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~Oınoın en mülhlnm aç siyasa lhlAdnsesn t ~~ 

Sporda "başıbozukluğa jj 

~ayd.o. s!,, boru.su .ç. alındı ! ' ~-~ 
.00~vekılın beyannamesz bugun bütün spor , il 

'1iİ.plerini ve spor organizatörü geçinenleri li 
Dut yemiş bülbüle döndürdü ! ~j 

. (j A ~ !i .., .. 
Bazı spor muharı ir

dillıll•• /eri heı kes tarafından 
şidddetle tenkit 

ediliyor 

Keşşaf Saim, Istanbul spor 
reisi MUmtaz, idarecilerden 

Hamdi neler söylüyorlar ? 

Glİne' klUbUnUn müessisi 
ve en zeki taraftarı olan 

Eşref Şefik 
GUneş kulUbOnden 

Jstlfa ettlrlldl 
(Yazısı 6 ıncıda) 

t ram\·ay a rabala nnda n halb f' b ek hf'm ken 
dl k f'ndlml7.e hU~·llk bir hayrr ı,ıemlş hem 
ıle bir korkulu rUyadan kurtulmn, olumrn 
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ATATÜRK 
Bityük Şef w bilyiHc asker bun MJl evvelki ma>ıavralardan bjrindc •. 

Manevralara 
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Bütün emekli general say~avlar 
"ilştnırak e dece k 

40 artist mayolarını 
11592 
Liralık bu mü 
tabakaya mu 
hakkak işti 
ı-ak ediniz. 

(l"azı.!t 6 rncıda) 

arıyor! 
... 

Mayo : ta Artist : 1a 
Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidiı ? 
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Ölme Valans ölme! 
Yazan: Şek ip Gündüz 

Franko Madrtt önUndckl hUkQmctçt tspanya siperlerini bombardıman ederken t. 
talyan sazetcleri de Salamankadan "ateş!,. emri almı!J lJlr ağır obUs bataryası gibi .Mil. 
ıeucr cemiyetine, adem! mlldahalc komitesine Fransa vı! lnglltereyc kar§ı alabildiğine ate§ 
ptıskUx:mcktedlr. 

M~cro gazetesi general Frankonun muharip olarak tanınması llzımgeldiğinl ileri 

ye sürerek diyor ki: 
"Eğer I<"ranko muharip tanınmau;a İspanyadaki yabancı ı;önUUUlerin geri almmuına 

imkln ko.Imaz. Zira 1ııtcr kızıl i.stı?r beyaz olsunlar bu yabancı gönUllUler çalı§bkları cep. 
heyi idare eden hUkQmeUn emri altmdadırlar. Eğer Franko bu ıılyaııt meııelenln bir muh!.
tabı olarak kabul cdllmczse 1spanyadakl yabancı gönUllUlerln geriye almmuma da im. 

ka.n bulÜnamaz.,, 
Tribuna gazetesinde ise şu satırlar okunuyor: 
•'1tnlya ile Almanya bugün her zamand&n daha fazla bir enerji ile İııpanyada bol~e 

vlkliğin muzaf!cr olamamıı.sına çalışmaktadırlar. İspanyada bolşe\•lkliğin muzaffer olması 
Avrupanın barbarlnşmasına scbcb olacaktır. Musolinl CAkdenlT. kıytııında bulunan bir dev 
Ietin orak çekiçle mıırknlıınma.sına her vasıtaya baş vurarak me.nl olacağmı)ııöylemlşUr ... 

Popolo d'İtnlla ncşrctUğt general Del Bono imzalı bir başmakalede (1) §Öyle diyor: 
"Kızılların maddi ve manevi takatlerinin ııonuna ge'diğlni tahmin etmek mUmldindür. 

Yakında Fr:ınkonun nihai zaferine şahit olacağız . ., 
Musolinl fee Popolo d'ltalya'da neşrcttiltl uzun bir makalede Milletler cemiyetine şld. 

dctle hUcum ederek şu fikirleri neşre çalışıyor: 
"Negiliı imparatorluğu Savuva hanedanından UçUncU Vlktor Eman~lln lmpıı.ratorıu~J 

halini aımı§ltr. Buna rağmen "hukuki bir tu1ik., olmadığı lddlıı.sile hf\IA ortada bir Ncgi.ls 
imparatorluğu mevcut olabileceği sanılıyor .. , 

"Frankonun ancak bUyOk mikyasta bir isyan tertip ı-tml~ aııt bir ı:eneralden başka bir 
~y olmadığım iddia edenler bııklkt lııpanyn hUkömetlntn hl.ili. Valansta olduğu kanaatin. 
dedirler. o Val&M ki Moskova tarafmdan idare edilmektedir. Halbuki Franko on iki aydan 
beri bir harbe devam ediyor, lııpanyanm Oı;tc ikisine hAklm ve 22 m!lyon bpanvoldan H 
milyonu tarafından bcğenllml§ bir devleUn ba§mda bulunuyor. Ve sanılıyor ki böyle bir 
devleti tanımamak mUmkUndUr.,, 

Bu gfddetll neşriyat karşısında Fransa ve İngiltere ne yapıyor? 
Onu da bUIAmı. edelim: 

Frııruıa Londradald sefiri Korben vasıtuilc Edene ~liyle l>lr tebllit yaptı: 
"- J"arlıı hUkQmeU İspanyada tatblk edilecek yeni ve mllı-8Sfr bir hareket şekli için 

Londra bUkQmellne azamt mUzaberet vaadeder,. 
Eden, buna bermutat btr savııaklama oyunu ile cevap verdi: 

................................................................................................................. 

Denizciliğimizin 
yüksek kontrolünü 

kim yapabilir? 
- Deniz işlerini stkı bir elemek lazım • 
lzmirden kalkan ekspreste göriil~n hatalar -

Va~aını: Ensari Bülent 

Hükumetin deniz yollarımıza verdi
ği yüksek ehcmm'iyeti ve milletin Türk 
bayrağı taşıyan en küçük tekne ile ne 
derece mağrur olduğunu bir iki gün ev
vel bu sütunlarda tekrar etmiş ve §U 

neticeye varmıştık: 
''Deniz fen kadromuzu ticaret deniz. 

ciliğimizin inkişafına azami surette 
faydalı olacak bir tarzda kullanmak 
lazımdır. Denizciliğin her şubesi başlı 
başına bir ihtisas işi olmuştur. Hükiı. 
metin iyi niyetinden ve enerjisinden 
Türk denizciliğinin auuni istifade de 
bulunabilmesi için bu işin ali kontro
lünü bürokratların elinden almak doğ
ru olacağını; zekasının, bilgisinin, ka-

tanbul fcsth·aline başlıyor, bir taraf
tan da 1zmirin 9 Eylfılü yaklaşıyor. 

Bir buçuk aydanberl 
beklenen Vt: gelme

yen mülkiye 
mnrettışı 

DUn EyUptcki I\:UçUk köy halkından bir 
kaçı Lizo gelerek dediler ki: 

''- Pckft.1~ Bu hususta adem! mUdahalekomıteslnde mıırahh&.'I bulıı"<luran bUtUn dev 
Jetlere inuracaat edip fik!rlerint ııoralım. Ce\'aplar gelince bir kımı.r \'erlrb: ... 

Acaba. Korbcn tc~ebbUsU ile Fransa Londraya. kat'! bir harekette lıulunıı.blleceflnf mi 
lh8ıuı elmlştlr. Ha.yır. Bunu tekzip eden bir hldisevi de ıoırayıt kayı'l .. del!m: 

Blr,kaç gUn evvel Alman gazeteleri Fra.nsanın Fastakl Leivon etranier alayıarmdan 

lklslnl Valans hUkQmetl emrine gönderdiğini yıumışlardr. Jl'ransanm B~rllndekl bUyUk el. 
tısı Françots Poncet Berlln hariciye nezareti nezdinde bunu §lddetll' yırote.sto etti. 

rakterinin, tecrübesinin, memleket sever 
liğinin derecesi yüksek gemicilere her 
sahada fazla randıman vermek imka-

"- Dundan bir buçuk yıl önce Dahillye 
vckA.letl bizim köyUn müstakil olarak idare 
edilmesini emretU. Bir muhtar vekili tayin 
edildi. Fakat bu adamcağızm okumaııı yaz. 
mıı.sı olmadığı için kendisine bir kAUp ver. 
mek de IAztmseldl. Yirmi lira muhtara, yir. 
mı lira bu kı\tlbo ve yirmi Ura da köyUn 
korucusuna maa, vermeğe başladık. KUçUk 
My, adı Usttindc işte. .• kUçUcUk bir köydür. 
Çoluk, çocuk, kadın ihtiyar topumuz 160 ki. 
~iden ibaretiz. Aydan altm11 liralık bir ma.a, 
bUtçe.sl yapıımayu:. Muhtar veklllnln ilk i~i 
köye aıı geflrmek oldu, ııonra telefon tesiııA.tı 
yapıldı. Bunlar gtlzt'l şeyler, faydalı şeyler .. 

T..Akln bize öyle geldi kl bu l§ler daha ucuza 
da yapılabilirdi. I<öy kanunu varidat yetmez 
ııe muhtarlara salgtn uııuIU ne vergilPrln ya. 
rım nıl.sllnl daha toplamak eallhiyetl veri. 
yor. Muhtar vekilinin bu sallhlyeU kullan. 
ma.ın bizim belimizi blrkat daha bUkmektc_ 
dlr. Baktık ki caresf yok. Bu vaziyeti yUk. 
sek makamlara bildirdik, şlkAyet etlik. LL 
kin tşte bir aydanberl bekliyoruz, bekllyo. 
ruz. mUlklye mUfettfşl ufukta gözUkmUyor • ., 

One lAiuıa tur§USU bu ııe perhiz: 
H&.dlsclerc bakarak lnsanm eski bir darbl meseli he.!llc;;c dcği~tlrf'rek: "- ötme Va.lanı 

h1mf'!! ._., diyı:c~ğl geliyor. ŞEKll' Gtn1ı"Dt1'Z 

(1) ,l\la~J D JJono ile bu 1 tm kan~tınlmamalıdrr. 

HidaetlCi, şiddetlU mu
hasebeci Hazretleri 

- Maliye Vekilinin nazarı dikkatine -
Yazan : Kara Davut 

Dün garip bir 
mektup aldım; ve 
doğrusu okuduk· 
tan sonra yırtıp 

atmak istedim. 
Zira bir Cümhu -
riyet maliye me • 

rnurunun temsil et
tiği devlet rnücs -
esesi hakkında 

böyle fena bir tel • 
kinde bulunabi -
lcccğine ·inana • 
madım. 

Fakat yüzde bir 
ihtimal ile şika

yet eden vatanda
şın haklı olabi -
leceğini de düçllndüm. Nihayet doğru 
mu hareket ettim, yanlış mı bilmiyo -
rum, şu satırlar kalemimden çıktı: 

Çorlu da müteahhid Arapgirli Azi
zin kalfası İbrahim, gördüğü bir hiz
metten dolayı malsandığmdan "80., lira 
istiyor. Bu vatandaş cevlcte bir iş 

~örmüştür; gördüğü iş fen memuru 
tarafından tetkik edilmiş, raporu veril
miş, kaymakam muhascb':ciy:- bu para

yı verebileceğini bildirmiştir. Yani iş 
tekemmül etmiş; büb:in formaliteler 
yapılmıştır. Binaenaleyh paranın der -

hal verilmesi lazımdır. Lazımdır amma, 
bu para verilmemiş işte. Bakınız ne ol
muş! .. 

Muhasebeci Emin a<ih bir zatmış ve 
galiba kalfa İbrahime de bir meseleden 
hiddet etmişmiş; 

"- Çekil karşımdan! Sana bu parayı 
vermiycccğim .. Buralara ne gelirsin?.,, 

Deye bağırarak zavallıyı kovmuş. 

Aradan bir iki gün geçmiş, alacaklı 

tekrar parasını istemcğe gitmiş, bu 

serer muhasebeci daha fazla hiddetli 

görünmüş, zavallı bu memurun çok da
ha şiddetli bir muamelesine maruz kal
mış. Muhasebeci fen memurunun rapo-

runu, kaymakam 
tarafından yazıl -
mış olan "verile., 
derlcenarlı kağıdı 

eline tutuşturmuş 
ve: 
''- Kır boynu • 

nu 1 • diye bağır
ınıg - Paramız 

yoktur. Vereme -
yiz 1.,, 

Kalfa İbrahim 
gidip kaymakama 
derdini dökmüş. 

Kaymakam, mu • 
basebeciye ilk ver
diğ! emri tekit e
den bir kağıt yaz_ 

mağı lüzumlu bulmuş; "bu vatandaşın 
parası derhal verilsin.,, demiş. Lakin 
muhasebeci Emin, yine eski bildiğin.den 
şaşmamış, adamcağıza bir kat daha ha
karet edip : 

"- Defol! Daha büyüklerden bir bil. 
diğin varsa git ona dert yan! Bu parayı 

vermiyeceğim .. Heni artık gelip gidip 
asabımı bozmıya devam etme, sonra 
karışmam t.,, 

Diye haykırmaktan da çekinmemi,, 
betbahtı bir daha kovmu§ .. , 

• 
Biz bu işte biribirinden üç 

hata görüyoruz: 

·ı - Vatandaşa hakaret, 
2 - Devlete hakaret, 
3 - Emre itaatsizlik, 

Vatandaşa hakaret e.dilmiştir. Zira 
bir resmi daireye haklı veya haksız mü. 
racaat eden bir adamı kovmak sa1ahi • 

yeti hiç kimseye verilmemi§tir. Tür • 
kiye, her vatandaşın en büyük ~efler 

tarafından en büyük nezaketle kabul e. 
dildiği, .dertlerinin dinlendiği, işlerinin 
görüldüğt:.i bir yerdir. Hatta şefler bu-

Kara DAVUT 
(Davamı ~ ihıcüde) 

nını temin edecek bir şekle sokmak 18.. 
.zım geldiğini bunun için de b uişin-hi~ 

olmazsa tıkırına gireceği güne kadar -
sadece ve doğrudan doğruya muhtc. 
rem İnönünün şahSi dikkati altına alın 
masmr istemiştik. Ve istemekte ısr~r 
ediyoruz. Zira bu bozuk düzeni ancak 
onun düzeltebileceğine imanımız var. 
Bakınız size İzmirden kalkıp !stanbula 

gelinceye kadar deniz işletm~mizin bir 
gemisinde kaç hataya. rastlandığını 

söyliyclim: 

"1 - Güverte yolcuları su bulamı
yorlar. Zira buz makinelerinin musluk
larını tam öğle vakti kapatıyorlar. Bu
nun için sebep olarak gösterilen ~ 
şudur: 

"Yolcular bu musluklarda ellerini yı_ 
kıyorlar. Güverte pisleniyor.,, 

Halbuki hakikat böyle değildir. Her 
kes ellerini baş taraftaki hususi yerler 

de yıkmaktadır. Muslukları kapayan, 
lann hakiki maksadı susuz kalan yol
cuları büfeden para ile su almağa mcc. 
bur etmektir.,, 

"2-Baştarafta tente yoktur. Güver
te yolcuları Allahın kızgın güneşinde 

kurutulacak uskumru gibi bırakılmak. 
tadır.,, 

"3 - An barlara manika (*) salıver. 
memektcdirler. Kapakları açık kalmakla 
anbarların havalanamayacağını her 
kes bilir. Halbuki yolcuların bulundu. 

ğu anbarlara manika sahverHmediği 

halde öküzlerin taşındığı birinci anha. 
ra. iki manika birden salınmaktadır. 

"4 - lzmirden kamara. bileti almak 
için adeta İLTİMASA ihtiyaç vardır. 
Vapurlarda ya boş kamara vardır, ya 

yoktur. Yoksa, ''kamara yolcusu fazla,, 
demektir. Bu takdirde, İzmire fazla 
seferler yapmak lazımdır. Eğer gemide 

boş kamara vardır da yolculara ''yok
tur,, denil~yorsa o zaman bunun se-bc. 
bini ara§tırmak doğru olur. 

!zmirden lstanbula gelen ekspres
(!!) terde birçok muallimelerin, mual-

limlerin subayların ve memurların kama 

ra bulamadıklarını hatta üçüncü kama 
raya razi oldukları halde ''kalmadı, sa. 
tıldr,, cevabını aldıklarını öğreniyoruz. 
Sonra bu yolculardan birçoğunun l*'fcr 
esnasında kamara. tedarik edebildikleri 
de anla~ılryor: Bu ne biçim iştir? 

Bu, biçimi öyle olan bir iştir ki an. 
cak Başvekil şahsen manivelayı E>Je 
alırsa kökünden halledebilir. '!'"ürk mil. 
Jetinin ve Türk denizciliğinin sayısız 

şeyler borçlu olduğu muhterem Başvc. 
kilin deniz yollarındaki bu eksiklikleri 
ve aksaklıktan öğrcrunekle çok aıap du 
yacaklarına ve bizi kendilerine bir da. 
ha minnettar etmeğe lüzum görcccklc. 
rlne emniyetimiz var. 

Hele 'bugünlerde ki .bir taraftan İs-

Rir mUlklye mUfetti§inln, tefti§ ve mUra.. 
kabe edilmesi ltwmgelen bir vaziyete der. 
hal el koyması IAzımgellrkcn bu işin. bir ay. 
danberi sUrUncemcde kalma.sına Dahiliye 
vekilinin kat'iyyen mUııamaha etmiyeceğlne 
kanilz. KtlçUk köyUn idaresinden fiklyete 
kalkışanlar belki haklıdırlar, belki değil .. 
Fakat .Dahiliye vekrtletfnln bUtUn işlerde gös 
terdl!i yUkeck dikkat bizi bu vaziyetin bir. 
an evvel te.sbftl lP.ztmg~tdlğine ~nanıyoruz. 

Hani bu ev gUnUn 
birinde yıkılırsa ••• 

Gt'çen gün •.rol.kopa.. 
1 randa bir duvar yı. 

-\. ..... ! •. kıldı. lk1 kl'l öldll, 
n .,, 1 Uç kl~l yaralaııdı. 

Bu hAdlıtenln daha 
fccJ bir netice verme 
mesi tesadüfen orada 
nı; adam bulunmn' 
olmasındandır. HQm 
o duvar, nltı kazıl. 

manu, olsaydı, gU. 
nün birinde gene yı. 

, ı,ılınayacak mıydı~ 

)fütehassıstar diyor 
lar ki: 
"-Tam bir emnJ. 
yet için, Tozkoparan 

Ayna.lıçc§Dledckl ev duvarına ya destek. 
ler lh\\·e etmeli ve

yahut bu duvarı ba,taııbaşa yıkmalıdır . ., 
Bu ciheti . blldlrlrkPn baz.l mahallelerdeki 

e ki ve "lnhldaına miihcyya., evler tuerine 
de nM.arı dikkati celi><'tmf"ğl doğru bulu. 
yoru7. Fara7.a B<-yoğlunda, Ayııahç~mede, 
Ağaç<,:llt'ğl t1okııkmda bü3·iık bir ev "·ar ki 
gl'lcnl geçeni pek haklı olarak endJ!}f'yC dü.. 
,urüyor. Bu harap evin önünde durup ıöyle 
blr:ız kulalc Yerdiniz mi: 

- Çat, çut! 
Kiremitlerin, ıın-a par~alanııın: f.aşla.nn 

dü,tüğlinU duyuyorııunuz. 

Muhtemeldir ki ha C!V biç beklenm"dik bir 
anda paldır killdl1r yıkılsın ve blrk~ bed. 
baht yolcu cnka:r. altında kal!lm. 
Numarası (1.3) dür. S<iylemc~ı bh:df'n 

yapnıaın belediyeden. 

Bunun neresi 
kadınlara mahsus ? 

GUlhane parltındtı çocuk bahçesine yakın 

bir yerde, Çinlll k6şkUn duvarına blll§ik bir 
umumt balA. var ki asılı bir tabeladan kadın. 
ıara mahııus olduğu a.nlqılır. DUn bir arkL 
da§, parltın ~ok tenha 'l/c 'bu ballnm bom.. 
bo~ olduğu ando. buraya girmeğe mecbur 
kıı.Idığını anlattt ve dedi ki: 

"- Bu balO. kadınların ihUyacmı karır. 

!ayacak bir §Cklldc yapıtmaınıotır. Buraaı 

ancak erkeklerin ihUyacını kar§ılayaeak bir 
yerdir. Kadınlar bunu bildikleri için buraya 

. uğramıyorlar. erkekler ise U!tUndeki levha.. 
ya bakarak yanma. yaklll§anuyorla.r. Beledi
ye bari Ustl\nc "erkeklere mahııuetur,, diye 
hlr tabet! koydunıa da bur&!I bir l§C yara. 

Ensari BULENT 
( +) Hava borusu 

... ,1 28 TEMMUZ -~ 

dlatµıta ~ 
- ~t Kongre de~'' 

Akademı 
bit ' 

1 MLA.MIZIN henüz teS elk' 
memiı olmasından lt~ ~ 

edenler çok. Hiç şüphcs~z lı~tf 
var Bir kelime muhtel!f ın ~ f. · ' ·ııeıv t 
rin kaleminde muhtelif §_e~sıııll ~ 
yor. Hatta, bay Peyamı de. deÔ 
meseleye dair yazdığı f ~kra tUrlU ~ 
gibi, "aynı yazı içinde bırkagriiYofll1' 
li kullanıldığını da çok g 
(Cınnhuriyet, 28.7.37). k sul3fl" 

Bizim nesil, yani bugün klf b* 
da olanlar, daha ilk mektebC usı 1 
ğımız günlerdenbcri imla sıldnı ~el~ 
deyiuiir: En çok kulland~ğ1Il1~1n ~d~ 
lerin nasıl yazılacağm~ ~ır tJ111ttılıP () 
remeyiz. Arab harflerının b 60~ 
tin harflerinin alınmasınd~~ıı~ ~ 
o sıkıntıdan kurtulamadık• ıııi? 
müşkUllerle karşılaştık: ()eJ!C. J{elC.,.. 
ne mi? Eğri mi? 1 ğri mi? v.s. dile ı:ı 
tap, k6ğıd gibi kelimeleri b, bil' tlif 
yoksa p, t ile mi yaz.a.cağul11ıı ~ 
bilemiyoruz ·ııde < i' 

Harf inkılabının ilk ~te~il' ;~ ) 
rılan /m:ta lügatı da büyu~ ~ıf 
ramadr. Zaten bir kelimen;ıg.ıııv af 
zılmasr liı.zım geldiğini . otııl 
lugata müracaat, bizim - hıÇ ıau~ 
kendi dilimiz için - alı§ık 0 erfa.p 
eeylerden değildir. Dergôlı ~uıtl ' 
nın çıktığı günlerde idi; ıner .buı!t..1 
hid bey, ·makalesinin prova. t~e r'~ 
ni yaparken, §imdi kelimeS1~1'0ıııı!' ~ 
harflerinden sonra ''ye,, harf\,uııll d p 
diye lCıgat kitabına bakm1~· ~ 

1
. 

duğumuz zaman hepimi~. ~ştU•· 
mimiz kızını§, kimimiz gullll bir ~if 
mime o hareketi tabii 'bulan 
le yoktu. . g'6rtl 

tinla sıkıntısı yalnız bızde gSlf ~ 
şeylerden değildir. XVI ıncı 'i J!J 
sız muharrirlerini, Montaigtl~it 
lais'yi okuyanlar onların dıı?ı(oııt~J 
imlası olmadığını görürler. ~. J)Y, 

bir kelimenin cem'ini ba~ıe fS 
sc, aklına estiği zaına~d~ ."' jll< ~ 
Albert Thibaudet. Essoıs n~n es 
nın bir sayfasında ecı:.s kelıJ1'1t8lif· 
tı tilrlü yazılmış oldugunu 3~ &f~ 

Fransada ancak XVll inCJ 1~:.1 
sonra imlada yeknasakhk b~cSd 
Onlar da bu işi, ba,şlıca i 9f1 

française gördü. B. P_eya_n1 ıcol' 
biuie bir "gramer ve ımla 11~· 
toplanması lüzumundan bil rsıı· ~ıl 
Onun istediği kongre toptanı Jtll'"f'i 
uzun münakasalar, belki de .ıı.rıll1 

dan sonra şöyle bir neticeye \ o'''e 
nı zannederim: Bu gibi iElef·r ~~ 
iki gün, yahut bir iki aylık bı d&ı' 
nin halledebileceği işlerdcJlir 1n~~t 
devamlı bir suretle çahştP ~- tıi' 1 
tabı, herkesin riayet cdec~g'ııc>'ctt 
kitabı vücuda getirecek bı~. g:b' ~ 
tiyaç vardır. Bir milletin ~ıı; bir sır .. 
sı da, hazan :-eri, bazan agı 11ıııde 
te, mütemadiyen değişir: ~ fllic'ıı 
ma karşılanacak müşkü_H_erı, :O ıfı ~ 
imi bir heyet halledebılır· . pıl 
biı.e böyle bir heyet, yani bıl" 
dcmisi lazımdır. dl~ ~, 

. tc c b' Bay Peyami Saf anın ıs Jl'ı 
renin biran evvel toplanı!rı1ıı.Sbiİt011 

temenni ederiz: Akadeını)'.e' ıııJI~ 
likleri. faydaları ve bittabı 111,0ıı~fl 
n He akademiye götürecek ) Ç 
sağlamı belki odur. }.1~ 

Nurullah 

~ ,, 
Sayfa numar~fıııJ"'~f. 
BUyUk ticarethanelerden b~rıe#9 

rU gazetelere llAn vererek çabU ıııı'~ı 
. ıı:ı ·" masını bilen bir muha.sebeCl c'fJ'ıırV J 

rnektc olduğunu bildirdi. BU ıntl· V:: 
yirmi ki~I kadar mUracaat et h 
bunlara dedi ki: ,ıe9 J ,. 

- Hepinize bir .lck heııap ıncıı .ıı ~ 
ıarıv.-

ğım. Bunun cevabını doğru 0 ~tlt~ 
bulan, nıenıuriyele tayin edlle~t:ıııl' 

1ote sualim: llaknlım kaçar ~ 

lcdeceksiniz. 'it}~~ 
"BUtun sayca rakamlarının r<Jır~ ' 

eden bir kitapta kac; aayfa ,.,,. el 
\'e unutmayın ki kltııbın btrillrt,r46 

Ü U )<it• konan numara diğer b t n ~ 

ğu gibidir.,. ~ 1 
KAUp namzeUennin hf'psi ~O >"~ 

§Undtller ve llk cevap \'ett.n .. f / 
genç oldu. ne•~' 

Bak<1hm, Biz bunu kaç dal<~ 
cekııtnlz. Halledcmeuen!J: biZ 
ınızda cevabını blldircctflZ • , 

d 
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taıı.· nı Otın ı • a g 
tor( lnt radyo d" 'Y' 

Uforurn. f k uırnanı çıkacak diye 
, a at 1 

li • • ge de aöyleme ! 
unda • • rady n bir nı .. dd 

iiıu,:una o kada u kı et evvel, İstanbul 
hııc1t Uıtii ki nih r Yrnetsiz elemanlar 

'e hUku ayet bıçak kemiğe da-
ı..ı A~dtrı b' rn v~rildi: Paydos 1 
ili lt t" ır lnlidd 

Tambyanın gazel koyuna akan kiiçük ve liüyük gerizler .. 

falan ~rkUlcri, sonra .. et geçti, evvela 
On Ctkcrı ı ustatların besteleri 

ce İli a aturka t k 
lstanbul konuşuyor ! ( Tarabya : 2 ) 

~ill ''f na cdi!iyord e rar başladı. 
tııaııı. en. değil 1 d u .. Herkes de dinlc-

ccrd . .., cdı F k 
~· a ı! gene ~ · il at son za. 

h ... ır gece çıgrından çıktı. 
"q k k zarfında ik· 

>'aıı, r ıyı okudu~ . ı ayrı artistin 

Tarabyalıların şikayetleri 
tr'htıct Çalarıtarda g~ bıle oluyor. Oku
ltüfteı tlidir dener: hır çoğu hakkında 
ııllıti tfirı bazıJa,.. ~z. Seçilen beste ve 

>'tt • b •• •1akkınd k tlbı ız ar olunarn a eza mem. 
r.d}'!;!cn §İkiyet az. Gazetelere her 
llıe}'d rı urnurni h nıektuplanndan da 
ttdi •net.dır. u oşnutsuzluk olduğu 

Vapur ve otobüs ücretleri pahahdır. Lağım 
deresini kapamak lazımdır. Sahile 

kanepeler konmahdır 
J> hL. qerhald 'k' • 

illi\ olıa e 1 ıncı bir silici 
gerektir. 

I.! ~dl'orıu • • • 
"lf de bt rı nıuh t 
llıııııt . rbat Çalını cvası böyleyken 
~tidielıf kuruııarı § tarzı var ki, bu da 

r n ve ..,.h l 
liı • r- ıı arın kaba-

~~ r reıını gU 

ltrıt h:Utuklar, ~~!~~Taksim meyda. 
trtr· b >'kırılır· rn"k arılar oparlör-

• u • u ern 1 ~tin nun bir rna me 1 Buna akıl 
l'lııtı11 ~rı itlelt rnc naar vardır. Fakat 
l\e ı ııc fok Ydanında gür .. ıt·· 

de ıtrot la u u ve 
ltaıııa~'ktir? Etrarta klarının çalınması 
ta ı... \'a.r " evler var d"k ... "il .... llıh • u -
~ • kötu" b. aııclcr var H 
c;.ftı. ır n.. • cm son-

di tef ... ı urnunc te§kil d' • :r<>11lraa be e ıyor. 
~b ne halkı rakaeder 
~~ Uindcrı bütü elbet! 
1ı.. Otla n &azon ı ·rot t Ot>arlörü . a ar, bahçeler 

· ... Bır 
ı,i tayırtıdır baş 

t~;. I\ garib' . 
. "llır, .. 1• Şırkcti li · 
t')"l Soıdc Bo w •• ayrlyenin vazİ· 

Ot... )le gazıçın· 
""ft~ 0 da bir 1 §Cnlendirmek 

lltıt\t t. B vapuruna bir op ı·· 
l. 'ti\ "1. azan ·ın ar or 
ın .. il\ san "B v 

ıı· ' '•p .. ')irn, kafam d' agaziçi va. 
•rı. ..r, b' ı ınlerim ı '" ltıilJ inerdi b • "' emc-

d llir ~ tt ondan da u kaıde şümulle. 
il, fa/tiillı bana b' Vazgeçecek ... 

•tıı ın,, l' ır nıckt 
. t :S0~ "' ılerdcn 0 . • up yazıyor-

"nııı b taljdan n ıkı aile daha bu 
•· oclk· ayrrlrnağ 

ll}'cti Lı de radyo ili .a karar ver· 
. ıtor1c ctınin 
l'ı.ı?! ıı usu bunda .. vapurlara 

· rnuessir ol. 
lı 

r tvd • ,.. • 
rııı, •. &en ı 

l 'Yo·ı ç er, kcnd" 
ite ...._ A. • arrnış: ı aralarında 

l't 'c Srın en büyUk 
t. 

11 ~ k ıda 01.ıi'lt ar oni'dir ! ~r rayoyu 
' \' anne, kö • dcrnışlcr. 

dcrı he o~. oğ1ur:t~en atılmış: 
~il.dıo ~ ~trnae ~ur Buz dolabını keşfe 
""tıı· '•il "-- · ak · •ş. uuı dolab ' alacaksanız 

ı en ba ' 
"' \' ~n· §ta gelir! -.. ,1 d ı rad 
"" 'lild' Yoya ka 'ile o tr. Det· Ilı tevcc .. h 

n<l tc . ıt •ült· tu umu. 
~ rcıh d Utu v 

} . •ıı ını:ı.. c enler v ' •ogukluğu 
~~· "lltrn h ar. 

~ııı 1 ar<\ rtıU ldiıelcr • 
cıı ... .ı. 'da cd·ıracıat edili hakkında re-

•ıııil)ı ı le !U Yor. Rad h k : neticeye yo a -
~ ' Ji vanlacağına, 
il.~lt •Yır? Ra 

ltrd :Ya.va1 dyolar 
ti" ~ıı dı!"' Çalınsın S Parçalanmasın. 
"ç .. rr ç it · esle l\J~ anına Ot 1 tr\aaın }i t pencere· 
~la ·karı tıkansın ı 'a ete oparlör le. 

ı.tı 'a.acn r unıaı cm de resmen, 
~- tıtıı . ad,Q 
""ditt· ııııana. •• lalgını dc:ı;· 
da, L ı>'or. 1l did bir 5ıl, oparlör 
1 ııtll~ u ıaı • feryat 'k' l cao 'ıaı ıında ıı.,. 
tıı{j >'li>'eb·ı· Cınıncta~ d ns salgınından 

thı 1 ıri... a h 
ltir -..ı ki t'f ' atta cesaret • ıoaı • 

a gınından da ,., 
'u e11ııe1ı < va .. Ntl ) 

der ttırı l'tı e 't La 

'İ)L~Cler•ı CrtıJtltctt ç sıcak 
ııtCS ıunı e d'' ~8 ~ 31 ı arıdı· A Unku sıcaklık 

s~. l?ıı~n ı~it 32,' Si nkarada 38, Ye-
1\a, 3133, tr 3, \ran 2;op 26, Trabzon 
a2 "81, lJ1u~"rurıı 30 A., EıkiıJ,hir 34. 
r.' ~ I~ 3.,, ' ntaıy 3 
.. rı 3~ tıırrı 37 "· tııah· a o Ada-
~o. • Siirt • longul 

1
Yc 33, Çorlu 

35 "tıo.. dak 25 E . «:.Jlziz 3 • rzın-

~ S, l>iyarbekir 
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Görünüşe aldanma.malı derler ya bu
nun ne doğru söz olduğunu Tarabyada 
bir kere daha anladım. 

Uzaktan, muntazam her şeyi tam, 
mükemmel bir eğlence ve zevk semti 
olarak tanılan Taraby~ meğer binbir 
dert içinde yüzüyormuş. 

Yolda rastgeldiğimi dün yazmış ol
duğum eski mektep arkadaşımla bera .. 
ber. çarşı boyunca yürüdükten sonra, 
Tarabyanın küçük koyunun bittiği ye
re geldik. 
Arkadaşım şöyle anlatıyordu: 

- Burada açıkta akan iki li.ğım var. 
dır. Tarabya gibi bir yerde inanılır şey 
değildir amma, maalesef doğrudur. İş
te gel de gözünle gör. 

Bu sözleri söylerken ilerlerdi. Rıhtı. 
mın kenarından aşağı indi. Rıhtım al
tından açığa çıkıp evvela çalılar arasın 
dan sonra 20 25 metre kadar büsbütün 
açıktan denize ak'an b'r kanalı göster. 
di. 

Bu sırada resim almak için fotoğraf 
makinemi ayarladığımı görünce, der
hal yerinden fırladı. 

- Yol diye bağırdı. Ne resmimi ala. 
('ak, ne de ismimi yazacaksın .. Malum 
ya ben memurum .. 

O zaman esnaf kılıklı başka bir adam 
kanala sokuldu. Parmağile çirkef suyu 
göstererek: 

- işte dedi. Benimle beraber alabi
lirsiniz. 

Böyle bir yerde açık liı.ğımla karşı. 
taşmış olmak beni hayrete düşürmüş
tü. 
Arkadaşım: 
- Dur, daha bu b1r şey değil. öbürü. 

nün yanında yavrunun yavrusu, diye 
izah etti. 

Beş, on adım daha attık ki. bu sefer 
evvelkinin 5ü-60 misli büyüklüğünde 
resimde de göreceğiniz şekilde bir 
mundar dere ile karşılaştık .. 

Siyaha yaklaşan yeşil ımlannın ar~. 
sında şekli belli olmayan böcekler kay
naşıyordu. 

Ben bu gerizt hayretle seyrederken, 
arkadaşım da koşa koşa biraz ötemiz. 
deki eczahaneye gitmiş, kolundan ya
kaladığı uzun boylu, güler yüzlü bir 
zatı yanıma getiriyordu. 

Ben de şaşırmıştım, getirilen zat da: 
Do1tum hiç oralı değ:ldi. 

Yanındakini: 'J 

~~~' Pa.~IJılJl/ığı 
"1ıt llıtı ı.... 1-r ınu kaıalarır;cia baz J 
t ... • ı "'1tQ •teana 

1 

.,..1- ltt ,. !\dtıt kh. sırt ve sırık 
-...~,"~- lttılt h '"otren mernna- ı ::-. ,..J ~ -
.:.. ~ ~::? iti •rtıaıtığ ... ... , haren d ı bcı •tu._ ~-----J._;,. .. ...,...,.... . ..-......... _._...,. 

""- ~ e Beyoğlu ve 1 Tarabuanın Parti 00.,hdnt ve eczacı.tt 
lrlenedilecektiT. l bay Nüzhet 

Yazan : Haberci 

l'tfiikemmel bir park olması lci:::ımken §İmdi bir ç<ipliU~ halinde rlııraıı ağ:.ıçlı 
meydanda top oyııayan gençler (Ya.:ısı diiıı çıktı) 

- Buranın parti başkanı ve eczacısı 
bay Nüzhet diye takdim etti. 

Ve fazla bir kt!Hme konuşmamıza 

meydan vl?rnıeden anlatmağa başladı. 
- Bu dere dağlardan gelen iki ır

makla bütün Tarabyanın liğımlarmın 
birlec:mcs nden hasıl olmu~tur. Geçen. 
lerd; yolların bir kısmını tamir ettiler. 
Bir kısmı da olduğu gibi kaldı. Şura
dan denize kadar 30 metre yok. Hepi. 
mizin sıhhatını tehdit eden bu mikrop 
yuvasını b:r iki bin liralık bir masrafla 
ortadan kaldırmak pekiı.la mümkün
dür. Fakat belediye garip garip hesap. 
lar yapıyor, biiyük masraflar çıka~~
yonnuş. Vaziyet böyle oldukça tabıı, 
Dimiyata pirince giderken evdeki bul. 
gurdan olmak hasebile, biz:m li.ğım da 
böyle açıkta akıp ~idiyor. 

G(lçen gün, bir memur gelip, suların 
üzerine gül suyu döker gibi bin.z ma. 

zot attı gitti. 
Böylece sanki bütün mikroplara siv-

ri sinekler öldürülmüş oldu! 
Bura.da sustu, Parti başkanının yU. 

züne baktı: 
- Yalan mı? diye sordu: 
Bay Nüzhet oldukça müşkül bir va

ziyette kalmıştı. Nihayet: 
Başını salladı. Ona hak verdiğini 

belli etti. 
O zaman arkadaşım adeta. cesaret 

almış igbi, SE"~inc daha. hızlı 'bir ton ve
rerek tekrar anlatmaya başladı: 

- Bizim bir derdimiz de, şimdi üre. 
rinde durduğumuz §U meydandır. Gö-
rüyorsuıı. burası ağaçlık. denize yakın 
bir yol kenarı, velhasıl park yapılmak 
için biçilmiş kaftan. Eskiden köy hal
kının para.sile yapılmış bir park zaten 

varmış. 

Fa.kat belediye yolu yaparkrn. E-ski ı 
hayratı da berbat etmiş, ne park kal. 
mış ne de başka. şey. Biz buranın ıslah 
edilmesini istiyoruz. 
Arkadaşımın çenesi açılmış müte. 

madiyen söyliyor, söyliyordu. 
Bereket, bu sırada. yanımıza yaşlıca 

bir zat geldi de, or.a srra. brrakmadan 
lifa karıştı: 

- Bir de, sah ile kanapeler koymak 
Ji.zımdır. dedi. Şura.da gördüğünüz ve 
buralıların kendi paralarile yaptırmış 
olcluklan beş on kanape böyle cem1et 
gibi bir sahile hiç kifi gelir mi.. 

Belediye bir sUrü kanape yaptırsa 

bile, uhildeki yolun gerisinde kalan 1 

miktar para almahdır. 
Böylece hem halk doya doya denizi 

seyretmiş olur, hem <it! belediyeye iyi 
bir varidat temin edilir. 

lhtiya.r,zalm'fiöyliy~·ekleri bu kadar 
mış. O sustuğu zaman Parti başkanı 
da derdini döktü. O da: 

- Ah, bu Şirkt'ti Hayriye diyordu. 
Tarabyanm, mah,·olmasına sebep olu. 
yor. Vapur fiyatlarının bahahhğı bu
rada oturanlara yıkım. Geçenlerde bir 
tenzilat yapacak oldular, bundan an. 
cak Boğazın lstinyeye kadar olan 
kısmında oturanlar istifade etti, bizle
re hiçbir faydası olmadı. 

Şirketi Hayriyenin bizi ne kadar ez.. 
diğini size isbat için bir msal anlata
yım: 

"Cumhuriyet bayramlarında lstan
buldan Boğaziçine gelenlere tenzilat 
yapılır da, Boğaziçinden tstanbula inen 
ler tam tarife ile bilet alırlar. 

Acaba bayram merasimi İstanbulda 
mı oulyor! Yoksa Boğaziçinde mi? 
Tenzilattan iatifade etmesi icap eden 
halk varsa bu da Boğazda oturanlardır 
amma, Şirket işin aksini yapar. Çünkü 
Boğazda oturanlar nasıl olsa torba. 
da kekliktir ve Şirketi Hayriye işi işt~ 
bu kadar hasis bir düşünce ile hesap 
eder .. 

Parti başkanı burada biraz nefes al
HABERCt 

(Davamı 7 incide) 

kahvelere de. akşam Üzerleri deniz ke~ Tarabyada denizden Ç1karlar uc ii;:cr7c. 

nanna iskemle koymak mUsaadesi ve.l rine bi.r bornuz alarak oaddede_Yiiriiye. 

rilmelidir. Belediye her iskemleden bir rek evlerine d&ıerler. 

KURUN' da 

Ev kedller !nl kur tarmak 
~ç•n bir çare 

Silprüntulerde e§inerek ayaklarına bulaf. 
tırdıkları mikropları evlere getirdikleri, bu. 
talık naklettikleri için sokak kedilerlnın 

bldilrtilmeııl yoluna gidiliyor. 

Bu arada ev kedilerinl korumak iatiyenle. 
rin 11e11lerl bir hayli yUkeeldi.. Haklıdırlar. 

Bazı evlerde kediler, &1Je. efradı dereceııln. 

de muhabbet görürler. Aile efradından gibi. 
dirier. Öldükleri zaman arkalarından ağla. 

nır. Kaybolurlarııa kedere dütU!ür. HülAııa 

kara gUn doııtu, Uzlet a.rkada§ı gibi bir ıey. 
dirler. 

Sokak kedilerinin, aüprüntülerde f'~lnme. 
ııl, yiyecek aramaamdandır. Çünkü açtırlar. 
Kendilerine bakan yoktur. 

Ev kedileri, l.ae, tok ka.rmlan ve ıırrtıan 

ile, böyle bir ıeye tenezzuı blle etmezler .. 
şu halde: ••ce e! • .,, demek kabllinden, teli&. 

dUfen ııokakla.rda bulunduklan sırada ya. • 

kalanıp götürülünce ııahlplert naaıl arkaam. 
dan ağlamaz 1 

Blz diyoruz ki, ev kedllerinln boynuna, 
ev kl:ipekleri gibi, belediyece tescll edllmtı 

taama ve numaralar takılmalıdır. 

Böyle kedilere klIDH lllımemell. Acaba 
bu fikri tatbik edebilir mlyiz? 

(KISACA Sütunundan) 

TAN' da 

Can sıkıntısı 
sanırdım ki, dünyada zengin ile fakirin, 

zayıt ne kuvetlinln, g-Uzelle çirkinin hUlla& 

herkesin sınıf ve tabaka farkı gözetmekai. 
:dn hissedar olduğU ıey, can sıkmtııudır .• 

Klmııe iddia edemez ki, fakirin zenginden 
fazla canı aıkılır, Yanlıı anlamayınız 

.Müzayaka manasına gelen aıkmtıdan bahset 

mlyorum. Vakit geçirmemekten doğan iç 
sıkıntısı diyorum. tıte bu lç aıkmtıııı ı..azııa. 

rı için meğerse aranılan bir nimet lmtı. 

Bunu geçen akıam radyoda dinlediğim tSe. 
lim Sırrı Tarcan) m koiifer&DBmdan öğren. 

diın. 

üstat bu kaç bininci olduğunu kesllreme • 
diğim konferanamda Meterlinkln (Büyük 

eUkOttan önce) yani ölmeden evvel tamln. 
clekı eserinden birkaç aatır alıyor. Bu aatır. 

tarda muharrir "son demlerimi uzatın.ak i. 
çln can sıkıntısı arıyorum. IAkln onu da bu. 

lamıyorum.,, dlyormuı. Ben eteri okumadım 

ııma herhalde ~tadın naklettiği bu aatırlan 
§ayanı dikkat buldum. 

Halbuki can sıkıntısı lçın bıreblr §eyl"'r 
vardır. Mesela. bizim gazetelerin •'makllle,. 

lr.rlni okumak, barlarda numara ııeyretım~k. 
Adalara vapurla gitmek \'e nihayet kı§m ·ııı. 

tanbulda ikamet etmek pt>k eğlenceli ıeylt'r 
olmadığına göre, inııanm içini ıııkar feYlt"r -

dlr. 
Üstal Selim Sırrı, bunları biJmoz; değil 

ama muhakkak hepsini birden ııarfetmıı ol. 
mamak için işin bu tarafını da ba§ka bir 
konferansa saklamı§tır. 

(B. FELEK) 

CUMHURJYET'te: 

Edebi lltHeler 
SUnblllzade Vehbi bir aralık dellrdi "• 

k6r oldu. RUruri onun lyileımeğe yüz tuttu. 
tunu duyunca ıair Ayniyi de yanına alarak 

ziyaretine gitti. Aralan evvelce şekerrenk 

idi. SUrurl bir çok hicivlerle Vehbiyi gU. 
cendlrml§tl. Fakat Vehbi onu görünce 11evln 
dı: 

- Canım Süruri, dedi, bana acıklı bir n .. 
!nt tarihi M>yle de eağken iıitip ağltyayun. 

SUnıri, düıünmeden ou mı11raı okudu: 
tmrllUkaya Ue hatr ol8UD l1Alıl \'t'hbl. 

İzaha hacet olmadığı üzere lmriUlkays is. 
ıa.m dinine girmeden ölen bUyUk bir Arap 

§&iridir. Vehblnln onunla mahıerde arkadaı 
oımruımı istemek, Vehbiyi de cehenneme 

sokmak demekti. O devrin zihnlyetlne göre, 
hoşa gltmemeal Jtz.ım gelen bu temenniden 
Sl\nbülzada almma<lı, ıu zarif tözle Süruri. 
ye mukabelede bulundu: 

Ne gam, lmrtl.ilkayı da küçük bir adam 
değildi. O gibilerden cehennemde de zevk a. 
lımr .. 

(M. TURTIAN TAN) 
AKSAM' da: 

Canh yirmi be,llk 
Arkadqım pencereden 8.f&l'I b&ktı: 
- Yazık, dedi, kartıld damm U.t!lne bir 

yirmlbetllk dlLfürmüıler .. 
- Damdaki küçücük yirmlbe11lği cı kadar 

uzaktan nuıl gördün? diye sordum. 
-·Gel sen de bak .. dedi. 
Pencereye ba§nnı çevirdim. Bakttm damm 

Ustunde bet kedi kavga ediyor •• Dotn.ı .. Bq 
kere beş yirmi be' eder! Fakat asıl bugün. 
!erde ııokak sokak dolqan lşkembf>cllerfft 
burnundan dU,t'n bin parça olacak .. tıkem. 

, hcctl"'r blltUn kış h&va sıeak gttUj!'lnl g!Sr'n 
kllmürctll'r gibi tlzUIUyorlar. 

(H. ll'.) 
---------------

Resim sergisi 
GOzel sanatlar birliği resim ıubesinln yıl. 

Jık resim sergili 29 temmuz pet"§embe günU 
aaat 17 de Galatuaray llllMinde açılacaktır. 
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Çin - Japon harbi 
(Brı.:ı tarafı 1 incide) 

yuan ~ehrini bombardıman etmiş olduk. 
tarını haber vermektedir. 

Pekinin bombardımanına 
başlanmasından korkuluyor 

Hongkong, 28 (A.A.) - İngilizle
rin yapmış oldukları bir protestoya ce. 
vaben Japonlar. bugün öğleden evvel 
Pekine karşı hiç bir taarruz yapılmıya
cağı hakkında teminat vermişlerldir. 

Japon memurları bütün ecnebilere 
sefarethanelerine iltic:ı etmelerini tav. 
siye etmişlerdir. 

Japon kıtaatına şimali Çinde ecnebi· 
lere fena muamele yapmamaları için ta
limat verilmi~tir. 

Bu ihtar dolayısiyle Pekinin hatta 
hugün bombardıman edilmesinden en
dişe edilmektedir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Kabine, Lang • 
fang hadiseleri dolayısiyle şimali Çinde
ki Çin kıtaatının hasmane haıeketlerine 
karşı kat'i tedbirler almağa karar ver -
miştir. • 

Şimali Çindeki Japon garnizonları, 

Pekindeki Tien • 
çin mıntakasın • 
daki Japon ahali
nin hayat ve mal. 
larıru himaye et
mek ve Çinı:Jeri 

akdedilmiJ itilaf
lar ahkamına ria. 
yet etmeğe icbar 
eyelemek ıçın 

zaruri olan bUtün 
tedbirleri oto -
matik olarak al
mak hakkına ma. • 
liktirler. 

Japon hüku-
meti, bu müda - General 
faa tedbirlerinin Şung - Cbek -Yuan 
tatbiki ıırasında ıimali Çinde araziye 
müteallik metalibata kıyam etmiyece • 
gı ayni zamanda beynelmilel menafii 
de himaye etmek arzusunda bulunmak 

ta olduğu hakkında teminat verir. Ja
pon hükumeti, azimkarane hattı hare -
keti sayesoinde, ihtilafı şimali Çinde 
mevzileştireceğini ve nizaı pek yakında 
hal ve fasledeceğini ümit eder • 

Siyasi mahafilde bu beyanattan son. 
ra m:.icadelenin iki misli şiddetlenmesi
ne intizar etmek lazım geleceği beyan 
olunmaktadır. 

imha edilen Çin askerleri 
Tokyo 27 A.A. - Tier.çiinden gelen 

'bir telgrafa göre a skeri tayyarelerle 
takviye edilmiş olan Japon kıtaatı, bu sa 
bah sa.at 1 de Toungtehoude 800 Çinli 
askerini tamamiyle imha etmişlerdir. 

Bu askerler, silahlarını bırakmaktan im 
tina ederek Japonlara karşr taarruzda 
bulunmuşlardı. 

Tokyo, 27 (A.A.) -Tiençinden Do
mei ajansına bildiriliyor: 

Japon kıtaatiyle Japon tayyareleri, 
ailahlarından tecrit edilmesinden imti • 
na eden yirmi dokuzuncu Çin ordusu -
nun bir alayını Pekine 26 mil mesafe • 
de ihata etmişler ve hezi:nete uğratmış
lardır. 

Çinlilerin zayiatı 500 ölü ve yaralı. 
dır. Japonların zayiatı on ka:iar maktul 
ve mecruhtan ibarettir • 

Japonlardan ölenler 
Londra, 27 (A.A.) -Pekinden Re

uter ajansına bildirildiğine göre Japon 
kıtaatınr nakletmekte olan üç kamyon 
dün akşam Pekinin garbi suru dahilin
de Çinlilerin kumbaralarla yapmış ol -
dukları bir taarruza uğramışlardır • 

Pekin muhasarada 
Pekin 27 (A.A.)- Yüzlerce Japon 

askeri mitralyöz ve toplariyle dün Peki. 
nin garp cihetinndeki kapısı önünde 
toplanmışlardır. Çin muhafızlarının ih 
tarlarrna rağmen Japon "' r. ~eri çekil -
mekten imtina etmişlerdir. Bu vaziyet 
karşısında hemen bir muharebe vukua 
gelmesinden korkulmaktadır. 

Daha §İmdiden birçok noktalarda bir 
takım çarpışmalar olmuştur. Japonların 

11mun:1 harekat icra etmek Uzere olduk. 
ıarı zanno1unmakta.dır . 

lsponyanın tecziyesi (!) 
Tokyo, (A.A.) - Hı.rbiye Nazırı 

Diyette beyanatta bulunarak şimali Çin 
deki Japon garnizonunur. Çin kıtaatına 1 

kar§ı bir tecziye hareketine giriımeğe 
karar vermiş olduğunu ıöylemİ§tir • 

Kabinenin fevkallde içtimaının ao -

nunda hükumet namına EÖz aöylemeğe 

salahiyettar bir zat, ordunun meıru 

müdafaa tedbirleri ittih3z etmek mec • 
buriyetinde kalacağını beyan etmiştir. 

Çin, Japon ültimatomunu 
reddetti 

Londra, - Pekindeki Çin makamatı 
Japon ültimatomunu reddettiklerini 

resmen bildirmişlerdir. Bunun aı:trine 

Japonlar Pekine hücum :tmişler ve §eh· 
re zırhlı otomobillerle askeh göndermiş· 
lerdir. 

Çinliler, Japon askerlerini, top ate 
§İne tutarak püskürtmüıler,iir . 

Ecnebiler tahtı emniyette 
Lorı.dra, 27 - Pekinde vaziyetin bir 

denbire vahim bir şekil 2.lması üzerine 
bütün sefaretler ve konsoloshaneler 

askeri muhafaza altına ııbnmı~tır. İngi· 

liz sefiri bütün İngiliz tebaasını bu 
gece sefar~te ilt:caya davet etmiştir. 

Maksat teşriki mesat im1ş (!) 
Londra, 27 - Japon Başvekili Prenı 

Kanoyi bugün beanatta b~lunarak ıun
lar ısöylemi~tir : 

"- Japonya toprak değil, Çinle tef

riki mesai istiyor. Maksadımız timali 

Çini işgal etmek olsaydı, şimdiye ka.dar 
bunu çoktan yapardık . ., 

Sulh ihtimali azalıyor 
Şanghay, 28 (A.A.) - Siyasi maha

fil, sulh ihtimallerinin gitgide azalmak. 

ta olduğu m:italeasındadn. Çin efkarı 

umumiyesi ,çıkacak bir harbi karşıİa -
mağa hazırlanmaktadır ve Nankinin a

zim~d.rane hattı hareketini tasvip et _ 

mektedir . 

Bazı müşahitler .bunun bir yıpratma 
harbinin muka.ddemesi olduğu fikrini 
ileri sürmektedirler. 

Vaziyetin bozulmasına sebep 
ne imiş ? 

Tokyo, 28 (A.A.) - Hariciye nezareti Çin 
lılerln tecavUzlerlnl tekrar etmelerine 29 
uncu Çin ordusunun Japonya aleyhindeki 

dUşmanlrğT sebeb olduğunu ve vaziyetin Ja. 
ponlarr katı ve oiddetll tedbirlere bq vur. 

mağa mecbur eden bir tekil aldığını blldir. 
mişUr .. 

Sefarethane mahallesi harp 
sahası haricinde 

Tokyo, 28 (A,A,) - Çinliler, sefarethane. 
ıer mahallesini sarmışlar aevkulceYft nokta. 
!ara ve Binaların damlarına mitralyöz yer. 

le§Urmişlerdir. Ecnebi devletler garnizon. 
ları, müdafaa {§!erinde bulunmaktadırlar. 

Amerika sefa.ret milste§&n A.menka, İn. 
glltcre, Fransa ve ttaıya namma JapOn ae. 

firine mll§terek bir nota tevdi ederek aefa. 

rethaneler mahallesinin harp mmtakll!ı ha. 
rlclnde bırakılm~ım isleml§tlr • 

Japonya, bu talebi kabul etml§Ur. 

Tavassut imkftnı var mı? 
Va,,tngton, 2ı! (A,A,) - M Hull, Çin ihU. 

lAfmı halletmeğc veyahut hiç olma.zaa. mf!v. 

:r. lleııtırmeğe gayret edeceğini beyan totmiı. 
Ur. 

Mumaileyh, dokuz devlet muahederuı.me. 

sinl ileri sürebilmek için klti derecede ıarih 

malilmata 83hlp olmadığını ilılve elml§Ur. 

Bir tavassut lbtlmalindeıı bahseden M . Hull 
böyle bir tavaBBUtun Tokyo ve Nan~ln mu. 

vafakatlenne vabeste bulunduğunu, fakat 
hu bapta bir ~a müracaat va.ki olmamış 
olduğınıu söylemlıtlr. 

Bir lngiliz gazetes; Çinlileri 
teşci ediyor 

Çin ft Japonya~-. balrettltt htımakale.. 
ıılnde Sundn~· Ekıprea diyor ki : 

"Japnoya, bir zamanlar medeniyeti Çlnden 
almıatı. Sonra JapQnlar garbı taklide başla. 

<iıla.r. tşte bu garp fıklrleriledir ki, kendi ar. 
zularım Çiali''"r"' tatbik etUrmek istiyorlar. 

Bu hal. Çinlller için bir fellkete bfonzlyor. 

Fakat eğ~r. Çinliler de garplılqmak sahasın 

da s!lraUe harekete mecbur kalırlarıoa, za.. 
mania vaziyet deıtlılr. 

Bir gUn Çinlilerin nhn tükenip Japon. 
!ara mıldtrıTlllSI muhtem..,ldir. tote o zaman 

lııahet11 ve tam za.manmda bJr krz~mlığm, 

bu dfüıvada hUytlk ve ehemmiyetli hlr rol 
O.Y'J'U'dıt.ını ~llre<"eklerdir ... 

7aP.renf P tiılddetll 
bir kas1rjle 

Belgrad, 28 (A,A,) - Za.grebde çok fld. 
deUl bir kasırga olmuıtur. Ha.sarat mühim. 
dlr. 

.......................................................... 

Eşek 
Eminönü ve 
Beyoğlundan 

geçemez 
Karar 1 ağustostan 

ıtibaren tatbilt. 
edılecek 

Şehir meclisi nisan devresi içti. 
malarından birinde, uzun münaka~

lardan sonra ıehir isinde eşekle nak
liyatın men'ine karar vermi~. fakat 
bu karar derhal tatbik edilmemiş. ; 
eıek kullananların hayva.ılannı sa
tıp yerine baş:C;ı vasıtalar tedarik e
debilmeleri isin üs aylık bir mühlet 
vermişti. 

Beyoğlu, Eminönü mınt:ıkaları 

için verilen mühlet 31 temmuz cu
martesi günü sona ermektedir. Bir 
ağustos pazar sabahından itibaren 
Beyoğlu ve Eminönü belediye §Ubele 

• : ri çevresinde eşekle her türlü nakli. : 
! yat sureti katiyedc yasaktır. Beşik-
i taş, Fatih, Kadıl-.öyde de bir ıubat 
11 938 den itibaren eıek yasak edile-

cektir. 
Bu yasak Fatih mıntakasında 

sur dahili ve Kadıköyünlde Kurbağa
hdere garbrnda tatbik edilecek, aur 
dışında eşek yasak olmıyacaktrr: 

Bir gazetenin yazdığı gibi eşekle 
nakliyat yasağının geri bırakıldığı 

doğru değildir. 

Pazar sabahı beld:iiye zabıtası me. 
murları Eminönü ve Beyoğlu mınta
kalannda sıkı ve daimi teftişler ya. 
parak eşekle sebze, meyve taşıyan ve 
ya eşeği binek vasıtası olarak kulla
nanları yakalıyarak cezalandıracak

lardır. 
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YerJi mallar sergisinde -Seıginin kulağa 
çarpan taıa/ı 

Dokuzuncu yerll mallar ııergisi - bundan 
evvelki sek!zinden bir hayli üstün olarak -
8-lıldı. Bu sergide gördük ki, kuıa. bir mUd. 
det zarfında. mllll sanayiimlz çok ge. 
nl§lemiı. milli mamullt ve ma.snuatı:ı c;;e§ldi 
gözU de gönlU de dolduracak kadar c;;oğal. 

mı§tır. TUrk kalemini, Türk k&.ğıdını, TUrk 
bakırını, Türk demirini ve her nevinden 
Türk bezlerini bu sergide yeni gördtik .. Eııa 
sen teknik bakımdan ve diğer sergilerden 
çok zengin olan .ergi, keyfiyet ltlbarlle de 
zengindir. 

Biltıln bu gt>ze görünen kısmı içinde ser. 
glnln. milll sanaylin göze görünmlyen kı. 
sımlan da kulaklara. ı;arptı. Dün &P.rglyi L 

c;;an sayın Celil Bayar pavyonla.rı, 

11tandlarr gezdikçe, sanayicilerle, ıı.. 

çık konu§malar yaptı .. Cumhuriyet hUkflme. 
Unln dekomrat lktisat vekili sordu ve u.na. 
yicıler ona biç c;;eklnmeden ,tP.reddUt etme. 
den bUtUn dertlerini ve dileklerini anlattılar. 

Bunlardan öğrendiklerimiz §Unlar: 

ı - Yalnız İstanbul ıanıı.yii, maliyenin 
bir formülil yU.ZUnden Uç gl\n içinde 1.200.000 

lirayı hazineye yatırmak mecburiyetinde kal 
mırstır. Bir gUnde 1!5.000 lirayı vermek 
zarurıaUJe kıvranan fabrikalar olmuştur. Bu 
aanayll çok aıırsmışt1r. 

2 - Birçok sanayi, uzun bir mildd:t daha 
gUmrtik himayesini ıatemekted1r. 

3 - Gümrüklerin açılı§ı lmm~ ve ıtriyat 
ııan&yiıni zora aokmuotur. Bunlar dokuz &.. 

yın lçınde üç aenelık Avrupa e;ıyuınuı mem 
tekete gireceği kanaatindedirler. 

' - Ham madde mll§kUlıltı el!ıı bir kwm 
ııanayi ıc;;ln mevcuttur. 

Sanayicilerin bu lpreUerinl dlnllyen lkti. 
aat veklli oöyle mukabelede bulundu: 

A - İpekli çoraplanmızm §(ihretl f~nadır. 

Her tarafta çoraplardan rsik&.yet edilmekte. 
dir. Bu \:'öyle devam edemez. HUkn:net ted. 
tılr a la<".aktır. 

B - Himaye edilf'.D nnayide fiyat yllk. 
ııeltme hareketi görlllmektedır .. Ha.lbuki hU. 
kflmet fıyatlann lndinlmesini beklemekte. 
dir. 

C - MU~terlyi memnun edemiyen sanayi 
ö!Ume mahkilmdur. 

D - Sıı.n~·ıımı:ı: lc;;ln blma.ye ebedi df'ğil. 

dır. Avru1:1a mam•ılAtının rekabetine hıu:ır. 
!anmak IA.zım<iır. 

E - Htikt'ımf't icap edf'n sanayii koruma.le 
için Vf'Di t l."dbirler alacaktır. 

İ§t~ serginin !!ÖrUnmiyen takat kulağımı. 
:ı:a çarpan tararr ...•. 

Nafıa Vekili 
lsveçten mühendisleı 

getiıigor 
Almanlar Türk • Alman 

teşriki mesaisinden 
bahsediyorlar 

Stokholm, 27 (A.A.) - İsveç ajan
&ı bildiriyor: 

Türkiye Nafıa vekili Ali Çetinkaya, 
isveçten ayrılırken, gazetecileri kabul 
ederek, İsveçteki tetkik seyahatinin çok 
faydalı olduğunu, bilhassa İsveçte ame. 
lenin yalnız salışma ve hayat şartlarını 
değil, onlann atölye ve sıhhi tesisatları. 
nı da tetkik ettiğini, sekiz saatlik gün 
kanunu geni§ bir mikyasta Türkiyede 
de kabul edildiği için, bu seyahat vesi. 
lesinden istifade ederek bu kanun hü· 
kümlerinin tatbiki hakkında müessir 
bir kontrol temini tarzına dair de tetki
katta bulunduğunu söylemİJ ve demi§
tir ki: 

"- lsvesin, Türk demiryolu in§aatı. 
na malzeme vermesi meselesine gelince, 
bu hiç §Üphesiz bir konjonktür işidir. 

Bununla beraber, biz İsveç mamulatı
nın evsafını daima taktdir ediyoruz ... 

Vekil, kar§ılıklı ticaret mübadelesi. 
nin istikbalde çoğalacağı ve bu suretle 
de Türkiyeye İsveç malzemesine müra· 

caat imkanını vereceği Umidini izhar 
ederek §U suretle sözüne devam etmiş. 
tir: 

"- Halen, Tiirkiyede en mühim ve 
ba§lanmak üzere olan İ§, suların seviye-

sinin tanzimi igidir. Bu iş için de tsveçin 
teşriki mesaisini arzu ediyoruz. Stok. 

holmdeki ikametim esnasında, dört köp 
rü ve şose mühenıdisi angaje ettim. Ba§ 

ka daha mühendis bulsaydım onları da 
alacaktım. Zira İsveçliler bu sahada 
büyük bir tecrübeye maliktirler.,, 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. ajan
sr bildiriyor: 

"Berliner Börsen Zeitung,, Ali Çe. 
tinkayanın Almanyayı ziyareti hakkın
da ne§rettiği bir makalede ~iyor ki: 

"Ali Çctinkayanın bu ziyareti, son 
seneler za:fında Türk - Alman iı bir
liği sahasmda alınan iyi neticeleri ha-

tırlatmak için en iyi bir vesiledir. Bu 
sahada, yalnrz Ankara yüksek ziraat 
enstitüsündeki 22 Alman profesörünün 
İ§ birliğini hatırlatmak kif:ıdir. Ali Çe. 
tinkaya kendi mesai sahası olan Türki
yede demiryolu, liman inşaatiyle hava 
yollan tesis işleri, misafirimize, iki 
memleket arasrnda mevcut mükemmel 
münasebetlerin geni§letilmesi gayretin 
de devam için mükemmel bir temel teı. 
kil edecektir .• , 

Hiddetlü ! 
Şiddetıa ! 

Muhasebeci 
Hazretleri! 

(Ba§ tarafı f hıciae) 
nu da kafi görmezler, karda kışta veya 
cehennemi sıcaklarda memleketi dola -
şırlar, halkın arzularını sorarlar. 

2 - Devlete hakaret e.dilmigtir. Zira 
Türk devletinin dahilde ve hari~te en 
ufak şüpheden vareste olan tediye ka • 
biliyetini bu muhasebecinin ''kasamız -
da devleti temsil eder. Kıymeti ve mi· 
kilde göstermesine göz yumulamaz. 

Devlet, Türkiyenin her tarafında her 
an, her mali ıteahhüdünü eda edebile • 
cek yüksek bir mali kudrette ve ferah
lıktadır .. 

3 - Emre itaatsizlik edilmiştir. Zi
ra bir kaymakam bulunduğu m1ntaka • 
<la devleti temsil eder. Kıymeti ve ml
nası bu derece )'Jksek olan l::ir makam 
iki defa emir vermiş ve muhasebeci bu 
emirleri dinlememiıtir. 

Şeflerin bu memlekette mali havsiyet 
üzerinde ne derece ha11as ?lduk!arınt 
Maliye Vekilinin iyice bildiğine kaniiz. 
Çorlu muhasebecisine bu üç büyük ha
ta.dan derhal tövbe ve istiğfar ettirece. 

ğini sanıyoruz . Kara DAVUT 

ZA ıt - 992 numaralı hi.81klel pl!kamt 
zayi ettim YP.ni~nl çıkaracafrmdan Mkl11l. 
nin hUkm!l yoktur. 

ZP.J'lll'lA bldln 

Sancakt81 Aırap sD\1811 
teşeB<B<lL.lı Dl•' 

B ı r ı eş ı yo rl 8~~~ 
Antakya, 27 (Hususi) - ritl rtS" 

Sancaktaki siyasi teıekkiH~e 1trıtJ"1' 
tanınmasına karar vermiltır· ~yf'J 
daki Usbatül Amelikavmi ~ tıil' 

Vatani mensubu diğer partile eııııı<1' 
est ~ 

rek "Essadaka errabıta .1 ede" 
bekle., isminde bir fJrka tetk

1 

ri haber alınmıştır. esi yi'1 

Bu te~ekk:ilün baJlıca ga~ .. ~b'tı il 
. tll•" 

makta olan parlamento ırı e~ıir · 
esaslı surette faaliyete ge~ııı deO 

·rıer Halk alınan tedbı 
memnun · 1"~' 

Vazifesine nihayet veriltnC
51 }Cll~ 

muhafız Berazi ile jandarııı'ısıurll' f 
danının yerlerine Fransız ı1l~dd~tl J 
tirilmek suretiyle intikal !1lil •te ,ı: 
mınca Sancakta bir tek otorı rtfl ~~ 
cağı anlaıılmaktadır. Ardı•. ,ıır.J 
miyen hadiseleri önlemek iç~"~ 

b·rı 1• 
ta olan bu muvakkat ted 1 t 
nuniyetle karıılamıştır. dlYO 
Bir Fransız gazetesi 11e 

19 tarihli Loryandan: tı 

İskenderun mıntakasındaeııi ft' f 
böyle tatbik edilecek oları 'Y ıeç'~ 
nün ilanı için ,Yüce J{o~is~rtir. ,/ 
zartesi günü Sancağa gıt~ j }.rıt• 

Bu merasim salı gUnıl 

yapdm.ıJtır. ıı ~ .,ı 
tl .. Sll" v 

Sancak mutasarrı{.r, nU. eril' 1 

bu münasebetle Yüce Koı111' de 
fında bir boşluk göstertt1 ı# 

.;S l tt 
ret etmi~ ve bu maksa~•ll urdll 
halkı nehrin karıtı sahiline 

5 Jrıt~ 
:ı recı· · 

ve sah günü matbuatta ıı~t ılı bl 
k . . b t· • ·ı tır• .,,, ce omıserın eyana • ı. . ııeı 

kişiden mürekkep kıaçilk oır 
rafından dinlenmiştir. erı 

Statünün bu suretle resı11 ~ 
dan sonra, Yüce J{omis~ e~ 
muhtelif ıahaiyetlerini ıcab )l~ 
Türk unsuru temail eden J~ı1'1)+ 
rin gerek tavır ve hareket ve~ J' 

• h8!1 • 
leri ve gerekse temkın "e tııfl 
leri göze çarpacak derecede tır'f 

Muhtelif Arap grupla~ 
1
,,e ı' 

· ı· .. d ·1 ...... essıl _,~ 
seçı ıp gon erı en mU11• •

1 
.. t"' 

· dı e•· • 
bunlar kendilerine tevdı ~- ailf' 

k b .. .. k b. u··~ko.ıle .tf' nama ta uyu ır m :ı ıı ('" 
duklan taaccüple göze çarPIJ 

siz gençlerden ibaretti • ·ııeti ,<' 
Her iki partinin müme5~\e )ratf 

da ki bu bariz fark dolayıs-Y rı)stıc~ 
zaruri olan bir mukayese ,,e şııl'ff 
halde, Sancak araphğı ele~ e '{C~ 
mucibi §eref bir şekilde netıC fi 
ceği ~üphesizdir . y1rı' O' 

Kont dö Martelin be1'0 d' 
Kont de Martel dün ı,eıe~ttl 

mas gnetesine ver.diği beY -"' 

miştir ki: ..:tti J'~ 
""rıter .. - l 

"- Sancak buhranlı gıı d• ~ tıl 
di. İskenderun ve AntakY' ı;ıı f 
bir uzlaşma muhiti gördiiıı'~ ıl~~ 

•• • • • ;JJ1 ·~ı re1ım1n tatbıkı yolunda S fitıl • 
tarının mliıterek menfaatle "·,.;e / 

• {jfl> I tı' cakları kanaatini verdı. 1' uıı'9' 
riye arasında iyi dostluk ııı 1' ıra ıJ 

~ . . aere fi" 
kurulacar,ına emınım. . 11e • 

gerek Fransa,, SancaktalCI ,;ôeıe~, 
bir ihtilafın siyasi usul ve 1' 

1 
~e <' 

re .degv il dostane bir uzlatıı' ;ııtl 
• 11' ıı 

lunmasına taraftardır. Art .;etıi 1 

anlaşmazlık kalmamıştır. ,,i f 
.k. tı'e t 

malarla mesut bir teşrı 1 ~' 
çılmıştır . ., çO' 

ı 5 yaşında bfrtl.,ctt~ ~ 
Aile husumeti ynı tsJf'J! 

5 yaşında bit
1
dOF 

başını ezerek nô,rı'~ 
Adana 27 (Hususi) - />. rı11d~/ 

lek köyünden 4 - 5 yat111 ıı ~ 
çocuğu aile münafereti olll 0J".J 

• eJ1 tv'u! Hasanların tarlasına gır 1' otl, 
çıkarmak isterken Musa;

1
e ~ f 

15 ya91n'daki üvey oğlu ~1 
,/'' ,J 

tini hatırliyarak vahşi bır ,r' 
ınış ve kızın başını iki tat 

zerek öldürmüştür. ıı•''' 
S. M. Farn1' /, 

kuşeoıyO~ffı 
Mtaır kralı 8. M. Farııl< ~~ 

büyUk mera.ııimle kılıç k~__,, 
memlekeUn genç hUküıncıaı

ve iyi taıllcr dileriz. 



.. Yazan: Şaılot Pıim 
~1lizceden tercüme kalb ve his romanı 
~ -9 h .e~ Ve ll\Ud :------------_:._ ______ _ 
ı.~18ınt Ya a.hene .. Bu iki eeyden 
""in k Parlarsa 
buı albine tes· Yapsınlar, genç 
~ 8.ttııyorıardı. 1~ etmenin imkanını 
leıı Sek "e kibar ~ursuz güzelliğine, 
t letacet aile kızla.rmd .. .. 
,~ilterA ... de eklenınirıU Z a g.orudi-
11ııı ... ıın en Yllk :ıı • engın . 
Pr~dı. l\ibar al ac~ bir ailesin!n 
ktaı~iş lophyan .enıınde herkesten 
'b. ıçeliğ:ni k' hır kralıçeydi. Onun 
~ lıe . 1rnae lnk· . 
tur nı ıçin.c:ıe b" . ar etmıyordu. 

Urla hükü .~Y?k bir vakar ve 
.. l!attahk nı BurUyordnu. 
1Çın gaze• eı .. 
~anı t'eaınini Bık er, nıuşteri tutmak 
llı.e(~Yorıar, ve Lo sık kapaklarına ko
lltiy anlarına ro~ .. ndra dUkkanları ca. 

:rıa.rdı. ograflar:nı ycrlc§lire-
,. 

l"b rıcak Yilk 
~ retıi k Bek a'lcler, bu Penç ve Vcyıı Vibcrt, Lorda mühendisin söy· 
vqıın b ııı .. . e 
le,r. uıunabilece ... gorebılmek için lcdiği mıcktub-u ya...4mı§t& 
ıı~ ~iliğiyle ~1 Yerlere akın eder
~u dinledikl:r."ılaştıklan, ko -

t _ •ni Unuturı rı 7.amanda ı.ah-
Şatonun kareısında bir müddet dur 

du. Kendi kendine: 
- Demek ki ll&lo dedikleri bu .. Bu 1. "'llYdi L'J &rdı. 

ı da..k;. ı Yes y l 
~di. Sar a nız bir salon güze. kelimenin manasını 5:mdi daha iyi an-
~clll. CUıeı &'Ö~h~un, 88.f tezah lir· lıyorum. Böyle bir yer için insan elbet 
~ Söyledıf!'1~de okumak müm. tc mücadele eder ve ölümü göze alır. 
~~ "'Yı•ııdı. 1

: ı gi~i etrafını a- Gayrıihtiyarl burası ile ba.ba evini 
ti~ etnıeJt iınk· nıa hıç kimse onu mukayese etti. Küçük evi, hayvanların 

t .. _bu kalbi anına kavuşamamış, sulandığı p:s yalak ve havuzları,kü
bı .... ~Ut ...... _ . taptedenıenıişti. 
'"~Wğu ;renın eaki .

1 
çücük dereyi gözünün önUne getirdi. 

lıtt ı..... 'lldiıine tal tUıı 1.8.delerinden Böyle bir şatosu olmadığı için haki
\ıir ~"aç taı b' . ip olmuşlardı. O katen içine bir üzüntü gireli. 

"1&1 e ını sak· 
ctk b Yette l'ed ın ve mağrur Bu şato kendis'nin olsaydı, kim bi-
~l lr defa kı~==t~37i. Babası, an. lir burasmı ne kadar sevecekti. Öyle 

ctaaret tpfu.t ır ihtarda bulun-
' l.i1 ovv etdı: 
, ,..., Ye!, DUke · · 

t'1i. lr ~unku bu ad nıçın hayır dedin! 
~ Oliine baş e.. anı emirlerime kö
h~bir. Şu ıl>tk ::: Yaradılışta biri
~ ıa.brnete uğr Ç~ını Parmağına 
' l'ıanı onu d antadan nuıl dola. 
~~eceğım a dohyabilirim. Be-

'll oı... erkek e1J:rim d"'~l ' f,.. "1ahdır ~ • 
·•ıki. • 

.il ..... 'b n bulabilirse 
\lall «lUlab, l. ... 

~at· ı ır. Ben bö 
, Ş 1Ycn evlen . ylesini bulma-

! ·1ellıi u takd't'de~Yeceğinı. 
, )'ecek.in d ltlrUn olduki;a ev. 

dıi, ... lfaYlr bab emektir. 
t;"!l bu • ... Gtınu b 
ı._. ~k· erke]( elbett .. n irinde ara-
"'ba. 1 bir §arkı e onUme çıkacak 

' Vard 
~Ik· ır hatırlan:m 
b 1 bu~: 
~lk· ıs .. n gelir be . lt ı de Y&.rınd lkı de yarın 
Uhaıc k an dalı 

~iki a gelecek b' a.~ez gelir. 
l.otd de Ufukta . r .gun sevgilim 

'tvgıyı '. kııının aln§ınıdı Ytikselir. 
..... e öptu. s Indan bü i.ik bir 

tıı:ı~· Şura onra· ~ 
a.~ sı lllUhakk. 
~111.rın ~1 YunıU1Ja ak ki, dedi. Bu 
la ..... it Ustunde bir~ adamın in-
~lıkıa le kalpten l.~~ 0Inıası lazım 

ele ıeçirebil:"lıYan, başı ko
ır. 

~k -6 
~Ulı(l e.kiden öı -
~ıllt t~~ Yerde YöerlaJtroft fa.tosunun 
ıı:İ<le ~•Yllı ve ...... ı..__ . 
) n bı bir nıan --roft Prapn 
~tlerirı:'laıtır1ar, taı:'tır vardı. Es-
ki Yap1Jı..... ıatnı en ""'zel 
ı{Y e bi ·~ı. Bu 6 .. 

h· taı. lf r Yere Ya 
1 
t:ıana.stır da iş 

irine ot tarar Pı rr. • .,,: ı. 
~ı.llıutt "uerilen bu ınb.dan Yakınlarından 
1.111tlt • llu .... _ ına 
~lı ate de -qı IUndi ~anla harap 

~otdu İer hara.be lnriıterenin en 
\' ,... . . ler!nden b ' . 
~ .... ıı :Vapıı ırı sa-
t\iı ltr binı. an lato b. 
hı.-~ot\lu. ltıııı ba.ıı lllaaı, eski ma-
~i. ~Udde~oS)a kr °?8-Iannı ihtiva 
ı "1i ve,.... otUtd alıÇeei Mar· . 

zannediyordu ki, böyle bir şatonun ve 
asil bir unvanın kıymetini herkesten 

daha iyi takdir edecekti. On sene ön· 

ce, böyle bir yeri olmasını düşUnmek 
değil, kapısından içeri adım atmayi 
bile büyük bir aeref sayardı. 

Büyük ve yekpare kapılardan 

geçtikten sonra kar8ısına çıkan bu 
büyük bina yanında Lovord şatosu bir 
hiç gibi kalıyordu. 

Lord Odli kendisini kütüphane oda 
sında kabul etti. Lordun büyük neza-

keti ve hararetli muameleleri karşı
sında sıkılğanhğı tamamiyle geçti. 
Bir müddet Slr Reyin sihhatine dair 
konuıı~ular. Sonra Lord: 

- Siz evlatlıksınız, dcgil mi'! diye 
sordu. 

- Evet. 
Lord Oldi cvlathğile, Sir Rey ara. 

smda herhalde sıkı bir yakınlık bulun
duğunu sanıyordu. Az sonra lakırdı 

mevzuu köprüye geçti. Lord: 
- Yarın, - dedi, nehir boyunda do

laşmiya çıkarı~ Köprünün nerede ku
rulması icap ettiğini tetkik edersiniz. 

Kızım, Leydi Lilyes Oldi de bizimle 
beraber gelecek. Yemek zili çaldı.Şim 

di tabii odanıza çekilmek istersiniz. 
Yemek tam saat sek'zdedir. Yorğun 
olmadtğmızı umarım. Yemekte görü-

. şürüz. 
Tecrübeli bir uşak taraf ında.n yo1 

çantaSı açılarak elbüıeleri düzeltildi
ği ıırit.da Veyn pençerede duruyor ve 

etrafı seyrediyordu. Fakat nedense 
hep gözüne eski evine ait manzaralar 
görünüyor~ anasiyle babasının sesini 
)şitir gibi oluyordu. 

- Bu eaki teyler niçin kafamı iş

gal ediyor? 
Diye dtişilndU. Sonra batıl bir iti

kadı hatırladı. Güya insan elinde ol-tı:e ~ .. ıUkeıı ~ kı mın 
Oları bli~beu~f ltUtUpha::nıızı oda, ge- madan çocukluk hatıralarını devamlı 
~lo Ul'tllt 1"'ebaıı e salonu, kra bir ~ekilde dü§ünUr durursa hayatın-
laı- tı\Qı "1011 d lklarına sahne da büy·u· k hadi .. cıeJere P,ahit olacag~ ma a .... _ arlıi a bunı . _ 
~cu ~,..llld •l Çok ar ıçinde idi işaret olurmue. 
(irile de teı "· Yetyer-~idi. Orman
'U ,ltler nııe Ve b tab.i havuzlar 

t'liıe Yer• Urıaıft _ _, 
tı~ rıe ~ ·C§ıtıfşu ---.cua yabani i 't~ı aea1lra ' 0rınanlarmda 
toı, u h~ ;-r•n aaYlı! :raauanırdı. lh
'°e l'trı~tı "tilttrtn~ hesapsızdı. 
ıçıl\~lonı, biriydi. V~n en lllUkellef şa 
v \aıd tiSl"dUtu Yn Vibert parkı 

il-. ~ ~,. 2'.anıan hayretler 

.-..~, ~ltrı ını '1tna . . 
~Is 'l'ııba. k lÇJO istasyo
~ _ lrtı.... Ya bi"'- . b • • '"'l!~l'ek ~uem~, u-

~lmeği tercih 

( DeıYlmı var) 

YEMEN 
Sinan Paşa ordusu tarahndan 

zaptedildi 
Kumları Tilrk hanile 
yıkanmış Ul/ıe padi

şahın emri i çin 
elegeçiı iligoı du 

Sana' Arabiatanın en iyi, havuı en llUt 
blr §ehridir. Yıllarca Yamenin payitahtı o
larak kalan bu §ehirdo et ae'klz gU.n bozul.. 
madıın durur. Haatalar buraya iyileımel< 
için gelir, zayıf dU,en develer toplanmalan 
için buraya aevkedillr • 

Bu g-Uzel ~ehir göyle tarif edilir: "Burada 
ha.atalar, dahi hayva.nlnr kadar azdır. Tem. 
muz, agııatoa ve eyUH aylarmdan ba§ka za.. 
manlarda ve hiç bir vakit guruptan evvel 
ya~mur y&ğmaz. Yağmurlu blr gün vuku 
bulsa l•lerin tatilini mucip olarak fevkalL 
de bir ıey addolunur,,, 

Burada tarihin meıhur Gamdan 11&rayı 

\'ardı. bir cephesi kırmızı, diğeri beyaz, UçU.n 
cü sarı ve dördllncUsU yeıll olan sarayın or. 
tasında yedi kıı.Uı bir k5§k yUkseliyordu. 
En yukarmndakl kameriye üç mil meaafe_ 
den gozUkUyordu, 

- Bu sarayı yıkan ecellkazaya uğrar .• 
denirdi, 1'arihin garip bir teaadilfUdUr. Hali. 
te Osman rivayete aldn'.madan arayı yık. 
tırm~. kendlai de bir hançerle can vermııtl. 

11)89 yılı 28 temm~ &'UDU 368 ııene evveı 
Sinan paşa birçok yerleri !ethederek bu teh 
re girdi. Paıa: 

- Buraların en çok ıözU geçen, nüfuzu 
ol::n reisi kimdir'! diye sordu. 

:Maksadı halk arumda nlifuzunu arttır_ 

ına~I\ muvaffak olan relıl öldürerek aUkün 
t~ırtı; cıtmek. Ondan sonrll 1slahat yapmaktı. 

Sinan pqaya: 
- En kuvvetıt relıı Mutahhardır, cevabı. 

nı verdiler • 
Mutahhar, nUfuzlu olduğu kadar cesurdu, 

Kökban kaleain\ heme bahaaına olursa olsun 
muhalaz& etmeğe karar vermişti. 

Dli< !tayalar üzerine kurulmu" olan bu 
kaleııln ahnmaaı, haktakten gUçtU, İlerlen. 

nıeııi fçln geçilmesi llzımgelen bataklık dol_ 
dunılnn tatları kale içinden yeraltı bir yoL 
la kaleye topluyorlar. Türk ordusunu mU§. 
kUllt içinde bırakıyorlardı .• 

Mutahhar, uker ve kumandanlarma: 
- 'J'tlrkler bizden çok kuvvetlidir, dedi, 

Fakal onları mağl<ıp etmek llzım, Bu da 
bir hud'a ile olur. 

Rela bu oyunu esasen tertip etmtıtl. Blr 
dağ üzerine zafer allmetl olmak üzere bil.. 
ytlk bir ate:ı yakbrdı. Burada gQya dUşmao 
dM alınıın ganatm takitm edllecekU. 

Mutahhar oyununda muvaffak oldu. Bu 1. 
§1 yaparken dlğ'1 taraftan bln süvari, ae. 
klz t-tn piyade ile ıtddeUI bir hücum yaptı, 

T'Jrk uk'!ri, hakikaten gtiçıu olan bu hll.. 
cum k&r§!fmda cesaret göstermeseydi mah
volat.lllrdi, Fakat ordu aannlmadaıı mukave 
met elti ve ltutahharm askerini püskUrttu. 

Arap reisi hücumun lesiniz geçtltinl gö. 
runce taraftarlarını kolayca ölUme bile 
aevk<:debllecek bir yalan daha uydurdu. 

_ P<?ygambul gördüm, dedi. Ve Peygam 
berin kendisine bin bir ıeY aöyledl~lnl lllve 
'!ttl O günlerde bir de gUneş tutulma hldi
aesi olmuıtu • 

- Gılne§ tutulma.ın c:'avamızm himaye! L 

""maniye mazhar olduğuna delllet eder. 
d<.dlk~n aonra iş yoluna girmişti, BUtUn A. 
rap!ar ıtmdl ölmeğe can atıyorlardı. ÇUnkU 
..,t.\'~amberln görUnmesl her zaman vukuuna 
l:nkltı olmayan bir hldiııcydi. Bu şu demek 
tı· liUtUn Araplar peygamberin emri lle da.. 
vııyı eona erdt~elclerdi. 

!!an'ayı muhafaza eden beylerden Yemi 
de Araplan lltlzam etml§U. DlJı kayguau 
ile yapılan harekete geçen ordu korkun~. 
zehtrıt bir bora flbl etrafı sardı ve az ZL 

manda San'a Sinan pqanm elinden gitti .. 
ısınan paıa bu matlQblyet ile dönemezdi, 

Herşeye rağmen, hattı icap ederse hayatını 
bile feda ed~rek hayalyeUnl kurt&racaktL. 
Muhasaray:ı devam etU. Kalenin etratmd& 
ki kuvveUeri çoğalttı ve bu tekilde tam do_ 
kuz ay bekledi. Dokuz ay içinde birçok mU.. 
tekabll hücumlar olmuı, fakat hiçbir taraf 
kat'l bir muvatfaklyet göaterememitU, 

Ne llutahharm ne de Sinan P&f&nm sev. 
dalanndan vazgeçmtyeceklerl anl&fılıyordu. 

Tonton 
amca 

V e sınama 

Arabacı başının 
çocuğu 

Efendisi! Eskiden hUrmeti vardı; 
büyüktilcre itibarı vardı. 
Ben padi§ahın sarayı da, haremağası 

idi,efendk;i ! Bizim bir Cevher ağası 
vardı. Sonradan sultan saraylarında 
başkaplan ağası oldu idi aslancığım. 

Bu Cevher ağası padi§ahnnız efen
dimizin arabacı başısı kara Rüstem 
ağa ile kankardeşi olmuştu. Amma 
onun başına bir i3 a§tı ki aslancı: 
Ben de şaştr, söyliyeyim de sen de 
şaş. Ah, ah, ah ... 
Arabacı başı ıKara Rüstem ağanın 

bir tane sevgili evladı vardr, paşacı
ğım. OOnun üstüne tiril tiril titrerdi. 
Ne ise: • 

- Peki! Peki! Baş ustuna! Peki, 
peki! - derdi.. 

Cevher ağası da, Rüstem ağanın 
oğlu Reşidi ~k severdi. Ona gelincik 
macunları, ı<eten helvaları verirdi. 

Günün birinde ben sayislerden biri
ne misafir gittim. Sayis odumda yok 
tu. Penceresinin önUnde beldemeğe 
başladım. Bu sırada, birde baktmı; 
arabacıbaşı arabasını koşturuyor. 

Altı atlı arabası, Aslancı .. Padişa
hımız efendimizin arabası.. Selimlik 
resmi alisi için .. 

Birdenbire, arabacıbaşr, meydana 
geldi. Kucağında oğlu vardı. Reşit 
ağlıyordu. 

Arabacı, seyislere: 
- Dağılın, ht>piniz, öteki avluya 

gidin!- dedi. 
Seyisler gittiler, paşam .. Oğlan hl· 

liı. ağlıyordu .. 
Babası: 

- Ah! şojugum yaptırma bana~u 
işi.. dedi.. 

- İsterim, isterim. 
- İstersin amma günah. 
-1ste.r!m!. _ 
- Orası padişaha mahsus onun ye-

rine kimse oturamaz. 
- laterimde isterim. 
- Sonra başrmıza bir iş gelir. 
- Kimse görmiyor. 
- Kimse görmese de gene cezamı-

zı buluruz. Sen de, ben de çarpılırız. 
- Bineceğim baba .. 
- Ah ben bunu yapamazdım amma 

ne yapayım, evlat sevğisi.. Alla.hım .. 
Taksiratnnı sen affet, yarabbi.. 

Arabacı başısı şojugu oturtu padi
şahın yerine Aslancım. Kendi de ko
şumlan eline aldı. Yerine bindi. Altı 
atlı arabayı yütilttü. 

Ah Reşidin nasıl sevindiğini görme 
liydi, paşam .. Ellerini biribirine vuru 
yor.. Gözlerinden sevinç yaşlan dö
küyordu. 

Nihayet babası arabayı durdurdu: , , 
- Oldu mu şimdi keyfin? Fakat be 

ni de günaha soktun .. Allah verede ba 
şımıza. bir felaket gelmese .. 

Ne yaptım, dilimi tutamadım, As
Jancnn ! Bunları Cevher ağaya. söyle
dim. 

Kaşlarını çattı: 

- Şok fena .. Şok fena .. - dedi- padi 
şahın arabacı başısı, sadık bir adam 
olmalıd... lf albuki bu, çocuğun arzu-

İki tara.fda da sulh teklif edildi, ıİki taraf da 
sulhu memnuniyetle kabul etWe. Yemende 
para ra.dlp.lı namma baSilacak, hutbe de 
pa.dl§ah namma okunacaktı. Bu tem.in edD. 
dikten sonra Sinan p&f&nID yUzU gfildü. ÇUn 
'kU padJıahı memnun edebilecekti. Maksat. 

da buydu, 
Çöllerindeki kumları yUz binlerce Tllrk 

kanı lle yıkanmıı Yemen, padJıahm adı a. 
nılaın diye böyle zaptedlldi ve ondan sonra 
dinmeden kan aktı, doymak bilmeyen kum • 
çölleri, TUrk Ut kesinde y&fıyanlann kalple. 
rinde bir yara açan ıevgllllerln vUcudu ne 
beslendi. 

Niyazi Ahmet 

suna bile kanmış .. Sarayın ananası, ter 
biyesi yavaş yavaş bozulacak.. Şun. 

dan bir ibret dersi çıkarmalı. 
Bana emir verdi: 
- Aç şu dolabı .. 
Açtım. 

- Ver oradan mavi şişcyı. 
Verdim. 
- Orada bir de gelincik macunu var 

dır. Onu da ver. 
Mavi şişedeki tozdan gelincik macu· 

nuna karıştırdı. Sonra, bahçede oyni
yan Reşidi çağvdı. Ona birkaç kaşık 
yedirdi. 

Ne dersin, Aslancrm, Re§it o gece 
kıvrana. kıvrana ÖldU. 
Babası da: 
- Cezamızı bulduk! - diye - günler 

ce ağladı, pa§am .. Yaptığı kabahatı 

herkese anlattı: 
- Padipha karşı haddini bilmiyen 

böyle olur ! .. dedi. 
Sarayda terbiye işte iböyle kuvvet-

lenir .. Ya.. Pap.cı? Ya... , 
H tıtice Süreyya. 

Amerikalılann aldıkları 
maltlmata göre 

Harp tayyaresi 
inşası faaliyeti 
Almanyada nlsbet 

itibari le blltOn mem· 
leketlerden fazla ••• 
Amerikaıda neıredilmekte olan "Tay• 

yare kuvvetleri aalnameai,, nde belli 
başlı devletlerin askeri hava kuvvetleri-

ne dair yazılan bir makale tayyare ima· 
latı işlerinde Almanyayı listenin baıına 
geçirmektedir. Aıağıdaki satırları bu 
salnameden alıyoruz: 

"Geçen senenin on iki ~yı zufında 
hava teslihatı mücadelesinde Almanya 
bütün diğer devletleri geride bırakmıı
tır. Aıağıdaki liste, müthit bir faali· 
yetle geçen mezkUr senenin muhtelif 
devletler arasındaki tayyare inıaatı 
yüzde nisbetini göstermektedir: 

Almanya 87,1/2 
Birleşmit Amerika 16, 
İtalya 14,113 
Büyük Britanya 11 
Japonya 11 
Fransa 6 

Sovyet Rusya 3 
Hava~a teslihatınr arttrrmağa var 

gücüyle çahımakta olan Fransa, bom
ba filoları aayısıru arttırmııtır.. Fakat 

ani bir hal karşısında kollanılmak için 
ikinCi derecede bir ihtiyat kuvveti ola-

rak yalnız 600 harb tayyaresini hala 
muhafaza etmektedir ki bunlar bir işe 
yaramaz. 

İtalya hava efradı kadrosunu iki mis
line çıkarmıştır. 

Sovyet Rusya ise Almanya ve Ja
ponyanin müctemi hava kuvvetleri ye-

kiınünc müaavi bir kuvvet yaratmağa 
uiraşmaktadır. 

Sovyet Rusyanın şarki Sibiryada 
1300 harb tayyaresi vardır. 

Japonyanın önümüz\:ieki 18 ay zar
f:nda artıraca~ı hava kuvv"ltlcri bilhas
sa deniz tayyarelcrindc olacaktır. Do-

nanma için inşa edilecek yeni 12 deniz 
tayyare filosuna mukabil ordu için an· 
cak 6 filo kurulacaktır. 

Japonya ile Amerikanın donanmalı· 
'l'ına mensub hava kuvvetleri şimdi sayı 
bakımından Sovyet Rusya donanması
nın hava kuvvetlerinden iki misli fazla
dır.,, 

600 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

500 lira F ord markalı sppr bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o. 
lanlann arabayı görmek üzere 
214 numaralı poıta kutusuna 
''FORD" İf':\retiyle bir kart yaz 
malan kafidir. .................... 
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Madrid önünde 
25000 aısô öO<dlü 

Andujar 28 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Hükümet milislerj, dün Villa Frauca 

de Gordoba kasabasının etrafındaki 

bütün tepeleri işgal etmişlerdir. ı 
Asiler, büyük zayiata uğramışlar ve 

bu kasabayı tahliye etmişlerdir. 

Nasyonalister havaya hakim 
Rabıt 27 (A.A.) - Nasyonalistlerin 

radyo istasyonları Brunete <mi.inde 
düşmana ağır zayiat verdirilmiş oldu. 
ğunu temin ve bu mıntakada Nasyona
listlerin yapmış oldukları ileri hareke. 
tin pek mühim olduğunu iddia etmek

tedirler . 
Bu istasyonlar, Nasyonalistlerin 

Madrlt cephesinde havaya tamamile 
hakim olduklarını da iddia ediyorlar. 

Asilerin ileri hareketi 
Sevilla 27 (A.A.) - General Queipo, 

Nasyonalist kıtaatm Brunete'in şiına. 
linde ileri hareketlerine devam etmek· 
te ve .hali hazırda Villaneuva de La Ca. 
nada yakınında bulunmakta oldukları· 
ru bildirmiştir 

Bir gazeteci öldü biri de 
yaralandı 

Madrit 27 (A.A.) - Dün ak§B.m Bru 
nete cephesinde ascln Lehistanlı olan 
Fransız fotoğraf muhabirlerinden ma. 
dam Taro ile bir Avrupa gazetesinin 

hususi mtihabiri M. Ted Allana. son sü
ratile gitnıekte olan bir tanka çarpmış. 
tır. Tank, hlikfunetçilere aitti. Madam 

Taro, ezilmiş, ve hastanede ölmüştür. 
M. Allanın ayağı kinlını§tır. 

İngiliz sıhhiye heyetinin doktorların 
dan Randolph Sammenberger dün Bru
nete cephesinde telef olmuştur 

25000 Asi Madrit önünde öldü 
Madrit 27 (A.A.) - Erkaruharbiye, 

asilerin payitahtın garbında uğramış 

oldukla.n zayiatın yirmi beş bine baliğ 
olmakta bulunduğunu tahmin etmekte
dir. 

Hilktlmetçilerin yeni bir taarruzu 
Navalcarno 27 (A.A.) - Havasa. 

jansı muhabirinden: 
Jillk!mıat kuvvetleri dün bidayeten 

zapt ve bil8.hare terkedilmiş olnan 

mevzileri yeniden almağa karar ver
mişlerdir. Bu kuvvetlerin mesaisi a. 
kim kalmış, Franko kuvvetleri günün 
sonunda. Vilaneuva de la Cana.da. civa
rına varmt§lardır. 

Milislerin ta.arru.zlarına bir çok tank 
lar da iştirak ettirilmiştir. Milislerin 
50 kadar tank kaybetmiş olduktan 
tahmin edilmektedir. 

Askeri kiymetlerl ile §()hret kazan. 
mıg olan bir ~ok alay ve taburlar Fran 
kistler taraf mdan külliyen imha ve pe 
ri§an edilmişlerdir. 

Aacaba doğru mu ? 
Avila 27 (A.A.) - Havas ajaDSI mu 

habirinden: 

Milislerin bir taburu zabitleri ve si
lihlarile, asilerin tarafına geçmi§lcr
dir. Bunlar, hükfımet kuvvetleri için 
son taarruzun son bir ümit olduğunu 

ve halihazırda kuvvei maneviyelerinin 
kırılmış bulunduğunu beyan etmişler. 
dir. 

Ne görilştüler ? 
Londra 27 - İtalyan elçisi Kont 

Grandi bugtin Başvekil Chamberlaini 
ziyaret ederek bir buçuk saat süren bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Ankara güreş 
şampiyonluğu 

Ankara 26 <Husııst) - Ankara mmtakıısı 
gUre~ oamplyonluğ\J mOsabakalarmuı 80 
temmuz ve 1 ağustos günlerinde yapılmuı 
takarrUr elml§tlr • 

nıırıııınnı111ıuııumınn11ınıııttmllllınıırıı""""'1urut1dlll 

Şeker 
Müsabakamız 
Şeker müsabakamız biu; okuyu • 

cularımız, kopunları idarehanemize 
göndererek yerine numara almalıdır. 
lar. 

f darehanemiz: 
Ankara [Caddesinde V AKIT yur • 

dundadır. 

HABER - Akşam postcıaı 

Gltnn tUın e n mlYılhınm nç snvasa ltıl!ı <dl Dsesn 

Sporda 
paydos 

" Başıbozukluğa 
,.. borusu çalındı! 

Görüştüklerimizden bir kısmi ise 
spordaki başıbozukluğun en mühim a
mili olarak spor muharrirlerini ileriye 
sürmüş bulunuyorlar. 

Baıvekil İnönü, tam zamanında, tama- ı Dll1Qmııı"ıınıııı11111ııııtHlll l1tıı1111ııııınıı ııı11111ııtlllllllll1111111ııtMI 
miyle batağa girmek üzere bulunduğu y f z 
bir ıırada çelik elini uz.atlı, çok kötü bir usu 1 ya 
durumda olan ıporu enaeıinden kavra· Ankara ya m 1 dr. 

HABER, ıporun batıbozukluktan g •. d .. yor ? 
kurtulmaaı için uzun zamandanberi ıar• • 

fettiği dikkatin b u m ükemmel neticeıin. Bugün, İstanbul mahafilinde İt 
den memnundur • Bankası İstanbul §Ubesi müdürü Yu 
Baı;;kilimizin aşağıda neşrettiğimiz ıuf Ziyanın, bankanın A nkara m er-
beyannameıini okuyanlar görecekler - kez \e alınacağı hakkında bir rivayet 
dir k i l nönü düne kadar mevcu t vazi • dolatıyordu. Vaktin geç olması yü • 
yetin baımda bulunanlan ıslaha yallar. zünden bu haberi bwaike imkan bu· 
ca çalı§mıf, bunların belki de iyi n iyet- lamadık. 
1 ere aahip olduklarını, belki de ihtiaaı· 
larrna ( 1) hürmet etmek lazım gel ece. 

ğini düşünmüı ve cidden büyük bir ta • 
hammül göstererek tahıi kanaatlerine 
tamamiyle zıt olan bir ıiıtemden müı • 
bet bir netice çrkıp çrkmıyacağmı bek. 
lemiı, nihayet itin büıbütün berbat b ir 
mecraya rirdiğini görünce bugünk ü 
kat'i müdahalede bulunmu ttur. 

Ba, vekile, her zamanki gibi yükıek 
iıabetle el koyduğu ıpor i,inde b üyük 
başarılar diliyerek beyannameıini ne' • 
rediyoruz. 

HABE R .., 

Başvekilimizin 
teb liği 

İstanbul 27 (A,A,) _ B&§vekil ta.ra!m 
dan tebliğ edilmlgtir: . 

tatanbul spor meydanlarında klll'§ıl&§an 

genç sporcuların blrlbirlerlnin hayatına ve 
haysiyetine kaadeden bir zihniyete dll§mele. 
r1 ehemmiyetle dikkatimizi celbeden mahiyet 
alına.sı üzerine, keyfiyet TUrk spor kurumu 
bhşkanlığma tetkik ettirilmlı ve uzun ince. 
lemeler neticesi meydana gelen rapor mu. 
taıea olunmuıtur. 

Daha eveı, bir lakıın hAdlselerden ıonra, 
en ıon <i temmuz vakası üzerine TUrk apor 
kurumu genel merkez heyetince mUna.sfpçe 
zalar tertip edilmiştir. Dikkatimizi celbeden 
esaslı mesele, spor terbiyesinin bazı muhlL 
terde, spor maksadına ve centilmen terbiye. 
iline mUnaft bir iat.lkamet almuıdrr kJ, bu 
i!tlkamet ıslah olunmadıkça. derdin eaaaı 
tedavi edilmemi§ kalacaktır. 

Cumhuriyet hUkQmeUerl, ilk günden ltl. 
baren spor terbiyeslle alA.kadar olınuııa.r. 

dır. TecrUbcll aporcu olarak karımuza çı. 

kanlar, idareyi klUplerin elinde ve sporcu 
tanmmıı birkaç mütesanit p.hsm aa!A.hlye. 
tinde tutmak için her gayreti aarfetınl§ler. 
dir. lkUdarlarma ve hUınU niyetlerine lhtt. 
mal verilerek mahdut salA.hJyette bırakılan 

idman cemiyetleri ittifakı §eklinde bir idare 
vücuda gelmlı ..,.e bu idare §imdiye kadar 
iktidarsızlık, hesa~ızlık ve anarşi içinde 
memleketi spordan mahrum tutarak infiaah 
etmiştir. 

Cumhuriyet Halk partisi, TUrk spor kuru 
munun te= .. kkUlUne delA.let ettikten aonra 
sporu eski mütereddi ve anar§ik vaziyette 
tutmak aevda.smdan vazgeçmiyen anurrm, 
bir tarartan Spor kurumunu çalışmaktan 

menedecek madd!, manevt tedbirlere, dlfer 
ta.raftan gene; sporculan yekdiğeri aleyhine 
düıman zihniyette tahrik etmeğe koyulduk. 
Iarı anl&1ılmııtır. Bazı gazetelerimizin bu 
kabil menli spor anasırına 'ifsat Vl\sıt.ur ol. 
malan. ıUphesiz ki bu gazetelerin sa.hlplerinl 
de mUteesaJr edecektir. Bu zlhnlyeUn te.zahU 
ratı tetanbulda ıu §ekllde görUlmUıtUr. 

--------------------------------
Türk Spor kurumu nizamnamesi İ8tan.. 

bulda tatbik oıunmadığmdan, hadiseleri bil.. 
kUmlere raptedecek ve zamanmda mUdaha.. 
le edecek heyeUer teııkil olunamamıııtır. 

Genç .sporculara iyi ahllk nUmunelerl ver. 
miyen idareciler bulunması teessüf olunacak 
bir §eydlr. 

EfkA.rı umumlyen.in bilmesini arzu ederim 
kl, artık sporun kaldmm kavga.ısı halinde 
devam etmesine ve muntazam sporun kendi 
tesir sabalan haricinde kurulmaması için 
çırpmanlann zararlı tesirlerine nihayet ve. 
rilecektlr. Hazineden yapılan fcdakll.rlıklar, 
c. H. partisinin sporculara gösterdlg1. kolay. 
lık ve yardımlar, sporun asıl maksa.dııU te. 
ın1n etmek içindir .• Spor terblycai, partimiz 
ve hUk~metimlıce esaslı bir terbiyedir ki 
bunun doğru l.atıkametten pşırtılmasma as. 
Ja müsaade etm!yeceğlz. tık aldığını% ted. 
birler ıunlardır: 

1 - f temmuz htdtaesinJn doğrudan doğ. 
ruya altkadarları tec%1ye olunmuştur. 

2 - Spor ahllkr mazbut oımıyan ve spor 
edebiyatını nltakta ve gençleri zehirlemekte 
zanneden uruıurlan spor sUtunlarma kabul 
etmemeleri Jc;in, bu beyanatım gazete ıahlp. 
lerine tavsiye olarak yazılmzııtır. 

3 - !çtlmal ve me.ııleld mevkilerini spor 
b&kımından nifak yolunda kullanmıı olan 
zaUarm, böyle nU!uz kullanmıyacak vazı. 

yette bulun1..'urulmıı.ları mercilerine taklp et.. 
tırilecektir. 

• - Maarif vektleU, Galatasaray talebe. 
a1nin yanlış spor zihniyetinde bulunmaları. 
na mektep talim ..,.e idare heyetinden aebeb 
olanları tahkik edecek ve tedbir alacaktır. 

5 - 'nlrk spor kurumu, nlzanuıames!nin 
emretUtl teııkllttı sUratle tahakkuk ettire. 
cek ve nizamnamenin emrettiği vazifeleri 
cldd! ve aert bir ıurette murakabe edecek.. 
Ur. Anarvlnin iıalesl ve apor terbiyesinin f. 
&de8l Sc;ln bilha.Ma Istanbulda ıUrat ve kat' 
tyette hareket etmek JA.zımdır. 

6 - Bu tavsiyelere ve alman tedbirlere 
rağme.n sayılan bu !enalıklarm devamı gö. 
rUlllne, klUpler llğvedilerek yeni ıeralt al
tında kurulacaktır. 

Bu sabah tebliğin neşri bütün spor 
klüplerinde ve spor işlerile düne kadar 
yakın bir alaka göstenni§ olanlar ara
sında büyük bir heyecan uyandırmış
tır. Kendilerile bu hususta görüşmek 
istediğimiz birçok spor kodamanları 
her nedense bize cevap vermek cesa
retini kendilerinl.ı:ie bulamamıılardır. 
Mamaafih bir kısmr da klüp disiplinine 
riayeti düşünerek ''şefleriyle temas e
dilmesini doğru bulduklarını söylemit
ler ve !tefleri tarafımızdan bulunamadı
ğı için ne düJündükleri öğrenileme

miştir. 

Galatasaraylı Saimin 
sözleri 

Kendisine müracaat ettiğimiz Gala
tasaraym meşhur keşşaf Saimi bize 
şunları söyledi: 

''- Bedeni ku-
vetlendiren dıma
ğı kuvve~lendircn 

ruhu gıdalandıran 
her meşgale b'.r 

spordur. 
Spor işlerini 

idare edenler ga
yelerinden ayrıl

madan ve bunu 
bir ticaret menbaı 
veya yükselmek 
için bir basamak it . 
tihaz etmeden, candan hareket etmi§ ol. 
salardı hükumetin haklı ve yerinde 
müdahalesine mecburiyet kalmazdı. 

İlerisini çok iyi gören Başvekilimi· 

zin gerek klüp idarecilerini; gerekse 
oyuncuları tahrikte büyük hisseleri olan 

spor muharrirlerini kamçılıyan bu 
nutku ile sporla uğraşanların yola gel

melerini candan dilerim. 
Spor işlerimizin matlup mevkilere 

ulaşabilmesini temenni ederek bu işe 
ehemmiyet veren başta ismet İnönü ol
mak üzere büyüklerimize teşekküre her 
sporcu borçludur.,, 

Istanbul spor 
r isinin sözleri 

Görüştüğümüz istanbulspor klü
bü reisi Mümtaz da bize şunları söyle

miştir: 
"- Hükumet uisimizin Tilrk Spo· 

runun yükselmesi emrinde yakın ala
kalarını gösteren bu günkü gazetelerin 
tepşirat:I spor sever bir vatandaş sıfa
tiyle beni de sevindirdi. Bilhassa bir 
spor klübünün ba~ında çahştığnn için 
sevincim iki katlMır. 

Türkiyede her sahadaki çalışmalar
da memleket davası başta gelir. S~rcu 
adale kuvvetiyle mütenasip ileri kültü 
riyle vatanın ve cumhuriyetin en iyi §C

kilde muhafızlığını yapmak için kendi
sini hazırlar. Bu gayenin tahakkuku 
için disiplin ve kardeş bağlılığı ile ve en 
geniş nefis feragatiyle bu yolun havari
si olmak lazımdır. 

Sporda disiplini temin eden her em
rin ve her tedbirin tahakkukunda bütün 
varlığınuzla çalışırız. 

İttihaz edilen tedbirler çok yerinde
dir. Mensup bulunduğum cemiyetin 
her uzvu bu emri bir vazife bilecektir.,, 

Hamdi Canko 
ne diyor? 

fstanbulspor klübü idarecilerinden 

IÇE.RlDE: { 
• Jzmlr telefonunun aatm almmasm& alt 

müzakereler bitml§tir • 

Fethiyeye kadar bir denlZ scyahatı yapa.. ( Ur. Bundan dolayı suç ihbarı yapılıp da 
caktır. doğru çıkmazsa mU§teki hakkınd3. takibat 

:f. Avrupada bulunan Sıhhiye vekili Reflk yapılacaktır. 
Saydam dUn şehrimize dönmüş ve ak§aın ~ Akay, idaresinin Ada bllellerln~e 8- 4, 

1(. tzmir taıebelerl kamptan dönU§ mllna. 
sebctıle ııehlrde bUyük merasim yapılınıı. 

tır. 
• Katil suçile Ağrı hapishanesinde mah. 

pus ZUbeyrln haatalığma binaen cezası at. 
tedllcU. Kaçak rakı buludurpıaklan 25 gUn 
hapse ve 25 lira para cezası.na mahkQm olup 
hapis cezaamı çeken 'fakat aczi dolayuılle 

para cezası tahsil olunıruyan GUlsilmUn hu 
talıfı dolayıslle para cez&11 a!Cedlldl • 

• lzmlrden Sellnlk yoluyla Londraya gön 
derllen karpuzlar çok rağbet gördUğUnden 
yeni bir parti gönderilmektedir. 'OzUm ku. 
rumu Y&I üzUm ihracatı lçin Londra, Var. 
şova ve Hamburgda birer etıbe açacaktır .• 
tır .• 

• İzmlrdc yakalanan bir dllenclnln Uzcrin. 
de 15 altm. 85 banknot çıkmııtır. Mahke. 
me dllenclvt ıslahı bal edinceye kadar KUl. 
tUr parkla çalışmağa mahkllm ebnlıtır. 

• Ma.ııri! vekili Sn!Cet Arıkan dUn akşam 
Ankaraya gfbnlştir. 
~ Ziraat bank&BI Çanakkale şubesl ı:ek 

memuru Kudıı! Gllrııoyun 6100 Uratık bir 
sahtektrhjtr mevdana ı:ıkmı§tır .. 
~ İktlsat vekili Celtl Bayar cuma gtlnQ 

tcbrlmlzden Kotra ile hareket edecek ve 

trenlle Ankaraya hareket etml§Ur.. Kadıköy biletlerlnde 1 kuruı tenzlltl yapa. 
;J(. TUrk dainler vekili zekAI, Pari!ten hll. cağı umulmaktadır. 

kQmetle temasta bulunmak uzere gelmlıtır. * Birkaç gtlndenbcrl §ehrlmlzde bulunan 
'fo DUn şehirde umumi bir temizlik kontro Hlndistanm l\lakalle autanı bugün 

ıu yapılmış ve sakalann mikroplu tenekeli İskenderiye yoluyla memleketine mUtevec. 
toplattmlmt§tır. clhen hareket edecektir • 

lio Son bir sene içinde 504. bin memur hak • Üniversite kampı dün bllml§Ur · 
kında suç ihbarı yapılmıı fakat bunlardıı.n D 1 Ş A R 1 D A : 
en çoğu muhakeme neticesinde beraat ebnlş :t- Amerlkada grevlerden dolayı gene kan. 

28 
ÇARŞAMBA 

T EMMUZ - 1937 

B1cr1: 1356 - CemuiyeJevvel 19 

GUneııln dotuııu GUnceLn batışı 
f,112 19,29 

Va:klt Sabah Öğle İkindi Ak§am Yatsı lmaal 
3,06 12,20 16,17 19,29 21,22 2,47 

lı htdlseler çıkml§, 16 ki§! ölmUı ve •o ki. 
§l yar&lanmıştır. 

ıt: Dtinyanm en meııhur sinir hekimlerin. 
den Amerikalı doktor Peterk.ins aklını oyna. 
tan oğlunun ?ft!a bulmıyacağtnı görünce o. 
nu bir tabanc{i kur§unlle öldUrmUştUr. 

• İngiltere ordusu mevcudunun yeniden 
arttınlması için çalı§ılmaktadır. 

lio İngiliz donanması kumandanlarından 

amiral Horp, 72 y~ında olduğu halde öl. 
mUştür. 

• Kutup üzerinden Amerika seferini ya. 
pAn Sovyet tayyarecllerl Mosko\•aya dönmll~ 
lerdlr. 
~ Çingeneler arasında yeni kralm aeçL 

mlnden dolayı ihUIM çıkmıştır. Bir kısım 
çingeneler kralı tanımamaktadırlar. · 

28TEMMUZ-19~ 

Manevraıar~ı·ı 
bütün enıe" 

general 
saylavıar ~ 

iştirak ede~ 
Ağu.stosun 16 sında. ba.§lıı.) &it 

büyük Trakya mancvI"8:1ıır;~e'-rY' 
.zırlıklar ikmal edilmi§Ur: re-~ 
üç gün sürecek ve bir geÇ1d 
tecektir. .. -01' ı: ıl 

Trakyada yapılacak. bU) :bJecli.d 
manevralara Büyük :Mıllet de tf1' 
smdan olan emekli generallel'ııştut· 
erkinıharbiycce davet ol~li gerJ 

Kamutayda aza olan eDl 
ler §unlardır: 1 ısıııef 

Malatya saylavı Orgeneı11 ~ ~ 
önü, Balıkesir saylavı org:e~ 
zım Özalp, general Ali fU ersi 
general Kzım İnan~, geıı :bJU~ 
znn Sevük Tekin, Genera~ r get
Akyüz, general Naci }..ldeg~~~ ~ 
Refet, general Sıtkı Tik~· g geneııJ r 
fik, general Zeki Saydenıifı ~]\111~ 
Hikmet, ve general tıısa.n 50 

6
\rreJff' 

Emekli generallerimiz ınaJl#ı!.1 
ünif ormalarile haZII' butuıı3C 

================:;::::~~ .... ,~ b'r,,.. 
Hamdi Cankodan bu sabeh 

1 

aldık: 

"Başvekilimi 

zin gençliğe ve 
soprculara hattı 

hareketlerini ta -
yin eden tamimi
ni dikkatle 
okudum. Muhtelif 
spor cereyanları

nın kaynaştığı ts
tanbulda bazı klüp 
terimiz arasında 

vuku bulan yaşaru 

esef haıdiselerin te ib•>"t 1 

krrerrürüne mutlak surette rt 

rilecektir. \i/ 
Gazete sütunlannda spor 

11' s' ı> 
• • d bilfıa5 rını yazan ve bunlar an 1" 

muhtelif klüplere mensup arJ1'1 
dır. Ve ortalığı velveleye ~~~st (t 

maalesef bunlar oluyor. DU ··plı' 
taraf olmağa çalı§ırlarsa hiy §urııl' 
ki Türk gençliği spor aah~t"' 
ga döğüf yerine spor yapa 

Eşref şefi~ıı 
Güneşten isli/8 eıe-d' 
GUneı klUbU azumdan 'l'aD g: JI' 

muharriri E§ref şetlk, yazıl~ ~ 
iltizam eder §eklldcki te1Akıd1~ ~ 
vennemek için, T.S.K. iklnci acP'# 
nana vermlı oldutu söz uzerl11° h 
bUnden iaUta etmlıtJr. 9 

Haber - Bunu lnönnnuıı Sol11'ı+ 
doğan Uk gUzel neUce addedi) 
te .. Elbette böyle olacaktı. · 

veıke~,,, 
Teşv;k mUsaba"',.ı,tı., 

T. s. K. 1stanbul bölgesi sil fpO ~ 
lığından: rf>U5' ( 

Mevsimin Uk yelken teşvik gS1 ııf 
yole ve prpller arasında l~;ıı•c~ 
gtınU saat 13,30 da Modada ) st ııl ııt 

Herhangi bir hususta nıa!O~.dtffe fi J. 
yelkencllerlmlzln 28-7-937 F"';pa'11 ı 
saat 17 de bölge merkezinde :,eııllP 
nma müracaat etmeleri 1!%1 

olunur. f 

Davis kuP~~ 
Ameri kaıılfl 

kazand1 ıııı~ 
Londra 27 (Hususi) - P!l':ıtıl~-e ,ti 

çı bugUn Amerikalıların gt~ 
ml§tir. Amerikalı tenlsı;Uer 

6.•, 6.2, lle yenml§lcrdlr · 

tı'' Orta Avrupa ktıP OÇ 
F eı enşvaı 1

1 

Austrayı 6 t~i 
mağlap ~~ 

Merkezi A-..Tupn kupası rJ\ J.lı"Jı' 
dömifinali maçlarından olflll pıll 
ren§VBro~ karııııe.şması :Macııt ııltıl 
gibi büyük bir farkla gaIIP g ti 
celenml§Ur. ~)~ ., 

Bir hafta evvel karııııı.~ıı.tl ~ 
~ti· tf maçını •.l Austla kazanın il J: 

cağı Umlt edilen Viyana klU~}(~,,ıı..J 
1111.bakada attığı l:eş gole nı • JV' 
yemiş olduğundan Ferenııv~ 
mu§tuı; 

l 



28 'l'J.".ı.,....., J ::-• .. uz-~3> 
b~anbul bir sergi 

lkt ınasına muhtaç 
ıs.~t Vekili dün sergiyi açtı 

f 

-- .<. -........,,.___""""""' · .. ... . .._,,. • -.........,.. • .,.4 H 

16 
9 Uncu y . Oelciı Bayar padyonlar ara,,.nda ~. 

(ıı.da bUYii~rlı rnaııar sergisi d'" t 
"l Ce .-. ınera . un saa ri görmek istemesi en büyük arzuların. 
$aatlaı Bayar t sırnıe ve lktısat Ve. dan biridir. Onun için !stanbulda, dai

f~an 15 den itibaratından açılmıştır. mi bir sergi binası vücuda getirmek en 
htJı~ . dolduruırna~en davetliler tara- J büyük zarurettir. Şurası da muhakkak 
~ Ce~ıne Baat t ga ba§lanan sergi ı tır ki !sta.nbulda bir serg ibinası olma. 
~hal Bayar daarn 16 da lktısat Veki. rnası en büyük bir noksandır. 

~'- lt bana gelmiştir. Alakadarların tesebbüsile Ankara ve 
.ıı:la.J osu tarar ~ 

hh-Iiğı nıa~nı rnUt ~dan çalınan lzrnirde daimi bir sergi evi vücuda g~ 
liaıid U~urni katibi ~~kıp milli sanayi tirildiğini Ye bu hususta. hlikfunetin 
alkJeı Quleryi.iz kU .. e sergi komiserli yardımları dokunduğunu biliyorsunuz. 

anan bir rsuye gelaı· \'e rok A k t · d ld y ·b· b ad 
C nutuk söyled· 

:; n ara ve zmır e o ugu gı ı ur a 
~ eıaı 8 

1• da harekete geçilerek bir sergi binası 
lıa lllıdan 8 

8Yar kUrside yapılmağa teşebbüs edildiği takdirde 
l'ar unra lkt h • rd • ad d. ''... ... ~u sözleri .. ısat Vekili Celal ükumet gene ya ıma am e ır. 

'ıM. ~enııek t· Söyledi: Milli sanayi birJiği, onuncu yıldönü. 
ıı~ e ırnfzin 
~eı-ı~ aanayileŞ?n sanayi politika- münde bize, dokuzuncu yerli mallar 
~ ~'lll ki, bahset e ~arektinden, zan. sergisini hediye ediyor. Bundan dolayı 
tll!~ltUhtelit vesile~ege lüzum yoktur. birliğe teşekkürlerimi bildirir ve mu· 
~- · erıe ınillcte anedil- vaffakiyetlerinin devamını dilerim.,, 

trı~a~.. +.~ d ,"l:Q~i 1 hareketirnııı ut.ısat Vekili bun an sonra sergi 
~k· sahada ileri • . ınilletimizin kapısına gelerek kordeliyı kesmiş ve 
~ 1 :deri~ Ve a ernesıne bir amil sergi açılmıştır. 
~.:11rniıin icabıYnı ıarnanda milli Vekile davetliler Sümerban1i paviyo. 
titıhu 1 ı...~ lstanbuı arından sayarız. Bu nundan başlayarak tş bankası ve diğer 

"•1.1te • un san • h 
yı:ı aıa ed ayı areketle sanayi müeseseleri tarafından kurulan la '4lt bi etsek b . · 

Yca a t sanayi ıne k u güzel §clırin paviyonları gezdirdiler. 
lata11:laYabiliriı. r C.Zi olduğunu ko. Celal Bayar sergiyi dola§tıktan son-

ı-a.kkı e lt~ bu Yolda . ra hazırlanan bUfede izaz edilmiş ve 
~~·etıer~'"lir. GUıeı fok ılerlemiş, te- bundan sonra da bahçedeki paviyonları 
~Ik ınden biri d .stanbulun husu- gezrni8tir. 

dır. l~di bUnyesin~ lst.ihsaı ile istih. İktısat Vekili sergiden ayrılırken 
~il b· nbuı, istihs ~ toplamış olması- memnuniyetini bildirmiş ve sergiyi ha. 

()
1
r.5ehirdir. a ettiğini istihlak zırlayanları tebrik etmiştir. 

" aınıi b' <\~1 ır ser . . Sergi dün gece doku1.a kadar halk 
~e~ ıs/.aınanda 'I'ü ~ bınas1 tarafından gezilmiştir. 

l 
1
Yen her se;~Yeyi ziyaret et. BugUn öğleye kadar sergi yeri mah-s t ın bu gilzeI şeh- ııerl bir manzara arzediyordu. 

4'" 
8!Jhuı konuşuyor 

~u: Sonra dabae tarafı 3 üncUde) 
Son a Yav . 

..... 0 Unu getird·. il§ bır sesle sö. 
~ tobu ı. 
h "veıa, . slerden d 
c %asaa, fıyatıar ba~ ~ikayetçiyiz. .. 
l' tobUsıer P~r gUnler~lı~~: Saniyen, 
~ buırna:olnıus olarak donUşte bütl.n 
Onun i heınen hezn g~çer, burada 
~au çiıı otob·· en ırnkansızdır. 
ta s Yerı Uslerde 

datı. d er aYrıl Ya Tarabyaya 
dJr \> 0hu bir l'llah, Yahut da bu-
le : Okaa b sel'\•is t . 
ti 'l'ar uglink. esıs edilmeli. 

ltıe1t abyad U 5eraitı 
lnıka an otob . e, pazar gtin 

~ l>ilrti b nsıı gibi bi Usıe !stanbula git 
oı\Utı aşkanı r §Cydir. 

a ffüaı. susun 
hit-' llaYdf · ca, arkadaşım 
d doıa ' dedi ş· 
erueri.rı~a.Iızrı da. 'k1

::1di civarı şöyle 
ı. \re 0 ,.: d gor 0~ilrnUzun b!lcka 
QİJ •ada .. ~J 

boyun duranı 
ca Yururn::· hep beraber sa-

4 
'\' al'ına ge başladık.. 

d : l'al'"ah lIABERCl 
.~ Yanın · 
~ "a ıu derdi. 

n~)·u Purunda 
~ '"nı ı ~lbtseıe 
~~ l ı ı Ol ~ r 

~tı. ı. •. sa.bah uyormu" 
ta ı.ı ''<llltan ~at 7 30 ~ 
b1tı\ lttan \t "e aaat ğ da w Kınalıada. 
lfü • l.)İltı 11Pı.u-ıa ıışı ta dogru İstanbu-

aı- gibi ~baıt teıe~e gelen bir ahba. 
ile~ ~lbu, r ~le: onu açtı ve adeta 

~ ~etı <iedi. l3an 
,"e.~a. htıltırurn ~ .uyacak bir elbi

lttı ?-;e oı~bllk bir. ldlğin bir arka. 
lb..."'"U. t>a. Çare bul 
~ q Yroı ·· 

t.tltldı a diye ~racaktım . 

- Boyandım, hem de kepaze gıbi 
diye bağırdı. Üzerime tertemiz bir be
yaz elbise giymiştim. Sabahleyin vapu. 
ra bindim. Dışarı çıkarken bir de bak
tım ki, her tarafım kıpkırmızı olmuş. 

Oturduğumuz yerleri meğer boyuyor. 
larmış. Benim gibi beyaz elbise giymi§ 
herkes aynı vaziyette .• 

Şimdi birçok işim ve sokağa çıka

cağım. Bu kıyafetle imkanı yok. Bütün 
elbiselerim de Adada, aman iğreti bir 
elbise! .. 

Biçare çocuk ne yaptı, elbise buldu 
mu, bulamadı mı, bunu bir tarafa bıra. 
kalım .. 

Fakat yan resmi bir milessese olan 
ıAkay vapurlarında böyle bir vaziyetle 
karşılaşmak ne kadar tuhafımıza gitse 
azdır. 

Bir devlet müessesesi olduğuna göre 
hususi teşekküllerin elinde bulunan di
ğer vesaiti nakliyeye Akay vapurları 
acaba böyle mi nümunc oluyorlar?. 

H. 

1 ifo azalıyor 
Şehirde tifo vakalan yava§ yava§ a

zalmağa başlamıştır. 

üç gün evveline kadar günlük vu. 
kuat 27 - 29 arasındayken bir gün evvel 
22 ye, dün de 19 a inmiıtir. Tifo vuku
atının böyle azalmasında, halkın tifo aıı 
ııını icap eden ehemmiyetle karııılaması 
ve herke!!in vakit geçirmcıden aııılanma
sı da Amil olmu§tur, Evvelki gUn saat 
13 ten dlin ak§ama kadar ancak 19 va
ka kaydedHml§tlr. Oenc aynl uman 
zarfındll 1~1.500 U blrlnel, 9,165 i ikinci 
olmak il•ere 22160.5 ld§l aıı o1mug1şrdır, 

Barbaros, Sinan Paşanın oğlunu 
kurtarmağa muvaffak oldu 

1538 de Franı;a 
kralı birinci Fran
sua, baron ( 1) 
de Saint - Blan.. 
card, kardeşi kap
tan Magdalon, 
~(ı.ıalye d' Aulx 
ve diğer bir ta. 
kım kaptanları, on 
iki kadırga ile 
1stanbula, elan 
hükümdar bulu -
nan ikinci Süley. 
manın (Kanuni 
Süleyman) nezdi -
ne yollamıştı. 

Döndükleri za • 
man içlerinde bu-
1 unan bazı An -
tiblilerle ve onla. 
rın arasında olan 
kardeşim ile Şark 

memleketlerine ve 
1stanbula yaptık -
lan bu seyahat 
hakkında konu • 
şuyordum. 

il. 

J 

Onlara tarih -
lerde okuduğum 

şeyler orada haki
katen var mıdır, 

diye sordum. Kar. 
deşim, yazılan -
lardan fazla §ey -

Barbaroswı filosu Doryanm filosunu kooo'klnıaüa bas. 
ladı, f akıat ... 

Jer var, diye cevap vererelC bilhassa §L 

yanı hayret bir abide olan Ayasofyadan 
söz aldı. 

Bu hikayeler üzerine, eğer bir fırsat 
düşerse, İstanbulu görmeğe gitmek için 
içime büyuk bir istek ve hevea geldi •. 

Bu istek içimde iken, 1543 te, padı· 
şah, Barbaros Paşayı Provence'deki 
Nic'e karşı Fransaya yardıma gönder
mişti; Barbaros ertesi yıl, bütün donan 
masiyle Toulon limanında kışladıktan 
sonra, istanbula dönmek üzere hareket 
etti. 1544 yılının 23 mayısında Sainte 

Marguerite adası limanına geldi.Bu ada, 
şimalde Cannes şehrinden iki mil u.. 
zaktadır. 

Barbaros Paşa Saint - Marguerite 
limanına 139 kadırga ve 3 nef ile gel -
mişti. Maiyetindeki kaptanların başlı -
calan kendi kardeş çocuğu Hasan Çe
lebi, öncü olan 60 kadırganın kaptanı 
Salah Reis, tersane kethüdası, Deli Sü • 
leyman, Gelibolu sancak beyi, Cafer a -
ğa (2) idi. Kul Birinci Fransuanın 
Sülcymana sefir olarak yolladığı Es· 
colin yahut Polin diye anılan Antoine 
des Aymars tda Barbarosun refakatinde 

idi.. 

Sefirin iki kadırgası vardt ki birinin 
adı "la Reale,, öbürünün adı "Saint 
Pierre,, idi. Capoue başpapazı Monsin. 

yör Leon Strozzi de üç kadırgasiyle 

sefire refakat ediyordu. Bir tane de 
Ragoza nefi vardı. Bu gemiye Fransız 
kadırgalannın erzakı yüklenmişti. Seri
rin yanında bir çok kaptanlar ve asilza
deler ki başlıcaları şunlardı: 

Entrecasteaux sinyoru ve şimdi 
Grignan kontu sinyor Gaspord de 
Grignan kontu sinyor Gaspard de 
rahip efendi (Rahip Etienne Deodct), 
sefirin akrabasından sinyor (3) d'Ara. 

mon Marano kontu senyör Beltramo 
d' Udine, Romalı ııenyör Cesare Fran -
gipanı, şövalye de Beinea, şövalye de 
La Gabin, çok Slim bir zat olan İngi -
liz doktor ııenyör Alban, daire lmiri 

Bay Chestelet, ııcfirin mü§aviri rahip 
Girand, tercüman Jean de Pera ve da. 
ha bir aııilzade ve kaptanlar. 

O kadar arzuladı~ım bir gayeye u -
latmak fırsatının çıktığını görUncc ba
zı hdmllerlmc ve efendilerime koştum, 
ve onların sayesinde elçi benl hiımetl -
ne aldı ve kendi papaııı yaptı. Böylece 
l .5H mayısının 23 UncU gUnU Salnt 
Margucr!te limanından selirln bulun
du~u La Reııle kadırgasına bindim. 

Ertesi gUn aaat ll«ide, Allahın rardt· 
mını nlyu ettikten ıonra. kendlftllıl 

denize emniyet ettik. öncü olarak iler \ 
!iyen Türk çektirileri Roquenbrune kör 
fezinin içinde (imparatorun am.iralı) 
Giannttino Doria'nın yirmi ga1erini ... 
buldular. 

Bunları görür görmez bir '\op atarak 
filoya haber verildi. · 

Bütün fil.o, bu yirmi galere çatmak 
için derhal yelken açtı ve onları San 
Remo burnunun açıklarına kadar kova
ladık. Bizim kadırgalard~n bazdan iki 
mil kalıncıya kadar yaklaştı. Fakat ge-

cenin gelmesi, petlerini bıraktırttı ve 
donanma Villefranche li:nanına döndil. 
Donanma bu limandan ayın yirmi altı -
sında hareket etti. 

Cenevizin bütün garp kıyısını baş -
tan başa kat'etti ve hiç bir yere fenalık 
yapmadı. Mayısın 27 inci günü saba -

hında Savonne'un garbinde ve §ehirden 

üç mil uzakta Vado limanına demir attı: 
Burada Paşa, iki Ceneviz nefi yakala. 

dı. Ve ııerbest bıraktı. Ceneviz senyör
l:iğü tararından kendisine hediyeler tak 
dim edildi. 

31 Mayısta öğle üzeri donanma Vado 
limanından hareket etti. Açık denize 
çıktı. Haziran ayının ilk günü, donanma 
açık denizde idi. Gökyüzü ile sudan 

başka hiçbir şey görünmüyordu. Ge
cenin ikisine doğru cenubu garbi rüz • 
garı ile bir fırtına başladı. Şimşekler ça-

kıyor, korkunç gök gürlemeleri ile m:it-
hiş bir yağmur yağıyordu.O kadar derin 

bir karanlık vardı ki, kadırgalar biribi • 

rinden farkedilemiyordu. Bu kötü hava 
yirmi dört saat sürdü. Dcnanma dağıl -
mıştr. 

Bu aralıkta Barbaros Paşa tarafından 
bir Marsilya nefi yakalandı. Şap yüklü 
idi. İçinde kimseler yoktu . 

2 Haziranda, şafak vaktinde deniz 
yatıştı, dindi. Öğleden sonra beşe doğ
ru, §arkımızda Monte Nteruyu, cenubu 

tarkimizde Gorgonayı ve cenubumuzda 
Capraia adasını seçtik .. 3 Haziran sa • 
babında Gorgonadan bir mil kadar me
safede idik. Elli mil açıkta Elbe adasını 
ve Koraikayı gördUk. 

(Jerome Maurand'xn notlarının yaz. 
ma aslından burada bir varak kaybol • 
muştur ki ,bu varakta BarbarÖsun Elbe 
adasına çıkıor kayıtlı olmak 1Azımdır. O 
devrin mllverrlhlerlnden Andrlan,J 
bu ziyareti §Öyle kaydeder: 

Barbaros, korsan Slruıl' Paıanrn ( 4) 
Plomblno senyörU Jecobo d'Applıı.no -
nun eUnde esir bulunan oğlunu ıılıp 

TUrkl)'oyo götilfmc~c kıı.rar ~rmlıtl. 

Tefrika numarası : 5 ....................................................... 
Provans sefen doııütünde 

Barbarosun filosiyıe latan· 
bula gelen F ranan: papazı 
Jerome Maurandın hatıralan 
ve seyahatnamesi. 

. 
i . . . . . . . . . . . . . . . 
~ ....... .......... . .............. . 

Nalk:Deden: 
Reşat Ekrem KOÇlJ 

Geçen kış bu huııus için gfüÜJmeler 
başlamıştı. Fakat hiçbir aniaşmağa va
rılamadı. Piombino senyörü nirinin 
karşılığı olarak kendi memleketleri 
halkından olup Türk donanmasında ve 
Türkiyede bulunan esirlerin iadesini. 
ve Barbarosun padişah namına Piom • 
bino hlikilmetine hücum etmemeği taah
hüt etmesini istemişti. 

Barbaros buna muvafakat etti. Ka -
dırgalannda bulunan yirmi yedi kadat: 
esiri geri verdi. Buna mukabil esit: 
çocuk Türklere teslim edildi. Sinan Pa. 
şa oğlu Türk gemisine çıktığı zaman, 
1':.irk gemicileri onu pek parlak bir su
rette karırladılar. Naralar atarak ve 
t•:.ifeklerini ategliyerek nümayiş yaptı. 
lar i 

(Bernardino Sezni ise: Barbaros İL 
tanbula dönüp te oğlunu kendisine yol

ladığı zaman, Sinan Pa§anın sevincinden 
öldüğünü ilave eder .. 

(J erome Maurand, Türk donanmasilo 
Fransız :gemilerinin Elbeden 10 Hazi -
randa aynldtğıru kaydetmektedir. (5) 
Haziranın onuncu günü idi. Donanma 
Porto Longoneden hareket etti ve ce • 
nubu şarkt istikametinde yelken açtı. 

Salah Reis, 60 kadırga ile donanma
ya daima önOO.lük ediyordu; donanma
nın Porto Longonede bulunduğu bu .. 
günlerde, yani Haziranın dokuzunda, 
gemileriyle hareket etti ve Talamone 
gitti. Talamone, asıl karada Sienne 
senyörlüğüne tabi çok kuvvetli bir kale 
idi. 

Salah buraya .gelir gelmez, ayın o
nunda, erkenden karaya çıktı. Karada 
hiç kimseye rastlamadı. Çünkü ahalinin 
bir kısmı Montianoya, bir kısım Si
enne'e kaçmıştı. Şehre ate§ verildi. Çok 
metin olan kalede asker ve Talamone 
şehri ahalisinden 156 kişi vardı. 

B a r b a r <> ı Paşa C.a donanma • 
nın geri kalan kısmı ile Ti\lamone'e var
dı: ve, zatı devletlerini görmek üzere 
kaleden iki adam geldi .Bunlardan biri 
Meo adında bir kaptandı. İçindekilerin 

eşyalariyle beraber çıkıp gitmeleri §&r
tiyle kalenin teslimini teklif ettiler. Pa.. 

şaya bu şartları kabul ettiremeyince, 
müteessir ve müteellim kaleye döndü • 
ler. Kaptan Meo ile arkadaşının avde • 
tinden sonra, Paşa, bazı kadırgaların 

başlarını kaleye doğru çevirmelerini em 

retti ve kaleye 31 top attılar. Kalenin 
içindekiler bir arkebı:.iz ateşi ile bile ken 
dilerini müdafaa etmediler. Ertesi gün. 

güneş doğarken Talamonc kalesi Bar • 
barosa teslim oldu. Kalede bulunanla • 
rın hepsi yakalandı ve gemilerde zincire 
vuruldu. 

(Devamı var) 

(1) Bu elçinin seyahat jurnalı, yol ark&. 
OB.§lanndan Jean de Vega tarafından yazıl.. 
Illl§tı. F. Charrlere taratmdan Nego. Ciatioa 
de la FrAnce dana le Levant adr altmda b&.. 

sılmı§tır .• 
(2) İtalyanca bilen bu Cafer ağa, TUrk 

donanmasının Tulonda kaldığı mUddetçe, el. 
ı;l Polln ile Barbaros ar&.8Illda tercUmanlık 
yap~tr .. 

(3) Annı:ın baronu olan bu zat, Gabrlel 
de Luctz, elçi I'olln Fro.nsaya döndllkten 
sonra lst&nbulda sefir kaymakamı olarak 
kalmrotr. Billlhare, 11147 de de İstanbul& elgl 
olarak gelmlotı. t~te bu ikinci memurlyetınln 
ııeyahatnaıne& kcnd~lle berllber ge!enle~n 
Jeıuı Ch,m\eau t&ratmdan yazılmış ,,. Seht 
ter tarafından bastrnlmt§ttr •• 

(4l Nll~lr Y4'on Doredn notlllrmdan. 
(~) Knptan Sinan pMA - Enderondsn 

çıkmr tır. Hel'8'k beylerbeyisi oldu. BU!ha.. 

ro kaptan oldu. l"'akat ~cup, eobbar blr a. 
dM\dı (~vl), 
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rarihi macera ve a,k r::,., .... , 1 aL.an : ( Vi · Nu) 

Cesedi açtık. Faknt görünen saçlar, 
Aydanın değildi. Bunlar, siyah saçlar

dı. O halde kimi hoğmuştuk ! 
Üzerine doğru yürüdüm. Osman, ışı

ğı yakmı§tı. Srrtin'da beyaz gecelik 
gömleği, yata~ının içinde ayakta duru
yordu. Kendisini ömrümde bu derece 
heyecanlı görmçmiştim. Ayaklarmm 
altına doğru bakıyordu. 

Burada çırpına çrrpına ve kalın bez
lere sanlı olarak, bir vücud yatıyordu . 
Galiba bağırıyordu da .... Fakat ne lde
diği anlaşılmıyordu. Yalnız boğuk inil
tiler kulağımıza çarpıyordu. 

Osman: 
- Haydi! Dedi. 
Ben: 
- Çabuk, dedim. Çabuk yapalım 

ne yapacaksak... Çünkü, gördük dev 
cüsseli adamı nasıl yere serdiğini ... Bel· 
ki bu ipleri de koparır ... 

Osman belinden küçük bir hançer 
çıka~dı. Bunu yerde çırpınan kadın 

§eklinin göğüs tarafından ötesine, beri. 
sine sapladı. 

Elini kaldırdığı zaman hançerinin 
kanlı olduğunu vazih olarak gördüm. 

Işık titriyordu. 
Odanın içinde korkunç gölgeler dal

Etalanıyordu. 

Birdenbire vücud bir iki ihtilaç ge
sirdi. Sonra, ansızın, gevşedi. Bir ke
re ldaha can çekişir gibi sallandı ve ar
tık hareket etmez oldu. 

- Hakladım galiba. 
- Evet. 
-- Fakat itimad etmek olmaz. Ne 

şeytandır o! Bir kere bat tarafından 
açalıin. Boynunu da sıkıp boğalim. 

-Peki. 
İhtiyatla açtık. Bir an sonra, Ayda

run sapsan saçlarile karşılaşacaflmızı 
sanıyorduk. Fakat hayır! Gene dalga 
dalga saçlar.. Lakin siyah saçlardı bun 
lar! 

Osman: 
- Bu ne? Dedi. 
- Evet. Nedir bu? Ölünce Ayda-

nm saçları kararmadı ya ... 
- Aç bakalım yüzünü. 
Bağlan ldaha gevşettim. Açtım. 

Açınca, hayrette kaldım. 
ikimiz birden bir çığlık kopardık: 

· - Cülyetto !. 
- Cülyetto !. 
Evet... Ayda değildi bu! Cülyetto 

ıdi. Papanın evladlığı, yahud metresi 
olan kız:... Mahvettiği aileden yegane 
nümune olarak muhafaza ettiği ve yanı. 
na aldığı kadın .. Osmana ihtirasla, Ay
daya kinle bakan kadın ... 

- Peki ... Nasıl oluyor bu böyle? .. 
Diye sordum. 
- Yatağıma giren kaldın Ayda değil 

miydi? Ben ıbütün gecemi onunla ge
çirmedim mi? Nasıl oldu lda koynum
dan çıktı. Yetine başkasını koydu? 

- Hani bir an dışarı çıkmamı! mıy
dı? Demek ki o zaman Cülyetto onun 
verine odaya girdi. Fakat .bu .nasıl ol
du? 

- Nasıl oldu. • 
BUyük bir Şaşğınlıkla. ölü kadının 

yüzüne dikilmiş bakıyorduk. 
Arkamızdan bir ses duyduk: 
- Ben anlatnyım ... 

irkilip 'döndük: 
Ayda oroda idi. sırtında beyaz ge

celiği, göğsü üzerinde kollarını çapras 
tlamtş ve dudaklarında bir tebessüm .. 
Alaycı bir tebessüm. 

- Ben anlatayım ... diye tekrarla
dı ve bir kahkaha kopardı - Canıma 

susamıştınız, değil mi? Ölmediğime te 
essüf ediyorsunuz. Bu planınızı dahi
yane buluyordunuz. Nasıl keşfettiği
me, nasıl tuzağa düşmediğime şa

şıyorsunuz ..• 
İkimizde teslimi siliLh eder gibi, ya

t.ağın kenarına, cesedin yanma otur
muştuk. 

" - Biz ettik sen etme!" demek va. 
ziyetinde, idik; fakat bunu bile söyle-
meğc mecalimiz yoktu. 

Bu müthiş kadrom dediklerini din
leyorduk: 

- Bir tek nokta da hata ettiniz. O 
da, bu dilnyada sizden daha akıllı kim 
senin bulunmadığını dfu;ünmekle. Ben 
sizin beyninizin içine girdim. Dütün. 
celerinizi ögrendim ve işte, bir taşla 

iki ku§ vurdum. Hem kendim kurtul 
dum, hem de bu kadından kurtuldum .. 
Of .. ıııa.ııah .. 

Sanki kendisine sual sorulınue gibi 
anlat.makta devam etti: 

- Onun bana ne kadar düşman ol
duğunu anla.yordum. Beni kıskanıyor
du. Her şeyden Papanın iltifatından 

ve bilhassa senden, Osman.. Halbuki 
diger taraftan mütedcyyindi de .. Sa
na. kendisini vermekten utanıyordu 

HisJerini bana açtı. "Günahtan ziya
de ayıptan korkuyorum!'' dedi. Bir-

denbire dimağımda bir plan h.a.sıl ol

du. Onu günlerce işledim, durdum. Ni 
hayet Gülyettoyu bir gece benim ye
rime, senin koynuna ginneğe razi et-

tim .. O, büyük bir heyecanla bu gece 
yi bekledi. 

- Fakat nasıl oldu da. tanı bu ge
ce ?. diye duda.kla.nmdan bir sual kaç 
tr .• 

- İşte orası da benim esrarını. 
O!nıan: 

- Sen iblissin, Ayda ... 
Kadın kaşlarım çattı: 

- Bundan sonra bilha.ssa. sana mu 
sallat olmuş bir iblis olacağım .. Ken
dini benden koru ... 

Osman elini hançerine att 

• - Hayır §imdi bir şey yapmağa 
kalkacak değilim. MUna.sip bir fırsa
tı bekliyip münasip bir ce7.a vereceğim 

(Deva mı var) 

Kayıp aranıyor 
Erzlncanda Refahiye kaza11ı Alaklllsc na. 

hfycsinde Yadmk kariye11inde Durm:.ıı oğul. 
!arından Bekir kızı hemılrem Fatma yirmi 
sene evvel kaybolmu§tur. Hemşirenıln Amas 

yada ve köylerinden birl11lnde olduğunu haber 
alını§ isem de hangi köyde olduğunu öğren. 
mek mtlmkün olamadı. Helll§lrem Fatmayı 
gören ve tanıyan ve sarih adresini bilen var 
sa a,,ağıdakl adresime bildirmesini lnl!Alllyet 
namına rica ederim. 

İstanbul Çenberlitq Tavukpazarında bek. 1 
,.ı Erzincanlı KAmtl. f 

aşkma su!,, y., ... , .. ~ ... uı.,.i, -~- N~ ! 
Bir mahalle halkı Kasar;ın öoilnde yakalanan sarı 8'( 

böyle feryat ediyor adam, güzel Oomlolke: 
ş. Çokus imzasiyle mektup gönde. _ Ben, diyordu, Yeşil c•ayırdakl 

ren bir okuyucumuz 1stanbulun birçok ')' 
semtleıinde mevcut olan bir derde "te- "jülonum. 'fanımadın mı ? 

•I ~ 
mas ederek diyor ki: Şimdi otomobil apartın.a:un ıtapı· - Ne biçmeğe? •. 

1 
~ 

"Eminönü kazasının Bayazıt n"ahi. smda durmuştu. ikisi de tıtriyorliırdı. - Öteki jülonun ektii1111uııe• ıl' 
yesi Kemalpaşa mahallesi Genç Türk Her r,e olursa olsun, tehlik: nıer:ta:-da Böyle şeyler pek hoguına ıi , 
ve Defteremini cadde ve sokaklarında icli. Dominik: ma, madem ki bir defa oldU· JJİC f 
birçok apartman ve evler inşa edilmiş, - Yoksa, dedi, ~vi mi ı:nıycı:-lar? - Çabuk ve vazıh söyJe... ;ti 
buna ve birçok teşebbüslere rağmen - Buna da kanun müsaade ede- anlamıyorum.. aedilİ (', 

mcz:. La!<;r bu DelJ .. t:zc öyle ·~Ü!l· - Hay hay Kı'barlarııı , '......!ı 
bu cadde ve sokaklarda Arnavut kaldı- v • ' • • -u ısıir ~· 

maıı ki, belkı de kamın :ıi faır:d l 'a:-ak hemen sadede girelim dei flı 
rımı bile yapılmamıştır. Aksaray hal- • 1" A 

ve bu kadar çabuk döneceğimizi tah- yorum. Fifilagos, namı .diler ,ıdir 
kının, ve nakil vasıtalarının geçit yeri min etmiyerek bu ı·!le tec:ebbu··s etmı".: ·· b' · · ı··ı botun' ..r' 

• • 'S roz, ızım enaı u onun ~ r 
olan bu c~dde ve sokaklar yaz geldi- olabilir. du. Ben de, ne çıkarsa pay~ . jyl ~ 
ğinden beri toz ve toprak içindedir. Bu. Aasnsöre binip üst kata çıktılar. Ka. tiyle ,onu ona ödünç verdiJl2. çJİdJ..;. 
radan bir otomobilin geçmesi o kadar pıları kapalı idi. Patris yavaşça açtı, gir dı, doğrusu. Gerdanlığı da 0 lk sıeı·~ 
müthit bir toz bulutu kaldım ki göz: gö. di / ben enai Jülonun gerd&Jllı~ 4 
zü görmez. Bu sokaklardaki evlerde Bütün salonlar aydınlıktı. Kapıların sakladığını biliyorum. tıte ık ~' 
pencere açmak imkanı yoktur. Her gün hepsi çıktı. İçiçe ulonlar-<:lan, Patıisin bin franga size satarım. Af'•· 
temizlenmesine rağmen evlerimizin içi }azr odasında, kasanın önüne bir adam - Sonra?. sısıııııl ~ ~ 
kalın bir toz: tabakasiyle örtülüdür. Bu eğilmiş, muayene ediyordu. Adam, ar - - Sonrası?. Şampanya le• ,iJıİI 'f' 
sokaklarda oturanlar evlerinin içinde katlan görünı:.iyordu. Patris karısına, zerinde sizin isminiz ve adre ıı pıtrO' ~ 
bile milyonlarca, milyarlarca mikrop hafifçe : zılı ibir etiket vardı. LokantaıU " 
yutmağa mahkümdurlar. - Ne küstahlık, dedi, görüyor mu - nu koymu§tu. O da bende.• ~ 

Belediyenin çöp ve sulama kamyon sun? • - Ey· .,t•~ ~ 
Ve tabancasını rekerek ilerledi, he. - Eyi meyi bu! Onu d• _ı.,.11" ~ 

ları civanmızıdaki Yeşil tulumba soka· JI • • rıo..-· ı.6 ıı 
rifin, bir eliyle ensesini yakaladı, öteki Buna susacağımı, kimseye bU '{C'' , ~ 

ğındaki garazlarında yatıp durur ve o • iı ~· 
eliyle tabancasını şakağına dayadı. setmiyeceğimi ilave e.derıiJ1 ,·ı~~ ı 

sokağı günde dört beş defa sularken Adam do"ndu··. Bu, Delbo deg_ı.ldı·. Bu do D lb • • •ı·nde ı:: stumuz e o ıgın pe;s il ne ~ 
bunların yanıbaşında toz bulutlan için. iri yarı .. Kızıl saçlı, küstah 'bakışlı a- tersem, muhterem üstad ?ı{a~~ 
de yaşamak bizlere doğrusu çok acı ge- dam.... sr ne hale girerler! Haydı içil'~ 
liyor. Haydi her işte öne sürdüğümüz N y k t d , D"" ·· .. b" k ! G ..ı .. nJılc • 7· - e o.... o sa anıma ınz mı . . .ışunun ır ere eruo ? 1Je, 
gibi diyelim ki belediyenin bütçesi dar. Adam, hiç bir korku eseri gösterme. bin dedik. Üst taraf ne ider 
<iır da sokaklarımıza kaldırım yaptıra. den ve alay eden bir sesle konuşuyor - bin .. Altı yüz bin?. Ha?.. ı 
mıyor. Ya sulamamak niçin? O da mı du. Patris hiddetle sordu : Patris soğukkanWıkla_: deiİ'ııı': 
binlerce liraya bağlı bir iş? tlç tarafı - Kimsin, cevap ver, yoksa.... - Hulasa ,dedi, bir ~ıyoJl dcıü ıııl 
denizle çevrilmiş, her tarafından gürül - Yo. Öyle gürültü etmeyin... Siz - Hülasa, dedi, bir ınııyoııbı~ , 
gürül sular akan bu şehir halkının so- kaybedersiniz. Bana vız gelir .. Hem sa.. Hay hay, bir milyonda ın~~~U1' bit_~~ 
kakların sulanmaması yüzünden milyar. hi tammadınz mı?. Kendimi takdim et- Haydudun gözlerinde bU} ısııı""' 
larca mikrop yutarak yaşamağa mah- memi mi istiyorsunuz? Ma.dama soru. vinç görüldü, bu kadar kola}' , 
küm bulunması ne acıdır. nuz, o benim kim olduğumu pekala ta· olacağını tahmin etmiyordu: . tt~ 

f·ı~n ıt d nır - · T ı: kin, dedi, çek 1 a Tifo ile, bütün hastalıklarla müca e. · .Ltd 

le, şüphe yok ki, lazım hatta elzemdir... Dominik hayretle bakıyordu: Banknot. 
- Ben mi? diye mırıldandı, ben mi - Peki, banknot!. 

Fakat bana öyle geliyor ki bu mücade- tanırım?. _Ne zaman hazır otur?. 
lenin başında ve her şeyden evvel lstan 

- Elbet .. Tanımadın mı yoksa! Ben - Yarın öğleden sonra.. Jt bul sokaklarına bo lsu, su ve gene su e • ,., 
Jülo .. Sahici Jülo .. Marli ormanında ya. Jülo, bir an düşündü, v ·,dört~& 

lazımdır. Ta ki şarıl şarıl ve gürül gürül kalanan enai değil. Bir numaralı Jfüo. - Güzel ,dedi, yann saat edefl",.:1 
yıkanmıyan hiç bir sokak kalmasın... Yeşil çayırdaki, senin JiUon !. arası evde olun. Ben te!efoll \'~ 
Bakın o zaman şehirde tifo salgın halin Ve iğrenç iğrenç güldü. Patris, hid - Nereye geleceğinizi söyleri~-~ ~·I'·' 
de saltanat sürebilir mi? Pislikten eser detinden köpürmüş ,tabancasını tekrar bana bir tuzak Ucurmağa fa• (1 
kalır mı? kaldırmıştı. Fakat Dominik önüne geç. mayın. Açık görüşelim goıl' 

Belediye bize bunu temin cldemezse ti: Patris gözlerini haydudutı 
ne yapalım, yağmur duasına mı çıka- - Sen 'bana bırak ı dikti: e,iJ. 
hm? Diyerek yazıhaneye koştu. Bir gözü - Hayır, dedi, tuzak D 

Yandık, Allah aşkına bize su, sade. çekti, oraya sakladığı tabancayı alarak - Söz verir misiniz. . ce tıi!) 
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Telgraf adresi : ıs tan but HABER 
Yazı ışferı telefonu: 23872 
idare. uan : 248'10 

ABONE $ARTLARI 

St·nt•llk 
6 8)'lık 
3 aylık 
t aylık 

liirlılye l.'c-nf'b/ 
1.400 lir. 2.700 Kr. 

7:JO ., 1.4~0 ., 
400 " 800 .. 
t:>O ., 300 ,. 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
B•aıldıflı l/~T ( rA,, 11 ) ~lalbaaıı 

- Alçak, dıye haykırdı, yeter artı meti varsa, namusum uı (lf 
bu yalanlar .. Sus. Yoksa ben geberti - rim. 'fııt11 "61 
rim . Jülo sesini çıkarmadı. rtaııı' ~ 

ı · ıo Jı 
Dominikin halinde o kadar kat'i bir vereceği sırada kapı, hı9 .. ,çıl"'~P 

karar vardı ki, Jülo endişelenerek iki sanki kilitli değilmi~ gıbı ııııı' 
adım geri çekildi, ve dudaklarında sah. Delbo, arkasındaki iki ıivii JtlC ıfl 

0 
• k ilf1L~ te ve zoraki bir tcbesı>:.imle : ğu halde ıçeri gırere : ıı> P" 

- Doğrusu, dedi, ikiniz de tuhafı - - Affedersiniz muhtere1"d'' 1ı. 
ma gidiyorsunuz. Eğer maksadınız re- dedi, kulağıma bir milyarı tıif t'~ıe' 
zalet koparmaksa o başka! Haydi, sa • meblağ çalındı. Her haldı:. bıl "'ıii~I 
kin olunu.ı. Hem fazla gürültü etme - olsa gerek 1 Sizi böyle bır ııııt' 
yiniz. Yoksa merdivenin başında giz - kurtardığıma, her halde rııelJ'I •" 
lenmiş olan Delbo ile arkadaşları du • ısunuz sanırım. e~l 
yar,. içeri girerler. Peşimden buraya Delbo muvaffakıyetindefl oJdıl1~' 
kadar gel.diler. Şimdi yalnızken fırsat- kininin tatmin edilmek •JZ~r~;ıı~' 
tan istifade edelim de, işimizi bitire - gören kimselere mahsus b.~~0,.- d { 
Hm. le alay ediyordu .Sonra. JU 'f°r1'~ 

Patris sordu: - Şantajı yapanı da tan• t/J 
- Ne işi?. liba .. Efendim.. ,ı1• 
- Ne olacak. .. Biçmeğe geldim.. (D6"° 

Kibar hırsız - Siyah centilmen 

202 Hcrbcr merak \re teceııaUsle dlnlf 1 
yordu. Kate devam etti: "Aldığım mektup 1 
1'1r mel•tep dcttcrf sayfuı üzerine geılıı gU. ı 
zı-J çizilmiş birkaç :satırdır.. muharrir eor_ 
ctu: '•Bu atı;ak §flhsfyet l!fZl'l hınıgf fıdm altm. 
da hitap edlyQrdu,. genç kız cevap \•erdi : 
"Joker diye lmuı. atmıl'!., vo ytlzUnU eller!.1 
Je kapıyaralc yavqça ağlamafa ba§ladı. 

Herber uzun mUddet ona baktı ve sonra ona 
itimat telkin eden ıu sözleri söyledi: •'Ban& 
fUmat ediniz, Bu adi adama haddini bildire 
Cl'lğim., Xe yapacağımı sormayın •. Fakat i§i 
halledeceğime erntn olun 

203 - l{ararını vermlıtı.' Nlhl\yet J;'L 

yel tabii olarak Kara gfüge olarak harekete 
geçecekti. Fakat bunu ona ııöyliyebillr mJy. 

dl! Eve dönUnce Sadık hademesi Vilyallll!a 
Uç hafta için evden ayrılacağını söyledi ve 
ıöyle dedi: "Valizimi hazırlayın!,, 

20' - Ertesi günü, ıehlr haricindeki bir 
otele ycrıe,tikten sonra, Hcrber Vallng, Ka 
te Valmonc!u tehdit eden mcçhf.11 adamın 

verdiği adresin bulunduğu taraflarda 1Akayt 
bir tavırla dolll§lllağa bafladı. Alt katla bir 
tUtUncU dUkklm vardı. Buraya girdi, Birisi 

2~ 
I 

hakkında malQmat almak lçin, dili çözen en 
güzel Anili pB.radır. 

20:5 - Herber Valing clıemmlyet.iz blJ' 
kaç sözden ııonra, cebinden çıkardığı bir 
bımknotu tUtUncilyc uzattı ve gU!Umsiycrek 
"burada Joker lsml altında m<'klup alan a.. 
damdan bana blrnz bahsedin,. .. dedi . 

206 - D~rhıil uyuıtııtar. YlrmJ dört aa.. 
at .eonra, kar~iki kaldırım üzerinde duran 

J~~ 
• 

Valing, tQtUncli dükk&nmdaJ1 ~ ti 
!etli bir ada.mm çıktıtını görd il 
kibe koyuldu, upıı'" lı 

Adam takip edildiğinden 1 ~ 
muş glblydt, Onu f.mıdra cf\'llrı:~.) 
lelerin en ee!lline kadıu· ta.ldP 11111~' 
gilç bir §ey olmadı. Vallng rnc ıt>1'1· 
teline döndü ve gece yapac~' 
:ıırlanclr. 
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Ucı.:uc gid' • ----------· 
bir ıp geld' B' rnaniaya ı. ırdenbire ayağı 

Halbuk takıldı. 
ge . ı, ayn· 

Çrnıı ve bi 1 Yerden belki yüz defa 
c'd r § 1 den end· eye rastlamamıştı. Bu· 

Ylık bir te;~~ verici bir hadiseydi. Bü- 1 
la;.ı ır ve . . 

~ı. ıtınayla eğilerek yok- , 

-Y ' enj L• 
l'llek ı uır su t • • •· clern d estısı ! .. Başka bir ek · 
var 1. A. ! .. "ı" : Yurnu~ak ! .. içinde et dr. 
Pek f 0 

t d · az:ta itı'n e şışc 1.. Anlaşılan bana 
za a ·· l'ıflarnarnı • gosteriyorlar !.. G'lliba 

b• ıstern· 0ıtaz d ıyorlar ! 
but aha ar d 

arnad1• İlk h a ı fakat fazla bir şey 
Ça kopararak areketi ekmekten bir par 
onu du ııırınak ld B" d'" ·· tdurd • o u. ır uşunce, 
-a u. 

bi"" u le}'ler 
·:rey duy nasıl oluyor ıda ben hiç 
A. 1 rnadan b . . ' 

1 
ç ık rnu uraya gınyor? 

~.rnıı olduğ:akkaten unutuldu. Ekmeği 
ınc IÖJJe d Y.ere bırakarak kendi ken· 
._ ~ edı: 

rnck adernki b 
., ı. ki bir u testi buraya girdi d~ 
Jiı.ı:l'l\ Yerlerd ld . 
de • bakalı 

1 
e elık olacak 1 An· 

n beı1t rn. 're ti · ·~· lJ i ben d~ s _nın geçtigı yer· 
k ıun rn" gcçerım. 
iltıı ı. Uddet d 

l'l\ "'attı ' uvarları ve döşemeyi 
ad1 ,. Yoklad f . 

ğe · "Çlık i • 1 akat bır §ey bula-
hk ba!ladığı ~ı~e kendisini hissettirme· 

laıtı ve ıçın, erzakı bu)duğu yere 
t:1tl'l\e1t Yedi, 

S<>k ·· ..,e et b' 
Iİ INıeldi F ır h2yli bol ve şarap 
h~"ardı. Sunakat maatteessüf bir tek 
def lttı. Ası ~ u son damlasına kadar 
}' a daha b 'f'nı dindirdiği zaman, bh 
etııeıt arttı; bol Yiyebileceği kadar 
v•ltit ını gördü. 

itada &eçti v 
~ r Uzun e dakikalar ona saatler 

}'li 'ıt geldi H h ld .. b. tt erle • · er a e gun ı; 
dr!c· nıı§ti. .. 

~İt 1 bir au ' çunkü hücresinde, 
tı rette h tldı 10nra h araret artıyordu. 
"e Jın ha ~taret gayritabii bir hal 

ıtırldı : 

- Ne oluyor? ... insan burada adeu 

yanıyor. 

Yere oturmuştu. Döıemeyi tetkil e• 
den demir plaka yavaı yava.ı ııınmaga 

başlamııtı. Burada uzun müddet otur
mak imkansız bir hale gelmiıti. Ayağa 
kalktı. Hararetin tabanlarından girdi&i

ni histetti. 

Gözleri döşemeye takıfxiı ve bunun 
muhtelif yerlerde kızardığını gördü ve 
altiist olan zihninde şöyle bir düşünce 
belirdi: 

- Yoksa beni bu kızgın demir üze. 

rinde kızartacaklar mı? 

Çabucak geriledi ve mütemadiyen 
yer deği§tirmekle, gitgide artan aıcak-

lıktan kurtulacağını ümit ederek, urun 
adımlarla yürümeğe baıladı. O zaman 
farkına vardı ki, kapının yanı henüz i-

yice ııınmamı§tı. Halbuki aksi taraf 
tahammül edilmiyeeek derecede ııtaktı. 

Kendi kendine J(iyle dedi: 

- Orada, bu duvarın altında ve ar-

kasında, cesim bir köz vardır. 

Filhakika, bu duvarın dibindeki yer. 
timdi tamamile kıpkırmızı bir hal a~-
mı§ ve duvara yakla§mağa mani olan 
korkunç bir mania haline gelmişti ve 
bu, yavaı yavaı etrafa yayılarak, gitgi
de ldaha fazla yer iıgal ediyordu. Öyle
ki, bir müddet sonra, ayağını nereye 

koyacağını bilemiyecekti. 

Mümkün olduğu kadar. kapıya yakın 
duruyor ve soğuk kanlılığını kaybetme
den, bu korkunç vaziyetten kurtulma
nın yolunu arıyordu. Böylece yürürken 
de, ateşin seyrini takip ediyordu. 

Birdenbire müthiş bir sesle bağırdı: 
_Bu ne? .. Deli mi oluyorum acaba~ 

Fakat .. Hayır .. Odur .. Bertiy .. ve .. Kon

çini l. 
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Jülyenin ceaedi üzerine egildı ve yarası
na iyice baktıktan sonra mırıldandı: 

- Mükemmel bir darbe 1 işi tarnam-
1.:iir ~ Allah vere de bir saat yaşasa ve 
Jrnı uşaa .. Sinyorayı ikna etmek için ba· 

na bu lazımdrr. 
Hareketsiz yatan vücudu kuvvetli 

kr1Han arasına aldı ve yürümcğe başla
dı. Yolda giderken herhalde kuşak ara· 
L.' C:c bulunan mahut kağıt yere düşe

rek sokağın ortasında kaldı. 
Saetta Leonoranrn yanına girtii yara· 

lıyı yava~ça kanapeye uzattı ve bir tek 
kc:ime söylemeden -0nu Galigaya gös
terdi. Kadın da, caausunu tanıyınc:ı 

ancak çok hafif brr hayretle ona baktı. 
'Yinünde hiçbir heyecan ve merhamet 
ifadesi yöktu. Onun nazarında,kendisi 
için hizmet eden herkes. insan değil, 
~aôece bir ~Jetti. Aletin biri kmlınc1 
onun yerine başkasını satın alırılı. işt~ 
o kadar. • 

Sakin bir sesle sordu: 

•• Öldü mü? 
- Henüz ölmedi. Sinyora~ 
- Onu kim vurdu? 
Saetta hiçbir şeyden haberi otnıııdığı 

nı ifade eder bir şekilde omuzlarınr v~ 

1•01:2 nnı kakiırardı. 

Le.onora biraz düşündükten sonra: 
- - Bunu öğrenmek lazımdır, d<'di. 

Artık işin içinde menfaatı olduğu için 
yar••lıya lakayt kalamadı ve Sae•tanın 
:nrclımiyle onu kend:sine petir-ncğe 
~ayret etti. Bir miid:let sonra Sen Jül
yen. artık icinde ölüm ifadesi bLılunan 

v"zlerini açtı. 
l.~onora acıklı bir t::ıvırla sordıı: 
- s:zj kim yaraladt? 
~eon Jülyen. riicHikle ve bir inilti şek 

! rde cevap verdi: 
- Könçini! .. 
Lenaranın gözlerinde müthi§ bir hd 

det belırdi ve yaralıya doğru eğilerek 
bağırdı; 

- Niçin! demek ki meseleyi biliyor 
du? Demek ki tedbirli hareket cdeme
d:tliz? 

Srnjülyen, cevap verecek •kuvveti 
kendinde bulamadı. Fakat gözleri: E
vet dedi, sonra ba§ı düşerek, ebediyyca 
har~ketsiz kaldı. 

J.eonora ayni hiddetle: 
-· Aptal! 
Diye bağırdı, cesedin yanından ayrrl 

dı ve bir koltuğa kurularak başını elter: 
iç;nı: aldıktan sonra denn derin !düşün 
;:rıc~c b,aşladı. 

Bırdenbire Saettaya §Üpheli bir nazar 
atfederek sordu: 

- Onu nerede buldun? 
Stıetta hareketsiz duran vücuda bak· 

tı. sakin ve lakayt bir tavırla cevap ver
·H • 

- Scntonore sokağında!.. B~dbaht 
oraya kadar sürüklenmi§ti. 

Leonora gözlerini indirdi ve ~aetta· 
haWçe gülümsedi. Doğmak üzere olatı 
ı.;r.phenin bertaraf edildiğini anladı. 

Grıligay elini uzatarak çıngırağı çal· 
rlı ''~ içeriye giren hademeye, başiyle 
ccsC':ii işaret etti. Hademe anlctclı ve 
hiç hayret etmedi. Dışarıya çıkarak bir 
ark;ıdaşını çağırdı ve onunla beraber 

ccsı d: alıp götürdüler. 

L('onora tekrar düşünceye daldı ve 
bir müddet sonra korkunç bir soğuk 
k:ı-ııılıkla, sanki bir mükalemeye df'vam 

eı:3iyormuş gibi sordu: 
-- Gen~ kızı tenha bir yere götürmek 

le hir taşla iki kuş vurmak ve hem kral 

dan, hem de senin oğlundan kurt~lmak 
m~i"~kün olduğundan bahsediyorduk, 

el ·.ğil mi, Saetta? 

Sactta içinden şöyle dedi: 
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- Ha §Öyle! Nihayet mevzua gelece 

ğ:.ıi biliyovdum. 
Ve yüksek sesle, en ince tcf crrliatına 

l: ı~ır. bir gün evvel anlatmıı olduğu 

pl~nt tekrar etti. Sözünü bitirdiği za
man, Leonora onu başiyle tasdik etti 
ve: 

- Gayet iyi bir fikir dedi. Bunu na
zarı itibara alacağım. Yarın sabah, saat 
na doğru tekrar buraya gel. Bu hususta 
sana bazı talimat vereceğim! 

Saetta, müthiş bir sevinçle odadan 

~ıktı. 

Konçinin bir gün evvelinden Ekriven 

nokğına giderek Akuavivanm soğ kolu 
o~an Parfe Gular ile uzun bir müzake· 
t eden bulunmuştu. 

Daha iyi maliımat alan veya daha bü· 
1ük bir itimada mazhar olan Lconora 
hatunlar kalesine gitti. Eı.rarengiz e. 
vin küçük odasına girdi orada, bizzat 
Akuavivayla görüştü. 

Hapishaneden çıktıktan sonra Luvra 
gitti ve orada da kraliçe Mari dö Medi 
çiyle uzun müddet görüştü. 

Sısat on birde evine dönmü§tÜ. Sa 
etta, kenrlistni orad:ı. büyük bir sabır· 
sızlıkla bekliyordu. 

xxrvu 

Şim:ii, gelelim yiğit Jana, Sen Jiılye· 
nin raporundan da anlaşılacağı veçhile, 
jan, korkunç sukutu etınasında ölme· 
mişti ve başındaki yı:ıra ehemmiyetsiz
di ve baygın bir halde. hatunlar kalesi· 
ne yani hapishaneye götüriilmüştü. 

Onu, hastaneden, Akuavivamn csra· 

rengiz evine naklettilCT. 
Kendisine geldiği zaman, sağ kalmak 

tan mütevellit büyük bir hayret duydu 
Bir mUd.det, böylece hareketsiz lc~1dı 
Başındaki ağrı henüz geçmemişti ve he. 

::üz zihni tamamile açılmamıttı. 

Yavaş yavaş kendisini topladı ve ua 
larıru yoklamağa batlayarak memnuni· 
yetle nunldandı: 

- Hi~ bir kırık yok 1. Fakat ne dü
şüş yarabbim! Ne dütütl.. Hat1 tesi· 

rinden kurtulamadım! Mösyö dö Par· 
dayan pek haklı olarak, ayak attığım 
yerlere bile ldikkat etmemi söylemişti! 

i~te şimdi mükemmelen tuzağa ıirdim 1 
Bu cehennem deliğinden timdi nasıl çı
kacağım? Kimbilir belki de bi~bir za. 
man çıkmak nasip olmıyacak? 

Jan uzun müddet düşünmeyen derhal 
faaliyete geçmesini bilen bir adamdı. 

Kendi kendine sorduğu sualler derhal 
canlanmasını temin etti. 

- Beni buradan, ne düşünceler, ne 
de teessür kurtarır, d:ye mırıldandı, 

canlanıp biraz harekete geçmeli, ara· 
malı! .. Elbet bir şeyler bulur, vaziyeti
mizi anlarız. 

Ayağa kalktı. Bacakları adeta tut· 
muyor gibiydi. Bütün kuvvetini topla
yarak iyice gerildi, bac:ı.klarile koll?rını 

oynattı ve zaafını giderdiğini memnuni
yetle görerek güldü ve şöyle mırıldan

dı: 

- Bir şey değil!.. Çok §Ükı.ir makine 
henüz sağlamdır! .. Şimdi nerede bulun
du~umuzu anlayalım da!.. 
Bulunduğu delikte ettafı eliyle yokla 

mağa başladı . Bu işi derhal bitirdi ve 
hayret içinde gÖylendi: 

- Olur ey değil! .. Bu kuyunun hu 
kadar bUyilk olduğunu hiç de zannetmi· 
yorum! .• Sonra can:m. kuyu denılen 

~ey yuvarlak olur! HalbıJki burası öyl11 

değil! 

Biran düşündü ve bunu kendi ken· ı 

dine ~öyle izah etti: 
- Kuyu bir mahzene iniyor. Biraz 

ferah yer var diye şikayet mi edeceğim? 
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P_A_R_D_A_Y_A_N_IN __ o_C_L_u ___________ ~_9; 
rak sıçradı fakat yetiıemedi. Halbl.1J;i 

uzun boylu bir gençti. Dö~eme? ·GL 
Orada bir yeraltı geçidi bulunmaı:lığım 
ve buradan kaçamıyacağımı kim iddid 
edebilir? tyice arattırmak lazım. 

Daha büyük bir itinayla tetkikato. 
başladı. Elini ıduvara dayadı ve mırıl
dandı: 

- Fakat .. Bu adam.akıllı, itlenmiş bir 
duvarmış! .. Ya kafamı çarptığım kaya 
nerede?. 

Elini tekrar duvara dayadı ve vavaş 
ça yürümeğe başlayarak adımların: say 
dı. 

- Sekiz dodi. 

Sola döndü. Altı adım saydı. Duvu 
hep ayni muntazam şeklinde devam e
diyordu. Tekrar sola döndü: Gene se· 
kiz adım. Tekrar sola döndü. Ayağı bir 
§eye takıldı. Eğilerek eliyle yokladı .... 

- Bir teati su, bir ekmek! Garip ~ey. 
Yürilmeğe devam etti. 
- Bir kapı! .• Sapasağlam! .. İyice ki

litlenmiş! .. Bir hücrede bulunuyormu· 
şuz da haberimiz yok!.. Fakat bizim 

me~hur kuyu ne oldu? Demek ki beni 
oradan çıkarmışlar! 1. ,; zaman? Nasıl? 
Kim? Acaba neredeyim? 

Yeniden üzerini yokladı. Ne kılıcı, 

ne kaması, ne de mahmu:darr kalmı§tı. 
Endişeden ziyade, hayreti ifade ed~n 
bir şekilde ıslık öttürerek düşündü. 

- Bu iş Klod Akuavivanın işine oen 
ziyor ! Acaba bana ne yapacaklar? Her
halde btni açlıktan öldürmek isteme
d kleri anla§ıhyor. Bu da bir şeydir. 

Tekrar kapıya yaklaşarak tetkike baş 
tadı ve kısa bir yoklamadan sonra bu
radan ümit olmaJdıfına k!.."laat geti::-d!.. 

Bu defa yeniden hücreyi ziyarete 
koyuldu. Bir tek mobilye ve su testi· 
siyle ekmekten ba~k.ı bir şey yok. Her 
taraf, koyu ve esrarengiz bir zulmet 
ve soğuk içinde. Tavan? Elini kaldıra-

Garip ıey !. Dö~eme gayritabi ~ ? 
Adeta yekpare bir demir parçası. :Niçitl .. 
Hagi korkunç ve karanlık maksatl~ 
için? Burası meçhUl.. ı· 

Nihayet bu araştırmalardan yorJI .. 
eıd' ., .. 

rak, fazla cıramağa lüzum görm ı 1.1 

mantosunu yt"re sererek üzerine otı.ırd · 
. . }3erc· 

Bir parça ekmek yedi ve su ıçtı. . Sil 
ket ki su oldukça soğuk ve tazeydi· e 

b• d" B uzer.11 ona ıraz ~uvvet ver ı. Ut" d 
mendilini ıslatarak, yarasını yıka ~-
Kendisini daha iyi hissetti. iyice ~~ e 

·· .. rıt1 tosuna earıldr ve demir dö§eme uz· 

uzanarak mırıldandı: ot' 

- Şimdilik istirahat edelim de. ~U· 
ra baka::.z. Herhalde. rıek vııktn~' tıı1' 
tün kuvvetimi scırfetmek mecbı..rıyt 
de kalacağım. di 

Uykusu ne kadar &ürdü? Bunu lttfl\)J 

si de bilmiyordu. Ayni zamand~ t>ı>' 
hücrede de ne kadar zamandanberı 

lunduğunu da söyliyemezdi. .. ôt 
Acıktığını hissetti. Kapının onul'\ 8, 

. ·ıı "f 
bulmuş olduğu ekmek ve testını .l'\iJe 
nına yakla§tı. Bundar• evelki yeme~ıtı!" 
ekmeğin yansını yemişti. Bunu ha 

ladı ve mıntdandı: e' 

_ Bu erzakın tazeleneceğini kitıl ~. 
min edebilir? Bunları idare etmek da 

hayırlı olur! •. ,,_ .• go~ 
Ekmeğe dokunmamak cesaretını .#i. 

'k ·r eı• terdi ve bir yudum suyla ı tı a ·dl' 
Açlık ona dokunmağa ba§lamıştı· ~1 

ti 
sinin sabırsızlığını gidermek ve ayn~ 
manlda fazla uyuırnamak için dolag f' 

ğa ba~ladı. SakındJğı Jçln duva~ ~e' 
]anarak yürüyordu. Bu garip do~e di1' 
nin ortası onu gayriihtiyari endi§eye 

şürüyordu. 

Hep bn vaziyette, 



2g 'l'&l.fr.tu 
z-'lllt, . n--= h HA"'BER...: ~---;iitut>. 

JI A'l• J • Çabuk. çiğnemeden yemek yiyenler, 'fazla baha· M A z o N 
ı v J 1 u~enız ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· 

Dikit e delerini tahrit ederler ve 

~ liAzIM celi • Ekşilik, Hazımsızlık M E VV A TUZU 

rr 
HAZIMSIZUGI M1DE EKŞIUK ve YANMALAR! 
giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir §İte 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müatahz.aı:I kıyas 
kabul etmez. MAZON isim horoz mark ma dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, fstanbul 

Y enipostahane arkasında ~ - nız. ağırlık ha! dönmeleri hiosederler 
1 

-~ .. S41wma.fi ·--.. ADEM • 
1 DAR~-• i -1 KT 

- "' · ve B lE iL. GIEVŞEKlbD@jDU\lllE 

~ ıa~"aut.: 
rt.:ı., Pltkıa dana 
li~ ~~ haıke:~ktaı, 19,ao koncc: 

"e ar ınu~§lıilll:nına NlzametUn 
~· ~~ları tarac Türkiye), 20 Nez!. 
~ lra krkııarı, 20 3~daJ1 Türk musiki. 
~~la:ı Pça soyıev, ;O 4~rner Rıza tara. 
~ c ftı.kıJ larurından Tu Blnıen Şen , .e 
n;; lJ~ arı., saat an rk nıualki.ııi ve 

0 
llı'or ve boraa ha rı, 21015 orkestra 

Pel'et Patarru, 22,ao Plt~rlcrt ve erteııı gil. 
~~t.l!i:l'tatarı, 23 son. a aoıoıar, opera ,.e 
<o,Q~ 

~ Oda ınuııJk•-
~ı ~lııı ... ı . ıs•:ı h 

ol:ı ttlt ert, 20,211 ın' lktiyc, gramofon 

~r, 2a,a:Celt lllUıılk!, ~~~· 21,05 haberler. 
'Oıeş. dana rnuaıkıaı hava, haberler, 

19,o:ı o. , 
~.to r1t~tra k 

Plhııo onae11 2 ~ ._, habtr konaert, 22 'ı ı ,os J;'ranıoton 
l-0 l$J tı-. .. _ıer, ıı>or, 221~0:S ıarkılar, 22,3:s 
!-ılı~ Ve aırn gece konaeri 
l~n. : anca haberi ' 

•vv ""''· er . ı v~l\C8lra 
~ • 20,a5 konae11 ~ 'lıtrıer " karl§ı'k Ya~ 20,os haberler ve 
~~\'a letııa.ıre, 23,ao • 21,:so plyea, 23,0:) 
·"Jt\: 41re, 24•411 dan. orkeatraaı, 24, 
ls.2o trarnoton. 

~l ts llda n:ı 
~I lıt~ U'1klsl, lS 55 

·~ ht"- Jnu31k1 ' karııık yaym 
"l!tlcr • 22.oıs ~ · 

~' • hava, 24 -~eret ya.ymı 
r~ub .20 dane ınuslkist . 

~~'lcıa~t~ı eczaneler 
t Olan rln lllUht 

~lı.~lltlıı 'CZaııetcr §ll eli! lemtıerlnde 
~) de ca~ nlardır : 

1\ "· ' l<Uçıı YIJı H Us ~"l.ıı.,l.at kpaıarcıa nuı , Beyazıtta 
L. 'ıtııı. ... a -'11t) ~ h Ol. Hut!ıel), Ey\lp 
""'l -.. uıtte • .,.c rern1nı 
Cb'. ~hıao IFuatı S nde (Hamdi) 
~~ l>ert e~lnda lAs:~atyada (Erufi 

b ~il~ CV), F'cnerde l, Akııaraydıı 
"'l' ııa) ..,. (VltaU) 
ıM Oflu • 0&kıtköYd • Alemdar 

h. "ll'(ı•· Clheundekıı • e (Hlltı) , 
~, "ll tadrı er. 
' cc eııtnae (Gaı 

SiNEMALAR 

BEYOCLL 

8ANCA1' r ııııkla r sönünce. Ko\'OO\' 

ıarkıaı. mua çaylıık 
l Eıkl 4 "\oryd) ÖIUm fU&ı. Canavar avı 

F'l:RAll 

l\ttLl.I 

''.AK 
tUl.AI 

lSlANBUL 

1 Küçl.ik §arkıcı. l'"COR.llcr 
bölUğU 

ı Bilulrnıcmı,ur • 
ı Curüm ve ecza Pıtra kral• 
ı Gazino dö Pari. Kallfoı. 

nlıı. fatihi 
ı li'uli Berjer. Er meydı. 

nı. 

HALK 1 Alibaba (tUrk~e !IÖZIU) . 
ı EakJ Kemal bey 1 Kan davası 
ı:iA.F'AK 

Narlıkapı 

HAJ.Jt 

Halk opereti tekmil k:ıd 

rosllc Eski Hamam Eski 
Tas 

KADI KOY 
Mazurka 

OSKODAR 

RA 1.JD ı Gön Ol dcdikodulRrı 

,\\'SU 

KARAGUMRUK · 
Stanlaurel. Olivcr Hardcy 
Hındlstanda (Türkçe) 

ZA Yl BİLEZiK 
Laleli Yenikapı tramvay durağı ara-

5ında dün~:i 27 Temmuz 937 Alı günü 
saat bet sularında ortası zümıüt, yanla. 
rında üçer parçalı elmas taşlı bilezik 

düşürülmüştür. Bulan aşağıdaki adre . 
se getirdiği takdirde kerı.di memnun e· 
dilecek tir. ~l I.\, Q ilrib)' Oaıatad at.saray)• Bottan 

but lt-.~~0ı>uıoı. ı.tn. ka Topçuıar caddL Sirkeci Altay oteli sahibi 
~ 1• ~ı~l<!a (V ç a C&ddcatnde (Fey Muıtafa 

) , ~1- l\aıf), liaakB 
ij 'il (Na.il Ha! Yde (Bar. (926~) 
tllt~ it) , Banyerde (A ' ----------------

~tı. tlt' l<tdıktıy ve ~ ıı,. ~tat CltUhat> ~dalardakuer: 
~ lt'çltrı "de ı Sou~d •dıköyde Eftki ııı . 

ı::~ (l1~1ı~Uyuk1.dada {~~ Yeldeğtrmenln 
~ Cl8l Rıza), Hey 

ZAYİ - 3082 No. lu sandalcı ehli
yetnamemi zayi ettim yenisini alaca. 
ğımdan hükmü yoktur. 

Ka.eımpa§a iskelesinde kayıtlı Rizeli 
Man8ıır oğltt Mehmet ------------

rl::J Q K iVE 

l I R~.LiT 
BANKA5l 

ll· . 1"•ktiren rahat 
eder 

HORMOBiN 
, 

·- Tabletleri • ~er eczanede erayımz. ~ !9oata kutusu 1255 Hormobln J -· . ................................................. .... 
Biocel ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı · 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalmaaı için onu 

tesleylnlz. Arllk burutukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe baş
lar. Eğer hemen bes
lenip ihya edilmezse 
buruıup solar ve ih
tiyarlar. 

Bıocel, bu yeni cil · ı 

unsurunda cildinizin · 
kinin aynidir. Adeta 
beıerenln lizınu gıy· 
ri mUf arilridir. Cildini· 

BJOl' ~L 
tealrlnl gösterdi 

"' SO yaılarında mil- zi açhktan öldUrme • 
yonlarca kadınlann yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 

TecrUbe edeblllriz 

karakterleri genç ola- besleyiniz ve ysşlan • malik olan 50 yaşlıirında 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-
lamıı gibi göründilk- bile cildinizin ıiaima rmda bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönriln· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecck· 
larr yoktur.· Son z:a· leri şayani hayret bir tene 
ınanlarda büyük bir malik olurlar. 
alim, Viyana Ttp Fakültesinin prof esö- ı 
rü tarafından ke}fedilen bu yeni cild rcnıindeki (yağsız) Tokalon kre. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
cdilmi~ genç hayvanlarda giz:lenmi} binde ''Beyaz Oksijen" bul:.ındu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında lıirbi· 
edilmi~ saf Biocel vardır· Bu cev· rınden daha beyaz üç levin ilzt>re 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi §Clyanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz: de hemen bu 
iençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınıı. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbah~ neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz: derece memnun kalıcıklınu:. 

BIOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

, GENÇ •• •• •• •• gorununuz. 
-- ~ 

Binlerce Tokalon müşteria1nden müessesemize mektup yazanla· 
rm mütahedeleri kendiliğinden ge1en en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki c;irkin 
kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fataa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun ge]diğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.). 

8. Şehir l. 8. M. E.at .. Tü. KonYa 

Mektupların asıllan 'doıyalanmızda saklıdır. 

1 
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Çünkü o sizin hem dişlerinizi hasta
lıhlaı dan, hem paranızı yabancılara 

gitmekten kurtarmıştır 

RHllllllift 
Müstesna bir 

formülle ve aza
mi itina ile yapd
dığı için yurdda 
ecnebi mamula -
tının hakimiyeti. 

ni ortadan kal . 
dmnqhr. Kazan 
dığı bu rağbet 
sebebiyle elde 
hiç stok bulun . 
dur ma dığındao 
da mütemadiyen 
taze ihzar oluna
rak piyasaya ÇJ • 

kanlır. 
Radyolin kullanınız; sade dit

lerinizi temizlemek, korumak ve 
güzellettirmekle kalmazsınız, verdi
ğiniz pare. da kendi cebinizde 
kalmış olur. 

H er akşanı 
Memleketin en yUksek sanatklrlarlle blrllkte 

• 

TAKS • M Belediye 1 bahçesinde 

Tel: 43703 

HABER - :Altşam posta. 

·Fevkalade 
tenzilat 
C@şlklYI ifil 

ma@aı~aıso 
~@Ş'ltlYl 

Beyoğlu tş Bankasının karşısında, 

Ticaret odasının müsaadesile ve bir 

ay müddetle. 

Büyük 
Tenzilatla 

Geç gelmiş .,.e gelecek seneye hı· 

rakılmasmt istemediğimiz büyük mik
tarda yazhk keten, pamuklu, ipekli 

keten, son moda kumaşlar satılacak

tır. 

Bu emsalsiz tenzilatı maruf 

un 
Manifatura mağazası temin eder. 

Fiyatlar maktudur. 

1 
Gtiz hekimi 

Dr.Muıat Rami Aydın 
Beyoğlu . Mis sokağı No. 1 5 

1 
Telefon: 41553 

Pazardan maada her gün: Öğle-
den sonra aaat 2 den 6 ya kadar. 

·-==···················································· ii ......... or;;··iiöi<iö·r:~·····-·····-·r: 
ii Necati Pakşi il 
ii Hastalarını hergiln sabah 10 dan U 
H akşam 19 za kaıdar Karaköy TUnel ~ 
i! meydanı Mahmudiye caddesi No. :! 
i= 112 de kabul eder. U 
:İ Salr ve cuma gUnleri saat 14 den SS 
~ ~ 
ii 18 ze kadar paı;asızdrr. =5 .. :: 
:;:;::::..-ı:::::::r.::::==:::=:::::::::::::::111111:::;:: 

KLRUN doktoru 
Necaetln Atasagu ' 
Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire 
2 numara 3 de hastalarım kabul eder 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasudir, 

DOKTOR 

Kemal özsan 
üroloğ . Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruc:-smaniyıc cad. rfo 31 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 Ulv Ersin l ~ Diki Yur o • 11 1 

En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 1 O ayda mükemmel 1 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me-

. - • ... :--,:,r '< ~--ı.·· • .- ................ ae••mı 

zunlar Yurt __ ve A_tölye açabili-.rler. Şe-rai_ t e_ hvendir, kayıt m_ uame-
lesi başlamı,tır. Adres: Tepeba11: Bay Murat Ap. No. 2 .,. 

aran ıyor 
Adanada sivil eczanede çahpak üzere pratiği kuvvetli ve iyi 
referans verebilir bir Türk eczacıya ihtiyaç vardır. Kendisi hE:-r 
cihetle tatmin edilecektir. lstiyenler in Galatasaray eczanesi -

Ah.ınet Cevada müracaat etmeleri. 

1 

l• ... mmıs+••--• •._ ..... ._._ .. ._._ .. ._._._,ı 

Deniz Harp okulu ve lisesi Ko
mutanlığından: 
Üniversite mezunu ve tercihan Avru pada tahsil görmüş bir riyai!iye öğret -

meni alacağız. 
Şartlan öğrenmek tizcre Komutanlığı ımza müracaat. ,( 4309)_ 

Dr. Hafız Cema] 
LOK!UAN BEKiM 

Dahiliye Mütehanııa 
Pazardan başka gllnlerde öğleden ııonre 

ıraat r 2.~ taa 6 ya) kadar lstanbulda Dlvli!' 
yolunda {104) numaralı bususı kahlneslndt 
hastalarını kabul eı1er. Salı. cumartesi gütı 

len sabah "9,l>-12" saatleri ha.kik! fukaraye 
mahsustur. Mu.ayenetıane ve ev teletoı:ı · 

2239R. Kışlık telefon: 21044. 

SEZEN 
TC.RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip rn~deller, mevsimlik metin 
Q'e şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni PostalUJne kar§ı8ındo 

~ ................................ ..... 

e 
~aş aı~ırosn 

Büyür bir tztırapb r 

Basınız 

ağnyorsa 

Derhal bir 
Kaş 

Seıa ın 
alınız. 

Yaz nezlesi 
Grip, Diş ve 
Bütün ağıılaıı 
derhal keser .......... ~ .. ,,.,'.,, 
Eczahanelerden 

1 
t lik ve t2 ilk 
ambalajları 

arayınız. ,,,,J 

.....--·-----------:/~ 

DARANız rAlz · Gb:TiD.M'~ 
" CA [Nı 15 1 ~ 

~ 
'\\I 

'Q \!3\ ,. 

ı~O~ ~ususi ŞARTLA~JMIZ ~p..l{~l~I 
, GJŞEL~l2iMiZDE;N MALUMAT .. J>. 

~ I L!:~~......:;~.a. 

] 

t 
1 


