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. Çin ordusu panik halinde ••• 

in. generalı, ordusile berab~r· 
Japonlara iltihak etti 
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Pekinde bir tek 
Çin neferi kalmadı 
Tiyençin düşüyor 

., (Yazısı 11 incide) 

S ~ Ceza, gör:en /ııtbolcülerden bazıUırı: Reşad, Lutfi, Necdet, lbrahim, lsmail, Giüui"ı'Lz • 

... ""'CD" lşBeırlmlzde '" TemlzDlk u ameınvesı 

Yedi futbolcu 
tecziye edildi 

' ~ l Sabık mıntaka 
reisi de ceza 

gördü 
~ TemitiuMa. Fener stadında Gala. 

:t:asaray • Güne§ klüpleri arasında ya. 
(Df!uamı .+ 11ncild6) 

lngilterede 
suikastler 

Kral ve Kraliçenin 
geçtiği yollarda 

bombalar patlıyor 
• , (Yazısı 11 incide) ( 
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ıaugü ınkü 
sayomoz 

16 sayfadır 
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lzmire vapur 
yolculuğu 

Azap oomaktan 
çokoyoır 

Denizyolları idaresi neşriyatımız 
üzerine tedbir aldı 

Devlet denlzyollan idaresi 1zını.r po1t&la. 
ruuıı arttınlmuı ıuım geldiği halt
kmdakJ ne~rlyatımm nazarı dikkate almt§ 

ve haftada iki defa yapılan hmir yolcu ıe. 
!erlerine bir Jllve poata.sı daha eklemloUr. 
Tecrübe olarak bu 11lve postası dUn lzmire 
kalkmış ve ilk seferi Konya vapuru yap. 
ml§tır .. 
Diğer taraftan c;ok kalabalık olduğunu ev. 

velce yazıp nazarı dikkati celbetllğimlz Ban. 
dmna seferlerine de hafta da iki posta d&ba 
!!Ave edilmesi mukarrerdir. 

Dört satoırna : 
Bu yoldan otomobil 

geçer mi? Geçmez ml'l 
Ştıhane yokuıuna mlh·azt dik bir yoku, 

vardır kl bankaların önttnden dosdotnı Ttt. 
nelin yanına çıkar. Bu yoku§'tan yalnız bıl!J.. 
t.e, (Beyoflu belediye dalreelnln önüne u.pan 
dlnıeğe kadar) otomobillerin Jstlfade etme. 
teri rnümkllndllr; oradan aşağıya inmek ve 
ya aşaA'ıdan yukarıya çıkmak ll1f'Dllladur. 
Bu nwmnuntyet yalnız taluıllf're nıJ mah8uı. 
tur! Zira bu11111t arabalar 1.om dumana ka.. 
tarak buradan g~lyorlar. Yol ~k kalalıa. 

ve Kumkapılılar nihayet Marmara kıyıaın. hktır; blllıaua bir hayli çocuk vardır. 

! 

/ 
"·- Bu gfdl§le halk tırmıarm lSntındeıı geçerken zehirli bir yılan veya bir azra.11 g !Srmii: 

/ gibi irkilecek,.. (Ya..."'l8ı "/ incide) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

1592 
L.lrahk 

Muhtelif 

hediyeli 
olan 

Bu müsabakaya 

muhakkak 
. 

iştirak ediniz 

da oturduklarım iddia edebilecek hale gel- l."Jne bu dar yol 11zf'rlnde pis bir yallu41 Arfl&I : t9 Mayo : 19 
ml§lerdir. belediyeye halk namma teıekkür ~arıtnıı da vardır ki otomobOlertn kaldırchtı B h l fl f •tti ? 
ctmegi borç biliyoruz. tozlarla zerzr.ntlan .. Jlyecelderl 1111' Irat u mayo ang ar s e aı r 
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Günün meselesi 

. Spor devlet işi 
halini alırken ... 

Va~aını: Nizamettin Nazi} 
Başvekil lnönü tarafından dün ncş. l 

redilen tebliğ, efkarı umumiyede, u. 
mulan her derecenin üstUnde yüksek 
bir hayranlık doğurdu. 

Muhterem İnönünün tebliği yalnız 
bir sahada hilkfunetin almağa karar 
verdiği cepheyi değil, ayni zamanda 
memleket meselelerinin başvekillik ta. 
rafından ne suretle adım adım ta.kip 
edildiğini, hangi zaviyeden rnütalea o. 
lunduğunu, nihai bir karar vermeye 
medar olacak hadiselerin inkişaf ma 
nasıl bir tahammtil ve sabırla intizar 
edildiğini, icra. kuvvetimizi sezişten 
karara ul~tıran merhaleleri, bu kuv. 
vcti Milli Şefin, partinin ve milletin 
mlişterek it,ima.tlarına. mazhar eden 
sırrı da tebarüz ettirdi. 

Dün bütün Türkiycde mes'ut bir ye
ni intibahın mllbeşşiri olarak yayılan 
bu tebliğ ile Türkiye iktidar mcvkiinin 
tatbik sahasına koyduğu her işin, ne 
den bu memleketin bünyesiyle tama. 
miyle intıbak ettiğini, niçin hiçbir ak. 
saklık göstermediği de anl~ılmı§tır. 

TUrklycde sporun bir milli hamle 
mevzuu olduğu şu anda, sporun b~ı. 
bozukluğunu bcğcnmiyenlerin kafi. 
lesine çoktanberl katılmış olanlardan 
biri sıfatiyle sevinirken, tebliğin göze 
vurduğu umumi icra sistemine kar§ı 
duyduğumuz hayranlığı da. burada kay 
aetmekten kendimizi alamıyoruz. 

Başvekilin tebliğine sadece "tebliğ,, 
demenin bir hata olduğuna kaniiz. Bu 
ayni zamanda. bir beyanname, ayni za. 
manda bir ithamname, bir iddianame 
ve bir kararnamedir. 

~vekil meseleyi kimi içtimai, ki. 
mi sıhhi, kimi siyasi ve kimi ekono. 
mik olan ve hepsinin biribirinden pü. 
rü.zlü ve rejime aykırı olduğu muhak. 
kak bulunan bütün cephelerinden ince. 
lem1ş, hafüiarı birer birer ortaya at
mış, çüriimüş tarafları cımbızla ayık. 

lamı~. mcs'uliyetleri tayin etmi~, so. 
ğukkanhlıkla ve tam bir centilmen dili 
ile konuşmuştur. 

Diyebiliriz ki, bir çeyrek asırdanbe. 
ri, bir hayli kabarık bir yığın göste. 
den spor edebiyatımızın ( ! ı) ilk ccn. 
tilmen yazısı, ilk sporcu yazısı, spor 
yci1 : çcriliğine, spor b8.9ıbozukluğuna 
ve spor partizanlığına nihayet veren 
bu "TEBL10.'' den ibarettir. 

!nönü, sporun yuvarlandığı batak. 
' .k:an, memleketin her tarafındaki ba. 
aklıkları ·kurutan iktidar mevkiinin 
~n ufak bir mes'udiycti olmadığım ef. 
karı umumiyeye veciz bir tarzda izah 
ediyor. Diyor ki: 
"- Cumhuriyet hiikıi.mctlcri, ilk 

yiüıden itibaren spor tcr'l>iycsilc a. 
l<ikadlır olmu§'lardır.,, 

O halde neden memleket sporu bu 
iiale düşmüştür? B~vckil bunu da 
çoktan sezmiştir. İlleti efkarı umumi. 
yeye şöyle bildiriyor: 

•··- Tecrübeli ~orcu o1tırali ]."(l,T§ı. 
mı.:a çıktın1ar, idareyi kWp1cri>ı elinde 
ı•c :sporcu. tanınmı..s BlR KAÇ MÜTE
SANlT ~ATISIN sal<ihiyctinde tutmak 
için hur gayreti :tar/etmi.flerdir.,, 

Pekf, mademki bu oyunun farkına 
varı~mıgtır, neden derhal önilne geçil
m~tır? 

Ba§Vekilin tiu mulia.dder suale ver. 
öiği · c~vab, bütün idari ve siya.si hU. 
viyeline gördüğUmUz yüksekliği ve. 
ren hususiyeti tebarüz ettirmektedir. 
Şöyle ki: 

lnönU sporl& Uğraştıkları rivayet e. 
ailen bu ada,ınlarm mutlaka az veya 
çok bir iktidarın, bir ihtisasın ada.mı 
olduklarına. veya. olabileceklerine, ken. 
dilerinc gösterilen itimada ''iyi niyet 
izhar cderelt mukabele edeceklerine,, 
inanını3tır. Ve kendilerinden böyle bir 
istihale beklendiğinJ, bugiln değilse 

yarın mutlu& idrak edeceklerini san. 
rmış ve bUyUk blr Wıa.mmfille bekle
miştir. Lakin yıllar geçmiş, kendisin. 
den başka tUrlft dil§Unenlerin belki bu 
'3i kendisinden daha. iyi yapabilecekle. 
rini sanmak suretiyle cidden büyUk 
bir tevazu göstermiş olan Ba.~vekil nL 
liayet 111 neticeye varmıştır: 
0/ktidarlarına ıı..ıc M.mü niyetlıerinıe 

ihtimal verilerek ·nıahdttt aaUihiyette 

l'ırıakılan idmaıı cemiyetleri ittifakı 

şekliııtie bir idarn 1Jitcuda gclnıi.J ve bzı 
idare §;ın<liyp kadar ikHdaraızlık, he. 
~ap$ı:lık ve mu.ırşi içinde memleketi 
8pordan mahn' m tutarak in/i8fih et. 
m~tir.,, 

Bunun üzerine partiyi tahrik etmiş, 
parti Türk Spor Kurumunun teşekkü
lüne delalet etmiştir. Ve o zaman 
"spor anarşisini devam ettirmekte 
menfaati olan anasırın partiye, rejime 
ve devlet temayüllerine karşı cidden 
büyilk bir cüretle cephe tuttuklarr, 
bozgunculuğa koyuldukları ve bildik. 
leri yoldan ş~§mamakta ısrar ettikleri 
~örülmüştür. Bunu 1nönU şöyle anlatı. 
yor: 

" Cumhuriyet Halk partisi, Türk spor ku 
rumunun teşekkülün~ delAlrt ettlkten 11<>n. 
ra ıponı eakl mütereddi ve an&rflk ,·azlyett" 
tutmak ııevdasmdan vaz geçnılyen ana.ııırın 

bir lara!tıuı spor kurumunu çaıı,maktan 

menedecek maddi, manevi tedbirlerle, diğer 
taraftan genç sporcuları yekdiğeri a.leyhhıe 

dll§man zihniyeUcre tahrik etmeğe koyulduk 
lan anlaoılmııtır .. 

Bu satırları tebliğin içinde çok acı 
ve hakaretle dolu gu tevbih takip edi. 
yor: 

,,_ Genç sporculara iyi ahl!k nUmuneleri 
vermJyen idareciler bulunması teeııaUf oıu. 

nacak bir oeydir,, 
Bunun manasındaki şümulün dere. 

ccsini anlamak için elimizde bir mik. 
yas mevcut değildir. Fa.kat sporla. mil. 
Ii ahl8.k ve seciyeyi yan yana yilrlit
mck istiyen dürüst devlet adamı İnö
nü, yeni bir devir açan tebliğini efkan 
umumiyeye yaptığı au hitab ve va.itle 
bitiriyor: 

''Efk!n umumlyenln bilmeılııl arzu ederim 
ki, artık sporun kaldırım kavguı halln~ 

devam etmesine ve '1}unlazam sporun kendi 
tesir aahalan harlclnde kurulmamuı için 
çırpma.ıılann zararlı leıdrlerino nihayet ve. 
rllecekUr Hazineden yapılan tedaklrtı'k\ar, 
c. H. p&rUsbıin.fP<>rcuıara IÖ8te~ JtoJay 
Jık Ye yudımlar, sporun asıl maksadını te
min etmek içindir. Spor terblym, partimiz 
ve hUkCımeUmlzce caulı bir terbiyedir ki 
bunun dotru laUkametlen p.§ırbJmaaına :ı.s. 

la mllsaado etmlyece~." 

• • • 
Türli sporunda. lnönilnün açtığı ye. 

ni devre ba.'.3larken bunun iç sıyasada 
ne derece milhim ve gerek rejimin ah. 
lakı bakımından, gerek Tilrkiyede ta.. 
mamen millile3mio olan Kemalist aki. 
de bakımından ne derece elzem olduğu. 
nu tekrarlamamak doğru olmaz. TUrk 
içtimat bünyesinin aynası olan Tllrk 
Kamuta.yınm -gösterdiği insicam ve a
henkle TUrkiyenin her taraf mda. genç
liğe musa.lla.t mantarları, yosunları an. 
dıran klUplerdeld başıbozukluk, umu. 
mi ahenge uymamazlık ve milli akide. 
nin birlik eia.rını ihli.1 eden devamlı 
tezatlar kareısmda. akliaelimiu vara. 
cağı netice elbette bu olacaktı. 

lnönilnUn tebliği TUrkiye stadyom. 
tarını Bizans hlpodromlarına, milta.re
ke devrinin seciyesiz fırkacılığma ve 
dahili rahatı bozuk memleketlerdeki 
parlamentoların de~erliklerine di
siplinsizlik gürUltUlerlne kapamış bu. 
lunuyor., 

Nizamettin NAZiF 

2000 kadın 
satan 

Cezalrll deveci 
İngilizce The People gazetesinde o. 

kunduğuna göre Fransanm Tuluz şeb. 
rinde, §imdiye kadar 2000 beyaz kız 
kaçırıp satmış olan b!r şebeke yaka. 
lanmıştır. Bu kızların ekserisi İngiliz
di. 

Bunlar çiçek ticareti yapmaktaymış 
gibi görünüyorlardı: ve şifreli muha. 
berelerinde de hep çiçekten be.hsedi -
yorlardı. 

; 

Son defa. bu şebekenin ele ~mesi. 
ne sebeb olan bir telgraftır. Telgrafta 
"iki gül goncesi,, gönderyionım, diye 
yazılıydı. Yapılan tahkikat ve tetki. 
kattan sonra, bu iki "gül goncesi" run 
ıki İngiliz kızı olduğu anla..~ılmı3tır. 
Şebekenin reisi 1tmı :Air& adlı eski 

bir Cczairli devecidir. 

[ ] 
Türkiye, sulhün 

mübeşşiri ••• 
Yazan : ·Ensari Billent 

- Bu yazının mevzuunu arka
daşımız diln akşam lstanbul 
Radyosunda verdiği konfe
ranstan almıştır -

Birkaç gün evvel Türkiye Cumhuri. 
yeti Montrö ve Lozan rnuahcdelerinin 
yıldönüınlerini hatırladı. Bu iki mua. 
hedcnin hatırlanışında gösterdiği bü.. 
yük tevazu Türk devletinin olgunlu. 
ğuna ve siyasi dünyada eşine pek az 
raslanan asil vakarına bir yeni delil 
olarak kabul edilmelidir. 

Lozan. milletler ailesi önünde dipdi. 
ri ve gürbüz bir bünye, granit bir 

yay;. rahat bir nefes almak imkanını 
hissettirenler Türkiye ile onun garpta
ki ve şarktaki dostları olmuştur. 

İnsanları gönüllerinden zaptetmek 
hünerini göstermiş bir liderin. metod. 
lannı milletlere tatbik etmek ve mil. 
Jetleri gönüllerinden zaptetmek direk.. 
tifini alan Türk dış sıya.sası evvela 
Tilridye ile komşuları a.rasın<.la tam 
dostluk kurmağa mcini sebepleri tasfi. 
ye etti. Haritaya bakılınca Türk va.ta-

endam ile kendini gösteren muzaffer 
Türkiyeye milletler ailesinin biatını yoruz. 
üade eder. Montrö ise bu sağlam biln· ·ı:;u merhaleden sonra Türk dış 
yeli devletin daima azami sıhhate ul~. sıyasası kendisi için kurduğu emniyeL' 
mış olmasına, en ufak bir hastalık is. ten ettiği istifadeyi dostlarına da te. 
tidadı göstermemiş olmasına ve hasta. tn?.r.i doğru buldu. Burada. Türk dış 
Ianmasmm asla imkan ve ihtimal için. sıyasasına hakim olan Kemalist ruhun 
de görülememesine, böylelikle millet. bütün digcrgam ve yepyeni insant ma. 
ler ailesinin azami itimat ve azami nası olanca vuzuhiyle göze vurur. 
sempatisini kazanmış bulunmasına ve TUrk • Yunan dostluğu, Türk • Yu .. 
bu kazancın her gün bir parça daha goslav dostluğu, Türk • Rumen dost
artmasına delalet eden bir abidedir. luğu ve Balkan Antantı bunun Avru. 
Ulu bir siyasi abide ki Atatürke padaki mahsulüdür ki dünyanın bu 
aıt bir payın Atatilrke iadesini mü- kısmında tarih buna benzer bir umumi 
hürlemiş olmakla da hulasa edilebilir. ahengi ve menfaat imtizacını asla kay. 

mnm kara ve deniz hudutlarm<la ve 
ctraf ındaki denizlerin yaladığı bütün 
yabancı kıyılarda. hep do~tlar ve dosL 
luklarla çevrilmiş bulunduğunu görü-

Montrö ile bambaşka bir Türkiye detmemiştir. Bunu Garbi Asya anlan. 
başlamıştır: tı takib etti. Türkiye Dış Bakanının 

Büyük Türkiye. Kemalist Türkiyeden yollanmış bir 
Ondan evvelki Türkiye yine müsta. sulh havarisi gibi Garbi Asyanın dost 

kil bir Türkiye idi. Lakin Akdenizin payitahtlarmı dolaştığı gün Asyanın 
mühim bir stratejik noktası kendi top. garbında beliren mes'ut değişikliğin 

raklan içindeyken bu milhim nokta. Asyanın şarkı ile yaptığı tezat dünya. 
nın binnazariye kontrol hakkı kendi. yı hayrete düşürdü: 
sinden alınını§ arsıulusal bir komisyo. Gerek Tahran, gerek Bağdad ve gc. 
na tevdi edilmiş bulunuyordu. rek bunlan takib eden Moskova seya-

Montrö, Akdenizin Uç kilidinden en hatleri Atatürk devletinin yalnız sulh, 
mühimmini bUtUn anahta.rlarr ve tıl-
ımnlirly1e TUr-Jô}"PyP. vP.fAi. Bu, hür yalnız refah ve yalnız insanlık tesanU. 
ve lDilsta.kll olmak hakkt taımumş o- dil te'l>şirine memur olan tecrllbell sı. 
lan T\lrkiyenin dilnya. sıyasasmda git. ya.sisi Aras için adeti bir eeref pa.radı 
gide ehemmiyet kespcderek ''büyü)t : oldu. 

Dr. Ara.ııın, garbında dol&1lılt A8ya, §ar. 
hakem,, rolü oyna.ııia.k aeref ve lı:ıyme- t kı ile bugün lamaml!c zıd bir çehre g6ater-
tine uygun bir hUviyet haline yüksel. mektedir. o derecede k1 bu Aıyadan Japon. 
dlğini ve }>u yeni vaziyetin resmen ta. yanın Asyaııııo yanyana bahsetmek bUyUk 
nındığmı anlatır. bir hakaızlık olur. Top, t1.l!ek, bilgi n kucl-

Türkiye bunun için ne yaptı? Yeni ret Aııyanm Darkında hll! Avrupanm bazı 
devleUerlndc tellkld edildiği ve bazı nokta. 

bir harbe mi girişti? Yeni bir silahlı 
zaferin sonunda mı böyle bir hüviyc. 
te sahip olduğu tanındı? 

Hayır. 

Türkiye sadece temsil ettiği mille. 
tin medeni meziyetlerini gösterdi. 
Cumhuriyetin ilanından sonra, hangi 
hadisenin içinde bulunsa ve hangi 
hadisenin dışında kalsa Türke, toprak
larında kurduğu devletle medeni, ba
şındaki htikfunetle medeni, ferd ola. 
rak ve cemiyet halinde gözükerek yi. 
ne medent, daima medeni bir millet 
~ehresi göstertti. 

O derecede ki Milletler Cemiyeti, te. 
şekkülündenberi zimmetine geçen ka. 
yıplan yalnız bu medeni ve insani 
Türkiyeyi içine almakla hiçe indirdi. 
Türkiyenin Milletler Cemiyeti bayra
ğını ele almaşı, Milletler Cemiyeti bay
rağını bırakmt§ olanları unutturdu. 

Niçin bu TUrkiye bu kadar mühim. 
dir? 

Çünkü Türkiye hem başlıbaşına bir 
kuvvettir. Hem de bir kuvvetler man. 
zumcsinin sembolüdür; mümcssilidir, 
bu manzumenin bayrağım tutanların 

en ba.~ında gelir. Türkiye çekirdeği 
Türk milleti ve Türk devleti olan kos. 
koca bir alem demektir. Bu alem Bo. 
ğaziçinin ~rk kıyısına ta Tahrana, 
Kabile, Asyanın göooğine kadar ge
nişliyen bir Hinterland bahşetmiştir. 

BOğaziçinin garb kıyısında başlıyan 

parçası ise Adriyatiğin prk kıyısın -
dan Sudetlere kadar uzanan uzun bir 
hattı A vrupanın göbeğinde hudud ola. 
rak göze vuruyor. Bu alem, kombine. 
zoncu, entrikacı bir siyasi manzume 
değildir. Bir takım dost~uklardan, an. 
!aşmalardan ve ittifaklardan terekküb 
eden, insanhğm en yeni rnelceidir ki 
şiarı sulbün devamıdır. Düne kadar bu 
şian ortaya atanlar bunu hep hususi 
menfaatleri bakımından lst;smara kal 
kıştılar. Bu şiarı 11k defa olarak ar.ıe- l 

li bir tarzda tatbik edenler ve siyasi dün 

tarında olduğu gibi, gup, garet, talan ve 
inaa.laızlık vasıtasıdır. Aynı topun, aynı tU.. 

tefin, aynı bilgi ve kudretin garbl .Aayada 
medeniyete ve insanlığa Umit veren bir te. 
celil göstermcsl garbt Asyaya. hem muhte. 
§em bir (medcril • insani) not veriyor, hem 
de tezatlar, ihtiraslar ve tehlikeler fc;:lııde 

bunalan dUnyaya bir ael!met kıyıar, yeni bir 
teselll ve in.sanlık gemlıılnl kayalara çarp_ 
maktan kurtaracak yepyeni bir puıula gös. 
tcrlyor. 

Bütün bu dostlukları Türkiye hiç. 
bir düşmanlık pahasına kazanmış de. 
ğildir. Türkiye dış sıyasasında ne şu 
devlete, ne bu devlete dost olu3unu bir 
b~ka devletin dü.jmanı olmak pahası
na temine lüzum görmez. 

Düşmanlı]( bir milli aksü18.meli ifa.. 
de eder. Ufuklarda milli menf aa.tleri-

mize aykırı bir hareketle bizde bir mil. 
li aksülamel uyandınnak hatasına. dü. 
şen görülemiyor. 

Uzak Şarktan belki yine top sesleri 
geliyor. Pekinin bombardımanı riva. 
yet ediliyor. Garpta İspanya !ç kav. 

gası belki azami şiddetine ulaşmış bu
lunuyor, Madrid bombardıman edil. 
mektcdir. Fakat, buna rağmen yeryü-

zünde bir sulh mevcut olduğunu kabul 
etmek lazımdır. Bu sulh, harbin birçok 
yerlerde tehlikeli izler göstermesine 
rağmen, her gün bir parça daha dai. 
resini genişletiyor, ve insanlığı bir par. 
ça daha sulha inanmağa sevkediyor. 
Muztarip dünyanın iktısa.di ve mede. 
ni inkişafı için sulh teneffüs etmeye 
ihtiyacı vardır. Bu sulh mUvellidUlhu. 
muzasını Kemalist Türkiye yayıyor. 

Binaenaleyh; bizce, bir, ayrıhksız 
gayrılıksız Türkiyenin büyük dikkatli, 
çok tecrübeli, çok sezişli ve şuurlu o
lan fı.li sıyasa mekanizmuının ve bu 
mekanizmayı işlek bir elle kullanan 
initiateur kudretin meşhur şiarı "yurd. 
da sulh, cihanda sulh., böylece hulasa 
edilebilir. 

Enaari BÜLENT. -· 

- 2gTEMMUZ~ 

3lmµıta ~-.,J 
lüzumlu K':J2, 
F İLOSOF Rene ~ 

Disoours <W üı Met ~ 
rolunalx Uç yUz yıl oıınu§:;b' 
betle Fransa'da ihtifaller. aı-:~ 
yor, mecmualar hususi nusb it""'"... 
nyor. Haftalık Edebiyat tetİ 411'1' 
(Nouvelles litteraires) ga.ııe_ ~ 
zı muharrirlere su suall~'O tJI. 
"1 - Discours de la ?t{etb oo" , 
mile okudunuz mu? 2 -. f o-ı" 

rr ırı·'' okuduğunuz olur mu? ıç d ,..r· 
madıklannı itiraf edenler ~ JI~ ı 

Cevablardan biri, FraJJZI ,:ıı~~ 
ki, çok hO§uma gitti: ••onu ııŞtuJO 
de bir ceza. çeker gibi okuıtl e tt~ 
müddetten beri hemen.her f:er ~ 
açıyorum; itiraf cdeyıın lt ~ r 
rinde de yine o zorluğu çe~, ~ ı 
da isbat eder ki o kitabi ttlt·r• 
nim için lüzumlu bir ga.yre )ltı 1 
Başından sonuna. kadaI' -~ 

ki bir nefeste okuduğuın~y~i ~ 
kötU, kusurlu olduğun~. uğe ~ 
çekiniriz· bunda nankorl Jı!f'u 
bir şey ~lduğunu za.nned~ ;;,:. 
romancısx ve münekkidi ,pr ~ 
Benriett: ''Kitabı sonuna ~ • pt11• 
den düşürmeden okudUll ~u · u ~ 
istiyorsun? Onun iyi oldU~ce ~ 
mecbursun,, dermiş. Bu ~. gibİ ~ 
tam akli. sclim'in hükJJl11 w•Joil'•Ç", 
kür; halbuki hiç de öyle dei"d" 
kü bizim zevkle, kolayca oJtU ut ~ ,.c t,· 
kitablar bizde zaten JJle J"(lıt" ( 
zenginliklerle dolu eıanl8 ttP4 
ginlik derken de yalrıJJl ~ıJ 
yetlcri ka.sdetmiyoruın)· il~ 
anladığımız kitabda. bir Y~r Jıll 1 
b. h·~ bl 
ır şeyler kazandıran ly ~'{J 

yok demektir. Onlardan ~a bit Yı 
miyeceğim: eğlenmeğe, bi~ 
de beklemeksizin vakit ~ 
hakkımız vardır. Fakat .ı"I 
anhyamadığımız için bizi tlJ' 1 
rcnlerden de kaçınmıyalınl·~ .ı 
yada hangi felsefe kitabı ". , ~ 
lenerek, kolaycıı okunabil~ttı' ,)' 

M.uı.eceSSllf aaanr, nıd1Il1~ 1 
lanan adamdır. Bir 1ngiliZ 1~~ 
So .. 13a3l<• merset Maughanı.: 1 
kuyarak eğlenmektense M~~ 
t'u okuyarak sıkılmağı ter ttel' A 
derdi. İnsan bu tada, zahJJlC -~J 
almak sana tine erdikten ~on: '. 
muş, kendini kendine baglıY ~,Jf 
zincirlerini kırıp dUnyayı ani .. A 
luna girmiş demektir. . . bl ell"..:' 
Anlamıyorum diye bır ~1.~ 5~'1 

den atanlara i~te bunun ~çı yJP~ 
rim. ~rçi bu, hepimi~D lift .ır .. 
bir iştir; çünkü yorulma.S'l g J1l~;f 
kolay değildir. Fakat buııurı ıı1' ~v 
ğimizden geldiğini bilip onu Ç 
ra kalkmıyalım. NurWJah >.1~ 

Yirmi tocc~~ ... ~ 
İltanbul ~ehrt oldukça bUytı1<td' tJ.ıJ'l 

karma kanııktır. Bunların l~~etf 4' 
duğu gibi açık göz daıaver-- ~ 

değildir. t'tl ~ ~ 
Bir gün kapalı ça111da tJl~ '· 

kuyumculardan birinin d01'1< ;u ~ 
ıı çok ıık Ye zengin görUn~ ~ 
girdi. Tek laJh bir yUzUk al• .,.O 

11 
ce kuyumcu istenilen malııl eııı ~ fF ..1 
kardı. Bunların arasından bl:rııl' ~J 
teri al &§ağı, vur yukarı P ~~ 
1000 lira Uzcrtnden uyugtu. C•ç.ıl"~ı"~ 
h bir bankanın çek detteriııl ~ 
liralık bir çek yazdı Ye yOZ~ ~ 

Ertesi gllnO kuyumcu bU çe fi" ,,J ~ 
ciro ederek borcundan kurtuıdl'-ı'I' ~ 
ce elden ele ge~mek ıuretile. ~ t"',,.:J 
laotı. Ylrmlncl tüccarın e.~ '1' 
adam memurlarma aylık ve ,...,.,t I 
aldığı gibi bankaya göturdU· ..-ııdl- .,, 
çekin karşılığı olmadığını o:;ıır ~ 

Bununla beraber tüccar l< ç ~ 
bu çekin ıattığt eşyadan kasa"~ ) 
ve dl.ğer on dokuz taciri de zl ~~ ~/ 
mak şarUle bedelini temin ede p-,,V.JI 

Acaba bu akıllı adam bu lfl ıeıtlır 
Bunun cevabını yarmkl ,,,,,. ~r 
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Yatınakt . gıl, hazım uyku-

' l ır. Bır "'d 
aponlar .. ınu det sonra: 

Nereye? Yüruyor ... 
\' .... 

r · llfüYorı 
Yorıa ar ... Duru 1 l:li .r.... yor ar .. Gene yü-

ııo rınci ç· 
ıı harb· ın Japon ha b' 

zat 1 ı: bUyUk h r ı; Rus - Ja-
ıO: lllak için ın"' arpten sonra imtiya-

1._ -ı;;Olista ucadele. M . 
~~t!aıı n ıncscıeı . . ançurı, dış 
'i ııı. 40o hudut erı; Sovyctlcrle çı
' ,,11crıerncl . Ç~rpışınasımiaki adım 

Vt ''a er' Şıtna}" Ç' Jf İtti, galib ı . ın muharebe-
fcaa aYır! Bu . . a .... , dıyoruz. 

dına • 1§tıhah b' 
ları Uğrama ır adi!mın mide 

"'ere ınak için h 
tor. Vere Yeınek · ~zım fasıla-

Yeınesınc benıi-

Caz " fi. • 
~ırta h ctelercıc herk • 
Çın;_ Ui:Uınter v . es, azametli bh ta· 
ı. -... ı ırı k er.yor M 
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QJr ~ Utun .. 
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....._ C' l\Ull\an.L • at yapnu§ 

ltıı • •n bi .""nı dıyor ki: he., • r dcnıze be 
il• !eyj Yuta nzer. içine dü-

ır in 'l r ve ke d' . 
....._ • 21 İz darbı n ınc benzetir. 
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>'ııt... ıyc: kadar .. : Ylltar. Çin kültü-
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~~~~~~Ya, Fransa 
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~~~ tıltoıunu h ııonderiyor. Ja-
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"''konderd' Yle bedava 
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~ .... llıcl .. .ınc· "' b a'talı ır. ı asır esprisi-

ilııtir· rrı, Çin 
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~) \>cıaıta1 p temsil ed ınva1 Uzere c; 

·.... ar, bun ecek mi? Y k 
1, un ak • . o sa, 
'Ur•· sını 

' •Uncu b' yapacak 
l:ı.,., ı. .. \'arı· ır ihtirnaı d . 
'ilci\ 1 eski e Çıni 

l "a~te e ınuhafaz:ak• n uyan-
~ !te an ~ rek asri! ar anane. 
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)?) b· u &ebe Yanan ç· . 

dl!ıii:ı'r rrıese1 p olrnıyacak ının mahvı-
Uıecck :.ı Uzerind trıı? .. O da 
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l~d il.in tıisa ı 9epui ı .. - Edincik 
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''il\ ~~il Veci K ) u. 
~oıcı lıd or>ı 8011ra ara Mehıne ,... a t ti u \. , Yanınd • 
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).ıtbh. )'ıı.ra1ı" etliği ı:dhı de öldUren, 
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1et ~ "an e rnet ~ı 
ı.~ıııcı ogılı ~ ' korkua og u Ah. 
~d a ~el . Ustara an gizlenen 
~ aını laı-~ ettıı";·Yı ve evinin ka--
~ ll\ud .. l{ıp aı liacı Ah . ı 

illıkeı U oıcı·· Cden k'" ınedı, 
l' il\ e~· 1 Uteıı. t.~ oy korucusu 
~ 41 ın· ~ara li c\ \, \t ~ l f 1

§lir. asan idama 

~ ... ' barıe 
~~'J>ı!laıı~~~f\y ftrarUerl 

''l ıı bıt a ve 11 
u ~ 'tt~IJ ~udııct r d 11 er 

'l'e...c eVveı t 
'l' ~~cı.. '<>~ llt Ve evki!haneden 

ttı.ı \tfllt, ~ ~l:lı~~rı bitın~ezncdarın katili 
I~ t'1-<ııb.:ıuıılllı arı tl'abı: her ikisinin de 

'~ıt ~ ı...._ "c bu k olunıuu~tu" 
~ -·ııaıı lı açışta allll<qı "Ô 

~ftL Qltkk.ı fJ " ' .... !tem e dlğeT ınıç 
eatne vcrıımıııur.. • 

Şimdi böyle tertemiz .bir yer olan Kımıkapı sahilleri, ııC§riyatrnuzdan evvel nıiileı.nıcs bir çöııliik Jwline honmıı§fıt .. 

lstanbul konuşuyor ! 
Ne'şriyatırnız tesirini gösterdi 

Af erin Belediyeye ' 
K L' rrı k< pı sahiHe rf nden çöplerin kaldırılması 
bütün bir semt halkına rahat nefes aldırdı 

Bilmem okuyuculanm hatırlarlar mı? 
Bundan bir ay kadar evvel, bu su. 

tunda Kumkapı için çok acı bir yazı 
yazmıştım. Bütün bakım..,ızlrkları yet -
miyormuş gibi, bir de beledıyenin k:m 

Lilir ne garip bir zihniyetle tatbika baş. 
ladığı saçma bir usul yüzünden, sahil
lerine tonlarca çöp yığılan bu zavallı 

semt ,hakikaten acınacak bir haldeydi. 

Buradaki vatandaşları çöplükte otur
mağa mahkum etmeğe kimsenin hiç 
bir zaman hakkı olamıyacağı h31de, 

Kumkapılıların feryatlarına günlerce 
aldırış edilmemiş. Çöplerin sahildeki 
o:itün balıkçılığı mahvetmesi, zavallı 

bir çocuğun, çöken çöpler altında kala. 

ıak hayatını kaybetmiş olması, beledi -
ycyi bir türlü harekete getirmemi~ti. 

O zaman, semt halkının müracaatı ü
zerine bütün bunları yakınen tetkik et. 
miş, fotoğraflarla tesbit ederek yazmış
tık. 

Aradan günler geçmesi, se!I sada çık. 
mayınca birçok haklı şikayetler gibi, bu 
nun da güme gitti~ini sanmıştık. Hal • 
buki yanılmışız .. 

Birkaç gün evvel, matbaar.ın telefo -
nu çaldı. Nazik bir ses: 

- Ben, diyordu, Kumkapı halkı na
mına telefon ediyorum. Size teşekkür 
etmek istiyoruz. Allaha ~ok şükür, ar
tık kurtulduk, şu menhus çöplerden, 
lağımlarımızı da kısmen yapıyorlar ..• 
Bir heyet halinde matbaaya teşekküre 

geleceğiz .. Liıtfen müsait vaktinizi söy. 
leyiniz .. 

Kendilerine: 
- Hiç zahmet etmemelerini, bizim 

ancak vazifemizi yapmış olduğumuzu 

ıöyledi isek te, yarım saat sonra ziyare-

timize geldiler. Ve Kumk:ıpılı kömür 
tüccarlarından Bay Hüseyin Karahan 
ile, Kumkapı eşrafından, oranın dalyan 
sahibi meşhur Küçük Ağobun oğlu 

Bay Kirkor, Kumkapılılar namına da
h'kalarca teşekkür ettiler. Bizi. mutlak 
11urctte Kumkapıyl\ tekrar 'gelip bu • 

Vazan : Habeıcı 

Yıtptığınıız ncşriyattaıı sonra çöplerden 1,·urtu7dukları için, Kıım1.:apılılar 
namına matbaamıza gelerek bize teşekkür eden heyetten: (Sağıla) Odun 
1•ömJilr tüccarı Hii.seyhı Karahan 'l'e (solda) Kıtmkapt d~lyam 8<thibi kilçıilc 

Agobım i<lareh<memizde QCJdlen resimleri 

g:.inkü mes'ut dakikalarını görmeğe da
vet ettiler. 

Ertesi gün kalkıp Kumkapıya git -
tim. Henüz akşam olroağa epey vakit 
vardı. 

Evvelden tam bir çöplük olarak gör • 
C:üğüm sahillerin ne kac!ar ıslah edilse 
yine eski halini tamamen dcğiştirmiye
ceği kanaatindeydim .. Fakat otomobil -
den inip, sahile doğru ilerleyince, ade. 
ta gözlerime ~nanamaz oldum. Hatta bir 

aralık yanlış yere geldim sandım. 
O eski çöplük, şimdi ne mükemmel 

bir yer olmuştu. Her taraf tertemiz, 

kahveler yeni yeni iskemleler koymuş
lar .. Deniz boyu, düzgün toprak yığın
lariyle yeni bir şekil almış. Her taraf 
sulanmış. Eskiden bomboş olan kahve. 
lerde insanlar rahat rahat oturmuşlar, 
denizi seyrediyorlar. 

Vaktiyle mütema.diyen çöp yığınla
rının istilasına uğrayan KUs;ük Sandal 
l:manı, dalyanın önü, bütün <leniz ter -
temiz .. Denize dikilmiş bir çok ağaç 

kazıklarla, sahildeki topraklar tesbit e. 
dilmi9 ..... 

Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar 
büyük bir değişiklik olur şey değildi. 

Bu eski çöplüğü hayran hayran sey
rederken, ilerde mavnalardaa odun bo
~altmakla meşgul Bay Hüseyin Kara • 
han gelerek beni gördü. Koşarak yanı

ma geldi: 
- Nasıl, decli, haksız mı imişiz:? 

Çöpler kalkmca, bakın burayı cennete 
çevirdik. Hele akşam}an geİip görmeli-
sınız. Bütün kahvelerden rady'Olar, 
gramofonlar çalmağa başlar. Kıyılarda 
kayıklar dolaşır .. Bütün !halk sahil ga • 
zinolara yayılıp, günlük yorgunlukları
nı çıkarırlar. 

Bu çöplerin kalkmasiyle köy nasıl 

canlandı .. Hepimiz ne kadar mes'uduz 
bilemezsiniz! .. 

Biz böyle konuşurken, sah:lin ta öbür 
başında, bir alay yük arabasının durdu
ğunu, ve yere bir şeyler bo~alttığı gö. 
züme çarptı .. Yüreğim hop etti: 

- Aman, galiba· sahill~re bir şeyler 
boşaltıyorlar, diye adeta bağırdım. 

Karşımızdaki, hiç tela~ etmedi. Ara
balara bakarak güld:i: 

- Bunları dedi, b'.z getirt;yoruz. Çöp 
leri kaldırdıktan sonra &ahilde bir çok 
yerler, çukur kaldı. Arabalar moloz 
getirerek buralara döküyorlar. Ve böy
lece her tarafı düzeltiyoruz: .. 

İzahını alınca telaşımın lliz:umsuz • 
luğuna ben de güldüm. Fakat bu sefer 
ce hatırıma gelen lağım derdi, yüzün -
den gülmem yarıda kaldı. 

- Hani, sizin sahillerde açıkta akan 
lağımlar vardı, onlar ne oldu? diye sor
dum. 

Bay Hüseyin hiç bir cevap vermedi. 
Yalnız: 

- Buyurun, gidelim göı1:irsünüz, de. 
di . 

A ı 1 ıl; çöplerdc>ı k11rtulan Kumkapı sahillerinde>ı başka bir göriiııii§ Yürüdük, vaktiyle lağım kokusundan 
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----------· ........ mmnm mmıı 
l\URUN' da 

Gene kedl mese.es .••• 
Dikkat ediyorum: lsUuıbul bcledlycsının 

lıa.§ladığı kedi mUcadeleslndo en "ok şikıl. 
yeti mucip olan tir nokta var: Sokttkla t.e
ııadUf edilen ev kedilerinin de toplanması. 

Ev kedileri kafes içinde saklanma..:. Sıı.lt. 

lıınırsa kedi olarak beslenmek bakımından 

vlicudunda hll<met kalmaz. Her ev kedi ... i 
mutlaka ara sıra sokağa çıluı.r .. O halde su. 
kağa çıkan sahipli ev kedisi ile <!sascn sa
hipsiz olan sokak kedisini nasıl fark c>tmeH ! 
Bu zorluk belediye hesab~na mUead~lc cd-::n 
memurlar için gl'rc;ekten bir me.seldlr. 

Fal<at b•ı 1.orhığu ortadan kaldımııık !Çin 
hiçbir çare de yok değildir: Mesel~ dlln de 
gıı.zctrmlzde l(laret edildiği gibi herk"ıı el'in. 
de hesle<llği kedinin boğıı.zına ktiçllk bir t:lıı. 
ma geçirerek U:ı:crlne krndl adresini vl!~ l"I. 
lir, bu adres bir tasarruf alı\meU ~yılabl''r. 

T"edllerinl muhafaza kaygısında olanlar ı .. •, 
hıı kadarcık bir tedbir gö:ı:c alınamıı.~·ııcnlt 

hir zahmet değildir. 
(HASAN JHIMC"i\\'I) 

CUI\1HURIYET'te: 

Rumen ellnda 
Atatürk sevgisi 

Bıı.sias dcrnlryolu istasyonunda, bUyUk t,ir 
sofra kurmuşlar, kadın <!rkelt, ihtiyar genç, • 
sMI asker hep başına geçmişler, şarap ir,I. 
yor, garkı söylilyoT, rnı:ı:ıka çalıyor, eğlen!. 

yorlardı. Rumen doııtlarımız, biz! de sofraya 
davet ettllcr . .Akşam olduğu ve o {\ece Bel. 
grada varmak i~tedlğiml:ı: için acele ediyor 
duk.. O kad'ar 1srar eltiler ki pasaport v~ 
triptik vizeleri yapılırken biz de oturmağa 
mecbur olduk .• 

lstasyon memuru: 
- 1stanbuldan gelen bir Tilrk ga:ı:ct.eciııf 

misafirimizdir. TUrklyenln ve TUrklrrln şc. 
rc!lne lçellm; dedi •• 

O zaman, bir genç, iskemlesinin llstilıı3 
fırladı \'e kadehini kaldıraTak frnnsızca ve 
Rumence bağırdı: 

- Dünyanın C."l. bUyUk adamlarından bir! 
olan bUyUk dostumuz, Ttlrklye Cumburrelsl 
Atatllrklln ,ercf!ne! 

Sofradaki 200 kişi ve etraftakiler hep bfr. 
den ayağa kalktılar, kadehlerini kaMırdılar; 

- Viva Alatnrk! 
- Viva 'filrklye! 

sesleri Tuna kıyılanru lnlctU: 
Kıpkırmızı bir güneş batıyor. Tunnnın ııu. 

larmda kı:ı:ıl bir ,;Utun bl:ı:e kadar ıı:ı:anıyor. 

du. "Yaşasın Atntlirk., •'Yaşasın T'lrkive,. 
temennileri ta karşıdaki, Yugoslav kıyıları 
nn kadar gıtU; oradan bir akis halinde blzı 
kadar tekrar geldi ... 

(ABtDIN Dı\\'lm ) 

boğulan sokağa qoğru ilerledik .. Altın 
dan 10-15 metre boyunda açık bir la
ğım akan evin önüne geldiğimiz halde 
burnuma hiç bir fena koku çarpmıyor
du. 

Bir kaç adım daha ilerleyince iğil • 
dim ve evin altına baktım. Lağım ta -
mamen kapanmıştı .. 

- Maşallah, .dedim. Bu dertten de 
kurtulmuşsunuz .. 

- Evet, cevabını verdi. Filhakika, 
burayı kapadıktan sonra beş on metre 
kadar da denize uzatmı- olsaydınız, 

daha mükemmel olurdu, amma, bu ka
öar kusur, artık Kadı kızında da bulu. 
nur! Değil mi? • 

Biz böyle konuşurken, etrafımızda 

ka.dınlı, erkekli beş on kişi birikmişti .• 
Yaşlı bir kadın sözümü kesti: 

- Aferin belediyeye, aferin beledi • 
.yeye, diye bağırdı .. Vaktiylt çöpleri Ö· 

nümüze yığmıya başladığı zaman, çok 
kızmış, günlerce inkisar etmiltim am. 
ma, şimdi hepsini geri alıyorum. Artık 

dua bile edeceğim .. Aferin belediye, a
f erin belediye! .• 

Onun bu sözlerine etrafımdakilerin 

topu iştirak ettiler. Rahata kavuşma -
nın verdiği sevinçle hepsi te~ekkürleri. 
ni ita.de edecek kelime bulamıyorlar, du 
aların, birinin peşinden birini yetiştiri
yorlardı. 

Oromobile binip geri dönerken dü -
şünüyorum: 

- Kumkapının iyi insanlarını bu l:a. 
dar minnettar 'bırakmak is;in, beledire 
\,;zerine düşen vazifelerden ancak b:r 
kısmını yapmıştı .• 

Ya, Kumkapının karanlık yerlerine 
birer lamba, bozuk sokaklarını biraz 
tamfr yaptırmağa kalksa .. Burada. kim 
bilir ne sarsılmaz: bir belediye muhab • 
beti uyanacaktı. 

Artık yazımı bitiriyorum. Onun için 
Kumkapıdan ayrılırken bir çok k:mse -
}erin israrla bana havale etmiş olduk -
]arı bir vazifeyi yerine getirmek istr.r, 
ve belediyeye, Kumkapılrların te -
~t'kkürlerini alenen bildiririm .. 

HABERCi 
YARINA: Tarabyanın ıu derdi •• 

.. 
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Sovyet 
papas 

Rus yada 
casuslar 

Mutekit adamların "günahlarını 
çıkarırken ,, malumat 

elde ediyorlarmış 
Sovyet Rusyada yabancı devlet ca. f tekit katoliklerl kendi ağı içine düşü

su.slarırun faaliyeti, son yapılan tah. rür.,, 
k~ler,. tevkifler ve ida~lar dolayısiy- Papaslar, bu mutekit in&anla.ra. so. 
le etrafiyle meydana ~ıktıktan sonra, ruyorlar: 
Sovyet Rusyada bu casusların nasıl "- Lehistanda akrabanız var mı?,, 
çalı§tıklarını ve kimlerin casusluk et. Eğer varsa, muayyen bir memura 
tiğini if§a eden birer risale neşredil- müracaat etm.ek ~~etiyi~ onl~d:W -~a 
mi t· ber almak mUm.kun olabıleceğmı soy. 

§ ır. lüyor. Eğer adam tereddüd ederse, pa.. 
"Moscow Daily N'ews'' gazetesi bu pas diyor ki: 

risalenin muhteviyatına. dair bazı ma. "- Bir Leh vatanperveri sıfatiyle 
liımat verirken şunları yazıyor: oraya müracaat etmen vazüendir.,, 

"Papa.slar, bilhassa Leh katolik pa. Papaslann yardımı ile bu sofu kato-
pasları, Sovyet Rusyada yabancı dev. likler daimi bir dikkat altında. bulun. 
Jetler hesabına yapılan casusluğa bil. durulurlar. Bazılarını casus olmak ü
yUk yardım ederler. Leh ent.ellicens zere kandırdıkları da vakidir. Bunla. 
servisfue papasların yardımı, ayni za- rın vazüeleri, harb esnasında, §U veya 
manda Japon casus sistemine de doğ. bu müesseseyi tahrib etmektir. 
rudan doğruya muavenet teşkil ediyor. Bu şekilde, stratejik ehemmiyeti ha. 
ÇUnkU her iki teşkilat son beş veya iz bir demiryolu makasını tahrib et. 
altı senedenberi çok yakın surette teş- mek ilzere on ki3ilik bir grup te§kil 
riki mesai etmektedir. edilebilmişti. 

Rejimi dcği3tirmek istiyen :bir gnı. Casuslar, rejimi değiştirmek istiyen 
ler ve düşmanlar, bazan faaliyetlerini pun harb esnasında demiryolları ma. 

kaslarını tahrib etmeye nasıl hazırlan en ziyade masum görünen maskelerle 
dıklannr gösterecek bariz bir misal: örtüyorlar. Fesada karışabileceği hiç 

akla. gelm.iyen mUesseselerde i§ görll. 
Garp hududunda hem ayinlere i§tirak yorlar. Mesel&, Sovyet Rusya.da Chlo-
eden, hem dini itiraf usulüne riayet rodont diş macunu imal etmek imtiya. 
eden gayet sofu katolikler bulunmak. zını almt§ olan bir ecnebi mUesse!leSi. 
tadır. Bunlar, papaslara giderek gü. nin bir casus te§kilA.tı olduğu anlqıl! 
nahlarını söylemektedir. Papas bu es- dı. Hem ehemmiyetli, ehil bir teşkilat 
nada bir yolunu 'Qulup, o adamcağız. olduğu görüldü. Diş macunu bu mUes.. 
ların işleri, düşünceleri ve işlerindeki sesenin faaliyetinde ikinci derecede 
eksiklikler, zayıf noktalar hakkında bir rol oynuyordu. MUessesenin direk· 
mallımat edinir. Böylece casus, bu mu törü Alman tebaasından biriydi. 

'~~ *ugQ_slav 
mektep gemisi 
Limanımıza bugiln 

geliyor 
Dost Yugoslav milletinin genç deniz 

cilerini taşıyan Jardan isimindeki mek· 
tep gemisi bugün öğleden sonra limanı 
mıza gelecektir. 

Gemi Yeşilköy açıklarında irtibat za. 
bitleriyle Yugoslav sefaret memurlan 
tarafıridan karşılanacak ve limana girer 
ken top atarak şehri selamlıyacaktır. 

Selimiyeden atılacak toplarla gemiye 
mukabele edilecektir. 

Kumandan Dolmabahçe sarayına gi
"c:lerek defteri mahsusu imza edecek, va 
liyi, İstanbul kumandanını, Harp aka
demisini ziyaret edecektir. Ge~ vali ve-

. kili tarafından Parkotelinde 40 ki~ilik 
I bir ziya{ et verilecektir. 

talyan denizcileri Jçin program 
9 ağustotta limanımıza gelecek"A· 

merico Vespuci, Colombo'' ismindeki 
iki İtalyan mektep gemisini karşılan
ma ve ziyaret proğra.mları da hazırlan
mııtır. Oemiler o gün limanda demirle
dikten ıonra kumandan saraya gidip 
defteri imza edecek, sonra vali, İstan
bul kumandanı ve harp akademisi ku· 
mandanını .ıiyaret edcc-ektir. 

Gece İtalyan amiral ve subayları şe. 
refine vilayet tarafından Parkotelde 50 
kitilik bir ziyafet verilecek, bunu bir 
ıüvare takip edecektir. 

Ayni gece 20 de İtalyan talebeleri 
şerefine Taksim bahçesinde bir• akşam 
yeqıeği verilecek, saat yirmi ikiden son
ra talebeedr Parkotele giderek süvare
ye iştirak edeceklerdir. 

10 ağustos salı günü İtalyan deniz
cileri cumhuriyet abidesine çelenk ... ko
yacaklardır. Saat on altında Şirketi 

hayriyenin bir vapuru İtalyan talebeıe
rini alarak Boğaza götürecek, akşam ü
zeri Heybelide deniz harp okulunda bir 
&:ardenparti verilecektir. 

11 ~arıamba günü İtalyan talebeleri 
§ehri, müzeleri gezeceklerdir. öğleden 
sonra gemiler istiyenler tarafından ge
ailebilecektir. 

12 Perıembe günü öğleden evvel 
talebeler aerbesttir. Öğleden sonra a· 
kademide bir çay ziyafeti verilecektir, 

14 Cuma sabahı talebeler serbesttir~ 

Fişek kapsülile 
oynayan 

D6rt çocuk ağır 
. yaralandı 

Kasımpaıada dün dört çocuğun a
ğ1r surcttt yaralanma.siyle neticelenen 
bir kaza olmuıtur. 

Çenbcr sokağında 14 numaralı Nec
mettinin evinin önünde yedi yaşında 

Mümtaz isminde bir çocuk arsada bul
duğu bir fişek kapsülünü ezerken ma
halle çocuklarırıldan sekiz yaıında ts
maiİ, kardeşi İbrahim, Kemal ve Bedri 
ismindeki çocuklar yanına gelmişler, 

ezdiği ıeyc merakla bakmıya baılamıı 
tardır. Bir aralık İbrahim Muhtann elin 
iden bu cismi almış, ıidetle yere vur
muş. Bu sırada kapuüle benziyen bu ci
sim birdenli're patlayarak Muhtardan 
başka diğer çocuklan lda muhtelif yer
lerinden ağır suret t yaralamııtrr. 

Çocuklar acı feryatlar ve kanlar için
de sokağa serilince konu komşular ve 
anneleri yetişmiş, vaka zabıtaya haber 
veritmi§, çağmlan sihhi imdat otomobi
liyle dört çocuk Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmrıtır. 

Vedi yaşında 
bir kıza tecavUz 

Kars, (Hususi) - Kars Yenimahal. 
lesinde Ömerin kansı Em!ne ayni 
mahallede Veli kızı 7 ~larında Dil. 
bere münasebetsiz ve gayri ahlikt fi. 
ilde bulunduğundan yapılan cUrmümeg 
hut neticesinde adliyeye verilmiştir. 

Ana şefkati 
Yavrusunu kurtarmak 

isterken boAuldu 
Darenı'le 27 - Burada analık §efkaUnin 

yUkeck bir miııali olan tecl bir vaka cereya:ı 
etti : 

Irmak kenarında kUlm yıkamakta olan 
Sultan adında bir kadın yambaşında ve ye_ 
di Y&§mdadakl çocuğunun ııuyıı. dil§Up boğtıl 
mak üzere olduğunu görllnce - kendal de 
yUzmek bllmediği halde suya atılmış v .. 
zavallılar birbirlerine ııanİmaktlln bqkıı. blr 
şey yapamayarak boğulmuşlardır. 

13,5 ta İstanbul l:umandanı tarafından 
Tarabyada bir çay ziyafeti verilecektir. 

15 Cumartesi serbesttir. Ertesi pa
zar günü de gemiler limandan hareket 
edecekleridir. 

Pari8 beynelmilel sergisinde Sovyet 
ve .Alman 1-xıvyoııUırı ... 

- Fransız karikatürü -
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

lstanbulu 
HUdeyde kıyafetinden 
Kurtarmak lazım! 

Yiyecek ve içecek sablan dük 
kinlann bir çoğundaki pislik ü. 
zerine nazarı dikkati celbetmİ§ 

ve m8hallebicilere, garsonlara, a§ 

çılara, gazinoculara aleni bir te • 
miz.lik dersi vermiıtik. Dün mü
nevver bir kariimizden §U mek • 
tunbu aldık. 

HABER GAZETESİ YAZI İŞ. 
LERİ D lREKTôRLÜCÜNE: 

Geçen gün HABER'in 1 jncl My_ 
fasında BİRKAO SATIRLA ııütu. 
nunda. cok 3?.rlnde ve çok lyt blr 
g5rUşlln huıulll olan yazıyı dikkat 
le ve diyebllirtm ki birkaç cJela oku 
dum.. 

Bu yazı :ttçılara: mahallebloclJe. 
"-• pzlnocıculara, prsonlara ve 
blnnetlce yiyecek ve fcıecek lılerL 
mide para kazanan btltün f)SOafa 

lnA&nca '-e 1naaıtlarm sıhhatini kn. 
nımaya matuf, HABER'ln oontlL 
men bir lhtan idi. :Buna ne kadar 
tııfekkür edilse a:ıdır. 

Hakikaten bu yaz.ı ~rinde o 
kadar dumıa.k ve bunu o kadar 
•nmuılendlrmek Jllzımdır ki ona, 
bUtUn gazetenin sayfaları kAfl gel. 

IDflL 

Avrupa.ya, batta l"unanl•tana 
114lp gelenlerden öğreniyoruz ve 
dlıtlerken :a~nnn açık kalıyor: 

O ne temh:llk! O ne muu.ıı:a.m 
Te e:ıJcl belediye kontrolU! Fakat 
ıurasınr 4a. unutmamak ve ehem.. 
nılyetle ka~·detmek lllznn4rr ki bu 
mı-.mlt'kt'!tler4e tenılzllğe. tltiz.llğe 

htrkeıten evvel halk riayet. eder. 
Ben aenelerdenberl ls't:ınbulda, 

tokaiıt.ada. ol!lun, gıulnod:l olsun, 
mahıJllrblddn olsun, vakitli \'laklt. 
alı; yı-dlğlm ve lçtlğlnı saatl~c. ne 
aıhhat lşlrrlle llfill bir memunın 
ne dl' bir tettıı ve zabrtal b<.'ll'dtyo 
hl'yetınln ansızın bu gibi yerleri 
kontro11' 1'<'141k1erlnl -"6nııedlm. 
Muhım1r, ,.-atanda&lamı 8lfıhıı.tl 

De beraber m~terllere ka'lt takın.. 
dıklarr IAUballliğe de, temas ederek 
vurdum duymailan bu clhetten de 
ikaı: ediyor •• Arkacfıışmın;. kim bl. 
lir daha nelere ıahlt olmuttur 
amma ml&-31 bulandırmamak için 
l~I kısa kesiyor. 

JlaydJ bizde 5('.mtten, BchPıten 
lıebseıtınellydJm ve lı;l.n artık katli 
olarak önüne l'~mek klnılertn ,'1L.. 

zltesl llC onlıı.rm bu hususta.ki icra. 
atmr aabınırı.hklıı bekllyellm •• 
Sanıyorum ki tnanbulun f'n ln<'B 

ıntıhat mesele erbabmda ~ok fay. 
dalı bir neşriyat ~ıtın açtılar. 

Vatıınd:ı:ırn buna temu eder ıekn. 
de ıöndert!Cell yazılım n~rırtmek. 
le rullkt'llettlr. \'atandaş da bunu 
gıuete<ıe ~örmek ,.c okumak lster
Teter ki yazı matbuat kanunu ter. 
Çf!YCSI dısma çıJanasm. (•) 

İstanbul çar§ı ve pazarlannı 
Hudeyde (**) kıyafetinden kur
tanp Ankaranınkine ben:ı:etmiye 
çabımaJc ve bunun için bıkma • 
dan, usanmadan samimi neıriya. 
ta devam etmek matbuahn en 
bü~ borcudur. Hudeydeyi bi
lenler, latanbulun bazı yiyeçek 
ve içecek yerlerinin oradan fark
lı olmadığını çok iyi takdir eder. 
ler. Kerestecilerde: 

Necmi Özcan 
•(-•)...,.Ka-rl""!'m_.ız gayet baldıdtr. E

sasen biz Uı;UncU ııayfamud& ber 
giln her §lkA.yeUn, bilhassa bu ne. 
vlden §lkAyeUerln bize gönderllme.
ıılnl lstlyen bir ll!n neJT"etmekteyl~ 

( .. ) Hudeyde de dUkkA.nlar ııı .. 
ıı.ek bulutlan ile dolar. Pi.il Arab 
qc;ı urmsağl havandıı. döğeceğlc'l 

dl§IP.rile çiğner ve onu yemeklerin 
UatUne koyup mfl§terisine- verir 

Yedi futbolcu 
cezalandırıldı ttJ'r 

(Ba.§ tarafı 1 incide) ve sabık İstanbul mnıtakll~~ 
pılmıg olan maçta çıkan kavganın tah hi Başaranın da. bir ay hak 
kika.tı tamamlanını~ ve Türk Spor ku- miyetine karar verilınişt~~~\' ~ 
nımunca her iki klüp aularma muhte- Merkezi umumi Gala.~;;ııı:ı-ı 
lif cezalar verilmiştir. ne gönderdiği bir tebliğde ııa ~~ 

DUn akşam geç vakit tebliğ edilen ta klübün mes'ullere ka.1"§1 ya 
bu cezalar şunlardır: ket ettiğini zikretmiştir. 

Galatasaray klUbünden Ekreme bir • * "' ~ 
sene, LCltfiye 9 ay, Reşada 7 a.y, Nec. Fethi Bqarandan bO~aD ~ 
det ile Gündüze üçer a.y, Güneşli lb. nuntakası reisliğine eski ~pO , 
rahimle İsmaJle altı§ar ay boykot ce. Adil Giray tayin edilıniş~ flJ~ 
zası verilmiştir. Yeni mmta.ka. reisiyle er rft,P 

Bundan başka Masör Danyalla spor rirlerinden Sadun Gal~b -~deli t.>{,; 
muhaITlrlerinden ~ref Şefiğin teşki. bulundukları Güneş k}ubill1 
!Attan kayıtlarının terkin edilmesine mışlardır. ~ 

~~~=~~~t:;::,k --····M·;s;~· .. ··Kr!f 
ispanya asilerinin civar 

tahkimatını kolayca tahrip 
edebilir 

lngHlz MUdafaa 
Nazırının beyanatı 
Londra 28 - Avam Kamarasında m illi 

mUdataa tahsisatına nıütealllk mllzakereİer 
esnasında müstakil liberallerle i§çl fıkrıuıın. 
dan bazr mebuslar ve muhata.zaklrlardan 
ChurchU milli müdafaaya alt muhtelit i§ler! 
mcrkeztleııtirmek için bir nezaret ihdaaını ta. 
teml§lercür. 

Harbiye Nazın lnakip böyle bir nezaret 
1bdll.8lna lUzuın olmadığını, mim mUdafa.. 
k omitesinin istenilen §eyi dıı.ha iyi temin et. 
tfğin! ai:Syleml§tlr. Nazır tayyarelerer karşı 
mUda.taa itin en ufak teferruatın& kadar her 
§eyin dU,şUnUldtlğtlnU ııöyleml§Ur • 

Churcbll İspanyol Ullerlnln CebelUttank 
ka.r~ıaındaki toplan hakkında izahat iste 
mfr Ur. Harbiye Nazın bu hususts. teminat 
verml§ ve gerek sahilde. g~rek Elcez!redekl 
toplamı Ccbe!Uttarık ve deniz ticartl için 
tehlike lelJkll etmediğini. CebeJUtt&nk batar 
yalarınm 11'.ahında bu topları kolayca sustu. 
rabltereılJnl Jıliylemlştlr~ 

Avam Kıı.maraSI, ordu bUt'c;celıil 7 reyt 
k~ı 8215 ve donanma bU~eslnl 8 reye kar. 
eı 325 reyle kabul etmiştir 

.Amele frrkaıımın bUyUk bir ekseriyeti 
müstenkif kalmıştır. 

Akdenizde sevkulceyş 
vaziyeti ve Ingiltere 

Londra 29 '(A.A.) - Baovekll, milli mü
dafaa hava, deniz ·ve kara servisleri mu. 
me.ssillerlnln CebclUttarık deniz ıı..tlne ta.. 
al!Qk eden bUt Un meseleler üzerinde mUote. 
rck bir tahklka tcvessuı ettiklerini ve Akde
nizdc bugilnkU ııevkUlceyt vaziyetini ineed'ln 
inceey tetkikten geçirdiklerini Avam Kama.. 
rasma blldlrmittir. 

570 tonluk harp gemisi 
yapılıyor 

Londra 29 (A .• A.) - Bahriye Nuırr Dut! 
Cooper, Avam Kamarasında bir istizaha 
cevap vererek, ha.len a70 bin ton gemlnfn 
Inııa edilmekte olduğunu ve 94 bin tonun in. 
aur da tasavvurunda bulunduğunu bildirmiş 

Ur. 

Çukurda 
bulunan ceset 

Glnayet kurbanı mı ? 
Balmumcu çiftliği ilerisindeki tu~la 

l:armanlarında çah§an 7'1 ya!rnda Ta -
hir oğlu Cafer isminde bir ihtiyann, ci
vardaki bir çukurda ceşedi öulunmuı -
tur. Cesedi baıka bir harmanda çalışan 
~meleler görmüşler ve jandırmay:ı ha-

ber vermişlerdir. Cesedin bazı yerlerin
öe srymklara benziyen yaralar vardır. 
Ceset müddeiumumi muavini Hikmet 
Sonel ve adliye doktoru Enver tarafın. 
~an muayene edilmiı, ölüm ıUpheli gö
t üldüğünden morga kaldmlmrıtır. 

Şüpheli görillen ölüm 
Ayvansarayda Külhan sokağında otu

ran aandalcr Hüsnil Fener iskelesinden 
aldığr bir müşteriyi Azapkapıya çıkar • 
mıf, geri dönmek üzere kürek çekerken 
birdenbire <iüıüp ölmüıtür. Bunun da 
cesedi morga kaldınlmrştır. 

Yüzme bi lmeden 
iyi cesaret ! 

Dolmabahçe &arayı bekçilerinden Ah
met dün ıgece saat 23 te saray önUndo 

denize girmiı. iyi yüıme bilmediğinden 
boğulma tehlikesi geçirmişti r. 

Ahmedin ferya.dını arkadaşları duy -
muş, kendisini güç lıalle kurtarmı2lar .. 
clır. Ahmet hastaneye kaldırılmıştır . 

D ıtJı ın saros" 
Kıhç kuşa~~ı 

Kahire, 28 (A.A.) -
ter ajansı muhabirinde11: .ıııstl" 

Kral Faruk, bu sabah ıısııç 
içinde Mrıır Kralı olarak 

ku!Aftmıttır. dl'• 
Bu merasim, Ffravıırılal' ['itil" 

beri Mıaırda yapılan ilk ıl'I' 
dir. ~ 

••••.-t••················ .. ·•· ...... ·•· .. ···-
Sinema 11 

Katolik azizle, 
aı asına giı dl :," 

ıet~ ..tY 
Bugün gelen Fransızca ıa siflelP'. 

zevk ve eğlence vasıtası olan 
11 
~ 

iünya i§Ieriyle alakası drn:~~rit°'. 
lerine de sirayet ettiğini. bıl 1 ot~ 9 

Filhakika, Pariı ba§ pısk0P~~ 
dinal Verdier bundan bir k~5.~; 
veı, ParıstC'itisinema stuayo \ v 
risini ziyaret etmi§ (bu. l<atol~r) fi 
de nadir görülen bir ziyarett~ 
yaret esnasında, stüdyo civa ,...i" 

d"k!;•W" 
lise bulunmaması nazarı 1 

betmiştir • 1'# 
Bunun üzerin,e stüdyonıııı rV I' 

bir de kilise inşa edilmesine k• 

miştir. t ~~ ı 
Fakat işin asıl ıayanı dil<kar O~ıJ 

beti şudur ki, kiliseye "~ot J'ili~· 
(fü Sinema., adı verilecektır~addcf 
bu zamana kadar ancak rrıu l 
tanların adı konulurdu • ~fi 

Berllnde Nafıa ":ı 
şerefine zlY8~1 

Berlin 2S (.A..A.) - D. N· 1> -· .J'.. 
riyor: ~~ 

Alman .MUnakala.t Nazırı !>~1' ::r ./.. 
Alman hUkQmetf namına T(lrk ti~·;: 
kili Ali ÇeUnkaya ııere!il1C· s!~~.ı ~ 
evtndo bir ziyafet verıni;! ve JC ,Jfi'" F. 
kalan ne birlikte, Ttlrklye btlyU~/J 
di Arpag, lktıaat VekAleti J1lu ısı ~~ 
Kurdoğlu, \'ekil Ali Çetfnletlr-:)'ftt > 
deki zevat, Türk ekonomik lı ~ iJt 
ve Türkiye bUyUk elçiliği crl< rt ~ 
hUkQmetl, parU llerl ge1enıeaııt 
ekonomi Alemi mUmessmerl h 
tur. oe' 
Kızılayın e~ıe 

gecesi ~ 
İat&nbul festivali doıayısilfl cl~e',ıı 

yıl '•Kermes,, yerine 1' a:u't~ 
akpmı Tepebaşı belediye tıab 
gece,, isimli bir §enlik terU'bi -~ f 
mıııtır. ol~~ 

Şenliğin birçok husustyetleı:ı• ~ 
meyanda bahçenin gizli ı;ııkl~ , 
dar görlilmemi3 bir fekflde 
karrUr etmıııtır. 

bil 17 yaşında f 

kabadayı "'P.j' 
Kumkapıda Hisarçe~me •0 ·ıe ı1 

numaralı evde oturan H~çil<~~ 
şrn.da Hamparsom, dün bır 5 J1 
ıünden kavga etmişlerdir. ·]ıi ~ 

Hamparsom, bıçakla }laYI ,ı,f" . 
dan yaralamış, kaçarken raı:.,. /J 
Yaralı hastaneye kalchrılııUf f J 

~rtı~~, 
GOnUn hAdiseıe ~, 
dair diğer bab~ 

11 inci sayf84 
lllttınHıtıtlllllllılıtııı"""""""ı,,_111N 
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. ln .liı Vaızan: Şaılot Pıim 
...........__ ~-: ~don tercüme kalb ve his ıomanı 
l\eıı~ - 10 -
..... ~dirıt: 

bıl'e dU§Uıı aca.dU ba. ne gelecek., 
' ~ · Sonra.d · haııtıa e gelebilir? Bi . a:. 

kopl'li! ~'Yorunı. ln . r köprU yapmiya 
tık u olaea.k D gı~tcrenin en güzel 

tııdL ~emek znİ ça~ı. 
&ı ~ha kinıseler ı§tı. Acele salona 
"ttt~ a unutuım gelmerniıti. Bura. 

\'u0tdu. az bir ihtişam hisi 

~ı :eıc, renıı 
~tat"Uzlar, çl:ıcere~erden dı§ar 
ıe Çt 

1 llehirin rUıe er, agaçJar ve u
ltl'de 'l>ıyol'du. Oda 1 manıaraıarı gö 
ltbıoı Yet.iten ll&.dir içinde sıcak ikl.m 
dı. Ve~ kiYrnetıı .::ıebatlar, me§hur 
~hıde her ta.Jnln bat e&erlerı var-
6 ~l" kl'a~alllayı du' u •us ve ihti§a..-ı1 
l~l lılcal'deıı R ıUndU. Acaba a.na.-
~ır: derıtl'dı, eyı burasını görse

tıı. ~ sonra Od~ 
il\ y~~fllldakt t§~ ve her '3eyl unut-
kelldı.~' k.•Yl:ettı. ~irdenbire ehem· . 
le dett' l~ın hayatınBir Baniye içind~ 
Saıo iti. ?nlnası tamamiy 

"4ıtu ıııuı difer 1 
tıı,ıııtti. o ta ucunda hafif bir gU 
tor..a_ ra, kend· rafa baktı GördU wü 
~ -~~ h ıainde b . g 
'• bah ll bırak lfka hiç bir gey 

tlı ıll.1 k ~taf diye t marnıetı. Salonun 
b ltdft antinı ed' l 

I' Perd e iı>ekten v ı en bu kıs-
~t bir e aYırıyord eö sırma saçaklı 
dar ltlu eı ve koı g .. u. nce yalnız be-
g • n• .. - ordu B k ~ld· ""Qnı 0 k d · u ol, o ka.-
8atıaı 1 

ki bu~~ ar.beyaz, o kadar 
fı içj11~ti olabilf rdı bır heykeltraşın 
l'Otııll. .... !lınaaıı bir b.l K~lun beyazlı-

\. QU l leı k ·· \ "~d e , P&rdeyi . goze çarpı 
ll'ıtıetıltıa gUzeı hatıfc;e çekti. 
,. bi 1 ltıtk ve ' uıun ve in~ boylu 
d·~~ kız çıktı . k~~telalara bUrün • 
~t~ ~ı,. letare l ,.~ın her hareketin-

~t lt bakı§la ~ra.tet Vaıdı. 
!:1_1ik, t~'tını ka bu ili.ıellifln bü-
""'rt 'ıeı vrac1ı Y" zil 

-
ı.cyd i Lilyes, i~le bu güzel kızdı 

Veyn hem bir kurtulma hissi, hem de 
t eessür .duydu. Kendisini h~rkese ayrı 
ayrı tanıttılar. Herkes de Veyne söyle 
nebilecek birkaç nazikane ke~ime buldu· 

Hele miralay Gorden del.kanlıdan pek 
hoşlandı. Onu bir tarafa çekerek ta ye 

mek zamanına kadar cidC:i bir muhave 
reye giri§ti. Ley.di Lilyes yanından ge 
çerken Veyn başını çeviıcli. Kıza bir de 
fa daha bakarsa gözlcrinir. görme kabili 
yetini kaybedeceğini sanıyordu. Şa1ır 

mamak konu1ma kabiliyetini kaybet 
memek için ona bakmaması lhrm geli 

yordu. 

Yemek zamanının natıl geçtiğinin 

farkında ol~dı. Araaıra kubiına genç 
kızın talı ıeıi, llti~ kahkahaları çarpı 

yordu. Bununla beraber ona bir defacık 
tlıio b~Çla~k ve !fhhat pu 

1 
nde, gü 

1 
ıt ır ., tıpkı ~l arıyordu. olsun bakmaya cesaret edemiyordu.Ley 

'l'tnd~ lltırı Parçaa nıaeıarıa. SÜl!llen- di Lilyesin ğUzelliği kendisini tabii bir 
de ta~ hatır bir k 

1 glbl idi. Yanak- (ÜJ\et gibi çarpmıttı. Bir iki defa altın 
da\b ... bir ınenek 1rtnız1lık, gözlerin- renkli saçlarım göz ucu ile gördü. İJte 
lı~ ~ 'llda le rengi b' . 
ı "trd guturla k ' ıçımli du- o zaman kulağı dibinde r.:uttasıl konut 
~le ~~· ~rd&Jıma &rıırk b!r tatlı- 1 makta devam eden miralayın ıöyledik 

l'tııı~tı 13• göhUne elmas bir rerdan lerini a.11iyamadı. 
Q • rllt.eı bir b · ı· ı. ~n" ,_ roı ı ış Cıgara içmek için miralay la birlikte 

'l\dı - "'Z h ~ fe &reketa· taracaya çıktıkları zaman genç m:.ihen 

11 ~; l(:nı~r~enın çer; b~ 18.l'liye kadar diı: 
~·ıcı b' erılll bö:vıe ~sı içinde dUl'-

lllı-.~k r ll'lanıara l l, bu ki.darca
Vel' aktı. Y a. kate1la1mad1ğ1 

~ı. ~· 4.1 ldeta • ,_ 
ec~ lr k&d ~ınu le 
\· eil lasa ının bu kad aybet.rnıı glbiy · 

~~~a ller7run hartçıar ıuzeı olabUe 
" kl'u ile 1 eyı bırak lıdeydl. Kız ya-

()1..ııt rtrı~ı~di. GUneı:&k kendisine 
tı l'akıa§ır~ llçl&rını IOıı ıııkları 
~. §~di en, VeYn ti l.Yd111ıat.ıyordu. 
h: bayı;e ki.dar hiç ~ediğini hf~tli tırıı}'allli bir Urpe ınııe karıısın· 

turıırıt }i'\ılr rdu. Gen rıne geçirdiğin· 
\1 lfta t.. • ~ ktı c~ C}'n be z•11: bır td . genç erke 

Ilı ıı, kendi ~aı ve tlrrıt a tle ıeJamladı 
trtlcı •ıne " •larıa ıUslU b' 
~ a beıc ,..zııııp ır 
\t dctind ledi. tı uıannııyaeağını 
>-e;.llin Len heınen :1 tema, etti fi an~ 
~t""- "'l'c.... .., ece&· . flf --.dı: -rıı b°" ~ını tanıyordu. 

~c ltbc~tcc •Ukrtn tıtti. O elini u 
ı ' Siı tUrrı Cttf ttle bakarak ha 
"'tıtd 0 Ctliba . · ' 
~ dli il '.11t•tcr \1 'b" 

'i.k ~lıdi,ine' ~ÖrüıtUı,a ı eı-tıiniz? 
~ l,.ı andı hıtlp ı ınü? 

tttt tlrı h tden ,, ı ~ . . 
t~l · 0 11u ı.ı •eı V .e •tıf bır mu 
bir 'Ilı b'ıc rrırt ~\l •ııaı· ~l\i büsbUtün çıl 

fıtı tdı Ci ı111 nas ı le 
bi 1\ i~inc · en~ n"l\ih ı . arıılaya 

) C>td ~lı atııllıı en:hs, kızgın 

~c~· ~li::~~or, :.~!~iY.di. 
t~~ ~lt~ .lclıe h !tddetle çarpı 
be~· ·~irı bu/Yetanuun tid-

tôı li(~ un scsıyle baiı· 
r. \lt\d lıltn b 
'~ç en t.. u "•ı· 
~llııu CtJt,tlc ~tııaııuıtı ıyeti genç kızın 
ltht hllil'o tı ~•ti ~ ~· &iizellifinin 
l l'a:•ullıtı t, tal'le b" 1 na döndürdü
,ll~ dıı, ~~l ltıltarın, ır bakııı. hafif bir 

'tı~~l>-: b<sl'lt lr~rınıaya lclfi ge 
~l~ o~ıı bir iı r llenı:ne men 
~ 0ııu ta. &<lanıının derhal 

Ct-'t b Oıctıı lll't.i.tak ıcylerden 
\ıl~d 'da b" ııtıı hlJd ltlraç kadın " 

e <>daya girince, 

- Lord Odlinin bir km olduğunu bil 
miyordum, dedi. 

- Öyle iıe tnıilterede \:unu bilmiyen 
yeglne genç si:r:siniz. 

- Ne ka.dar da gUzel ! .. 
- Ç-ok gilzel, çok mükemmel, çok 

zengin .. Her hususta eısiz bir kızdır. 
Hem lnıilterenin en mağruı kızı. 

- lngilterenin en mafrur km mı?. 
- Evet en mağrur kızı .. Herkese yu 

kardan bakar. Görmek istemediğini hiç 
görmez. Şimdiye kadar birçok ve en gU. 

zel izdivaç teklifle rini reddetti. Doğru 
ıunu söylemek lazım gel!ne ben bile, 
halin.deki azametinin ve asaletinin hay 

ramyım. 

-O halde Leydi Lilycsin "görmek 
iıtemedikleri" bedbaht olacak deıeni:r:e 

Veyn miralaya bunu söylerken kendi 
kendine de soruyordu: 

- Acaba bu lord km kendisini gör 
memi1 miydi? Yoksa .. 

-7-
'' İngilterenin en mağrur kı:r: ı !" 
Veyn, mütemadiyen bu cümleyi tek 

rar ediyor ve genç kızın gur urunu pek 
yerinde buluyordu. Bu ~msal&i:r: güzel 
lik, cazibe. incelik, ylikıek bir ünvan 
ve servetle de birle§İnce ortaya elbette 
böyle bir gurur çıkacaktı. 

(Devamı yarın) 

1 'l"f'i&Wd?IARIH 
825 sene ev'\fel bugUn 

Yavuz 
Selim 

70.000 kişilik kuvvetle Bursayı 
işgal eden yeğenlnin 

üzerine yilrüdil 

Mustafa Pa~a boğdu· 
rulduktan sonra 

cesedi pencereden 
köpeklere atıadı 

Yavuz :,,elim, ihtiyar ba.baat B:ıyeuaı taht 
tan lnmeğe mecbur ederek Edlrneye &'Önder 
mi§, ken4lai Oamanlı tahtına ıeçmifU. 

O vakit. aultanlık ıUlllealnln vazlyeU fÖY 
leydJ: 

Ba.yez!diı:ı eeklz otlu dotmuı Abdullah, 
Mehmet. SehlnJah, Alem§ah, Mahmut öl. 
mUtlerdi. Bunlardan Şehlnphm .U.ahmut, 
Alem, ahm Oaman adlarında birer otullan 
varJı. Bayezldln dlter iki otlu Korkud ile 
J..hm~tU. Korkudun çoeutu yoktu. Ahmedin 
Alleddin. Murad, Süleyman ve Osman adla. 
rmdıı dört oğlu \•ardı. Tahtı ele re~iren Se. 
ıtmln birkaç kızı lle Kefede vali bulunan 
suı~yman arlmda bir oğlu vardı. Şehzade 

Mabınudun Musa. Orhan ve Emin adlannda 
ki Uç oğlu da heaap edJllrae Selim tahta çık 
tığı vakit Ba.yezidln zUrrtyeUnden on tkl 
oehraze mevcuttu demekUr. 

Bunıar,ı yazmaktan makndJm~. Selimin 
Padi§ah olmakla mUcadele etmek mecburi. 
yetinde olduğu J&hatyeUert teb&rtlz etılrmek 
tir • 

btanbulda biat meraalmt haaırlıldan yapı 
lırken yeni p&dlfahuı KefedekJ oflu SWey. 
man da davet edllmlıtı. Onun reıııı oehlrde 
büy1lk bir hldiee oldu. Her tarafta ıeh&&de. 
nin ıellfi mün&1ebetlyle tenllkler yapılıyor. 
du. 

tıte tam bu eanada İltanbul umulmayan 
bir haberle çalkandı ... Şehade Ahmedin of
lu AIAeddin. babumro muvafakati Ue Bur. 
ıayı zaptetm!9, ıehrin 1Ubafımı1 tde.m ed._ 
rek halktan verıı &lmaf& bqlamııtı •• 

Selim bu haberi alır &Jmu derhal b_.... 
kete ıeçU. 11512 yılt 29 temmuz (ÜD.U 3215 "· 
ııe evvel bugUn 70.000 ktomk bir ordu ile 
AIAeddinln Uurlne yYrUdU. 

Giderken. Cemtn yaptığ ıgibl hiçbir şehza.. 
denin hudut dııma kaçamamuı için kUçUk 
.Aıya sahiline yirmi bet kadırga hareket et. 
tirdi. Bunlar, kuı uçurtJnıyac&klardı. 

Selimin bu tedbiri, rakiblerine k&flJ mUm 
ktin olduğu kadar tmansıs davranmak lıte. 

dlflnl göstermektedir. Padltahrn ptıtar 

kolu kumandanı Malkoç otlu Dur Ali bey 
dolml BurH Uı,.rliıe y1.lrUyerek AJ6eddlnl 
çıkardı. Amuya yolu Uzerlnde Malatya ve 
Darendeye kadar ta.kip etti. . 

Selim Ankara. Uzertne yürUmUıtu. Mak. 
nd.t Ahmed! yakalamaktı .. Fak.at Ahmet bu 
haberi daha önce alIJUt oldufund&ıı kaçnıa. 
ta rnuvatfak oldu .. 

Bu takiplerin en acı ve tbreUe okuA&CAk 
tarafı ıudur: 

Selim Amuyad& bulunan k&rdefl Ahme. 
din k&rıamı kaçırtmak için ıUvarller ıısn. 

dermtıU. Vezir Muatata Pqa, bunu haber 
aJuı~ derhal Ahmed! haberdar etti, tedbir 
atmasını bildirdi . .Abmet, k&narnın kaçırıl&. 
catmr duyar duymaz eon derece blddeUen. 
di. Stivartlert avlamak uıere yol Uzerinde 
pusu kurdu ve Selimin adamlarını muvatfa. 
klyetle avlayarak k&rTımı kaçırtmadı . . 

Padişah Selim Mustafa p~anm bu hlyane 
tini haber almııtı. Ateme ibret olacak flktl. 
de intikam atmak istiyordu. Vezirlere: 

- Fevkallde divan var .. haberini rbnder. 
dl. 

Babı hümayuna ıtrerı vezirlere hilttl 
tahlreler giydlrlldi. Yalnız Muıtata pqaya 
ılyah bir elbiH hazırlanmııtı. Elblae ıiydl. 
rildikten ıonra içeri ıönderlldl. Bu hali ılı. 
renler, manıısmı derhal anlam11la:'dı. Eaa.. 
aen talimatı aJmıı olan celllt vakit ıeı:lrmt. 
den Ur.erine ablıı.rak boğdu . Cesedi aok•ğa a. 
trlarak kö~!dere yem oldu. 

Muııtata pi.fa. Rum mUhtedlalydJ. Şehza. 
de Cemln idamı mUzalcere•I için Bayezit 
tarafından .Al,.ksımdr Borjlyaya elçi ôl&rak 
~öndertımı,,u . 1 ı,ıte Selim, ilk idam kararını 
bu ıeldlde ıören'erin dudaklarmı çatlatacak 

Tonton 
amca 

Ted~nrr ancın 

' -

Egoist 
insanlar ••• 

Gueteci arkadıpanm ijüıeyin Av· 
ni Kotanla Cemal bir oda~ otumıut
lar, çalı§ıyorlardı. Yanlarına ıirldim: 

- Yahu ... Lltif, nezih, belif, ha.ri. 
kullde bir hiklye mevzuu versenize 
bana .... 

- lhydi canım ... tıin mi yok Allah 
a~kını ? ... Kendin diltiln kendin buJ .... 
Bulamazııuı da nah ıurada tomarla 
frenkçe gazete, kitap ... Ouku; tercüme 
et, adapte et; bir ıeyler çıkar! 

Swatınu buruıturdum: 

- Aman ... Siz de' ... Bir itc yanımaı· 
sınız .. Faydanız yalnız yarenlik etmek
tir .•. Peki öyleyse.. Gevezelik edelim. ... 
Ne var, neyok ? .. Nerelere gidiyorau
nuz? kimleri görUyorıunuı? 

Hüseyin Avni: 
- Sergi ile metgulilm 1 • 'dedi. ı.. 

mail Hilsrevi gördüm. Ankaradan ıct
mit · Seni arıyordu. 

Malum kadrocu İsmail Hüsrev ... Be
nim ilk gençlik arudapm ... Moskova
da birlikte tahsil etmiıtim.. Pek aevc 
rim kendisini .... 

- Parası bolıa gelsin, beni arasın 
gezdirsin. Parasr yoksa yahut kıtsa hiç 
gözüme gözükmesin nafile 1 • diye orta
ya bir laf attım. 

Arkadaılarım ıüiüıtüler .. 
Cemal: 

- Alay diye ıöylilyonun ama , ta· 
hiti bir lif ... Belki bir ititen yabancı 
olsa, "am~ ne herif! parasız adama ıe· 
lam vermiyor!,, diyecek .. Ukin bütün 
insanlar böyledir. 

- Cidden böyle! ...• diye cevap ver· 
dim. • Ben de bu müraileTdenlm ... Afa 
o~lu Ahmet, kendi nefsini mUrakabe 
etmi§, kendi aleyhinde olan itiraflarda 
bulunmuıtu. Benim de ayni ceaırctim 
var. Bakın, anlatayım. Bizim ııruf ar
kada~larının hepsi bir°baltaya sap oldu. 
Meaell Sait Eıat, tıbankaaı iakenderi· 
ye gubeıinin mUdUrü idi. Sonra Hataydı 
banka kurmalı ıitti. Sınıfta onunla 
yanyana otururduk. Ankaranın meıhur 
bankacıları Fazıl, Muvaffak, Prenıeı 

Şiveklnn kocaaı İlhami, hep ııruf ar. 
kadaılanmdır. Bunlar, yüksele mevki 
aahibi insanlar.. Kendilerini nerede 
görsem: "Vaaay 1 Karde~im !,, diye ba~ 
larım. Gerçi hiç birinden bir şey bek
ledilim yok. Bunu da açık olarak 
ıöyliyebilirim. Ama, olıun! Mevkii 
içtimat ıahibidirler ya ... Buna lt bq. 
kasının mUdUrü 'ide ıene bizim arkadaı
Jardan Sallhaddindi. Onı da rutlayı 
ıımda, bir ıolukt.:ı "yeniden eaki muhab
beti eri tecdit,, ettik. 

"Bunlar yalnız bankaedann bri la1-
mı ... Mühendiılcrden, tacirlerden, mi. 
marlardan. hukukçulardan nice nice ço
cukluk arkatlaşlanm var .. Hepıinf ıör
meğe can atarım.. Nuım Hikmet de, 
ta küçüklükten, bet altı yatından itiba
ren arkadıtrmdı. ömrUmUn on kUsur 
ıenesi, ondan ayrılmaksızın geçti. Gerçi 
teıir altında kalıp beni - hık11.ı bul. 
dııium bir tıriziyle vaktiyle ıücendirdi 
ıma - onu h~la severim: bahusus "en 
yUkıek Türk piri,, diye not verdifim 
için takdir ederim. Onunla bu suretle 
bir hayat heraberllfim olduğu için 
bir nevi haz •duyannı ... 

tıte, bUtUn ıanrf arkadatıılrırn bu 
suretle maddt, manevi mevki sahibi ot
muglardır. Yalnız içlerinden biri kof 
çıkmıttır. Adını ıöyleyip de onu tet
hir etmiyeyim. "D .. diyelim .... 

-
kadar korkunç bir surette tatbik ettlkteıı 

aonra bef yeniçeri lcumandanıııı Buraaya 
gönderip orada mevkuf bulunan be§ tchza. 
de}1 getlrtU. 

Şe1iurleler tataııbulda bir rece hapaecUı. 
dikten ııonra birer birer bol1Jldulu. 

Niyazi Ahmet 

1 
"Bu çocuk, eayet hanaa, nahif, dal 

g ibi bir çocuktu. Onu hepimiz srver
dik. Bilhaaaa ben... Kendisiyle ayni 
semtte otururduk. Tatil günlerimizi 
beraber geçirirdik .. Birlblrimizin evine 
g idip ~clizidik. 

"Fakat nasıl oldu bilmem. bu "D,, • 
hayatta, müvueneıini kaybetti. Birkaç 
kere hapse girip çıktı. Ekseriya. yol
larda pejmürde kıbkiylc ıezer. Bir i~e 
koyarsın , tutunamaz. Manevi bir bozuk. 
luğu var; ruhan hasta ... 

"Ne :r:aman kendisine rutlnam. bir 
bahane bulur, bir lira ister. Bunun için 
de bin dereden bin su getirir. Yok fa. 
lanca yere tayin edilmit de yol parnı 
için birkaç lira eklik geliyormuı. Val
lahi de, billahi de doğru söylüyormuş. 
Hatta vesikaları "işte!,, imiş. 

••Bir verdim, bet veıidim. Birkaç ke
re başımı çevirdim, istiskal ettim, nasi. 
hatlere kalktım. Nihayet tenledim ... 
Şimdi nerede görüraem ka§larım.ı çata
rak başımı çeviriyorum. 

'Halbuki, nedir? ... DiltUnün: Nedir? 
Birkaç ayda bir kere rutlayıp bir lira, 
liç lira vereceğim ... Dif er arkadıtlan-
ma raıtlayınca: · 

"- Gel birader, §Urada bir bira içe. 
Jim! - diye yalvarmzyor muyum? ... 

"Meıele eski hatıralan canlandır· 
mak değil mi? Niçin bu eaki arkada§ı
rrun da ayni suretle ıönlünü almıyo
rum? Ben ki kılığı kıyafeti bozuk kim
ıelerle rezmekten hicap duyan insanlar 
dan değilim. Dilnyantn en bUyUk do~ 
landırıcrsiyle, en kötü insaniyle beni 
yanyana görseler, ayıplamazlar. 

''Kimbilir, bir cuetecilik iti ıçın, 
yahut bir roman tipi bulmak için dolıtı· 
yordum! - derler .... 

Öyleyıe? Neden bu ıavalh "D., ı 
katrı böyle istisna ıösteriyorupl? •• Yal. 
nız ben değil, bütün arudı§lartm ona 
kerşı yaka ıilker vaziyettedirler.. Dea 
mek ki. bu, iatiınıt bir hal ide delil .. Be
ıert bir ahlik ... 

• • • 
Birdenbire sordum. 

- Oluyor mu? 
-) .. 

- Yani, bir hiklye mevzuu haırrh. 
yorum da, bu haıırlamağa ıizi de işti· 
rak ettirdim. 

Beni o zamana kadar gtilümıiyerek 
dinliyen arkadaılanm i•Yri ihtiyati bir 
hareketle, başlarını kiiıtlanna eğdiler .. 

- Ah, eıoiıtler .... diye batımı aal. 
!adım. - Bak, henü• dUtmediğim halde, 

hir mcnfaatiniı dokunıuiındın korku 
yonunu•. Ya düıaem? Mauallah .•• 

(VA· Nt\ \ 

Parmaklığı 
elektrikli 
sinema 

Mersin beledlyeşl 
vaziyeti tavzih 

ediyor 

• 

Mersinde bir ıinemanın, beda vuı 
aeyireilere mini olmak içtn parmaklık· 
tara elektrik cereyanı vermesi yüitlnden 
bir zavallının öldü&ünU ı % temmuz ta. 
rihli aayınuı:da yazmııtık. Mersin bele
diyesi bu yazımız üzerine yolladığı bir 
tavıihde töyle demektedir; 

.. Filhakilca bu bldlae ıaıeteniıde 

yazıldıtı clbl ohnuıtur. Bir parmakhia 
cereyan ••nnek. kontrol ediletnlyecek 
ve 16rtlhneai kabil olamıyacık kadar 
&izli blr ittir. MUtecaılrlerl tı•1tif e
dilmiı ve evrak adliyeye intikal etmlı
tir. Bu hldiacılde ıinema Ye ıJelrtrill 

telisatınm belediye ve uir allkab ma· 
kamların bir hataaı yoktur.,. 

Ayni havadiı içinde l1cl de deniıde 
boiulma hldiaeıinden babıetmlttik. 

Menin belediyninin yoDadılt mektup
tan bu kazalarda beledlyenbt herhancl 
bir ihmali eseri mavcut olmadılt anlatıl 
mıktaldır. Bu kazalardan birinde bolu 
lan adam bir urhottur n denbln boyu 
geçmiyen çok aıi bir yerinde 11rf aar
hoıtutu yUzUnden bofubnuıtur. Diler 
kaza iıe belediyenin kontrol utlhf yeti 
olmıyan bir mmtakada vukua &elmiş. 

tir. 



Galatasaray bayramı 
Cumaı lesi günü başlıyacak olan. bayı am üç gün devam edecek 

GaJatuaray Jdübtl 33 Uııcil ııenei devriye_ 
'i müııa.sebeUle büytık blr spor bayramı h&
zırlanuş olduğunu evvelce yazmıştık. . 

Galatasar'.lylılar bayramlarının çok zcn
bin bir pro.ı;ramla ...-e muntazam bir ıekilde 
yapılabllmcııi için aylardanberi uğraşmak. 
taydılar. 31 temmuz cumartesi günı.I bqla. 
yacak olan Galatasaray bayramı 1 ağustos 
pazar ...-e 3 ağwıtoa ııalı güııleri dev&m ede. 
cektlr. 

Program 
31 tenımuz cumartesı günü: KlübUn &

bekteki denizcilik §Ubeslnde. 
1 _ Deniz bayramının açıll§ı. (KAmil E

tem) Nal 15 •• 
2 - Galata.saray _ Beykoz arasında su 

topu aaat 1:5,15. 
3 - YeJken yarıılan saat 15,20. 
' - Atlamalar aaat 16. 
IS - Yüzme (küçükler araamda) saat 

16,25. 
6 - Dörtlük klA.aik tekne yarııları {kU 

çUkler) 11aat 17. 
TaJWm stadında: 
1 - 100 metre aaat 15.lS. 
2 - 800 metre :ııaat 15,25. 
3 - 110 met.re saat llS,40. 
4 - ~ metre :ııaat 16. 
ıs - Uzun atlama aaat 15,15 
6 - Sırıkla atlama saat ııs,4~ 
7 - Voleybol maı:ı ııaııt 16,30 
8 - Galatasaray _ Beyoğlu halkevl bltıket 

bol saat 17,llS 
9 - Yunan takımlle güreı mliaabakalan 

saat 18. 
l ACUSTOS 1937 PAZAR GüNO: 

l!Sebek denlzclllk ıubeslnde: 
l - Kandilli _ Rumelllıiaar araamda yüz. 

me yar.ııı saat 8,30. 
2 - Beykoz _ Bebek a.raaında dörtlük 

klA.aik tekneler yanıı aaat 10. 
Taksim atadmda: 
1 - BUtlID ıubelerin iştiraklle geçit res. 

mi sa:ıt H. 
2 - 100 metre kızlar sa.at 15. 
3 - 200 metre saat 15,10. 
4 - 1500 metre aaat 15,30 
ıs - 800 metre kızlar saat 115,tO. 
6 - 400 metre saat 16. 
7 - 4 X ıoo bayrak kızlar aaat 16,1 ıs. 
8 - Balkan bayrağı. 
9 - Yüksek atlama aaat 115,10 
10 - Cirit atma 11aat 115,45 •• 
11- Galatasaray _ JıCatbuat tekaUUerl 

futbol maçı saat 16,30, 
12 - Halat çekme (kara ve deniz ııporcu 

farı aramnda) saat 17,15. 
13 - Galataııaray _ AdınJra aa.at 17,30 
H - Bebek bahçe.sinde ınJaafir ııporcular 

§ere!lne gardenp8ıf1.l saat 21. 
2-8-937 !PAZARTESİ GüNO: 

1 - Taksim ı.taJında Yunanlılarla (Üreş 
mü.sabakalsrı !fal 20. 

3 - Sı\ I.I GONtl: 
1 - Takslt}'I <Stnıtmda Admlra _ Takvtyell 

Galatasaray futh.:>I maçı .• 

Admfra takımı hakkında 
mal O mat 

Ad.mira 1928, 1932 ve 193( senelerinde 
Viyana kupaaı maı;ıannı kazanmqtır.. 7 
kere Merkezi Avrupa kupaama itUrak et. 
mi§, 1928 de dömltlııale ve 193( te de finale 
kalmııtır. Geçen mevatm yapbfı turnede 
lakenderlyede 10.2, 4.0, 7_(, galip Ka.hlrede 
6.0, Port Saltte 4.2, Suriye milli takımına 

8.2 ıaııp gelmlıtır • 
Malt& adaamda yaptığı ıs maçı da kazan. 

mıı 7 gole kartı 42. gol yapm11tlr. 1934 Jıler 
kut Avrupa kupaauıda Rapldl 8.0 ~IQp 
etmı.-. lnglllzler:ln meşhur Huddenfleld 
Tovn takımı De yaptığı maçı 3.0 kasanmıı. 
tır. Polonya ınJllt takımına •-o. Olimpik dö 
Marseme takımına 11.2, Danlmarkada 9.1. 
Romıpıyada yaptığı maçları 6.2. 7.2, kazan. 
mııtır. Admlra takımı beyaz pantalon, al. 
yah beyaz çizgili forma giymektedir. , 

Oyunculann talmlert: 
l.l P'atzer: Kaleci, %7 ya.şmda, 28 defa 

lıe.}'l" ·•-ıneı, halen Avusturya mim takımı. 

Sol muatn11 Kl.acl 
2 .. ) - Anton Schall: Sağ müdafi, 29 ya. 

ımda H defa beynelmilel, evvelce bir çok 
defalar muhactm oynamıı ...-e gol rekortmen. 
hğini kazanmı§tır. Me§hur Harika takımınm 
belli b8Jh oyuncuııudur, müdafaa haltında 
fevkalı\de mu\'aflak olmaktadır. 

3.) Otto ?rlariachka: Sol müdafi, 25 ya.şm. 
da olan bu oyuncu Viyananın en iyi müda. 
tileri aruında yer almaktadır. 

4.) Frledrich Klacı: Sol muavin 18 yaşın 
da olan bu oyuncu Avusturya tutbolünde 
büyük bir istikbale maliktir. Muhacim ola. 
rak ta oynamaktadır. 

IS.) Hahn Vllllbald: 29 ya,şmdadır, takı. 

mm merkez muavlnidir, Merkez! Avrupa 
kupuı maı;lart dolayuılle Favoritner takı

mından alınml§tir. 

6.) Urbanek Hana: Sağ muavin, 26 yqm. 
dadır, takımın kaptanı olan bu oyuncu 18 
defa beyneJmllel olmuştur. Son dUnya p.m. 
piyonluğu maçlarında oynamıştır. 

7.) Vogl Leopold II. Sağ açık oynıyan bu 
oyuncu 26 yqmdadır, ' defa bcynelmllel ol. 
muıtur. SUraU ve kuvveUi VUTU§larllc meş_ 
burdur .. 

8.) Hahnemann Vilhelm: 24 y&§ındadır, 

Viyananm en iyi sağ içidir. Çok sert ve hır. 
çm oyunu ile tanınmış olan bu oyuncu, 11 
defa beynelmJlel olmuş, en çok gol atan bir 
oyuncudur. 

9 .. ) Stolbcr Karı: 29 yaşındadır, Viyana. 
nın en ince ve teknik oynıyan bir merkez 
muhacimldlr. 15 dela beynelmilel olmuştur. 

10.) Schllllng Franz: 26 yaşındadır, Avus 
turya ve Vlner .spor takımlarında çok mu. 

iÇERiDE: 
• Son 24 saatte ıehirde 18 tifo vakaaı gö
rülmüştür. Haatalığın V.,vakkut Jevresin~ 

girdiği görülmektedir. 
• Belediye, ıerbetçilerl ıehlr suyu kullan. 

mata mecbur tutmuıtur. • 

• Belediye mütemadi bir ı;alışmadan eon. 
ra Kumkapı aahillerlnl tamamen temizle
ml§tlr. 

• lktıaat VekAleU ucretU memurlar hak_ 
kında verilen Vekiller heyeti kararmm d'!. 
Jlttirilmeainl latemiıUr. 

• Deniz lıleri müste§arı Sadullah Güney, 
lıtanbul limanı projesini hazırlayan İngiliz 
mühendislerle birlikten dün akşam Zongul
dağa hareket etmiştir. ZOnguldak ve Ereğli 
llmanlan aarl bir tekle ıokulacaktır. 

• Ankara Ticaret odası, ha\'ayicl zaruriye 
ınaddelerlnln doğrudan doğruya mUatahsil. 
den müstehllke verilebllmeııl için yardım 

edilmesini btanbul odasmdan istemiştir. 
• Belediye bazı uygunsuz kimselere melce 

olan ve plı bulunan hamamları kapatmağ.ı 
' lbqlamıştır. -

• Belediye memba sulan satış depolannı 
ılddetle kontrol için eınJr vermlttlr. 

• Jılakalle Sultanı dün Mı!lr yollle mem. 
leketlne hareket etmiştir. _., 

• Benzin ve petrol fiyattan hakkmdakl 
rapor İkt.ıaat Veklll taraflndan tetkik edil
mektedir. 

• Dtln toplanan Ticaret odası mecllıl Bor. 
ea heyetine _ oda namına - Murad Fortun 
ve Ziya Tanen ıeçmlttlr. 

• Dtln öğleedn 11onra Emniyet umum mil. 
dür muavini tzzetunle Emniyet mUdürU Sıı... 

Uh Kılıç, müddeiumumi Hikmet Onatı ma_ 
illl•ıd&.la ayan' ~k pollateki adi! l§lerln 

au- ... laldıır gdrU§mUşlerdir 
......... ada .. lbrtıı.net eT!lertnd"' yapı_ 

lacak olan iki mendlre~n )'ll!\nlan tıu:ırlan
ınıfln'. 

• Sıhhlyıt Vekili Refik Saydam dün Kızı1 
ay merkezlerile oyun klğıtları ve Afyon 

Merk1~ muhacim Stoibcr 

Sağ müd.a/f. Schacl 

vaffaklyeUer kazanml§ bir oyuncudur. Soliç 
oynar. 

11.) Kogal L 24 defa beynelmilel olmuş, 
27 y&.§ında, takımın en maruf ııolaçığıdır .• 

Yunanlılar bugün hareket 
ettiler 

Galatasaray klUbünüıı bu haftaki bayra_ 
mma lıtirak edecek olan Yunanlı aUeUerl~. 

Karahiııar maden suyu ıubelerlnl teftiş et.J 
mi§ tir. 

• Ufakta Murad dağında bir orman yan.~ 
gını cıkmıştır. Söndürülmesine çalııılmakta
dır. 

• Hamldiye mektep gemisi dün Teklrda. 
tını ziyaret etmiştir. 

• Belediye halkın susuz kalmaması tçln 
kapatılan kırk çeıme ve Halkalı çe,melerine 

terkoe suyu vermektedir. Bu 11uretıe 11>0 çeş. 
meye terko.s verilecektir. 

• Karabük fabrikası müdürü lhpkinsan 
Londradan gelmlıtir. KaTabUk fabrikasının 
temelleri bltmi§ ve inşaata başlanmıştır .. 

• Türk - Irak mUşterek §lmendlfer hattına 
alt tetkikler ikmal edilmiştir. , 

• Üniversite bina.sının cephe.si son zaman_ 

larda harap ve kötü bir lıal almıştı. Bu ...-a. 

zlyet üniversite ile kablll telif görUlmediğln. 

den derhal tamirata ba§lanma.sına karar ve_ 
rllmiştır. 

• Tabii.siye umum mlldilrlUğü gördüğü ıu. 
zum üzerine acilen ıablllerimize iki deniz 
feneri daha koydurmağa karar vermiıtır 
Bu fenerlerden biri lzmlr kara bumuna ve 

PERŞEMBE 

TEMMUZ - 1937 
Hlcrl: 1356 _ Cema.ziyclevvel 20 

I<:ara erik fırtınası 
Güneıln dofu,u GUneeln batı,, 

4,53 10,28 

Vakit Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı lmsısl 
3.oa l.tıo 16,16 19,28 21,21 2,49 

Güreş yılctızlaruruı11 
kandırmak istiyorlar/ 
Sabık güı eşçi, Uihik spor müteahhidi zıb~ 

Çoban Mehmet, Mustafa " 
Mersinliyi Amerikaya 

götürmek istiyor 
Birkaç aydır memleketimizde bulunan A

merikalı güreşçi Bul Kumar ve onwı me,. 
bur menecerl sabık düııya şampiyonların. 

dan Ziblsko memleketlerine dönerken en iyi 

Türk ı;Ure9çllerinden bir ikisini de götürmek 
istemektedirler. 

Profesyonel pehlivanlarımızdan başka 

milli gtireş ·takımnnızm &ZMına da ııbu hu
susta müracaatta bulunmuılardır. 

Güreşin eski bir kurdu olan Zlblskonun 
hem yanında}<! pehlivan Kuman gUreştıre. 
l'ek birkaç para kazanmayı, hem 1e kendi_ 

ne mlistakbel SPrmaye edinmeyi akim& ko.. 

Yarak bu seyahati yaptığı böylece anlaşıl. 

mış olmaktadır ...• 

Yıldızı sönllneeye kadar birkaç ı'!nl' dur_ 

mactan dinlenmeden güreşler yaptıracaty ve 

bit' de kemer kazandırıp, kaybettirdikten 

sonra bir köşeye atıvereceği pehlivanı llf"Ç

rnekte mahir olan Ziblsko, memlek•timlzln 

de en kuvvetli ve en çok sevilen Uç pehllva. 
nma mUracaat etmi§tir. 

Bu '1!reşçller başta Çoban Mehmet olmık 

üzere, BUyUk Mustafa ve Mer11lnll Ahmıot 
tir. • -

İşittiğimize güre Çoban Amerikalınm pek 
cazip görUnen teklifini reddetmiştir. Mus-

ta.ta ile Mersinli Ahmedfn ıse henüz karar 

'\'ermedlklerl ve mütereddit bir halde bulun. 
duklan söylenmektc!dlr. 

Mersinlinin bundan sekiz dokuz ay evveli_ 
si de profesyonel olacağı rivayeti çıkan!. 

mıştı. Fakat hamdol11un tahakkuk etmedi, 
bugün TUrk kuşunda vazife alan Ahmet, klU 

bünde antrenmanlarına devam etmektedir. 
Değerli gürcıçtıerlmlzln, Zibiııkonun ortaya 

koyduğu dolarlara kanıp eergtizefle atılma_ 
yacaklarını temenni ederiz .. 

güreşçiler bug1ln Pireden hareket etmJıter
dir .. 

Yunan gi.lre;, takımı IS6 kiloda: Birl11 ın 
kiloda Sallls, 66 kiloda Mlkroploı 72 kllod.ı. 

Marku, ağırda da Çardı.sten mürekkeptir. 

ikincisini de Sllltkede Provanaal ada.<ıına ko. 

nulacaktır. Birinci fener 12, ikinci fener 10 
deniz milllk olacaktır .• 

• Sıhhiye VekAletl sıhhi müzelerin me11ai. 
sini bugUnkU modem hıftzııııııhha eauların:ı 
göre tanzim etmeğe karar vermittir. Bunun 
için her vlllyetten ııhht mUzelerln bulundu. 
tu yer, kimler tarafından idare edildiği, 

muhteviyatı ve gUnlUk ziyaretçi adedi hak
kında maHlmat istenmiştir • 

DIŞARIDA: 

• Yunanlstanda sıcaklar çok ıu1.mııtır. 
Atınada hararet 40 dereceye çıkmaktadır. 

• Almanyada tekmil hububat latihsalltı 

kontrol altına alınmıştır. , 

• General Dillin yerine, FillaUn ve f!lrkt 
Ürdündeki lnglllz kuvvetleri bqkumandan_ 
lığına Vanel ağustos aonlarma doğru Flllıı. 

Une gidecektir. 

• Lehistan Na.syonallstleri reisi Koc'a 
karşı yapılan sukast eanaamda ölen şah11ın, 
Krotoşln eyaletinin Rozopol köyünden ve aa... 
bıkalı e~ha.stan Vojcfaek Bfeganek olduğunu 
teeyytld etmektedlr. Vojclaekin ıulkaat Uze. 
rlne derhal tevkil edilen karde§l .Jan Blega. 
nek de vakada methaldardır • 

rıbtl" 
Zibesko ve Kum.ar /st<J 

geldikleri gilıı il 
i Yı mi altı vııauel 

26 stad 
yapllaca~,f 

Men •• ~ .. .:lın uemeıı her ıarafıll~ 
lışmalarını umumi surette canlall ti 
evvelce ...-erilmlg olan kararıarı.ıı ,,ıı 
bir program dahJlinde muntaZaJ11 ,_ô*ı 
edilmektedir. Haber aldıgımızıı.di'('lle ""';! 
tabya, Kastamonu, Konya, .ıı: '(11',,1 
vlllyeUerdc geçen sene inşsS~• t41 ".I 
ve 80 binle yUz bin lira ar~ ~J 
rafia çıkacağı tahmin edilen . 8:"...ıs1~ 
devlet tarafından verilecek tAP"'" 

ikinci kıamı da gönderitmişUr • ,.fiil 
Ka.sratının bir k111mı ınahaltl 1,r 

tara.tından temin olunan stad)'ll: ' 
seneden iUbaren beş sene zıırfIJI ııer t41 J 
cak ..,.e yüzme havuzlariylc ııcr~ ı'..1 
poligonu, kogu sahası ..,.e diğer arıtl ırT.; 
ruıı ihtiva edecektlr. Stadyuın1 s,tfJ,,ı.r"'-' 
dan ve açılarak çalışmaya ıısşl d.ıı' ~ 
ıonra bugüııkU spor hayatıntll .ılt>.,ı 
canlanacakğ"ı ve memleketin 26 '~41 
Ç&llfmalarla 11por zevkinin ııalk • Jf 
inkişaf ederek her tarafa )'a)'1ı•c 
siz görUlmektedlr . bl 
Yeni bir spor~~~ 
lstanbulda liman işletme 1 ış ~ 

spor klübU kurınağa karar ,.crııı 
nu memnuniyetle öfrenmekteY1~eıı· ~ 
Tanmmı§ spor amatörıerl~ıl 

nin müdür mua...-lnl HAmld S ·çJıl rJ1 
olmak Uzere bu f§le uğraşmak 1 _ıf 
ayrılmıştır. ~· 

lı 1d' Bu yeni teşekktll şimdiki a 
18

cs1'-
llk, tenis, ve futbol ne meşgul ~ıııı! ~ 
halde yalnız bir deniz k!UbU şe , 

trr. fi 
Yunan atıetl~, 
lngilteıeden s

1
o:, J 

Paı ise gitti JJ1°"1'/~ 
Londrada lngiltere aueuzın il'• pi ,. 

rma iştirak eden ve bir birln~ııl~_.1 
kincilik kazanan Yunan ~ 11,t"" 
yirmi.sinde Londradan Partse .~ ~ 
ml§lerdir. ~x 

Sllls, Mandlkaıı, Klryakidls \fl!IJ1 y ,,/ 
loıtan mUrekkep Yunan atıetl:ı; ~jl'J 
Pariıte sergi turnuvasına da ı1 ıı.tıS'cl"~ 
Sillaa ile Mandika.s Paris maçl ,., <1 

ra tekrar tngiltereye gidecekler u" 
de yapılacak olan beync!mllel J1I • Polonya tabiyetlnde buluııa.n iki Alman 

Varıo...-ada casusluk ııuçile tevki! edilınlftir. 
• Bir Amerikan filosu SovyeUerin Viladl

vastok limanını ziyaret etınJıtır. 
• Mekslkada bir zelzele olmuı, bir köy 

tamamen yıkılmış 17 ki§! ölmU§ ve 30 kl,ı 
yaralanmıştır. 

da tıtirak edeceklerdir . pi 
Yunanistan ati~:~ 

takımı gençleştil~ı 
Yunan atletizm federasyonıl 11~ 

genÇle§tirmek ve kuvvetini JI'l
11 

r· -
tezyit etmek için uğraşmakta~çe' J 

• Romanya.da Targuaana haplıhanelinde 

isyan çıkmış ve gardiyanlar 11 kürek mah_ 
kClmunu öldürmek mecburiyetinde kalmı,. 

tır. 

• İnglltt'renln meşhur Momlng POıllt gaze. 
te.si 250.000 İngiliz lirasına Dcyll Telgrıııf 

gazetesi sahibi tarafından satm almmıttır .. 
• Şimal buz denizinde bti~1ik bir Norv~c; 

hRlinıt 8\'l gemlııl hatmış ve 24 kişi boğul_ 

muştur .. 
• Bir Rotanda tayyareıl düımuı. ııs kl§i 

ölmü~tUr ... 

Federuyonun antrcnörU Si y.~ 
yakından alA.kadar olınaktadır, ,,t. 
tün Yunanlbtanda uzun bir SC~ 
ve yeni elemanlar bulmuştur. 1~1 

Antrenörün &özlerini yazan (fll,~(11 
telerf: mükemmel bir maratafl ~ 
bllglıl noksan bulunma1arınıı 
metre atlayan Uç adımcıtar I< 
birçok ııUrat ...-e mukavemet 1C 
lunduğunu haber vermektedlrlt" 



• 

1 ':lı 
gııı 

!Jlf 

Tifo 

Hem ti/ o hem yangın 
~l\I) iki tehlike birden ... 

gaJtıda eedidiye 
k0 kaktaki, ahır 

~ s..~,. aldırılmalı. dır ' 
t... ~ır~ r &rttıltça e 
... ,Ot tdan h 1 ftlahatı~ . . . 
~ ... • 11tı .. akın Çekti~· aralarında. Beledıyenın mahalle aralarını bu pıs 
tı~ıı r, ~\in tYYcl l.iı g

1
.' IZıp da ar· ve musibet ahırlardan halas etmesini bir 

tcı- cı ltıt e tde b 1 d. Si(b_ .. ııiıtilt ~araaını b .. e e ıyc defa daha ıöylemeğe mecbur oluyoruz. 
lc":"fl( b· ' aır rtıu"dd u ıutunlarda Hükumet köylerde bile insanlann o. 

.rt · ır fı et 
(i, 'lfltJt rıncıl\ın b.. . evvel de Be· turdukları yerlerden ahırları uzaklaştır 
. ~ ~- "e Pia '- Utün bir k 
lt:.Clcbıcdc •okuya bo~ tnahal- mağa çalışmaktaclır. Acaba her es 
t~lilt "'"'rtk bunu ,_ &an ahırın- "malımdır,, diye evinin altını ahır gibi 
'{., • 4J" n ııı:ald 
>ttt,t~llda ot:n l>angaltıfd ırılrnaıını iı. kullanabilir mi? Sanırız ki belediye ni. 
~~c ald ~anlardan a. Altınbakkal zamnamesi de, hıfzıssıhha kanunu da 

tııı .... ~kaıd 1 
• ~tğet ;tun bir şik1- buna müsait değildir . 

tıı~ta,,nda Ccdidi"e •ntlltıda Al-
' "'l\ıL l .r Bole ;; • 
.._.~bir· oturan h· •Eıının 130 
~ 'h 1 'ah' 4.lillı' • 
lıt li ır l'•prtı ıbi olduğu ıtrı. Şanoğtu 
~ .. }'o~\l 

1 
'!, bura..ı- evın alt ka-

vrcr 1 ll ""' ~ 7 b 
"l t 11ldcn unun ı_ - eygir 

•ta b do11 1tır11ı d lıqh. n 1.11 Up kal ın a insan 

~-~"~it •ra::~İrinci ,:~~f\~•ngaltı gi. '? ;ıara lth ~bir tYin b· ~r semtinde 
•lttt •ıa ed'l ırınci katının 

dGrı'llt btllt bu bir~ cc.eiini kirn u
)ttt \ilut\t •nda.11 b· •ltıkattir v c d .. 
ltN.t'-~, .. "'. Ôtlcdi~r ltıırtır lıhhat muün 

·"' Jl' ·• !ıltt .r 'Ye · -~ Etaliltıcr· >'tt ttrtı· ~ıdip bu vui. 
İıı~~ \> ı ~L.. •ıtır B b 

lıltt ~ '-'U #~\inden • u eyıir. 
llı"tt\ı ı~iıt :onılrc, ı· etrafı kolcu 

.. r, •tınıı •ncıc b 
ı Qlt 'l!lıı b· u civan 
~ ~bl.lltdt • ır htlt ıok

t oıdıt rı n, d tifo Çılctı 
lit lıı t" crcct lını da bakı 

81 r gazeteci 
arkadaıımız öldft 
Genç .gazeteci arkad8fl&rımızdan Avni 

Tutuı dört aydır mUptelA. olduğu hutaııktan 
lyileoemlyerek vefat etmı~tır . 
Aynı zamanda hukuk fakUlteı&nde tahsili. 

nı ikmal etmekte bulunan Avni Tutuı, muh. 
telif garp lisanlarına vakı! kıymetli bir 
gençti. Cenazesi bugün saat 11,30 da Alman 
ha.ııtahaneslnden kaldırılmış ve arkadaşları, 
nm röz Y&fları arumda Feriköy mezarlı~ı. 
na defnedllml11Ur". 

.Allah rahmet eyle!in. 

Cocuk haftası 
Geçen bllmecemizln 

hal şekli 
10 Temmuz tarihli bilmecemizin .. teli> Ot ö11.. ltıcl'un b' • 

h.i. q\ı 'h or. U11dt bi ır Fela. halli: 

' 
ıı;h..., 'tt" ,· . r kat ldıha te· H d "'cı ·• er parçasın a 1

St•r~ 'ıı ~!lt lthibi b" bir ev ve bir de 
l d ~~llı;" 0tltrl :. hayli ot da ıu çeımeıi bu • 

'>t 1" tttiılt . >'•rı•r tr kıvtl:ım lunmalc flt'tiyle ı-
lı~ Ol\a t~ıtrıl:• hiç fd0~ lıu civarda 
,>"orı~ot dt r bıınun lrııaz mı? Be. 

) ftr}Qll~ v buıune kadar 
arrtıaınıı bulu-

raziıinin nasıl tak. 
ıim edildifi a,atı· 

.daki resimde görülr.ı::.:tcJır. 

Bu bllmecemize gelen cev~pların hiç 
birisi doiru ~ıkmamııtır. 

• • 
Portercole şehri ve kalesi Barbaros 

tarafın.dan zaptedilmişti Bu kale çok 
güzel ve metin olduğund<:.n içinde bu -
lunan üç uzun tunç top ·ıe demir top -
larla beraber, Paşa, efendim Fransız 

elcisine verdi.. Efendim ile Capane baı 
rahibi, topçunun tahrip ettiği y~rierj ta. 
mir ettirdiler, bundan ba}ka •bir takım 
toprak istihkamlar yaptırdıta:. Kalenin 
içine Fransa Kralı namına bir garnizon 
piyade koydular, cepane ve erzak bırak-
~a~ . 

Haziranın on ıtiçünde. Salah Reis, 
buradan ayrılarak Siennelilcre ait olup 
kara.dan on beş mil açıktan bulunan 
Gig1io adasına gitti. Bu ada meskundu • 
Mevkii çok metindi. Kalesi daha metin
di. 

Salah Reis, iglioya 40 1'adırga ve çek 
tiri ile gehni~ti .. Bu yeri muhasara etti. 
Bunu gören halk kaleye sığınmr~tı. Sa. 
lih Reis gördü ki, bu ka.dar az adam ile 
kaleyi zaptetmek imkansızdır, Porter -
colede bulunan paşaa bir çektiri yolla -

dr. 
Haziranın on beşinde, sabahleyin pa. 

ıa 1 O kadırga ile hareket etti ve Giglio
ya gitti. Gelir gelmez karaya bir miktar 
top çrkarttr. Ve kalenin dövülmesini 
emretti, ayın 17 inci günü ~aat on iki
de Giglio kaleıi Türkler tarafından 

hücum ile zaptedildi. Kadın, erkek ve 
çocuk, 632 kişi e&ir alındı. (Burada J. 
Maurand'ın el yazmasını.fon en aşağı 

yine bir varak eksiktir ki bu kısmın, 

donanmanın Giglio ada~ından Civita • 
vecchiaya kadar ve kilise hükümetleri
nin boyunca olan seyrinin kayıtlan 
bulunması lazımdır. Andriani nakleder 
ki: Gi.:lio şehri ile kalesinin zaptından 
sonra gemisinin başını Civit3vecchiaya 
çevirmiş, kilise hükümetleıinin top -
raklarına hi çbir tecavüzde bulunma • 
mıştı. 

Segni ise. Barbarosun bu garip va -
:ziyetifne taaedJ!' eder, ft, t>ıı.panın Bar 
h~rosa muhteşem hcctivcler tak:Hm cttİ· 
fini rivayet eder~!< "o :suretle ki. Papa 
ile Barbaros, birer eski dost zanne • 
dilir,. der. 

7 

18 inci asırda düşmaıı gemisine abo~da olan bir korsaıı geminin mu
rettebatı hücum ederlerken 

nan bu adalar gayri me:>kundu .. 
23 Haziranda, sabahleyin kalk borusu 

ile donanma hareket etti. Meşhur Na
poli şehrinden 20 mil mesafede bulunan 
İschia adındaki diğer bir adanın yanına 
vardı. Bu ada çok büyüktü. Ve mcskrtn 
dü, münbit idi. 

Marki de Vasto bu ad~nın sahibi bu. 
lunuyordu. Sekiz kasabası vardı ki en 
büyüğünün adı İschia ici!.. Bu kasabada 
bir kale vardı ki, adanın arıızisi gibi,':ı. 

rr::istahkem, metindi. amanmın bi~ S?k 
kısmını, hazinelerile beraber Madam 
Limarkiz bu 'ltalede geç:rirdi. İscnia • 
nın şimalinde üç mil mesafene bulunan 
bir limanda, ki adanın büttin mahzen 
ve .depoları orada idi, Salah Reisi but • 
duk. Salah Reis, bir gece evvel adanın 
bir çok kasabalarını yai<mış ve muhte -

lif kadın, erkek ve çocuktan mürekkep 
2040 esir almıştı .• Donanma bu lschia 
kalesinin önünde bir müddet yalpa ede-

ı ek .durdu. sonra} her nevi ~~v~larının 
bol ve çok güzel bir ada~!~ P. 9ç.i a Q 

adasının kasabası altında demir atmağa 
gitti. Bu ada düz, ve kafi miktar.da bü. 
yüktü. Bana söylediklerine göre Marki 
de Vasto'nun arazisidi::-. Kaleden bir 
mil, Napoli şehrinden on iki mit u::ak
tadrr. Bu adada Napoli asilzadelerinin 
gayet güzel bahçeleri vardı. 

25 Haziranda, sabah!eyin, donan -
ma Procida adasından h:ırekct ederek 
Pan:zzole ile Bües arasır.da demir attı. 
Karaya ilk çıkanlar bir takım levantin. 

~ler oldu. Barbaros Paşa da ,donanma ile 
Ponzzole önünden geçti. Ve şehirdeki· 
lcr Paşanın kadirgasına bir top attılar. 
!Paşa gazabe geldi. 

l)erhal kadırgasının baş tarafını şeh
re çevir.eli. Diğer gepliler de onu taklit 
ettiler. Şehrin üzerini bir çok top attı-
Jar. • 

(Devamı t:ar) 

Memurluk müsabaka· imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak Uzc. 

re müsabaka imtihanı açılmıştır. - • ' 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep · mezunu olmak ve yaşı 18 den 

aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttrr. 
(Bu ya.ıtan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel memur-

luk sınıfına geçemezler). " 
Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları için bir · 

aen~ devam edeoek olan staj müddeti .zarfında orta mektep mezunlarına 30. orta 
ticaret me!ttebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek 
tep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesiyle müte
nasip surette ücret verilir. 

iyi derecede yabancı idili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan--az olma
mak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffa1c olanlar, yirmi li· 
radan aıağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla tekaüde tabi daimi 
kadroya alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Ayfun, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Diyarıbekir, Denizli, Edime, Edremit, Erzurum, Erzincan, 
Eski§ehir, G. ayıntap, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kü
~ahya, Gireson, Malatya, Maraş, SamsunOrdu, Uşak, ödeml_ş. Sıvas, Tokat, Trab-
1\Qn, Van, Yozgat. JUbclerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için 19 
ve 20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunları için 23 ve 24 Ağustosta saat do 
kuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve istanbuldaki imtihanlara ,,rta mektep mezunları alınmıyacaktır.) 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi venikalar arandığı ve nelerden imtihan yapı

lacağı yukarıda isimleri yazılı §Ubelerimiaden elde edilebilecek izahname1erde gö
rülebilir. 

isteklilerin müse>bakaya iştirak edebile ::ekleri mahaldeki banka şubesi müdür 
lüğüne ve Anltarada bankanın personel ·11eri müdürlüğüne 18 8 193 7 tarihine 
kadar müracaat etmeleri lazımdır. .(4673) 

• 



9 yaşında muharrir ve 
11 yaşında şairlerin 

toplandığı yer : 

r 

Florya ilkmektep kampı! 
Küçükler burada o kadar mesut yaşıyorlar ki 
artık eve dönmeği bile istemeyenleri çok! 

Bu sene lstanbulun muhtelif yer • 
lcrinde kurulan ilk mektep kampJan 
i~inde en gü7.ellerinden birisi hiç ıüphe 
yok ki, Floryada kurulmuş olan kamp 
tır . 

Tren yolunun gerisindeki sırtlarda, 
genig ve muntazam çadırlar, içinde 

\ 

sığınmış olan bu kampı. bana Qir te-
sadüf gemirdi .• 

·O g11n Floryaya gltmigtlm. Tren • 
aen indiğim zaman, muhtelif yerler 
de (kampa gider) diye levhalar gör· 
aUm. 

Evveli. bunların mlnumı anlaya • 
· madım, Fakat sorunca öirendlm ki, 

burada ilk mektep talebeleri btıyt1k 
bir kapm kurmU§lar .• lataayonun kar
pmda.ki dar bir keçi yolunda 1 dakika 
yilrUdUkten sonra, kendimi kampm 
kurulduğu meydanda buldum. 

15--20 ça.dırm tetkll ettiği geıı.ff 
sa.hada çit yoktu. Saate baktmı. Uçe 
yaklqıyordu. 

Bu saatte ve bu sıcakta, çocuklar 
hiçbir yere gitmiş olamazlardı. 

GözU.me mşen en büyük çadıra doğ. 
ru yUrUdUın. O zaman, sessizliğin se
bebini anladım. Herkes yataklarına u 
zanml§ istirahat ediyordu. 

KUçilklerden biri bagmı kaldırdı. 

Hafit bir sesle: 
' -&iıatristiyorsunm? diye 10rdu. 

Be:t' d~i tonda yavaş bir ceval> 
veni im: 

- Kamp müdürUnU.. 

O zaman, pannağiyle, meydanın 1 
sonunda.ki çadın göaterdi. Yine arka 
da.şiarını rahatsız etmekten çekinen 
~ok hafif bir sesle: 

- Şu çadır, dedi. 
O tarafa doğru yilrlldtlm .. Çadırm 

kapısına geldiğim zaman, kamp mU-
dürü Bay RUştUyU kartımda bu)dum .. 

Kendisiyle evvelden de tanıtırdık .. 

Beni gülerek karııladı. Kampı gez • 
mek teklif imi memnuniyetle kabul et
ti .. ~ 

- Yalruz, dedi, çocukların iıtirah'at 
zamanım bitirmesini bekliyeceğfz.. 

Ve bundan sonra, yemekhane gibi 
kullanılan çardağın gölgesine otur • 
duk. Kıymetli bir idareci ve öfretmen 
olan direktör lle Jcampm huaWliyetlerl 
hakkında görUgtUm. 

Kamp proğramı ıöyle tertip edil· 
miıtf: 

Saat 7 kalkma, 7,15 • 7,25 jimnu. 
tik, 7,25 - 7.55 yıkanma, 8 bayrak, 
8,30 kahvaltı 8.30 - 9 yatakları yap
ma, temizlik, 9 - 10 serbest zaman, 

10 - 11,30 deniz, 11.30 - 12 istira • 
hat 12 - 13 yemek, 13-15 uyku, 
15-16 okuma ve atelye, 16 - 16,15 
kahvaltı, 16,15 - 18,15 oyun ve eğlen· 

oe zamanı, 18,15 - 19 serbest zaman, 

~ 

:... 
lfamp direktörll 11e ahı-etmenler 

19 bayrak, 19,30 akp.m yemefi, 20-
21 gece eğlenceleri, 21-21,30 yatma-

ya hazırlık, 21 - 30 uyku. 
24 saatlerini bu mükemmel proğ • 

ramla geçiren yavruların yemek liste 
ıl ıie çok zengindi. 

Yani, burada bir çok yavnı yiyor -
lar, tçlyorlar, spor yapıyorlar, eğleni 
yorlar, tam mnuiyle bir cennet ha • 

yatı yaeıyorlardı. 

Bay Rügttıden kampa girme eerat
tini ve ·kampm mevcudunu sordum: 

- Şimdilik 4 T talebe var dedi. Kam

pa girme eeraitl de bir ay iÇin 15 lira· 
dır. llaamafih f aklr çocutlar mecca -
nen de iştirak edebiliyorlar. Qocuk 
lamı hepsi ilk mektep talebesidir. V.e 

İatanbuldaki mUhtelif mekteplerde. d _. 
kumaktadırlar. 

Biz böyle konu§Urlren, bir kampana. 
sesi duyuldu. Ve aradan bir kaç sani
ye geçer geçmez, o aeuiz Baba, cıvıl 
cml kaynama.la, her tarafta, çoğu bi 
ribirlnden eirin çocuklar gözllkmiye 
bqladı. 

Direktör: 
- Simdi, dedi, l't'Sim de alabilirsl • 

niz. Kampı da ger.eris.. 

Oturduğumuz yerden kalktik, san • 

ki b'.raz evvelki mutlak istirahatleri • 
nin acısını çıkarmak ister gibi, müte 
madiyen oynaşan çocukları arasından 
geçerek, kampın etrafını gezdik .. 

Çadırların intizammı, yemek yapı • 
lan yerin temizliğini, yeni hazırlan • 
makta olan atelyeyi gemik. Bu sıra

da mütemadiyen kamptaki öğretmen. 
lere raııt geliyorduk. Direktör hepsini 
teker teker takdim ediyor : 

- lete kampımızda.ki arkadaşlar, 
diyoniu. Bay Muzaffer, Nuh Naci, İl· 
yas ve Bayan Sabiha ile Münevver .. 
Tam§Uklarımm hepsinde tam bir 

öğretmen tavrı vardı. Çocuklara f ev . 
kallde bir şefkatla ve bir muallim'. 
den ziyade, Adeta ana, baba gibi mu • 
amele ediyorlardı. · 

Kampta herkes memnun ve neş'eli 
idi. Yavruların içinde, ilk günü, ana -
smdan babasından ayrılacağı için 1 
kampa ağhyarak gelenleri gösterdi • ı 
ler. Bu küçük inlanlarla konuştum. 

Şimdi evlerine dönmek istemiyorlar • 
dı. 

- Burada cennette gibi y~ıyoruz, 
ne yapalım evi diyenler çoktu. 

Hele içlerinden bir ta.nesi: 

- Ah mUmkün olsada bütün sene
yi böyle geçirsek; demekten kendini 
alamadı. 

, .».~ evvel çocuklara tifo asısı ya 
Pı'lftuttı. KtıçUkler araamda gUnUn en 
mühim hAdJaesi hail buydu. Çoğu -
nun ailelerine uzun uzun mektuplar 
yazarak, qıda h.isaettiklerlni bildir • 
miı olduklarmı söyledikleri zaman. 

- Maşallah, dedim. Demek bu ka -
dar çocuklar mektup ta yazabiliyor • 
lar. 

öğretmen, benim bu hayretimi, da
ha bUyUk bir hayretle karşıladı. 

- Ne var, bunda §8.Ş&cak, elbette 
yazarlar, diyorlardı. Bizim çocuklar 
burada bir gaz.ete bile çıkaracaklar. 

İçlerinde mükemmel yazı yazanlar, 

kusursuz bir i{ade ile habralarmı not 
edenler ekaik değildir • 

Ben bu sözleri tam bir şaşkınlıkla 

dinlerken, genç muallimlerden birisi: 

- Ruim nerede, bulun onu bana, 
dedi. 

Bir dakika sonra, 8-9 yaşlarında 
1arı saçlı, :zeki yüzlü bir yavruyu kar
tımda buldum. 

Bu sefer kamp direktörU: 

Kampta oyun zamanı ve 

Jikle kampta geçirdiği iki günün ha • 
tıralannı okudu. 

Bu, Rasim yaşta bir çocuk için, o 
kadar güzel, o kadar fevkali.de yazıl
mış bir hatıra idi ki, aynen yamıak 

için, notlanru bana vermesini iste • 
dim. 

- Bu defteri, bozamam. Çünkü bü • 
tün kamp hatıralarımı sıra ile buna 
yazacağım. Fa.kat isterseniz, hemen 
bir kopye çıkarıp vereyim, dedi. Ve 
derhal ilerimizdeki yemek masaların
dan biri8inin b~ma çöktü. YaZdıkla

nnı acele acele başka bir kağıda geçir. 
meğe başaldı. 

Bu kUçUğU, tam bir hayret ve takdir 
le seyrederken, ayni a!cran başka bir 
:,1avTU daha karşıma getirdiler. 

Bu da kampın şairi Sema Aydoğdu 
idi. Yaşından hiç beklenilmiyen bir 
menaretle aızcııgı mısraları tath w.ı..u 

okudu. 
~te bu gür.el satırlardan aklımda 

kalan bir kaçı: 

Aşı olurken 
Aşı bizi bekliyor, 
Çadırın kapısında. 

aep çocuklar inliyor. 
Ne o, ağlayanlar var .. 
Acap neden korktular .• 

Sıra Cemil Soyulda 
Çocukların içinde, 
En korkmuş o kampta. • 

Hüngür hüngUr ağladı. 
Doktor onu bağladı. 

Bu işe hep güldüler 
Kampımızıİı kızları .. 
Ve ilA.h ... 
Şirin okunması bittiği zaman Ra • 

sim koşa koşa yanımıza geldi hatırata 
nnı kopya etmişti. Baknız henüz dör-
düncü sınıf talebesi olan bu yavru ne 
gür.el bir ifade kullanmaktadır. İşte 
bir kelimesini bile değiştirmediğim 
notları: 

5-7-931 - İşte, dedi. istikbalin mühim mu
harrirlerinden birisi ... HenUz dör •1 

düncü sınıf talebesidir. Amma, şimdi 
Sabahleyin 5 te yataktan kalktım. 

yıkandım, giyindim ve kahavlatıını 1 
not deft~rini getirsin de bakın, ne gil- ettim. Evden ayrılarak tramvaya bi • 
ıel yazı yazar . nerek Sirkeci yolunu tuttum. Tramvay 

Sonra küçüğe döndil: rayları üstünde kayarken ben heye • 
- Haydi, çabuk hatıra defterini can iç'ndeydim. Acaba trene yeti§ebl-

getir de, baya oku ... dedi. . lecekmiydim. Sirkeci garında biletimi 

San sa.çh yavru bir anda gömen 
kayboldu. Ve iki dakikaya varmadan 
karakaplı bir def'e:-le tekrar karşıma 
geldi. Bu esna~la ı:~n kiiçUğiin. İstan • 
bul Sanayi Mck~ebi dire:<törü Yusuf 
Ziya Fatimanın oğlu olduğunu öğren 

mişUm. 

Rasim, kamp direktörUnUn bir"göz 
işareti berine. çok serbest bir tavırla 
defterini açtı. Ya~maan ve başmdan 
kat'iyyen bekle:ımi~·ecek bir serbe8t • 
~ 

HABER 
lstanbulun en çok satılan lı.akiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

. 
'-'P~,·~.~~w,,-t -

. dj --alarak trene bindim. ŞiJll ~aİ 
şey beynimi yiyor.. T ~· 

Kamp nerede? Nasıldıl'~,ı· 
Floryaya geldim. Uzaktsll , 
dırları görünce bir sevin9 -; 
maktan kendimi aıamadJlll' or'J 
Koşarak kampa geldiJll· ~ f 

öğretmen beni kampa ki il tll ~ 
ben, Atatürkün bilyilklujUOUııl,-r 
daha andım. Öyle ya o yur!.8>l ~ 
tarmamış olsaydı böyle r-;-· ~ 
lar nerede açılacaktı. ~ 1'" 
ve düşmanlar buna i.ZJ!l .ti 
miydi? Hayır! ı"' 

Salı,~ ~ 
Bı~n neş'e içinde k~ ~ 
Kahvaltımı yaptmı. ~~ 

Bugün aşı olacaktık. Tifo 
kunç bir hastalıktan fi 
ıçın çok kıvançl~. ~ .,.t' J 
dum. Kalan zaman ıs~~ 

1 IY.· 
Bugün yataktan kalklf ~f • 

kadar gezlongta durdUID·~ 
dim ve yattım. Öğleden 
cimden neler oldu batırl 

Bugün denbe ginlıiY9 ' 
Sevincimden yerimde ~ 
Saat ona kadar bahçeyi .,, 
da - denize girdik, oıı ~ _.., 
çıktık ve yemek yedik .. ~ / ...J . . . .,(J 

Biz konuwken k~wi'.'I 
gelmişti. Çocuklar bt1yilk i~ 
peynir, ekmek ve yeıniıterı l, 
kahvaltılarmı yedile:·· _,f!Jlo~ 
Yanın saat sonra iSt'·;:;;.

mahsus olmak Ur.ere P . .JI 
bir deniz banyosu yap~ldf· IJl"J 

Umumi plajların bırsS.; .,, -1 
kamp çocukları için bilb l~1 
nan yer~. miniminiler ıı!Jı'd' 
neş'e içinde serin suıard• _ ~ I 
oynqtılar. ~~ 

Bir, demindenberi götd ıefS'· 'J 
§ilndil.~. bir de, 15 - 20 ~ JJO 
kendi çocukluk zam~ '-1 

O :r.aman, Cümhur~~t ~ 
ntç dinmiyen neg'eleriJıill -~ 
iyi anladım. J. t• Jr · 
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Batan ta·htelbahirlerin 
efradını kurtarmak için 

~~!~,a~ların buldukları bir cihaz 
ı llıak için . clbahırın efraı:hnı kur
ı~tr tcctiib §ltndiye kadar muhtelif a-
"tUI c tdilrn· · 
lt!ııı.atccriibe d'lrn ıştı. Şimdi yeni bir 
ı. il l?ıiit he 1 

ektedir. Bu vasıta 
~tp e. assıaları ta "c b,, lllancvraı rafından bilfiil 
td' liyfilc bir arı Ylprlmak suretiyle 
ı. iirıı~ o}a b' ınuvıffakıyetl<: tecrübe 
'il bit n ır tcneff" . 
Al &az ın k . us cıhazıdır ki tıp-
"tt h as esı 'bi . 
~ili ava ve gı ışlemektedir. 
ti< lanan1 tanı ~~. sı:ı:rnaz bir cihaz olup 
j~i bır surette 

1a~ ~~at rnüdı:ietlc otoma
b· &aatJiıc rrı ·· d sı~enle beslenmektedir 
"lırıı u detın · ~i:ı ! bir ad ıse tahtelbahir de 

·• • 
l 

:~i gelcb~~ın açık havaya çıkması 
ı._ :oir den· 

1 eceğj kanaııti vardır. 
uoyıad ı:ı:aıtı g . . -~ la •ğı tak:ı· emısı denizin dibini " 

tı11 h ırd .. i ind b .....,,. 
lcct ayatını k • • e ulunan insan 

1 
4t:_ 

b· . tldc cu·ı ~r~armak imkanları böy. 
iti tc ı lll tştır T 

h- llcffij • ayfalardan her 
~ t'b· s torbas l~ 1 ı tak _ ını tıpkı bir arka çan 

... , b a.ak, gaz d f d' • .. 
~ tırun c e ıcı goz-

t• '°lıık v rn:ındalrr.ı düzeltecek ag~ -
'illi . erec k • 

1.... rıın ih . c kısrnı bağlıya:ak ve 
"ttdi · tıyat kap ğ 
sıı._ 111 der· a ını açtığı gibi 
~r ın suı 

lı. - Stk111a .. b' ara salacaktır Suya 
:"'l\tl\' • " iT dii • • 
leıı 1sıncıc1t· grneye basınca tor. 
~riıı, rrıunıt ınekanizrna adamın ci-
L ·fi heııa akzaman oksicen pompa-
""l'\ıııt ına tadır 1k' . 
tltfc tiğerle d · ıncı bir ekzost 

li t r en d . 
th... • Otb;ını . . ışanya ver.len 
l ·1, g" n ıçır.dck· k 
t ~ r:ıtUrrrı ,_ · 1 anştıncı dai-

J ~.r, c ... te, burad l er. \araıc ik: . a so uk oksicen. 
• tii •ncı tcncff'' ı rıcı~til .. us e gene ciğer 

ıncktecıır. 

yt . 
' ili ek. ·
tı a ıl ••cen teneff• • 

11'.ıı~ llııı \'e le uı cihazının kapa. 
·~ d apa1ı ik' · 
~ °"anrnaırn . ı reamı... AJ-

dırıın h . dakı tılhterbahir 
eı>ıı bu 8.1 • 

'~d·ı etle techız 
ı ece1cu -::--::__ 

~ !ngiltere 
~~'~!lon/arında 

· s,_h\h fabrJkaları 
~ •uruı lıhlldrada :ıt.... uyor 
• 11:0 -teldi} · tı. ... llat tıfcransını ~§ olan imparator-

~ ,.1 raıY1., Ct n nctıcelerinden biri de 
c· ı ah f nubi Af ik 
ilıal\ •bri1taı r a ve Kanada-

~llt harbind arı kurulmasıdır. ''Bir 
'taJt e tng·r 

bıı tn, ,.
1
.tL 

1 ız dom.inyonlarırun 
•ı.ı 1 cuıla b' du,.. tctt.. na ılmeleri ancak 

:\il\ " ın·· 
t' Ctgi ı,.,. Uznkün 1 b'l k . 

4 1r()k "°Yle b' o a ı ece tır.,, 
ı..hri~ll gcl\İ§ ola ır karar verdinniştir. 
1;1· ar n d---: 1~cr h 11lın dii - .. 11nyonlar da silah 
~ tah:.rhangi ı::;n tarafından tahribi 
)' 1battan nıeınlekette yapıla
dııtıa t biitUn h Çok daha başka domin-
t,.. tı d h· aın d . . 

~"'~a· 
1 ılind rna delerı kendı hu-

•ilt e t · tt· 0r1ı.ı1t ı..,. tının edeceklerdir. 
ile uoyl 

h.. vı gcçll1iı ece harp zamanı faa-
~l\ t'ston ç 01rnaktııdır. 
lg lıt• • Otçi)i 

li ·tı~ı.ı k n c~phane nazırı 
' 1b a~lı:stos <ıyıtlarıı göre Kanada 
lg Ctırı· tında 

1? tai b:1 . n evvel bir tek piya-
llıı •el\ ·C ltn J 

'-ııll)0 taitıin 3 -etmezdi. Halbuki 
l\ h Orta! ~ 

a.._ • <ltita arına dogru bu do-
llıı.... ~ap nya d 
..:ıııı1•1 lltllcr· or ulannda kullanı-

tr· ın y" 
.._ 11\ }'{i Uzde 55, 4,5 pusulk 

't " :ı:dc 42 .g~ 1:•9 Ptıal • 6 pusluk taneleri 
~)o,lttirı ~~ :ncrmilerin yüzde ı 5 

~~ :ı:a YUt!de 16 nisbetini imal 

lbı...~ l!a "- ll1anınd ~ '"C ~ • a Avusturya ile Hin 
ltıiktarda silah imal edil-

Batan bir tahtelbahlrin mürettebatı yukarıya salıverllmf§ bir işaret şamandıra.smm halatın. 
takiben BU sathına çıkarlarken. 

KÖŞEDE: Yen! okııljen tene!!Us torbaamın muhtelll kIBımlarını gösteren krukl: B - Ga. 
7.a kar§ı gözlUk, N - Burun mandalı, ı.r · - Soluk veren ağız, Sp - TUkUrUk hokkaar, 
Ol - Soluk alma musluğu, 02 - Soluk verme musluğu, Sl - ihtar dUdUğU, A - Tene!. 
!Us torbası, C - Oksijen silindiri, P - Potas fl~f'ğl, Ue - Tazyiki salıveren musluk, H -
Kontrol kolu, L - Otomatik tertibat kolu, R - Hava tazyiki nazımr, D - Munzam 
oksijen tçln ba.ııkt dl\ğmesl, T - Kapak levyesi, J - İrtibat vidası, S - Oksijen silindi. 
nl kapayan musluk, Ll - Nefes alma boruım, L2 - Soluk verme borusu, F - Finlmetre 

yahut okılljen kafesi. 

Tayyarelerin haber
cisi yeni bir aıet 

Amerika ordusunda yapılan 
tecrübelerde iyi netice~er verdi 

Bütün fen adamları masalarının 

başlarına geçip, bir harp zamanında şe
hir ve kasabaların ahalisini tayyare 
tehldidinden korumak için çareler arayıp 
!durmaktadırlar. Bu araştırmalar ne
ticesinde ortaya "Petoskop,, adını ver
dikleri acaip bir alet koydular; alet ha

vada tayyarenin mevcudiyetini izle
mekte ve büyük bir saha dahilinde teh
like işaretini vermektedir • 

Gökün bu "Roboto bekçi köpeği,, 
Birleşmiş Amerik.ı!da Svartmor elektrik 

kollejinden Alan Fitzgerald'm icadıdır. 
"Petoskop,, kapıaln açıp kapıyan 

ve hırsızların mevcudiyetini haber ve
ren "elektrik gözü,, prensipi üzerine ya
pılmıştır. 

Amerika ordusunun tayyare kuv
vetleri tarafından yapılan tecrübelerde 
"Petoskop., un hava harplernide müda
faa vasıtalarını çok kuvvetleştireceği 

meydana çıkmıştır. 

''Petoskop .. bir fotoğraf makinesine 
benziyen, iki atdeseli büyük mustatil bir 
kutudur. Tekerlek üstüne oturtulmuş
tur. Alet, havada uçan kuş yahut tay
yareelri iıliyerek elektrik cereyanı sa-

lrvermekte ve bu c.cıeyan çan yahut dü
dük çalmaktadır. Bu elektrik cereyan
ları çoğalblarak bütün bir §ehir üzerine 

temdit edilebilir, öyle ki düşman tayyare 
si hudut dahiline girdi mi !derhal çanlar 
çalmağa başlar. Böylece halk gaz mas
kelerini takma~3 ve sığınaklara kaçma
ğa vakit bulur. 

Yapılan te : ı übelerde 1000 metre 
yükseklikte uçan bir tayyarenin bu 
aletle derhal izlenuiği görülmüştür. 

Şimdilik Birleşm:.ş Amerika hüku
meti "Petoskop .. u Staten adasındaki 

serbest limanda kaçakçıları izlemek için 
kullanmaktadır. 

Kaçakçılığa mani olmak için serbest 
mıntaka üç bu~uk metrelik tel örgülerle 
çevrilmiştir. Petoskoplar da buraya hiç 
uyumıyan bekçiler olarak yerleştirilmiş. 
tir. Eğer bir gemi limanda karşı rıhtı
ma hareket edecek olursa ihtar çanları 
derhal çalmaktadır. 

Eğer bir otomobil bu Robot bekçile
rin hududu dahiEne girecek yahut bir 
adam tel örgü mani:ı.sını aşmağa uğra
şacak olursa çar.tar hemen çalar. Ilatta 
rıhtım ~ivarmc!a dolaşan _ kedi ve kö
pekler bile izlenmektddir. 

/ Alman yanın 
şimali garbi sahil 

istihkômları 
Tam 1000 ki~ometre boyunca 
geçilmez ve aşılmaz bir halde 

tamam1andı 
inşaatı henüz tamamlanan tahtelba

hir ve tayyare üsleriyle istihkamlar sil-

sitesi Alman yanın 1000 kilometrelik 
şimal grupu sahil hattını yenilmez ve 
aşılmaz bir hale getirmiştir. 

Geçen sene şlınşek hıziyle yapılmış 
oaln bu istihkamlar Heligolaud adası da 
dahil olmak üzere Emden'de Holanda 
hududuna kadar uzanmaktadır. 

Borkun ve Vordeney'den Syldt ve 
Foşr adalarına kadar bütün oraları her 

gün ağır deniz tayyarelerinin motör hO:' 
murtulariyle inlemektedir, 

İstihkam hatlarına dair yazmış ol
duğu bir askeri makelede "Allgemeine 
Zeitung., gazetesi diyor ki: 

"Sahil istihkamlarının çelik duvarın
dan Heligoland adası Jİrrldi hakiki bir 
kalkandır.,, 

"Volkischer Beobachter,, gazetesi 

de Heligoland adasını "Alman deniz altı 

gemileriyle .torpitoları için ideal bir üs,. 

olarak tasvir ettikten r.onra diyor ki: 

"Adanın içi yeniden bir istihkam o
larak inşa edilmiştir. Burada 1deniz altr 

gemileriyle torpitola: için ayrı ayrı li
manlar yapılmıştır. Adanın üst kısmın

da da milyonlarca lambalık projektör
lerle ağır toplar ufka karJı durmakta
dır ... 

\ 
Umumi harpten sonra istihkamların 

tahribi sırasında müttefikler tarafından 
çimento ile doldurulmuş olan tünel ye
niden açılmıştır. Bu tünel sayesin.de 
ağır malzeme deniz sathından yukarıda. 
ki istihkamlara çarçabuk taşınabilmek 
tedir. 

Bremen şehrinin üstündeki V ezer 
ırmağı ağzında ı:.abrl: balıkçı köyü Bra
kede büyük bir garnizon yapılmı~tır. 

Bu senenin bir nisanından beri Brake 
şimal dördüncü bahriye müfrezesinin 
kı lası1dır. 

Vilhelmshaven'deki deniz limanlariy 
le bahriye tezgahfarını ağır istihkam 
müdafaa etmektedir 

Holanda hududuna kadar Şbesvig 

holştayn'nin sahil müdafaası 
karargahı Cuxhaven'dedir. 

umumi 

Bu limanı mayn, tayyare ve Alman 
donanmasının cüz'üleri müdafaa etmek. 
tedir. Kum tepelerinin arasından da de
nize doğru zanmakta olan ağır topların 
namlıları görülmektedir. 

Culhaven, ayni zcımancla bahriye 
telsiz telgraf istasyonunun ve şimal de
nizindeki mayn dökücü gemilerin mer· 

kezidir. Buraya tabye eıdilmiş olan tay 
yare defedici toplar, şehri herhangi bir 
baskından korumağa bütün artacak gi
bidir 

Memneket melk~upllaırn : 

Ki lis her yıl bir az 
daha güzelleşiyor 
Elektri k şehre yeni 

b i r hay a t g e tirdi 

Kilisin umu mi görii>ıilŞü 

25 bin nüfuslu 
ve 185 köy üç na
hiyeden müteşek
kil ve nüfusu bun
larla birlikte 54 
bine baliğ olan Ki, 
lis, Suriye hududu 
üzerinde ;:eniş ve 
büyük bir kayma
kamlık merkezi. 
dir. 

Kiliste Filitre 
ft 

edildiği halde pc- Kilis k s::' ri.'!( .'~"t .• 
fis zeytinyağı rikasını kvran mil. 
çıkar ve yıllık ih- henJi.-ı O ıbir 

racat iki milyon ki. 
loyu geçer. Yarım milyon kilo da sabun 

ihracatı vardır. Kilis füümleri de piya. 

sada çok rağbettedir. 
fis zeytin yağı çıkar ve yıllık ihracat iki 

milyon kiloy~ geçer. Yarım milyon ki

lo ka sabun ihracatı vardır. Kilis üzüm

leri de piyasada çok rağbetteıdir. 

Yirmi beş yataklı memieket iıastaha 

nesi muhitin can kurtaranı hükmünde

dir. Baş.'ıekimi operatör Emin Bilgen 

hazakati ve nezaketiyle kendisini çok 

sevdirmiş ve saydumıJ bir insandır. 

On yataklı bir trah.>n. dispam:eri ide açıl 
mış ise de hastalığın yüzde 90 gibi çok 

azim bir nisbet arzetmesi yü: ünden ih

tiyaca kafi gelmiyor. Herhalde traho

mun önüne geçici tedbirleri çoğaltmak 

lazımdır. 

Kültür hareketleri ileridir. Orta o. 
kul 34 mezun vermiştir. ilk okullardan 

97 ve üç sınıflıli:.rdan 130, köy okulla

rından da 150 çocuk çıkmıştır. Halkın 

okutma hevesi eskiye nisbetle çok art· 

mıştır. Mevcut mektepler ihtiyacı kar

şılıyamıyor. 

Bayındırlık hareket~::ri hız almıştır. 

Dört aile bahçed, ;ı:i abide yapôn, en· 

kazı kaldı:-tan, :ına caddenin parl:c dö

şenmesini bu yıl için temin eden. hal bi

naı;mı istimlak, üç örn:k köy okulu in· 

şa ve bir arazöz cclbeyl:yen belediy~ ni

hayet şehri medeni ışığa ıda kavuştur

du. Fabrika 57 bin lira gibi n isbe 

ten çok az bir p:ıra ile ve 220 vuit kuü

retinde olarak tesis edilmiştir. Elektirk, 

güzel kasabada yeni bir canlılık vücuda 

getirmi§ ve bilh<:ssa J?ece hayatı uyan
mıştır~ 
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Tarihi macera ve a~k r"m•"'' T az.ön: ( Vi. Nu) 

. -
Bize. f orunuz,Jiz~ · 
C<Z.vap Vcz.:rcılim ... 

Kızın saadetini 
yık mayınız 

Osman: ''Ne sandındı? Benim vatan hA1nl, Beş sene seviştikten 
Türk düşmanı olmama imkan var mıdır?,, sonra onunla niçin 

diye yüzüme boktı evlenmek istemediniz 
Ara.ya girmek istedim: 

Çocuklar yapmayın.. Olan oldu 
bir kere .. Barışmız .. Siz, biribirinizi se
versiniz, bilirim. Bir takım aykırı his. 
lcr araya girdi. 

Ayda: 
Ne demek istiyorsunuz'! Barış

mak mı? • diye sordu. - Asla. Buna 
imkan yok. Bilyük bir aşk, büyük bir 
kin olmuştur. 

Ve kapıyı vurarak çıktı. 

• 
Papa, bu cinayeti öğrenince, evvela 

fena halde küplere bindi. Sonra, mu
kadderata boyun eğmek mecburiyetin. 
de kaldı. Bir müddet Osman hapsedil
di. Ben, dayak yedim, keza hapsedil. 
dim. Hatta beni öldürmek bile istedi
ler. Lakin, Osman yemin etmiş: 

Şayet lalam öldürülürse, ben de 
canıma kıyarım .. 

Bunun üzerine beni serbest bıraktı. 
lar. Papa, seyahate çıkmamıza. karar 
verdi. Fransaya gitmek üzere .. 

4 4 • 

Muhterem kariler! 
Rus Tdi.tiiphanes-indc bulduğum ese

rin bu taraflarında birçolc şayfalar ek. 
sikti. Zammmı tahribine uğramı.ş. Bu>ı 
Zat seksen doksrrn kadar sayfaydı. Tah 
minin~ ve diğer tarihlerden tctkikim, 
papas Osmanm garbi Avrupac«z '•" Or
ta Awupada seyahatleri ve maceraları 
hikaye olıuwyordu bu sayfalarda .. Fa_ 
kat bereket versin T.;, son sayfalar ek
.<tİl• değil.di ki, en lıeıJcomılı Tcrsım 'da 
burada .. 

Onl.an istinsalıa devam ediyorum: 

* * • 
... Türkl<:rin muhasarası şiddetli bir 

hal ılifyorclu. Viyana dilşecekti. Mutia_ 

1--~ 500 Liraya 
'atılık Ford Otomobili 

500 lira Ford markalı spor bir 
otomobil ace1e satılıktır. Talip o-
lnnların arabayı görmek üzere 
214 1 - numara ı posta kutusuna 
''FORD .. işaretiyle bir kart yaz 
malan kafidir. 

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

H .AB ·ER 
AKŞAM POSTASı 

' - , .. .. . 
JOARE EV/:' 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poslu ı.utu11u ı lstaobul 214 

Telgraf adresi: ıs tan bul HABER 
vazı işleri telefonu: 23872 
idare, ııan ,. : 24870 

ABONE ŞARTLtıRI 

Scn~llk 
6 O) lık 
3 ııylık 
ı aylık 

,. Türhigt' t:fm>(JI 
1.400 l:\r. ~ 2.700 Kr, 

1:10... ı.•~o " 
400 " 800 .. 
1;)0 " 309 " 

Sahibi ve Nepı'gat•Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Ba.tıldıgı gtr (l'Ahtr) Matbaa!ı .. . 
======::::::::l~ 

. 

201 - A·~!J!l takip edlldlğinden §Uphelen 
n\lyormuı gtbiydİ •• Onu Londra cclvarmde.kt 
mah&llelerln en se.tillne kadar ta.kip , etmek 
hiç te gtlç bir _uey olmadı. Yallng ıncmnunl 
yeUe oteline cl8ndU ve gcı ce yapaı catı fatı 
llyote hazırlandı .. 

ka Türklerin eline geçecekti. Bunu an
lıyordum. 

Bir gece, içimde büyük bir hüzünle 
papas Osmanrn odasına girdim. 
Arkasında ayak sesi duyunca birden 

bire irkildi. Masasının başından ayağa 
kalktı. 

An.sızın, odanın içinde bir kanat §a.. 

kırtısı oldu. Bir güvercin uçuyordu. 
Tavana kanatlarile çarpıyor, başını sa
ğa sola vuruyordu. 

- Bu ne? • diye sordum. 
-~Ay .. Sen misin? Ödümü kopardın. 

Tut şu güvercini! Görecekler. 
- Kim görecek. 
- Fazla laf jstemez. Evvela kapıyı 

kapa. Sonra tut güvercini. Yoksa, fela
kete uğrayacağız. 

Beş altı dakika zahmet çektikten 
sonra, tutmağa muvafak olduk. Hay. 
van benim elimde idi. Yüregi güı·ültü 
ile atıyordu. Okşayım derken elime 
bir kağıt takıldı. 

Bu kağıt kanadının altındaydı. 
- Bu ne, Osman ?. - dedim. 

1rkildi. 

- Sana ne? ... 
Gözlerim falta§ı gibi açıldı. 
- Demek sen de? 
- '' Ben de " mi diyorsun? .. Kimin 

gibi? .. Senin gibi mi?. 

- Annen gibi güvercinlerle .. Casus 
luk ediyorsun? .. 

- Vatanperverlik ediyarum. 
- Demek hristiyanlık, Papanın oğul 

luı?u !atA.n .• 

- Ahmak .. Aptal .. Ne sandın ya? 
Milletimin a.leyhine mi çalışacak. 

tın? ... 

- Peki, bana bunu şimdiye kadar 
niçin haber vermedin? 

- 'Kimseye bahsetmem.eğe yeminli 
idim. Annemden bu ağzı sıkılık terbi
yesini almıştım .. Faka.t seni de aynı 

suretle yeminli sanıyordum.. Bizim 
teşkilatta en mahremine bile vazifesin. 
den bahsetmemek C88.8tır da. 
Utandım: 

-Tabii .. - dedim. Ben de eenin gibi. 
Aynı teşkilatta çalışıyorum. 

- Vazifen? 
Esrarengiz bir tavır tnkmdım: 
-Söylemem. 

• Halbuki, doğrusunu isterseniz, bura. 
ya §U sözleri söylemeğe gelmi5tim: 

"- Osman% TUrkler fena sıkıştın

yorlar. Kaçalım. Yoksa bizi yakalar. 
larsa. fenadır halimiz..,. 

Bu cümleleri değiştirdim : 
- Fethedebile<:ek miyiz Viyanayı 

dersin? 
- Sağ kal11'8am. ln~allah. Her işi ta

mamladım. Birkaç gün daha sabır. 
- Demek ki Türkiyeye, 1stanbula, 

"K. D. 28,, imzasiyle aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

"Bundan dört beş sene evvel sayfi. 
yel:le iken bir kızla tanıştım ve az za
manda biribirimizi anlayıp sevişmeğe 
başladık. Ailece de çok samimi ve tek
lif siz görüşüyorduk. Bir sene sonra mü
nasebetimiz o dereceye geldi ki her ak
şam adeta bir aile gibi biribirimize gi. 
dip geliyorduk. Kız beni sonsuz ve de. 
rin bir aşkla sevdiğini daima söylüyor· 
du. Ben de ayni tarzda mukabelede 
bulunuyordum. Böylece seneler geçti 
ve aşkımız gittikçe büyüdü. Nihayet 
kız bundan iki ay evvel başkasiyle ni
şanlanldı, fakat isteıniyerek başkasına 
varacağını bir gün evimizde iken söyle
miş. Halimi tasavvur ediniz. Çok üzül 
dürn, manevi bir buhran geçirdim. Dok
tora gittim ve az çok kendimi buldum. 
Fakat bir türlü onu unutamıyorum. 

Cünkü beraber çok tatlı ve unutulmaz 
~aatler geçirmiştik. Şimdi ailevi mü· 
nasebetimiz de eski samimiyetini kay. 
betti, adeta görüJmcz olduk. Eminim ki 
o da her gün beni düşünüyor. Ondan u· 

zak kalmak bana çok ağır ve ezici geli
yor. Her ikimiz de ayni semtte otur
maktayız. Her akşam eve gelişimde o. 

nun evi önünden geçmek ve bir kere ol· 
sun yüzünü görmek istiyorum. Bir nevi 
vicdan azabı da duyuyorum. Hatta -
delice bir fikir de olsa - bir gün nişanı 
bozulur da tekrar biri birimize kavuşaca
ğlmızı da ümit etmekteyim. Çok rica 
ederim, bu hususta nasıl hareket edece
ğimi, onu büıbütün unutmak mı, yoksa 
beklemek mi lazım geldiğini bana bildi
rerek bu müşkül vaziyetten kurtulmama 
yardım ediniz. Hürmetlerimle.,, 

CEVABIMIZ: 

Yukarıya aynen geçirldiğimiz mek· 
tubunuzda derhal hatıra gelen en mu. 
him bir suali cevapsız bıraknuııınız. Bu 

sual de ıudur: Niçin sevdi~iniz kızla ev 
lenmeğe teşebbüs etmedihiz ve bu ka· 
dar aamim1 görügtüğünüz ailesinden iı. 
temediniz? Bize öyle geliyor ki iki aile 
arasındaki samimiyet biraz da böyle bir 
birle~menin arzu edilmesinden doğmu~ 
ve ilerlemi§tir. Fakat siz evlenmeğe ya 
naşmayınca ailesi kızı bir baıkasına ni
şanlamağa mecbur olmuş ve bu mühim 

saik ortadan kalkınca da iki aile arasın 
daki temas ve münasebet kesilm.!ştir. 
Hadiseyi anlatışınıza göre verilecek en 

makul hüküm budur. Bu takdirde ise, 
yani siz evlenmiye yanaşmadığınız müd 
detçe onu unutmağa çalışmalısınız. Bel 
ki evlenince mesut olacaktır. Onun sa
adetini yıkmamanızı tavsiye edeceğiz. 

Eğer vaziyet tahminimiz gibi değilse 
ayrıca mufassalan bildiriniz. Belki size 
faydalı bir tavsiyede bulunabiliriz. 

yeniden kavuşacağız? ---·----------..;._;,--
- Öyle umarını .. 
Pencereyi açtı. Güvercini uçurdu. 

Sonra.. bir dolabı kilitledi. Bu, muaz. 
zam bir dolaptı. Adeta oda gibiydi. 
!çlnde kanat çırpıntıları işitiİiyordu. 
Kapısı kapandıktan sonra ise ses seda 

·duyulmuyordu. 
(Deuamı var) 

KıRtlN doktoru 
Necaetln Ata sagu il 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

l..alelide Tayyare apartımantannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi aUnleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdır. 

Kibar hırsız - Siyah 

208 - Ak§am olunca iyi bir elbi.e giy 
mi§ alruğu halde otelinden çıktı Elinde çok 
ince kunul§t.an yapılmı§ bir pardeaü vardı. 
Bir mUddet dola§tı ııonr& vaktin g<'c;:lltlni dU 
ıunerek halka ınaluıus bir parka ıcgfrerek ça 
!ılıkların arkasına gtzlendJ .• 

209 - Birkaç saat evvel oraya saklamış 
olduğu pakeU aldı. Altmd& amele elblsesl bu 
lunan, §ık elblselerlnl çıkardıktan ıonra bun 
ları bir pa.k~te sararak aynı yere sal<la.dı ve 
bqına eskl bir fötr geçlrdlkten ~onra tam 
bir amele kıyateUyle oradan çıktı .• 

. , .. 
Yazan: :Morls Ulbl!UI -31- N~ 
Haydut. polis memuruna bir yuıJJt11~ı 
atarak dışarı fırladı ve kapıyı k111~1Cçı!-'11r 

De.di. Jülo om.uzlarını silkti : 
- Tabii tanırsınız ,dedi, asıl Jüloyu, 

sahicisini kim tanımaz?. 
Delbo gülümsedi: 
- Ya! .. Dedi ve muavinine dönerek 

ilave etti, şunu bir paket yapıver de 
götürelim. Ne zamandır arıyorduk. 

1 Andarmatt ilerledi, Jülonun kolunu 
tuttu. Fakat o silkinerek. 

- Yok, dedi, kafese girmeğe razı • 
yım amma ,yalnız başıma değil, vakit 
geçirmek için yanıma arkadaş ta iste -
rim .. Hem kibar kimseler. Mesela bun-
lar ... 

Jülo avukat ile karısını gösterdi. Dcl
bo hayret eder bir vuiyet takınarak, 
cali bir eda ile sordu: 

- Mösyö Martil ile Ma.dam Martil 
mi? Ne münasebet? Kabahatleri ne? .... 
Ne yaptılar? 
- Öyle şeyler ki, susmam için bir mil. 

yon değer. 
- Ya .... O halde, affedersiniz aziz ve 

muhterem •ilstad, vazifem beni mecbur 
ediyor.. Sizden bunlann ne olduğunu 
sorabilir miyim? • 

Dominik, tabancasını şakağına daya
dı: ... o( 'f 

- İlk cevabı ben vereceğim. • 
Dedi. Kocası karısına dönrlü. O da ta-

bancaıını şakağına dayadı: 

- Hayır, dedi. Ben vereceğim ... 
Delbo, muavinine bir igaret etti, son. 

ra, avukat ile karısına: 
-Aman ne yapıyorsun~ 1 Kendinize 

geliniz .. 
Diyerek ve onların öliimürıden ziya -

de kendi muvaffakıyetini düşünerek ile
ri atıldı, Dominikin elinden tabancaıını 
kaptr. Muavini de Patriııe doğru yürü • 
dü. Jülo bu andan istifade ederek bir 
yumrukta yanında kalan sivil memuru 
devirdi. Kapıya doğru koştu, kapadı, 

dı§ardan kilitledi ve seslenci: 
- Mösyö Martil, vadinizi unutma • 

yın .. Eğ~r eözünüzde durmazsanız bu 
sefer bizzat gi.dip teslim olacağım ve 
bildiklerimi söyliyeceğim. 

Delbo, müthiş bir hiddet içinde idi. 
Ne yapacağını ııaıırmııtı. Bir Patrise, 
bir karısına bakıyordu. Patris, karısına 
döndü: 
-Canım, dedi, yorulmuşsundur. Hay 

di git yat .. Ben efendilerle yalnız başı

ma meıı-gul olurum. 

Dominik gider gitmez, blltün soğuk 
kanlılığını iktisap etmi§ olan Patris, 
komisere döndü, masamn üzerindeki 
sigara paketini alarak: 

- Bir sigara ,dedi, içmez misiniz?. 
Delbo, ona müthiş bir bakışla baktı. 

Gözlerinden alev çıkıyordu. Dişlerini 

sıktı: 

- Bugünlük, dedi, kurtuldunuz. Fa
kat benim de sıram gelecek. .• 

Ve muavinlerine işaret ederek, çık -
tı, gitti. 

Ertesi gün, erkenden Patris, icap e. 
den meblağı bulmak üzere harekete geç 
ti. Öğleden sonra ıaat 3,5 de elin.de bir 
çanta ile eve dönüyordu. Kapıdan içeri 

girdikten sonra, dönüp aralıktan baktı. 
Dışarda iki kişi lakayt bir halde imiş 
gibi dolaşıyordu. Demek nezaret altın
daydı. Gülümsedi. Apartıma.mna çıktı. 
Dominik onu görünce: 

- Bu alçağa bu kadar para vermek 
gücüne gitmiyor mu? 

centilmen 

210 - Geceyans, gireceği evln önllilde 
bulunuyord.u Tam bu ıırada. sokakta ayak 
sulerl duydu. Derhıı.1 kulağmm rıı.k8.8lndaki 
cıgarayı aldı ve kibrit arayormuş gibi yaptı. 
Gece bekciel onun yanından geçerek uzak 
18.§tı. O zaman \'allng ma.skeııinl yUzUne ge 

- Ne çıkar? Daha gencı~·· .ıa~ıııı 
Yine kazanırız .. Bugün btnı 

11 
juI0f 

eden bütün mesele De}botıtl 
0 

ııır>1 
yakalayıp söyletr.ıesidir. t~te ıılJ 
vaziyet kötüleşir.. }'leye'' 

Saat dörde yaklaşıyordu. 
bekliyorlardı. ·ııi~ sıf 

Nihayet telefon saldı. porııı 
sarı kesildi: dıır" 

- işte, dedi, muhakkak 0 

1 
Patris: i~· sıı 

E v • d' le ett11 - ger o ıse, de ı, ace 
4,5 da deıni§ti ... 

Gitti, telefonu açtı, §atırdı: 
-- Sen misin Rişar?. .ıcarı# 
Patris eliyle igaret ederelc dfrı1eııı' 

telefonun ikinci ahizesini alı~ r(lıı: 
sini bildiTdi, Ri§ar cevap "erıYo ttlefııl' 

- Evet, benim.. Mödoıtdeıı 
ediyorum. 

- Ne zaman gittin? ıJtıte ~t 
- Bizimkiler yaz için seY ı;ir ıJ 

mışlar. Köşkü bana bıraktılar. 
ta!dır. Bir U§akla buradaytl11• 

- Ne .. v~r, ne yok?. ı··ıo. 5ah1~ - Mühım §eyler var.. u . i bıl 
Jülo, bilmem nasıl olmu§. yeril'1

5 
•t dO!' 

d .• a .. ~ 
muş, geldi. ültimatom ver 1' ets' 
de kadar iki yüz bin frank "erıtld p0Jil 
. ~ ıı e, .. :.1 
ıhbar edeceğini söyledi. µe JbO İY 
müdüriyetine telefon ettÜJJ· pe ll'~ 
li bir komiser çıktı, kendisirı' 
verdim. Gelip yakalayacaklar· dife lı': 

- Çıldırdın mı Rişar ! .. ~e 0yteııf 
ber verdin. Herifi yakalarlarsl 

5 pı tef 
Jer. Kepaza oluruz. Ne yapıp 1' 
kif edilmesine mani ol. • ,tilJ 

- Ne diye mani olay[IJl? . s:~ pJ' 
mi himayeye kalkııacağız ~1111 b'~dr 
sen artık iş işten geçti .. JillOı d" ~1 el ı. 
şüphelenmiş, bir saat evvel g 1,~ 
de, uşakla beraber herifi yal<•,tbD' 
Sımsıkı bağladım, duruyor •. P ~~ 
beş on dakikaya kadar gelır·#ıı1 

kendisine de herifi yakaladığılPI 
fonla söyledim. • bı 

ı . . ki pelbO ti 
- yı ıı yaptm san .. ı;y1' 

teslim aldıktan ıonra Jüloyu • ;stet 
cek. Derhal onu çöz, bendttı 1/1 f, 

·1 h ld w söyle. ~ ,:-mı yonun azır o ugunu r 6P 

sin, alsın, yahut telefonla bir Y' .A 

ıin, vereyim . ıııil1' 
- Bir milyon mu?. On• bır 

mu veriyorsun? Çıldırdın mı? 
Ve Rişar telefonu kapadı.. 'of' 
Kansı ona sokuldu: e~'' ~ ~ 
- Yenm saate kadar, , s' 

herifi bırakmazsa Delbo buraY r 
olacak, her şey mahvolacak·: 1s~ 

Ve beklediler. Müthiş 1:ıı;i, tlll'r 
içinde beklediler. Dakikalar. ıco~''~ 
geçmiyordu. Nerede ise !ac~ .. ııet• 
tı. Kimseden bir yardım ıhtıf11 
yoktu. 

yO~ 
AVCIELIBOŞDöNO -

• bSl~~~dl 
Saat altıyı on geçe, Patrısı 0ıı!il1 ~ 

penceresinden, apartımanıfl .. ,od· l~ 
bir otomobolin durduğunu go 
den Delbo indi. 

- işte, dedi, Delbo geliyor• 

Farb ona sokuldu: f 
- O Halde maholduk. ı# 

Y' - Zannetmiyorum zira 
~~ ~d 

(Dcvorııı 

,~ 

ı' - - I~ 
~ ' c;:lrdi. Bir kaç saniye sonra, trt''" 

sayesinde kapı sesııfsce açıldı· 11111 
ı;tl 1Y 

211 - Birkaç basamak çı ._ıı .t~ 
·ıl) ,.. 

yanda.ki odala.rm birisinde, U) ıııı· ıf 
mın muntazam horlamasını dUY ~ 
çevirdi, kıı.pıyt araladı ve odatııtl 
bir kaç adım attı. 

Is 

....... 

ı 
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(J~~zllii büyük 
iste geçit resmi 
birenı~r tarafından seyredile· 

ııııa~l'!i. ~~s.ı için tertibat alınıyor 
~ lllıkyasta h rnanevraıarı için ge. ı darlığını Tümgeneral Veysel, ataşemi. 

ira aıırlıklar yapılmakta- 1 literlerin mihmandarlığını da Tükge. 
'ııevraıaraa b ı neral Mustafa Sabri yapacaklardır. 
hlı Uetiıı 50 Ulunacak ecnebA .. Bunlar 18 agu-stos gu"'nü saat on yedide ~· Yo de f ı mu. 
\",. Bu arad ~ aııa olacağı anla. !stanbuldan İz.mir vapuruna binerek 
töııcı ~neı 1{ a ugoslav, Rumen ve Tekirdağına gidecekler ve yirmi iki a. 
J.._:· etihnı" urnıayları taraf 
""'it "A- '9 heyeu ından ğustos akşamına kadar orada kalarak 
de ..,. ~letıeri er, lran, Efgan ve manevraları takip deceklerdir. Ecnebi 

~~l'dır. geneı kurmay reisleri heyetler yirmi üç ağustos sabahı ls. 

l:t ~~atistan da 'l'r tanbula döneceklerdir. 

~~be .davet ediJ~~y~ manevraları- Manevraya icra vekilleri Heyeti ve 
1tteıe leht İ.arihJ d §tır. Büyük Millet Meclisinden bir heyetle 
~~ Ağustosu:r e ge~ecek olan de. 
dUerı da topJanıılJ 17 s.ıne kadar ls. Ali Askeri Şti.ra azaları ve ikinci ve 
llıet L.~en ka: bulunacaktır. Ken üçüncü omu müfettişleri, Trakya u
~llıı -..cafınaa §.ılanacak ve bükü. mum müfettişi, İstanbul, Ankara, 
beın~ için, P~a:;safir edilecektir. Trakya valileri ve bir matbuat heyeti 
lab8is bUtUn d ~as otelinin hemen davet edilmişlerdir. Bu zevat için Çor. 

'ti ediinuı:t· aıreieri misafirlere luda ikamet yerleri ihzar edilmektedir. 
<:..cıı~· ,.. ır. 

lla &ltnı 1 tnisarirJ Asıl harekat ve geçit resmi 
lariJt· ek Uzer er, manevra sahası- On yedi ve on sekiz ağustos günle. 
~IJ~le harek:t lstanbuldan deniz ri manevra küçük harekatla geçecek, 
%6is,nın İıtnir edeceklerdir. Deniz. asıl büyük harekat on dokuz ve yirmi 
~rd edilrni§ "e"~pu~ rüküplarma ~.Tustosta olacaktır. Ağustosun yirmi 
·i İsti a, \'e gerek rnen ılerlnin gerek birinci günü istirahat günü olarak ay. 
eııı1t1 l'ahatıeri 1 • ancvra sahasında. rılmıştır. Yirmi iki ağustosta beş pi. 
6 .. ~'etine "er1·1 çın tertibat ahnmıc: 
.;'ll'ı.ı§tır }\{ ecek oto b' :.-ı yade, bir süvari fırkası, bir motörlü 

İtle · · are§al F ~o ıller hazır ağır topçu livası ve bir tayyare alayı 
l~.rınılıi "apur~VZJ Çakmak, mi. tarafından büyük bir geçit resmi yapı. 

'ıııı l~r. \'apuru latan kabul edecektir. lacaktır. Bu geçit resmini görmeye 
lıa h 1~i ça,.., buldan ağusto • 

areket · s>arnba gUnu ~ k ~ memleketin her tarafından birçok he-
8 irio iedecektir. c irdagı. yetler gelecektir. Halk geçit resmini 

ltar c Ordu temaşa. için trenle Çerkesköy istasyo. 

IHA~ER - J\kıam postasr 

lngilterede 
suikastlar 

Belfast, 29 (A.A.) - İngiltere kralı 
ve kraliçesi, dün akşam rıhtımda toplan
nuı olan on binlerce kişinin alkışları 

arasında yatla hareket etmişlerdir, 
Suikastler 

Londra, 28 (A.A.) - Kralla Krali. 
çe Belfasta gitmekte oldukları sırada 
Serbe&t İrlanda devletiyle Ulster hudu. 
ciunda birÇ'Ok suikastler vukuu haber 
verilmektedir 

Hududun her iki tarafındaki gümrük 
~arakalarında yangın çıkarılmış ve 
Dun.dellok demiryolu köprüsü hemen 
hemen tamamiyle berhava olmuştur .. 
Tyrone ve Armach kontlnklan dahilin
de müsella.h 4 kişinin tevkif edilmiJ 
<•lduğu bildirilmektedir. 

Frankfort kontluğu dahilin.de bir po. 
l!s devriyesi taarruza uğramııtır. Diğer 
taraftan tüfek ve mitralyözle müsellah 
7 kişi, Dublin - Belfast yolu üzerinde 
gümrüklere ateş etmişte: ve gümrük 
bürosunu yangın bombalariyle tahrip 
eylemişlerdir . 

Bu suikastlar, Kral ve Kraliçenin 
Belfastı ziyaretleri m:inasebetile serbest 
1rlandadan Ulstere ziyaretçilerin teha • 
ciim etmelerine mani olmak istiyen müf 
rit Cümhuriyetçilere isnad edilmektedir 

Bir bomba daha 
Londra, 28 (A.A.) - Kralla kraliçe 

bu akşam saat 5 te Belfastan ayrılmt§ -
tardır. Hükümdarların hareketinden ev
vel, geçecekleri yolda, Akademi soka • 
gında bir antrepoda bir bomba patla· 
mıştır. lnfi.lakın şiddetinden civardaki 
binalann camları kırılmıştır. Bu bom • 
banın infilakına antrepodaki havagazi. 
nin iştial etmesi sebep olarak gösteril
mektedir . 'Itııı.1-~a.ı J1~ev . ınanevrası 

l'tb~-.....ı buıunn~kÇakmağın nezareti nuna çıkarak oradan Sa.ray cenubun. oux.unıerde 
t~'taı._ -.es. olan b" . . .da hazırlanan meydana gidecektir. f;; 
~ ~ 'Cll'J 'rekird ... . • ırıncı ordu Y l f •• il 
ı~ ~ıncta Ya tgı vılayetinin Sa- Çerkesköyc 15 kilometre mesai ede bu. apı an masra ın on ne 

'41i( e\>ra k pı acaktır. lunan bu meydana halkı götürmek U. geçilecek 
etti,,1 uınandanı b" . 

~"~ "'1 Orgeneral F ırıncı ordu zere hususi otobüsler temin olunmuş. Dahiliye Vekaleti bütün vilayetlere 
~~lıı.ı enı l{ ahreddin Alta tur. Bununla beraber lstanbuldan Si- ıu mühim tamimi göndenniıtir : 
~~~ ~~~u~::a~ Salih Omurıar: livri ve Çerkesköy yolile otomobille de ''93 7 senesinde Ankarada toplanan 
~ı k..:'-lllan v a~ı Korgeneral 3 saatte gidilebilir. İntizamın temini ulusal ekonomi ve arttırma kongresinde 
~iı.:_'l~e-ı cSnıb~v1 tarar kuman. irin Tekirdag" vilayetince komi• ... rler ve yurdun bir çok yerlerinde .düğün me • 
ı:.. 

1•....._ahd •cı a ıt Noyondur za.b:ıı """ rasimi münasebetiyle lüzumsuz ve yı • 
-<:.r~L •ı arlar · ıta memurları tayin edilecektir. Ge 

~lb ve dav tlil kıcı bir çok masrafların hala yapılmak. 
1Ye heyetlerı· · ta oldug~ u mevzuu bahsedilmi" ve bu ku ıı 

%· e er çit rc.ı;mi meydanında kadınlar için ay 
' nın mihman rıca husust yerler hazırlanmaktadır. :ıı 

ı 
rum ıubelerine bu an'aneye karşı ya • l' ç • ı • • · pılmakta olan mücadelenin ancak mane. IO gen era ı Dl n vi sahaya inhisar etmekte bulunmasın-
.dan men'i israfat kanununun tatbik fa-a t a aliyetinin arttınlması lüzumu teabit e. 

~b~llııt1ıt .. 29 n l na ı· han etı• dilerek keyfiyet vekalete bildirilmiş ve 
"'il " vekaletçe de bu vaziyet çok yerinde gö-

' 'llıtt - Ç'Uı ge t-ı .l'lloıııa.ıttndAkJ kuv:Urau Sung Şeh • Takuu ile Tlençln a.raamdakl mUnakaJAt rülmüştür. 1 ~ NO .. JÇ 

~l'>cltıtıltı ara IIUhak c eUerın kıamı azıı. kesilml~tır. Düğünlerde men'i israfat kanununun 
~'' 20 kUoınetre tnıııur. Hatn gen<'- Tiyençinde de muharebeler mevzuu bahsettiği iırafat tamamen ön-
~ l't:ık§ltı~ b<$ytcee c:C:e~e dcmiryo. Şanghay 29 (A.A.) - Takungpaodan liyebilecek hükümlerin tatbiki halinde 

· Yarcııın ctıncı v ye kuvvet. bildirildiğine göre Tien~lnln merkez lstuyo_ memleketin ekonomik durumu üzerin • ı}a,h erine mani ol-
~ t'Ol)) nunda tUfek muharebeleri olmll§tur.. de müessir olan bu gibi yıkıcı an'ane • 

1ı-ı •• 11:ı~h ar Pek· çın kıtaatının haıı hazırda merkez ve ~. .. h · .. i:'_l ıı.ı~ 'Y 29 (J\. A ille girdiler Jerin önüne ıgeçilebilecegı şup esız go • 
:."'lt 'Ql'ltta .... , - N garp 1stasyonlar1nı kontrol etmekte oldukla.. rülmektedir. İdare amirleriyle zabıta 
~ tilre 2tı Olan bir llllklnde iyi maJO n bildJrillyor .. 
'atı ltııııy: Uncu Cin :enıbadaıı blldirtldJ~ Şark ııtruıyonu, Japonlarm elindedir. teşkilatının bu iş üzerinde doğrudan 
~~ı. l'>eltııı etı:nl§Ur J td.usu saat 8 de Pc- tmtıyv.Jı ecnebi mıntakalarmda örtı lda. doğrua ala.kadar olmasını rica ederim.,. 
llt -~~ rt!lnı§~·r 8.POn kıtaatı bira~ re ilAn edftmlşUr. tn,.Jbat ve aaayifl muh"'. · . - - ~ ., 

"t~aeı it ink.ıtaı ~ 1 TeJgrar ve telefon faza için İngiliz kıtaatı ile gönUIJUlerden Belediye emirlerini 
ll'oı.~İ'ene:~nıl§ur .. 011

Ytslle §ehrtn etraf mürekkep mU!rezeıer teşrtkl metıal etmekte.. din/emigen/er 
('\_.. "\Yo - yln de dil •. dJrler. 
•ııı it .. ıı ( Dlln muhtelif yerlerde tramvaylard:ı.n at. >' 'laatı u .\...\.ı as lncı şuyor C:n1i1erin mevzii ıayan 38 ldşt, vapurlardan atlayan 18 kt,i, 
'~ile 'I'tcn~8.Pon kıtaa.~lrkaya mensup bir muvaffakiyeti markurz Ç&lı§&n 32 hamal yakalanmıştrr. 
~ l1tt :at lltJcıe :it la~on~~~~~ Şanghay 28 (A.A.)- Çinlilerin Lang Fatihte 19 kaçak kcyun tutulmu~. resnıl 

l lce.ıa~f.llı l1rn.ıı Uha.rebeıcre ba.şlaınıııtır. fangda kazanmış oldukları muvafakı- verilmek tlzere mezbaya gönderilmiştir 
~ ~ a: nıaJıa.ı1:: nıaııaııe, Tienç1n1n 1etıere ait haber, şan.ghayda sür'atle Denizde bir facia 
' it tt.tı ~ ll:ıaita.ınat!: biridJr. yayılmış ve levhalar, afişler ve radyo ile Rio de Janeiro, 29 (A.A.} - Belem 
~ 0 ~ltııtıa 

1Yeatıı.ın eh bir tebliginde ;:.an edilmiştir • den billdirildigy ine göre Antunea vapu-~ ~tlı 1:1~ D rin Çinlilerle mes 
'!Ut~ bt.ııı1rı1 "e ate§ etmcğe b la Şehirde iş durmuştur, her urafta za- runda bir yangın çılanıştır. 9 ki§inin 
~ 0111..ı:ı ~teıı cıu:ektedlr. Çinlilerin a:ı,; !er avazeleri yükselmekte ve tehir bu kaybolmuş ve 10 kişinin ağır surette ya.. 
~~ ~llYa.t tccı:~uıı oıllll Jf.Ponlar, ı~ ~vazelerle çınlamaktadır. Ahali şehri ralanmış olduğu bildirilmektedir. 

~lı·ı· lı'ber l'lat "erıntler1ııı a.Iıntşlıırdtr. Ja. bayraklarla donantmı~tır. Tavsifi kabil 
•ı ı f.. • ~01ttıı 11 oıcıuklarma "ft'r bl ·· ·· · · · d ·· l\ "tın r. .._. r olmıyan buyuk bır coşkunluk _ı.çın ~ nu: 

lltıı ~ 29 ( llıukavenı r :nayişler yapan halkın bu numayışlerı 
tıta.l"ruıı >.."-·.\.) _ c 1 zayıfladı münakalatı müşkt:illeştirmektedir. 

rı • 'tıı arına 29 uncu ordunun Ja • • • 
~) tıı. l'a" :ı.ııın Uıaıı. trıuka.vcmeUnın sung : Japonlar ıtıraf ediyorlar 

ar, il§ Ya.-vll§ :.a,u Uzerıne yan geceden Tokyo, 29 (A.A.) -Tiençindeki Ja. 
~ ~et le Yıflaınıo olduğıı biJdlrl. pon garnizonu tarafından neşredilen 

l!tııı lıı1t~ rı lllde b• bir tebliğde Çin kıtalanrun dün Lang· 
~ ~,~ıı (.\...\.) _ır toplantı fang mıntakasında muvakkat bir muvaf· 
~ 1 ~ tıa.; 'tııanın Çin bUkfııneu erkanı 'akıyet elde ettikleri kabul edilmekte, 
~tı tı-ııe "la oı Pekinden kil st · • · lıq. 1 bııı11h ... _an vaııyet ..... . <;e mc fakat, Japon ımdat kuvvetlen gelır gel· 

Q ~tı,,.._ ~'<Llt tı •uuı;kında mtıza ç· l'l · d dild"kl · ·ı· 1 lltrltl ··«l al( zere bu 118.bah • mez ın ı erın tar e ı erı ı ave o un 
ı: • ('!ı ~<lzıg <letrnl§ur musta_ maktadır • 
l'ıı it t'lı - lZe c ... 

ıJa leııır. · l'uan11 ııatefhu~gun Pekinde Japonlar ecnebılere fena 
lj~Otı dorı 0 acatı rivayet muamele yapmıyacaklar ama •• 
l'ı. l\ııırı anltıası T" t • . Hongkong, 28 (A. A.) - tngilizle -

~ ,.~tıı ~ 1 honıbard ıye çını~ rin yapmı~ oldukları bir protest-oya ce-
~ 't~ ı."-4.) _ lkıman ettı vaben Japonlar, bugün öğleden evvel, 
r~Utt~ll ~be.rcııınan 1 ~~n muhribi. Pekine karşı hiçbir taarruz: yapılmıya -
'ili '--""it~ !'aya e ıı ve J &P<''t y • • • 

11ltQJ ıı ltıYaın çıkarak çın krtaatmı r.agı hakkında temmat vermışlerdır. 
r. cyıeıni§ olduğu bildi. Japon memurları, bütün ecnebilere 

r.efarethanelerine iltica etmelerini tav -

iş arayan bir daktilo 
İyi daktilo bilen, türkçe, fransızca. 

ve ernıeniceye v8.kıf genç bir lbayan iş 
aramakta.dır. Kendisine iş vermek is. 
ti yenlerin aşağıdaki adrese bir mektup 
göndermeleri kafidir. 

Taksim, Çaylak sokak N. 70 d6 
Jfanya 

siye etmişlerdir. 

Japon kıtaatının imali Çinde ecnebi
lere (yerlilerden bahis yok 1) fena mua
n:ıele yapmamaları için talimat verilmit- ı 
tır . 

Son dakika 
Sulh müzakerelerimi? 

Pekin, 29 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinden: 
Burada Çinlilerle Japonlar arasında 

bir sulh konferansı toplanmakta olduğu 
haber alınmıştır. 

'ın 

1lleuıJdı teddldec .... , .................... ... 
Toz hazan dinamit 

gibi tehlikelidir ! 
Muayyen bazı şartlar dablllnde muhtelif 
şeylerin, batta. sUprünttı tozları iştial eder 

Hemen hemen son :zamanlara kadar, 
alimler, takriben her eçşit tozun kabi
li iştial olduğunu bilmiyorlardı. Şim
di, muayyen bazı şartlar dahilinde şe. 
ker, baharat, hububat, tütün, çikolata, 
sabun, mantar, selüloyd, deri tozlan. 
nın, barut derecesinde tehlikeli olabi. 
leceğini anlamışlardır. 

Amerika ziraat nezareti kimya §U. 

besi şeflerinden Dr. Deyvid Prayz, to:r. 
inf ilaklarıru yakından tetkik ebnigtir, 
Keşifleri, her türlü sanayi sahası içni 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü, 
dünyanın hiçbir yeri tozdan masun de. 
ğildir. 

Dr. Prayz, muayyen bazı tozların, 
diğer tozlardan daha. süratle yayabi1e· 
cek bir vasıta olduğunu bulup çıkar~ 
mı§trr. Bu meyanda, evlerimizde sü. 
pürdüğümüz tozlar:ın ıbile, mühim dere. 
cede !kabili iştial ve infilak olabılece. 
ğini anlamıştır. 

To~, adeta. gaz gibidir. Muayyen 
miktarda. havayla temas ettiği ve ateş. 
lendiği takdirde patlar .•• Bu sahada 
yüzlerce tecrübe yapılmıştır • 

Toz infilakları, en ziyade fabrikalar. 
da ve değirmenlerde vukua gelir. Kı
vılcmı, hazan makinelerin ibjr sürtüş
mesinden veya bir l§Çinin ayakkabısın 
daki nalçanın yere sürtmesi11den çıkar. 
Bu itibarla, oralarda kibrit yakma.sa. 
lar dahi, patlama olması daima varid. 
dir. 

İngilterede birçok adam vakit va. 
kit toz patlamasından ölüyor. Ameri. 
kada bu miktar yUzlere baliğ olmakta.. 
dır. Onun için Amerika.da tom karşı 
fevkalade tedbirler almıyor. 

Geçen sene Amcrikada toz infilak

temin eyliyecektir. Çünkü tol.da, giz. 
1i 'bir enerji mevcuttur. 

Fakat bugün bizim vazifemiz, ken. 
dimizi tozun tehlikesinden korumak· 
tır. Bu, öyle bir vazife ki, çoğumuz, 
ciddi saymıyor ve ehemmiyet bile ver~ 
miyoruz değil mi? 

F r a nsa 
Tayyareleri 
miktarını 

10,000 
Yapmaya karar verdi 

İngilizce The People gazetesinde o
kumiuğuna göre Franaarun bugünkü 

ları yüzünden 432 kişi ölmüş, 896 kişi tayyare kuvveti, kanunusaninin başın.. 
~aralanmıştır. Dolayısile zarar ve zi- dakinklen en aşağı yüzde elli fazladır. 
yan 11,000,000 ingiliz lirasını bulmuş. 
tur. 

Bugün fabrikaları foşa. ederken, 
mümkün olduğu kadar !azla ıx:ncere 

yapmıya bakıyorlar. Bu, yalnız fabri. 
kanın fazla aydınlık olmasını temin i . 
çin değil<iir. Bu, şunun 5çindir ki eğer 
bir infilak vukua gelirse, binlerce pen 
ecre tuz buz olacaktır. Bu suretle gaz 
dışarı çıkacaktır. Binnetice bina, b~r. 
hava olmaktan kurtulacaktır. 

Fakat ba.~lıca şey, tozdan sakın. 

maktır. Hatta evlerde bile, bu mühim 
bir meseledir. Çünkü toz yüzünden u
faktefek 1nfilaklar olduğu ıgib~ yan
gın esnasında, tozlar, alevlerin süraUe 
intişarına yarıyor. 

~enlerde şimali 1ngilterede bir ka 
dm, odasında otururken, }rnrşıdan doğ 
ru boşluk içinde bir aleVın yürüdüğü. 
nü görerek korkuya düşmü.,tü. Bu a. 
elv, birkaç saniye içinde kendisini sa. 
rıverdi. Bereket versin kadın şaşırma.. 
dı ve gayet alçak olup bnhçeye açı. 
lan pencereden hızla dışarı frrladı. Vü 
cudu fena halde yanmıştı ama canını 
kurtarabildi. 

Sonradan anlaşıldı ki, bu kadın toz
lu bir odayı temizlerken, tozlan ateşe 
doğru süpürmüş. ;ve burada tozlar o 
kadar çabuk parlamış ki, kadın kaç. 
maktan başka ~are bulamamış. 

Odaları temizlerken, pencereleri ve 
kapılan asla kapalı tutmamalıdır. 

Evlerde toz meselesi, pek hayati ol. 
masa aa, tasavvur ettiğimizden fazla 
büyUktür. Duvarlar toz barındıracak 
şekilde keskin köşeli ol.mamalıdır. Ve 

ev süprüldükten sonra, toplanan toz. 
lar, ihele kapılar ve pencereler kapalı 
olduğu z.a.ınan asla tahrik edilınemeli4 

dir. Dünyanın bütün modern fabrika.. 
larında, tamirhanelerde toza karşı bü. 
yük ihtiyat tedbirleri alınır. Anıerika
da, to?., beşeriyetin en menfur düşma
nı telakki edilmektedir. Her büyük sa 
nayi şehrinde "toz polis hafiyeleri,, 
vardır. Bunlar, f abrikalan ve diğer 

müesseseleri gezerek, amelesini toz i. 
çersinde çalıştıran patronları şiddetle · 
cezalandırırlar. 

Kimbilir, günün birinde alimler, toz 
hakkında daha fazla malumat edine. 
cck ve onu, gaz, elektrik ve barut gibi 
kendine esir ederek türlü istifadeler 

Fransızlar kısa bir zaman içinde en 
modem techizata haiz 10.000 harp tay. 
yaresi vücuda getirmek istermktedirler. 
Aynca kuvvetli bir bombardıman filo
su teşkil edilecektir. 

H7rp tayyareleri saatte 260 mil aür. 
ate haiz olacak ve eskilerine nisbetle iki 
misli şiddette son model makineli tüfek 
lerle techiz edilecektir. 

Bu süratli inkişaf, Almanları hayre· 
te !düşürmüştür. Çünkü Almanlar, 

Fransız halk cephesi hük.umetınin tesli
hatı eksilteceğini sanıyordu. 

Halbuki Fransız hükumeti, Fransayı 
kimsenin hücum edemiyeceği derecede 
kuvvetli bir hale sokmak aznündedir. 

Almanya ve İtalya, Fransarun bu 
süratli silahlanma programına mukabe

le edecek olurlarsa, Fransa, silahlanma 

hızını daha çok arttıracak ve Avrupada 

- İngiltere, müstesna olmak üzere -
hiç bir memleketin, hava kuvveti, cihe.. 

tinden kendisinden ileri olmasına mil-
saade etmiyecektir. 

Fransa hükfuneti, tayyare sanayii, 
silah fabrikalarım millileştirmek gayre. 

tiyle ele aldığındanbcri bu sahadaki teı 
l:ilatı tamamen yenilemiı ve binnetice 

bsa zamanda daha çok tayyare meyda
na koymak mümkün olmuştur. 

Bugün, Fransa fabrikaları, Almanya 
ve italyanınkiler den daha kısa bir za-

man içinde daha çok tayyare yapmak
tadır... Fakat Fransa, herhangi bir ya. 
rış müvacehesinde, İngiltere fabrikaları 
na dahi tayyare ısmarlamağı düşünmek 
tedir. 

Holanda Hl ndlstanı
nın müdafaası 

Londra, 29 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, Holanda Hindistanırun birlikte 
müdafaası için İngiltere ile Holanda a· 
rasında yakınlarda bir muahede imza· 
Jannuş olduğunu yalanlamaktadır. 

,.· H . ~ ~--~ -~.~ 
i;tanbulun en çok satılan hakiki 
akşam -gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 



Meş inuharrir 
Temsil henU.ı ba§lamamıştı. 
1.lk sıraların birinde birkaç kadın 

:>iyesin müellifinden bahsediyordu: 
- Eserlerinde öyle fazilet ve öyle 

ince hisler var ki. 
- Onu tanıyor musunuz? 
- Hayır; maalesef ~urııyorum. 
- Büt~ muharrirler iç.inde yalnız 

onu severim. 

. Myar - Neye ağlıyorsun oğlum f 
Çocuk - tJç defa okla şu adamın 

burnuna n~n aldım, ii.çünde de vura. 
madım! 

ilanı aşk 
Delikanlı, genç kadına ilanıaşk edi. 

yordu: 
- Sizi öyle beğeniyorum ki? 
- Hangi meziyetlerimi? 

- Hangi birini sayayım? Mesela 
gözlcriniZ: Gökyüztinün yıldızları bile 

onların yanında sönUk kalır. Saçları. 

nız: hangi ipekte onların rengini, yu. 
muşaklığmı bulmak kabildir? Dişleri

niz: l!angi deniz o kadar saf inciler 
verdp Renginiz: hangi kıt'a o kadar 
taze b\r çieçk yeti§tirdi? 

- Te§ekkfir ederim. 
- Yalnız bir teşekkür mü? Sizin de 

bana söyliyecek sözünüz yok mu? Siz 
de bende mt-ziyetler görmüyor musu. 
nuz? 

- Görüyorum ama ancak bir tek 
meziyet! 

- Nedir? 
- Güzel şeyleri f arketmek meziyeti. 

nlz! 

- Senin böy1.e fena llifıar söylediği. 
ni duyaraa babcln ne der 1 

- "Bir mucize oldu!" der. Çünkü 
sağırdır. 

- Çabuk 1.xırar ver 88Vgflim, sen 
rtUı olunooycı 1:aiüı.r ote'lcıler greve 
ba,lıyacn,kJ.or I 

(Parls otelciler grevi mUnascbe. l 
tile Fransız karikatürU). 

- Öyle parlak karakterler ve öyle 
sevimli tipler yaratıyor ki ... 

- Kimbilir kendisi de n~ kadar se
vimlidir? 
Yaruba§larında oturan ve bu mükL 

lemeleri derin bir nefretle dinliyen ya. 
hancı bir kadın dayanamıyarak dudak 
larını büktü ve: 

- O mu? O tam manasiyle taham. 
mül edilmez bir adaİndır, dedi. 

- Evet, hayatta ondan daha fena 
bir kimse yoktur. O, en fena blr koca; 
en fena bir baba ve en duygusuz, en 
egoist bir adamdır. 

Kadınlar dayanamadılar: 

- Rica ederiz, böyle sevimli ve fazi. 
let sahibi bir adama hakaret etmeyi
niz. Anlıyoruz ki, kendisini tanımıyor
sunuz. 

- Ben mi? Ben kendisini tanmuyo. 
rum ha? 

- Elbette. Mnden;ıki bu tarzda ko. 
nuşuyorsunuz ! 

- Fakat, o benim kocamdır. Ken. 
disini nasıl tanımam? 

- !!?? 
P erde açılmış ve temsil ba§lamı§tı . 

Akılda tutulamayan 
isim 

Kimyager bir ecı.aneye girerek 
sordu: 

- Sizde "asid salisilik moasetikasis. 
teksi,, vu mı? 

- Yani, aspirin mi istiyorsunuz? 
- Evet, ondan... Bu kelimeyi bir 

türlü aklımda tutup söyliyemiyorum! 

1 
,~ 

.Arab (::ürafaya) - Şimdi hı.:.rm.a. 

larını.a. zarar verebilecek mi8in baka
lım! 

/f atma kadının 
tedavisi 

Fatma kadın fena halde rahatsızdı. 
Kocası, kom&uların ısrarı Ur.erine, be. 
lediye doktorunu çağırdı ve hutayı 
muayene ettirdi. Doktor muayeneden 
sonra bir reçete yaz.dı ve iz.abat verdi: 

- İki saatte bir, bundan bir ka§ık 
hastaya verirsiniz, dedi, fakat daha ev 
vel iyice sallamak 18.znn. Ben yarın 
sabah geçerken uğrar, bir daha mua. 
yene eder~m. 

Doktor, ertesi sabah geldiği zaman 
adamı kederli gördü; sordu: 

- Hasta nasıl? 
- Sizlere ömUrl 
- Ne zaman? 
- 111cı ilk defa vermek için kuv-

vetli kuvvetli salladığım ıaman ! 

- Lastik ok dağıtan şu adam ço. 
cu.k7arı pek seviyor gnlibo 1 

- Okları çocukkırı sevd.ğinden dıı. 

ğıtmıyor. MaJı,aUede bir camcı dUkkd. 
tıı açtı da. •. 

Mil§teri (televi..."Yon1a. telef on ede. 
rek) - Allo, doktor! Bıt sabah dilimi 
nasıl buluyorsunu.zf 

Operatör - M6§1rnr komik. diyor
lar ama, iki saattenberi bizi güldüre. 
cek hiçbir şeıJ söy1edi9i yok! 

iki mübalağacı 
arasında 

- Bir tarla aldım. Toprağı o kadar 
mün.bit ki, ne dikersem her ay mah. 
aul veriyor! 

- Bizim bahçe kadar olamaz. Bu 
kış bizimki çamaşır asmak için ceviz 
nalınlarla bahçeye çıkmıştı. Nalınlar. 
dan biri çamura saplanıp kaldı. İki 
gün sonra bir baktık ki, nalının bulun 
duğu yerde bir fidan· çıkmış. Şimdi öy. 
le bir ceviz ağacı yetişti ki, mahsulü
nU toplamakla bitiremiyoruz. 

- Ben de bizim memlekette gayet 
bereketli bir toprak. bilirim. Bir gUn 
ihtiyar bir yolcu bu kayanın kenarına. 
oturarak biraz dinlenip blı' cigara iç. 
mişti. Tekrar ayağa. kalkmak ll;tediği 
zaman muvaffak olamadığım dehşetle 
gördü. Bağırmıya. ~ladL Etraftan ye 
tişcrek adamın ayağını bir destere ile 
kesip zavallıyı kurtardılar! 

- Destere ile ayağını mı kestiler? 
- Evet! ÇünkU ayağının biri tah. 

tadandı. Sizin nalın gibi çabucak top
rağa kök salmı:i! 

- 11 abzım nasıl doktor IJ 

- Vçil çtıji"ek geçiyôr! 

Hangıstnı isi ersiniz? 
Yeni alacakları hizmetçiye bayan 
d 

. , 
sor u: 

- Sofrada hizmet etmesini bilir mi. 
sin?. 

- Mükemmel.ni bilirim. Hem de iki 
türlü. 

- İki tUrlü hizmet de nasıl şey? 
- Öyle hizmet ederim l:ı davetlile. 

riniz sizde yemek yemeyi bir zevk bi
lerek sık sık gelmek !sterlt-r. İsterse
niz ikinci türlü hizmet ederek daveL 
lilerinizin bir daha evinize ayak bas. 
mamalarını tem:n ederim! 

1 

Hiç bir zaman neşıedilmiyecekken Os~:~ 
Camalın gagı eti le edebi11at meraklf/81 

mau1.mu oluyor l . ·ttı~i~ 
Bon ztınıanita i~ piye3 muharriliğine dökmü§ olan 1.."'llliretli şaırle111 .,ı,J.1 . b·r <tıllJ"', l 

cip Fazıl Kısa.kürek "Plaj" adlı yeni bır §İir ya:;rnı§ttr. Şairin, t r ~ ~ 
balarını oanl.andıraıı ve hiçbir zaman neşrc:lilmiyece1: olrın btı yeııı~j;e 
man Cemal elde etmeğe muvaffa1;. olmuş tur. Omtn sayesınde gazete , .... • 
ediyoruz: , ...._ .,..-_,.// 

'~
-~ 

Kenardaki kumluğa yayılmış bir alay kıı, 
Sanırsınız yalandan bayılmış bir alay kız! 
Yal:ı.ndan bayılmamış, ~akacıktan ölmü§ler, 
YüzU koyun yatmışlar, kumlara gömülmüşler! 

Sırtlar dönmüş kebaba, güneş yalamasından, 

Göğüsler pancar olmuş kumun dalamasından ! 

Hepsini kızlar emmiş, denizde tuz kalmamış, 
Balıklara yem için dalyanda muz kalmamış! 

Bir kaya parçasına bir sandal etmiş ramp~ 

Kolyozhr hala suda, mercanlar çıkmış kampa! 

Bir iskorpit kenardan geçti takla atarak, 
Suyun falına baktı kuma bakla atarak! 

Dibe rlalc1 bir karpuz, yerine kavun çıktı! 

Bembeyazdı girerken, çıkarken mavun çıktı! 
RUzgar mk, su ılık, kumda yumurta pişir, 
Suda için geçti mi büfede ense şişi1 ! 

Bak şu' bayan, ne yaman gidiyor yengeç gibi, 
Yaşı kırkı g~kinken yüzüyor en genç gibi! 

Balık karde~ darılma. yurduna el aaldıksa, 
Seni taklit ederek balıklama daldıksa ! 

~- .... 

Güneş hayat kaynağı, deniz bunun cilası, 

Denize gönül vermek aşklarm en 8.lisı ! 

Denize her atılan (tohum) bire bin verir. 
Deniz bereketlidir, verdiğini pir verir! 

Bir karides, bakarsın bir gün olur balina. 
Baştan cıkaymı deme, sıya et karolina! 
Balıklar denizleri~ denizler balıkların, 
Alıklar zekilerin, zekiler alıkların: 

Birbirinden a~Tılmaz birer can yoldaşıdır, 
Denizin tuzlu suyu balığın gözyaşıdrr! 
Elden ele dolaşır denizde renk renk topları 
Kimisi suya hoplar, kimisi ilham toplar! 

Ey denizden toplanan ilhamlar, intibalar, 

Sizden aldı rengini yemyeşil hindibalar! 

Ey kumsalın biricik yan giden pavurya!lt 
Sen imar.a getirdin şu yezid, Gavur yazı! 

Gözleri kamaftlran ah şu zarif mayolar, 

Ruha kulaç attıran banyolar, ah banyolar! 
Ban (bir adam yaratmnk> istiyorum plajd:ı, 

Kaptırmazsam dümeni akıntıya virajda! 
Necip Fa::.l Kısaklirek 

Aslına uygundur. 

Anlayana ... 
Baloda dansettiği kadm:.ı öğilnmek 

istedi: 
- Geçen sene Afrika seyahatımde 

tam dört tane aslan öldürdüm. 
Kadın sordu: 
- Aynklarma batarak mı? 

Paı asına göı e . .. 
Terziye elb!seyi ısmarlıyordu. Ku. 

ma§ beğenilip ölçü alınd:irtan sonra 
mil§teri: 

- Parayı ancak üç ay sonra. verebL 
leceğimi size şimdiden söyliyeyim. 
Ben doğru sözU eeveriın. 

Terzi cevab \•erdi: 
- r'.sı.nım efendim ne ehemmiyeti 

var. Paranın lfı.fı mı olur: ne zaman 
isterseniz o zaman ödersiniz, sizde pa
ramız kalacak değil ya? 

M:Uş'eri memnunane sordu: 
- Şu hcl:le ilk provaya ce zaman 

geleyim? 
- Üç ay sonra! 
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-Onu 
taırı.. len elimden aldın.. Hem ide 

rin~:°'~. nıUteeaıir bir tavırla gözle
- N dıJcıni§, §Öyle dütünüyordu: 

nekada: :ndar ııtırap çekiyor! .... Onu 
Onun Jq,ı ~or !.. Ah ıu meıum kızı 

Ve . . bin.i ellerimle aökeceğim 1 
ıçındc b" . 

"e okı ır yalvarma aezilen tatJı 
ttti: aYlq bir sealc Konçiniyc hiup 

l
. -Evet b .. 
iltıe le • • unu ben yaptım! Ve böylc-
~Yd~ ~kurtardım, Konçinettociğim 1. 
ili Çrldı lt&rııanı rahat bırak, hırı ıe
C4f um ttryor .. Kendini topla Konçino
ltltctirı, Şunu bil ki, sırf, seni bu mem

lltbilt ~a &ctirecek olan planımızı 
&ı.ı le ~tnıek için bu kızı elinden aldım . 
fırsat::' dine ıeçcn mükemmel bir 
da.r d : 1 8 undan iıtifade etmiyecek ka 

eh rn· . 
lchirnizd .1sın? Bu defa herıey bizim 
~rı, ~ edır. Mari bile, farkında olma· 
ıllılt, hi c Yol huırlıyor. Biraz ıoiuk kan 

Ia1c11n 1 rar ceuret ve ıen hakimi mut-

~~1 lconuıtukça, Konçini de yavaı 
"t lc.ı '-lcinleıiyordu. Bertiyi unutuyor 
ı• rrırrıı.. ö U .. •. d 1 d d y •tikblli :· ~ z onun e can an ır ıgr 

l &<Srür &ibl oluyordu. 

lto...'°, norarıın acı tecelliıi ıuydu ki, 
-~ ırıı ''k 

otıı.ı11 Yu ıeltmekten ve böylclikh 
hiçb· ltıUhabbetini kazanmaktan baıka 
"ıit~: ezrıeli olmadığı ve bunun için ü
Orııı • ıayretlcr sarfettiği halde, ancak 
tcıır lltedifi tekilde ikna ediyor. ona 
Itrııat:P•Yor fakat bir türlü kalbini ""'( 

l · muvaffak olamıyordu. 
.... ıraı cvvcı ··1d- k . d.ğ. . •ııı.ıta onu o urme ıstc ı ını 

n kon· · lordu: • çını meri.k ve heyecanla 

::. ~e dernek istiyorsun? tzah et! 
•ıa tt Şunu demek istiyorum, Konç ini : 

nç loa, timdi, muhıf aza altında, 

Akuavivaya ait olan Rüyideki eaki kral 
§ltoauna götürülmektedir. Yarınki per 
ıembe günü, öğleden evvel, kral km 
olan bu genç kızı kurtarmağct gelecek
tir. Ve bu defa, mani olacak bir yiğit 
Jan bulunmadıfı için, oraya aal olarak 
gidecek olan kral, ölü olarak Luvra ge
tirilecektir. Öğle üzeri de senin hakimi 
yetin baJlıyacaktır. Bu genç kızı aenin 
elinden niçin aldığımı §imdi anlıyor 

musun? 
- Evet ama, muvaffak olacağına e• 

min misin? .• 

- Bütün tedbirlerimiz alırunıttır. 
Merak ,.tme Konçini, bu defa kurtulanu 

yacaktır.! Bu kıza gelince... Mademki 
hlkim ıcn olacakaın, bu kızı da istedi· 

ğin anda alabilirsin.. Bu arzuna mani 
olmıyacağıma emin olabilirsin!. Bunu 
hoı görecek kadar seni seviyorum! 

Ve içinden ilave etti: 

- Kıır tekrar bulacaksın!.. Fakat 
bir ceaet halinde 1 . 

1ıte yak!ct çelik döteme Uzerinde 
diz çökmü§ olan Janın gördüğü ve duy
duğu ıeyler. 

Bertiy kurtulmuıtu. Evet, ama uzun 
mtilddet için değil! Leonorarun dedi~i 

gibi, yann hakim olacak olan sefil, n1Ü· 

leves pençesini tekrar ona uzatacak ve 

bu defa artık, hiçbir kuvvet onu kurta~ 
ramıyacaktır. öyleya mademki, kendisi 
bu yakıcı hücreden ac:ğ olarak çıkmıya
caktr. 

İçinde çılgın bir hiddet belirdi. Bir 
mUddet hiçbir ş~y düşünemiyecek l-ir 
hale geldi. Nihayet yavaı yavaş kendi
sini toplamağa baıladr. Herıeyden ev· 
vel buradan çrkmak lazımdı .. Fakat na
sıl? Hep ayni çıldırtıcı sual. 

Duvar tekrar yerir.e gelmif, etrafını 

tekrar derin bir zumet sarmıştı. Şimdi 
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iıte, çılgın bir tekilde haykınlan bu 
nidaların sebebi. 

Gazlerini cehennemi liuvann Uzerine 
dikerek gidip gelirken, bu duvann an
amdan Bertiyin hayalini &6rllr gibi ol· 
muıtu. Bu hayal, defittirdiği yere göre 
kayboluyor, sonra tekrar meydana çı· 
kıyordu. 

Bertiyden ıonra, Konçiniyi de cör· 
dü. Sonra ikiıini beraber gördü, nere. 
ide olduklarını bilmiyordu. 

O zaman dehıet ve hiddet içinde, 
yere nuhlanmı§ gibi kaldı ve bu defa 
herşeyi iyice gördil. 

Duvar kaybolmuştu. Bunun yerin~ 

bir ateş uçurumundan fıtkmyormuı gi· 
bi çıkan kırmızrmtrak bir ıtk kaim ol· 
muştu ve bu, ona bir hayli genit bir U· 

çurum gibi görilnüyordu. 

Sağa sola eğilirken, bu ate§ hattının 
ötesinde, iyice aydınlanmış, küçük bir 
odayı görüyotldu. Odada t2hta bir masa 
bir sandalye ve dar bir karyola vardı. 

Bütün bu teferrüatr, Jan, ancak aldığı 
vaziyete göre görüyordu. Bulunduğu 
yerden, esrarengiz odanın ortasında 
bulunması icap eden masayı görUyor 
du. Sol tarafa doğru eğilince. hir ölü 

gibi solan ve dimdik. hareketsiz dur...ı· 
rak. görünmiyen bir düşmanının hare
ketlerini dikkatle takip eden Bertiyi 

görüvordu. Onu aağmda görüyordu, 
yatağın yanında duruyordu ve önünde 
it::ke:nle vardı. Sağa eğil lnce d~. ıol ta
rafmda. ellerini göğsünde kavuıturara!> 1 
hayvani 1'ir ihtirasla §İkarına bakar git>i 
duran Konçini ~örünüyordu. Arkası:n

d:ı , sii:rnesinı iyice gördüğü kapr vardı. 

Demek ki, !lilphe edilemezdi, Konçi· 
dı ')nlan biribirlerinden, ancak küçü:ı: 
niy le Bertiy Kctrşı karııya buıunuyorıar 
masa ıyınyordu. 

Birdenbire, Kon~ininiıı kımıldayan du 

daldarıru gördü ve uzaktan ıeUr cibi 
olmakla beraber, ıayet vuih bir tekil
de gelen aeaini duydu. 

Konçini töyle diyordu. 
- Ne o? Beni ıörecelinl ümit ttmi· 

yoıaun, delil mi? Benden kurtuldulu· 
nu zannediyordun. Fakat tekrar elime 
ceçtin.. ve bu defa artık elimden kım
tularnıyuağına emin olabilinin 1 

Bcrtiy nefret dolu bir tavırla balır• 
dı: 

- Alçak, sefil alçak! 
Yiğit jan dehşetinden ağzıru aça.mı· 

yordu. Saçları diken diken olmuş, al· 
nından iri ter taneleri ldökU1ilyordu... 
Cehennemi bir hayal karırsrnda mı bu· 
lunduğunu, yoksa çıldırdıfmı mı kendi 

kendine soruyordu. 

Fakat, Ravayak gibi hayallre inana· 
cak, cahil bir adam delildi ve derhal 

hakikati anlayarak mırıldandı: 
- Milteharrik ve dalavereli bir yer· 

de bulunuyorum. Burada bir ıUrU ay• 
na oyunlan, huıusi bir akuıtilr ve bel· 
ki de benden bir hayli u.ıakta cereyan 
eden haıdiaeleri görüp ifitmemi temin 
eden bir aürU karıpk ve uataca tesisat 
var! 

Konçini ona hale verdirmek iıtiyor· 

muş gibi devam etti: 
- Senin ıerıeri ıövalyen nerede? 

İster miıin aöyliyeyim? 
- Eğer buralarda olnydı, derhal 

kaçardrnrz. 

Konçini korkunç bir ıekilde homuı-
dandr. ve ıonra, duyma:nrJ gibi et .. 
vam etti: 

- Buraıdadır ve ısrtılmr§ bir meıann 
içinde, yavaı yavaı kızarmaktadır .. l3u 
haddrzatmda oldukça gilıeldir! Fakat 
hiçbir ıey değildir. Şimdi dirile. O bil· 

il 

-..... 
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den uzaktadır. Onu bizden bir ateı u
çurumu aymyor .. Buna rağmen bizi 
görüyor. Bizi görüyor, anlıyor musun? 
işte ben seni, cebren veya iyilikle ele 

geçireceğim .. Ve senin haydudun, bunu 
görecek, anlıyor musun?... Fakat mü
dahale edemiyecek ve imdadına gele • 
miyecektir. Her ıeyden aciz oluak, ıe

nin lekelendiğini görecek ve ayni za
manda kavrulmakta devam edecektir. 

'Omit ederim ki, bu ~·aziyet onu çıldırt:ı 
caktır. I Ne dersin? Bu iyi ldüşünülmüş
müdür? İntikam almasını biliyor mu· 
yum? 

Bu c>lçakça sözleri duyunca, Jan bey
ninin sarsıldığını hisseder gibi oldu. 

içinde Konçininin ümit ettiği çılgmlılt 
ifadesi beliren gözlerle etrafına bakın
dı ve ne yaptığının pek de farkında ol

madan, göğsünü tırnaklarile tırmalıya
rak korkunç bir sesle inledi: 

- Bu olmaz! .. Bu olmaz! .. Bu çok 
korkunç 1 erhamet!.. Bertiy 1 Bertiy 1 

Fakat o, herşeyi duymakla beraber. 
onu kimse duymuyordu. Bunu derhal 

anladı, çünkü Bertiy ve Konçini vaziyet 
)erini hiç bozmadtlar. Bunun üzerine 
J an ümitsizlik içinde, tekrar inledi: 

- Ne yapmalı? Onu bu sefil alçağın 
elinden nasıl kurtarmalı? 

Konçini devam ediyordu: 

- Eh artık k~fi 1 Sen benimsin .. 
Jan onun yürümeğe başladığını gör-

dü. Konçini masayı alarak arkasına 

fırlattı ve soluyarak, korkunç bir ihti
ras tebessümite onun üzerine doğru yü 
rümeğe başladı. 

g ertly de, onu yo1a getirmek istiyor
muş gibi gözlerini ona dikerek yerinı:len 
durdu. Fakat, onun müt emadiyen iler- ı 

iediğini görünce, eğildi iskemleyi kal-

dırdı ve titriyen kollarile onu bir yıldı
rım aüratile indirdi, 

Fakat Konçini onu gözetliyordu. ta
kemileyi havada yakaladı ve elinden çe
kerek, masayı olduğu gibi onu da arka
sına fırlattı. Sonra, ağır pençeleri, gene; 
kızın omuzlarına indi ve vahşi bir se
vinçle bağndı: 

- Nihayet elimdesin! Benimsin! .• 
O da bizi görüyor. Bizi görüyor! 

Bertiy son kuvvetini topladı ve ta
kallüs eden dudaktan arasından şu çığ• 
lık fırladı: 

_ imı1at Jan!.. beni kurtarf 
Jan çılgın bir sesle: 
- Geliyorwn 1 
Diye bağırdı 've öne doğru atıldı. Ve 

artık bir şey görmedi.. Yalnız, aşılamı
yacak bir ate~ uçurumu kenarında bu
lunduğunu ve orada bir mucize kabilin
den durakladığını hissetti. 

Ve burası durulmıyacak bir yer ol
duğu için ve diri diri yanmağa başla-

ıdığ1 için bir sevkitabiiyle, soluyarak, 
bitkin bir halde kendisini kapıya doğru 
attı. 

Ve o zaman yenidın gördü. Gördü ve 
dizleri üzerine yıkrlarak bağrrdı: 

- Kurtuldu! .. Kurtuldu!.. 

XXXVIU 

İşte, Janın, artık S?cakhğını hisset· 
med!ğini çelik döşemenin üzerinde diı: 

çöktüğü haMe gördüğü sahne: 
Korıçininin pençt$i Bertiyin omuzu

na indiği sırada. kapı birdenbire açılô 
ve iki kadın içeriye girdi. Gayet sakin 
görünen birisi, Konçİninin kansı Le1>
nora Galigaydı. Gayet haşmetli bir ah 
siyete benziyen di ~er kadının yiizünrl! 
ise siyah bir maske vardı. 

Konçini olduğu yerde kalmıştı tik 
evvela ancak kansını görmüştü. Ka11 • 

4) ·--... 

LIJ 
o 
N ·-..J -CJ 
z ·-

o z 

• ı.. 
ı... ::s ... -"O o 
.:: °" cd cd s ı.. - .. o .... 
~E 
ı.. dl 
~ :-;:::: 

PAROAYANTN OCJ U 399 

çanağına dönmüş olan gözlerini ona idik 
ti ve elini kamasına götürerek onun ü
zerine yürüdü. Bir saniye daha ve Leo. 
nora mahvolacaktı. 

Kadın, kocasının tehditkar vaziyeti· 
ni ve kendi hayatının tehlil~ede olduğu
nu görmüştü. Buna rağmen yerinden 
kımıldamadı bile. Ve Konçininin göz
leri içine diktiği gözlerinde fevkalbeşer 
bir şefkat ve muhabbetin ifadesi vazidr. 

Konçini, kamayı kaldırarak karısının 
göğsüne saplayacağı sırada öteki ka
dını gördü ve dehşet içinde geriliyerek 
yerlere kadar eğildi ve o vaziyette kal
dı. 

Maskenin altından kadının da gözleri 
büyük bir !lefkat ifadesile parlaıdr ve 
Konçiniye samimi bir işaret yaptı. Bu
nun üzerine Konçini doğruldu ve bü
yük bir irade kuvvetile, çehresine sa
kin ve mütebessim bir ifade verdi. 

Leonora sakin bir tavnla: 

- Görüyorsunuz ya madam, Konçi· 
niyi, ona çok ağır olan bir şiddet ve 
cebirden kurtarmak için tam vaktinde 
yetiştik. 

Maskeli kadın yavaşça başiyle tasdi~< 
etti ve vakur, ve cesur bir vaziyette du 
ran Bertiye ·dönerek, tatlı bir ifade ver
meğe çalıştığı bir sesle: 

- Geliniz. dedi, benimle oldukça. 
hiçbir ~eyden korkmayınız. 

Bertiy, Konçiniden kurtulmak için, 
Azraili bile takip ederdi. Binaenaleyh 
hiç tereddüt etmedi ve tatlı sesiyle: 

- Sizinle nereye isterseniz giderim. 
madam, dedi. Yalnız şu alçakça evden 
ve ondan daha alçak olan bu adamdan 
uzak olayım. 

Maskeli kadın hayret ifade eden bir 
hareket yaptı ve birdenbire sertleşen 
gözlerini genç kıza 'dikerek bağırdı: 

- Ne demek istiyorsunuz ? 
Leonora, nazarı dikkati celebtmiyen 

hafif bir heyecan ve çabuklukla müda· 
hale etti: 

- Size ne demiştim 
şiddet ve cebre baş~urm 
tinde kalmış olan zavallı 
maruz kaldığı vaziyet. 

Ve Bertiye dönerek: 

madam? işte 
k mecburiye· 

Konçininin 

- Bu şiddet ve cebri ima etmek isti .. 
yorsunuz değil mi? 

- Evet matdam.. Ve beni bu kor· 
kunç felaketten kurtırdığıruz için. her 
ikinize de nasıl teşekkür edeceğimi bile 
mi yorum. 

Maskeli kadın, duyduğu ve gördüğil 
şeylerden hayretler içinde kalan !{on .. 
çiniye şefkat dolu bir nazar atfetti ~e 
sonra Bertiye dönerek biraz soğuk btt' 

sesle: 

- Geliniz dedi. 
Ve cevap beklemeden Konçiniyle f,t• 

oncrayı başiyle selamhyarak, Bertiyle 
beraber. c*iadan çıktı. 

Leonora kapanan kapıya yaklaşaralc 
uzun müddet dinledi ve maskeli kadın· 
nın iy:cec uzaklaştığına kanaat getir• 
dikten sonra, dönerek şöyle dedi: 

- Merak etme Konçini, kraliçe hiç• 
bir şey bilmiyor. Ona, kralın bu geoÇ 
km çılgınca sevdiğini söyledim .. onuı1 
kıskançlığını tahrik ettim ve bu geflç 

kızın madam dö V ernöyden bin l<~t 
daha tehlikeli bir rakip olduğunu söY

11
' 

yerek, onu korkuttum .. Bu gen~ ıcıı:ı 
k ki k ld · 'k alacag~ıfl' açırma a, ra an ıntı am 
zannediyor. Anlıyor musun? 

Kraliçe gidince, Konçini tekrar kıt• 
durmuşa döndü. Çehresinde tekrar k0

': 

kunç bir tehdit ifadesi belirdi ve el~ 
yeniden kamasına uzanırken, bağrıdı · 

1 

t' 



lttıo ._....iAll::l!IJ 
70Q l{ ' 
70() otnpreaör 
250 llltkine Yatı Yaiı 
~ .... -~ea Yağı 

Qlı )a~~·~ buı f abri 
~ı-.r lçtk ek k~ı için lüzumu ola.n yukarda. miktarlarile cinsleri ya.-
2t90 olunınu§t ılltnıeye konulmuştur. Bu yağların hepsine 548 lira. bedel 
~a. ?-i. h kanun~· Şartnaıneai levazım mildürlUğUnde görülebilir. İstekliler 
lıu1111, ?lı.~ktubiJe b a Yazılı vesika ve 41 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz 

lıdıtlar craber 30.7-937 cuma günü saat H de Daimi Encümende bu. 

1 
. (4241) 

Uaı - -
ııı~eYeıuzu 
30,7-9

3
• lıir nıe~u ~lan 4000 metre hortum kapalı z.a.rfla eksiltmeye konul. 

v~ 7 CUnıa. ~-· 0 rtuma bir lira 60 kuruş fiat tahmin olurunu§tur. Eksil.tme 
i8Q 1 llıQdiirlU& u ~t 15 de daimi encümende ya.pılacaktır. Şartnameıı le
'ti ka irıb\ ilk t ~e gorUlebUir. İstekliler 1490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 
tııtu~~ı t&rtı~nıınat ınıkbuz veya mektub1le beraber teklif mektuplarını ha-

ll'ler, nu a:a1 
:Yukarda yazıiı günde l!aat 14 de kadar daimi encümene ver. 

~· ttcn sonra verilec(;k zarflar kabul olunmaz. (B) (4242) 

t~l~f bedeli 14'16 
tıııtbu ·~e ltonuı hra 50 kuru§ olan Kadıköy 10 uncu mektebin t:ınıiri açık 
iş 11zı}· lstekın ntU§tur. Ke~lf evrakı ve şartnaınesi levazım müdürlüğünde gö. 
bi • "iı1ti er 249() . tiikte 11\a dair B numaralı kanunda. yazılı vesıkadan başka. buna benzer 

Bugünkü 
Radyo 

programı 
RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 p!Akl& dana mwılklal 19,80 apor mu
ııah&beleri: E§ret' Şefik taratmdan 20,00 S&. 
dl vo arkadqlarr taratmdan TUrk mwıikiai 
ve halk ıa.rkılan 20,80 Ömer Rıza. tarafın

dan arabca ııöylev 20,46 Safiye ve arka~. 
lan tarafından TUrk :mualklal ve halle pr
kılan (saat ayan) 21,16 ORKESTRA 22,15 
ajana ve boırsa haberleri ve ertesi gUDUn 
programı 22,30 pllkl& aololar, opera ve ope_ 
ret p&rçalan 23,00 SON. 
BERL!N: 

18,05 karıoık yayın 18,35 ŞARKILAR 

19,05 kart§ık yayın 20,30 BAR MUSİKİSİ 
21,05 ŞARKILAR 21,10 piyes 23,15 muhte-
11! haberler 23,25 EÔLENCELİ KONSER. 
PEŞTE: 

18,05 çingne orkeıtrast 19 ŞARKlLAR 
19,-10 ORKESTRA KONSERİ 20,35 EV KON 
SERİ 22,25 haberler 22,45 ŞAN VE MUStKl 
2.f,05 konferans 24,20 çlngene orkeııtra.aı 1,10 fl37 Ou lOa lira 49 8.Yindırhk direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 

illa ~ü kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30.7. ' haberler .. 

saat 14 d D • . . O) ~h e aimı Encümende bulunmalıdırlar. (ı) (424 

~ ııe:. lnetre nıur"\..'-aın 3 ı· F "h . d " ·f . t {O •uet Paş """l1 a. ıra kıymet konulan atı yangın yerın e ~\ anı-

~~liııı. yUıı~ nıahallesinin Türbe sokağmd& 34 ada 4148 harita No. 2 met-
2.s-937 Ya konulın 22 ınetre 18 santimetre mura.bbaı ana satılmak üzere açık 
~eb~· l>~teı· u~a da belli ıhaie gününde giren bulw1madığmdan arttırma 
her l ır. la~klU~ günUne uz.atılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö. 

l\ılclrda. Yaı.ı( 4_ lira 99 kunı§luk ilk teminat makbuz nya rnektubile bera. 
1 

&ünde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~so 

4770 
1200 

18400 
Hıso 

?oso 
5030 

18330 

4380 
ıs1so 
ıoso. 

50 
300 

9300 
3oso 
4325 

2s20 
9SOO 
3800 

100400 
11650 

3450 
6320 

450 
4750 

13200 

3750 
8300 
'49so 
2975 

Demet 
,, 

" 
Kilo 

•• 
" ,, 
.. 
.. .. .. .. 
" .. .. 
" 
• .. .. 

Adet 
Kilo 

Adet 
Kilo 
Adet 

" 
•t 

" ,, 
Kilo 

2so " 

(B.) (4694) 

Nane 
Ma~anoı 

Dereotu 

Beherinin muhammen bedeli 
0,55 

Ispanak 
Pıraaa 

Kereviz 
Barbuya faaulya 
Anekadın .. 
Çalı 

Sakız kabağı 

Ksetane kabağı 
Aama kabait 
Bal ., 
Bakla 
Bcz:clya 
Bamya 

Havuç 
Kır domatesi 
Sınk domatesi 
Patlican 
Lahana 

Karnı bahar 
Semizotu 
Sarmısak 

Soğan 

Enginar 
Marul 
Salata 
Pancar 
Dolmalık biber 
Sivri b:ber 

0,57 
0,91 

4,28 
2,07 

4,65 
9,39 
7,98 

10,93 
5,56 
4,32 
8,39 

3 
4,70 
9,79 

11,28 

_3,94 
5,02 
6,35 
2,45 
4,05 

14,03 
3,57 
1,55 
1,17 

4,94 
3, 11 

0,55 
2,55 
4,96 
5,92 530 ,, 

4ıoo ,, Taze yaprak 8,36 

11, litlccı· 1210 Tane Hiyar 3,40 
~ 1~ ttı~Yt haıtan 1 • Kilo Ebegümeci 4,50 . 
~~1'/:rı. ,,,}·Dınıen be trıylc diğer müesse5elerine lüzumu olan ve yukarıda mıkta-
t a9 ·<ıııd ·• tdeu • · ı 

t ı 1. Uflüıı;ü d erı yazılı yaı teb?e pazarlığa konulmuştur. Şartnamcsı e-
•\tı,_ it~ 3 .. n e o .. ül "k 

"itli..- 7 kur .,,or cbilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesı a 
~ ıt"' Uf]uk '1'-
~ ıoUnü aa 1 ıı: teminat makbuz veya mektubiyle beraber 7-8-937 

~ ~e dıimi encUm:ndc bulunmal'<hrlar. (B.) (4698) 

~.iti· daıar ,.. 
·11ıe~i l'•al MUdOrlOtUnden : 

acla Sokağı N. Kıymeti Cinsi Hissesi 
" \>ıı~a E. arka E.1 900 lira A. ev tamamı 
l~~lı~a l'da Yatılı y. l<ara V:uil Y. 14 
~" tı,;~,:;~atılıtıı gayrimenkul ea.tıı bedeli detaten ve peşinen verilmek üzere 
;:'Ilı~~...,.~ Ada.ı~ır. Satış 31-7-1937 tarihine mlisadif Cumartesi günü saat 

l>lll, ge.ılllel l'nalznUdUrlUğünde yapılacaktır. lstcklikrin yazılı saatte 
)) Crf. (4670) 

~~ı t -----~~~~~~---~
e Meteoroloji itleri Umum 

t ~teor010 .. Müdür!ügünden: 
lt~;lıı ll~:ıernuru yetiştirilmek maksadiyle Ankarada açılacak kursa 
l....,~ kaydedilmek istiyenlerin aşağıdaki şartlara göre müracaat 

~ta, ~~~ . 
~l' ~~reıı~lterıilt '.2 - En az orta mektepten iyi derecede ~ehadetnamelı o~
~~\lılllllı 1'1,Por lbhıırnetini yapmış bulunmak, 4 - Tam vücut ve göz eıhhatı. ''\l 'll'ıttb ~etmek, 5 - Kın bir tercümeihal ve zabıtaca musaddak 

t'- l: bevı '~•. 6 - 4 adet fotoğraf ve aa.rih adresi havi istida. MUra. 
l:' (22Q7~t ?deteoroloji İşleri Umuın M"'üdürfüğü, Posta kutusu 401 

--~ (4586) 

ı ~1~~~11 Emniyet Direktörlüğünden: 
~~~~ litre _çln ıeooo litre benzin ahnnıa.sı açık eksiltmeye konulmuş. 
llt;~a. l'ıı il bıt •ın~.n ntuh&mmen fiatı 16,5 kuruştur. İsteklilerin eartnameyi 

tt ~"a~~a;lttörlUk Hesap Memurluğuna ,.e eksiltmeye iştirak için de 
ler,ı~tl lenılnat makbuzile 30 Temm~ 037 cuma günü saat 15 de 

ık Muhaeebecilfk Dairesinde Komlıyona miıracaatıarı, . 
.(4169} 

BüKREŞ: 
19,05 çamo!on, konferans 20,45 KEMAN 

KONSERİ 21,60 gramofon, hava, haberler, 
spor 22,M GECE KONSERİ 23,60 fransızca 
ve almanca haberler. 
BELGRAD: 

18,25 halk prkıları 18,55 KONSER 20,05 
gramofon, uloııal yayın, haberler, h&lk ;ıar
kılan 21,35 KDNSSER KEM:A.ı.'l KO"N'SERİ 
23,05 haberler 23,25 musiki. 
LONDRA: 

19,0:S BALALAYKA KONSERİ 19,30 ka. 
rıoık yayın 20,35 ORKESTRA KONSERİ 
21,35 kan;ıık program 22,05 OPERAKO
MİK YAYINI :?3,05 haberler ve saire 23,30 
DANS ORKESTRASI 24,35 bava ve ealre 
2~145 gramoton. / 
PARİS (P. T. T.): ~ 

18,0S ORKES'l"R/ı. KONSERİ 1Q;05 MU. 
stK1L1 RÖPARTA.J 19,150 konu§ma, haber
ler, eğlencell yayın 21,35 komedi 23,35 gra_ 
moton, haberler, gramofon 24,()5 bava. 
ROMA: 

18,20 DANS MUstıcıst 18,M k&ı1§ık ya
ym 21,45 KARIŞIK lıfUSlKt 22,05 OPERA 
YAYINI. istirahat ze.manlarmda konu;ıma, 

hava, haberler 24,15 lngillzce haberler, 
DANS HAVALARI 

Nöbetçi eczaneler 
Bu alqam ıehrln muhtelit ıemUerinde nö. 

betçi otan eczaneler ıunlardır: , ı 

latanbul cibeUndekller: 
Emln6nUnde (Beılr. Kemal), Beyazıdda 

(Haydar), Küı;Ukpazarda (Hikmet Cemil), 
Eyüpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(Nl.zım Sadık), K&ragtımrUkte -{Suad), Sa.. 
matyada (Teo!lloıı), Şeha.zdebqmda (Univre 
Bite), Aklarayda (Zfy& ~uri), Fenerde E. 
mllyadl, Alemdarda '(Eııad), Bakırköyde 

(Merkez). 
Beyoğlu cibeUndekiler: 

lsUklll caaddealndo (Kanzuk), Yenifehlr 
Mankaııar caddeııinde (Parunakyan), Bo.ııtan 
bqı caddealnde (!Umat), Galatada Mahmu
diye caddesinde (İsmet), Taksim taUklAI 
(Nizamettln), Şl§li Kurtulu;ı caddesinde 
(Neccdet). Kıuımp&§ad& Müeyyet), Haaköy. 
de (Nealm Asco). Bc§iktqta (Ali Rıza), 
Sarıyerde (Oarnan). 

UakUdar, Kadıköy ve Adal&rdakiler: 
UııkUdarda ( Ahmediye), Kadı köyünde Al

tıyol ağzında (Rilat Muhtar), Modada (Atı~. 
eddln). BUyükadada (Halk), Heybelide (Ta
nq). 

TIY ATROLAR: 

Bu k~am 1Ie)hc 
]imla İskele Tiyat · 

rosunda 

Pİ PİÇ/\ 

Cuma Ak~anıı Yeni 
köy Aile balı~C3İ, Cumarte. .. i Ak~anu 
Bebek Ile1ediye hah~<'.!İmle Şirin 

Teyze 

Davet 
latanbul Cumhuriyet Müddclumumlliğin. 

den: 
İstanbul& geldifl anlqılan Bolu ceza hl. 

kimi Sedadın acele memuriyeUmize mUra. 
caatJ .. 

l 
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1 "i/;~-;, d;;;ı;;ı;i;ı;~ı 
·: geçmiş foı malaı ı 55 

li Gazetemizde netredilen lisan ~i 
İi derslerinin geçmit formalarının 5: 
•• "ki k "dar han . d .ı :: ı uruıa ı e emız en te· •: 
:: darik dil bil v• __ ,__ f: i: e e ecegı Y~ıtı· :: 
Si Bazı okuyuculann, birkaç gün ii 
!i evvelki formaları istemelerinden i: 
ii itin yanlıt anlatıldığı neticesine 5! 
İi vardık. Uzun zamandanberi de· 55 
ı: • "' l da b ..!L • :: 

i•i vam eden ılan armuz u Kıuı :: 

.: formalann iki kurut mukabilin- ii 
ff de ancak gazetemize abone ola- ii 
İl caklara verileceği yazılmışb. i5 
:! Keyfiyeti bir daha tavzihe lü· ii 

1
. .. 
1 ~~ i?!~O~;.,...... .. i: .n: ..... ::::: ... " ................. m::&111mımamll 
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Ekzema ve en m~annit cilt yaralarından kurtulmak için 

EKZAMi 
Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmışhr Eczanelerden isteyini 

MiDENiZE 
dikkat ve İYİ HAZIM ediniz:. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yi· 
yenler, fazla, baharlı ve biberli 
yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriJ ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZİMSIZLIK, a
ğırlık ve baş dönmeleri hisseder • 
ler. 

MAZON isim, HOROS markası na dikkat 

l\~AZON MEYVA TUZU HA. 
ZIMSIZLICiI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
1NKİBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahzarla kıyas ka • 
bul etmez. 

-------------------------------· Muhasip aranıyor 
Beykoz deri ve kundura fabrikası Türk Anonim Şirketi memurlar ve işçi. 
ler istihlak kooperatifi için 50-60 ynş arasında imtihanla bir muhas.ip 
alınacaktır. 

Askerliğini ikmal etmiş ve orta tahsil görmüş, piyasada bilfiil muha. 

1 sip olarak çalışmış olanlar yeni mektep mezunlarına tercih edileceğin
den yukarda evsafı haiz oanlar: 30/7/ 937 cuma gUnüne kadar mezkur 
fabrika dahilinde kooperatif idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

Bina işleri IU\nı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 

1 - Eksiltmeye konulan !ş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü stajyer ta
lebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdn·. Keşif bedeli 
31646,05 liradır. 

2 - Eksiltme 9.8-937 pazartesi gün il saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri 
umum müdUrlUğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliylc yapıla. 
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri evrak 158 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum mUdUrlüğUnde n alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ib. 
raz etmesi laumdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı sa:ı.tten bir sa
at evveline kadar koıcisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukte. 
zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2226) (4557) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 
Resim: 21 

The Barber and Hairdresser 
(Berber) 

_ .. ___ ..,.._ : 
_ ... ____ ., ____ ~ -·--,.-.--

/ --.-r 

·, . \ 

• J __... 
-- V'~ l--L-=- -~ 
-- ---:: 1 l ________ ı --

ı - The barbcr; hairdresser: berber. 2 - Hair : saç. 3 - The propriclor: 
w1t•ı. 4. - A razor: bir 11st1lm. 5 - Acustomer: 11ir mii.ştcrı. 6 -Thc cheek 
yanal:, yıi:::. 7 - The ehin: ('Çn~. 8 - I.,athcr: Stılnııı hôpiiğil. 9 A brush : 
bir fırçıa. 10 -The overcoa.t: parclösil ü. 11 - •rııe sctlee: kana.pe. 12 - A 
newspaper: bir gaz.ete • 
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Her akşam Harbiyede alaturka kısmında 
• 

Mı~ır film yıldızı ve meıhor rakkasesl 

TAHiYYE 
MUHAMMET 
Seanslarına devam ediyor. 

Ayrıca ; Solist Bayan 
ZEYBEK ve ANADOLU REVO LERI, memJeketin en yükaek musiki" 

ıanatkarlanndan mütefekkil tanın mıt ıaz heyeti. 
>a.-n~•--=•._..,~~11~-~•'""1"~ 

~~~~~--~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ~···················································· 

~ ı ı ..... ~:~~~;~:~~-··· ...... , 
Baş 

VE 

Diş 
ağıroDaıro 

GRiP
NEZLE 

ve 
bütün 
ağrdara 
karşı 

kullanınız 

il Hastalarım hergiln ıabah 10 dan Ü 
i• akpm 19 za kaıdar Karaköy :ünel :i il meydanı Mahmudiye caddesı No. l.=. 
ıı 112 de kabul eder. Si 
h ~ :5 Salı ve cuma gUnleri saat 14 den!! 
n 18 ze kadar parasızdır. is - -mm========:::::::a:::ı::::nm:::m 

1 

DOKTOR 
Kemal özsan 

Oroloğ . Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
-lZ den 8 e kadar: 'l el: 41235 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoemaniye ~d. ~c.. 3! 
( Cağalotıu Eczanesi yanında) 

Telefon. 225615 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEK.Dl 

BUtUn bu ne~emt S r.ı Li Je medyunum. 
Jahiliye Miitehauı11 

Pazardan t>qka ıunıerde öğleden IOnnı 
aut (2,6 ~ 6 ya) kadar lat&Jlbulda Dlva.:ı 

yolwıda t104) numaralı buauat kablnuind• 
buta.larmı kabul eder. Balı, cumarteal gUJı 

Yaz günlerini rahat geçirmek iıteraeniz evinizde muhakkak bir 
kutu SEF ALlN bulundurunuz. 

.. Eaahanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlannı arayınız. 
ıert 1&bab "IU-12" aaaUerl baldld fukaraya 
aıabauatur. Muayenehane •• H telefon 

2239A. Kıolık telefon: 21044. 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sanatklrlarile blrllkte SEZEN . 

SAFiYE 
TERZiHANESi 

Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

Belediye 
bahçesinde 

En cazip modeller, mevsimlik metin 

\le ıık klımaşlar. 

Tel: 43703 lstcınbul Yeni Postahane kar.ft.'lrıdtı 

'ftlrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2417ı1937 va~~yetı 

&a..ı 
Lira 

"'tm Ati kllOlftDI 21 Oü Stı3 L.29.600.&ll.3 
IJ&nktıot. • • • • 16.099.940, -

AKTiF ~ 

Ufaklık, • • • l.OI0.200.9'2 46.710.772.24 
Uıı.lılldt'kl llılabablrler a 

ı Urk Ur&BJ: • • 
Barlçtekl mullatılrierı 

Altm satı kllorrat G.0,,4.47' 
Altına tabTW 'kabO MrbMt 
döriz&er. 
Diğer dOvlzler .,. borçlu 

kllrlnl bakJyeler1 • • • • 

lladne tab...Wntı 
Deruhte edilen U"rakı naktlyt 
karşılığı. 

Kanunun 8 "e il inci mad. 
delertn• tevttkuı Hazine tar~ 
tuıdan •akl tedıyaı. 

lleDeda& c0a4amı 
Baz:tne bonoıan. • • • 
Ticar1 eenetler • , • , • 

Eabam n TaJıf'lllt chdaılıı 

j Deruhte edilen enakı na'k-

iL. 1.162.327.27 1.162.327.27 

l 7. ı 09.521 .6(! 

25663.~ 

1 
36.372. 737.9) 43.507.9'23.13 

't 158.748.56.l-

.. 13.498.827- l '5.251.736-

' L. 3.200.000.-
" 37.l.:ı6.986.27 40.536.986.27 

'- ) t1yenln k&rfıh'1 .. bam "e 1 L37 .836.454.3CI 
itah'ril&t 1Ub&r1 kıynıetl~ 

9 Serbest eabanı Ye tahnllt · 

Anaalar: 
Altm .,. dt.m llsertae
TahvfJlt GsertM 

L. 3. 796.331.60 41.632.78.5.90 

~.L 64.0'28.64 
L 7 .8S5.C 97.52 7.919.126.16 

4.500.000-

PASiF' 

..... ,. .... 
lbUyat ak~ı . ' 

I 

l Lir• 

l j.000.000-

Adi ve fevkaade. • , • • 

Huau.I • • • • • • ' 
2.105.172.40 
4.516.007.70 6.621. 180. l<J 

redavWdekl Banlmotıu· 
Deruhte edilen Hr&lu nakU- L 58 48 ı::a~ ,,. 1 .7 ·"°"-
Kanunun e "e a IDd madcı. 
ıertne tn'ftkan butııe taratın. ıl 
dan ... aıcı te&,..t. ~L 13.496.827-
Denıht• ~- •Yr&Ja ııaJrtt,... 

baldYML • • • • L 145.251.736-
K&rJilııt tamamen &ltm otaralı 

tedavWe llbeten .....c!tıea L. 19.000.000-
Reakont mukabW Ul"tea t.ed. ., 9.000.000- 173.251.736. -
'lued. 

Tin Lirası .. " ..... 
Ohta raa...Matlı 
Altına tatıvm kabil dövtzıer 
Dlfu cRM.zler " aıacaıw iL. 504.626.71 

13.325.().l 7 .08 

kıırtnı tıaktyeım • • • • • Jı..27• ,66.829. i4 27 .871.456.25 
NnltWU 1 1 1 1 1 107.672.525.30 

... , ki .. ., ... 
!'edil 

12.520.287.16 
343.741.944.73 

\ 

T'elı*a 

&Maat.o b..adl JGD~-~Anao ........... ~.' ı• 
.i43. 7-11.944. 73 

: 
29 TEMMUZ - ;V. 

-·TiFOBiL, 
Dr. IHSA" ~ı? 

fifo ve paradfo butatıkl dfObl?' 
mama~ İçin ağızdan aJıoıO eSo a(. 
landır. Hiç rahatsızlık ~ 'P· 

ı••-•ke•s•al=. Kut~ 

1 
Göz hekl1111 ~ 

Dr.Muıat Rall!l~.ı' 
Beyoğlu . Mis soka~3 .. JJ 

1 
Telefon: 415 ... ,,,,.... 

Pazardan maada her gUP·,sd'! 
sonra saat 2 de~ 

Kulağınıza Küpe Olsun 1 

~N MÜOHi$ 
\sTi~APTAH 
~ONRA • • · 

E 
Kullanmakla 

-----------------------~ .. ~~ B.ir han:ıl~de nezle ve gripi geç~ir. Harareti sürat le dü§üru\ ,ır~ 
dı~. sınır, mafsal, adale agrıları ancak NEVROZlN alına 

tile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i 

NORMA 
Dört renk bir kalem 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

]erini her 
yerde 

,şar 
işteha 

Markaya 
dikkat 

N O R M ı\ __,,,, 

e i Hayr·ye 


