TS§de. 
len aulanmn onda birinin bile bak!kl Taııde.. 
len olma.ama imkln yoktur. 

F.vltaf idaresi bir aenedenben Taşdclen ve 
Dc!nell suyunu §Chrin birkaç yerinde cııkl 
sebillerde temiz bir şekilde satmaktadır. , 

Buraları fevkallde bfr rağbet görmekt.cdir. 
Yeni karara. göre gerek TS§delen gerek 

Defneli suları yeni tesisatla en modf'rn bir 
hale konulacak ve mahalllnde §lşelerc dol. 
durularak §chre getirilecektir. 

Evkaf bu suların gerek topdan gerek pe.. 
rakcnde münhasıran kendisi yapacak, bu. 
nun için de te;ıkllAt vUcuda getirilecektir .. 

Bu şeklide cvkat nerelere su satıldığını ga. 
yet iyi blldlğl için sahte Taşdclen suyu sa. 

t&n yerler derhal yakalanıp a&htek&.rlıkla ad 
llyeye verilecektir. 

. , .. Zavalh 
Karakulak -28- Nak~ 

beııe 
KUylUler, Belediyeye Kapıya llerliyerek, k llldt kllltledl. ıza 

1 bir teklifte hiddetle: " Çok terblyeslzslofz ,, ded ııa~iV 

Yazan: lıılorts Löblau 

bulunuyorlar Ve garip bir sesle ilave etti: tutmadan kabul etmiş oıınanı:• 
Beykoz civarında Karakulalt - Bir de oyurı oynıyacaklarmış. Nu. ten memnun oldum • . 
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bulun en güzel menba sularından 

2
.
1
- bve ' de 1

' onlu 
0 

esini ]JiJd1 

Antuan'ın oturduğu apartımarun üı;t ı c asma an ge mem 
biri olan Karakulak suyunun çı~tı- tzabella omuzlarını silkti: .. 

11 
yar• 

ğı yerin pek harap bulunduğu zık- katında büyük biı atelyesi vardı. Bu a. - Azı'zun" dedi zile basırıak ıçı ııı dJıl 
k . telyede, küçük bir sahne vardı. Burada • • · 1<3r 

redildikten sonra deniliyor ı: dımınıza ihtiyacım yok ve siz• ·a ıU • Antuan zaman zaman oyunlar verdirir, _.2 11 "c·· 1 k 1 1 g"ırı•-11 
uze aya ar ve orman ar a· eğlenceler tertip ederdi, bir çok san'at şarı etmem için de onu ça 

rasından süzülüp çıkan Öu emsal· meraklıları gelirler, san'at gazete ve zum görmüyorum. ~ 
siz su ufak bir himmetle eski şöh- mecmualarında, bu oyunların tenkitleri Patris, sanki unutkanlıkla ııe: 
retini kazanır ve İstanbul halkı te- yapılırdı. bir hatayı farke.der .gibi bir b~ ~' 
miz su sıkıntısı çekerken bol bol bu Aktörler ekseriya, hakiki yüksek ak. - A ... dedi, aff edeniniı, k' 
nefis suyu içebilir. Bunun için ufak törler, bazan da tiyatro müellifleri ve pamağr unutmu§um. • • ~~·' 
bir himmetle bu suyun menbama tanınmış kimselerdi. Ve kapıya ilerliyerek, kilidi, soıı ol' 

asri tesisat yapılır ve bir kü • Kulisler ile localar, Antuanın apartı- di. İzabelle sahiden mi, ~h•ıl:e: 
çük otel ile bir gazino da kurulur- manında idi. Daha doğrusu oyun gece _ duğu belli olmıyan bir hıdde~ 1~ 
sa burasının pek büyük rağbet gÖ· leri apartımandaki yatak odası, banyo o - Çok tcrbiyesizsiziniz, n~. 
recegi ve bu y~zden civar halkın dası ve salon, artistlerin soyunma oda- s.rzlarr daha hürmetkar sanır ğildi: 
da çok istifade edecegi muhakkak· ları, localar haline girerdi. Patris tebessüm ederek e bttr'dl~ 

• • ı;e,r '-ıi'' 
tır. Bilhasse Şirketihayriyenin bu Patris ile karısı geldikleri zaman, An. - Güzel kadın, de.dı, er. bir~ 

t 1 k l d H ·· b d k" · • J d b • e karf ıı"" suyu nazarı itibare alarak Beyko· uan on arı arşı a ı. enuz eş a ı • gıtmı§ o say ım, u sız . i6~ !~ 

za tatbik ettigi yeni tarife ve sefer ka evvel gelmişti. Son hazırlıklarla mcı rnetsizlik olurdu. Esasen, 511~ıı il".. 
d 1 · ı b ""b · b" k guldü. Onları ön sıraya götürdü, birer ceklerim var. 'Antuana da loC eti"'" Ier o ayısıy e u rag etın ır aç .. . . b da d 

1 
t11 ricJ · ı· f 1 l .... ·· h · d" B koltuk gösUrdi. DÔminik oturdu. Patris gostermesını un n o a, - , 

mıs ı aza. o acagı şup esız ır. u . . r' 
aynr zamanda bütçesi dar olan Be· ona: tım • D k b d 

1 
ag"'ıırıI tili>'° 

1 d" · d b" }" k .. I - Sen, dedi, dur, ben Antuan ile - eme ura a o ac t 
e ~ye~ıze e ır ge ır ·aynagı 0 a- gidip ne var, ne yok bir bakacağım. dunuz?. • • fat.' 

ca tır. Şimdi gelirim. - Evet. Antuan söylerıÜjtl·• 
Okuyucumuzun temennisi çok 

güzeldir. Ancak bunu yanlız Bele· 
diyeden veya vilayetten beklemek 
doğru degildir. Köylüler aralarında 
bir ortaklık kurarak veya bir müte
şebbis sermayedar bularak bu işi 
pek ala başarabilirler. Bu takdirde 
Belediye de bu işte mümkün olan 
kolaylık ve yardımı göstermekten 

kaçınmaz. Böylece elbirligi ile Bo
ğazın bu emsalsiz suyundatı İstan
bul halkının bol bol istifade etmesi 

temin olunacağı gibi suyun başı 
da çok sevlien güzel ve şirin bir me 

sire halini alır, sanıyoruz. 

KLRUN doktoru 
Necaetln Atasag111 
Her glln 16,30 dan 20 ye kadaı 

t~lelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~daı 

muayene parasızdır. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARi:: EV/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Pt>fllıt ı.utu11u: Jıtaobul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışlerı teıeıonu: 23872 
idare. ıı~n : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Scnt·llk 
6 ti) lık 
3 •>·lık 
ı •)'hk 

'Türkiye l:rnrbl 
1.400 l\r. 2.700 lir. 

730 ., t • .ı:\O ,, 
400 .. 800 .. 
uo " soo .. 

' 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Baaıldtlı l/U ( l'Al\IT) Matba.11 

Ve Antuan ile beraber kansıru, ol -
dukça kalabalık salonda diğer misafir • 
terle bırakarak uzaklaştı. Patris, arka • 
daşı Antuana karşı Rişara duyduğu kıs 
kanç kini duymuyor, insiyaki olarak, o 
rezalet gecesi, iki arkadaşından birinin 
karısı ile bir m:.inasebette bulunmak ih-
timalinin olmadığına emin oluyor, bu 
şüpheden uzakta olarak ta Antuaru 
görjiyordu. 

Patris, karısının haydut Jülonun 
kollan arasına düşmüş olduğuna hemen 
hemen emindi. Fakat Rişa,rdCln da §Üp. 

heleniyordu. Rişar olsa, bu, Jülodan da. 
ha az iğrenç olurdu amma ... Nefreti da
ha fazla olacaktı. Kini daha çok arta • 
caktı. Salondan çıkarlarken, Antuana 
kısca: 

- Ben, dedi, yukarı çıkıyorum. 
- Peki! .. 
Patris apartımana inen merdivene 

yürüdü, locaların olduğu tarafa ilerledi. 
ÜÇ'Jncü kapının banyo salonuna ait ol. 
duğunu biliyordu. Banyo salonunun bir 
köşesinde bir divan da vardr. Bunu da 
biliyordu. O kapıya gelince, durdu, 
vurdu. Cevap bile beklemeden açtı, içe
ri girdi. İçerde nefis bir mannra vardı. 
Genç bir kadın, yapayalnız duruyordu. 
elbiselerini çıkarmış, fakat hen:.iz dans 
elbiselerini giymemişti .. 

Ve bu kadın İzabella idi.• 
KUMRU 

İzabella hafifçe haykırdı, utanan, 
habersizce yakalanan bir ka.dm gibi hay 
kırdı. Vücudunun güzelliklerini yiye -

cek gibi seyreden sürü ile insanın kar
şısında yüzlerce defa soyunmuş olan bu 
kadm, şimdi, bir tek erkeğin karşısında 
utanıyordu, küçilk ellcriylt- örtün -
meğe, kapanmağa çalışıyordu. 

Patris, gayet basit bir ziyarette bu. 
lunuyormuş gibi, rahat bir sesle: 

- Beni, dedi, fazla mer:ı.sime tabi 

Fansi ne oldu? • ~~6 1 

- Tüylü elbiselerimizin bı~ •11 ıerıi
ği vardı, onları tamamlatınalc ,çı~ 

. . z· b k ••çifte •• d' ye gıttı. ıra, u a §a~ ıcu~,,. 
tar,, dansını yapmıyacagız ... 

sını yapacağız. d"Yo~ 
- Ben kumruları tercih e ~. 0~ 

Ve benim için siz bir kumrıısııııi tıit 
rinizdeki kosto:imü de herhan~ 0"' 

veya tüy kostümüne tercih edı~ıı fı1 ' 
Çıplak olduğunu unutmu~ 0 di. 

bella üzerine bir ~ey almak ıste ~ 
Fakat Patriı m~i oldu: .. ıe" , 
- Hayır, rica ederim.. 13~ i~ 

tamamen benliğiniz, şahsiyet~ d~ •~ 
desiniz. Öyle kalınız .. Artık şıt11 dt 
letin pençesinden kurtuldu.'luı 

• ., ,11r, 
mı. . di1o 

- Evet .. Bizi adap.. nasıl 
bunu unuttum. fiti!" 

Ad b · ye ırıuı' - . . . a ı umumıye 'f 
rcketl .• ~ 

- Evet, i§te bu suçtan alı1<0 

temediler.. ·r.iıt ~~ 
'ıin 1' till11 

- Hakları da var •. ~u. 51 uıellİ• .ti 
ba bir itham olurdu. Lakın g ııil''' 
ze karşı suç işlemişler, aırırııa tıi' 
anlayabilmiıler .. Bırakmışlar. ··ıtıif ~ 

- Lakin bizi hapsettiler. ~u s•'' ~ 
'd" H d ~izh o J;ıet· mahpusane ı ı. em e, .., ·steP-. dİ-' 

kızın katili işine karıştırmak \ etti' jll 
Bu hadise bizi Paristen ne're ide'e~ 1, 
iki, üç gühe 1ı:a.dar Mısıra g e~iı'~,-

. .. ıeyec ı 
Fakat bana bır şey soy '"' ,ede 
Nedir?. Çabuk söyleyiniz. ~,.e , 

sahneye çağrılacağım.. ırıı"' d 

- Size ne söyliyeccğirni do rfP 1 

nuttum.. ni ııı 

- O halde rica ederim. b<' ·~ 
nız. • idet1 

. ·ı ' - f ki elinizi bana verırıı ' 

v'1' 
(Devam• 

Güzel kumru 1 

Kibar hırsız - Siyah centilnıen 

192 - Berber Vallııgle peçeli kadm 
!len11r. konup.uıta baflamı§lardl ki, genı; 
erkek onun bileğinden tutarak sumıaaıru 
ltaret etti n: "Bu admılan duyuyor muau. 
ntU1,, diye mınldadı. Yandakl odaların biri. 
atne attU ve .UraUe gertye dönerek: ''Dol&.. 
JSD bir P«>Uatlrt,, dedi. Kadm deb§et 1çlnd,: 

\')3 

"Mah,·oldum!,, diye mınldandı. Pol!aln aya1< 
eealerl, onun biran ıonra içeriye &1recetınl 
gösteriyordu. 

193 - Kapı birdenbire açıldı ve polis 
içeriye &'lrerek elektrik 11.mbuını bu peçeli 
kadma dotru çevirdi. Kara röırenln yerinde 
yeller eatyordul ÇünkU hole cıkAn geçitten 

19'1 

çıkıp ~ıu. PoUa memuru batırarak aor 
du: ''Bun.da ne lflıılz var? Şimdi llılnle be. 
raber bir erkek vardı!,, 

19• - Tam bu mad&, alt katta aflr ayak 
~ert duyuldu. Pollı kapıya, dofru kootu ve 
Herber Valllnırle burun buruna geldi, Her. 
ber .Pollıi ıörUnce, hayret etmıı (lbl bir ta. 

vır takmdı, 

19:5 - "Karımla beraber, almak leted!. 
ğlm bu evl görmeğe gelml1Uk, dedi. Cüzda. 
nımı kaybettim, tılmdl her tarıı.!ta onu arı. 
yorum .• A! .• 1~te bakın!,. yere "ğlldl ve ce. 
binden oıkarmıı olduıtu cll.Edanı yerden kal. 
dmyormuı gibi yapt.t 

~ 
t11t "1 I 

l 96 - Polis, şüphelenecek v.U'°' / 
dıflna kanaat getirdi. Herber ~ f 
bir takat çafm:namu rlca edeCe1'rııo.,-.1 
kinlik göeterdl Ve pollı de oto .. ,,, 

· oıı .. 
pıımı blzAt kapl\dıktan ıonrıı.. 

bir do ıel&ın verdi. 
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57 genç _kızın Be;;;;.~~
~~a açtığı mağaza 
1 
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d•iılrnadılıı San'at Enatitüıünden bu yıl diploma alan elli yedi geçn kız, azat edilen ku, yavrulan gibi, İ 
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eıçuk pazarı ,, nda bir saat 

~ 1 

._:llctiyle bir ka . "S61çuk pa~rı,, 'ıdan iki glkU.n•ıı 
tları okum ıilca1'Jrün albnda şu 

..... 8 uıtuın· 
~ . il aktaın ıcar: . ...._ 1:1 :Vapblc. lllla iki Natlik bir 

'l':::;: nereye kadar?. 
~en1c " Calaı. ketı . renıc ve . &araya .... 

Cinı:~tıyıe cioJu h~e~ıt. çeıit çiçek bü • 
"ilden ıaıını v . . . 

lt!U .. geçerken eren vıtrınlerın 
lh._llılcu deg~il t durup bakmamak 
-.qz b ·• •ter · ti \..._ u ~ibeı.; ııteıne.z kapıldığı • 

"'q L J' &nlat-.. ı- • • 
Ola~ - "onuırnac1a ··--. ıçın yukarda-
~· n daha veciz bjr yazı 
~(E~ 
lıttıtı. lrnı reser ) e Ve yenj (Sakarya) 

lıit lba~zdan :. ~z çoktanberi a • 
'i~-.ıa karııaın'cs. 0 larak yepyeni 'd ll.1etin içi illaannı hııyoruz. 

""'- -~ daha rok .. 
1
. y\Uünc diğer. 

ı._~ llliır· :r gu ilme· 
"il~ 1-taUarın ilzerj ıyor ve koca· 

'ltı: ndc ili yazıyı o. 

dol~ S~tÇUk PAZARI 
ı.,,~ toz alıcı r 

teını.ı .te~ihlar a e~ler, dolaplar, 
euı~• lbajorJ ' ~Jorlarla ıüılen • 

ltıliı e~ )'Uzıu, ar. •ilalennuJ .• 

"t ttltruerı ltırıı= •e genç kızlar 
'ı~~hlard.a teıhir · ~arda, dolap 
la~.ılüınaiyor. ~dılen her şey in-

~ --ı.ıdılc Yiiz 'it· ler buı 
1-r içi 

1 ltıanzaralıra lt unnıasa da her 
'te b .. nh buraır Yeru· b.lnıkac;ınış olan _ 
d .. al · ır d"' ~ ,,. ~ ınaanın ir· unya gibidir 
rı. :r'ga k :rıne ka 1 • 'Yor. çı ınzı olmanı pa ı hır yei' -

l:i0 n ferahlığını ve. 
~ . Yle ol 
eaın ta masa bile .. 

'-n·lt lcdirle hah i~nlerd"nberi her. 
ı.tr11 .... tnıtitüıün·~ttıği St:lçuk Krz 
h1 .. , lcu un bu 
-~ td' rduğu firk ıene:ki mezun -
-.... 1Yord et ına ~ s1 uın. De . gA:ı:asını me-
'14.ı...~enç kız - knuııerdi ki: 
~ -~ ... c tept 

tr tı'bi lonra, azat ed~n diplomalarını 
~ •• rna~iılınadılar· ~en kuı yavru • 
'Y 1 \re eınekl '. endi aralarında 
h~~ e eriyle "" ctınden m·· kk 

"<lldc b • .• ~e:votıu urc ep 
....._~at ~YUk bir 'ttlağ nun bu en işlek 
"il ıaırı Bebbua "e . aıa it~tılar. 
~)di li anlara kıı~-~ırket fikri bizde •ine . ele ın ~ Pek . . 
ları diploın CSlek hlekte az olan ıkı Şirl.et ı,rfağı genç Tn:lllrdan bir grup 
1 ha:va.tı aı8:1'1nı "erdi pleri, talebe. . 

b'ataııı1 ~ n bin tlir1u kten sonra on. j evlerindt>, hatta diğer vilayetlere git
~ rıoıt~ içine bırak ka.ı-gaşaiığı ve mişlerse gittikleri yerde, k(:ndi mües. 
~ k kıı 8a.ııa bittifinı ırıar, işlerinin 1 seseleri için çalış·rlar. Meseli. 1zrnitte. 
le~1lrırıın t enatitUa Ba.nırlardı. Sel. 

·rıe dea bu Çok kt U. bu seneki me. 
~kepı . lek oıın .. 1. Ynıetıi teşebbüs-
\'eh.., erıne -.ıa d'. -""1, Ol de ntUk ıger meslek 

UYor. enınıel bir örnek 

~~ilet ••• 

~ .. ::.._baıınageknç kız belki ,. . 
l'ı" -""'UIU oyl ~ ırmı 
"" tôet rıu Yap.... lp çıkaran bava 
·••ıı.._ erıy ··•ak · · ~ · 
~ ö . Otla ıçıp "Eyu'"b Sab 

tıll ttUa·· r. öt 
~:eti 11 u~un eıı ~de keten bir 

~ ır ko e goru,u e ı~lennıesi için 

1 :~ b~~."n"~n Y~·~ar. 
l "' e'-'ek 0 rtu v~y çocuk robu, bir 

lf. ~Ya "ernıniş ::~tık. için gün. 
"rltter arı b Çe~iliy0 şırndı bu emek-

()r A U ı~ı . r. 
..... "liıırı er.n ha 

clı ll l.tekte Sonuınut şında duran di. 
~e u ~ l>te bir k anlatıyor: 
ı-i\;eltt;ı- kkuı 0 k <>operatifinıiz var. 

tıı~~r ~ ~~.l'ntaye:Pera~ifin devamı 
~ .. ~ ~ sı I>:ıra, kiz . ~ırkaç bin li
~ ,.' "etdi n ınuıı em~k ve ki-

ltketın : .u ortaklar ayni 
1tçılerid" 

ır. Burada. 

ki iki ortaktan bugün birkaç parça eş. 
ya geldi; yenilerinin yapı!ması için 
derhal levazım gönderdik. 

- Demek ki mektepten çıkan tale
be iş bulmak kaygusundan kurtuldu? 

- Bundan başka eene sonunda umu 

mi masraflar çıktıktan sonra kalacak 
kardan da hiSEe alacaklar. Vilayetler. 
de veya 1stan,bulda atölye açmak isti. 
yenler. serbest iş yapanlar olursa on. 
lara levazım tedariki ve yaptıkları 

malları satmak hususunda da tavas. 
sut etmekteyiz. Böylelikle şirketimi -
z·n bir de istihlake hizmet tarafı var-
dır. 

-Mükemmel... 
Direktör sesini yavaşlatarak devam 

etti: 
- Yardım cemiyetini de ihmal et. 

miyoruz. Muhtaç olanlara para veya 
levaz·m veriyoruz. Fakat bunda bir 
imıe koktum olmamasına b !hassa flik
kat ediyoruz. Sadece bil!mUddet ve bi. 
ti.faiz ikraz e~miş oluyoruz. Yv.rdım 

görenler emekleriyle de ödeşebiliyorlar 
ve böylelikle, peşin tediyeli siparit al. 
mış bulunuyorlar. 

Gerek direktörle kıymetli muavini 
Pakizenin ve gerek genç sanatkarların 
göğüslerinde an ve petek resimlerile 
sUslü minimini bronz roı.etler var. On
ların müşterilere karşı takındıkları na 
zik hareketler, atölyeden t~lh başı
na, tezgihtan müşteriye ve kasaya, 
hızlı hızlı, sUzUIUr gibi gidişleri tam 
manasiyle bir an çalışkanlığını temsil 
ediyor. Dolapları ve camekinlan doL 
duran ağır işlemeler, ince işler ve çok 
gil7.el eşya da insana petek kadar mun. 
tazam, bal kadar çekici geliyor. 
Şapka çeşitleri bilhassa. çoktu ve 

buraya şef olarak piyasayı en iyi ta
nıyan bir bayan alınmış. Terzilik atöL 
yesinin şefliğini ayni mektebin 922 me 
zunu olan tanınmış terzi Meli.hat ya-

pıyor. Sanatının yUkse~liği kadar te
vazuu da yüksek olan b•J sanatkar 1 
abl.a bugünkü kardeşlerine ayni za. ı 

manda kuvvet ve ümit de veriyor. 
Böylelikle vazifesinin değeri bir misli 
artıyor. 

- Ümidimizden daha çok siparişler 
alıyoruz. Bunları verenler arasında Be 
yoğlunun tanınmış büyük mağazaları 

da var. Şimdiden her iki &.tölyeyı de 

genişletmek ihtiyacını duyduk ve bu

na teşebbüs ettik. Siparişlerde· sürat 
ve intizamı ön safta tutuyoruz. Ve 

bunda hiçb'r güçlük çekm!yoruz. Za. 
ten elli yedi genç kızdan her birinin e-
vi de bizim birer atölyemi.ı: demekt:r. 

Bu itibarla bugün bile ermıalinden da· 
ha büyük ve üstUnaür. 

Saat yediyi geçm:şti. Son müşteriler 
aldıkları mallardan gerekkalite ve ge 
.rek fiatça memnun olarak ayrılıyor • 
lardı. 

Her renkten elli yedi çift ışıklı gii- ı 

zün ve elli yedi çift sanatkar elin .Ya~ r 

rattığı bu müesseseye, sahiplerine ,la 

yik bir istikbal dileriz. Onların an. 

cak muazzam sermayelerin . ayakta 
durduğu bu caddede böyle bir eser ya 

_J 1r 

Bugünkü radyo 
RADYO 

tSTANBUL: ı' 
18,SOpltkla dana musikim 19,30 Afrika 

av hatıraları: S. SalAhaddin Cihano~ıu lara 

tından, 20 Rlfat ve arkadaşları tarafından 

Türk mu11lkl11I ve halk ıarkılan, 20,30 ö 
mer Rıza tar&fından arapça. söylev, 20,45 
Safiye ve arkadaşları tarafı'ndan Türk mu 

aiktııi ve hal'K ıarkılan, saat ayarı, 21,15 
orkeııtra, 22,l~ ajans ve borııa haberleri ve 

ertesi gtlnUn programı, 22,30 plAkla sololar. 

opera ve operet parçalan, 23 ııon. 

BERLJN: 

18,05 kUçUk konaer, 16,35 av hikayesi, 18, 
50 gramofon, film muıılklıı\, gUnlln aldslerl 

20,25 ruıı musikisi, 21,05 haberler ve saire, 
23,35 eğlenceli muıı\kl ve dans havalan, 

BCKREŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20,20 konferans, 
gramofon vesaire, 21,3~ konser, 22,15 ııan 
konaerl, 22,35 haberler, ııpor vesaire, 22,50 

aaker1 bando, 24, lransızca haberler . . 
LONDRA: 

19,05 spor, 19,15 orkeatra konseri, 20,05 
haberler, hava vesaire, 20,35 melodiler, var 
yete~ "'koııuıma. 21,35 konu§llla, 21,5<> dan! • 
orkeatraaı, 22,20 Salzburgdan: Opera yayını, 

23,15 haberler, spor. konu§llla ve saire, 23,40 

dana orkestram, 24,M haberler, veııalre, 24, 
45 ggramofon, 

BOMA: 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam §Chrin muhtelif semtlerinde nlS 

betçi olan r.czaneler §tlnlardır: 
İstanbul cihetindekller: 
Eminönünüc (Bcnııasonı, Beyazıtta (A 

sador), KUçilkpazllrda (Necatı Ahmet), E 
ytlpte ıMusta!a Arif), Şehremininde (Ham 
dll , KaragUmrUktd (Arif), Samatyaı:la CTe 
ofilosı, Şehzadebaşında (Hamdi!, .Aksaray 
da. (Şeref), Fenerde <Emilyadll, .Al!'mdarda 
(Srm RasJml, Bakırköyde ıMerkez), 

Beyoğlu clheUnrlekller: 
TUnelb8§mda (Matko\•lç), Yilkııekkaldı 

rımda (Vlngopulo), Galatada Topçular cad 
daslnde (Kt'mal RebUI), Şişli, Oıımanbeyde 

(Şark Merkez), Kaııımp,ada (Vaaıf), Has 
köyde (Barhutı, Be§lkla§ta .(Ali Rıza), Sa 
rıyerd<' (Osman \ , 

Üsküdar, Kadıköy ve A~lardakller: 
OskUdarda iskelede (Merkez), Kadıköyde 

Modada (Salt İskf'nder). .Altıyol&tzmda 

(Merkez). BUyllkadada !Şlna.'ll Rıza). Hey 
belirte !Halk), 

ZA Yt - K<ıcfastro Mektebi riya -
ziye §Ub{'~ınd~r. 929 yılında aldığnn 

diplomam! zayi ettim. Yenisini çıka • 
racağ:mdan eslfi~inin hükmü yoktur. ' 

Yedek S.uhay Okulu 11 TB. Top. 
il inci. BL. ısog Ebrar. 

SAFO 
A. Dode - H. Rifat 

18,20 oda mualktat, 19, karJ§ık yayın, 21, Sayfiyede okunacak güzel 
45 k&nflk mualkt, 22,05 senfonik ko1111er, bir roman 
23,20 §&rkılar, ııonra dana musikisi, istirahat ı V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 
lerde haberler vesaire. , __________ ...,_r __ _. 

Her akşam 
MemlekeUn an yUksak sanatklrlarlle blrllkte 

SAFi·YE 
TAKSiM Belediye 

bahçesinde 

Tel: 43703 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.GOO, 10.000, liralık 

1kramiyeleile ( 20.000 ve 10 (00) liralık 
iki adet mükafat 

DiKKAT: 
var dar. 

Bilet alan herkes 1 Ağustos 1937 günü alqamma kadar biletini cle
ii•tirmit bulunmabdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki halda aakıt olur ••• 

Mczunl.arda11 •. tii}~r bir grııp. 

ratabilmelerini övünerek kar§ıladık 

ve takdir ettik. 
"Yt1rd l'ezenlr çoğaldıkça kazanan ""<'r 

Erkek kadm <;alışırsa bu ulus gUler, 

Eller atik bakıııar ıen, alın yukarı: 

Biz yannm a.nnelert, tı lrac!mtaı:r ... 

Bunlar Selçuk kız sanat enstitüstı. 
nün marşından birkaç satırdır. Kafe.. 
daki ve dildeki gayeyi elleröe yilk8el· 
terek hakikat yapanlara ne mutlu!• 



12 HABER - Aksam oostası 

Sayfiyelerin modası 
ne e değişiyor ? 

1 
1 

lt1armaı anın menbaıaı ı • Adalat ın mizacı - Bogazın aeı llı -
lslanbulun tabii ılık ve soğuk su bangoıaı ı - Mayo moda/atı 

ve se/f atıasan mayolar ! 

1&tanbuJun E -
ytipten l'endige, 
Y cşuköyden Ka -
vaklara kadar 
uzanan yazlı~ 

köyleri içinae, hiç 
bir zaman rağbe. 
tini kaybetmeyen 
bir yer varsa, o 
da, Marmaranın 

göğu:inde bir 
''ben., gibi duran 
mavi bir tepside 
kesilmiş b:r pas
ta gıöi ittihayı çe. 
ken adalardır. 

Yaz gelmeden 
adalarda ver kal

az , vapurlar a
dam amı.u: ı .. 

Adalara giden 
vapurlara uzak -
tan bakı!1ız, saç
larını ve etek • 
lerini mavilikler -
de süriikliyen şa -
kırak bir gü • 
nah kar edasile 

6Üzülür, gider. 
Adaların hep - Bcğaziçin~ bit ıörünüt: 

6İndt, ayrı ayrı bir seciye, göze çarpan yıllarda, yaz mev!inü, aıağı, yukarı İa. 
bir hususiyet vardır. Kınalır.m Pan _ tanbulun yarısı sayfiyelere taşınırdı. Ti 
galtı ve Samatyadan farkı.yoktur, ora - Pcndiğe, Anadolukavağına. velhasıl 

ların bir sayfiyesi gibidir. bütün yazlık yerlerine ka.dar göç eden-
Burgaz Tatavlamn Yenı~ehrin ha - ler çok olurdu. 

vası güzel, mevsimin lezzetini ruhlara, §imdi bunu yapmıya ma-idi imkan 
ve kalplere aıılayan bir köşt&i halinde. blmadığı gibi, eski devrin aükiın ve ıilri 
tlir. Kınalıdaki Ermeni çokbğu gibi, ~ven adamları da kalmadı. Zevkler de-
buracla da ı.um nüfusu fazlaJır. ğişti., halk hareket, tenevvü istiyor. 

•ybeli mi? Tam bir Türk ada~ıdır. Bunun için, her gün bir plaja, her gün 
İki tarafındaki şişkin heybt..Jiyle, insa. bir k öye gidiyor. 
na uzaktan tam bir derya·ii1 kalender * • • 
meşrep Türk i:öy)ilsü intibamı verir. Çubukluda oturan bir doıtum anlat-

Büyükcv.:Jaya g elince, o kardeşlerine tı: 

hiç benzemez. Soyu, halkı, karakteri - Benim yalı dört odalıdır .. İki o. 
büsbütün baıkadır. Burası C:a Beyoğlu dası denize, iki odaaı arka bahçeye ba-
gibidir. Levanten ve kozmopclit! Renk- kar. Bahçe de her çeşit çiçek bulunur. 
s :z veya her türlü rengi kabule müsta- l«içük bir kayıkhanesi de vardır, için • 
it bir hali vardır. de rahat rahat banyo yapılır Akşam 

Avrupayı gezen, bilen, dolaşan fani- üstü rihtıma sandalyeleri atıp mehtabı 
ler, Ada plajlarında geeçn maceralara seyretmek, balık tutmak bir zevktir. 
orailln en açık plajlarında h "le güç te • Fakat yalıyı geçen yıl yüz liraya kiraya 
sa.:O:if edildiğini söylüyorlar. Rus • verdim. Bir mevsim, yani :ıltı aylık 
lar memleketimize geldikleri za • yüz liraya .. Ne kadar ucuz değil mi? 
ma:ı Floryada deniz zevkinin nasıl çı- Bu yıl talip çıkan olmadı. ~ade bizim 
karılacağına unutulmaz bir nümune ve yalı mı? Bütün Boğaziçi yalrları bu 
ders vermişlerdi. halde !. 

Biz taklidi sever ve ezbere bayılırız. Boğazın itibardan düımeainin ıebcbi, 
Ru:;ların öğrettiklerinden daha danis _ moda ve konfor meselesidir. Elektrik 
ka~ nı yapıyoruz şimdi o kıyılarda. yok, bir çok taraflarda kumpanya ıuyu 

Esk~:len deniz kıyılarında oturanlar, yok .. Danslı, çalgılı eğlence yerleri yok. 
kinıbilir kaç perinin vücuJ,.mu sanp Nihayet vapur ücretleri çok pahalı .. 
gelen dalgalardan hayali bir zevk alır- Postaların arası uzun, sık sık va.pur i§. 
lımb. Şimdi bu kıyılar aan n en çılgın, }emiyor. 
en hoppa, en kıvrak raks, ahengine şa
hit oluyor. Ne§'e, kahkaha ve en niha
yet çıldırtan ve bayıltan bir bilse, plaj. 
lann havaıından eksik olmıyan ihtiras 
rüzgirlandır. Dalgalı rakıs~ar, yıllar 
var ki, yalnız denizlerin değu, karala • 
rın de en heyecanlı modası oldu. 

Adalann gördüğü rağbet, karıısın -
da, lıtanbulun diğer sayfi}'e yerleri 
mütemadi bir rağbet görmcmiıtir. Bir 
zamanlar Boğaz içi rağbettı: ıken, ıon
ra bu rağbet Çamhcaya geçtı. Sonra 
Hayôıırpaıa hattı üstüne yayıldı, Sua
diyeye kadar uzadı. Hele Suadiye o ka. 
dar rağbet buldu ki, burada yepyeni 
köıkler, bahçeler yapıldı. 

Bir zamanlar da Bakırköy Yeıilköy 

Jstanbulun en çok gidilen nyf:ye yer -
lerindendi. Halbuki, İstanbul halkı bu 
köylere sonradan bir üvey cı. :-a göİ.jyJe 
baktı, fakat trenler ucuzlaymca §İmdi, 
ümitler tekrar canlandı. 

lıtanbul halkının, rağbetini bu muh 
teli: sayfiyeler arasında yıldan yıla 

değiıtirmesinin sebebi, vazltk bir köşe 
seçmeıinde güçlük çekmesinden zi. 

• • * 
Kadıköyünü sayfiye yeri saymak aoğ 

ru değildir. Orası artık, b·: taraf tan 
Modaya, bir taraftan Kurbağlıdereye 

kadar tıklım tıklım dolmuı, tam bir ıc. 
hir olmuıtur. E&er Mühürdar, Kalamıf, 
Fenerbahçe tarafları olmaıa, Kadıköy 

halkı havasızlıktan, kiri kabarsın diye 
göbek taşında terliyen insanlar gibi bu
ram buram ter dökecek 1 .. 

• • * 
Suadiyede oturan, Çatalcada çiftlik 

sahibi A. B. diyor ki: 
· - Oç odalı ve birde sofuı olan bir 

evi 450 liraya tuttum. Çok ;ıahıb de _ 
ğil mi? .. Vapur, tren, yahut ?' obüı gün
de yanm lirayı buluyor. Eti ıUtü, zer. 
zevatı da k"lo başına üç beı kuruı 

farkediyor. Şöyle böyle yüz lira hava
ya gidiyor. Gidiyor amma. ha"vasma. 
auyuna doyum olmuyor.Muhite gelince 
gittikçe k:barlaşıyor. Deni~ de burnu • 
muzun dibinde... Boğazı natmıyor .. 
Maamafi "ı Boğaula oturmak isterim. fa
kat orada kl)nfor vok. Nakil vasıta • 
lan bol dl'ğ"J.. Dokuzdan sonra !!ehirle 

Y 1 c! e , zevklerin deği§mesin • al ~ k~r•nı kr•"•n bir köyde oturulur mu 
den, İstanbul halkının sayfiyele - siz söyleyin?. . . .. 

Far UK uer tS•L 
mak kadar zev~li bir ~ey yoı.tur. Hal • 
bmn .. biz denız ~evk .. ıı daha yeni tadı
yoruz. Yirmı, yirmi beş yıı once. döı t 
köşesi denızle çevnli olan tıstanbulda, 

ancak birkaç tane deniz hawamı var • 
dı. 

Buralara kadın, erkek ancak bir kaç 
yüz kiti devam ederdi. Üşümekten, 
.hasta olmaktan korkar, paımağnruzı 

denize sokmaktan çekinird;ı .. Son on, 
on beş yıl içinde bu kanaat J ~ğişti ~im
di, aşağı yukarı her kC:\yün bir deniz 
hamamı var. 

lstanbulun denizini, ide~ ııcak ve 
aoğuk su banyoları diye ikiyt ayırabilL 
riz: Caddeboıtanı, Fenerbahçe, Florya, 
Kalamış yazın en serin gün~eıde ılık ve 
tatlıdır. Buna mukabil, Kibos Altın 

kum, Bebek, Kızkulesi, Adada Kumsal 
yazın en sıcak günlerinde ıerindir. 

1(.. •• 

Mayo, hemen hemen Havvanm koı -
tümüne döndü. Öyle olduğ-:.. halde bu 
25 ıantimlik bez parçaıı her hafta de.. 
ğişen bir modaya tSbi... Modanın geldi
ği yer de, her yıl Holivut :rJdızlarının, 
kumsallarında takırak kahkahalar fır. 

lattıklan meşhur (Tü 1 ismini hatırla
yamadım!) bilmem ne plajıdır .. 
Yazı beklemeden deniz mevsimini a. 

çan bu tchirde, bir ay evve; ıinema gü
zellerinden Doriı Hil, Krepondan bir 
mayo giymiı. denize atlamıı. çıktığı za. 
man plajdaki seyirciler hayretten ~ona 
kalmıılar. Meğer bu kuma~ ıu görün-
o kadar ıeffaf bir hal alıyormuş ki t .. 

Acaba bizde de böyle mayo giyen -
ler çoğalsa biz de, pıkınlıktan küçük 
dilimizi yutar mıyız, siz ne dersiniz?. 

Hüseyin RUŞTU 

Valantinonun 
karısı 

Vaktile milyoner iken 
Şimdi flgil ranhk 

almayı mu vaffakiyet 
sayı)' Or 

Jean Ackcr 

Rudolf Valentinonun ilk karıs1 olan 

Jean Asker, bundan bir kaç se, e e,·. 
vel "dünyanın en çol: kıskanılan kadı
nı .. olnrak telakki edilirdi. Meııh!.1 : ko. 

cası gibi, kendisi de artist olan bu genç 
ve güzel kadın, bugün, Holivutta, bir 
filme küçük figüran olarak angaje e • 

ıdilmi§tir. Ve hafta da 25 Türk lirası 

kazanmaktadır. Filmdeki kısacık rolü 

esnasında bir tek kelime söyliyecektir: 
"Teşekkür ederim! . ., 

Jean Acker beyanatında ezcümle 

§Öyle demi§ tir: 

., - 1929 da. 300.000 dr!ar nııkit pa 
ram vardı, fakat Amerikadaki buhran 
esnasında bunların hepsini kaybettim. 

O zamandanberi gayet mütevazi bir 
~ekilı.ie yapdım ve ıimdi biraz para 
kazanmağa ~alıııyorum ... 

26 TEMMUZ-~ 

Gütenberg'ten çok evvel 

T'ürkler matbaa 
işletmeği biliyorlar~!ı 
EyıUlde toplan11eak tarih kongresinde 

ecnebi profesör bu mevzudaki 
t e zini anlatacak '°'"r 

11artr.1ann (Almanyadan). ~,~· 
Menf!rinle St.7.ygovsky (A"u 

Eylulün yirmi be~inde Dolmabahçe 
sarymda açılacak olan tarih kongresi 
yabancl memleketlerde büyük bir alaka 
uyandırmı§tır . 

Kongreye bir çok ecnebi alimler ittL 
rak edeceklerdir: Bu alimler kongrode 
okuyacakları tezleri ıimdiden gönder
miye haılaıruşlardır . 

t " rlan). snıff' 
Bunlardan başka 1talya"l. elr(t~· 

Belçika profesö:leri de g 'fto(" 

Kongreden sonra profesörler aer,~ 
Bursa. Boğazköy, Ankara ve 

harabelerinı gezeceklerdir. !•''~ 
~ . açı ort' 

Yacancı profesörlerden biri, matbaa- lfongrede bir ae se::-gı ve 
run mucidi Gütenbergten çok daha ev. Sergi iki hafta müddetle lise tısiS '' 

mektep tad1 muallimlerine. tJ vel Türklerin m at baa işlettiklerine da. ( 
- d"l k . 11' 

İl' muhim bir tez hazırlamıştır. ı ece tır. ııtıııf. 
Sarayın eski muayede salon tJ~ 

- Eti tarihi mütehassıs sayılan maruf 
İngiliz profesörü Garatang da Eti me -
deniyeti hakkında bir tez hanrlamıı
trr. Kongreye ittirak edecek o!an pro. 
fesörierden bazıları ıunlardır: 

Profesör Garstang'la profesör Bri • 
kitt (fogiltereden), Co11ege de France 
müderrsilerinden profesör Bremil'le 

ıark tarihi mütehassısı profesör Mas -
signon (Fransadan) ; profesör Pitard 
(İsviç:eı:i.:n), profesör Daipfeld. pro
fesör Schraederle profesör Richard 

nüne düşen avlu. heykellerle c:ta~i ıt 
edilecekt;r. Müzenin kaP1.~~ tJr'f · 
büyük Eti aslanı methalin ı1'~ !-ti· 
da bulunacaktır. İçeriki salOfl ,.ııı• 
türkür: bir büstü bulunacaktır· e~~ b 

heyke!traşı Torek tarafındal1 ~aıı 
. . 1 1 .; o s:-gran:t parçasıv e y:ıpı mı:. . :afi 

eser .Türk tarih kurumunu~ rı~rg~' 
rine teşhir e cHldiği Uyipzıg 5 

den btanbula gönderihniştlr '
1
, 11p# 

Ayrıca Tü::k inkılabını '1111ı13,,~' 
büyük bir inkılap sergisi de aÇ 

ispanya 
Salamanka ~ (A.A,) - Reııau teı.. .. g: 
"!4adrit cepbeal: Naayonaliatlenn t)ani 

aııUeriıı ) ileri barekeUeri devam etm~ktedir 
NaaYonaıı.tıer, ıaatıer) çetin ve parlak mU.: 
harebelerden 80nra Bnmeteyi zaptetmlŞler _ 

dir. Nuyonallatler, birçok elfr almı§l&r ve 
8 tank ele geçinnf§lerdlr. Dll§maıı (meşru 
hllkrunet) her taraftan takip edilmekte oL 
duğu halde kaçmaktadır. Nuyon&Jiatler (&. 

.Uer) Gua.d&ıTamanm. garp ll&blllerlnl l§gal 
etml§lerdlr.,. 

Muharebeler devam ediyor 
M&drlt 2:s (A ,A,) - H&vu &;lamı muhabl 

rinden: 
Gece Brunete ve clvarmda muharebe de. 

vam etmııtir. Fecir vakU utler §iddetıl bir 
taarruz icra etmi§lerdlr. Cumhuriyetçiler 
hatır IJUrette hatıarmı tuhih mecburiyetin_ 
de kalmı§lardır. 
Halihazırda muharebenin vukua gelmekte 

olduğu yeni mevzilerde barp §lddetle devam 
etmektedir. Resmi maba!ll Brunetenln A.. 
kibetl hakkmda hl-:;hlr tebliğ vermeml§ttr. 

Muma!lh, bu kaaabanm tamamlle terke. 
dllml§ olduğ•J !n1ihar m4"vcuttur. 

Tekzip 
M&dr1t 25 CA.A,) _ Son dakikalarda alı. 

nan \·e heııUz teeyylıt etmıyen ı:ııa.ıomata 

gore, hUkCımetçiler Bruneteyl tarnaınlle el. 
!erinde tutmaktadlrt&r. Nuyonallltler, fid. 
detll bir bombarıhmandaıı sonra Bruneteye 
yakıa,DU§l&rdır. Ancak bllkOmetçtıertn rnu. 
kahil bir taarruzu bu mevkii tahlis etml§tlr. 
NaayonallaUer, tekrar taarruza geçtiklerin. 
den bUkQmet.tııer, evvel& Br.ıneteyi terket. ı 

mek mecburiyetinde kalmıııaraa da blllhare 
' nasyonatlııt.ı•rin bitkin bir bale gelınif olmıı. , 

lanndan fıtlCade f'4erek 1:-tirdat dmlılerdir. 
Ge('e muhar .. be devam •diyordu, 

Astlerfn taa rruzu 
Madrit, 2S (A,A,) - H.esruı tePıig Madrlt 

eephulnde, uUcrln ani bir hücumu netice_ 
•inde, 11 illet fırka kuvvetleri, dtın Brunete . 
yi terkederek muntazam bir surette oei<ıl. 

mişlerdir. ögleden sonra. 11 inci !ır1<11 ve H 
Uncu fırka birlikte hUcuma geçerek Brune_ 
tenın cenubu "1rklslndekı dlly.maıı me\'zılerl_ 

nl r erl aımıııardır. 18 inci fırka KUV"l."etleı1 
Guadarra.manın sol Bahillnde mevzfle rlnl tah 

kim eylemişlerdir. 

Arag on cephesinde, kar§ı'lıklı topı,;u llt .. §1 
olmuttur. 

Terue1 c!pbeainde. dUıımıtnm vapt• "'ı T"tl 

teaddit hllcıımll\r, kendisin .. mN1lrı T.ıı.: lat 
verdlrllm .. k mı re tile df''"htıırnııQt HP 

MerJrid müda·ii rı i'l az1
; ? 

HUkflmet erk\nı harbiyeainl idare etmek. 
te olsn ~encral Nlyojanm azledildiğini sıu 
bah gazctelerlnrlen hiri$1 yazmı•.w. cıs hunu 
te~t .. den bir haber ıon dakikaya kadar 
geım,.mt"'t~r. 

Korsan ~emi!erin faaliyeti 
Ceheıuttarık : 211 (A ,A,) ~ A111tıer1 ait o. 

lan mOsellAh ba'ıkçı remlleri. bir So\-yet 
vapıJrunda areotrrma ye.pmıolar ve mUtf'a._ 
klbe.n bu vapuru Ct'ut&ya götUlmUşlercUr. 

mı? Valentinonun ölümünden sonra, 
kendisine ilk defa, (küçük bir figüran
lık olsa bile) bir rol verildi&ine bakı • 
hrsa, bu muhtemeldir. 

!Ju münasebetle hatırlatalım ki, Ru. 
dolf Valentino tamamiyle parasız bir 
vaziyette ölmüıtü ve ikinci kansı Na -
taşa Rombovaya miras olarak ancak 

ispanya a.silerinln r.leba_~~!: 
karısı ue k"tZı f l6 ~~ 

Temizlil< , 
mücadeıe;!ı~ 

Belediye Rei si rJJ ,~l 
bir tamim gUn:~t'~ 

Vali ve belediye reir.- -;e teftıf ~ . ~ıı 
cek ve içilecek maddelerıtl al''~ t'' 
mürakabesi hakkında kayJ1l dil tıilıi 
bir tamim göndermiştir. Bufl 
ten şöyle deniyor: 

11
,r e 

l - Gıda maddeleri sata~ 
aşı' amnalıdı r . ı~ıı r' 

z - Gıda mad :l el erı yc:P1 

ika n~t i~in ku llanılmamaJıdıf ·.oıl' 
3 - Bu gibi yerlerin av:ı:- ) 

dan k rlcnmem esinin tern:0 1• _..,8 (.' ı 
Jtllll" 4 - Husuti evlerde. ıı fllııl' 

sus g .. da r.ıa dc1 eler i 1hzar ,.·e ıı'I tf- , 
zasınrn v: umuma ~tılr113ş':,ııt0 

5 - Seyyar etnafm toplıl ft ı 
ları ycrlerb da:mi su:ette tt't 1, J' 

6- Çil: Üır.\.:ş, kcJ.~UŞ ve 61 ıııtı 
yene ·ek n\ııtldelcr:n sattlrflll , . 
detle men'i . 11'! r 

7 - I)ükkan ve pazarl:ı rdll ./'_ ·(>"' 
1' ı, 

ların yerler de toz ve topta 
tılmaması, . ,ııfl' 

7 - Gıda maddelerinin deniS rJ 
yıkanmaması, . ıill"'. 

9 - Seyyar sucu, §erbetÇI~ f 

ve aranc:rların kullandı1<1a 
temizliğine dikkat edilmesi, ... ~oııt 

· rıı·· 10 - Su doldurma yerlerı 

lü, 11''~ 
l 1 - IIamidiye ıuyu ~~~ ~ 

su alan sakaların tenekeleri r ,eti" 
masın:ı d ıkkat edilmeli, ıcir 1eöiı# 
üzerinde su nakline müsaade 
li. ., ~ 

teftl' 
12 - Kahvelerin dairna 

• f 
hama mani olunması, ıeııi'1 

13 - Lokanta ve ınah•1 ~
ve emsali yerlerdeki bula~'~c1eıeıf 
yıkandığı yerlerin sıhhi ıcaı re taıınıp, bUtlln bir yazı orada geçir • 

mck fırsatını bulamamaıındandır. Eski Yaz aylarında. de?\İz kerıwnnaa otur 

Vaktiyle, sinema aleminin en meJ • 
hur simalarından biri olan bu kadınla, 
ıinema tirketleri alakadar olacaklar , 180 kuru! kalmıJb. gun olması 
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Betti 
görunu:o~ck fazla endiıe etmiyor gibi 
~n~ini oldu~ Yeglnc korktuğu aldamm 
buki bu ugunu Perete izah etti. Hal-
-- , tevkiO . d K . • • , ... ağı olllla erın c on~ının par-
Pck Yakın~ğt besbelliydL Herhalde 
lan "lcya •• buradan kurtulacaklardı. 
hur1.dan ~osyö dö Patldayan onları 
l?ıcJttup rtaraca.ktı. tcabmda krala da 
recekti. Yatacak ve ona vaziyeti bildi-

Akıaın olu 
tevaıi bir nca, kendilerine gayet mu-
kuı harck YCtnck getirdiler: Bertiy ma
bahtanbe :t ederek yemeğe çalr~tı. Sa
!eyc eı s·? rahatsız olan Peret hiçbir 
?r •• ıırtncdi " k B . • 

Uzcı-i.. b" c anca ertıyın ısra-,. ..,ıe ır 
.1: cınckt ı>a~cık §&rap içti. 

tctc earu:n sonra yattılar. Bertiy, Pe
§cli dcğilditnc]r istediği kadar az enld.i
bu, ltcnd' ·· Bunu söylememi§ti. Çünkü 
tıklar, u 

1 sırrı değildi Pardayanla yap-
b ~un v · . aırahib . e gız)ı görU§me esnasında, 
lahsiyctıcn~n, kendisinden ldaha bUyük 
O~ erın el' 
&tcnllli t' ınde bir ilet olduğunu 

tin elin: ı. Ancalc görUnü§te, rahibelc
~end~ tl'ıahpua olduğunu biliyordu. 

harekeli ın~ karıı yapılan bu tiddetli 
le • elınd k' k alakada e ı ~ğıtlarla ve ıdcfiney-
define r olduğuna •emindi. Ergeç 
k ar anıl 

Cfldirıiıl' an Yerde bulunamayınca, 
•rııı Yer· ı. 81kııtıraı::aklar ve definenin 

ını öğ 
~clki u reruncğe çab~acaklardı .. 

1 tun ··d ~tak ve b· rnu det böyle mahpus ka-
taktr. ırçok işkencelere ıde uğraya-

Gö .. 
ruldUğü . 

~0k '!tar veçhıle, genç kız istikbaii 
hu anlık g" .. 

. Cildi... . . oruyordu ve arkadaşına 
tor :P.ltnı kat" d' d"ğ' lt c, ne le ıyyen sez ırme ı ıne 
Cfldiliğ• adar nefsini! hlkim olduğu 

ınden 1 
ıırıu a() an aşılnuı oluyor. 

~aa otan Ylcınelc lhmıdır ki, onun için 
Jc·~llçinini!ey .herkesten fazla korktuğu 

'it o, ıcrefa~~e bulunmamasıydı çUn 
lığı temsil ediyordu .. Bun-

de diyebilirdi. Fakat anlatılan, bunu 
dar olduğu bu i§ için, ortalığı alt üıt 
edeceğine emindi. Diğer taraftan Janm 
da hareketsiz kalmryacağt muhakkaktı, 
Fakat 'bunun için, onlan bulundufu 
yer hakkında haberlda.r etmesi liznndr4 

Bu korku ve endi§eye rağmen, hemen 
uyudu. Bu gibi endi§Clerl duymaması 

icap eden Peret ise uzun müddet yata• 
ğında kıvrandı ve bir türlü uyuyamadıJ 
Buna rağmen, korkulu rüyalar görmeğe 
baılaidr. Bilhassa bir rüya onu fena hal
de aarııtı. işte bu rüya: 

Kendisini ölmÜJ görüyordu. Birden
bire, yatağının başıucundaki duvar or
tadan kayboldu. Hücreyi tatlı bir ı§tk 

sardı; başlıkları yüzlerine kapanmıt o
lan iki rahibe yaklaıtı .. içlerinden biri. 
onun bir elini tutarak kaldıridr. Ve genç 
krz öyle hissetti ki, bu el, cansız bir 
<11ekilde düıtü. Ve bu ona gayet tabii 
göründü: Çiinkü ölmü§tÜ. 

Rahiplerden biri alçak seale: 

- Uyuyorlar, dedi. 
Peret duvara baktı. Duvar yeniden 

yerine gelmişti. Rahipler, yorgan içine 
sanbnıı olan Bertiyi kaldırdılar. Bir 
rahip tekrar yatağınm baıı ucuna geJdi. 

Duvarda bir ıeyler arryordu. Sert ve 
hafif bir gürliltü oldu ve karşıdaki du
varın yeniden açıldığını gördü. Rahip
ler Bertiyi alıp götürdüler. Duv.ır arka· 
tarından kapandı ve Peret tderin bir zul 
met içinde kaldı. 

Bağırmak, kımıldamak ve uy;ınmak 
için ümitsiz bir gayret sarfetti. Ve kol
larile bacaklanmn birer kurşun gibi 
ağrrlaşarak kımtldamadıklarınr duydu. 
Bu vaziyette uzun müddet kaHı. 

Birdenbire bir gıcırtı duydu ve hüc
redeki yeg!ne kapının açıldığını gördü. 
Yeniden odayı hafif bir ziya aydınlattı. 

• 
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- Fakat ya aiz, sizin peri parmakları 
kadar narin ve gU.Zel parmaklanruz, e
linizdeki bu gilzel ig Uzerinlde neden 
bu kadar yoruluyor? 

Bertiy gWerek cevap verdi: 
- Ben mi? Bunu vakit geçirmek için 

yapıyorum. 

Peret gUHimıiyerck: 
- Ben de öyle! 
Dedi ve daha alçak se&le, ltendi 1ien· 

'dine söylüyormuı gibi ilbe etti: 
- f~ teselli ediyor! Ve yüksek 5e1-

le: biliyor musunuz ki, bu el işlerinde 

en me~hur ustalardan daha ustasınrz? 

Öyle asıl ve .zengin kadınlar tanıyorum 
ki, bu yaptığınız işe dilnyanın parasını 
verirler. 

Bertiy tekrar güldil: 
- Evet ama, para ve ne ide altrn mu

kabilinde bu işlediğim "arpı vermem. 
Çünkü şimdiden satılmıştır. 

Peret hayretle iôrdu: 
- Kime acaba? 
- Buradan uzak 

0

olmayan birisine! 
Bu e~rpm sizin boynunuza çok gUzel 
yakışacağı fikrinde değil misiniz Ptret ~ 

Peret ayni hayretle cevap verdi: 
- Böyle şeyler benim gibi fakir bir 

kıza değil ancak zengin ve aail kadın
lara yakışır. 

- Niçin. canım? (ve kurnaz bir te
bessümle) bunu muhakkak giymeniz 
lazım gelecek, çünkü sırf sizin için ya
pıyorum ... Ve bunu reddetmek, affede
miyeceğim bir hakaret olur. 

Aya <Y a kalkarak, güzel Peretin yanı
na geldi ve onu kucakladı. 

Be t:ıbloyt:, ed. iki gen; kmn hiç 
bir endişe duymadıklarını göstermek 
icin anlattık. Çünkü, yakından ve uzak
tan kendilerini koruyanlara büyük iti
matları vardı. 

Yiğit Jandan kat'iyyen bahsetmiyor-

1 

ı 

.,{5', 

latldı. Neye yarar? O mütemadiyen dü
ıllnceleri içindeydi ve bu, onlara kafi 
geliyordu. Mutat samimi mükalemeleri 
böylece bir saat sürdü fakat konuıma• 
lan i,Şlerine mani olmıyordu. 

Birdenbire arka kapının vurulduğun, 
duydular. 

Martin hatun kurnaz bir gülil~le: 
- Bu mösyö Janın kapı vurU§Un& 

benziyor, açay.un mı? 
Diye sordu ve cevap beklemelden, gil· 

lerek kapıya doğru koştu. 

!ki genç kızın bulunduğu yer, evin 
ön taraf ın<iaydL Binaenaleyh gelen zi
ya.retçinin kim olduğunu görmelerine 
imkan yoktu. Esasen hiç endişe etmi• 
yorlardr • .Eğer azıcık §Üphelenseydiler1 

Martin hatun hiç §Üphesiz, kapıyı aç• 
mazdı. !kisi de işlerine ldevam ettiler. 

Birdenbire bir feryat koptu: Bu Mar· 
tinin sesiydi. !ki gen~ kız, dehşetle bi
rlbirlerine baktılar ve ikisi birden yer• 
terinden fırlıyarak kapıya doğru attl• 
dılar. 

Fakat tam bu sırada odanın kapm 
açıldı ve siyahlar eiymig yaıh bir a
dam, evine giriyormuş gibi, şapkasını 
çıkarmağa bile lüzum görmeden içeriye 
girdi. Arkasında ellerinde mızraklarile 

dört adam duruyordu. Bunların ba§la
nndaki miğferler de, Monmartr başr:ıt• 
hibesinin armaları vardı. Pencerenin 
önünde, iki kişi daha duruyordu. Bun
lar, başrahibenin muhafız kumandanile 
adamlarıydx. 

!ki genç kız, bu adamları görilnc•. 
yerluin'de dona kaldılar. Ve bir atına.
canın hücumuna maruz kalan iki zava\ .. 

Jı kuş gibi, kalbleri heyecan ve korku 
içinde çarparak biribirlerine sarıldılarJ 

Muhafız kumandanı, azametli bir e
dayla birkaç adım ilerledi ve şapkasını 
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çıkararak selam vermeğe lüzum bile 
görmeden, korkunç bir sesle: 

- Genç kızlar, kudretli ve haşmetlu 
Monmartr başrahibesi, muhterem hatun 
Mari dö Boviye namına sizi tevkif edi· 
yorum! 

Dedi ve ağır ağır adamlarına dönerek 
emir ver.di: 

- Yakalayın bu mücrimleri! 
Dört muhafız derhal bu emre itaat 

ederek, iki genç kızın etrafını aldılar. 
Bertiy enerjik ve soğuk kanlı olma

sını bilen bir kızdı. Yavaşça Perctin 
kollarından sıyrıldı ve bütü vücudile 
doğrularak mağrur ve vakur bir edayla: 
sordu: 

- Beni başrahibe namına tevkif edi
yorsunuz-? Benim baş~ahibeyle ne işim 
var? Dikkat edin mösyö, yüksek ve e
linde kudreti olan asil bir kıza karşı 

cebir kullanıyorsunuz. Ve onun kudre
ti, namına hareket ettiğiniz başrahibe

nin kudretinden hiCf de aşağı değildir. 

Binaenaleyh, başrahibeyle hiçbir · ali· 
kam yoktur ve, bu hareketten dolayı 

krala şika;yette buluna.cağım. 
Adam, hiç bozmadan, ayni amirane 

tavırla cevap verdi: 
- Bu başka bir iştir ve muhakeme· 

niz gelince, şikayette bulunabilirsiniz. 
Şimdilik beni mukaddes anamız başra
hibenin hapishanesine takıp etmelisi

niz. 
- Ya sizi takip etmezsem? 
- O zaman, size karşı kullanmağ"l 

mecbur kalacağım şiddetin bütün kaba
hati size ait olacaktır. 

- F'ek!U, (Syle olsun, 11izi takip ede· 
ec~im. Fakat emin olabilirsiniz ki. kra
la ~lka}'et edeceğim. 

Mu!ıafız kumandanı buna aldırmadı· 
fını göstermek istiyormuş ~ibi, lakayt 
bir tavırla nmtızl:lrrnı !Iİ!kti . Emir alml!I· 

tı, ve bunları yerine getiriyordu. Uat 
tarafı onu alakadar etmiyordu. 

Bertiylc Peret iyice mantolanna sa: 
rıldılar ve muhafız1ann ortasında, elclc 
t~tarak yola koyuldular. 

Kapının önünde, yan baygın olan 
Martin hatunu, Sen Jülyenin ilci ada
mr tutuyordu. Muhafız kuman4daru ayni 
ciddi tavrile emir verdi: 

- Bırakın hizmetçiyi, bir 'daha gel
mesin! 

Hizmetçi bir daha nereye gelmiyecek 
ti? Muhafız kumandanı bunu söylemi
yordu. Martin de bunu sormadı ve kor• 
ku kanatlarile uçarak uzaklaştıktan son 
ra, ancak evine iyice kilitlendiği zaman 
rahat nefes alabiMi. 

Monmartr civarında, bir adam bur
nu havada, lakayt bir şekilde ilerliyor
du. Bu adam Karkandr. Yalnız başına 

canr sıkıldrğı için, arJtadaşları Grcngay

la Eskargasa iltihak etmeğe gidiyordu. 
Fakat asıl maksaıdr, her zamankinden 
daha fazla sevdiği Pereti, hiç olmazsa 
uzaktan görebilmekti. 

Birdenbire durarak küçük grupla iki 
mahpusa baktı ve mırıldandı: 

- Monrru:ırtr barşrahibcsinin muha· 
fızları 1 

Karkan da iki arkc:daşı gibi, Paristc 
mevcut bin bir türlü muhafız, asker ve 
jandarmaların kimler olduğunu biliyoı -
lardı. Cünkü. bunların hepsile, az çok 
alakaları vatidı. 

Bunlara eskiden rastlamı~ o!sayrlc 
muhakkak ki biran evvel kaçmağa ba
kaca ktr .. Fakat madem ki. artrk narrıus· 
lu bir adam olmuştu hiç çekinmeden, 

rahat rahat seyredebilirdi. Nitekim, 
bu küçiik kafilenin ortasında bulunma
maktan mütevellit bir memnuniyetle 
onları sevrc haşlad1 
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Birdenbire, dehşet i!ijinıde sı!ijradı ve 
inler gibi mmldandı : 

- Peretmiş ! .. V c asil bayan!.. Fa
kat bu Grengayla Eskargas ne yapıyor
lar? .. Jan ne diyecek? .. 

Bu düşünce, zihninden bir yıldırım 

aüratile geçti. Karkan kuvvetliydi ve 
bunu biliyordu. Yumruklarını sıktr ve 
muhafızlara korkunç bir nazar atfede
rek ken\ii kendine: 

- Ancak altı kişidirler, dedi. On
larla başa çıkmak kabildir! 

• 

Fakat tam bu sırada gözleri bu küçük 
kafilenin gerisine doğru döndü ve man 
tosuna iyice sarılarak on kişinin başın
da yürüyen Sen Jülyeni gördü. Lakayt 
yürüyüşlerine rağmen, "muhafızları 

muhafaza ettikleri., besbelliyldi. 
Karkan bunu derhal gördü ve ayni 

zamanda ne yapması icap edeceğini an
layarak kendi kendine şöyle dedi: 

- Altı kişiyle uğraşılabilirdi, fakat 
on yedi kişi olunca i§ler değişir! Vaki:l 
İ!ijlcrinden birka(fını haşlayabilirim, bu 
muhakkaktır. Fakat neticede diğerl~rı 

de beni öldürecekler. Halbuki serbest 
kalırsam faydalı olabilirim. Bilhassa 
Grcngayla Eskargasın ne olduklarını 
merak ediyorum .. Ycksa onları öldür
diilcr mi? Eğer öyleyse ne yapacağımı 
bilmiyorum, fakat., 

Karkan böylece dü~ündiikten sonra, 
yarıya kadar c;ekmiş olduğu kılıcını kı
nına vcrlestirdi ve c2bucak kenara çe
kilerek gizlendi ve sonra iki kafileyi ta
kibe b<tşladı. 

Ilomri sokağına ~elince. muhafız ku
T•''ınctanile adamları ve iki mahous çık· 
l"'ıtza girdiler. Sen Tülycn Cle adamlarile 
h":-aber. hic kirr!':enin yaklasrnamasınr 

temin etmek icin çıkmaz sokağın met· 
halinde durdular. 

Karkan hiitün iiııifornı;ıl;ın t;ıııı!dıtir 

gibi, bütün hapishaneleri de tanıyıordıı. 
iki kafile Homri sokağına girince. şöt• 
le mırıldanmıştr: 

- Hatunlar kalesi 1 Monmartr bat· 
rahibesinin hapishanesi! 

Ve kenara çekilerek gizlenmişti. 
Birkaç dakika sonra, muha:fı.ı:larla 

adamları; geriye dönerek yavaşça ?vf on• 
martr yolunu tuttular. O zaman Sert 
Jülyen mantosunun altından bir ke3c 
!ijıkardı ve adamlanna attı. Onlar da• 
onu biran içinde paylaşarak her biri bit 
tarafa dağıldı. Anlaşılan vazifc1eri bit• 
mişti: 

Bunun üzerine Sen Jillyen çr~J 
sokağa girerek, bapİ!!hanenin kapısını 
vurdu. Kapının tarassut penceresi açı1'
dı ve oradan bir kafa göründü. Sen JiH• 
yen bir kağıt uzattı ve hemen açılan ıca" 
pıdan içeriye girdi. 

Karkan onu takip etmişti uzun ınüd .. 
det hapishanenin önünde düşündü sô'fl .. 

ra kenıdi kendine şöylededi: 
Ö o1• - nce Eskargasla Grcngaym n~ lf 

duklannı öğrenelim de, sonra rnosY 
Jana haber veririz. 

Bunları söyleaikten sonra, tıeri adıJ1\" 
larla uzaklaştı. 

t blf Bertiyle Peret, nisbeten raba 
hücreye kapatıldılar. Filhakika ora~ 
iki dar yatak, küçük bir masa ve 1 

iskemle vardr. Bazı hücrelerde, ına~; 
pusların yatması için ancak kuru ~
ot demeti l:onuyordu. Bazıların!da bit 
hiçbir şey yoktu. Binaenaleyh böyle 1" 
hücreye kapatrldıklar; için memnun ° 
mala rı 13.zrmdr. 

İki genç kız, bu tderrüata l!tcıırf 
kaldılar. Memnun oldukları yegane ~ed1' 

" biribirlerinden ayrılmamış olmalarıY • 
ikisi yanyana oldukça, hapishane baya 
tı onlara nis~ten ağır gelmiyecektİ. 

.. 



I 

" 

HABER-~~·~ 

ln~~a~~' Hazımsızhğı, Mide 
.;::_;:;~k ve Yanmalarını 

MAZON 
eiderjr. Hiçbir zararh ve müıhil maddeıi yoktur. Şeker hastalıit olanlar bile alabilirler. MiDE va 
BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçilmeıi litif. Tesiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Boton Ecza depoıu lıtanbaJ 

Yeni posblhane arkasında No. 47 MEVVATUZU 

Kuıağın.za Küpe Olsun 

cN MÜt>NlŞ 
• • 
\ST\RAPTAN 

~ ~ON~A ••. 

TAM N'E.~'E 
\I~ S\KHATE 
KAVUŞMAK __ _AC , 

-
' • 

NE·VRO·ZiN 
s;,h Kullanmakla kabildir. 
d' aırı~lc~d~~-~.:.::.:.:;.::_...:.:.::.::~.:.:~;_--. 

ı9, s· · e neı.le ve gr· · · · H · ·· tl d" .. .. 8 ırıır, rnaf ıpı geçırır. araretı sura e u~urur. aş, 

sa), adale ağrıları ancak NEVROZJN almak sure· 
tile carcabuk defedilebilir. - -

•• ...1ci\b Kat'i Tesir 
\JzJ!!ğ 9ünde 3 kaşe alınabilir .. 

~~.~!~! bvekaletinden : 
\.~Ilı. Yu Üzerinde h attın?1 317 +832 \'e 322+ 000 ci kilometrelerinde ve 
tıı ~11lajı ve lüz.u er bt1: 60 şar metro a~ıklığmda iki demir köprünün inşa 

ı · nıu hah'lde ripajı" kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
ıır 'l!: ırl'a\ı~" ksiltnıe 2 E • 

2 ~ ~aat d .'ylul 037 tarihinde saat 15 de Ankarada Vekaletimiz De-
., c ''- aıresindeki k i u, ~ ~i köp .. .. om syon odasında yapılacaktır. 
i , ~ köPrüle ı:uııun muhammen bedellerinin mt'cmuu 133850 Jiradır. 
~asa ~siltnıe rın rnuvakkat teminatı cem'an 7942,5 liradır. 
~tled~\'tak1 670şn;ınanıesi , mukavele projesi, genel şartnamesi ve diğer mü. 

6 
• uru§ nıukabilinde demiryolları inşaat dairesinden veriL 

~.a_ ' :nu ınu 
tıi~hur oı:~~~aya giı eceklerden laakal 50 metrelik bir köprü nıontajmı 

tıı ııtı ~Utea.hhiUi~ ~,,.r_ak ve vesaik ile 937 senesi için Nafıa Meclisinden 
~~0~1fat1 daire 1 '>esıkalarını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur ka. 

· ill§aat dai: n?e hazırhyarak 2-9-937 tarihinde saat H de kadar de. 

6 
csındeki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazım. 

ııı~.,. ..... ~u ın .. 
llffaıı unakasa • 1Yctıe Yapın Ya gıreeeklcrin laakal 50 mctroluk bir kqprü montajını 

ış olmak şartı aranacaktır. <2088> (4238) 

Tt:.:J Q K iVE 

l \ Q~b..T 
BANKA51 

.DAoA 
rahat eder 

• 

-

EN GÜZEL 
~tMAR1 ~Rat10R 

' 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: tqsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metiD 
~e şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane kar~ndo 

Istanbul limanı sahil sıhhiye mer-
kezi satınalma komisyonundan: 

Merkezimiz için bin beş yüz ila iki bin teneke benzin satmalın1caktır, 
a - Tahmin bedeli çift tenekesi 650 kuruştan 6500 liradır. 
b - İstekliler §Rrlnamesini merkezimiz levazımından parasız alırlar. 
c - Eksiltme 10 Ağustos 1937 Sah günü saat 15 de Galatada Karam.Wh

fapa.şa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satma.lmn. komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

d - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
e - Eksiltmeye gireceklerin 1937 s cnesi Ticaret odası vesikalarını göster

meleri ~ttır. 
f - Muvakkat teminat parası 488 liradır. 
g - Eksiltmeye girecekler eksiltme günü saat 14 e kaaar teminat paraları. 

::::m:::::::ı::::::-ı-• .:::::=::::::::::::::r.::: nı yatınma ve teklif mektuplarını komisyona tevdi etmiş olmaları ~arttır. Aksi 
:: • • • • 5i :l :: Lısan derslerımızın s: takdirde eksiltmeye giremezler. C4384) 

~ ~çm~ ~rma~rı ~~~~D~a-h-il-iy-e~V~e_k_fil_e-ti_n_d_e_n~~~ 
g Gazetemizde neıredilen lisan ii g derslerinin geçmİf fomıalarmm g 1 - Vekaletçe alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye konulmuş 
g iki kuru~ idarehanemizden te- ii tur. 
fi darik edilebileceği yazılmıfb· si 2 - Eksiltme 4. Ağustos 937 Çarşamba günü sat 15,30 da. Vekalet binası 
ii Bazı okuyucuların, birkaç gün ;~ içinde toplanacak Satınalma Komisyon unca yapılacaktır. 
i! evvelki formaları istemelerinden S~ 3 - Muhammen bedel (1332) lira (45) kuruştur. 
i~ itin yanht anlatıldığı neticesine n 4. - Muvakat teminat (99) lira (93) kuruştur. 
ii vardık. Uzun zamandanberi de- 5i 5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım bürosuna 
ii vam eden ilanlamnızda bu gibi n müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
:: formalann iki kuruı mukabilin- :: 6 _ İstekliler 3 Ağustos 937 Salı günü muayyen ı::aatte te~inaUarını ha 
u de ancak gazetemize abone ola- n milen komisyona müracaat etmeleri. (2167) (4.341) 
:: ki ril ~· azı1mı u -~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~--:~--:--::::----·: ca ara ve ecegı y şb. :: ti Keyfiyeti bir daha tavzihe Jü. H Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
l:::~:~==~=~=~~r:~~~:::::::::m::::::::::m::::il Istanbol satınalma komisyonundan : 

1 - Açık eksiltmesine ;steklisi çık mıyan 7306 çüt pamuk v~ 7306 çift 

::::::::::::::::::::.-:c:::::::::::::..-:::::::::::::::1: 

ii HA B E R' in ~! .. .. .. .. .. .. 
:: Şe "-<eır :: .. ~ .. .. .. .. .. 
H ık~ ~ '° ınl lY1 i~ :: 2(Ô\ :: 
:: - ;il - :: .. .. .. .. .. .. 
:: Bu kuponları 30 gUn Dl'§rcdcce H 
:: Siz. Onları hcrgün kesip sakla rı !! .. .. 
;: nız. 30 tanesini b!r seri ha!lııde bi• H 
:: rlkUrlp ldaremtza rettrenlere bir :: 
:: ı·= :: numara vereceğiz. Sonra ulua&l eko : 
:: noml ve arttırma kurumunun l.atan ft 
~i bul ~ubesı tara!mdan ta)1n oluna- İl 
;: calc bir günde bu numaralar araam i; 
~~ da kura c;ekllecektır. Hediyeleri İİ 
:: ceman 1500 kilo IJClcerdfr. iı 
::::::::::::::::::-.:m:ı::ı:::::::::m:::::::::-.::r.: 

yün çorapların yeniden eksiltmesi 30-7-937 Cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
2 - Ta.sınlanan tutarı 3653 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyonda dır. Görülebilir. . 
4 - isteklilerin 274 liralık ilk temin at makbuzları veya banka mektubhrmı 

kanuni vesikalarile birlikte o günde Gal atada eski lthalat gümrüğü binasındaki 
komutanlık satma ima komisyonuna gelmeleri. ( 4546) 

Deniz ·Levazım Satınaıma 
- Komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
ı - Tahmin olunan bedeli (66.600 veilk teminatı 4995) lira olan 3000 ton 

kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28/ Temmuz:/937 Çarşamba günü sa 
at 14 te Vekalet binasında müteşekkil·komisyonumuzca yapılacaktır. Şartna• 
mesi 313 kuruş mukabilinde komisyonumuzca verilmekte olduğu . 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile temi 
natı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları 
ve postada vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaatlann kabul 
oluntnıyaccağı. .(3332). 
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Sallşa çıkardığı son 
plAklarını muhterem 

mUşterllerlne takdim eder 

17 3 7 O Kayseri kirik havası 17 S 6 7 
~.vaslı Veysel ve lbraı Bayan Nermin 

Sarı bebek 
Gönül acısı Yeni Kör Oğlu 

17869 Yaban elleri 17868 
Bay Kemal Gürses 

1 

Bayan Küçük Bedia 
Penbeli kız 

Zeytun Karam Gözlerin tatlı olsun 
Bayan Suna Yaşar 

( 7 3 7 f iki koca alacağım 
Yeni kanarya 

Alameti 
farika 

KUçUk çocukları eğlendlrmeğe ve ilk adım
larını ko~ayca öğrelme~e mahsus sallncakhr. 

li i • 

ISTANBUL 
1 Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi \ eski Glavany ) 

sokağın köşesinde 
TELEFON : 41429 

Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

Diplomah bir eczacı 
aranıyor 

Adanııda sivil eczanede çnlıtmak üzere pratiği kuvvetli ve iyi 
referans verebilir bir Türk eczacıya ihtiyaç vardır. Kendisi her 
cihetle tatmin edilecektir. f stiyenler in Galatasaray eczanesi -

Ahmet Cevada müracaat etmeleri. 

.............................. 

• 
iV~ 

1937 SOVYET TİYATRO FESTİVAL! münasebetile Uç kısımdar mü_ 
rekkep gezintiler tertip edilmiştir. Festi valin özü 1 - 10 EyJCıl arasında 
M O S K O V A D A verilecektir. 
MOSKOV ADAN sonra S. S. C. I. dahilinde Tiyatro hayatını göstermek 
için munzam iki kısımlık bir gezme tertip edilmiştir. 

1 - LENİNGRAD: Müddeti 5 gün 11 ilfı 15 Eylul. 
2 - UKRANYA kısmı: ROSTOV §ehrinden geçilerek HARKOV ve Kl. 
EV şehirleri gezilec~ktir. Gezintiye ROSKOV şehri de dahil bulwınıak. 
tadır. Bu gezinti 10 gün sür('cektir. 11 - 20 Eylül arasında yapılacaktır. 
MOSKOV ADA yapılacak FESTİV AL1N programı bundan evvelki sene. 
leri:Ie yapılm·ş olan FESTİVALLERİN programından tamamile değişik. 
tir. 
MOSKOV ADA her gün iki muhtelif tiyatroda iki temsil verilecektir. 
On gün zarfında MOSKOVADA 18 Temsil ve suvare verilecektir. Gün. 
düzleri gezintiler tertip edilecek şehirde dolaşılacaklır. 
Tiyatrolarda çalışan AKTÖRLER, REJİSÖRLER, DRAM MUHAR 
R1RLER1. GAZETECİLER, SOVYET TİYATROLARI ÜSTATLARI 
ile görüş~ürülecekıerdir. Bunlar temsillerde hazır bulunabileceklerdır. 

LENINGRADDA 5 temsil verilecektir. 
UKRANY ADAKt gezinti esnasında HARKOVDA 2, ROSTOVDA ~' Kİ
EFDE 3 temsil olmak üzere ceman 7 temsil verilecektir. 
FESTİVALİN programı pek yakında gazetelerle bildirilecektir. 
~JALÜMAT ALMAK tÇf N : 
1 -=- GALATADA HOV.NGl.MYAN hanıuın birinci katında bulunan t N_ 
T U R t S T 1 N ŞARKI KAR1B memle'lı:etleri mümessilliğine. 
2 - Galatasaraydaki NATTA SEY. AHAT ACENTASINA. 
3 - GALATADA HOVAGfMYAN HAN birinci katında G. SCHEM. 
BRl ve Mahdumları mUessesclerine müracaat edilmesi. 

HABER - ~şam ı>ostası 

S E·FA l·i N 
BAŞ v~ Oİ~ AGRILA/jl GRİ~ 

• 
VE NEZLEYi . 

~~'DERHAL GEÇİRİ~ 

Odeon iğneleri, halis çelikten mamul 
en mükemmel iğne olup plaklarınızı 

a. kat'iyven bozmaz 
------------------~--------~ 

1
- Birinci sınıf Operatör -ı 
Or.CAFER TAYYAR 1 

Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
~yoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hanı 

- No. ı Telefon: 44086 -

KıRVJV doktoru 
Necaetln Atasagu , 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene pa rasııdır. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat Rami A!Jdın 
Beyoğlu . Mis sokağı No. 1 5 

Telefon: 41553 
Pazardan maada her gün: Öğle
den aonra saat 2 den 6 ya l:adar. 

cc:.--···················································· ıı ·········or•··iiö.kiö-r:ü········--·····~i 

H l\'ecati Pakşi ~i 
~E Hastalarını hergün sabah 10 dan ii 
h akşam 19 za kajar Karaköy Tünel H 
ii meydanı Mahmudiye caddesi No. H .. .. 
ii 112 de kabul eder. H 
ii Salı ve cuma günleri saat 14 den ii .. .. 
ii 18 zc kadar parasızdır. ii .. .. 
1::::::::.-:::=:ı::::::::=::::::=::::::::-=:J: 

Göz Hekim' 
Dı. Şükrü l!rtan 

1 

Cağaloğlu Nurut>amaniyc cad. tfo 3C 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

1 Telefon. 22566 

1 

~ aıe~ 
SAF 

SABUN MERAK ETME C İCİM.1 

\ITİLENEK lA21M OEGİU<i! ~.5A" 
8UNLARI İNSANI YORMA1. ÇÜNl<U 
ÇAMAŞIAI KOLAYCA 

BEYAZLATIR.1 ---~~ 

~--~ 
p• Ulviye Ersin Biçki Dikiş Yat~ 

1 
En son metot ve kolay usulleriyle bıçkı, cllklf ıu ayaa ~· 1 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma 91e _,, 

zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt 
lesi başlamıştır. Adres: Tepeba~ı: Bay Murat Ap. No. 2 


