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Türkiyenin istila emelleri yoktur 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın 

görüş eleri 
komşu devlet 

Bağdat 
Başka bir 

aleyhine gösterilmek isteniyor 
. Hariciye vekilimizin Bağdat ziyareti· I na terl<edilmesi ve ırak. t~ci:lcrin.in İran 

nı bazı Suriye ma'hfillerinin fena tefsir da alıkonan sermayelerının ıadesı. 
ettik!eri veya böyle tefsir etmek istiye- 3 - Türk hükilmcti, diplo~ma~~k yol-
rek kötü niyetle propagandaya giriştik la ve icap ederse silahla, bugunku hüklı 
leri görülmektedir. Merkezi Şamda bu- meti tutacaktır. (Hiç bir memleketin 
lunan "Arap ofisi,.nin verdiği bir takım dahili işlerine müdahale et~emek Tür-
hayali "malümat., da btınlar meycının- kiyenin şiarı olduğuna gere bu haber 
dad.rr. Bu ajans Bağdat mahreçli bir ha- yalandır.) frak, askerlik t~hsili için 
bcrınde diyor ki: Tür ki yeye talebe gönderecektır. 

"Yan resmi mahafilden s;rkan haber- 4 - jhtilaf vukuunda,frak hükttmeti, 
lcre göre, Rüştü Arasın Bağdattaki ika Musul mıntakasını, Türk hükumetinin 
~eti esnasında Türk murahhaslarile emrine fimade kılacakbr. 
~~~ tnakamları arasında vuku bulan S - Türkiye, mevzuu'bahs pakta 

• orUşırıcler şu noktalar etrafında toplan girmiyen hemhudut memlekctl~r alc~hi 
.. lrr: ne, topraklarını genişletmek sıyasetine 

·~ Arap memleketleri haricinde, 
,. ur 1.Ye, tran, Efganistan ve frakı ihti 

2 
bir §ark paktı. 

t i ~ran - frak hudutlarındaki em· 
ı-,.-1~--Ç-ın....:Şattülarabın bir kısmının jra· Irak Ba§VC'kili Hikmet Sillcyman 

Yarınki iddialı güreşlerde 

Amerikan boğası 
~~t~:R~rı~...: ..... iyonlu-k keme 

girerse, ırak hüktımeti miidahale etmiyc 
cektir. (Türkiyenin hiçbir memleket 
aleyhinde genişleme siyaseti gütmediği 
bütün dünyanın bilmesi lazımglen bir 

(Devamı 4 füıcilde) 
....................... -............................ ---: 
: i 

~HABERi . . 
l 24 1 • : l 

ı- i ;,ayılolık guJ:el reslmler ve yazı· İ 
larla dolu bir mecmuayı İ 

kapllracak mı? Gelec~k.: .. 1 
• 

nı 

Balkan. ltti]akı "devletleri askeri crkam son Bükrc§ toplantısındcı 

1 ürk iye, Yugoslavya, Ronıanya ve Yunanistan 

Erk8nı harbiye 
reisleri lstanbulda 
içtima yapacaklar 

Trakya manevraların"a Irak ve lran erkt\oı 
harbiye reisleri de bulunacaklar 

16 ağustos Trakyada yapılacak bil-

yük manevralarda 1rak, 1ran, Romanya, 

Yugoslavya ve Yunanistan büyük erka

nrherbiye reislerini bulunmaları büyük 

bir ihtimal dahilin e görülmektedir. 

Misafirlerimiz merasimle karşılana-

cakllr ve şereflerine ziyafetler verilccelt 
tir. 

Digu taraft n Bulgar telgraf ajansı· 
nm bildirdiğine göre, Balkan anlaşma· 

sı hükilmetleri erkanı harbiye reisleri 
eylUl ayında İstanbulda bir konferans 
akttldcceklerdir • 

Maddi kıymeti 750 dolar olan bir altm kemer bUtUn r Cumartesı gunu ~ 
Cenubi Amerika devletleri s, erdbest gUreş ı i okuyucularına parasız ol&rak ! Benzı· n şı· rketlerı· 

tamplyonluğunu temsi e Jyo.. i takdim edecektir. i 
Yarın, şimdiye kadar tsıanbutda s ......................................... ___ ! . lsfanbul Beledı·yesı·nden başka 

yapılmış olan güreşlerin en heyecanlısı _·_···_·· ... ··------------1 
ya~~:::::·güreşte,yalnızikimuha- Meşhur kadın su··ıu·· n Tu·· rkı·ye beledı· 
sım pehlivanın biribirini yenmesi mev- tayya recı· -
zuu bahis değil, ayni zaman beynel. 

;.~~ıbirpmpiyo•lukka .. nmak••••r. Ameliua Erhard yelerinden şikayetçi! 

Bulkumarı reklam içiıı Cenubi Am~. 
rikada yapılmış af ~lcrdcn biri 

şampiyonluk, Cenubi Amerika ser - ~ l\J!VlYl IJ< O kya. 
b~t güreş şampiyonluğudur. Ve bu lfil@Sital IJ<aıybCO d lU 
§ampiyonluğu ifade eden 750 dolar 
kıymetindeki altın kemerin de yarınki 
güreş neticesinde bir elden diğer ele 
geçmesi veya sok heyecanlı bir müba -
reze<Jen onra ayni eli ve beli muhafa • 
za etmesi ihtimal dahilindedir. 

Okuyuculanmrzm hatırlarındadır ki, 
büyUk Türk pehlivanlariylc güreşmek 

üzere memleketimizde bu!unan Cenubi 
Amerika serbest gJreş şampiyonu "A. 
merikan boğası •. Bulkomar, Bursa ve 
İzmir.de (kendi ifadesiyle "gayri mü -

(Devamı 6 ıncıcl.11) 

.. . 

Arnavutluktaki yeni Amc:~~=-.:~~!wa.w) 
· isyanın tafsiliill Dahiliye Vekili 

liUktlmetin,. harbiye nazırını değlştirmeğe Bug~n Sovyet 
l\tecbur kaldığı teeyyüt ediyor (Yazısı 4 ıüıcilcleJ Rusyaya hareket etti 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya bugün saat 13 te 
Romanya vapuriylc dost Rusyayı ziya. 
ret etmek üzere seyahate çıkmıştır. 

. 
'{)(t,tf,(l.'k1Mk-M ?;atan ita l11<m oop11nmım 

Şükni Kayaya bu seyahatinde Parti 
Genel merkezi azasından Rahmi ve say
lav doktor Şukrü Osman refakat etmek 
tedir. 

( D va mı Is tıncüde) 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Genel Kurmay Baş_kanı "Fevzi Çak • 
mak dün a'kJamki trcnfe Ankaraya ıit· 
mi tir. 

(Y a,zı.,ı 4 'ihwu de) 

.: 
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2'if Siq.a.sa: Tetkikler: 

Çankaya 
ve 

Kremlin ••• 

lç Baltanı ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü ıKaya'nın Moıskovaya hareketi. 
ni, Türk milleti ile Sovyetler Birliği 
milletleri arasında mevcut dostluğu 
layık plduğu kıymetle göze vurmak 
ve bütün ehemmiyeti ile bir daha te
barüz ettirmek için mes'ut bir vesile 
addediyoruz. 

Milletler arasındaki siyasi münase. 
betlerin tarihinde bir e§ine raslanmı. 
yan, diplomasinin malüm, muayyen 
ve materyalist ölçülerine tamaıniyle 
yabancı olan bu dostluk, anzi inhL 
zamların mukadder, mev'ud ve sakını. 
lamaz gibi gösterilen haksız neticeleri 
karşısında bu milletlerin ayni azlınle, 
ayni büyük ve romantik cüretle şah
lanmalarmdan 0.oğmuştur. 

Bu şahlanmalar umumi liarb sonu 
ve mütareke devri dünyasının en iğ. 
renç ihtiraslara mahşer olan sefil sat
hı üzerinde iki milletin, iki efsane ta. 
yr gibi, boy gösterip, birbirini görme
sine biribirine hayran olmasına im. 
kan vermiştir. 

Kemalist Türkiye Sovyet milletleri. 
nin kahramanca kalkmışlarma. karşı 
olan hayranlığını izhar için ne :Vran
gelin denize dökülmesini, ne Amiral 
Kolçakın bir Sibirya istasyonunda 
kurşuna dizilmesini, ne de Denikinin 
son ümitlerinin boşa çılÖ:nasmı bekle. 
miştir. 

Lcninist Rusyanın da yine tıpkı 
böyle bir erkekçe ve asil hareketle 
Türk milletinin istiklal davasma sa
rılışındaki hakkı tanımış olduğµnu, 
Türk inkılabının, karşısına dikilen 
dehhaş tehlikeleri ve kudretleri tosla. 
masmdaki bü~ kahramanlığı olan.. 
ca kıymeti ile kavramış olduğunu, her 
suretle yıprandığı sanılan bir devirde 
Türk milletine inkılab, ihtilal ve istih. 

as şahlanışında şahsile ilk ve en büyük 
misali vermiş olan Mustafa Kemali 
anlamak, ona hayranlığını izhar et.. 
mek ıçin istila ordusunun Akdenize 
dökülmesini beklemiye lüzum görme. 
diğini iyice hatırlarız. 

Türk milleti ile Sovyet milletleri 
arasındaki dostluğun materyalist dip
lomasi sarraflarının hesaplariyle anla. 
şılamıyacak derecede bü:yük olduğunu . 
tekrarlamak isteriz. Bu - dostluk çok 
maveraidir. Zira biribirinden maverai 

Nizamettin Nazif 

olan iki kahramanın eseridir. Bizi A
tatürke ula~tıran merhalelerden biri 
olan Mustafa Kemal, bugün 190 mil. 
yonluk bir insan denizinin saygısı or. 
tasmda vatan ve mezarı dünyanın her 
tarafına dağılmış başka ınsan mil. 
yonlarının kabesi haline yükselmi~ 
bulunan Leninin şahsan hayran oldu. 
ğu bir fevkalbeşerdir. 

Bu haliyle Leninin Moskovadaki 
mezarı Türk milleti ile Sovyet millet
leri arasındaki dostluğu Sovyetler tiL 
kesinin en büyük merkezinde parafe 
eden muhteşem bir mührü andnır. Ve 
dünya ortasında gösterdiği müstesna 
boyla Atatürk, bu dostluğa; şimdi, yal 
mz yaptığı bir esere inanan san'atkar 
gibi değil, ayni zartıanda, kıymeti bi. 
linmiş, enerjisi takdir edilmiş ve sa. 
dakatine hayran olunmuş bir dostun 
vasiyetnamesine hürmet etmek mana. 
siyle de sadıktır. 

Kendisine muasır olmak bile başlı. 
başına bir gönül ferahlığıyken, deh
rin bioo Önder olmak taliini 
ni de bahşettiği Atatürk, "Mustafa 
Kemal • Lenin" anlaşmasına Türk 
milleti tarafından gösterilen samimi 
alakaya, Leninin öltimünden sonra da 
Sovyet milletlerinde aynen iştirak e. 
dilınekte olduğu kanaat ve emniyetini 
bizde arttırmaktır. Bu itibarla TürkL 
ye iç ve dış bakanlarının Moskovayı 
ziyaretlerinde biz, bu ziyaretin bütün 
resmi zarf ma rağmen tam bir dost 
teklifsizliği görmekteyiz. Zira Krem. 
!inde şimdi, Sovyetler Birliği adını 
taşıyan büyük ıdost devletin kumanda 
manivela.Iarı Leninin düşüncelerine, 
Leninin eserlerine ve iştirak ettiği 
eserlere en sekter bir ihtimam göste. 
ren ve hadiselere Leninin görüş zavi. 
yesinden bakmaktaki ısrar ve hassa. 
siyeti herkesin açıkça malUmu olan 
Yoldaş Stalinin elinde bulunmaktadır. 
Yoldaş Stalinin Türk dostluğunu 

ötedenberi bütün Sovyet ülkelerinde 
kazanmış olduğu yüksek kıymetle mü 

. talea etmekte olduğuna emniyetimiz 
vardır. Zira Lenini tanımış olanlar 
Lcninistliğin bir parça da Kemalizme 
çok sekter ve çok saygı gösterir bir 
dost olmak manasına geldiğini bilir. 
ler. 

Nizamettin NAZiF 

iki mühinı sıhhat 
meselesi ve ... 

Bir beyhude korku ! 
Vazaını: Karadavut 

Sıhhat vekilinin son beyanatında şöyle bir 
etimle var: 

''llaatalık çıkan bazı evlerin pek fena. ~rt 
lar altında olması, abdeııthaııclerle mü!}t.erek 

kuynlarm J;ÖrUlrof'!ll hastabğm slrayetind! 
bwı1arnı dıı bir rolU olduğu fikrini vereblllr . ., 

:Veldlin bu sözlerini okuyunca emri altın 
dakl Sıhhat memuru doktorların abdestha 

nelere ke.rşı nasıl olup da. lıAIA. bu derece 
ltkayd ka.labildlklerinl dUşUndUm ! 

Faraza Sirkeci rıhtımında 

kahvenin tam yanı başında 
bU.f{1cek bir 

açık ve pis bir 
umuml ha.Hl bulunmasına hiç bir sıhhat mU 
fettl§lnln ıtıraz ettiği yok. 

Bahsettiğim hata. o kadar pistir ki tram 
vayla geçerken bile insana tiksinti veriyor. 

Eğer bu halA. daha evvelden orada ld1yse o 

kahvenin açılmasına nasıl mUsaade edilebil 
ml§tlr? Yok, kahvenin orada kalması 16.zım 

&ellyorııa neden bu berbad halt kaldınlmı ,..., 
Balkm lıurnu dlblııde ••kahvecinin bar 

d1Jr!a1"111dım. ffncaıı!armdan fk1 metre ötede 

~ karargtıt kurmu§, klmsenln umurunda 
değil. 

Bu fellketıl manzaranm bil' aynına. de. 

Harbiyede tesadü! etmek mUmkündUr. Tram 
vay durak yerindeki umum! hal!nm bir ka 
t"I§ ötesinde de gene kahve vardır. Acaba bu 
§ehlrdo umumt hata. yapılacak yerler ını iyi 
seçilemiyor, yoksa kahvelerden umumt haUl 
larm gözllkml"sl OOd.11 bir ihtiyacı mı tatmin 
edl~or? 

Sıhhat vekilinin sıhhat mü!etti§lerine dik 
l<at tnvslye etmesini istemek yerinde olur. 

Bir beyhude korku ı ? 
DUnkU akşam gazetelerinden birinin ikin 

ci eayfasınde. (Dı§ ııiyasa) sütununda Almaı. 
yadan yükselen Uç ses adlı bir yazmm ,u 
cUmlelerle blttiğ"ini gördUm: 

"O halde ne olacak'!' 
Almanya mal<'ıadma biran evvel erebllmı-k 

için ne yapacak "l'alnu Avnıpanm değ!!, 

biitUn dllny:mm beynlnl burgulayan ınuam 

ma!,, 
Bu arkada.şr §U hakikatten haberdar etmek 

isteriz: 
"1- Almanyanın ne Avrupayı ne de dUnya 

yı dl\şUndUren bir muammalı tarafı kalma 
mıştır. Yani Alman muamması çoktaaaan 
halledilmiştir.,. 

Kara DAVUT 
(Devı.ımı 4 üncüde) 

işçiler için 
iş bulma teşkilôtı 

Vaz.alfi'l: Münir Evı inyol 
Kanunda §ekilleri yazılı: iş verene 

kar,1 iğfal, tecavüz, uygunsuzluk, teh. 
dit halleriyle, 

İş yerine sarhoş gelmek veya ispir • 
tolu içkiler getirmek, emniyeti suiisti • 
mal etmek, hırsızlıkta bulunmak, mes • 
leki sırları ifşa etmek, üç günden fazla 
hapisle cezalandırılıp cezası tecil edil • 
miyen bir suç işlemek ve, 

Kendi kastinden veya derbeder yaşa. 
yışından veya işret iptilasmdan yahut 
suc sayılabilecek bir hareketten doğma 
!.Ji; hastalığa veya arızaya uğramak ve 

(izinsiz veya meşru bir sebebe istinat 
etmeksizin ardı ardınca itti gün veya 
bir ayda iki defa ber hangi bir tatil gü
nünün ertesi iş g:inleri ve yahut bir 
ayda ceman üç iş günü) işine devam et
memek, vazifesini ifadan ihtara rağmen 
imtina etmek, işin yolunda şlemesini J 
bozacak hareketlerde bulunmak, kasti "'~n_W'tbah ~sc ve f b ·1.- d 

. .. .. d · · -:.""" çe ır~ oam a rırv..ısın a 
veya ağır bir ihmalı yuzun en ışın em.. i ·ıer 

• • ,3·· •• k on §Çt niyetirtı tehlıkeye .uuşumıe veya 
güru:ik ücreti tutariyle ödenemiyece:= 
bir hasar ika etmek. (Madde 16). 
Yukarıda sayılan hallerde akdi der • 

hal bozarak i§çiyi bırkmak hak ve sa • 
hiyetinin kullanılabilmesinin müddeti, 
iş verenin bu hareketleri (iğrendiği ve
ya bu hareketlere uğradığı günden iti • 
baren altı iş günü olup, bu altı iş günü 
içinde akit feshedilebilir ve işçi btrakı. 

labilir. 
Muttali olma ve uğrama üzerinden 

altı iş -günü geçtikten sonra akit bozu -
lamaz. Yani işçi bırakılamaz. 

Yukarıda sayılan hallerde işçiyi 'bı • 

rakmadan haklı taraf ayrıca dava aça • 
rak hakimin kestireceği tazminatı dahi 

alır. (Madde 17). 
XVII - Ayrılışta •ilcret tediyesi hak

kında şu kayıtlar vardır: 

A - İş bitince veya akdin feshinde 
Ucretin derhal vc.-tam olarak ödenmesi 

,.mec.burldir. (?tıadôc 20). 
B _İhbar mühletine riayetsizlikte 

bu -ı;nühlete ait ücret tam verilir. (:Mad • 

de 13). 
C _ İşin bir haftadan fazla tatilini 

mucip mücbir sebepler hadis ol~r. d~ 
işçi ayrılma hakkını kullanırsa .bı.rı.nc~ 
haftalık beklemenin yarım ücretını ışçı 

alır. 
D _ Bir haftadan fazla müddetle iş. 

i i ic:lemckten meneden mücbir se • ç y :ıı • • •• b 
bepler 'hadis olur da ış veren ışçıyı ı • 

kınak hakkını kullanırsa işçinin de • ra . . i 
vam etmediği müddetin yalnız bırınc 
haftasının yarım ücretini işçi alır. 

XVIII _Ayrılışta alınacak tazminat 

bakında ~u kayıtlar vardır: 
A - İş verenin ihbar m:ihleti?e ria. 

yetsizliğinde işçi bakimin kestirdiği 
tazminatı alır. (Madde 13.) 

B - (Müddeti belli oıın_ı.yan işler.de) 
beş seneden fazla ç;uışmış bulunmada 
işçi beş seneden fazla olan her tam iş 
senesi için on beş günli.ik ücret tu • 
tarmda·tazminat alır. ?vfadde 13). 

C - Dilenirse, akdin derhal feshedi • 
lip işin bırakılabileceği hallerin (3) ün. 
cü numarasında yazılı kısımdan dolayı 
işçi hakimin kestireceği tazminatc alır. 
(Madde 15). 

XIX - Her hangi bir suretle olursa 
olsun işinden ayrılan işçi, işin nevini, 
mahiyetini ve müddetini gösterir bir 
iş şah~etnamesi almak hak~a malik .. 
tir. Yani ayrılışında işçiye ış şahadet -
namesi verilmek mecburidir. Bu husus 
ta kanunun 31 inci maddesine daha baş
ka hükümlerde konmuştur. 

C _İşçiye kazanç. hukukundan baş. 
ka ayrıca temin edilen menfaatler de 

şunlardır : . 
A - Hususi iş ve iş.çi bulma ıdare -

hanelerinde iş dairesi tarafından kont
rollü musaddak tarifeler bulundurula -
cak ve bu tarifeler yazıhanelerin.de her 
kesin görebilecegi surette b:iyük lev . -
halarla iln edilmiş olacaktır. (Madde 
67). 

(Hususi iş ve işçi bulma idarehaneleri 

kanununun tatbikinden itibaren üç se
ne sonra kapatılacaklardır. Yolsuz ha • 
reket edenler üc sene bitmeden kapa -
tılacaklardxr. Madde 66.) 

B. Muhtelif iş ve san'at gruplarına 

mensup iş veren veya işçiler tarafından 
kendi aralarında veya muhtelit olarak 
tesis edilmiş olan ınesleki teşekküller 
tarafından, 

Veya umumi menafie hizmet eden 
cemiyetlerce , 

Veya sırf hayır işleriyle uğraşan ce. 
miyetlerce, 

Açılan iş ve işçi bulma teşkilatlatı • 
run görecekleri hizmetlere karşılık i§
çilerden her hangi bir ücret almaları 
yasaktır. Madde 68. 

C - Kanunun tatbikinden üç sene 
sonra iş dairesi içinde kurulacak olan 
devletin resmi iş ve işçi bulma teşkilatı 
da işçilere ücret mukabili olmaksızın 

iş bulacağı gibi bu teşkilat vasıtasiyle i-ş 
bulmuş olan işçiler çalışacakları yerle
re giderlerken <!evlet nakliye vasrtala _ 
nnda ücretlerde yüzde 50 tenzilatla gi
derler. (Madde 63, 5.4, 71.) 

II - İşçi •Ücretlerinin ayda 30 liraya 
kadar olanının haczir başkasına .devir 
ve temliki caiz değildir. Ayda otuz li
radan fazlası hacze, başkasına devir ve 
temlike tabidir. 

Ancak iaşe ve nafakası kanunen işçi 
üzerine düşen aile fertlerine tahsis edL 
len meblağlar yukanki fıkra hükmüne 
tabi tutulamaz. Yani otuz liradan fazla. 
dan4değil de otuz liradan bile kesilebi -
lir. (Madde 23) 

III - Kanunun 27 inci maddesinde-
ki ekonomanm lüzum ve mecburiyetleri 
de i~çi1erin nef'inedir. 

IV - Kanunun tatbikinden üç sene 
sonra iş dairesi içinde kurulacak resmi 
iş ve işçi bulma teşkilatının iş ve işçi 
bulma işlerinden başka olan şu vazife -
leri de işçiler için pek ehemmiyetlidir: 

A - Her türlü ekonomik işletmelerle 
serbest san'at ve hizmet mahiyetindeki 
diğer bütün işler hakkında maltimat 
toplayarak iş arz ve talebini intizama 
bağlamak. 

B - İşçi W:retlerinin inip çıkmasını 
takip ederek ve işçi ücretlerinin inip 
çıkmasnu geçim şartlarındaki pahalılxğa 
göre mukayese ederek içtimaı sıkıntıla. 
rın önüne geçecek umumi veya bir mın
taka veya bir belediyeye ait ted\:::!er 
tesbit edip bu tedbirlerin tatbiki çare • 
!erine baş vurmak · 

C -İş mukavelelerinin akdine vası. 

ta olmak. 
ç - İşçilerin mesleki terbiyelerinin 

yükselmesi ve ehliyetli (kalifye) işçi 
yetişmesi için gerekli tedbirler üzerin
de faaliyette bulunmak. 

D - Ve bunları bir ücret mukabili 
olmaksızın yapmak. Madde 64. 

Hülasa: Görül•:iy:or ki iş kanunu işçi 
sınıfının her türlü hak ve menfaatlerini 
tamamiy1e temin ederek bu smıfr terfih 
ve ihya etmiştir. 

işçi de buna karşılık yurda eve devle
te karşı bir vazife, bir borç altına gir • 
miştir: İşin.de disiplin, yani zabtü 
rapt içinde ve azami ve en iyi ve~imler 
vermek suretiyle çalışmak işçiye bir 
yurt borcudur. Yalnız hakkım aramağa 
bakmamalı vazifesini de yapmalıdır. 

Münir Evrinyol 
-SON-

(Bu serinin ilk makalesi 28 Hazi
ran tarihli saymıızda çıkmı§br.), 
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Samimiyet 
FİKİRLERİNE uynuyan sözleri 

tam bir sükiınetle dinliyebi. 
len insanlardan pek hoşlanmam. Kar .. 

§Isındakine kızsın, onun kalbini kıra. 
cak §eyler söylesin demiyorum; fakat 

şahsa hücum et.nieden de fikirlere hU. 

cum etmek, onların yanlış, zararlı ve.. 

ya budalaca olduğunu ileri sürmelC 
kabildir. Bunu yaparken coşacak, si. 
nirlenecek olursa hoşuma gider; çün .. 

kü bu hareketi ile, fikirlerine gerçeK. 
ten bağlı olduğunu, onları şahsının 

bir parçası saydığını göstermiş olur. 

Siz benim kanaatlerime aykırı iddia· 
larda bulunacaksınız, benim güzel de,. 

diğimin çirkin olduğunu söyliyeceksi .. 
niz de ben sizi soğuk.kanlılıkla dinli. 

yeceğim, size akademik münakaşa ka;.. 

idelerine uygun bir surette cevab ve.. · 

receğim, öyle mi? Ama benim hisle
rimden, ahlfilamdan şüphe ettiğiniz{ 

söylerseniz sinirlenınemi, kızmamı ma. 
zur görürsünüz. Benim fikirllrim, ka. 

naatlerim de bence hislerim ve ahıa. .. 

kım kadar mukaddes değil midir? 

Kendi kanaatlerinin aksi fikirler! 

tam bir sükunetle dinliyebilen adam 
ya kanaatlerine, yahud karşısındaki. 

ne ehemmiyet vermiyor demektir. Ya.. 

ni söylediklerine t~ içinden inanmıyan 

veya mağrur bir adam ... Öylesi sevile.. 

bilir mi? Hani Tevfik Fikret'in "Za• 
vallr evet!" diye bir manzumesi var .. 

dır, onda muhatabını pek budala bul· 
duğu, kendisile münakaşaya JayılC 
görmediği için sözlerine, "Evet" dedi .. 

ğini anlatır. Ne yalan söyliyeyinı ?ı 

evet'in o cinsinden de hoşlanmam :ı 

karşımızdaki adamın acınacak derece.. 
de budala olduğunu bilsek bile, sami. 

miyetinden eminsek, fikirlerinin yan.. 
lış olduğunu anlatmağa çalışmalıyız.. 

Anlamazsa kabahat bizde olmamalı· 

dır; biz eJ_!mizden geleni yaprqfl.lıyız:ı 
,hunu lno.an ,..,ö.1._..____ 1 ... --- ,_ ... '--"• •t 

vazifesi bilmeliyiz. Tevfik Fikreti'in 

anlattığı şekilde: "Evet'' diyenler
başlarının rahatını, fikirlerine tercili 
edenlerdir. 

"Samimiyetinden eminsek,, dedim; 
emin değilsek münakaşaya lüzum 
yoktur, yanından çekilir gid~riz. 

Şahsa hücum ile fikirlere, iddialara. 

hücum büsbütün ayrı şeylerdir. Şah.. 
sa hücum, fikirlerin münakaşasını bı· 
rakıp muarızımızm hususiyetine ka .. 
rışmak demektir. Bu, fikirlerini müda. 
faa edemiyeceğini anlamış zavallı. 

nm harcıdır. O sinirlenmiş, kızını~ 
değildir; içi yanıp intikam hevesine 
kapılmıştır. 

Nurullah AT AÇ 

Tarlanın biçilmesi 
75 hektarlık bir tarla 5 erkek ve 5 çocuk 

tarafından gUnde 9 saat çatışmak şartile 20 
gUnde biçilmektedir. Eğer ellmlzde 8 erkek 

ve 2 çocuk tarafmd~ ayni şeraitle biçilecek 
25 hektarlılı: bir tarla olsa kaç gün sUrer. 
Unutmayın ki bir çocuğun bir erkeğe naza 
ran yarI işi yaptığı hesaba kaWmalidır. 

Bu bllmecemlz mtlkAfatlıdır. Halledenler 
den iki kişiye hediye verilecektir. Cevap!arın 
9 temmuz tarihine kadar yollanılması la.zım 
dır. 

Hendese meselesi 
26 haziran tarlhll Arap saçının hallidir. 

AB kutrunu çiziniz. 
AB kutrunu dört mUsavi 
kısma taksim ediniz. 
a,b,c .. Aa, Ab, Ac, ku 
turları üzerinde yarırr " 
kuturlar çiziniz. Diğer 
taraftan da aB, bB, ve 
cB üzerinde ayni işi ya 
pmız. Bunun ne kadar 
basit olduğunu gördünüz ya! 

Bu bilmecemizi halledenlerden hediye ka 

zanan tkl kişi şunlardır: • 
ı - Cankurtaran mahallesinde İrfan Yal 

çın, 2 - Sullana.bmett~ Yerebatan mahalle 
sinde A. Tunce.v. 
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Kendimizden gösterdiğim bu mi
sal?en sonra, Sovyet rejimine kar
şı, .ıktısaden sıkışık kapitalist devlet
lcrın duydukları düşmanlığı anla· 
tnak pek kolaydır. 
k 

1
• Or.a niçin kızıyorlar? Cihana in. H ap tohumları saçacak diye mi? 

b"~yı~! Ç_ün.~ü esasen Stalin'in böyle 
11 nıyetı gorünınüyor. O eski yırtı

~1 kı~ıl. ku~ şimdi beyaz bir sulh gü
ercını olmuştur. Olsa olsa faşist 

atmacalarının şikarı olmasından kor 
kulur Ve h · ı · · · arıs avcı ar, onun etının 
ııe lezze•t l v 

1 ' e o acagını tasarlıyarak tat 
ı t I v ' 

1. at 1 agız şapırdatıyorlar, bıcak bi-
ıyo~ar, t~lihat hazırlıyorlar.:. 

.• on gunlerde Sovyet Rusyada 
dahılı tezebzüble ld v •• ''Id"" 1-? l · r o ugu goru u. 
b~~ e kızılordu kumanda heyetinden 
rt~~k b.ir kadronun başına gelenle
.. .grenınce, sağ ve sol komşuların 
Trr:ııt ve İştihalan büsbiitün kabardı. 
f,.,arr:ı fırsat! dediler .. Sovyet müda
ua c b . ke 

1
.en erı parçalanınca, bu sert di. 

11 ~ ~: .ma~fazamn içinc!en kimbilir 
'-Ztz hır et çıkacağı düşünülüyor. 
1 e?"ız t . . k b"l' . - e -= ı tıra a ı ıyetı ... 
F'ilJ-: 1 ·ı . ~ ' n ;ı m, Andre Gide anlatmr-

• '1, 111 u ... 1ı1 • R .. h Ik "h ti . ..ı'" • us sanayıı, a ın 1 • 

c 'l,:-::ı r="betinde mal yetiştirmekten 
· ., ıtza} .. ı 
ta h ;~.1ş, yuz erce kalem ihtiyaç 
. n angısıne tekabül eden bir mal 

P1Yasa d'I" b . . Ya arze ı ırse, irkaç saatin 
ıcınd l· l" d • e ,npanrn e ın e kalıyormuş. 

Ah böyle bir memleketi kendine 
mahreç etm k "S" .. .. 
ı e ···· urumu çok mal-

c an tat)" dı O ' I'k ~ ne var r? ' şair Nazım 
1 ı;ıetın kaybolmuş bir şiirinde 

ıtasvır edildiği gibi "Baldan da tat
rdır !,, 

I· Almanyadaki antibolşevist hare· 
~etlerden Amur nehri kıyılarındaki 
~rt· ~t'\!~~~.-...-- 1 .. ~,1~. h;; .. 1;" h,, ' --- - ----- ------ --
ırsat beklemeleri ve hır cıkarma te-

':bbuslerini İşte Rusynnın bu iktisa
dı hususiyetiyle izah etmelidir. 
b H~r yerde müşterinin alıcılığı iş

a halındc ... Yalnız 180 milyon mii~ 

Nı:rıwsmaniyc canı.;inhı nv?usımd.a ağ~ç gölgc~iıı.ifc uyııyan bir dilenci ve ayni scmt'tc u:r 1.om:.1: 1.'<tpıwu'a d:.ı:c_ 
ncıı başlxı bir mcs·c.'.dfl§1! ... 

lslanbul konuşuyor! C Nur uosrnaniye : .2) 
___ ............................. =-:aı--c:=-

Belediye Nuruosmaniyeye 
itina etmelidir 

Vezirh 3n denen geniş caddede halk 
yaya kaldırımdan yürüyemez! 

İstanbulun en güzel mevkilerinden 
birisine yerleşmi ı olan N uruosmaniye • 
nin geniş ve ağaçlıklı caddeleri, büyük 
çarşısı, güzel camisi hep bakımsızlık 
içinde bunalıp kalmıştır. 
Meşhur şiracının önündeki yoldan 

Nuruosmaniye camisine doğru yürü -
dük. 

Burada her şey sakin ve intizam için
de idi. Ağaçlı yol bitip te cami kapısının 
önünden sola döndüğümJz zaman, sem 
tin çarşısı olanbüyük Vezirhan cadde
sinde, ilk dertlerle karşılaştık. Seyyar 
esnaf, dükkancılardan bir kısmı, işpor • 
talarla, küfeler yaya kakhrımını tama -
men kapamışlardı. 

insan burada, mutlak cadde ortasın
dan g:tmek mecburiyetinde kalıyordu. 

Yer tasavvurun fevkinde, pis, çürük 
vem~ler, kirli kağıt parçaları içinde 
idi. 

Biz bu hale hayretle bakarken, iki 
genç yanınuza sokuldu: 

- Bu daha bir şey değil, dediler. A
sıl siz akşam üzeri gelip te, buraları, pa
zar kurulduğu zaman görmelisiniz. Pis 
likten, patırdıdan y•:.irüyemezsiniz bile .• 
Anladım ki gençler daha bir şeyler 

anlatmak istiyorlar, fakat benden cesa -
ret almak istiyorlardı: 

- Peki, dedim. Başka ne dertleri 
var, buranın, bize h1tfen anlatın ve gös

terin. 
Yüzlerinde bir memnuniyet belirdi. 

Evvela b:risi, sonra, diğeri uzun anlat · 

tılar: 
- Aman efendim, bu dilencilerden 

çektiğimiz diyorlardı. Bilhassa camiin 
içi dilenci doludur. Hele buraya bir ya • 
hancı gelmiye dursun. P.emen etrafını 
alırlar. Adamı serseme çevirirler, para -
da para diye yakasını bırakmazlar. 

Bu iş senelerdenberi böyledir ve se
nelerdenberi bir çaresine bakılmamış -
tır. Sonra d :lencilcrden başka, seyyah. 
]arı rahatsız eden bir şey de kendileri.. 
ne seyyar antika satıcısı süsü vermek
te olan bir alay Musevidir. Bunlar ya; 
hancı gördüler mi, ellerinde binbir çe. 1 
şit eşya, biçareler:n peşine takılırlar, ' 
adeta zorla satarlar. Ben hazan bir sey. 
yahın etrafında bunlardan 30 - 40 ta
nesinin toplanmış olduğunu gördüm · 

· Vaızaın : Haberci 

........ -

n. 
~·: 1. 

Nıcruc.smaniyedc yıkık bır fırının h~ rabesi şimdi mezbelelik ofo.uştıır 

S"m 'i:ı gc1ı:lrri, HabcrdyF. sol-.11.:ta.l;ı 
/ağını wkar.tlarıııın s:l~ sık tcmi::lc11: 

111,.d:ği için koku 'ar Ç1l.ardığ111dan 
*il:c:yct ccl:yorl.rır 

ğaçlar altına uzanmış uyku kestiriyor • 

du. 
Bunların biraz ötesinde, carşıya çı -

kan kapı cihetinde, iki çingene kadını 
bir ağacın gölgesinde sepctler:.Oi açmı§
lar bir şeyler yiyorl&rdı. Yanlarındaki 
kapının ara yerin.:ie ise b!r Arap knrısı 
avuc~nu açmış, gelenden geçende~ pa
ra istiyordu. Bütün bun!ara leke sabu- 1 

tereceğim. Lütfen beni takip edin:z. 

O önde, biz arkasında Vezirhan cad

des=nin Nuruosmaniye caddesiyle bir 
tiştiği yerine kadar geldik. Az bir şey 
daha yfü•:idük. 

O zaman rehberimiz durdu. Eliyle, 
yolun ken:ırmdaki bir Hiğım iskarasını 
gösterdi. 

. - İşte, dedi, buraya biraz su döktü. 
nüz mü, tahammülsüz bir koku vayıl _ 

mağa başlar. Gördüğiınüz ıskara ma -

hallenin tem'.zliği, rahatı için yapılmış. 

tır, amma, §İmdi daha ziyade bizi rahat
sız ediyor. 

Belediyenin bu ısl:araları temizleme. 
ğe mahsus otomobilleri var. Fakat bun 

lar o kadar seyrek geliyorlar ki, ihtiya

ca kafi gelmeden Çok uzak kalıyor!ar. 
:Cu otomobiller semtimize şimdiki gibi 

2-3 ay.da bir uğrayacağına, meselli 

lJ-15 günde bir uğrasalar, biz bu dert. 
ten tam:ımen kurtulacağız. 

Nuruosmaniyede rastgcld:gimiz dert

lcrde işte bunlardan ibaretti. Çok güzel 

ve rahat bir semt olmağa tamamen mü. 

sait olan İstanbulun bu gfü:el köşf'sini 
bakımsızlık ve Jakay<li yüzünden bugün 

çok dertli yerleri arasında saymak zııru 
retinde kalıyoruz. 

Fak~t belediyenin göstereceği az bir 
itina ile buranın derhal ıslah edilebile-

ceğine hiç ~ü(X1em olmadığını da yazı

nu bitirmeden buraya kaydetmek iste -
rım. 

:::s 
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TAN' da 

Dahlllye Ve~llin:n seyahati 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek

reteri Şükrü Kaya bugün Moskovaya. 
hareket ediyor. Tahranda bulunan 
Doktor Te\·fik Rüştü Aras da oradan 
Moskovaya gidecek, iki vekil ayın 12 
sinde :Moskovada buluşacaklardır. 

'l'ürk _ Sovyet dostluğu her iki 
memleketin dünya dolu müşkülatla. 

çarpıştığı çetin günlerde başlamıştır. 

Senelerce müddet her türıü vak'ala.. 
rm ağır imtihanından geçmiştir. Her. 
iki memleket karşılarındaki müşkUI .. 
lt;i yenmekle kalmamışlardır. Az za. 
man içinde her ikisi de, düny:ı.nm 

sulhuna ve istikranna fiili surette 
hizmet cdbilecck bir mcvk'c çıkmış.. 

: lardır. 
Milletler C<!miyetini samimiyetle 

benimsiyen iki memleket sıfatile Tür .. 
kiye ile Rusya arasında samimi dos~ 
!tık, sulhün fn müsbet ve kuvvetli 
unsurlarından biridir. 

Bu dostluk iki taraf için tabii bir 
haldir. Arada sıkı bir dostluk vardır. 
ve daima mevcut kalacaktır. Fakat: 
bu münasebeti her vesile He bir kat: 
daha kuvvetlendirmek ve tazelemeK; 
her iki memleketin yalnız biribirleri.. 
ne karşı değil, müşterek ve samimt 
hıldimleri bulundukları suJh idealine 
karşı da bir vazifeleridir. ~ 

İşte doktor Arasla Şükrü Kayanın 
Moskovada meşgul oalcaklan vazifo~ 
böyle bir vazifedir. Moskovada~i te.. 
masların, bu bakımdan çok faydalr 
neticeler vereceğine ve sulh cephcsin .. 
dt.:ki birliği koruınağa büyük bi,r ölçü. 
de amil olacağına hiç şüphemiz yok. 
tur. (Alı met Emin Yalman) ( 

KURUN' da: 

Moskovaya yapılan 
ç:tte seyahnt 

Türk - Rus dostluğunlJ.Il en esaslı: 

bir hususiyeti "kara gün dostluğu., ol. 
masıdır. Kara giln dostluğu ise dünya. 
şartlarına, siya.si hB.diselcrin cereyanı .. 
na göre her gün renkten renge giren 
dostluklardan olmaması, her şeye rağ 
men her vakit ayni şekli, ayni samL 
miycti muhafaza eden bir dostluk bu .. 
lunınasrdır. Ve hatu1 müşkUl zaman. 
Iarda kuvvetinin, ve kıymetinin art. 
masıaır. Onun için son gilnierde Türk 
Hus dostluğunun zaafa uğramış oldu .. 
ğunu sananlar varsa bu seyahat ilEı 
bir defa daha aldanmış olduklarını: 

görecekler, nnhyacaklardır. 

TUrkiye ile Sovycllcr Birliği ara.. 
smda hiçbır menfaat ihUlılfı yoktur,. 
Fa1.la olarak, Avrupa sulh!.mün orga. 
nize edilmesi noktasından tam bir fi. 
kir anla~ması vardır. Nihayet Türk .. 
Rus teşriki mesaisi bugünkü Avrupa; 
sulbü için de b~lıbaşma bir kıymet.. 
tir. Şimdiye kadar birçok fiili misal. 
ler ile teeyyüt ctm"!:! olan bu hakika .. 
tiren vüksek bir sesle bütün cihana: 
karşı h:ıykırmak bizim için bir vicdan 
zcvl;:i ve b:r insanlık vazifesidir. 

(Asım U3) 

CUMHURJYET'te: 

Denizi seve!lm 
Deniz sporlarını dn deniz 'Şiirleri 

kndnr scvelıın. Adaledcn zekaya gi.. 
den en gıi~l yolu denizde bulacağız.. 
Yoksa bunlar, insan denilen bütünün 
iki yüzli değilmiş gibi, blribirlcrine 
hep uzaktan ve yan bakac<lklardır. / 

(Pcya•11i Safa) 

Yabancılar burayı gezmeye geldikleri 
zaman bizi çok utandıran bir mesele de, 
bazı seyyar satıcıların, bilhassa seçmiş 
gib:, en fena, en çürük malları tam ca -
mi kapısı önünde satmalarıdır. Burası 
seyyahların yol üstü olduğu için, ya -
hancılar belki de hepimizin böyle ~:irük 
~eyler yemekte olduğumuz kanaatine 
varmaktadırlar. 

nu, fındık, frstık gibi şeyler satan bir ı HABERCi 
kac seyyar satıcıyı da ilave ederseniz. ()eniz k 8z8s1 
Nu.ru:>ı:r.;:ıniye camisinin avlusuncaki ı--~-------------ı 1 Balıkçı Ahmcdin idare3indeki ~ 

Böyle konuşa konuşa camiin avlu -
suna girmişt'k. Sol taraftaki eski med
rese binası, fabrika yapı~m·ştı. Yanya. 
na iki bahçe vardı. Bunlardan birisi 
bakımsız, birisi de yeni yen: düzeltil -
mişti. Avluda sıra sıra bir kaç cilenci 
oturmu . kısmet bekliyorlar!. Bir kac 
tanesi de, iç taraftaki meydanlıkta a -

teri mal almnğa amade ... 
F a~ist!rrin kazan kaldırması bu 

yüzdendirJ 
; Va • NO) 

garip oanzarayı kolayca tahayyül ede- D •. k kat ' 1 dal dün gece Saray burnu açıkların .. 
bilirsiniz. Arkadaşım Ali butc::ia 1.ıir kaç • dan geçerken sc:.,ze yüklü bir motör 
rc::i;n aldıktan sonra, çar-ı knpısın • w ıcı:;:m:::ıı 1 çarpmıR, sandal parçalanarak batmış. 

Mahallelerinizde gördüğünüz 
dan çıktık, camin arkasın:ian kılıççılnr . tır. 

bütün eksiklikleri, bütün 11ıil<ayet denen dar ydun dökmec: dük!ranh ı ö ~ Sandalcı Ahmet boğulmak üzerey. 
nünd"n <lolnrtık. B~rb1t bir m:zbeleli - lerini.zi, yapılmasmı isterliğinİ7 kcn kw'i.arılmıştır. 

şeyleri, canın:zı sıknn hudi::e~eri 
g~in önl"nde yolumuz bit!İ. 

her saal, ister mektupla. tdcfonla 
Cen-:!~rde:ı biri::i: 

ve ısterseniz matbanmrza celcrel< 
'..-Burası eski bir fırının en!:azıdır. bize bildiriniz. · 

Şim 'i böyle ~öp!ül: ol<lu, diye izahat 

Ali hı-ITb:nin resmini alır.akla uğra
ş;rken. o zam.,na kadar hiç söze karış. 
mam:ş olan bir genç yanıma geldi: 

- Şimdi dedi, s:ze son olarak bura
nın en mühim dertlerinden birisini gös-

".1uharririmiz, fotoğrafçıları 

' 

mız ayağınıza kadar gC'İİp süy 
leJikJerinizi inceliycce~<, şikayet 
lerinize veya temennilerini::e ga. 
~..c~e:n'z tercüman olacaktır. -

Açık 1'onuşma 
Bursa Sümer Bank Merinos fa~ 

rikasmda Bay Muzaffer Aslana: 1 
G:ızetemizin bu kadar eski nüs

haları ancak kollebiyonumuzda: 
mevcuttur. Kolleksiyonu bozm 

. k• l w amı~ 
zın ım ansız ıgı karşısında arzu . . n~ 

zu y~r~ne getıremiyeceğimiz i~ mü 
teessınz .. 
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- Evet .. Hoş olduğu kadar dE t 

çok ~eğerli ... Çocuklarıma karşı gös 
terdıği itina ve sadakatten dolayı o 
ra_ç~k minnattanm ... Bilhassa ann 
en oldüğü zamandanberi ... 

Lem'i muhatabını hep bu müka 
leıneye devam ettirmeğe çalışmağ 
karar vermişti, lakayit bir şive ile te1 

rar devam etti: 
- Doğrusu çok şansınız varmış 

Aynı şey benim de başımda benin 
de sizinki yaşta bir çocuğum var. 

- Erol hemen hemen Necla ha 
nnnm elinde büyüdü gibi bir şey. An 
nesi öldüğü vakit iki yaşında bile 
yoktu. Bu genç kız ona bir anne gİ· 
bi baktı, öteki çocuklarım için de 
hem bir muallim ve hem de mükem· 
ınel bir arkadaş oldu. Kendisi iyi 
tahsil görmüş bir hanımdır. Çocukla 
:r~ l~giliz e de öğre~iyor. Adeta 
b ~nılebılir ki bu kızcağızda hakiki 

ır anne hisleri ve sevgisi vardır. 
L 1::3-kay:t bir tavur takınmış olan 
l e~ ı ~on derece büyük bir heyecan 
a l.{lnhyordu. 

b· Oht Karı.sının sitayişlerini başka 
ır erkek ... d . . . d' 

ği b agzm an ışı tmenın ver ı · 
ba ku acı ne kadar büyüktü!... Bir 

ş asının kl b" ·· .. tişr çocu anm uyutup ye-
de~b1ek için kendisini iyice vakfe· 
ann l~ kadın ki kendisi, kocası onun 
ğun~ 1 

1
. haklarını inkar etmiş, çocu-

M e ~nden gasbetmişti. 
Yordu~cıd bey hararetle devam edi· 

hem de~uklarrma hem annelik ve 
cidden lll°Ocalık eden bu kıza karşı 
nınt b 1nrı.ettarım. Onun çocukla· 
hic u rrakınak fikrinde olabileceğini 
cc-b ~muyotum. Çünkü onlara iyi-

ag anmıştır. Çocuklar da öyle. 
ge}d·fSl"'.~~-.c- .;r--4:-...... ı- ı..:..ı:ı •• _ 

ı, butun Avrupayı dolqtığımız 
ıırada hep bizimle beraberdi. 
"hl ~acid bey söyledikçe Lem'i ta· 

rı Cl'; hesap ediyardu. 
d Şimdi niçin o kadar uzun müd· 
de~ · !edanın lstaubulda, hatta Ana-
Oıllda ~ulunamadığmı anlamlştı. 

du: Macıd hey yine devam ediyor· 

a -:- Bir}.ki haftaya kadar Viyana· 
~ C:1~ecegız. Necla Kadri hanımın 
~ bı~~mle birlikte geleceğine emi

nım. Uç çocuğum adeta onun ço· 
cukları gibi bir şey oldu ... 

1
Lcrr;'i ses ~ıkarmadı. 

.... ~ec~amn Yıne Avrupaya gidece~ 
gı fıkn onu dehşete düşürmüştü. 

Sonra .. Bu küçük çocuklara Nec. 
~ın ~.u ~~dar şiddetle bağlanmasını 

a Yuregıne zehir gibi bir acılık veri
Yord "A b d u. ca a Necla ba~ka bir yer-

e onun şefkata ihtiyacı olan küçük 
Çocuğunu unutmuş muydu? 
l Ve Neclanın kalbindeki bu §ef
'at ve sevgi kaynağım böyle baıka 
~ebl.erde harcamasına kendisinin se-
a ~l ıyet ver~iğini düşündükçe adeta 

g ty~cak hır hale geliyordu. 

b Bıraz sonra Macid beyden yine 
aska b" .. · at. d ır gun zıyarete geleceğini va. 

e erek müsaade aldı: 
tik j7" Azizim Mncid bey efendi ha
al"k ade koHeksiyonunuz beni çok 
rn ~ adar etti. Bende de iki tane gü
buI~' e3ki Mısıra ait enfiye kutusu 
sıd unuyor. Çok eski bir aile hatıra
btı 1İ~iSi2e takdim etmek istediğim 
Y 

kutuyu kııbul ederek kolleksi· 
onunu.,. d h'I d · nu k -a a ı e ersenız çok mem-

n alacağım. 

lükJE~ ~ahibinin te§ekkürleı;ini küç-
. ~ ~şıterek hemen ayrıldı. 
tnü ~arısını bulacaktı .. Neclayı gör 
rrı ru !. .. Orcıd? idil Onunla konuş· 
tn al~~!... Evıme gelmesini söyle· 
tı e ıyım. Onun yeri ancak benim ça. 

nun altıdır. 

L. . . . . . . . . 
çık em'i Macid beyin dairesinden 
ti. arak yavaş yavaş aşağıya inmiş-

la ~rada durmayı, belki çıkacak 0 • 

b 
11 arısmı görmeği di.işündü. Fakat 
u d·· .. d U§unce ancak bir saniye kadar 

v e\rarn _etti. Orada beklemek doğru l 
e Pratık bir e olmiyacaktı. 

Bundan başka bu saatte Necla
ın çıkacağı ve salona ineceği çok 
üpheli idi. Bilakis Macid beyin çık
nası ve Lem·iyi orada görmekle çok 
ayret etmesi muhtemeldi: 

Sonra böyle kapalı hır salonda 
eklemekle otele girip çıkanları yine 

,örmiyecek. Genç kadın çrkmış olsa 
ile gözünden kaçıracaktı. . . 

Bütün bu düşünceler hır şımşek 
nibi bir saniyede içerisinden gelip 
~eçti .Sonra şuna kar~r verdi: C:te
lin bir memurunu gererek Neclayı 
çağırtacaktr. . . ,. 

"ismini söylemıyecektı... Necla 
anlardı! Kim bilir belki şu dakikada 
o da çağırılmayı bekliyordu. . 

Kalbi "imitle, heyecanla tıtreye· 
rek karısını camla ayrılmış küçük in 
tizar salonunda bekleıneğe başladı. 
Onu görmek kanaati öyle büy~k~ü 
ki bütün mevcüduyetini şiddeth hı~ 
hararet kaplamrştı. Şakakl~rr zon ... g 
luyor, bütün soğuk kanlrlıgına rag
men bir yerde duramiyor, sabırsız, 
iri adımlarla salonu arşınlıyordu. 

Nihayetkapı açıldı. içeri giren 
Necla değil, telefoncu memurdu: 

- Necla Kadri hanım bir kaç da
kika evvel dişarı çikmıştır. 

Lem'i sukutu hayale uğramakla 
beraber pek endişe etmedi. Sonra· 
dan yine telefon edebileceğini dil· 
şündü ... Genç kadının dönebileceği 
zamanı bekliyerek kulübe gitmekten 
başka yapacak şey yoktu. 

Orada tekrar telefon edecekti. 
Kapıda bek]iyen otomobiline binme
di. Biraz yürümesi sinirlerini tesikin 
edecekti. 

Necla ko~smın kendisini araya· 
cağına ihtimal verdiği bir saatte git· 
... ~ı9~: L.-: ı..; .. +~ı,.,,.... ;;,....;tl ..... 1..,,.rıl-
m1ştt: •'Necl!yı göreceğim,, Fakat 
acaba Necla onu nasıl karşılayacak
tıL Hatta bakalım onu görmek isti· 
yecek miydi? 

Gayri ihtiyari yürüttüğU bu acı 
ihtimallerle yürümesi yavaşladı. Son 
ra bir saniye kadar kaldırrmm kena· 
rmda hareketsiz durdu. 

Yanından bir çiçekçi geçiyordu. 
Lem.iye bir fikir geldi. Etrafa gü 

zel kokular saçan şu ~üzel güllerden 
karısına bir demet yollayacaktı. 

··çiçekler Neclaya her zaman 
kalbimde olduğunu, onu düşünme· 
den geçirdiğim bir dakika bile olma
dığım söyleyecektir ... ,, 

T aın çiçekleri seçeçeği sırada bu 
çiçek göndermenin bir dedi koduya 
yol açecağmı düşündü. Her kese. 
bahsus Macid beye kar§ı hangi hak· 
la hunu yapacaktı? Sonra karısı için 
ne söylemezlerdi? Hatta böyle bir 
ıeyi hiç isim vermeden yapması bile 
genç kadını lekeliyebilirdi. Haklarını 
iddia edemiyen bu zavallı fakir mü· 
rebbiyeyi, daha doğrusu dadıyı en 
ufak ıüphelerden kocanın muhafaza 
etmesi lazım değil mi idi~ 

Lem'i büyük bir sabırsızlıkla ku
lüpte tekrar Nedayı çağırmak zama· 
nmm gelmesini bekliyordu. 

Ve bu zaman şüphesiz ki çocuk
ların yanında Nedanm muhakkak 
bulunacağı akşam yemeği zamanı 
oldu. 

Bu defaki cevap çok kat'i idi. ve 
Lem'iyi sanki demir bir topuzla ez• 
di: 

- Necla Kadri hamın hasta bir 
akrabasından aldığı bir telgraf üzeri· 
ne döneceği zamanı tayin edeme· 
meksizin bir saat evvel buradan git· 
ti. 

(Devamı vnr) 

... 
Kurnaz kazazede - Gömleğinizi M 
direğe asarsak bwt 7curtarmıya. geıe
cek'Leri m1thakkak 8Cınırı.m! 

Nb'ifnWJlI6Rltt 
&20 sene evvel bugUn 
__, _.., ~2-'..:&.ws.-.~ ........... 

Osmanlı Devletini 
kuran 

Osman 
Ölilm yatağında 

oğluna son emrini 
verdi 

1317 yılı S temmuz günU, 620 sene evveı 
bugUn, baba oğul, ;;:!ultan Osmanla oğlu Or 
han kal"§'t ks.rşıya oturnıu§, pek mUh!nı bir 
meseleyi çetin ve dinleyenlerin tUylertnt ür 
pertecek kadar acı blr şeratt altında konu§u 
yorlardı. 

Osman, Orhana yav&§ SPsle ş6yle diyordu: 
- Birçok muvatfaklyetıerini gördUm. Ben 

de her yereordumun başında gittim. Fakat 
bugUn, ordumun başında bulunamıyacağvn. 
Nlkrls bent laskıvrak bağladı. Şimdi ordu 
mun baııma sen geçeceksin ve Bursa üzerine 
yUrily~cekafn .. 

~ ~ tf. 

Harp şt'lram: Köse ?ııfihal, Turgtıd Alp, Şeyh 

Mahmut, tl'debal1nin yeğeni Ahi Huanda.ıı 
mürekkep olarak kurutmu~. Bursa üzerine 
nasıl ııefer yapılacağt konuşuluyordu. 

'U•un m117.ıiloorolerden a;;...,..., 
- Bursanm anahtarı olan Edremosu zapt 

etmek l!zımdır .• Karıın verildi. 

• • • 
Karar pek parlak bir surette netic~'endirll 

df. Duvarlar yıkıldı. Bu oebrln kUmandıuır, 
Osmanın yeğeni AY Doğdu beyi öldUrmUştU. 
Bu iDUkıı.m da kale blklmlnin öldUrWmc.st 
ile almdr. Duvarlar yıkıldı ve kate burçlarına 
TUrk bayrağ: çekildi. 

Şehrin kumandanı mukavemet emrini ·e 
rlrken diğer taraftan halk teslim oımağa. 
başlamrşdr. Orhan tarafından yapılan teltlll 

11uydu: 
BUtUn ahali otuz hin Bizans aıtuıı mukabi 

llnde bUtun mal ve canlan lle çıkabilecek ve 
Gemlfü'e gidebileceklerdir. 

Mllzakerelerl J{!Sse Mlhal idare ediyordu. 
Muvatraklyetıe neUcelendl . 

Orhan Bursa.nın feUlfnden sonra baba.ııının 
(ilmek üzere oJduğUDU haber aldı. Yanrnda 

bulunanlarıı: 

- Valdt geçirmeden gideceffz. Babamı öl 
meden evvel gtsrmek, onun eon sözlerin\ din 
Jemelc ııterim, dedi. Datmt beraber bulundu 
tu ricalden Turgut Alp, Saltuk Alp, OdebaU 
nln kardeşi şeyh .Ahi Şemseddin, Udaballnlc 
yeğeni Ahi Hasrı•. lmanu Osman Yahfi, Çan 
darlr kara Halil! beraber alarak sUraUe ba 

basma kottu. Osman aon nete.sini verml!k 
tızettyd1. Yatağında inlememek için dişlerini 
aıkarak oğluna döndU, aynen §Öyle dedi: 

_ Ben ölüyorum. Fakat esef etmiyorum 
ÇUnkU seni:ı gibi bir halef bırakryorum. Adil 
ol, fy1 adam ol, merhametli ot. BUtUn tcbea 
nı mUsa\-at üzere ile himaye et, Dini !ıılt\mı 
neşreyJe. YeryUzllnde padişahların vazifesi 
budur ve cenabı Hak tarafından mUbarekete 
işte bu suretle natl olurlar.,, 

Osman Bursaya çok ehemmiyet veriyordu 
Oranın fethedilmesini son derece bUyUk bir 
sevinç'e ka.rşılamıttı. Sözlerini tltlrlrken Bur 
sayı merkez yapmasını istedi. 

~ 1(. 1(. 

osmanlr TUrkleri devletinin kurucusu öldllğtl 
vakit miras olarak, ne altın, ne gUmU~, ne 
de J"On dertce l:ı~'l'rlelll e~ 'ti. bıraktı. Evinde 
bir ka"ıl•. b'r tuzluk, bir ıııemeli kaftnn, yeni 
bir ııarık, birkaç ipekli kırmızr •ancak, çol~ 

Tcnt@ın amca 
nnşaırnco 

Meşum bir 
dilencilik şekli 

Bunu h ikaye sütununa yazıyorum ( 
Fa~at uydurma . değildir. Tamamile 
dogrudur. Emn!yet nıüdürlüğünün 
dikkatini celbcderim. 

Muharrir arkadaşlarımdan İ.3mi 

mahfuz bay "T .. ,, üç gUı:denberi ma. 
nen perişan vaziyettedir. Arada srrada 
sıçramalar yapryor. Yazı yazarken bir 
of çekiyor. Başını sağa sola sallayıp 

"lıihevıayı., basıyor .. 
Sebebi şu: 
Oğlunun başına bir felaket gelece

ğinden korkuyor. kendisine, bu, 25 ku
ruşluk bir dilencilik şantajı için telkin 
edilmiştir. 

Meseleyi "T,, nin :ığzmdan dinleyin: 
1(. ,,. 1(. 

Omuzundan yakaladım. 
- Sen kimsin? 

- Sorma.. Başıma bela açma .. Be ..... 
ömrünü ibadet, taatla . geçiren bir adcr. 
mım. 

- Peki benim hakkımda bu söyledik 
lerin? 

- MalUm oldu içime .• 
- Şey .. 
-Ne? 
- Hiç .. Deli misin sen? 
- Sen öyle bil.. Fakat ben gücen-

mem. Senin için dua edeceğim. Bir lira 
ver. 

Maalesef param yoktu 
- Yirıni beş kuruş uzattım. 

.,....- Kusura bakma .. Fazla yok .. • de. 
di.n. Ben, biliyorsunuz ki, Glata.saray me-

zıınuyum, üniversite tahsilim de vardır. - Zarar yok. Dua ederim .. Sen de 

Fakat bunlar, bir ferdin batıl itikatla- dua et .. 
rrndan tamamileyakayı sıyırmasına se. Yürüyüp gitti, ben de vapura yetiş .. 
hep teşkil etmiyor. Nebıleyim meselA mek Uzere koştum. Sağ ayağımı attım. 
h ·ı ' a, ı fili ilk gördilğilm vakit canım ar- Fakat ha!a üzüm üzüm üzülüyordum. 

kasında bulunursam bundan bir §eamet • • ~ 
Tekrar ediyorum: Bu hikaye aynen 

vak~Jir. Polisin dikkatini celbe derim~ 
manası çıkarırım. Eşiğe basmadan atla 

rım Falcının söylediği kötü bir söz 00 
ni glinlerce üzer. • 

Bu, ilim, zihniyet meselesi değil. E
vet, zihniyet meseles1 de olamaz. Çün
kii mürteci kafalr sayılmam. İspanyada 
Frankonun mağtap, halkın galip gelme-
sini istiyorum. 

Buna rağmen pek çok kimse bir ta
krın batıl itikatlara yakaJanmrştrr. Şun. 
dan bundan tevehhüm eder. Ben ide on
lar arasmdayım. 

Efendim, ben muhtelif gazetelere ya
zılar yazarım. Bu arada Son Postada da 
bir vazifem vardı. Makalelerimi verdim. 
Kapıldan çıktım. Hızh hrzlt yürüyor. 
dum. 

Sakalh bir adam önüme çıUr. 
- Hrşt .. Erendi! .• Dur! • dedi. 
Gözlerimin • çine l!eliŞelli deh • 

ş~li ve sanki bent manyatize eder' gibi 
bakarak: 

- Doktor musun? 
- Hayır, muharrir. 
- Vapura mı? 
- Evet. 
- Sağ aya~·ınr atarak bin! 
- Bu da ne demek? 
- Çünkü başınlda bir feİaket dola~r. 

yor. Gözet. 
- Deli misin? 

- Hayır kayıptan haber 
Çocuğun var mı? 

-Var. 

veriyorum. 

- Biliyordum zaten .. Kız mı? 
- Oğlan. 

- Gözet öyleyse.. İ§te sana haber 
veriyorum. Vapura sağ ayağım at. Bes
mele çek. Bu tılsımdrr. Felakete mani 
olınağa çalıtalmı. Haydi, Allah yardım
crn olsun .. 

Sırtım döndü, ağır ağır yürümeğe 

başladı. · 

iyi atlar, tarlaları ekmek için birkaç çift hay 
van, blrkaç koyun sUrUaU • 

Hammcr Bursanm fethinden bahsederken 
gunlan yazar: "KUçUk Aı!yanm en tUzel 
mUhfm !JChirlerlnden olan Bursa bu su:e: 
sukut eyledi. Birçok d&falar tahrip ve tekra; 
inşa olunarak şimdi _ Ollmpden çıkan su 

lar ile rUb&n olan - vaat bir ovanın methıı. 
!inde muhte§em bir fekilde görilnmekted! 
Bitini kralı Orusyasm yanında 1kameU eım: 
smdıı Anlbal tarl',fmdan kurulmuştur. Sonra 
Mltrlc!.ailin mukadderatından hlssedu olmuş 
Veloktilos tara.imda.n kuruldu. Kostantaniye 

lmparatorlarınm tasarrufuna geçU~ halde 
Hemcdtn hanedıınmm meşhur Emirf Sey 
fUddevla onuncu ruınn ortalarına doğru bir 

sene muhasaradan sonra ele geçirerek duvar 
larınr yıkmıştır. Tekrar Bizanslılar eline g,.ç 
tığ! zaman yeniden duvarlarla çevrllmf§, da 
ha sonra Osmanlı devıetlnln mUeas!sl tau 
fmdan dııha do~usu oğlu Orhan tnra!mdan 
fethedilerek Osmanlı pııdlşahlarının payitah 
b \'e lkametgf\hı olmuştur. 

YAZAN: Niyazi Ahmet 

Gayet münevver bir z<!t olan ''T .. ,, yl 
bile güpegündüz dolandıran bu tip bit 
dnenci saf insanlara ne yapmaz? 

{Va. Nu) 

inatçı ve 
sadık aşık 

Amı:?rikanm en zengin ve en güzel 
kadm1arından biri olan Konstans Ril .. 
land':n ba§ından, misline a.z tesadüf 
edilir. romantik bir aşk macerası geç. 
miştir. 

Konstans Riland on sekiz yaşların. 
dayken, zengin bir bankacının oğlu 
olan yirmi ikı yaşalrında Clmmi Bran.. 
leyle evlenecekti. 

Fakat, genç kız, nişanını bozarak, 
Holivudda, talini denemek üzere git. 
meye karar verdi. 

Cim.mi ümidini kırmadı: 
- Sizi bekliyeceğim, dedi. 
O sabah Konstans kahvaltı eaıyor

du ve göğsünde sarı bir gill vardı. 
Ertesi giinü genç kıza sarı bir gUl 

geldi ve bunu takip eden ilk pazar 
gilnii metrdotel, ona tıpkı Cimminin 
yo.nında ycdiğı kahvaltıyı getirdi. 

O gUndenberi genç kız, karada. veya. 
denizde olsun, her sabll.h sarı b~r gül, 
her pazar günü de ayni şekilde bir 
kahvaltıyla. karşıla~maktadır. 

Ko 1stans Riland, Fred Husing a. 
dmda bir radyo muhabiriyle evlendi. 

Cimıni yine ümidini kırmadı. 
- Sızi bekliycceğim, dedi. 
Ko:1stans boşandı. Mektup ve gül. 

ler eksilt olmadr. Posta müvezzileri, 
kapıcılar, garson veya. he.demeler ve. 
!"ilen emir mucibint'e, her sabah 'san 
gül getirdilerr. 

Konstans Riland birkaç gün evvel 
Londraya geldi ve eu kısa. beyanatta 
bulundu: 

- Bahrimuhiti aşarken bil 
PW:da. her sabah sarı bir gül al~ va. 
feeı, tılemli ve luzin b' ·Bu 
izah t w ır maceradır ve 

e mege deı?er· "O 
rwn.,. 0 

• nu sevmir.o. 
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Şmeling - Tomi Far 
Maçı dünya şampiyonunu 

belli edebilir mi ? 
Londra, 28 - Geçen sene Nevyork. 

ta Joe Luisi nakavt suretiyle mağlilp 
eden ve o zaman dünya şampiyonu olan 
Braddok ile karşılaşmağa muvaffak ola 
mıyan Alman şampiyonu Maks Şme -
ling bu sabah Londrada idi. Dünya boks 
pmpiyonluğu hakkında §U beyanatta 
bulundu: 

- J oe Luis benim tahmin ettiğim gi. 
bi Braddoku nakavt suretiyle mağlüp 
etmiştir. Buna pek memnunum. Zira 
boks hakkındaki görüşlerimin hala isa. 
betli olduğunu göstermektedir. Benim 
tahminim Jak Dcmpsey veya Jak john 
sonun tahminlerinden daha doğru çık. 
mıştır. Fakat Joe Luisin dünya ağır 
siklet şampiyonu ünvaruru takınması be
ni lakayt bırakır ve ona meydan okuma 
ğa gitmek niyetinde değilim. 

Benim noktai nazarımca o dünya 
§CUnpiyonu olamaz, çünlo:.i bir sene ev -
vel onu, hem de sarih bir şekilde mağ .. 
lOp ettim. Zaten dünya §Clmpiyonu iln .. 
vam meselesi eylül ayında tasfiye edile
U:ıilecektir. 

Dün Tommi Farr ile karşılaşmak için 
bir mukavele imza ettim. Tommi Farr 
bugün A vruparun en iyi boksörüdür ve 
halen ağır sikletler arasında belki en 
ziyade göze çarpan adamdır. 

Ben §Unu iddia ediyorum ki dünya 
pmpiyonu ünvaru yeşil masa üzerinde 
i:leğil, ringde kazanılır. Ben Joe Luisi 
mağlup ettim. Şu halde ondan evvel 
benim danya şampiyonu Unvanı Uze -

Karlton 
Florida muhtelini 4 - O kazandı 

İngiltere lik ~ampiyonasında ikinci 
olan Karlton atletik takımı Florida muh 
telitile yapbğı maçı 4-0 gibi büyük bir 
farkla kazanmışbr. İngiliz takımı Ame· 
rikada daha dokuz maç yapacaktır. 

Yeni bir rekor 
Königsberg, 3 (A. A.) - Alman 

kız talebelerinden !nge Vetzel, planör 
ile 18 saat havada kalmak suretilo 
dünya kadın rekorunu kırmıştır. 

Sıhhat Vekili 
Avrupada lstrahat 

etmeğe gitti 
İki, üç gündenberi şehrimizde bulu· 

nan Sıhhiye vekili ldoktor Refik Say:" 
dam dün Selyo vapurile Avrupaya hare 

ket etmiş ve rıhtımda birçok zevat tara· 
fından uğurlanmıştır. Refik Saydam 
Fransa ve Almanyaya giderek bir müd-

det istirahat edecektir. Kendisine Güm 
rük ve inhisarlar vekili Rana vekilet 
edecektir. 

Ba'Tcırköy sulh Mkimliğinden: 
Müddei Bakırköylinde mukim Mi

§on Pinhasuı eşyasına müddeialeyh 
Yedikulede Gazlıçeşmede Hacı Hasan 
sokağında 9 numaralı salhanede Ya. 
sef Mişonun kazanç borcundan dolayı 
hazinei maliyece haciz konulmuş ve 
l\fişon Pinhas tarafından istihkak da.. 
vası açılarak yapılan muhakemesinde 
Yasef Mişonun ika.metg8.hı meçhul 
olduğundan ilanen tebligat yapılarak 
muhakemeye devam olunduğu ve ma.. 
hallinde müddei tarafından gösteri
le~ ealıitle.r dinlendiği ve müddei da.. 
vasında ısrar cylediğinden mahkemece 
muameleli gıyap kararının ilanen tcb. 
liğine karar verilmiş ve mah\ceme 
17-7.937 Cumartesi saat 10 a talik e. 
dilmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 1 
on beş gün .zarfında mahkemeye gel. 
meniz veyahut itiraz etmeniz veya bir 
·vekil göndermeniz ve göndermediğiniz 
takdirde vakıaları kabul ve ikrar et
miş addolunarak gıyabınızda hUkmo. 
lunaca~mı natık muameleli gıyap ka. 
ran H. U. M. K. 141 nci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğ olunur . . (8945) 

rinde iddia yürütmeğe hakkrm vardır. 
Fakat niyetim bu değildir. Eylill ayın • 
da bu kadar gıpta edilen bu ünvan iki 
bolnör arasında mücadele mevzuu ola. 
ca'kttr. ~ommi Farr ve ben. Bu müca
delenin galibi inklr odilmiye<:ek suret· 

te dünya ıampiyonu olacaktır. 

Klüp değiştiıenler 
ve bir düzeltme 

Ankara Çankaya klübünden 

Boncuk lakabiyle tanılan Ömer F e

nerbahçe klübüne girmiştir. Ankara 

gücürtden eski Eyüplü Şükrünün de 

fenerlilere kan§acağı söylenmekte

clır. 

Diğer taraftan; ev'velki gün Gü

DC§ klübüne girdiğini haber vermit 

olduğumuz Anadolu klübü sol açı
ğı Zekiden aldığımız bfr mektupta: 

Spora ilk başladığı ve cam kadar sev. 

diği klübüne çok sağlam bağlarla 

bağlı bir sporcu olduğu yazılmakta 

ve hiç bir zaman Anadoludan aynl
madığınm tavzihi istenmektedir. 

.Y. Sıhhat mUdUrlUğünUn verdiği resn:ıı 1 
malQmata g6re &on 2' saat tçlnde ıehJrde 
bir tek tl!o vakası kaydedllmemf§Ur • 

.Y. Tarsuslu sa.natkAr Mustafa ~vrar çok 
az mazot sarfiyatııe kuvveW ziya ııe§Teden 
bir IAmba icat etmJıUr • 

.Y. Amerikanın .Ankara sefareti mUateıa.n 
Shav Vqlngton hariciye nezaretinde mUhlm 
bir vazifeye tayin edildiğinden yakında bura 
dan ayrılacaktır. 

.Y. Ankarıı halkevl bugUn vo yamı .Ankara 
halkavi meydanında açık hava konaerleri 
verdirecek Ur. 

• Devlet demiryollan eıya nakli tarifeain 
de yen!den tenzilA.t yapılacaktır. 

JI. Son gUnlerde yeniden batıösteren iplik 
buhranı dolayuile dokum.acılar BqvekAlete 
ve !Jttisat vekAleUne telgratıa mUracaaUarda 
bulunmu,ıardır. 

.Y. Yeni yolcu salonu projesi .Aııkaraya 
gönderilml§Ur. 

.Y. Trabzon liman tesisatı devlet tara!ındıın 
50.000 liraya satın almmııtır. 

.Y. Şehrimizde bulunan Belçikalı Henrl 
Llebrecht dUn güzel sanatlar akademlalnt 
gezml§tlr • 

.Y. Bu pazar gUnU pazar ruhsattyes1 alma 
yanlar için Şl'hlrde blr tarama yapılacaktır. 

• Kızılay Fatih §Ubcsl azaları bugün saat 
17 de Takalm A.bldeaine çelenk koyacaklar 
dır. 

HABER - l\kşam postan 

Bu haftanın 
Milli küme maçıan 

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol 
ajanlığından: 

4.7.937 pazar günü Kadıköyün. 
de F enerbahçe stadında yapılacak 
milli küme maçları. 

1 - F enerbahçe - Beşiktaş 
Saat 16. Yan hakemleri Muammer 
ve Samim Talu. 

2 - Günq- Galatasaray. Saat 
17,45. Yan hakemleri Feridun Kılıç 
ve Tank. 

HABER kupası 
Gazetemi~n kupası için gayri 

federe klüpler arasında yapılmakta 
• olan maçta 4-7-937 tarihli karşılaş
maları gene üç sadaha yapılacaktır. 

Bozkurt sahası: 
Karayel- Yıldız B takımları 

saat 15 te, A takımları saat 17 de. 
Hakem Halit Ôzbaykal. 

istiklal sahası: 
Aksaray - Alemdar B. takımla 

n saat 14,30 da, A takımları 16 da. 
Hakem Ekrem Ersoy. 

Rami sahası: 
. Rami - istiklal B. talinnları sa

at .15, l 5 te, A takrmlan saat 17 de. 
Hakem Bahaettin Uluöz. 

BarutgftcUnUn 
maçları 

Bakırköy Barutgücü B. takımı 
yarın Zeyreksporla saat 16 da bir 
maç yapacaktır. . 

Bakırköylülerin birinci timleri 
de saat 17,5 ta Kurtulu§lularla kar. 
ıılB§a~lardır. Her i1H müsabakayı 
da eski hakemlerden Kratki idare e
decektir. 

Yağlı gllreşler 
Uzun çaı'§ı başındaki Güzin hah 

çesinde bu hafta da heyecanlı yağlı 
güreş müsabakalan yapılacaktır. 

Yarınki gürqte Edime ve Ana
d~ludan gelen pehlivanlardan başka 
Dınarlı Mehmedin kardC§i fşmail de 
ittirak etmektedir. 

Galatasaray· Halkevl 
b~skethol 

mUsabakaları 
Galat~ray klübünün otuz ilçüncli yıl 
dönümü münasebetile Gatatasarayla 
Beyoğlu Halkevi takımları arasın!da bir 
basketbol müsabakası yapılacaktır. MU 
sabaka Taksim stadında olacaktır. 

.Y. Belediye tıtonun önUııe geçmeıc için 1 
bekAr hanlarını, otelleri sucu ve terbctçllert 
sıJu ıckilde kontrol etmektedir. 

.Y. C.H.P. merkez bUroaU salıdan itibaren 1 

ıehrinıtzde çab1mata bqlayacaktır 

• Ankarada sıcaklık dUn 37 dereceye ka 
dar çıkmıştır. 

• DUn akpm saat 18,215 Beyazıt ctvarmda 
bir ağaç dalİ devrilerek tramvay hattını ko 

parmıı ve bu yUzden tramvaylar on dakika 
kadar i§llyememlttlr • 

CUMARTESİ 

TEMMUZ - 1937 
Hicri: 13:s6 - ReblWAhrr: 23 

Amerika tatlklA.ll 1776 
Günctln dotuıu Güneşin bat!Jı 

4,33 19,(5 
Vakit Sabah Ölfe İkindi Alt§&!D Yatsı tmsal 

2,32 12,18 16,18 19,(5 21,(7 .2,14 

OlllÇSN BNZ BUGUN Nil OLDU T 
Habef imparatoru Milletler cemiyeti vasıta 

aile on ınllyon aterlln tatedl • 

1 TDDWZ - 1037 

Polis mektebinin yeni mezunları 
Polis mektebinin ellinci devre mezunları dün Taksim 

abidesine giderek merasimle çelenk koymuşlardır. Nunuk

lar söylendikten sonra merasime bir geçit resmile nihayet 
verilmiştir. 

Polis tnektebinin yeni mezunlar vermesi münasebetile 

mektebin müdürü Mehmet Ali Aydmcı'nın bir resmini der

r.ediyoruz. İki senedir bu zatm idaresi zamanında mektebe 

birçok yenilikler ilave cldilmiş, dershane yeniden yapılmıı, 

lokanta ve mutfak ihya edilmig, polis kıyafet müzesi ve 
spor sahası vücuda getirilmi~tir • 

Yarınki 
iddiah güre.şiar 

~ _ (B~tara/ı 1 incide) 
aalt,. şeraitte) bazı gUreşler yaptıktan 
sonra şehrimize gelerek Türkiye bel§ -
pehlivanı Tekirdağlı Hüscyine mey • 
dan okumuıtu. Yenildiği takdirde 
Tekirdağlıyı senevi 25 bin dolarla A • 
merikaya götüreceğine söz veriyor, 
yani kendine o kcWar güveniyordu. 

L!kin bu güreşten evvel, henüz ye • 
nememiş olduğu Mül!yim pehlivanı yen 
mesi icap ediyorsa, onımla da göl'Jşme
ğe hazır bulunduğunu söylüyordu. 

Amerikan boğası Bulkomar ile me • 
neocri sabık şampiyon Zibcakonun e:• _ 
zetemizde bu yolda çikan beyanatlan 
Mülayimi kışkırttı. Ertesi gün Mülayim 
pehlivanın şöyle bir mey.dan okuyu -
şunu yazdık: 

"Amerikan boğası Bulkomar ile gü
reşmeğe hazmın. Ancak yenersem, 
kendisinde bulunan Cenubi Amerika 
~piyonluk kemerini de alırım. Eğer 

yenilirsem, Osmanlı Bankasında bu.. 
lunan 500 dolar kıymetindeki paramı 

kendisine vereceğim.,, 
Bunun üzerine yarınki güreş tertip 

edildi. 
Yarın binlerce seyircinin kocaman 

bir ring üzerinde, bir boğa ile bir asla
nın güreşini andıracak olan b:iyük mü -
barezenin heyecanlı dakikaları yaklaş • 
madan evvel Amerikalı pehlivanlarla 
'bir kere daha konuşalım dedik • 

Nihayet, Cenubi Amerika §ampiyon
luk kemerini kaybetmeleri muhtemel •• 

DIŞARIDA: 
.Y. Fransadn lhUkAra karoı İıc11redllen yeni 

kararname ilo ihUkA.r yapan toptancılardan 
500 farnktan 10.000 !ranga, perakendeciler 
den 50 trangtan 500 franga kadar para ceza 
l!JI alınacaktır. 

~ Fransız - İtalyan ticaret 
6 ay uzııWmI§tır. 

~ Nevyorkta bUyQk §ehlrlerdek.i işçilere 
yardım etmek maksadlle teels edilen Vorka 
I'rogr~ mllessesesi tara!mdan geçenlerde 
çıkanlan birkaç yUz !§Sizle polis arasında w 
kubulan bir arbede neUceslnde 3 kişi yaralan 
mqı ve 130 kişi tevkif edilmiştir • 

1(. Fransnda 20 haziran tarihlnde işsizlerin 
mlkum 321,725 olarak teabit edilmiştir. Bu 
miktar geçen sene bu zıunan 419,887 ye ba 

llğ olmaktaydı. 

~ 1ngiıteredc Chestertovn mmtakasmda 
bir madmde inf'll!k olmuş, yirmi işçi ölmU~ 
tur. Kazanın sebebi hentlz anlaşılamamıştır 

1(. Alman kilisesi rUcsnsında.n Nlemoller 
tevkif cdilm~Ur. Bu papaz büyük harpte bir 
denizaltı gemisinin kumandam bulunuyordu . 
Kendisi nasyonal sosyalist aleyhtarı faaliyet . 
te bulunmakla mUttehemdlr • 

'it Frans.'\da otelciler lhUlUı halledilmek 
üzeredir. Başvekil dUn patron ve !ş~f murnh 
haslarlle gClrU§tilllştUr. 

1(. Alman harbiye nazırı Budapeşteden Ber 
llne d6nmUştur. 

Yarınki güreşin neticesine göre, bel
ki de bir vasiyetname mahiyetin.de sa • 
yılabilecek §U sözleri kaydediyorum. 

Bulkomar ve meneceri dediler ki: 
"- İşte nihayet, Cenubi Amerika 

şampiyonluk kemerini vermeğe hanr 
bulunuyoruz. Ancak, tam mftnasiyle A
merikan kaidelerine göre serbest .giireı 
yapılmak şarttır. Mülayim pehlivana 
yenildiğimiz takdir.de, kemeri verece .. 
ğiz. Lakin Mülayim yenilirse, Osmanlı 
Bankasındaki 500 dolarmı da alıp gide. 
ceğiz. 

Milll\ll .ıuymeu ı ;ıu <loıar v.e . takat 
manevi d~ğeri milyonu bulan bu keme
ri, bir sene evvel, Cenubi Amerikada 
Rio dö Janeyro şehrinde almıştık. 

Arjantin, Oroguay, Şili, Brezilya, hu· 
Isa bütün Cenubi Amerika devletlerinin 
şampiyonluğunu ifade eden bir kemer.~ 

Şimdiye kadar bu kemeri almak azmile 
bizimle 30 muhtelif güreş yapıldı. Fa. 

kat almağa muvaffak olamadılar. Ba • 
kalım yarınki güreşimiz ne netice ve-

r~cektir. Biz, keme~i kaptırmıyacağımr.. 
za kani bulunuyoruz.,, 

Amerikalı güreşçilerin ~örüş ve ina • 

mşlan bu merkezde •.. 500 dolarını feda 

etmeği göze aldığını söylediği zaman 
Mülayimin gözlerinde yanan ateşi ha • 
tırlıyorum; altın kemerin Millftyimin 

belini süsliyeceği muhakkak gibi görU • 
lüyor. Fakat bütün bunlar, yarın yapr• 

1 lacak olan "tam serbest Amerikan gü
re§İ,, usullerinin telakk!sine bağlıdır. 
Her halde ateşli ve münakaşalı bir g'J.. 
reş olacak .. 

Bir boğa ile bir a!ilanın nihai kat'§r • 
taşması demek olacak olan yannki güre
şi bütün itidalimiz ve ümidimizle bek .. 
liyelim. 

Hikmet MONlR 
Yarın Taksim stadında Molla Mch. 

met ile Smdrrgılı Şerif te bir güreş ya
pacaktır. 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

Ankaıada bu sabah 
yapıldı 

Ankara birinci, Kocaeli ikinci, 
Bursa fiçlincü oldu 

Ankara 3 (Husus) - Türkiye bisik• 
Jet birincilikleri bu sabah Ankarada sa
at 6 da ba§lamı§ ve öğleyin neticelen• 
mi§tir. 

Müsabakalara Ankara, Baltkesir, E
dirne, Konya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, 
Eskişehir, Denizli, İzmir ve Kayseriderı 
26 atlet girmiştir. 

1-000 kilometrelik mesafede Ankara, 
Güvençspor klübünden Tatat birinci, 
Kocaelinden Orhan ikinci, Bursadan Be 
kir üçüncü, lstanbuldan A1Jdullah da 
dördüncü olmuıtur\ 



HA'BER - J\lCşam postası __ _.... 

.. ·················-··········--······ ............ ._ ...... -............................ _ ................... :. 1 .................................................... --.... ı 

ı . Geçmiş zaman olur ki... ~ 
i _ Hayali cihan değil, metelik bile etmez zamanın hatıraları - İ ................................................................................................................................................................................ 

•• gozu Müfsidin •• 

' • 
On tOp kumaş vesikası için yirmi aileyi 

söndürmek zor değildir 

Umumi harbin; ••yağma Hasa· 
nrn böreği"' yerine "ya~ma mi~leti~ı 
Vatanı,, denilen bir devrındeydı. Yı
Yeceğin, içeceğin, giyece~in hep.;i 
Vesikaya bağlanmıştı. Vesıka usu· 
lünün ortaya çıkarılış hikmeti; hal· 
kın ihtiyaçlarını müsavat ve adalet 
dairesinde temine çalışmaktı. ilk haf 
talarda iyi yürüyen bu iş üçüncü aya 
varmadan kötüledi. Di~ine dayısına, 
köprüsüne ve ayısına güvenen cebi· 
ni vesikalarla doldurdu. Vesika ile 
be~ kuruşa aldığını beş liraya sattı. 

Şu beş on satırı okudunuz ya. 
Buraya bir kırmızı işaret koyunuz. 
Şimdi asıl hikayeyi dinleyiniz: 

işte bu devirde Bursadayrm. Sat. 
Vet Lütfi ile Çckirkedcki "Servinaz,. 
otelinde oturuyoruz. Bizim gibi bir 
kaç sürgün daha var; Arif paşa filan 
Ve saire ... O kadar kendi halimizde, 
herkeslerden uzak yaşıyoruz ki bizi 
tanıyanlar şaşıyorlar. Başka türlii 
~~arnamıza imkan da yok; ortalı· 
gın bozukluğu korkunç bir hal al· 
~l§. yüz yıl önceki Balat gerizi bu 
-~zukluğa pes edip bir köşeye sin· 
"''1§. 

p. Bereket versin valimiz iyi adam : 
. rı§tineli lsmaiJ Hakkı bey ... · Bu iyi 
ırısnn miitnrekenin ilk haftalarında 
hCeli gelmeden, kendi kendine ve 

er na l ··ıd·· sı sa o u ... 

y İttihatçıların göz bebeği, tombul 
v arıakiı, elmas yürekli. şişko Rıd· 
/~tolis müdürü. Genç Hacı, siya· 

1 1
§ ere bakan sivil komiser. H~r 

~G1iftrl nveJ:: P-asanın .aziz doııtu ol-1 :U soyuyen bır zat Jandarma a· 
]~y kurnandanı. Adını yalandan de-
ıye çıkaran akıllı Azizin yeğeni, 

lllerkez bölük kumandanı. 
h bBunlar bir çarşamba günü bize 

a er verdiler: . 
. ··-Biz bu cuma günü Gecit me· 

sır · 'd ' · .... CSıne gı ıyoruz; biraz eğlenece· 
~1~· Sizin yaşayış tarzınıza acıyoruz. 
ı~az ferahlayrnız yahu. Sizi davet 

edıyoruz. Mutlaka geliniz.,, 

O günkü hükumetin ve politika. 
nın ·· .. ı b d gozu o an. ~ insaniyetli arka: 
a§ların davetını kabul ettik. Kendı 

~rabalari~le ?eldiler, bizi otelimiz· 
en kendılerı aldılar, kendi yanları

na oturttular. Kendi tertip ettikleri 
~~rdeki kendi eğlentilerine götürdü

uler. Orada bulunanlardan hatı· 
~~a ~a1a~lar §unlardr: Polis mu

ru, sıyası komiser, jandarma ku. 
~andanı, lstanbul merkez memur· 
arından iken istifa edip Mudanya. 
~n Misebolu köyüne muhtar olan 

bdurrahman Naci (şimdi emniyeti 
~1"11urniye müdürlüğü baş müfetti
l(ı) • telefon müfettişi Akıllı Aziz 
Yerı. h' k ı· . ı şe ır aymakamı, Yozgat va· 

1·~~1 • §İmdi de sigortacı) İstanbuldan 
«.ltı]· • • 

tı-ı l gelmış Ayasofya polis merkez 
te ernkuru me~hur Dilaver, ittihat ve 
h ta ki elebaşılarından Şeyh Ata 
'lUta k • 
ordu a me tu!'~us.u, Romanyadaki 
8 • muzdan ızınlı gelen asker Hü. 
C)ııı.A . 

;}>U b vnı ~aşa torunu itiyat baytar 
tab~· ~r Sadı Fuat (şimdi Bursada 
1tı •. 11Yat muallimi), emniyet umull" 
rü i;~.rlü~ü seyrüsefer şubesi müdü 
ğj i .u.sn.u, Bursa eşrafından ve etti· 
~a Yılıklerle herkesin sevgisini kcı
tı-ı llaıı. kasap Ahmet, Mevlevihane 

ey<:enj Muhtar dede ve saire ... 

u~ yedik içtik, hasırlara kilimlere 
tı-ı:~~ık. Kalktık eğle~di~ . . !andar. 
]j~ f'l' rnandanmm getırdıgı bır f ngi
du yntası ile nişan attık. Akşam ol
~r~ erlerimize döndük. Tadı dama-

1<=da kaldı. 
di. :radan bir haf ta geçti, geçme· 
bi~· ursanrn havasında mı, yoksa 
ıı.ı~rnb~avamızda mı? Pek bilmiyo· 
hart' .~r başkalık peyda oldu. Bir 
c:f~ ~ 0 nce selam verenler. görmez-

aelrneğc mqladılar. En samimi 

Yazan : AIKA GCNDDZ 
arkadaşlara bir çekink.enli~. ge~di. 
Otele bir takım biçimsız muşterıler 
musalat oldu. 

Bu gibi götü devirlerde bizim gi· 
bi ezilmiş insanların ~izli dostları 
çok oluyor. O ı:?Üne kadar ~,?.stl~kl~· 
rını aklımıza bile getirmedıgımız hır 
takım ivi yürekli, vicdanlı insanlar 
gizli gizli haber verdiler: .. 

"- Aman dikkatli olunuz 1 Sızı 
lstanbula jurnal etmişler. Ne oldu· 
ğunu pek bilmiyoruz ama. ha~kı· 
nızda müthiş tarassudat ve tahkıkat 
basladr . ., 

~Arpacı kumrusu ~ibi diişi.inüyo· 
ruz: Acaba gene ne kötülük ettik? 
Acaba ~ene hangi sırça szıraya taş 
attık? Acaba gene hangi hanım ev· 
]adının aleyhinde bulunduk? 

Fakat vaziyet meydanda. Öyle 
sıkı bir göz hapsi altındayız ki kıpır· 
danamryoruz. Bir aralık iş tarass~· 
datı, tecessi.isatı, tahkikatı da geçtı, 
canımızdan korkmağa başladık. O
lur mu olur. Başkasının sırtından sa. 
dakat göstermek para ile pul ile de· 
ğil ya. Bam 1 arkadan bir kurşun. 
ennyice geberip gidersin. Arkandan 
bir de "haini vatnn .. deyiverirler mi, 
deyiverirler. On yedi yaşındanberi 
bu işlerin içinde boğulmuşuz, ıcığmı 
cıcığını biliriz. Baktım, Satvet Lut· 
fi gene aldırmıyor. Vız geçiyor. Sat
vet Lutfinin garip, fakat mantıklı 
bir fikri vardı: 

.. _ Azizim, derdi. Üzerinde kaç 
tabanca olursa olsun, sana yapılacak 
bir suikastın önüne geccmezsin. ln
snna.t Kurşurı tıurnnnacn ıazıa btr 
çeviklik olduğu gün belki kursunlu 
suikaste mukabele etmek kabil olur. 
Tabanca, müdafaa silahı değil, taar
ruz silahıdır. Benim hiç kimseye ta· 
arruza niyetim yoktur. O halde ne 
diye tabanca taşıyayım? Olsa olsa 
yapılacak bir suikast boşa giderse 
mukabil taarruza geçmek için ta· 
banca kullanmak l5zım olur. Zama· 
nın suikastlarında da öyle boşa gı-

! ıı hr:ıp bu gözlere trajik bir cazibe 
ve bu yüze bütün artist ve Cotoğrafçıla· 
ra iDıam kaynağı olan bir ifade ver· 
nü1tir. 

Bu sevimli gözlerle manalı yüzün 
sahibi Ameriknnın Niyü Jersey şeh

rinden on sekiz ya~ında Jessi Simpson 
adlı alil bir kızdrr. 

Kızcağız bir otomobil kazası neti· 
cesinde sakat kalrnı!lır. Bütün hayatı· 
nı yatakta geçirmeğe mahkumdur. Fa
kat güzelliği öyle ulvi ve ilahi bir hal 
alrru~tır ki ilan ve portre re;;sam1an o· ı 
nu mütemadiyen model olarak kullan· 
maktadırlar. 

decek kadar beceriksizi görülmedi· 
ğinden bu işi oluruna bırakmalı . ., 

Satvetin bu doğru düşüncesine 
rağmen ben eğri düşüncemden vaz
geçemedim. Ankara ve Diyanbekir 
valiliklerinde bulunan Doktor Reşi
din (mütarekede Beşiktaş Furya 
tarlasında kendi kendine ölmüştür!) 
yaveri bir mektep arkadaşım Şakir 
Sapanca Bursaya izinli gelmişti. On 
dan ödünç paar aldım ve ikinci bir 
tabancayı dostum Bursalı Boşnak 
Salihten tedarik ettim. 

Bununla beraber sulhperverane 
tedbirlere de baş vurmağa başlamış· 
trm. Nitekim o günlerde lsmail Can. 
bolatm müdür olduğu emniyeti U· 

mumiye şeflerinden ve Talat paşa· 
nm en aziz dostlarından Memetçe 
bey Bursaya gelmişti. Memetçe 
beyle bugünkü gibi çok seviştiği. 
mizden kendisine dert yandım. Bu 
yersiz, sebepsiz. haksız takibatan 
şikayet ettim. işe o da şaştı. O ki 
bunları bilmesi lazımdı, o bile hay. 
retten hayrete düştü. İhtimal ver· 
medi. O kadar ihtimal vermedi ki 
bana: 

''- Sen boşuna üzülüyorsun, 
dedi. Bilakis ben başka bir şey dü
şiinüyorum. T a1at paşaya iki satır 
bir şey yaz. Bana ver: Artık bu ıstı
rabın yeter olduğunu söyle. Göre· 
ceksin ki bir hafta sonra evine, tek 
evladına kavuşacaksın.,. 

Bu da bir çeşit müdafaai nefs si· 
lahı idi. Bunu da tedarik ettim. Me· 
metçe bey gitti. Biz kaldık. B~h kur 
tuluşu bckliye dumrken öteyanait 
başlCa makıne i~lemiş: Polıs mudii· 
rü Rıdvanr Balrkesire attılar, çocuk 
orada öldü. Komiser Hacıyı başka 

yere attılar, bir müddet sonra öldü. 
Merkez bölük kumandanını uzakla
ra fırlattılar. Baytar yüzbaşı Sadi 
F uadı izni bitmeden uzak bir kıtaya 
gönderdiler, arkada~ını Tih cephesi· 
ne yaladılar. O cuma günü kır eğ. 
lentisinde bulunanların hepsini çil 
yavrwm gibi dağıttılar. Bizi sıgaya 
çekip bıraktılar. Ve Bursamn ha
vası değişti mi değişti. Bereket ver· 
sin o sırada Yakup Cemil meselesi 
cıktı da bizi - Sanki isin icinde var 
~rşız - süngülüler1e fsta~bula ge
tirip Bekirağa bölüğüne tıktılar. 
kimbilir neler olacaktı. · 

1\:1eğer işin içyüzü neymi§ bilir 
misiniz? 

O Cabir efendi yok muydu, işte 
o, hemziyafete gelrni§; hem yemek
leri yemiş, hem ~ğlenmiş, hem adam 
sırasına girmiş, hern ertesi günü yal· 
]ah 1stanbula gitmiş, bizi curna1 et
miş. Bilhassa benimle Satvet için 
demiş ki: 

"- Bunlar Bursa havalisinde 
hiikumeti muhayyelemize karşı İs· 
yan çıkaracaklar! Köylüler arasında 
(not: köylerde erkek kalmamıştı.) 
isyan propagandası yapıp dehşetli 
taraftar topladılar! Hatta polis mü
dürünü, jandarma kumandanını 
memurları elde ettiler de ahaliyi Ge: 
çit mevkiinde toplayıp · silah talimi 
nişan talimi yaptrr:yorlar ! ' 

Ortalık bunun için alİ~k bullak 
olmuş. Hatta vali lsmail Hakkı be. 
yi bile paylamışlar. T ahkikatm so· 
nunla anlaşılmı~ ki bunların hepsi 
uydurma, hepsı alçakça, vicdansız. 
ca, namussuzca iftira... , 

1yi ya, mademki anlaşıldı. orta
lrğı rahat bırakınız! Hayır! Böyle 
hir şey yok, yok ama, Abdülhamidin 
dediği gibi ··mademki şüyu buldu. Şii 
yu vukuundan beterdir. Ayniyle 
vaki gibi hareket etmeli!., onlar da 
yalan olduğunu öğrendikleri halde 
bu düstura göre hareket f'tmişler. 

İşin ns.rl püf noktası ş~ada: Ca
bir efendi bunu niçin yapmış bilir 
misiniz? Bilmezsiniz ve tahmin bile 
edemezsiniz. Söyliyeyim: O sırada 

Yarı şaka 
................... 

Bu sıcaklarda 
lstanbulda 

ne içmeli acaba ? 
VazalfD : : Osman Cemal Kaygılı 

A 

Limonata desen limonatadan başka 
her !eye' ayran desen daha ~iya~e 
salamuraya ve sirkeye benzıyor · 

Geçen gün HABER'de bizim Fa
ik Güneri bazı sucuların havaaan 
nasıl para kazandıklarını yazıyordu. 
Havadan para kazananlar yalnız ba
zı sucular mı acaba? 

Ben dün beş altı yerde beş altı 
limonata içtim, bunların hepsi limo
natadan baska her şeye benziyordu. 
Mübarekle; ekşiliklerinden bir hayli 
ekşi ve tatlılıklanna da eeeh ~ldukça 
tatlımsı idiler. Fakat bunlara lımona· 
ta derneğe bir alay yalancı şahit la
zımdı! 

Sıcaklar adam akıllr bastırdı. limo· 
nun da en mozalağr, en kötüsü üç 
kuruşa fırladı diye herifçi oğlu, da· 
yanmış limon tuzuna, içine biraz şe
ker, Liraz nane, yahut melisa yapra· 
ğı suyu karışi:ırmış, olmuş sana en· 
fes, §ifali bir limonata! Hararet bas
tıkça işin yoksa sen çeyreği tosla, 
yapış bardağa, dik kafana! Maksat 
hararet söndürmek değil mi? Bun· 
dan iyisi de can sağlığı 1 Bazısı da 
tutmuş. içinde bir parça da limon ko· 
kusu bulunsun diye şekeri biraz li
monun kabuğuna sürüp o limon 
tuzlu suyun için atmış! 

Bu tertip bir bardak limonatanın 
sermayesi tu.sa tutsa ne tutar der
siniz? 

Ne tutacak: Bardak başına on pa· 
ra limon tuzu, otuz para ~eker, beş 
para su, on beş para da buzu, muzu, 
şusu busu .. Ettimi altmış para? Ge
riye kalan üç buçuğu kar oğlu kari 

Gelelim ayrana: 
Beyazıtta adamın biri yıllardan

beri bardağı yüz paraya halis, yağlı 
. ve tatlı ayran satar. Fakat Sultanah· 
mette, Sirkecide, Tophanede bil
mem nerede her cam ayran istiyen 
tramvaya atlayrp ta Beyazıda ay-

_.ran içmeğe gidecek değil ya! 
Yollarda güğiim, yahut bakraç el

de: 

Hüseyin Cahit Yalçının reisliği ~ 
tında bir meni ihtikar ve vesika ko
misyonu kurulmuştu. Kendince de
miş ki: "ben böyle bir cumalı verir
sem sadakatimi ispat etmi§ olurum. 
Buna mükafat olarak da he§ on top 
kumaş vesikası alırım. Arşınmı iki 
liraya alacağım kumaşları on iki lira
ya satarım!,. 

· Fakat umduğunu bulamadı. Ya
rım arşınlık kumaş vesikası bile ala. 
madı. Üstüne üstelik halkın nefre· 
tine, ]~netine uğradı. Kimse selam 
vermez oldu. Mütarekede Bursalı
lara sordum: 

- Sıkıntıdan uyuza tutuldu, de. 
diler. Ôy)e bir uyuza tutuldu ki he· 
kim, hoca, ilaç, muska para etmedi. 
Kaşına kaşına uyuzdan öldü müf. 
sidin gözünün gözü 1 

Zavallı Cabir efendi 1 Neye oyle 
zağlı uyuza tutuldun da çabucnk Ö· 
lüverdin} Yaşasaydın da bugünleri 
görseydin. ·• 

:.\ka GONDOZ 

- Hani ya kuruşa ayran 1 
Diye seyirtenleri bir kalem geçe· · 

Hm. Lakin dükkanlara yanaşrp çey
reği uzatır bir ayran istersiniz. Bir 
de bardağı ağzınıza dikersiniz ki mü· 
barek ayran değil. adeta kımız 1 

Hoş. kımız olsa yine ne ise, ade
ta bembeyaz, süt gibi bir sirke! Ha
ni ya bunu salataya dökseniz, belki 
salatanın biraz rengini bozar, fakat 
pekala ı;irke yerine geçebilir. Arnk'. 
verdiğiniz çeyreğe mi yanarsınız, 
onu içtikten sonra ba~layan mide 
kaynamasına mı'? 

Hakiki çeyreklik ayranlar ba1ka, 
onlara sözüqı. yok, onlan içerken 
insan tadına doyamıyor, ama benim 
dediklerim başka! 

Bunlann da sermayesi nedir bilir 
misiniz'? Kilosu on be§lik yoğurttan 
altmış iki buçuk gram yoğurt, otuz 
beş para, beş para da su, etti kırıt 
para, on para da buz diyelim eder 
elli para, daha bilemedin altmış pa• 
ra.. işte yine bardak başına üç bu
çuk kuruş kar oğlu kar 1 

Dün benim sözüm yabana •·limo· 
nata ı.. içtiğim bir dükkandan baş'" 
irca bir adam ~a ayran içiyordu. Za. 
vallı bardaktan okkalı bir yudum çe· 
ker çekmez dükkancıya döndü: 

- Oğlum bu ayran değil. sala'" 
mural 

Hem buzcu, hem sucu, hem §er• 
betçi, hem ayranc .. olan delikanlı er 
ntnrak cevap verdi: 

- Affedersiniz. tuzu biraz fazla; 
kaçmış! 

- Ya el{şiliği '? 
- Görüyorsunuz navalar çok sl"' 

cakl 
-Ya kokusu~ 
- Yoğurt k'ok'usu olmalil • 
- Ne bayat yoğurtmuş bu)' 
- Bize öyle geldi, ne yapalnn}. 
Size öyle geldi ama mide ve bar 

saklann en temiz tutulması laznn 
geldiği bugünlerde herkesin mide 
ve barsaklan sizin oyuncağınız de· 
ğil, anlndın mı §erbetçi ve ayrancı 
haşri 

• • • 
Sirkecili){ başka, şeroetçilik ve aY,"

1 
rancrlık başka! 

Geçende ben yine HABER'de el'" 
Ierini tükürükliyerek kağıda yapışan 
bazı esnaf tan bahsetmiş, ve bu ya· 
zrm üzerine bu mundar i~ten bir 
hayli v.azgeçildiğini görmüştüm~ 
Şimdi de bizim bazı sucu, ıcrbctçi, 
ayrancı esnafının ellerile, bardak yr 
kamalanndan bahsedeceğim. El, ne 
kadar temiz olsa yine cld~r. Bu mü·' 
barek nesne arada ağıza, buma, gö.; 
ze, kulağa veya kaşınan, gıc:iklananıı 
yahut durup dururken kendi kendi• 
ne gıdıklanan herhaı1gi bir yere do
kunur. Sade o lcadar mr :Ya. faraza 
elle birçok kifli paralar filan tutulur~ 
Sonra bu elle su, şerbet, ayran har-· 
dağını şıkır şıkır yıkamak olur mu 
ya? Geçen gün, gözümle gördüm, 
bir dükkan sucusu: 

Kısacık bir kürdanla dişini kanı• 
tırdıktan sonra müşterinin bardağr 
m aynı elle oğuşturmaya başladı~ 

Başladı ama müşteri de: 
- Be adam, senin o bardağa Jio

yacağın suyu, ben değil, toprağt( 
döksen toprak içmez l 

Diye onu tersliyerek oradan aa: 
vuştu. 

:[. . "' 
Yazım bitti, içime dellşetli hara.· 

ret de bastr, gidip ne içeyim dersi. 
niz, su mu, limonata mı, şerl:>et mi,, 
ayran mı'? . ı 

-iyisini, temizini, halisini iç de: 
istersen ziftin pekini iç t • 

Diyeceksiniz değil mi)' 
lstanbulda suyun, şerbetin, limo

natanın, ayranın iyisi, temizi, halisi 
nerelerde satılır, bilirim ama ziftiıı 
pekinin böylesi nerede satılıyor aCS;'" 
ba i Farkında değilim I 

O. Cemal KAY.Gllil 



Biliyor musunuz ? 

Arılar harp 
etmesini bilir 
Şi§man arkadaşunız izzet 

Muhittin Apak an meraklısı 
bir spor muharriridir. Köt· 
künün büyük bahçesinde bir 
çok an koğanlan vardır. Kı
şın bunlann binbir çiçek ko· 
kan ballarını dudaklannı şa
pD'data §8pırdata yediği gibi 
artanı da satar. 

Ancak geçen yaz mevsİ· 
minde arkadaıunız Apağm 
bahçesindeki anlara an ku§· 
lan musallat olmuıtu. Bu kut 
lar dostlarımız olan ve bize 
faydalan dok\ınan öteki kut· 
lar gibi öyle tüfek patlama. 
amdan, barut gümbürtüsün
den korkmaclıklan için, za. 
valh Apak ne yapdıysa yapb 
bahçesine yerle,mİ§ olan an 
ku§larmı kabil değil koğup 
uzaklqtıramadı. Kuılar ko· 
ğanlann yanı hatlarındaki a
ğaçlara tünemiJler gelip ge. 
~en anları bir gaga darbesiy. 
le midelerine indirerek bol 
bol beslenip duruyorlardı. 

Bir gün Apak bahçede 
C!olaşD'ken bir kanat uğultu
au işitti. Şöyle dikkat etti. A. 
nlarm koğanlardan çıkarak 
dağınık nizamla ku§ların üst 
lerine doğru gibnekte olduk 
lannı gördü. 

Ku~lar biribiri ardından 
ayrı kollar halinde üstlerine 
gelen anlan yenmekte güç
lük çekmediler. Bu bo. 
ğuımadan sağ kalabilenler 
hemen koğanlanna koıtular. 
~adan çok geçmeden birin
cisinden daha büyük bir uğul 
tu duyuldu. 

Apak dikkatle baktı bir 
ae ne görsün? Koğanlardan 
çıkan anlar önce biraz durak 
lıyor sonra yanyana gelerek 
çok sık bir sıra alıyorlar. De. 
mek ki merhametsiz düıman 
larma hücum ebnek için bu 
sefer ayn bir plan kuJ:,m. 
mak üzereydiler. Y an&§ık ni 
zamla saldıracaklardı. 

Nitekim toplanma bitiri
lince anlar bir kara bolut gi. 
bi ilerlediler. Kuılann tası ta. 
rağı toplıyarak oralardan bir 
daha hiç dönmemek üzere sı 
vıııp kaçma)an uzun ıünne
di. 

Görüyorsunuz ya: An 
gibi küçük bir hayvanda bile 
akıl ve düşünce vannq ! 

Say Aslan eğleniyor , 
Kuzey Afrikada Kreuger ' 

milli hayvanat bahçesi görü
lecek bir yerdir. Ucu bucağı 
yok denecek kadar büyük 
ve geniş olan bu parkın ko
caman bir şose bir başından 

irip öteki başına uzanmak
ldır. 

Parkın içindeki hayvanla"" 
tam manasiyle serbesttirler. 
lst.edikleri yere gidip gelebi
irler. 

1öyle kollarını sallıya sal
ı gezip dolaşmakta olan 

yvanlar arasında kocaman 
ır aslan vardır ki, yoldan ge 
en otomobilleri sıçrıya sıç· 
ya takip etmek adetindedir. 

Bazan yolun üstüne uzanır. 
·otomobil yaklaşıncaya kadar 
hiç kıpırdam~z. Sonra kor
kunç bir kükreyişle sıçrıya. 
rnk arabayı kovalamağa baş· 
lşr ve yüz metre kadar ko. .. .. 

Park muhafızları aslanın 
P fendiğini bildikleri için hiç 
aldırış etmezler; fakat oto· 
mobilde olanlann ödleri pat· 
lar .. 

Şen Fıkralar 

iki ,otör arasında 
- Ben yirmi beşsenedir 

araba sürüyorum, bütün bu 
müddet zarfında başımdan 
ancak dört kaza geçti. 

İkinci şoför: 
- Ben de yalnız altı kaza 

atlattım. 
- Peki kşç zamandır ara· 

ba sürüyorsun'? 
- Dündenberi 1 

Çocuk-Evvela gösteri 
- Baba, bu oyuncaklar 

nasıl kırılır'? 
Dil muayenesi 

Doktor: 
- Haydi yavrum; dilini 

göster bakayım'? .. 
Küçük çocuk: 
- Aman bay doktor ola· 

mazi Geçenlerde anneme di· 
limi çıkardığım için müthiş 
bir tokat yemiştim! ... 

- Çocuğum nasıl bilmez
. n ; görmek için kulakların, 

koku duymak için bumun 
. olduğu gibi görmek için ne· 
yin var? 

- Gözlüklerim 1 

Arsızlık mı? 

- Anne bana dondurma 
alacaktın değil mi? 

- Alacaktım ama, §İm· 
di vazgeçtim. Bana "şunu 

al bunu al,, diye arsızlık etti
ğin için almiyacağım işte: 

- Ben arsızlık etmedim 
ki anneciğim. Sana sadece 
sözünü hatırlatmak istedim. 

Adını unutmu, 
- Necdet, adını bana ha· 

tırlatıver aklımdan çıktı. 
- Adım Necdettir ha· 

yım!. .. 
- Hah evet Necdet 1 Şim

di hatırladım. 
Dalgın yolcu 

Yolcu yanındaki pilota: 
- Paris şehri üzerinden 

geçiyoruz değil mi/ 
Pilot: 
- Hayır bayım Bağda~ 

üstündeyiz! 
Yolcu: 
- Eyvah yanlış tayareye 

binmişim! 
Berber dUkkAnında 

Müşteri: 
- Peki.. bana ne diye 

korkunç hikayeler anlatıyor· 
sun uz? 

Berber: 
- Çünkü bu masallar ba

şınızda saçlarınızı dimdik e· 
diyor; böylece benim de işim 
kolaylaşıyor 1 

Nlklh memurlu§unda 
Arasıra nikah memurluğu 

vazifesini yapmakta olan bir 
hukuk hakimi geçenlerde iki 
genci evlendiriyordu. İş tam 
da nikahın kıyılacağı kerteye 
gelince gelin güveyle birlikte 
herkes ayağa kalktı. • 

Hakim de adet olan 
suali sordu: 

- Bayan Süzan, bay Ah. 
met açık gözü kocalığa ka
bul ediyor musunuz? 

- Ediyorum bayım. 
Cevabı üzerine hakim gü. 

veyiye dönerek eski bir alış· 
kanlıkla: 

- Buna karşı kendinizi 
nasıl müdafaa edeceksiniz, 
demiş ve herkesi güldürmüş. 
tür. 

Sinema yddızları 
- Hulivutta hiç boşan· 

mamış bir yıldız bulunduğu
nu okudum! 

- Kimdir acaba'? Şirley 
Templ mi'? 

Misafir - Cici yavruma beni öpmesi için neler neler 
getirdim ... 

Yazısız htkAye 

<_~ -.. -

J 

ll4ln~awe: 

HİNDİ SCRCSC 
küçük Hüsmen Arifi. 

yenin ormana yakın bir kö
yünde Ali babanın hindi sü
rülerine çobanlık ederdi. Gü 
zel hayvanlar ormanın etek. 
lerinde yiyecek taneler bula
rak karmlannı doyuruyor, 
küçük Hüsmen de akşamları 
sürüyü çiftliğe sürdüğü za. 
man hindilerin hepsi de biraz 
daha yağlanmış, semirmiş O· 

lurdu. Ali baba çok mem· 
nundu. 

Arifiye ormanı oldukça 
derin bir bataklığın yanında· 
dır. Çiftçi de küçük hindi ço· 
hanına bataklığa hiç yaklaş· 
mamasını, hayvancıkların 0 • 

rada batarak ölebileceklerini 
söylemişti. 

Hüsmen söz dinleı bir co· 
cuktu. Yumuşak başlı Ç0 • 

cuklar gibi uslu olan hindile· 
rinin arkalarından yürürdü. 

Bir ıslık ça!dı mı hayvancık· 
lnr koşarak ağaçların arasın· 
da kaybolur ve bir daha gÖ· 
rünmezlerdi. Kendine mah. 
sus başka bir ıslık da hayvon 
ları tekrar koşturarak getir· 
tir ve çevresinde toplatırdı. 
Hindiler otlanır ve vr:m arııı r. 
ken Husmen de boş durmaz. 
dı. Cebinde kocaman bir ça
kısı vardı. Bunun]a ağaçlar
dan dallar keser, bu dallan 
yontarak baston, kimisinden 
de tütün çobuğu yapardı. 

* 1(. • 

Hüsmen çakısını ustaca 
kullanmasını bilen sanatkar 
bir çocuktu. Kendisine Eşas 
denilen yüksek iki tane de 
bacaklık yapmıştı. Bu bacak 
lıkları ayaklarına geçirdi mi, 
derin bataklıkları korkusuz 
geçip giderdi. Eşaslar ba~ka 
türlü de işine yarıyordu. Hin 
diler yiyeceklerini aramak 
için uzun otların içine dağıl
dılar mı, görünmez olurlar· 
dı: çocuk eşaslarına basarak 
boyunu yükseltir, · böylece 
onları gözünden hiç kaybet· 
mezdi .... 

Akşam üstü çiftliğe dö
nerken bu ağır tahta parça· 
otların arasına saklar ve er
tesi günü iş bşına dönünc~ 
tekrar çıkarırdı. 

Bir gün Hüsmen o çevre· 
de kötü kişi ve hırsız olarak 
t~nmmış iki küçük serseri· 
nın kendine doğru ilerlemek. 
te olduğunu gördü. Bunların 
biçiminden de anlaşılıyordu 
ki, birkaç hindiyi aşırıp git· 
mek için buralara sokuluyor. 
lardı. Şimdi ne yapmalıydı) 
Küçük Hüsmenin silahı yok. 
tu; çiftlikten de pek uzaktı. 
Avazı çıktığı kadar bağırsa 
bile sesini işittiremezdi ... Se-

• 

nenin bu günlerinde orman· 
da kimsecikler bulunmazdı. 
Oduncular ancak kış aylann. 
da çalışırdı. Av mevsimi de 
açık olmadığnıdan, gezip do. 
!aşan avcılar yoktu. 

Bereket versin ki, küçük 
Hüsme.rı serin kanlı bir ço· 
cuktu. Hindilerin kaçıp da· 

ğılmalan için keskin bir ıslık 
çaldı. Bunlar çocuğun ne is
t1.. diğini anladılar, karınları 
yerlere sürünerek, kanatları
nı açarak kaçışıp ormanın i· 
çindeki ağaçların aralarına 
daldılar. Hüsmen de eşasları. 
nı sakladığı ot yığınına doğ. 
ru koştu. Onları aldığı gibi 
bataklığın yolunu tutturdu. 
Orada bir ağacın ardım siper 
alarak C§aslarmı ayaklarına 
geçirdi ve derinliğini bildiği 
suyun içine yürüdü. . 

Ayak1arındaki eşaslarm u. 
zunluklarmı iyice hesap et· 
miş olduğu için hiç ıslanma. 
dan suda yürüdü. Pabuçla
rının tabanları suya değince
ye kadar ilerledi. Serseriler 
Hüsmenin ne dalavera yaptı 
ğını görmemişlerdi. Bütün 
oralarını ara:ym t111r,..clılar. 
hındıJer meydanaa yöktu. 
Bunlar toprak açılıp da içine 
girmemişlerdi ya?.. Her hal. 
de çoban olacak şu şeytan 
çocuk bir kurnazlık yapmış· 
tr. Onun üstüne atılarak iyi. 
ce patakladılar mı hindileri 
meydana çıkarırdı. 

İki serseri böyle düşüne· 
rek yürüdüler. Suyun kıyısı
n_~ varıp da çocuğu orada gö. 
:unce ikisi birden ne yaptı· 
gını sordu. Hüsmen: 

- Ayaklarımı yıkıyo. 
rumJ... 

Dedi ve o dakikada ayak 
bileklerine kadar suya gir· 
miş bulunuyordu. 

- Benden ne istiyorsu
nuz? 

- Hindileri nereye gizle· 
din? 

- Hindileri hiç bir yere 
gizlemedim; gezinip duru· 
yorlar ... 

- Haydi onları çağır da 
içlerinden semiz iki tanesini 
seçelim. Yoksa derini yüze· 
riz ha!. .. 

- Siz gidin hindiyi Ali 
babadan isteyin ... 

- Budala çocuk biz hin· 
di satın alacak değiliz ki Ali 
babaya gidelim. Dediğimizi 
çabuk yap, sonra dünyaya 
geldiğine pişman olursun!. . 
Hü~men suyun ortasında 

fıkır fıkır güldü: 
- Dediğinizi yapamam. 

Hindiler istedikleri zaman 
gelirler. Ben sadece onları 
beklerim ... 

- Peki ama bizim bekli• 
yecek vaktimiz yok. Haydi 
çal ıslığını, yoksa karışma• 
yız!... 

Hüsmen bunun üzerine 
ıslık çaldı. Ancak çaldığı IS• 

lık hindileri toplamak için o· 
lan işaret değildi . Büsbütün 
dağılmalarına işaret vermiş· 
ti. 

- Görüyorsunuz ya işte 
gelmiyorlar; benim verdiğim 
kumandaya aldırış etmiyor• 
lv!... 

-Aldırış ederler mi, et· 
mezler mi şimdi görürsün ! .ı 
Çocuğu ayak bileklerine 

kadar suda görünce, onu ya· 
kalıyabileceklerini sanarak 
kendileri de bataklığa atıl· 

dılar. Fakat adım atar atmaı 
da boğazlarına kadar derin 
sulara gömüldüler. Jyice stJ 

yuttuktan ve bayıldıktat1 

sonra Hüsmen kendilerine 
doğru ilerledi. Her birisini 
elinden tuttuğu gibi sürükli• 
yerek sudan çıkardı ve sahile 
serdi. ikisi de baygındı. Bll' 
nun üzerine Hüsmen bir ıs~ 
lrkla hindilerini toplıyatt11' 
~u uıge uorıau. 

iki serseri bir daha oralar~ 
rla hiç görünmediler. 

Ahmet Ekrem 

EA'Ience: -
Kime nişan 
almış?! •• 

Deniz köpUğU 
Denizi ömründe ilk def& 

görmekte olan küçük F atnıaı 
enginlerden kopup yuvarla' 
na yuvarlana gelen ve kıyı)'" 
yaklaşırken tepeleri köpükle 
şen dalgalara bakarak dedi 
ki: 

- Anne baksana deniı 
bugün çamaşır yıkıyor!.. 

BULMAC~ 
(15 inci sayfays 

bakınız) 
~ ............... . 

HABER 
ÇOCUK SA YFASJ 

Bilmece kuponu 

3 TEM.\!UZ - 1937 

l 



Holivutta yeni 
şirket 

Son bir ay içinde, Holivud b:.iyük bir 
faaliyet içinde çalkalanıyor . 

Grevden, bir günde beş meşhur yıl -
dızın evlenmesinden, Foks stüdyolar! • 

nın Çevirmekte olduğu "Lancer Spy,. 
filminden fransız yıldızı Jermen Osscyi 
çıkararak onun yerine "Doloscr del Ri. 

o,, yu ikame etmek hususundaki gürüJ. 
tii}U kararından sonra, Holivutta yeni 
§ayialar dolaşmaktadır. 

Bu şayialara bakılırsa "Birleşik ar • 
tistler,, şirketinin faal azalarından olan 
Samuel Goldvinle Aleksand Korda, di • 

ğer ortakları olan Mari Pikford Duo
las Fayrbanks ve Çarls Çapleni~ h:s~r.~ 
lerini on milyon dolarak satın almışlar. 
dır. 

Alakadarlar, bu şayialar çıkar çıİ{. 
maz, gazetecilerin hücumuna maruz k.1! 

mışlarsa da, bütün israrlara rağml!.'l, 

§ayiayı ne tekzip ne de teyit eden bir 
beyanatta bulunmamışlardır. Maama • 
fih şayianın doğru olduğuna muhak • 
kak nazariyle bakılmaktadır. 

Gene ayni şay:alara nazaran, Mt:ri 
Pikford, Duglas ve Çaplenin yeni fir -
nıada gayet kü~k hisseleri bulunaclk 

ve bu firma, Amerikada Samuel Go!~

vin, İngilterede de Aleksandr Korda ~a 
rafından kontrol edilecektir . 

"Birleşik artistler,, bundan on beş 
ııene evvel, sessiz filmin en meşh.:r 

:Yıldızları tarafından te~kil edilmiştir. 
Bunlar: Meri Pikford, Duglas, Çaplen, 
ve D. W. Griffittir. 

f ..................... K .. i:.ö·"Ç"ö-·K·· .. ······· .. · .. ··:·l 
f IHJAB IE RLIER i ....... ._ ....................................................................... , 

bir 

i$.. Fransada Röne Löfevre ''Yaşasm ~Rejisör ve aktör Erik 
A•k f'l · b 1 t Fon Ştrohaym Fransada çe. 

:r ,, ı mıne aş amıı ır. . • _. . . 
i$.. "St D f' I . d k·u·r·u·ı, vırdıgı fılmın muvaffak ol. age oor,, ı mın e JI "" 

le~ı.ı..a · D 1 F ba k a· ması üzerine Amerikada 
-..ı rın, ug as eyr n s, ınger ... 

l\ogcrs, Acıott M cnJu ve aaıı Patrik tekrar ragbct ı:örmcie 
roı alrruşlardır • b.a.şlam ıştır. M. G. M. ar. 

M 'b k "'M t l't tıste senaryosunu biz.zat ha--r ", evyor un e ropo ı en,, op~ _ . 
ra . . . zırlndıgı bır filmin rejisör. 

sının m~hur tenoru Nıno Martını 1 .. -·· .. • t' 
''M ik' f'l • d b 1.. ak ugunu vermı§ ır. 

uıı ı,, ı mın e a§ ro u oynam • 
tadır. Filmin musikisini "Serseri Kral., 
ve "Roz Meri., operetlerinin bestekau 
R. Frimel yazmıştır. 
~ Bir çocuğu olduğu için bir kaç ay 

danberi sinemadan uzaklaşmış olan Fey 
Vrey "Kahraman .. isimli bir filmde rol 
alnuştır. Baş erkek roli! Rişard Dikse 
Verilmiştir. 

i$.. Çoktanberi film çevirmiyen Hüget 
büflos, Hanri Batayın "Maman Co -
libri,, filmiyle sinemaya dönmüjtür. 
~ Foan Marş bir senelik ayrılıktan 

sonra sinemaya dönmt.iş ve Foks ile bir 
ntukavele imzalamıştır. 
~ Boksör Maks Baer İngilterede çev 

rilecek bir operet filmi için angaje C<iil
tniştir • 
~ Fran~ot Ton ile Moren O'Sallivar: 
"G eneral Hospital,, filminde baş rolle • 
ti almışlardır. 
~ "Kamirni,, filminin baş rolü Do • 

roti Lamura verilmiştir. Bu rolü evvel
~e Margonun oynaması mukarrerdi. 
-ey. lren Dun "Yaşamak Zevki,, musi<i 
filnıi için R. K. O. tarafından angc.j" 
edilmiştir. 
~ Cin Harlovun ölümü üzerine prı 

.kalan "Saratoga., filminde Klark Geytı; 
bir filmde ilk defa olarak şarkı söyle • 
lllcktcydi. Filmin Rita Conson tarafın. 
Uan ikmal edilmesi muhtemeldir. Bu 
Qtt• 

ıst Cin Harlova oldukça benzemek 
tcttir. '*' Sonya Henri yeni filminde bir ski 
§anıpiyonu rolür.ı:ı oynryacaktır. MuaL 
1~nı olduğu üzere kendisi paten şam -
~1Y'onudur. 

Şikagoda 

Barbara Stanvik §İmdi çevirmektl"' 
01duğu ''Stella Dallas,, filminden son 

t
ta "Böyle bir a~k .. filmine başlıyacal: . 
ır 

~ . """ ·ı Z l H . . .ı:.mı o anın ayatı,. ısmıyle A. 

ttıcrikada çevrilmekte olan filmde "Na· 
;-,, tolu Erin Mura verilmi§tir. 

tau Simon - Simon Fransada yaz 
"$u Uııı geçirip Holivuua dönünce 
tı \>eyş" isimli bir filme başlıyacak. 
~r. 

tel 1, &ki jön prömiye Konrad Na. 
~ A§k kaçıyor" film.inin reii.sörlü-

)1.pnıa.ktadır, . 

rövii. 

sahnelerinden 

II olivucl 

stwlyolarına 

geçen bir 

d.ansö:: 

1 

t • 

adre.'lleri 
Soran okuyucularımıza toııtan ce. 

vap olmak uzcrc sinema artistieritıin 
adreslerini yazmaktrı denım ediyo
ruz: 

Gene Raymond: R,K,O, Studio, 71\0 co 
wer, Strcct, Holl,vwood, Callfnrnıa. U,S,A, 

nobert 'fnylor: M,G,.M, 8tutlio, Culver City 
Cnll!o•:1la, li.S,A, 

Conrad Vcldt: I.ondon 1',llm, :!2 Grosvcno• 
Strcct, I..ondon \V.ı • 

Johnny Wehıamuller: M,G,M, Culver City, 
caııcomla, lJ,S,A, 

Hcnry Wflcoxon: Paramount, 5451 Marat 
hon ~trcct, Hollywood, Call!ornia, U,S,A, 

Gaby Morlay. 30, Ruc dcıı Tourelleıı, Bou 
ıoırne. Francc. 

Danlcllc Dnrrfttux, 7, boule\•ard Rlchard· 
1\'allace. Ncullly, France • 

Joııacllne C~l, 26, rue Ducheme. Pa.rls 
France •• 

Fred 

/ 

!'- .,. ~= 
mfltoria.ssı.s7annın bir 

§aheseri: J crtrü.d N isBen 

Ast er 
Ginger Rogers'le 

nasıl tanıştı? 
• Ginger Rogersle Fred Aster'in bir 
çok filmlerini yapan rejisör Mark SanJ
rih ilk .defa olarak Amerikadan aynlrr.ı§ 
ve bundan birkaç gün evvel Parisc 
gelmiştir. 

Mark Sandrih, Ginger Rogers1e Fred 
Asterin sinemanın en meşhur bir çifti 
haline nasıl geldikleri hususunda so • 
rulan suale şu cevabı vermiştir: 
"- Büyük bir tesadüf eseri olarak 

idarem altında ilk filmlerini çevirdik • 
!eri zaman Ginger Rogers zaten tak1ir 
edilen bir aktris, Fred Aster de tan:n· 
miş bir dansördü. Bu ilk film o kadar 
bi.lyük bir rağbet kazandı ki, bu çifti 
ayırmamak icap etti. 

Ginger çocukluğundanberi dansedm 
ve güzel olduğu kadar iyi ve sevimli 
bir kızdır. Sonra. saçları o kadar güzel 
ve parlaktır ki, Holivutta da herkes. o
nun, renkli film çevirmeğe başlayınca, 
seyirciler için yepyeni bir keşif olaca • 
ğını söylüyor. 

Dansın tecessüm etmiş şek1i olarak 
telakki edilebilen Frcd de tıpki Gin • 
ger gibi iyi ve arkarlaş bir gençtir. On· 
!arla çalr;rnak sonsuz bir zevktir. 

O kadar canlıdırlar ki, etraflarııı;ı 

daima neş'e, sevinç, saadet, gençlik ya· 
tatıyorlar . ., 

Mark Sandrih bundan sonra Fransız 
yıldızlarından bahsetm4 ve şöyle de 
miştir: 

"- Moris Şövalye, Holivudda unut'JJ. 
mazbir hatıra bırakmıştır. Danycll D?.\. 

yö "Mayerling Faciası,, ndaki şayanı 

Y\'Onne Prlntcmps, HOtcl George • V, ave 
nue GcClrge, v, Parla 

Llsett~ Lanvln, 4, ruc Louls • Codet, Pari., 
Par!!! Franc.-c. 

Albl>rt Pr~jt'nn, ~. Rııc dcs Dıırdımclles .. 
Parla Francc. 

Pierre Dtancbar, ıs, placc du PanthEon. 
Parla France. 

hayret muvaffakıyetinden sonra A'me ; 
rikada büyük bir sabırsızlıkla beklen .. 
mektedir. 

F. Gravey, bir tek filmle bütün A • 
merikanın sevgi ve takdirini kazandr: 
o kadar garip bir şekilde konuşan Si • 
monn Simone gelince, o bütün Holivu • 
du çıldırtıyor. ,. 

Ayna i:ar§181rıda çc'kilmıt ne {jilui bir. 
re.sun, değil mit ' 

r_ı~yır! lloliuıtdun yeni uıldd.arından. 
ıkı:: ·karde§ Glorya ve Barıora Pakster 

biribir1erinc o kadar bc>ı~Yol:Uır ~ 
ayıril etnıe'k lımkdn,.,....z(l • :1 
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farihi macera ve aşk r:~ --· Yazan : (Vi · Nu) 

En seçme güzellerden Altı kız ve altı oğJan 
bizim gemi He Papaya gönderlllyordu. 

Bunlar~ Osmanın fevkalAdP 
aU\kasını celbettl 

Gegen kısımların hulasası 
Ayşe, beninı sevgilimdir, arlrodaştnı 
ve ak-rabamdır. Bu kadınoağız, her 
nasız olduysa, casuslar arasına ka. 
rt§tı. Babasının bu tC§ldUitta bulu11. 
ma.sı ihtimal müessir oimuştur. Ay. 
ge, uzun zamandanberi, esrarengiz 
:ıeyZer yapıyordu. Bu meyanda ol
mak üzere, saraylarda hüküm sı1r. 
'l'IWY" başladı. Nihayet hep birlikte 
esir dü~tük. Hep birli1.-te htristiyan 
olduk. Nctiocdc, Ayşe, oasuslııfju 

meydana çıkarak, yakaaln.acağma 

yakın, oğlu tarafından öldüriildü. 
B en de bu ·manzara kaT§tS1nda ağla
aım. 

,,. " ~ 

Biri, gözyqlarımm aktığını göre. 
rek : 

- Ne oluyorsun, ey hıristiyan ! Yok 
sa bu mel'una acıyor musun? ... 

- Kendimi topladım. Büyük bir irade 
sarf iyle, şu cevabı ver dim: 

' 

Başpapas şaştı: 

- Ay ... Bu geminin emsali bütün 
dünyada yoktur. Sen onu nereden b i· 
liyorsun çocuk ? _ dedi. 

Osman güldü: 
- Bunu, yine bir mucize kabilin. 

den anlat abilirdim. Hatta size karşı 

büyük roller oynıyarak, geminin plL 
nını da çizer, sizi §aşırtırdım. Fakat 
hacet görmüyorum. Sizi ikna edece. 
ğim de ne olacak. Beni zaten sevmi

yor musunuz? Bana zalen itimat etml. 
yor msunuz? Bu gemi hakkında Sün
bül ağa bana izahat verdi. Onu Habc. 
şistandaıı esir getiren tacirin kendi 
keyfi için yaptırdıfrı bu tarifte pek mü 

kemmel bir gemi varmış. Sonra bu, 
başkasına. intikal etmiş ve hıristiyan

lara esir düşmüş. "Çok sağslm bir ya
pı idi. Herhalde mahvolmamıştır: O. 

nun yüz sene daha ömrü vardır. Çün
kU malzemesi mükemmeldir. Dünya. 
nın acaip sanat eserleri arasında bu. 

nu da saymak lazımdır!,, der, durur. 
du. Bu gemiden bana çok bahsetmiş. 
t ir . İçine girince kendini evimde his
sedeceğim. 

Başpapas : 

ŞikAyetler temenniler : 

Halkı tehdit eden 
bir duvar! 

Ya tamamen yıkılmalı, yahut · 
tamir edilmelidir 

Kurnkapı Ni§&llcasmda oturan o 
kuyucularımızdan F ıtnat imzasiyle 
aldığmuz bir mektupta deniliyor ki: 

"Kumkapı Nif811cası civannda 
Mithat paıa catldesinde Saraç ishak 
çepneıi karııımdaki mahalle camii
nin duvan yıkılmıtlır. Bir kısmı ha-
la ayakta duran bu duvar her gün 
bu yoldan geçen ve çeımeye su al
mağa gelen civar halkı için büyük 
bir tehlike teşkil etmektedir. Bilhas
sa civanndan her gün yüzlerce ço
cuğun gelip geçtiği bu duvann la· 

mamen yılolarak veya yıkılan kısmı 
yapılarak halkın tehlikeden kurta
nlma11 için alakadarlann nazarı dik
katlerini çekınenizi rica ederiz.,, 

Alakadar makamın bu dileği e
hemmiyetle nazarı dikkate alacağım 
ümit ediyoruz. 

Haber, okuyucuları ısrasmda bir 
fıkra mUııab4knsı açmı§tır. Gönderi_ 
lecek fıkraların kısa ve hiç olmazsa 
az l§IUlml§ olması IA.zımdır. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut mUııtear adlarile net'redilecek 
ve her ay o ay lı;tnde çıkacaklarm 

en fyllerinden beşine muhtelit ve kry. 
meUI hediyeler verilecektir • 

Bize bildiğiniz güzel f ıkralan 
gönderiniz. 

- Acımak mı?... Ona acır mıyım 
hiç ... Bilakis memnuniyet gözyaşları 
aökiiyorum. Bizim Osmanm, ne fcvka. 
lade erkek, ne babayiğit olduğunu 

görerek kolutklarım kabarıyor. !ftiha. 
rımdan ve sevincimden gözyaşları dö. 
kil yorum. 

- Hangi taş kalksa sen altından 
çıkıyorsun, çocuk! _ dedi.. Senin bil. Yahudi düşüncesi 
mediğin yok. !sak ölüm döşeğinde yatıyordu. Ağ • B u sözclr, benim hakkımdaki iti

madm da yerine gelmesine sebebiyet 
verdi. 

Başpapas, bizim hemen o gün hare. 
liet etmemizi muvafık gördü. Daha 
doğrusu o gece ... 

Karanl:k bir geceydi. Ay değil, yıl
dızl:u- bile g~riinmüyordu. Oldukça ka 
lın bulutlar, gö~yfüJlnü örtmU§tü. 

Ba..spapas: 
- lsabet! • dooi. _ Aksi takdirde, 

oclki Tiir!;lcr tarafından gl'mi göriilür. 
dü. Hem taliiniz varmış. Muvafık bir 
rüz;ar cstiğ!ni de kaptan haber verdi. 
On dördünüz de, dilerim ki, sağ salim 
İtalyaya \'ru"at.:aksmız .•. 

- Kim ötekiler? Gemi tnyfaları mı? 
Bu lrndar küçük bir gemi ile mi bizi 
yolluyorsunuz yoksa? ... 

Bır-papas güldü: 

- Bilakis ... Gemi çok büyüktür. En 
mükcr.-ımcl, en iyi gemimizdir. İçinde 
gnyct büyiik hir lüks vardır ... O dere. 
cede ki, görünce şaşacaksınız. .. Ha
rem daireleri, hamamı, bahçeleri, hüd 
damı, hulasa, her şeyi, her şeyi var. 
Hiçbir §eyi eksik değil. 

- Ba.h~cleri, hamamları mı? ..• 
- Öyle ya ... 
- Böyle bir gemi olur muymuş? • 

öiye sordum. 
Osman: 
- Olur elbet, vardır. 

Almanca dersleri 
H.ABER'in lisan derslernii ter~ .o 

eden hey~tten bir muallim hususi al. 
manca ersleri vermektedir. Bilhaı!sa 
ikmal imtihanlarına pek kısa zam"n. 
da yetiştirir. Şerait ehvendir. llau!'1 
de "Almanca hocası" rumuzuna me1~· 

tupla müracaat. 

84 

84 - Elbisesini çnbucal< değ!.. Urcrek yola 
koyuldu. Nereye gidiyordu? Bunu kendisi :ic 

lıllmi\'ordu. Birdenbire aklına bir fikir geldi. 
- Saat UçQ çalıncaya kadar yilrUrUm, di

ye dUşUndU ,.c tam ııaat çalınca bulunduğum 
\'erdeki ocnccrelcrln birisinden e,·e glrerlm. 

- Bizim türkçede bir atalar sözU 
vardır: "Çok yaşı yan mı t-ilir, çok ge. 
zen mi?,, derler. Ben yalaz çok gez. 
medim. Çok gezenler le v~ çok yaşı. 

ya:ı.larla beraber bulunduın. Dünyanın 

en yüksek meclislerinde y~adım. O
r ada k~nuşulanlara kulal: açtım. Onun 
için, ömrUmü kırk elli senelik sayabi. 
lirsiniz. .• 

Papaslar: 
- Cidden doğru! - dedi:<'r . • İhtiyar. 

ladığın vakit sakalını değirmende a. 
ğarttığmı kimse iddia cdemiyecek ... 

Gülüşüldü. 

Osman sordu: 
- Demek oluyor ki, geminin mürct. 

tebatı kalabalık. Zira, benim bildiğim 
bu Hacı Mustafa gemisi yüz kişilik 
bir sefer heyeti olmasa yola çıkamaz. 

- Öyle. Hatta yüz elli. 
- Peki ama, bahsettiğiniz 14 kişi 

kimdir? 

Başpapas bizi gösterdi: 
- Evvela siz ikiniz: Sen ve Hristo. 
Yani ben! 

- Peki, diğer on iki kişi. 
- Onlar, Papa hazre~:erine bizim 

iklimden gönderilecek hediyelerdir. 
- Canlı hediyeler mi? 
- Evet. 

- Kimler? 
- Altı kız, altı oğlan! 

- Tuhaf şey ..• Papa hazretleri bun-
ları na yapacak?. 

- Artık ne yapacağını kendi ·tayin 
eder: • diye, başpapas, sakalıyla bıyı. 

ğı arasından güldü. Bunlar herhalde 
bizim iklimlerde zuhür eden en müs. 
tesna insan nümuneleridir. En güzel 
insanlardır. 

(Devamı var) 

lıyan hanımına dedi ki: 

- Maz:;lto, çok yalvarır~m sana ı. 
Git küpcni, yüzüğünü, bileziklerini 
tak, süslen! Ondan sonra yanıma gel 1 

Mazalo sordu: 

- Ne için süsleneyim?. 
- Azrail seni süslü yörür de belki 

beni bırakır, seni alır. 
Nurettin :AK SOY 

Bektaşi orucu 
Bekta~ilerden birine: 
- Namazı mı seversin, orucu mu? 

demişler. 

- Orucu cevabını vermiş. 
- Niçin? diye sorulunca demiş ki: 

- Mübarek tatlı tath yenir de on • 
dan .. 

Tevfik TEZCAN 
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Sulııbı v~ Nesrıvaı Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı ver (YAKIT) matboaıı 

Kibar hırsız - Siyah 

S"i - l.'zaktald saallerden biri Ur.il ral \ 
dı. Kara gulge, iki tnrafıncla ağaçlar ola:l Hr 
caddenin yan tara!ında bU)1lk bir kö~k gör 
dU. Ortalıkta kimseler yoktu. Çevik bir hıı 
rckct!e ''e bir aıçrayı§ta ltUçUk duvarı aıarak 
bahçeye girdi. 

8G - Eldl\'cnlerlnl giydikten ve siyah 
l :ıcl•:i maskesini yüzüne geçirdikten ııonra 

clra!ını dlltkaUc tetkike ba§ladı. önce e\·c 
cebhı:ıden göz gezdirdi, sonra etrafını dola~a 
rak öbtır tarafa geçli. Burası bUyUk aıiı;ıar 
sayesinde etraftan gözllkmUyordu. 
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- Vay canına ... Mükemmel .. Duru. ( - Vay canına, ne mali Ne mail. Ben 

nuz, bardak var l bu kadar aynah paçoz görmedim. doğ • 
Diyerek kendi otomobiline yaklaştı, rusu 1 Sevdalıları da boş durmazlar ha-

içinden bir kaç bardak çıkardı. ni.. O da onları boş bırakır mı ya! .. 
Çıplak kadınlar ahenkli, hayasız dans Sinirli sinirli güldü ve : 

larına devam ediyorlardı. Göğüsleri bi - - Ey, ahbaplar, biz de aşağı kalma • 
ribirine değiyor. çevik bir hareketle, vü. yız, değil mi"!. 
cutlannı geri atıyorlar. Elleri bellerin- Diyerek yüzünü aydınlığa uzattı. Bu 
de, karınlarını birleştiriyorlardı. yüzde sefih bir hayat geçirmekte olan 

Yüzlerinde, müphem bir şehvet ifa • kadınlara mahsus bir şehvet olmasına 
desi görünüyordu. Yarı aralık gözlerin- rağmen, insana heyecan veren. parlak 
den baygın göz bebekleri seçilebiliyor, <liiler üzerine açılan kırmızı, kalın. du -
yarı aralrk dudaklan, dişlerinin parlak- dakh bir ağız, şehvi bir arzu ile yanan 
lıklarrnı ancak gösteriyordu. ateşli gözler vardı ve dağınık saçlariyle 

Dominik te, kimse farkında olmadan La Piyeröz vahşi bir kaplana benziyor. 
otomobilden inmişti. Biraz mütereddit clu. Sonra , boynundaki atkıyı çözdü ve 
adımlarla kocasına doğru ilerliyordu. vücudunun üst kısmı çml çıplak göl':in 
Etrafındaki şeyler bu gayri şeenni de. <lü. İlave etti: 
kor içinde uçuşuyor gibiydi. Muhakkak - Nasıl? Dedi, omuzlanm fena mı? 
ki bütün bunlar bir rüya idi.. Fakat ne Ve elini uzatarak, Dominikin elini 
garip. ne çekici, şa~ırtıcı bir rüya idi.. tuttu, göğsüne çekti. Dominik, öteki eli 

Onu okşuyor gibi teshir edi - kocasının kolunda onu koparacak gibi 
yordu. Gitti. Kocasının koluna asıldı, sıkıyor, La Piyeröz'ün tuttuğu elini ise 
sözlerinin deruni arzusuna uyup uyma. geri çekemiyor, gayri iradi olarak bıra
dığının farkında olmadan mınLdandı: kıyordu. Diğer iki dansöz de gerilmiş 

- Canım .• Gidelim.. Eve dönelim.. dudaklarında asabi gülüşleriyle erkek • 
Başım dönüyor, etrafımı göremiyorum, tere bakıyorlardı. 
gidelim. La Piyeröz, elini bıraktı. Şampanya 

Patris, adaleleri gerilmiş, gözler par. ~işesini aldı, boşalmış kadehleri bir da-
lak, boğuk bir sesle cevap verdi : ha doldurarak: 

- Şimdi gideriz.. - Haydi, dedi, içelim, bu kadar rru 
Şimdi, iki dansöz, çayırın •:.izerine te- §ampanya 1 Başka yok mu? • 

ressüm etmiş olan mai ışık dairesinden Herkes içti. Erkekler artık tamamen 
çıkıyorlardı. O zamana kadar şarkı kendilerini kaybetmişlerdi. Önce çıp • 
söylemekte olan öteki giyinik kadın, lc.k, sonra giyinik gorunen kadınlar, 
onların yerine geçti. Eeteklerini kal • C:ans manzarası, evvelce içtikleri şam • 
dırdı, dağnık saçlariyle tam bir Mon -
martr üslUbiyle bir Kankan oynamağa 
başladı. Dönüyor. sıçrıyor ve narin ipek 
çoraplı bacaklarını. başındarı yukarıya 

panyanm tesiri hükümlerini tamamen 
icraya ba}laınıştı. Dominik bile, bo • 
guk bir sesle kocasına rrunldamyordu: 

- Canım, ruhum .. Ne eğleniyorum. kadar fırlatıyordu. Dansına devam et • 
mekle beraber, seslen.eli: bilsen .. 

- Hey .. jülo, gelmiyor musun? 
Şoför güldü: 
- Hele birazdan ... Belki olur. Am -

ma sen gel, bak, şampanya var. Kibar 
kimsc1er ikram ett iler.. Gel, 'eğlenelim, 

haydi La Piyeröz, çabu gel. 
Sanki bu sözler işaretmiş gibi, ağaç

larında arasından süzülen ışıklar birden
bire söndü ve seyrekleşmiş bulutlar a. 
rasrnda, yuvarlak bir ay, etrafında bir 
hale olduğu halde, çayırı esrarengiz ve 
buğulu bir ışıkla ay.dınlatarak ortaya 
çıktı. 

Şoförün çağırmış olduğu kadın koşa 

koşa gelmişti. Biraz evvel danseden iki 
genç kadın da onu takip etmişlerdi. 

Gayet hafif ve adeta gömlek <lenecek 
kadar hafif elbiselerini giymişlerdi. 

Böyle giyinik halleriyle, gayet şık, na • 
rin ve kibar görünüyorlardı. 

J ülo, otomobiline benzin doldurmuş 
ve i~leterek yoldan kenara çekmişti .. 
Şimdi kadehleri dolduruyor, gülüyor. 
biraz evvelki garip ve şairane manzara 

için latifeler ederek üçüncü kadının oy 
nadığı Kankan dansı le de daha maddi 
olmuş olan bu sahnenin bir hakikat ol. 
duğunu anlatıyordu. 

La Piyeröz, eline bir kadeh almış bir 
hamlede içmişti. Şimdi, hareketleriyle et 
rafındakileri tahrike de başlamıştı. Öte 

ki iki dansöze de birer kadeh verdi. on. 
lara sanldı. içirdi. Sonra }:.i lonun elin -

deki feneri alarak, ışığı kocasının ko • 
luna asılmış ve lµraz gerisinde 

yarı saklı bir vaziyette duran Domini -
ke çevirdi ve samimi bir hayranlıkla 

haykırdı : 

centilmen 

87 - Derhal balkona çıkara!< orada bul 
duğu kapıyı kolaylıkla açtı. Kapının kanadı 

nı yavaşça itU ve içeriye girdi. Burası kapka 
ranlıktı, • 

88 - önce kulağlyle etrafı ditılcdl ve 

- Biraz daha şampanya iç .. 
- İçeyim mi dersin? Fena olmaz mı-

yım? Hayır, olmam .. Ver •.• 
La Piyeröz yine ortaya atıldı ve: 
...,... :Haydi. geliniz. Dansedelim. 
Diyere Patri ile ~ntuanın ellerin • 

cen tutup u:.irükledi. Dominik te. hala 
bırakmadığı kocasının koluna sarılarak 
onlan takip etti. 

İki dansöz, bu gibi toplantılara alışık 
bir şekilde hareket ederek öteki erkek
ı~re sarılmışlardı, dansediyorlar, vü • 

c-utlarının harareti, kokulariyle mest o

lan kavalyelerini değiştiriyorlar, şoför 

Jülo ise, elinde şampanya §işesi, o grup 
tan ötekine dolaşıyor, herkese içiriyor • 
du. 

La Piyeröz boğuk ve isterik g>:llüş • 
terle önüne geleni, kadın olsun, erkek 
olsun kucaklıyordu. Şimdi, pudrasını 

çıkarmış. eline ponponu alınış, herkesi 
pudralıyordu. Ne sihirli bir pudra idi 
bu! Öyle bayıltan bir kokusu vardı ki! 

Antuan dansözlerden birine sanlmrş -
tı. Patris karısını bırakmış, La Piyeröz 
ile dansediyordu. Şimdi, bu utların a -
rasından ay da kaybolmuştu. Havaya 
tekrar bir fırtına, bir elektrik ağırlığı 

çökerek esasen gergin sinirleri bir de -
rece daha kamçılıyordu. 

Birdenbire Dominik korktu, kendine 
geldi, ilerde bulutlar henüz ayı kapa -
madan görür gibi olduğu kocasının ha
yaletine doğru koşarak seslendi : 

- Patris .. Patris !.. 
(Ve.uamı ~r) 

hiçbir şey duymnyrnca iyice odaya girerek 
lllmbasını yaktı. Etrafına bakınca, odanın 
ecnebi bir usulle döşenmiş olduğunu gördU. 
Mobllyelcr İngiliz sWlnde dcğlldl. 
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AŞK 
M~kil:lUpO©ılFD 
T~rihe karışıyor! 
Sevgiliye mektup yazmak . 

sanatı iflas yoluna girmiştir! 
b Art~~ . aşk mektuplarından pek az 

HABER - J\k'şam postası 

"Almanyada 
hususi hayat 

yoktur!,, 
An~sk uyku saatleri 

serbesttir 

Dr. LEY 

Alman "mesai 
cephesi lideri,. 
Dr. Ley, Köln 
şehrinde verdi .. 
ği bir nutukta 
"'Almanyada hu 
susi hayat mev
cut olmadığını., 
ilan ettikten 
sonra demiştir· 
ki: 
" - Adolf 1-fü. 

• 1 

~hseuılıyor. Bunlardan bahsedilenle. 
rı Yok değildir; fakat çoğu boşanma 
davalarında ve yahut dmıyet mah
kemelerinde okunuyor. Bunlar da ger. 
çekten nşk mektupları s:ıyılmaz. Bun. 
l~r, bir takım ihtirasların, muayyen 
b.r maksada varmak için infilakın
dan başka bir şey değildir. Bunlarda 
ekseriya inceliğe, zarafete tesadüf e .. 

let iktidar nıev
kiine geldikten sonra, insana kendi 
istediği gibi sarfedebileceği rıçıman 
olnrak yaln~"! geceler kalmıştır ki bu 
saatlerde de ancak uyursunuz .. Bu 
nun haricinde hususi hayat yoktur. 

Otomobille dünya sürat §ampiyonu meşhur Malkolm Kempcl şimdi de su 1 

dilmez. 

Fakat bu tuhaf muha~rcler arasın. 
da rikkat \'e hassasiyet gösterenlerine Sizler, uyanır uyanmaz, çalışır. 

ken ve diğer. kimselerle temasınız 
esnasında Adolf Hitlerin askerlerisi-

üzerinde en fazla sürat rekorunu kırmak için çalışmaktadır. Bu maksatla.. 
otomobiline garip şekilde bir motör yaptırmış ve lskoçyada Lomond gölUn.. 
de tecrübelere ba.şlaıpıştır. Motörün ismi ''Mm•i Kuş" tur. Tecrübelerde cL 
de edilen sürat şimdilik gi~i tutulmaktadır. 

tesadüf edilemez mi? 
Mesela genç bir adam, kendisiyle 

evıcnmcs: ihtimal içinde bulunan bir 

Şehirden manzaralar 
................................................. 

Napolyon Bonapart 
kıza §unları yazıyor: 

."Sevgilim ne cilemdeshı1 Vmid ede. Büyük musiki üstadla.IJ, aşk edebi.. 
~1.m. ki her şey smıi>ı için to:; pembe. yatına pek büyük şeyler ilave etmiş. Almanyada Ham-

niz . ., 
(Deyli Herald) "Daha aşılanmadnlız f>r. Mükerrem Sarol 

ır. Bugün her halde bol bol çalıs;yor. !erdir. Bethoven'in aşk mektubların. burg ve Bremen 
810ıdur,· fal:at dalu:ı sonı u seni ~eı·cıı dan bir nilmune: ada 1- üniversitesi nisai-
O . m"lı buluşmak da al."!:ndmı geçer. j "Be~ıim ebedi sevgilim, bütün dü. ye kliniklerinde 

mı, vah vah ne yazık!,, 
"'cı:ık ki, sana hayranrlır' Ne dersüı1 , Şii.ncelerim .sana dogwru a~maktır. Sen 
~aha f ı çalıştıktan sonra Va~alf'il : ff. Güneri 
Yiüıa aza_l yazmıyayzm. Cumartesi 

1 
olmadıkça var olamıyaoağım. Kolları- memleketimize dö 

ı 1 'aynı ::amanda 1ıe :ı<1ni yf.rde hıt- na atılınca11a kadar 8ana 1:akın okıra1c "- Aqılandm mı)., 
ışalı · • · nen değerli nisaiye ll' lA b h 
"'·· m. Al!ulıaı~nıarladı';, sevgilim.,, • dolaşmak kararında bulunuyorum.,, · Son oünlerde artık se am, sa a , ou · mütehassısr<ı, Dr. ., 

dl Ylik bir sevgi böylP. reçeteyi an. Me!dubların "n_elmı hrıyatı oldugwu" M kalktı. Yolda bir ahbabınıza mı rast ?'an -:.- ükerrem Yozgat bu,_ satırlarla mı ifade tdilebilir? Ve ve bunların "aşkın tercemo.m" bulun. oeldiniz? Sabahleyin iş_inize mi git-
~ıs ta yeni yapılmış o- cı Ik l b 

~, a cümleler b:r rom:ınsm başlan. duğunu göstermek için bi: baylı mi- tiniz? Karşılac:acağınız ı sua u· 
o cına · lan memleket ·has- :ıır 

'h ışaret mi eder? saller verdim. dur·. au U tanesine Sıhhat 
ıneın g "nün kızları da k~I!dilerini aşk Şu halde bunları yazmak sanatı ne. vekaleti tarafından "- Aşılandm mı) 
tar .. ,_tıbu YR_z_mak .için fazla yornıağa den inhitata uğrıyor? Çünkü bugun"" kil Şayet yanılıp da bu suale (_ha_· '4ta _ tayin edilmiştir. Muvaffakiyetlcr dile- h l 
fon t r degıllerdır. Onlar için tele- aşklann şiddetini kaybetmiş olduğu yırı) cevabını verirseniz vay a ını-
"scvd~1~:rinde bir kaç ta-=ıe "sevgilim,, görülüyor. Ve yahud bugünkü sevgi. riz. ze .. Artık muhatabınızın nazarında 
tneıt ıgıın" gibi kelimeler sarfediver. ler kalbi ısıtmakta, fakat ruhu soğuk liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliiİİİİİİİİİİİİİİ•İl1İİİİİİİİİİİİilİİİilİİİİİİi! ölüme mahkum bir hal almışsınız 
l3i~~sada kifi gelmektedir. bırakmaktadır, denilebilir. GözHeklml demektir. Hemen. 

lerde ~ıni seven bir gen~ kadın, geçen Ben, buna inanmak jstemiyorum. Dr. Şükrü Ertan ··-Ya .. Vah, vah .. Niçin böyle 
"- Ba~a.diyordu ki: Fakat yanlış düşündüğüm hakkında ihmal ettin) Duymadın mı birader. utu d"" .... d Ca"alo"lu NuL"ucımaniye c.ad. tfo 31 l 

llın. n. unya onun e konuşma. beni ikna edecek kimse var mıdır? & r. Günde yüz kişi tifodan ö üyormuş .. 
l"Up ~kttn otduğu bu günlerde otu- (bıgılızoc "Da.Ui JJ!ail" ga:::etesinde (Cağalnflu Eczanesi yanında) Cevabı hazır. Ve sonra endişeli 
nıa - a Uzun uzun a.sk m~ktupları yaz. F. G. White'm ya::ısındaıı). lilllBllilli:m!M#ID&&liiri!lelSll~ss:~o&:IE';.•·•2•;!1'.!*~~'~!i:6:wım•mlilllillil bir süzüş kederli bir nazar.. Eğer 
b ga, artık, ne lüzum var? Kaldı ki pek filozof nıhlu değilseniz o günii· 
hu biraz da ç.ekingcnce, korkakça bir 

1 
ıw• 4 A niiz zehir olup gitmiştir. Karın, ağ-

:ırckcttir. Bundan başka sevdiğ"m · H e e e d rıları, mide bulantıları, baş dönmele-
ı , enım cndısıne ne kadar lıağ. 1 1 n 1 z ri çok geçmeden başlayacaktır. erkek b . k . . er ş e 
bel olduguw mu bilir,· o da bana kar~ı 1 A k d b" · h l slcd· •. . :ı r asın an ır sürü şiıp e er: 

. ıgı sevgıyl açıkça ı:.oylemekten K O LAV L I K - Acaba hastalandım mı? Ole· 
çekınmcz; dpha fazlası'la hacet var cek miyim? 
ını ?., 

· Sonra kendi kendinizi teselli: 
b· Öyle ama, bu kadının günün birindı:: Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak. Apartınan ev ve _ yok canım. lşte hiçbir şeyim 
dır çekmeceyi açıp içinuen ipekli kor- her türlü eşya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde 

1 
yok, turp gibiyim ma:;-allah 

b onla bağlanmış bir paket aşk mektu. hiç vakit geçirmeden İstanbul (743) numaralı posta kutusu adre. Fakat şeytan ynkaoızı bırakmaz; 
u çıkarmak onun içinıfo çok zaman. sine bir mektuh gönd~rmekle işinizi bitirirsini~. bir kere kurt başııııza girmiştir: 

danbc · ""J ·• t rı 0 muş olan bir ru;km tatlı ha- -- Dün de can eriği yemiştim. 
iıral~rını ra:Jlnndıran fatır bulmasına - Ama ne erikti ya. Zaten midem o 
tnkan bulunmıyacakhr. E vakit bozulmuş:u. 

h Büyük sevgiler, insanın kalbinde iz.. T l:.:J Q K İ Y Diye söylenirken akşam yediğiniz 
ar Ve ifade edilmek için haykırır. R tı /iT dondurma da hatırınız.a gelmiştir. 

d" :Eski zamanın aşklarırdan birisini l 1 Artık işiniz bitiktir. Biraz zayıf 
ınıeyiniz: 
"S İradeli iseniz yate.ğa yatmamamza 

?Ji en benim 1çfıı l:cr ~rJysfn. Her §C. BAN K A5 1 · imk5n yoktur. 
S 11 Yerine ve her §eyiıı ii.sfiiııılc scıı •.. 
"ıt~n .başka lı.içbir :,Jey gürcn;iyo-

:r. 1{o :{. 

nı, görmek d.c ıstcmiyor;mı .. , 
b 13u satırları EJ:zabeth Barrctt Ro. 
ert 13rov~ıing'e yazmısh . 

Ce:.a~: John_ I~eats'da d!Umünden ön. 
~ 1 uç yılı ıçındc ·•en sevgili kız" di. 
'trı.e andığı 1''anny Brovnc'ı> §unları yaz.. 

l§tı: 

"Sev · be · · 'bar !}tııı 111 cgoıst !J n pi ı. Seıısi:; 

7~ 0'kımıyorımı. Seni gi;;·mc.7.teıı ba.ş. 
'llo/er şeyi mıutuyorıını . Hay~tım o 
>ıi '1.~da duruyor gilJklir. OmZ:lll öte.<d
lığ 9orcnıiyorum. Scıı be111 m biifiüı var 

l))ıı ı.,.. : :, J .. uuruuun. 
~i~n F ' • W• • ı. lb" h" det· amıy cıyırıı, scı.w t\a m ıç · 

li;:,'i'>ıiyccek mit Dcği-:cr-ek mi sct'gi. 
clin.i S~nin iiçn ölcb!lirir;. A.~k bc:ıi"lı 
. ., .. 'nclır tıc bıınun için.el" biricik dü 
ıtıoıaa;-.. . • • 
1ı:a !lımı ife ,cıcn.mı. Seıı, beni hir mu. 

Venıct d • W• 1 . eard c cmıyccegım ıır kudretle 
~ ın. Scns:z ııcf e.cı bile alam:ıyonım.,, 

lan a~o.lyon Avrupa üzcr;nde bir ars. , 
tan ~ıbı gilğrcyip dururkm bir taraf. 1 
Ve i a sevgilisi Joscphinc'e en rakik 

,,~ce bir lchcc ile hitab ed"yordu. 
biıyu:7•ın _ne o_ldufiımıc cml:ım-ı.<?mı en 
1ıc-•ı f clakctlCri bile bü11iik bir sükü
.,~o~cc ~~rşılıyabilirdim. Fak.'lt şimdi 
1ıltd Pb lnc'imin hastalaımuı.sı 1•c ya. 
~? aıı.a kar~ duydugu sevginin <L 

7"<ı::::: 1~ork"1ı.:m yiircfiir.ıi titretiyor, 
'>l<!ğa. durduruyor. O kadar ki kork-

&cıret Ve Unıid:~izliğe dffşmeğe bile ce. Birikti ren rahat eder 
Cdcnıiyonl.m.,, ' 

Ben şu dakikada bu suallere göğ
süm Ü gere gere cevap verebilecek 
vaziyette bulunuyorum. Ynni - eğer 
rakam doğru ise - lstanbulda mev
cut tifoya karşı aşılanmış, elli bine 
ynkın ıpesut vatandaştan biriyim. 

Tifoya aşılandım. 
Nasıl mı? Bakın bu "kahraman· 

lığr,, nasıl yaptım? 

Sıhhiye müdürlüğiine gitmiştim. 
Her 2'aman sessiz sedasız ve terte
miz olan bu dairede o gi.in bir fev
kaladelik gözden kaçmıyordu. Daha 
kapıdan· hemen kopup diişecekmiş 
gihi • knllarını sımsıkı yakalayıp dr 
şan çıkan bir alay bay9nla karşılaş
tım. 

Merdiven başlan, koridorla·r do-
lu.. · 

) t:dı Y•'~mC:Lıki kızlatdan yetmiş 
yaşında ihtiyarlara kadar her çeşidi 
orada .. 

O zaman anladım. Bunlar aşılan
mağa gelmişlerdi. içimde bir merak 
kabardı. Size yemin ederim ki aşr 
lanmak için değil, sırf merak saika· 
s=l,. aralarına sokuldum. 

Bir kiiçük kız incecik kolunu 
o;;u~turup arkada~ıt izshıtt veri
y;or: 

-Vallahi hic acımıyor kardeşim. 
Pire rsmr gibi 1 Hiç seni pire ısırma· 
dı mı? 

Beriki gözlerin: masumane devi• 
rerek cevap verdi: J 

- Isırdı ama kardeşim, uyurken<! 
Ötede bir ihtiyar kadın merdiven 

başındaki pencereye daynarnış dal• 
gın dalgın düşünüyor. Ona soruyor" 
lar : 

- Teyze sen neye geldin.. KırlC 
yaşından sonra tifo tutmazmış 1 

Biiyük bayan zaten kederli cevap 
verıyor; 

- Neye, ihtiyc:.rlarda can yok mu 
·~? .. 

Kadınlı, erkekli bir grup toplan
mış tifo iizerinde konuşuyorlar. Bi· 
len bilmiyen söyliyor: 

- Ah hemşire, sorma, diyor bir 
bayan, bizim komşunun oğlu tutul· 
du. Hüd dağları gibi şişti zavallıcıIC 
da bağıra bağıra gitti . 

Bir başkası izah ediyor : 
--: Tifoya bir defa tutuldun mu 

korkma. Bir daha tutulmazsın. 
Öteki itiraz etti: 
- Affedersin sen onu. On defa. 

ya kadar yolu varmış. İstersen gaze• 
teleri oku .. 

Burayı geçtim. Yanyana iki oda 
biririnin kapısından şöyle bir bak· 
tnn. Bir kızcnğızın başına bir sürü' 
insan toplanmı~. o habre bir şeyler 
yazıp duruyor. 

Gazeteci garip mahluktur. Bir şe
yi sonuna kada:r öğrenmek ister. işte 
bu araştırma hastalığı beni de f ela• 
kete yahut saadete sürükledi. Masa
nın yanına yaklaştım Herkes bir 
deftere ismini yazdırıp duruyor. A· 
<:aba ne oluyor diye bakarken genç 
kızın bir sual ile kendime geldim: 

- Sizin isminiz ne? 
Hayretle sordum: 
- Benim mi? 

-. -Öyle ya sizin. 
- faik, diye cevap verdim, bura• 

ya şey için gelmi§tim. 
- Tabii, buraya herkes onun 

için geliyor. Şimdi aşılanırsmız. 
l·bydi buyurun şimdi, bunun so· 

nu ne olacak diye etrafıma bakarken 
birisi çıkageldi: 

- Qabuk gelin, dedi. Haydi bek· 
liyecek vaktimiz yok. 

Nereye gidiyoruz. Ne olacak diye 
sormağa kalmadnn kendimi bir koca 
şırınga ile karşı karşıya buldum: 

- Açın göğsütıüzü.. Sol tarafı 
hah şöyle .. Bitti. 

Jşte bu kadar ve arkasından bir 
tavsiye: 

-. Gelecek hafta gene bu günde 
gelın. 

Ben g~ğsümü .kaparken şişman, • 
ama çok şışman hır genç yalvarıyor: 

-- Kuzum bayım çok acıyor mu') 
Yüı-jnc baktım. Gayri ihtiyari §~ 

sual ağzımdan döküldü: 
- Daha aşılanmadmız mı} y 1i 

vah .• Ne yazık.. a ' 

. A. Faik Güneri 
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RADYO 
iSTANBUJ;; 

lB,80 pJüla <ıanı musikisi, ıo,so Sıoııte 
rJ.nı, Dr. i'ethj tarafından, 20 TUrk mııeU~lııl 
heyeti, 20,80 (')mer RıH tarafından ar•Pı:• 
l'Öl'fnv, 20,i:J Tfirk musiki heyeti, (~Ot AYll 
")r 21,llS orıtestra, 2:?,15 ajarı.ş ve bor1M 
haberleri :VR ertJ!sl gt!nfin progTamı, 2.i,Ş{) 
pllkla ıo_Jolar, opçra. ve operet parça'arı, 
V!VANA: 

17,SO koro konseri, 18 k&rı§ık yayın, 20.srı 
o~ret. Bahar hayuı, 22,,15 konser, 23,l~ 

muhtP.lif haberler, z:,2tı danıı muılklal. 

.BERUN: 
l7,0IS karı§ık melodiler, 19,0fi grıµnoton 

gtlnUn aklllert, 20.215 eğ!encelJ mumJi!
1 

20
1
511 

haberlu, 21,05 opera komik yaY}nı, 23,IS~ 
dans muılkfsl, 

PEŞTE: 

ıs.ıs piyano konseri, 19.015 mektup kutu•u, 
sramofon, seyahat, gramofonla kl>nferan!I 
haberler, 22,25 muslkl lltitelerl, 23,615 çtnr• 
ne orkestrası, 24:,25 cazband taknnt, 1,10 ııon 
haberler. 
BUKREŞ: 

19,0:S askerl bando. 20,10 konfe~ı. 30,10 
eğlenceli konser, 21,0:S mektup kutuııu, 21,20 
dans orkestruı, 22,35 spor, hava ve11alre, zı 
50 gece konseri, 23,150 haberler. 

JlOlfA: 
18,20 gramofon ve kan~ık yayın, 21,4::1 

kan~ık musiki, 22,05 opera yayuu, hUkUm 
gecesi. ıonra dan• musikisi, !ıUrallatlerde 

bava, haberler veıalre. 

N6betçl Eczaneler 
Bu alqam oehrln muhtelit aemtıerlnde 

nöbetçi olan ecz!l.Deler ;unlardrr: 
İstanbul ı;lhetln(feklter: 

6/NBMALAN. 

~"""" rOKK 

"~"';" 
... EM 

liAKAKVA 
vu.urz 
StlltJ;N 

.\f,KA~.Att 

rAN 
IŞIK 

ŞAttll 

AtUU 

uE\'ÖCLU 
ı Pro;mmını bfldJrmerntştlr 

ı SndeL Palyaço 
ı 8Udlrmemı,ur . 
ı ôldttr•n ı:entr ı.orıı Jla,. 

dl çcıc11k hırpı:İıın 
ı Blldirnıenılıtır , 
ı Nil 14rkıu. lrflktmavı 
ı Tarubut bo., l<trrııııı eten· 

ıuu c•tett 
ı Tını H•tay. Cktuler. 
1 Nil 'arkm 
1 aııdirmeıot.mtr. 
ı Bildlıınetıtmır. 

t it ltnl arayaıı kızlar. Hl?1 
dlltu klllr.me,plan. 
Pll-l'JD•k Jzl. ~ı Jfraertlıtrl ~ı\NCA.K r 

(Eski .tatory11 J 
ZAFER ı Cinayet cezuı, 

~ll kr•I, 
Goıe"' 

IST4NBUL 
ı Roma ateııer içinde, Lonı 

Hardı dertm arkad~lar 
ı J!ll<llrn•ı:rıt;ttr . 
ı Kallent. F'utonı• 
• Ölüm fuar. Şobertln aşkı 
ı tslA.v L'trrab:an. Polctor 

rna~m 

1JAı.K t Pamıaıı haydutlar. Antak 
lEald Kemalbey) ya ve İaktnderun 

~4K 
Narltkapı 

tmare 

!:aki!'lt~ Deniz k!ıl ~tı.ı 
ya konııerl. OUnya havadi 
si 

KADJKOY 
ı ÖlUın pertıl. 

ÜSKlJDAP 
BALl!l ı Ganuı dedikoctuta.n 

BAKIRl\OY 
IDLTtl'ADI ı BHdJrmemlştfr . 

Al! 
KARAGUMROK· 

ı Sarışın karmen. 
)ıa~I~ 

ikramiyeleri 
Kadıl\öy ukerlil( fUbeltııden: 
Hup m&lt'ılleri ile §ehit yetimlerinin tUtün 

ikramiyeler!, g-elmlıttr. 8 t mmuz 937 derı 

ftib~ren J{adılçöy tıçebaylık binasında evlen 
m~ ıalonunda ıı•~ları s~t 9 dan 12 ye 
kadar tevzi edllı:cektır. Salı ve cuma günleri 
§ehlt yetimlorfne, C4rııımbıl. ctınıerl de harp 
ma1ııııerlnc <lııftttlacağı için paz:ırtesl ve 
per~tlnbe günleri numara almak Uzere şubeve 
mUraeaa.t edilecektir .• Müracaatta !'t'mnt ııır 
net l'.e n4,lus ve mıı.aş cUzdanları ve Uçer 
fotoğraf beraber ıetirilece\(tlr. 

lstanbul Levaz1m Amirliği f 
Sntınalmn J{omisyonu ilanları 

MUtuhhit nam ve hesabına 300 

iNKiBAZ 
ve ondan mütevellit baş ağrılarını de. 
feder. MiDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşaltu. Son derece t.;ksif edijmiş bir 
toz olup MÜMASiL MUST AHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KATI tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınır a HAZIM. 
SIZUGI, M1DE EKŞ1LlK ve YAN· 
MALARINI giderir. MiDE ve BAR· 
SAKLARJ ALIŞTIRMAZ .. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe· 
der. MAZON isim ve HOROS mar· 
kasına dikkat. 

Küçük ~işesi çıkmı~tır. Fakat bü
yük şi~esi ekonomiktir. 

adet kıl yem torbası eksiltmesine ta. -.::;.........,,......, ___ ......... _.....,._....,. ............... -------------------

llp cıkmadığmdan 5; Temmuz;937 pa- M. M. Vekaletinden: 
zarteıti gUnü ıaat 15,30 da Tophaneıie 
EJa.tınalma. \comisyonunda pazarlıkla 
a.hnM:tlctır. Tş_hmin bedeli 300 lira~ır. 
llk teminatı 22 b\lÇ\lk liradır. Şartna~ 
me ve nümunesi komisyonda görülehi
lir. tıteklilerin }>elli saC\tte kolJliByQna 
gelmeleri. (20) C3814) 

Kuleli Alkeri lisesi için müteahhid 
nam ve hesabma 2400 adet fildekos 
ve 1~00 spor fanilası 14 Temmuz 937 
Çarşamba günü sut 15 te Tophanedf\ 
Sıı.tınıtlma Komisyonunda açık eksilt .. 
me il~ alınacaktır. Her ikisinin tah· 
mln bedeli 2~20 liradır. İlk teminatı 
165 b~çuk Ura.dır. Şartname ve nUmu. 
nesi kQmisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli su,tt~ komisyonq. gelmeleri. 

(17) (3763) 

' 1465 sayılı kanuna gör~ savaş aakatlarile ıehit ökıüzlerinc verilecek ikramiyt 

lcrin tevziine ba~lamak üezre hllvaleleri Ziraat Bankasınca ikramiye tevzi ko

misyonları emrine gönderilmek lizeredir. Toplanan paraya göre 191 sayılı 

tefsir karanna naıara.n harb malıllü 2591 sayılı kanun~ nazaran da harb ma 

lulü hükmünde askeri malOl olanların deı-ec~rİJle ve bir şehidin öksfü:lerine düşen 
hisseler a ağıda gö~tcrilmi~tir. (93) (3831) 

Derece Suba~. Erat 
( 

L. K. L. K. 
1 206 50 103 25 

z 185 85 82 60 
3 144 55 61 95 

4 Ul 90 41 30 

5 103 25 20 65 
6 8~ 60 20 65 

19 37 Bir ıehidin 5ksUzlerine 

Genel Komu• 
Satınalma Komisyo· 

tdııreıerı btanbuı Levaılm amirli- Gümrük muhafaza 
iil\~ bıl.ğlı mü~esat için 8100 kilo te. 
~)'!lğt 15 Temmuz 937 Per§embe i"Ü· ta nfığt Jstanbu} 
nU aut J,5 de Tophanede Satmahna 
Komieyonunda kapalı urfla eksiltme· Dundan : 

EpılnönUnde (Salih Necati), Beyazılta (Ce 
mil), KUçUkpa.zarda (Yorgi), EyUpte Hikmet 
Atlamaz, Şehremininde (Nlznn Sadık), K&rlL 
gilmrUkle (H:emaJ), Samatyada (Rıdvan). 

Şehzadeba,,mda (İ!!mall Hakkı), Aksarayda 
(Sarım), Fenerde (HUMmeddln), Alemdar 
da (All Rıza) , Bakırköyde (tstepan), :s TIY Af'ROLAR: 

si yapılacaktır. Tahmin bedel 7695 li. ı 
'"' ndır. lll\ teminıtı 577 lira 12 kuruş. 1 - Gümrük muhafaza. eratı için 7306 çüt pamuk ve 7306 çift de yün ço .. 

tur. Ş!1rlnamesi Komisyonda görüJe. I rabın 21-7 .. 937 Çar~~ı.nıba günü saat 11 de asık eksiltmesi yapılacaktır. Beyoğlu clhellndekller: 
!stıkl!l caddesinde (Deli! Suda), Tepeba 

§I Amıalmıescltte (Kinyoll), Karakllyde (HU 
ııeyin HUmıl), Taksimde (Ltmonciya.n). (Şif 
lfde (Nargileciyıı.n), Kasmıpqada (Vasıf), 

Hasköyde (J3arbut), Bef{ktaşta (SWeyman 
Recek), Sanyerde ı(Nurt), 

Yu teı:ıwııeri B!)yJerbeyt lskele 
Tlya trosıında. 

DW":ırw-ı,.....~~"' HALK OP~~ 
6.7.937 ıalı aırPmı 
ESKt ILUIAM 

ESIUTAS 

'OıkUdar, Kadık8y ve1 adalardaldlel': 
'Osktldarda. çarıı boyundıt (ômer Kenan). 

Opertıt Uç ptr\ie 
8.T.037 pef§CJll~ il~ 

ı~nu Be§ikta~ ..Ut 
~h~şlnde 

XadıklSyUnde Paza.ryotunda (Rılat), BUyUk 
adada (Balk), Hey~lldt (T&ng), b.T-937 c~ UJ&mı 

Kadı\ı;öy Hll• balı~~ 

Istanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden : 

Muhterem Halkımıza 
Meccani Tifo aş111 her gün saat 9 dan 12 ve 13 den 15 e kadar Hayda~ 

paıa Nümune, Haydarpaşa emruı isti laiye, Haseki, Cerrahpa!a, Gureb:t, Şiıli 
~ocuk ve Beyoğlu hastanelerinde. 

V c saat 9 dan 12 ye, 13 den 17 ,30 a kadar aşağıdaki mıhallerde: 
Cağaloğlu Merkez Hükllıpet tababe tinde 
Eminönü Hükumet ve Belediye Baş tababe1i!lde 
Fatih Hükumet ve Belediye Bat tababetinde 
Beyoğlu Hükumet ve Belediye Baş tababetindc 
Beşiktaş Hükumet ve Belediye Baş tababetinde 
Sanyer Hükumet ve Belediye Bcış tababetinde 
Beyko7! Hükumet ve Belediye Ba9 tababetinde 
Usküdar Hükumet ve Belediye Baş tababetindc 
Kadıköy Hükumet ve Belediye Baş tababetind~ 
'A'dalar Hükumet Vf: Belediye Baş tababetinda 
Bakırköy Hükumet ve Belediye Baş tabo.betindc 
Eyüp Hükumet tababetinde 
Keza aşağıda yazılı mevki hekimli1' terinde 
Eminönü mmtakasının: Beyazıt, Ku mkapı, Alemdar, Küçükpazar mevki he 

kimliğinde . 

Fatih mıntakasınrn: Şehremini, Ka ragümrük, Eyüp, Fener, Unkapanı mev· 
ki hekimliklerinde. 

Beyoğlu mmtakasının: Karaköy, Ka sımpaşa, Hasköy, Şifli, Dolapdere, Tık-
sinı mevki hekimliklerinde. 

Beşiktaş mıntakasınm: Dikilitaf, Arnavutköy mevki hekimliklerinıde. 
Sarıyer mıntakaaınrn: Emirg~n. Yeniköy, :SUyükdere mevki hekimliklerinde 
Beykoz mıntakasımn: Paşabahçe, Anadoluhisan mevki hekimlikledndo. 
Usküdar mmtakasının: tmrıııhor, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Kısıkll mevki 

hekimliklerinde. • 

Kadıköy mıntakasımn: Eranköy, Kmltoprak mevki hekimliklerinde. 
Adalar mıntakasınm: Burgaz. Heybeli mevki hekimliklerinde. 
Bakırköy mmtakasının: Yetilköy. Osmaniye mevki hekimliklerinde. 
Edirnekapı Sıhhat Merkezinde 
Eyüp dispanserinde. 
Tatbik olunacağı ilin olunur. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevllye mUtehaftıeı 
Karaköy - Ekeelsiyor mağazası 

Y3.Iltnda. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kac'!ar: 'l'el: 41235 

(3884) 
!! ~'\it 'f;~:l'N~ 
-~-,~~~'~ 

KıRtJN doktoru 
Necaetln Atasagu ı 
Her gUn US,30 dan 20 ye kıtdıu 

Lalelide Tayyare aparwnanlannda dairf 

2 numara 3 de hastalannı kabul eder 

Cumartesi günleri 14 den 30 ye: kadaı 

muıveno oırıwdır. 

bit:r. Iıteklilerin 2490 sayılı ıtanunun 2 - Tnsmla.nan tutarı 36Ş3 liradır. 
2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı bel. 3 ..... Şartname ve evsafı komisyondadır. Görül~bilir. 
gefrle beraber teklif mektuplarnn 4 - İsteklilerin 274 liralık ilk teminat makbudan veya. banka. mektuplan 
ihal4' saa.tiııden bir eae.t evvel komls. nı kanunt vesikala.riyle birlikte o günde Galatada. eski Gümrilk binasındaki 
yona. vermeleri. (18) (3764) komutanlık satmalma Komieyonuna. gelmeleri. ''3868'• 

KUr\BARA 

ı~· 

• 

~ 
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rağıdı aldı vı urun müddet :dil§Unceli 
bir tavırla ona bıktı. Sonra birdenbire 
çakmağı sakarak üç kiiıdt da yıktı ve 
hiddet}o §Öyle mırıldandı: 

- Böylelikle, artık bunu düşünmiye. 
ce(;iml 

Saat on buçufa doğru dııardıydı. 
Nereye gittiğini bilmiyordu. Ne yapaca 
ğını da kestiremiyordu. Kafa ında bir 
tek dügünce vardı; Tanrnmıo ve namus. 
Ju bir adıun bulup onun yanında iyi ve· 
erefli bir mevki temin etmek. 

Bu tanınmı§ ald•mın kim olacağı me. 
selesine gelince, bu hususta zerre kadar 
fikri yoktu. Aklına kral geldi .. Fakat 
b't pek yük::cklere göı dikmek olurdu. 
Sonra, kral, neka~ar kin beale.mlyen bir 

adım oluraa olsun, kılıçla tehdit edildi
ğini ıüphc:si.r:, hiçbir zaman unutmıya· 
ca.ktı. Krnl, ona, kcndiıini unutturması· 
nr emretmi§ti. Bu neticeyi, son büyük 

ve kanlı hAdiseylc elide edemeı:di . Kral 
Uphesiz bu hadiseyi öğrenecekti. Va

kiıı, bu h diıe ona birçok kapıları aça

bilirdi. Fakat bu kapı hiç bir zaman 
aaray kapısı değil, ancak hapishane ka
r:!arı olabilirdi. Binaenaleyh kr~Iı akla 

gctirmcmelc hayırlı olurdu. Ahı Ona 
bUyük bir hiz:mette bulunup, yaptı~ı 
gcyleri unutturabilscydi! Fa.kat nasıl 

bir hizmet? .. Bunu bilmiyordu,' 

Serıüzcştc ıdoğru gidiyor, her•t.~ .. • ... 
tıadilfe bırakıyordu. Şayanı ha;·:et bir 
lakayd!lc yUrüyor gizlenmtğc hiç de 
fhttyaç hissetmiyordu. HattA, Konçinl· 
nin evi önünden bile geçt'. Onu istihfaf 

ettiği için değil, fakat can ııkıntısını 
ı:idermek için ve çünkü esasen Sentono.. 
re sokağında bulunuyordu. Diğ~r tJr~f
tan, onu gönıeydi, ıüphesiı yolunu de· 
fl§tirmiyecekti. 

Erauar ıokağından geçtiği b'r mada 
biri'li önline r'likilf•rek hihriik hir h:ıyrt't 

ve §a§kınlığı ifade eden bir ıeale bağır· 
dı: 

- Mösyö §Övalye yiğit Jan !.. Na11l, 
ılıi mi görilyorum? Hem de upaaağ· 
lam olarak! ... 

DUşürıcelerinden ,birdenbire uyanan 
Jan Urperdi ve kendisine lAf ı8yliyen a· 
d!lma baktı. 

Bu, çok genç bir erkekti: Nihayet on 
ısekiz: yn§ında. ttzerJnde çok bUyUk bir 
zarafetle giydi fi ıs on moda gUıel bir el
bise vardı. Çok genç olmasına rağmen, 
nefsine bUyük bir itimadı olduğu vakul 
ve asil tavrından belliydi. 

ŞUphesiz:, asil bir aileye mensuptu ve 
bunun, halinden anla~Jlmaınna !dikkat e
diyordu. Filhakika bu genç adamın itmi 

Kanda! kontu, Hanri dö Nogareydi. 
Babası Dük Depernon, üçüncü Hnnri· 
nin en gözde adamıydı ve i§lerin{ öyle 
ustalıkla idare ctml§tl ki, halihaı:ırda !da 

kral dördüncU Hanrinin dostlınndan 
birisiydi. 

Şunu öa ilave etmeli ki, bu anda, 
genç erkek hiç de asaletini eöstermcğc, 

mağrur ve vakur görUnzneğc çah~mıyor 
du. Tesadüften son derece memnun el· 
duğu, her halinden besbelliydi. 

Gözlerinde bUyilk bir sevincin ifadesi 
vnrdı. Muhatabını, doğug ve mevkii i~ti-
maiycsinin verdiği Ü&tünlükle e.ımel: i~
temek §5ylc dursun, bilikit onu kendı· 
sinıden üstün bir kahraman olarak telak
ki ettiğini gösteren bir hail vardı. 

Jan biltUn bunların farkına vardı ve 
yapmak üzere bulunduğu sert bir hare 
keti tam vaktinde durdurarak, biraz 
müıtehzi bir tebesıilmle: 

- Ama yaptuuı ha mösyö kont ne 
diye aapısağlam olmzyacakmış• ... -.. 
Yoksa ölUmümU mU temenni ediyorau• 
nuz? 
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~----------------~~~~--------------------..... ~---------olmak mecburiyetinde kalacaksınız. 
Hem benim yüzUmden.. Cidden çok 
mahc;ubum. 

-Zanneder misiniz ki bu ilk defo 
olarak ba§rtna geliyor? Bir çok defalar, 
açlk havada, taıJar üzerinde yatmağa 
mecbur oldum. Fena diye tavıüf ettiği. 
nb: yemeğe gelince, bu yediğim yemek 
lerin en iyilerinden biri sayılabilir. 

]an dikkatle onun yüzüne baktı Par
dayan g yet ciddi ve samimiydi. Bunun 
üzerine rahat etti. Fakat bu defa da 
başka bir endi~eye dil:;t :.: ... tckr~r 0:::.:.1 
gözleri içine bakarak: 

- Fnl.:at hakikaten, ben e :imcley. 
mil gibi t'1vıılar takınıyorum, dedi, hal 
buki, bana misafirperverlik gösteren 
belki de siz iniz. 

Pardayan en saf tavnnı takınarak 
sordu: 

- Bu da ne demek? 
- Mademki, bu yerleri yalnız siz bili 

yorsunuı .. Burada bulunan herşey bel· 
ki de size ı:?ittlr? 

Jan, bu suoJe ~Upheııiz büyük bir e· 
hemmiyet atfediyordu. ÇUnkU mütcma· 
diyen Pardayanın gözleri içine bakı· 
yordu. Fakat Pnrdayan, bir türlü anla
şlrmayan çehresini takınmıştı. En tabii 
bir sesle: 

- Yanılıyorsunuz, dedi. Burada 
mev:ut ol!n h:çbir şey bana ait değil
dir. 

- Buranın sahibini şüphesiz t nıyor 
sunuz değil mi? 

- Bunu bana niçin soruyorsunuı? 
- ÇünkU .. korkarım ki, buralarını 

btcldiğim gibi kullandığımı öğrenince 

hiç de memnun olmıyıı.cnktır. 
Pardayan gülümsiycrck: 
- Merak etmeyin dedi. burada bulu

nan her şeyin sahibesi olan kadın, bun
dan takriben yirmi sene evvel Fransayı 
terketmişti. Asıl memleketi olan İtalya-

da mıdır? İ!::panyada mıdır? .. mua yaşı· 
yor mu? Bunu bilmiyorum. 

Ve ant bir ciddiyetle ilave etti: 
- Fakat bildiğim bir şey vardır: E

ğer sizin burada istediğiniz gibi otur
duğunuzu öğrenseydi şöyle derdi: ''Ga
yet f yi yaptınız. Burada mevcut olan 
herşeyi kendi malınız tel!kki edin ve 
istediğiniz eekilde kuJlanın . ., 

Pardayanm söılerindeki ifade tarzı, 

Janın ehemmiyetle nazan dikkatini celp 
etti. Sactta, delincnin Prenses Fauata
ya Rit olduğunu ona söylemi ti. Parda
yanın mevzuubahs ettiği kadının ayni 
Fausta olduğundan kat'iyyen şüphe 
etmedi. 

Birarlthk, (lefine de dahil olmak üzere 
bu mağnuda bulunan her eyin, tövaJye 
dö Parday3na ait olup olmadığını ken· 
di kendine sormuştu. Pardayan hayır 
diyordu. Onun sözüne itimat edebilece
ğini biliyordu. Fau.sta hakkır.lda izahat 
alm k üzereydi. Fakat ;imdi artık şö· 
valyeyi iyice tanıyordu. Biliyordu ki, 
şövalyenin bu hu usta hiçbir §CY söyle-

mediğine göre, böyle yapmasında bazr 
acbebler vardır'. Ondan bir şeyler sor· 
mak faydasız bir tccessils olurdu. Sade· 
ce şunu töylemckle iktifa etti: 

- Doğrusu, mösyö, bu söylc-diklcri
niı b::ni vicdan azabından kurtarıyor. 

Babayla oğul böylece konuşurken, 

üç ark da d , ot demetlerinin üzedne 
uzanmışlar yckdiğerile yarışıyorlarmıı 

gibi harluyorlardı. 
Pardayanla yiğit Jan uzun müddet 

konuştular. Daha doğrusu, Pardayan 
oğlunu mütemadiyen söyletti. Delikan-
lının Bertiyi sırf Ravayak sayesinde 
bulduğunu da bu gevezelik esnasında 

l:lğrendi. Ayni ~amanda, Ravayakm, 
genç kı~a fena halde agık olduğunu daJ 
öğrenedl, 
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Lakayt bir tavırla sordu: 
- Bu Ravayak, bir gün sizinle bera

ber Bertiyin evi önünde kralı bekler
ken sizi bıçaklamak istiyen akiatn değil 
mi? 

- Ta kendisi, mösyö, hafızanız cid
den kuvvetli. Şimdi artık size her §eyi 
söyliyebilirim, Ravayak kralı öldürı:pek 
istiyordu ... Onu kıskanıyordu. Bunun 

için, kralın, Bertiyin babası olduğunu 

ona söyledim .. Kral, hayatını bana med 
yun olduğunu bilmiy~r. 

Pardayan garip bir tavırla: 

- Bana, Ravayakı, rahip Par!e Gu
larla beraber göAfüm gibi geliyor, dedi. 

- Evet, bunlar çok iyi dostturlar. 

Hatta size itiraf edeyim ki, bu dostluk 
beni bir hayli hayrette bırakıyor. Adet 

ve ahlakları bu kadar farklı olan iki in
san görmedim. 

Pardaya"n hiçbir şey söylemedi. Sar
hoşluk taklidi yapan Parfe Guları düşü
nüyor ve rahip tarafından güdülen he
ldefin iç yüzünü anlamağa başlıyordu. 

Baba oğul, nihayet yanyana, otlar 
üzerine uzandılar. Jan uyumakta gecik
medi. Pardayansa o günkü bidiseleri 
düşünmeğe başladı. 

Bertiyle yaptığı uzun bir mükaleme 
esnasında, genç kız, muhafaza ettiği ka
ğıtlar hakkında, ona istediği bütün ma
lUmatı vermişti. Pardayan bu hususta 
zaten bir hayli şeyler biliyordu. Genç 

kızın yaptığı ifşaat ona ancak ikinci de
rece!:1e kalan bazı teferrüatlar öğretti. 

Bertiy, definenin bulunduğu yeri 
gösteren asıl kağıtları ihtiva eden kutu
nun kaybohışundan son derece endişeye 
düşmüştü. Faustanın yüzüğünü, Peret' 

in parmağında görmüş olduğu malum
&ır. Kutunun kayboluşunu işte bunldan 
dolayı öğrenmişti, 

Pardayan onu derhal temin etnıit ve 
oğlunun servetini muhafaza edeceğini 

söylemişti. Yüzük, Perete kardeşi Gren
gay tarafından verilmiş olduğu için 
Pardayan kutunun da onda olacağını 

düşünmüştü. Ne suretle? Bunun ehem· 
mi yeti yoktu? Bu kutunun Grengay'dan, 
oğlunun eline geçmiş olduğuna emindi. 
Ve gözleri kapalı olduğu halde, kendi 
kendine §Öyle dedi: 

- Bu define meselesi iyice anla§ılma
dan, ona hiçbir §ey söylemiycccğim. Bu 

nun için, onu serbest bırakmalı ve ken· 
disini gözetlemeliyim. Bu anda, kutu• 
nun içinldeki matumattan haberdar ol· 

duğundan tamamile eminim. Bu milyOft 
lara kadar, gizlice nasıl girecelini öğ
renecekti. Onun, bu muazzam servete 

mukavemet edip edemiyeceğini cidden 
anlamak istiyorum. 

Pardayan bu kararını verdikten son
ra Bertiyin (genç kıza hakikati söyle
mekle beraber birçok talimat vermişti.) 

Jana hiçbir şey söylemiyeceğinden emin 
bir vazivette rahat rahat eyudu. 

xıx 

Perşembe günü olan ertesi sabah, 
beş erkek şafakla beraber eyaktaydılar. 
Pardayan kuşağını boşalttı bunun için· 

de yüz lira vardr. Bunları oğluna uzattı 
ve onun başile reddettiğini görünce şef
katli bir sesle: 1 

- Bunu sıkılmadan alınrz, dedi. Va
kia zengin bir adam değilim fakat sı
kıntıya girmeden bu parayı aadedebili· 

rim. Esasen paranız olduğu zaman ... ki 
bu pek yakında şüphesiz olacaktır, bana 
iade edersiniz Bu zavallı çocukları, bu
lundukları vaziyette bırakamazsınız. 

Grengay, Eskargas ve Karkan, ır-
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rayla, ve acıklı bir tavrıla, kah bu kü
çük altın yığınına, kah üzerlerindeki yır 
tık elbiselere bakıyorlardı. Şeflerinin 

gururlarını biliyor ve onun, reddedece
ğini düşündükleri için, peşinen kızıyor- J 

lardr. }jayretle görtdüler ki, ]an fazla ! 
ısrar etmeden bu parayı kabul etti. Fa
kat Jan teşekkür etmek üzere ağzını a
çınca, şövalye sözünü kesti ve tatlı ol
makla beraber sert bir sesle emir verdi: 

- Haydi bakalım, gidiyoruz! 
Mağaranın bir köşesine doğru ilerledi 

ve g_izli kapıyı işleten mekanizmayı izah 
etti. Bu kapıyı geçtikten sonra, oldukça 
dar, fakat hayli uzun bir koridora girdi
ler. Bu koridorun nihayetinkle başka bir 
gizli kapı daha vardı ki, Pardayan bu
nun da sırrını ayni sarahatle izah etti. 
0:-;ar, tepenin garp c~hetine düşen 

eteğine çıkacaklardı. Tepenin ortasında 
yany:ına beş değirmen vardı. Daha uzak 
ta, şimale doğru, bir !değirmen daha var
dı ki, Büt çeşmesine giden yolun kü
çük bir kolu da oradan geçiyordu. Hep 
beraber, işte bu değirmenin yakın bir 
yerine vardılar. 

]an, üç arkadaşına bir miktar para 
verdi. On lar da Sentonore kapısından 
Parise döndüler. Ve derhal bir elbiseci 
dükkanına giderek, oldukça iyi kumaş
tan birer elbise aldılar. Sonra, ceplerinin 
dibinde şıngırdayan birka!i altının ver
diği sevinçle kolkola girerek, neşeyle 

yürümeğe başladılar. 

Pardayanla Jana gelince, onlar da, 
yüz adım ötetde bulunan Büt çeşmesine 
doğru yürüdüler ve tepeyi döndüler; 
sonra kilisenin yanından geçerek Pere
tin evine geldiler. 

Filhakika. Pardayan, oğluna bugünü 
nişanlrsının yanında geçirmeği teklif 
etmişti. Kimbilir, belki de, böylelikle 
onun da tahtı emniyette olacağını dü-

§Ünmüştü. Her ne ise Jan gayet tabii 
olarak bu teklifi :derhal kabul etmişti. 
iki erkek, eve girmeden evvel etrafı 
tetkik ettiler. Şüpheli hiçbir şey görme
diler. 

Bugün, delikanlı için, şayanı hayret 
bir süratle geçti. Genç kız i(jİn de ayni 
şey. Her ikisine de öyle geliyordu ki, 
tatlı bir rüya görüyorlardı. 

Jan çok mesut olmasına rağmen kafa
sını kaybetmiyordu. Pardayan Bertiyle 
konuşurken, o da Percti kenara çekmiı 
ve ona bazı tavsiyelerde bulunmuştu.ı 

/\yni zamanda, üzerinde gayet az bir 
para bırakarak, hepsini ona vermişti. 

Akşama doğru Babayla oğul, Mon• 
martr kapısından Parise döndüler. Ge
lişlerinde olduğu gibi, giderlerken de, 

küçük evin etrafında gayri tabii lir şey 
görmediler. Zaten, Eskargas, Karkan ve 
Grengay da uzaktan sırayla iki genç 
krza göz kulak olacakİarldı. 

Pardayan, akşam yemeği için, oğlunu 
Pos - Partu oteline götürdü. Jan, ye· 

mek teklifini memnuniyetle kabul etti. 
Fakat gece yatısı hususu11daki teklifini 
ise reddederek töyle dedi: 

- Arbr - Sek sokağındaki evime gi
deceği::ı. U ı:de:nki , beni ölmüş biliycr-

lar, orada <la tahtı emniyette buluna
cağım. 

Ve karar verdiği şekilde hareket etti. 
Ertesi sabah erkenden ayağa kalkmış. 
odasında kocaman adımlarla dolaşıyor
ve düşünüyordu. Düşüncelerini, yüksek 
sesle söylediği şu sözlerle hütıisa etti: 

- Bütün bunlarldan şu netice çıkıyor 
ki, eğer, önümde duran saadete erişmek 
istiyorsam, iyice bir mevki temin etmek 
mecburiyetindeyim, para ka7'3nmalıyım. 

Bu para kelimesi, aklına ani bir dil· 
şünce sapladı. Kutuda bulmuı olduğu 
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........... , Rumelihisarı Bağı 
HAYVANAT PARKI 

Boğaziçinin en güzel ve en tabii aile parkıdır 
600 muhtelif hayvanat, dans müzik eğJenceleri 

t\ileler serbestçe yemeklerini getirebilirler. Bağda buzlu biralar, rakılar, kahve, çay, limonata 10 ku
r~tur. Gayet ucuz büfesi ve bahçede buzlu meıhur Kanhkavak ıuyu temin edilmiftir. 
Ştırk~ti Hayriye vapur tarifeleri aıklattmlmıtbr. Eminönünden baia kadar gidit gelit otobüs M"fer1eri 
enıın -..ı:L_ • tır' JI 'l:WJllllf • 

................................................. 
Biocel ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 

edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösterir 
Çlldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 

hesleylnlz. Art k burufuklukiar kalmadı. · 

25 ya~ınızcbn .ııonra 
cildiniz, kıymetli Bio 
celini kaybetmeğe baı 
lar. Eğer hemen bes· 
lenip ihya e-dilmezse 
buruşup solar ve ih
tiyarlar. 

bu veni cil 
unsurunda cildir.izin 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cildini· 

50 yaşlarındc. mil· zi açlıktan öldürme · 

.IJ l O (,'EL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe ecleblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri gene; ola· besleyiniz ve y!lşlan • malik olan 50 yaıfannda 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığınız zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaıl•· 
lamıı gibi göründük- bile cildini"İn .-Jaima ıında bir kadın 24 yaıında 
leri cihetle erkeklerin· taze ve cazip gönrün· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. biçbir vakit göremiyecek• 
ları yoktur. Son za. !eri şayani hayret bir tene 
mantarda büyük bir malik olurlar. 

ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö ı 
rü tarafından keşfedilen bu yer.i cild rengindeki (yağsız) Tokalon kre
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahları kullanınız. Terki • 
edilmiı genç hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen° bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiı saf Biocel vardır Bu cev- rin:ien daha beyaz Uç levin Uztre 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen • bu 
ıençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa baılayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. 9eyaı derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON kremini 
bul/anınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

Binlerce T okalon müıteriainden müessesemize mektup yazanla· 
rın mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli deliHerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ). 

Z. B. H. O. Fata 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile za:I 
olmaktadır.). 

B. Şehir 1. 8. M. E,i.. Tü. Konyı 

Mektuplarm asıllan closya'3rmuzda .aklıdır. 

• 

Şark Malt Hulasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır · 
Çocukların dişlerinin kolayca \'Ikması
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sUdüntln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

ŞiRKETi 
HA YRiYEDEN: 

Boğaznçnınnın Saynn HaUknna 
Venn ve 'ffevlka88<dle B<oDayDok 

1 - Şimdiye kadar fevkalade tenzilath bir aylık ve iki aylık abon
man kartJarm mücerret sayın halka daha ziyade sühuleti te· 
min maksadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve 
satılmasına karar verilmitir .• 

2 - Bu bir aylilc kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisarı 
ve V aniköyüne kadar iskelerde yüzde 25. Emirgan lstinye 
ve Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 
ve bu son mıntıka lat aylan tenzilat niabeti yüzde 40 dır • 

BU TENZ1LA TLI KARTLARIN BEDELLERi AŞAGIDA: 
GÖSTERİLMiŞTİR. ikinci mevki 

495 Rumelihisan, Vaniköyüne kadar 393 1/2 
546 Emirgan, İstinye ve Çubukluya kadar 462 
682 1/2 Yeniköy, Paşabahçesinden Kavaklara kadar 585 

1ıbu ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci mevki için 65 
kurut nakliye ve köprü resimleri dahildir. 
3 - Kabata ştan Bebeğe kadar olan Rumeli iskeleri için tle bu 

günkü gidi§ gelİ§ bilet fiyatlanna nazaran yüzde 15 tenzilith 
birer aylık kartlar ihdas edilmiıtir. 

tKtNCIMEVKl 255 . BiRiNCi MEVKi 382,5 Kr. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü re

simleri olan 65 er kurut bu üaetlerde di\hildir. 
4 - Gerek umumi kartlara ve gerek Bebek hatbna malisus olan 

işbu kartlan hamil yolcular aynı günde mükererr gidip gel
me hakkını haiz olacaklan gibi pazar günleri mmtaka ve kı
sım farkı aranılmaksızın sirketin bütün iskeleleri arasında 
serbestçe seyahat yapabit;cekJerdir. 

Umum hatlarla Bebeğe kadar olan hususi hatta mahsus kart
lar 11 temmuz tarihindenitibaren meri olacaktır. Arzu buyuranla. 
nn timdiden Köprüde Enspektörlük dairesine veya ldarei Merkezi· 
yede Kontroİ Müdüriyetine müracaatla kartlarmr tedarik etmeleri 
ilan olunur. 
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ii HA BE R'in i! H Necati Pakşi =ı 
!! Şeker !! ii Hastalarını hergün sabah 10 dan li 
ii !i i: akşam 19 za kafdar K.,araköy Tünel 

İi kUpOnlYJ ı·: li meydanı Mahmudiye caddesi No. 
n 11/2 de kabul eder. u ı: .... 
iİ - 'U - :: Sah ve cuma günleri saat 14 den ı· 
ii Bu kuponları 30 gün ne§rcdcce ii , 18 ze kadar parasızdır. :: .. .. :. 
•• M• Onları hc-'ft kesip sakla •ı •••••• ...._ ............ ==··••··----...... ----ii :: 30 tanca~~~ ıeri halinde:. il ..... ~~;.::::-Fr:::;:-~i~: ile. 
!! rikUrip idaremize getirenlere bir :: 
İi numara vereceğiz. sonra ulusal eko H mal etmiş bir bayan tarafından Oka-
•• noml ve arttırma kurumunun 1stan •• ford usuliyle ingilizcc ve Paris tica.. 
fi bul §Ubesi tarafından ta)1n oluna- P ret mektebi usuliyle fransızca lisan n cak bir günde bu numaralar aramı :1 dersleri YC ayrıca piyano Ve jimnasUJt 
ii da kura çcklloccktır. Hediyeleri ii dersleri verilir. Arzu edenlerin Vakıt 
55 ceman 1500 kilo §Cltcrdir. 55 
·:·::::::u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Propag~13da Servisine müracaatları. 

Çocuk say/ amızın 

Bulmacası 

Burada Yusufun gülerken 

ve ağlarken yapılmış iki res

mini görüyorsunuz. Şimdi siz 

bu ikiı resmi o şekilde kesip 

yanyana yapıştırınız ki böyle

ce meydana çıkacak resim Yu 

suru sadece müstehzi bir yüz

le göstersin. 

Doğru bulanlardan birinci· 

ye bir kol saati, ikinciye bir 

hokka takımı, üçüncüye bir ti 

ıe losyon ve iki yUs okuyucu 

muza muhtelif hediyeler veri

lecektir. 
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HER FİATQA"HARIKULADEl 
ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARı · 

AMERiKAN PAZARI, Galata KaraköY7' 
AMIRAU, Beyoaıu lstfkl!I Caddesi 367 

1STANBUl'da BAKER G. ve A. BAKER LiMiTED, 
Beyoaıu istiklal Caddesi 30 

LASTiK ŞiRKETi, lstanbul 
Yeni Postahane karşısında 30/3! 

IZMIR'de HASAN FEHMi, 
Arasta Başı 297 / 305 

EDREMIT'te SADIK AKIN 
,Yıldınm Caddesi No. 51 

ANTALYA'da MURAT BINBIR, 
HükOmet Caddesi · 

EREG L I :AKSAR AY'ında 
YAKUP BACAK 

Beledlya 

Bahcesinde 

Bestekar tanburi Salô.hattin 
Bayanlar 

Süzan 

Ayten 
Sevim 
Melahat 

Okuyucular 

:Yaşar 

lbrahim 

Yahya 

Saz heyeti 

Necati Tokyay Keman 
Şefik Piyano 
Hasan Kanun 
Hasan Panço 
Şükrü Klarnet 
Nihat Ney 

K. Melahat .. Paraslio Kemençe 
Bayan LÜTFiYE tarafından milli o yunlar ve 'Ak:rol:>atik numaralar 

T anburi Fahri tarafından halk türküleri ... 

1 Gündüzleri konsumasyon 9, büyük duble bira 18 kuruştur. 1 
~-----• Telefon: 43703 • 

Öğretmen aranıyor 
Tilrk Maarif Cemiyetinin Ankara lisesi (Riyaziye), (Tabiiye - Biyoloji) , 

'(Fizik - Fenbilgisi). (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (İngilizce) gurupları için 
daimi öğretmen alınacaktır. Yüksek mektep mezunlarından isteği olanların 
istida ve musaddak tercümeihal suretleri le Cemiyetin tstanbulda Yeni postahu.ne 
ka.r§ısmda Erzurum hanmdaki İlan i§fori bürosu mlidürlilğüne müracaatları. 

(3700) 

j' TEMMUZ-1937 . 

~H~rakşam~r~------------·----·~ 
Bayan 

·.H T 
PANORAMA - Bahçesinde 

Gebe Bayanların 
Yüzündeki siyah lekeleri 

f aztl çil ilacı 
ı~--- giderir 

- Birinci sınıf Operatör -

lo~,:~A!r!R_,?:i!,~!,~B 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Trp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - ''Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ' 

Muayene: Sabahları M e er~ nen 
8 den 10 a kadar il U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hanı 

- No. ı Telefon: 44086 -

Dr. lhsau Sami --.. 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratif o hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin w..e aşıdır. Her 
e~anede bulunur. Kutusu: 45 

kuru§tur. -----

Selimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

ı - Kapalı zarf usulile 143.000 Kg. 
yulaf satmalınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 7936 lira 50 ku. 
ruş ve muvakkat teminatı 595 lira 25 
kuruştur. 

3 - !halesi 12. 7 .1937 Pazartesi gü. 
nü saat 15 de Selimiye askerlik daire. 
si biia"smda Tümen satınalma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ayni gUn sa. 
at 14 e kadar komisyona teslim edil. 
miş olmalıdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
kamını vesikalarını teklif mektuplari-
le beraber komisyona tevdi etmeleri 
şarttır. 

6 - Şartname komisyonda her gün 
görülebilir. (3579) 
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~İ Süreyya Atamaı i~ 
iİ Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı !! 
·ı .. 1 Tramvay durağı No. 121 birinci SS 
!I kattaki U 
1 -

1 
Muayene hanesinde hastalarmı her- !! 

gün saat 15-20 arasında kabul Ei 
•• eder. !! 

s==:w:::-...====·•===== za su •ili 

k o ilan maklır. 

İçin ilk ve;: 
esaslı tart ta 

RADYOLiN 

• 
1 

Mikroplan %100 öldürür, diJleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, dit etlerini 

besler ve hastalanmalanna mini olur. 

En Mukenın-ıeı en 
hoş en iktisadi 

• 111--- D=il lE ~ AKŞAM __ _ 

o A da: 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 
hakikaten en yüksek sanatkarı 

• • 
ı ı r 

Saym ha1kımızm talebine binaen her ak§8ID 
arkada,Iariyle birlikte seansla· rmı yapaca.kbr • 
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içilecek en temiz ve sıhhi suyu 
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