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lJsrarengiz cinayet: Belediyenin kararsızlığı ü=:,er!ne 

Denizden elleri 1 ~tısat Vekı 1 ı 
ağlı bir ceset Ce~~!:iki u!:r1 bu~s~Xe~l ~or 

çıkarıldı Yeni ~iyafların bu akşam. ilan 
. miz kıyafetli bir adam olan edılmesı muhtemeldır 

'naktulün ağır bir cisme bağla
llQ,.ak denize atıldığı anlaşılıyor 

Maktul kim? 

M Lii§ YimtboabT~Şımk e;;n er 
,, daha istiyor ! 
~u seferde yenersem Zibisko

lJn şampjyonluk kemerini de 
ahrım ,, (l' azısı 6 rncıda) 

l..eni :t-n!tal'i:n Bcr7inde yaptırdığı yc~ıi köş'J..-ü Adolf 1Titler b&ğcndi!iini 
ıtlr ve kendisini :cvkisclinıiıt ılcıı d-0/ayı lınnarcflc tclJrik ederken 

(l'a...-eı.sı 11 incide) 

Son 'bir aydanberi petrol ve benzin 
fiyatlarının yükseldiği ihtikar dere. 
cesine Türk şehirlerinin belediyeleri 
ve Türkiye hükQmeti m:.isaade edemez, 
etmemektedir ve etmiyeceği de ayrıca 
ve açıkça ihsas ediliyor. !ktısat Vcki • 

linin dünlo:.i faaliyeti, Ticaret Oda&ını 
en kna zamanda nihai bir rapor hazır • 
Iatmasr, ve bugün çok erkenden işe 
başlaması memleketi bu ihtikardan kur 
tarmağa azmettiğine değil öyle bir iki 

(Devamı 4 üncüde) 

Bu seneki "mfihan 
K~~kançllk yüzünden neticeleri de çok fena .. 
Uç adam Senede ancak 150 gün ders 
karılarını . . okutulduğu anlaşllıyor 

İktısat Vekili Celll Bayar bugün de 
Benzin meselesi ile uğraımaktadır. İ:L 
tısat :Vekilimizin bu İ§İ kat'i ıurette' 
halledeceğine emin olmalıdır. Kumpan. 
yalar bu memlekette her §eyin bir ni • 
zama ve bir kontrole t abi olduğunu ve 
~ydanın sanclıklan kadar bof olmadı· 
ğmı bir lcaç .saate kadar a:ıla.tıltf ol • 
caklardır. 

Lıselerın olgunluk imtihanları da bit 

U r d U 
tikten sonra bu Bene ortamektepler, li- ·- - -; ~ • ' . V seler ve tlniversitede imtihanlardan alı-
nan neticelerin - maatteessüf - çok 
kötü olduğu anlaşılmıştır. Bunµn için 
maarif vekaleti vaziyeti yeniden daha 

Kadınlardan birinin 
yarası ağır 

Dlln akşam üzeri şehrin üç yerinde 
cinayet olmuş, üç kadın ağır surette 
yaralanarak hastanelere kaldırılmışlar 
dır. 

(Devamı 4 iincüde) 

BiR KAÇ SATIRLA -Bazı garsonlara, 
bazı ahçılara ve 

bazı muhalleblcllere 
açık ders 

ı - Tırnaklarınızı ve ellerinizi 
tutunuz. 

teml.ı 

2 - su bardaklarını yıkarken ellerinizi 
içine sokmaytnız. 

3 - Bir l<an§ sakalla doltl§mayınız. 

büyük bir ehemmiyetle tetkik etmekte
dir. 

Son senelerde varılan netice ilk tahsi 
lin iyi esaslara fdayanmadığx, bunun için 
talebenin orta tahsilde de muvaffak ola
madığı ve bu tahsil devresini atlatsa 
bile - gene iyi gekilde olmayan - or
ta tahsilinin zayıflığı tesirile üniversi
tede muvaffak olamadığı anlaşılmrştır, · 

Yapılan bir hesaba göre biten ders 
senesi zarfında liselerin ;on sınıfları - · 
ki bu sınıflar en ziyade yüklüdür - an 
cak 150,S gün ders okumuştur. Şu va
ziyete göre 214,5 gün tatillerle geçmek 
tcdir. En uzun 2yda ancak 22 gün mun 
tazam ders görüldüğü tesbit edilmiştir. 
Mesela maynı ayında da ancak 13 gün 
ders okunmuştur. 

(Devamı lı u.nciidc) llkmektcp yauruları 
4 - Mütleri etek değildir; lnııandır. Liste. 

yl okurken beyhude gevezelik ve gayretkeo.. 
ilk edip '•ıunu ye .. "bunu Yeme,. §ekllnde 
nulhatler vermeğe kalkt§maymız. 

.................................................................................................................... ,i 
O - Çatal, bıçak ve kll.§ığı yemeklere ve 

dudaklara. değecek taraflarından avuçlayıp 
ı:-etırmeylnlz. Efenn! efendi ııaplarmdan tu. 
tup getirme!< nezııketlne alı§ınız. 

e - Ekmek verirken taze ''e gevrek ol. 
duğunu göz(? vurmak için avucunuzda ıııkma. f 
ymız. 1 

7 - Ustalık göııterecetım diye bir yeme. • 
tın ııalçasını öhilr yemefin 1alçasm11. kanı. ! 
tmp bedba!ıt milşterllerinlzln midelerini boz 
marınıı. 

s - Muhallebileri tepıı!den tabağı mıs:.r 

koçanı yakalar ı:tbl avuçla aktarmııymız. 
ıı - DUkkftnlıuınızda el yıkayacak yerleri 

yrmck yiyenlerin göremiyecekleri bir tarafa 
yaptırınız. 

ıo - Vclba.ınl bir parı;a ahçı olmap, bir 
parça garson olma~a. bir parça gıda madde.si 
satan medent esna! olmağa c;abalaymı.z. 

Yoksa bu gidişin aonu fenadır. Halk ye. 
mcklerlnl:ı:dcn, hizmetıerlnlznen, sUtılç ve 
muhallebilerlnlzrlen Ukslnmeğe başlıı.mıştır 

Sonra dlikkAnlarınızda aınek avlart1ınız ha .. 

• 
i 

i 

24 sayfalık 
Zengin mündericatlı 
bir mecmua halinde 

Bir ilave hazırlıyoruz 
11 temmuzda HABER okuyu

cularına ·PARASIZ olarak 
verilecektir 

: . . 
! 
! . 
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! Naznn Hikmet, Nurullah Ataç, Vala Nureddin, Hilanet Münir 
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Vış Siqasa: / C Hidiseler ve .fikirler... 1 
Sovyetler Birliği ile ----Kız-ı=--ıa-y ~F~a--ti-h --
Almanya arasında şubesinden aldığımız 

çekoslovakya... bir cevap ! 
Yazan: Şekip Gündilz lstaobul halkını gUzel eserden a~l~-

Çekosıovakyanm Fransudaki sefiri SlcfanOsuskibirkaçgünevvelPariste muz, kaba Saba bir mahlt\k addede• 
mühim bir nutuk söyledi. Bu nutuk d ik l<atle okunursa Almanya ile Sovyetler hl 1 k 
Birliği gibi iki büyük devletin birib:riyle çarpışmıya karar verdikleri anda ya me do~rusu bOyflk bir cesarettir ı 
bir müttefik, ya bir di:şman çizmesi altmda kalması mukadder sayılan Çekoslo. ''Kızılay haftasında propaganda mak • - TulQat kumpanyalarmuı el ilAnl 

yakya, ne dostu Rusyaya tam dost, ne düşmanı Almanyaya tam dil§man gö. tadile Fatih ıubesi tarafından bazrrla dan daha Jnttzam.s~ olarak buıldı,:~k 
zükilyor. nan bir kamyon kervanını evvelki gün defa olarak dün giSrdüğilnüz kltıtcatızıar 

Çek sefiri Osuski di'-·or ki: bu sütunlarda tetkik ve ... tenkid etmeği Kızılaym &'enel merkeZi ta.ralmdan butınL 
J ~ mıı ve ııenelerdeııberi Kızılay ü ı ri ~ 

dogru bulmuıtuk Dü "Kı 1 F tih ye e .. ~r eve 
"- Memleketimizi Alıflanyaya düşman bir cephenin ileri karakolu gi.bi 

görmek istiyorlar. Buna biz hayret ediyoruz. Acaba nasıl oluyor da bizde böy. 
le hilviyet bula.biliyorlar? Bu olsa olsa 1925 de yeni bir dünya muvazenesi 
kurmak istiyenlerle ayni fil~irde bulunan Almanyanın şimdi başka tUrlil düşün. 

ınekte olmasından doğuyor. Almanya nın gözünde biz bir düşman gibi görü
nUyoruz. Zira b!z Avrupada güzel ve as il bir yeni nizam kurmak nıyeti ile ve 
:Almanya ile birlikte gitmeye karar verdiğimiz noktaya kadar g· dip orada kal. 

aık. Halbuki Almanya yan yoldan geri ye döndü. Çekildiği yerden bize baktık. 
ça. tabii kendisil'lden çok uzaklarda bulunduğumuzu farkediyor. Bununla be. 
raber söyliyelim ki Çekoslovakya bulunduğu yerde.1 ayrılmak niyetinde değil. 

dir.,, 

Sefir "Çekoslovakyanın bulunduğu yer,, den ne kastettiğini de şöyle anla. 
tıyor: 

"- Eğer biz Rusya ile, İtalya ile ve ya Almanya He birletıecek olursak Tuna 
aevletlerl istiklallerini muvaffakıyetle müdafaa edemezler. Zira Çekoslovakya
nm. coğrafi vaziyeti buna imkan bırakmaz. Siz.e Bismarkm meşhur söztlnU ha. 
tırlatmak isterim. 1870 harbinde Fransayı mağ!Ub ettikten sonra Alman Baş. 
:vekili Bismark ''Bohemya Rusyanın eli ne geçerse Almanya es:r olur, ve eğer 
Almanya Bolıc.myayı ele geçirirse Rus imparatorluğu ile aman vermez bir 
harbe girmeye mecbur kalırız,, dememiş midir? Bismark bizim bugUnkü vatanı. 

mızın coğrafi ve st.ratefııt vaziyetindeki ehemmiyeti gayet iyi anlamıştı. Biz 
bugünkti Almanya ile bufiinkü Rusyan m da bizi ayni ehemmiyetle mUtalea 
ettiklerine eminiz. Lakin Çekoslovakya, gerek Rusyarun ve gerek Almanyanın 
eline düşmcmeğe kat'i surette karar ve nn1t bulunmaktadır. Dünyanın bunu 

açıkça bilmesi ve anlama.sı li.zmıdır. Biz coğratt vaziyetimizin biltiin Avrupa 
de pek mühim olduğuna kaniiz ve bun un ~çindir kl bu vaziyetimiti şu ve bu 
devletin değil, blitiln Avrupanm istüad eei için kullanmak istiyo~ Umumi 
harpten sonra. Milletler Cemiyeti bize Ç ekoslovakyanın A vrupaya hizmet ede. 

bilmesi, faydalı olabilmesi için iyi bir vasıta gibi gözükmüştü. Eğer Avrupaya 
hizmet edebilmek için buglln ondan daha mUkemınel bir vasıta bulunduğuna 

kani olursak bu ikinci vasıtayı tercihtetereddilt etmiyeceğiz.,, 

Çek diplomatının bu son cümleleri gerek Rusyaya ve gerek Almanyaya kar
§J ÇeJ<oslovakyanm ne ~erece hasias öi r mU§ahid tavrı takındığın_ı göze vuru. ~ 
yor. Bir lıef irin ağmıdan çıkhklan için ve Hu Aeffr liali. niemleket1nf temsilde 

devam ~ltiği için bu sözlerin Çek harici ye nezaretine tam bir tercüman olduğu. 
na şüphe edilema Bu sözlerle Çekoslovakya. faşizme de, komünizme de çekin. 
genlik ile baktığını aıilatıyor ve devlet halinde ne İtalya ile, ne Rusya. ne, ne 
Almanya ile el ele verip tehlikeli bir se rgüzcştc atılmak istemediğ:.ni de ayrı. 
ca ihsas etmiş bulunuyor. 

Nutkun portresini çizdiği Çekoslovakya: 
l - D~mokrat 'kalmakta ısrar ediyor. 
2 - Hudutlannm Milletler Cemiyeti tarafından emniyet altına alınmasını 

istiyor. 

Aksi takdirde, yani bir 'taarruza, bir tecavüze uğradığı zaman Milletler Ce
miyetinin Habeş işinde olduğu gibi, İspanya işinde olduğu gibi hareketsiz ka. 
lacağıru aklı keserse başka bir çareye, başka vasıtalara başvurmak tehdidini 
savuruyor. · 

Bu bll§ka çare ne olabilir? 

Sefir herhalde memleketinin Mil~tler Cemiyeti dışında kalmış olan kuvvet. 
lerle anlaşm~k istiyeceğ~i ima etmekte değildir. Acaba Çekoslovakya Millet. 
!er Cemiyetinin yerine daha salahiyetli ve irades:.ni derhal infaza kudretli bir 
yeni tetekkUl kurulmasını mı istiyecek? 

, Osuskinin Pariste çıkan "Le Temps" da okuduğumuz nutku, şimdilik Q!k 
alplomubıinin muammalı b!r muadelee idir. Bu muadeleyi zaman ve AlmanyL 
nm Sudet'tekl Alman akalliyetine muhtariyet istemesindeki ısrarın dereceei 
halledebilecektir. Şekip GÜNDÜZ 

Çankırıda bir 
aşk faciası 

BI r Genç sevgilis i ol 
ve onun aşıkını 

UldUrdO 
Çankırıda üç kiıinin ölümiyle netice -

lenen tt:iyler ürpertici bir aşk faciası ol. 
muştur. Hadise ıudur: 

Ça9km adliyesinde küçük bir memur 
olan Mustafa adında birisi ile kadastro 
fen memuru Emin, ilk zamanlar<la biri • 
birlerin<lcn haberleri olmadan bir ka. 
dınla samimi münasebette bulunuyor -
larmış. Kadının çocuğu da vardır. Fakat 
bu iki erkek sonraları ayni kadınla 

münasebette bulunduklannı anlamışlar 
ve biribirlerini şiddetle kıskanmıya ba1-
lamı1lardır. 

Kadastrocu Emin evvelki gece ka • 

dının evine gitmif' fakat biraz sonra ôa 
Mustafa ayni evin kapısını çalımı ve a
çılan kaP.1dan içeriye cirmiıtir. Tam bu 
ırradaı hayli al!ka peydahlamış olduğu 
kadınla Emini beraber görünce taban -
casıru atqlemiş· çı.kan kurgunla,r ikisini 

de öldürmüıtür , 

Paylaşllamıyan 
çocuk 

Davaya dUn de 
devam edlldl 

Nermin isminde bir kız çocuğunun 

mahaOebici Ali ve eJi Fatma Nezahet. 
le Fatma llhan arasında bir tür):.i pay • 
!aşılamadığı ve meselenin mahkemede 
olduğu malümdur. 

Dün bu işin duruımasma devam c.dil
mi} ve Tıbbıadli-den gelen kan tahlili 
raporu okunmuştur . 

Raporda küçük Nerminin kanının A. 
li ile Fatma Nezahetin kan gruplanna 
dahil olduğu bildiriliyordu. 

Dün Ali ve kanıı rapor okunduktan 
sonra ıöyle demişlerdir: 

"- Çocuk bu kadının deiildif. Bak. 
ma ücreti olarak 300 lirayı aldığına 
dair senedi vardır. Onun getirilmesini 
isteriz., ', 

Fatih noterliğinden verilmiş olan 
bu senedin üçüncil ceza mahkemesin -
de bulunan bir suretinin getirilmesi için 
muhakeme bagka bir güne bırakılmıt -
tır! 

. · n zı ay a 1 müracaat ettiklerinde bu kAğıtcağızlan la. 
tlçe batkanı yerıne Rüttü Dikbük., im· Umaı ederler. Tabll afzln gibi Kızılaya ka 
zalı bir mektup aldık. · en aamlmt hialerle mütehusis olaca.tını ~ 

Kamyon kervanını bir hayli hırçın bir min etUttmlz bir zatın Kızılaym devletha. 
zeka ile miidafaaya kalkı§an bu mektup nenize müteaddit mUracaaUumda bu klğıL 
• 

1 
. ' catızlan okumadan bile yırtıp atacatın:ı 

ıılek, tat ı ve cıd:len güzel olan üsliıbu ihtimal veremedl""mizden onla i di 
·1 h . . . k . &• nn 1 m Y• 
ı e mu arrırının ıymetıni açıkça göze kadar kıymetli tenkldlnize mazhar olamama. 
vurmakta ve bahsettiğimiz kamyon ker .smı bir esen bedbahtı · addediyoruz. Genel 
vanını hiç tele istiye istiye müdafaa ede merkez de ıüphealz ayni bahtsızlık eseri ola. 
cek seviyede bulunmadığını daha müte rak bu ka.fıtcağızları toptan ta.bettlreceğl. 

kamA il neticeler· b - b'l ' k b' bil • zaman birkaç yüz lira muratı göze alıp za.. 
_ ı egene ı ece ır vı tr aliniz gibi mUtehauu bir muharrire yaz.. 

yeti oldugunu ihsas etmektedir. dıramamııtır. Kadere ne denir!" 
Mektubu bugün aynen neırediyoruz. 6 - Vakt!Je lktı.sadl bir mesele hakkında 

Cevabını yann vereceğiz. - E.B.,, ı;ene bu ıUtunlarda çıkan yazılanmm cevabı 
Saym Bay Ensarl BUlend, işi lahaiyata. dö~ek olmUflu. ·Bu bende gL 
1 - Kızılay sizin gibi ince zevkli ve yük- zete IUtunlannda devam edecek mllnakqa .. 

sek ıt>rtlflU zevatm bedll zevklerini tatmin lara her ne suretle oluna olsun girme.mek 
ile mükellef bil' kurum değildir. O memleke. kanaatlnl huıl etti. Ortada Kızılaym blr 
Un ıuamı kUllfalne hıtap etmeğe mecburdur. sene mUdd'!Ue benim gibi bir acizle arkada§. 
Zira onlardan kuvvet alır. Bugün Türkiye lanna emanet edilmiş 'f&bsiyett manevlyesl 
Kızılayı beynelılıllel Kızılhaç teıkilA.tı ara.. olma.saydı bu satırları bile yazmazdım. Bun.. 
11nC!a kf'naıırıne bir mevki ayırablldlyııe bu dan ııonra da bu mevzua ne bahıumıa olurııa 
me,•kii de !SnUndeld kuyuyu göremeden gök. olsun dön'mek bUe lıtemlyorum. sıiın tabll 
te yıldtZ aramağa ;kalkan müneccimlerin sU. bu mevzu \ıierln°de btrc;:olc ıiöyllyeeekleriillz 
tun dolusu r.uihatlerile defli, isimlerinin 6. vardır. Biz her ıene bir kongre yapar ve 
nünde bir baylık bulunmayıpta sonunda ağa. bizi seçenlere he.sap verirfz. Senede elli lm. 
tık, uatalık va.aıflarmm bulunmasından batı· ruıı yani ~tada bir kunıı vermekle Kızılay& 
ka ıcuııurıan olmayan Kehmetlerln, Recep. tıye olur ve bu kongura,ya l§Urake hak kaza. 
Jerln, Alllerln beı paralık bir maddt menfa. nırımız. Gelecek sene bu ftl kongrada hal 
at ııtihdaf etmlyen gayret\erlle elde etmt~ lelftk çok iyi olUr kanaatindeyim. O vakit 
Ur. kıylDflt,U .clDtllncıelerlnhıdN - ın ... hali bu 

2 - lııtanbu!un yedf gazetesinden altıaı. ya - l•tlfade lnıklnı olmasa bUe ııeaede ve. 
nm takdlrklr yazılarına karıı yalnız birinde re<:etlala t-Ul knnııtaa ol1Un latlfade eder, 
inUtar eden bu tenkld de halkm görüıUnün bir hn"taya lllç alırız, olmaz mı baymı~ .. 
en u.mlmt tercümanı olmUI J&znngelen ga. Kızılay Fatih ilçe başkanı 
zelelerln yedide altumm ııiz1n yUkaek zev. . yerine 
klnlze erlfememl§ mlltevazt duygulu vatan. Rt1ŞTC DhlBtlK 
dqlar ta.rafından ~dutunu gösterir. De. 
ımık ki alayı ~hitap edlleeek ldlt 
leyt naza.n dikkate 1llank ona ıöre hazırlan. 
lllJllardır .. 
ı - Yaama!ih halk daha yükıek bir 1&nat 

eııerl görmek tııteMydl bile biz alayı gene bu 
~klJd• yapardık. ÇtlnkU Kızılay memleket 
aanaytl neftııe81ne deA1J, hayır itlerine 8na. 
yak olmak ıc;:ııı" kurulmuııtur. ' 'e Kmlay bllt. 
~de öyle btr dekor lclıı yUzlerce, binlerce 
lira alan ~rll mat.elluudara 1e~ 
kadal' para yoktur. 

Pamuk bezini bol
laştırmak için lpllğl 
çoğaltmak IAzım 

Bundan bir ay kadar evvel Yu.4.tmuz bir 
,-uıda pamuk lpllfl itlafı lllr ttlıttl llump. 
11'!11 diiunln ' "t'rllemecllilne ltaret etmıı 99 
belki evvelce manalı olan narhm, artık ma.. 
naau: bir hal aldıfmı kaydedel'l'k kaldırılma.. 
ımı lıtem)ftlk. ' 

Aradan rçen g'llnler biz.im haklı oldofu. 
muzu - llAdlaatla - ,..,_ etti. Eeuen bo. 
zuk oL-ın pamuk lpUil lfl artık tam manası. 
le patlak verdL Bunu çok yakmdan xörm 
t ktlMt v.klll Cc-lll Bayann kat'I lllr bal 
çareııl bulmak aıı:mlndf'! olduğu ıtörWmekte: 
dlr. \'t>kUle beraber tehrlmlıı:e l'f'l('n Sanayi 
Umum mU4Ur11 C~t .tetklklf'r yapıyor. 

Bnı;-llnkö vu.lyet tudtır: İktisat nklll'U 
pamuk lpllıttne yeniden narh ko:rmuttur. 
Fakat bu narhı ne dlnliyen vardır, ne cifi 
kontrol l'dl'n. Yedlkulf' fabrikalı narha razı 
olmadıfllldan ve mulıteklr ntlyetlne cıu,. 

nHık lıriemedtftndfon 1% numnra lpUğl imal 
tıtmlyor. Adana ve fzmlr fa.brl.kalan tpllklrrf 
f'ldf'n l'lf' f'n flhl' fl~·a.tlarla ııatılmaktadır. 
Farika Vf'! tnph Mhlplf'rl belki bu phlan. 
mıt l?ıtıklra da raı:ı olacalc. IAkın onu da 
bolbnl bıılamamaktadıT. Hariçten dr iplik 
ı;:-f'tfrl!('ml~·or. Çllnktl d(S\·17. lmklnlan bir tur 
lU u~·arml\ konnlamamıttır. St-tlt'fl Tllrk aa.. 
n:\~·llnln alPyhlnrdlr. ÇllnkU teqlhlar dur. 
maktadır. ~eti<'~ TUrk IŞ(lııılnln aleyhJnf'dlr. 
Cttnkli r!\ht•ımam'lktAdır. NetlC'fl mUııtııhsl. 
Un alf'~·hlnPdlr, ç!hıktl pamuA"u llznn Ôldt 'tu 
kadar lıııtihl:\k f'dllememektt-dlr. 

Yfl netfc-P TUrk lktls.-ıdı~·atmm da apqlklr 
"'f' hf'r bctlcımdıln alf'yhlnPdlr. 

Şenliklerde 
300. ölü 

Amerika bayramında 
iJlenleı bu mllıtaıa 

vükseldl 
Nevyork, 6 (A.A.) -
Amerika istiklalinin yıldönUmU tnit 

edildifi gün ölenlerin mfktan 300 il bul 
muıtur. Bunlardan 200 ü otomobil ka. 
ulan neticesinde 70 i boğularak ölmilt-
lerdir, • • 

"laşist. amele 
enteı nasyonall I ,, 
Roma, 6 (A.A.) - İtalyan ve Almln 

amele te§ekküllerinin teıriki mesai et
melerini derpiş elden oir ihtilaf imza e• 
dilmittir. ftili.fname mucibinde ikim.em 
teket rcali ve işçileri muntazaman biri.. 
birile temas edeceklerdir. 

Yeni bir "enternasyonal,, ibdaı edil
mek istenilmediği bu münasebetle tas
rih edilmektedir. Bununla beraber ame
le teıekkülleri beynelmilel mahiyette bir 
teıebbüste bulunacaklan zaman biribir. 
lerile istişare edeceklerdir. 

Alman11ada mahkum 
olan bir papas daha 

Paderbom, 6 (A. A.) - On dört ya. 

şmdan kUçük çocuklarla 'ahliksulık 
yapan bir papaa mahkfun edihµiştir. 

Şarl M~ı ras tahliye 
edildi 

Paris, 6 (A. A.) - Kralcı "Action 
Françaiee" gazetesinin sekiz aydanhe
ri mahpus bulunan direktörü Cliarlee 
Maunu, bu l&bah tahliye olunmue

tur. 

Kaybolan taY.yarecl
nln izi bulundu 

Ardı ardına llç yıl pek ek !~1 mahıml ala. 
mrnn Ttlrk kih·ll)ıııft ~ylnet1M'ml•tl· ~n 
,.,.IM't ~-.ült~k l'f'koltf'ler tlf'ne<d idi: kö~ lllnUn 
;\·U'l.ll ırUldO. f'of'<;Pn srnt- lhra('afmuun mtı. HonolulU; 6 (A. A..) - Bahriye tel. 
kmuneı •ltttli 11'"n!'vc'lt. Bir kere daha kö:t"- ıizcileri tayyareci Ameli& Eerhardt 
Ulnl'n ytızU l!'illdll. P'Jlndr 'Paraat olan TUrk tarafmdan eril .&.; zamıedil t. 
Jtlh·füıııU ilimdi ıı:'l•-4.,.,, .. k !ırtl"'or. Onun ırlydl. V diaa . en ieare 
11:1. nııntııJ<1n lw-'llttlr. Onu el'f'·or, ondan bnl leırden bir kısmım ala.bilmitlerdir. 
bol lıııth·nr. F1t.k"• ,.111n htr '"''11< mPCCll'lllnt Bunlarda şöyle denilmektedir: 
~olana koyııf11adık ki bu'abt1ıııln.. I "Daha uzu.n mUddet suyun üstünde 

Yazan : F. Gllneri kalamıyacağmı.,, . 

6 TE~MUZ - 19.J'l -

afutµltcı daic 
Gönül rahatı 

G öNOL rahatı, halimizle hisleri• 
mizin • dış ilemin elverdiği 

derecede • fikirlerimize uyabilmesiıı• 
bağlıdır. Ama dünyada bu ahenge er• 
miş kaç ki§i vardır ki'!... lçimizdeıı: 
"İnsan §Öyle olmalr, böyle hareket et
meli,, deriz de yine o dediğimize bif 
de benzemiyen bir yol tutarız. 

Gerçi birçok kimseler, halleri ili 
hislerinin fikirlerine uyamıyacağıDJ 

anlayıp fikirlerini halleri He hisleri• 

'-
1 

ne uydurmağa kalkmı3lardır; faka' nu 
onların gönül rahatı bir gösteriştellt ed 
bafkaları ile beraber kendilerini aJ,. tc)4 
datmak için kullandıklan bir maske. ları 
den bqk& bir eey değildir. Gece k• h~ 
ranlıkta acı acı: "İmdad!" diye hl- bi 
ğırıldığını duyup da yerinden kımP. 
damamı§ olan adam kendini muut 
göstermek için bin dereden su gettre

bilir; hatta hayasız bir f ilosof ed8'1 
takınıp, el i.lemi kurtarmak için keD- /\. 

dimizi tehlikeye atınanın gülünç, af. Y 
!edilmez bir budalalık olduğunu söyll. 

yebilir. S!z onun dediğine bakmayın.~ u~ 
gi7{enmi§, evinden çıkinamıı olması

nın bir kötUlUk sayılması 18.zım geldi
ğini o da. pek ala bilir. Biraz kurcs
lıya.cak olunsanız içinin rahat ettiğiJJl 
değil, kanadığını görilrsilnüz. 

Herkes, insanın canından korkmll
mnı hoş görenler bile onu ayıblar; fa-, 
kat gecenin kyıınlığmda adam kul!' 
tarmağa gidenler yine de çok deiildil' 
Zarar yok demiyeceğim; zaaf için, 

ciz için zararı yok demek kabil mil .. 
Yalnız bizi teselli edecek, h~ttl ö~ n 

it memizi de haklı gösterecek bir nc>ktt 
vardır: yaptığımız işin kötülutünllı 
bir alçaklık olduğunu bilmek, anls
mak bizde, yani insan oğlunda, o sl
çaklıktan kurtulmak kabiliyetinin b1J" 
lunduğunu isbat eder. YaptığımızılS 
kötü olduğunu itiraf etmemiz, iyini' 
ne -olduğunu bildiğimize delil değil nı;; 
dir? 

Kendimizi ittiham etmekten, kustf 
larıµuzı · söylemekten çckinmiyefull• 

Olll&n:wnf etmemek içim~ .. ~ 
tUn yel'lefLrler. Söylememizin hıe 1JOi 
yUk bir fazileti vardır: nihayet kendi' 
mU.den utanır, huyumuzu ve hareket
lerimizi değiştirebiliriz. Böylelikle 61 
g&ıUI ra!ıatma, o en büyük saadeti 
belki yaklqmıı oluruz. 

Nurullah ATAÇ_, 

Çimentoya 
narh konuldu 

lk tısat VekAletl 
flatıarı teblli edlyot Y• 

Ankara 6 (A.A.) - lktıaat veklleUDcM' g 
lebllf edllmlttir: • 

Endüatriyel mamulltm maliyet. vl! satıf 
fiyatlarının kontrol ve teabtU hakkmdaıd 
3003 numaralı kanunun birinci maddeaiol' 
\"erdftf aallhlyete l.stinaden, memleket J'JJlı
mulAtı muhtelit clıul çimentoların toptan "' 
peıln u.tıı .tlyaUan - \'ergller dahil - atici' 
söaterlldltl 'üzere ta)in ve teııbit edQ.mtıtft 

Madde 1 - llJabrtkada vesaiti nakliye ııl/ 
de teslim bir ton çimento ııatıı fiyatı: , 

A - SUD'! porUuıd c;Imento.sunun 11' 
lira. 

B - Sun'! çabuk sertleşen portıand çill'tif:
tonun - IUper ıiman - 20.15 liradır. 

Madde :ı - Bir ton a.:ıgarl toptan 
addedilir. 

Madde 3 - Bu fiyatlar 20 temmuz ıtl 
tarlhJnden IUbe.ren caridir. ı 

Madde • - Ticaret makaadfle kendi il" J, 
u.pllmna fabrikalardan çlmento u.tm ..ıtl ti 
tUccarlar aattıklan çimentoya - fabri1'~ Jd 
nakil vuıtaıan içinde ton u.tıı fiyatına ...& 
mağaza, depo ma.ııratı ve klr olarak aSP": 
~O kunıı ve aynca tesllm mahallinden ,.tJf 
mahalline kadarki tevılk edilecek nakU "t/Jfl' 
l'aflannı fl&ve edeblllrler. 

~.,.~.._~ 
lrad sahibi 11e iradi 

Bir lrad ıahiblnlll ellnde yüzde 3 t1 
ffletmek lçhı muayyen bir para vardı. ~ 
ramn nılktan öyle bir u.yıdır kl keD ff -...; 
tefkll eden rakamlardan l&fdakl IOD tJd ~ j 
kama aoldakt iki rakam Ulve edilln09• ? 
recett 1rad meydana çıkar. Yektuı tl• 

nedir? ~ 
Bu bllmecemlz mllkAfallJdır. Hall -_,

den 1kl klılye hediye verilecektir. eeva~ ..... 
ı 2temmuz tarlhlne kadar yollanılm&Sl JııP""' : 
dır. 



~ TEMMUZ - 1931 

~ ,,;;,,;;~;;~ . 
""""-- ... ~ . 
Muharrırıere -

dair s· . . ba ır ıkı hafta evvel bir gece, Tan 
et• be tz:nuharriri Ahmet Emin Yalman, 
ıı: rn~·cvin~ davet etti. Bir ak§Bm ye
et- F )~ lofrası batında bay ve bayan 
hif M z Rıfkı Atay, Neşet Halil Atay, 

ba. ckcriya, Nazım Hikmet, bay ve 
YD ~alman toplandık. • . 

R fk ogrusu, bu toplantı bir F alıh 
~ 1 gecesi oldu. Hala tadı dama· 
n ~dır. Muharrirliği kadar ko· 
~-t~ı da insanı saran tanınmıt 
t 1

1 ~n durmadan çakan zekaaı, nük-
1 c crı, tnütahedeleri, hazır cevaplık· 
arı-h · ·· tb· k n anı guze ır romanı o ursu. 

huı ~ bitirdikten sonra haftalarca 
avaaı .. d . b · lçın e ya§Brsınız; onun gı-
ı - 1.. _ • l _ _J• 

ocnı meşgu ec:ıyor. 

ı..Harpsonu ve mütareke devrinin 
"n ıJa • h d". b.rız: O§sohbeti Yahya Kemal· 
~i:nı ır. de, muzir bir içki gibi müda
~rıni rahatsız etmekle beraber, 
y~ et Hatimdi. Fakat ben şahsan, 
kat;- ~cmali Ahmet Hatime kat 
ufk ctcıh ederdim. Çünkü birincinin 
~ 1':1if, ikincinin dardı. Birincide 
"~dt Yü~sck, daha hayırhah hisler 
n~ . ~kınc~ kıskançtı,. hasuttu, yal
de l''::•?lerini değil, için için kendini 

di Allah rahmet eylesin. 

• • • r""n~riya hoşsohbet, mecliaara 
İçin ç k' biribirlerini, nakzettikleri 
mil), e .ernezler. Fakat Yahya Ke. 
d\l~: ruhlu, haktinas bir insan ol. 
~ I n böyle değildir. Uzun se
ii.i ~en sonra lstanbula döndü
lle l'trıj~n, fikir ve sanat piyasasında 
ko~ lder var diye ortalığı bir 

etrnit: 

tİııiııı:~~ih Rıfkı, konuımak sana· 
dil'e tun inceliklerine varmıt 1 • 

bil" ki en edebiyat hareketlerimiz içinde-
- V ~lı tnütahedesini bildirdi. 
nif ıirıe b~ tiyle, Falih, Tanin gazete· 
~ hit ~a~İk göndermiı. Hüseyin Ca 

_ B tatırlarını okuyunca: 
1'ln. ltt u &cnç kimse aman buldu-

D e ~ ietidat var .• demif. 
aahaa Clltek, bir meslek üstadı. kendi 
aCiri,j tnda zuhur eden bir §Bhsiyeti 
Yor. rıcc. hemen, numarMmı veri-

F'. • • • 
ın,k ~h Rıfkıya göre, bunda yanıl. 
!oı>I. kabil değildir. Bahsettiğim 
lcrj a tltJda, o, türlü türlü mü§Bhede-

fattnda §UCU da anlattı: -s· fınrn b· ır münevver, manevi inkişa 
"erir ~devresinde §ahsiyetini bulu. 
acıki rtık o, olacağını olmuttu. 
~tti~ok okumakla, çok muhit de· 
ı~"e ekle malumatına bir şeyler 
On~0~nur. Fakat asıl öz değişmez. 
Ye~ ır görüı hasıl olmu§tur. Nere 
Ôy]el' ar~ ~yni tarzda görecektir. 
•İYetc ~ .nı~ın bir muharrir, bir tah· 

satıf ~) flftikten sonra, boyuna yaz
daJll 
aıııl' deın~e F~lih Rıfluya nazaran ma
~ tnevcllt otograf makinen bir ker.e 

aU4' ~tur; çek sekebildiğin kadar I 
ı,tit ~k) ce de, bu, pek doirudur. 
ıı;tl ~İr i~nm kaliteyi bozacağına 

11
J ~~di~' !ar~k~.ri bir tenbelliğin ba 

'11Jil't~ 0 zrudur. Garp ediplerinin 
tnu"afF-ıc_ a hakmız. Hüseyin Rahmi, 
S..haı IYetini neye medyundur} 
le . l'ttin. ld . d !'ıtıi ın hı e e ettıkten sonra göz-
• etil 1'1\·~ telif sahalara çevirmesine 

1,1 ~tnilJ,~ Ker~iyeti meydana getiren 
ıac, c~ e~ bırı de kemi:scttir. Bizde 
l~nCcckı~Ya, .. aman kafacığını örse. 
rındeki ti korkusile beyaz kağıt üze. 
kan teli 1Yahlıklara bakmaktan kor-

t> ~r ekseriyettir. 
Be ••• 

l'rıerdi"n bir muharririn inkitafını bir 
~ e~e benzetirim. Basamak ba
~k~r kar, Yahut iner. Bazan ba. 
~h laladan sonra sahanlıklar gelir. 
:"ellin celtı:"'nntılar olur. Fakat mer 
i:~ et;•z. hatlayıp çam tahtaaile 
d ~I\ )'ok eaıne - .Yahut aksine -

t~ ~cnı t~rd. Şahsıyet, İ§te bu öz 
~ esı emektir. 

;,~ (Vl·N~ 
~ ~"Yada bir yasak 

"ar ftınıı.:a ( A. A.) - Milnih iJe el. 
~ ıe •-~den uçmak 16 tem
~ .,,. ... ~U7.dan 26 temmuza ka. 

w-.( edibni_.• 
--v .. ır. 

HHkörde bir çok aileler hu harabeleri lıendilerine meıken yapmıtlardır .. 

lstanbul konuşuyor'! <H asköy: 2) 

Hasköyde mahz~nde .oturan 
yttzleree insan var 

Burası işsizi çok, kadını az bir semttir 

Dün de yazdığım cibi, muhtelif yan. 
gınJar, Huköyün mühim bir kısrmru 

tam bir harabe haline gcti~tir. 
Fakat HaskCSy harabelerinin bamba§- • 

ka bir husuaiycti vardır. 

Buradaki yancın yerlerinden hemen 
ltt19en dörtte üsü meakundur • 

- Aman nasıl olur, yangın yerinde 
de oturulur mu imiı diyec:ekainh? ..• 
Fakat pekala oturuyorlar. Hem de öyle 
serseriler, yeraiz, yurtsuz inaanlar de. 
ğil, it g;ıç aahibi adamlar, çoluklu ço -
cuklu aileler oturuyor. · 

Bana semtlerinin göriilecck yerleri • 
ni gezdirenlerle beraber. güneıin cc • 
hcnnemi sıcağı altında dik bir yokuıu 
çıkıp ta harabeler arasına girdiğimiz 

zaman, buradaki garip iakln vaziyetini 
yakından tetkik ettim. 

tik uğradığım evin önünde 1 - bura. 
ya ev diyorum amma. mahzen de.cm 
daha doğru olacak-, yahnayak, batı • 
kabak, her taraf kir içinde küçük kUçUk 

• çocuklar oynaııyorlardı. 

Bu biçare yavrulardan en büyüğüne 
ıordum: 

- Senin evin ncreaiT. 
Evveli ürkek ürık-ek yüıüme baktr, 

sonra peltek bir lisanla: 

- lıte dedi, parmağını kaldırımt. bir 
taı yığınını gösteriyordu. 

Burası eaki bir evin yancından arta 
kalan kısmı idi. Harabenin etrafı telle 
çcvrilmit ve orta yerine de tahta bir 
kapı konmuıtu. içeri dikkatle bakınca, 
yansı harap bir tat merdivcnnin topra
ğın altındaki karanlık bir deliğe doğru 
indiği görUlUyordu. Yine çocuğa dön • 
düm. 

- Peki amma, nerede yatanırut, siz 
dedim. 

Bu sefer cevap vermedi. Bir kere 
daha dik dik yüıüme baktı. Sonra bir -
denbire tabanlan yağbyarak kaçnıağa 
batladı. Hem kotuyor, hem de dönüp 
dönüp arkasına bakıyordu. 

Ne yapacatmu p~ Bereket 
orada oynayan çocuklardan bqka biri. 
si imdada yetitti : 

- Efendi amca, dedi, annesi, babası 
burada yoklar da, belki f enahk yapar
sınıı diye korktu, kaçtı. Onlann yat • 
tıklan yer buranın altıdır. 

Gene birıey anlarnamııtım, sordum : 
_ Buranm altında yatarlar, diyor· • 

sun. Yani nerede yatarlar. 
Bu anlayıpızlığım çocuğu ldeta kız. 

dımuıtı: 

- Nah, itte, dedi 1 Şu merdivenden 
a}ağı inince, yerin altında odalan var

dır. Orada yatarlar. Yahu sen de bir 
teY bilmiyormupun be .. 

- Peki, hepiniz böyle yerlerde mi 

yatarsınız?. 
Bu sualime çocuk değil, yanımdaki 

gençlerde~ birisi cevap verdi: 
- Altında bayım. Ne penceresi bu • 

lunan, ne de kapısından batka hava a. 
lacak yeri olmıyan bu mahzenlerde bel. 
ki bet altı yilı 'kiti yapmaktadır. 

Bunlann ekleriaini iskelede hamallık 

yapan prkb vatandatlann aileleri tct
kil eder. Belki siz bir sl2t duramanr • 
nrı amma. onlar buraya alıpmılardır. 
Pekill yqıyorlar iitc ! 

Genç HuköyJü, yukarki ıi;zJerini i!. 
bat etmek için bi ıc bir düzineye yakın 1 
bu çeıit lkametrgah daha ıösterdi. 

Sonra hep beraber ıcri döndük. Çar. 

Yazan : Haber ci 
' 

. ...... ,_~ ~ ~,. 
Yangından M>llra ıipıivri, dört duvar kalan eski Rum mektebinin 

burünkü hali. •• 

• 

• 

"' ~ 
Haıköyiln meıhur kızıl minaresinin 
prip teldi- (Yazısı dün çıktı). 

tı boyuna inmeden evvel yangında ha
rap olan eski Rum mektebinin ıimdi 

sipsivri duran yanıın duvarlanru hay • 

retle seyrettik. 
Artık yokut bitmek üzere idi. Ya • 

nnmzdakilcrden birisi garip bir ı~ 
anlattı: 

_ Bura harabelerinin en garip nok. , 

tuı da yeraltı yollarıdır, diyordu. 

Meaoli Hasköyün içinden Okmey -
danının altına kadar bir yer altı yolu 

vardır. Bir insanın tamtamına sığabi -

leceği gcniflikte olan ~u yolda bir uç. 

tan öbür uca ancak bir saate gidilebi • 

lir. Şimdi içinde iki arıt kadar da su 

vardır. 

Yine böyle ikinci bir yol daha vardır 

ki. bunda da buzlu yerler bulunduğunu 

söylüyorlar. Fakat ben oraya hiç gir· 

medim. 
Bu izahat inanılacak teY değildi. O

nun için anlatanın yüzüne garip garip 

baktım. O itimatsrzhğımr anlamıttı. 

_ İnanmazsanız arkadaş.lara sorun, 

diye yanımızdaki diğer Hasköylüleri 

gösterdi. 
Bu ihtar üzerine hepsi birden itin tL 

mamen hakikat olduğunu söylediler, 

}\atta iıtenem bana orayı g&tercbile -

cekJerini de ilive ettiler . 

Bu teminat üzerine yer altı yollan • 

nın mevcudiyetine kani olmuıtum. 

Böyle konup konup yine çarııya 

geldik. 
aurada bir fey nazarı dikkatime çarp 

tt. Bütün sei.iz sadasızlığına rafmen, 

HasköyUn kahvelerinde bir çok genç -

)er bomboı oturuyorlardı. 

Sonra demindenberi dola§tığım ıemt 

te,, rastgeldikJerimin yüzde dokaanr 

erkekti. Hasköyün kadını hakikaten 

kıttı. Bu iki nokta için, yanımdakiler -
den izahat istedim! 

- Kahvelerde dalına kalalAlık var -

dır. ÇünkU Huk9yUn itıizi pek bol • 

dur, kadın meselesine gelince de, sem· 

timizin erkeklerine nazaran kadınlan 

hakikate çok azdır, dediler .. 
HABERCi 

Varına: 
Haakliy au istiyor ! 

Dikkat ı 
Maballelerinizde gördüjünüz 

bütün eksiklikleri, bütün fİklyet· 
terinizi, yapdm•smı istec:lijiniz 
terleri, canınızı aıkan hlc:liaeleri 
her taat, ister mektupla, telefonla 
ve ııteneniz matbaamıza plerek 
bize bildiriniz. 

Mubarririmiz, fotoirafçılan · 
mız ayaimaa kadar gelip IÖy · 
lediklerinizi inceliyecek, fikiy~t · 
terinize veya temennilerinize P· 
ze!emiz tercüman olacaktır. 

Bursa treni 
devrildi 

NDfusca zayiat 
yoktur 

Dün Mudanyadan Buruya giden 
yolcu katan bir kaza geçirmittir. Katar 

yedinci kilometrede bir viraj dönerken 
yoldan çıkmıt ve 40 - SO metre sürük. 

Jcndikten sonra bir hendeğe devrilmİ§. 
tir. 

Yolculara ve vagonlara bir teY olma
mıttır. Kaza Bur.ada duyulur duyul • 
maz vak'a yerine bir imdad treni ıön. 
dcrilmiftir. 

TAN' da 
Sulara kimler bakmahdır? 

Su bir imme ihtiyacıdır ve bütün 
amme hizmetleri gibi belediyenin işi. 
dir. Netekim, bundan evvel vakıftır 
diye Evkaf idaresinde bulunan bütün 
sular. bugün belediyeye geçmi§ bulu. 
nuyor. 

Menba sularına gelince; bunlar da 
halkın doğrudan doğruya sıbhatilc a. · 
lakadar olması dolayısile gerek doldu. 
ruluşlarında. gerek nakillerinde. ge. 
rekse satışında belediyenin kontrolu 
şarttır. Eğer bu memba sularının bili 
istisna hepsinin işletmesini be~ediyc 
üstüne almasa bile pınarlarının temiz. 
liğini ve aktığı yerlerin civarının mu. 
haf azasını ve doldurma, taşıma şart. 
lannm fenniliğini temin etmeyi ihmal 
etmemek ve ~ele bunlan mutlaka u. 
cuz sattırmak belediyenin bilhasııa su 
günlerde metg1.1l olması JAzımgelen 

b&§hca. vazif elcrindendir. 

• • • 
Bütün bu yazımı okuduktan sonra 

tekrar düşününüz ve hesap ediniz: 
Amerikadan gelen ve litre bqına 10 
kuruşa yakm vergi binen benzinin ki· 
losu latanbulda perakende olarak 16 
kuruş on paradır. lstanbula 25 kilo.. 
metre mesafede bulunan: ve bedava 
doldurulan Taşdelenin litre5i kapalı 
§İşede perakende olarak yirmi kunı§a. 
dır. Eğer insaf denilen kelimenin ma
nası varsa. mutlaka bu hidise için ko.. 
nulmuş olmalıdır. (B. Felek) 

KURUN' da: 
Kahvede oturmak ueulU 

DU.n bir arkadaşımız yazdığı bir 
fıkrada şöyl~ diyor: 

- Londra §ehlinde kahvehaneler 
oturmağa değil, kahve içmeğe mahsus 
tur. Fincanmızı tamamlayınca kalk. 
mazsanız ga.non • daha ne istiyorsu
nuz? • diye gözilnil7.e bakar. Şark ve 
cenup memleketlerinde ise kahvehane. 
ler birer tembelhandir. Tek bir fin· 
can çay ve kahve içmeğe mukabil pi. 
nekleyip durulur.,, 

Bu arkadqımızın sözünü tamamla. 
mrı olm&k için biz de Orta A tnıpa 
memleketi olan Viyana kahvelerini 
hatırlatacağız. Viyana kahvelerine o
turanlar yalruz kahve içip kalkmaz. 
lar. Saatlerce otururlar. Fakat burada 
oturmak aynı mmand& if görmek i. 
çindir. Gazeteciler, borsacılar, tüccar. 
lar, avukatlar kendilerine mahsUB te
miz kahvehanelerde birl~irler. GU. 
nün işlerini konugurlar. Bir taraf tan 
da kahvehaneıin bir k<>§esinde duran 
daktilolara notlar vererek mektupla. 
rmı hazırlatırlar. 

Demek istiyoruz ki memleketimiz. 
deki kahvehaneleri mutlaka başka bir 
şekle koymak li.znnaa örnek olarak 
Londrayı değil Viyanayı alalım. Bizim 
kahvehaneleri de işsizler ile değil, iı 
adanılan ile doldurmağa bakalım. 

(HaMJn Kum.çayı) 

CUMHURIYET'te: 
TercUme yan11,ıarı 

Belçikıtılı <me§hur edib JlaterUnk'ffl 
"Jlııvi ku§" !!imli uerinin dilim~ 
ycınlıf tercüme edildiği hakkında Cllm 
huriyet gazetesinde çıkan bir makale. 
de b" ycınlıtlaro §Öyle ifaret ed.iUye>r: 

Tercüme, sahüe 17, satir 21 (Türkü 
söyliyen otu mrla ele geçirebilirim ) • 
Aslı (Je puis, 8. la rigueur, me passer 
de l'herbe qui chante), doğrusu: 
(Muztar kalırsam~ tUrkU çağıran ot. 
tan va~ebilirim.) 

Sahife 27, satır 23 (Benim dama. 
nmda kan var). aslı: (J' ai de la 
velne), do~u: (Talihim var)'. . -

Sahüe 40, satll' 8: (Kırılan bacagı-
mm yerine taktığım tahta bacaği ge. 
tir). Aslı: (Rapport 8. ma jamb de bois 
qui...), doğrusu: (KınlEı bacağımın 
yerine tahta bacak taktırdığım için ... ) 

Sahife 52, satır 7: (İşte, salonun bil. 
tUn kapılarını bu kadın BA;ar.) Doğru
su: (Bu anahtar BA;ar). 

Sahife 64, satır 10: (Dilşmanmns 
sizi kudretten mahrum ederek kendi. 
ne köle yapmak istiyor), d~u: 
(Düşmanımız. sizin kudretlerinizi 1. 
md ederek kendi kendini teslime ge. 
liyor). • 

Ôğrendiğim.ize gö_re, bu kit'1bı ter
cüme 6den mt, Şehir Tiytıtrosu ed6bt 
heyet direktörü 1'6 Ziatınımıaı bu ne. 
viden birçok beynelmilel e.!erleri da1&a 
~rmi§ okm Me1ı?Mt ~ükrüdür. 



Benzin ihtikarını 
HükUmet ezecek 

( Ba§ tarafı 1 incide) J 
ay müddetle hatta birkaç saat için bile 
§Chirlerimizi ihtikara teslim etmeğe ta. 
rahar olmadığına tam lıir dı:lildir. 

Petrol ve benzin fiatlarınm piyasa
mızda ihtikar temayülleri göısterme!eri· 
nin bir tarihçesi vardır. 1926 yılına 
kadar bu memlekette benzin ve petrol 
his te pahalı satılmazdı. 1926 da fiyat. 
lar azami 60 - 70 kuruı crasında dal. 
gal:ınırdı. Ondan sonra yava~ yava§ 
zıplama~a ba ladr. İki kuru§, beş ku • 
ru§, on kuru~ derken 120 ye ve 125 c 
ırlayıverdi. 

Başvekilimizin Ege mıntakasında 
Qehirliye ve köylüye "mayi mahruk fiat. 
lannı ucuzlatmak,, vadinde bulunması 
akeblnde fiyatlann yükselmesi bizim 
ıgö:r:ümilzden kaçmadı. Meseleye derhal 
el •ttık. İlk yazımızın çıktığı gUnü bir 
kısım İstanbul gazeteleri, her nedense. 
petrol ve benzin fiyatlannın ucuzlama 
sına taraftar görJkmediler. 

Hatta fi yatlarda ihtikar olmadığını 

da iddia cci~::ıler de oldu. lstanbul bele
diye ıktıs:it ::nüdürlüğünün meseleyi 
mütalea e-· k vadinde bulunması icin 
bir hafta beklem-:k lazım geldi. 1sta~ • 
bulda yaptığı te~::iklerin neticesini bil -
dirdiği zaman iwe belediyenin gayet na
zari bir ükı.m vediğini ve bu hükmün 
İzmfr, Anka a. B:ılıkesir, Bursa bele • 
diyekrinin i.•.: .• u=ı1 ve kararlarına hiç 
uymadığı anl:?şJdı. 

Halbuki i'S gayet açıktı. İhtikar mey. 
canda idi. Hükumetin petrol ve benzin 
den aldıgı gümrük ve istihlAk vergileri 
kaldırm::sı ve bunlarm kalkmasiyle bir. 
likte dizbnrko, duhuliye ve muamele 
vergilerinin otomatik olarak azalması 
dolayısiyle fiyatlarda görülecek deği • 
§İkliktcn istifade etmek ve turnayı gö • 
zünden vurmak iıtiyorlardı. 

Şirket müdürleri İstanbul piyasası • 
nın Romanya piyasasına tabi olduğu _ 
nu söyliyerck Romanyadaki fiyat yük. 
selmelednin ( l?) burada da tesiri ol • 
ması Hizımgeleceğini ileriye sürüyor • 
lar, ve bu nazariye memleketin her ta
rafında bilfiil cerhedildiğl halde lstan
bulda dinleniyordu. 

İzmir valisi fiyatları 120 den 75 c An
kara belediyesi 130 elan 82,5 a ve Ba • 
lıkesirle Bursa kat'i bir irade ile 7 5 ku. 
ruşa indirdikleri halde f ıtanbulda ni
hayet 82,S kuruş üzerinde durulabi1i -
yordu. 

Halbuki Ankara bu rakama 130 dan 
inmi§ti. Ankaranın limanlardan uzak
lığını dü§ününüz; maliyet fiyatına bi • 
nen şimendifer nakliyesini ilave etmek 
lazım geldiğini düşününüz. Ankara -
nın bu fiyatını lstanbulda kabul etme • 
nin yanlrşlrğı derhal anlaşılır. 

Kumpanyalar Bursa ve Balıkesir be. 
lediyelerinin kat'i hareketi üzerine bu iki 
şehrimize benzin göndermemeğe karar 
vermek cesaretini de göstermekten çe. 
kinmcdiler. hrnirde belediyenin emir
lerine muhalif hareket etmeleri için 
memurlarına emirler gönderdiler. İz • 
mir derhal hepsini muhakemeye verdi .. 
Fakat istinabe tezkereleri 1stanbul 
müddeiumumiliğine gelmeden benzin • 
ciler buradan Ankaraya yollandılar. 
Şimdi mesele bu safha.dadır. İktısat Ve. 
kinin Bağdattan döner dönmez Sanayi 
umum müdürü Reşat ile Ankara bele -
diycsinin çok kıymetli iktısat müdürü 
Şevket SüreyyayJ yanına alarak lstan -
bula gelmesi bu pandomimayı kökün • 
den temizleyeceğine bir delildir. 

Vekilin bugün bütün tetkikatını bi _ 
tirmesi, vaziyeti bir tamimle matbuata 
bildirip benzin fiyatlarının 72,5 kuruşa 
indirilmeGini emretmesi muhtemeldir. 

İktısat vekili dün öğle üzeri Ticaret 
Odaıına gelmiı ve buraya çağrılan Sa
nayi Umum müdürü Ro~at, Ankara be
lediyeıi iktrsat müdürü Şevket Sürey • 
ya, İstanbul belcdiyeşi iktısat müdürü 
Asım Süreyya ve Ticaret Odası umumi 
katibi Cevat Düzenlinin ı ~tirakiyle ve • 
kilin riyaseti altında bir toplantı yapıl
mıştır. 

Toplantıda son zamanlarda hüküme
tin büyük !edakarlıklar ihtirariyle yap. 
tlğı benzin ve petrol fiyatlanndaki in. 
dirmeden sonra memleketin muhtelif 
yerlerinde görülen vaziyetler mütalea 
edilmiıtir. 

Bu hususta simdiye kadar Ar.kara. 
İstanbul belediyeleriyle Türkofis ve 
Ticaret OdaM tarafından h".i:.-ırlaııan rn 
porlar tetkik edilmi~ ve biı çok hesap
lara göre 78 kuru~a satılınas: l5ZJm ıı.e
Jen benzinin ~işesinin niçin İstanbu1da 

82,5 kuruşa r.atıldığı noktası üzerinde 
ehemmiyetle durulmuştur. lc;timaın 
&onunda Cem Bayar benzin ve petrol un 
hakiki perakende fiatrnrn ne olması la. 
zım geldiğinin saat 16 ya kadar tcsbiti. 
ni Ticaret Odasına bırakmıştır. 

Sa3t 14 te biten içtimadan sonra Ti
ear~t Odasına benzin kumpanyaları di
rektörler! gelerek izahat vermişlerdir. 

Saat 16,S ta lktısat Vekili, Ticaret 

Odasında, hazırlanan fiatlar Uzerin.de 
tekrar tetkikler yapmJljtır. 
Öğrendiğimize göre içtimalann ıo -

nunda hükumetin yaptığı fedakarlığa 

mukabil halkın azami istifadesini temin 
edecek bir formül bulunması tekarrur 
etmi tir. 
Vekilin bu sabahki tetkikleri 

İktısat Vekili Celal Bayar bu sabah 
ta saat 10,5 ta Ticaret Odasına gelmiş 
ve burada benzin meselesiyle meşgul 
olmuştur . 

Anlaşıldığına göre, İktısat Vekilimiz 
dün bazı kumpanyaların satış ekille • 
rine ait mal(ımatı tetkik etmişti. Bu
gün de diğer kumpanyaların satış şe -
killeri tetkik olunmuştur. 

Ticaret Odasında sırf bu iş için bir 
büro kurulmu;tur. Bu .sabah Ankara 
vilayeti lktısat MüdUrü Şevket Sürey. 
ya ve İstanbul belediyesi İktısat Mü • 
dü11J Asım Süreyya da oda.da umumi 
katiple beraber meşgul olmuşlardır. 

Celal Bayar, bugün öğleden sonra da 
Ticaret Odasına gelecek ve zannolun • 
duğuna göre bu ak§am benzin ve pet • 
rol işi üzerine kat'i bir karar verilerek 
fiyatlar bir tebliğle bildirilecektir . 

Fabrika mUdilrleri Odada 
Bugün öğle üzeri Sümerbank ve İf 

Bankası fallrikalan müöUrleriyle bazı 

sanayiciler odaya gelmişler ve sanayi 
umum mUdül':.i Rept nezdinde toplan • 
mışlardır. Vekil bu arada bazı müdUr. 
teri 'kabul etmiştir. 

Izmirde takibat 
Diğer taraftan Şel, Sokoni Vakom 

ve Setoa Romana benzin §İrketlerinin 

lzmirdeki satı1 şubeleri hakkında İz • 
mir vilyetince benzini fazla fiyatla sat· 
mak istedikleri noktasından takibata gi. 
rit;ilmişti. 

Acentalar İstanbuldaki satış müdür • 
leri tarafından verilen emir ve fiyat ü- · 
zerine benzini sattıklarını söylemişler • 
dir. 

Bu Uç benzin kumpanyası hakkında 
ihtikar noktasından kanuni ta.ki.bat ya • 
pan İzmir mti.ddciumumiJiği lstanbul 
müddeiumumiliğine bir tezkere yaza • 
rak lstanbuldaki benzin kumpanyaları 
satı§ yerlerinin ifadelerinin alınmasını 
istemiştir. 

Benzin şirketi mümessilleri 
ne diyor? 

Bu sabah mJddeiumumi Hikmet O
nata İzmirdcn bu hususta bir işar vaki 
olup olmadığını sorduk. Henüz bir iş'ar 
da bulunulmadığını öğrendik. 

İzmir müddeiumumisinin tezkeresi 
bir kaç gün zarfında gelecek, satıf mli. 
dürlerinin ifadeleri alınacaktır . 

İfadui alınacak olanlar Sokoni Va _ 
kom satış müdürü alker, Şel satış mü -

d:.irü Nikol, Setua Romana müdürü 
Rozenbergdir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre 

dört şirket satı§ müdürü dün akl;iam 
Ankaraya gitmiştir. 

Bu sabah görüştüğümüz bir benzin 
şirketi mümessili §Unlan söyledi: 
"- onguldak, Ankara, Bursa, Es -

kişehir, Bursa, Afyon, Edirnede benzin 
yoktur. Bunun sebebi de ora belediye • 
lerinin ben::ini maliyet fiyatın.dan çok 
daha aşağıya sattırmak istemeleri yü _ 
ıı:inden şirketlerin oralara benzin gön
dermemeleridir. Benzin şirketleri, vc
lcaletçe lstanbulda vaprlan tetkikatın 
sonunu bekliyorlar. lıtanbuldaki fiyat 
anlaşıldıktan sonra tanşra fiyatları da 
buna göre tanzim edileuilccektir.,, 

Bu seneki 
imtihanların 

neticesi 
(Baş tarafı 1 inofd~) 

Lise hocaları programın ve kitab:n 
ik:nci planda kalacağını, eğer vakit ol-

ı:a bir hocanın talebes!ne birçok şeyler 
vermesi mümkün olduğunu ileri sürmek 
tedirler. 

Vakitsizlik yüzünden lise hoc~ı ta
lebenin erne verilen yUzlerce sayfalık 

kitabın birçok bahislerini atlamakta, 
birçoğunu talebenin "himmetine'' bı. 
ramakta ve mühim bir k1smını da 
hulasa etmektedir. 

Maarif vekaletınfn istediği malfi. 

mat Uzerine gönderilen raporların ek. 
serisi öğrendiğimize göre bu §ekildc
dir. Alakadarlar her şeyde.1 evvel im. 
tihan tatillerin'n kaldmlmasmı, bir 
tatil gününden sonra cuma, cumartesi 
gelirse o günlerin de tatil nddedilme. 
si usulünün ilgasını istemektedirler. 
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3 adam 
karılarını vurdu 

(Ba.ş tarafı l incid.oJ 
Vakalan sıraslyle ya.tiyoruz: 
l - UskUdarda Uncular sokağında 

58 numaralı evde oturan Basurcu ~ 
gft.hı~ kızı Sabiha dün Üsküdar iskele
sinde vapur beklerken ayrı yaşadığı 

kocası İbrahim ansızın çıkagelmı§tir. 
Sabiha kocasından kaçmak istemi§, 
İbrahim arkasından yetişip cebinde 
taşıdığı usturasını çıknrarnk Sabihayı 

muhtelif yerlerinden ağır surette ya. 
ralamt§tır. Kadın yere yuvarlanınca 

lbrahim kaçmak istemiş, vaka yerine 
yeti§en zabıta memuru tarafından ya.. 

Inönü kampı 
ikinci devresinde 
Motörsüz tayyare ile uçuş 

Fampında dün merasim yapddl 

kalanmıştır. 

Bir haftadanberi son hazırlıkları 

g~lmekte olan Türkku§un~ İnönü j 
yuks~k yelken uçuş kampı dün par. 
lak bir törenle ikinci ça.lı~ma devresi
ne girml§tir. 

Davetliler. saat 10 da tayyare, oto. 
mobil, otobüs ve trenlerle kampa gel. 
mi:ı bulunuyorlardı. 

Sabiha .hastaneye kaldmlmıştrr. Eskişehir hava okıılun:ı mencub 8 
2 - üsküdarda Sultantepede Os. askeri tayyare başlarında ilk kadın 

mnn dede sokağında oturan tütün de· uçmanınnz Sabiha Gökçen olduğu hal. 
posu işçılcrinden Huriya dün işinden de biribirini takibE>n tören yerine gel
çıknıış, evine giderken kocası Hüseyin mişlerdir. Elliye yakın hava subayı. 

tarafından bıçakla muhtelif yerlerin. , mız da davetliler arasında bulunuyor. 
den yaralanmıştır. Yakaya kıskançlık lardı. 
sebep olmuştur. Yaralı Huriye Hay. 
darpaşa nümune hastanesine kaldırıl
mıştır. Kocası yakalanmıştır. 

3 - Cibalide tütün fabrikası arka. 
sında oturan Fikriyeyi Haydarda otu. 
ran Bayram isminde birisi kıskançlık 
yüzünden bıçakla. sırtından ve belin. 
den yaralamı~tır. Fikriye hastaneye 
kaldırılmış, Bayram yakalanmıştır. 

Esrar.en giz 
cinayet 

Bugün Haliçte, Galata köpriisilne 
yakın bir yerde uzun mUddet denizde 
kalmaktan tefessüh etmiş ve çUrlimUş 
bir ceset bulunmuş ve vak'a derhal 
zabıtaya haber verilerek ceset köprU 
dubalarından birinin Ustiine çıkarıl
mışiır. 

ÖlünUn korkunç haline :-ağnıen köp 
rüden g~en kıı.dın, çocuk, erkek her. 
kes o tarafa iiı;ü§mtiş, o kı:ıdar ki kala. 
balık halkın yoldan geçişır.e mani ol
duğuntlan zabıta tsrafını1an güç!ükle 
dağıtıln:ıştır. Buna rağn eı:, içlerinde 
zayıf yürekli olmaları la~ı·ngeletı ke. 
dınlar da bulunan bir mp.·;1kh kiıtlesi 
uzun zaman • ceset morga ka'dın1m
caya kadar. oradan ayrılmamışlardır. 
Bazı meraklıalr da dubadan dubaya 
atlıyarak, parmaklıkları aşkrak ta
hammlll edilmez kokuya rağmen cese. 
din yanına. kadar sokulmu~lardır. 

ÖIU kim ? 
Cesedin kime ait olduğu henü:a te&· 

!bit edilemcmi§tir. Bu, morga kaldırıl. 
dıktan, zabıtada kaydı bulunan kayıb. 
lar listesini tetkikten ve akraba ve ya.. 
kmlarmdan bir kimsesi kaybolmuı=ı 
kimselerin teşhisinden sonra belki bel. 
1i olacaktır. Belki, diyoruz. Çünkü ö.. 
lUnUn yüzü o kadar .bozulmur;tur ki ta
nınması pek gUç olacağı muhakkaktır. 
Bnş tarafı tamamen çUrümUr;tnr. Du. 
da:klardan, gözlerden, burundan v11 
saçlardan eser yoktur. 

Ceset uzun boylu, geniş omuz.tudur. 
Boynunda kolalı bir yakalık ve siyalı 
pap'.yon hir kıravat vardtr. Gömleği 
tama.men çlirümilştUr. Üstünde siyah 
yelek, siyah ceket ve siyah bir panta. 
lon, ayaklarında gene siyah potinler 
ve kurşuni çorablar vardır. Pantalo_ 
nun üstüne ve kunduralanmn altına 
rnidye!er yapı§rnıştı. Potinin altları 
yamasız ve ökçeleri yeniy<li. Kılık la
yaf eti oldukça hali \·akti yerinde bir 
adam hissini veriyordu. 

Cinayet 
Cesedin ellerinin kahn bir iple aı ka~ 

sına bağlanmış ve ayni ipin boynuna 
dolanmış bulunması ölUm!in b!r cina
yet eseri oiduğuna §Üphe bırakma.. 

1 maktadır. İp birkaç defa da zavallı. 
nın göğsüne s:ınlrnıatır. Kundura alt. 
larmda ve pantalonda midyelerin bu· 
lunması ve ayak bileklerinm, kafa de. 
risiyle yüzü göğde kısmının tamamen 
çürümüş olması ölünün uzun müddet 
deniz içinde kalmış olduğunu anlat
maktadır. Bu hal cesede ağır bir cis. 
rnin bağlanarak denize öyle atıldığı 

kanaatini uyandırmaktadır. Aksi haL 
de ölünün, bir nihayet iki .r;Un içinde 
su yüzüne çıkması 18.zımgelirdi. üs. 
tündeki yelek de cinayetin, havaların 
dah~ serin gittiği bir zamanda vuku
bulduğuna delil sayılabilir. 

Bu hadise aımdiki hald,.. bütün kor. 
kunç esrarını muhafaza ediyor. Zabı
tanın tahkikatı iht\mal ki bir iki gUn 
içinde neticelenir ve blr cinayet eseri 

Türk Hava Kurumunun, bu sene t
nönU kampının haKıkt bir gençlik ve 
havacılık yuvası haline getirmek için 
tıiçbir f edakarhkts.n kaçılmamış oldu. 
ğu ilk bakı§ta göze çarpıyordu. 

Davetiller, alana doğru iki sıra il. 
zerine dizilmiş olan plA.nörleri tetkik 
ederlerken, Kurum yarbaşkanmın 
gruplar önUnde durarak ayrı, ayrı iza 
hat vermiştir. 

Türk hava kurumunun bu sene 
kampa getirdiği plfınörler, lstanbulda 
mühendis Saliı.haddin Nuri Demirdağ 
fabrikasında ve Ankarada Kurum a. 
tölyelerinde in§a edilmişlerdi. Kampta 
mevcutları yirmiyi bulan bu planörle
rin sayısı birkaç güne kadar em beşi 
geçecektir. Bu suretle her gün ayrı 
ayrı gruplar halinde l oO genci posta_ 
başı birer muallimin nezareti ve mes. 

Esrarengiz 
topal 

Lizbonda b6yle bir 
adam aranıyor 

Lizbon, 6 (A.A,) - Poli Salazara 
yapılan Eıuikasta iştirak ettikleri zanne
dilen birkaç kiJiyi tevkif etmi§tir. iç
lerinde ecnebiler de bulunan miktarı 

mahdut bazı kimselerin bu suikasdı ha
zırladıkları zannedilmektedir. 

İnfilaktan sonra topallıyarak uzakla· 
şan bir şahıs aranılmaktadır. 

Tifo salgını 
Yen iden tedhiı alın· 
ması lüzumlu göıüldü 

Tifo hastalığını önliyecek tedbirleri 
ve hastalığın seyrini tetkik etmek ilze· 

re dUn Sıhhiye müdürlüğünde Sıhhiye 

milstcp.rı Hüsameddin:n riyaseti altın· 
da bir toplantt yapılmıştır. 

Toplantı!:la şimdiye kadar alınan ted· 
birlerin verdiği neticeler gözden geçi-

rilmİJ, ve yapılan a~ılar sayesinde hasta 
Jık seyrinin durdurulmuş olduğu, ted-

birlere devam etmekle vukuat yekGnu· 
nun daha faz1a indirilebileceği, hastalı· 

ğın mevc;.:diyt'tinde, temasların bi\yük 
bir intikal rolU oynadığı anlaşılmıştır. 

Bir haftadar.beri devam eden tetkikat 
neticesinde §ehirde bir su epidemisi mev 

cut olmadığı gibi llğımlarm da hastalık
ta müessir rol oynamadığı anla§ılmı§tır. 

Son gUnlerdeki vukuat gözden geçirilir
ken 48 sactlik vukuatın ancak 30 ki iye 
baliğ olduğu, bunlo.rdan birçoğunun ev-

velce müşahe:ie altına alınıp da ıon 48 

15ant zarfınra tifolu oldukları tahakkuk 

edenler oldtığu görülmüştür. 
Umumi vaziyetin bu ıuretle eııl!ha 

dol:ru gittiği görülmekle beraber yeni· 
den bazı kararlar verilmi~tir .. Bu karar

lara göre gıda maddeleri alım satımile 

meşgul olan esnafa ve e~hasa mecburi 

olarak tifo aşısı yapılacaktır. Bunlardan 
tifoya yakalananlar iyi olduktan sonra 
da uzun mild:let mU~ahede ve kontrol 
altında bulundurulacaklar, ancak mik-

rop ta§ımadıkları kat'i surette tahakkuk 
ederse tekrar gıda maddeleri alrm eatı
mi1e meşgul olmalarına müsaade edile· 

cektir. 

oldu~ muhakkak bulunan bu füüm 

vak;sının esrarı da bu sur~tle m~~da. 
na çıkmış olur. 

uliyeti altında. uçurmak milmktin Qlfl• 
caktır. 

Saat 10,30 da kurum yarbaşk:ıJll 
söylediği .bir nutukla kampı açmıştır• 
Yarba§kan sözlerini söyle bitirmiştir: 

"- Sözlerimi bitirmeden evvel hC• 
pinize Ulu Önderir.. TUrk gençliğine 
verdiği direktifi hatırlatmak isterim: 

"Her işf8 olduğu gibi havacnlıktCJ 
en yüksek giızeyde gökto ~eni bekli. 
yen yeri az ::amanda dolduracakSI• 
tıız.,, 

Bu ülküyü daima. gözönünde tutuıı
Atatürk gençliğinin ayni zamandtı 
uçucu bir nesil olduğunu herkese gös· 
terin. 
Aramızda bulunmak Eerefini bize 

verdiklerinden dolayı saym SabihS 
Gökçene, bizden hiçbir yardımı esirge• 
miyen süel havacılığın buradaki mU. 
messillerine, kamunbay ile yarbaya te" 
şekkür edcrlm.,, 

llk kadın tayyareci Sabiha Gökçeli 
kamp hakkındaki ihtisaslarını şu cUtıl 
lelerle ifade et.nıistir: 

''Geçen seneye nazaran kampta ba· 
rfz bir ilerleme var. Talebenin Jstits
hati için her Eey en ince teferrüatB 
kada.r c\Uşllnülmliş. Gençlerde uçucul\1 
ğa karşı çok bilyük bir heves gördilJil• 

cBayan talebe mevcudu sayısının yit• 
miyi aşması beni çok sevindirdi. Bun· 
la.r arasında gelecekte Tüı k havacılr. 
ğının bUyük Umitlerl olacak kabiliyet. 
ler gördüğümU sevinçle söyliyebiU· 
rim.,, 

Frank o 
imdat istedi 

Btlbao muhasarasında 25 bfJl 
telefat vermiş 

lnRll ere · de 
donanma tahşlt 

ediyor 
Bayonne, 6 (A.A.) - ispanyollafll' 

Fransız hudut taşlarını kaldırarak but!' 
lann yerine Franko b:ıyraklan diktıle' 

lerile hasıl olan hSdiseyi halletmek Uıt' 
re bu aabah Larbune dağının tepesitle 
beynelmilel bir heyet gidecektir. 

Fransa ve lngiltere teması 
muhafaza ediyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - İspanyol mesel• 
si hakkında Delbos ile göril§mek üzere 

Parise gitmi§ olan Fransa sefiri Corbİ11 

buraya dönmilştUr. 

Corbin yakında Eden ile görü~ecelr 
tir, 

Frankonun vaziyeti 
Paris, 6 (Hususi) - Paris gazeteterlı 

Almanya ile İtalyanın ispanya mesele' 

sinde takip ettikleri siyasete hücuın et• 
mektedirler. 

Eko dö Pari 1unları yazmaktadır: 

"İtalya ile Almanya, kendi mevkiterl• 

ni İspanyada sağlamlaştırmağa ça1tf 
makta;dırlar. Bilbaoda yirinl be§ bin iti' 

ıl' san zayi eden general Frankonun .,a ıı 

yeti son zamanda çok fenalaşmıştır. 1' 
general, yardım için tekrar Almanya),. 

mUıacaııt etmiıtir. Binaenaleyh, Alm•j 

ya ile İtalya hUkQmetleri Şnyet adefl" 

müd hale sistemini bczacak olurlat•ş' 
Fransa serbesti hareketini muhafaıa e' 
ıdccek ve kolları bağlı bir halde du~ 
yarak Valansiya hükumetinin yardııı1, 
na koşacaktır. Çünkü, İtalya ile Alrl'l11~ 
yanın teklifleri hiç bir veçhile gaY' 
kabul değildir.,, 

. b 1 .. iı1' 
Par.ıse gelen son ha er ere gore, 111 

· der 
giltere hUkumeti Malta ve Akdenıı ~ 

donanmasını takviyeye devam edere• 

daha birkaç zırhlıyı Malta ve Ccbe1Utt 

rıka göndermi§tİr. 31,500 tonluk t1°~ 
payt zırhlısı Maltaya gönderildittt' 

~o' 
sonra Malaya tda yola çıkarılmıştır· e' 

yaloğ zırhlısı da İspanya sularına ııatt' 
ket etmek üzeredir. Bütün bu harp g f' 
mileri tayyarcl~re karıı çelik d 1

' t' 

la döşenerek harbe girecek bir bale g 
tirilmişlerdir. 
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Yazan: Naciye İzzet 
Her b1&kkJ abla.sı Badiyo•ye aıtur. Kanser kurbanı: 

-61-
Lem'i ile Hayri arasında çok u- yolunda gitti. Lem'inin seyahate çı~ 

b ·· k t' Bu tıgıw nın haftası olmuştu. Dadı H_ayr.ı· zun süren ir muza ere geç ı. d - b 
"f b' b 1 den aldıg-ı ve hayretle karşıla ıgı ır müzakerede maatteesu ız u una-

madığımız için ne olduğunu anlat- emri o gün yerine getirdi: 
mak imkanı olamıyacaktır. Yalnız· Taksim bahçesindeki yabancı 
şu kadarcık söyliyebiliriz ki bu uzun kadına artık daha uzun zaman.biri
müzakere ehemmiyetsiz değildir. birlerine tesadüf edemiyeceklerini 
Muayyen bir neticeye varmak ~zere söyledi. Birdenbire çehresi kapanık 
Yapılmıştır. Zira romanımızdakı kah bir ifade alan kadın: 
ramanlarm hayatı bu müzakereden _ Niçin? .. diye sordu. Yoksa 
aonra daha başka bir ~ekil almı§tır. baska bir yere mi gidiyorsunuz? 

Birincisi: Lem'i artık Dikmenle ~ - Çocuğu Y eniköye gö!ürmek 
beraber çıkmaktan vazgeçti. Şimdi icin emir aldım. Beyefendinin ora· 
Çocuk yalnız dadısiyle birlikte ola- d~ güzel çamlıklarla muhat bir yalı
rak her gün muntazaman Taksim sı varmış. Çocuk yazı orada geçire-
bahçesine gidiyordu. cekmi§. 

Bu müddet zarfında Lem'i tekrar Yabancı kadın dadının bu sözle-
uzun bir seyahat hazırlığına ba§ladı. ri üzerine donup kalmıştı. Dadı tek· 
Evdeki bütün hizmetçiler beyefen· 

rar ilave etti: dinin bu defa bir ltalya seyahatine 
b. - Zannedersem hen orada ka· çıkacağını söylüyorlardı Hatta ır 

kaç gün sonra bu yeni havadis gaze· lamryacağım. Çocuğu bırakıp döne· 
tc sütiinlarına kadar geçti: ceğim.. Çünkü nişanlıyım. Nişan· 

"Büyük tüccarlarımızdan Lem'i hm oraya gittiğime razı olmuyor. 
birkaç güne kadar ltalya~a hare~et Kendi işi burada Beyoğlunda olduğu 
edecektir. Sıhhi vaziyetı dolayısıy· için mesafeyi çok uzak buluyor. Bil· 
le iki senedenberi Nis sahillerinin mem artık ne yapacağım ben de şa· 
güneşli palmiyeleri altında bulun~n şırdım. 
çok yakını olan birisile bir1eşecektır. - Fakat çocuğu bırakırsanız o· 

Herkes Neclanın mevzuu hah· na kim bakacak? 
solduğunu tahmin etti. Fakat bu - Ah! Düşündüğünüz §eye ba· 
isim asla telaffuz edilmedi. km, onlara göre ne var~ Elbet başka 

Güzel, parlak güneşli bir günün birisini bulacaklar. Hem de beyefen· 
sabahı Lem'i Dikmeni !llefkatle ku· dı' seyahate çıkmadan o··nce ço 1ıgwa ~ b c caklayıp öperek valizleriyle bera er 
hareket etti. Jngilizce bilen bir mürebbiye getir· 

Çocuk 0 kadar çabuk alı§tığı bu mek istemişti.. Çocuğu şimdiden 
baba şefkatinden tekrar mahrum ya. İngilizce konuşmıya alı~tırmak isti· 
bancı ellere kalmı~tı. yor .. Zannedersem ben gittiğim va-

F akat mini mini adam bun.dan kit benim yerimi bu mürebbiye tu
çok tnustarip olmadı. Dadı Müzcy· tacaktır. 
Yen ÇO<:uğa çok bağlanmı§tı. Onu Neclanın altından yaldızlı iri göz 
sevindirecek hiç bir şeyi ihmal etmi· leri endişeli bir hüzünle dolarak 
)'ordu. sordu: 

Dadılık sana tine hakkiyle vakıf _Bu mürebbiyeyi buldular mı? 
olan bu mükemmel kadm efendi- - Hayır daha bulamadılar. Be· 
sinden aldığı birçok talimat üzerine yefendinin vekili olan Hayri bey da· 
birdenbire cok hayret etmiş, fakat ha bu sabah bu vazifeyi yapabilecek 
sonra zeki bir tavırla boyun eğmişti. birisini tanıyıp tanımadığımı bana 

Her şeyden evvel Dikmenle Tak 
f d'l soruyordu .. Arkadaoıılarıma soruı1tu· sim bahçesinde tesadü e ı en ya· ~ ~ 

hancı kadın arasındaki sevgiye mü· racağımı kendisine vaadettim.. Fa-
dahale edilmemesi söylenmişti 1 Hat. kat mükemmel surette lngilizce bi
ta bu hususta çok ustalıklı davrana- len bir Türk kadını bulmak pek de 
cuk, yabancı kadının küçüğe yakl~ kolay bir şey değil. Çünkü beyefen· 
rnası için fırsatlar verecekti. Bu ev· di mutlak Türk olmasını istemiş. 
Vela şimdiye kadar bir kadın §efka- Halbuki bir Türk kadını mükemmel 
tinden mahrum olan küçüğün iyili- lngilizce bildikten sonra kalkıp da 
ği için, sonra da bazı ailevi sebepler mürebhiyelik yapacak değil a? Ama 
dolayısiyle söylenemiyecek başka verecekleri para çok dolgun olacağı 
bir §ey içindi. için bulunabileceğini çok umuyo· 

Lem'i Hayriye büyük bir salahi- rum. Hayri bey yoksa gazetelere bir 
Yet ''ererek seyahate çıkmıştı. Hay- ilan vermesin belki yüz tanesi 
ri küçük Dikmeni çok seven bu sa· müracaat edecektir! . 
drk ve dost kızcağıza karşı meşel.-yi Birdenbire yüzü kızıl bir alev gi 
çok kapalı bırakmağı muvafık bul- bi tutuşan Necla Müzeyyenin fikri-

tnadı. ni sanki pek makul bulmuyormuş 
işi biraz tevil ederek §Öyle an· gibi cevap verdi: 

lattı: 
_ Bu kadın beyin yakın bir akra- - T ahi' orası öyle. Fakat çocuk 

hasıdır. Ufak bir menfaat meselesi öyle rastgele ellere bırakılamaz a!... 
YÜzi.inden senelerdenberi her iki ai- Doğrusu eğer benim çocuğum olsay 
lenin arası açılmı§tır. Hakikatte bu dı böyle ne olduğu bellisiz bir adama 
dargınlık çok manasız ve sebebsiz çocuğumu hiç bir zaman tevdi ede
bir şeydir. Bu çocuk cazibesinin mezdim .. Bir çocuğu uhdesine al
her iki aileyi tekrar yakla§tıracağt Ü· mak ne kadar büyük bir meıuliyet-
lhit ediliyor. Bunun için onların tir bilir misiniz~ 
l-'aklaşmacıına mani almayınız .. Son- - Evet hakkınız var .. Ben de 
ra siz kadının hakiki şahsiyetini bil· bunu iyice takdir ederim. işte bu
diğinizi katiyen belli etmiyeceksiniz. nun içindir ki Dikmeni böyle bilme-

Çok romantik bir kız olan müreb· diğim bir kimsenin eline bırakıp git
biye Lem'i ailesinde güzel bir rol 0 Y· mekte çok tereddüt ediyorum .. Yav
llıyacağından çok memnun oldu. rucağa epeyce zamandanberi bir ev· 
'Kendisine verilen işi mahirane yap-o lat gibi alıttım. Kimbilir nasıl ellere 
rrıağı kararlaştırdı. 

Bunun üzerine Dikmen bu gÜ· dü§ecekL. 
Zel tebessümlü yabancı kadınla bir t?ç kere daha karşılaştı. Esranengiz 
ır cazibe çocuğu kadına doğru koş· 

h.ıruyordu. Küçük, tombul elleri bir 
kaç saniye onun beyaz ve ince elleri 
arasında kalıyordu. 

Mürebbiyeye gelince Lem'i akra 
basından bir kadının kendisine karşı 
0

• kadar mi.ıltefıt ve sevimli muamele 
~1nden büyiik bir iftihar dpyuyor
] \l, • Ona gülümsüyor ve güzel söz- l 
er !oyliiyordu. 

Böylece birkaç zaman her ıey 

(Devamı var) 

HABER - J\lCşam ı>oafa11 

371 sene evvel bugUn 
..---. ___,._, ıawwwz ~2-' - ---- -

Kanuni Prens Sigiz-
mund'un 300 esirini 

serbest bııaktı 
Kullibi ağa yüz kapıcı ile etrafa 
saldırdı. Y ağmacılan darağa
cına sallandmnca herkes 

§&Şırmı§b 

1:566 yılı 6 temmuz günU, 371 sene evvel 
bugün lııCacarfstan seterinde bulunan Kanu 
nı Süleyman prens Sigizmund ile uzun bir 
rnül&kattıın ııonra 300 esirini eerbeat bıraktı. 

Bu hldiee, Yacartstanda bUyük tılr allka 
ile karıııandı. SUleymanm Sigizmunda g6ıı 
terdi~! teveccUb onun kıymetini kat kat art 
trrdı. 

Bu esnadıı Karaman beylerbeyi Süleyman 
pa§a Bud.In üzerine yürtlmekteydf. Büyük 
muva!taldy~Uer beklenirken umulmayan bir 

haber alm1ı: Şikloıta Tırhala 8&DCak beyi 
oğlu ile birlikte öldUrülmUıdü. 

Sancak bEyl Mehmet padtıahm hizmetinde 
bulunmuştu. SU!eyma.n bu haberi alır almaz 
son derece hlddetıend1. Muharebe p14nmı ete 

#ittirerek Mehmedl öldUren Zirinlden intl 
kam ıtlmağl\ karar verdi. Ordu Tuna Uzerine 
YilrUdU. 

Harekttr kapıcıbaşı Alf ağa idare ediyor 
du. Ali ağa, yeni ııeterf padişahın çıkardığını 
biliyordu. Onun için kendini göstermek iste 
di ve iki gün!Uk merhaleyi bir gUnde katetti. 

Padişah haııtaydı. Süratıı yol onu yoruyor 
du. Kapıcıba7ımn harekeUnden de hiddetlen 
dl. 

- Nedir t.u sUrat.. Bizi dü§man mı ko\'alı 
yor. Elbette varacağız, diye bağırdı ... Sonra· 

- !(apıcıb&§ı gayreti zald ııarlediyor, boy 
nunu urmal< gerek, ded.I. 

Ve7.lriAzam l§in tehlikeli olduğunu kavrı 
yordu ŞimdJ ne yapac&ktı. Askeri biran ev 
vel ulaştırııı,ktan b&fk& kabahati olmayan 
ve bunu bir takdir kazanmak için yapan AU 
ağanm idamı çok gUnah olacaktı. Bunun önü 
ne gtçmek llzımr!ı. 

- Padış~lıım, dedi, emre muhalit vukubu 
lan şu hareketi gllzel bir neticeyi mucip ola 
caktır. Zatı şahanenin barıslnin aıt:mda bulun 
makta hA.111. genr;liğlnde olduğu 11nt11şılarsk 

dehşet lika edecektir. 
SUltyman düşUndU. Sadrazam doğru ııö~·ıu 

yordu. GUIUmsedi ve a!fettifinl h11d!rdl. 

"" :(. . 
Tuna taşmış, bUyük köprü yıkılmıştı. 17 

~ndo dört bin yUz zürra uzunluğuntJa on 11tP 

klz parçadan mürekkep olan köprü muvoffa 
klyotıe ikmal edilerek geçildi. SUleyman bııı;r 

tan ba~a altın yald12!1 bir kayıkla Ye top 
sesleri aruında nehri ~eçlyordu. Bu kayık 

Tuna tnce donanma kumandanı .Ali PortJn 
tarafından boğaz lçlnrl"n geUrilnll,u. 

IF • • 

Silleyman gltikn yı-ı•~rde trlan edilmeme 
sini emretmişti. Buna rı.ğmcn lnt1.,:.mııızlıK 

Jarm yap1ldığıT'I duyd• "lrkc'P-; ;yer , •• l<ılmıjtı 
KapıcıbR,ı KUUI' \,f a~ayı c.,a.ğıTd1: 
_ Tiz yüz kapıcıbaşr ile yag-macıları ve 

yangncıları idam eder ... 
Emrini verdi. 
J(Ullabl ağa yüz kap?cı ile etra.fB ~aldırdı. 

FAkat ldıı.m edecejl'inl lhııas etmlyor~ıı. 
- Padişah elzl mUkA!attandır<1ral< , diyor 

du. h k 
Bu haber ya~macr o!nıayanlart 1a ıtrP. .P. 

te getirdi. Birçok kimseler Yll#Jnaya işti. 
nk etuklerint ıı~rl ırlh~rek top\:ııır,.orlıuC:ı 

KUllabl ağa bu halde cevıom ed,.rıııc bUtun 
askerin mUkl!at atmak için ı;cltcel'!'fnl görrlll 

Blrglln aeklz on kişinin ell"ı ini b·ı;!fattı ııon 

ra yanlarına teııa.ııar katarak: 

- Padl~!\bımızın emrtnı <linlen.~d,.n yağ 

maya !ştırak edenlerin l'.o),m'an YUru1acak. 
d.Iye g;ezd\rd1. 

Şimdi herkes da#!'ılmıııtı. Klmac Y:ığmayn 
iştira it ettlk!nl iddill et mlyur 1u. On baııbo 

zuk sonra tıirka.ı; kişi ıiah>.ı. tevki! •diler<''~ 
idam edildıler. Bu ~ııretle y .. ı.:.ncı t-ıı.lkın za 
rar rörmeslnln önU almııııı c\.1u. 

Niyazi AHMET 

KLRllN doktoru 
Necaetln Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dat 

muayene parasızdır. 

Tenten amca
non pcnns kö~eğD 

Beyhude 
itiraf 

Kırk yedi yaşına gelen Avni Özmen ı 
kırkında. görünüyordu. Fakat, ancak 
otuz beşinde olduğunu itiraf ediyor. 

du. . 
_ Hakiki yaşım o kadardır! • dı. 

yordu .• öteki, nüfus kağıdımla aıa.. 
kadar bir iş ı Ve resmi tezkerede yazı. 
lı olan büyük bir yanlıştır. Benim a. 
leyhimde bulunmuş oluyorlar. Bunun 
için devletten zarar ziyan istiycceğim. 
Dava açacağım. 

İşte Avni Özman, kendi ~ak kında 
bu fikirde olduğu için, daktil0511 Fer. 
hunde Bahri metresi olmıya nza gös. 
terdiği vnkit hiç de şaşmadı. 

- Canım! Ferhunde yinni yaşmdaJ 
Senin için biraz genç! Biraz haddini 
bilseydin ... - diye haslıd dostları ona 
telmihte bulunuyorlardı. 

Fakat bayır! Ne münasebet! Yan. 
bş. Bu hasut dostlar bilmiyorlar mı 
ki, genç kızlar, ekseriya, biraz olgun 
erkekleri tercih ed.,-ler... Olgun, ve 
tecrübeli erkekleri .. Zira, bunlar hem 
gösterişlidirler, hem de sevmek ilmini 
daha iyi bilirler ... 

Ferhundeye gelince, bir tırtılın bir 
kelebek hailne geli~i kadar fevkalade 
bir değişiklik geçirmişti. Lfıtif bir sa
delikle kendisine verilen her şeyi ka. 

' . bul etmiş, benimsemişti: Yepyenı ca. 
ya ile dolu bir apartıman, elbiseler, 
kürkler, güzelliğini sUsliycn mücevher 
Jer ... 

Bazan Avni özmcn ona sorardı: 
- Memnun musun güzelim? 
O, sakin bir sesle: 
_ Evet! Pek diye cevap verirdi .. 

Sahiden de memnundu. Gayet iyi 
ahlaklıydı. Gayet samimi idi. Otomo. 
bil gezintilerinin, Avrupa seyahatleri. 

nin, tiyatroların, müzikhollerin, dan
singlerin muhiti, onu pek eğlendiri. 

yordu. Erkeğinin frak, smokin giyme
si, frak, smokin giyen metrdotellerin 
Avniye hürmetle iğilmelerı pek meş. 
rcbinceydi. 

Avni özmen de pek memnundu. Ba. 
zan, Ferhundeyle yan yana yürürken 
aynaya gözü ilişirdi. Ferh1ındenin za. 
r1f aksi ile kendininkini yan yana gö. 
rürdü. 

- Henüz ihtiyarlamam:şım ! - diye 
kendi kendini takdir ederdi. 

İki türlü ihtiyarlamak olur; Birin. 
ciai sıskalaşarak, ikincisi şişk9laşa
rak. Avnininki, birinci çeşitti. Halbuki 
o, aynada kendini zayıf değil, ince o. 
larak görüyordu. Sabahları jimnastik 
yapardı. Bu sayede mafsallarmda çe. 
viklik vardı. Yüzünün hatları da ka.. 
lmlşamamıştı. Gözleri canlıydı.. Ba. 
kışları kuvvetliydi, gözlük kullanma.sa 
da oluyordu. 

- lşte, insan kendine iyj bakarsa, 
!elek onu böyle taltif eder! • demeye 
dilini alıştırmıştı. 

La.kin bilhassa saçlarından dolayı 

memnun ve mağrurdu. Kumral ve kı
vırcık saçları ba§mm U7.crinde bir 
gençlik sembolü gibi duruyordu. 

- Bizim bütiln aile böyledir... Ba. 
bamın, büyük babamın, !:Ok ihtiyarla. 
dıkları zaman bile saçları ağarmamış. 
tı. ! • derdi. 

Lakin heyhat! Her şey tereddiye uğ. 
ruyor. Bu devrin ticaret malları nasıl 
taponsa, insanları da öyledir. Bir sa. 
bah, Avni Özmen, şakağında bir ak tel 
görüp kopardı. Bunlar iki oldu. Der
ken, ikiyi de kopardı. Dört. Dört se. 
kiz, sekiz on altı, on altı otuz iki, o. 
tuz iki de altmış dört olup mahut sat. 
ranç talı.tası efsanesi gibi arttıkça art 
tı. 

Kılları yolmaktan yorulan Avni Öz. 
men, ayni zamanda. oaş derisinin ~-

dığmı da hissettiği için esaslı ve cez. 
ri bir karar verdi: 

_ Canım: saç boyası köpekler için 
değil, insanlar için icad edilmiş değil 
midir? • diyerek berbere gitti. 

Berber de ayni fikri ileri sürdü: bo. 
yamalı! 

- Birkaç scnedenberi saç boyama 
fenni pek ilerledi baynn1 • dedi .• Gö. 
receksiniz, öyle boyıyacağ1z ki, öyle 
bir tabii manzara vereceğiz ki, hiç 
kimse farkedemiyecek. 

Avni, tam üç saat müddetle ayna
nın karşısında oturdu. Başına bir ta. 
kım ııeyler sürdüler. Garib garib tas
lar geçirdiler. Nihayet, berber, mem. 
nun bir eda ile: 

- Farkedilmez diye size söylemi. 
yor mıydım, baynn ... İşte bakınız, ga. 
yet tabii bir manzara ... Eskisinden bi. 
le da'iı'a iyi öldu. · 

Avni, dudak bükerelC: 
- Evet ... Hakkmrz var? .. Kcşki es

kisinden bu kadar iyi olmasaydı! 

Heyhat. .• Görülüyordu. Farkolunu. 
yordu. Saçları eski rengini muhafaza 
etmekle beraber, her nedense eski te
sirini vermiyordu. Avni, Ferhundenin 
bir bakışta hn:kikati k§f edeceğini 
sandı. Bu iyi ahl8.klı1 nazik kız, hiç 
şüpbesiz, fena bir şey söylcmiyccckti. 
Lakin kendisinden bir şey saklandığı 
için ister istemez içerliyecekti. Kadın. 
Iar, kendi güzelliklerini muhafaza 1. 
çin her şeyi mübah görürler. Lakin er. 
keklerin ayni usullere başvurmasına 
bir türlü razı olamazlar. 

Yalanın kar etmiyeceğini gördüğü 
için, Bay Avni itirafı daha münasip 
buldu. 

Ak§B.lll Uzeri: 
- Güzelim! • dedi. • Sana söylene. 

cek bir sırrım var. 

Kadın, gözlerini tc.ştekerlek açarak: 
- Sır mı? Neymiş o bakayım? 
Erkek, kurnaz kurnaz: 

- lşte sır... Sakın bundan kimseye 
bahsetme.. Ben • saçlanmı boyuyo-
rum ... 

La.kin bu sözler, genç kadının üze. 
rinde umulan tesiri bırakmadı. Miliıa. 

mahayla dolu güzel bir tebessUmle: 

- Adam sen de ... BoyP.dığmı çok. 
tandır biliyordum. Yoksa bu yaşta bu 
renkte saç. 

Nakleden: Hatice SüreıJYa. 

cdleırde deva 
~nır noaıç R 

Amerikan tıb aleminin en !<>n muci. 
zcsi "Sülfanilamid" adlı illçtır. 

Bu ilaç "menenjit" ve ''doğum hava.. 
lesi" gibi mühlik ha.~tahklar da dahil 
olduğu halde birçok rahatsızlıklara 

karşı bire bir gelmektedir. Hatta da. 
ha iyi anlaşıldığı zaman kalp hastalık 
!arına kat'§ı bile kullanılabileceğini id
dia eden doktorlar pek çoktur. 

İngiliz hastanelerinde karaciğer ve 
böbrek hastalıklarından yö.ta.n çocuk. 
lar bu ilaçla tedavi edildikleri gibi ilaç 
son zamanlarda tifo ve dizanteriye 
karşı da. kullanılmıya. başlanmıştır. 

"Sulfanilamit" ilkönce kan zehirlen 
mesinden hftsıl olan yılancık ve "Em. 
pedigo,, gibi deri hastalrkla.rnıa. kar. -şr muvaffakıyetle kulla.rulmı§, sonra 
da kızıl, kızamık ve za.tfuTeeye kal'§I 

tatbik edilmişti. 

ntlllflnıııııtımıhtınunıtnıııtmnıdllllllltıiiiflUl•"

L l san derslerine 
abonelerln 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir derse abone olan okuyu

cularımızın 3 üncü son taksitlerini lO 
temmuz 93 7 tarihine kadar göndermelc 
rini rica ederiz. Bu tarihe kadar gclmi· 
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 
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Mülayim bir kemer 
daha istiyor! 

Sukst suUuı 
Kollektif şirket 

Bir iki gtlne kadar MU!Aylm pehllvanlıl 

"Amerikan boğası,, Bulkomann yeniden ve 
dördUncU defa olarak, §ehrimlzde kar§ılaşa.. 
caklan anlaşılıyor. 
~IOlAylm bundan evvcl Buraada, !zmlrde 

ve geı;en pazar btanbulda olmak Uzere A-. 
merlkıılı pehlivan Bulkomar ile Uç defa gU. 
re~ml§ti. 

Bu Uç gUrcıate de •'Amerikan ooğuı,, MU. 
lAylm kar§ısmdıı bir §ey kaybetti.. Birinci 
ve ikinci gtlreşfcrde, beynelmllel §lShreU sar. 
sılmağıı. başlıyor, kendisine kar§ı - bilhas. 
sa menecerl Zlblskonun - beslediği ümitler 
ve tı:ı,·cccühlcr kayboluyordu. ÜçtlncU gUreıı
te ''Cenubt Amerika pmplyonluk kemerl .. nl 
kaybetU. 

Bu kemer, - kartlerlrniz de bl11yor ki -
D}mdl lıılWAylmdedlr. Ve MWAylm, kemeri 
geri \'ermek nJyeUndc dcglldlr. Şu halde ye.. 
nJden yapılac~ tahmin ettiğimiz MUIA. 
ylm - Butkomar maçında, Bulkomarm kay. 
bedecek nesi. kalmıotır? 

Gayet gıayanı dikkat bir safhaya girml§ o. 
lan ''MUIAylm - Bulkomar veya. Cenubi 
Amerika §Amplyontuk kemeri., iddiasının 

1§te alzi en çok meraklandıracak nokta<Jı 

buruıdır. 

Millil.yim ne diyor ? 
Bu sabah MWAylm pehlivanla görU§tllk ve 

balan bize ne dedi: 
' - Şampiyonluk kemeri gftU. Artık onun 

llzerine su içilmelldir.l Onu ben kazandım; 
aldım. IAk1n bana bir kemer daha !Azım! 

YenJ bir maç daha yapmaklığnnız lüzumun. 
dan bahsediyorlar. PekAl!, pek güzel-. ts. 
tedikleri zaman )'apanz .• İsterlerse yarın, 
isterlerse bugUn öğleden sonra, f.Bterlerse §im 
dl! .. Derhal g11re§'l?leğe hazmrn. Fakat ke
meri unutsunlar! O benim kazandığım btr 
ıereftlr. Yent yapılacak gilre§te ben artık 
para değil, bu kazandıfım kemeri kendi ma 
ımı. olarak ortaya koyarım, kaqı taraf de. 
menecer Zlblskonun l<emertnt koyar. 

Bfllyorsunuz kl menecer Zlblsko eskiden 
dUnya ıamplyonuydu. Ve onun blr p.mpl. 
yontuk kemeri vardır. Hem daha gUzel ve 
cazip bir kemer galiba. Onu ortaya koyar. 
lar, g1lrqirlz. Hem nefes almamacasma.. 
Alabildlğlmize gtlrqlrtz, sa.at dakika falan 
olmamı. Blrfblrlm12:1 yeninceye kadar gUre... 
§lrlz. Sonunda beni Bulkomar yenerse, bu 
kemeri iade ederim. Ben Koman yenersem. 

Zlblskonun da kemerini alır, ve UstUste beli. 
me tnknnm. Yalnız gunuda eöyliyeylm ki, 
Bu defa kaçmak yok. Hanl ringin !!;inde fırt 
oyana. fırt bu yana sıvı§mak olmamalıdır. 

İnsan bir deta, yahut iki defa kaçar. Boyuna 
kaçarsa, ben onun neresıle gtire§eylm? A
yakiarile ınJ? GUre§ln yansını, onu ortaya 
sUrilklcmekle geçiriyorum. 

Sonra bu dete.ki hakemlerle de güreşmem. 
Hakemler değt§melldlr. Ben pehlivanı yene.. 
rim. Fakat hakemleri yenemem. Ayrıca ha.. 
kemlerle de uğraıımağa vaktim yok. Benim 
yaptıklarım bihakkın g6rWmelldir. 

Komarın sırtını 1k1 saniyeden fazla yerde 
tutamadığım söyleniyor. Kim demi§. Altı 

saniye bile tuttum. Daha ne istiyorlar. Yatıp 
ruya mı görmeliydi? HU!Aaa, bu söylediğim 
~a.rtlar içinde herhangi saniyede gUre§me#e 
hazrnm. 

- ııuıa.ytm pehlivan, !arzedelim kl bu gU. 
reııt ve bu kemeri de kazandı. Bir dünya tu. 
runa ~ıkar mısın? 

- Çıkarım, çıkarım ama, önce teklrdağlt. 
yı da yenmeliyim, benim gözUm Tekirdağlı. 
da.. Onunla muhakkak t:r kere daha karoı. 
laşacağım. 

- Mesel! Koman bu defa da yendiğin tak 
dirde, onun menecerl Zlbl.sko seni alıp Ame. 
rlkaya götllrmcğe kalksa, kabul eder ıniain! 

- Pe§ln dlpozltosunu almak prtile evet. 
Ama kemeri vermem. Ben onun üzerine bir 
de Türk bayrıığı ekliyorum. önUmüzdekl gü.. 
rc§te alacağım kemerde de öyle tadilAt yap. 
trracağım. 

- Bu ~mplyonluk kemerlerinin birer de 
bcrntı, diploması olsa gerek. Sana onlan da 
verdiler mi!'! 

- Verecekler elbette. Vermeleri llzımgellr. 
Nişan kimdeyse berat da onda olması icap 
etmez ınJ? Ama vermlyeceklermJş, ne yapa. 
lım Kemer bizde olsun, onlar da beratı sak. 
lamnlar. 
MUl4ylın pehlivan burada, "o beratın ezJp 

suyunu içsinler., der gibi yumruklarile kan. 
ııık bir tııaret yaptı. Fakat bu yumruklar o 
kadar kuvveUi oynamt§, o avucJar o kadar 
ıılddetıl sıkılııuııtı kf, sanki: "Gelecek güre§. 
le Komarın böyle ezip ımyunu çıkaracağım,, 
gibi bir manaya gelebilecek dehııetteydl. 

SözU kestim. 
H. 1\1. 

Bilmem dikkat ettiniz mi) Ga
latasaray takımı, milli küme şampi
yonluğunun en kuvvetli namzetleri 
meyanına girdiği gündenberi eski
den de hu klüp aleyhine her fırsatta 
kalem çalanlar bir cephe alarak ade
ta bir kollektif şirketi teşkH ettiler. 

Bu §İrketi tescil etmek icap etse 
şu ismin verilmesi doğru olur: 

qref şefik - Sadun Galip -
Con Kemal kollektif şirketi 

Bu baylar her vesile ile Gala
saray aleyhinde yazı yazmakla şöh· 
ret bulmuş ve spor münekkidi diye 
geçinen bu namdar vezattan 
biri~i işi daha ileriye götürerek halkı 
Galatasaray aleyhine galeyana geti
recek mahiyette yazılar yazmak ve 
bir Galatasaraylıdan fazla Galatasa· 
ray takımına alaka göstermek gibi 
harekatla diğerlerine önayak olmak· 
tadırlar. 

Futbol bilmemek ve anlamamak 
, la temayüz eden Bay Eşref Şefiğin 

hiç olmazsa zarif bir üslup tarzı ol
duğundan, yazıları saçma da olsa 
okunabilmekte ise de, diğer iki ba· 
yın makalelerle dımağda çerviş yağı 
lezzetini bırakmaktadır. Tan gazete· 
sinde Bay Eşref Şefik kavgaya Ga
latasarayın sebebiyet vermiş olduğu. 
nu tafsilen anlatmağa çabaladıktan 
sonra yazısına şu kabil cümleler de 
ilave etmektedir: 

••calatasaraya Fenerden aktar
ma olan Ekrem" "cesareti kabaran 
Reşat da sağ açık Melim" i yere düş. 
müşken öldüresiye çiğniyerek ıskar
ta etti." Hissiyatına fazla kapılarak 
saçmıya sapan bay Eşreften sorsam: 

ıranla Irak arasındaki Haşim gibi çok sakin bir oyuncuyu 
durdurmak için kasti tekme vuran 
menşesiz aktarmalı İsmailin tekme
si üzerine Haşim yere düşerek kıv
rılırken lbrahimin üzerine koşarak 
tekme savurmasına karşı siz olsanız 
ne yaparsınız, her halde seyirci kal
mazdınız değil mi} 

Şattulôrap ihtil8fı 
dün halledildi 

Tahran 5 (A.A.) - Dün akşam trak 1 
nazın Naci Elasil §erefine verilen ziya
fette, İran Hariciye nazın Sami söyle
diği nutukta ezcümle şöyle demiştir: 

" - İran - İt'ak ihtilafının hallinin, 
Dr. Rüştü Arasın Bağdada ve Tahrana 
muvasalatının tam arifesinde vuku bu
luşu, bize yalnız sizi Tahranda karşıla
mak fırsatını değil, ayni zamanda İran, 
trak ve Türkiye arasında daha evvel 

parafe edilmiş olan ve Efganistan tara
fından lda iltihak edilecek olan paktın 

pek yakında imzası fırsatını hazırlamış
tır. Bu tesadüf, tarihin kaydettiği en 
mesut tesadüflerden biridir.,, 

trak hariciye nazın Naci Elasil bu 
nutka verdiği cevapta ayni mevzua te
masla demiştir ki: 

''İran ile trak arasındaki ihtilafın gü
zide dostumuz ve kolleğimiz Rüştü A
rasın huzurlarına tesaıdüf etmesinden ve 

komıu memleketler Hariciye nazırları
nın Tahrandaki bu tarihi içtimalarının 

ırak, İran ve Türkiye arasmda daha ev
vel parafe edilmiş ve Efganistan tara~ 

fından da iltihak edilecek olan paktın 
yakında imzasına imkan vereceğinden 
dolayı bilhassa bahtiyarım,,, 

Şaltularap meselesi 
Tahran 5 (A.A.) - Pars ajansı bil

diriyor: 
İran - trak hududunun tahdidine ve 

Şattularab ihtilafının halline dair olan 
muahede dün saat 14 te imza edilmiş ve 
trak ve tran hariciye nazırları bu husus 
ta a§ağıdaki tebliği neşretmişlerldir: 

"tran ile trak arasında, iki memleket 
mUşterek hudutları ve Şattularab mese
lesi hakkında uzun zamandanberi cere
yan etmekte olan müzakereler muvaffa
kiyetle tetevvüç e!derek bir muahede ile 
bir protokolun imzasile neticelenmiştir. 
Uzun senelerdenberi iki memleket ara
sında mevcut ihtilaOar kat'i surette hal
l~iln:tl,tir. tran Şehinşahı ile trak Kra
lının idareleri altında, iki memleket mü
naaebetlerindeki samimiliğin remzi olan 
tam anlayış ve itimat verid bir dostluk 
havası yaratılmıştır. Bu hava maddi ve 
manevi sayısız bailarla biribirine bailı 

olan kardeşlik rabıtalarını 
hadim olacaktır. 

takviyeye 

İmza: Sami 
Naciyülasil 

Hariciye Vekilimizin 
ziyaretleri 

Tahran 5 (A.A.) - Pars ajansı bildi
riyor: 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, hususi 
kalem müdürü ve diğer bazı §ahsiyet
lcrle birlikte dün eski sanatlar mektebi
ni ziyaret etmiştir. 

Bu akşam İrak elçiliğinde, doktor 
Rüttü Aras §erefine bir ziyafet verilecek 
tir. 

Amerika ile Avrupa arasında 

Tayyare sefer-
leri başladı 

Postalar Amerika 
ve lngllteredeo 

yola çıktılar 
Londra, 6 (A.A.) - "İmperial Air

vays,,in "Caledonia,, ismindeki devcüs
se deniz tayyaresi dün akşam Foynes 

(İrlanda)dan hareketle şarktan garba 
atlantik üzerinden ilk ticari hava seferi
ne başlamıştır. 

Amerikadan hareket 
Nevyork. 6 (A.A.) - Garptan şarka 

ilk ticari trasatlantik hava seferine sı
kan "Panamerican Airvays,,a aid 
"Clipper,, ismindeki ldeniz tayyaresi dün 
akşam Terre • Neuve'den İrlandaya ha
reket etmiştir. 

Yolda karşılaşma 
Nevyork, 6 (A.A.) - Bu sabah erken 

den ''Caledonia,, ile "Clipper., tayyare
leri atlantik denizinin ortasında karşılat · 
mışlardır. Tayyarelerin ~rasında 100 ki
lometrelik bir mesafe vardı. 

Saat 4 e doğru aralarında telsiz tel
graf muhaberesi tesis e!derek biribirleri
ni uğurlamışlar ve hava bUltenleri teati 

etmi~lerdir. 

Aktarma dediğiniz Ekrem, özbe 
öz Galatasaraylıdır. Galatasaray 
mektebinde okumuş ve şahsi bir an
laşmama yüzünden Feneri ter ket
miştir. 

Reşada gelince, futbolda karak
teri kadar tertemiz bir genç olan 
Reşat hiç bir zaman düşeni ezmeğe 
tenezzül etmez. 

Dün sahadan çıkarken mütees
sir görünmeğe çabalıyordunuz. Ne
ron Romayı yaktığı zaman kahkaha 
larla yangının seyrine dalmıştı. Yazı 
mzda bahsettiğiniz: ··erkekliğe hiç 
uymryan ve saire ... ,. cümlenizi gene 
size tekrarlar, yazılannrzla hazırladı. 

iÇERiDE: 
• Evkaf idaresi T&§delen suyunun Ufak §L 

oeler içinde yUz paraya aatılmasma karar 
vermlıUr. 

~ Şehrimizde biri İstanbul, diğeri Beyoğ. 
ıu tarafında olmak üzere iki orta mektep 
daha llııeye çevrilecektir. 

• EUbba odalan yüksek divanı kendine 
mah!lls blr tedavi yolu tutturan doktor HU. 
scyln HUsnOyll altı ay icrayı tababetten men 
etmlfUr. 

• Floryanın ağııçla~ ve çiçeklenmesi 
1§1 orman mektebi tarafından yapıla.caktır. 

il- Ortamcktep ve liselere kayıt muamelesi 
20 ağustosta b:l§layacaktır. 

• Türk - Alman ticaret anla§ması müza 
kerelerine dUn Bt'rllnde başlanmıştır. 

"' Vail vekili Şt\krU Sökmensuer bu sabah 
Ankaradan §ehrimlze gelmiııUr • 

• Yeni yolcu ııalonu projesi vekA.letler ta. 
rafından tasdik edilmişti. Salonun inşaatına 
yakında. ba§lanacaktır. 

>:ı Romanya denizaltı ana geınlslle bir dt'. 
nlzattı gemisi havuzlanmak Uzere limanımı. 
za. gelml§Ur. 

• Trabzon transit yoluyla Uk kafile lran. 
dan gehrlmlze gelınlgtlr. Gelenler yoldaki va. 
sıtalardan tevkal~de memnundurlar. 
* Ecnebt vapur lmmııarıyalan ihraç mad.. 

delerimtztn navlunlarmı gene arttırmışlardır. 
1f. Tatil mevsimi başladıfından ı;ocuk b&h 

ı;elerl açılmıştır. 

• Adapazarmda Ayşe tsmln<ic blr 
aktardan aldığı lllçlarla ha.stalığmı 

kadm 
tedavi 

. ~ TEMMUZ - '1937 

Wimbledon tenis 
1 

maçları -- ~· 

Amerikan Bodge 
birinciliği kazandı 

Londrada yapılan Wimbledon 
tenis pmpiyonluğu müaabakalan 
neticelenmiıtir. 

Amerikalı Budge dömi finali ha
rikulade oyunlar göstererek methur 
teniscilerden İngiliz Auatin ile Al
man Von Gram'ı mağlup etmeğe 
muvaffak olmuı ve turnuvanın tek 
erkek 

0

f8!11pİyonluğunu kazanmıttır. 
Bu müsabakalar bet set üzerine ya. 
pılmıttır. 

Çift erkek maçlarında da gene 
Budge ve arkadaıı Mako lngiliz ra
kipleri Hughes. Tuchey çiftini yene 
rek birinci gelmiılerdir. 

Kadınlar arasında lngiliz Round 
§atnpiyon olmuıtur. 

Resmimizde Vimbledon tenis 
maçları şampiyonluğunu kazanan 
Amerikalı Budge bir müsabaka es
nasında görülmektedir. 

Amerikalıların 
Yeni dünya rekoru 

Kalifomiya üniversitesi bayrak 
takımı geçen hafta bir müsabakada 
4 X 440 yarda bayrak yanımı 

3.11,8 dakikada koşarak yeni bir 
dünya rekoru yapmıştır. Eski rekor 
3.12,6 olup harikulade bir derece 
olduğundan tam altı sene yaşamı§ 
ve ancak bu defa kmlmıştır. Rekoru 
kıran takımdaki koşuculann her bi
rinin vasati zamanı ( 400 metre için)_ 
47,7 saniye tutmaktadır ve ko,ucu
larm her biri yeni elemanlardır. Hiç 
biri geçen Berlin olimpiyatlarına İ§· 
tirak etmemi§tir. 

Suat Erler 

ğınrz neticeden mütessir görünme· 
nin de hiç erkekliğe uymıyacağmı 
zannettiğimi söylerim. 

Son söz olarak size çok muhte· 
rem bay qref La Fontaine'nin til
ki ve üzüm hikayesini çocuk iken 
herhalde ezberlemiı olduğunuz 
hatırlatırım. 

Azizim hay Eşref Galatasaray 
klübü o kadar kuvvetli menbalara 
istinat eden bir kaynaktır ki onu 
kurutmağa uğraşmak Donquischott. 
luktur. 

Sonsuz saygılarımla .... 
Bülent Uluyol 

Fut bol F ederas
yonu Doğanspo

run vaziyetini 
doğru buldu 
İzmir Doğanspor klübünün mer

kez muavini Nurullah baklanda An .. 
kara Gençlerbirliğinin itiraz ettiğini, 
merkezi uniuıninin de bu itirazı hak· 
lı bularak futbol federasyonuna ha-
vale ettğini evvelce haver vermit ve 
Doğanaporun bütün maçlanncia oy• 
namıı .olan Nurullah yüzünden bu 
klübün bütün müsabakalarmı kay• 
bebnit addetmenin milli kümedeki 
puan vaziyetini kaımakan§ık bit 
ıekle sokacağını da yazmıttık 

Futbol federasyonu, bugün 
memnuniyetle öğrendiğimize görtt 
merkezi umuminin karannı doğru 
bulmamıt ve lisanlı oyunculara iti, 
raz edilemiyeceği için Ooğanspor 

müsabakalannm puan vaziyetinin 
deği,miyeceğine karar vermiştir. 

Avukatlıktan men 
cezası 

Baro inzibat meclisi gördüğü lüzum 
üzerine tanınmış avukatlardan Şekip 

Abuta bir sene müddetle avukatlık 

yapmamak cezası vermiştir. 

etmek istemiş, fakat zehirlenerek ölmUııtUr. dUrU HUsamoddln gehrimlze gelınJıUr. HUsa. 
Adliye tahkikat yapmaktadır. meddin burada seferberlik l§lerile meşgul o. 

• Ağustos ayı zartmda .Japon, İtalyan ve lac&ktır. · 
Yugoslav mektep gemileri limanımıza gele. lf. İstanbul llmanmm sondaj ve inşaatı ilze 
cektlr. rinde tetkikler yapan İngiliz mUhendlsler! 

lf. Ha.stanelerden almacak muayene Ucret. dönmU§lerdlr. 
ıert tarifesi Sıhhiye vekA.leUnce tasdik edil. il- Evvelki gece Balıkeslrde §lddetll bir zel 
ml§Ur. Tari:enln tatbikatına yakmda ba§la. zele hlssedilınJııUr. Sarsmtmm tesırile uyu.. 
nacaktır. yan halk bUytlk bir heyecan geçirmi§Ur. 

,,. Belediye temJzlik iıleri mUdUrU Mus. Hasarat yoktur. 
tara Nuri temizlik l§lerl hakkmda tetklkatta • 11- lnhlsarlar tdareıııl Çamaltı tu%lasmd3 
bulunmak üzere birkaç g{lne kadar Belçi)ta.. kurutan fabrikada imal edilen .!Ofra ve ye-
ya gidecektir. mek tuzlarının reklAmmı ye.pe.bllmek için 

,,. Mebuslarımız dUn Slllvriye golderek tet. ufak numuneler hazırlatmıı ve gehrln her 
kikat yapmı§lardır. Bugün de Şehremini ve tarafından kamyonlarla halka. meccanen te~. 
şı1ıı halkevlerinl ziyaret edeceklerdlr. zi eturml§Ur. 

"' Dahiliye vekAleti Seferberlik §UbeSl mu. D I Ş A R 1 D A : 

6 
SALI .,. 

ft:ınruz - 1931 
mcrl: 1356 - ReblUllhır: 26 

GUnr.ıın dotuıu GUneeln babfı 
4,3!5 19,44 

Vakit Sabah Öğle İkindi Ak§am Yatın İmsal 
..J- e,aıs 12,18 16,19 19,4' 21,45 21,lT 

1f. Amertkadan dönen Belçika baııveldU 
dUn akıam 1nglllz baıveklllyle görllıımU~tur. 

!llo Moskova - Volga kanalı yolcu ve eş)'• 
nakllyatma yarm açılacaktır. 

• Uzak ıarkta Sovyet Rusya lle Japonya 
arasında çıkr.n hAdise tamamen kapnnmı§llr'• 

lf. İrlanda inUhabı netlcelenınJ§tlr. HUkG 
met partisi intihabı kazanmıştır. 
•Fransız ticaret borsaları da bu sabahtaıı 

IUbaren açıtmıııtır. 
• tnglltereden memleketine dl5nen eenubl 

Afrika bagvekill "A vrupada marazı har? 11 .. 
letlno mUbtelA. hlçblr devletin bulunmadığı
nı .. sövleml~Ur. 

11- t~ç Sovyet tayyaresi Pamir yaylıısnıs. 
hareket etml§Ur • 
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lngiliz donanması 
Süratle kuvvetleniyor 

Bir buçuk milyon tonluk donanmaya yakın bir 
zamanda yarım milyon ton hacminde yeni 

gemiler . ilave edilmiş olacak 
1
. l3ütündevletl~r içinde, İngiltere, si 
ah&ızlanma hesabına, donanmasındnn 

eıı büyük fedakarlıklarda bulunmu2 
~lan rnemlekettir. lngilterenin 1914 den 
936 sonuna kadar deniz kuvvetlerin • 

den yapmış olduğu silahsızlanma vı 
Wl<Je 48 olarak rakamlıyabiliriz. 

liaıbuki bu esnada Amerika, Japon • 
ia, İtalya gibi devletler deniz kuvvet -
erini arttırmakla meşguldüler. İngilte 

te zırhlılarının miktarı 1914 te 69 ken 
1936 da 15 e, kruvazörler 108 den 50 
Ya, torpidolar ve hafif gemiler 322 den 

~l8 ~· denizaltılar 74 ten 48 e inmij~i. 
ahrıyeye tahsis edilen krediler yek(! • 

ııu 1925 ten 1934 e kadar yüz.ele 12 a
~alrnıştır. 

1 
Nihayet Habeş buhranı, bJtün göz _ 

~tin açılmasında amil oldu, ve amiral -
ğe elindeki vasıtaların noksanlığını 

•eı bir şekilde hissettirdi. 

da Gerçi, İngiliz donanmau, 1936 · ip~i-
sınaa, korkunç bir harp vasıtası ol • 

ltıa.kta devam ediyordu. Çünkü bu do • 
~ınanın tonaj yekunu geçen yıl bir 
ıtlilyon ton hacminde yeni gemilerden 
llıürekkcpti: 

11 zırhlı (337.550 ton). 3 harp kru
~zö .. ( ru 100.106 ton), 7 tayyare gemsi 
b~~o.ıso . 18 büyük kruvazör (173 
lll ton). 22 hafjf kruvazör (1 27,900 

~ıı),ıckiı filotilla rehberi (11,640 ton) 
. 

1 
torpido (68,539 ton), 37 denizaltı 

(ıJs 62 · t" ' 4 ton) bir torpıl toplayıcı kruvc1.. 
t~· (6.750 ton), 4 monitor ve filo muh-
2 1 (23,660), 39 top~eker ( 43,285 ton), 

b', llıayın dökücü (17,005 ton), ve daha 
Qı gemiler.. Bu bir milyon tonluk 

:;dem gemilere (248 gemi), yaşını ta-
. rnlarnış fakat henüz istifadeye elve • 

l'l§l' 
dU 1 2~3.436 tonluk 143 gemi ilave r. 
bi lllclıdir. Böylece l.326.6i6 tonluk 

r .Yekun elde edilir . 

S 13unuıa beraber bu donanmanın bir 
O( ,,_ 'kl . .. t ·ı b' . d' D 

' "sı en ~~~ ~rı e ı~ır ı: onan -
11'1 belkemıgını te§kıl eden büyük 

~ılarm yekiınu muahedelerin m:.i • 
~ e ettiği 15 yerine ancak 12 adetti. 

l'tıva .. ı · · · ~ . zor erın ve torpıdoların mıktan 

~ kifayetsizdi. İnşa halindeki gemiler 
ta llajı da azdı. çünkü ancak ııs,4ı;o c:1u1c 40 gemiden mürekkepti. 

ta, ~~n. sene alınmış olan tedıbirler. hat· 
,, Uyuk milli müdafaa istikrazmdan ve 
.rtııj . 
ha ınşaat hususundaki geni program 
b·:ttlanrnasından önce, tamamiyle tat. 

~ . tdildi. Bu tedbirler, 3 mart 19:':(: 

?tı~.1hli Beyaz Kitapla ilan ed:ım;şti. Bu 
lllıirn . • . • . . 

ııı vesıka bır sılahlanrna polıtıkası. 

ler~'§ru kılan enternasyonal temayü •. 

le,, hatırlatryor ve donanma için sür'clt· 
.Teni g 'l . hal\ ernı er ınşası ve malzeme ve cep 

le . e Stoklarında göze çarpan eksik. 
tin d 1 it o durulması lüzumunu ortaya 
oyllYordu. 

liakikat d . . ne en de enız ınşaatı gecen sc· 
<ıld ıa:fında yeni bir hamleye ~azlıaı 
•an\ Beyaz Kitap,. ta tarif ve 28 ni • 
<le t ~36 tarihli ilk munzam bütçey:e 
tib· eYıt edilmiş olan ana program mu -

ıncc 'k· 
be§ k ' 1 ı zırhlı, bir • ayyare gemisi, 
le ruvazör ve daha bazı küçük gemi. 

r tez .h 
~elkiga a konuluyordu. Bu progra-:n 
<:ara senelerin inşa vc:ziyetine na -

n daha • 
~· genış tutulmu~tu . 
~ ıltr endU t • t:. • ·-· • 1 ····den s rı, csmırallıgın tahmın e. 
tıı.... fazlasını yapmak kabiliyetini 

"Wterdif .• 
dl iki • ı ıçın, ayni senenin temmuzun-
ditd· llcı bir munzam bütçe tanzim 

ı. ~ 
tctnisi ~ . Yeni tahsisatla bir tayyare 

• iki kruvazör, bir filotilla, bir 

kaç torpido ve dört denizaltı yapılacak·· 
tı. 

Yeni gemiler 

Programdaki iki büyuk zırhlının 

"Prince of Vales,, ile "King George 
V.,, in yapılması geçen senenin 23 tenı. 
muzunda Gammell - Laird ve Vikers 
firmasına tevdi edildi. Her iki gemi 1 
sconkanun 1937 de tezgaha konuldu. 

Halli gereken en mühim mesele bı.ı 

gemilerin toplarının kalibresinin ne olıı
cağı idi? İngiltere amiralliği en büyii.k 
topların 356 milimetreden yüksek ka • 
librede olamıyacaklarını bildirdi. Fil -
hakika, 1 ?36 Londra muahedesi, büyiik 
harp gemilerindeki topların azami ka. 
libre haddini böyle tesbit etmişti. An -
cak bu kayıt Vaşington muahedesi a • 

kitleri tarafından 1 nisan 19 3 7 ye kadar 
kabul etmediği takdirde kalibre 406 
milimetreye kadar çıkarılabilecekti • 

hissedilen eks:kliği tamamlamak için 

büyük bir gayret sarfedildi. Hardy ve 

H sınıfından 8 torpido 1937 sonkanunu 

sonunda teslim edildi. Bunlar Akdeniz 

ikinci filotillasına verildi. "İnglefield,, 

ve "I,, sınıfın.dan 8 muhrip 1936 ilkka

nununda hemen tamamiyle suya ind~ -

rilmişlerdi. "J ervis,, ve "j., sırufınd'\n 

8 geminin 1936 programrna uygun o ~ 
larak siparişine karar verilmişti. 

1935 munzam bütçesiyle yapılması· 

na müsaade edilmiş olan "Tribal.ı s1. J 

nıfından yedi torp:donun imaline 1936 

nisaniyle haziranı arasında başlanmış -

tır. 

1936 programının "Tribal,. tipi 9 

muhribe ağustosla ilkkanun arasında 

başlandı. Bunlar 1805 tonluk, 115 mi· 

limetrelik 8 topla mücehhez' gemiler • 

dir. 
J. ~ • .. . 

. ,.,.. 

lııgiltcrenin yeni gemilerinden şayam dik1rot bir tip: Çelik ağ dö1diciisü 
"Guardian" ..... • 

Bu geminin ''Profcctor" isimli bir eşi daha vardır. Buruııları çift olan bıt 
gemiler denizaltı gemilerine 1rorşı ilcııi:a ağ atarlar oo endaht talimlerinde a.
ğır hedefler çekerler. 

Japonyarun harp gemlerine 406 mi
limetrelik toplar koymak hususundaki 
kararına ra~men, amirallik ilk kararı

na uygun olarak bu yeni gemiler için 
356 milimetre kaydının i.damesine karar 
verdi. 

Deniz makamları gemilerin diğer ka
rekteristikleri hakkında tam bir ketu
miyet muhafaza etmişlerdir. Yeni gem1-
lerin 35 bin tonluktan aşağı olmıya • 
cakları ve sür'atlerinin 30 mili bulaca
ğı tahmin edilmektedir. Fakat bunla: 
ancak tahminlerden ibarettir. 

Kruvazörler ve küçiih 
gemUeı 

1936 programında 7 kruvazörün in - , 
şası dahildi. Bunların ikisi 9000 tonlu:c_ 
tur. 152 milimetrelik 12 topla ve da~a 
küçük beş topla mücehhezdirler: di~ct 
beş kruvazör beş bin tonluk kruvazlir· 
ler cinsindendir. 

B u kruvazörler bir yandan sipariş 

edilirken. evvelki programların tatbi -
katı da o:.ir'atle ilerliyordu. 1933 pro~-

ramından iki kruvazör 1936 b1 langr -

cında tamamlandı. 1934 programından 1 

3 kruvazör 20 haziranda, 23 temmuz -

da ve bir eyllılde suya indirildi. 1ı:ıs5 

programından 3 kruvazör 17 şubattcı 

suya indirildi. Kü9ük kruvazörlerdrn 
1933 programına da."ıil Penalope, ami • 

ralliğe 18 ilkkanun 1936 da tesli:ıı eu•l· 
di. 

Geçen sene, torpidolar hususunda 

/ııgPfc en;n !'cııi !fOpt ırdığı m,.1ıiıt 

!rm~f{!'l"ııdcıı Lcda qr.çcıı Jıa/ta 
d.eııizc indirildi. 

Denizaltı filosu 

Denizaltı filosunu inkişaf ettirmek 

hususunda lneiltere. Fransanın dere -

cesinde olmak İljİn, daha çok gay:-d 

sarf etmek zaruretindedir. Bunun' ;ı 

bera!:ıer bir çok denizaltı gemileri ge • 

çen sene tamamlanmış veya inşasını! 

başlanmıştır. Bu meyanda üç deniza!. 

tı tamamlanarak teslim edilm~}. döı~ 

gemi suya indirilmiş ve iki denizaltı si
pariş edilmiştir. 

/11giltere11üı yeni yaptırdığı forpito muhripleriııden ikisi daha Armstrung 
• Vikıenrs tezgahkırın.da der.ize indirilnıi~tir. Bunlar Kaza.k ve Afridi adını ta. 

şımaktadırlar. Muhriplere bu adl.arm verilm.esi bir hayli n~iüwkaşayt mı,cip 
olnw§tur. Zira "Afrid), bir ~pulçu Efgan aşiretinin cul1dır ki bu aşiret Hin
di.!tamn şimal hudıttZaruıa ikide bir tcoauUz'lcr yapmakta.dır. Kaz·ık i.<Jc Sov. 

yet hudutları içinde ya~ıyaıı bir milletin adıi!ır. Hatta bu miinaktışalar e.snMın. 
d.a bir mfüıakkit kt::mış: "Ben Almanlann yeni yapaoakları bir ocp gemisi~ 
bir l ngiliz adı takıaoağ-ını tahmin edemi yorum)) demi§tir. 

1935 programiyle yaratılmış ol?.:t l 
(Karakol) denilen yeni sınıftan biı 1 
denizaltı tezgaha konulmuş, ayni sı -
nıftan dört gemi sene sonunda sipariş 
edilmiştir. Daha küçük tipten liç de • 
nizaltı da geçen sene son teşrininde 
sipariş edilmiştir. 

Mayin gemileri 
"Şalopalann miktarı da çok artmış

trr. EylUI ve ilkteşrinde Grimsby smı • 
fından ve 1934 programında iltihak et· 
miştir. "Halcyon,. tipinden 815 §er 
tonluk iki gemi de haziran ve temmuz. 
da ikmal edildi. 

"Hebe,, ve "Sharpshooter,, ismindeki 
diğer iki gemi de ilkteşrin ve sonteş -
rinde suya indirildi. 1936 programın • 
dan ayni sınıftan iki gemi tezgahtadır. 
Mayin tarayıcı diğer Uç "şalopa,, da 
geçen seneki programa konulmuştur . 

"Klavuz .. denilen şalopalardan iki 
tanesi tamamlanmıştır; biri inşa halin
de ve ikisi de proje halindedir. 585 ton. 
luk sahil şalopalarından "Kingsfisher,. 
sınıfından beş gemi tamamlanmıştır ve 
ya tamamlanmak üzere bulunuyor. 

Çok sür'atli torpil atıcılarm miktarı 
ehemmiyetli surette artmıştır. 1935 
munzam bütçesine bunlardan altı gemi 
ilave edilmiş, bun1ar ayni sene zarfın • 
da teslim edilmijlerdir. 
Diğer altr tanesi de ertesi sene ıs • 

marlanmıştrr. Bunlar hava kuvvtleri -
nin emrinde bulunan tahlisiye gemileri 
nevinden yeni bir tipe mensupturlar. 
15 tonilato hacminde o1an bu gemiler 
dört küçük top ve iki torpili hamildir • 
ler; sür'atleri 40 mildir,fırtınah .deniz. 
]erde 30 mil yapmak kabiliyetini gös • 
terdikleri söyleniyor. 

Verilen tahsisat 
Bu senenin bütçesi deniz silahlanma· 

sının !':.ir'atini arttırmak imkanını ver. 
miştir. Donanmaya tahsis edilen krecli 
yekünu 105.065.000 sterlin lirasıdır; 
fakat bunun 27 milyonu istikraz sure
tiyle temin edilecektir. Geçen seneye 
nazaran tahsisatta artış miktarı 24 mil. 
yona yakındır. Bu tahsisatın en büyük 
kısmı yeni inşaata ve evvelki mukave· 
leler dolayısiyle amiralliğin ödeme~ 

mecburiyetinde bulunduğu taksitlere 
tahsis edilmiştir . 

Bir takım eSki gemilerin yenileşti _ 
rilmesi de dahil olmak üzere mevcl•t 
donanma idare masrafları eskisine na -
zaran 4 milyon sterlin fazladır; do • 
nanmanın asker mevcuduna 11.000 ki· 
i ilave edilmiştir. 

Yeni inşaat pıogramı 
Yeni inşaat programında evvela 

"Kral Beşinci Corc., tipinde üç büyiik 
zırhlı va rdır. Bu zırhlılar da büyük 
toplar 356 milimetrelik 12 toptan ve 
küçük toplar 150 milimetrelik 12 top • 
tan m:irekkeptir. 

Havaya karşı müdafaa silahları kuv. 
vetlidir. H er gemide dört tayyare var • 
dır. Makinelerin kuvveti 166.000 bey -
gir.:iir. 

Programda, bundan ba ka; iki tay -
yare gemisi vardır. "Ark - Royal., ti
pinde olması muhtemel bulunan bu ge -
milerden her biri 22000 tonilato hac • 
minde, 30 mil sür"atindedir ve 11 ~ 
mil=metrelik toplarla mücehhez olarJl< 
70 tayyare ta ımaktadır; ayrıca 800 j 
tonluk bet ve 5300 tonluk iki kruvazör 

dür; J sınıfından 16 destroyer; 'l de· 
nizaltı; 6 oorpido ve iki depo gemisi 
cle dahil olmak üzere daha bir çok ge • 
miler vardır. 

Yapılması kararlaştırılan yeni gemi • 
ler ıimdiye kadar görülmemiş bir silr • 
atle tezgaha konulmaktadır. İnşalarına 
başlandığı ilk sene zarfında üç büyük 
ıırhlr için yarım milyon sterlin tahsis 
edilmiştir; 8000 oonluk kruvazörler için 
de aynlan tahsisat 250 bin sterlindir. 

Hizmete konulmuş olan yeni gemi • 
ler arasında 9000 ner tonluk "Nev. 
ca,stle,, ve "Southampoon., kruvazön~
ri silahlarının ve bilhassa hava m:ida • 
faa vasıtalannm kuvvetiyle ve tayya • 
relere mahsus hangarlariyle temayüz 
etmektedir. 

"Ark - Royal., tayyare gemileri içiıı 
mükemmel bir örnektir. Fakat !ngilte • 
re donanması bilhassa umumi heyetf 
itibariyle tesir yapmaktadır. Son prog. 
ramın bütün gemileri denize indirildiği 
zaman, İngiltere 500.000 tonluk yeni 

inşa edilmi~ gemiye sahip olmuştur; 
Bu, modem fransız donanmasının tQna~ 
jına hemen müsavidir. 

Eski gemileri 
yenileme faaliyeti 
Yeni inşalara müvazi olarak, eski ge. 

milerin yenilenme ameliyesine de faa • 

liyetle devam edilmektedir. Ak.deniz • 
den dönmüş olan (Valiant) gemisi ta
mir edilmektedir; tersane.de yenilene • 
rek çıkmış olan "Varspitein.. yerini 
"Queen - Elizabeth,, almıştır. 19 33 \'C 

1934 programlanndan be kruvazor 
bu sene filoya iltihak edeceklerdir. 

Deniz üslerinin 
takviyesi 

Amiralliğin dikkati aynı zamanda U• 

zak deniz üslerinin takviyesi hususuna 
da çevrilmiştir. Baş lord bu husus~& 

meclise şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Singapur üssün:in ıslahı faaliyeti 
memnuniyet verici bir surette ilerle • 
mektedir: burada büyük harp gemileri
nin istifade ettikleir kolaylıklar yüzde 
50 artmış olacaktır.,, 

("Le Tempı,, gazetesinde Edmond 
D ela&'enin ya211ından). 

n:r lngniz zırhlı.nn(ln tawareye 
tmda}ı.t~ 
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-114-
rarihi macera Ve a~k r~m·H~I Yazan: (Va - NG) 

Yorgunluklar, he.vecanlar neticesi derin 
bir uykuya daldım. Gece yarısı bir temas 

neticesinde heyecanla uyandım 
Gegen kısımlarm hutasası kısmı sabaha kalsın. Yatalım?. dedi. 
Bin türlü entrikalardan sonra) Gi. Ben: 
ridlileriıi de Giridi 11whasaraya gc- - Çok isabet olur! • dedim .• Zira 
len Türklerin de elinclcn kurtuluyo. fazla içtik. 
nız. Şimdi, ltalyaya doğrıı yol al- Osman gülerek: 
,, lktaytz. Bindiğimiz gemide altı - Cidden fazla içtik. Herkes oda. 
taoo müstesna oariyc ile altı tane sında uslu uslu yatsın. 'Kimse kama. 
f evl:.a.lcide köle var. Qnlar da, biz de rasını şaşırmasın. 

zcımamn papasıM gidiyoru::. Şimdi Böyle söyliyerek, barondan aldığı 
bir o/et sofrası ba§tııdayız. ıınahtarlarla, bütün kapılan kilitledi. 

"' 11o .ı,. Ayda, ona: 

Çok geçmeden daha içildi. Meclis, - Hay gidi Ttirk ... Ne kadar kıs-
daha kıvamını buldu. Kaptan ihtiyar kançsın! Fakat şimdi hıristiyaruun, hı
bir adamdı. Gemiyi selamete çıkar. ristiyanlar arasında bulunuyorsun. 
mak için çok uğraşmış. Pek yorul. Hele Avrupaya seyahat ediyoruz. Bu 

muş. 

"- İstedikleri bir şey vcrsa emret. 
sinler. Sevgili misafirlerimizi ağırla. 

mak boynumuzun borcudur:" diye ha 
ber yolladı. 

Ve yatmak müsaadesini istedi. 
Biz ona cevab verdik: 

lizım -değil, Eğer icab edc~ee ·-haber 
yolladı • . 

Ve yatmak müsaaaes1ni istedi. 
Biz ona cevab verdik: 

- Hayır teşekkür ederiz. Bir şey 
lazım değil. Eğer icab ederse haber 
yollarız . . 

Hatta barona da dönerek: 
- Siz de fazla rahatsız olmayın. 

Yatın •.• 
Herhalde yarın vazifeniz olacaktır. 

Onda kusur etmemelisiniz 

Adam, bu sözlerden belki de bir e
mir manası çıkararak, kalktı, gitti. 

.Şimdi artık biz bize kalmıştık. Kö. 

lelere ve cariyelere, bol bol ~arap ik
ram ediyorduk. lçkiyi içtikçe onların 

ha1lcrindcn bir mahmuı-laııma oluyor. 
du. Açılıp saçılıyorlardr. Yalnız mad. 
deten değil, manen de ... 

- · Hayır! Teşekkür ederiz. Bir şey· 
:!f epsi de, demin beğendiğimiz S'U'I 

saçlı kıza me!tundu belli ... Ona baka. 
rıık içiyorlardı. 

Kaptanın bile bizden emir istemesi, 
bir işaretimiz üzerine baronun kalkıp 

gitmesi, kölelerle cariyelere, bizim bu 
gemi mukadderatı üzerinde ne derece 

nafiz olduğumuzu göstermişti. Esasen, 

Giridden geldikleri için, onlar da Os. 
manın mucizelerinden haberdardılar 
§Üphcsiz ... 

Bir müddet daha içtikten sonra, Os
man kölelere: 

- Haydi, siz gidin yatın! _ diye e. 
mir v~di. 

Artık genç kadınlarla baş başaydık. 
Onlarla konuştuk. Sarı saçlısı Ayda ts. 
mindc lııveçli kadınmış. Bırçok yerle. 
re esir di.ffUJlüş. Nihayet döne dolaşa 
bu gemiye gelmiş. Gülüşü, konuşuşu 

ile bütün öteki kadınlara tefevvuk e
diyordu. Herkes kendi gördüklerini an 

!atıyordu. Faakt onun gördükleri an

latmakla bitmiyordu. 
Nihayet, Osman: 
- Haydi artık konuşmanın öteki 

zihniyet orada sökmez! • diyordu. 
- Ben, her şeyden evvel, Osmanlı 

saraylarının mahsulüyüm. Kadınlar 
ve erkekler arasındaki irtibat kesil. 
melidir! 

Lfttife şeklinde söylediği bu sözlerin 
özünde biraz r.iddiyet vardı. 

Kadınlar odalarına çekildiler. ~ 
man, onların da üzerlcrine kapıyı ki. 
litledi. 

- Biw emanetsiniz. Sizi sapasağ
lam papa hazretlerine te:3lim etmek 
vazifesiyle mükellefiz! • dedi. 
Baş başa kaldığımız zaman, ben o. 

na şu ihtarda bulundum: 
- Aman Osman! Senin bu hare. 

kctlerini beğenmiyorum. Herhalde bir 
takım fasit fikirlerin var. Sakın ha. 
Sonra ipliğimiz pazara çıkar. Mahut 
manastır hadisesini biliyorfıun. Postu. 
muzu zor kurtardık. Kendini zaptet. 
Nefsine hi.kim ol. 

Osman: 
- Sen müsterih ol. 
- Müsterih olmam için bir çare 

vardır. 

- Nedir o? 
- Bak ben senin lalantm. Senin bu 

dünyada biricik sadık adamınım. 
- Öylesin. Eksik olma. 
- Senden bir §ey istiyeceğim. 
- lste. 
- Fakat reddetmiyeceğine dair ön_ 

ceden söz vereceksin. 
- Veriyorum işte. 
- On iki anahtarı bana teslim et. 

Kölcl~rle cariyelerin zaptı rabtı bana 
mevdu kalsın. 

Osman, bu teklif ime karşı hiçbir i
tiraz yükseltmedi. Ki.ilçeleri bana u
zattı. 

- İstediğin bu kadar mı? 
- Teşekkür ederim, çocuğum. Doğ. 

rusu, ancak bu sayede rah~t bir uyku 
uyuyabileceğim ... 

Odama çekildim. 
Penceremi açtım. Küfür küfür bir 

rüzgar esiyordu. Rahat bir uykuya 
daldım. Manastırda geçirdiğimiz he. 
yecanlar, bir taraftan papaslara, bir 
taraftan Türklere yakalnmk tehlike. 
si. sonra zavallı Aye.~ciğ n uğradığı 

f eliı.kctli akıbet sinirlerimi yormuş bL 
tirınişti. Horul horul uyumağa başla
dım. 

L!tdn uykumun arasında bir temas 
hissederek uyandım. 

(Devamı var) 

Haber, okuyucuıan •ruında tıtr 

fıkra mtısabakam açmqtır. Glhıderl. 

Jecek fıkralarm kısa ve hJç olmaza& 
az tşttılmf§ oımuı 11.zımdır. . 

Fıkralar, g!Snderenlertn imzalan 
yahut mUstear adlarile ne;ıredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

en iyilerinden be§\ne muhtelif ve kıy. 
metil hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 

ı· 
Rekor 

İki otomobil fabrikatörü konu~uyor -
lardı. Biri anlatıyordu: 

- Benim fabrikamda İ§ler o kadar 

çabuk yapılır ki, ilk parçası bir amele
nin eline geçtikten bir ıaat beş dakika 

sonra fabrikanın kapısından otomobil 
hazır olarak çıkar. 

Bunun üzerine öteki fabrikatör gU • 

lümsedi ve: 

- Bu bir şey mi? dedi. Benim fabri
kamda işler daha çabuk göı(ilür. İlk par 

çası bir amelenin eline geçtikten bir saat 
beş dakika sonra otomobil caddede bir 
adam çiğner .. 

F.KlNT 
Bahklar niçin 
konu!!Şmaz 

- Bana balıklann niçin konuşma -
dıklarını izah edebilir misin? 

- Bunu bilmiyecek ne var? 
- Suyun içinde siz konuşabilir mi -

siniz?. 

KENAN 
Çatıatacaktım 

ama .• 
- Hoca camide vazederken, bir kim 

ıe sadaka vereceği zaman 70 ~ytan mu
sallat olur, ıayet vermeye muvaffak o • 

lursa şeytanın yetimişi de çatlar de • 
mesi üzerine cemaatten biri hemen kal
kıp civarda bulunan evine gider. Bir 

miktar erzak alarak :::!:>Idan çıkacağı 

esnada karısı görür, kendin yiyecek 
bul.dun da bir de fukaraya erzak götü -

I':.iyo1'un diyerek elindekileri kapıp ko. 
caımı kapı dışarı eder. 

Adamcağız, meyusen camiye avdet 
ettiğinde vaiz sorar: 

- Galiba 70 şeytanı çatlattın 1 
Beriki mahzun bir tavırla: 

- Çatlatacaktım amma anaları kapı. 
da yeti~ti, elimdekileri aldı, cevabında 
bulunur. 

NECDET 

Tersine dikmiş 
Bir köyden olan iki deli kasabanın 

minaresini çalmağa karar verir ve gece 
i~ baıtarlar. Kazma gürültüsünden 

bekçilerin h:ıberi olur. Ve bunları ya -
kalayıp ertesi gün m:.iftünün divanına 

çıkarırlar. Bunların deli olduğunu an • 
lryın müftü: 

- Tohumun.dan verin de kendileri 
de yetiştirsin. 

ifademe bunlara biraz havuç tohu _ 
mu veri. Deliler sevinerek en iyi tarla • 
ya ekerler. Bir iki ay sonra biri: 

- Arkadaş minare çıkmadan ıunları 
taksim edelim, herkes malını sulasın, 

budasm, hem istediği yere diksin. diye 
birini çekcrki yarım metre bir havuç .. 

- Arkadaş, herif tamamen doğru 

vermiş amma, biz tersine ekmişiz. 
Lutfi Gurdal 

Kibar hırsız - Siyah 

97 - Oayet acele hareket etmek ıazım. 
dı. ÇUnkU vakit bir hayli ilerleml§U. Odaya 
girdJ. He11ey bıraktığı glbıydl. Çekcıece hAll 
acık duruyordu. Klğ!Uar yerlerine kondu. 
Fakat gtzU çekmeceli kapamak l!zımdıl Bu 
bpağt ftleten dlltmeyi nuıl bulmalı? 

98 Birdenbire odadaki bUtun ışıklar 
Yandı. Kara Jölge elra!m& bakındı. Hiç kim 

sc yok! nu da ne demek? Kaçmağa tıı:ı.zırlıu 
dı fakat l::lr ses onu olduğu yere mıhladı 

Kapının perdesi 0)1l&ml§ ve tabancalr bir 
el aralıktan çıkmıştı. Sert bir ses duyuldu: 

- Aımrldamaym yoksa m&hvolurııunuz! 
D9 - rerde aralanmış ve traklr bir 

adam, gözlerinde zalim bir bakışla !çeriye 
gtrmlıtı. Dudaklarmda iaUhzalı blr te!JeııaUm 
le: 

- Merhaba! 
Dc<ll ve yavaşça odanm orta.'llna kadar 

yUrUd!ı. Kara gölge, gizil çekmeceyi tam vak 
tinde kapaclıtı için ııeviniyordu. Fakat vaz.i 
yeti ne de ola& Umltslzdl. 

100 - Odayı kısa bir aeı;sizlik sardı. 

Baron :-:öy!eld, yll7.ü maakell olan bu garip 
adamı aüı.mefe ba~ladı. Kara gölgeye ıelln 
ce, Umltııizliğl blran içinde zail olmuıtu, 

Y uan :_Korla .uıbıan Nakleden: ta. 

Genç kad~n kocasının sorduğu suallere 
cevap veremiyor, kızarıp ttt.rlyordo 

Sanki fac~anrn azametini idrak ede - { 
miyordu. ~man zaman vücudunda tit. 
remeler oluyordu. Patris, bir aralık ha. 
§UU kaldırdı, kanıma baktr. Sonra, sor
du: 

- Gerdanlrğrn nerede? 
Dominik artrk hiçbir §eye ehemmiyet 

vermiyen bir ıesle ocvap .verdi: 
- Çalınmış olacak.. Her halde onu 

boynumdan koparırlarken olmuştur 

bunlar ... 
Ve boynundaki yara, tırmık izlerini 

gösterdi. Patris haşyetle sordu: 
- Çalındı ha.. Bunu yalnız şoför ... 

Jülo denilen herif yapabilir.. Demek 
oydu! .. 

Dominik Jiddetle itiraz etti: 
-Hayır .. Hayır olamaz, imkanı yok. 

Vakıa birkaç defa bana doğru gelirken 
gördüm .. Lakin hiçbir zaman bana yak- . 
taşamadı. Her seferinde geri itildi. E. 
minim o değil!.. 

Dominik, sanki kendisin de ikna et. 
mek ister gibi, •:.imitsiz çığlıklarla konu 
şuyordu. Patris gözlerini kansının göz. 
lerine dikti. Boğuk bir sesle: 

- Onun olmasını tercih ederdim, de
di, zira, o değilse baıkaııdır. Ya Antu
an ... Ya Ripr .. 

Genç kadının gözlerinden bir bulut 
geçer gibi oldu: 

- Hayır.. Onlar da değil.. Sesin 
Patriı .. ·Yalnız sen! .. 

Bir e:.ikut oldu. Sonra Patris zahiren 
sakin bir hal ile karısına yaklaJtı, ona 
eğildi ve alçak bir sesle: 

· - İyi hatırla, dedi, bilmek istiyo • 
rum .. Her halde hatırlaman lazım .. Bir 
adam ıeni kollanna aldı .. Ağzı ağzına 

değdi .. Sonra ... Sana malik oldu .. Dü • 
şün.. Bu adamı tanımamaklığın ola -
maz ... Bilmek istiyorum.. Cevap ver .. 

Ve Patris kendi kendini bile isyana 
sevkoden teferrüata kadar vararak ka
rısını, müthi§ bir istintaka koyuldu .. 
Sorduğu suallerden büyük bir istırap 
duyuyor, fakat bu istrrabın hakikate 
varmak için olduğunu anlıyor, israr 
ediyordu. Dominik bu iğrenç suallere 
karıı ne diyeceğini bilemiyordu, uta • 
ruyordu, titriyordu. Nihayet: 

- Patris, dedi, rica ederim .. Neden 
''bizi,, iıkenceye koyuyorsun 1 Bu yap. 
tığın ;ey müthi§tir. Yarabbi ne kabus 1 
Sus I Konuşma! Dayananuyacağım !. ... 
Çıldıracağım! Susalım .. 

Ve sustular .. Lakin bu sükut, ağır, 
heyecan, şüphe, tiksinti dolu bir sil • 
kuttu .. Dakikalar geçiyordu ve yavaş 
yava~ Dominik ı::-ecenin yorgunluğu, 
heyecanları ile bitap, uykuya daldı. 

Patris bir türlü uyuyamıyordu. Göz • 
leri apaçık, bakışlan boş, odada dola • 
ııyordu. Şimdi artık sabah ta olmuı • 
tu. Zaman zaman, pencereden, Parisin 
muhtelif manzaralarına bakıyor, bazan 
da uyuyan karısına dönüyor, bir koltu
ğa yığılmış. boynu bükük, ağzı yarı a
çık Dominik için "nasıl uyur, uyuya • 
biliyor,, diye düşünüyordu. 

Bununla beraber onun, da heyecanı 

azalmıştı. Yorgunluk onu da bitirmiş • 
ti. · Şimdi artık sakin düşünebilirdi. Bir 
tahkikat yapıldığı takdirde, çayırdaki 

rezalete i~ tirak ettiklerinin meydana 
çıkmamasını temin için alınacak tedbir-

centilmen 
t ·too 

çUnkU karşımndakl adamın a.rkumdan hlc 
beklemediği bir yardımcı görUnmU~tU. Per 
denin arkamıd&ıı bir kadın çıkmı~tL B&§mda 
kalm bir tWbeDd w ela.de ipekli lU boyun 
atkışı vardı. 

101 - Jlaron kolunu indirerek tam ateB 
edeceği ııtrada, esraren~ kadın, boyun ıükı 
ıırnı onun ka!uma 1teı;irdi. Kara gölge de 

ler vardı ve alınması lazımdı. Patris .., g 
partımandan çıktı. Garaja indi. Otonı<>- ~~ 
bilindeki ıampanya §İ§elerini uydı.. ~ 

Be§ §İ§e kalmı§tı. Onları aldı, bit ~~ 
başka yere götürdü ... Otomobile döndlA 5_ 
Her tarafını yıkadı, toprak, kum izleri.. • 
ni kaybetti. Döndü, kansının odasın• ~ 
baktı. Dominik o yokken, uyanmı§, of" t:: 

talıktan yırtık elbiselerini kaldırını1r ~ 

kendisi de yıkanıru~ ve yatağına uzan• :: 
r;-

mııtı. :o 
Patris de yattı. Kimse onların bu ge

ce sokağa çıktıklarını ve sabahleyin e
ve döndüklerini bilmemeliydi. Hiç bit 
§ey, o gece yapdıklan faciayı if§a et -
memeli idi .. 

Şimdi, ikisi de geniş yatakta, biribir
lerini o kadar ok§adtklan bu yatakta. 
yanyana, hareketsiz, gözler açık, uzatl<' 2. 
mış yatıyorlar ve her zamanki tabii u • t;· 
yamı saatini bekliyorlar. O aaat gelin- l ~ 

1 

ce kalkacaklar, sanki gece, hiç bir ıef ~ 
olmamı§ gibi, gündelik hayatlarına bat ~ 

lıyacaklar.. ~ 

Konuımuyorlar. Artık biribrlerin• ~ 
söyliyccek bir §eyleri yok .• Hayatları • g 
nın sonuna kadar, bu müthiJ ıeyde1' tı
bahsetmiyecekler, ..fakat onun yıpratı .. ~ 
cı hatırası her zaman Üzerlerine lca' ıı;: 

nat gerecek, duramadn onlara kabuf ~ 
lar yaptacak, bu artık hayatlanna gir• ~ 
miştir, iyileımiyen bir hastalık gibL ~ 
huzuriyle dalına, ölüm saatine kadar 
hayatlarım zehirliyecek .. 

Sabah, gazetelerinden hiçbiri geceki 
hadiseye dair bir §ey yazmıyordu. Esa
sen yazamazlardı da. Zira, o saatte be~ 
ki de çoğu çıkmııtı. Fakat, öğle Uıet1 
çıkan gazeteler, ''son dakika,, baılığı ue 
ıu satırlan ne§rediyorlardı: 

"Bu sabah, Sen - Jermende, onnaO" 
da, "Yetil Çayır,, meyhanesi civanndlı 
bir kadın cesedi bulunmuıtur. Kadı1'ıil 
yeni öldüğü anlatılmıtbr. Tahkikat Y" 
pılmaktadır.,, 

TAHK T 
"Yeşil Çayır,, kır meyhanesi, ornıJ"' 

nın ortasında tariht ''Muette,, ıatoıuJ11 
giden yolun biraz ilerisinde i.di. 

Burası vaktiyle bit bekçi kulübesi idi· 
Feliks Dorlodu isminde birisi, burasıtıS 
alnuş. bir kırmeyhanesi haline sokmu~ • 
tu. Ötesine, berisine küçük kameriye • 
ler yapmış, geniş ve ağaçlarla dolu bah
çeyi, aşıkların randevusu haline koya .. 
rak "Yeşil Çayır,, ın muvaffakıyetini te

min etmişti. 
Yaz mevsimlerinde burası lebale1' 

dolardı. Zevk ve sefahat alemin.de do -
laşanlar, maçları olmıyan siyah ve be ' 
yaz boksörler, tayyareciler, spor tıl~ 
raklıları, garip huylan olan delikanlı ' 
lar ve yaşlılar, genç, daha az genç -;e 
heyecan pe§inde koşan kadınlar he1' 
buraya gelirlerdi. 

Kır meyhanesinin hususiyetlerinde1' 
biri de, çayınn ortasında numara hali~· 
de çok serbest danslann yapılmaaı id1

• 

Bu çayır, aaıl meyhaneden, elli altrnJt 
metre kadar ilerde bulunuyordu, sahi
bi, masaları, ağaçların arasına, kame~ 
yetere dağıtmıştı. Böylece, çayır tab11 

bir sahne halin.de kaltnIJtı. Bu çaY1' 

sahnesi de, yüksek ağaçlann arastf\' 
koyduğu mai elektrik lambalariyle ay' 
dınlanrrdı. (Devamı var) 

101 

bir sıçrayı,ta tlzerlne atılarak 

cllnri'!n aldı. Vaziyet tamamile 

ı.:ara gölge naziklne bir tavrıa: 

- TcııekkUr ederim madam, dedi. sızdtP 
ıııı' §Uradakl perdelerin Uzerindc gördU~Uın 1)1 

donları istemek nczakctaizllğtnde buıuııtı 
lir miyim? Evet, iıte bu kordonlar •• 
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30R 
!ılın Olarak Brcnöz sokağına doğru yol
landı. 

Daha dışarıya çıkar çıkmaz, rahip 
Parfe Gulara rastgeldi. Rahip, bir tek 
kelime söylemeden, hiçbir İ§aret yapma 
dan Akuavivanın yanından geçti, ve o 
zaman §U hadise vukubuklu: 

Akuaviva, Kokeron sokağına geliyor 
du. Bu sırada, her taraftan, dev cüsseli 
k~vv.etli rahipler 9kmağa ba~la1ı. öyle 
kı, bıraz ısonra, Akuaviva bir düzüne ka 

dar rahibin sıkı muhafazası altında, hiç 
bunun farkında değ1lmiş gibi bir tavır 
takınarak kendi manastrnna geldi~ 

Depcrnona gelince, o, Janın kenıdilc
rini·ihbar için Luvr sarayına gittiğini 
zannetti. Bunun için Grönel sokağını 

takiben ileriye doğru atıldı. Sentonorc 
sokağının köşesine geldikleri zaman, bi
risi, aradıkları adamın Trauar istikame· 
tine doğru dört nala gitt=ğini söyledi. 

Depcrnon derhal istikametini 
değiştirdi. Fakat iki ldakika daha kay
betml~ti. 

Trauar sokağında jandarma kuman
danı Növiyle karşılaştılar. Növi yirmi 
ısUvarinin başında Luvrdan geliyordu. 

Buhda tekrar tevakkuf eıdildi, izahat 
Verildi. Jandarma kumandanı, müthiş 
haydut yiğit Janın ölmediğini haber a
!1~ca kudurmuşa döndü ve Depernona 
ıltıhak etmeğe karar verdi. 

Leonora Galigay doğru evine dön
lllÜ§tü. Konçiniyi oraıda buldu ve mese
leyi anlattı. Konçini deheştinden mos· 
ınor kesilmi§ti. Fakat sürati intikal ıahi
')i bir insan olduğu için Depernon gibi 
Yaktini boşu boşuna geçirmedi. Derhıll 
tide mevcut on adamını topladı. 

Bu adamlar, atları alelkele eğerler
lerken, karı koca da glSrllşUyorlardı. Le 
?0 ora ayanı hayret bir soğuk kanlılıkla 
ızahatta bulundu: • 
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- Kral Luvrdan çıkmıştır. Binaena
leyh yiğit Jan da §imdi ona yctişmeğe 
çahşryor. İki mesele vardır: Ya Jan 
vaktinde yetişerek ona ihbaratta bulu
nacak v~yahud da geç kalacaktır. Eğer 
geç kalırsa, biz vaziyete hakimiz .• Onu 
kralın katliyle itham ederiz. Yakalatı
rız ve idanıa mahkum ettiririz. 

Büyük bir dikkatle dinliyen Konçinf 
:5oluyarak sordu: 

- Evet ama! Ya vaktinde yetişirse? 
Leonora harikulade bir enerjiyle ce

vap verdi: 

- O zaman daha bUyük bir şiddetle 
itham ederiz, Depernona ayni şeyleri 

söylemesini tenbih et, Janm, ahırlara 
girdiğini teyit edecek şahitler buluruz. 
O, nasılsa mahvolacaktır. 

Konçini sevinç ve heyecanla bağırdı: 
- Hakkm var 1 Bu sayede biz kurtu

lur hem de bir taşla iki kuş vurmuş olu
ruz! .. Cidden zekanın hayranıyırr.. 

- Katlin se'bebine gelince: Kıskanç
lık .• Anlıyorsun ya Konçini? .. Zaten kıs 
kançlık yüzünden bir defa daha kralın 
şahsrna kasdetmek teşebbüsümic bulun
muştu: 

Bu ıözler zalim bir şiddetle söylen
mişti. Leonora onu aşk ve heyecanla 
kucaklİyarak tatlı bir sesle ilave etti: 

- Git Konçinocuğum t Tedbirli hare-
ket et, hepimizi kurtaracaksın. 

Konçini kendinden emin bir tavırla: 
- Merak etme 1 
Diye bağırdı ve sokağa fırladıktan 

sonra atına atlayarak adamlarile birlik
te, dörtnala uzaklaştı. 

Evi, Trauar sokağının yanında bulun 
duğu fç:n. Konçini bir iki dakika içinde 
oraya. geldi ve Janın takip ettiği istika
met hakkında izahat almak iç:n durmu1 
olan Depernonla Növiyi orada buldu. 
Tabii derhal onlara iltihak etti. 
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Depernonun gözlerinde bir bevinç 
kıvılcımı parladı. Kendisine kat'iyyen 
iatemeğe cesaret edemiyeceği şeyler tek 
lif diliyordu. Maamafih bunu yüzünden 
hiç belli etme:Ii ve sadece şöyle dedi: 

- Evet bu teklifler bana makul gö
rünüyor 1 •• Majeste benden ne hizmet
ler bekliyor? 

- Evvela, meclisten, kral tarafından 
gösterilen şartlardan hiçbirisine tabi ol
madan, valde kraliçeye niyabet vermesi 
ni istemek. 

Akuaviva soğuk bir tavırla: 
- Bu iş ancak zorla halledilebilir, iş

te bu kadar. 

Depernon sinsi bir tebessümle elini 
kılrcınrn kapzasma vurdu: 

- Çok güzel, dedi. Hassa alayından 
iki tabur ve yüz kadar kendi muhafı· 
zımla, bu baylardan istenilen feyi elde 
edeceğime emin olabilirsiniz. Onlarla 
nasıl konuşu!ması lazım geldiğini bili
yorum. Vakit geldiği zaman kraliçenin 
emri icra edilecektir. 

Kısa bir sükut devresi geçti. Leono
ra yavaşça gülümsiyerek Akuavivaya 
baktı. Rahip de korkunç bir soğuk kan
lılıkla: 

- Vakit gelmiştir, mösyö, dedi. 
Depemon bembeyaz kesilerek bir-

denbire yerinden sıçradı ve kekeledi: 
- Kral?. 
- Fakat bu, ancak meclisin elindedir 
Akuaviva ayni korkunç sükfınetile 

cevap verdi: 

- Kral da tebealarının en ehemmi· 
yetsizi gibi fanidir mösyö. 

Bir mü:ldet durdu ve devaın etti: 
- Bu anda, kral, ırabısm<t. ft mu

hafızsız olarak Luvrdan çıkmaktadır. 

Kral Sen Jermene gitmektedir. Atlarına. 
su verilmemiştir .. Belki de kuvvetli iç· ı' 
kiler verilmştir .. iyice bilmiyorum. 

Nazarile Galigayı isticvap etti: O da 
hafif bir tebessümle: 

- Zannediyorum ki lüzumundan 
fazla içmişler. 

- Öyle mi madam? .. Ha öyle ya, bu 
hadiseyi zaten - takdir ettiğim büyük 
bir liyakat ve cesaretle - siz hazırladı· 
nız. Binaenaleyh neler vuku bulacağını 
düke anlatınız. 

Leonora, rahibinkinden farksız bir so 
ğuk kanlılıkla: 

- Gayet basit dedi. Atlar bir miid· 
det hali tabiide yürüyeceklerdir. Fakat 
bundan sonra içt:kleri kuvvetli likörler 
tesirini gösterecektir. Arabacı atlarını 

zaptedemiyecektir. Atlar da, arabayı 
ilk maniada parçalayacaklardır.. Belki 
de, yan tarafta, oldukça derin olan ça• 
yın içine yuvarlayacaklar. 

Yiğit Jan bütün dehşet ve hiddctile 
doğrularak içinden kükredi: 

- Ah! Alçak katiller! .. 

Bir saniye, i~eriye ıirip ?ükle ~ahibi 
katletmeyi düşürııdü. Bu şekıl kendı mah 
vına sebeb olur fakat kralı kurtaramaz• 

dı. Ve bu anda yegane düşüncesi suikaıs• 
din önünü almaktı. Bereket derhal so
kuk kanhhğmr topladı ve şöyle ıdüşün· 

dü: 
- Kral Luvrdan çıkıyor .. Atlar bir 

müddet rahat yürüyeceklerdir. Bu al• 
çakça suikasde mani olmak.içi~ belki de 
vaktinde yetişebilirim!.. Gıdelım 1•• 

Ve artık fazla düşünmeden, <lerhal 

dışarıya fırhyarak bir kasırga gibi mer
divenleri inmeğe başladı. Hafızası iyiy
di ve takip edeceği yolu biliyordu Esa

sen hafızası kuvvetli olmasaydı, bu kar 
makarışık koridorlardan çıkmak hayli 
güç meseleydi. 

Ne yapacağını henüz bilmiyordu. Gi
delim! diye karar vcrtdi ve iıtc gidiyor· 
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du. ~aen Jçoııınıyordu. 14lilmıı vui
yetJerde yaptığı gibl. kendilinı hu u
sun ve ~evik ıdrmlar1- JU"110rcJıı. 

Sltratle bahçeye girdi. Xonsbıin1ıı f.· 
duplamu aklma ıetirmiyoılclu. A)'tll 
~da, ı>epemonuıı Jrendkini ya~t 
~ 1$fn belki fU anda emir verdiiitü 
dı clOtOnnıDfardu. O ançak ıu.ız .. , Jler· 
tlyin babaımı dUtilnDyordu. 

IC•pdtn l:akk19 adım, beride. Leoııo
ranm arabası yanında, Ro'ktay, Lonvtı 
vı KP,t91t pblapyor, 1ü1Utii1orwdı. 

Y\ltt Jın AP•Yt dofru. y\ir\\fken, 
""t~f•ffflatl ıö.tdtn lragırmaıgııtı. Nt 
YltJMCltın. 1'11'0... JsaJırJaıtımnıı«ai•~ 
"11-'ttik. At1'nn bafl4rmdaıı tut.ıı 
1'tftttninm ı41"'1amıl ıöıilııçe, ıı~ 
biJ film' ı'14i a 

- Mademki, Xonpu krelı Jeade•u 
1"'79rı biç olıMJM adan k1'b lmrttr
am I 

Vı bayle mınldanuılt lderltal ittika· 
ıa.ttiai 4-itttif4i ve lü.ç bir 9eydeıı ıUp
hıl ..... ,eıı ut pacı d•lnı ,UritclG. 
~ynl AIMaÜ 1m uıta göıilylı atlan 
tetkik etti. ltolNJm '" Ol\f tn i)'fai cip 
W 16rUnclO. 

ttı 11ilsallı Mr•eaWre Janr aralann• 
t!a gördOler, hayret ve ldehtetleri o ka-
dar bllyUJıtil lri dilleri tutulclu. )anın 

yibiintlı lcorlnınç bir if ıde buluadutu 
halde sWtbnıUyordu. 1 

- Bu ata lhtiyaCDll .er .. Onu atı,e. 
rual 

Dtdl 9' •J'fti HJMncla "" 1'ir 1ıar .. 
ı.tlt •• ltilsinl•rini ~Qtayın eliıt
Clea sekenJır. a,.U c1erecedı sert bir itli" 
le onu blrlllt U. 8tlJ9 JUVRJtdı. 

!tokta,. aıa.ata •fladı: 
- Hey! Köpek! Serseri! 
9ynoela Loanl ela hraber bqmh· 

Jarı 

- Cchermeııı ıeraeriai! Vqwer! öl
ınemtıı 
Jın diJıinler\ tapl,rlç~, onl"m U• 

rcketl•rini ıde ıöıd'1l ka1mm1ordq. 
Kıb5k~ıv ~~JcqıclerPıe vatdt \mallma
dı. GUr tef ile bağırdı: 

- Llyı~ oldujqııqı tekilde terbiye. 
ni.zi vermeğe vaktim müsait delll ~ 
dilik baınwıt~ ~ifa ıdiaia. 

Ve ıeıriyı clönmefı ltbum girmeden, 
•Y•inu bif yıldırım ıfiratllı l1te tletru 
urattı. Ayni .zamanda botta kalaft yum
ruğunu tdı MY11rdu. Bu lld laareı.et ay· 

ni ıımanda, lyJı l>Uyük btr ıtlrat!e ya· 
pılmıştı ki, iki asil.zade kımıldayacak 

ftlclt bulamadılar. 

Tekmeyi gölttlntln ortaaıqa 7lyen 
Eyneı biru 8teye pkılarak kan tUkür· 
mete baıladr. Lonval ise, senesine y~di-
11 mUtltit bir fUmrukla yere yuvarlan· 
dı ve kımıldamadı. 

Bu arılık, Rok~y pıüthit 1ciP ve 14· 
netler yağdırarak a~&a Jralktyotdu. 
Bütün bunlar ıayanı hayret bir ıUratle 

vukul)ulmQ9tu. Jan derin therlndeydi. 
Uza~~n ulu7vak f8klatınai• corsaret 
edemiyen Roktaya aldırmadan kapıya 
yollanıyordq, 

Taoı \nı ıtıd•. t>U\E Dcp•rn<>n, l."wa· 
viva LcQnQrt Galtıay ve ceni Kal\dal 
bina~ın kapısında görUndOler, (iözleri 
euıha Velf eçr o\tqyan Jtll bqnlan 
ıOfdU y\\lijndt mUstelııi ve ayni. ı~
manda korkunç bir tebe&1Um belttdı. 

Dülç ıtır aeıile bağırdı: 

- Yakalayın~. Jtapı,ı ka.,_ym!. 
Ro1ltay da bir tevki t1bii1tc 'ff d4:htet 

içinde te1'ıula4- : 
- Y•kalayın! .• galltfı ~ql •• 
Ve no yıptıimm pe1' de fadcm4a ol-

madın •il •tla ntvor, tısnyw, --~ 
•emadiJtla bllmf-'": 
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- Yakalayın r .. Yakalayın. 
Jan ortılılr çınlatan bir kahkaha at· 

• ve eliyle sarff bir ıellın yaparak: 
- ~ Jrahlmız r 
?>iye kükredi ve atının lki bölrUne 

lndirdili mUtltit bir mahmur darbeıile 
ıtır kalft'la ıtbl kapıdan resti. 

Binanın bprsı önUnde, babasının kor 
Jrunç bıkıJlan kartısmda ltandal .. $ı· 
nı baırnr yoluyor, tekrarlıyordu: 

-Çok geç!.. 
Hiddetinden çılgın bir hale &elen De

pemon bağır'dı: 
- Blyle aenuilerf huıuat apartıma· 

nma getirmen eenln ne abdal genç oldu 
tunu peklll g8steriyor. 

- Fakat babacı&ım ıf.z bana ~yledl
niz ki ... 

DUk hidd,tıe t<S.zflilO kesti: 

- s"' r .• perlıal od•n• di\n ve beııim 
ınüsaa4em oımac;1ap 4ıpnya ~kqla ! 

Kandal hiç ıeı çıkanna'dı. Askerce 
aellmladı ve hid•etıl adımlarla oradap 
uzaklaıtı. 

Akuaviv• b\l 1&hnep. hl$ •el $•ka.r· 
madan. mutat sükdneti ve yU.zilnde bil· 
yük bir istihfaf if ad esile ıeyretmittl. 

ıeonorı lsıra7l• rahibe ve dUkc:, tailm
ıııalı ni!z-rlar ıtfedi)"ordı.ı. Yil.zU blru 
ıoluktQ. 'Buııa ratqıen, ııakil\ blr sesle 
töyle dedi: 

- GeliıUJ, mulıtcnm pcdor.. Bö1le 
hoı ıaıkınlıkla kaybe•eçek vqtimiz 
yok. 
4~vivı lıep ıypl ••~in 1ıtU7te 'IU· 

di ve yavaı ıesle: 

._ lloııi tı\OrQ ttıafYiıı ~ d..U. 
lii~ vt~1' kıybotıne\!'n ıi~· 

~011ore ~•rtr t:tıD~~i, Hafif bir blı 
apnU,, ayni AIQIJ\~ rahibi YI dfWl 
··~dt, ~" htıf ~~ .tn '" 
vakur a~la uabttıN ~iN ~ 

dü ve Uç asilzadenin acınacak hallerilo 
metıul olmac14n emir verdi: 

- Eve! .. J)(Şrt ııala t ' . 
Bu mllddet .zarfında Akuıviva q. 

etrafta f!lphe '1yandırma~k içill, hür
metkar bir t•vırlı ve yerlere kadar, dU· 
kün önünde eğildi ve mutat tatlı sesile 
fiyJ• detl: 

- DeU mfılnb, dUk?.. Soğuk kan· 
blıfın ve lntl~at ıiiratinin misallerini 
biı lladmdan ahnıa hi~ olmazsa!.. der
hal •ti binin " her ne pahasına olursa 
oltun bu deltkanbyJ yakalayın. Abl 
takdirde lıepimiz mahvolacığıı. 

Depernen kendi lrafaama bir yumruk 
indtnrelr: 

- Hakkını• var 1 
Diye mmldandı ve ileriye dolru 

atılarak ltafırdı: 

- l\tlanıu.za l>iniq baylar!.. Çal>ukl. 
Buradan ~kan haydut yiğit Jan<tır ı., 
Onu heme bahaama olursa olıun, diri 
vı ya H!U olarak yakalamak llamdtr ! • 

Ve her taraftan, zabitler, uker vı 
muhafqlar lwımakahflk Mr 1talde kotu• 
pnlı te1'rtrı.,..lartb ı 

- Yifit Jan ı.. Buradan çıkan yiğlf 
ı.uuır .. 

Pakat Depernon o z1tn4Da ~dar bet 
dakika lrarbftmt.tl. e)dufu yerde du· 
ran Akuavlva bu karmabngık kOJ\lt
ıaaı.rı, tatlı n mQdeddl~ nuarlaril• 
ıeyrediyordu. 

Bira• IQ!l~. eırıfttn kotıı~r nlba 
yeı topltııdt ve Oeg~mCNt. cm ac!af 
zabit ve aallJadeylt @rt na1I 4'!anya 

fırltck. ' 
Fakat Mf idaldA ~ ka'bc~ 1 

DW.Uıı kafllaüıt at•ıqp ~ tltftrl 
bprdan ,msıca, 4hav\vl.. ıııuto.uaıuı 
batlıtmı stıı•rin• ~~ sekti. kollan 
m 181iUn4'e bvuttuıcl\I. V • iW bik-
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.,!tADYO 
lSTAllı"BUL: 

b l8,30 koııterana: Kutlay cemJyetf namına 
ILYllJı ŞUktue Nlhııl, 19,80 konteraııa, Emt. 

ııöntt halkevt neırtyat kolu namına Nusrat 
Sata, 20 Batma ''e arkada,ları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 Cemal 
l{&rnu ve arkadaşları, tarafından Türk mu 
Bikim ve halk f&rkılag, (saat ayan), 21,1(; 
radyo tonik temııil (Marut), 22,15 ajana ve 
boraa haberleri, ve ertesi g<InUn programa 
22,30 pl&kla sololar, opera ve operet parçala 
rı' 23 ııon. 

\'lYA:SA: 

18,30 ltalyan prkılan, piyano kon3erl, 
lD,05 karı§ık yıı.yuı, 20,45 konser, 21,45 eğlen 
ceıı aaJuıeler, 22.~ konuıma, 23,15 haberler 
hava vesaire, 23,25 eğlenceli konser. 
~Şn:: 

l!,05 dans pl~kları, 19,25 koro konseri, 
20,20 gramofon, 20,50 plyea, 22,20 orkestra 
konseri, 22,50 haberler, 23,10 konser, 3,45 
ko.ııteranı, 4,05 çingene orkeıtruı, ı.ıo *>n 
haberler. 
~Uıcuş: 

19,0:> gramofon, 20, kon!erana, 20,20 man 
doıı.n konae:i, 21,35 senfonik konaer, 23,20 
lraınofonla gece konseri, 23,!50 tranaısca n 
atırıanca haberler, 24 aon haberler. 
1'.\fttSı 

18,0!S hafif ınwılkl, 19,05 mwıUU konutma 
il, 19,Z5 radyo ıahnelerf, haberler, spor, gra 
ll'lotou vesaire, :?t.~ eenfonik konaer, 23,35 
haberler, gramofon, hava, 
ltoMA.: 

18,20 danı musfklst, 18,66 kanfık yayın, 
21,4& kartflk musiki, 22,05 ors koıuıert, 22, 
35 uefeaU sazlar, konseri, 23,45 dau muaikl 
111, 

SINilllALAB 

BEYOCLU 
l!IAJCAT 
TUR& 
MJ:l.Q 
lP&a 

llA&AKTA 
YILDIZ 
SUMEll 

ı Prorrammı bfldirmemJıtlr 
ı Afk bandosu. Vonderbar 
ı Blldlrmemlfllr • 
ı OldUren Mb1r Lorel ~ 

dl çocuk lul'aiıan 
ı BUdirmemlfUr. 
ı NU f&rlmı. K!ktmavs 
ı Ta.r&abulba. Kırmızı de~ 

uıer çetesi 
ı Yeni Hatay. Sefiller. 
ı Nil ıarkısı 
ı Btldirmelftmlr. 
ı BUdirmelftmlr. 
ı Altın arayan ıımıar. HlD 

en.tan kabramanlan. 
llANVA.1' ı Cehennem aduı. ÖIUm 
(l:ül .t.torJ•) kervanı. Clnayet yolu. 
~ Cin&yet eeauı, Golem 

Dell kral, 

ISTANBUL 
ı Roma ate§ler içinde. LoreJ 

Hardl derteız arkad&§lar 
ı Blldlrmem1ftlr . 
ı Kallent. l'antoma 
ı öıtım fUU. ŞoberUn qkı 
ı t.ılv utırablan. Doktor 

mayo.u 
BAL& ı Damgalı bayduUar. ADtak 

UCakl Kemalbe)t) ya ve tıkenderun 
tayyare 

ŞAFAK 1 - Ealdmo, 2 - Denls 
Narlıkapı kızı J:ftalya komerl, 3 -

tamet tnauanan Rusya 
ıeyahatf. Yarm gündOZ 
aanatkA.r NNqlt, 

KADJKOY 
RAl..J: ı ölüm perfat. 

'tJSKlJDAR 
Nöbetçi Ecıaneler ua.s • Gönuı dedikoduıan 
Bu akıam ıehrln muhtelif aemUerlndeD nö K A R A G O M R O K · 

betçı olan eczaneler ıunlardır! AY 1 S&rqm karmeıı. DUDya 
l!:ınlnönllnde (Mehmet Klzım), Beyazatta _______ ha_v_adf_e1 _____ _ 

(Aaador), KQçUkpaurda (NecaU Ahmet), 
l!:Y1Jpte (Mwıta!a Arif), Şehremlnlnde (Ham 
dl), KaragUmrUkte (Art!), Samatyada (Rıd 
•azı), Şebzadebqmda (Hamdi), Akarayda 
(Şeref), Fenerde (HUaameddln), Alemdarda 
(Sırrı Rasim), Dakırköyde (lstepan), 
Be~;otlu clhetlndekllcr: 
laUkta.ı caddeslnde (Delil Suda), Karaköy 

de (HU..ytn HllsnU), Takalmct. ·(Llmoııcl. 
Yan), Şl§ll Hal~kAr caddeslnde (Nargileci. 
hıı), R..mpapd& (lıllleyyel), Huköyde 
(Nesim Aeeo), Re,lktqta (8Weyman Re. 
tep), 

Üsküdar, Kadıkoy ve AOO.lardakller: 
ÜskUdarda (İmrahor), Kadıköy, Muv&k. 

lcilhane caddesinde (Saadet), BUyükadada 
'<Şlnaaı Rıza), Heybelide (Halk), 

TIY ATROLAR: 

l"az !em.sillerf Beylerbeyi İekele 
Tivatroeunda 

HALK OJIERETt 
Bu akıam 

ESKİ BıULUI 
E8K.İTA8 

Operet Uç pPrde 
S.7.937 perşembe ak 
şamı Beşiktaş alla 
bahçeılnde 

9 - 7 937 cuma akşamı 
Kadıköy Ha.le bahçesi 

10.7-937 cumartesi akıam Bebek Belecliyl" 
Bahçesinde 

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

: lstanbuı Belediyesi ilanları 
İnkılap müzesinde bulunan 3400 tane kita?ın teclidi mU~ahhid na_m ve he 

lebına açık eksilt.meye konulmuştur. Bu kıtaplann hepaıne 986 lıra be_del 
ta.lıınin olunmuştur. Şartnameai levazım müdürlüğünde görlllebilir. İsteklıler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 95 kuruŞluk ilk teminat makbuz 
"eYa mektubile beraber 7. 7.931 ç~am ba gilnU saat 14: de Dahnt Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (3611) 

. 

Kilo miktarı Bir kilosunun muhammen bedeli 
6480 Zeytin danesl 26 Kuruo 
8490 Zeytinyağı 65 ,. 

28150 Sabun 40 ,, 
7 410 Soda 8 ,, 
Belediye hastanelerile diğer mUesae selerine lüzumu olan yukarda miktarı 

~~lı zeytin, zeytinyağı, sabun ve soda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlar. 
dır. Listesile Bartnamesi levazıın mUdU rlüğUnde görülebilir. Eksiltme 7.7-937 
Çallanıba günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. latekliler 2490 No. 
h kanunda yazılı vesika ve 1429 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
!lı:ktubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yiıkarda yuı~ı 
1tUtıde saat 14 e kadar Daimt Encümene vermelidirler. Bu saatten BOnr& verı· 
ecek zarflar kabul olunmaz. Encümen ekailtmeye konulan maim her cinsini 
~ veya ayrı ayrı ihale de edebilir. (B.) (3fi03) 

KadıkUy ikinci Hukuk HAkSmlltlnden: 
buı Aalan Alucera kazaaının Kindeval köyünden olup K&dıköytlnde mukim 

lti ~a.n ~e B&kırköy emrazı akliye hu tanesinde ölen Şevketi? .terekesine ~':
?tlıfimızce el konulmuıtur. Bilinmiye n miraaçılarmın Uç ay ıçınd'! hlkimlıgı. 

?tı.ıze gelerek sıfatlannı 937.18 dosya nu marasiyle bildirmeleri ili.n r,lunur. 
(3953) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 7 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 
12.000, 10.000, 
ve 10.000) liralık 

D 
iki adet mükafat vardır. 

. 
IKKAT: 

~ti~~~ alan herkes 7 Teınmua 1937 ıünü akpmma kadar biletini de 
-:... Oo&Uf bulunmalıdır. 
8\1 tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı akıt olur .. , 

1 

maaşları 
Haliç Fenerinde Çorbacı ÇefJileaİ 

Yedi akaretlide 59 numarada oturan 
okuyucumuz bay Hamdi T urel' e: 

Aynca istida vermenize lüzum 
yoktur. Eski kanunla tekaüt edilen
lerin maaılanna yapılacak zamlar 
hakkındaki kanun meclisten çıkmıı 
ve alakadar makamlara tebliğ edil
miştir. Binenaleyh maaı aldığınız 
daireye müracaat ederseniz bu hu
susta ne yapmanız lizım geldiğini 
daha yakından ve tafsilatiyle öğren
mit olursunuz. 

Fransız dalnler mU
messlll Veyi UldU 
Memleketimizde de çok tanınmış bir 

sima olan Fransız maliye aleminin da.. 
inler mümessillerinden eski reji ve YL 
kın zamana kadar Elektrik ve Tramvay 
ve Tünel Şirketleri meclisi idare reisi 
Veyi Pariste ölmü~tür. 

Veyl kurduğu projelerle Osmanlı hU
k\ımetinden azami istifedeleri koparma 
i• mümkün kılDU} bir phııtı. 

Istaobulun yeni bir 
bira fabrikası 

Şehrimizde yılanda yeni bir bina fahri. 
kası daha kurulacaktır. Bu fabrika Or. 

man çiftliğinin Ankara bira fabrikası 
tarafından yapılacaktır. Fabrika Hay • 
darpapda olacaktır. Pabrikan.ın plAnlan 
huırlanımı ve makineleri ıiparit edil
miıtir. 

Çocuğu annesi mi 
UldçrmOş? 

Tavukpazarmda kunduracılık yapan 
Ahmet zabıtaya bqvurmuş, sekiz ay 
evvel hapishanedeyken, metresi Nu
run doğıırduğu kızı Tenveri boğarak 
öldilrdüğünü iddia etmi§tir. 
Zabıta bu iddia Ur.erine tahkikata 

başlamıştır. 

ıa:: ı waa::am:m..ı:m ·-···-· 
Operatör üroloQ 

Doktor 
Süreyya Atamaı B 
Beyoğlu İstiklal caddeai Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

[

uayene hanesinde haatalannı her· 
gün uat 16-20 arasında kabul 

eder. ı = 
ZAYİ - Nufus kiğı.dımı, 5955 nu • 

maralı ehliyetname ve muayene cüzda -

nımı 196 plakalı motosiklete ait blitün 

~ğıtlanmı çaldırdım. Y enilerlni çıka • 
racağnndan hükümsüzdür. 

Mümtaz Tepeler Bebek Sağlık 
ap. S 

Tornacı aranıyor 
Birinci ve orta derecede tornacı 

ustasına ihtiyaç vard1r, lsteklilerin 
Haliç Karaağaç Şakir Zümre Ti.irk sa. 
nayii harbiye f abrikuına müracaatla. 
n. (8988) 

-.m:::::ı:::rı::ı::=::::::::ı::.:.::.r. 
H oı, doktoru 
Ü Necati Pakşi 

Hastalarını hergUn aabah 1 O dan 
ak tam 19 %8 kaldar Karaköy Tünel 
meydanı Mahmudiye caddesi No. 

112 de kabul eder. 1 
Salı ve cuma günleri ıaat 14 den 

18 ze kadar para11zdır. 
mam---=1."Dllllll __ _ 

aaıaııauııısaa•H Fili il IWAIWm 

HABER'in 
Şeker 

kuponu 
-9-

Bu kuponları 30 gün neıredece 
ıtz. Onlan bergUıı keatp nkla vı 
nız. 30 tanelinl bir aert ballnde bı
rikUrlp idaremize getirenlere bir 
numara vereceğ'lz. Sonra uıuaaı eko 
nomJ ve arttırma 1cunımunun ı.tan 
Wl tubeat tarafından tayla ohaaa. 
caJr bir rtlnd• bu numaralar arum 
da kura çekllecekUr. Hediyeler:! 

1 ceman 1500 kilo oekerdir . 
iiıı 1111"1aı1111111:a=mc:::::ı:::==m11m 

Alman artisti 
Leni Rif enştal'ın 

Yıldızı gene parlak! 
Güzel artist Göbelsin hışmına 
uğramamış olduğunu söylüyor 

Leni Rifenftal ~i yaptıJrdığı köşlcün bahçesinde 'davetlisi Göbe'!sle Y!JnyaıV' 
On gün evvel Fran11z ve Amerikan 

gazeteleri dünyaya çok heyecan veren, 
Çd~k merak aıılayan şu haberi vennişle~. 
ı: 

"Almanyanm meşhur sinema artisti 
gilzel Leni Rifenıtale davetli bulundu
ğu resmi bir baloda Almanya propagan
da nazın doktor Göbels tarafından ha
karet edilmiıtir. Doktor Göbela balo. 
nun en civcivli bir anında herkese işitti
rebilecek bir sesle bağırmıştır: 

- AramııJda ari ırka mensup olma
yanlar vardır. Ben böyle bir yerde ka
lamam!. 

Propaganda nazırının bu ıözlerile 
kasdettiği insan, Leni Rifenştal'di. Ve 
Amerikan gazeteleri "Propaganda na. 
zm tarafından bu kadının yahudi oldu· 
ğu tesbit edilmiştir,, diyorlar4dr. Acaba 
Göbels bu işi neden yapmıştı? Zira Leni 
Almanyanın sinema diktatöril olarak 
tanılıyordu. O her merasimde daima 
Hitlerin yanında bulunuyor, Hitlerin e
vine girmek için hiçbir merasime Iilzum 
hissetmiyordu. Daha doğrusu Leni ile 
Ritler arasında çok samimi bir anlaşma 
olduğu rivayet eıdiliyordu. 

Evvelki gün birdenbire bu haberi 
tekzip eden yeni bir haber aldık. Bunda 
"Almanya bük metinin Leniyi Alman 
sinema aanatinin resmt bir mümessili 
sıfatile Parise gönderdiği., bildiriliyor

du. 
Dün gelen Paris gazeteleri ise güzel 

artistin Hitler ve Göbelsle yanyana çe. 
filmiı en son resimlerini neşretmekte
dirler. Bu resimler, güzel kadının her 
iki nazi şefiyle son derece samimi bir 
münasebet tdevam ettirmekte olduğunu 
isbat etmek için neşredilmiştir. 

Güzel artist kendisi tarafından çev
rilmiı otan "Olimpiyatlar,, (1) filminin 
bugün Pariı sergisindeki Alman paviyo 
nunda ilk defa olarak gösterilmesinde 
hazır bulunacaktır. 

Leni kendisile görüşen gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 

" - Doktor Göbels benim patronum

dur. Ben kendisile yapmıı olduğum 

mukavele mucibince çalışmaktayım. Bu 
güne kadar aramızıda sanat sahasında 

en ufak bir anlaşamamazlık olmamıştır. 

Bunun üzerine gazeteciler §U suali 

Gıbel kadının Pariste bir ar~na 
telefon ederken r.ılınmıı 30tl nmnıi 

ettirememişlerdir. Bu iş hail bir mu• 

ammadır. Acaba Göbels hatasını tamir 
etmeğe mi mecbur oldu? Şefin arzuıuna 
boyun eğerek gilzel artiste tarziye mi 
verdi? 

Amelya Erhart 
yandı mı? 
Tayyareclden 
haber kesildi 

Honolulu, 6 (A. A.) - tt:ısca kotra.· 
sı uzakta atcgler gördüğünü bildir. 

mektedi.r. 
Sa.nfrancisco, 6 (A. A.) - AnıE:li& 

Earhardt'ın akıbeti hakkındaki endi· 
şeler artmakta.dır. Tayyarecideu BOD 

haber, dün öğleden sonra almıı:ır~rır. 

sormuşlardır: 1 
··-Ya ba~ka sahalarda? Faraza si.. 500 Liraya 

yasi bakımdan miinasebetlcriniz ne mcr 
kezdedir? I Satılık Ford Otomobili 

Güzel kadın buna lda şu cevabı ver- 500 lira f urt markalı spor bir 

miştir: otomobil acele satılıktır. Talip o-
"- Buraya hareketimden bir gün ev· b ·· k u"zere }anların ara ayı gorme 

vel Berlinde yeni yaptırdığım köşkte 214 numaralı posta kutusuna 
vakın dostlarımla birlikte yemek ye· "FORT" İ§aretiyle bir kart yaz. 

~ittim, İşte orada çekilmiş olan resi!Il. malan kafidir. 

ler ... Dikkatle bakınız. Gerek Hitlcrle, ,j~~~~~~ii~==~~~~~ 
gerek Göbelsle olan m\inasebetlerimin li -
!eklini anlarsınız . ., DOKTOR 

Leni bu sözlerden sonra gazetecilere Kemal özsan 
burada neırettiğimiz resimleri vermiş· 

Oroloğ • Operatör tir. 
Pabt bütün ısrarlarına rağmen gaze· Bevllye mUtehasaısı 

teciler güzel kadına son bSdiseyi tekzip Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 

(1) Bf!l'lin olimpiyadlarında alınmıı l 2 den 8 e kadar: 'lel: A1235 
bir filmdir. ~ 
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Mevsinıin içilecek en tenıiz ve sıhhi suyu 

Her . akşam 
MemlekeUn en yUksek sanatklrlarlle blrllkte 

FiY 
TAKSiM Bel adiye 

bahçesinde 

Milli oyunlar ve 
Akrobatnlk numaralar 

••••••- Telefon: 43703 ••••••-

AllmeU 
farika 

KUçUk çocukları eııendlrmeıe ve ilk adım
larını kolayca uaretmeıe mahsus sahncaktır. 

• KiFiDES 
ISTANBUL 

Beyoğlu, lstiklAI C!lddesl Kallavi ( eski Glavany) 
sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

7 Temmuz Carsanba gUnU akşamı 

Suadiye PISjınd 
Münür Nureddin konseri. 
Sinemada Mayerlink Facıası 

Marmara Mıntakası 
ÖLÇÜLER ve AY AR 
Başmüfettişliğinden: 

inhisar idaresince şarap şişesi 
olarak kullanılmasına, lktısat Ve
kaleti tarafından müsaade edil-
miş olan 340 santilitrelik galon
ların menba suyu ticareti yapan 
bazı müesseselerce toplattırılıp 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

14.826 sayılı ölçüler nizamna
mesinin 7 4 üncü maddesi hüküm
lerine aykırı olan bu boy şişele
rin kullanılması ancak, 85 inci 
maddeye göre izin almakla müm
kündür. 

340 el. lik şişelerin kullanıl
ması için lktısat Vekaletinden 
yalnız inhisarlar idaresine me-
zuniyet verilmiş olduğundan 
bu galonların inhisar şarabından baş
ka şeyler için kullanıldığı gUrUIUrse 
lalllerl hakkında 1782 sayılı UlçUler 
kanunu mucibince takibat yapılacağı 
itin olunur. 

YU ur 
)r-' Birinci sınıf Operatör l 
10!'.CAFER TAYYAR 

Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ r 
cerrahisi mUtehassısı 

~aria Tıp F akülteü S. A.istaru 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, ka.rm bu
l"U§Uklukları,, Nisaiye ve doğum 

s 
Tüf© 

mütehassısı i 

Muayene: Sabahları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

Fdık Alrllarından 
Ameliyataız kurtulmak isterseniz, 
ölçü üzerine yapbğıma: YOKAP 
FENNi FITIK bailan kullanınız. 

p 
Beyoğlu tokatlıyan oteli kutum
da Şark Merkez Ezca Deposunun 
üat katında katoloğumuzu ve 
ölçü almak tarifelerimizi isteyiniz. 
Telefon: 41758 

Beyoğlu Birinci Sulh Huktu'k Hô.
kimliğinden: 

Katine ile Tiryandafilianın müıtere. 
ken mutasarrıf oldukaln Feriköyünde 
Kostantin sokağında sekiz yUz altınıg 
altı lira seksen K. muhammen kıy

metli 360 zira arsanın tamamı §Üyuun 
izalesi için açık arttırmaya. konuldu. 

ğundan 17 .8.37 Salı giinü saat 15 den 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi 

Başkatipliğince müzayede ile satıla
caktır. 

Arttırma bedeli muhammen bedeli. 
nin yüzde 75 ini bulursa o gün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdırde on be
ginci günUne gelen 1.9.937 çarşamba 
saat 15 den 16 ya. kadar icra olunacak 
ve en çok arttıran& ihale edilecektir. 

1 - Gayrimenkuliln evfıafı mahke. 
me Başkatibi nezdindeki 937 / 21 No. 
lu dosyada yazılı olduğundan anla
mak istiyenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 
belediye vergileri, vakıf icaresi, dellL 
liye ve yirmi senelik taviz bedeli müg
teriye aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenlerin 
muhammen bedelinin yüzde 7,5 nispe. 
tinde teminat akçesi veya ulusal bir 
Bankanın teminat mektubunu getirme 
leri earttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itib&
ren yedi gUn içinde mahkeme kasası
na yatırılır. Aksi takdirde ihale bozu. 
larak farkı fiyat zarar ve ziyan ve fa.
iz biliı.htiküm kendisinden alınacaktır. 

5 - (2004) N. lu icra ve iflas ka.. 
nununun 126 mcı maddesine tevfikan 

gayrimenkul Uzerlndeki ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alacaklılar gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususıle 

faiz ve masarif e dair olan iddialarını 

ispat için ilan gününden itibaren yir. 
mi giin içinde evrakı müsbitelerile bir 
likte satıe memuruna müracaat etme. 
lidir. Aksi takdirde haklan Tapu kU
tUğile sabit olmıyanlar satı5 parası. 

nın paylaşmasından hariç kalırlar. 
6 - Şartname mahkeme rlivanhane. 

sinde herkesin görebileceği yerde a. 
sılmıştır. Fazla mallımat almak isti. 
yenlerin 937 / 21 sayısıyla Başka.tipli
ğe mUracaa.t etmeleri ilAn olunur. 

MAZON 

Aşısından 
Korkmayınız 
Aşıdan sonra hu

sule gelen kırıklık ve 
baş ağrıları ve Ateşe 
karsı derhal bir 

EF • 
1 -

alınız. Baş ve Dlş~ .,,e 

bütiln ağrılara karşı. 
Eczanelerden t ilk ve t2 ilk 
amball)larını arayınız. 

MEYVA TUZU 
1NKIBAZI, HAZIMSIZUGI, MiDE 

EKŞJLlK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir• 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTUtı 
MAZ .. lçilnJeai latif, tesiri kolay ve müll
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ marku-' 

mkkat. 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanc 
Resim: 18 

im Wahrenhaus 
(mağazada) 

1 - Das Wahrenhaus: (mağaz;a). 2 - Die Abteilung: (daire). 3 - pet 
Ladentisclı: (tezgah). 4 - Der Verkaufer: (aıcıtıcı). 5 - Vcrkauferımıezı: 
(8"tıcı1ar). 6. 7 - Kundinnen: Kiuferinnen: (müşteriler). 8 - Ant;e
stellte: (satıcı; memur). 9 - Der Schirm: (§Cnuriye). 10 - Ein paşt 
Handschuhe: (bir çift eldiven). 11 - Modewa.ren: (moda olan §f!Yler). 12 

- Der Fahrstuhl: (asansör). 13 - Spitzen:. (dıan~Z)...14 - Taschentücbet' 
(1Mndillm ). 


