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~!/Ünü 'bombardıman eden Japon bataryası 

Cantası para dolu 
Qir bir dolandırıcı 

kaç kağıt parçası mukabi-
~~~:.:,"': ....... .,,..,,.,, .. "'"na f ı do 1 an dardı 
~ ~t.ır Yaman dolandmc?Sı 
~ aı.~ 14ıntn'd~ btr 
lJt •a~ ~ Ernıenı oıan tıazaıı da 
tttı~ "~rı vard hu dolancııncuun mWıte. 
~ doı lôyUl·erek ır. Ceçcn sene ıslahı hal 

"'ita )alrldı.ncı SOn 
8
;:.'>'ar satıcılığa ~lıı. 

~ı:ınlllnı§tır. F'aklllı\nla.ra kadar bir 
~ 1-ıı e dönınu, k at on gün evvel eski 

l'ııtncuYtı d~l ıaa Nr ?.aman zartmda 
t!kfde a?ldırrnııtır. 

l ·• lı ı:ı k n Yaptı{tı 
·' \: endlainJn dolancımcılıklan 

b.. . den bu ı:abuk 
\ 

y. • •~er Ytlkalnnacağını 
\ ıv ~li , ·, baııka bir §ekil bulmu~. 
~1. ~dalandı 
~ ;ın~e gıYln rıcılık §ekli çok oıi.. 

i"t•~ U:ıu ve ~ ve kcndlslne bir 
~ rfrıtıc ~cürru haı~etı Sabik ellnde kUçUk 

ltte, llt'tın e bir kuyumcu dUkkL 
"erdikten sonra çanta. F <ııeuamı ~ Uncüde) ' Yakalanan clolandıncı 

ransada Alman 
~r~n casus şebekesi 

i:ız tayyareciliğinin esrarını 
.. ~~;;:·~!!,eden biri yakalandı 
~ '1'f.lıyor. Y R.cf erce gazetesi. bir casus şebekesi meydana çıkarmış. 

b\ .. _ 8.tısıı . • 
-"il~ h gızıi sel\ . . tır. 
ls(el't ~abına ·ısı, Fr.ansada AL Aylarca sUren tahkikattan sonra 

esrarın Çah§an ve Fransız Jan Sliyer isimli bir amatör tayya. 
ı hudud .. . 

otesıne aşıran (Devamı 4 Cincüde) 

.. " 8aba h gelen Admira ta';ına Sirkeci tstasyommda 
(Yazısı spor 8CLyfam1zd.a) 

Sene: 6. Sayı: 1991 

Va§lngton, 81 (A,A,) - Tlençinden bari. t 

cly• nezaretine gelen bir telgrafta, Çin za... 
bıtaıımın gıehrl terketUğt bildlrihnektedlr • 

Sivil ahaliyi bombardıman 
Şanghe.y, 31 ( (A,A,) - Ttençlnde Japon 

tayyıı.relerlnin bombardımanı neUcesl olarak 
ıivll ahaliden birçok kJli ölmUıtUr. 

Çine Ingiltereden istikraz 
Londra, 31 ·(A,A,) _ Resmen blldlrlldlğl. 

ne göre, canton • Ceouton mtmendifer hattı 
uzertndekl Cbcrta.n mevkUnl Kouantoung 
vlJAyeUndekJ :Meuıhl mevkUne bağlamak tl. 

f 
zere bir demlryolu ln§aaı için yU.zde be§ fa_ 
izli 3 milyon lngUiz liralık bir istikraz akdi 
hU!Usunda Çin hUk~metlyle "Bri5tlııh arıd 
'Chlnlse CorporaUon limited., mUe~ A.. 

ruında ltll!t hasıl olmutıb.ır .. lstlkraZ t&h. 
villerl mUnastp zamanda Londrada ihraç e. 
edllecekUr. Tuz varidatı bu istikraza karp. 
lık g&ıterllecekllr . 

(Devamı 4 f1ncüd6) 

Berlin dnay~tinin nasıl hazırlandığını, Talat Pa§8yı nuıl takip etti. 
İ ğini, kendisini öldünnekte 3 ay nasılve ne gibi sebeplerle geçik· 

liğini, cinayette mühim :-ol alanlann kimler olduğunu arbk an
labnakta bir mahzur gömıemektedir. 

Yakın tarihin kanii bir safhasını aydınlatan 
TaD&it Paşaıyo rrııasoo öff@JlYıır~htlım ? 

ı Tefrikasını pek yakında sütunlarımızda 
:ı okuyacak ve hakikati anlayacaksınız 

Petrolvebenzin-1-"--_~_·_-_._"_-_"._"_-_~_·_-_-_~_··_··_·-_-_··_-_··_··_··_-_-_··_··_~_··_··_"._"_··_-_··_··_··_·-_··_··_-·_-_··_-·_··_-_"_···_· 

fiyatları 
Yeniden tesblt ve 

1U\n edlldl 
J1..-tısat Vekaletinden tebliğ edilmif· 

tir: 
2 Ağustos 937 tarihinden muteber 

olmak Uzere benzinin perakende ve 
petrolun toptan azami satı§ fiatlan 

(Devamı 4 ii.ncflde) 

Tifo 
Ista o bul dan 

Ankaraya sirayet etti 
(Ya...~ .. üncüde) 

HABER okuyucularına 

Bedava 
Tifo aşısı 

PAZARTESİ GüNLERİ: 
Saat 16 dan !O ye kn.dar Anka. 
ra ccıdilesind6 gazetemizin ida.. 
re hanesinde 

CUMARTESİ GüNLERl: 
Saat 17 den !O ye kadar Ldle. 
lid.e Tayyare apartmanlan 
!inci daire 3 tmmarada; 

HABER'in doktoruna müracaat ediniz. 
Bu satl€rden evvel müracaat edilme.. 

mesi rica olunur. 

Valiler arasında 
değişiklik yok 

Ankara 80 (A,A,) - Bugün lstanbulda 
çıkan bazı gazetelerde umumi mU!ettlş ve 
valiler arasında tebeddUlAt olacağı hakkın
daki ne§rlyat tamamlle uydurmadır .. 

Bu gazetelerin hiçbir tahkika ıuzum gtir. 
meden böyle ya.lan yanlı§ havadislere makes 
olmaları hafifme:repllk telAkkl edllmekte ve 
memlı-ket umumi !darcııl noktasından da 
zn.rnrlı gHrUlmcktedJr. 

(HABER - Btt şayiayı dünkü Son 
Posta gazetesi ııernıi§tir. Biz o gaze
teden oo kaydı ihtiyatla almt§t1k.) 

,,, ( 40 artist mayolarını arıyor! 
,,. . 

' 
Mayo : 21 Artist : 21 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu aı tistin mayosu hangisidiı ? 



~=::;:2==========·==:::-~--:--=-============A::::A=:BER - ~k§am postası 
1Jış .Siqasa: 

Ceza hukuku 
arsıulusal 

kongresinde Pella •• 
vadğan: Şekip Gündüz 

p A.RtsTE, Adliye Sarayında, ı ''- Cihan sulhilnil dahili hukuk ile 
Fransa nazırlarından Violctte- korumak en doğru yoldur. Milletler ya 

in başkanlığı altında açılan "Arsıulu. sulbü korumak için tesanütle hareket 
sal Ceza Hukuku Kongresi" nin mera.. etmeyi tercih edeceklerdir, yahut har
sim celsesinde söylenen nutuklar mil_ betmek için biribir!eriyle anlaşacak. 
li hududlar içinde ferdleri idare eden lar, el ele verecekler, tcsanütlü cephe-
"Hukuki mcvzua" !arın dünya içinde ler kuracaklardır. Bir milletin bünye. 
de insanlığı meşru yollardan ayrılma- s·nde meşnı haklar üzerinde haEsas 
mağa sevkedebilecek vasıta haline bir hakem olan ''Hukuk" dan millet. 
yükselmesini bir daha temenni etmiş ler arasında ayni inzıbatı temin için 
oldular. istifade etmemek bugünkü medeniye. 

Fen ve bilgi dünyasında günden tin büyük bir hatası oluıı.,, 
güne kıymeti artan ''Arsıulusal Ceza 
Hukuku Cemiyeti" nin kongresi bu 
yıl, hiç şüphesiz, çok hususi §artlar 
içinde toplanmış bulunuyor. 

Yeryüzünün ne tarafına bakılsa 

gaspedilmiş haklar, haklarmm gaspc. 
dilmcsinden çekinen milietler, \'e gas
pedilmi§ haklann ü:ıtünde yarasa gi. 
bi kanat germiş istilacı kuvvetler gö. 
rülüyor. Dünyanın manzarası çok ber. 
battır. Asayişi cn·bozuk, polisi en za. 
yıf §Chirlerdc bile insanların refah \'e 
rahatını bozmak istiyenlcr az çok ih-

tiyatlı, az çok düı;ünceli hareket eder. 
!erken, birçok ahitler, birçok kanun
lar, nizamlar ve müeyyidelerle bağlı 
gibi gözüken bu dünya üı.erinde mil. 

Jetlerin refah ve huzurunu mahvcL 
mek nrzusunu güdenler en ufak bir te. 
reddüde, en ufak bir dikkate bile IU. 
zum görmemektedirler. 

Dünyada adeta bir "Kırk harami. 
lcr" zümre.si belirmiştir. 

Arsrulusal kongrelerin açılma tö
renlerini hatibler daima gUzcl ve par. 
lak cümleler söyliyebilmek için bir 
fırsat addederler. Zira böyle yerlerde 
konuşanlar dinliyenlerdcn yalnız alkış 
toplamayı düşUnUrler. Pek ender za. 
manda dürüst ve olgun kafalar ağtr 
ve zor me\'Zuları ele alıp üzerinde ıs
rarla umumi temayülün dışında ko. 
nuşmıya cesaret edbilirlcr. 

1ste dostumuz ve müttefikimiz Ro
manyanın bUyük münevveri, Dış Ba. 
kanımız Dr. Aras'ın eahsi dostu ve 
Türkiyemizin bUyük bir hayranı olan 
Vespasiyen Pella bunlardan biridir ve 
"Ceza hukuku Kongresi" nde söz alır 
almaz, eercf kürsUsünU Balkan Antan- 1 
tı devletlerinin insani temayüllerini j 
yaymak için bir vasıta olarak kullan. 
mıştır. Dostumuz ve müttefikimiz Ro. 
hanyanm Holanda orta elçisi ve La.hey 
Adalet Divanı azasından olan muhte. 
rem Pella, dünyanın dört bir tarafın_ 
dan gelmi§ olan hukukçulara §Öyle 
demiştir: • 

Bu sözlere Kemalist münevverler 
arasında iştirak etmiyecek hiç kimse 
yoktur. Balkan Antantının ifade etti
ği insani mana ve insanlığa işaret et. 
tiği meşru yollar, Balkan Antantı dev

letleri ayni zamanda mütesanit ve 
kahhar bir kudreti de ifade ettiği için 
medent dUnyaya daima açık kalacak. 
tır. q:ünden güne Şarka ve Garba ya. 
yılan ve her tarafta sempati toplıyan 

bu temayül Avrupanın garbında. da 
güzel akisler bulmıya başlamıştır. Ne. 
tekim ayni kongrede söz alan Belçika-

lı nazır Karton dö Viyar'da. nutkMd& 
"İnsanlığı me!igul eden i!}ler içinde 
adaletin kapladığı sahanın genişliği. 

ni" t!?bariiz ettirmiş ve ba~kanhk eden 
Fransız nazırı Balkan Antantı ve 
Garbi Asya Antantı devletlerini bağ

lıyan lıısani tesanüt havasınt dünyaya 
bir daha hatırlatan §U sözlerle bu cel. 
seyi kapamı§br: 

"- Bu kongre, çalışmalariyle mil. 
Jetler arasında birliği ve sulbü koru. 
yabilir. Cemiyet içindeki adi cürüm

lerde sefaletin, cehaletin ve bünyevi 
bozukluklann büyük rolil varsa dev. 
!etler arasındaki cürümlerin, cinayet
lerin üzerinde de öylece devletleri ida. 
re edenlerin tesirleri vardır. Devletle
rin Cenevredeki Milletler Cemiyeti sa. 
kaf ı altına yerleştirilecek ali bir ada
let düşüncesine boyun eğmeyi kal.ful 
etmelerini temenni edelim.,, 

Göriilüyor ki Paristeki "Ceza Hu. 
kuku Arsıulusal Kongresi'' basit ve 
t~knik bir bilgi kongresi halinden çık
mıa. tamamiyle siyasi bir mahiyet &.l. 
mıştır. 

Bunun böyle olmasından daha ta.. 
bii ne vardır? Cürmün büyük düşma_ 
nı olan hak ve onun ordusunu teşiil 
eden hukukçular, vazifelerinin yalnız 

, iki betbahtı cezalandırmakla hulasa 
edilebileceğine nasıl inandırılabilirler
di. 

Şekip GÜNDÜZ 

Yapılan bir iddiaya göre 

Belediye 6300 lira 
dolandırılmış 

Ağırceza mahkemesi işin ashnı 
meydana çıkaracak 

Belediye stadyom yapmak üzere Ye. ı 
nibahçede satın aldığı bostanların sahte 
ve salahiyetsiz şahıslar tarafından satıl. 

dığı ve belediyenin de işin aı;lım araş -
tırınadan kandığı anlaşıl:nış mesele ağır 

ceza mahkemesine intikal etmiştir. 

Bu bostanlar 60 senedenoeri şimdi 

bir kısım efradı Arnavutlukta olan ve 
bir kısmı da ölen bir ailenin tasarru -
fundadır. 

Arnavutluğa gidenler burada kahve
ci Hıristoyu vekil bırakmışlardır. Hıris. 
to bir müddet bu bostanhrı k:.t'aya ver -

miş, kiralarını almıştır. Sonra burala -
nn değerli bir fiyatla belediye tarafın. 
dan satın alındığını görünce - iddiaya 

ııöre - bostan sahiplerinden Muyora -
nın varisi gıöl ortaya çıimuş ve burada 

ld kardeılerini de gizle!l1iştir. Hıristo, 
Bayramoğlu Yusufaki ve Maryoraruh 
kocan Mateo ile beraber sahte ilmüha _ 
berter yapmak suretiyle bostanlan Mar 

yora namına tapu.da tescil ettirmiştir. 
Sonra Hmsto, Yuıufalı.iye bir veka

let vermiş ve Yusufaki ue belediye ile 
pazarlığa girişerek bostanları 6,300 
liraya satını~ ve paraları da olmıttır. 

Şimdi bo!tarun hakiki Eab~pleri orta
ya çıkmı§lar ve icap eden yerlere müra
caat etmişlerdir. 

Sorgu hakimi, tahkikatı bitirmiş ve 
suçluları ağırceza mahkemesinne ver • 
miştir. Yakında muhakemeltrine baıla
nacaktır. 

Rakı sofrasında 
misafiı leı le dlJvilş I 
Kasımp~ada Piyade sokağında o

turan Yakub ve kansı Fatma evleri_ 
ne misafir gelen Kerim ve ;Lfttfi ile 
rakı içerlerken kavgaya tutuşmuşlar, 
biribirlerini döğmü§lerdir. 

Mahalleyi ayağa kaldıra.n dört kav. 
gacı yakalanmış, mahkemeye veril. 
mişlerdir. 

tJ"apon taarruzu 
Çinde milli vah.det 

t emin ediyor 
Japonyanm şimali Çine yaptığı son 

taarruzla mücadele için, Çinin bütUn JL 
derleri diktatör mareşal Şan Kay Şeke 
m:.izaheret etmek üzere ~oplanıyorlar. 

Müşterek }'eni tehlike ;carşısmda eski 
düşmanhklaı unutulmuş ve affedilmiş
tir . 

Son defa vukua gelen ha.:iıseler Çin
de, milli vahdeti, şimdiye kadar görül -
memiş bir şekilde tarsin etmiştir. 

Mareşal Şan Kay Şekin, vermiş ol • 
duğu nutuktan sonra Nank:r. hükume
tine karşı ııimdiye kadar m-:vcut olan 
itimatsızlık bütün Çin.de zail olmuştur. 

Çin diktatörü o nutkunda "Japona
nm bugünkü talepleri, Çinin tahammül 
hududunu aşmıştır. Artık Çin için en 
}":.iksek fedakarlığa nazirıanmalttan 

başka çare yoktur.,, demşiti. 1 
Geçen senenin haziramnda Nankin 

hükümetinb Japon taraftan bir siyaset 
gütmesi dolayısiyle Nankine karşı is -
yan etmiş olan general Pcıi Sung Si ve 
general Lit Sung Jen, Mareşal Şan Kay 
Şeke, (Bütün varlıklariyle sadık olduk
larını) bild=ren telgraf ;ekmişlerdir. 

ıll arc~ıl Şan - Kay • Şek ve karı.crı 

yüksek kumandan heyetine ithal edildi. 
ği bildiriliyı)r. 

Geçen kanunuevveld~ mareşal Şan 

Kay Şeki Sianfuyu kaçır~n ve o za
mandanberi gözden düşmüş bulunan, 
genç mareşal Şang Hsu Siiang'in dahi 

Eski Mançuri ordusu generali Yang 
Hu Çeng, Amerikadan dönerek Şensi 
ordusunu idare etmek er.ırini almıştır. 

Çin kızdordusu lideri Şu En Lay, 
şim:3i "milli ihtilal ordusu,, namını al -
mış olan Kmlordusunu edilebilecek is
tifade hakkında kendisiyle görüşmek, 
üzere tayyare: ile mareşal Ş:ın Kay Şe. 
kin yanına gc:lmiştir. 

(Daily Herald) dan 
~----~-----------------------

Radyo kanununun 
tatbikine başlanıyor 
Ağustos içinde ruhsatname 
almıyanlar müddeiumumiliğe 

verilecekler 
Yeni telsiz kanunu yarın sabahtan 

itibaren mevkii tatbika girecektir. 
Kanunun yedinci maddesiµde tarif 

edilen umumt telsiz: telefon ne§rlyatınr 
almağa mahsus tesisat yani radyolar ve 
matbuat, borsa gibi haberleri almağa 

yarıyan hususi tesisat sahiplerinin a
ğustos ayı zarfında behemehal nuntaka. 
larında bulunduktan posta, telgraf mu.. 
avin ve şefliklerine müracaatle ruhsat
nameleri varsa bunları tebdil etmeleri 
ve ruhsatname almamışlarsa ruhsatna
me almaları icap etmektedir. Müracaat 
edenlere iki nüsha beyanname verilerek 
doldurtulacak on beş kuruşluk pul ya
pıştırılıp imza ettirilecek diğer nüshası 
da telgraf işleri reisliğine gönderilecek
tir. 

1 ağustos 937 tarihinden sonra radyo 
sahibi olanların da radyo almalarını 

müteakip beyannameyi verip ruhsatna
me almaları lazımdır. Aksi takdirde hak 
larında kanuni takibat yapılacaktır. 

Askeri mıntaka olan yerlerden gayri 
mahallerde bulunan ecnebllere de Türk 
vatandaşları gibi ruhsatname verilecek~ 
tir. Askeri mıntakalarda oturan ecne
bilere beyannameleri müteakip mahalli 
askeri makama tın muvafakatleri resmen 

alındıktan sonra çerçeve anten kullan
mak şartiyle ruhsatname verilecektir. 

Askeri mıntakaların nereleri olduğu 
ayrıca bildirilecektir. Her radyo maki~ 
nesi için verilecek ruhsatname bir de
faya mahsus ve yirmi beş kuruşluk dam 

ga puluna tabidir. Makinenin başkasına 
devrinde veya işletildiği yerin deği~tiril 
mesirJ:.le yeniden ruhsatname verilme
yip o ruhsatnamenin hususi sütunların
da değişiklik yapılacaktır. 

Bilumum elçilik ve konsolokluklarla 
bunların memurlarının telsiz alıcı ruh~ 
satnameleri Hariciye Vekaleti vasıta

siyle ve umum müdürlükçe tayin olu
nacaktır. 

Evvelce ruhsatname almış, fakat öde 
diği ücretin müddeti mayıs 937 nihaye
tine kadar hitama ermiş abonelerden 
ağustos 937 zarfında ruhsatnamesini 
tcı.:lb:l edenler yalnız yeni tarifedeki üc
retin tlmamını vereceklerdir. 

Eski ruhsatnamelerini nereden almış 
olurlarsa olsunlar abonelerin ytni ruh
satnameleri halen kendilerinin veya 
makinelerinin mıntakalarında bulundu
ğu posta, telgraf muavin veya şeflikle
rince tebdil edilecektir 

EylCıl 937 den itibaren yeniden al 
dığı radyosunu bir müddet ruhsatsız it 
lctip bilahare ruhsatname almak için 
müracaat dtiği anlaşılanlaıidan tarife 
deki ücretin yüzde yirmi fazlasiyle tah 
sil ve ruhsatname verilmekle beraber 
ruhsatsız radyo işlettiğinden dolayı key 
fiyet mahalli cumhuriyet müddeiumu
miliğine bildirilecektir. 

Ağustostan teşrini sani 937 nihaye
tine kadar ruhsatname alanlardan tari.. 
fedeki miktarın tamamı ve kanunuev
vel 937 iptidasından mayıs 938 nihaye
tine kaldar ruhsatname alanlardan da 
nısfı tahsil olunur. Alınması lazım ge 
len ücret tahsil edilmeksizin ruhsatna
me verilmiyecektir. Binalarda yapıla
cak anten tesisatı için de aynca mezu
niyet varakası verilecek, bunun için de 
ücret alınmıyacaktır. 

Kanunun 46 mcı maddesi mucibin
ce doğruca Türkiyeye ithal ettikleri tel_ 
siz cihazlarının kudret ve sistemleriyle 
miktarlarını ve kimlere sattıklarını pos
ta idaresine her altı ayda bir liste ile 
bildirecek olan ticarethanelerin verdik· 
leri listeler vilayet posta müdürlüğünce 
her müessese namına açılacak birer ldos 
yaya raptolunacak ve bu listelerde ken.. 
disine cihaz:m satıldığı gösterilen kim
senin ruhsatname alıp almadığı tesbit 
olunacaktır. 

Telsiz alıcı tesisatın kayitli bulundu
ğu posta ve telgraf şubesi mıntakası ha
ricinde bir ayı geçen seyahatlerde key
fiyeti o şubeye ihbar etmediği anlaşılan 
lar hakkında kanuni takibat yapılacak
tır. 

Bir aydan fazla Türkiyede kalan ec.. 
nebi seyyahların otomobillerinde telsiz 
ahcr tesisatına ruhsatname istiyenler 
hakkında da bu bir ayın mürurundan 
itibaren icap eden muamele yapılacak
tır. 

lngilterede 
patlıgan 
bombalar 

Belfast, ~H (A. A.) - Devonshire 
Strect'de boş bir evin kaldırımı altına 
konualn bir bomba bu sabah saat iki_ 
de patlamı§hr. 

İnsanca zayiat yoksa da bir duvar 
yıkılmııı ve civar evlerin camlan kı. 
rılmıştır. 
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~afl(lta daiE. ~ 
Kendini biL1fl~~· 
P ERŞEMBE günkü vı.J # 

B., bazı gazetelerde gO ıııJı' 
''fotoğraf tahlilleri" sUt unun?,~iS" 
sediyordu. (N. B. "fotograf 1 JsJl •1°' 
ben, halk arasında yayıiınJŞ 0 Jıiljpf 
lograf" yahut "fotuğraf" re .~· 
tercih ederim. Resim çekeD , OO" 
"!otoğrafici" diyemeyiz ya· k ııe~ 
Frenkler gibi ''fotograf" deree _.,ı 
tuhaf olur, hem de kimse s.JlJalJl sı;ylt' 

_ . Çok doğnı ve büzel şe:,ı~r durdn: 
mış; fakat bir sözü beni diifill1~· 
tahlil edilmek üzere gazet~ ,,, s11sJl
rini gönderenleri: "Ben neyırtı·alJlrf"' 
ne kendi kendilerine cevab bul ~ 
lar" diye tavsif ediyor. EdsS1

• r 
haylı hor gördilğünil belli ed1Y

0 ;eııdı. 
"Ben neyim? sualine kelldi -"'~· . " ·ııııe>"' ' 

lerine cevab bulamıyanıar ... ~~ ıııl 
B. o sualin cevabını bul~bl ~· 
Bulmuşsa kendisini tebrılc ~~ 
ç~nkü ya hikmetin en yük~k ,IJ 
sınc, yahut da imrenilecek bil' 
ermiş demektir. • bfllllr 

Fil!>8<>f insanlara kendileriJıibiJlİ f" 
ğ.i tavsiye etıni§; fakat bu ıe:ı ti> ~r 
rıne getirmek dünyanın }Jel ·ııi ~ 
işidir. İnsan ta.bit olarak ke!ldi ~ 
nir, kendinde bütün meziyc~eri ol~ 
demiyeceğim; bazan da aksiP;,... ~· 
kendindeki meziyetleri farJte i~ 
lan hi~e saymağa kalkar. oııı;:ı, 
de, kendini muhakeme et":~1' ~ 
zr. .... n, biri memnuniyete, bO~t /f 
ğe, öteki de yeise, kendini kuÇI""" OD' 
meğe süriikliyen iki ifrit ,,.rdJf'~ 
ları susturmak, ikisinin kal'~uJıtl 
da ifrattan da, tefrlttcn de iD ~I 
hakikati bulmak pek az kiınse~ ııt 
cıdır. En iyisi belki de kendi~lıı "". 
duğunu düşünmek, ''Ben ncY1~ ~ı;~ 
aline omuz silkip: "Orası be11\,nıııt' 
dar etmez!'' diye ceva.b vere ePı 
. . . btl tı '~ 

tır. Fakat itiraf edelim kı .'. ıe3ıt 

hemen imkansız olduğunu s~YdeJI 
miz kendini bilmek keyfiyetlfl 

daha zordur. b!İJ 
Dünyada herkes değilse de ıı 

b. k . . ?'' ' ır c serıyet "Ben neyı.rrı. ., 
cevab arar; etrafından auydll~ ~ 

~ eğe:ı !erden bu muammayı halletın 5 .. ,,,· 
dım bekler. Kimi falcılara g~der.~ 
telere fotoğraflarını gönder1P I' 
ettirir, yazımızdan huyuınuıtıİ "",I 
mızın keyfiyetini ve derecesiflre ı?, 
mak kabil olduğunu söyliyerıle~ 
nrr; kimi de ruhiyatçılara. psYıJ~ 
lysc'cilere müracaat eder. ;ır. r 
hepsi de bir safiyetle !nsBJl! ed~ 
kat aldıkları cevablarla iktıf a r t~ 
azdır. O cevab kendilerinde }le ,-e~ 
meziyetin bulunduğunu babt'~ıtlJ 
bile yine tamamilc memnun ,0 dt ~: 
Çünkü Mıl zevk de, asıl end1~,.ıo' 
nacak cevabda değil, ••aen 
sualini sormaktadır. 1,_ç 

Nurullah /4 

Bir V u1ros ls'1 
t a r ihçis i urdll ı,"' 

goS cf' 
Viyana, 31 (A.A.) - "f~. eri't 

tarihçilerinden ve Belgrad urıı" o>'~ 
f .. k" k .. .. starı ,ı pro esor ve es ı re toru ~ti 

63 ya~ında olduğu halde Viyarı~ tif· 
yomlarından birinde vefat etı111~ p~ 

lsk rlm şamplyollaltı~' ~ 
d• d c1 

Paris, 31 (A.A.) - Fer 1 $.O(I 

krim şampiyonluğunu Macar 
kazanmıştır. 

ıe~ 
A mca ile Uç ye°'~ 
~'ok zengin olan ya§lı bir &IJl~ _..JI f' 

nl pek sevmektedir. Bunların ~~ # 
lira olıın servetini taksim etnıe1' 

1 
\lf J~ 

Uç yeğeninin yqlan: ııraslyle ~. P'(! 
Amca epey dtliUndUkten 80Jlra :. rJI :ı 
en iyi Jıletme tarzı yüzde bel t-1 ıııoı'/'. 
yatırmakta buluyor. Ancak faif.. fitil' '.J 
değil<!lr. Her c;ocufun namına blS ti",,;' 
yen b!r meblAğ koyduğu takdlrd' -:1. 
olgunluk Y&§lanna yani 21 ya§~ dl'~~ 
milsa\i birer yekdn aıacaklarıtl1 • 11· 
etmJoUr. Amcanın yeğenler natnıl' j' 
n yatırdığı meblAğlar nedir! ,,.ıı~ 

Bu bilmecemiz mUkAfaUıdJr. JIC'/ 
den iki klılye hediye vertıecektfr· .-
6 ağu!toa tarihine kadar yoııaıııldl 
dır. 
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"" ltf#ı n n.. .. .. 
--~uşum 

iM ------ıren ~ lftteo n'ff 
lii(ıı u e tr(d1 e 

li'll;) lthsa \fa t 
\?e ~ 

Sosyar . ıı uese(b) 
§c . ıznu nı·· 
y \'ilder be§ usavat sananlar, "Bol-

( enler aldanı:rplarınağı bir görüyor dı' 
Ctdj ka al) S " -

lisr· biliyc;ti f. o&yalistler, evvela 
Un sa . azla ola , on
1 

Yarla;r. nı olmıyandan 
arı d h ' teıniyef . bıı . a a fazı . 11\ nımetlerinden 
nıllletl a ıstif "d . . l'Or er beı:-k . .. e ettınrler; ve 
sa ferdt esı tatm· k1:: • la 

01 
lr:abil' ıne cıfı gelmi-

illtlh anı ön 6rta IYott ve hizmeti daha faz 
h,..~ tclir fıı:gat)Yü koyarlar. Bunu da 
~ etr 'arla na · lal ıt:nı~ ı . ' zarıyecilerine te-

\rasıta' ~ erdır S llliUk· 'iltı ınU'k' • ovyetler, ''istih. 
lıa,1 'Yet,. tesis d' ıyeti üzerinde umumi 
.. ı attı· 1 e erek mu . . 
<ıbck •. /§ ardı. (Y • savat,, dıye ışe 
tirİltı r(bek kollekttt an.ı ~bık köylerin 
ı/~ hali.) çıftlıkler §ekline ge_ 

lll~.ıltitnunıı 2l'1Ülk' 
il{ Yeti O}duğ ı~c~ değil de grupların 
·ıh:_ tatbikat b' u ıçın, bu ilk nazariye 
-..ıJİ ıraz . h' 
(fır ~kolhozu . . bı~ ıraf etti. Zira, ki-

• ı,.;_. 1Yı ır ... ih bir :'.lllninki de w 'ld ıst sal vasıtası., ... usa gı ir B" 1 l'k tnU!k· Vatsızlık d • oy e ı le ikinci 
ıı:ıtı 2Yetlerden h a budur: Müşterek 

'a'fats eher' • deıc· U:lık Yol ının arasındaki 
~ tnUaa'latsızlı uyla fertlerin geçimin. 

. siinçu k. 
~Ucij· ınUsavat 
ta?aıt ır. Lenin, M sız~k: Neseb dola-
ti. \'' Proleter d'k arksın tavsiyesini tu
h~· lni bir •ınıf; ~~tö:lüğünU ilan et
ler~ kıldı, '.Bsk''d otekı sınıflar üzerine 

''<ltıı b' 1 en Ru d lard' ır itntı sya a asılzade-
oldı?se, bu Scf Yazlı sınx( teşkil ediyor-

. er de vaziyet ber'akis 

ı - Fırka 
ı Umu Ya alaına 

l'ııı t .mi Valiydi yız. Asildir! Baba-
ııitı tiınat edeın' ~eneraldi. Kullanama 

lanı eyız ı .. 1 • Soa lntndan~ . ·: soz en daha Le-
,.; .. , Yalist r .. ~1 bir kaide oldu. 
-"llll lh~ -• eJltntnd • dar -~ıaile k e ınsanlar ailele-
lar~ortınduı:r ~ndi ncseblerile alaka
tckl· 0kuduğu:n derece ki son zaman. 

lp Cd'lın Uz §U • s· 1 edi: çeşıt haberler 
ıyag· h 

ll:ıcaa· ı ir kabah 
dere ı arkadaşlan hat işliyenin değil, 
\ir dce der~e ta'k. atta aile fertleri de 
,.., e " • ıplere ğ 
"'tıı1ı. 81Yaai tnah u ruyormuş. 
\ttt\t~rt,, gibi ııefk k~ınların bigünah 

•ıan :r atlı b' · · il eaj yapılnıı ır ısımle çocuk 
g·· er c §. 
l Otc ~ar eıniyetin, her •. . 
tta~ . Uretıeri rc1ımın kendine 

)crd ııbi goril vardır. Bir yerde ada 
:ı.. c en nen h' -
""ıladı~ tnuvafıktır ır vaziyet başka 
}ı:., g'"'·- . . · Bunu b'ld'. . . llı "" --.ı: ıçın ldo ı ıgımız ~· .. zi • st rn ' ı;ıl d Yetıerin' ernJeketlerin da 
di e, sırf 1 tenkit -

tıı:ıelt okuyup .. rnaksadiyle de-
"crlllt:k dünyada oı:ğre~diklerimizi bil
t llizdkaYgusiyJe bp bıtenleri haber 
ıın e Y\i unları ltlları ' z ellilikl . yazıyoruz. 
~Uatı i .n en Yakın ak erın, siyasi mah
~hına. Çıfide iş bul rabası rejimin teş-
ıtİıı:ıat ;:hail ettiri:~adır; devlet he. 
ltııı ''h oaterilınekt ~ tc ve kendisine 
hrı er ko Cidır 13· • 
""-··· ka·d Yun kena· • ızım mantığı-
-...ı 1 esi • 1 bac ~ ntıkı nı kab 1 agından ası-
'd geliyor :a·u ediyor. Bize bu 
"c . a deın ,_ . ız, kend' , 

ll!aan• o,.ratız :S ı anladığımız 
n· ı geliyor . u, bize en güzel 

İ\li) ~~Ok Ord } • 
~ o"1lalc u arda z . 

'llkJı.ı ltııtnd abıt olmak • · illa "ata ır. Al ıçın 
c ftıait ndaş olın ın~yada tam hu 
~dadındgcrelctir, sak için yahudi ol-

llhaljf a .~c ak O\'yetlerde insanın n· reJı tabası d 
li ızitn r ın karı§ığ n a eski rejim, 
l geli}'o elsefeın· ı olınarnak gerek 
arııı. r. ~lb ız, bize d . 

l?lki d ette d. ~ aha el veriş-
e kenaiİer~ger rejim rnensup

ıne .. 0 Yle geliyordur. 
( Va-Nô) 

bı" ~o Yerinde 
~ biııı l{ CUk C d 
~gırı 1hcaı·a ese 1 
~ ~eli 1 e Saıı ~r· Ceseuı ~de birk -~ sokağında 
~~ilde il' Ulunnı aç giln}ijk bir ço-

~aıt "~~: ile di~~~r Çocuğun u. 
lır. '<lıtı it. § çamıı.şır ve 

Cesed· 
ı rnor ga kaldırılmış. 

-
Pol<mez köyliiler. misafirlcrı' ve bir PoT~~~.,. arab , wı«>~ ası .•• 

lstanbul konuşuyor! 

Polonez köy· 
Nereden ve nasıl gidilir? - Polonez 

arabalarının hususiyeti nedir ? 
Bir vakitler şöhreti kulakları dol. 

duran ve her nedense son zamnalarda 
adeta unutulmuş ola.n Polonez köyüne 
gidelim bakalım, ne var ne yok dedim. 

lstanbulda.n kalkan 2,15 vapuru ile 
Beykoza. çıkıp iskele başındaki geniş 

ve serin gazinoda buzlu bir vişne şuru
bu içip serinledikten sonra Polonez is. 
tikametine gidecek otobüsü aramıya 
koyuldum. Otobüsü bulduğum zaman 
bana, bir kedinin sığabileceği kadar 
yer kalmıştı! Neyse, wrla bir tarafa 
büzüldüm. 

Otobüste hafta tat!lini Polonezde ge 
çirmeye karar vermiş memur ve mu. 
allim olduklarını aralarındaki konuş
mıilardan anladığım birkaç genç olma 
saydı halim haraptı. Çünkü bindiğim 
otobüs (Ömerli) ye gidermiş. Polone
zin yoluysa Paşabahçeden.miş. Maama 
fih otobüsümüzün yolu üzerinde (Üç.. 
pınarlar) diye bir mevki varmış ki o
radan zahmetli olmakla beraber araba 
ile Polonere gidilebilirmiş. Benim de 
Polonere gideceğimi anhyan gençler: 

- Merak etmeyin, biz de ora.ya gi. 
diyoruz. Biz da.ha evvel oraya bir ara. 
banın gelmesini temin ettik. Birlikte 
gideriz, dediler. 

- Hay Allah razı olsun, dedim ve 
böyJC{!e ağır ağır bir saatlik yol aldık. 
tan sonra Üçpınarlara gelmiştik. Oto
büse (35) kuruş vererek indim. Ve 
gençlerle birlikte arabaya bindim. 

Araba deyince hatırınıza bir fayton, 
\/'eya Kadıköy semtinde rasladığımız 
tek atlı muhacir arabası ve bildiğimiz 
yUk arabası gelmesin. HayJr, bunların 
hiçbiri değil. Resimde de gördüğünüz 
gibi dört tekerlekli yijk arabasının ü
zer:ne uzunca bir kanape yerleştirmiş. 
ler. Onun da Uzerine yumuşak bir 
minder koymuşlar. Arabanın tepesini 
ise tente ile kapamı~lar. Bu suretle in. 
san bu arabada hakikaten çok rahat 
ediyor. Altı yumşak, ayakları koya-

~ ' .. ..,' " "C' ~ 
~~ f ' 

Bir Polonez köylüsü ve. köpeği 

.. ., 

Pa.şabah9(Xlen kiı.ll«Ln aroba Polonez köyiHıe girerken 

cak basamak, sırtı dayıyacak yer, gü.. 
neşten mahfuz tente. Bir de arabanın 
gerisine bagajları koymak için bir kü 
fe konulmuş. Bundan ötesi can sağlı. 
ğı. 

Hepimiz iyi ve rahat bir halde köye 
gideceğimizden memnunuz, fakat bu 
memnuniyet ancak 5 dakika silrebil
di ! 

Neden mi? .. Yollardan. Evvela git. 
mek mecburiyetinde olduğumuz yol 
kul yapısı değil, kudret helvası gibi 
hüdayı nabit ... Araba dar sığıyor. Sık 
bir orman içinde ve dünyada tahmin e. 
deceğinizden daha kötü bir yol. 

Ormanın manzarası latif ama, ara,.. 

banın k8h sağa, kah sola yatıp kalk. 
masından o kadar bizar olduk ki içi. 
miz.de bu İ§ten vazgeçmeye niyet eden
ler bile oldu. Hulasa bazı yerlerde a. 
rabadan inerek yaya olarak da yittik. 
Köye yaklaşınca yol genişledi. 

Köyün güzel koruluğu, süriilmüş tar 
laları, ve besli inekleri görünmeye 
başladı. Bu bize bir an içinde çektiği. 
miz zahmetleri unutturdu. 
~te sağda ve solda evler. Yolun iki 

tarafında muntazam tahta parmaklık
lar, uzaklara kadar temdit edip gidi. 
yor. Her evin küçlik bir bahçesi göre 
çarpıyor. 

Saat 7. KöyUn ortasına varmıştık. 

Ağacın altındaki kahvede dinlenerek 
köy muhtarı (Yujo) nun evinden gc. 

n:::::::::::::::: ::::: :::: :::::::::::::::::1:-• .... -........ . 
~~ Dikkat ! ............ ~~ 
.. .. :: :: 
H Mahallelerinizde gördüaünüz ii 
•• t::> •• 

!i bütün eksiklikleri, bütün tikayet· :: 
ii lerinizi, yapılmasını istediğiniz si 
n şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri !! 
il her saat, ister mektupla, telefonla ii 
fi ve ı.sterıeniz matbaamıza gelerek !i 
.. b' b'ld' . . •• :: ıze ı ınruz. ii 

1 :: " • • • :: :: . V!uharnrunız, fotoğrafçıları • S: 
H ma:ı ayağınıza kadar gelip ıöy. i! 
!: le<liklerinizi inceliyecek ~ikiy~t • Si 
i ii terinize veya temennilerlnize ga- n 
ı u zetemiz tercüman olacaktır. ii 1 

=: :nr.:11:::::::ı:nı:::: :::::::::::·.·.·.· •• ••••••••••••••••••• :,· ..- -· .............. . 

tirdiği buz gibi karakulak su 
kana kana ~çtik. 

dan 

Biraz muhtarla konuştum. Muhtar 
güzel türkçe konuşan sevimli bir a
dam. Köy halkı çok çalışkan ve misa. 
firperver insanlar. Her evde temizlik 
ve sıhhat fışkırıyor. 

Köyü gezmeye başladım. İnek sa.. 
ğan güzel köylü kızları. Bcsli tavukla
rı, kazları kümesliyen çocuklar, ahırla. 
rıoa dönen inekler ve analannın etra_ 
fında dolaşan domuz yavl'ularıyla bu
raları bambaşka yerler. 

Köy 193 nüfuslu imiş. Bu nüfusun 
112 si erkek, 81 i kadın. Mevcudu mil. 
liyet itibariyle tasnif edecek olursak, 
22 Türk, 8 rum, H4 Polonyalı, ı Fran
sız, 3 Alman, 15 Rus olduğunu görü
rüz. 

Köyde 34 ev, 14 pansiyon var ve 
pansiyonlarında 300 kadar yatak bu. 
lunmaktadır. 

Vaırolfi1aı : Polonez 
köyde 24 saat ve 

dönUş 

\ 

-

3 

,,... .. .,_ nnnmnn tt ım 

K.URUN'da 

Sivrisinek.le ın"cadele 
.Sivrisinek m ilc:wc.esin;,n lıluvatıa;-...,etJ 

için halkın yapacağı yıu.uım evlerin lt\ğım. 

larma kapak koymu.k, Ciolan, çukurları ua 
vaktinde boşaltmaktan lbavetUr. Zira bugu. 
ne kadar tatbik edilen sivr •Sinek mUcadclesl 
gösterml~tir ki l~ğım c;,rıkurları dolduğu 

zaman bulqık suları ne. giden yağlar orad.ı 
kaim bir tabaka teşkil ediyor, bu yağ taba. 
kalan sUrtelerl lmh& içln c15külen mıçlart:ı 

ileriye gitmesine v& yayılma.'!ma mani olu. 
yor, illl.çlarm gidememesinden dolayı Uerld' 
kalan h&va boşlukl:.ı.rı fllı.ç dökülmesine ra~. 
men slvrl!iMklerln '111.ğmı çukurlan fçindo 
yetl§me.srne ve Ure·mestne hizmet ediyor : bu 
surette mıilcadele yolunda sar!edilen emekler 
boşa gidiyor. 

Garip, garip olduğu kadar acı olan bir va 
ziyet da.ha var: MUcadele memurları baz~ 
evlerde yardım görmedikten başka zorluk. 
lara utnzyor. Açıkçası bir kısım evlerin ka. 
pısı mflcadele memurlarma açılmıyormu~. 

Zorla evlere girmek ııalAhlyetlnf kendinterin 
de g!lrmlyen memurlar da vazl!elerlnl yap: 
maksızm d!Snilp gitmek mecburiyetinde ka. 
tıyormuş. Bu türlU vakalar şllpheııiz nadir 
olmakla beraber mücadele işlerinde g!SzllnU. 
ne~ lA.zımgelen btr ihtimaldir. 

ı · · \.1 (Asım Us) 

CUMHURlYET'te: 

Çirkin erkek 
Halkm guzelllği filozoflardan Ciaha iyi şe. 

kilde t&rl! Ye o kıymetin mahiyetini kıİ;aca 
mızaca raptctml;, olmalarından ilham aıan 
bir kıaJm muharrirler de ba§ları sıkıldıkça 
teısen dedikodıılıı.rc1an uzaklaşıp halk ağzile 

konu§mayı ve gUzelllği tariften ziyade ta.ıı. 

vir etmeği tercih etmişlerdir . 
DUn Ankara caddesinden geçerken irlkı. 

yım bir erkeğin hem yürümekte, hem adım 
ba§ma bD§llll çevirip arkada§lle kaldırım 

tızerinde durup tatlı tatlı konuşmağa dalan 
bir kadma. balmıakta olduğunu gllrUnce ha. 
tınma o güzel erkek tasviri ve dudağıma 

da bir uyanıklık tebessUmU geldi. 
Evet, gUlUmscdim. ÇUnkU güzelliğin 

mevzuu üzerinde nonu gelmez mUnakD§alar 
yUrUtWdUğU baldo çirkinliği tart! ve taa,i r 
için kimsenin kalem oynatmamasmdakl sır, 
tanımadığı bir kadına dllnUp dönUp bakan 
§U erkeğin halinde kötU kötU belirip duru. 
yordu. Yazısını kısaca naklettiğim kadm 
muharririn tarifi doğruysa, yani kendini gör 
mek için her kadın başını Ud kere ırerl çe. 
vlretn erkeğin güzel sayılması lA.zımsa a. 
dmı sanını, yerini yurdunu bilmediği kadın. 
lan gözUyle ısırmak tçln on kere, yirmi ke. 
re bqmı çeviren erkeği en çirkin kimse say. 

mak zarurldlr. 
Gflzelllk ve çirkinlik me..,.zuu üzerinde ka.. 

ta yoranlar, benim şu bulu§Um&. bilmem ne 

buyururlar T 
(M. Turhan Tan) 

TAN' da 

ao sene evvel bugün 
gazeteci oldum 

Otuz .sene evvelle bugUn araamda Türk ga 
zeteclliğinde gllrdUğüm fark şunlardır : 

Gazeteclltk teknik bakımından çok ilerle. 
miştlr. Temizlik Jtıl)arilc de gazetelerimiz 
çok yUksclml§lcrdir .Me~rutıyetten sonra çı. 
kan gazetelerin sahiplerinden çoğu, makala 
ve havadasl sUtunlarmda,blr menfaat sa.hlb! 
nin !lkrlnl gllrUrlerdi. HattA ecnebi memle. 
keUcrlnden para alıp onların Aleti olnn gaze. 
teler do eksik değildi. BugUn ı;azetecller ve 

memleket, satılık gazetecillğl nefretle karşı.. 
lıyorlar. Bir gazetenin satıştan ve U!n ol. 
duğu tama.mile belli edilmiş UAnlardan baş. 
ka bir geliri olduğu anlll.§llsa o gazetenin 

yll§&mak hakkı kalmaz. 
İyi lsUkameltekl bu inkişaflara muka.. 

bil gazetccıtlk meslek nlA.ka ve at~şi bakr. 
mında.n ger! gitmlştlr. Yrnl, heve:ıll gazete. 
el pek ıı.z yetişiyor. :Mevcut gazeteciler ua.. 
smda da gaz;eleelllğl bir dairede ;memuriyet 
diye kabul eden ve meslek ZC\'klnl ve hızını 
duymayan .,uctecller, çok fazla bir nlsbct 

tutuyor. 
( A1ı'fYlnf Emin Yn1mmt) 

Tarihçi edlb!n hata31 
Cumhurişetin •·ta.rlh~l edibi., l't. •rurhıuı 

Tan bugfut kendlı>lnl okuyu.nlardıın lıirlrıe 

cöyh· bir aı;ık meı.-tup n~redlyor: 
Bedri imzalı mektup sahibine: 
912 de Mançu sUl&Jesine mensup son im. 

paratoru kovan Çinl!ler Pekin merkez olmak 
üı:ere bir cumhuriyet kurmuşlarsa 1a 4 yıl 
sonra anar§lye kapılmışlar ve Uç hükumete 
ayrılmı§lardı, nihayet Kantonda miltl hlr hll 
kOmet kuruldu ve Pekini merkez yapmış o. 
lan §imal hllkOmetlnl do ntıfuzu altına aıdıy 
dı. Şimdi meonı olarak Kanton bUkOmetl 
vardır. Fakat son hA.diselerde de gllrUldllğll 
Ozere bu hUkOmetin nflfuzu şlmaldekl eya
letlerde mUeııslr olamamaktadır. 

Muhterem "tarlhı;I edibin,, kalem 11eh,int 
buracta t~hlh~ 11b.ıım gllrl\yoruı:: 

'1912 de l\fanru 11UIAleslnl de\1ren ,.e l 'u. 
van • ŞI _ Kay ta:rafmdan idare edilen Uk 
cıımhurlyet~t lhtllAlden Mnrakl parçatııru' 

neticesinde Nankln llUkömctl meşru bir hil. 
Ttyette !N'Jlrm!Jtlr. Kantonun bö~·le bir ma... 
nuı ~·oktur~ Kımton cenupta 300 •. tlOO nüfu'I. 
111 bir limandır ki küçUcllk hlnter!An()ı UP 

birlikte İngiliz nUfu7.U altınd& bir Ucartt 
mınt.a.kası t kU eder • 



Ja on1ar Tiyençini 
ya ıp yıkıyorlar 

(B~ tarafı ı oıcidl..'J ~n 50.000 kisilik bir Çin orduaiyle 
Pekin, ao (A;A.) - ~9 uncu çın fırkası karşılasmak Uıere yütU.mkete oldufu

tara!mda.n tahUye edilmesi üzerine §ehirdc r.u bildiriyorlar. 
.UkQn avdet etmljUr. Song.Clı.eb.. Yuanla Ja 
pon aleyhtarı olan Çin rUesası, T.aoUngfo\lda Şarki Hopei nazırlan 
iferleşm\§let"dir. P.eklıtde J'(lnl bir llU~met idam e(Jildi 
te§ekklll ctmıv olup bu JıllkQmete Ticnçtn Şanghe.y, 31 (A. A.) - Çin jandar. 
belediye rcla1 Chang. Tsc.Hungln busuı;\ 'maSt prki Hopei muhtar bilkfuneti re 
zabıta §efi Shlyuaan ve ~r birçok .Japon 
muhibbi zevat dahil bu'lunma.ktadt.r. isiyle naztrlan tevıtlf ederek kurşuna 

diz.mlaHr. Çin kılalarma " Heri ,, !i"' 

emri verildi l\Ieseleleri toptan lıal için 
Şanghay 30 (A,A,) - !Btr Japon mem.. Tokyo, 31 (A. A.') - Dün diyette, 

bamdan gelen habere göre 'I't:!h1ang.Kaı. general Sugiyama ~u beyanatta bulun 
Chek, hatlhaz?rda Paotingfauda 'bolunmakta mu§tur: 
olan çın kıtaatı §tına.le Ooğl'U ilerlemek em. 
ri?ı1 venni§tlr. Pndtlngfou, Pekin _ Hankou "- Halen mevcud meseleleri toptan 
öemtryolu nzertndcdlr. hal iJiin askeri bri hareket icrasını 

çın mahafill, bu haber hnkkmda mlit.aı<?a derpiş etmeğe hazırım.,, 

urdinden imtina etmektedir. Gazetel~r. imparatorun başvekili ka 
Iki tarafın zayiatı bul ed lşine fevkalade ehemmiyet a.t. 

Toklo, 80 (A,A,) - Domet ajansına bil. fctmektedirler. 
dlrlldiğfne g6re bu ayın 28 indeki çarpışma.. 
lard.a Japonlarm uğram1ş oldukları ı:ayfat, İmparatorun şimali Çindeki v~iye-
UtW zabit olmak 1lzere 121 maktul ve 23'1 tininkişaflan hakkında derin endişele. 
mecruhtan ibarettir. Çinlilerin hemen hepsi rini bildirdiği ve vaziyet hakkında taf 
de :maktli1 aımaıc nzcnı :ı2oo kişi zayi etmll' \ silatlı b"r rapor istediği rivayet edil. 
olOtıkları rivayet edilmektedir . mektedir. 
Japn ordusu yeni b1r hücuma 

haıırlanıyor Pekin asayiş komitesi 
Tokyo, Sl (A. A.) - Ga.ıeteler, Ja. Şanghay, 31 (A. A.) - "Pelcin asa. 

pon ordusunun, merkezi Çin hükfime. yiş komitsi,, Uç Çinli ve Uç Japondan 
tine mensup 'Olup şimale doğru ilerli. mürekkeptir. 

Tifo mikrobu 
saçflğı iddiasile 

lspanyol asileri iki Fransızı 
idama mahkum ettiler 

Salamanca, 31 (A.A.) - Havasa. 
janaı: muhabirinden: 

Pampelun !harp divanı, dün asi hat. 
lan arkasında uyku hastalığı ve tüo ba
sitleri neşretmek teşebbüsU ve casusulk 
<:Ürmiylc iki Fransızı idama mahknm 

etmi§tir. Mahkt'.'ımlann mcrl:ezi Lond
rada bulunan bir teşkilattan aldıktan e-

mir üzerine hareket dtikleri söylen. 
qıektedir. 

Bildirildiğine göre Burgos bükümeti, 
bu meseleden milletler cemiyeti sckre· 
ter1iği ile Avrupa başvekaletlerini ha. 
berdar edecektir. 

Esrarengiz korsan tahlelbahirler 
faaliyette 

Marsilya, 30 A.A.) - Sete yakının 
da Grau du Roi açıklannda İspanyol hü 
kumetçilcrinin ikisi gaz gemisi ve biri 
de Anduntzmendi adındaki bir kargo 
olmak -üzere üç gemisi, sahile üç mil me
safede tabiiyeti meçhul bir tahtribalıirin 
taarruzuna uğrainrştır. Tahtelbahir, sil 
rekli bir ateş açmıştır. Gaz gemileri, ma~ 

ncvra yapmak suretiyle obüslerin isabe
tine mini olmuflaru. da Joçujlan •ltr 
surette rahnelenen Xarco, hemen ateı 
almııtrr. 

Tahtelbahir, gaz ıemilcrine dofru 
be1 defa daha ateı ettikt4;n sonra kay
bolmuıtur. 

Espiguettc'deki fener muhafm, ia. 
timdat işareti vermi1tir. Yanmakta olan 
geminin yolcularının yardımına kot· 
mak ıuzere hemen yola tahlisiye iemile.. 
ri çıkarılmıştrr. 

Ademi mlldhale komitesinde 
anlaşma gene olmadı 

Londra, 31 (A.A.) - Ademi müda
hale komitesinin dünkü toplantısında 

hiç bir anlaıma elde eldilcmediği teeyyüt 
etmektedir. Buna sebep olara kiki esaıı... 
1ı ihtilaf gostcrilmektedir ki bunlar 
İspanyadaki bütün gönüllülerin geri 
çekılmesinden evvel asilere muharip hak 
kı tanınmasına muhalefet eden Sovyet 
noktai n:ızariyle İngiliz plirunın bu hu~ 
susta'ki hilkümlerine cevap vermiyen 
Alman ve İtalyan hattı hareketidir. 

Hatayda yeni 
baş belası 

Muhafız, tedrisata 
mani oiuyor. 

Antakya, 30 (Husur.i) - Suriyenin 
Hatay muh:ıfızı HüsnU Berazi, Türklc.. 
rin okuma yu:na iml:ll.nlarmı ortadan 
kaldırmak için bir tebliğ ;neşretmiştir. 

Tebliğ .aynen şudur: 
"Suriye Cumhuriyeti :mlıstakil İs. 

kendcrun muhafızlığı şu son günlerde 
g\ıya ümmileri veya gençleri okutmak 
için bazı yerlerde dersler kurulduğu ve 
bu derslerin de efradı nhali veya .resmi 
ve yahut da hususi muallimler tarafın
dan tem:n cJilmekte olduğu müşahede 

edilmiştir. 
T:dris"' tı 'ıususiyc kanun!ylc gayri. 

kabili telif olan bu haller hükUmetçe 
tecv:z edilemez. Benaberin muhafızlık 
makamınd~n mezun olmıyan herhangi 
bir tedrisatın men'ile, bu gibi tedrisat 
ile me gul olan muhtelif talcbleri ka· 
vanini mcriye dairesinde tetkik edecek 
olan maarif idaresine müracaat eyleme
leri lüzumunu tebliğ eyleml"lerini kay 
makam \'C polis imiri ve jandarma ku 
mardanı beylerden rica ederim. 

Antakya temmuz 37 
Muhdız 

Hlisnü Betazi., 

Petrol ve 
benzin fiatları 

(Baş tarafı 1 i~) 
bea :tıehir için apğıda gösterildiği gi. 
bi tesbit &cıilmiatir: 

Çift Tek Ut 
ıeııeke utaıc bUyQk ~me 

bllyük teneke l'Sökme teneke ııttt 
kuruı k\uııt kuruı kunıı kUl'Uf 

A:Dkara 625 96 - ~ ıs.~ 

tataııbul MO 81 15.5 kf. '590 l& 
Samsun 530 8' - ~5-

Kenıfıı ıss:5 84 - 68~ 

hmlr :s20 76 12.:5 litre a90 l6 

Diğer yerlerde azami satış fiatlan 
İstanbul ve lzmir depo fiatlarma nak
liye ve mahalli resimler ve listesi vcka 
Jette mevcut yerlere sa 'CI komisyon. 
la.rı mı.ve edilerek tayin ve tesbit olu. 
nur. 

İstanbul ve lzmirde depo fiatlan: 
Ben.ıin çift teneke 537.25 kuruş. 

Petrol çift teneke 493J2 kuruetur. 

Bir tekzip 
Ankara, 30 (A. A.) - 28. 29 hazi. 

ran tarihli Nevyork Times gazetesin
de intişar eden bir İstanbul ha.berine 
petrol üzer"nde hükume~çe yapılan 

yüzde elli gümrük vergisi · tenzilatını 
petrol fiatından indirmedik!erinden 
dolayı lzmirdeki lngiliz. Amerikan ve 
Rumet petrol şirketleri müdürlerinin 
tevk'f edildiği ve bilahare salıverildik 
led yazılmaktadır. Bu haberin asıl v& 
esası olmadığını ve bu '-üzden kimse. 
nin tevkif edilmeeiğini Anadolu ajan-

Y aman bir dolandırıcı F;;~-;~da casus 
bugün yakalandı şebekesi 

(Baş tfLrafı 1 fncide) 
(BU§ ta.rafı l incide) 

)'? tezgth üzerine tnra.ktp oturmaktadır. Sat 
bir ta.vırla d& kuyumcuya: 

- Ben ısizdeıı yUz liralık <kadar mücevher 
alaca,ğmı, memlekete götUreceğim. Rica e.. 
derim beni kandırmaZ8ıtılZ demekte, önUne 
serilen yUzUk ve bilezikleri gözden geçlrme. 
ye b&§lamaktadır. Bir hayli tetkikten sonra 
beğendiği mUccvherleri ıcyırmaktadır. Yal. 
nız bu arada cebinden çıkardığı bir anahtar. 
la ,Çantayı aralamakta, bir &ıeY arar gibi yap 
mktadır. Çantanın yarı açtlan kapağı a.ra._ 
ımıdan yüzer yllzer bağlanmr§ tek kl~ Ura.. 
lıklar görülmektedir. 

Sabık g1'zucuyla. çantanın içlndeld lira!ım 
gören kuyumcuya: 

- Bu bankalar da hep 'insana yeni lcAğtt 
llra. vcrlyorlar. Fı>.lbukt 'ben beşer lira lstııı. 

mf!ltfm, demektei!Jr. 
Beğendi.., mf'C-"\"h"r'lerl iılan Sabl1< b n\a.. 

rm aya.rmı ve <'!e~rlnJ nn1amak 'tlzere haıın 
bir kuvutnCt1'"'8. llstermf!'erlne mU!&llde ü 
temekte, - Şu Ç8llta size emanet k11tsm. 
on dakika sonra ~lir. almm! dlvenılc SlVIJ
makta.dır. 

Kuyumcu ,se ,,an Clıt.kl w~•r t1ra1ııtlar• 

gördU!\ilnden m narm?n ~ k'k&nd!l\ "1k&m 
mıuıma mtl5aıı.de etmelrt~.dir. 

>.naan bl?'Jtaç eut ndn de er! mU.,ter 
ren ~eyin~e ıtru•ıı rot atı N!Il~tı kmtm 
atılmakta. t~1 a.tt w U...,"1.llnt! ·rer Urııt 
lık kcımnuıı 'kf.ıpt i!'ttfler1 ol ığu bawetl .. 
~rtılmeJttedlr. 

Sabllt 'im ımreUe K•tıa.lr<:at:""d!l t ~·
teııde mftce'V!ıeratçı Sultandan htr ınr\ı':!'\t.a 
ytlzük, bir ı:Ut elmas küpe. Ymicamlde lıla. 

nolyan han altında saat ve gözJUkçll vuıı. 

den bll' erktk ve bir kadın kol SU.ti, Mab. 
mutpa~da kumqçı Leonliladan elU tıra de_ 
ğerlnde kuma~ do1a.ndrrmıştır .. 

Sablkln her Uç dilkklnda ibıraktığı çanta.. 
tarla içindeki kiıttıar ve dörder lira emn!. 
yet mQdQrlQ..,~dıııdlr. Sablk dlln çarııaa e_ 
!inde gene bir ~ant.ayla dOlqttkeıı eQptıe n 
zerine tutulmuş. Emniyet ml1dllr1UfUne ge. 

' Urflmf§. suçlan IUraf •tttrllmlşUr. 

Tifo salsrın ı 
Son yirmi dört sa.at urfmida ıchri

mizde 15 tifo vakası görülmüıtlir. Tifo 
vakılannın adedi ıehrimizde gittikçe a. 
zalmaktadır. 

Diğer taraftan Ankarada tifo salımı 
götülmeğe bl§l&tlUJtıf. 

Sıhhiye müdürl\ilü acele ve mUtt
air tedbirler almakla ımcııutdUr. Sıhhi· 
ye memurları ımntakl mmtaka &F ya~ 
maktadır. B'rçok halk m6dUdilft ve 
kiiniklcre mü:acaatle &fi oluyorlar. Bir 
günde :aıı olanl:ır vasati olarak bini aı
maktadır. V cklletler memudamu met 
buri aııya tabi tutuyorlar. 

Tifonun btanbuldan gelditi tahak
kuk etmiftlr. Zira .on on bet ıün için. 
de hastalanan ve yekunu pek çok olmr· 
yan kimselerin htanbUla muunen ıi

den ve dönenlerden ibaret obdu!tJ anla. 
şılnuştır. 

reci. askeri t~rarı f aşttmek ıau~uyla 
tevkif edilmiştir. 

Bu adamın evincre yapılan b'r arat. 
tırma net:cesinde, Alınan tawueclle
rin isimlerini ihtiva eden bir liste 
bulunduğu gibi. Brüks~deki Alman 
konsolosbanesilc yapılmış muhaberat, 
mektu'l11ar görülmil&tlir. 

Ayni zımanda Fransız . İtalyan ve 
Fransız • !sv'çre hudud mıntakaları. 
nın havadan alınmı~ fctoğraflanndnu 
müteşekkil bir kclleksiyon ele geçiril. 
m'ş 'ir. B:ı fo~oğraflnrda muayyen tay 
yare meydarJarı ıı:ıaret e~ılmiı:ıti. Bun
dan b'lska e~kiz f otO_&Ta.f takmu, tü • 
fekle!' ve otomatik tabancalar bulun. 

mu'°tur. 
Genç FransTz tayyntci~i Sliyet, 

aylar~a~rerl göz altınca bulundun.ııu. 
yordu. llk defa A'manraya gizl Rey . 
ha•ıer yapmu1ntl .. n Ai'phe edilmi9ti. 
R'.avıUara ta'uhnza Silver'in 1935 ee. 
ınesinde ea.h e Tıa"anortla KBln'e gittL 
fi ve o-a~a Alman t.avrarccilsrl ile 
tenıa· t'l b·ılıındu~ te<sbit cdilrnietir. 

Frans:z gizl · un•isi ııimdı. bir za. 
man için Metz ve Sarbruk'da bulun
n~uş \ilan ve Si yerin temas ettiği 
an!a-ılan Aln=a"l tayyare~ilerlnin faa.; 
liyeti ile alakadardır. 

Acaba ilim? 
Necdet.le Fahri yan yana gidiF}ar. 

dı. Fevka.llde gü7.el giyinıtılş bir kL 
dm gördüler. 
N~et~rdu~ 

- Fahr.i, ~u k8.l111d kaldn'lllldarı .gL 
I den kadını tanıyor musun'! 

Fahri dikkatle baktı: 
- YabanCJ görünmO.yor, d~i. KarJ.. 

mm elbisesini giymiş. Baştnda kwmm 
şapkası var. Elinde kaynantıı.mın eem
.siyesini ta.sıyor. Vallahi tanıdtm. bu 
b ,zim hizınet.Çidir. 

Dakti'lo kt:ı - size bir itirafta ouılb
nacağım: iki sene evvel be1ıi ~ aldı
ğrnız .ıaman "daktilo billyorvm!'' de. 
di.ğlm zaman yalan ~öylemi§timt 

- Amerikan karikatürü -

Evlenecek ihllgaıa 
tavsiye! 

İhtiyar zengin, arka.da.şının karısı. 

na anlatıyordu. 
- Ben altmış yaşındayım. Evlen. 

mek üzere olduğum k!za, elli yl.fll\da 
olduğumu ~ylersem daha ıyi teoir ya. 
p&r mı? 

- Doğrusunu isterseniz, 7~ yqında 
yım deneni%, daha m~mnuı.ı olur ve ev. 
lenme ihtimalleri daha. artar. 

Makasçı (gu::eteys telefon edertik) 
- BiliMce işl.erine b::ıkan ~..ı müint:?t 
Si.ıe aceı~ bir .,ey '8oraoağmı. Ben ifin 
içinden çıkamadttnl 

Ezbeıe bo'ks 
Sekiz'.nci ravntta boksörlerden biri 

fena halde bitmiiti. Artık maça de ~ 
vam edcmiyeceğine kanidi. R.avnd ar~ 
sında çekilmek auuswıu gösterdi. Me. 
neccri telif etti: 

- Aman devam et! 
-: mklnı yok, bir teY (öi"eftı:yôt\l.m 

ki... 
- Zarar yok. He.Iııana ıuven. Ez. 

b3re vuı•tu•ıun ı 

lJa1ı dt1Hlku: ı (Kat~Wi) -.. Bu ns 
ha?r 

Sa.uan det·e:rtıı~ - Dtvtkufıt tüvü. 
nli>t t)fttk môda...cıı geçtfgfoı b1lmiyor 
tıw~ı~ııı Tta~ oldum! 

~~ ti' 
-~ 

- 'Geceyi nerede geçirli-'11
J 

ne! üt1 l' 
•trıdi fi"'' 

- ilh kancığım, u ışı 
bilmiyorıım! 

Kıymetli saat dl-ıı. 
6!ltt 

Hizmetçi, ev sahibinden 
yordu: . 0 tpll• 

- Affedersiniz bayan, hanı rtfta' 
. onu 

rner çer~evelı saat yok mu, 
düşürdüın. 

- Bozuldu mu? -""' 
- Hay;r merak etmeyin •. dl jttll,tt' 

bozulmadı galiba! PencereıtiJl ~ 
na çarptı, oradan da doği'üea ~ 
kuyunun üzerine dUşüp Pa.rÇI 
oldu! 

. ,' 
inek (eldivenlere beıkD~~_.I 

rim içi" de "$Utiyen gorj" r• 
hal 

b 
fi 



~ . ~ Yazan : Şarlot Prim 
. ~ ceden tercüme kalb ve his romanı 

~ -12-
~Pr'' "<l Lo~ . ~ 
tOıı: ~llrUinnya Odli, kendisince, 
lc'dı.. at en tnUsait olan yeri 

csırun bir Ura nın intihap edi-
\1 cı- h,,_,_ ~ok .__ebeplc . dı 

}'cı ı" -~ . rı var . 
l<ıltkatlt dı liızaıı etti. Leydi Lil 
..... ld. n YCrdu, 'B' 

Bir -adam yalnız başına denizin soğuk, 
sakin !derinliklerinde bulunur ve etrcl 

fmdan koca gödü ejdCTlcr tlO!a!'rken 
korkmamalanna imkan var mı? 

- Korktuğu takdirde sanatını yapa. 
biııı.zı ıster Vib ı.r aralık: 
raktan'ırlanna ~a~~· dedi. Siz tabiatin maı. 
ları . bahsederk tınız. Sudan, top- - Desenize ki aünyada akıl almaya. 
'·r:_ IStediı.· en insanda ~ b. cak derece ağır ve korku1u vazıfeler 
"'<:ldi;. E.lntiı gib· . guya un-
a oq ı.. ı ıdare t k • var. Doğrusu şimBiye kadar bunları 
•lt\~ ~aati . e me mi.ı.m-
to~ ltınit ve d n~ uyandınyorsunuz. hiç düıünmemi~tim. 

t bi · cınır yığ la Y d 1 d bah d k % b 1$tediöi . ın rı:u bir oyun - anınız a, ça ışm~ an se ece 
ıııh tarnııtara' b' -· d 1 1 t 1 k B asıı ol ıa ata ılecegı- a am ar a anışmamış o aca ::>tnız. en 

...... in uyor, Arıd.!. •anlar dü çalışan insanların en asil adanılar oldu. 
tcllli~ heı §cu• ."Yanın h!kimidirler. ğuna kaniim. 

·• te .. ,.. J 1 ınsanıa ..._ :rıtıl ctnıek . rın mesaisine -Belki de hakkınız var. 'Fakat ıurn. 
dar ~CSai, lllesa· ~ze_re yaratılmıştır. sınr da unutmamanız lazımdır ki sii de 

Yüksek 1
' Sız çalışmayı ne yükSek bir ailenin uzvu sıfatile si)z söy-

br .... 1.tasaini hgörüyorsunuz. liyorsunuı. 
· n er • • cınsı hürmete de- - Yüksek bir 11.ilc mi? 

d"--nazı · 
'flı?J n tınsıer· 

ta tel: u arada d~ne ben de hürmet c-
ll:.cllı ır. ~1 lşeır· ırnağ faaliyetleri baş-

. ınc ehe . 
..._ b :nınıyet bile ver-

ha "''zını n i bi • ben it' 
~a 'r r lllesain· ıtat edeceğim. Her 

..... ~~tefini zın seni fazlasiyle al!
ltıall'I chavett ınııetmiyorum. 

. en, tenb llik ..._ e ı ten hoşlan-
li11 Itıııtrı 
"'". <;;unk.. sen her cihetı 
""h~ın u Yalnız a . e bir asilzade. 
it ticfdr' .Bu alernd sılzadcler arasında 

V t Ckılde aın.: başka hiç bir ıey 
- ~n kendi k ~ar olmazsın. 

dı.rı:... e11 ı111 f • endıne: 
~u~u akir b• • 
b la,l?\d babaı:nın ır çıft~inin o~lu ol-
~ıt an ba~ki bt~Pan sürdUğfinU, 

iıııı ha:taı Yerine b §ey bilmediğini, 
~lt. t alır-sa aca~çakıa Yemek yedi

a ne der? diye 'dil-

l ~td -8-
ıtro(t• Odı· 
k ·· ı. kızt 'le V U"lt tt~ tn gilz l e n, Obenı 

bl-'o~. fL. ltrdi Be yerlerinden bi 
a•ı •tı •- • urada h" . .ı 'J>ord "<ltafındak . ne ır genış 
~ ıı. atazı yükıelmiye 

'b~tırar .. '-· 
t~ QCıf ~. 
oı~.aır. l{ını en çok 
r;alt:. .<>Pr~ burad:e\.'di~im yer bu
A ~ lllt Şlllldı haya}' Yapılsa ne güzel 
Iııtc "cut old lrnde köprü .. b 

01,.._ t \> b uğunu nun u-
~ı tllJ~ ert köprüyü Ya atıyorum. 

>o ...._ li:~ buraya yap.ak 

tl:ıit.. lı'a1ı:attnuvaf1k Yer .. 
•11 Oltır burad:ı Ya • Buna ~üphe 

a ...._ tt . Pılırsa tnaıraf iki 
t h aatafın 
Sı~ Ptıraı zararı y k 

t~ '-·· ıı:n, oırn .. _ P ••• Baba, bura 
"t . ıtoprij ~""' ını? ç 

t' "">'eli Ye: ok pahalıya 
Iı, llıı . Lilycs" 
~ '•i:n k.. ıtı Çı\iını w 

Olıır 1 °Prü için 1~~·· adını veri 
~ tnukemmel bir 

t, . le hın 
-.r... . ııterı • ıı.aı} ol . 
1.~"'l1~1 •• enıı bı'r ur 1 Mıater Vi-
'l gor ıı fÖ le 
ı.. •• ttı o·· lele •• Be Y &ihıek de 
"<4.ltL .. IQeı n ide z . 

ıtı "lr Yer bur annedLyorum 
... '• aııdır Lil . ... tab " yeım 

ti~ adan. 
~ ' Zlthr Utcrfk y.._· . 

• \> t do~ ~ııll Sıınenler :ı-e d cyl'I k 6l'U Y\ir. uı; • 

~ l.tYdi endi&irıi k Ütılcye başladı. 
il r- bıt ... lU;>e6 1c ızın Yanında bıil-
ll1at:-ı.. -.ı.tıda endiıin . . 

o "1 y· ıa td e, cıddi, kı. 
lı.ı ltadtr ın~ ~uru • aöyliyordu. Ma. 

>lıtdıı :liı11tı \'c o tnevcuttu. Km, 
dar~. -~ ltettdi ı.. kadar cazibeli bu-
~ı l\tn":_ 

0ldtıhnu ~e, buna karşı 
rıa "tathıiıı ıtırafa mecbur 

t ~ o flıburıuı.. -
hı ıı. " l'lç 1,;..~ " to.tctdiği" b" 

t• <lltlylr -ıa }>ar ır 
t~. ti ~bur 'liııı Uza dan etmek için 

'ltt. 1)
0 

1 'tılıi§ ttı. Kız hem mu. 
- ~el tttıu \7' benı de teıckkUr 

h t lr ııt...a 'Yn kabına ::r.-v t~ ''lltniı 11 ......... a. 
'\ı?n: •·13 tL "'aynı zamanda 
d d Jıa Ctıi &Jt 
ıı : .. 0Ct\ç ~clı:tt ~n aarrnasaydı bü 

"""-~ Qıın -w11cad· d" 
h t "- k nd' • • ıyc diijUn-

'd ""lrtlt t1 ıııne . 
~Uııh. btıabu . onu, itid göatudiği bu 
~ d e l'oı-t tU:ı lr ate eevkedecek 

efi ıt u it· tndia' d 
t lı: dtrı Leydi tt ın en ccçirdl. 

l b lttı ecct:lt 1Yt11 mUbal!ıa.. 
Q 'ıır ~~tel\ • tatlı "' gUreldl. 

l~ı ld.J ~ ICSylertUdlfi ita dar 
[~ •• \7 

dıı. l'tltı btı 'hılrı dal 
..... l'Ulıı btr ' arçltra dafr an. 

b'ıtıeı.: ltkayta dlnllyor-

kı dtı 
tıslar kortuna.dar, 

Sonra kızın kendisini Sir Rey Viber. 
tin akrabasından biri zannettiğini hatır 
ladr. Acaba fukir bir çıftçi oğlu oldu. 
ğunu bilseydi nasıl bir lisan \ullanacak: 
tı? Kız sözüne devam ttti: 

- Çalışan bir lordun, bu çalııması 
sayesinde asaletinin bir kat daha ana
cağını tasavvur edebilirim . 

- Fakir bir adamın aynı ıekilde bir 
çalışma neti~esinde asil bir adam olabi. 
leceğini tasavvur edemez misinız Leydi 

Lilyes? 
- Hayır .. Yoklukla çalışma hep bir 

arada bulunur. Çalışmanın fakiri asil 
yapacağına ihtimal vermem. Mister 
Vibcrt, babam acaba nertde kaldı? 

Lord Odli azıcık ilerideydi. Kolunu 
sallayarak civardaki bir tepenin aşağı. 
sına gideceğini .anlattı. 

Veyn ile Leydi Lilyes yava~ça yolla
rına devam ettiler. Tabiatın gü:ı:elliği 
ikisi üzerinde de tesirini göstermitti. 

Yolun bir tarafında otlar üzerinde otu. 
ran kilçük bir çocuğu kolları arasma 
almıı bir fakir kadın gördüler. Veyin 
1ngilterenin en mağrur kızının, kadına 

sürümemek için eteklerini toplayacağı. 
nı sanırken, onun böyle yapmadığını 
bilakis yüzünde şefkat ve merhamet 
emareleri peydahlandığını gördü. Böy
lece hal ve tavrındaki asalet bir kat 

daha fazlalaşmıştı. Prenslerinden bir 
tebessüm esirgeyen, e11 yüksek ve aile. 
lerin izdivaç tekliflerini reddeden, ismi 
gurur için bir darbı mesel haline giren 
güzel Lord kızı, bu alil kadına doğru 
eğildi. Veynin hiç ummadığı ummaya. 
cağı tarzda cümleler sarfetti. 

Bu sırada kadının kucağındaki çocuk 
derin ve acı bir §tkilde inliyordu. Ley
di Lilyes şefkatle sordu: 

- Kucağınızdaki çocuk hasta mı? 

- Evet .. 

- Demek çok hasta ha! 

Genç kız bunları söylerken eğilerek 
hasta çocuğu okşadı. 

- Evet, çocuğum çok hasta .. Bu aç. 
lıktan. Karnını doyurmak için lazım 
olan azıcık bir şey bile bulmak mümkün 
olmıyor. 

Genç kız ölüm halindeki çocuğu, pis 
paçavralarla sarılmış olduğuna bile bak 
mayarka kucakladi. 

- Siz de çocuğu tutacak halde tde. 
ğilsiniz .. Siz de hastasınız. 

-Hastayım .. Ben de açım.. Ne olur 
beraberce ölüversek de kurtulsak .. 

- Yoo .. tgte bu olmamalı .• Sizin kim 
olduğunuzu buraya nasıl geldiğinizi 
sormak istemem. Size yardım etmek 
llzım. Yalnız rica ederim ağlamayımz. 
Ağlamayınız •• 

(Devamı -oor) 

......... iiıliiıiiiiiiiliılıiıııiıııııııııi ........... ..;;.._ 

Derebeylik 
Yilzbinlerce silahlı Fransız 
köylüsiinUn şatoları yakıp 

yıkmasından sonra 

Ortadan 
kaldırt dı 

189 yılı 31 temmuz gılnu, HS sene evvcı 
bugun .ıı ran.sado. s:ı.yısı yüz binlerı geçen 
koy1U slilıJlldnnu§, etriı!ı dehşet salml§tL 
'.ıariJı bu Mui.So$1 "oUyük .korku,, diye oo. 
ıa.ndırilll§ttr. .li rawıız ih illAll tarı.ııı bu .silAh
ıa.nıııayı §öylo anıa.uyor ; 

"Jı'eıla lıir seneyi oerokct.siz bir sene takip 
etıni§U. l'ans civarmdakl tarlalarda yeti.. 
§eil ı:ıır miktar hububatı oralara toplanan 
sUvari. asker! çi&'llemış, bozmuş, ye~ti. 

Süvari olmayan yerlerde de tarlalar tahrip 
ediliyordu. Slllı.hlı çetelerin geceleri tarl&.. 
la.1'8, glnp ınahsulU ltcstikleri rivayet olunu. 
yordu. Her yerde ho.yduUardan batuıedilmelt 
t.e, köy1Uler arasındaki korku ve d:ıhşet bu 
sureUo nrtmaktnydı. Posta.cılar, posu.. ara.. 
baları bu rivayeUcri krallığın her ta.rafına. 
götUrdUler. Ho.yduUarı bizzat görmc.ml§. 
lerdi. Fakat 00,,katanıun gordUklertnJ söy. 
JUyorlardı. Ba§tan ayağa. kadar silahlt çete. 
!erin her t.ar'...fta gezdllderi, ekseriya gece
leri J.,öylere hUcum ettikleri rh·ayoUne her. 
kes inanıyordu. 

.Ahaliyi açltlüan oldürmek için tarlalarda... 
kJ ekinleri lcesen hayduUıı.nn - Marsilyada 
iddia olunduğu gibi - ecnebi olmayıp belki 
inkıltıpçı dU§mıuıı "Fransızlar olduğuna dair 
öyle bir kanaat uyandı, kl bu lranaati orta.. 
dan kaldırmak mUmkUn değildi. Herkes 
gölgesinden korkmıı.ğa başla.mıııtı. KöylUler 
aabab!eyfn tarlalarına koşup ekinlerin tah. 
rip edı11p edilmediğini muayeno ediyorlar, 
8k§aın korkularından kulUbelerindo ateş ya. 
kıyorlardı. Şehirlerde ahali .sUlıhlanırkcn, 

mUdafaaya hazırlanırken köyllllcr mağarala 
ra, ormanlara kaçıyorlardı .. Sekiz g11n zar. 
tında bOtUn Fransa sildhlandı (21 temnıuza 

kadar) · 

Milll meclls ehlisalip zamanmdanberl em.. 

aali görWmeınf§ derecede kalabtilık ib1r or. 
dunun emrine Amade olduğunu luı.w aldı. 
Hergün eyaletlerden gelen postacılar bUtU:ı 
mnıetın inkılAp için s11Ahlandığını haber 
verlyorlardr. Bir gün: 

- ''İki ytız bin kişi emrlnlze Amadedir., 
Dcnlliyor, ertesi gOn bu mlktat be§ yUz 

bine çıkıyordu. Sonra ba§kala.rı gellyorlar: 
- Bu hafta bir milyon kl§i sllAhlandı .. 
Diyorlardı. • 
Milli meclis bu haberlerden mütehayyir 

kalıyor, Adeta korkuyordu ... Blrgtln bu kor. 
ku zait oldu. Fakat sııo.ıııanmrş halk sıııı. 

hını lntakmadr. ÇilrtkU aoşman dipdiri kar -
şısmdaydr. Memleketin bQtUn kuvetlnJ elin
de tutan her yerde memurlan, zabitleri, 
hll.kimlerl bulunan krallığın Uç yUz bin za. 
dega.n ve ruhban mensubu ımrdr. 

Bunlardan kurtutmalt için ne yapılmalıy. 

dı? , 
Sillblanmış halk bunu dUştlnUyordu. 
Bu kadar insan ö!dOrUlebillr miydi? 
DU§man olduğuna gl!re öldürmekten çe. 

klnllmezdl, fakat yekQn ı:ok kabarıktı. Hep 
sini kılıçtan geçirmeğe imkAn yoktu . 

Buna rağmen klSylUler bu kuvvetli düş. 
""<lana mukavemet ctmeğe karar verdiler. 
JIOY ıneyd~armda, kiliselerde toplıuıarak: 

- Derebeyllğin haklarından olan vergile. 
ri vermiycceğtz, diye bağırdılar. 

K!!ylUnUn d:ımıı.rıanndakl kanr eınf!ll de. 
rebcyllk o gtlnden sonra yaşayamazdı. Slltth 
it halk kOmo kllmc ptolara hUcum ederek 
ateş veriyor ve bağmyordu: 

- Bu p.tolarla bcı'ııbcr ıuıaıet UnvanJa.mu, 
bu Unvıın kftğıtlıırmı da yakacağız.. 

K!5yllllcnn en çok ehemmiyet verdJkler1 
§ey bu asalet Unvanlanydr. 

DlJflnede bUyUk bir pto muhasara. edilmiş 
U. Kundaklar hazırlanıyordu. Biraz llOtll'8. 

alev her tarafı racal< ve muazzam şato ça. 
trrdayara.k c!SKel!ek b!r harabe halinde kala_ 
caktr. KöylOlerc:'lcn biri: 

- Kafdeflerim, dedi bu ptoyu yaıtmıya. 
lun. 

Herkes hlddeUendI vo Uzerlrle y1\r1JdU. 

Ton Ton 
a ca 

Su ceaı l!<'ltaı ın 
ş;Dlk yetçD 

Zonguld· ta 
Hal v nin 

Köy gezileri 

·- .. -.... Ilocal! _kf?yünd~ bir köylü gorıç köyim islcklerini anlatıyor 

... , . 
HooaZi köyünde ka'lem, defter oo kitab gibi mektep 7cva.:ımı alan köy çocu"h·. 

lan. Halkevi heıJetiy'le beraber 1 

Zonguldak miduıbirimiz yazıyor: 
Vali ve parti ba~kanmın başında bu

lunduğu hekim, ziraat<;i, ormancı, bay 
tar ve muharrirlerdcn mürekkep hal. 
kcvi heyeti, köy ziyaretlerin.in ikinci 
devresine başlamıştır. Heyet, yolda 
kendilerini tekrar köylerine çağıran 

Gaca köfi.,ne uğnyarak köylWerle çok 
candan konuşmuş ve ihtiyaçlarını, di. 
!eklerini not etmiştir. Köyün yeni ya • 
pılan okul kurağı gezilmiş, köyltilere 
orman ve ziraat işleri, toprak bakımı 
ve sosyal durumları üzerinde çok fay_ 
dalı bilgiler verilmİ§tir. 

Buradan Hacali köyilne gidilmiştir. 
Bu köyde, yakında bulunan dokuz köy 
den gelen kalabalık bir köylü kitlesi 
toplanmış bulunuyordu. Vali ve heyet, 
köylülerin arasına katılarak onlarla 

KöylU tekrar etU: . 
- Bu gatoyu yakmıyalım, çOnkU içinde 

hasta bir kadın vo.r .. 
Hasta kadını dışarıya çıkarabilirlerdi.Fakat 

belki ona bakamazlardı. Onun lçi::ı şatoyu 
içinde hasta bulunduğU ıı:tn yakmaktan va.z. 
geçtiler. Fakat sahibinin a.salet beratlarını 
alıp yaktılar. Bu, onlar için qtoyu yakmak 
kadar ehemmJyeUlydl. 

Şatolarm ilk yakılan ve yıkılan yerleri 
kuleleri idi. 

Tarih bu bnhsl şlSyle tı.nlat.tr: 
- K6y1Uler bir şatoya bUcum ı>tttklerl 

vaklt c:'loğturo o şatonun kulesine gidiyor. 
!ardı. Bu kule, onlar için zulllm ve istlpda_ 
dm timsali. Meta bir BMtillyd!. Asırlardan. 
beri memlekete bcl<<:l'i!<, muhatTZlı'k eden 
kuleler kalm duvarları. mazgal df!•iklerfle 
k8y1Ulcrl t:chdlt cdlvor: gi)ya her m.'lah tar_ 
!alarma ~den k!5y1Utı>.re: 

- Çalış, çaltlf, ey cl!lr ~ıu ! Catış ve ka.. 
zan. Çnlı mıtndan bafka.l!l fsUfade edecek. 
Çal111. fakat hiç bir çcy Qmft etme .. eıyordıı. 

tııte belki de bin scnedenbcrl her Hbah, 

aksam klMUlerln 1Anetıe yadP.tUklerl bu ku. 
leler J 789 tıencsfnde birer birer ı'H1ştll!er. 
Bunlarm dU"mesl He derebeylik de ortadan 
kalktr .. 

Mlllt mP.C'll! köyll11erle bUtun i§ler lıltttk. 
ten sonra 4 ıı.~ııtos gtlnU derebPyllğl ~s~en 
Ilga. etU. 

Niyazi Alimet 

samimi temaslarda bulunmuşlar, ihti. 
yaçlarını ve isteklerini sormuşlar, not 
etmişlerdir. 

Halkevi hekimi, hasta. olan köyJil. 
leri bir bir muayene etmiş, ilaçlarını 
hrukevi parasız olarak vermi~tir. Oku 
yan köy çocuklarına Halkevi taraf m
dan kağıt, kalem, defter dağıtılmı;tır. 

Köylüler bu candan alAkadan çok 
seviçmişler, heyetle beraber gelen ı;e. 
hir bandosu milli havalar çalarak ... e 
mahalli oyunlar oynanarak g~ vakte 
kadar cumhuriyet valisinin ve halkevi 
heyetinin etrafında çok şen, eğlenceli 
saatler geçirmişlerdir. 

Bir genç ve bir ihtiyar köylü, köy. 
lülerin duygularını çok temiz ve özlü 
bir dille ifade etrni~ler, cumhuriyet ve 
inkılaba bağlılıklarını ve şükranlarını 
canlı sözlerle belirtmişlerdir. 

Göçmen evleri 
Süratle inşa 

edilecek 
Sıhhat vekiı.leti, bazı k&Warda göç.. 

men evleri inşaatında fen memurları
nın kafi süratle çalı§madıklarmı gö. 
rerek in§ant işlerinin merkezden ida. 
resine karar vermiştir. Bunun için 
her ayın son günU villyetlerden mer
kez fen memurunun nekadar evin te. 
meli kamilen, çatısı kamilen, veya ta. 
mamcn bitm:ı ve nihayet göçmenlere 
teslim edilmiş olduğunun bildirilmesi 
mecburiyeti konulmuştur. 

Bunun için her ay sonunda vekale. 
te bir cetvel gönderilecektir. İnşaatta 
hiç tebeddül olmıyan kış aylarında bi
le bu cetvc11er gönderilecektir. 

u············· .............................................. . 
li ························································ .. 
iİ Lisan deı slerimizin H 
·~ .. 
!i geçmiş formalaı ı H •: .. 
h Gazetemizde necredilen lisan :! c: l:' :: ii derslerinin geçmit fonnalannın ii 
ı= iki kuruşa idarehanemizden te· :: 
:~ darik edilebileceği yazılmıştı· ~i 
H Bazı okuyucuların, birkaç gün g .. .. 
H evvelki fonnaları istemelerinden :: 
g işin ynnlııı anla"ıldığı neticesine ii li vardık. U~un z;mandanberi de- !! 

,.: v m eden ilanlanmızda bu gibi !! · ı~ formalarm iki kurut mukabllin· H 
: de ancak gazetemize abone ola· H 
i! caklara verUeceği yuı}m!fb. H li Keyfiyeti bir dsha ta\•zlhe ıu. H 
!I m~:~:~:~-~~r.~~:::;;:::ı::::ım:::~r:ırm:::H 
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Kardeş Mısırla 
dostluk tezahürleri 
Hariciye Vckilimizle Mısır Hariciye Nazırı 
arasında samiınt telgraflar teati edildi 
Ankara, 30 (A.A.) - Türkiye ile 

Mısır arasında aktedilmiş olan mukave
lenamelerin Mısır mebusan ve ayan 
meclisleri tarafından tasdiki münasebe
tiyle aşağıdaki telgraflar teati edilmiş. 
tir: 

Hariciye Vekili aon <kselanı 
Dr. Tevfik Rü!rü Aras 

ANKARA 
Türkiye - Mısır muahedenemele

rinin mebusıın ve ayan meclisleri tara
fından ittifakla kabul edilmiş ohduğunu 
ekselansınıza iblağ etmek benim içb 
bilhassa bir zevktir. Parlamentouun bu 
muahedelere karşı gösterdiği kabul Mı. 
sır milletinin Türk milletine karşı olan 
müşterek hissiyatına tercüman olmakta 
ve bu milletler arasında mevcut olan 
kardeşçe münasebetlerin salahiyetle ifa 
de edilmiş bir delilini teşkil etmektedir. 
Ekselansınızın önümüzdeki kış içinde 
Kahireyi ziyaretleri, Türk~ye ve Mısırı 
yekdiğerine bağlıyan ananevi dostluk
ğun parlak bir tezahürünü teşkil edecek 
tir. Bundan dolayı her iki memleket na
mına sevin~ duyuyor ve ekselansınızdan 
yüksek saygrlarımın teminatını kabul 
buyurmalarını rica ediyorum. 

Vasıf Bttdros Ghali 
M1str Krallığı Hariciye ı-.•azırı 

Hariciye Nazrn son ekselans 
~asıf Budros Ghali 

KAHiRE 
Mısır ayan ve mebusan meclislerinin 

!stanbul 
festivali 

Ruakşam bir balo 
He başlı.vor 

İstanbul festi vali bu ak~am Park O. 
telde verilecek bir balo !le başlamak. 
tadır. 

Festivalin ilk hafta programı şöyle. 
dir: 

1 Ağustos pazar günü : 13,30 da Mo
dada yelken ve 14,30 da Dağcılık klü. 
bünde tenis seçme müsabakalarına 
başlanacaktır. Gece saat 21 de Naşit 
taraf ndan Büyükderede aile bahçesin 
de (Çiftçi düğünü) oynanacaktır. 2 
Ağustcs is~irahat günüdür. 

3 Ağustos salı günü saat 14 te fo. 
toğraf sergisi açılacak, gece 20 de 
Fransız Tiyatrosunda Eminönü ve Ka. 
dıköy Halkevleri temsil kolları tara. 
fından koro verilecek ve bir piyes tem 
sil edilecektir. 4 Ağustos çaq;amba 
günü gece saat 21 de Şehir tiyatrosu 
Kadıköyünde Süreyya Pa~ tiyatro. 
sunda (Tosun) piyesini oynıyacaktır. 

5 Ağustos pcr~embe, Halk opereti 
Zoz:> Dalmasın da iştirakile Taksim 
bah"e ir ·,... (P piça) yı oynıyacaktır. 
6 Ağ:s'os cuma gecesi saat 21 de Be
bekte Naşid tarafrndan (Çifte Kera. 
met) oynanacaktır. 7 Ağustos cumar. 
tesi saat 10 da Modada milli takım 
yüzme müsabakaları seçimi yapıla • 
cak. gene saat 10 da Dağcılık klübün. 
de Türk amatörleri t~nis seçmesine c1e 
vem edilecektir. 

Gece saat 22 de ilk defa olarak Bü
yükderede Beyaz Parkta festival gala. 
sı verilecek ve bu gala ile bir 'nci haf. 
ta kapanacakt· r . 

---
trı1 k ordusu 

hc:~!1 u mandanı 
ııeliyor 

Trakya m::ınevralarında hazır bu
lunmak üz~re lrak orduları başku. 
mandam general Bekir Sıtkı !le maiye 
ti öniimüz:ieki hafta mcmlekef mize 
gelecektir. 

Yede!< su hay ok u 1 u na 
sevk ed i lt·c~k lerl 

davet 
OakUdar, Aı;kerllk şubesinden: 
Daha. yUksek okul tahsiline devam ede. 

mlyecek olan erlerden 937 yılı lise ve mua. 
dili okullarlcı. yUksek tahsil mezunu olanlar. 
dan Yedek subay okuluna gönderilmek uz ... 
re yoklamıslıı.rı yl\pı:arak sıhbt durumlarına 
söre askerliklerine kuar verileceğfdcn 

l-8._937 de Beşiktaş askerlik şubesinde 

15 gOn devam etmek Uzcrc batlayacak olan 
ıuıkert mecll!!!ne gl:lnderileceklerdlr. Bu gL 
bller:ln okul vesaiki ve nUfuz cUzdanlle tez 
eubeye ıtclmclerl iıt\n olunur. 

Türkiye - Mısır mukavclenamelerini 
ittifakla kabul etmiş olduğunu bildir-

mek için ekselansınızın bana gönder
mek lıitfunda bulunmuş oklukları dosta 

ne telgraftan pek mütehassis olarak ek. 
selansınızdan en hararetli teşekkürleri-

mi kabul etmelerini rica ederim. Türk 
ve Mısır milletlerini biribirine bağlıyan 
Sa Majeste Kral Birinci Farukun taç 

giyme meraisimini sevinç içinde tesit et 
mekte olduğu bugünde ekselansını. 

za Cumhuriyet hükumetinin en dostane 

hissiyatını arzetmek fırsatını b<:b~ct. 

mişt:r. Önümüzdeki kış içinde dost 
memleketi ziyaret ve Türkiyenin kar
deş milletin saadet ve refahı hakkında
ki temenniyatını şifahen izhar etmekle 
bilhassa bahtiyar olacağım. 

Dr. Tevfik Rü,tü Araı 

Metresini 
\ıaralad ı -

Kadının hayatı 
teh likededir 

Taksimde Sazlıdere sokağında 22 
numaralı evde oturan Ferhad bir se. 
nedenberi metresi olan Sab:ha ile dün 
gece kıskançlık yüzünden kavga et . 
ıııiş, kadını bıçakla dört yerinden ağır 
surette yaralamı~tır. Sabiha Beyoğ • 
lu hastanesine kaldırılmış, Ferhad ya. 
kalanmıştır. 

H amamda kalp 
sektesinden ölüm 
Kadıköyünde oturan bakkal 65 ya. 

şında Hüseyin dün Cibalide damadı 
bakkal Recebe misafir gitmiş, birlik. 
te Küçükmustafapaşa hamamına git
mişlerdir. Hüseyin kurna başında yı. 
kanırken birdenbire ölmüştür. Yapı • 
lan muayenede kalp sektesinden öldü
ğü anlaşılmıştır. 

Babasından paıa 
çalıp kaçan çocuk 
Zabıtadan alınan malümata göre 

Cibalide vapur iskelesi caddesinde 
6 numaralı evde oturan 13 yaşında 
Muzaffer isminde bir çocuk babasının 
çantasından 13 lira çalını~. evden kaç 
mıştır. Cocuk gece eve dönmemiştir. 
Nereye gittiği ara.c:;tmlmaktadır. 

240 kedi daha 
öldüı üldü 

Dün tramvaydan atlıyan 68 kişi 

tramvaydan atlarken tutulmu~. 179 
kişi muhtelif belediye suçlarından ce
zalandırılmış 7 dilenci tutulmuş, 240 
kedi 11 köpek öldürülmüştür. 

tÇERIDE: 1 
1f. Fatih tramvay durak yerinde kapalı 

bir durak yeri yapılmasına karar verilmlıtır. 
• Sıhhiye vekili Refik Saydam dUn ak. 

şam Ankara.ya glt.mlşUr. 
1f. Elektrik fiyat tarlfelerl önümüzdeki 

ay için de l 2 lmruşta !bira edilmiştir .. Ha.. 
vagıı.2'J fiyatları pazartesi gUnUnden itibaren 
tetkik edilecektir . 

1f. Atatlirk koprUsUnUn ilk dubaııı gelecek 
h:ı.fta Almnnyadruı gelecektir. 

• Bu sene 2 eylül perşembe gUnU 62 vt. 
!Ayette hep blrd~n leyli meccani talebe lmtl 
hanı yapılacaktır. 

1f. Floryada pollae nllmaylş yapmak lc;ln 
elbiselerini yırtarak çırıl çıplak ıokağa fır. 
!ayan Yakup o~ıu Mehmet iki ay 11\ gün ! 
hapse mahkı:tm edilmlıtır. 

:ıf. BUyUk muharrir Ahmet Rasimln ölU. 
mUnUn yıldöııUmU mUnaıebetııe dün ak§am 
Şehr~mlnl halke\1nde ihtifal yapılmıııtır. 

:ıf. İran transit yolu Uzerinde yeni jandar. 
ma karakolları kurulmaktadır. 

* Hamidlye 11\ektt>p gemlııl dUn Gemllgi 
ziyaret etmlşUr. ' 
~ Ankara emniyet mUdtırU Sadrettın ıeh . 

rlmlze gelmiştir. 
4ı Maarif vekAleU. ortamektep mualllmle. 

rinln de meslek mektebi mezunu olmaları. 
nı temin tçln yilkıek muallim mektebi ve 

HABER - Akşam postası 

Lipari adıısı ahalisi ama il 
dilemeğe mecbur olmuştu ~ 

Temmuz ayının ikinci günü, Türkle- I Tefrika numarası : a Liparotlan dışarıya ç~k0~~girısıt' 
rin muhasarası ve ateşi devam ediyor· \ ............... _.................... . ..... ........... Türklerin de yağma için ıc;erı~e eril'rl' 
du. Lipari ahalisinin ileri r,elenlerin • ~ lerine mani olmak için yenı~ııl~ 
den üç kişi kaleden çıktıhr, P~ya E:::: Provans sefen döoü§ünde dört çavuş gönderdi. iç kalede ·ııitJ bil.' 
geldiler ve şu şartları teklif ettiler: Barbarosun filoaiyke latan· b:.itün Liparotlar zatı devletierı ~,~ıerL 

L:pari adası hıristiyanları ile adanın bula gelen Fransız papazı zuruna getirildi. Paşa onları. er ft ~ 
mahsullerine dokunmadan donanmanın ~::: Jerome Maurandın hatıralan kadınları, küçük erkek çocuklat' ıı:ıiJıf' 
Lipari adasından uzaklaşmasına muka • ve seyahatnamesi. İ ç<><:ukları ile esir etti ve r.eflerle bU~ 
bil, zatı devletlerine 15.000 düka altını ................ • ............ .J galara yolladı. Lipari.de buıun;~i. ve 
vereceklerdi. toplar da kadırgalara naklt~;tte şttıİ' 

Paşa cevap verdi, tekliflerini, 30.0000 Na k o eden : ayni gün öğl~den sonra saat do 
düka altını ile 200 küçük erkek çocuk ReŞJ:J.t Ekı em KOÇlJ yağma Ve ıhrak edildi. ~'fil~ 
ve 200 kı:.içük kız çocuğu vermek şartile mı Talcımanlı bir kısmı Gigliolu ve Bundan sonra Barbarot J'• gP 
kabul edebileceğini bildirdi. M . kadırgalarının Lipari lima.nı.na ~,,,rJ". ontanolu bir çok htritiyanları satın s-'r _;t 

Yahut, bütün şehri yakacağını ve ada }erini emir c:tti. Ve bıtıJ11 bı·rıır alarak esaretten kurtarmıştı, burada da 11 
yı baştan başa tahrip edeceğini söyle- kadırgalanru Türk &emilerinde ,,.,.rt ,e 

yani V c•lcano adasında, kansı ve ç<><:u· ,. • ıı..-·ı.· i'J. 
di. ğu ile bir Napoliliyi, yaşları on iki ile tar uzaklaştmiı. Bu hareketi det11'oı 

Liparotlar, irkaleye döndüler ve pa - hepten 0··tu··r·· yapmıştı ke~fe tot1' 
:ı on dört arasında üç tane küçük kız ve ıı , 11• 1 c 

şanın cevabını vatandaşlarına an • on dört yaşında bir oğlan satın aldı. A· Bütün donanma, Lipari liJ11~nı b'rttı' 
!attılar. Liparota sefirler gidince, paşa, ı ca bu"t"" toplan ;le 

yın onuncu günü muharebe devam etti. anın • paşa. un 
top ve arkebuz ateşine devam etti. Mah On birinci g•mü, paşa, Lipari kalesine gemiye bindı. . tarı ,ıır 
surlar, Türklere karşı kendilerini cesu· A 'k" · .. ·· gerı I<• ..., ~ 

karşPmutattan fazla bir top ateşi açtırt- yın on ı ıncı gunu, M'"' .~ 
rane müdafaa ettiler. lıklar da gemilere naklolundU· ,lı11" 
Ayın üçüncü, dördüncü ve beşinci tı. Sabahın sekizin.de., şehrin ileri gelen· üçüncü günü 1schia adasında!\ . 

gJnü, Türkler, gece ve gündüz ardı ara. !erinden dört Liparot kaleden çıktılar, bazı esirler satıldı. ,ıef 
sı kesilmeden top ve arkebuz ateşine ve paşayı .bularak şu şartları teklif et _ Lipari mu:,asarasında ve t°,f;,it'~ıe 
devam ettiler. Bilhassa Türk toplannın tiler: de ve muhaı:-;belerde ölen 

Yerle'ltirildig~ i manastırın tam kartıısında L' · d adedi 343 idi. ,,ıı (f 

bulunan burçları dövdül~r. Temmuzun 
beşinci günü bizim kadırgalanmız su 
almak için Saline adalarına gittiler. Er
tesi gün, Türkler, muharebeye ve Lipa
ri adasını dövıneğe devam ettiler. Kale
den atılan bir top 18 Türk öltlürdü. Pa
şanın m:ihendislerinden bir İspanyol 

mühtedisi başına isabet eden bir taş 

darbesiyle ağır surette y.ıralandı. Adı 

:ı :ı ıparotlar' şehrı, için e bulunan in • a rJ 
sanları ve her _şeyi ile teslim edecekler- Liparotlar tarafın.dan 160 .>',rOtlJ 

Casamata idi . 

Ayın 7-8 gecesi, saat üçe doğru iç 
kaleden yirmi kiti kaçtı. Döı t tanesi ya· 
kalandı. Paşanın önüne götürüldüler. 
Bunlar, eğer Türkler iç kaleyi bu su • 
retle dövmekte devam edecek olurlarsa 
kalenin teslim olacağını ı;öylediler. Çün 
kü sitenin başlıca s:maları ve ldare adam 
ları ikiye ayrılmışlardı. Bunları işittik-
ten sonra, paşa, bu Liparotları zincire 
vurdurttu. Ve daha şiddetli bir top ate
şi için emir verdi. 

Ayın 8 inci günü, kalenin dövülme • 
sine ve muharebeye devam olundu. O 
gi(-':.in gecesi, saat üç ve yahut dörde 
doğru Giannettino Doria 30 kadırga jle 
Volcano adasına geldi. Fakat bizim 
galerlerimizin kendisine karşı gittiğini 
öğrenince, kaçmağa başladı . 
Ayın dokuzuncu günü, her iki taraf

tan muharebeye ve top ateşiııe devam o
lunurken ,benim çok ünfü. ve merha 
metli efendim, ki Portercolede bir kıs • 

Gazi tPrblye enııtUUsU kadrolarını geniııle. 1 
tecektlr. 

• Yeni Nafia mUdUrU Bedri Törer ııehrlmi 
ze gelml§ ve vazlfeatne bqlamı§tır. 

• İstanbul • Edirne asfaltının latanbul 
vilA.yetl hududu içinde bulunan kısmı 20 a. 
ğu•tosta tamamlanacaktır .. 

• Yeni polis kanununa göre zabıta! adli. 
ye ta!lmatnıune!!I hazırlanmıştır. 

• Bu sene itfaiye töreni 16 ağuııtosta Tak 
ılm ıtadında yapılacaktır. 

• Radıkudeler tarafından hariçten iki ye 
nl şilep alınmaktadır. 

il- Ankarada Zira.at 

31 

mahallesinin temell 

CUMARTESİ 

TEMMUZ - 1937 

Hlcrl: 1356 - Cemazlyelevvet: 22 

Eyyamı bahur fırtınası 
Güneşin dop,u Güneşin batı~ı 

4,3:S 19,27 
Vakit Sabah Öğle İkindi .Akşam Yatsı lmaal 

31,11 12.20 16,15 19,27 21,17 2,52 

dı. Yalnız ileri gelen yetıni.ı aileye bü- ölü vardı. Esarete konulan J.,ıP µif 
:ı -r·· 1<ter 

tün erkekleri J..:adınları ve oğulları ve adedi (900?) 9000 idi. ur ıardı· ' 
kızlarıyla dokuılulrnıyac.1ktı. Barbaros kalesine 2800 top tanesi ~t~ıı§ uıı 6D 

Temmuzun 14 üncü gunu, g .,ı-et 1 Paşa bu şartlarr kabul etti. Bunun ü - at~" .ır 
zerine kaley~ dc'inen bu adamlar mille • ğarken ,donanma Lipariden ~ . dtsıl," 

· s ı · · s· ·ı sah111n te paşa ile yapılan anlaşmayı ilan etti tı. u a ma:.c ıçın ıcı ya ati sı 
ler. Bunun üzecine Liparotlar hep bir sina fener kulesi ile MilaztO 'tt~ 

bulunan ''M,,rtelle,, burnuna gı t ed 
ağızdan, paşaya başka bir murahhas h relce ~· 
göndereceklerini, ya hepsinin esir edil- aldıktan sonra buradan ... a.. detl ~ 
melerini yahut ta hepsinin serbest bı • d'Onanma, Mesina fenerı onun ti· 
rakılmasını iıtiyeceklerini söylediler. ğaza girdi, Mesina önünd.end;eÇ~ • 
Ve böylece, z;1tı devletlerinin merhame- radan Calabre memleket.n deli' 

ıııehrin.den bir mil mesafede :BaJ1 tine sığınmak için paşaya batka elçi • :ı 

ler gönderdiler, Paşa onları çok iyi bir nilen limanda demir attı. C toıı' 
surette kabul etti. Ayın on beşinde Türkle~ tı~· ıi 

Bu çok kuvvetli hıritsiyan aitesinin marunda bir esir pazarı kur 
11 efi t 

zaptı bütün hıristiyanlık alemini hayre.. riden alınan esirler satıldı· E~t..J 
te düşürecektir. Fakat bugünkı!.i sefa _ Barbaros Pa~a Mesinalılara ıe ıı.ııl'~~ 
!etimizin sebebi, muazzam, çok büyük söz verdi ki hiç çekinmede~ ·11 dofl' 

ve bedeli ile esir kurtarmak ıçı , günahlarımızdır. Zira. Lipari adasında ~ 

yerleşmiş, bu adada evler mış ve site • maya gelebil~ceklerdi. 11ııt'I, 
nin teslimine kaı:ııı elinden alınmış o Aralarmd:t uzun uzadıya ~:en •1 ı a 
lan bir Marsilyalının anlattıklarına gö- tan sonra, Mcsinalılar, Liparı o1'r'~ 
re, bu Liparotlar kendilerini tamamen bütün esirletin fidyei necatı ô 
sodomitique günahlara kaptırrruşlardı. bin düka teklif. ettiler. ı sooO I' 

Paşa, iç kalenin dövülmesini durdurttu. Paşa, fidyei nicat olar2lc 
1ı.ıııt' 111 

İçinde bulunanların hepsinin dışarıya kadan batkci 8000 kantar peI-
5 ~" 

1 1 . . h di . ,s. 
çıkmalarını ve zatı dev et erının uzu- • ·111 
runa gelmelerini emretti. Kendiıi, aite.. Mesinalıl,u bunu verecekterı ı11 .. Ç 
nin yakın varoılanndan birinde otur _ diler. Netice n~ oldu, bUaıi~rıı ,feıı6 , 

kil öbür sabah, benim şerefli rı'fl 
Fransız elçi.o;, kralın beş ]caı!l oıı 1 

Türk donanmasından ayrıldl·ı:ıı•>" 
temmuz günün gecesi, doııa.-1 bİf Ç~ 
çektiri ile padiJah tarafınd•~ı:ııif _,ıl 
geldi. Ne haber getirm~ti. J3 tel1 '°" • 
Ayın on yedinci gün•:i, ye111ekcJJS' Jıl1 
donanmanın beş nefi Catorl8 ıJ) 
ket etti. Je Si~ 

dUn Ziraat vekili Şakir Keaeblr tarafında.o Ö .. çtt' /J )l 
ablmıştır. ğleden sonra sa.at u yı ttf'1et 

• Geçen bir hafta içinde gUmrUk mubafa Reis otuz kadırga ile Caton• ô' 
za teşkfiA.tJ, biri ölU, aıtmıı bir kaçakçı, btıı Donanmanın geri kalan k18~,ıdl·~ 
doksan bet kilo gümrük kaçağı on dört kL Barbaros Pa~ ile Catonada .

11 
40 

1 
lo lnhtsar kaçağ'ı, dört yUz gram uyuıturucu Ayın on sekizinci günU, gtiıı~ e> 

madde, Uç yUz altı çakmaktqr, Uç ııillh, on dan iki saat evvel, efendirn ftlttı'· ~ti J 
bir mermi, on altın lira ile y1rml altı kaçak.. e 

kralın kadırgalan hareket . 5ted'I ÇI hayvanI ele geçlmılııUr. 
:ıf. Belediye üekUdarda Tunusba#t civan. 

na dökUlen ve üııkUdan sinekle dolduran 
çöplerin denize dökUlmesl 1çtıı tetkikat yap 
maktadır. 

DIŞ A R IDA : 

burnunu dör:dükten on ııııl ·,er'~ 
kadırga ve 5 nef ile Salah ıı~, 
dık. Bizim la Reale kadırga $)'~.f 
Reisin Kapit:i.-ıesinc yaklaştı· ıı'-J 
ile Salah Reis bir moodet 1""

0 
.. il( 

• Bir Amerikan fi1011UDun Vl&dlvoatok · " ı.1' 
sonra yelken açtık. Bizı_rn (!IS• "oJ" 

limanını ziyareti mUna.aebetlle Sovyet gaze. 
teleri dostane neıırtyatta bulunmaktadırlar. 

• Parlıı civarında tld tren çıı,rpiflDIJ, 26 
kişi ISlmUştUr. 

• Vlyanada muhalif naııyonallatlerden 150 
kişi tevkif edilmiştir. 

bir Türk çektirisi de gehyot ıtı'°' .cO 
mi !ıtanbula kadar refakat e~ ;f".J 

. tı. tfJ 
re paşa tarlfından verUJlllt ~"' "/ı 
vento burnuna doğru ilerler z;ııdj. I 
ile beraber bulunmak ıüıcte ~,
bu Tilrk çektirisi bizi takip e f' 

car pavyonunu zıvaret etmt,Ur. . kamızda kaldı. ~/ 
• Sabık tngtllz kralOe zevcut AVUBturya Bizim kadırgalarınuz, :sar ~et' 

1f. Ar§ldUk Otto de Hablııburg- dUn Parls 
beynelınllel ııerglırlnl gezmlı ve tık önce Ya.. 

dan Venedlğe J!itmeslem'"· Orada ne kadar pyı Catonada bırakarak bare 1~ 
kalıor~klan mllıtım dd11dir. ti. Pata aonr:ı Catonadan a~~fıi

,,. tnP.'illz • ttalvıuı ekonomik antqmalan Janmak üzere Reggioya gı~ i 1 
e;vını .. t:-.ıık edllmlırttr . ndisıl1 ~ 

• Fl1111Un mest>leaf Cenevre mandalar ko. aldıktan eonr-ı bizim ke . ·te 
mlewmu t.arafmdan konufUlmağa battan. ğümtiz noktada Salah Reı5 1

). 

--- muJtu. (Devamı 1)(1/. mrştrr. 



nu yan.en Halil rakipsiz yUzmUstUr. 
13 - ~O metre ecrbest en kUcUk1er: 
Birinci Kemal Ge.1ata.'!ımı.v 38 SAnlye 
İkinci BU!end Beykoz 37,15 
t)'çUncO Kemal G&Jatasars.y 3T.8 

Fuat K\.İRCAN 

H - 200 metre serbest kilçUkler: 
Birinci IU.zım Galatıı.sJ.ray 3:01,8 
İkinci Kem&l Beykoz 3:07,4 
Vçllı:cU Aydın Galıı.tuaray 8:07,8 
Yüzme mllııabak&lanndo.n sonra gene şctı 

rimlzl ziyaret edecek Macar sutopu takımı 
na k&r§l çıkaco.k timi seçmek içln Galataa&
ray ve Beykoz oyuncularından mürekkep L 
ki kıın:ık takım anısında blr mo.ç yııpıl.. 

mış~ .. Bunlardan A takımı: 

Vedat - Kemal, Nlko - Beli, Saftan, Bu 
at, Şefik, 

B takımı: 
Oğuz, - Ali, Frensgl - 1small, 

Semih, Mekin, 
Vedat, 

Maç cgzersls mahiyetinde olduğundan 

vııkU muayycnlnd<'.n uzun oynanmış ve nctL 
ccde ( A) takımı 6_3 kazanmıştır. 'Maçı yUz 
b~ı Sıtkı idare ctınl§tir. 

Suad ERLER 



l Biliyor musunuz? 
l\:Bç gJö~UlYı l!ı(uşDaııren 
lh1aıyyaını Şaıro~s!YI 

Matara ismin 
de bir hayvan 
vadır ki, hiç te
neffüs etmeden 
bir saat durabil
mektedir. Tim -
sahla, kerten-
kele arasında o

lan bu hayvan 60 santimetre 
uzunluğundadır. üç gözü var
dır. Fakat bir tanesi kördür 
ve ba§ının üzerindedir. Midesi 
dümdüzdür. Günde bir tek sü
müklü bOCek yemekte ve ancak 
büylik bir mecburiyet olduğu 

zaman bunu değiştirmektedir. 
Bu garip hayvan, tarihten 

evvelki zamanlara mensuptur 
ve bu zamana kadar nesli tü
kenmemiıtir. 

Çocuk eserleri 
sergisi 

Bu sene Moskovada da.ilill 
~ir Çocuk Eserleri Sergisi a. 
Gilmrfjtır. Bu sergide 5,000 e y:ı 
km eser teehlr edilmektedir. 
Bunların arasında desenler , 
heykeller, i§liyen makineler, 
telsizle kullanılan vapurlar ve 
elekt.rjkJi lokomotifler vardır. 

Bunların hepsi, çocuklar tara. 
fmdan yapılmıştır. 

Bu serginin eşyasından bir 
knmuJ teşhir edilmek Uzere, 
Parls beynelmilel sergisine gön 
derilmi§tir. 

Sovytler Birliğinin her ta
rafından, çocuklar bu sergiye 
~ yeni eser göndermekte. 
dlr. Sergi idaresi, çocukların 

suallerine cevaben, kendilerine 
t.eknik meseleler fuerinde ge _ 
niş ve ayni zamanda pratik ma 
lfuna.t vermektedir. 
Şimdiye kadar bu sergiyi 40 

binden fazla kimse gezmiştir. 

Şişeden mantar 
nasıl çıkar? 

Mantar şişe
nin içine kirer
se, nasıl çıkar. 

Bu ilk nazarda 
güç bir iş gibi 
görünür ama 
hiç de öyle de
ğil. İnce fakat 
sağlam bir ipin 
ucunu düğümli
yerek, §iıenin 

dibine indirirsi _ 
niz, sonra şişe

yi devirin; m.1n 

tar §İşenin ağzı
na gelecektir. 

,Şi§eyi silkerek mantan münasip 
bir vaziyete sokun ve sonra ipi 
çekin, mantarın kolaylıkla çıka 
cağını görilrsünüz. 

Heykeltraşlar, bazan çok ga
rib hatalar yaparlar. Mesela 
lngilteredcki Oliver Kromvel 
heykelinin mahmuzları tersi 
nedir. ... 
Dünyanın en uzun ve en ge. 

niş iki kanah Çindedir. 1000 
mil uzunluğundadır ve bu ka. 
Dal İsadan evvel beşinci asırda 
açılmıştır. ... 

Amerika reisicumhuru Ruz-. 
velt Miki Mavs filmlerine pek 

dilşkilndür. Keneli hususi sine. 
masmda haftada 1ki defa Miki 
lıf.a.vs filmi seyreder. .... 

Nedir bilin bakalım? Bilme
ce sayf alanna bakmıya hacet 
yok. Kuş olduğu anlaşılıyor. 

Haydi sizi meraka dÜ§Ürmiye. 
lim. Bu ibir nevi gUvercindir. 
Ve söylediklerine göre, yürü. 
meye 'başladığı zaman Şarlo

rif ve paytak bir sıçrayışla gi. 
dermiş. 

Numarasız yerleri siyahla, 
:Ct) leri beyazla, (2) leri kah

ve rengi (3) ]eri açık mavi, 
( 4) lcri sariyla, ( 5) teri yeşille, 
(6) lan koyu yeşille, (7) leri 
açık gri, (8) leri koyu gri, (9) 
lan mavi (A) lan kırmızıyla 

boyayın ne çrkacağını görürsü
nüz. 

Yazısız Hikave: -

- Bayancı -

1 ~"'-~2·· ı.· ··. ğım;-çalar aa'ati 
şöminenin üstü-

. · ne çarı)tırdnn 1 

~ _ - - Durdu 
mu? 

- Hayır bayancığım, yere 
kadar indi .. : 

Şen Fıkralar 

<Celil! netten 
ço~alf\1 dayakl 

Kanadada Ontaris vilaye
tinin London §ehrinde dokuz 
yaşında bir çocuk hırsızlık kas
tiyle bir dükkana girerken ya
kalannuş ve mahkemeye veril
mi§tir. 

Hakim Makkenzi çocuğu 

dövmesini annesine ellU'Ctmiş

tir. 
Ertesi günil anne bu hükmü 

yerine getirmiş o1lduğunu haber 
verince hakim sormuştur: 

- D;:ıy;:ıl;tan sonra oturabili
yor muydu? 

- Evet oturabiliyordu 1 
Karşılığını vermiş, bunun fi. 

zerine hakim: 
- Öyleyse çocuk iyice şa

marlanmamıştır. tlivei ceza ol
mak üzere tam yedi gün onu 
her gece saat yedide yatağına 
yatırınız! Emrini vermiştir. 

mek için 
sın? 

~ * * Mişon asker. 
lik dersinde: 

Muallim -
Söyle bakayım 

oğlum, ateş ct
hangi gözünü kapar 

Mişon - İki gözümü 
bay muallim. 

birden 

* * * Figüran -
çok güzel ama, 
haydı.id beni yan 
lışlıkla bu uçu -
ruma atarsa ne 
yapacağım? 

Rejisör -
Ehemmiyeti yok; öteki sahne
lerde nasılsa. rolünüz yok. 

Karakolda: 
- Affedersiniz bay komiser, 

otobüste bir konyak §işcsi unut 
muştum. Size getirmediler mi? 

- Hayır .. Fakat memurlan. 
ıruzdan biri, bu şişeyi bulan a
damı buraya getirdi. 

Nuri - Ya· 
hu, böyle nere· 

~ Mı.. ye koıuyor -
· · 'sun? 
: ~·'lı.. A o 'i) ~: Ahmet 
~ ....... ~ 11 trenine yeti· 

§eceğim. 

Nuri 
Vaktin var, saat ldaha 10,30. 

Ahmet - Evet ama, birçok 
mütecessislerin beni durdura
rak nereye koıtuğumu soracak
larını hesaba katıyorum. 

Bayan-Ben 
şarkı söylemeğe 

başlayınca, he
men bahçeye çı· 
layoraun. Ne o, 
yoksa sesim ho

şuna · gitmiyor mu? 

Bay - M sele bunda de
ğil. Sadece, komşular, sana da
yak atıyorum zannetmesinler 
diye öyle yapıyorum . 

- Kendine bir yer bulabil
din mi? 

- Hayır, gençliğimi nazarı 

GECE 
Tayyare sahranın üzerinde 

uçuyordu. üç saatlik bir UÇU§ 
daha, ve sonra tayyare meyda
nına ineceklerdi. Gece postası 

bu defa da tam vaktinde gele
cekti. .. 
Dövebr gerilerek mırıldandı: 

- Of! .• Biran evvel gelsek 
artık 1 Adamakıllr uykum var. 

- Evet! Ben de öyle .. iki 
gündilr uyunuyoruz! 

Bu sözleri söyliyen adam, 
bulunduğu yere epeyce gömill
müştü. Ancak telsiz telefon 
levhası üzerindeki küçük am
pulden sızan hafif, ışık altında 
gözlerinin parladığı görünü
yordu. 

- Sazak mmtakasmdaki 
hava vaziyeti hakkın!da malCı

mat al .. 
- Tak, tak, tak, tak, tak ... 
Semayla yer arasında ağır 

bir mükaleme .. Şüphesiz bu iki 
uçan adamın hayatiyle alakadar 
kıymetli maHlmat. 

Tayyarenin telsiz memuru,' 
hava istasyonunun verdiği ce. 
vabı, pilota uzattı ..• 

O da ,arkadaşının uzattığı 

kağıda baktıktan sonra nunl· 
dan!dı: 

- Mükemmel.. Seyahati ga
yet iyi şerait içinde bitireceğiz. 

Tayyarede her şey yolunda 
gidiyordu ve yorgunluğa rağ
men, her iki arkada§m manevi 
yatı da iyidi. 

Jan Vıalter !hcnil.z on sekiz 
yapnldaydr. Buna rağmen, elek 
trik i§lcrinde derin vukUfu ve 
cesareti sayesinde derhal amir. 
!erinin takdirini kazant?UJ ve 
büyük yolcu tayyarelerinden 
birisine alınnuştr. 

Bu det'aki seyahatinde de, 
çok sevdiği arkadaşı pilot Dö. 
vcbrle uçuyordu. 

Dövebr çok kıymetli bir pi
lottu ve bunu birçok !Cefalar is. 
bat etmişti .• Valtere gelince, 
0 henüz çok gençti ve nelere ka 
dir olduğunu henUz göstermek 
frrsatmr bulama~tr. İçinde his 
settiği cesaret ve liyaketini is. 
~t edecek fırsat bulamadığı 
ıçın, hazan büyük bir ümitsizli
ğe düşüyordu. 

Fakat uzun zamandanberi 
beklediği fırsatm işte bu gece 

m~ydana çrkınası mukaldder
mış. 

Motör bütün ş.iddetile dönü. 
yor ve tayyare, motörün ihti.. 
zazlan altında titriyordu. 

Valter sordu: 

- Süratimiz ne kadardır? 
- Hareketimizden beri saat· 

te ilci ·· · 
ruz .. 

yuz ellı kilometre yapıyo_ 

- Mükemmel.. Eğer böyle 
devanı edersek, daklkasr ldaki.. 
kasına meydana ineceğiz. Artık 

itibare alarak, işe almıyorlar. 
- Gençliğini mi? Yahu 

kırk yaşın var, hangi gençlik. 
ten bahsediyorsun? 

- Evet ama, gençliğimdeki 
vaziyetim hakkında maIUmat 
aldılar. 

. ... - .. .... ~~ 
şirket direktörlerinin takdir ve hareket eden p<JY~ 
aevinçlerini görmeli. • tiyat bir tekerle~ ııJSS 

Tayyare hep aynı intizamla tekerlek detV 
uçuyordu ve iki genç adam, ga· daydı. , dİ'_ 
yet sakindi. Valter tckerteı' 

Halbuki .. Tali, onlara kor. merine bağladı fe ~I. 
kunç bir akibct hazırlıyordu. _ 1nme .• .Al1' 

Tayyare, yaklqtrğmr telsizle işaretimi bekit·· ,1. 
haber verdiği zaman, tayyare Dedikten şanı:ı ~ 
meydannldeki cesim projektör. ru sarktı. pilot 'fll• 
ler, karanlığı yaran uzun JFkla· anlamamakla be"cıol' 
rile semayı taradılar. 1ki tayya_ ti. Valter buıuıız 
reci, bu ziya hüzmelerini göriln sarkınca J;iran ~.~.,; 
ce, gülümsediler .. Artık gelmiı- Sonra bütün 50~ / 
lerdi.. cesaretini topl~~~ 

Tayyare alçalmağa bafladt. kaydı ve ~~ f 
Meydanı aydmlatan fenerler biner gibi, otu dl', 
yakıldı. Fakat, biran için :tay- oldu. Bir ga:re: O ~ 
yareyi terketıniı olan projektör lek yerine gırdi- 1'.,, 

likanlı fevkalbC~I, . 
ler, tekrar göz kamaştırıcı ziya_ · ~ 
!arını, üzerine diktiler. sarf ederek, bit eti1' I 

tutarken, diğer ~ 
- Ne yapıyorlar, bu adlam. ı dJ.. çevinneğe baŞ 8 

lar .. Etrafınuzı göremiyoruz. _..tf 
· Aşağıda tayr -"1 

Projektörler büyük bir ısral"" g~ 
1 

da, kahraman 
a ziyalannı tayyareye saçıyor. ~ 

törlerile yardıfll 
lardı. Sonra birdenbire kırmızı ~ { 

. k k ıayı haber atar ~ 
bır ışı , i i tayyarecinin gözle. ·tS"'_~ 
rini kamaşnr!dr. laınr§ olan b1 .,,,,,-~ 

- Kırmızı ışık .. Tehlike var. dehşet içinde~ 'jı 
- Ne oldu acaba? Aşağıda oan içinde ça ~ 

• yaresinin kork~ıJJl~;;fl1". 
bır şeyler oluyor galiba .. Belki 

da, ziyanın a . 
de meydan boş değil.. V-c yahut vücuda, gözleriıU ~ 
da .. 

lediler.. ..:c ,,. .,; 
Valter, heyecanın verdiği tJ"lc ır cıı· 

Yarım saa 1 .!d 
dehşetle sustu. Tayyareden bir .rer~ L~ sonra Valter ı tf}Y 
türlü ayrılmayan projektörler, Tekerlek takı~ J 
pilota, şüpheli bir noktayı işaret tıaraf edilmi.ştı. ·#',. 
etmek istemiyorlar. mıydı? Val _Şimdi iııetıiV fi 

1 
ter hiç tereddüt etmeden ayağa Kahraman getı~ 

' kalktı ve sağındaki pencereyi şma karşı gös~,e~ 
açtı, sonra başını aşağıya doğ· tezahürattan ~f' 

ru uzattı ve korkunç hakikatı zum yoktur. J31l j 
anladı. Tayyarenin sağ tekerle. min edilebilir. _,J 
gi, uçuş esnasında düşmüştü ve V<altere gelitl'

111J' 
Valter, üç metre altında, ancak gün, baş pilotllli• "/ 

yağdan simsiyah olmuş din. A ~ 
gili görebildi. Yere inmek için B u L "1 ':'u1 
muhakkak tekerleğe ihtiyaç var rfli ır 
tdı, çünkü bu kadar ağır ve bü· Ben sekiz ~·~ 
yük bir tayyarenin bir tekerlek çek ismiyirn kI ~ 
le yere inmesi, tayyarenin par. inci harflerim 1;cıJP".I 
çalanmasr demekti. Bir teker. lan bir gıda ~·~ 
lek? .. Her zaman gayet tedbirli 7 inci harflerıflld.it· J'f_1 

J 

den bir kelime ;,ııı:ifJ/ 
bulanlard~n ~ir tıi' )i".,. 
takımı, ikincıre. . ;t 

.. .. uye ı1'1 . .t yon, uçunc y 

iki yüz okuyucıJ~ ~ 
ril ,ev. 

hediyeler ve e 

Hı\JJ'M 
çocu1's~ 

Bilmece 
31 TEM?At1t _., 

Dünyanın en bUyUk elek
trik lllıu, Nevyorktadır. 110 
ton !fırlıfmdadır. 29,508 am. 
P.Ul Y,akm&ktadır, "HABER,, in çocuk sayfasına göz gezdirirken dalgın okuyucunun batına gelenler ı 



• • ., Bir isyan 
1 
T ernsil ettiğim rol-

erden t ' Gaz u anıyorum.,, 
::' •1ean A ıtlluı bunu ileı i süıeıeh 

te~n ıarnanı:r:nup olauğu şiı heli dava ettı 
~kae A11ru a gerek Amcrikada, ı Güzel yıldız son zamanlarda kendisi 

nan Jan !ad.~ büyük bir şöhret ı ne verilen rollerin hiç de hoşuna git. 
~ii htıs rturun s!nemayı lcrke. mediğini ve hatta kendisini son derece 
-..CJllitıde b•~SUndakj beyanat . sinirlendirdiğini ve asabını bozduğunu 
il\ U\tl:k ı, sınema . . . 

llıda "" bir tecss"" . bıldırmektedır. 
merak ur ve aynı za_ uyandırmıştır. .. Kendisini "Kolümbia" şirketine bağ 

lıyan konturata itiraz eden Jan Artür 
mahkemeye müracaat etmie ve şöyle 
demiştir: 

"- Öyle zannediyorum ki, hakiki 
hayatta yapılmasından utanılan hare. 
ketleri sinemada yapmak mecouriye. 
tinde kalmak, tahammül edilmez bir 
muameleye maruz kalmak demektir.,, 

Güzel artist hastalandığı için, bun -
dan birkaç gün evvel yapılmış olan 
muhakemeye gidememiş, ve yerine ko
cası Frank Mos'ı göndermiştir. 
Kocası 1933 de Kolümbiya sirketile, 

karısı arasında yapılan görüşmelere te 
· mas etmiş ve·Jan Ar.türün birçok kim. 

seler önünde -şirket mildürlerine şöyle 
· söylediğini bildirmiştir: 

''-Ben sinemada sırf para kazan.. 
mak için çaçlışmıyorum. Maksatları 

sadece ticari olmıyan iyi ve zevkime 
uygun filml~r çevirmek istiyorum.,, 
Şunu hatırlatalım ki, Jan Artür, si. 

nemaya 1928 de figüran olarak intL 

sab etmi&Lir. SesU film ortaya çıktığr 
sıralarda meçhul bir sebepten dolayı 
ortadan kaybolmuş ve üç sene tiyatro. 
larda oynadıktan sonra, tekrar sine -
maya dönerek kısa bir zaman içinde 
bUyilk bir §Öhret kazannıtştır. 

······································-················· . ft=D c o n v u cdl 0 <dl a 
Aşk mektebi 

açlldı 1 
l . . 
: 
i 
= 

~kiden jönprömiye iken bugün Ko 
lümbia şirketinin müdürü olan Vallas 
Makdonald, genç artistler için bir 
''aşk mektebi" açmıştır. Bu mektepte 
ayda iki ders vardır ve Makdonald, es. 
ki yıldızların tekniğini görmeleri için, 
talebele.rine eski sessiz filmleri göster. 
mektedir. 

Sinema işlerinden çok iyi anlıyan bu 
adam, sessiz film yıldızlarının, bugün. 
kil meslekdaşlanna nispeten çok daha 
müessir ve heyecanlı sahneler yarat. 
tıklarım söylemektedir. Çünkü eski ar
tistler söz söylemedikleri için, bütün 
kuvveti ve dikkati yalnız hareket ve 
tavırlarına veriyorlardı. Makdonald 
genç artistlere, eski yıldızların bu tek 
niğini öğretmek azmindedir ... 
Diğer taraftan, her derste bugünün 

meşhur sinema artistlerinden Klark 
Geybl, Varen Vilyams, Rişar Diks, 
Fransis Lederen ve Gari Grant birer 
konf crans vererek ''aşk mektebi" mü. 
davimle.rini ''tecrübe" !erinden müste. 
fit edeceklerdir. 

Beş senedir 11/ak tefek roll.erM oy narken §imdi birdenbire ''Yıld1:,,lı1c payesine yifksc1cn Margerit 'Çorçij 

Pola Neğri 
Kaybolan yUzUğUnU 

n sene sonra buldu ı 
Bundan on bir sene evvel Paramun 

tun büyük artistleri, Pola Negri, Vil
yam Povel, Bebe Daniels, Rişar Diks, 

Ester Ralstondu. O zamanlar studyo. 
da birçok teknik tekimüller yapılıyor. 
du ve faaliyet hummalı bir haldeydi. 

Bir gün bu faaliyet esnasında Pola 
Negri, çok kıymet verdiği ve se\'diği 
bir yüzüğünü kaybetti. Bu hidise stud 
yoda adeta fırtına kopardı. Fakat yü. 
züğün izi bulunamadı .. 

Geçen hafta, ameleler, bir şosenin 
katranlannı sökerlerken, Pola Negri. 
nin on bir sene evvel kaybettiği bu 

~ğünü buldular. Studyonun emek. 
tarları bu yüzük için Polarun yapmış 

olduğu gürültüyü hatırladılar ve Pa
ramunt, yüzüğü, halihazırda Berlinde 
hasta yatan eski "yıldız" ına gönder
meye karar verdi. 

Şarlonun velinimeti öldü 
Bu kadın meşhurkomlğln sahneye 

çıkmasını miimkUn kılmıştı 
Çarli Çaplene sahneye çıkmak için 

lazım olan elbiseleri satın almak üzere 

bizim paramızla 50 lira kadar ödünç 
para veren ve böylece onu ilk san'at ha. 

yatma ba§lattıran madam Emerald bu 

hafta 93 yaşında oldı.ığu halde İngilte -
renin Brayton şehrinde ölmüştür. 

Kadının asıl ismi Madam Elizabet 
Oşea idi, fakat bütün tiyatro dünyası 

kendisini Ma Emerald (yani Zümrüt A.. 
na) lakabiyle tanırdı. 

Bu kadın meşhur Emerald kızkardeş. 
ler Konni ve Nellin anası, yine meşhur 

Stanley Lupinonun kaynanası ve İngi
liz film yıldızlarından !da ve Rita LupL 
nonun büyük anasıdır. 

Madam Oşeanm kendisi hiçbir vakit 
sahneye çıkmamıştır. O Londranın en 
tık bir mahallesinde terzi ~di. On evla. 

dının hepsini sahneye intisap ettinniı, 

hepsi de mesleğinde muvaffak olmuı • 

tur c 

O vakitler on dört yaşında olan Şar. 

lo, Fred Kamo kumpanyasında bir 

iş bulmuştu; tazım olan elbiseleri satın 

alması için Madam Oşea kendisine 50 

lira ödünç vermişti. Ogün bugün Şar • 

lo hep yükselmiş ve sahneye intisap et

tiği için hiç bir vakit pi~anlık duy • 
mamıştır , 

Madam Oşea hayatının son günlerin. 

de torunları İda ve Ritayı görebilmek 

için şiddetli arzu göstermiştir. Fakat 

bu yıldızların ikisi de Holivutta olduğu 

için ancak fotoğrafları yaşlı kadının ö • 

lüm yatağı başında bulur.durulabilmi~ -
tir. 

Blsftdet, Hollvutta en revaçta elan 

• • 



-137-
farihi macera ve aşk r .. r'l"lnı T azan: ( Vi • NG) 

Maskeli kadın: "Osman, sahte bir barem 
ağasının oğluydu. Şu esnada kendi de 

harem ağasıdır 1 ,, dedi 
- İşte, artık oldu! • dedi. lıma geldi ki, Osman da bu sesten bir 
- Nedir olan? takım hatıralarının canlandığını söy-
- Hazırlanmaları için l§arette bu- IUyordu. 

lundum. Yarın, her şey tamam olacak. Haykırdım: 

tır. İkinci bir güvercinle haber verece- - Ayda ... 
ğim. Umumi hücum başlıyacak. Kale- YUzilnden maskesini ~tkti. 
nin sukut etmesi muhakkaktır. - Evet, benim. 

Bu delikanlıya bakıyordum. Ne ka. - Sen burada ha? .. 
dar bUyümüş, nekadar gürbüzleşmiş, - Tabit burada olacağım. Dilnya-
nekadar güzell~mişti. Tevekkeli de. .nm ta öteki köşesine bile kaçsa.ruz 11i. 
ğil, bUtUn Avrupa payitahtlarının ka. zi takip edeceğimi söylememi§ miy. 
dınları onunla m~guldli. dim? Benim elimden ne kurtuldu ki, 

Sordum: siz kurtulacaktmız? 
- Demek vazife artık bitti? - Ne yaptın Osm~? 
- Bitti bugünlük. Artık eğlence. - Artık o, hiçbir kadınla l!levi§emi. 
- Bu gece kiminlesin ?... Maskeli yecektir. 

kadınla.. Hani karnaval gecesi onunla - Ne söylliyorsun? 
tanıştım. Büyük bir ailenin namuslu - Şunu söylüyorum ki, o da senin 
ibir kadını olduğunu söyledi. Yüzünü gibi oldu. Artık bir haremağasıdır. 
göstermeden benim odama gelecek. Babası sahte haremağasıydı. Bir hare. 
Hatta, maskesini ancak karanlıkta çr. mağası da· yani sen! - onun babası ol. 
kanp yine sabahleyin yüzünü göster- mak iddiasındaydın. Üçüncü babasını 
meden buradan gidecek. "Erkekler~ tabiat haremağası etmişti. 111te bu üç 
boğaz olur. Hem, boşboğaz olmasanız, garib haremağasının oğlu olan o ya. 
ben kendi nefsimden utanıyorum!,, di- man, o kadınları kasıp kavuran Os. 
yor. Bu kadın ... Bu esrarengiz kadın. man, bugün ha.kiki bir haremağasıdır. 
Sesi bende ne acı ve tatlı hatıralar u. Bir kahkaha koyuverdi. 
yandırıyor bilsen. üzerine atladım. Onu boğmak isti. 

- Yoksa yine berikini mi dü§ünil. yordum. Bu kadın, bu mel'un ... 
yorsun? • diye sordum. Fakat onun ne kuvvette olduğunu u. 

- Yok canım. nutmuştum. 

Biribirimlzden aJTıldık. Onu odaBm. Beni göğsümden bir kakışta yere yu 
da ya_Inız 1lıra.karak, ben keneli daireme varladr. Kendi, kapıya doğru yürüdü. 
çekildim ve yattım. Zira, maskeli kadı· Belimden hançeri sıyırdım. İspanya
nın kimseye görünmemek istediğini bl. da talim ettiğimiz şekilde sallıyarak 
liyordum. attım. Hançer, havada birkaç daire çi. 

Uyudum. Geceyansı, müthi§ bir fer. zerek, 'Aydanm iki küreğinin ortasına 
yatla uyandım. saplandı. 

Kulak kabarttım. Bu sefer oağırmalC ona dilşttı. 
Bir erkek haykırmasıydı bu. Öyle Genç kadın: 

müthiş bir bağırıştı ki, hatıramda es. - Yaktın beni ... Niçin seni sağ br. 
ki günler canlandı. Galatada o menhus raktı~? • diye haykırdı. 
evde ben de !bir kere böyle haykırmış. (Douamı var) 
tım. Lakin fazla düşünmeme imkan 
kalmadan, sırtıma elbisemi, ayaklan • 
ma pabuçlarımı geçirdim. Bende ye
a ek anahtarlar vardı. Bunlarla arka
daşımın dairesini açtım. 

Hnla iniltiler devam ediyordu. 
Bıçaklanan bir zavallı mnhlllk gibi 

haykıran 'benim can yolda.sım Osman. 
dı ... 

Deli gibi sağa sola koşuyordum. A
celeyle ibir meşale yakmı§tım. Odala.. 
rın içinde korkunç gölgeler kımıldıyor. 
du. 

Fakat bu korkunç gölgelerin ara -
sında bir de seyyal ve ince gölge gör
düm. 

Knçrruya çabalıyordu. 
Bu, maskeli -Oir kadındı. 
- Nereye gidiyorsun? ... O nerede? . 

diye sordum. 
- Sus! haykırma... Bahusus dav. 

ranma. Başını be18ya sokarsın. Bırak, 
kaçayım .• dedi. 

- Bırakmıyacağım. 

- Sen pi§man olursun! 
- Ona kıydın mı? .• 
- Hayır, öldürmedim. Yaşıyacali. 

tır. Fakat intikamımı aldım. 
- Sen kimsin? 
-Ben ... 
Bu ses? 
Bu sesi tanıyacaktım. Birdenbire ak. 

Körleşen 
dansöz 

S ovyetlerln me,hur 
bir heykeltrafı oldu 

:?vf.oskovada Plastik sanatlar müze. 
sinde tet}hir edilmekte olan heykeller 
arasında, dinamizmi ve hareketlerin. 
deki hafifliği ile cidden nazarı dikkati
~ekcn yedi dansözden mürekkeb bir 
heykel grubu vardır. Bu grup Bayan 
Lina Po'nun bir eseridir. 

Lina Po, Kief Balet mektebini çok 
iyi bir dereceyle bitirmiş ve meha.reti 
ile Kiev tiyatrosunda dikkati <;ekmeğe 
başlamıştr. Lina Po'nun önünde par. 
lak bir sanat bayatı açılmış bulunu. 
yordu. Fakat, kendisi 1934 de hasta
lanmış ve çok uzun süren bu hastalık 
neticesinde genç dan.eözUn gözleri kör 
olmuştur. 

Lina Po, dalla hastanedeyken hey. 
keltraşhkla uğraşmıya ba§lamış ve bu 
sahadaki ilk eserleri, mütehassısların 
dikkat ve takdirini celbeylemiştir. Has 
taneden çıktıktan sonra, Sovyetler 
birliği sanat -komitesinin yardımı ile 
bu sanattaki yükaek kabiliyetini fazla. 
laştırmak ve nihayet birinci ınnıf bir 1 
heykelt.raş olmak fırsatını bulmU§tur. 

(Tll3a) 

Şikayetler lememıiler ; 

Liman idaresi 
Bu zavallı adamın 
vazlyetlle meşgul 

olmalıdır 
T opbanede Y eniçarııda Emin bey bi 

nuı 92 numarada oturan htanbul li 
manlar idaresinde müstahteım lbrahim 
oiJu Ceylıl imzaaile aldığımız bir mele 
tupta ezcümle deniliyör ki: 

''Ben yirmi senedenberi liman ida 
resinde çalıııyorum .. Vazifem esnasın 
da amirim olan Aziz 0nbaşırun arkadaı 
]arımın yanında §eref ve haysiyetimi 
rencide edecek bir takım sözlCT söyleme 
si üzerine kendisini hamalbaşı: Tahire 
tikayet etmittim. Hamalbaşı bu tikaye 
ti tetkik edeceğine sırf şikayet ettiğim 
den di>layı beni işimden uzaktaıtirdı. 
Ç61uk çôcuğum sefil, periıan kaldı. Key 
fiyeti limanlar idaresi müdürlüğüne isti 
da lie bildirdim. Aldığım ccevap da gö 
ya teftiş heyetinin yaptığı 'tahkikat ve 
aldığı ifadeler neticesinde benim kaba 
hatli ölduğum ve işime alınamiyacağım 
bildiriliyôrdu. Halbuki hadiseden sönu 
mUracaatım Uzerine yalnız benim ifa 
dem alınmış ve bir •de şikayet ettiğim 

Aziz 6nbaşının gösterdiği Hasan adlı 
pÖıtabaşınrn ifadesi tesbit edilmişti. 

Halbuki Hasan, Aziz onbaşının çok sa 
mimi arkadaşı ölduğu cihetle bitaraf 
Olamiyacağı pek tabii değil midir? 

Niçin benim hamal arkadaşlardan hiç 
birine bir şey sôrulmaldı? Şimdi ben çô 
luk çocuğumla aç ve perişan bir halde 
yim. Bu idareye tam yirmi sene emek 
verdim. İnsan yirmi sene kapısında bek 
çılrk yapan bir köpeği bile bu şekilde 
tutp birdenbire sokağa fırlatamaz. Hak 
kını aramak şikayet ctmekbu kadar bü 
yük bir suç mudUT? bu periıan halimi 
alakadarlara duyurmanızı rica ederim." 

Bir haksızlığa kurban edilmiş ölmaar 
çök muhtemel bulunan bu emektar a 
'dam hakkında liman idaresinin biraz da 
ha müsamahakar ve müıfik davranması 
nı diler, alakadarlann nazan dikkatini 
çekeriz. 

Kartpostala 
yaza Dan 

kanuınlYlesasô 
Avusturyanın 52.000 sözden müte

eekkil olan anayasasını Vilhelm Lan. 
dauer adlı işsiz güçsüz biri küçücük 
bir kartpostala yazmı§tır. 

Kelimeler çıplak gözle okunamıya. • 
cak kadar küçüktür; fakat bir pertev-
11izle pek güzel okunabilmektedir. Lan 
da.uer kendisine bir iş bulur ümidile 
bu kartpostalı Avusturya. cumhurreisi. 
ne göndermiştir. 
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Güzel kadının kalbi şiddetle 
Kocasının arkadaşı ondan 

randevu istemişti .18ııtt-
Dominik, şatoda, teyzesi ile yalnız - Onu Pariste gördü..'1ÜZ ~;jJJill bl' 

kalmıştı. ihtiyar kadın &enç kadına e. ya geleceğinizi, ve niçin ge!J• 
linden geldiği kadar ho1 vakit geçirti· yor mu?. 
yordu. Böylece üç gün c;cçti .. Dördiin • - Hayır.. c~ 
cü gün Dominik, bahçede uzanmış ya- - Neden böyle hareket bil 
tarken, bahçivanrn çırağı Y"klaştı. Bir Patrisin bilmemesi lazııngeJeıı 
mektup uzatarak : mi var?. . of1 

- Ma.dam, bu mektubu sizin için - Eğer mmasip görürıcııilt ,,dl I" 
verdiler. 

Dedi, çekilip gitti. 
Dominik şaşırdı, mekt•Jbu evirdi, çe. 

virdi, aı;ıp okudu~ 
"İstıraplannızı biliyorum. Size yapa 

cağım bazı if,aat, zannedersem, kı11 • 
men olsun ,onları aza)ta,akt1r. Bu ak • 
ıam, saat 11 de odanızın balkonunun 
:yanında olacağım. Oraya gelmenizi ve 
bana on dakikalık bir mülabt verme • 
nizi istirham ederim. Ümit ederim ki, 
endiıenizin büyük bir kısmı ortadan 
kalkacaktrr. Hürmetleriyle. ,, 

Riş.'r Lörua 
İmzayı görünce Dominik kızardı., 

Delikanlının kendine karşı duyduğu 

muhabbetin ne ka.dar sar.1imt olduğunu 
biliyordu. 

Bununla beraber, bu muhabbetin 
arkasında ne şiddetli bir ihtiras, oldu -
ğunu da hissetmiyor değilui. Şimdi, 
Rişarın ara sıra, kendine, vücuduna na. 
sıl dalıp dalıp baktığını hatırlıyordu .. 
Fakat ne de olsa, onun dfüüstüğüne 

emniyeti vardı, bundan başka kendine 
ne dereceye kadar hakim ohluğunu da 
biliyordu. Rişarın kendine muhakkak 
surette yardım edeceğine de kaniydi. 

DOMJNIGIN AŞIGI 
O akşam, saat 11 de Dominik, bal

konun kapısını kapamadı. Hava çok 
sıcak, sakin, mehtaplı idi. Bahçeden 
çiçeklerin etrafı bayıltan kokuları yük
seliyordu. 

Dominik beyaz bir iç elbisesiyle, bal. 
kona çıktı. Bekledi .. Dimdik, aeıini çı
karmadan, bahçenin karanlıklarına dik· 
kat ederek duruyordu • 

Bu karanlıklardan, bir adamın, ağaç 
tan ağaca geçerek, ortadaki çimenlik • 
ten sür'atle geçtiğini, çiti a2tığıru gör
dü, hafif bir ayak sesi işitti. Sonra bal
konun altından Riıar göründü, sıçradı, 
parmaklığa tutunarak içeri atladı. 

Dorninikin kalbi şiddetle çarpmağa 
başladı. Birdenbire, Rişar'ın istemiı ol. 
duğu ve onun <la kabul ettiği bu müla
l;at ona gizli, caniyane bir randevu, bir 
cinayet randevusu gibi ı;öründü .. Din
dar, namuslu kadın hisleri isyan etti. 
Lakin artık yapacak bir şey yoktu. Ri. 
şar karşısında idi. Onu görünce, Do -
minikin, ziyaretçinin maksa.dı haklan -
daki endişeleri, şüpheleri arttı. Ripr: 

- Mektubumu, bu gizli ziyaretimi 
affediniz, sizinle görüş;nem lazımdı .. 
Dominik! 

- Bana "Madam,. diye hitap edi. 
niz. 

Dominikin sertçe söylediği bu söz • 
lcre Rişar 1a_şırdı: 

- Lakin, dedi, kocanızın yanında 
dahi size Dominik diye hitap etmiyor 
muyum?. 

- Evet amma, şimdi o 9wada de
ğil ... 

- Nerede ise gelir .. Gece yarısına 

doğru ... Bu sabah Pariste bana öyle 
söylemişti ... 

söylersiniz. Llikin böyle ~o ,ıll'ICI 
ramayız .. Görüp, duyabilirt~r. 
ade ederseniz odanıza girelı~·: 

Ve şehvi bir sesle ilave ~tt~ 
- Benden çekinmediğin~ 6' "'..ı 
Dominik cesurdu. Kendine 1°' r 

niyeti vardı. Riprdan korkıledl ~ 
görünmek te istemiyordu. fi . ..ı .,-'""' _ ..... korkacaktı? Balkon lcapıs~nı ·pr"' 
girdi, Riıar onu takip ettı. 1ti 
ya girince: ..,.ı .. 

- Bundan dedi iki sene e ~~ A , . ,,.-.... 
av mevsiminde bu odada Y adi~ 
Zannedersem yanında ba§k1 , 

yoktur. • 41 

1 "' - Evet, yok., . b81'1' 
- Bana itimadzruzdan ve bil' ı/J. 

saatte kabulünüzden dolayı . -" 
teıekkür ederim. . ~ b"'", 

- Endi§elerimi, ıstırap!aı; .,.
Icteceğinizden bahsettiz. Sili _.1 
kar olarak kabul ediyoruııı. ~lr .~ 

- Istırabınız o kadar. b(ly_.. c' 
Halbuki, artık hiç bir reıatetiO :Jıı 
altında olmadığınıza göre ... " Y. , 

Dominik ıoğuk bir ıesle_: • ~ 
- Doğru, dedi, herke• ıçiJI .oe ~ 

dum diyebilirim. Ukin kendi 11'.. 
da kurtulmuı sayılabilir ~ı~.:,.tf 
mustarip eden düıüncelerı ö .. ., ~~ 
mıyım.. ,. 

Bir divana oturmuı, )>apnl • 
almııtı. Ripr da yanına otur~ 

- Evet, diye mmtdandı, ~ 
Siz, bir adamın ıi.ıe .malik oııoıaf 
ıundan ziyade, keadiaisi bİI" 
miı olmanızdan mustarip olu 1/ 

ı;>ominik cevaP. vermedi· Bit"' J 
ettı: ~ 

- Ve iğrenç bir adaaıa dfl''I 
vermiı olmanızdan ... Tiksinıs:e ,~ 
madan hatırlayamadığınız bit flfll':~ 

Dominik iki büklüm olnıUI• ,-

sarsılarak ağlıyordu. Riıar !:c11s ' 
eğilerek, adeta bir ncfeı b .. ""....1. 

- Fakat ... dedi, o oldu~~ 
deliliniz, bir emareniz, ve 
yok, bilmiyonunur .. Ben, bd ıf1"! 
karıııında ,ilk andan itibareo ıfl" 
tim. Nefretimi bağırdım, ııatsl' iı 
sun uz? ~ 

Genç kadın, yaıtar dolu 1 . J 
ıını kaldırarak, Ritara ~: t ~ 

- Lakin aizin de akainı isi>'~ 
deliliniz yok .. Sizde bilmiyorf

11 rd"' 
de benim gibi bir ıeyden h•b' 
ğilıiniz .. 

- • -1 
- Ben, biliyorum. ; 
- Ne?. Biliyor muıunuı~?· 
- Evet, biliyorum. O .-r ...,_~ 

kollanmda tutmak, dudakla toıt ,.,_, 
mak, sevgili vücudunuzun bU tıi1P _A' 

canını tutmak aarhoıluğ~ :ı~ ~ 
olduğumu biliyorum. Si.ıl ~~ 
elim Dominik .. Sizi ihtiraala dd'f"' 
Ve bu ilahi heyecanı yenideO 

1 cağımı bilsem nasıl ya§8rdıd' ,J 
(DetlCJ,,.t 

Kibar hırsız - Siyah centilmen 
2.16 

218 - Kara g81ge Qrpermekten kendi. 
atnl alamadı. Rakibi de korkunç blr aeale 
bağırdı. Kurmuı olduğum ''elektrikli muh
blr .. e ratrnen e\'fme girip benimle alay •L 
Uğtnlz &11ndenberf llfzden fnUkam &lmafa 
karar verdim ... 

211 - " .. Btıhaua kuamı kantbrarak, 
babamın vaaiyetnameıllll alıp adliye nazın. 
na göndermif olmanw hlı: bir zaman af. 
fetmlyecetfm. 

211 - Bu yWuek phalyet. sizin m.a. 
klneyle yazarak, zarfm içine koyduğunuz 

118 219 

' 
mektup sayesinde, biç kl~senln bUmed!ğl ı dlm ve servetin yarısını geri vermeğe mah. I 220 - Ertesi gUnO, bOUlıt ~ 
bir ıeyi, yani bu vaalyetname mucibince, mi. k<lm edildim. Mahkeme salonunu terkettı. mahkeme tafılllWe dolu~U· ~ / 
raam yarıamm kız kard~lm RUblye alt oı. tfm zaman bUtUn g6zler nefret ve hakaret. bUtUn Londrada bu heyec~ ..,ı. 
duğunu öğrendi. le bana bakıyordu. BUtUn bunlar sizin yü. ğmyorlardt. Bunları hatırJıYOrtıJSS 

ili - "Mahkeme huzuruna celbedil. zUnUzden bqıma gcldJ. Kara gölge.. haydut heri!! 
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Yeşi lköy ta lehe --ıı-----_ -_E:~ :K::o::_N,::o::M:::i ::=ı 
~arnoından intibala·r sTa~!~r~izes:rı~?!t Yeni şeker fabrikaları 

. ~ üzerinde uzun müddettir tetkikler a ç 1 m a o 1 d 
•l yapılan bir mesele birdenbire tatbik 1 ' s 1 y u n a ... 

sahasına konulmaktadır. !ktısat ve- ş k 

~'!',~ 
bı rıııı lııtı,._ 
t. 'ı Qıq., n~~bet.ı -n ı~ 01tıı -"""ını Yle nıuh 
~( "il~ 1 ~a etlztı~ bu k teııt semtlerde ilkmcktep talebeleri için kamplar açıldığı 

~.;:~ele k~llı.enı ~u&nıplardan Ye;ıllköydeklne altUr. Kampın dlrektôrü Yefilköy 
~)t, ~ll<1a.<la.ıı r1, heaap memuru lsta.nbul 64 Uncll okuldan Tevfik ve diğ'!r 

'ta.ııbuı ~3 BabUyar. 1stan bul 36 mcı okuldan Fahri. Beşiktaş 24 Uncü 
Unı;ij okuldan Mediha, btanbul 53 Uncu okuldan Naciyed.lr, 

kili Celal Bayar dokuzuncu yeı·lif;a1. . e er istihsalatımız 5 7 2 tondan 
lar sergisini açtığı gün çorapçılara, 70 bı·n tona çıkmıştır 
çoraplann, bilhaasa. kadın çorapları. 

nın standa.rdize edileceğini bildirmiş. 

tir. Çorap gibi sarfiyatı • her ne cins 

ten olursa olsun • çok fazla otan bir 

meta üzerinde verilen bu kanır çok 

ehemmiyetlidir. Memlekette teessüs 

etmiş en geniş fabrikasyon çorap üze
rinedir. 

Evvelce tesbit edilmie olan esasla-
ra göre kadın çorapları merserize, ha. 

lls ipek, pamuklu ve yilnlU. olarak ev. 
veli. umumi bir tasnüe tabi tutula • 
cak,, sonra. da her kısım ayrı ayrı ve 

cinslerine göre a;>Tılacaktır. Erkek ve 

çocuk çorapları üzerinde de ayrı e. 
saslar vazedilmektedir. 

tktısat vekaletinin bu husustaki 
tebliği bugünlerde neşı::edilecektir. 

Sigortaya rağbet 
artıyor 

Milll Reuaüranı taral':ından ha.zırla· 
nan atatisti:derc göre memleketimiz.de 

sigortaya kuıı alaka ve rağbet, şayanı 

memnuniyet bir §ekilde artmaktadır. 

Bilhassa memlekette sanayi hareketinin 

artması ve yeni fabrikalann kurulma.. 

aı da bu artı~ta amil olmakta. nakliyat 

aigortalan da artmaktadır. Halbuki 

yangın sigortalarının gittikçe azaldığı 

teabit edilmi§tir. Son bir sene içinde 11-
tanbulda 191 ev yanmıştır. Bunlardan 

ancak 11 i sigortalı idi. 

Şayanı dikkattir ki halk hayat sigor -

talanna geçen yıllarla nisbet kabul et. 

miyecek kadat fazla rağbet göstermek
tedir. 

Küçük 
ekonomi 

rm 

haberleri 
* tktısat Vekili Celil Bayar, dün saat 

16 da İpar kotrasiyle Mumara ve Ege 
havzasına çıkmıştır. 

• İktıaat V e'kaleti deri alım ve satı -
mının da T;a.ret borsalarında yapılma
sı karanndadır. 

• 9 uncu Yerli mallar sergisini üç gün 

içinde 32.000 kişi gezmiştir . 

• Buğday fiyatlannda düşme tema -

yülil dev~ etmektedir. Geçc-n hafta L 

çinde fiyatlar kilo başına 5 para kadar 

düşmilttür. 

* Sanayi Umum Müdürü Reşat dün 

akşam Ankaraya dönmüştür. 

* İstanbulda 1,5 milyon lira sarfiyle 

daimi bir ıcı·gi binası yapılacaktır. Bu 

bina için hükumet yardımda bulunacak 
tır. 

* Sanayi teşkilat kanunu, meclisin 

<Snümüzdeki r.evresinde meclise sevke -
dile~ktir. 

* Yeni serbest ithalat rejiminin ilk 
teıirleri piy.ı~a.da başlamıştır. Bir kı _ 

srm eıyada fiyat düşüklüğü g;jrüJmekte
dir. 

*İstanbul limanının pr"jelerini hazır
layan müteh:ıssıs mühendis Gibb ve 

arkadaşları ı.·ugün deniz miisteşariyle 

birlikte Zonguldaktan '}.!hrimize ~ele

ceklerdir. 

* Merkez 'f;ankası hisse se,. etleri diin 
borsaia 92 liraya kadar yükselmiştir. 

Bu, Fransız f:angının doğurduğu vazi -
yetten ileri p-clmektedir 

lf. Yeni Türkiye - Japonya tica-

Baıvckil İsmet İnönü Şark vilayctlcrime son tetki!t ı:.eyahatini yaptığı zaman, 
seneden seneye artan şeker iotihlfilc:inin karıılanması için yeni şeker fabrikalan 

kurulması m!vzuu bahsedilmişti. Öğrendiğimize göre bu vadide yapılan tet
kikler bir hayli ilerlemiştir. Memlekette yeni şeker .. ıbrikalarının yükseldiğini 
yakında göre:t>ğiz. 

Hükumet sağlığın ve sağlamlığın baglıca esasla•ından olan şekerin mem ., 
lekette kabil! c.lduğu kadar fazla istihlak edilebilmesi İfin yeni tedbirler düşün .. 

mektedir. Ge~en sene bu yolda yapılan fedakarlık boşa gitmemiş, geçen bir 
sene içinde müsbet neticelerini vermiş tir • 

926 ıene5inde pancar yetittirmek için çalışan çiftçinin miktarı 3000, ıe .. 
ker aanayiind~ çalıpn amelenin miktarı 574, memur adedi 96 idi. O sene 4710 
ton pancar ijlenmiş, 572 ton ıeker istihtKıl olunmuştu. Hariçten de 62,971 ton 
ithalat yapılmıştı. 

Halbuki geçen sene memleketin dört muhtelif yerinde olan seker fabrikala
rına 52000 çiftçi pancar vermiş, 4350 amele, 601 memur çalışmış, 400.000 ton 

pancar işlenmiş, 68,600 ton şeker istihsal edilmiştir. 936 senesinde hariçten de 
10.000 ton şeker ithal edilmi~tir. Yani memleketin şeker istihlb: 80.000 tona 
dayanmıştır. 

Saltanat devrinde şeker için hariceverdiğimiz par;- 12,762.000 lira idi. Ge.. 
çen sene şekerimizi dahilde yaptığımız için 16,326.000 lira yurtta kalmıştır. 

Meşe palamutu 
ihracatı 

Bir nizamname ile 
kontrol altına 

alınıyor 
lktısat vekaleti, fındık ve yumurta. 

dan sonra palamutlarmıızın da ibra. 
catınm kontrol altına. alınması için ye 
ni bir ni:ıamname hazırhunıştır. Bu 
suretle bu çok mUhim ihraç malımız 
etrafında. zaman zaman muhtelif men
balardan işitilen dedikoduların küJliy. 
yen önUne geçilmiş olacaktır. 

Ege ve Çanakkale romtakalannda. 
yetişen palamut tabiatın Türkiyeye 
bahşettiği ve sanayi için değerli bir 
maddedir. Geçen mahsul senesinde 
palamut istihsalatmuz bir sene evve
line nazaran takriben iki misli fazla. 
olmuştu. Bu bariz farkın başlıca se. 
bebi de havaların palamutlar için ga. 
yet müsait gitmesi olmuştur. 

1935 senesinde ancak 28000 ton o. 
lan palamut istihsalatı geçen mahsul 
senesinde 65,000 tona çıkmıştı. Maa
maf ih en yüksek mahsul senesi olan 
934 de de istihsal 48000 tondu. Buna 
rağmen geçen sene palamutıarımız 

en yüksek fiatlarla satılmıştır. O ka. 
dar ki, bu fiatlar son beş senenin en 
yüksek fiatları olmuştur. Bu yüzden 
palamut ihracatımız 936 da bir sene 
evvelki ihracat yekunu olan 34214 
tondan 29,672 tona düştüğü halde 
kıymet itibarile 1,323,000 liradan 
1,624,000 liraya yükselmiştir. 

İktısat vekaleti, palamutlarımızın 
ihracatını kontrol altına almakla çok 
isabetli bir harekette bulunmaktadır. 

ltalyanın TUrklyeye 
ayırdı~ı kontenjan 

İtalyanın ikinci altı aylık için Türkiye 
ye ayıı:iclığı kontenjan listesinin en mü
him maddeleri şunlardır: üç milyon li. 
retlik tavuk yumurtası, 3 milyon liretlik 
taze balık, 3,250,000 liretlik aıpa, 5 mil_ 
yon liretlik kuru sebzeler, l ,7 50,000 

liretlik zeytinyağı. 3,500,000 liretl!k 
ham p.1muk, 1,500,000 liretlık kurşun, 

1.200,000 lir~tlik afyon. l milyon 500 
bin liretlik kurşun maden cevheri ve 

ham <leriler, 1,87 5,000 liretlik yulaf, 
1,250,000 liretlik kepek, 50 bin liretlik 
kuru üzüm. 87,500 liretlik mısır. 500 
bin liretlik yağlı tohumlar, 7 50 bin Ji. 
retlik yıkanmış ve yıkanmamış yün, 
500 bin lireffk boyalı ve taneli madde
ler, 315 bin liretlik kuru meyve. 

.. _....._ ................................. _.. ......... , 
HAF1ADA BiR 

iş saatlerinin 
tanzimi 

Ücret meselesi ile 
beraber olmalıdır 

t~ dairesi, Türk işçisi için 48 sa
atlik haftayı _ kısım kısım • tatbika 
başlarken bunun hemen yam ba~ında 
en hayati mesele olan ücret meselesi 
de beliriveriyor. lş hayatında daima 
saatı mesai ile ücret yanyana yürüye
gelmiıtir. Şimdi 14 saate kadar ça
lışan işçiye "sekiz saat çalışacaksın!,, 
lderkcn ona verilecek ücreti nasıl ih
mal edebiliriz? Nitekim; bu cihet da· 
ha kanunun tatbikından evvel kendi-

• ni gösterivermiştir. Günün birinde 
Böyle bir neticeye varılacağını gören 
iş sahipleri, hemen eski işçilerini çı
kartmak, daha yenicelerinin ücretle
rini kesmek yolunu tutmuşlardı. 

Yavaş yavaş 48 saatlik haftaya 
doğru gidildikçe iş verenlerin de bu 
sahada "endişe., lere !düşmeleri gayet 
tabiidir. iş randılT'amnın azalm:ısı 

ihtimalinin doğurduğu bu endişeyi 

ücretlerin kesHmesi takip ettiği gö- ı 
rülmiyen bir cihet değildir. f 

lş kanununun iş dairesine tahmil ; 
ettiği en mühim vazifelerden biri de 
Türk işçisinin ücretini tayindir. 
Şim:ii sekiz saat çalıştırılmakta olan 
koza işçileri içinde ücret olarak gün
de ancak on kuruş alan kızlar vardır. 
tstanbul fabrikalarından en büyükle
rinde çalışan vasat derecede amele
nin ayda aldığı para _ vergiler çık
tıktan sonra 20 lirayı zor bulmakta
dır. Bu işçiler fazla ücret alabilmek 
için fazla çalışmağa her zaman razı

dırlar. 
Herhalde iş dairesi mesai saatleri 

• inerken esasen çok az olan işçi ücret 
lerinin iooirilmesine meydan verme. 
mekle beraber işçilerimizin hakkı o
lan parayı almalarını - bir an evvd -
temine çalışmalıdır. 

F. GONERt 

························································· 

Sanayi teşk lf Atı 
"onunu 

: : 
; 

tan itibaren merivete girecektir. Gtiz Hekimi 

Öğrendiğınize göre yeni tanayi tet

kilat kanunu layihası lktısa\ Vekaleti 

tarafından tetkik ed!lmektedir. Layiha 

meclisin önümüzdeki içtima devresin.de 

müzakere edıiecektir. 
ret anlaşması imza edilmiştir. 1 Ağustos! !!m•••••ı••m• •mmmmm• 

"' Adanada bazı pamuk tarlaların. Dı. Şükrü E·rlan Yeni kanunun en şayanı dikkat tarafı 
da gene kurt görülmüş olduğuooan der-

Cağaloğlu Nuı-u<.'9manıyr cad. tfo 31 her fabrika sahibini yeni kurulacak sa. 
hal tedbirler alınmıştır. ÖnUmUzdeki a- (Ca~aloğlu Euanesi cranmda) 
yın ilk haftasında pamukların toplan- I nayi federas;onlarına girmeğe mecbur: 

felefon 225M ı 
masına başlanacaktır. Çiftçiler · timdi- llll•••m•m•ım•11•ı••••I tutmasıdır !. 
u.ıoı~.u..u;le tutmuşlardır. 

~~~~~~--------------------------~~----------~ 
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ı - ~-·>· 11,16 orkeatra, n.ıe aJasaa ve bor. 

• ııawıirt, ve erteiıt günDıı programı. H. 
9& pitkia ııo\orar, ~ v\ ~ ~an • ...... 
••ı.tıırı 

19,dS halk muatlı:Tu, 20.os gunllii abı\~A. 
teı2S ih~. rı,os tllıireTlel", H,lS ~\ıalıt,... 
....-. 13,0& 11aJa. bber!er, ..-. n,ss a.a. 
mwıUdat, 

~: 
1905 ukerl blndo, 20,20 konferafti, t&,\"ö 

ei1rema lftil8erl, tı,20 di1i9 Orkeatraa, 22. 
18 ba'tıerler ~. 2UO gece komıert, 28, 
lfi ttai'WZca ve lı.tmOO fıl~rtlr. 
ıöııff*lı 

19,0$ üirtit bado, 20,98 k*"flk ~. 
,O.IS dluıll mUllldal, 21,~ JroDUfD1&, it,'2§ 
~amtt', 22.Mı ptyeı, 22.4~ P1yano rt6ilitrf, 
B.li m.11~ +a\nı, lıl,A ant 'dt-IMR; ... 
llOKA: 

18,20 dau m11111da!, 18,SS kanpk yaym, 
fı.t§ ~k .. ı\. 22.t\fı i6lneAt. ii.H or. 
kMf:i:l lonM. •.tM dlii ttı\llİiilt, i~ 
~ha~. 
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~ece ___________ P_~_.R_n_~_Y,__;A~~~IN...:.:Q_C_,,_u:..._ _______________ _ 
hi• vaptardan .. 

ı olarak muteşekkildi. Gayet ta· 
dr. ' ıuaııeri soran, Akuavivay-

- RavayalC? 
- 'folda., 
- Naaıı h 
- Ask• aberdar edildi~ 

1ı: erler en, o . .ıa • atalarında konugurlar. 
b· "' gızr . 1Zden k" ıcc dınlcmiş. Binaenaleyh 

ılllsc u 
-t>ekttt, ~ Phe Cldemez. 

- 1-1 k il kral? 
Orab e tubu ald E . 1 . . a· ... a gidece . ı. mır erını ver ı. 

- Ona ğı artık muhakkaktır. 
- ltor tnektubu kim verdi ? 

ı. Para k: Rot hatun. Bu iıten bir hay 
1nacna1 hanaca~ını Uıiiit ctmeıctedir 

ıu ey b . 
Phe cClilıne Unda da bizden kaHyen 
- j z. andarrn 

tu - ~cninı E a. kumanrumı? 
dı rn katınad u ııte me,gul olmama lü. 

· ı. Sactta bu iti Uztrine al. -\' ......., Ol konç ini? 
bı.ıı da, Öfl • 
g unrııa1c Ü% cyın vaka riiihallinae 
t'Ctı~ ltızı ere tertibat almıştır. Bu 
ıyor. tnı.ihakkatt ele geçirmek is-

..... ~ı.ı ld 
- li crec aırk rnı' 

lnfk er tc d . 
ı •rn ,1 Y en evvel, yi~it Jandan 
lı.~Ua. • ınaıt istiyor 

1 'n ~ıta a · 
d ı;cıı b!r ' :,ağa kalktı ve başını idı.i. 

0 ll?iağa 
5
e ıla~ önüne ~ğerek, odada 

J ..... ~ı.ı }{ attnaı. Sonra şöyle dedi 
aru onçint 'il • htst' tırf ~U aptal bir aaam ! Yiğit 

'da hıraltfiıa~yc gön8ennelt için ser. 
''t"Y~?ın oğı ne saçma fıir ey!. Par. 
te .hır iıtsa~ Eıtı!ı liaoası giSi, emsal. 
"ç1t"ttıe1c tn 

1
.r. ınsan ooyle!erinl ele 

' 1~altlt 1t Ucızeslni ~ösf erdikten son-
''1 ,. llYöetn, d tt\ 'l-ftrııtli c en derhal mahv L 

ltr dalti1ta b?'1ların kaundıkları bir 
lt ... 1aal'tr, ~le hayatlarını kurtarabi. 

Çtı Ve l?iad ayır :madem ki o elime 
cm ki bcn1m i§lerime en.. 

gel oluyor, onu, muvakkaten de olsa, 
aerbhst bıralfacak ıtadar deli !değilim! .. 
Delikanlının bir saat içinde ölmesi 11. 
zımclir. İcap eden tertibatı aerhal ali. 
nız. 

- Konçini de emirlerini vermiş ola
cak monsenyör.. Ben de onları Öeğiş. 
tirmeği tamamile unuttum. 

Akuaviva endişeyle sordu: 
- Yani, serbest mi bırakıldı? 

- Hayır monsenyör, fakat korkarım 
ki, bu anda, ·~dönen oda,, dadır. 

- Liizumııuz bir zulum oğlum! E. 
ğer henüz geç değilse, derhal gidip bu 
işkenceyi durdurun! 

Parfe Gular yerinden fırlayarak: 
- Gidip bakayım, monsenyör 1 

Diye bağırlı ve aı§inya çıkmaıt üze
re kapıyı açtı. Fakat aynı zamanda 
ôehşet içinde, olduğu yenile mıhlandı. . 

Pardayan önüne dikilerek yolunu. 
kesiyor ve onu odaya girmeğe mecbur 
ediyordu. 

• 4\ * 
Pardayan güzel Pereti lfolundan tu • 

tarak höcreden çıktıktan sonra gardi. 
yanoa yaklaştı ve: 

- Bizi yukarı kata götürün, dedi. 
Ve Gar.:Hyan, bu emre de derhal ita· 

at etti. Başrahilıenin emri sari!lti. Ka· 
ğrdı hamil olan bu adama, gözü kapalı 
itaat etmekten başka, çare yoktu. 

Yukarı katta. P.ardayan, bizzat ken
disi, onu bir kapının önünde durdurdu. 
Şunu söylemek lazımdır ki, Per~t kolu
nu sıkmııtı. Bu herhalde aralarında u
yuştukları bir işaretti. 

Pardayan tekrar emir verdi: 
- Açın: 

Kapı açılınca Peretle beraber içeriye 
gitidi ve yavaş sesle sordu: 

- Bu iki yataktan hangi, çocuğum? 
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sevin~ te memnuniyet görülüyor8u. 
Perşembe günü olan ertesi sabah 

saat dokuzda, hapishanenin buıunduğu 
çıkmaz sokağa giriyorlardı. YaHlann· 
da, akşam üzeri görüşmüş olduk ari 
korkun~ ~ehrCli adamlardan on be~ ki
ti vardı. 

Grengay, hapisliaheye hücum etmek 
maksadil~ bu acfamları tutmuştu. işi 
sağlama bağlamalC istiyordu .. Ve niyeti 
fenay!dı .. 

Pardayan rahip Parfe Guları takip 
ederken, kendi kendine şöyle demişti: 
"Yarın sabah gidip bu rahibelerin ha· 
pishanesini yaklndan tetkik edeceğim.,, 
Ertesi gün, kapılarır. açılmasından ev· 
vel Sentonore sokağında bulutiuyord·.i 
ve bir yere gizlenerek Parf e Gt.ilfirı bek 
liyordu .. 

Rahip kapıdan görünür görünmez. 
Padayan onu takib! başladı ve bir da· 

ha ~özden kaçırmaaı. Onun hapishane· 
den girdiğini ve Ekriven sokağında., 
çıktığını gördü. 

Bütün gün, bıkmadan yorulmada'l 
rahibi takip etti. Parfe Gular muhtelif 
manallelere ınUtemııcliyen gidio geliyor 
fakat hep Homri sokagına avdet edi· 
yordu. Kfih Ekrivcn sokağından ğite

rtlf. çrkmaz solfal:t:m çılOyor, kili çık· 
maz sokağa giriyor ve o zaman ôa Par
d~yan onu Ekriven sokaeınôa bekliyor 
du 

Bunun üze·ine şu kati kararım ver· 
m' ti· 

- Artık süpheve mahal yoktur, A· 
ku.,viva buraya ilt'ca etmiştir. 

Kararı vechile, hapishaneyi yakından 
te kik etti ve o zaman, kenarda gizlen· 
nıiş gibi duran küçük ev. nazarı dıkka
tini celbetti. Pardayan bu evi, hapisha· 

ned~n dana büyülf oh dikkatle tetkik 
etti. • 

Hiç şüphe uyandırmadan, komşula
rın ağzını aradı. EY muhıiklfalt ki mef.:. 
ruktu. Kapı hiçbir zaman açılmıyordu. 
Pencerelerin ancürlafı Baima sımsıltı ka 
palıydı. Diğer taraftan evin l(ime ait 
olduğu da bilinmiyordu. 

Pardayan, memnuniyH ifade eden bir 
tebessümle, kenai kendine şöyle deıdi: 

- Pekali Evin kime rait ô18uğu. e· 
hemmiyetli bir mesele değildir! Fakat 
Akuavivanın burada saklandığına ye. 

min edebiiirim ! Artık bundan sonra bt.ı 
rahibi takip etmekle. vaktimi Dö~utioşu 
na geçirmeğe hiç de liizum yoktur. Me. 
sele gayet basittir: Bu eve girmek li· 
zım. Bu kolaydır. Fakat mesele yu. 
vasında, yakalamak istckiiğim ku§U ür· 
kütmemektir .. Bu şüphesiz çok daha 
güç bir iştir ve bu hususta bir hayli 
düşünmek lazım 

Vakit gecikmişti. Evine döndü, ye• 
meğini yedi ve odasına kapanarak, A· 
kuavivanın yanınıt nasıl sokulacağını 

düşlintneğe ba ladı. Bütün gün sokak· 
taydı. Janr görmediği için endişe etmi· 
yottiu. Onu bir gün evvel, defineylc 
uğraşırken görmüştü. Başına bir fela .. 
ket gelebileceğini hiç de düşünmiyor. 
du. 

Pardayan, odasında uzun miiddet de>' 
taştıktan sonra, niHayet yatağa giiniEğe 
karar verdi ve ltendi ltenôine §öyle de
di: 

- En iyi fikirler, bana, uytit:kcn ge· 
lir. Yarın sabana kadar öekliyelim. E

sasen. şimdi artık çoli geç. 

Ertesi sabah. Pardayan henüz plAnı· 
nı kurmamıştı. Sentonore sokağında 

bulmuş olduğu kağıaı cebine, ycrle§
tirdi ve evden çıkarken Şôy1e CİUşlln8ü: 

:t."' -
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- Hele hapishane.ye gidelim de .. 
En iyi kararlarımı, daima faaliyet saha· 
sında vermişimdir! .. Bu defa da öyle 
olur. 

Böylece düşünerek, otelinden birkaç 
adım ötede bulunan Homeri ıokağın~ 

geldi. 

Ç ~maz sokağın, garip kılıklı' bazı 

ı.- -· ' ·t'""r tarafından işgal eıiilciğini 

hayretle gördü. Bu adamlar, ellerine 
b . >'° .hkleri kocaman bir kalasl;ı bir ka
pıyı indirmeğe hazırlamyorla;<lı. Par
dayanın yüzünde gayrimemnun bir ifa
de belirdi. Çünkü ona öyle geldi ki, böy
le tehdit edilen kapı hapishane kapısıy
dı. 

Buna rağmen, hapishanede hiçbir 
hareket görünmüyordu. İçerdekiler, na. 
kabili ictinap hücumdan şüphe etmiyor 
gibiydiler. 

Pardayan yumruktarile, bu adamla
rın arasından kendisine bir yol açtı. 

Etraftan yavaş sesle savrulan dehşetli 
küfürler, korkunç tehditler yükseldi ve 
Pardayan, hapishanenin kapısına var· 
mak için kdıcını çekmesi icap ettiğini 
anladı ve elini kılıcına doğru götürdü. 
Fakat tam bu sırada bir ses şöyle ba. 
ğırdı: 

- Möyö dö Pardayan!.. Geriye çe· 
kilin!.. Size söylüyorum be herıfler çe
kilin 1 .. 

Ve hayret içinde kalan Pardayan, 
oğlunun üç arkadaşı . Grengay, Eskar
gas ve Karkanı tantdı. 

Grengay müthiş bir sevinçle: 
- Ah mösyö dö Pardayan, dedi, sizi 

bize Tanrı gönderdi! 
- Ne oluyor çocuklar? 
Vaktin kıymetini bilen birer insan gi

bi kııııtca fakat vazih blr şekilde ona 
vaziyeti anlattılar ve izahat verdiler. 
Pardayan onları büyük bir dikkatle 

dinliyordu. Oğlunun kaybolkiuğunu öğ· 
renince, gayri ihtiyari dehşet içinde 
ürperdi ve dehşet içinde düşündü: 

- Allah vere de geç kalnut olma
sam! 

Bütün bu sahne gayet seri geçti. Bo
şu boşuna vakit kaybetmeğe gelmezdi. 
Böyle mühim ve tehlikeli anlaıidaki ıo
ğuk kanlılık ve bütün sürati intikal ka
biliyetini buldu ve emir verdi: 

- Elinizdeki bu kalası atrn .. Onun 
bir faydası yok. Sekiz kişi benimle be· 
rabcr gelsin. Diğerleri burada bekliye• 
cek. 

Kendisine iltihak eden ıekiz ki§iyi 
Ekriven sokağına götürdü, evin, Mone 

sokağında da bir kapısı bulunduğunu 
söylemiştik. Kapıların her birisi önüne 
dörder adam bıraktı ve şöyle dedi: 

- !çeriye girilebilir, fakat dııany1 
kat'iyyen çıkılamaz! anladınız mı? 

- Anladık, mösyö. Dışarıya kim 

çıkmağa kalksa, derhal al aşağı ediyo
ruz. 

Pardayan çabucak: 

- Hayır , diye bağırdı. Öldürmeğ~ 
lüzum yok. Sadece dışarıya çıkmağa 

mani olun, bu kafidir. 

Çıkmaz sokağa döndü. Geriye kalan 
yedi kişiyi hapishanenin ve esrarengiz: 

evin önüne yerleştirdi ve aynı emri ver 
di. Sonra Grengay, Eskarkas, ve Kar· 
kana dönerek: 

- Siz ide benimle gelin! 
Dedi ve kapıya giderek, tıpkı Parfe 

Gulann vurduğu şekilde vurdu. Bun3 

dikkat etmiş ve iyice ezberlemişti. Ka· 
pının küçük tarassut penceresi açıldı. 

Pardayan, Sen Jütycnin kaybettiği ka
ğıdı gösterdi ve kapı derhal açıldı. 

Derin bir nefes aldı. Herşey istediği 
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PARDA YANIN OCLL 

&ibi oluyordu halbuki, biran kapının a
çılnuyacağını zannetmişti. 

Önünde hürmetle eğilen kapıcıya i· 
mirane bir tavırla: 

- Bu adamlar benimle beraberdir. 
Dedi, bunun üzerine kapıcı iiç arka· 

daşı da içeriye alarak kapıyı itinayla 
kapadı. Bundan sonra dördünü birden 
baıgardiyana götüıidü. Kendisi kapıyı 

muhafaza etmekte mükellefti. Başka 

ıeye karışmıyordu. 

Pardayan yeniden kağıdı gösterdi ve 
başgardiyan da tıpkı kapıcı gibi büyük 
bir hürmetle eğildi. 

Pardayan nazik, fakat amirane bir 
tavırla: 

- Dostum, dedi, evvelki gün, mu..lı· 
terem hatun başrahibenin emrine size 
iki genç kız getirdiler. 

- Evet, monsenyör. 
Pa~dayan biran sustu ve ağır ağır 

devam etti: 
- Size ayni zamanda bir delikanlr 

da getirdiler ... bağlı mı ... yaralı mı. ölü 
mü nedir ... Öyle bir şey işte ... 

- Baygın, monsenyör, bu da doğru. 
Pardayan bir idefa daha derin bir ne

fes aldı Fakat ayni ıamanda, yanında 

garip sevinç nümayi~lerine başlayan 

üç arkadaşa öyle sert bir bakışla baktı 
ki, zavallılar bunun manasını anlaya
rak derhal sakin ve hareketsiz durdu
lar. 

Pardayan tatlı tavrile devam etti: 
- Pekala, dostum, beni bu mahpuo;-

ların yanına götürÜ:l. 
Başgardiyan kat'iyetle cevap verdi: 

- İmkanı yok, monsenyör. 
Pardayamn çehreli adeta korkunç bir 

hal aldı, kağıdı gardiyanın burnuna doğ 
ru uzattı ve sert bir sesle bağırdı: 

- Herhalde okumasını biliyorsunuz? 
Muhterem başrahibe.Qin emri. 

- Fakat, monsenyör, ben mukadd~J 
anamızın emirlerine itaat etmiyor değ'
lim ki! Yalnız, mevzuubaha mahpusla' 
burada değil 1 

- Felaketi 
- Cehennemi 
-Şcamaet! 

- Lanet! 
Bu dört nida, ldört ağızdan ayni ı•' 

manda fırladı. 
Hayret ve dehşetten dona kalan ga:. 

diyan evin üzerine bir felaket çöktUğll' 
nü zannetti ve keketiyerek: 

- İkisi gitti 1 .. Elimde ancak bir geı1Ç 
kız kaldı! 

Pardayan fazla düşünmedi ve: 
- Bunu ne diye hemen söylerniY~r· 

sunuz, 'dedi, beni onun yanına eötürUt'

- Buyruun, moseyör, buyurun! ., 
•• .. .. k k 1 G d. b' uçuncu ata çı tı ar. ar ıyan . 

bpının sürmesini çekti, anahtarı çe"11"' 
di. Tam kapıyı açacağı sırada PardaY•" 
onu durdurdu. 

- Bu koridorun nihayetinde ı,ekl: 
•'Jıill' 

yin, dedi, genç kızla yapacağım nıu 
leme gizli olmalıdır. 

Ayni zamanda, üç arkadaşa, rna11
•: 

bir göz itaretile, adamı iyice muh~fa:d 
etmelerini anlattı. Adam, güphesıı ı.•• 

"t111>11 
nevi esrarengiz şeylere alışıktı, çu l 
hiçbir hayret eseri göstermeden t°\"11 

• 

Yenin emrine itaat etti. 
't" 

Pard:ıyan yalnız baıına hücreye gıtt 
di ve üç arkada§ on saat kadar uı0•11 
gelen on dakika sonra güzel PtrcU 
refakatinde dışarıya çıktı. 

• • • 
Padayan, Grengayın, karde1tnl ~ 

ranlık hücresinden kUrtanrken. ~l Ô" 

Akuaviva da. açık duran pencerenın .. 
"fil' nünde oturmuş, Parfe Gularla görU ,1 

yordu. Bu mükaleme gayet kışa şıı 
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k~ıi uı lı nıanı sahil sıhhiye mer- Göz Hekımı ~ 
ıt~~keZi .satınalma komisyonundan. Dr. Şükrü Ertan 
a '- 'l' ttıı~ iç;n bi • Cağaloğlu Nuı-ucamaniyc cad. tfo. 3t 
b' 4~tn_ın h<!dcı~ ~ş YUz ila iki bin teneke benzin satınalın:ıcaktır. (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

! c' ~lt ~lıier !iatt.naçif! ~~ekesi 650 kuruştan 6500 liradır. 1 Telefon. 2256«5 
'Sok sııttne ıo A ~ rn .. ~ını merkezimiz levazımından parasız alırlar. 

ta~ ~ğında lsta ~st~~ 1937 Sah günü saat 15 de Gala tada Karamusta. -==··············································-···· ı 
~, ~1 ac:aktır. n uı ıımanı sahil sıhhiye merkezi satınalma komisyo. fi · ......... o.iŞ"'doktÖ'rü''"'""'--·i~ 

~~r'~~:::ıne kapaıı zart H Necati Pakşi :i. 
ı ~t rneye gi usulile yapılacaktır. 1 

t' lır. receklerin 1937 senesi Ticaret odası vesikalarını göster- ii Hastalarını herglin sabah 10 dan j 
g ....., ~ \t~''ıı.\ :: akşam 19 za kaldar Karaköy Tünel ;; 
l'at ~8Ut at teminat ;i meydanı Mahmudiye caddesi No. n 

~L. ll'tıı1 llıeyc . Parası 488 1i radır. .. •• 
~'"d he gırecckln.. k ·ıtm :: 112 de kabul eder. :: 

e eı. . leklı'f m kt '"'' e sı e günü saat 14 e kadar teminat paraları. :: :: 
llSıJ e u ı !: Salı ve cuma gUnleri saat 14 den;; 

ltneye gir P arını komisyona tevdi etmiş olmaları şarttır. Aksi .. .. 
crnezler. (4381) !i 18 ze kadar parasızdır. si 
_____________________ 2ıi!:::!:::!.!::.=·=-~ .. ~=-=.:=:."::!•::::::=:::::::::::::::::::mJ --
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rEa K·uziltAr.M ihnak !çın 
Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden isteyini 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu 
bir meşguliyetten yeni ve sihrimiz 
sonra, buruşuk ve "4 te bir,, pudrayı 

bir kullandı. Bir mik-yorgun yüzü 
vardr. na tisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild 
Bu yeni pudranın 

için son derece ya-
son de~ece yapı~ma 

.:ı pışma hassasına ma-
hassasıru veren f ev- lik gayet ince bir 
kalade inceliği adeti pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarınız bile şayam hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya· 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

de pyant 
bir tenle 

terütaze 
görünüyordu. 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

1 liktir. 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teşkil et-
g:ine~te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlıttında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de son derece yapışma hassasını 

veren ve fevkal!de ince olan bu 

ıihrlmiz ''4 te bir,. pudrayı kul-

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

lanınız. Neticesinden son derece 

1 

memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mü§terisiriden müesı::esemize mektup yazan· 

Jarın müşahedeleri kendiliğinden gelen en ICymeıJi c1eliilerdir: 
(Toknlon krem ı:e pudralanm. kullanmaya ba~ladığın giin· 

dcnberi cildim Twndi lcrem ve pudrasını buldu) 
Beylcrbcy ...• K. caddesi .••.• Mu 

. (Kremlerinizfo bir hafta zarfındn cildimde göstermiş oldu
ğu iyi tc.sirden miiteı·ellid memnuniy~timi i~im ve adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek •.• lb •• So ... No. 11 Ra .•• 
Mektuplarm nsılları dosyalarunızda saklıdır. 

1 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın merk~z. şube ve ajansları için lüzumu kaıdar memur alınmak üze

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

aşağı 30 dan yukan olmamak şarttrr. 
(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel memur

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

sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlanna 30, orta 
ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek 
tep mezunlanna 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesiyle müte
nasip surette ücret verilir. 

tyi derecede y:ı.bancı idili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az olma
mak üzere yübek tutulur. 

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

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Ayfün, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Diyanbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzurum, Erzincan, 
Eskişehir, G. ayıntap, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kil· 
ftahya, Gireson, Malatya, Maraı, Samsun()rdu, Uşak, ödemiş, Sıvas, Tokat, Trab-
1\()n, Van, Yozgat, ıubelerimizde 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 tstanbuldaki imtihanlara 0 rta mektep mezunları alınmıyacaktır.) 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi ver.ikalar arandığı ve nelerden imtihan yapı

lacağı yukarıda isimleri yazılı: §Ubelerimiz.den elde edilebilecek izabnamelerde gö
riilebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebil~ekleri mahaldeki banka §ubcsi müdür 
JUğilne ve Ankarada bankanın personel i1leri müdürlüğüne 18/8/1937. tarihine 
kadar müracaat etmeleri lazımdır, (4673), 
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Ayrıca: Solist Bayan 

Zeybek ve .Anad!sf u revıuııJrı ve memDeketlını 
en yüksek muslkô sanatlk&ıroarnınıdlaını 

müteşelkkU taınıoınmoş saz lhleyetn ------· 
~EYl!'llzde, kır aezlntilerlnlzde ve sair elllencelerlnlzde neşelenmek .icin 

Odeon iğneleri, halis çelikten mamul 
en mükemmel iğne olup plaklarınızı 

kat'iyven bozmaz 

•-.-..ADEMi i K Ti DAR~-• 
ve BEL GIEVŞIEKLIGDINE KARŞI 

OBiN 
·- T•bletlerı • Her 1tczanede arayınız. ~ !»osta ~utusu 1255 Hormobln J -· 

- \ 

.. AZ 
ve onClan mütevellit bat ağnlannı de· 
feder. MİDE ve barsaklan kolaylıkla 
botaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MÜMASiL MOST AHZAR. 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YAN· 
MALARINI giderir. MiDE ve BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ .• 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı dcfe
rıer. MAZON isim ve HOROS mar· 
kasma dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat bü·ı 
yük Ji§esi ekonomiktir. 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliği 

ne en tesirli hir ilaç SERVOIN 
dir. İhti}'arlara genelik yorgun
lara dınclik verir. Taşraya posta 
ile 185 kuruştt gönderilir. 
Sirkt·c-i Merkez Eczane!!İ Ali Rıu 

1 
Oöz heklmt 

Dr.Muıat Rami Aydın 
Beyoğlu . Mis sokağı No. 1 5 

1 
Tele fon : 41 5 5 3 

Pazardan maada her gUn: öğleden 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

D 
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"' Diş macununun yarattıO~ 1 sıhhat, cazibe ve güzellild'~ 
"Radyolin,, harikulade müessir liğinde parlak neticeler -: ti' 

terkibi, daima tazeliğile temayüz et- li • · kib" eÇbul -"~ 
miı ve on binlerce kitinin tercih et- yo n,, sızı ter 1 m ~~ 
tiği yegane dit macunu haline gel- misli pahab ecnebi JD 

mi§tir. Dit hıfzıaaıhhaamda ve güzel- dan da müstağni kdmJlld'• 

ADYO~ 
------···----~ 
·----------~ Her akşanı 

Memleketln en. yUksek sanatklrlarlle bl~ 

i'lE 
T A K S ı• M BeladlV• tJI 

bahçesi ti 

Tel: 43703 

"'MONOR NUREDOI~ 
AMA Jla)ıç9,.,. .. 

12 aku.stos perşembe gUnu oUynt
06

,, 
SDNNET dOQünü.TL.4~ 

' 
HER AKSAM 

., __ _ 
K.. .. . r P ı dS 

c ı:.; ... ~ 
Arap raks ve prkılan, bayan LEYLA tarafıridan AzcrbaycaJl .fi, 
ve oyunlan : faı sY 
Saz heyeti : KEMANI HAYDAR. HAFIZ BURHAN, ffJ\ 
Banço HIRANT, Kanun ISMAIL, 
Bayanlar •: BEHiCE, NEDiME, MONEVVER. LEi\f.AN. 
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1000 
MET R g~ı 

=;. Uzağı gösteriyor diye iddia e~~ 
• i metreyi vazıh ıöıteren ve modefO Af 

~u bir eıyuı o~: _ s~ll'-1 

:& JUNiOR'u tavsiye_ ~~ 
~ Sabt deposu: Galatada: Karak01 ,,..,,,. 

kak No. 5 Telelon: 43861 1'Y. 

Bu ilim getirene ytizde oo.~ 

..... , .... Yalnız 15 gün için 
1937 Modeli otomatik, gür aeıli her r8nkJi 

GRAMOFONLAR 13 Lir• f~ 
15 kuruşa · NiHAD ISIK RADrO 
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