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Japo·n ültinıatornunu 

""-"'"41 v ""'., . 
rıtııtıı . . 1 • • ' 

arı Yeni b' 
ır Japon taarruzwıa uğrayan modem Çin kızları spor 

Y eriinı;ii;r sergisi 
_bugün aPılıyor 
~rnsı Y 
·l~lba;11 Yapıldıktan sonra saat 18 den 

~J.lu..~uncu en. halk sergiyi gezebilecek 
~6)' de a Y~rlı mallar sergisi 1 "- Güzel olacak ama, yarının he
' ıı· ~ ~re bi;;aacaktır. $ergi, bir j yecanını bo.ımıyalım. Tamamlanınca 

'bil tarafından t Baıvekil İsmet görürüz . ., demittir. 
~il açılacıkt 

~r~ tece sabaha k d.ı ır. . Sergi bugün tam saat 16 da açıla-
t\)t 'nokaanJarını a r sergıde salı- caktır. Açıı merasiminde yainız davet-
~ ,~ cdilnıiıttir ~.. tanıamtanınasına liler bulunacak Bawekil ve davetliler 

~rt'd :r •• . maaınaf'h . ' :s 
t~ e el'an çalışılma~ §U dakıka- tarafından gezildikten sonra saat 18 de 

()1\ 'attt t vekili Celal B tadır. halka açılacaktır. 
llılıılıl t bcr b • ayar dün saat · 
!la llıUdu;u erınde SUmer Bank u. Saylavlan davet 
~i ~aı lat Nurullah SUmer, İ§ Galataaaray 9 uncu Yerli Mallar Ser-
tcf11 .old11l a~ul §Ubesi mUdürU Yusuf gisi 27 temmuz aalr günü saat 4 te açı-

711 \1c a~r ~l~e Gatatasaı ay lisesine lacağından, ıehrimizôe buluııan saym 
C~ı ~tılat Vc~:Y1 •1 tetkik ettni}tir. saylavlanmmn, sergimizi §Creflendir-

'<lth"• ı ı sergi k 1 . . 
~a ·ıuz'dcn . ah oını~eri Halit me ennca olunur. 

'1lt " ız at al 

l) 
"~"'Yonuna id nuı ve Silmer 9 uncu yerli mallar 

g erek• • · k · • --- · ıcrgııı omıaen 

d~ireıerin altların
~"as~ğınak yapılacak 

veıa Sıhh t ··d·· ı··v·· b. sı a mu ur ugu ına-
nda bir sığınak vücuda 

r~tanbutun bir getiriliyor 
• '

1 takd' · hava h" ·· v d'ğ' · •· h'~ t are •ccelt ırınde 
81

.. ucumuna uğ- Ogren ı ımıze gore §e m.ıe ayy 
,b· Yerle ı:. gınak va 'f • . .. v ·r · · .. 1~i•r r uakkınd zı esını go- bombalarına karıı s.ıgınak vazı esını go-
lııt :ı 11 

• l) a Yapıla t k'kl fllb • ahiliy V n et ı er rebilecek yerler çoksa da zehirli gazlara 
~k tsı lllild" e ckfilet· f b 
tı anıların . urunun de . . 1 ·~ er er- karşı halkı koruyacak yerler azdır. 
da b Vilayet ıştırakıle kay-

tilıtı· ~ huıust te Yaptıklai-ı toplan- tik planda resmi dairelerin altlann-
ııtır açoktnüb' .. . 

ırn kararlar ve- da b!rer sığınak vücude getırılecektır. 

~ (Devamı 4 üncüde) 

l5oo kilo şeker 
hediyeli 

llltisabakamız 
.. ,_;:n,,., ~. laugon bitti 
ı;., ı.ıtu11 • ononu v 
l · it ..._ l apıınn e Arttırma Kurumu., taratından tertip edilen ve gautemlzin 
~~k ~ . . 

&t 8() ııu Uponu ne r r mUsabakaamın kupon ne~ri bugiln bitmlotlr, Bugün 30 
I lttlttlt \> llıa.raya ltaş ediyoruz. Evvelce de llAn eUnlş olduğumuz g'lbi bu kuponları 
lllııtlttııtı11 11Ya cıınd dar Beri halinde birlktirmlo o!an okuyu~uıarımız bunları bize 

il ,~llddetı bCferek. mukabilll\!1c birer numara alacaklardır. Kuponların bize 
.\. k,_ U:ıa ltada';.~Unden ba§layarak on be§ gUn, yani ıı.ğwıtosun onuncu salı 
~ ·""Potı.ıatııı ır. 
~~ ıı. l{u leaııını '"' ~ l'lınıu tamamlandıktan sonra numaraları "Uluııal Ekonomi ve 

""'~.-.. na ve 1'.._ -~ blldt receğiz. Kurum kur'a çekecek Ye hediye l<azanıınlan teablt 
-... ""- ~;ecckttr. Hediye kaıo:ananlar gazetemlzle Uln edllecektır •. 

25 Numaraya 
25 Num&n.ya 
50 Numaraya 

2150 Numaraya 

20 ~r kilo şeker 
10 n&r kllo şeker 
~ §er kilo §eker 

2 §er kilo ıeker 

Çin reddetti · 
Pekinde örfi idare 

ilin edildi 
Şimali Çinin zapll emri 

imparatora imzalalllmak üzere ... 
Tokyo, 27 (A.A.) - Büyük umumi 

karargah, ı;aat 16,30 daki tebliğinde Ja
pon askeri makamatının Pekindeki Ja
pon heyeti reisi albay Nathi'yi 29 un
cu Çin ordusu kumandanı general 
Şung - Chon - Yuan•e aıağıdaki Mtayı 
tevdie memur etmiıtir: 

"Şimali Çin.deki Japon kuvvetleri 
baJ kumandanı Kiyochi Ku:aki, Lang 
fang'daki Çin ve Japon kuvvetleri a· 
rurnda muhasamatın tekrar başlama-

48 saatlik 
iş haftası . 

Sekiz saatten fazla 
gece işi yok 

lktıaat vekAleU iı:ı dalnal, 11 kanununun 
Uç ıene zarfında tatbJklnl emrettiği '8 aa.. 
&Uik ı, ba!taamm ilk kwnmı tatblka bafla. 
mıı:ıtır. nk tı olarak WUln TUrk1yede ıece... 
Jerl çalı§&ll tıçlnin &ekU saatten fazla ç&. 

ıııınuı menedlhııi§ ve bu husus bUtlln fab.. 
rikalara blldlrllı;rek derhal · tatblkatm& gL 
ri1Uml1tir. 
Bundan aonra Bursa ve clvarmda 80 dereccl 

hararette su 1çlnde çalııan ipUk kozaııı ç8. 
zUctı lJçilerlnln gündllzJer1 de aektz sa.atımı 
fazla çalıomalarr doğru bulunmıyarak bu lt
çller de aıe~ ııaat meaat tekllne t&bJ tutul. 
muıtur. 

Şlmdlye kadar muvakkat kadro ne idare 
olunan tı dalres!nln haklk1 gentı kadrosu 
yapılmıştır. Kadro yarın İktisat veldll tara.. 
tından tf'Udk edilecek ve ondan aonra 8tkt 
kontroller b~layacaktır. 

HABER okuyucularına 

Bedava 
Tifo aşısı 

PAZAR~ GO'NLERİ: r-

Saat 16 dan !O ye kmJı:ır Anka.. 
ra caddesinde gazetemizin ida.. 
rekanesinde 

CUMARTESİ GüNLERİ: 
Saat 16 dan ıo ye 1cail4r Lal&. 
lide Tayyare apartmanlan 
!inci dair6 S nmnamda; 

HABER'in doktoruna. müracaat ediniz. 
Bu satlerden evvel müra.caat edilme. 

mesi rica olunur. 

Şoförlerin 
d.ertleri 

lddialaı ına gôre 
zararına çalışıgoı lar 

Şoförler Cemiyeti henüz bir hal yer 
luna girmiyen dertlerine çare ıbulmak 
için yine muhtelif makamlara baş 

vurmuştur. Bir taraftan 20 kuruş an
treli ve 133 metre yerine 150 metrede 
2 kuruş yazan taksi saatleri konulma
sına devam edilmekle beraber diğer ta
raftan Cemiyet İdare heyeti her kapı
ya baş vurmaktadır. Bu meyanda İk -
tısat Vekili Celal Bayara bir muhtıra 
verilmiş, belediye fen heyeti ve maki
ne şubesi müdürlerine birer heyet gi -
derle vaziyeti anlatmı~lardır. 

Şoförlerin ortaya koyduğu hesapla
ra göre taksi arabalarının yeni ~kil • .. 

sına aon derece teessüf etmekte · dir, 
bu muhaısamata Çin kıtaatının 25 tem 
mu.ı gecesi Japon piyade alayına karşı 
tevcih etmi§ oldukları hücum sebebiyet 
vermi§tİr. Japon yüksek kumandanlı· 
ğı, vaziyetteki son vahametin Japon as· 

keri makamatiyle ahiren aktedilmi§ o
lan itilcifname ahkamını icrada Çinlile
rin samimiyet göstermemelerinden ve 
ayni zamanda ayni k1taatrn tahrikcuya
nc hattı hareketlerinden ileri gelmekte· 

(Devamı 4 ilncüde) 

Suriyede vaziyet karışık 

Cezire, Şam hüku
metini dinlemiyor 

Dürzü isyanının tekrar 
başlamasından endişe ediliyor 

Haleb, 26 (Hususi) - Şamda hükQ
met ricalinin ta§lanması hadisesi hak
kında mütemmim maliımat gelmi§tir. 
Bu maltlmata göre geçen çarpm.ba gi1 
nU hük\imet önünde toplanan binlerce 
kiıi: 

- Ekmek iıteriz. Açlıktan ölUyo· 
ruzl 

Diye bağırmağa ba§lamı§lardır. 
Bu esnada pencerelerden birine bir 

taı atılrnıt ve bunu konağın kapısına 
kadar hücum eden halkın taşları takib 
etmiştir. 

Zabıta kuvvetlerinin bu kalabalığı 
dağıtmak için gösteNtikleri gayret, hal
kın galeyanını büsbütün artırmaktan 

ba§ka bir işe yaramamıştır. Jandarma· 
lar havaya silah atmışlardir. Bu sırada 
nümayişçiler arasından atılan kurşun • 
lardan birisi bir jandarmaya isabet ede
rek öl.dürmüştür. Bunun üzerine çar
şıdaki dukkanlar kapanmış, şehirde 

panik başlamıştır. 
Bizzat Başvekilin !de gazetecilere 

verdiği beyanatta teyid ettiği üzere ha
(Devamı 4 ilncüde) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

Mayo: 17 Artlet: 1~ 
Bu mayo hangi artiste aittir? 
Bu artistin mayosu hangisidiı ? 
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Dış Süıasa: 

Madritten gelen son 
haberlere göre ••• 

Yazan: Şekip Gündüz 
lspanyadan gelen haberler, asiler dak::ılığından, profesyonel hükiımet 

larafından yapılan umumi taarruzun darbeclı5i halini almaamdan sonra bir 
henüz durdurWamadığmı bildirmek - de İspanyayı kazanması dünya uz.e -
tedir. rinde sözle değil, fakat bomba ve şa -

Bilbaonun sukutundan sonra hü - rapn('l ile yepyeni bir Hckemonya te
kiimet ordusunun giriştiği umumi ta- s·s edebileceğine kimseyi inandımia.z
arruz 48 saat içinde şiddetini kaybet- sa da FIRSAT VE GEDİK BULDUK
miş ve hemen her tarafta biler tara- ÇA istediği şeyleri daima elde edebile-
f ından önlenebilmişti. 1 ceği zannını uyandırabilir • 

Halbuki Salamanka'nın idare ettiği Ademi müdahale komitesi içtimala _ 
ta8.ITUz işte Uç gündenberi bütün şVl - nna devam ede dursun, Londra ban_ 
detiyle devam edebiliyor. Bundan açık kaları bile Salamanka hükiımetine pek 
ça nnla.sılıyor ki hükumet cephesi bir ala servetler ikraz edebiliyor. Ademi 
çok yerlerde Frankocuları püskürte - müdahale komitesi içtimalarma de
bilecek kuvvetlerden ve vasıtalardan vam ededursun İngiliz Ilmanlanndaki 
mahrum bulunmakta ve mutlaka elin- İspanyol gemileri Fıranko taraftarı 
deki levazım ve cephaneyi azami hesap İspanya seyriscfain kumpanyalarının 
ve fütiyat ile sarf etmektedir. arzuları mucibince pekala seyrilsef ('r-

!spanyada, İspanyol hUkfunet kuv- den menedilebiliyor. Bu iki hidise ve 
vetlerinin nihai zaferi kazanmasında buna benzer hadiseler demokrasinin 
mühim ve hayati menfaatleri olan dev fazla liberal temayüllü olanlarında, 
Jellerin içinden bir tUrlü çıkamadık - yani ferdi menfaatlerin entrikalarına 
ları ''İdarei maslahat,. bataklrğı bu fazla müsait olan demokrasilerde 
gidişle hem İspanyadaki meşru milli hedeflerin kolaylıkla ortadan si -
hükfımeti, hem de onun tabii mUtte - indiğini ve kat'i karar vermiş bir düt 
flkleri olması icap edenlerin siyasi ve manın k&rş18ında mutlaka kat'i karar 
ekonomik menfaatlerini yutarsa buna alarak mücadele edilebileceğini göze 
hayret etmiyeceğiz. Eğer buglinkU vuruyor .. 
kavgadan, insanlık tarihi içinmcşru Fransada iç siyasanın berbat bir 
İspanyanın muzaffer çıkması bir ka- kertede bulunduğunu iddia edenlere 
zanç addediliyorsa ademi müdahale hak vermemek için ortada bir sebep 
komitesi adı verilen "fasit daire,, için- kalmıyor. ÜçUncU Napolyon bile, Fran 
de kendi hedefleri ve menfaatleri b&- sa fçin, yabancı bir devlet nüfuzu al _ 
kmıından lhergün bir yeni siyasi hata tına girecek btr İspanyanın nasıl bir 
~şliyerek Madridi ve Valansiyayı ka _ felaket yuvası olacağına akıl erdirmiş 
pana. diiJUrülınU§ bir yaralı kaplan ha- ve derhal kılıcını çekmişti. Acaba 
linc sokan bu devletler'in günün birin- Madridin göz göre göre ölüme yaklaş
de büyük bir nedamet hissedeceklerine , ması karşısında Fransanın gösterdiği 
inanmalıdır. endişeli ve mütereddit çehre, yeni bir 

Şüphesiz, her felaket sonunda ol _ Sedan mağlfıbiyetinden çekinmesi mi
öuğu gibi bunun sonunda da gelip ~a- dir?. 
tacak olan pi~manlığın hiçbir faydası Kimbilir!. 
olmıyacaktır • Fakat kim der ki Fırankon'un ls -

I<omilnizm ve sosyalizm. zaten çok- panyada nihai za.f eri elde etmesi de 
tanbei!ft'ltleiıi§, g1tmi§ ve ~unların bu Fransa içfn bir Sedan Jn&#l~fyetl 
evvelce hakim oldukları diyarlarda kadar feci ikibetler -doğurnuyacak-

3ol bir demokrasi belirmiş bulunuyor. br. 
Bu sol demokrasi ve alelıtlak dcmok - Hem yalnız o kadar mı ya .. Fıran • 
rasi için faşizmin lehine kaydedilecek konun İspanyayı ele almaar Sovyetler 
bir İspanya zaferi az felaketli bir ne- için bir yeni Varşova ric'ati ve Millet
tice .aa.yılnuyacaktır. Faşizmin biribi- ler Cemiyeti için de bir ikinci Habe -
rini kovalıyan cmrivaki'lerden, müs - §istan mağl\ıbiyeti olmıya.cak mıdır?. 
temleke harplerinden, dahili harp kun Şekip GONDOZ 

iki tarafın da 
idd iası 

doğru ise ... 
Şehrimizin zengin 
Rum aileler inden 

birinde gar ip bi r dava 
Zabıta, bundan bir müddet evvel 

Eminönünde ıekercilik yapan Yani Sa
rafoğlu isminde bir adamın kanınu, 

:Yunanistana giderken - para kaçırı -
yor diye kocasının ihbarı üzerine - ·~
yahatten alakoymuıtu. 

Kadının iddiasına göre, kendisi ko
casile geçinemeldiği için bopr. ma dava
sı açnuı, bundan mufber olan Yani 
de muhtelif vesilelerle kar111 aleyhine 
muh~eli eaa11ız ihbarlarda bulun
muıtur. 

Yani karısı aleyhine evveli bir zina 
davası açmıı kay.bctmiıtir; :ıirkat da -
vaar açmıı kaybetmittir. Nihayet ka
çakçıhk yapacağı ihbarında da bı.;lu:ı

mutsı da bunun da bir aslı çıkmamıı 
ve ıon bir isnad hazırlamak üzere karı
aımn dcıiFğini icldia ederek hac:rini is
temif, bu iddia da hiç bir esasa da • 
yanmadığı için muvaffak olamamııtır. 

Yani nibayet 3 :10 :1936 tarihli 15000 
liralık bir senedi 937 haziranı içinde 
tanzim etmi3 ve buna karıaırun imzası
nı atnuıtır. 

BUtün bt..nlar - Yukarıda da yazdı
ğımız gi!ıi - kadın tarafının iddialan
dır. Meı~le timdiki halde müddeiumu
milik taraf mdan tetkik edilmektedir. 
Tahkikat buıUnierde sona erecektir. 

Çöke n bir oda 
'l'aMwaıa Bal1l hanmm u.t katmcıa 

karyotaeı ömere alt 115 numaralı odanın 
dö§~meat rnalzen:ı,.cnln çoklutqııd,an dün ak • • I 
§am an~ın çökmU§tUr. NUtuaça zayiat oı. I 
mamrıtır. 

364 kişi 
cezalandırtldı 
Bunlardan tSS O 

tramvaydan 
atlıyanlardır 

Zabıta memurları beledi ıuç iıliyen
leri aıkı bir ıurette takip etmektedirler. 

Beyoilu mıntakaıında tramvay-
dan atlıyan 64 kiti, vapurdan atlıyan 

27 kiti yakalanmıt, muhtelif ıuç itliyen 
149 kiti cezalandınlmıttır. 

Dün ayni mıntakada 367 kedi tu
tulmuttur. 

Fatih mıntakaaında tramvaydan atlı 
yan 6 kiti, caddeyi kirleten 1 O kiti, cad
deyi iıgal eden 7 kiJi yakalanmıı, nok
san görülen 94 kilo ekmek, 32 bozuk 
karpuz imha edilmittir. 

Eminönü mmtakaaında tramvaydan 
atlıyan 1 7, vapurdan athyan 5 kiti ya
kalanmıJ, 53 kedi tutulmuıtur. 

Bilykada vapurundan atlıyan 8 kiti 
yakalanımt, 48 kedi tutulmuıtur. Hay
darpapda tramvaydan 36 k!ıi, Kadı
köyde 6 kiti. UüUdarda 4 kiti atlar- 1 

ken tutulmuıtur. 
Uakildar vapur iskelesinde dUn 

23 kiti vapur yanatmadan atlanuı, ya
kalanmıılardır. 

Radyo Ocretlert 
tarlfest 

Vekiller Heyetince tetkik edilip 
kabul olunan radyo •l.icret tarüeıi tas
dik edilmek üzere Cumhutreialiiine tak 
elim olunmuıtur. Bu tarifeye cöre, nU
fuıu on binden ataiı yerlerde radyo 
aahiplerinden senede bef, on binden 
yukan yerlerde de on Ura ruh1&tn.ame 
para11 alınacaktır. Malt aenenin ilk al
tı ayında ruhsatname alanlar tam, 
yarısından sonra ruhsatnam~ alanlar 
nısıf para vereceklerdir 

Mısır kralı 
Bu cumartesi günü 

Kılıç kuşanıyor 

lngtlterc kralı Alluıcı Jorjun tac ı;Jyme 

mcra.aim.1 dolay11lle Londrada bulunan .M.aır 
kralı birinci Faruk, Kahlreye döndü . Şimdi 
taç giyme sırası, Kral .l<~arulttadır. Ayın o. 
tuz blrlnct gUnU,Kahlredo dünyanın her ye. 
rindcn gelml§ dı:ıvlet mUmesslllerlnln de bu. 
lunduğu htr heyet önünde bu bUyUk meraaim 
yapılacak. Ancak, M.11ırın genç hükümdarı 
bu merasim esnasında, İngiltere kralı AL 
tmcı Jorj gibi ba§ına tac glynıiyecek, beline 
kılıç kuşanacaktır .• 

Kral Faruk, merhum Kral Fuadln yeg~ne 
oğludur. Babası, İngiliz himayesinde hUkUm 
sürmek kaydlle 1917 seneslnde tahta çıkmı1-
tı. Fakat bugUnkü genç kralın vaziyeti da.. 
ha mühimdir. Çünkü Mısın, ıı!yascten t&. 
mamlle müstakil kılan ve SUven kanalını 

muhafazada 1ngtlteroye mUtteflk yapan yeni 
İngiliz _ .Mıaır muahedesi, kralın mevkline, 
eskisinden bUyUk bir ebemmJyet verml§tlr. 

Temmuzun 81 inci cumartesi gtlnü, genç 
kral Faruk, binbir gece masallarmı hatll'. 
latan bir hava lı;lnde Kahlrede kılıç kuşan& . 

caktrr. Merasim, Kahirenln Errlfal camlln. 
de cereyan edecektir. Buraaı Mail' kral ve 
krallçelerlnin mettenldlr. Ve Mısırlılar bu. 
raya, İngilizlerin "Vesmiıuıtlr,. kill.ııeaine 

baktıkları gözle bakarlar. Yani bUyük ö!U. 
lerln mettenldlr. Ayni zamanda hUkUmdar. 
lığın and içme Wrenlerl burada yapılır. 
Yapılaca~ Uffen "tamamen ·dltı.tcttr.'; Kri.l, 

Kur'an üzerine yemin eder. Bu ıırrada ken. 
dlııtne bazı ııuaııer ııorulur ve cevaplar alı. r 
nır. Sonra, kendisine bugUnkU hanedanm 
mUeuiııi olan Mehmet Alinin mura.ua. kılı. 1 
cı ta.kılll'. 

Yukarda da yazdığımız gibi, Mısır kralı. 
nm kilıı; kuşanma töreni birçok yabancı dip. 
lomatıar da ııeyrede<:ekUr. Bunlar aruıııda 
lngillzler de bulunacaktır. 

Hiç §1lphe yok kl bu defakl kılıç kuıan
ma, Mwr için, olduğu kadar İngiltere için 
dahi önemli bir hadisedir. ÇünkU Mıııır, 
bugün dahi, İngiltere ile Sudan, Kenya, 
cenubi A!rlka, Filistin, lrak, Hindlıtan, 
Stngapur ve Avuıturalya arasında, impara. 
torluk mUnakalllı için ııayaU ehemmly\tl 
haiz bir mevkide bulunuyor. Brltanya lmp&. 
ratorluğunun havayoııan Mısır tızertnden 
geçer. Ve bütUn Avrupa mllleUerl, bu mern. 
lekeUn mühim coğrafi vaz.lyetlııl takdir e. 
derler. Bilhassa ıimall Afrika buduUan §im 
dl §!maide Mıaırla ve cenupta .Sudanla bir. 
ıeım~kte olan İtalya, bunu birinci derecede 
takdir edenler arumdadır .• 

Bundan ba§ka, SUven kanalının Habeı 
harbi emasında tebarüz eden ehemmiyeti 
Avrupayı, bilhassa tngiltereyi yakından all
kadar eder. Gel~cek on sene zar;rnda ln. 
gillz kara ve hava ukerleri SUveY!t kanalı. 
nın iki ııablll boyunca teksif edilmiş ola.. 
caklardır. Oene bu müddet içinde, Mısır 
dahi, kendi mUdafaaaını temin edecek kuv. 
vette bir ordu yetııtırmeğe çalışacaktır. 

Bu suretle Mıaırın, 17 yaşındaki kralı 
birinci Farukla mUhlm meseleler kal'fuıın. 
da bulunuyor demektir. Kendl81 bakkmda 
gerek memlekeUnde, gerek Avrupad& umu.. 
mi kanaat. demokrat ve ııevimli bir lnaaıı 
olduğu yolundadır. Vaztfeıılnl cldtliyeUe te.. 
IAkkl etmektedir. 

Babası merhum kral Fuadin bUttln Umlt. 
teri, bu genç ııeleft.e beUi'iyor. Bir defa, 
merhum baba.ama 80rmU§lardt: 

- Oğlunuz prtuUI l)azreUerlni niçin bu ka. 
dar sıkıya tabi tutuyorsunuz? 

Krıı.1 Fuat ıu cevabı vennl§tl: 
- I'renıı olmak bir şey değildir. Fakat 

faydP.lı olmak bir ıcydlr. Benim oğlum, ev. 
velA faydıı.tr bir insan olacak, ıonra rıren• 

olacaktır. 

KUçUk Faruk daha ~langıçlan iti. 
banın bir kral o!mak Uzere yet.ı,şlfrllmektey. 
dl Kendi dilini fasahatle konuı;uo, gayet 
ı:Uzel bir tarzda ya:r.dı:Jtı gibi fransrzca ve 
lnt:lll7ce de biliyor. İyi eskrim oynar, yU. 
zer. ata biner. Deniz motörUne ,.e otomobne 
bl.,'11ı!f zaman bizzat idare eder. 

Denler!ne o kadar fazla çalışm.al<t.a:vdı ld 
babaıının ölUmUnden bir ııene e\'ellne kadar. 
harlct dUnva ıı,. f .. Macıı l!'&vet RZ oldıt . J-Tptt~ 

1nııilterede r.cr!'"'l kısa tnlısil havl\tı l''!Jl~''" 
da bile, hergUnkU harekAtı ıııkı bir kayıt al. 
tmdaydr. ·- · · - - - -

Kral Fa,ruk, 
ve kıl1ç ~ 
nactığı Em -
fq,i camiinde, 
öabaM, mer· 
hum Kral F'u 
adın ~mn. 

Kral Fuat, onu alyanet etmek Uzere .Mı.sı. 
rın en aeçme adamlannd&n blriııl Londr&y& 
göndermişti. Bu zatın ıamı Bir Ahmed Ha.. 
seneyn Beydir 

Haseneyn &y, ılmdl Kral Faruk alle bal. 
lunı idareye memurdur. Gerçekten krala 
müşavir olabilecek kabUlyette biridir. Ha. 
ııcneyn Bey, genç krala, saltanatmm llk 
mU,kUI eenelerfnde delllet edecektir. 

Kral Fanıkun evlenmesi henllz mevzuu.. 
bahs değildir. Bununla beraber, İngiltere 

kralının tar. giyme merasimi mUnasebeUyle 
Londrada iken, kendisini teııadUfen g8nnek 
fırsatını bulan blr!:Ok genç kız kalblerlnl hop 
tattığını söylüyorlar. 

Yakı§ıklı ıııhhatl yerinde bl.r 

gençtir. Beraberinde dört kız kanle§l, bulu. 
nuyorlardı. Ayni derece güzellikte olan bu 
d!Srt kız karde§ln talmlertnln hepııl F harfi 
ile bqlar. Fevziye, Faize, Faika ve Fethiye .. 
Kcndlslnln adı da Farukdur Babaaınınkl 

ise Fuattl. Demek ki, b&§t~ b8.§a, isimle. 
rl '•F., harffle b8.§layan bir kral ailesi. Bu 
kız karde§ler, ağabeylerine olduğu kadar, 
blrlblrlerlne de pek bağlıdırlar. Pek modern. 
dlrler. Sporu aeverler. Yüzer, ata blner, ve 
otomobil sürerler. 

Ancak Mısırın yeni kralr, blr miktar malı.. 
cıibdur. HAJl talebelik zamanmm bul ema. 
releri llendllMM ıgörtllmehtedir. 

Bir gün kendlslne Londra hakkmdald tn. 
tıbaları sorulmu~tu. "Ho§ bir yer, dedi ben 
burayı seviyorum .• ,. 

1"llhaldka, Londradan hOfl&ndığmr aa o. 
raya mUmkUn olduğu kadar fazla gitmek 
aureWe göstenntıUr. 

Bununla beraber, Mııır kralı olmanın, 

önllne ııerdlgi vazl!elerln ehemmiyetını de 
dalma hatırında tutmaktadır. :Müteaddit 
defalar, 1ngUtere kral aarayma ginnifUr •• 
lngtıtere kn.t allul nezdinde de gok .evil. 
mektedlr. 

Bil ayın otuzuncu gUnU, kılıcı kuşanıp 

krallığın bUtOn kayıtlan altına girdlti za.. 
man, ııon birkaç ay içinde Londrad& nan ol. 
duğıı serbesUye hasretle bakacatt şüphesiz. 
dlr. Fakat berke• onun, çeUn olan vazlfell. 
ne iatekle atiJarak, mUatakll kardeı Jılmirr 
daha bUyt\k lıtlkbale götUrcceğinden emin 
bulunuyor. 

iki tUccar 
lki at tUccan çok hararetli bir pazarlL 

ğa glrfımıştı. Bunlardan blrinclai a&tıcı, 

lklnclııl alıcısıdır. Blrlnclalnin bir bakla kın, 
1ki tane karayatız ve 1k1 tane doru atı var. 
dır. Baklakın atın ild buçuk, doru ata bedel 
ve karayağızm, baklakırmm bette UçU de. 
terlııdo olduğunu anlamı§tır. ~ci tuce&r 
ise ayni fikirde değildir. Bu adam karayağt. 
zm herbirln1ıı, bir doru atm Uçte lktalne ve 
baklakın atın iki doru atm lkWntn birden 
kıymetlerinin altıda be§lne bedel olduğunu 
iddia etmektedir 

İkinci tUccar her doru ata 130 lira ver. 
meğe razıdır. Birinci tüccar bu tekli!l kabul 
etmlıUr ve bUtün atlar için bu hesap Uze.. 
rlnden para alınca Ziyan etmedlgiDJ ıörmllf. 
tor. 

Muhtelit kıymet takdJrlerlne göre her at 
için verilen para neydi? 

Bu bflmecemlz müklfatlıdır. Halledenler. 
den iki okuyucumuza hediye verllecektlr. 
Cevapların 2 ağuıtoa tarihine kadar yoUL 
nıJmıı olmıuıı IAzımdır. 

i ki Vapur 
(DUnkU Arap saçının hallidir): 
Vapurun iklııl de A limanına ayni zaman_ 

da dönmUı olacaklardır. ÇünkU tklnci va... 
pur birincisine nazaran kazanını§ olduğu 

15 aaatt kaybctml§Ur • 

Arc:1p. sçaçı 
. .kuponu 
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~uata ~ . 
Asıl eksiğ~· 
H ER şeyin nisbi old~ f 

yor.uz: ZamanIJlllSP1 ~ 
tıra.bı bundan geliyor. tJl88ll ft-'' 
rahat edeblimck için, ~...ıs "I 
klnla değişmiyeceğine ~~ 
''mutlak,, a bağlanması ıj,SIJll .Jlıl.J' 
Bunun içindir ki Orta - Çal!~~,., 
ve taassub uırlarmm haBreu"°" 
!erimiz var. 111' 
Geçmiş asırların mira!~ iı' 

metler,, i gözden geçirip ~ 
mek, yeni bir "kıynıeUet ~ 
kurmak lüzumundan ~ı~· 
Doğru amma bu işlerin bil~ 'I 
la.bileceğini zannetmiyoruJll. ~' 
devir adamlannm bUyUk bir ~ 
yeti tarafından hisılohlPut• ~ 
sonra onları ifade edecek bir 1"° IJ 
ber çıkar. Peygamberlere ib~ 
yerde filoeofla iktifa et.ııı~ ~ 
Halbuki filoeoflar zanıanJat' ~· 
bilyllk bir tesir icra edeb~~~ 
ver ztlmreye kendilerini ~"' 
fakat insanların topunu b ;...-' 
lıyamaz, onların tA gönltıııe• 
liyemez. · _.,J' 

Z&n!annnız iae henilJ ~·~ 
berini yeti§tirmedi. BeJkl tl1' 
kabul ettirecek şartlar beııUS 
t ed•Wo o o ~cı' e m ıgı ıçın.... ur'" 

Dünyanın birçok yerlerind~ "°'. 
damlar eski imanları taz.ele.11 11, 
yorlar: Maritain gibi katolik~~t': 
diaeff gibi ortodoksluğu diril ~ 
yenler; bazıları da daha ~··ıtd' t 
canlandırm~a. Hind'den, ÇiJ1 
ham almağa çalışıyor. )llt~ 

Fakat bir kere geçmiş otafllP ~ 
ha aynen gelebileceğini zaııııe 
rum. ~ 

Bu "din,, ihtiyacı, pe~ 
intizar dünyanın muhtelif P~~ 
da bir takım ''ideologia~, ıatJll ~ 
termesine sebep oldu. Fe.l<~t ttl 1, 
hiçbiri bir din olacak ınahıye ;.;. 
ğil: Çünkü hepsi de "mahalJJ,ı -,,f 
larmı itiraf ediyor, liatta bUl1~; 
ref diye kabul ediyorlar. g ~ 
nin başlıca vasfı "universel,. ~ 
~ani yalıuz bir mahal, bil'. 111 ~ 
ıçin değil.ı bütün insanlar ıçiO~~ 
şayan olmaktır. Din f arkl&r1 

mağa, bütün in.sanlan b:rıe ~ 
meyleder: Bugünün ideologi•ı: 1 
bilakis farklar üıerin~ ~ik~ 
onlara. kuvvet verilmeSlnl e rece ~ 
Zamanımızın insanı son de ~ 

bir vaziyette: muhabere, ~dl t 
vasıtalarının terakkisi saY::ıı_~ 
taraftan haber alıyor, her 'fVti 
debiliyor; fakat iç i.Ieın!nl d•~; 
kendi memleketinin sınırları ic; ı;re tJ 
rer hakikat olan kıymetle~ ~.,JJJ ; 
zim etmek istiyor. (''Pyr~nieS ~~f. 
tarafından hakikat, öteS . 

lO ".'wl' 
lan,. Pa.scal). Demek blf~M 
yolu, tayyare, telsizle rtJlfY 
ne bağlı olan insanlar 'r)"_ 
müşterek kanaatler yok, o~ı,r ~ 
~en biriblrlerine bağlı değ~l .. ~ 
ışte bu müşterek kanaatıerı. i,.ıı •ı1..t1 
içlerinden bir'birlerine bağlıY _Jll" 
metleri bulup yayacak peYJ.. f 
bekliyor . c1ııl": 
Dünyamızın daha küçük ol ~ 

sanlann birlbirlerini bu kad~ f 
dan göremedikleri, duya.ına.dl r;ıl " 
manlarda gelmiş peygamberle 
leri bunun için k8.fi geımiyor 1>' 

Nurullah >. 

Sokaklar 
yıkanacal< l 

Neşrlyatımız oe1 10~•. 
yece dikkate 8 ~.;;~ 

lil'lediyemiz, sokakların 5~~ ıı' İ 
tan ziyade yıkanma•~ lazını g'\~" 
krndaki ne~riyatımızı nazan d• fl""' .A' 
mıf, sokakların geceleri yı1'•" (il,,._ 
kar.ır vermi§tir. Bu karar batı~,,,'# 
dele :de ve Köpri~ üzerin:le t1 . .1-
tatlıiic edit'llektcdi:. ri 11'.j 

facMe v~ sokakların gecele~~ . rıı 

taz•m bir tekilde yıkannıal.Jrı J ~ ~ 
maksadile belediye taraCındaJJ rıJ '/ 
kadar hortcm mübayaasına it' IJ 
miştir. Bu hortumlar da Y'~,11 
nacak, yıkanma iıine bııtan• deııi I 

Caddelerin sulanması için el ıs' 
sait kSfi gcimeciiginiöen otu• ", 
lama a:-abası yaptırılmasına le~~ 
miştir. Bu arabalar yaptrrı1 1 ~1 
nilmüzdeki hafta içinde faalİYet 
ccktir, 
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.. ._~~şiim: 
ıyo h ---......... 

uç dört 0canaır 
Jı~·ol'd eskı Gala 
kaı ett?· Lar, eski h la.sa.raylı çene' ça

. Ben, dedi- ?calarnnıza inli • 
... Çat, "44l kı: 

llılıı ilk ~illa ve dliş 
lllb: ~~§ekkUlUnu ~ce. kabiliyeti • 
kata -..'1l'Oa Adran· rıyazıye muallimi-

YaJn ı.._ lYe med rıro.dan ıı uen de'"il Y\lnum. Fa-
baıık bir Çokl g · Srnıf arkadaşla • 
rinı .acıuğ1nıııın~n- ~ani şimdi milli 
ler i~aı edenler d Yüksek mevkilc
ııa h - nefisl~r· ~~rlar, ziraatçi
dı.. ep lYni 1·u ını dınlemişler ba-
... rafta b ' a ulunmuşlar -

iU· u adanı . 
hı~lab dedi~:Y~zıb>·e gibi kupkuru ve 
·"ile bır' cı ır de . . 
~ ~kilde. a ~~· adeta şai -
llıtıtt...._ hayran d' §kla ogretir ve bizi 
~ıı:ı .. ·~pte l'l10d ınJetirdi. Riyaziyeyi 
da~~ eden a Yapını§tı. Bu şubede 
S~ nevı ıe:CUk!ar, Galatasaray • 
~ı:ırn1Zdaki ~llzadesi olurlardı: 
1% de, <>nl~ zadeler de, şeyh-

l'arabya rılı~ımrnd.a Boğazın güzel sııltırmı seyredip, serin ri1zgılnm feneffü,'j a<lenler 

lstanbul konuşuyor ! 
~ ı>ek 4ununaa ısa'.yı-

1cab Adronı · 
taıe;:. ~öre atk~ıcabına g~e sert, 
lt au Uı1n sınıf'h ~ ~lmasını bilen, 
dı. \r~ "aziyeliyle ~1~1 hayatiyle, hai
toıı:ektep~n gılenen bir hocay-

TARABYADA 
...... ll, h • Çıktıktan . 
nı tfu.ıı_,~tta 800 za nıce seneler 
~ ~ ~. o, bir :anlarda kendisi
lanl ksek riltbeıeri se .hocasıdır. Da
ltJc arı beUt· haıı pek çok in 

llıaıı l karşnncıa . 
f"ı~ e\'f cU • bırer karış-
~ r..... . ce telakki ed . . 
~l 1.C!Qhf at ...:ı • erım, ıçin 

e 8öy .. ~erıın . r k 
da bir luyoruın ki' a ~t: samimi • 
~ b tnaııevi d .' ~· hila nazarım-

,,, ir orta e\dır. Onun önünde 
Qu .. ınektep ial 
~ 8<iıJerı ebesiyim. 
tıı._den n konuşulduğu 
L~ Yedi Ya§ kU .. mecliste, 
bir .Ydan sa çuk olan ve Gala -
ı. ttıtııı nra A vr · 
"'il lr~.· ~lldis mekt b upanın yük~ek 

,., "'Cll'tleşizn d e inden diploma a 
1 u da, . e vardı. 
~d lYnı lllUal!iın 
~ ~ h;Uıseu. Diğe: karşı ayni his 
''""11.t Gaıatas nesillere men-

ettiler. araylJlar da bir.e i§ -

k~' ~ı .... _ "' • • 
~·tı \l',~~Yken h · 
eid ., llK- ocalarımı U e e ~~ ikisi fena zın çte 
}"ııJn •• ~ek . . dı. Fenaları ren 

"" \' ıçın ~Yiler· · ~lı efat etınİ ı sayrnıyayım. 
l'ııs·a 3ehabeddin §S?1&.n edebiyat ho- · 
~ili ~ın bir ın UleYmanın Bed -

Yliyeyj UVa.ffakıyet gösterdi- 1 
ın .• 

liu • • • 
kadd emeden 80 ~i ııu ızın çoğalın nra, kıymetli 

~·, ~eğiın. F'r aaı temenni sini 
~ın 1 

lnuhteEf rn::sız maarifinin 
'u~~ llluhtelif tepler lttlebesi 
~aı~ IUlU açmaktır ders şubelerinin 
~~ ld dan Uçünü b: Bu yıl müsa -
~~. eta kUçUk b" lrden kazandıgıw 
diı: 1tıd b il' deh 61 rnu1: ir Çocuk bir a sayılan on 

....., ile akatta: ' gazeteye ver-

• dttn~l~ llıUaUinı o . . . . 
lt · lınalt ıstı yorum ı .. 
~ uaııirn. . . 
,. l'likae .. Bıııın de . 
~ı bö k adanı o ol oemıyetimizde 

)\~'il\ Yle değildir! lll~hdır ... "Bizde 
% .. ~~-hıterniyoru '' dıye bir telmih 
~ ~ i'A- lll,, Esia~" 1 

"" di . ~cak .. b~unı • 
llı!ine\1\> Yoııun Bu ın' böyle ·olmalı-
lİeab erlerin esleğe en .. . d 
il(! tııı ~ hevesını guzı e 
''tr\'l elde l?lin etınek . arttırmak, in
tıı Oea adn tıe gelirs ıçin, maddi ma 
. ~ Ço~rn •• tipleri e Yapılmalıdır .. 
ııııuhıt gaıl?lalıdı ' maarif kadro -
'~- tılard r.. Bu h ı.~~ tıce an ıı.lınd .. • er halde, 
'lll'. ıeeıer ;; .. _ . ıgını ög'" rend' ;;· . 

~l'ind ıbımız 
c de müessir o-

1-t 'Va .. Nti) 

suç~rsızhk 
~"rıııı 1~su kız 

e Adti 
~~~ıerbe~(\'erudı yeye 
li~a e bir kı lllde otlll'an 
1 ~ l'ak tın, bir Malız.er is -
q ::anırıt ın bir l>a zatın evinden 3000 

bl g en lı rayı ,.. 1 
~a ıratia lJ.aYdatpa ~a nıak suçi • 

Tarabyad,(ln muhtelif intibalar: 
(}'ukarda.n o!,.<mğıya doğru) asfaltta 

pateıı kayanlar, balık tutanln.r, HA
BER'i okuyan .wfaret 1capıcılan ve 
Tartıbyaya yolcıt getiren bir otobii.! .. 

Hava Kurumuna 
b: n lira teberru ~~tık. l'akaıandr'" ~ad.~ trene bin. 

~ il k gtnı uç gün ewel Ankara, 26 ( A,A.) - Kafkas göç-
~11an ~altkınd menl:ıinden Karaçaylı İlyas Çura, Türk 

li}~~altkııı.dltlkat ~:~bıta tarafından Hava Kurumuna bin lira teberrü etmiş
\>11. ~t[r ı.. aiti e,... ıceıennıiı:; Malı _ tir. Kend'sine bir altın madalya veril-
-~ ll · ~ı .,akı -
~11'\ buı ~n Uterin a, adliyeye ve _ miş ve ııdı Tiirkkuşu plS.nörlerinden bi-

,.~ ~le. ~llınu~t de ancak dört tine konmus.tur. Havacılıg~ımızı kuv -
taq. ~.,,. "' Ur. M.a.h 

ltı""'-!St-, 600 zer diğer vetlcndirmck İ!iİn İlyas Çuranın yaptı· 
"'~etı1· ,.., liraya b'ır '-"Hz'u'k "'l1Yal J.. ğı ya:dıma Türk Hava Kurumu te§ek-

?5' )~~~!!!!>WJ.~:.;;_ ..................... l&.l 

Bir harabe ve {'(jplük olan bu yerd.e giizel bir park· yapılmalulır. 
. (Yazısı yarın) 

Nasıl eğl~niyo~lar 
Güneşin büttin §ehri yakıp kavur

duğu bu pazar günü. Tarabyaya gez -
miye gittim. 

Bir zamanlar, lstanbulun en lüks 
yazlık eğlence yeri olan Ta.rabya, bu -
gün eski saltanatını çoktan kaybet.mi§ 
bulunmaktadır. Fakat ecnebi sefaret-

.............. ~ııunınıı'""-ıuıınııı"ı 

Zahid 
Çelebi 

Buyurur ki: 
DUn, birkaç ylri ve!ad&r toplandık. Sı. 

cakta.n bunalmıttık. Şöyle bir ll&hil boyunca 
uzandık. Sıcak deyip de geçmemell. Bugü. 
nün ne olacağından henUz bihaberim amma 
dün, kendlllğtnden çiy yumurtanın lop olu. 
şunu §U gözlerimle gördUm. Velha.sıl soyu. 
nup dökündük. Sathıbahlrde pönümü§ yel. 
kenlerle btruh kalan kayıklar gibi bir müd. 
det rıcmz kalrp gözlerimizi sularda oyn&§&Il 
civelek kadınlara çevlrdilc. SükOtu Şeklp 

Gündllz muştaladı: 

- Sıcak mülhit bir §ey! - dedi. Doğrusu 
1.ruıan aklmt kaybedecek! 

Refik Nadan: 
- Dikkat et Şekip, zaten m!vcut bulun. 

duğu meşkO.k olan beynin t ebahhur etine. 
sin,. • buyurdu. 

lote beynimizde böylece başlayan konuş. 
ma, aüh~tln insan denilen beııer üzerinde 
ne g(\na. tahribat yaptığına intikal eotU Anm 
Renkleri blriblrlnden ayırt etme kabillye. 
tini rcfetmeıılnden, cümleyi birer §aşkın ta. 
vuktan farkarz kılmuından bahııedildl. Bu 
arada, Japonlarla ÇtnlmAçln sakinlerinin, 

blrlblrlerinl tefrik edememe!eri dolayıslle, 
birlt,meye doğ"ru gitmeleri bu bahse mlıml 
olarak getirildi. HattA, belediyenin, il ··ayi 
Türktnfn yirmi parçada blrile i§tlraya tP.llp 
olduğu kedlltr yerine ba.zı tatanbul ııal ı.,ıe_ 
rinln kelp götürdükleri havadisi bir htl~hrt_ 
nı kAtı' olarak ortaya atıldı. Bütün hıır•a. 
ra §&§akalan Rntızt inanmamıı hlr tıı.vırla · 
·- Acep! 

Deyince ben Çeleblnlz dayanamadım ve 
ona §Ö)'lecc ~uyurdum : 

- Umarım ki Çelebtne lnanrrııın. T<ıılu. 

nuıo:, ekl!er devalrl dev~et memurini ve hil. 
h&.11sa huaust mH!ek mensupları mlsillô P\'. 

ı:ltn \vallmP •'dR.lreve giderim,. der c:-ıkrır dıı. 

kenrllml pli\. narda bulunım. 

ı:::en ne 11Rnırsın? .. Bııluıedilen nesne ırtı. 

htln!!tln güneş!' mensup olanıdır. tnsanm ak. 
Jını kacınnası ~öyle dursun, c:arpar da. tıt. 

ı:lürUr de. 

Yazan : Habercı 
lerin, zengin yabancıların yazlarını bu 
semtte geçirmekte olması sayesinde, 
Tarabya., Boğaziçinln birinci sınıf 

sayfiye yerleri arasındaki mevkiini 
elan muhafaza etmektedir. 

Bunda, vapur iskelesinin karşısın -
daki büyük otelin de mühim bir rolü 
vardır. 

Tarabyayı pazar günü gezdim, de
miştim. Muhtelif günlerde önünden 
geçtikçe hemen hemen bomboş gördü
ğüm Tarabya sokakları, pazar gün -
leri binbir çeşit insanla doluydu. Hep
si kendilerine mahsus bir yol tutmuş
lar, eğleniyorlardı . 

Bu eğlenceler içinde en mühim 
mevkii, balık tutmaktaydı. Düzüneler
le insan, ellerinde birer kamış, sahi • 
le dökülmüş, rıhtım kenarındaki ana
for sularında kaynaşmakta olan mini 
mini istavriUeri tutmakla meşguldü. 

Bazı yerlere balık bolluğu öyle bir 
raddeyi bulmuştu ki, bir çok gençler, 
artık oltalarını bir tarafa bırakmı§ -
lar, ağ kepçelere sanlını~. suya daldı
rıp daldırıp balıkların onunu, yirmisi
ni bir arada tutuyorlardı. 

Yine rıhtım kenarında çoluklu ~o -
HABERCİ 

(De:oomı 1 incide) 

Tarobya sokxıklarında pl<ij 1.-ıyafetile 

dola§tlıyordu 
_ _ _ ____ a_r_::::al:.:ın:.!1!2.!:.tıu.r:..___...ı_A!Ür e t1 r r. 
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CUMHURJYET'te: 

Hürriyet rr. ek~eb• 
lngllteredc hayvan sevgisi, bUlUn ehli 

kuşlann knfeslerlndcn aalıverilmeııı fikrine 
zafer kazandıracak kadar l!!klmül etnıış; 

takat ilk tecrübenin verdiği netice biraz ga.. 
rlp: Knfeslerindcn salıverilen kuşlar, uç. 
mayı unuttukları için şaşırmışlar, körleşmtş 
bir insiyakın aremill~i içinde, beceriksizce 
kanat çırptıktan sonra yere düşme~c başla. 
mışlar; onlara yeniden uçmayı ögretmek 
için mektepler açılmış. 

J{uşlar için olduğu kadar milletler için ıJe 

öyle değil mi? Uzun bir tarih devresini mut 
laklyet ıejimlnln kafesi içinde geçirmiş mil. 
letıer, hirdenblre serbe~llğe ka.vuoıınca. u. 
yuşmuş ferdi iradelerini iyi işletmedikleri 

için, bir nevl hürriyet ispazmozuna tutula. 
rak, anarşiye benzer muvazeneslzllklerin 
her tür!Usüne dü§f.lyorlar. Bizim 1908 lnkılA. 
br açık bir misaldir. 

Acaba İttihat ve Terakki, meşrutiyeti illn 
etmeden evvel, o zamanın halkını demokra.. 
siye all§tırmak için bir hürriyet mektebi 
açsaydı ve 33 senelik bir mutlaklyet rejimi 
altmda serbest kımıldam&.11ını unut.an va... 
tandaşlara biraz hUrrlyet clınna11Uği yap. 
tıreaydl lnkılflbdan daha tyt neUce almaz. 
mıydI 

Fakat .. kup uçmayı, iil.l!ana hür yaşama • 
yı öğretmeğe mecbur olmak, ne azın şeyi 

(Poyan1;i Saf<1) 

KURUN' da 

Sokaklara tUkUrmek ve 
tUkUrUlecek sokak 

Dün gazetelerde çıkan blr 11tastisUk, bele. 
diye nizamlarına aykın hareket edip de ce. 
zaya çarpılanların sayısını blldirtyordu 

Bunlardan bir kısmı da soka~a tükUren. 
!erdir .. 

Belediyenin, gece yarılarına kadar sokak.. 
ıe.n suladığını, temizleme işçilerinin harıl 

harıl çalıştıklarını ve Belediye amirlerinin, 
en bUyüğl\nden en kUçUğ1.lne kadar, 11okak. 
ıarın temizliği ile oahaan me§gul olduklan. 
nı görllyoruz •• 

Demek ki belediye, bize '•tukllrme,, deme. 
den önce, mide bulandırıp da insanı tUkUr. 
meğe scvkeden cadde bırakmıyor ortada.. 

Bu vaziyet karşısmd• sokaklan kirletme. 
ğc nasıl kıyabillrlı? Biraz insaf! 

(Kısaoa sfltttnmıdan) 

TAN' da 

Yahudi - Arap davası 
1ngllterc hUktlmeU namına FilUıtlnde tah. 

klknt komisyonunun Fillııllnl üç psrçaya 
taksim eden ve blr parçasında bir Arap dev 
JeU, bir parc:asında Yahudi devleU \'Ücuda 
getiren ve bir parçasında İngiliz manda..'llnl 
idame eden proJcs!, suya dUşmüı bulunu. 
yor. Mesele bütün alAkadar tara!lan topla.. 
yacnk bir yuvarlak ma.sa konferansmda gö. 
rtlşUlecek ve kararl~tınlacaktır ... Bu au. 
retle Filistin meselesi yeniden halledilecek 
demektir. • 

FIJL<:tln Arapları eski noktaJ nazarlıınnı 
müdafaada devam etmekte ve ancak mem. 
leketıerlnin btltl\nlUğünU ve t&m iBÜkl!llnl 
temin edecek bir teııvlyeyi kabul edecekleri. 
nl bildirmektedirler. Bu meselenin kolsy ko. 
lay halledllmlyec<>ğl anl&§Jlıyor. 

Diğer taraftan FilUıUn !evkalldt" koml!!e. 
rlne, Fill!!tin idaresini ıslah için birtakım 
ııallhlyeUcr verilmiş bulunmaktadır. Bfolkl 
de bu ıslahat Filistin meselesini bir müddet 

1ı;ln yatıııtırır . 
ômer R1zn Doğr117 

"Son posta,, 8 yaşında 
"Son Posta., refikimiz ne§rlyat hayatmm 

7 inci yılını biUrlp 8 y&§llla gtrmlfUr. Refi. 
kimizi tebrik eder ve uzun ömllrlcr dllerla. 

lstanbol mebus1arı
nın vlUlyettekl 

toplantısı 
İstanbul mebusları dün vilayette Va

li vekili Şükrünün odasında bir toplan
tr yapmışlardır. Bu toplantıda mebus
ların kaza ve nahiyeleı1:ie yaptıkları 

tetkiklerde halkın ihtiyacına aid edin
dikleri malumatı Valiye bildirmişler ve 
bunların yapılm:ısını rica etmişleı dir, 
Vali vekili bun1arı olanca çabuklukla 
yapac:!ğrru vadetmiştir. 

~=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::: ••···••::::ı .. .. .. .. 
~i Dikkat ! ii .. . .. .. .. .. .. 
~i Mahallelerinizde gördüğünüz g 
~i bütün eksiklikleri, bütün §ikiyet· H 
i$ lerinizi, yapılmasını istediğiniz U 
g şeyleri , canınızı sıkan hadiseleri ii 
is her saat, ister mektupla, telefonla !İ· 
g ve ısterseniz matbaamıza gelerek ii 
•• b' b'Jd' . . .. :: ıze ı ırınız. :: 
ii Muharririmiz, fotoğrafçılan• • ii 
~ ~-_·~·~~~dar .ıelip IÖy- Ü 
:: ıeuıKıennızı ınceııyecek, tikayet • :: 
ii lerin~e veya temennilerinize ga. H 
:; zetemız tercüman olacaktır. H .. . . .. :ı·--·····-.......... ---··-·······-········· ·ı .................................................... :::::: 
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Sağ cenah 
başvekilleri 

1Fransada halkın parasını şuna 
buna nasll dagıtmışlar ? 

Fransız faşistleri lideri ve sabık "A· f 
.~ı haç,, reisi Kolonel dö Larokun, sa
bık baıvekillerden Tardiyö ve Laval za
manlarırr:ia hükumetten gizJice aldığı 
paralara dair yapıl.-n ifşaat üzerine 
- mahkemeye de müracaat edecek va
ziyette olmadığı için - if§aatı yapan 
gazete direktörünü dövdürdüğünü dün 
ajans haberi olarak yazmıştık. Bu hA
disenin evveliyatı hakkında maliımat 

gelmittir. "Cumhuriyet,, refikimizin 
da aynen almaktan başka birşey yapa
maldılı bu tafsilita göre Franeız faşist
lerinin ve aaf cenah fırkalarının iç yil
zü ıudur: 

"Dö La Rokun başlıca fırka arka
daılarmdan biri olan Duc Pozzo di Bor· 
go ıon zamanlarda Kolonelle gesineme
miş ve "Fransa soıyal partisi .. nden ay
rılmııtır. Bu aynhştan sonra Kolonel 
Guillaume,un neıretmekte olduğu haf
tahk "Choc,, mecmuasına intisab eden 
Duc orada eski Fransız ba§vekillerin • 
den Tardiyö ile yaptığı bir mülakatı 
ne'1"etmiıtir. Bütün mesele bu müla
kattan çıkmaktadır. Duc Pozzo idi Bor
gonun Tardiyöye bir suali şudur: 

- La Rok'a tahıiıatt me$turelerden 
para verdiğiniz doğru mudur? 

- BaıvekiJ olduium müddetçe ken
diaine her ay ıonunda, içinCle 20 tane 
binlik bulunan bir zarf verdim. 

Ve eski Baıvekil devam ediyor: 
- Fut sonra Baıvekili bulundu· 

ium kabine düıtü. Müteakib hükumet
te bana ziraat nazırlığını verdiler. La 
Rokun müracaatı üzerine kendisini 
Batvekile takdim ettim. Bu z:at benden 
d•ha akıllı çıktı ve La Roka ayc!" 20 
bin frank yerine 10 bin franl' vermeğe 

baıladı. Bundan on üç ay 10nra tek
rar Baıvekil olduium zaman ayni La 
Rok gene 'Dana geldi ve aadece 20 hin 
frank istemekle iktifa ebniyerek oa üç 
ay zarfında kendi.ine verilmiyen onar 

bin frangın da yirmi ıbin üzerin.den he

sablanarak eksiğin kendisine verilme
sini taleb etti. On biner frenktan on 
üç ay 130 bin frank ediyordu. Ben bu 
rakamı yuvarlak bir hale ıetirerek La 
Roka 150 bin frank verdim.,. 

Choc isimli mecmuada böylece in
tişar eden bu mUlakat bittabi ,iyasi ma
hafiide derin akisler uyandırmııtrr. Hu
susile kraliyet taraftarlarının meşhur 

gazetesi L'aktion Française çok ağır 
makaleler yazmakta ve sosyal parti re
isini ;•namussuzlukla,, ithim etmekte
dir. 

Mütkül vaziyette kalıruı olacafı 'an
laşılan dö La Rokun aldamları earan 
fa~eden Duc Pozzo di Bor-goya tehdid 

mektubları göndermektedirler. Kendi
sine siyasi hayattan çekilmediği tak. 
dirde - kamırnın ve çocuklarının da 

beraber - öklürülecekleri bildirilmek
tedir. Fakat Duc bunlara bir cevab 
neJrederek, "hiçbir korkusu olmadıfını, 

öldürüldüğü takdirde intikamının alına
cağrnı., söylemekte ve bu ıekilde öldü
rülmeği şerefsiz bir tekilde ölmef e ter
cih ettiğini ilave etmektedir. 

La Rokun adımlarınldan birinin Dü
kün yazısını neıreden Choc mecmuası 
müdürü miralay Guillaume'a tecavuz 
etmesi münakaşanın hararetli bir aafha
da olduğunu gösteriyor. Fransada ye
ni bir siyasi hadiseye şahid olmamız ih
timali vardır. 

Japon ültimatomunu 
Çin reddetti 

(B~ ta.rafı 1 incide) 
olduğu rm:ttaleasındadır. Eğer Çin ku
manda heyeti, vaziyetin büsbütün va
himleımesine phit olmamak istiyorsa, 

l - Loukouchiu' da ve Popaochan 
mıntakasında bulunan lrıtaat:n salı sa- ı 

1 
babına kadar Hanghscintien'e çekil-
mesi, 

2 - Ayni fırka kıtaatının Pekin 
civuından ayrılması, 

S - Yine ayni fırkaya mensup ve 
Siyuanda ınütehanit bulunan krtaatın-
da. çar11mba sabahına kaJar Yungting
ko'nın ıarbına alınması liz:mdır. 

Bu §Crait ifa edilmediği takdirde 
Japon kıtaatı hareket &crbe&tisini ta
mamiyle istirdat mecburiyetinde ka
lacaktır.,, 

Nankln ne cevap verecek ? 
Nanklıl, 27 (A.A,) - Nankfnln ittihaz 

edeceği hattı hareketin ne olacağı henüz f!. 
fil ed.UmemJ§ ol!nakl& beraber iyi mnıcunat 
almakta olan mahatll, Nankin!n ve general 
Sung.Chon. Yuanm Japon WUmatomunu 
rtdd4deceklerl kanaaUnde bulunmaktadır. 
lar. 

Red 
NanJda 2T (A,A,) - Sung. Cheh. Yuan 

Japonl&rm dUnkU ülUmatomlarmdakl tek. 
unerl Hddedecektlr. 

Mum&ileyh, Çin kıtaatmm Pekin yakmrn. 

da bul1Jnmalar:ı hakkmı terketmlyeceğinl 
yalnız 37 inci fırka yerine ba§ka bir fırka 

ikame etmete mOtemayll bulunduğunu be. 
yan etmJ§tlr 

· Örfi idftre 
Pekin, 27 (A,A,) - örtt idare ilAn edd. 

ıni§Ur. 

Japon tebauma 15ğleden evvel eefa.retha. 
Deye rttml\lert için tallmat verilml~tfr. 

Endişe 
Na:nk!D, 27 (A.A,) - Röyter ajansı mu. 

b&blrinden: 
Nankln ile Pekin arasmdakl telefon mu. 

baberatı, dlln ak§am birdenbire tnkttaa uğ. 
nmlftn', Pekinde muhuematm tekrar ba§. 
l&mlf oımumdan korkulmaktadır. 

Ricat eden Çinliler 
._.. • <.A..A.~ - Langfangdıuı pfuıkUr. 

tlhntlf alu Qtn kıtaatı, aeJd% saat devam e.. 
den bfr muharebeden sonra Fengtainln ıtl 

kUometnı kadar cenubunda ktıln Huangtsun 
laUkameUnde rJcat etmi§lerdJr. 

Çinll!er, bu muharebede birçok 
ve yaralı vernı4ılerdir . 

Tayyarelerin insafsız 
bombardımanı 

telefat 

Pekin 28 J.A,A,) - Çin • Japon muhare. 
besı, La.ngfangda devam etmektedir, Japon 
tayyareleri, 38 fncl Çin fırkası kıtaaaına a. 
ğır zayiat verdJrml§lerdir. B4zı D&)ialara 
göre Japonlar, Pekin ctvarmda klin çın 
kı§lalarma ka11ı bir takım hareklt hazırlL 
matatSTl'lar. 

Japon1ann bir oyunu 
Şangbay 27 (A,A,) - Pekinden Centraı 

Newı Çin ajanama blldlrUlyor: 
Bir Japon zab1Un!n mUdahaleıi Uaerine, 

Çin makamatı, Japon kıtalarının Pek1M 
girmesine mlls&ade etml;,Ur. l~O klfUik ilk 
mUtreze kapıdan ginnlf, fakat derhal Çinli . 
Jer llzerlne at~ açmıotır. Bunun tlzerine 
Çlnmer de bombalarla mukabele eYlerntgtlr 
Japon mUtrezeai aokakt.& abluka edilmtı tıır 
vıızJyettedlr. Ml!sademe devam etınekted1r .• 

Tokyo, 27 (A,A,) - Japonların lddlaaına 

gl:lre Hopetden gelen ve Japon tebaasını 

himaye etmek Jçln gece Pekine girmek istL 

yen bir Japon müfrezesi, Çin kıtatmın açmıtı 
olduğu ate:e maruz kalmI§br. 

İki yarbay y&r&Ianmıı, iki nefer lllmU, ve 
' nefer de yaralanmııtır. Nihayet mutreze, 
gıehrfn dahtllndekf kıfl&lar& va.rınata mu. 
vatfalc olmuştur •• 

Harbiye n&ZTn, son derecede vaJıtm adde. 
dilen vulyet muvacehealnde llijhaı etmek 
tasavl'urund& bulundufu tedblrlerl fınpara... 
tor& 11..rzetmlc;Ur. 

Bir muharebe 
Pekin, 27 (A,A,) - Pekinin g&rbnıd& ıur 

haricinde klln demlryolu latuyonund& b(r 

muharebede olmuıtur. Bu lstuyoııu lşıal 

etmek lıUyen Japon kıtu.tı, Çin muhafızla.. 
rı taratından t&rdedllmlflerdfr, 

Evvelce verllmtı olan haberler hllltrn& o. 
Jarak tektUk atılan tüfekler mUıtuna olmak 
üzere V&ngf!lngde hiçbir muharebe oımamıı 
tır .. 

Pekine sf rınlt ve bir mabede UUc& etmıı 
olan Japon kuweUerl, bu aab&h karneler 
hall~de lcıelalara aevkedilmlftir, Şehrin ha.. 
ricJndeld Japon kuvvetleri. P'engt&ıya dofru 
çekflmf•lerdfr. 

Vaziyet endişe ver·cı 
Londra, 27, (A,.A,) - Çin setin dün. 

Edeni ziyaret etmiı ve ınUllkatın sonunda 
•'bu hattanın endl§ebahş bir surette b8§la. 
nu§ olduğıınu .. beyan eylemi§tlr. 

Karikatnrle mektuplar ................... ~ .. 

, 

KırklareZinde göriHmiyen tiplerden .. 

Kedilerin 
öldürüım·esine 

ıaeOedftyece 

Neden lüzum 
görüldü? 

Belediyede en salhiyetli bir zat dün 
kedilerin öldürülmesi meselesi etrafın
da ıu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Kedi toplama iıinin matbuat· 
ta muhtelir. akisler yaptığı &örüldü. 

Kedilerle mücadelenin baJlıca sebebi, 
tifo işi olmayıp, evvel! vatandaşın ku-

duz hastalığına karıı sıhhatini koruma, 

sonra da ~ehrin temizlik CC?hesini te
min etmektir. Bu tedbirin ehemmiyeti

ni; çok sayın İstanbul halkına anlat

mak için son bir hafta zarfında yirmi 
beş vatandaşın kedi tsırınasi~ı)e kuduz 

tehlikesine maruz kaldrğıru mUsbet va

ka olarak kaydetmek faydalı olur. İsta

tistiklere göre bu sene geçmiı sene

lere nisbetle kediler vasıtasiyle intikal 

eden kuduz vakaların.a daha çok tesa

düf edilmektedir. Hatta Anadoludan 

gelen kuduz vakalarında da en mü

him !milin kedi olduğu anla~ılmakta

dır. 

Dünyaca maruf olan Pastör ensti
tüsü direktörü porfesör Rernlinger ku

duz ı:izerindeki bir etüdiinde şöyle di

yor: "Avrupada hakikati söylemek la
zım gelirse, ıson senelerde kediler ku-

duzun intişarında çok mühim rol oyna
mııtır. 

"'Kedi ile mücadele eden belediye
lerden bir misal vermek de faydalı
dır. Bundan birkaç sene evvel Ame

rikanın Boston gehrinde kedılerin ku
duz ile barı haatalıklara 1mi1 olduğu an 

laşılınca Boston belediyesi bir ayda 
5.000 kedi imha etmiştir. 

Mütehassısların ifadesine göre 
de kuduz kedinin ısırması, köpeğe niı

betle çok daba tehlikelidir. İstanbul 

belediyesi kedi ısırması ile kuduz teh
likesine maruz kalan yavrularının acıklı 

manzaralarına ve feryatlarına taham

mül edemiyen ana ve baoaların sikayet

leri kaqısında filhakika münhasıran 

vatandaşın hayatını kurtarmak için 

müstacelen bu tedbire baş vurmuştur. 
Eaaen belediye solCaklarda serseri do

laşan ve fare mücadelesind~n ziyade 

her nevi pisliklerle geçinen ve bizzat 
pislik yapan serseri ve vahti kediler

le mücadele etmektedir. Ev içinde 

yaşıyan ehli kedilerle bu tedbirin hi~ 

bir alikaaı yoktur. Bu husustaki be

lediye tebliğinde, kedilerin ölü olarak 

getirilmesi istendiğine dair de hiç bir 
kayıt yoktur.,, 

Bel:ldiye:e toplanan kediler, hay -
vanları himaye cemiyetine götürülüp 

orada zehir §lrınga edilmek ıuretile öl
dürülmektedirler. 

Setir, İngiltere hariciye nıızırmı vaziyetin 
whameu hakkında malOmal vermek iı:in zı. 
yaret elml§Ur. 

Madrit civarındald 
kanlı muharebelerı. 
iki taraftan b~n tayyare harbe Jşttrak ;uet 

yor, Asiler bir kaç günde 25 bin öail ver ıııı ~· 
Londra, 27 - İspanyadaki Röyter ağır top1ar, G,-;neral Frankon 

ajansı muhabiri bildiriyor: Madridin ruzuna yardım ediyorlar. 

garbinde cereyan etmekte olan muha- Astlerin telefatı ııııb'rbİ' 
rebede iki taraftan 500,000 asker boğu- Madrid, 27 (A.A.) - Er~ de ııtrt' 
ıuyor. ye. asılerin payitahtın g.arb~ıt ı>ef ııit11 

Asiler Brunet~nin ıimalinde ilerle- mış oldukları zayiatın yırın1 in ,uııt~ 
baliğ olmakta olduğunu tah111 

meğe devam ediyorlar. tki tarafın hü- ~ 
tedir. ft,11' 

cum dalgaları mitralyöz ateşi önünde 

eriyor. İki braftan 1000 tayyare mu-
Cebelüttarık, 2t'I (A.A.) - ll'ıc~ 

mahafili, Mareşal BadoğJion:, gı~ 
harebeye iştirak e4diyorlar. General Cebelüttarıkta bulunıduğuna tt ,ı.ırett' 
Franko, elindeki bütün vesaiti bu mu- telerin verdikleri haberleri 1'• 
harebeye atmıştır. 200 tank ve birçok 

Suriyede 
vaziyet 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
dise bir .açlık nümayişinden ziyade hal
krn Suriycnin bugünkü vaziyeti dola • 
yısile hükumete karıı olan hoşnudsuz
luk ve itimadsızlığının bir tezahürüdür. 

Bu hadise üzerine yüzlerce kişi tev
kif edilmi§tir. Son gelen haberlere gö
Te Şamda tevkif edile'n nilmayi~çilerdcn 
kırk ki§i alıkonularak diğerleri serbeat 
bırakılmı§br. 

Haklı teskine gayret 
Şam, 26 (Hususi) - Başvekil Ce

mil Mürdüm çar§lları dolaşarak halkı 

teskine ve itimad telkin etmeğe çahı
maktadır. 

Milli vahdet husuıunda gösterdiği 
gayrete rağmen Vatani partisinden iyi 

mukabele görmiyen Sultan'elatra§ ve 
arkada§lan Şam hUkumetinC muhalefet 

etmeğe karar vermitlerdir. Cebeli Dil· 
rüzde Vatanilere karıı umumi bir 
hoşnutsuzluk başgöstermiştir. 

Cezirede ise yerli hüku111ete ben
zer bir idare teestı:is etmiştir. Gönderi
len polis ve jandarmalann silahları alı
narak kendileri geri çevrilmi§tir. O ha-

vali halkının isteğine uygun yarı müs
takil bir idare teşkil edileceği haber 
verilme:ttedir. İtalyan korısolosu Cizre 
mıntakasına giderek tetkikatta bulun
muştur. 

Sancak muhnfızmın azli 
teeyyüt ediyor 

Adana, 26 (Hususi) Sancak muha
fızı HüsnU Elberaziııin azledileceği hak
kındaki haberler tetyyüd etmektedir. 
Yerine bir fransız tayin edilt:ceği söy
lenmektedir. 

Şoförlerin 
dertleri 

(Bcıg tarafı 1 incide) 
de her ne vekilde olursa olsun zarar 
etmemesine imkan yoktur. 

Günde vasati iki gişe benzin sarfer 
den bir taksi arabası, lastik, §oförün 
yllzde yirmisi, boya., amortisman, ben
zin parası ve tamirat parası çıktıktan 
sonra gUnde 28 kuru§ zarar etmekte -

dir. 
Öğrendiğimize göre eoförler ve oto

mobil sahipleri sararda.n kurtulmaları 
~çin taksilerin açı§ Ucretinin yine 26 
kuruş olmasını hattl gece zammiyle 
ı;ehir harici Ucretinin kaldırılması, 

nı fakat sa:-.i.JT'. yine eskisi gibi 133 
metrede iki kurug yazmasını istemek-
tedirler . ' 

Tifo aşısı 
yaptırmıyan esnaf 

Son 24 saat zarfında şehrimizde 
21 tifo vakası görülmüttür. 8 ağustos 
sabahı §ehirdc umumi bir tifo aşısı ta
uması yapılacaktır. Bu kontrolde ken-

disini ve yanında salışanlan aşılatma
yan ciükkan, mağaza, ticarethane sahih· 
len işten menedilec-.ktir. 

Bir deniz kazası 
HasldSyde oturan mühendis Hakkı fahat. 

na alt :ıandalla denizde gezerken rUzgA.rm 
teslrile sandal devrllmJJ, mllhendis Hakkı 
ile arkadaşı Davut etraftan yeU&enler tara. 
fmdan kurtarılmışlardır, 

yalanlamaktadır. ____./, 

Benzin fiyatl8~ 
Ağustosta 80 Jll~1:r 
ıneceği sögle/1111 tt1 
' Benzin ve petrol fıystları:ııııd" 

için muhtelit bir komisyon ~11ıııff~ 
yapılan tetkikler ikmal tıll~ ~ 
Maamafih ~lrketlerle Uç .b~tf ı r 
anlaşma olduğu için bu f ı)'S 
ğustosta na.n . edilecektir . ~w. 

Söylendiğine göre ben~P.118 
e f~ 

fiyatlarında kUçük bir ınd~tl,r 1 
mak kabil olmuştur. Bu fı~uı-~ 
benzinin eişesinin 80 kuruşa 
ceği söylenmektedir. 

11110 
Taymls gazetes 1 
yanlış b~r babe~~ır 

ı .7:1 1 
Ankara, 26 (A.A.) - ,' 'filt~ 

rihli Taymls gayetcsınde bır e~ 
nizaltı gemisinin bir Fransız: g -ıeıı 1 
zincirine takıldığı hakkında ver~ ~ 
!umabn hilafa hakikat otdu:u• / 
Anadolu Ajansı mezundur~,ln - ... ,,~· 
Ber beı ter koopeı 

kuruluyor ~ 
B • . . pıııl ~ 

erberler cemıyetının ,b": 
yaRılan kongresinde tstanbul be ,ııı• 
arasında bir kooperatif k~rUl~ef'tı 
rar veril-ıi şti. Cemiyet ıdat'e ~ 
kooperaı.f üzerinde derhal çı 
başlamıştır. r , 

dl . 
Şehrimizde 4000 berb~ var p•~ 

ların kolonya, pudra, ustur~'ço~ ~ 
makine ve saire gibi dai~. bı~""''',r 
yaçlan vardır ki kooperatıfl~ ço~ r 
zerinde i§ yapması esnaf içııı 
<lalı olacağı kanaati vardır. 

Sığınaklar 
nerelerde 
yapılacal< -~' 

\ ( B~ taro.fı j ;f~ 
Buraları hem daireler ıne~e'e~ 
hem de civar halkın aığınab fJ 
yer olacaktır. ıJıl~ e' 

Bu §ekilde ilk sığınak Sı eti!" 
dürlilğli altında vUcude ı ~ 
cektir. Sıhhiye müdürlüğjjtl~r'tl; 
da büyük bir mahzen vardır· ııfl' 
ğmak haline konulacaktır. 13\J ~-"~ 

ela" 
yapılmasına ay batında bS:s •

1
• 

Bunu diğerleri takib edccelct
1 



t 

ıı' 

vazalnl: ~aılot Pıim 
~ngilizceden tercüme kalb ve his romanı 
~ -8 
tcı 'Yn'in bu §ek'l 

lllek Pek h . 1 de çalışmasını scy-
l>ı~ O§ hır §e d' 

d. '<lnı bit' · . Y ı .. 
ııc .. ırır bıtir · · 

d ıtoıterdi s· mez ıhtıyar mlihen-
cn " . ır Rey b . .. c.çnıi" b' unu, kendın-

'0nr . :r ır hald a. e seyrettikten 
-s •ın d en Ranten ,. . , 
' o,;li, nıatsıs den farksız-
V cyn 

bcıin • kızardı K 
~ -t asırd · anten Matsis on 

lld' • a tıpkı V 
dı. •nı Yetiıtirir bi eyn gibi kendi 

0~1 V cyn b!r Çİf t . r .kahraman ressam
... Uydu, "en çının, o bir nalbandın 
"

1llh' • " ç müh · 
i-1. 1~ o:r ~ lı:ab 1 endıs de en kibar 
.~~ l; edil · · 
lca· ar, ltcnd' . mıştı. Kibar ve asil 

ı y ısıne b' bö ap.ıYorlard ır akran muame-
Yle b.i • ı, V eyn .. h . 

o&ı r ır::ıa ile k .. §up e yok kı 
:; ?lduğunu h endısınin bir çiftçi 
~\'ıni · atırlamak · · •ırrı • <ı lesini h ıstemezdı. 

katdnı :ı ~eşfedf e ~ ~tırlamak istemez, 
Jr. ı. l\eı-dıs•r ·. tegınden <laima kor • 
'"llltcn .... ırı kah 
asıc •natsiıı'e b raman ressamI 
old : allğı tabak enzetilmiş olması 

u6lln adan bi d 
Olama u hatıratın k r a •ırrun oğlu 
•ırr it Zd.ı'. Bununla~ ltan ba§ka bir şey 
•arr '~dısini tak •. eraber o, bu tc~hisi 

Cttı~· • c.ıır et k 
dar t 61nı dUşünd" me yolunda 
bir •kdir edilıni u ve Planının bu ka

zc.,.Jc duyd § "'~Slı:ldan _,_ .b" .. k 
S. l: ..... uvu 
it~ • 
~ey: 

teı. - lord Od . 
<1;, di lı bu ı· 

"en b' Yordu. Kend' ~ anı pek beğene-
ıt 1 ~ ısı güz 1 )orı.ı.ıtı "i:ıtıdr :Mu e . eyleri se-

··~ ' Veyn, ~n .. dahenesız söylü • 
~ !::Uzel b' ~ urnrUmde bu k.. ·· ""ur ır §ey .. opru 

t etmedim gormedim ve ta-
ord • 

~a~1lı a Yazılrnas . 
P ltÖnderiJd· 

1 ıtap eden mektup • ı. 

lotQ b • ' 1 

~~ •
1 rnektub ' ' ' C O}d ~ U a)d ~ 

~ trd • Ugu gibi k ı51 zaman, her 
ı. ızı Leydi L·1 .. -..... ll ı yes ı 

liılı ak ıu rnek, 
ltıcl?ıiı ilıı olnıadıın :;ba, Lityes, dedi. 
}'or.., Olurum $ ' raeın }'alan aöyJe 

~ıuş · ır Re v · · 
"c att ~ llaııta v Y ılbert gelemi-
0 agı \1 e zayıf 

l'ta~ eyn Vib •. ınış.. EvJatlıgw ı 
tıı 611lı "rt ı .. 

el'!\_ n bizi ke d' gonderiyormu• 
-.'111.ttı ' n ısj d :r· 
tu edecetHni te .n en daha çok 

.Yes tev tnın ediyor. 
'O ap \'Crd ' 

~et" rtağı ~' ı: b 1l' ,n~k 
eı-keıı ~n genç ol anaı. hakkındaki 

~end· . acak c 
...... ~ sınden b · eçen sene 

tlaı:ı11>,._ Vet hatırlıy ahsediyordu 
r "·•ıaıc r Ot1l • 
~llU ena oJnı ın. Bu gençle de 

~in .o Riigeın1eyi le~r:c~. Gelecek sa. 
e~ıl nti n. ~elınes~nde ~ıyor. Kendisi-
~ ...... 0 L~l.Ycs? hır ntahzur yok, 

il.tısıa RUn lllfra1a 
tıe ~aı·dc burada 'Gorden ile Leydi 
değil . ı. var ? :ıt · Ulunacak. Fakat 

' s ı.ın . ıster V ...... ı.~ıı.- ınısaririn· ıbert benim 
l.o vette kıı ıı olacak. 

en rn ı:_a Söz.unu ı:rn .elbette 
hı agrllr k l<C>.at· ... 
raı çekin· 1tı diye t 

1
• lngiltercnin 

- 'I> ltdi. 'l' a.nınan kızından 
c.. ~1z.,..., el'edd" 
h 11li!rn ~ "' ıtister . Utle ilave etti: 
,. t-aiz. ki~bn.dfr. :Surad Vıbcrt hakiki bir 
"'e ız.f:rnı a buı l'a.pnı 1 e dU§U undukça, şiip 

- u a '? p kalkacak. Fakat 
ıti.~ .. Qerhaı 

""<ll lrinı de bab ~ 
- n tah . llcıgırn k k 2-i Setıd atı tn . or ma ... 

Ca en · -.ının ed·ı· ecı..... rıca d ı ır ... 
• ını e er· . ...... N "• ım, Lılyes, çok 
e "ar b 

l:eıı ...... Itlca :tba? 
~ Ce ]( ~Ctinı 
k e Yap~1 nıa.ıu:rn' sevgilj kızım, bu 
\ı:k ki buafını llck l t~\1:1~1 kullanma .. 

0 ni&l).,tgencı 80/
1 bıhrim. Muhak. 

~sın. n: ~ b!r Soğu~~rece nazikane 
k 1§1)-ıan ı:aı-el'ı d ukıa karşılıya.. 
ar eQera· Unya, ... 51 tıas11 111. llu J'Q. gelişine bile 

l'o ...... liar nıuaınele sınıf adamlara 
b._~a, httıı~ketıerirn hcttiğini bilirim. 

a. atı dolayı O§unuıa. gitmL 
it' ...... ~· çok müteessirim 

11.ltat ı~iı1 f> " , 

hee llıata o•lnıes· 
,.,. 'lbın.. n sehı ın? }l;Jbette gider 
••1~lt ~ llı .. ·1.1 anı · 
kı~ı istedi ~lees ir ol 'Yaınıya.nJarın 
&ıi.ın. ~Us klJni 8.rıh uyorum. Ne de
~ lt.. ..... -ter Vıbe Yorsun deg~·ı . ,n ~ rı· , ı nıı 
\aflh~ ~o lleta.ket : kareı elden gel. 
~ 'ht>t Ö~r gostereceğindc hiç 

~lilıllt hl ll'ttııı.Jt !en~ehri üzerine bir 
ta,l'a r ~e:v. 13 erdenbcri arzu 

~\i:ı ll~\'tıt et.rniunun için Slr Rey'i 
anl'?tı Cör;e ~ecburdum. Köp 

cegı a-.. : .. 
·~ye gore 

Keyt, bilyümU§i'ii. Bir kı:ı ne T.·ad:ı 1 

güzel tasavvur etmek 1nfüıılôlnsa 
o kad'ır gi<zcllcşmi§ti. 

hazırlaması lazımdı. Kendisine göster 
miye mecbur olduğum nezaket ve misa 
firperverliği onun vekiline de göster
mek vaillemdir. 

Gene: k·-··· mağrur çchre:;i biraz 
yumuşadı. BablS·na doğru eğilerek 

beyaz kolunu boynuna sardı: 

- Se\'gili babacığım, dedi. Buraya 
istediğinizi davet edebilirsiniz. Ben 

zannettiğiniz kadar kibirli değilim. 
Penbe dudaklarında, en katı kalp. 

!eri bile yumu~atmıya yetecek bir te. 
bessüm belirmişti. İhtiyar Lord: 

- Lilyes, dedi. Sen dünyanın en 
tatlı kızısın. Bununla beraber, İngil. 

terenin en mağrur kızı olduğuna da 
şüphe yok. Sakın bu sözüm canını 
sıkmasın? ... 

- Hayır, baba ... Bilakis gururumu 
okşuyor. 

Lord Odli kızını istediği gibi idare 
edemiyeceğini bildiği içn bu kadarını 
kafi gördü ve çekilip gitti. 

İngilterenin en mağrur kızı! 
lşt~ Ölvcrstro!f şatosunun bu güzel 

varisine bütün erkcklt!rin ve bütUn ka
dınların verdiği Unvan. 

Kendisine mağrur demekle bera. 
bcr, k 'msenin gene bu genç kıza düş- • 
ınan olduğu yoktu. Bu gurur onun 

için tabii görünüyor \'e bu gurur onun 
müstesna güzzlliğine yakıştırılıyordu. 

Genç kız. yüz vermemek istediği er_ 
keklere, menekşe rengi gözlerini çe • 
virir \'e istihkarla bakardı. bu bakışı 

gören erkekler, bunu, onun gururun
dan çok kendi chliyelsizliklerine 
hükmederlerdi. 

Henüz on dokuz ya§mdaydı. İki 
scnedcnberi kibar aleminin krali~esi 

sayılıyordu. Hem öyle bir kralıçe ki 
bugüne kadar böylesine rastlanmamış

tı. Misilsiz derecede güzeldi. Vakur 
ve ayni zamanda saftı. Kendisine 
gösterilen hürmet, ahlakını şu kadar. 
cık olsun bozmuyordu. .. 

Ona gösterilen hürmet başka bir 

kadına gösterilmiş bulunsaydı. Müva
zcnesine Jrnybeder, arsızlaşırdı. Karşı 

sında prensler eğiliyor ve onun bir te 
bessümiyle karşıla~ıya can atıyorlar 
dr. Fakat o. mağrur edas'yle, hiç, hiç 

kimseye iltifat etmiyordu. Etrafında 

dolaşanbr çoktu. Fakat hiç bir lord, 

bu güz~I gözlerin kendisine, başkaların 
dan farklı baktığım iddia edemezdi. 

(Devamı var) 

İngiliz sinema yıldızı Mis Gene· 
va Miçellyalnız beyaz perdede değil 
aynı zamanda hakiki hayatta da bü· 
yük bir kahramandır. Erkek kardeşi. 
nin kazaya uğramış olan sağ kolunu 
tamir ettirmek için kendi sol bacağı· 
nm derisini hemen hemen tamamile 
feda etmiştir. 

Bu güzel kızın bacağından alı. 

nan deri, çocuğun koluna aşılanmış· 
tır. 

M<ifn'Q',fıTARIH 
37t sene ev,,eı bugUn -

64 top 
Beş gün durmadan Sent Mişeli 

bombardıman etti 

Bir kumandanın 
cesareti, zaferi 

kazandırdı 
~enunt SUleyrnanın Malta ııeferl . tarihin 

t.hr mmiyetU seferlerinden biridir, Başlı ba~ı 

na bir kitap te§kll edecek kadar muazzam 

olan bu tariht hAdisenln buradt. kısa bir 

safhasını Sent Mlşel muhasarasını kayde 
deceğiz. 

İspanyollar, Türklerin son bücumlannda 
beş aerenl yanyana getirmek auretııe vücu 

da getirdikleri köprüyU yıkmak istiyorlardı,. 
Monııcyör Doparlzo adındt. bir kumandan: 

- Bu r,ıerrtll işi bana veriniz. KöprUyU 

ben yıkayım, dedi, 

- Peki dediler. Haydi; git ve köprüyü 
yak., 

Dop:ırlzo karanlrk bir gece yanına aldı~ı 
İspanyol askerleri ile köprüye yakl&Dtı. Tam 

vazifeye başlıyacağı sırada Türk nJ§&llcıla.. 
rmm attıkları ilk kurşunla eanaız olarak ye 

re ııerlldJ. Beyaz ıurmalı zırhı kara.nlık gece 

de nişancılara iyi bir bede! olmuş ve Uk 
kurgunda kumandan avlanmı§tı. 

Birkaç gece ııonra ayni işe §Övalye Martel 

lo teşebbUa ederek köprüyü yakmağa muvaf 

tak oldu, Serenler UstUndeki toprağı kazdır 

mıı, çukura üstUpU ile neft ve bar,ıt doldu 

rarak k\lkürtlU bir fitil ile ateşlemiıtt. Bu 

köprUnUn yanmasından ııonra §Övalyeler enı 
niyetlerini bUsbUtiln arttırmış oldular. ÇUn 

kil scnclerdenbcri hazırlaml§ olduktan siper 

ler arkasında kendilerini kolayca mUda!aa 
edebiliyorlardı. 

Bununla beraber Ma.Ita U&Uldı azamı vazı 
yeti tehlikeli görüyordu. ÇUnkU surları yık 

ma~a ıızmetmlş TUrk askerleri ka,.,ısmd'l 

neka<lar mUc!a!aa cdllııe birgUn hervev batı 

larrna yıkılacaktı. Onun için imdat fstemek 

ldzımdı .. 

Don Groçlyoya yazdığı bir mektupta şöyle 

diyordu: 
''- Türk geınilerlnin adetçe faz'a olma 

sından korkmayın, lyl surette 111!1\hlanmış 

ve mUcehhez 100 gali onlan mağ!Qp etmeğc 

katidir.,, . "' . 
Sent Mişell mulıaSllra eden Mustara pa,,'18 

Tonton 
amca 
KQ.Jltl:lYJ pta 

) 
>~ 

Mukadderat ' 
Elden ne ge: r ?. 

du. Düğün gecesinde ise, zavallı has .. 
sas gencin odasında bir tabanca pat • 

ladı. 

Nihayet annemi göreceğim .. Sevgı. 

annemL. istanbtıla dönüyorum. 
Zavallı kadın!.. Tahsilim bitinceye 

kadar o da bitti .. Bütün emeli hemin ... 
biliyorum ki en mesut günü,"diploml 
nu aldım, geliyorum"diye kend'sine 
çektiğim telgrafı aldığı gün olmuştur. 
Fakat ondan da mesudu, beni kucak • 
ladığı gün olacak .. 

:(. ~ . 
Hep onu düşünüyorum: 
Saçlanmı okşıyan; gözlerimin ıçıne, 

mavi gözleriyle serin ve can verici bir 
su gibi akıp bakan; yine bir su mırıl. 

tısiyle, kulaklarıma mırıldayan kadın: 
- Büyük adam olacaksın. Bana ba-

kacak'Jın., Seninle iftihar edeceğim. . 
işte, o gün geldi .. 

Sana bakmıya başhyacağım, anne ... 
Fakat ah, hele bir kere seni kollan 

mm arasına alsam, kokhya koklıya öp 
sem .. Zira. tam üç senedenberi görme. 
dim eni ,anne ... 

Ben doğduğum sene babam ölmüş .. 
Annemi Uç evladiyle dul bırakmış .. Pek 
gençti .. Bir takım talipler çıktı. Fakat 
o, bize bir üvey baba musallat etmek 

istemedi .. Mütevazi geliriyle, kendi ye
medi,, bize yedirdi; kendi giymedi, bize 
giydirdi; kendi eğlenmedi, bizi okuttu. 
idea!i üçümüzdük. Fakat bu ideal, 

gün geçtikçe daraldı. Zira, büyük kar 
deşim, kimseye farkettirmeden l·om 
şumuzun kızını seviyormuş .. Aşkını o. 

na da itiraf etmemiş: zira, izdivacın 

imkansızlığını anlıyormuş. O, daha 
mektebin son sınıfında; halbuki kız, 

gelinlik çağda .. Zengin bir takım in
sanllr talip çıkıyor .. 

Söz kesildi, ağabeyim sarardı, sol -

son bllcumla da ııehrin alınmadığını gl:SrUn 
ce kat•ı emri verdi: ... 

- BUtUn toplar en §iddetll atqlarlnl saç 
ıımlar •• Yeni bataryalar vücuda ıeur.ısın. 

Birkaç gün içinde top sayısı 6j de çıkarıl 
mış ve hepsi birden ateıe bll§lııml§tr. Merml 
!er, o vakte kadar dövWmeyen yerleri tah 
rlbe ba§ladılar. 

Top ateııl 22 temmuzda bll§layarak 27 
temmuza lmdar bel giliı, dinmeden devam et 
U. 1566 yılı 27 temmuz günU 371 sene evvel 
bugün ate§ dindirildi .. Günlerce kulakları 

sağır eden ve yerle göğü sars:ın gürültUden 
sonra derin bir sUkOt etra!ı kaplamıştı .. 

Şimdi bUtun mesele bu atc~ln yaptı~ tah 
rlbatı anlatmaktaydı. Ne olmuştu? Mermiler 
nereleri tahrip etmışti? 

Bu bilinmeden hiçbir şey yapılama?dı. 

Barba.rosun en yakın arkada,şlanndan Sa 
!ıh paşanın oğlu Mehmet bey: 

- Ben bu işi anlayacağını, dedi. 
Yanına beş yaz sipahi alarak lı!r gece 

dllşnıana yaltlaşmağıı b~ladı, Sipahiler kılıç 

ve yatağanla silA.hlanml§lardı. Sca &adil 
çıkarmado.n llerllyorlardı. 

Kalcyc yirmi metre kadar yaklll§mı§lardı. 

Sipahinin biri hendeği geı;erken Ccneyizli 

bir fövalyc ile kar§ılaşlı. Şövalye kary;ısın 
da bir sipahi göreceğini aklına gcUrmodltf 
için §aşırdı. Sipahi lae heran bir dUşmanla 

karşrla§acağını beklediği için hemen §Övalyc 
nin boğazından yakalryarak yere yıktı ve 
o anda canını öbllr dünyaya gönderdi. Bu 
manzarayı gören diğer bir r,ıövalye korkudan 
avazı çrktığr kadar bağrrmağa ba§ladı. Si 
pahl yetişerek bunu da kılıcı ile susturunea 
ya kadar diğer nöbctçtıer ayaklanmışlar, 

şiddetli bir ateı açmışlarUı. Mehmet bey faz 
la kalmanın manuı kalmadığını söyllyerek 
bütUn ıılpahilerl geri çekU. ÇünkU bu mUd 
det zarfında kaleye yaklaşılmış, top mermi 

ıerlnln yapb~ tahribat göruımnı. gedikler 
görülmUş, ukerln nereden gireceği tcsblt 
edilmişti_ 

Keşfi yapll.11 T-ürk alpahllerlnden yUzU öl 
dUrUlmUş iki yUzü yaralanmıştı. Fakat bu 
sayede günlerce aarl rdilen emeğin mUld.fall 
aJınmr,, kale kolayca zaptedllml§U. Mehmet 
beyin bu ceMreU olmMaydJ, muhakkak ki, 
)11Z değil, yUtlerce insan kanı daha akacaktı, 

Niyazi AHMET 

Öbür kardeşimi, plajda soğuk alma 
neticesi, bir zatürrie aldı. götürdü. 

Or~ada ben kald ım. 

Bütün muhabbetlerin me:-kezi, mihra 
kı o!an ben . . Annem, liseyi b itirdi~im 

gün birinı ti bayramını, müsabaka imti 
hanını kazandığım giin ikincisini yap
tı. Fakat onlar küçük bayramlardı. Şim 

di bi.:yüğü geliyor. 
v. ~ • 

Vnpurumuz, ilerliyor. Memleketin ela• 
ussılası gittikçe artıyor. Ne gariptir, 
bilmem te:rübc ettiniz mi: 

İnsan, üç sene, beş sene, on sene, 

ecnebi bir memlekette yaşar, daussılaya 
dayanır. Fakat, yurduna ldönmeğc ka
rar verdiği vakit, vapurun kalkması, 

vapurun yürümesi, o uzun senelerden 
daha uzun sürer. 

işte ayni hisleri ben de duyuyorum .. 
Daussıta .... 
Lakin, bu, yalnız ana vatana kar§ı 

değil .. Öz anama karşı .. Bilhassa ona 
karşt .... 

Denizin maviliği, aklıma, onun göz 
terini getiriyor.. Güvertede gezen ka
dınlarla onu kıyas ediyorum.. Acaba 
hala bu sakin ve tatlı İtalyan kadını 

kadar genç mi? Şurada bir amerikalı 
seyyah kadın oturuyor.. Saçlan onun. 
ki kadar kıral§mıt mıdır?. 

• • • 
İşte Çanakkale ... İşte Dır türlü bit 

mck ti;kenmek bilmiyen Marmara ... 
Ummanlardan, Okyanoslardan büyük 
olan bu küçük deniz ... Ve işte İstanbu 
tun. nazenin silueti .... Yaklaşıyoruz .. 
Fatıh mahallelerinin kalabalık evleri 
içinden 'bizim evi seçmeğe uğraşıya • 
rum. Seçtim de ... Fakat annem içinde 
değildir .. K.imbilir, belki de ldaha H • 

bahleyin erkenden güneş do~arkcn ev
den çıkmıştJr. Vapurun ikindi zamanı 
geleceğini bile bile ... 

Rıhtım... Ve kalabalık ... 
Gözlerim onu, arıyor. Ve buldu .• 

Yaklaşıyoruz. Mendil sallıyor. Bu ka 
dar uzakta iken bile heyecanı belli .. 
belli ... Sağa sola yürüyor ... Beni daha · 
iyi görmek için, bana birkaç adım da 
ha yakın olmak için .. 

- Anne .... 
Çılğın gibi haykırıyorum .. 
- A a ay!. 

Halk da haykırıyor.. Hem gemi 
dekiler. Hem kcıradakiler: 

-Ay .... 
- İmdat ..... 

- Denize biri dü~tU. 
n• · .. ne j'aptı~: .n· bHem;y.~rek "akc. 

timi, . ark<ımı bir y~na atıyurum \ iik. 
sek giivcrted ·o fırlaratağım aşağı Fa. 
kat beni tutuyorlar. 

- Sana ne oluyor, başkası kurtarır .• 
Vapur yana§ryar .. ezileceksin diyorlar. 

- Annem .. ldiyorum ... 
Çıldıracak gibi, sağa sola çırpınıyo. 

rum .. Bırakmiyorlar. 

Ayıldılım zaman, polisler, >doktorlar, 
memurlar etrafımda: 

- Annem .. diyrum ..... 

- Acele etme .. Görürsün, diyorlar .... 
Sonra, atı hakikat, dudaklarından dö. 

külüyor: 

- Mukadderat .. Ne yapalım, elden 
ne gelir .. 

(Hatice Süreyya) 

···············--.. -·-························· .. ···· ::················ ... ················--················· .. ··ı: 
~E Lisan derslerimizin U 
~~ geçmiş formaları fi .. .. 
ii Gazetemizde neşredilen lisan !E 
ii derslerinin geçmif formalannm g 
:i iki kuru- idarehanemizden te· :: •• y- •• 

H darik edilebileceği yazılmııtı· Si 
!i Bazı okuyucuların, birkaç gün :: .. .. 
:: evvelki formaları istemelerinden H :: :: 
:: işin yanlı§ anlaşıldığı neticesine :: 
ii vardık. Uzun zamandanberi de· ij 
:: vam eden ilanlarmuzda bu gibi =ı 
~~ formalann iki kuruş mukabilin. L 
ii de ancak gazetemize abone ola· !ı· 
g caklara verileceği yazılmı§b. i 
ii Keyfiyeti bir daha tavzihe )ü. L 
i zum görüyoruz. g 
R ::::: ::::::::::: :: ::: :::::::::::::::::: :::::::: ı ::ı:::ı::: 



HABER - J\J(şam pos&ı:sı 

Memlekette tetkikler 

Anadolunun temmuzda 
kar yağan köşesinde 

Dersimlilerin mezar taşları hayatlarında göster
d:kleri hususiyetlere göre heykel şeklinde yapıhr 

Den!zden yüksekliğ i üç bin metreye 
yaklaşan "Beyazdağ,, a çıkıyorduk. Bu
raya Dersimliler "Ziyaret tepesi .. de 
diyorlar. 

Kızgın güneşin ı'ltında otomobilin 
içi insanı hamam külhanının önünde 
imiş gibi terletirken yükseklere tırman
dıkça üşümeğe başlamıştım. Geçtiğimiz 
yol, Dersim dağlarında böyle yüksekle
re çıkabilen yegane yoldur. Başba
kanımızın Tuncelini ziyaretinden evvel 
bozuk yerleri düzeltilmiştir. Eskiden 
Dersim, cşkiyalan ile ne kadar korkunç 
idiyse bugün bu yoldan otomobille geç
r., :k o Jcaldar korkunçtur. Kendinizi 
şoförün dirayetine bıraktıktan sonra: 

- Eğer ölmek burada mukadderse 
başımıza gelecek 1 

Demekten başka çare yok... Viraj
larda yalpa vurmak ve uçurumlu kaya
lıkların kenarından ge1;mek cesaretle 
ö!çlilmez. Gayriihtiyari irkiliyorsunuz, 
sakınılması e1ini7de olmayan bir t ehli
kenin gittikçe yaklaşmakh olduğunu 

hisseder gibi oluyorsunuz. Yahud her 
an göz karartıcı bir uçurumdan yuvar
Jaruyt'rmuşsunuz gibi kalbiniz çarpıyor. 

Beyazdağın eteğine ge!diğimiz va
kıt güneşten eser kalmamıştı. Karşımız
da gözün alabildiğine uzanan başr bu
lutlu dağlardan ha§ka hiçbir manzara 
yok. 

Tam tepeye çıkmadan P akire köyü
ne uğradık. Buranın ağası Süleyman 
ağa köyü hakkında izahat verdi : 

- Seyid Rızadan başımıza gelme
yen kalmadı. Hükumete millet lL:ım 
olduğu gibi millete de hükmet lizım.. 

Dedi. 
Köyün biraz ilerisinde biT h eykel 

nazarı dikkatimi celbetti. Başı Munzur 
dağına doğru çevrilmis rılan bu lıeyke
li sordum: 

- Mezırdır •.. 
Dediler. 
Dersim mezarları hakkında bana şu 

maltı matı vermişlerdi: 

'"Mezarları üzerinde hiç bir kitabe 
bulunmaz. Mezar taşlarına çok itina 
ed:rler. Hemen hepsi yekpare taştan 
yapılmıştır . • İki ayak üzerinlde durur 
at şeklindedir. Bu taştan heykelin iki 
tarafına kılıç, tüfek, tabanca, at, ata 
binmiş insan, kuş, el resimleri hakke
derler. El ve kuş kadın mezarlarına 
mahsustur. Diğerleri erkekler içindir.,. 

Süleyman ağaya: 
- Mezarları niçin böyle yapıyorsu-

nuz? Dedim. 

Cevab vermek istemedi: 
- Bizim mezarlarımız böyledir ... 
Dedi. 

- Her halde bir sebebi olacak? 
- Sebebsiz olur mu? Bizim dede-

Jerimiz'den gördüğümüz böyledir. Biz 
de öyle yapıyoruz. 

- Kimlndir o mezar? 
- Bir Pakirelinin ... 

- Ozerinde bir tüfek resmi var, bu 
resim niçin yapılmış ? 

Sülemyan ağa söylemek istemedik
çe ben ısrar ediyordum. Çare bulama
dığını anladı: 

- Bu res:mdeki tüfek. ded~ burada 
yatan atdamı öldüren tüfektir. O resmi 
onun için bu koçun üstüne yapmışlar, 

ki ölen adamın çocuğu babasının inti
kan•ını ayni tüfekle alsın. 

- Peki Süleyman ağa, mezara ni
çin koç heykeli yapmışsınız? 

- Çünkü o adam koç gibi döğüşür 
dü de onun için. 

- Ya aslan gibi döğüşse? 
- O vakit aslanlı taş yapıiıraı 

- - Bu taılan kim yapıyor? 
- Ustalar .. 

- Yerli ustalar mı? 
GWUmsedi: 

- Elbette... Buraya nereden usta 
getireceğia? 

Heykeli tetkik ettim; yekpare taştan 

Y azan : Niyazi Ahmet 

Pakire Myü ağası Süleyman, mu
h.arririmizle konuşuyor. 

, 
Pakirc köyünde bir Dcrsimlini>' 

mezarı 

yapılmıştı. Usta bir elden çıktığı belli 
oluyordu. 

• • • 
Süleyman ağa ile konuşurken birden 

hava karaıidı. O kadar, ki bir an kaqı 
dağlar görünmez oldu. Etrafta derin 
bir loşluk, daha doğrusu karanlık sök
meğe başlamıştı. Hozattan saat onda 

çıkmıştık. Yollar tahammül edilmez 
bir hararet dalgası altınlda idi. Yük -
seldikçe hararet azalmıştı. Fakat bu-

Yirmi yaşında 
bir kız kayıp 

12 yaşında blr~ocuk 
üç gUndUr ortada yok 

Edime kız muallim mektebi son ıımıf 

talebesinden yirmi yaşında Nedime Uç g1ln 

evvel Şl§lide oturduğu evden çıkmış, Çapa_ 

daki kız muaııım mektebine gitmiş, bir daha 

evine d!Snmem1şt1r. Genç kızın nereye gitti. 

ği henUz anla§ılamamıştır. 

Bundan ba§ka Kumbaracı yokuşunda Ter. 
cuman çıkmazı sokağında 18 numaralı evde 

oturan Sıvas muhacirlerinden Serklıı La.. 
vazanyanın oğlu 12 yll§ında Artin Uç gUn 

evvel Galat.:ıda yeni girdlğf bir terzinin ya.. 

nında sigara almak Uzere çıkmış dUkkAna 
dönmediği gibi babaamm evine de gitmemi, 
tir. Btt da zabıta tarıU'mdan aranmaktadır. 

Yugoslav hUktl.metl 
aforoz edlldl ! 

Belgraddan bi~diriliyor : Yugoslav

yada hükmetle kilise arasında hakiki 

bir mUcadele başlamıştır. Kilise, P apa 

ile aktedilen son anlaşmanın tasdiki le

hine T'ey veren kabine ve parlamento 

azalarını afaroz etmiştir .• 

rada havanın değişmesi tamamiyle gay
rıtabü bir hadise gibi geliyordu. Süley
man ağa benim hayretimi farketmiş 

olacak: 
- Munzurda yağmur yağıyor, şim

di geçer .. 
Dedi. 
Aşılmaz bir duvar gibi uzayan Mun

zurdan eser yoktu. Duman her tarafı 
sarmıştı, Dekor, hakikaten haşmeti ile 
insanı bir an içinde bzşka bir aleme gö
türebilecek !derecede kudretli idi. Ken
dimi değişmiş, bir rüya aleminde san
dım. Bir aralık hafif bir yağmur çise
ledi; sonra dindi. Şimdi sis dağılıyor, 
karşı dağlar yavaş yavaş farkedilir gibi 
oluyordu. 

- Yağmuru götidünüz mü, işte ... 
Süleyman ağanın işaret ettiği tara· 

fa baktım. Gökyüzünden yalnız bir 
noktaya bir hilzme t eklinde mail bir hat 
iniyordu. 

- O yağmurdur .. Yalnız oraya ya
ğıyor.. ö bür taraflarda yok .. 

Bütün hayatını bu çıplak karlı tepe
lerde.ı karlı dağlara bakarak geçiren 
Süleyman ağa bana ders veriyordu. Ta
biat da sanki kaqımda tatbikatını ya
pıyordu. 

Ağanın biraz. evvel söylc-diği sözü 
düşünüyor : 

- Söylediği çıktı. 

D iyor ve gene kenidi kendime dU
ılince:ne ilave ediyordum: 

- Elbette bilir.. H er gün gördil
ğü şeyler .. 

Ben böyle dUşUnürken yanımda 

yilrliyen ağa : 

- Allah, Allah ... 
Diye söylenmeğe başladı. 
- Ne var? 
Diye sordum. 
- Tuhaf fCY.. Bak kar da yağ

mış .. 
Karşrmızdaki tepenin etekleri bem

beyaz olmuştu. 
Beyazdağda bir saat kaldıktan son

ra döndük. H ozata yaklaşırken sıcak

tan ter i_çinde idik. 

r 
Niyazi Ahmed 

(Denimde tetkiklerde bulunmuı 
olan arluidaınmzın bu tetkiklerine dair 
yazılarnun ilki 26 temmuz tarihli sayı
mızda çrkmııhr.) 

iÇERiDE: 

• Belediye İstanbul cihetindeki çöplerin 
de denize dökUlmeslne karar vermi§Ur: 

l/o Bir aydanberi Avıııpad& seyahatte bu.. 

lunan Sıhhat vekili Refik Saydam, Ro. 
manya vapurile bugün aehrimlze gelecektir. 

lf. Mllnhal bulunan Fatih kaymakamlığt. 

na Şile kaymakamı lhaan, Şile kayma._ 
kamlığma da RebJI tayin edllml§tir. 

l/o lat&nbul Nafia ba§mUhendisliğl.ne Na_ 

fia veklleti merkez mUhendislerindeıı Bed. 
r1 Tayin edilmlottr. 

• Bundan sonra blltUn polis teyldl&tı L 

mir ve memurlan merkezden tayin edile. 
cektir. 

• GUmrUk memurları için açılan kura 
bitmiş ve bugün imtihanlara b~lanmıotrr. 

~ Belediye yarmdan itibaren EmJntsnU ve 

Fatih kazalarında kalkacak olan sırt ve 111. 

rık hamallığı yerine kaim olacak arabaların 
tipini hamallar cemiyetine vermiştir. 

~ Lfman projelerinl hazırlayan !ngillz 
Klpp mUeıı.ııesesl sahip ,.e mUhendlslert btı 

11abah Londradan tehrhnize gelmiştir. 

* Liman idaresi hayvanların vapura alm. 
mam için sandıklar yaptırmqtrr. 

• Birkaç g1lndür oehrimizde bulunan Ma.. 
kalle Sultanı Salih blnt Galip bugUnlerde 
Mısıra gidecektir, 

• Yunanlı oyuncu Zozo Dalmıuı Mısırlı 

zenıtn bir RumJa evlenecektir. Yeni evlilerin 

~ :27 TEMMUZ - 193l ,.,,,,/ 

.sPall 
Paris sergisinde 

Dünya güreŞ 
şariıpiyonluğu 

Beynelmilel Parls 
sergisi mUnascbctile, 
l<"'ransızlar, Ameli. 
kan usulU serbest 
gürC11te hakiki bir 
dünya §8mplyonıu. 

ğu tertip etml§lerdlr. 
Seçmeler 3 ağustos. 
ta final ise 10 ağus. 
tosta yapılacaktır. 

Seçmeleri kazana_ 
cak olan gllre~ı;t. fL 
nalde Cim Londosıa 

kar§ıl&§acaktır. 

İki dömifinal maçı, 
Polonyalı Karol No. 
vlna'yla Yugoslav 
Zlkof ve Sırp Mac;L 
ye.ruıkl'yte Vladek 
Zbisko'yu !<arşı kar. 
oıya getirecek • 
tir. VlAd~k. dOnya. 
nın her tarafında. 

c;ok bUyUk muvnf_ 
faklyetıer ve bir ı;ok 
şampiyonluklar ka. 
:..anan ,;:ldden kıy_ 

mell bir gUreşçldir ve dUnya ~mplyonluğu.. 

na en bllyUk namzetlerden biridir, Kendisi 

halihazırda oehrlml.zde bulunan Bul Kumtu" 
m meneceri Zlblskonun yeğenidir. Diğer ta . 

Milli takım 
Yann Belgrada 

gidiyor 
Belgradda Yugoalav mil11 takımı ve Bel. 

grad muhtellWe iki müsabaka yapacak olan 

m.ilJl takımımız yarın akşamki trenle Bel. , 
grada hareket edecektır. 

Takımm kimlerden te§kll edileceği ve ban 1 
gl oyuncularm bu seyahate iştirak .edeceği 
hentlz malQm değildir. 

Galatasaray bayramı 
için 

Yunan güreşçi
leri getiriliyor 
33 Uncu yıldönUmUnU bilyUk bir spor hL 

reketile tes'it edecek olan Galatasaray kllL 

bünur; daveti Uzerine, gtlrC11 mUsabakalan 

için, Yunanlstanın en kuvvetli gUre§çllerin.. 

den memleketimizin çok iyi tanıdığı, Piris, 

Sallis, Zaharyadis gibi,. Berlln ollmplyadm. 

da bile muv&!faklyet göstermi§ gUreoçller -

den mUrekkep yedi kl§llik bir takım tsnümUz 

deki hafta lstanbula gelecektir, 

Müsabakalar 31 temumz cumartesi, 2 a. 
ğuatos pazartesi günleri Tak.sim ııtadmda 

yapılacaktır. 

ntklhı Tl1rk medent kanununa göre §Chri. 

mtzde yapılacaktır. 

lf. Evvelki gece Tavukpazarmda arkadaşı. 

Sllleymanı öldüren KUlUstUr Fevzi, yedinci 

sorgu hlkfmllğf tarafından tevkif edilml§Ur. 

* Hamldlye mektep gemisi b\l hafta için. 
de lzmlre gidecektir. 

DIŞARIDA , 

~ Belçika kralının MllleUerarasmda daha 
normal iktisadi mUnasebetler tees.sUıı ede. 

bilmesi için para ıistemlnde yapılmasmı 

teklif ettiği değl:fkllk Fraruıada alkışlarla, 

lng11tercdo tereddütle karşılanmaktadır. 

lf. Emir Abdullah, İngiliz kamarasındl\ 
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TEMMUZ - 1937 

Hlcr1 : 13513 - Cemaz!yelevvel 18 

GUnr.şln dofu, u GUne3ln batı'' 

4,51 19,30 
Vakit Sabah Öğle İkindi /.kşam Yatsı lm11tt1' 

3,05 12,20 16,17 "19,30 21,2( 2 ,46 

~ 
raftan kendisine en mUhim raJdP.,. 1J11 t) 
Polonyalı N'ovina gösterilmek~ oJ'4 
pehllvanm Cim Londoıııa karfıl ıttfCSI"• 
finale kalacakları tahmin edilıxıe 

Cim LondO~ 
Yunanislanda gaP 

maçta 11' 
Hollandalı gilref~11 
de tayyare oyu 

ile yendi ~f 
Atina 26 - Cim Londos • pa,de~ fi 

re§i dün Panatinaikos ıtadyoDlun ,JI 

mıotır. ytrd tllf'l 
Stadyuma 70.000 den fazl& ııe ~d,;1 

mıştı, Felemenkli Pader Plad 1'0~..J 
betle pek kuvvetli görUnUyordU. a4I ~f 
sert cereyan et.ml§Ur. Pader Pl~'.rl 
1lç defa ringden d.Ip.nya firJa t1l ,,,S:A 
dinci devrede Londoa pek fidde 

1 
rf"-" 

geçmlı Pader Plad.I Uç dei'a rln~,.I 
takmı§tır. Bu devrenin 8 ind-~ .,, 
Londos huınmı sıkıca yakalJY-' ~ ff; 
tayyare oyununu tatbik etıni§ ve ,tJf9 
el dakikada sırtmr yere geurerelt 

mlştir. ~ 

MacaristanC.l8ıııı 
Bir su topu tal<' 

geliyor 1.,sıı ~ 
Su sporlan tederaayonu :a&:ae-1~/ 

spor klllbU yüzme ve su topll ,r>''" 
tan bula davet etmlıUr. 21 ve 2~tJf· ~ 
Macarlarla iki mUsabaka yapıl oı.O , 

MUaabakalarm hazırJanm&kı- ~ 
tıtadındak! havuzda yapılmUl iJı 
dır. 

' "' . .ıll'~,., 
Fil!stinln tak.illmi projesine JJJU~ Ol 14""~ 
mtı olduğu 1U re tinde Deri ııurUlııı dl' il" ,ıı 

. rı Mavera! Şerla bUkdmetl rııatlfe dlP~-" 
ettırmlıtır. Emir, kimsenin ]<eJl J.!Oİ 
babtakl fikrini aorm&mlf 01dutıııı0, 
etmektedir. Emir bu taksiın pr0:1'1 ./ 
arızd ır .. .J1 fi"'._ 
~ Şarki Erdün kabinesi pek rs;,-~ 

fa edecekti . • Halen ba§vekU '::!ı,ttC ~ 
h!m P&f8. Hqemln yerine nıu ıcd'· ..,,,, 
rinden Rqit Pqa Mat!ay geleee,; '1' 
p&§a, Sabık trak ba§vekill ceı.ııJl ~ ~ 
!ayın karde§ldlr. Yeni kabine. ~ 

ıır· 
ErdUnlUlerden terekküp edecek ş-t-' 
kabinede ise aJtr azadan dördü .~ 
ıu deği:dlr, ısıı et"( 

lf. lngillz maliye nazın sır J~~ , 
Avam kanıaraamda. ırak bÜ!<(l ~ ~ 
yakında Londra piyasasında tıtr ,ısıl ./.. 
glllz liralık bir istlkrA.z aktedece ";t'_ '( 
mi§ ,,.c İngiliz hllkQmetinln bU tfl r'd 
kında tamamile mutabık buluııdU / 

eylemiştir. e~ ( 
~ Pamte nehir nakliyat ışçll~ 

tehlikeli bir gekll aldığından hO f 
vctıerl müdahale etmektedir. '!' / 

lf. :Mısır mebusan mecl111I ,.urıd;ıl,l 
sır dostluk muahedesini ta.sdll< ~.Al 

• Klşlt :Markonl ölUmünden e .,., j 
da kısa dalgalara alt mUhlın bfr ,ıd"ji 
!unmuş ve bunu yalnız Muso1iJ1l>'8 
tir. 



Telsiz tecrübeleri yapbğt meıbur tataayo. 

nu da. bu evden a.z ötede bulunuyordu. 

Kendi yab Elottra. ile bu ev &r&11mda. d&, 

telııiı: konu§Dlalan iki taraflı yapılabiliyor. 

du. Daha o zaman pek u klm.eeler böyle 

bir mazhariyete ertoebllml§lerdL 

Gene Markonl aayealndedir kt, bu !ngillz 
kızmm §imdi ölmU, bulunan anneai, telaiz 

tarlblnde mUhlm bir rol oynamıotır. Radyo 

lelefonile A vusturalya ile konup.n ilk k.ı.. 

dın, o kızm annesidir. Avuııturalyada.kl hem 

şirelerlne radyo tele!onlle ııellmlar ıönder. 
miıU. 

Markonlnin sabık nl§anlıaı Payntere intı. 

balarmı eormuıtar; daha Uç gUn evvel bir 

başkuile cvlenmtı olan kız §Öyle cevap ver. 
mlş: 

- :Markonlnln ölUmUnU lıu aaat~ duy. 

ma.klığlm cidden çok hazindir. Babamın 

çok bUyUk arkaı:!B.§t ve bUyUk bir adamdı. 

Markonl ilk defa bir lordun kızmı almt§,bU 

izdivaç 1924 de tesholunmuıtur. 1927 de 
Kontea Bezzl • Skall ile evlenmloU. 

lstanbul konuşuyor 
~ gtuPlar,(B~ tarafı 3 Uncüde) 1 

'?' 8erinlern ~gazın serfo rUzga • 
a...,lt'abyad ege çah~ryorlardı. J 
'"'llld an Yenik.. · 
~lhı e daha gar· oye gıden yol ü-

1.Yorctu ıp manzaralara rast 
l'oı Ilı · 
~ eı){ ~tindeki binaı 
~ b tnayolar i . ardan çıkan, 
do.. . lr Sok · g ~'nıış kadm ve er -
~ıe · lllsan, rıht 

liu ıı~~~Yorlardı. ırn kenarından 
' - Q.Qa Yolun k 'obııı:?rle gelip k enaı:ına ı:elcilmiş, 
~ 'ı auıa.rına a ta endılerini Boğazın 
,.... \iıel': nlar da eksik d v ·1-

sütunlarında, bizim köyü yazacaksın 

galiba. ..• 
Ba§rmı salhyarak tasdik ettim. O 

zaman koluma girdi. 

- Gel! dedi. Sana gittikçe köhne -
leşen, gittikçe kötUle.§ell zavallı Ta -
rabyanm dertlerini göstereyim!.. 

Ve demindenberl yalnız, eğlencele
rin! tetkik etiğim bu semtin biraz da 
dertlerini görmek ve dinlemek Uzere, 
ters yfuıü döndük, hızlı hızlı yürüdük. 

HABERCi 

''ll')l_, nde pi. . egı 

~\~~ığı T aJ ~JYafetıi genç kızla- N af 1 a Ve kı· ı ı· m ,. z 
.{lıa~l'ihlnıc a:a ya a.sfaıt yolunda, 

"\:;ı gıden bir ğ 
~i · kayma) oldu. e lence de 

~ ıa Cirenıerl b 
lıı b· erken e, alık tutanları 

ır uzun boyl . 
~ genç görau u, grı pantalon-
)\ı~ ge~irrn· m. Ayaklarına iki 

arı d % asfaltta k.. w 

~ b· olaeryordu :a· ~ aşagı, beş 
~~ C ıııikıetıi b" . .raz sonra ya -
1 aıat ır arkad 1 teıı .ilaarayh bi 8.§t sokuldu. 

ı t ç b Sikletin ar~ sporcu idi. Paten 
b aı~ı tek; Pedallar IU!~ı tuttu., bı -
. et O d I ÇC'\TirmM 
f.i~?:...U n e, patenı· "6e başladı. 
1~l'in :: .. asfaltta bU ~ genç arkada, 

'ı:ı:::' ~Z::len kaybo~ bir hızla iler
fa~a ' ll~~esinı bilnı u a.r. 
~~le~·e:~z~ı olduğu : IUnnıa, güzel, 

'11ara 1dı bu... a.r da garip bir 
~iller b.Yada toz to 
~Ut de vardı. PraJt içinde eğle -

t ., anın k·· 
"de UçUcUk k 

~eı,.k~ı~ğaçlıkh bir ~YUnun nlhaye -

Berllnde meçhul 
asker Abidesine 
çelenk koydu 

Berlin 26 (A.A,). - Alman ajanaı bildlrl. 
yor. : 

Türk Na!!& vekili Ali ÇeUnkayanm Ber. 
lindeld ikameti hakkında te!air:att& bulunan 
gazeteler, müteaddit vesilelerle enerjik bir 
faallyet göaterml§ ve, Berllner Lokal .An.. 
çayker gazetesinin yazdığı gibi, kabinenin 
en mUhim erklnmdan biri ve Başvekilin u. 
zun rnUddettenberl meııal arkad&.§I bulunan 
TUrk rnlııa!lrlnin lly&kaUnt tebarüz ettir. 
mektedlrler. 

Matbuat, ÇeUnkayanm lsUklll mücadeleııl 
zamanmd& l11Uklll mahkemeııl rel81 aifatL 
le oynadıtı mühim rolü bllha.sııa kaylt ve 
i§aret etmektedir. 

Doyçe Alkemayne Çaytung, TUrldyenln 
mUmesatline yapılan harareuı kabulU kay_ 
dedi yor. 

Berllner Tageblat, ÇeUnkayanm demlryol. 
lan, limanlar ve sivil hava işlerini ihtiva 
eden Nafia :vekili m!atıle olan lly&kat ve 
meziyetlerini tebarüz ettlrly0r ve kendisinin 
TUrk hükOmeUnln en kabiliyetli aza.smdan 
biri olduğunu bildiriyor, 

tı icar> t.de bir Plll'k eYdancık Yar .. 

~1l1Uğu Cd~ken, §Un:IU'a.k kullanılma 
gaıgeler <lndıran bu ?ir harabe ve 
)il.kın ~ilde l2 _ 

18 
~l Yerin ağaç 

~llkıa~hn bir fu~ı:larınaa elliye Berlin 26 (A.A.) - Almany& Nafia Na. 
~ 1 gördliın y 1 topu ile oy- zın, bugün Türkiye Na!la Vekili All Çetin. 

Meçhul asker Abidesinde 

()Yunı · a.nJ.ıu-ın.a. sokul- kayayı otelinde ziyaret etmıottr. 
~"lrıp ~hiç boznı Ali Çetlnkaya, bu aabah, meçMl a.skertn 

le... etratıa,.,~. adılar, başlarını Abidesine merulmlc çelenk koymu§ ve mu. 
~ ~qıa, ha.kın teaklben ihtiram kıtaamm yaptıtı geçit 

İlıab Iyorlardı. resminde, maiyetindeki zevatla beraber ha. 
...... h ,,~ lrt 

'llo lliztnı Yarı bir~ . Zll' bulunmu§tur. Bu mera.sime TUrldye bu. 
~'1-r sahanı köYlin Us i.l!ıne SOrdum: yük eı~ıııııo Berlln kumandanı da l§Urak 

it~e~~n l' 1Z Var anı t tar:arrnda bir etmııterdlr •• 

: hural'a IUıar. nur~a, ~ımdi orası ---------------

t'tı lıtıdan geldik d . golge de onun 1 ki kavga 
~w: Sonra ' edı. 

~ı ''4diirn "anuı-u i iki ki l 1 d let.ı 'n onun.: lsıteİenı skeleslne doğ Ş y 8 r 8 8 D 1 
; doıtıydu hirıbtr Çe ~ .~Rrşısındaki 

b~. u ıuk u. e luks otomobil 
,""la 8 QI 
bııı n s"r· ı •Ornob·ıı . 

lltıtl 1 
• kı erın ·· .. 

Tarabya.da Baltacı sokağmda 10 nu
maralı evde oturan 18 yapnda Hüseyin 
dı:.in akşam üzeri Tarabya caddesinde 
Sovyet tebaasından 19 yaş•ooa Alek-g9.., lıkJa Yatetu 'k· onunde oy • 

"'l!> L tt y l l fak" v 

~~i ~~dı erıe teı:zki ~ çocugun si ile kavga etmiJ, Aleks:yi taıla başın-
bıl'<l ltıeJc~ dalgın d 1 

1 ettıkleri çok dan yaralarruıtrr. 
tıbıre I> 8.tkaa ~ grn seyrederken 

llı~~a karşıma~ :.~llldan birisini, 
IJ\U-ıı.d aııa.ıı d '>ordum. 

a. ' edl, ne .. 
~ıı.... ışın var se -
""'I\ g() \t tı foto ~erirıı bo 

b(~ h~tra.r lllaki ~ııunıda asılı 
h..' -'- lrb.... nesıne d"kti . 
-~~'lllacııın -ııış gibi: ı . Bır-

' .. 'anıad 
~\h... - ırn, diye gülmiye 

-~ ''lsta.nbuı 
Konuşuyor., 

Kavgayı ayırmak üzere aralarına 

58 yaşında Yugoslav tebaasır.dan Ya
ram girmiş. Hüseyin bu müdahaleye de 
kızarak ihtiyar adamı demirle sağ elin 
den yaralamıştır. 

Akbıyıkta da bir vaka olmuştur. 

Akbıyıkta oturan 12 yatında Hamdi 
Arkadaşlarından Feridun ile kavga et
miş, Hamdi teneke parçasiyle Feridunu 
sol kolundan yaralamııtır. Feridun Cer 
rahpafa hastahanesine kaldmlmııtır. 

Tefrika numarası : 4 
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Provam seferi dönü9ünde 
Barbaroıun filoıiyie latan· 
bula gelen Fransız: papazı 
Jerome Maurandın hatıralan 
ve seyahatnamesi. 

i ....... , .......• ................ 
NakDeden: 

Reşat Ekrem KOÇV 
Daha 25 ağustosta, Doria filosunun 

Marki del Vesto ve Savua ldükasi:yle 
beraber Ville Franche limanına geldiği 
öğrenildiğinde, ki müthiş bir fırtınaya 
tutulmuş ve dört galerini kaybetmiıti. 
Polin vaziyeti Barbaraa paşaya ar.zede
'l'ek düşman donanmasının mahvedilme
si için bir fıraat çıkmıı olduğunu bill:lir
mişti. Barbaros, bu haberden memnun 
kalını§ göründU. Fakat itiyat ve !detle 
ri haricinde o kadar ağır ve ihtiyatkar 
hareket etti, ve sonra, Doryanın Uzerine 
gitmekten o kadar çabuk vazgeçti ki, 
kaptanlar ve sancak beyleri evvela ta· 
accüb ettiler, sonra da bıyık altından 

güldüler. Barbrosun Dorya ile idam -
pklı hareket ettikleri aöyleruneğe baş
la~ı. O zamanın efkln umumiyesi, 
filhakika uzun yıllardanberi, iki amiral 
arasında çok arla bir dostluğun mevcu
diyetine inanryordu. Dalmaçyada Cat
taro valisi bulunan Bembo Griammetto 
mefbur akrabam P.ietro Bembo'ya 27 
ikinci tqrln 1539 da yazdığı ~yam 

dikkat bir mektupta, Barbatoaun kadır 
gasınldan yeni kurtulmuı Gı:iar.noto Pu
giadols adındaki Banelonlu bir tapan • 
yola esirine atfen ıu aatırlan yaztıl1JtI: 

''Bu adamdan Prevezede iki donan
ma arasında neler cereyan ettiğini aor
dum. Dedi ki, Türk !donanması bizim 
donanmamızdan iki gün evveli bu nok
taya muvasaletinde, Parga tarafından 

bir frikete geldi. Söylenildiğine göre 
Doryanın donanmasından kaptan Slar
con taraiımlan gönderilmiıti. Karaya 
iki adam çıkardı. Bulardan birinin 
adı topçu Antuvan .idi. Eskiden de Bar
barosun esiriydi. Bunlar Parga sahili
ne çıkar çıkmaz Türkler tarafından 

kaldmlld.t. Barbarosun huzuruna geti
rildi. Onlar da fevkal~dc gizli tutulan 
mektuplan Barbarosa tevdi ettiler. Bil
tiln donanmada deveran eden şayia, 
Doryarun Alarson vasıtasiyle Barbaros 
ile münasebette bulunması idi. Bu a
ldam ilave etti ve ''Karga Karganın gö
zünü oymaz,, dedi. Zira Barbaros Dor
yayı bir kere mahvetae, sultanın nezdin 
de artık kıymeti kalrruyacaktır. Ayni 
suretle, eğer Barbaros mahvolacak o
luraa, Dorya da imparator yanındaki 

büyük ehemmiyetini kaybedecektir. 
Her ikisinin de menfaati harbin devamı 
idi, ve anlatarak, itlerini pek mükem
mel görüyorlaıidr. Mustarip olan sade
ce zavallx memleketler, birçok hıristi

yanlarla Türklerdi. Zatı devletleri bu 
iki meşhur kaptan hakkında bu adamın 
ne dediğini iJittiniz. Bütün cihan bu
nun bir hakikat olduğunda müttefiktir. 
İstanbul'ıdan gelen bir zattan da ayni 
sözleri işittim: "Bu Andrea Dorya kö
peği isteseydi Türk donanmasından 

kimse kuTtulamazdı. Fakat Barbaros 
ile anlaırruıtı. Harp etmek istemedi.,, 
dedi. 

Barbarosun bütün erzakı temin edil
'dikçe Toulon'da kı~lamak istiyordu. Ge 
ne Polinin faaliyeti ile birinci Frapsu,·a 
Türk donanmasının peksimet ihtiyac.
nm teminini üzerine aldı. Bir şart ile 
ki, adamlarının alUfesini aldığında bede
lini ödemeğe ve gelecek ilk baharda 
Fransa kralına yaıdımda bulunmağa 
söz verecekti. Mevsim ilerlemişti. Di
ğer taraftan Tunus sultanlığını zaptet. 
mek fikri, Barbarosu Tolunda karşılama 
ğa meylettiriyordu. Polin bir defa da
ha kazannuştı. Fakat ne yorgunluklar 
bahasına kazanmıJh, bundan baıka bu 
mütkü11erin aTdı da bitmiş değildi. 

İkinci teırni ayında, Barbaros, adam 

9. i ? 
, _ , T 

= ... 

Barbaros devrinde 

!arının alçf esini vermek üzere Fransa 
kralml-Jan bir miktar ödilnç para istedi. 
Potin, kralın vaziyeti maliy~ini pek 
güzel biliyordu. Bu sefer Barbaros, 
Marsilyadan Toulona gönderilen pek
simetlerin bozulduğundan §ikayet etti, 
tehdit ile karışık, peksimetlerin Tou
Jonda yapılması için buğday istedi. Bu 
son talep yerine getirildi. Fakat kolay 
bir iş olm3dr. 

Bu muazzam donanma, ~ehşetli mas 
rafları mucip oluyordu. Tolunda en 
aşağı 110 kadırga vardı. her kadırga 
24 oturaktı. Her küreği en azdan üç ki
ti çektiğine göre bir kadırga.kia 144 kü
rekçivardı. 110 kadrrgada 15,840 kü
rekçi bulunurdu. Her kadırgada on se
kizi zabit olmak üzere 60 tane de ge
mici vardr. Bunlar da 6600 kişi tutu
yordu. Kürekçilerle beraber mecmuu 
22.440 kişi idi. Bu kadar adamın bir 
aylık peksimet ihtiyacı, bir kantar elli 
okka hesabiyle 13,100 kantar idi. Bu 
hesaba, İspanya sahillerinin yağmasına 
ve Cezayire gönderilen çektidlerle di
ğer bir kısım gemiler dahil değildi. Fa
kat bunlardan başka d onanmada 1000 
sipahi ve 6000 yeniçeri bulunuyordu. 

Bunların da bir aylık pelrs:met ihti • 
yacı 4200 kantardı. Bu surf'tle umumi 
yekOn 17,660 kantara çıkıyordu. Bu 
30.000 ki:şi birinciteşrin, ikınciteşrin, 
birincikanun, ikincikanun, ~ubat ve 

mart aylarını Tolun da geçit di. Pek~ • 
met imali de 105,690 kantara çıktı. Bun 
dan başka, dönüşte bu büyük donanma 

Nisan, Mayıs, haziran, temmuz, ağus. 
tös ve eyh11ün bir kısmını açık denizde 

geçirmek mecburiyetinde idi. Bu be§ 
ay için de yölluk peksimet ihtiyacı var 
dı. Polin bunu 87.000 kantar tahmin 
etmiıti. Bu suretle umumi yekun 
1~3.400 kantarı bulacaktı. Halbuki 
Fransakrah bunun ancccak, 840000 kan 

tarını temin edebildi. Bir kısmını Bar
baros ile kaptan Polin tedarik ettiler. 
Masrafın bÜ}':ik bir kısmı da Provans 
halkına yüklendi • 

Bu srrada imparatörun adamları, bu 
seferden vaz geçmesi ve istanbula dön 
mesi için Barbarosa 40.000 altın ekü 
teklif ettiler. Barbaros, yardım için ve. 
rilmiş Türk sözünün para ile geri ah. 
namıyacağını bildirdi, teklif:i redetti .. 
Denizden ve kara.dan hücuma uğramıı 
olan imparator, Fransa krallığının za
yıf karakterinden istifade etti. 

1544 bahan, kayda değer hiç bir ha. 
dise olmadan geçti. Barbaros, ltalyada 
imparatora kat'i bir ldarbe indirileceği 
ümidini be.liyordu. Fransa kralı ise, 14 
nisanda imparatorla yaptığı son muha. 
rebeden sonra, bir kere daha sözünden 
dönmü, Şarl ile sulh müzakerelerine gi
rişmiş ve Türk donanmasının istanbula 
dönmesi için de izin vermişti. 

Barbaros bunu öğrenince bir yanardağ 
gibi kökrcmişti. Adamları Polini yaka -
la!:lılar. Kralın kadirgalarını ve diğer 

Fransız gemilerini müsadere ettiler. Fa. 
kat Polin soğukkanlılığını muhafaza et. 
ti, hem kendi başını, hem de Fransa kra
lının İstanbuldaki mevkiini kurtarmak 

için yeni bir maceraya atıldı. Türk dd 
nanmasının Fransa sularına gelmesi 
Kanuniye büyük masraflara malolmuş. 

tu. 
Hiç bir kat'i netice alınmadan da dönU. 
y6rlardı. Kanuniye hesap vermek ıa 
zımdr. 

Potinin Türk dona11masının ref aka -
tiride beş Fransız kadirgasiyle istanbula 
gideceğini ve Türk hükümdarına, sö • 

zünü yerine getirmiyen Fransa kralı 

namına hesap verece~ini bildirdi. 

Elçi ile maiyetini affetmek, Kanu
ninin büyüklüğüne kalıyordu. Bundan 

dolayıdır ki kendisiyle beraber ista11-
bula gidenlerin cesaretlerini kaydet 
mek lazımdır. 

Papaz Jerome Mourand bu tehlikHi 
seyahate, ıarkt görmek arzusunun 

şiddetine dayanTrruyarak bile bil;-abl· 
rruşh. Polin de böyle gönüllü yol arka. 
da~larına muhtaçtı. Fransız elçisi, Bar-

barostan İtalya sahillCTin~ ... ve adala • 

rınu · arzu ettiği gibi tahrip etmesini 

rica etti. ikinci Süleymarurun amirah, 
dost Fransarun ( ?) son arzusunu da 

yerine getirmek nezaketini gösterdi .. 
Zira Fransızlar, Barbarosun istanbula 

avdetin!den evvel imparatoru sulha ic. 
bar etmek istiyorlardı. 

Bu tarihçeden ı:önra Jeröme Ma 
urand'ın ''İstanbul seyahatnamesi., nin 

nakline başlıyabiliriz. Yalnız şunu da 
kaydetmek isterim ki; bu eski İstanbul 
seyahatnamesi üzerinde, bizim vesika 

ve kaynaklanmrzla karşılaştırarak ta -
rihi bir etüt yapmak istemediğimden, 

tenkit ve izah edici notlu ilave etme • 
dim. Bu şayanı dikkat seyahatnamenin 
en canlı yerlerini sadece naklettim. 

(Devamı var) 

Şüpheli 
iki ölüm 

Adllye iki hAdlse 
hakkında tahkikat 

yapıyor 

Cağaloğlun:3a doktor Kazım İsma
ilin muayenehanesine giden bir kadının 
üzerine fenalık ge1mis ve sonra.dan ismi
nin Cahide olduğu ;mlaşı13n hasta der· 

hal Haseki hastahanesıne kaldmlmış

tır. Fnkat yapılan tedavi boşa gitmiş, 
Cahir~c orada ölmüştür. 

Tabibi adlinin gösterdiği lüzum üze
rine cesed morga kaldırılmıştır. 

Diğer ölfim 
Taraçadan tdüştüğü söylenen s~ksen 

yaşında Knrasu adlı bir ihtiyar da, Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırılmış, fa • 
kat ldün ölmüştür. Müddeiumum!lik, 
bu ölümU şüpheli gördüğü için tabibi
adli Enver Karam hastahaneye gönder
miş ve cesedi muayene ettirmiştir. Dok
tor zahirde ölümü" icabettirir hiçbir 
yara ve bere görmediği için cesedi mor
ga kaldrrtrruştır. Alınacak rapor vazi
yeti aydınlatacaktır, 

' 
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fertibath olan. ipleri çe" tim • Perdeler 
kadının üzerine düştü. Onu iyice sordı. 
- Ben, senden başkasını iste:niyo. 

rum ! diye, dudaklarından bir yalan dö. 
küldü. 

Fakat bunun yalan olduğunu. iki. 
ıniz ıue anlamış gibi idik ... 

Aydanın, hafifçe gülümsediğini ,gör. 
düm .. 

• • • 
Bu seyahata çıkmak meselesi, genç 

•damı, gi!nden güne işğale ba~lamıştı .. 
Fakat aradan epice zamanlar geçtiği 
halde, Papa bizim seyahati tehir edi
yordu. Bunun sebebini çok geçır~den 
anladık; 

- Ayda ..... 

n~i~i büyük bir istipdat altında 
tutuyordu. Sağa baktırmayor, sola bak. 
tırmayordu Osmanr .. 

Çok mahir bir kadın olduğu için Pa. 
payı avucunun içinde oynatmağa baş· 
lamıştr. Osmanın kadın şefkatine ve dık 
kati~e ihtiyacı olduğunu söylüyor, ge. 
cclerı onun odasına gitmek müsaadesini 
alıyordu. Harem hayatınlda xaşa.yacak 
olan müstakbel bir Osmanlı padişahının· 
kadın muhitinden ayn yaşayamiyacağı 
nazariyesini Papaya da kabul ettİTmişti. 

Bunu içindir ki, sarayın içinde, Os. 
Osmanla Ayda, adet:ı bir karı koca ser. 
bestliği ile yaşıyorlardı. 

Osman: 

- Şunu öldürmeliyiz! • diye telki 
natta bulundu. 

- Söyledim, ç~uğum! sen neyi ten 
sib edersen ben onu tatbik ederim. Zira 
sen minareyi çalarken kıJıfrıu da hazıT. 
tadığını öğrendim. Ne yapalım. 

- Boğalım. 

- Zehirlemek daha iyi değil mi? 
- Hayır! Çünkü, buna imkan yok. 
- Niçin? 

- Dikkat etmiyorsun? Bu kadın ale 
lade tabakta yemek yiyor mu, başkası
nın fmcanile su, şerbet, şarap içiyor mu 
Ba§rna günün birinde bir şey geleceğin 
den korkuyor. Biz de onu zorla yakala 
yıp ağzına zehir akıtamafız. Bunu ya 1 
pamamamızın bir sebebi, kendisinin fev 
kaladc kuvvetli olmastdır. 

- Ne yapalım öyle ise? 
- Söyledim ya boğmalı. 

- Fakat boğmak ôa muhataralı olmı 
yacak mı? Çünkü yine aynı kuvvet me 

gecelerinden birini yc.şadıktan sonn, ııı 
hayet, !Şığı söndürdüler. Yattılar. 

Biran sonra, bir bahane ile Ayda, ya 
taktan kalktı. Dışarıya çıkıp tekrar dön 
GÜ. Yatağa girdi. 

Ben işaretin verilmesini bekliyordum 
Zira, tam o esnada uçlan elimde bulu 
nan ipleri çekecektim. Peredlcrin yanın 
da yaptığımız tesisat öyleydi ki, yata· 

ğın çarıaflan da, perdeler de bir an için 
de genç kadının yatağı üzerine ka'>ana· 
caktı .. Bunlar önun üzerine sarılacaktı 
ve biz, ikimiz birden hamle edc-rek Ay 
dayı gık bile dedirtmeden boğacaktık .... 
Verdiğimiz karar böyle idi... 

- Peki amma sonra nasıl bu İ§i Papa 
ya izah edeceğiz ? diye sörduğum vakit 
Oaman diyordu ki: 

- Ben adamın en sc.dık muhibbini bi 
le gözü önünde ö)dürdüm, sea çı!cardı 
mı? Aydadan ve dige;r insanlardan faz 
la ben Papaya lazımım. O bunu anlı 
yör .. Benim her şeyimi mazur görmeğe 
mecburdur. 

Binaenaleyh cinayetimizin hesabını 
vermek hususunda bir korkumuz yok 
tur. 

Ayda her gece bu Silatte uyurmuş, fa 
kat, ~ gece her nedense uyumayordu. 
Dışarı çıkıp da avdet ettikten sönTa da 
Osmanla sevişmeleri devam etti. Berı 
nafile yere, bekleyip durdum .... Zira ip 
leri çekseydim, Osmam da Aytda ile be 
raber sarmış olacaktım. 

Nihayet, sabaha karp idi .. Bekledi 

ğim işareti aldım. 

Dölaptan çıktım. 
İpleri çektim .. Artık Aydanın yata 

ğrnda yanlız Jlduğuna emindim. 
Osman: 
- Oldu, sardık, şimdi öldürmek sıra 

sı geldi. Çık dıtan. Mustafa! diye bana 
emir verdi.. · 

(Devamı oor) 

Dr. lhaau Sami 
TiFO AŞIBI 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kM, mu

afiyeti pek em.in ta.ıe aşıdır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

selesi var. Ayda ikimizi de yere serer .. ı;.----• kuruştur. 1 
- Bağlayıp boğarız. Uykudayken --------------

bunu yaparız. 
- Bir hançer daha iyi netice vcI'.mez . , 

mı ... 

- Belki, Fakat, şayet Ayda dev gibi 
kuvvetli olmasa;Hı Ya hançeri yeryc 
mez yıkılmaz da üzerimize saldırır, iki 
mizi de haklarsa?. Bunun yapması pel: 
muhtemeldir. 

- Evet! diye tastik etmek mec.buri 
yetinde kddım. Fakat nasıl yapacağız 

bu işi? Nasıl bağlayacağız. 
- Uyurken .. 
Bunun üzerine uzun uzlldıya ıi:Örüıı

tük ... Planımızı yaptık ve tatbike karar 
verdik. 

• • * 
O gece ben Osmana tahsis edilen o 

danın !dolabına saklandım. Orada gece 
yansının gelmesini bekledim ..• 

Osman ile Ay da mutad aşk ve alaka 
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197 - Genç erkek, otomobilde meçhfll 
~adına dog-rtı döndU ve nazlk!no bir tavırla 
sordu: "Kim oldu#Unuzu bana söylemfyecek 
ınlmnlz madam?,, MeçhCıl kadm Ce\•ap vere. 
eeğint, kendilerini ııofllrden ayıran cama 
\"Urdu, otomobnt durdurdu ve Valln~n hay. I 
ret Vl!I ıaıkmlığmdan istifade ederek araba. 
dan aUa.dıktan sonra kayboldu. 

HABER 
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J D A R F: E l' I : 
lstanbul Ankara Caddesi 

roıtıt ~utuıu 1 lıteobul 214 
Telgraf adresi: ısteobul HABER 

Yazı işleri teıeronu; 28872 
idare, 116n ,. : 24870 

ABONE $ARTLARI 

Sene ilk 
6 eylık 
3 aylık 
' •ylık 

Türkl11r l:cnrbl 
1.400 1\r. 2.700 l\r. 

1ao ·,, ı . .ı:ıo .. 
400 " 800 .. 
ı~o ,, soo .. 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Ba11ldıfı 11rr (l'Alı 11') '1atbaaıı 

Kibar 

19S Hcrber, yeol aldıfı bir ara.bayı dene 
mek Uzcre Kate Valmondu dava etU#i gUn 
hAlA. bu anlqılmaz garip maceranm tesiri 
altmdaydr. Fakat dU§Uncelerlnln seyri bir. 
denblre değişmişti. Şehrin haricinde bulunu. 
yorlardı. Ve genç kız, ona gizli bir mkmtı. 
eı olduğunu ııöyledL 

Şikayetler temenniler: 

Bakllamıyan 
veremli hasta 
AynalıçC§me .Al so7aık f9 7tımıara.. 

da oturoıı okuyuctdannı.1zdan Mehmet 
Yüksel dün matbaamıza gelerek ha. 
züı bir §i.kôyçtte bulundu. liariimi..."'in 
şikayetini mucib o1aıı hdise avnCJı vu 
k-ubulmu§sa esef edilecek bir haldir. 
Derhal tamir edileceğine şiiphc yok. 
tur. Kariimiz diyor ki: 

"21 y~ındn. dökrhci kardeşim Ham. 
di, bir buçuk aydanbcri Sürpagop has
tanesinde zatürrecdcn yatıyordu, üç 
gün evvel beni çağırdılar. Hastanızı çı 
karacaksınız,, dediler. Halbuki hasta 
daha ağırdı. Ancak sediye ile gidebi
liyordu. Onunla birlikte beni bir oto. 
mobile koyarak benim evime gönder. 
diler. 

Ben iki çocuk sahibiyim. Bakacak 
halde drğilirn. Bir t.ek odam \.'ar. Ken. 

di karyolama kardeşimi yatırdım . Biz 
kapı eşiğinde yatıyoruz. üstelik kendi. 

mize bakmaktan aciziz. Sıhhat müdür. 
lüğüne müracaat ettim. Mahalli bele
diye hekimliğine }labcr vennekliğimi
zi ve vaziyetin tetkik edilmesini isle. 
di. ,, 

Dedikleri gibi yaptık. J4'akat hekim 
bu hastanın vere molduğunu bildire • 
rek gitti. 

Şimdi vaziyeti tasavvur cdebilirsi. 
niz. Ben, hem böyle !'lari hastalıklı bi. 
rinin yanında, aciz ve.faJdr vaziyetim. 
le iki çocuğumu da nasıl koruyalım? 
Kardeşimin tekrar· bir hastaneye alın· 
ması lii.zımgelmez mi? Gazet.enfzle a-

it makamların dikkatini cclbetmenizi 
istiyorum. Çaresiz bir haldeyim.,, 

Yol ortasında taş 
"" yıgını 

Suadiye3e oturan Bayan Güzideden 

aldığımız bir mektupla ' y erumahııJle 
tramvay durak yerinde bir köşkün arsa 

arndan çıkarılan 500 çeMden fazla taşın 
kıımen yol üzerinde ve kıımen de otur
duğu kötkün karşısında pek çirkin bir 
vaziyette durduğundan bahıedilmek • 
te ve belediyenin bu taşlann kal • 
dınlmaımı sahiplerine ihtar ebneıi iı 
tenmektedir. Alakadarlann nazan dik 
katlerini celbederiz. 

Yeni neşriyat ------AR 
PIA.stlk S&natlıırdan bahseden memleketi. 

mizin yega.ne dergisi olan AR'ın yedinci 
sayısı zengin mUnderlcat ve güzel resimler. 
le lntıııar etmlıtır Bu sayıda: İhsan Cemal 

Karaburçak: Açık mektup - TürkAn ör!: 
Ankete cevs.p, NuruJlah Berk: Mlke!A.nj ve 
Davlt heykeli - Turgut Zaim: Japon !stan 

pıuıı - Remzi Oğuz Arık: Ankaradakl hat 
rlyat - NuretUn Ergüven: Sanat KWtUrU • 
nUn ana hatları - :Mahmut Ragqı Kösemi. 

h&l: Musiki - General Halllin Resim ecrgi. 
l!I - Rt!SUnt SabihB RU§lU ve 24 rcsirn; bu 
kıymetli yazıları bUtUn oktırlanmıza. tavır. 
ye ederiz. 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliği 

ne en tesirli bir ilaç SERVOIN 
clir. İhtiyarlara genelik yorgun· 

lara clinclik verir. Taşraya posta 

ile 185 kurus .. gönderilir. 

Sirkl"d Merkez Eczanesi Ali Rıza 

- Siyah 
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199 _ Herber ııordu: "Size faydam do. 
kunablllr mi, aziz: muhibbem '!,, Genç kız: 

ba§ını salladı : "Hayır, dedi, ba.ııa yardım 

edebilecek bir tek lnııan vardır - kimdir 
bu'! - Kara gölge!,. 

Bu beklemediği cevap Berberi Urperttı. 
200 - Genç kız devam etti: •'Bundan 

I -29- Nak~ 
- 00" 

Yazan: Moru UJblau 

Çırıl çıplak olan lznbella avukatın boY1tı. na sarıldı : • Şimdi heni arkaya ttl11 

dedi - Bir yerim acıyacak diye 
1'orkmayıo ... Daha kuvvetli •• iyi·~ ·;ıo' 

İzabella bir şeyin farkına varmadan - Neden yalan söyJiyece~.~ 
iki elini uzattı, bu hareketiyle nefis v·:.i. - Benden çifte kuırrrula~l1 ~iÇ 
cudunu da takdim eder gibi oluyordu. gitmek için ayrıldın değil ını· 
Patris, gözlerinde derin bir arzu ile, ay Patria kekeledi: 11 ar:l 
ni zamanda gözleri kamaşarak yaklaş • - O akıam kiminle o)dU~~~ıdııfl'? 
tı. lzabella mırıldandı: ı mak, hakikaten La Piyeröı u 

- Patris, VÜ<:udumun sana karşı ar. öldürmediğimi bilmek için .. · 1111, tJ' 

tık bir gizli tarafı var mı ki! _ Ve tzabcllayi bulunca, ğ~I ıııi:ı 
- Var .. En kıymetli. en heyecanlı rudın ve tekrar başladınıı de .

1 b. en ... 
ır tarafı! Deraguşunuzun sırrı! Bunu Ne feci şey .. Ne iğrenç §eY s . eııı'ı!> 

ben.den esirgeyecek misin? Dominik daha fazla söylıY ~# 
- EvveJce esirgemediğim bir şeyi S . d yordll· ti ustu. Patrıs e ıusu ıtettİ• 

şimdi csirgemeğe kalkışırsam münase • sonra karısının ağladığını far 
betsizlik etmiş olmaz mıyım?. nldarldı: Ut~ 

- Sahi mi?. Sevgili kumru?. Evvel - · 'le tıı r 
ce .. dediğiniz doğru mu? - Darılma bana Do01ını , t'yı? 

diyen bu cinayet hayaliyle ya 
- Hatırlamıyor musunuz' "Yeşil Ça. ldıJJtl' f 

yır .. r ... Sonra gelip siıi gö?"düğüm za.. dım.. Şimdi arbk kurtu ~at 
man beni tanımadın mı? .. Ben, sen ol. - Evet, fakat yeni bir ~\ir ıcıt1 

hasına.. tik kabahatin aynı .ıııır 
duğunu pekala biliyordum . fer' 

- inanmıyar.a~ım geliyor .. Hem bit. hat pahasına, hem de bu se 
mek isterdim. olarak... .~ ~ 

- Neyi?. - Kendimi unutmak, oyal'!'İJI if 
- Orada kollarımda olan:n kim ol • tiyacında idim.. Jülo'nun .~ 

duğunu ... Sen miydin, I a P.iyeröz mü? söyledikleri beni alt Ust etınl§ ,,:' 'dJ 

- Onu sonradan boğduğunuzu zan • - Fakat fena bir hareket il1 
nettiğiniz için mi?. şey unutturmaz.. .• 

V bo 
. ·ıA·•e ettı• •• 11 

- Evet.. e ğuk bır ıesle J ay pır 

İzabella bir kahkaha attı: - Rica ederim, Patris, ~·P:ere'I 
- Aziz dostum. dedi, müsteri!l olu. fecaatini anla.. Zaten k1f1 ~ . jıııiıe L.r 

nuz .. Size yemin ederim o cJdkikada bir betbahtız. Yeniden biribır ıe il"' 
cinayet işlemekten büsbü•iin başka mül edilmez ıstırablar yUkleı;;f~ 
şeylerle mesguldüı:üz. kımız yok.. Mevcud olalll ıt>lif' jf 

-Emin misiniz? . - Bu menhuı Jülo neden 

- Nasıl olmam .. Her §eyi hatırlıyo • renç sözler söyledi. , 
rum. . Sizin h?.tırlayama<!ığınıza da - Sen ne diye inanıyort""61ı! 
müteessifim.. - Kadınlar zaten daitna t[Jlpl 

- O gecenin hatırasını unutmama Hiç bir vakit inanmamızı iıt~, 
imkan y.:>k.. Yalnız bu hatıra biraz Görünen ıeylere bile inanıirn• 
müphem.... terler.. 

11 
~ 

- Sözleriniz hiç te lehime değil.. - Görünen §eyler her z;a~ tf' , 
- Bırakınız da kontrol edeyim kat değildir. Hem nihayet ıı:: / 
!zabelia bu sözler üzerine Patrisin sana, beni yeniden ınuztarı 

boynuna sarıldı ve dedi ki: h kk a ını veremez. . 61ıe - Mademki tekrar başlıycruz. Biraz Dominik bu sözleri, sesınd~ tci, fS 
mukavemet gösteriniz .. Taıram... Mü- 1 jdl 

kemmcl .. Şimdi beni arkayct doğru iti. 
niz. Bir yerim acıyacak diye korkma • 
yınız .. Daha kuvvetli .. İyi ... 

Lakin bu tecrübe uzun c;ürüyordu. 
Patris kendini kaybetmişti. Mmldanı • 
yordu: 

- Evet... Sensin ... Darling .. Koku
nu ... hareketlerini tanıyorum ... O gtce .. 
Evet .. Sen mişsin !. 

- Benim Patris. Bendim .. Seni tek· 
rar bulduğuma da memnunum. 

• • • 
Patris, karısını otomobilde buldu .. -Dominik çifte kumruların sahneye çı-

kıp dans ettiklerini görünce hemen 
kaçmıştı. Dominik derhal variyet: ön· 
Iamıştı. Bu hissettiği, fakat kar§ı koy. 
mak için elinden birşey gelmediği ha
diseden !dolayı müthiş bir kıskançlık 
duyuyordu. 

Patris otomobile binince, acemice 
dahi olsun bir mazeret bulamadı: 

- Affedersin, seni beklettim ... 
Dedi. Dominik kısık bir sesle ce

vab verdi: 
- Bir p.rtla affederim. Yalan söy

lememek şartile. 

centilmen 

2.00 

birkaç acne evvel ablam Dlana Univeraitede 
talebeydi. Bazı vaziyeUer U.Z:erlne, pro!eşör. 
!erinden birisine, ehemmiyetsiz telA.kki ettL 
ğl m&lOmatı ihtiva eden bazı mektuplar 
yazdı. Bu mektupları tamamlle unutmuştu, 
halbuki .•• 

201 - .... Birkaç gün e\·vel, meçhCıl bir -- ~ 

rin brr istimdad ile ı:öy em s 

ris başını önüne iğdi: . ı 
• beııı 

- Hakkın var, dedı, 
Artık bitti.. Tamamen bittİ·· 1' ti, 

- Onu bir daha görn'>İyece ?',? 
- Katiyent Ne onu, ne b' 
- Yemin eder misin? 
- Yemin ederim. ıcşt . ..,... 
Dominik cevab verecektı. ~ 

den bire duridu: ı• ~ 
- Bak, dedi, apartıınarı1~,lı' 
EvlCTine yaklapyorlardt· 1'i" 6(1 

metre kadar mesafe vardı. J)l"tt~ 
evlerin üzerinden görünen 

11 enÇ'~ 
Iarında aydınlık vardı. BU• PJ',trif~ 
den sarahatle gözüküyo~U· ·ye t p 

- Bu da ne demek~ ~0~tl 
Bu akşam hizmetçi i.ıinh! 
d.. .. ) ~f 
umu. Jr pO 

Z tm Muhaklc·'·ce '' - anne em. , 
Belki de Delbo.. Bizi te"'"

1 
t} 

olmasın? ~ıl 
- İmkanı yok. cürrnU '° ~f eb 

d 
t~1 

dan gayri bu saatte a arrı 

mez. Kanunda sarahat "'r. , #} 
(DeVafTJ 
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~ --- -- PARDA YANIN ocı u 
ıva~ın orada b -----------
~hıple }{on . ulunrnadığıru söyledi. k.ıı ı'drııı kapanma saatinden biraz ev· 
1
.':· l{onçini ç~~i uzun müdde: ger~ştü vcJ, Sentonore ~apısına geldi. 
Ç.hre&j biirk ~rıya çıktıgı zamaıı, Pardayan tekrar mırıldandı: 
du. u bır sevinç ifade ediyor- . - Anlaşıldı. Manastıra yatmağa gi· 

Rahip bir ın·· · 1 dıyor. Bu da pekala gösteriyor ki, Aku-
lbıtıldandı· Uddet d'üşünceye daldı ve 

1 
aviva hala bu rahiplerle gizli münase-

-- o . 1 b t b l in na §Unu .. ~t I.' u unuyor. 
san görU ıoytemeği unut•um ki · .l\ı aamafih. kapının kapanmasını bek-

l-'hı nce, a . • , 
• neyıe n Ynı zamanda duyar da 1c..!ı ve sonra geriye döndü. Sentonore 

llladernki g"e derse c!esiıi ! Jana geHncı>, t,,;j{~ğından -çıktı ve kendi kendine şöyle 
b Qrecek d .. 
oıt dik· • uyadabıhr. 

dı :rUnce Uz • 
§arıya " ,_ erıne Parfe Gular da 

iu :rı11;tı ve h · . 
~!knıaz 

1
_ apı.shanenın bulundu-

Scn n 8011;ağın .. .. d eni sok onun en geçerek 
Çıkmaz ağına doğru indi. 

tllatıt · tokaktan b' 
• 011u, b ıraz aynlınca. 

lıır • d Urnuna k . • • arn . adar çekılmıs olan 
rıu t it' • gızlend'ğ· ~ 
1. a ıbe ha 

1 
ı ı yerden çıkarak o-

ırn ki, bu ad~dı. Der.hal şunu ıöyliye. 
L l<atantık Pardayandr. 
"'Cfld' la gö J . ıne §Ö 1 . ~ CTi paı:Iıyor ve kendi 

._ ~ Ye dıyordu· 
diğ· . aııı olu • 
li •nı tözl . Yor da, hapishancrc gir-

01llrj '<>k eğrırnıc gördüğüm bu rahip, 
~ a ında b cbe11ii ulunuyor? 

"ap rn etti k 'ttdi: ve endi kendine ce-
...... çu . 

~kri 'nku ben· .. 
h . \len &o'- 1 rnukcmmclcn aldattı! 
"Pı&h 11;ağ1nd k' he ilneye a ı ev, yeraltı geç idil: 

t .. 11
• onun ~k • bağlanmıştır! .. öyle ki, 

k orcteJc apd.a.~v~n. so~ağın.dan girdiğini 
,_en, t• da gıbı cvın önünde hekler· 
11;ıp • rahat h 
'i tıtıniitil .ra at hapishanc •len çı· 

"rııı ... Şırna· 
lrı~ &İdip ha . ı nıesele anla~ılıyor. 
iL ttrneı· . Pıaaneyi yakından tet 

aç1 
1Yırrı ş· .. 

)'at 
11lllnlak 1· llndılık herifi f.!Özden 

~;ıt; azım Vak' ... b ... 
" 6a titr~· • ıa ışını ıtınp 
ı...: Yarın . ıgı besbelli anıa, ne oe ol
"''tncı· ııe ller d ti 1Yitn. e en başlayacağımı 
1· u lıt" 
.:.ıyOtd Uddet za f u. noı t ında Parfe Gutar iler-

arnbaçiı yollardan geçeTck, 

,. 
(!eta. 

- Rahip gibi yapalım. Gidip yatalım. 
Sen 'fono sokağından geçerken soka-

ğın ortasında duran bir kağıt gördü. 

B~lki de buna ehemmiyet vermeder1 ge· 
ço;:ı di. Fakat bu sırada, ayın büzmeleri 

l:ı.ı kağıdın üzerine dökülüyordu. Ve 
ko.kin gözlere malik olan Pardayar. bu 
r.a bakarak mırıldandı: 

- Mormartr başrahibesinin armaları 
ve damgası! Acaba, bunu rahip mı dü
§uıl;lü? Hele alalım da, belli ol~az ki! 

·Kii ğıdı aldı ve yeleğinin arasına sok· 
tu. Otele dönünce derhal bulduğu b•ı 

k!tP.ıdı okudu ve mırıldandı: 
<> 

- Kağıdı hamil olan şahıs, başrahi
ı,, ı.ir. emrile hapishanesine brrakıla
ı:ak ve onun· namına vereceği her emre 

ilı c.~ edilecektir! .. Doğr~su tesaıdüfler 

b:ım.ı güleryüz gösteri.yor!. tşte bir ka
ğıt ki, 'belki işime çk yarayacaktır. 

Ve memnuniyetle gününü bo1 reçir-

m. diğini düşünerek uyudu. 

Fardayanın bulduğu bu kağıt, Sen 

Juiyenin hapishaneye girmek için gös
terrr:iş olduğu kağıttı. Bu kağırlın so

ka\tta ne işi vardı? Bunu anlatalım: 
Konçini Sen Jülyenin yanından uzak-

ı.1 ~ır.ca, Orleo sokağındanberi kendisi· 

n: tıkip eden bir adam, Sen Eomas so
«cığma girdi bu adam Saettaydı .. Sen 
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iki rahip, tıpkı Bertiy gibı, o:lU da 
kaldırdılar. Bu rahiplerin önünde bir 
gardiyan yürüyor ve lambasile onların 
yolunu aydınlatıyordu. 

Çıktıkları kapının tani karşısında bir 
merdiven vardı. Rahipler bu mer•iiven· 
den çıktılar ve üst katta sağa dö!ldüler. 
Gardiyan, solda bulunan ilk kapıyı aç· 
tı. Kuru bir ot demeti üzerine uzatıl· 

dığınr hissetti. 

İki rahiple gardiyan, üç hayaltt gibi 
ortadan kayboldular ve genç kız tekrar 
derin bir zülmet içine gömülü kaldı .. 

Bir müddet sonra kapı bir daha açıl· 

dı ve bu defa. gardiyan yalnız 
içeriye girdi. Elinde bir paket 
Bunlar elbiseleriydi. Rahip bu 

başına 

vardı: 

raketi 

onun ayakları dibine attı ve çekilip git
ti. Karanlık tekrar heı tarafı sardı ve 
ko::kutu rüya geçmi3 olacaktı ki. genç 
kız kendisini kaybetti . 

Uyandığı zaman, kalın demir çubuk 
larla örtülü olan küçücük pencereden 
güneş girdiğini gördü. Başı iyice ıığır· 

]aşmıştı.. Hayretinden açılan ~e:derl,. 

etrafına bakındı. Bir ot demeti \i?erin· 
de vattığını ve elbiselerinin kar~~karı· 
ş·k bir halde ayakları ucunda oltluğunu 
gördü. 

Hii ·resine baktı ~e tanıyamadı Ha
~iki. vani p:s ve karanlık bir hücr~ için 
d• bulunuyordu. Bereket biraz av•hnlık 
t• ve küçük pencereden hava gir!vordu. 
Aksi takdirde duvarlardan sızan pis k•)
kuya tahammül edilemezdi. Mobi!ye na 
mına hiçbir şey yoktu. Köşede hir testi 
duruyordu v~ bunun üzerinde sİyilh hir 
parca ekmek vardı. 

Peret ağlamağa başladı ve h·t.:ktra· 
rak şöyle mıoıdandı: 

- Heyhat, bu rüya değilmiş!. Za val
lı Bertiy 1 .. Z~valh Jan 1. "Zavallı Peret,, 

dan haşka, Pardayanın, bilvasıta alaka
hiç düşünmtiyordu. 

xxxvı 

Sen J ulyen hapishaneden çı!(tığı za
man saat dördü geCjiyordu. Saat altı}" 
kadar bekledi. Çünkü, kocasının bu va
kitte evde olmıyacağım bilen Lec-nora, 
ona bu vakti tayin etmişti.. 

Sen Jülyen dc=ıhal onun nezdine ka· 
bul edildi ve genç kadın, merak ve sa
bırsızlıkla sordu: 

- Herşey oldu mu? 
- Oldu madam! 
- 1kisildc mi? 
- İkisi del 

Leonora memnuniyetle gülilmsedL 
Ve bu tebessüm öyle müthişti ki onun 

gözleri içine bakan Sen Jülyen, nefret · 
ettiği adanıı bekliyen akibeti derhal an
ladı! 

Leonora iyice koİtuğuna gömüldü ve 
korkunç bir soğuk kanlılıkla: 

- Anlatınız, dedi. Evvela genç kız· 
dan bahsedin! 

Sen Jiilyen, Bertiyle Peretin r.wfım 
olan tevkiflerini anlattı. Bitirdiği zaman 
Leonora so11du: 

- Şimdi delikanlıdan bahsedin! öl-
dü mü? 

- Hayır madam, sağdır. 
Lconora dalgın bir tavırla, 
- Öyle mi? dedi. Halbuki bana söy

lediklerine göre kuyu bir hayli derin
miş. Sukut esnasında ölmesi lazımdı. 

- Filhakika öyle, madam. Fakat ku· 
yunun dibinde kuru otlar vardı .. Ve 
bunlar, sukutunu bir hayli ha)ifletti. 
oyle ki, tabii ):ıır adamın yüzae yiiz öie
ccği bir yerden, o sukutun şidrietinden 
mütevellit hafif bir sarsıntı ve zedelen
meyle kurtuldu. 

-:- Yarası yok mu? 
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fası bir kayaya çarptı. Hapic;hanede 
kenline getdi. Şimdi tamamiylc iyidir. 
Dört duvar arasında, kendisıni sapasağ
lam görünce kimbilir nekadar hayret 
edecektir. 

- Talimatımı harfi harfine takip et 
tiniz mi? 

Casqs korkunç bir kahkahayla gülme 
ğe ooıladı: 

- Şüphesiz madam! •. Maıdemki, ku
ynnu i!jinde gebermedi, demek ki, bu 
ölümün çok tatlr olacağım düşündü! 

Silahı elinden alındı. Mahmuzlarını bile 
çıkardılar. Artık kendisini bekliyen iş
kenccden kurtulmak için intihar etmeğe 
kalksa bile, hiçbir ıey bulamıyacaktır. 

Lconora ayni sükilnetle : 
- Mükemmel. dedi, Bana biraz taf

silat verin bakayım 1 
Sen Jülven. yiğit Janın nasıl yakalan 

dığmı da anlattı .. Leonora onu diltkatle 
dinledi ve bitirdiği zılrnan ona teşekkür 
ederek şöyle dedi: 

- Şimdi. monsenyörün, bu ikı genç 
hususundaki emirlerini yerine getirıne::C 
ic;in faaliyete geçebilirsiniz. Gidin mös
yö dö Sen Jülye. sizden memnunum. 

Sen Jülyen, Leo'loranın tav!iiyclerin~ 
gülmemek için kendisini zorladı çünkü 
Leonora manalı ve ciddi bir t:ıvırla 

sövlüvordu. Hürmetle eğildi ve çıktı. 
Hava hafif hafif kararm2ğa ha~lıvor· 

du. Sen Jülyen sağa. Sentonore eoka· 
ğına döndü. Hiç acele etmeden Y(" sak· 
lanmağa lüZl'm görmeden yürüvordu. 
Dü§ünceliydi ve dudaklarındaki mem
nun tebessüme bak•lırsa. bu düı:1ünce 
çok hoştu. 

Hakikatte, sefil herif, hiyanctinh 
kendisine kazandırdrğı paraları d ~§ÜnÜ· 

yordu 
Orlean sökağma saptığı sırada bir el 

omuzuna yapışmıştı. Elini kılıcıntn kap 
zasma uzatarak kenara sıçradı. 

Gayet sakin bir ses ona şöyle sordu; 
- Söyle bakalım Sen Jülycn ne var, 

ne yok? 
Bu sözleri r.öyliyen adam Konçiniydi. 
Sen Jülyen, büyük bir dikkatle e· 

f endisinin gözleri içine baktı. Konçini 
sakindi, gülümsüyordu. Gencin bu bü
yük heyecanına biraz hayret ediyordu. 
Sen Jülyenin korkusu zail oldu ve eli
ni ter içinde kalan alnına götürerek: 

- Affınızı istirham ederim, monsen
yör, dedi. Çok dalgındım ve birdenbire 
korktum. 

Konçini gülerek cevap verdi: 
- Canım, :sinirlerinize biraz hakinı 

olun. Sizi böyle heyecanlı ~örünce, vic· 
danınınızdan pek te emin ölmadığınrr: 
zehabı uyanabilir!. 

Sen Jülyen etrafına seri bir " nazar 
atfetti. Sonra tekrar Konçiniye baktı. 

Berikisi mütemadiyen gülüyrdu. Şaka 
ettiği belliydi. Sen Jülyen rahat etti ve 
zoraki bir kahkahayla: 

- Doğrusu mösyö, bu vakit böyle 
birdenbire insanın omuzuna el konunca 
kim olsa korkar. 

- Hakkın var, azizim 1 Bunu anşün
medim. 

Bu sözler, Sen Jüliyenin ~üphelerini 
tamamile bertaraf eden bir samimiyetle 
söylenmişti. 

Kendi kendine şöyle dedi: 
- Hiç bir şeyden haberi yok. Zaten 

bllmes:ne imkan yok ki . Mada..-n Kon· 
cini biitün tedbirleri almasını bilf'n bir 

•k:ıdındrr. 

Kor.çini ayni sevimli tavrile devam 
etti: 

- Luvra gidiyorum, beni oraya ka• 
dar teşyi eder misin? 
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- Emredersiniz, mönsen}'.Ör. 
Kon!jini laubali bir ıekilde Sen Jül· 

yenin koluna girdi ve onu sürük~iyerek 
şöyle dedi: 

- Yarınki faaliyet için aldığt:l ted
birleri bana anlat. Çünkü artık kat'iy-
yen 't:ıbrrm kalmadı. Yarın haydutlA 
sevgilisinin elimde olmaları lazımdır, 

anlıyor musun? 
- Hiç merak etmeyin monıenyöT. 

Yarın her ey bitecektir. Müsaaae~izle 
şuna işaret edeyim ki, bu iş şimdiye k;ı
dar bitmemişEe bu da, ıtrf sizin hu i~i 
yarına tehir etmiş o1mamz:dandır. 

- Hakkın var, dostum, bunda d.t 
hakkın var. 

Artık, hiçbir şüphesi kalmam:s olan 
Sen Jülyen gülümsememek için kendi· 
ıini zor tuttu. 

- Monsenyör, dedi, bugün faaliyete 
geçmiş bulunuyorum. Genç kızın h•ılun 
duğu evi muhafaza eden. haydudun ;;r· 
kadaşlarr halihazır1da elimde bulunmak
tadırlar. Onla~ı ancak yarın. herşey bit 
tikten sonra serbest bırakacaklardrr. 

Konçini lakayt bir tavırla sodu: 

- Bunlar üç kişi değiller miydi? 
- Doğru monsenyör. Fakat iki ki~i 

evi tarassut ederken üçüncüsü istiraha~ 
ediyordu. Onu gidip evinde yakalamayı 
hiç de tedbirli bir hareket telakki et
medim. Sonra, Janın, hiç olmazı-a ar
kadaşlarından birisini bulması daha ha-
yırlıdır ... Aksi takdirde gidip başka 

yardımcılar bulacak ve bizim işimize 

mani olacak. 
Konç ini tekrar tasdik etti: 
- Doğru! 

Sen Jülyenin kolunu bırakmı! ya-
nında yürüyoııdu . Cebinden. sfü;lü ve· 
m 'ni mini bir kama çıka rarak. Uikay~ 

h;r tavırla tırnaklarını düzelt~neğe baş· 
ladı. 

Sen Jülyen izah etti: 
- On kişi tuttum. Eve hücum ede--

. a• 
rek gtnç km yakalıyacağız. Sizın. U 
damlanruz önu emrettiğiniz yere göt 
recekler. Biz de evde saklanarak ııaY• 
dudu bekliyeceğiz. O eve gelince, bil" 
mctçiyi tehdit ederek kapıyı açtıracı· 
ğız. O da, evelden kapının önı.ir.t }cO" 

nem manialara taktfarak diışünct' tııe· 
rine yüklenerek yakahyacrığız. • 

Böylece konuşarak Luvrun -cıv:-rı 
s!r' 

na yakla§tılar. Geçmekte oldukla'l'ı 
kak aar ve tenhaydı. 

Koncini hep ayni &eviınli tavırla: • de• 
- İJi, gayet iyi tertip etmiş'>itı. ı• 

di ve bir mük~fata müstahaksın .. 1• 
mükafatın 1 • -• 

iı-

Bu sözleri söylerken bir yıldrıtf1'1 ~.:, 
atilc mini mini kamayı onun göğ5'\, 
eapladı. Sen Jülyen, bir tek çığlılC ~· 
koparmadan, cansız bir halde yere ··dİ 
varlandı. Kon~ini onun üzerine eğıbit 
ve dişler:ııi gı=.rdatarak, korkunç 

!>esle şöyle dedi: ., ... 
- Henüz gebermedin, değil rııı.~, 

Şu halde beni dinle: Lconoıranın ıelı\~i 
çah§trak bana hiyanet ettin! .• 13u 11,. .. 
ikiniz için yaptınız. Bertiyle Janı. yı• 
tunlar kalesine hapsettiniz, ben de ·ı.11 

B .. ıetı,. 
rın evi bomboş bulacaktım. ov ~ 

hem ~şkım, hem intikamım mabVO~~ıo 
tı ! .. İşte bana hiyanet edenlere 

Muamele yaparım! ·11• 
Konçini doğruldu ve cesedi ayağı 

ittrek ayni korkunç sesle bağırdı: 
- Şimdi köpek gibi geber! 

x.xxvı 
~ 

Konçini dönmeden, Eeri adımıar1'u" 
zalı:Ja~tı. Luvra gitımiyor1du. po~r t'' 
Ekiven sokağına giderek hu~usi l"ıi! 
kilde kapıyı vurdu. 1; 

Parfe GulAr, onu kabul etti ve b~ 



ıı~ti---1037 k .. 
·~l>to e n u Radyo 
~ lno.MAı 21.ao bt.ı ıı,20 dana mualldel, 18,1515 k&rtfık yaym, 
l\Qa. »ltJua dana 21,415 karqıık mualld, 22,o:s komedi, 23,20 vL 
il ~nuu haıke lll.l1alkıaı, 19,30 konfe.. yolonsel konsert, 23,155 dans musikllıt, L!ıtlra 
~ ~ l>r. bıaaıı. Vl 90ayaı Y&rdım ıube. haUerde haberler v~a1re. 
S tlıertıı11e :rıı (ll>Orun terbiye 
ltıta ta ... ~ ınUatk1 ıı,r1>. 20 Nurı Hamın Nöbetçi eczaneler 
llııt ;-aııdaıı ara YeU, 20,30 ôrner 

Bu akııam :ehrin muhtelit ııemUerlnde n6. 
betçi olan ecza.neler ~nlardır: 

latanbul clhetındekller: 

Jııc le ~~~lev, 20,415 Vedia 

'ı l&rktJan dan Türk muaı. 
'h~ draııı (V~ ı(aaat ayan), 21,115 
22,ao ;;eııe11 l'e ert ryeıeı, 22,l:S ajan.s ve EmlnönUnde (Salih Necati), Beyazıtta 
ltrı, 

23 
~ 80lotar, eııı itlntııı programı, (Cemil), KUçUkpazarda (Yor&'i), Eyüpte 

~l?i~· opera ve operet parça. 

17~~ • 
0$ Ol'Jc 11tind{ k<>bae 
2o~:ı "t:. konaert rı, 18.35 rnaccraıar 19 la lleçtltnı 1 20 o:s mi- , • 

e:ıeıı 1 !ııelOdlı ' e...,Un akisleri, 
ttle:ı Celi kn...__ er, 21,0:S haberler 21 
1ı1-... eeıı nı -......... , 23 015 • ' 
-"IQt UaJk1 ve ~ haberler, 23,35 

19.o tş: ha\'aJan. 

(Hikmet AUamaz), Şehremininde (N8.um. 

Sadık), KaragUmrUkte (Kemal), Samatya. 

da ((Rıdvan), Şehzadcba§mda laman H&k-

kı), Akııarayda (Sarım), Fenerde (HUııamet 
tın), Alemdarda (E§rct Ne§ct), Bakırk!Syd! 
ıİltepan), 

Beyoğlu clheUndekiler: 

laUklll caddesinde (Delil Suda), Galat&.. '~ lrr'aınoron kont ot' Şan konıı~rı cran.s, 20,35 piyano da. (HUeayin HilsnU), Taksimde (LlmoncL 
to~'bıtA~onııert, 2.3,~;1;a15 rn.rnoron, 22,150 yan), Pangaltı Ha!AskA.rgazi caddu1nde 

lDo • ratlaızca haberler. (Nargileclyan), Kaaımpa§ada o(MUeyyet), 
. sok ~ r eatra kon e HMköyde (Nesim (Aııeo), Be§ikta§ta (Sil-

~ ... n-' Plyazı0 20 
rf, l9,2:> ...,.r 193:5 leyman Recep), Sarıyerde (Nurt), 

"- "'"'ilk ' .ô5 d -rv ' ' ""herler 11§11, 21,23 I ana orkestrası, 21, ÜıkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Or~ ltonu§llla, p Yııno kon~rı. 23,05 'üıkUdarda Çarşıboyunda (Öl\1er Kenan), 

re ' 24,35 'ha lf[ıobc r
1 

VeaaJre, 23,40 dans Kadıköyünde Söğilt\Uçeşmedo (Arman Hu.. 
• ter u '-....,__ ~ • gTaınofon ,.e lQsl), B y kadada (Halk), Heybelide (Ta. 

~ nq), 

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

Tl:.:J Q KiVE 

tlR~6.T 
BANKA51 

.DAoA 

rahat eder 
a· .k ~en 
~~er· __ ?_1_4-ti_·_d_ ... _i_&t_i _____ E_~ı-;_J_E ___ ı_a_ı_ 
-qeg· • ..olr 1 radl · · lıı ıne ç· ç ft çizın ıçın Yaptınlaca k 448 çift çizme açık eksiltmeye konul-
llıb ~aııurıd~c nUnıun~7 ıo lira 50 kuruş kıymet tahmin olunmuştur. Şartna • 
~ll' ile 'bera~ilzılı vcaik 1 levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. 

lar. r 6-s._
93

; ve 352 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek 
Sen cuma günU saat 14 te Daimi Encümende bulunmalı . 

ıııuııs C!Jik rnuıı <B. > ( 4487) 

"e gi~~ Soka~:;ıen kirası ı2 ı· l E .. t a·· ·· ah ıı · d c·· 
tt~~ tnclcr~-u ... a nıctru ıra o an yup e umuşsuyu m a esın e u-
ltı,::"ltetUr 1 lvtayıs 

80 
k 170 metre murabbaı mezarlık arsa.sı 938 veya 939 

ı;'~llllc iİk3attnanı~· ~a kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko-
~l?ıt tellıniat ~ azım MUdürlüğüntle görülebilir. istekli olanlar 90 

I
~ ~ctiınend ektup veya mak bı;zu ile 2-8-937 pazartesi günü saat 

:::::::···· c bulunmaiıdırla r. (B.) ( 4295) 
····=::::···· bl ........ . 

• .i····:::::······· 
}\ 1 "0kt ....... ::::··········· 

1 
li ''eca . oru ·········ii 

, il\ aataıall lı Pak~. :: 
1 !allı lg nı her Un vl ii 
il ~t)dan1 !~ kad~ ., aabah ıo dan h 
: 2 .1 ,q..ı. ıı..arak·· u 

:: '4C k ... 1lllUdi oy Tünel •• 
ij l Slllı v abuı eder. Ye caddeai No. u 
~8 ~c it c cunıa . !! 

ad tilnlcrı •aat 14 d U 
•td en R ır. • 
--·:: a: 
····~ :ı 

ll,. ~ Ots~ h -aı:n 
a flt at •klrnı 
~~o~ıu. r--.1/ta1111 Aydın 

~'-~~lcr0::8~~ağ1 No. 15 
~~ 'et. 553 

.._ "-t ı ~ .. riin: Öile. 
~ 6 Ya kadar. 

::::::::::::::::::::::ı:=:::::::::::::r.:::::::::::::: 

i~ HABER'in ~~ :: :: i: «:: :: 
il cır'ekeır U 
. : k lYJ l?'t\ @ ını lYJ !: il ~ •• 

I! ~~ ii 
•• - ..,~ - :1 .. .. .. .. 
ı: Bu kuponları 30 giln neıredcce :·ı 
d 1 :ı sız. Onlıırı hergtl.n kulp ıaklarıı :I r .nız. 30 tanesini blr ileri ballnde bı· :: 

il rlktlrlp ldaremf:ııc getirenlere bir illi 

1 

numara vereceğiz. Sonra uıuuı eko 
ııoml ve arttırma kurumunun lııtao n 

!: bul ıubeııi tara.tından taylıı otuna- H!! 
calf bir günde bu numaralar arasm 

.: da kura çekilecektir. Hediyeleri lf 
İl ceman 1500 kilo tckerdlr. Ji 
nıınıım::::r:::::::::ı:ımr.ınmm::::n::ı:::ı: 
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Mukaddes baki.renin 
hazin macerası 

V eata mabedinin ıerin tqlan i1. ~ 

zerinde Oktavyarun biçimli a· 
yakları kar gibi mukaddaı ateıin bu. 

lunduğu salona doğru aüzUldU. lnce vt 

yumup.le gömleğinin içinde dipdiri du. 
ran vücudu genç bir panm. çevik ve 
sessiz adırnlariyle ocağa yaldqtı. .O • 
dunlan düzeltti. Birden, ince ımın alev 
ier mabedin kalın, beyaz ailtunlarıııı. 

beyaz taşlarını kızıl tekillerle ıllsledl. 
Kızıl renkler dehlizlere doğru yayıl. ' 

dı. Oktavya ateşi canlandırdrktan sonra 
doğruldu ve iç.ini çekerek bahçeye inen I 
geniş merdivenlere doğru yürüdü. 

/ 
Gece yansı idi. Temmuz ayının misil. 

siz bir güzellikle iflldıyan yıldızlı gece· 
/ ~ 

ıi, koyu tacivert örtülerini muazzam '' 
§Chrin üzerine ilndirmişti. 
Roma uyuyordu. Civardaki bahçelerin 

bütün bayıltıcı kokularını taşıyan tatlı 

bir rüzıgar genç krzın vücudunda sarhoş 
edici okşayışlariyle dolaştı. / 
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.. Oktavya, .Vesta mabedinin atCJini ' 
söndürmemeğe memur o1'uı otuz bin ra
hibeden biri idi. 1\.teıin lı:udsiyetini .r.J

muhafaza e.debilmeai i~in bu otuz bir 
belcçi ebediyen bakire kalma.fa, qkı 

tatmamağa mahkındurlar. Bu kanuna 

Genç kıza sivri uç1u ~k hızla 8llp1atıdı. Meçhul uaam sc.sN 
'· adımlar'/a wxı.Jda§tı •.• 

itaat etmiyen, edemiyen "Ye.tal,, diri 
diri toprağa gömlUu.rdU. 

Genç kız, rlizgtrm tatlı okfaYIJlımu 
daha iyi tatabilmek için, ince gömleğini 
ainirli bir hareketle omuzlanndan ayır. 
dr. Attr. §imdi blltün çıplaklığiyle mey
dana çıkan ey ıpfl altında mabedin 
mermer a'ütunlarmdan daha beyaz: gö • 
rUnüyordu. 
Eğer .Oktavyayr, bu haliyle VenUı 

görmü§ olsa idi muhakkak ki kıskancın
dan saranr ve kaçardı. Genç kız Uze • 
rinden o ince gömleği attıktan sonra 
n!mütenahi tabiatin bir parçası oldu • 
ğunu daha iyi anlryarak ve bir an için 
mukaddes ateşi, mabedi, idamı unut • 
mağa çalı§&rak ve unutarak bahçenin 
en koyu kö}esinc bir su gibi aktr. 
~yaklarmın altında çrtmbyan top • 

raklardan tabiatin kokusu frşkırıyor • 
du. 

Ahenktar bir hareketle bu nemli Oktavya Vcsta mabedinin ateşini 
topraklar ilzerine uzandı, kollannı ba- 'tYIAJlıA:ıfa:xı.ya memur 31 mukaddes 
ırnın altına koydu. Ne renle olduğu belli rahibeden biri idi-

bir mahmurlukla süzülmüıtü. İspartalı Artık tahammülün ...,ııuna gelmiş • 
o 1 m ı y a n iri gözleri d e r i n ı 

genç. b~r ~uharip kamına benziyen, sert Gece yansrru bekledi, midesinde boşluğu 
ve tsınırli karnı, muntazam fasılalarla dolduracak bir şeyler bulmak i)in, açık 
kalkıp iniyordu. kapılar, pencereler aramağa koyuldu. 

Oktavya toprağa daha iyi intibak Tam matH1ba muvafık bir yer bulduğu 
etmek için tabiat olduğunu daha iyi ve, içeri ginneğe hazırlandığı bir ırra. 
anlamak için, adeta vUcudunu çimenlere da, bir ökaürük ve bir adım ıeıl, zaval. 
yaprştırdr. ve dUr:.indü.. 1ıyı yakalanmamak için, en emin bir O Un sabah foruma doğru gider • yer diye mabedin ağaçları arasına ka -

ken, büyük yanıtara iıtirak dtrr koşturmuştu. 
için, her taraftan gclmiı olın atletlef' ş· di bah • · 1'~· iç·uıd 'k• ım çenın 1euız ıgı e, ı ı 

arasın.da, iki genç .golova gönnüıtü. aç vardı. Biri kınu arkasına yapışık, 
Bunlardan biri ona, 1imdiye kadar sarı benizli serseri öteki, çrplak vücu.. 

kimse~.~ma~ğr, bakmağa cesaret dunu topraklara y~pIJtırmı§, uyuyan. 
edemedıgı bır ı~kıld_e •. avına saldırma. güıel genç kız .. 
ğa hazrr bir fi.hın gibı yırtıcı nazarlar- Serseri bir an için, maddi açlığını u. 
la '1:ıaktn1JU. Bu bakıı ona rahibeden zL nuttu. Gözünün önünde yatan kadın o 
ya.de bir insan olduğunu hatırlatmış kadar güzeldi ki ı .. 
ve, .şimdiye kadar tesiri altında kaldığı 
bir sürü, şayanı hürmet hisleri birden 
yok edivenni§ti. 

Genç ,golvarun, beşerelerini çatlata • 
takmış hisain.i veren, sert adaleli vücu
dunu ve yırtıcı bakışlarını tahayyül et. 
mek bile genç V estala sonsuz bir heye. 
ca vnerioudyrl ktanc.e • oh ah rahrdl 
can veriyordu. 

Memnu ve bilinmiyen şeylerin bü -
tün zevklerini dUıUnerek, yavaı yavaş 
kendinden geçti, göıleri kapandr. Ok • 
tavya uyuyordu. B üyük bahçenin sık tafianları ara. 

sından, ince uzun bir hayat çık
tı. Sessiz ve korkak adımlarla genç ra • 
hibc

1
ye doğru ilerledi, iğildi, bir an din. 

ledi, uyuyordu. 
Bu adam kimdi? Ne yapmağa gelmiş

ti? Çok basit, bir hırsızdı. Daha doğru. 
su bir açtı. Günlerce piı 1okaklarda, pe. 
ritan, bir lokma ekmek için dotaımak, 
büyük şenliklerde dağıtılan zeytinyağ 
ve buğday hissesini alabileceği günü 
karnr arkasına yapışarak beklemiş ve 
o büyük günden eline geçen ganimetin 
bir lokmaıınr yemeden baıka bir serse
riye kaptırmak budalalığını yapnuıtr. 

Bütün ömrilnce tahayyül bile edemi -
yeceği bir saadet çok yakında idi. Ona 
sokak kadınlannm en pisi bile bakını _ 
yordu; o kadar da çirkindi. Tabiattcn 

intikam almak ister gibi, yavilfça otur • 
du, evvell rahibenin saçlannı korka kor 
ka okpdı. Sonra mafsallan irileımiı si
nirli parmaklan beyaz omuzlarda dolaş. 
tt. 

Bir an aklı başına gelir gibi oldu. 
Ne yapryordu? Mukaddes bakirelere 
göz dikenlere verilen ceza idamdı. A. 
dam sen de ! Gece kim garecekti? 

Peki amma faziletkftr Vestal tabiatile 
uyanacak ve kıyamet kopacaktı. Fa -
kat uykusu arasında sert paımaklann, 
muhteris temaslarr altında, tatlı raşe -
terle gerinen genz kız da ,uyandığı za. 
man kıymaet koparacak giLi bir görü. 
nüş yoktu. 

Ya gözlerini açtığı zaman, korkunç 
çehresini görürse? Aldırma 1 Karanlık. 
lar bir çok ayıpları kapar. 

Rüyasında, Golvasının şahin ha -
kışlarını gören Oktavya, nereden mey -
dana çıktığını anlayamadığı §ahin pen. 
çelerin vllcudunu sardığını, eıktrğım 

ve kendine doğru çektiğini gördüğü za. 
man ,bir an hakikat mi rüya mı ya§a • 
dığmı anlayamadı. Rüya değildi bu ... 4 

Islık halinde çıkan bu neresler kendi • 
sinden daha aç bir tabiat parçasının 

galeyan etıniı arzulannı üfleyordu, 
Oktavya, bir §ey dü§llıımeden kollarını 
uzattI ve adamı kendisine çekti. Uzun 
saçtan alnına dökülmü§ korkunç srrn 
ile, mukaddes V cstalin ıslak dudak lan 
biribirine yapıştı ve, ay bu manzarayı 
daha iyi gizliyebilmek için bulutların 

arkasına gizlendi. o ünyanrn en büyük zevkine ka • 
nan serseri artık kaçmağı düşil 

nı:iyordu. Fakat yerde inliyen bu kadın 
ne olacaktı? Onu ele vermiyecek miy · ' 
di? Birden diri diri gömülmenin aza • · 
bım düşündü, tüyleri diken diken oldu, 
bu kadını ebediyen susturmak ve kaç. 
mak lazundr. Daima yanında taşıdığı 

sivri uçlu bıçağı, onu diri, <liri gömül
mekten kurtarabilirdi. 

Şimdiye kadar tatmadığı bir zev. 
kin ,sonsuz hcyecaniyle ,hata v:icudu 
seğiren genç kadınrn, titriyen meme • 
si ilzerin,e sivri uçlu bıçak bütün hm 
ile saplandr. 

Oktavyanın, iri gözleri, milthiJ bir 
ıstırapla büyüdü, büyüdü ve, birden 
manasız bir cam halinde donup kaldı .. 

Serseri yine ayni sessiz adnnlarla 
kaybolmuıtu. Vakit gece yau&Inı geçi
yordu. Her tarafta bıJyilk bir sükunet 
vardı. Artık &erinleyen rilzgar ölü ka • 
dınrn dağılnuJ saçlarını dalgalandrn • 
~~u. 1 

S abahm, erguvan rengi bulutları 

gök yilz'ilnil kapladıft zaman, 
uyanan Veatallardan bid, Oktavyarun 
yerini boş görünce, diğer arkadaşlarını 
da uyandırdı ve aramağa başladılar. 

genç kız mabette yoktu. Merak hepıini 
sarıyordu. İçlerinden bir tanesi, basa • 
maklarm üzerinde ince, beyaz gömle • 
ği görünce, bi! felaket ihtimali yürek. 
leri titredi. Bahçenin güzel tarhları a
rasında, beyaz bakireler ko§uımağa baı
laddar. 

Taflanların en çok olduğu yere gel. 
dikleri zaman, tek bir göğıliıten ~kmııa 
beıuiyen, tiz bir feryat, bahçenin dört 
köşesinde akisler yaptı. ~flamalar, 
hıçkırıklar, bahçeyi aştı, sokaklara, 
meydanlara yayıldı. 

Bir dinsizin gerrlnden, faziletini ko
rumak ve ocağrn kudsiyetini bozmamak 
için can veren mukaddes bakirenin, 
mankıbesi artık, bütün Romalılara kan. 
lr göz yaşları döktürüyor, ilini bir huıu 
içinde, Oktavyanın şanlı hikayesi dil • ' 
den dile dola§ıyordu. l 

Leman KARAMANOOLU ' 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevllye mUtehasaısı 
Kara.köy - Ekselsiyor mağazası 
yanmda. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'Jel: 41235 
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Festıva l fotoğraf sergisi 
Festival münasebetile açılacak fotoğraf sergisinde !teşhir edilmek ve festival 

sonunda jüri heyetince birinci ikinci üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak seçi
lecek re3imlerin sahibleri mükafatlandmlmak üzere açılan fotoğraf müsabakası
nın müddeti 20 temmuz l 937 tar;hinde bitmiştir. Ancak resimlerin kabulü iç 
in verilen mühletin uzatılması için bir çok taraflardan müracaat ddilmekte oldu
ğundan bu mühlet 1 ağustos 1937 akşamına kadar temdit edilmiştir. Müsaba
kaya gireceklere kolaylık olmak üzere bu husustaki şartları tekrar ilan ediyo-

ruz: 
1 - Sergiye amatör ve profesyonet fotoğrafçılar iştirak edebilirler. 
2 - Verilecek resimler iki gruba ayrılmıştır. 
A - İstanbulun tarihi ab:delerine c>.it fotoğraflar, 
B - tstanbulun tabii güzelliklerini tesbit eden fotoğraflar. 

Fevkalade 
tenzilat 
Ccşlkuın 

maS1azaso 
C@ŞitlUJ 

Beyoğlu İş Bankasının karşısında, 

Ticaret odasının müsaadesile ve bir 

ay müddetle. 

Büyük 
Tenzilatla 

• 
Geç gelmiş "Ve gelecek seneye bı

rakılmasını istemediğimiz büyük mik
tarda yazlık keten, pamuklu, ipekli 

keten, son moda kumaşlar satılacak
tır. 

Bu emsalsiz tenzilatı maruf 

Manifatura mağazası temin eder. 

Fiyatlar maktudur. 3 - Fotoğraflar 18/ 24, 30 / 40 ve 50/ 60 eb'adında olacak ve her . iki 
gruptan birinci gelen fotoğraflar 50 §er,ikinci fotoğraflar için 25 şer, üçüncülere 
15 şer, ld!SrdUncil ve beşinci gelen resimler i~in de onar lira mükafat verile- 'lil••ıııiıiımi••••••••-
cektir. _(B). .(4621) 
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BiltiJn bu oe~emt SEFALIN'e medyoııll: 
Yaz günlerini rahat geçirmek isterseniz evinizde muJıakktl' 

kutu SEF ALlN bulundurunuz. 
Eczahanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlarını arayınız· ......... ~ .......................... ~~ 
SUADiYE PLA./JND.A 1 

Bu Çaıırşamlb>aı glYıınılYı akşa,., 
Münür Nureddin ve arkadaş/ar' 

KON SlERD 
Jmı•111••• Sinemada : Bir kış gecesi rüyası ---~ 

Her akşam 
M emleketin en yUkeek eanatklrlarlle biri 

• 
1 

TAKS·iM Beledıye s 
bahçesı11d 

Tel : 43703 ~ ~ 

Uyuştur'ucu maddeler inhisarınd~ 
1. - 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz "ı9'/ 

iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonların sahiplerine~ 
1937 senesi satışlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuıta.rın t / 

karrerdir. rde 
Tevziat morfin makbuz sıra numaraları ile aşağıda gösterilen gürıle . 1., 

lacaktır. iJı'dC~ jl 
2. - tstanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri eıter il~ 

fin makbuz numaraları ile açık adreslerini birer mektupla idaremize l> ae&' l 
ler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine gönde~ ,,, 

3. - Ellerindeki makbuz numaralarına nazaranan gününde müraca•;49S) 
lere hisseleri tevziatm sonunda verilecektir. ( • 

Makbuz No: Müracaat Tarih 
· 1001 - 1025 28 Temmuz 1937 

1026 - 1050 29 " 
1051 - 1075 
1076 - 1100 
1101 - 1125 

1126 - 1150 
1151 - 1175 
1176 - 1200 
1201 - 1225 ' 
1526 - 1250 
1251 - 1275 
1276 - 1306 

201 - 538 
539 - 588 
589 - 620 

30 " 
7 Ağustos 

3 
4 
5 

6 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
17 

" 
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" 
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" 
" 
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" 
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" 
" 
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" 
" .. 
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Gün U 
Çar~amba giil1 ,. 
Cuma Uttil 
Perşembe g ,, 

,, Pazartesi 
Sah 
Çarşamba '' 
Perşembe '' 
Cuma '' 
Pazartesi 11 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe " 

Cuma~~, 
Pazarte: 
Salı _ _ , 

Müesseseler artt11 Istanbul Sıhhi 
ve e~siltme Komisyonundan: ~ 

Heybeliada Sanatoryomuna lawn olı:ın 105 kalem ecza ve sıhhi ıtı> ( 

1 
eksiltmeye konu!muştur. .. utll 

1 - - Eko;iltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtima.i Muavenet Müd~:ıt ~ 
1 sır.fa kurulu komisyonda 30-7-937 günU saat 15 te yapılaC~....-
1 2 - Muhammen fiyat 1587 lira 35 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 119 lira 6 kuruştur. ~ ;tıilİ'' J 
4 - İstekliler §artname ve listeleri her gün komisyonda görül

0 
11 (i 

:S - İstekliler cari seneye ait ticaret odası veai!•alariyle 2490 sa'!' fi'. 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkatgnranti makbuz veya. ban!'• 

belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4191) 


