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ak Şarkta harp başla .... 
ponlar bu sabah Pekin civarında ·ç·n e 
saldırdılar. Şiddetli bir muharebe ol 

Bulundu§ıt arazi bir 1:...-ıdmın m.alı olan Silcihtal'ağa /abrikosı 

Dedeleı i nden biı inin altığı ok saye.~inde 
---------:rz:z:~ım.ıııııı.ı~----------------·---------i r kadın 

O dönüm 
~~nd' 

1---Su. arazi Alibey v.e Kağıtha ne köylerini, Osmaniye telsizini, ve 1 
..., Silahtara~a fabrikasını ihtiva ediyor. 

Yeni zengin fabrikadan kira 
Ve köyleri boşaltmak istiyor 
liöylüler mukabil 

dava açacaklar 
"a Senclcrdenberi .dev.ım eden bir da- bir vaziyet çıkarmıştır. Meseleyi hika-
~ geçenlerde neticelnmiş, böylece ye edelim : 

't;;Ya .iki ~ö:lü, hükumeti ve E lek - İstanbulun eski meşhur mesirelerin. 
~ırketını alakadar çok garip (Devamı ls wıcüde) 

Çenakkaledeki 
kazanın muhakemesi 

Bugün başladı, lspanyol 
gem:sinden haczın 
a~dırllması istenildi 

Jlil 
':::----- (}'azısı 6 rnrırla) 
: ....... :::. =-:---------------~-------. ······················ i 1l .................................................................................... . 
i © 'lte mm lYI z c QJJ m aı ır'tt\a sn ~ lYı ifil lYı 
j n u~v~sDDe ~eıra[b)eır 

1 ABER 40 
1 sayfa çıkacaktır 
1 24 sa ,, 1 k : 

1
. N" ) a ı zenıl'in mlindcricath ilavede: 
• Nila1t1a::. H;m~t, Nurullah Ataç Vali. Nureddin, Hikmet Münir, 
: ınittlh &ah~~cle ~ıf, Hü~eyin Rif at'ın ıiir ve yazılan, Sinema, Kadın 11 "' n , renkh ve bol re~imler vardır 

~ve parasızdır. O günkü 

1 l'lllshamız gene 5 kuruşa 
·· .. ·--~......... satılacaktır ............................ , ....................... , ................................... . 

Bir kasabayı topa u p 
sivilleri öldürdüler 

Diğeı taraftan Sovyet Rusgaga karşı da tahrik siyaseti takip ediliyor 

Sovyetler kuvvetlerini geri çektiği 
halde Japonlar çekmemişler 

Sovyet-Mançuko 
hududunda ve 

Çinde son vaziyet 
Moskova, Tokyo ve Pekinden 

gelen haberler Japonyanın uzak 
şarkta gene ateş ve barutla oynama
ğa başladığını bildiriyor. 

Geçen hafta Amur nehri adalan 
yüz\inden çıkan ihtilaf bir harp ih
timalini zihinlerde bütün dehşetiyle 
bulandırdıktan sonra Sovyet R us. 
yanın hüsnü niyeti ve müslihane 
siyaseti sayesinde halledilmiş, Sov
~·et-.nsl·crleri k"'U\' ~ < ini çekmişler
di. Sun gelen telgraflar Japonların 

(Devamı 6 ıncıda) Çinde va Mançukoda harekete gcr.,.cn Japon ordusundan bir ·m'iifre::c 

Benzin mesel es· 
bugün halledil • 

1 
lktısat VekAletinln koyduğu esaslar şirketlere babul ettirildl. 

Yeni vaziyet ve fiyatlar bugün saat 16 da bildirilecek 

Tahmin mahiyetinde ileri sürüldüğüne göre 

Benzinin beş litresi 75 e 
78 kuruş olaca 

Benzin ve petrol işine verilecek yeni 
veche için Ticaret odasında İktısa t Ve. 
kili Cela l Bayarın nezareti altında yapı. 
lan tetkiklere dün de devam edilmiştir. 
Bu sabah saat on buçukta da Vekilin 
reisliğinde son toplan~ı yapılarak mese. 
le halledilmişt ir. 

Sanayi umum müdürü Reşat, Bele. 
diye iktısat müclürü Asım Süreyya, Ti. 
caret odası katibi umumisi Cevat Niza. 
m i ve dört benzin kumpanyasının satış 

müdürleri bu toplantıda hazır bulun. 
muştur. 

Yapılan konuşmalar sonunda hükfı. 

(Devamı 6 rncıda) 

Pl8j hırsız 
Mülayim Burgu Ue kabineleri delip gözetledik ten s onra 

para ve değerli eşya çahyorlarmcş 

ve Bul Kumar Biri iki defa kaçmağa teşebbüs 
Yarın alişam gene ettikten SOnra yakalandı 

güreşecekler 
"Amerikan Boğası., Komar üç defa 

yenildiği Mülayimle son kozunu yarın 
akşall1 saat yirmi birde Taksim stadyo. 
munda paylaşacaktır. 

Anadoludaki karşılaşmalarında ringin 
gayri nizami oluşunu ileri süren Ame. 
rikalı pehlivan fstanbuldaki son güreşte 

de tuşla yen ilmediğini, bu suretle ke. 
merin Müliiyim tarafından kazanılmış 

olmadığını müteaddit defalar söylt'mişti 
Bu vaziyet• karşısmda Mülayim ve 

Komar kati neticeyi elde etmek i.izere 
yarın ak~lm tekrar ringe çıkacaklardır. 

Bu defaki müsabaka saat ve da. 
kika ile temd it edilmeyecek, iki pehli. 
vandan biri diğerinin sırtını yerde ü~ 
11aniye t utuncaya kadar sürüp gidecek • 
tir. 

Emniyet ikinci şube iiçiincü kı
sım memurları son giinlerde plaj
larda hırsızlık yapan iki genci yaka
lamıya muvaffak olmuşlardır. 

Son zamanlarda florya, Salacık 
ve diğer plaj lardaki kabinelerden 
para, miiccvherat gibi kıymetli eşya 
çalmıyor, fakat hırsızlar bir türlü 
yakalanamıyordu. Hırsızların sa· 
bıkalı olmayışı zabıta memurlannm 
takibatını güçleştiriyordu. 

Nihayet kısım memurları şehrin 
bütün plajlarına dağılmışlar, bura
larda şüpheli bir şekilde dolaşaıılan 
sıkı bir tarassut altında bulundur. 
muşlardır. 

Nihayet dün şüpheler Florya 
(Devamı 6 ıncıda). 
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1Jış Sü,µısa: 

Zayıf Hükllmetler 
Yahut 

Eden'in son nutku 
Va(ğaını : Şekip Giindüz 

İspanyadaki dahili harbi•ı yıldönümünc yaklaşıyoruz. Her yirmi dö.rt saati. 
ni cihan sulhüne yeni bir balta indirerek ge<,;ircn bu tehlıkeli yıl, İngiltercnin 
dı$ sıya.sasmı karşımızda daima bir muamma halinde bulundurdu. 

İngiltere kah Madride tnraftar gözüktü. Kah bir 'lngiliz l;onsolosunun 
Franko ile müzakerelere glriı;tiğini duyduk. Ortaya attığı ademi mUdahale 
prensiplerine baza.n korkunç bir sadakat gösterdi. Bazan çocuklar: aç kalan 
Bilbaoya İngiliz gemiler:nin erzak ta§ıdıklarmı ve buna mfrni olmak istiyen asi 
İspanyol kruvazörünün karşısına bir İngiliz dritJ1otunun dikildiğ'ni işittik. 
Cebclüttarıktaki lngiliz hiıkımiyetini ortadan kaldırmak niyeti ile Fas kıyıla. 
rmda ve !spanyanın ii.siler Pline düşen cenup kıyılarında Alman kurmay su. 

bayları tarafından sahil isLhkamları yapıldğım duyduk. Ayni Almanya lngi· 
liz donanmasının gözü önünde Almeriyayı bombardıman etti. Ayni Almanyanm 

1fabrikalarmda yapılan tayyarelerle asiler Ba.sk'lnrm tarihi merkezini harap et. 
tiler. Ayni Almanya, Bilbao ve Sanlander'deki demir madenlerini ele geçirme

ye azmettiğini ilandan çekinmedi. Ve bu Almanya Akdenizden İngiliz hakimi. 
yetini kaldırmak istiyen bir devletle beraber hareket etmek arzusunu göster. 
mekten de çekinmedi, hattiı Kanarya ve Balear adalarında. yerleşmek niyetini 
gösterdi. İngiltere hükümeti bütün bu hadiseler karşısında istifin! bozmadı. 

:Avam kamarasında en §iddet!i tenkitlere, en tehlikeli istizahlara cevap verir. 
ken bile Eden İngiltercnin İspanya hadiselerine koyduğu teşhisi, harbeden iki 
taraf hakkındaki düşüncelerini, bunlara yardım edenlere karşı aldığı cepheyi 
:velhasıl !ngillz dış sıyasasının muammasını izaha yanaşmadı. 

İşte, bunun içindir ki Edenin son nutku fevkalfıde bir ehemmiyet kazanmış 
Pı.tlunuyor. Zira ge<,;en cumartesi günü, yani bu ayın üçünde Varvikşayir'de 
söylediği bu nutukla İngiltere hariciye nazırı ilk defa olarak İspanya işleri 
etrafında ne düşündüğünu açıkça izah ~tmi.~ bulunuyor. 

İspanyada dahili harb bir komUnist J'aşist mücadelesi midir? 
Eden bu suale ılÖyle ccvab veriyor: 

''-İspanyol hüklımetinin kıpkızıl birrenkle boyanmış olduğunu söylemek ta.. 
mamile hayali bir iddia. olur. Yine tıpkı bunun gibi, general Franko taraftarları. 
nrn da. yalnız generallerden, papaslarda n ve Faslılardan ibaret olduğunu san. 

mak insanı hatalı yola götürür. Hakikat §udur: Eğer İspanyada iktidar mev. 
kii ard arda. hep zayıf hUkfimetlerin eline geçmemiş olsaydı bugilnkU İspanyol 
dahili harbi doğmazdı; doğamazdı.,, 

Acaba dahili harbin devamı hangi yabancı devletin yardımı yüzünden ol. 
muştur? !ngilterenin bu işte vaziyeti nedir? 

Bu mukadder suallere F.den'in nutkunda. verilen cevab da §udur: 
"- Bu bulanık suda. her cinsten ya hancı unsurlar balık avlamışlardır. ls. 

panya işlerine müdahale yalnız bir cephede olmamı§tır. Hadise patlamazdan 
evvel de. patladıktan sonra da her ik1 ta.r,afa yardım edilmi§tir. Bütün bu hfı.. 
<lisede bizim bir tek endişemiz vardır. O da. "İspanyanın mülki tamM)iyetini 
muhafaza edebilmesini teminden ibarettir.,, !ngiltere İspanya devletinin dahili 
harpten ev\·clki hudutlarına herkesin tam bir hürmet göstermes!ni istiyor. 
Yaptığımız temaslar neticesinde aldığımız kanaatle söylüyorum, gerek Fran. 
ko tarafı ve gerek İspanyol hükumeti tarafı bu mevzu üzerinde tıpia bizim gi. 
bi düşünmektedirler. Mücadelenin sonu ne olursa olsun her iki t-ıraf lspan. 

yol vatanının tamamlığı h~definde daima İngiltercden müzaheret görecek. 
lerdir. Bizim İspanyada istihdaf ettiğim iz hiçbir hususi menfaat yoktur. İs
panyadaki devlet şekli, rejim ve idare tarzı bizi alakadar etmez. !ngilterenin 
tek hedefi 1spanyol milleti ile dost kal maktan ibarettir. Bunun içindir ki İs
panyaya ne tayyare, ne mühimmq.t, ne zabit, ne gönüllii yolladık. Bwrnn her. 
kes tarafından böylece bilinmesi JQ.zımd ır.,, 

Edenin bu nutku İngiltere ve Alman yada ehemmiyetli akisler yapmıştır. 
Bilhassa Almanya bu nutuktan tam bir cevab almış bulunmaktadır. Almanya. 

nın Baskda ve Fasta mevcut zengin de mir damarlarına el atmasına ve Ka. 
narya, Balear adalarında deniz üsleri kurarak Akdenizde İngiliz imparator. 
luk yollarını tehdit ebnek nrzusuna lng iltcrenin göz yummamakta olduğu, bila. 

kis gayet hassas ve dikkatli olduğu ve bu dikkatinde son derece ileriye gidebi· 
lecek bir azim saklı bulunduğu bir dalı a tebarüz ediyor. 

Demek oluyor ki Alma.>Jya "zengin demir madenleri ve bol iptidai madde 
elde etmek,, hedefine ve İtalya ''Akdenizde kendi politikasına müzahir bir Al
manya yaratmak,, hedefine, İspanyanın mahvolması pahasına dahi ula§amıya. 
caklardır. · 

Başlarına kuvvetli ve otoriter bir h ükümet geçirememek hatasına düşen 
milletlere veyi! Şekip GÜNDÜZ 

Garaj 
Bir garaj A, B, C, D, E olarak ayrı ayrı 

beş kı5ma. ta.kaim edilmiştir ve fçino 100 oto. 
ınobll alabıllr. 

. 
A e G D E 

. 

ı - - ·--

A ve B kıaımlannın kendi baş'nrına -;4 
otomobil, ''e C ~-B nln 43; E+D nln RO, 
arabıı alablleceg"lnl dU9UnUrsck A, B, C, D, 
ve E n1n kaçar araba alabileceğini bulur mu_ 
sunuz? 

Bu bllmcccmlz mUkl'tCatlıdır. Hallrdenlcr. 
den iki kl§lye hediye verllccektlr. Ccvnplarm 
(14 temmuz) tarihine kadar yollnrulm1151 
ld.zımdll'. 

M eydan 
(2 temmuz) tar1hll Arap Saçının hallidir. 
Bot olan ev IS numaradır. 
l. numara 2 mektup alır; 

2 " 1 " " 
3 
4 

.. .. .. 
n 

Hamldlye mekte p 
gemisi sloopta 

Sinob, 7 (A. A.) - Ham!diye mek. 
teb gemisi dün limanımıza geldi. Ka. 
raya çıkarılan bir müfreze, Deniz §C. 

hidleri abidesine giderek çelenk koy. 
du. Geminin komutanı tarMınaan 
Türk denizcilerinin tarihte geçmiş sa· 

vaşları hakkında önemli söylev veril
di. Abide alanında geçld resmi yapıl. 

dı. Komutan ve subaylar t:erefine şe • 
hir gazinosunda akşam ziyafeti veril. 
di. 

6 .. 5 .. " i 
" 

ı< 
" " 

8 " 7 
" " o 6 

Du bilmcecmlzl hallcdcnlcrdcn hediye ka. 
zanan iki lclşl: 

1 - Maltepe sUcl lisesinde yüzbaşı Musta_ 
fa oğuz. 

2 - Scrmct Gllrel Be~lkta, Ha§lm bey 
npartımanı 11 
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' Hatıralar ve müşahedeler. .. J ....................... 
: ........................................ -.......................... -............. ..-....... -.--. ... -.-. Söz hünerleri "Kovayı inzibatiye,, kumandanlarından 

Supbl Paşoya V AZININ bir kılıç gibi çırçıp .. 
lak olmasından hoşlanırım· 

Süslüsü beni daima düşündürür: Atatürk · sördu: "Muhakka.k, derim, muharririn bclU 
etmek istemediği bir zaafı var; bütün 
bu itina ya bir düşünce yanlışını giz. 
!emek, yahut gözümüzü kamaştırarak 
bire bir yalanı kabul ettirmek için .•. ,, 

O kuvvete 
kunıandan 

niçi n 
oldun ? Şekle itibarım yoktur dt!rnek istemi. 

yorum; bilakis, şekle ehemmiyet ver· 
miyen, gelişi güzel yazan adamın fik· 
rlnc hiç bir hürmeti olmadığına kani. 
im. Yazmak düşüncemize bir "vücud,, 
vermektir; daha doğrusu düşünmenin 
ta kendisidir. Şekilden ayn bir mana, 
vücuddan ayrı ruh gibi, ancak bir 
"müsül", hakikatte olmayıp kafanın 
yarattığı bir hayaldir. Şekil ne göste .. 
riyorsa mana da odur; onu başkn bir 
yerde aramağa hakkımız yoktur. Bu .. 
nun için muharrir daima şeklin ku. 
sursuz olmasını aramağa mecburdur: 
çünkü yazısındaki her fazlalık ve her 
eksiklik manayı muhakkak değiştirir. 
Gürel şeltil, hiç bir yerinde bir fazla. 
lığı veya eksikliği olmıyan şekil de
mektir; süs ise daima bir fazlalıktır, 
bunun için de şekli çirkinleştirir. 

Uzun boyu biraz daha bilkülmüş, saçları bembeyaz olmuş 
Suplıi Paşa çok iyi tanıdığı Atatilrkc hemen şu cevabı verdi : 

Size nıağlüp olmak 
i ç i n Paşam 

Yazan: Aka Gündüz 
Aka GUnılUzUn bu makalesinin ilk kısmını 
dünkU sayımıZda ncşrctmiştlk. Değcrll 

muharrir makalesinin bugUn neıırctUğlmlz 
kısmında milli mUcadcle tarihimizin §inı_ 
diye kadar pek mcvzubahs edilmemiş blr 
parçasını aydınlatan §ayanı dikkat bir 
hatırasını anlatmaktadır. 

Ben i~in ne olduğunu hala bilmiyo. 
rum .. ' 

Harbiye Nezaretinin (*) meydanına 
girerken sağlı sollu binalar var ya, on. 
lardan birisine girdik. Nemrud Muata. 
fanın akrabasından olan yanık kahve 
renkli adam kurusu ile karşılaştım. O 
da bana bir §ey söylemedi,. Yalnız aklı 
ve zekası sıra alay etmeğe yeltendi: 

- Eski vezirlcriniz vüzaralarınız ne 
alemde? dedi. 

- Sayderinizıde iyidirler, arzı tazimat 
ediyorlar efendirtı ! dedim • 

- Sivastan ne haber? 
- iyi diyelim de iyi olsun efendim! 
- Kemalden mektup alıyor musun? 
- Hnngi Kemalden efendim? 
- Mustafa Kemalden. 
- Aman cfen:dim! Bendeniz Musta. 

fa Kemal paşa hazretlerinden nasd mek 
tup alabilirim? Usul, küçükler büyükle
re yazarlar. Müşarünileyhten mektup 
bekliyecek kadar haddini bilmezlerden 
değilim cf endim. 

- Onun matrut ve idam mahkumu 
olduğunu bilmiyor musun? 

-öyle bir rivayet işittim efendim. 
- tşittinse ne diye elfazı tazime ku1. 

tanıyorsun? 
- Benldeni:z: j:~ll~imıyorum dffid'tıl, 

herkesin dediğtitT dijltirrım't!fendffit 
Bereket versin iki üç memur geldi, 

beni divanı harpten istediklerini söyle
diler de kurtuldum. Bekir ağa bölüğün. 
de bilmem kaç numaralı bir ldivanı har. 
be götürüldüm. Burasını tanırordum: 
Burada sayın bay tl'beydullah ile aylar. 
ca hapis yatmıştık. Yer bana hiç yabancı 
gelmedi, tcıdirgenmedim. Kapımın önün. 
deki iskemleye oturup bekledim, Ya. 
nımda bana yan yan bakan şık bir bey 
peytda oldu. Tanıdım: Bizim semtin hür 
riyet ve itilaf reisi. 

- Geçmiş olsun reis ~ey: dedim. Sizi 
de mi divanı harbe getırdıler? 

- Evet, dedi ve başını çevirdi. 
tkindi üzeri sıram gelmişti. İçeriye 

girdim, Bir kürsünün etrafında ihtiyar 
ihtiyar adamlar oturmuşlar. Yalnız or
talanndakini tanıdım. Daha Selanikte 
iken tanışoııştık: Silvari feriği Bosnalr 
Suphi paşa, Divanı barbın reisi imiş. 
ilk formaliteler bittikten sonra: 

- Sen büyük bir cürüm işlemişsin, 
dedi. Onun için buraya gönderdiler. Şim 
di okuyacaklar; cürmünün ne olduğunu 
anlarsın. 

Cürüm okunmağa başlandı: Aman 
Allah! Ben neler yapmışım da haberim 
yok ı Ben ne imişim de ne olduğumu 
ben bile bilmiyor muşum! 

Hepsi Sarı Kemal paşanın kalemin. 
den çıkmış. Bu zatın zekasını, irfanını. 
işitmiştim, edebiyatta ıda büyük kudreti 
olduğunu duymamıştım. İşe sadnazam. 
dan başlıyordu. Cürmüm öyle alelade 
cürümlerden olmadrğr için doğrudan 
doğruya sadrıazam damad Feride yaz
mış. Ben serıeri imişim.. Sabıkalı imi. 
şim. Ayyaşın birisi imişim. İttihatçı 
imişlm. Kemalist imişim. Millici imişim. 
Dün gece ahaliyi isyana teşvik etmişim. 
Hilafete saltanata, devlete küfretmişim. 
Orada beni tutturacakmış ama ahali o 
kadar galeyana gelmiş, benim tarafımı 
o kadar tutmuş ki şayet beni tutturma. 
ğa kalksa imiş, zabıtanın elinden beni 
almak ~çin ahalinin maazallah büyük bir 
isyan çıkarmasından korkulmuş, Sızıl
tıya meydan verilmemiş. Evimi sardır. 
mış da ihtilal çıkmasına meydan verme. 
den yakalatabilmiş. 

- Ne diyeceksin? 
- Dün gece ne dediklerimi öğrenir-

sem elbette bir şey diyeceğim. 
- Okusunlar. 
(Ey millet l tl'ıülme, meyus olma, 

Allah millete, vatana zeval vermesin. 
Elbette bu kara bahtın iy,i günleri ola.. 
caktır. Bu milletin sırtı pek, kamı tok 
olmaya görsün.) demişim. Ahali de ya. 
şasın millet! Yaşasın Kemal! diye hay
kırmış. Sarı Kemal paşa da önce bunu 
kendisi icin zannetmiş, sonra bakmış ki 
o Kemal bu Kemal değilmiş 1 Bu Kemal 
başka K~mal miş ! 

- Dinledin i§te. Ne diyee'cksln? 

- Sahiden bunları ben mi söylemişim 
efendim? Şahit var mı paşam? 

- Şahitleri çağırınız. 
Şahitlerden beşi gelmemiş. Altısı is. 

tinkaf ctmi~. 'Birçoğu da (biz bir ıey 
işitmedik, görmedik) demişler. Kala 
kala bir şahit kalmış. O da kapının 
önünde gördüğüm itilaf reisi imiş. Ça. 
lımh çalımlı geldi. Kurumlu kurumlu 
otuıtdu. Cakalı cakalı kalktı. Fiyakalı 
fiyakalı öksürdü. Tomturakıl tomturaklı 
şahitliğe başladı. vaıan için millet için 
ahaliye söylediklerimi öyle ballandıra 
ballandıra anlattı ki divanı harbı bile 
galeyana getirdi, az kalsın onlar da; 

- Yaşasın Kemal! . diye haykıracak_ 
lardr. 

Lafı bitirdikten sonra bana öyle bk 
bakıı baktı ki sanki: 

- Şimdi asacaklar! Hangi iple asıl. 
mak istersin? 

Gibi bir mana var.dı. Reis sordu: 
- Şahidi dinledin ve ne diyeceksin? 
- Efendim: San Kemal papya çok 

teşekkür ederim. Ne söylemiısem hep
sini dosdoğru yazmış. Evet ben bunları 
söyledim. Şahitlik cıden beye de teşek.. 
kürler ederim. O da doğrucu bir zat 
imiş. Hiç yalan söylemedi. Tıpkısı tıp
kısına benim orada dediklerimi o burada 
dedi. Halkın alkışlamasına, yap.sın 
Kemal diye haykırmasına gelince; bu, 
halkın bilecefi bir ıcyidir. Ben ki Aciz 
birisiyim. onları nasıl zaptederim? 

- Yaşasın Kemalden maksat Musta. 
fa Kemal midir? 

- Bilemem cf endim. Onu halka so.r .. 
ma ıere~ .BeAiın -z~n~ k· 
halk i ~cvali bulmuJ sanılnn bfr mHletın 
bilaxis kemal ouiacagırir, kemale crece.." 
ğini göstermek istemiıtir. Cürüm aranı.; 
yoraa "yaşasın zeval,, demek cürüm. 
dür. "yaşasın Kemal,, demek bir mille. 
tin hakkıdır. . 

Şahit ayağa kalktı, bir şeyler homur. 
danmak istedi. Reis susturdu: 

- Otur; ııormcidan bir §ey söylen. 
mezl 

Divan müzakereye çekildi. Beş da.. 
kika sonra tekrar çağırdılar. Divan re
isi Suphi pap. k~rarı tebliğ etti: 

- Evrak okundu. Muhakeme görül
dü. Her şey inceden inceye tetkik edil. 
di. Ortada cürüm teşkil edecek hiçbir 
şey görülmedi. Orada söylenen sözlerin 
bilakis iyi sözler olduğu, vatanın mil. 
letin selameti, iyiliği için herkesin dua 
edebileceğini, konuşabileceğini haklı 
sayıld:ğı anlaşıldı. Bunun için maznu. 
na ittifakla beraat kararı verildi. 

Reis paşa bana : 
. - ~ar~rı dinledin.,. Bu, resmi tekli

dır .. Şımdı de mahkeme haricinde ola. 
rak sana birkaç söz söylemek, nasihat 
vermek isterim: Öyle zamanlar olur ki 
o zamanl.~r~a fazilet, cürüm teşkil dder. 
Ve bu cunimlere (yanımdaki şahidi 
göstererek) şahitlik edecek böyle adam_ 
Jar türer,. İşte böyle zamanlarda insan 
ağzını kafası ile, kafasını yüreği ile 
denk tutI!ıalıdır. Senlden bu memlekete 
fenahk gelmez evlat. Haydi çek arabanı 
millete dua et 1 

Şahide !dönerek : 
- Sen de bir daha bu gibi şahitlik

lerle buraya gelirsen fıkri, hain diye tı.. 
karım içeriye! Kır boynunu 1 

Ben arabamı çektim, şahidim boynu. 
nu kırdı. 

• * • 
Vesile düşmüşken bu Suphi paıaya 

dair bir fıkra anlatayım: 

Yazmak, düşünmenin ta kendisidir, 
dedim; fakat bazı kimseler - muhar. 
rirlerin belki de en çoğu • yazarken 
düşüncelerini anlayıp anlatmağa ça. 
lışacaklarına kendilerini laf zların ca. 
zibesine kaptırırlar; artık düşünceleri. 
ne şekil bulmağa değil, şekillere bir 
mana sıkıştırmağa çalışırlar. Ya hep 
bir sözü muhtelif kelimelerle tekrar 
eder dururlar, yahud da kelimelerin 
ahengi ve rengi ne bir manayı havi ol· 
duğunu zannettirecek şekiller yarat.. 
mağa uğraşırlar. Hemen söyliyeyiJl'\ 
ki bu, büsbütün zevksiz ve iboş bir 

me.sgale değildir; ya.Lan içir. de, okuyan 
için de tatlı olabilir. Hele şiirde bu ga. 
yenin tamamile meşru olduğu inkar edi 
lemez. Böyle çalışanlar için bir eüm. 
lenin, bir satırın muhakkak bir mana. 
yı havi olması .şart değildir; o cümle, 
o "trr pırf kelama ziynet vermok içip, 
konulmuş "Ollblilr. Bav Hasan _ ıf 
Yücel, yeni çıkan Pazartesi ~ 
ları'nda. (1), on .Uç yıl evel Samipaşa... 
zade Sezai'den aldığı bir mektubu der· 
cediyor; Sergüzeşt muharriri diyor ki: 
"Şükran ile okuduğum tenkidi edebi.. 
nizin her satırı _mübalağa. etmiyecc
ğimi zannederek söylüyorum ki • her 
kelimesi birer manayı hamil.,, Her sa
tırın, her kelimenin ıbirer manayı hıt .. 
mil olmasını zaruri telakki etseydi bu· 
nu bir iltifat diye söylemez, hele mU .. 
balıi.ğa ihtimali hatırına gelmezdi. 

Böyle edebiyatı kötüdür diye ata. 
mayız; ondan zevk alanlar var. Ke· 
man tellerinden çıkan seslerle ''\•ittu .. 

ose,, luk etmcği kabul ettiğimiz gibi 
kelime "virtuose" luğunu da kabul et
meliyiz. Ne yapayım ki onu sevmek. 
ona sinirlenmemek elimden gelmiyor. 

Sözün düşünceyi aydınlatmak için ae .. 
ğil, hüner göstermek için kullanılma• 
sına aklım yatmıyor. Bunun için de 
edebi denilen eserlerin büyük bir kIS· 

ınından, hele SUleyman Nazif ve mU· 
akkibleri gibi birçok kimselerin pcl< 
SC\'diği muharrirlerin yazılannda.fl 
hiç bir zevk alA.mıyorum. lşin asıl f e. 
nası şu ki bu lezzetten mahrum oldU.. 
ğum için hiç bir esef de duymuyoıı.ını. 

Nurullah AT AÇ 
(1) Rc&<.-i 1dtabevi, 100 kuru§. __ _:._._:_~~~~~~------~--__..,, 
JŞte. 

cevabımız 
Kızılay Fatih gubesi namına gönde .. 

rilen yazıya cevabımız 4 üncü sayfad" Milli mücadele senelerinde 1stanbul
da Anzavur çetesi, kuvai inzibatiye, ha. 
life ordusu gibi mürteci teşekküller ku. dır. ~ 
rulmuştu. Biz Malta'da idile. Bir gün !-::=============== 
işittik ki Suphi pata bu teşekküllerden oldun? ç 
birisinin kumandanı olmuş. Nasıl? Ni- Uzun boyu biraz daha bükülmüş. sa~ 
çin? Neden olmut? Şaşmıştık doğrusu. ları bembeyaz olmuş, ihtiyarlığı ar~.ıt'~e 
Suphi papyı tanıyanlar onun böyle bir Suphi paşa, çok iyi tanıl:3ığ1 Atatur 
işe girmiyeceğini haklı olarak tahmin hemen tU cevabı verdi: 
edebilirlerdi, Aradan çok geçmeden - Si:z:e mağliip olmak için paşam· ~ 
ba~ka bir gün isitt~k ki Suphi pasa kuv. 1 Mitli mücadele tarihini yazmak ıa;:ı~e 
vetleri, tzmitle Bolu arasında milli kuv dır. Fakat tarihin kuru ve tok üslubı 
vetler önünde tam manası ile mağlup değil. Alev gibi, çağlayan gibi; fasıl f;i 
ve perişan olmuş.. sıl, sayfa sayfa, satır satır, harf ııabit 

Aradan aylar, yıllar geçti. nokta nokta yazmak lazımdır. BlSyle 
Büyük zaferden ııoma Suohi paşa tnilJf mUcadele tarihi: birden ıonra ır;; 

Ankarava geHi... Bir gün Atatürk seya. lecek nesillerin hedef planı, harelt f. 
hate ~ıkıyordu. İstasyondaki u2urlavı- plim, ilerleyiş planı olabilir. BU TA~ 
cdar arasında Suohi paşayı gördü. Ata- Ht KiM YAZACAK? Z 
türJC:lbirdinbire durdu ve tatlı bir sesle Aka GÜNDÜ 
pellli~i tanıôxğ'ı Suph t pa,aya ııordu: 

- · Pap. it Niçin· o kuvvete kumandan <•> Şimdiki üniversite . 

la 
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Kcını\Cıron ve 
ŞU{Ql\QJ..eltll u <C<e~a K 

Jan Akrabam.dan. b.ir. çocuk, hasta· 
mıştı. Mıdesını fena halde boz· 

muş, ıstirap içinde kıvranıyordu. 
. - Nesi var? Ne o1muş? Ne ye

ınış? d' h d .. .. • ıye ısım akrabası meraka 

buştuler; bilhassa tifo salğmmdan 
ahscd' ld'"· b d · ]4 1 ıgı u evırde, ne derece te. 
aş etseler haklarıydı. 

.. Nihayet, sebep anla§ıldı: Çocu
iun e1bise1erini temizliyen annesi, 
ceplerinde küçüçük bir paket bul
muş. Evvela ne olduğunu anlıyama
~:ş. Sonra, açmış. Şeker gibi bir şey. 
ç f •na bir tane atarak, öğürtülerle 

ı armış. • 

hal' Akıi.lı olan kadıncağız, nekahat 

S 
•ne gıren oğluna muhtelif sualler 

orın " aga başlamış: 

dırn ;- Falanca şeyi yermisin evla-

- Yerim, anneciğim. 
- Falanca şeyi? 
- Onu da yerim. 

o) 'Kadın, bir hastalık hangi şeyden 
tn Ursa, hastanın ona karşı uzun za· 
ya~ bir istikrah hissedeceğini bili
n~l ~· Paketin içindeki mahut nes· 

erı çıkardı: 

Inn - Şunlardan bir tane ye baka· ... 
-ö· .... 
...._ Ne oluyorsun? · 

J'al· Çocuk gördüğü korkunç bir ha
asa~·eleriyle uzaklaştırmak ister gibi 

1 hareketler yapıyordu: 
- İstemem, istemem .... 

Ru Mi.d~nin neden bozulduğu, çocu. 
bQ 0

1 
nı~ın günlerce kıvranıp yattığı 

y .pcc tcsbit edildi. • 
akette ne vardı? 

• • • 
Dr ~lcladc şeker... Yeni ismiyle 
sa.t° s ... Hani spor sahalarında filan 
·~-'Y~rlar. Bunlann iyi ÇC§İtleri de f•pl . ....;oı;:, 

tnaa akcıt, elimde bir tane var ki. 
~at~bllah. Hasta çocuğunu anesi biz 
illi ~na getirmiş, dikkati celbetme
Ye b~temiştir. Saklıyorum. 1ste· 
di)~· ır resmi daire olursa, tahlil e-

.. ın de .. d ld l diy ıçın e ne o uğu anlaşı sın 
c vereceğim. 

tılın Bu Dr_obs, renkli bir kağıda sa· 
itıt'b§tır. Üzerinde, itimat edilebilir 
'ka ~ ~ını veren bir isim vardır. Dış 
hu~ı ~~çıyorsunuz. Yaldızlı kağıt zu 

e ıyor. Fakat içi maazallah ... 

sitl'ı·Muhtelif yazıları~da, zaika, his. 

80 ln kuvvetli olduğunu karilerime 
sırıy erniştim. Belki bir musiki parça-

tn "k l k nu le erini anlamam ama 
ıtk ç . .. • 

çl!§it 5C§ıt yagı, kırk çeşit şarabı, kırk tı m uyu yan Yana koysalar, bunla· 
~b uhtelif seferler tatmak suretiyle 
. crlesem s . 'h d . tılac · onra ımtı an an geçı· 

~Utl'ı n;; sınıfta kalmam sanırım ... Gö. 
b apalı olarak tattrğım ğıda ya. 

\tt rna · "f l dcb·ı yı a ancadırl diye tayine· 
ı ec ... · " 

egımı umuyorum 1 
Bun w 

~Ot" a ragmen, hayatımda çok 
~§eyler yemem mukaddermi~: 

balık bela ~ir kithk memleketinde 
ğ\.tnd arsagından ve patates kabu
ölın an Yapılmış çorbayı . açlıktan 
Por

8
:rnek için • içtim. Hem de iki 
1Yon. 

b Buna r .. 'd . . . 
. 1.ıDrobs agm~n ı dıa ederım kı, 
1 nsarılar de~ec~ınde. kerih b!r şey 
lem Yesın dıye pıyasaya arzedi-
Ya, ~:kDiişi.inmeli ki, bunu, ekseri-

"-U\ ası t kk" l lar . eşe u etmemiş çocuk. 
bu k'fd

1
York. Easen, bazirganların 

.. ar "t" b. 
ta" 0 u ır mal çıkarmalarına 
be~iel, ~a:ış yapabilmelerine se· 

• ş erının çoruk!arla olmasıdır. 
• o\' • 

Geçen .. . 
riko.81 b gun, yme bir heroin fa},;. 
bir rnad~tılar: insanları zehirliyecek 

F c satıyor diye ... 
·ı akat k k . . h rı eri h 'k 0 aının, eroinin mi.işte. 

·ı arc etl . d 1 erlern· . erın en mesul yası ba§ı 
bi]c bil'§ 1Jsanlardrr. Zehir old~ğunu 
"1nknc: a ~Yarlar. Bahsettiöim drob
tniycn ıse, zehir olduğ:nu bil-

l' c:.cuklardır. 
dctJi ~r istiyoruz: Kontrol ve şid. ... 

( Va-NQ) 

I • . ' 

Hasköy ~rşısında işsizlikten kapalı kalan diikkanl:ır ve kalafat yerinden bir görünii§. 

lstanbul konuşuyor! (Hasköy: 4 ) 

Hasköyde yavaş yavaş 
kimse kalmayacak mı ? 

Buranın pazarında çürük pathcanlar nasıl satıhr? 

Hasköyün çarş•s•m ı>''"""rken ilk gö 
zünüze çarpacak şey, sıra ııra boş 

c!ükkanlardır. Oradaki bir bakkala bu • 
nun sebebini sordum. 

- Çok tabii, dedi, Ha.köy bo§alıyor 
artık. Biraz haJi vakti yerinde olanlar 
doğru Galata taraflanna kaçıyorlar. 

Yavaş yavaş hiç kimse kalmıyacak ga 
liba burada.. Hani dükkanımız filan 
kendi malımız olmasa biz de çoktan ka. 
çacağız doğrusu ... 

Hasköy çarıısında, seyyar satıcıla • 
rın qizildiği bir kısım daha vardı ki, 
oraya doğru da yürüyoruz. Mevsime 
rağmen, fındık küç;ikfügünde minim.ini 
erik satanların işportasnun ' üç tarafı 
yansına kadar tamamen çürümüş ve 
küflenmiş patlıcanlarla dotdurmuı sa • 
tıcılar burada garip bir manzara teşkil 
ediyorlar. · 

Yerler pis, etraf bir mezbelelik ha · 
tinde ... 

t'11t satanlara yanaşmadım bile, 
sorsam, muhakkak ki (halis bahçe eri. 
ği) diye yuttunnağa çalışacaklardı. O
nun için patlıcancı ile konuşmağı ter • 
cih ettim. 

- İzmirden gelen matlann çUrJ -
müşterini aynrlar, biz de alır, ucuz u 
cuz satarız, diyordu. 

- B:.ı kadar mülevves §ey, nasıl ye· 
nir, diye hayret ettim. 

O hala iddia ediyordu: 
- Yarısını kesip atınca, mükemmel , 

yemek yapılır bunlarla... · 
Ben satıcının sözlerine pek inannuya. 

caktım amma, bu sırada kellifelli üç 
bay gelip çürük patlıcanlar için pazar 
lığa başlamasınlar mı! 

Belki yarım saatlik bir çek~meden 
sonra, bayanlarla, satıcı çürük patlıcan 
tarın her birisine yüzer para fiyat biçti. 
ler ve bu nefis maldan 1 bir dazine ka -
dar alarak yaptıkları kelepir alış veriş. 
ten memnun, mesrur evlerine döndü • 
ler. . 

Biz de sekiz on mavnanın tamir edil. 
mektc olduğu kalafat yerine doğru iler
lodik. Buralarda pek şayanı d:kkat bir 
şey yoktu. 

Yolda ahşap bir evin önüne oturmuş, 
hava alan iki genç. bayan gördüm. Yan 
lanna gittim. Kendimi tanıttım ve ko 
nuşınağa başladık. 

Onlar da semtlerinin susuzluğun -
dan, yolsuzluğundan bahsettikten son • 

ra: 
- Bizim köyde bir de liğrm derdi, 

diyorlardı. Aşağı kısımdaki evlerin he
men hepsinde lağımlar munt~zamdır. 
Fakat üst kısımdakiler patlamıştır. Ve 
bunların pisliği hep ~ağı kısımlara ak 
maktadır. Bunların da derhal tamir edil 
mes.ini istiyoruz. 

Sonra, semtimizin bir de sineği pek 
boldur. Bununla da mücadele edilmeli · 
dir. 

Biz:m biçare Hasköyün, belediyenin 
en az meşgul olduğu semt olduğuna hiç 
~üphe yoktur, doğrusu!.. 

Genç kızlar daha fazla söylemediler. 
Zaten vapur zamanı gelmiş, bizim de 

vaktimiz kalmamıttı. 
Hızlı adımlarla, apğıdaki resimde 

de göreceğiniz, beorbat yollarda yür:i • 
yerek iskeleye doğru ilerliyorduk. Ya· 
rumızdaki HauöylWerden birisi &ider 
ayak bire 90tl bir fiklyet daha yaptı. 

İıtanbul vilayetinde sözde bir (HH
lrö nahiveıi) vardır amma, Huköyde 

Yazan : Haberci 

Hasköy çarşısmd' prız::r yeti 

lla<Jhöyihı cıı biiyiik OO<lde.-ti lm lıald-0 
dir. Kırk yıldtı bit .<tulaMoak olınıı{ 

ve bakm ııc va::iycte girmi§ .. 

ne nahiye merkezi, ne polis karakolu, 

hiçbir JeY yoktur. Bunların hepsi Has. 

köy ismini taşır, fakat Halıcıoğlunda 1 
bulunurlar. 

Köyümüzde buluna buluna tek bir 

polis noktası vardır. 

O bunları hızlı hızlı anlatırken, de-· 

Kutupta ilk 
misafirlik 

Bir a merikan heyeti 
Sovyetlere 
mısafir oıacak 

Amerikanın me~hur k3.şülerinden 

Klifort Gr;n'in başkanlığında bulunan 

bir ilim heyeti şimal kutbuna gıtmcğc 

hazırlanmaktadır. 

Amerika heyeti Groenlar.dda kışlık 

bir istasyon meydana getirecek ve şi

mal kutbuna 800 k:Iometre mesaf C'de 
olan bu mahalden büyük bit denız tay

yaresiyle kutba gidecektir. Amerika 
heyeti kutupta Sovyet alimi Papaniu 

ile bulu~acaklarmı zannetmektt:>dir. 

Kutublarda ilk misafirlik bu suretle 

olacaktır. 

ı·e çürük patlıcan satışı! 
mindenberi peşimizden ayrılnuyan 

Musevi bakkal .da dayanamayıp tekrar 
lafa karıştı: 

- Hasköy boşalıyor, yakında kimse 

kalmıyacak diye söyledik ya elbette böy
le olacak .. 

Ben babamın zamanında dükkanda 
tam yirmi adam çalıştırırdım, şimdi 

kendim bile fazla geliyorum. Artık 

Hasköyiln halini ' varrn kıyas edin .. 
Belki daha da söyliyccekti. Fakat 

vapur iskeleye yanaşmıştı. 

Ali ile beraber koşarak yanların 

dan uzaklaştığımız halde, vapura dan

danna yetiştik: ve bu bakımsız semtten 

ayrıldık. 
HABERCi 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün şikayet · 
lerinizi, yapılmasmı istediğiniz 
şeyleri, canınızı sıkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğrafçıları . 
mız ayağınıza kadar gelip SÖY· 
le<liklerinizi inceliyecek, şikayet . 
lerinize veya temennilerinize ga. 
zetemiz tercüman olacaktır. 

' 

Çingeneler 
krallarını seçti 

Veni kra l 22 y~şıoda 
bir kalaycıdır 

~~vvelki gün Varşovadaki askeri 
meydanlıkta Çingene kralının seçimi 
yapılmıştır. Seçime iştirak eden 50 bin 

çingeneden 30 bini rey vcrm:~tir. Çin. 
gene :"tyan meclisinden 300 aza da sc. 
çine hususi beyaz ünofirmalarile işti. 
rak etmişlerdir. 

Nihayet, beş kral nnmzed'nden en 
zengin çingene kabilesinden ve sanat 
itibariyle de kalaycı olan 22 yaşında 

Çingene Yanuş Kvik kral olarak se. 
ı:ilmiştir. Yeni Ç ngenc kraiı Va~va_ 
da 21 pare top atılmakla ilan edilmiş
tir. 

Seçimden Mnra Var~ov~ haricinde 
seçime işt'rak eden 50 bin Çinncncnin, 
alacalı renkli elbiselerile yaptığı res
migeçit, pek muazzam olmuştur. 
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KURUN' da 

Kabahat sırmah kaftan 
olsa ••• 

"Adamın biri gece hırsızlık için bir 
e\'C girmiş. Fakat ev halkı uyanmış. 
Bu sırada ev sahibini öldı..irmüş. Ka
çarken yakalanmış, mahkemeye ver ı. 
miş. Mahkemece müdafaası için tayın · 

edilen avukat, cezayı hafifletmek ıçin 
bir mazeret arıyormuş. 

Katile sormuş: 
- Esbabı muhaffefe teşkil edecek 

hiç bir şey yok mu? Düşün bakalım?,. 
Demiş: Katil: 

- Geceleyin eve girdiğim zaman 
kar'fiıma çıkanlar arasında bu maktul. 
den ba§ka karısı ve çocukları da var
dı. Yalnız bu adamı öldürdüm, ötekilc. 
re bir şey yapmadım. Bu esbabı mıı .. 
haffcfc olmaz mı?,, 

Diye cevab vermiş. 

Pazar günkü sporda döğüş oldu. O
yuncular içinde tekme ile husyelerin. 
den ağır surette yaralanan ve şimdi 
hastahanede yatanlar var. Ankaradan 

gelen Aydın mebusu Adnan, tahkikata 
giri§miş. Kabahatlileri meydana çı. 
karmağa çalışıyormuş. Bakalım bu iş
te kabahatli olanlar ne diyecekler? 
Yoksa onlar da: 

- Biz yalnız tekme attık· sopalarla 
şimdi yaralı olanları öldürebilirdik; 
yahud arkadaşlarından birçoklarına 
dayak atmadan bıraktık!" 

Diyerek • kendilerinde mes'uliycti 
mucip bir kusur olmadığını mı iddia 
edecekler?. Kabahat sırmalı kaftan 
olsa kimse tistüne giymezmiş ... ,, 

(Ha.ınn Kumçayı) 

CUMHURIYET'te: 

Amellya Erhard 
"Alevler, kıpkızıl ve avare ışıklar, 

çıldırmış dalgalar ve hortumlar, dağ. 
Jar ve uçurumlar arasında ufacık bir 
kadın vücudu aranıyor. Belki de sapa_ 

sağlam bulunur. Çünkü bu ufacık ka· 
dının hüviyeti, yapmak iıotediği işin 
koskoca ölçülerine göre, dağlardan lla 

büyüktür; insan iradesinin bütün ihti. 
şamile büyüktür. Belki de sonsuz 
boşlukları kaplıyan ilahi bir tayf ha. 
!inde, arıyanlara görünecek. Büyük 
emeller için kaybolmak vat mıdır?., 

(Peyami Safa) 

TAN' da 

Spor ölçUsU 
Bugün spor sahasındaki milletlera

rası rekabet, falan ve filan memleke
tin halkına geçici bir ütiha:r ve heyC'. 
can temin etmek şeklinden çıkmı§tır. 
Spor yarışında muvaffakıyetin bir 
memleketin manevi nüfuzuna, şerefi· 
ne, hatta harice karşı müdafaasının 
ruhi {Lmillcrine çok tesiri vardır. 

Bundan sonra hem spor dan bekle. 
diğimiz büyük faydalara kavttşmnk, -hem de harice karşı spor sevıycmizi 
yükseltmek emellcrile Türk gençliğin.. 
den şunu bekliyoruz: 

"Türk gençliğinin spora ait ölçüsii, 
ancak Türk milli ruhumı, dlirüst oyun 
kaidelerine ve centilmenlik icanlarına 

yüzde yüz uyar yüksek bir ölçü olma
lıdır. Klüp \ 'C tarikat taassubunun 

gözlerimizi kör etmesine müsaade e. 
dersek spor sahasında yolumuzu snşı. 
nr ve asıl hedef ve idealimizi çiğnc
mi§ oluruz. 

(Ahmet Emin Yolmaıı) 

Tünel Şirketinin 
yapmak lstemedlğl 

han 
Nafıa vekaleti, Tünel şirketine mu. 

kavelesi mucibince Galatadn Tünel ha_ 

rıını in~ etmesini cmrA.mişlir.Bn 
hanın yapılması için Galafada l"iı el 

caddesile cliğer taraftakı Perşembe 

pazarı ~ddesi arasındaki addnlıl ka
milen ıstımlaki w c;onra. hanın yapıl
rnas1 1:Jd'rihri~tir. 

Tunceli şakileri 
Elaziz, 8 (Hususi) - Tunceli şaki. 

leri arasında ~lık son haddini bul
muştur. Her şeyi göze alan şakilerden 
bir grup bir miktar ekin nlahilmek i. 
çin bir akın yapmıılar ve bu esnada 
hepsi de ya.kalanını§lardır. 
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Umumi tahsilde 1 Hadiseler ve fikirler .•. 

işte cevabımız ... 
1 

Sovyet 
mimarlar 

kongresinde · randıman yüzde kırk 
Maarif Vekili bunu haber verer ek vaziyeti~ 

fena olmadığını söylü yor - Kızılay Fatih ilçesl namına 
konuşan Bay ()JkbUke 

Türkiye mümessili 
şehrimize döndü 

Sovyet hUkQmntlDJıı 

hUktımcUmlz nezdln • 
d n resmi daveU llze_ 
rin Sovyet mlmarlan 
lUhadı şehlrclllk kon. 
grcmnCe 'bulunmak ve 
Moskovanm imar pla.n. 
lnnr.ı tctklk etmek üze 
~ Rusya}'& giden fl'lı1r 
ciillt mlltchns.!l.sl Bur_ 

Vaızan: Ensari Bülent 
Blı Kızılay ba.ftuırun 

her yıl tam ve ınu\'af. 
lak bir "propagn.nda 
haftaaı,. olmaamı ıaı. 

yenlerdenlz. Menfi te. 
sır yapacak, hedeften 
uuklqt.ıracak, tyl ne. 
uce venniy~k bir pro 
pagandıınm yapılma • 
aındansa yııpılmama,ı. 

ru daha doğrU.. daha 
hıısn'lı eaye.nz. Bunun 
~ndir kl lat.anbul ao. 
kaklarma bir Cinci 
meydanı bavuı yaya_ 
rak geçen kamyonlar1. 
nız catıımızı sıktı vtı 

yine bunun içindir ki 
bir daha biS]le baftan 
savma f )'&pmamanw 
ta\·alye etın l\tC'tı kçn. 
diml:tl o.Jama<)ılt 

1'ekt!rlek11 v n•oUSr. 
ıu vn~tıtlar prop&gan. 
dava c:ok clvl'rl 'ldir. 
Uklo propa«and yap. 
mak için "tekerlekli vasıta,. teınill etmek 
kMi gelmez, zckfıyı ıcullanmağa da lhtlya.ç 

vardır. 
Şereflnla, ~benlze yUklemek tmkln ve 

ml\Mad~tnl blıc bahlf buyurduğuntn bUyllk 
hata l§C bundaıı ilorl ieluı!otir • 

Bir kere bayım, hiçbir zevki selim kam., 
yonıa halıyı yanyaııa getiremez. Kamyonun 
içi.ne halıyı koydunw: mu asrı vuıtaıarıa 
~öç.eden bir P'ULstln derebeyine d5nerıtııızı 

Halbuki kendiniz de aöyl.lyorlWlUZ ki bu 
alayın yapılma.Bmdan makaat lstanbulun va. 
tand8.§1anna Türkiye Kwlayım batırla. 
m&ktır. Bir gıeyl hatu1atmak ancak ona ben. 
ziye:l bir numuneyi veya ondan alınan bir 
J>&l'Çayı göz enune koymakla mtımkUn ol. 
ma.z mı tnaatmu:a nıUracaat ederim, geeçn 
~n bize gösterdlğlnlz garlbeyl Kı.zılaya nts_ 
bet etmek kimin batırma geleblllr? 

'Bu numuneyi Kwlayın ne tarafından atdr. 
mz ! Kwlayın nereşinde ~yle bir yaban. 
cılık sezdiniz de "lebarllz,, etme.ine t&vauut 
buyurdunuz? 
Sokaklarımızda o kaknem kamyonlan dolao 
tıracağrnıza 1kf hasta arabam ne bir sıhhi 
imdat otomobUlnl karoımıza diklverseydl.nlz 
daha mllkeınmel naUCc nıamaz mıydınız?. 

Her ne hal ise, "bunlar gec;mlş ıeylerf,, 

deyip llzerlnde durmamak 1.etlyonım ama 
ne elimdir kt verdlğı.ım cevaptan tanruım 
yılı ou §ehrtn bllyte b1r faciaya tabamm~l 
etmealnl tenalp buyurduğunuzu ve her yıl 

böyle berbat btr alay seyrctml'ğe tarn!nıız. 
dan mahkC'nn edllml§ bulunduğumuzu ısrar. 
la, inat lle fbsaa etmektedir 

Yaz.ık bJze, yo.zık §U ~bre! 
sızı tanımıyorum ama size Kızılııy gibi 

mUhlm bir memleket tcııktIUuun FaUhtekf 
oubul gibi ehemmlyetu bir parçası nnmma 

konu§mak lmk!nı verilebilmesi • hiç şüphe. 
ılz ki • lizde az çok bir cevher ıezllml§ ol_ 
masından ileri gelmlf ol.sa gerek. lsUdaUa. 
rınrzı manuız bir sabit fikir uğruna istedi. 
ğlnlz kadar berbat ve perlpn etmekte &1ah8en 
hllrsünUz 

Faht aynı aektlde engin bir hllrrfyeUe Kı. 
ıllay propagandaamı ınanasızlqtmnak. @. 
JDnç emek, Kızılayı halka derme tatma bir 
halde hatırlatmak hakkını size hJç kimse 
vermek istemez. 

Hele Ttlrkfyellyl \'tla&ttan çok aaağl bir 
seviyede addetmek, ona tepeden bakarak 
"zevksiz ve cahlldJr!,, manasına gelecek 
bir te~hls koymak, hakarete kıı.lkışmak ar_ 
fedllmez bir cUret olur 

Kaleminizden çıkarı şu cUmleyJ blr kere 
daha okuyalım: 

2 - lstanbulun yedi gıııetcsindcn aıtmııın 
takdJrkAr yazı!nrına karor yalnız birinde in. 
tf§&r eden bu tenkit de halkm görllşilnlln en 
aa.mlml tercUmanı olması lAzım gelen gaze. 
telerJn yedide &llısınm a!zln yüksek zevkinize 
eri§ememl~ mUlc\•azl duygulu vatıındqlar 

taratından okunduğunu sö.nerir. Demek ki 
alayı huırlayanlar hitap edilecek kUUeyl 
nazarı dikkate ıtJaral~ ona göre bazırlıı.nmı,_ 
Jardır. 

3 - Maama!ih halk d:ıha yUkaek bfr Mnat 
eseri görmek lst~eydl bile biz alayı gene 
bu §Cklldc yapardılt. ÇllnkU Kızılay mcmle. 
ket sanayii ne!fseslnc değil, hayır telerlnc ön 
ayak olma!< için kunılmu§tur. Ye Kuıllly 
bUtçeslnde liyle bir dekor için yUz!crc<', lıın. 
!erce lira elan de~crll mlltetıassıslara yeti. 
15Ccek kadar para yoktur. 

Bunlar sadece tuhaflıklardır. 1stan. 
bulwı yedi gaze!esinden altısının bıı a. 
layı tenkid etmem 

0

§ olması sadece 
muharrirlerinin o faciayı görmemiş, 
tesadüfen gorememiş olmalarınıfan. 
dır. Yoksa emin olabılirsinlz bay Dlk
bük, lstanbulun ve 'I'ürki:ycnin hı;iJir 
ıazetec:iai o manzarayı tenkid etme • 
mek hatasına dü~nıez. Gazeteci arke.. 
daşlanm~an hiçbirisini IY.>}le bir ilti. 
f ata mtıstahak addedemem. 

Geçen yıl Kw1ay haftam münasebe. 

tiyle ne§rettiğf m bir yazıdan eu par. 
çayı alıyorum: 

noş (rEÇEf\ nt RlL\FTA DAHA •• 
Kızılay haftam devam ediyor. Bugllne lın. 

dar yapıian propagand~ya gazctelcrlmfzin 
ne kadar az yer '"erdiklerin! gördllkten son. 
ra 936 l{ızılay haftasının da bUyük bir mu_ 
valfaldyeU bltmlyeceğine lnanmak mUJn. 
kUııdür Her nedense Kwlay propaganda 
haftaları bir kısım vnlanda§lar için "mera. 
timden ibaret .. bir mesele ve blr kısım va. 
tandqlar lçln de "anliarya.. bir mesele ad. 
dcdilmektcdlr. Bu IUyadm devamı içinde lbu. 
ıunmak ne acı! 

Evet ne acı! 
1936 da yazılan bu yazı 1937 de de 

bir tek kelimesi değiştirilmeden vazi
yeti olduğu gibi ifade edebilmekte. 
dir. Buna ağlamak lazımdır Bay Dik. 
bUk. 

"Halk daha. yüksek bir sanat eseri 
görmek iıteseydi bile blz alayı yine bu 
nekilde yapardık. ÇUnkü Kızılay mem. 
Jeket sanayii nef i!eaine değil, hayır i§. 
lerine önayak olmak için kurulmu§tur,, 
diyebilmeniz yazdığımız yazının ruh 
ve manasını 1b1r tUrlU kavr:ıyamadığı· 
ruza delalet eder. Hele güzel sanatlar 
sahasında uğrapn Türk zekasının asil 
duygularından pek gafil bulunuyorsu. 
nuz. Biz K:ızılaydan gür.el sanatlara 
yardım istemedik. Mehmet ustanın ve 
Rec!b ağanın dört kuru5unu alınamaz. 
lık etmiycn bu hayırlı te§ki!Atm ke§. 
kUIUne ı.tanbuldakl bUtUn gUzel san. 
atlardan da birer avuç sunmak iste. 
dik. Fatih İlçe te§kiliı.tının bundan 
müstağni olduğunu ilin etmesi de ay. 
nca bir tuhaflık oluyor. Hele "halk 
istemi§ ohıa. bile biz yine bildiğimizi 
yapardık,, diyebilmeniz cidden dikka
ti çekiyor. Zir& TUrkiyede halkın iste. 
diğlni reddetmeyi düşünebilen yeginc 
vatanda§lnnn nasıl olup da Fatih !içe. 

Burhan Arif 

han Arif yanında mi. 
"' mar Arif Hikmet oldu. 

ğu halde Odeaadan ı h 
rlmlze dönmU§t11r 

Şchlrclml.z Sovyet 
mimarlarının ıni aliri olarak Moskovada bu_ 
Junduğu m dd t~c m mlekcUmlz hakkında 
bUytlk saygı ve n znkct g8stcrlım1§, hUkO. 
melin busu~ı mnsaawııo Mosko\a ve Volga 
kanalı gczdlrilcrck fenni izahat verllml§tlr 
Sol')'et , e ccncbt kUltUl"Cl mllnascbat cemt_ 
yetinin '\'erdi!! bir ziyafette menilcketıınız; 
)laklunda Husça olarak bir nutuk itiı.tı eden 
§Chlrdml:ı: ıı.zun uzun nlkı }anmıııtır .. 

ŞcblrcJ mimar Burhan .Arif haber aldığı_ 
mıza gl!re Ankıır:ı mUhendalcr birliğinde yap 
tığı tctıdk:ıt nct1ceırlnl birkaç konferamla 
anlatacaktır. 

Bozuk araba 
işletmekte 

Tramvay 
Şirketinin ısrarı 

Devam ediyor 
Tramvay §irketinin arabalarına gös. 

terdiği bakımszzlık devam etmektedir. 
Bu yüzden hemen her gün yeni bir kaza 
bütün m:.inakalatı dakikalarca cekteye 
uğratan sakatlıklar olmaktadır. Bu me· 
yanda bugün Y edikuleye işli yen 70 
numarah araba Samatya ile Yedikulc 
arasındaki Hamam mevkiinde bozulmuş 
arabanın dü§en patenlerini kaldırabil. 
mck için 45 dakika vakit ge~miş, bu 
müddet zarfında 'Yedlkule yolunda'kt 
tramvay şef erleri durmu~ur. 

si Kızılay §Ubesinde bulunabildikleri. Kadın yu·· zünden 
ne, bulunmakta devam edebildiklerine 

insan bir türlü akıl erdiremiyor. Ne b•ır kavga 
diyeyim? Bilmem ki... Hemen Allah 

Fatih llçesindcki Kızılay şubesini siz. Bir kişi yara landı 
den halas eylesin! 

İstanbulda EminönUnde de bir Kı. DUn gece Zincirlikuyu civarın.da bir 
oazinoda kanlı bir kavga olmuştur. zılay §ubesi vardır. Nasıl oluyor da, • 

b be T k i d her yıl birlbir. d Raif, Baha, uat, Hakkı isminde dört u şu a s m e ın en 
mUkemmel Kermes'ler yapabiliyor? erkek ile aç kadm eğlenirlerken kadın-

Zira bu §ube sn.n'atkarlardan istifa- ları "paylaıamamak,, yUztinden. er -
de etmeyi dil§Unebiliyor, onları davet kekler arasında kavga çıkış, Hakkı ar-
ediyor, fikirlerini alıyor, onların yar. kadagı Bahadan tabancasını alarak Ra-
dımlarından kendini müstağni addet- if e ateş etmiş, Uç yerinden yaralamı§tır. 
miyor. Yaralı hastaneye kaLdmlmış. Hakkı ya. 

Acaba Fatih uubesi Eminönü şube. 1 _k_a_lan_m_r..:,ş_tı_r. ____ -:-:--:----
einin bu sanatkarıar taratmcıan ·ooyu. Lt zhon su 1 kastı 
lup soğana. çevrildiğini mi duymuş? f k t 
"Bir dekor için yüzlerce, binlerce lira t 8 h k 8 t 
almU,J değerli mütchueıslar,, EminönU Lizbzon, 8 (A.A.) - Salazar'a 
eubesine zaman r.a.man büyük yardım. karşı suikastı hazırlıyanın bir Jspan· 
larda bulunan güzel 11anat müntesiple. yol olduğu tahakkuk etmiş gibidir. 
ri olmasa gerek. Zira Münif Fehim gi- Bu münasebetle geçen ilk teşrinde 
bi, Cemal Nadir gibi, Arif Dino gibi, casus şebekesinin meydana çıkarıl· 
Edib Hakkı gibi, Ramiz gibi kıymetli dığı hatırlatılmaktadır. Şebekenin 
ressamlar, Peyami Safa, VAla Nured. azası kaçnıağa muvaffak olmuşsa 
din, Mustafa Ragıb ve bu satırları ya- da bunlar Portekiz tahrikçileriyle 
zan gibi hiç de kötU olmıyan muharrir. temrısta kalmı§lardır. 
ler Eminönü Kızılayı ihtiyaç duyduk. Muhtelif Rizli teşekküllerin ~ef-
ça habire ha çalı~mz ve şimdiye kadar leri tevkif edilmiştir . 
ne bize on para. teklif eden oldu, ne de 
biz esnaflığa sapıp kimseden on para 
aradık. 

Kızılay Fatih llçe ba§kanı yerine 
imza atan bay Dlkblik, görilyorsunuz 
ki sir.e cevab vermek zahmetini fhtf. 
yar etmem bir hayli bUyük bir neuı. 
ket eseridir. Bunu 6ahsınıza karşı 
yapmadığıma, temsil ettiğiniz Kızıla
ya ka~ı olan saygımın beni buna zor. 
ladığına emin olmanızı isterim. Mek
tubunuzun, beni Kızılaya ~za olmaya 
davet eden ktımımdan sonraki eu son 
cümlesini de bir kere beraber okuya. 
lrm: 

O \'akil kı)'llttt 1 dtl§ünceterinizdcn _ insan 
h .. 11 bu ya _ isU!ı:.dc imkAm olmaaa bile &me 
de vcrece~nlz dil kunıştan olsun istifndc 
eder, blr h "f.Aya fl"ç alırız olmaz mı b:ı. 

Yukqroa arzetti~lm şeylerden sonra 
P. tık bu tııveiyenizdc ısrara lüzum 
gönnezslnlz sanınm. 

Kıztlayın eski bir aşinası, ciddi bir 
tara!tarı, ,.e çalu;kan b!r baııı oldu. 
ğumuzu ve hakkında yalıuz ıyi teyler 

nıuıııınıtımımnuı.uıınııı11111ıımıı~ıııııııııu1ııııı 1:tr.Tn•ıı1ıımııııı 

Lisan dersler·ne 
abonelerin 

nazarı dikkatine 
YaJnız bir derse abone olan oku} -

cularımı.zın 3 üncil son taksitlerini l O 
temmuz 937 tariı\ine kadar göndermelc 
rini rica ederiz. Bu. tarihe kadar gelmi
yen taksitlerin aboneleri kesilecektir. 

[Jfllfll'lltllnıMtlllf~ntlffllhttlllnMllıtll:llft11111111llllfllltl"nı 

düşündüğümUzü anlamanız için davul 
zurna çalacak değiliz ya. .. 

Hem neden bu mektub b::ı§kan yerL 
ne zatı devleitniz tarafından imzalan· 
mış bulunuyor.? Bay başkıuıın bu t-e. 
vabı size verdirmesi de bir baııka mu. 
amma doğrusu. Rahatsız mıdırl:>r. 

yoksa ~ahsan kaleme sarılmnyı bır le. 
nezzUl mU ad buyurdular? Yahut ken. 
dileri siz.ın gıb: erbabı kalemden de
ğiller midir? 

Ellsari BOWT 

Dün 'Sabah r;ıelırlınize gelen Maarif kadaşlarla. da. gö~tükten sonra 11iJtl' 
Vekili Saffet Arıkan Dolmabahçe sa- di Floryaya. gidiyorum. 
rayına gidereli Tarih Cemiyeti tara. Umumi tahsil vaziyetimızin fena ol. 
f ından açılacak sergiyi tetkik etıni§ ve duğu hakkında yapılmakta olduğıJJJn 
sonra halk partisinde me§gul olmU§· söylediğiniz nc~riyatı yersiz bulUY?' 
tur. rum. Tahsil vaziyetimiz normaldi! 

Vekil şu beyanatta bulunmuştur: Randman yil1.de 40 tır. Alakadar JJl!l-
'1- BugUn sarayda açılacak sergi, dUtlerle görilştukten sonrn, rakatrı1'

tarib kongrcri ve dil kurumu işi erile ra isf na den sjr.e daha fazla maıruııs 
meşgul olmağa. başladım. Partide ar. vereceğim.,, 

1 alyan gazeteleri 
• A 

sıy ası 

m uvaff a kiyetleri m izi 
Ordumuzun kuvvet ve kudretile 

izah ediyorlar 
Tahran, 7 (A.A.) - Pars (İran A -

jansr) bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 

Rıiştil Arasta lrak Hariciye Veziri Na. 
ciylll4sil dün Harbiye mek~ehini ziyaret 
e~mişlerdlr. · 
Bir sovyet gazetesinin tefsiri 

Moskova, 7 (A.A.) - Yakmda 1mza 
edilecek olan 'Doğu Paktı hakkında tef. 

siratta bulunan Pravda gazetesi, tari -
hin Balkan Antantile Doğu Antantının 
t01:klo:.ilünü beynelmikl emniyet ek • 
sikliğine atfedeceğini yazmaktadır. 

ltalyan gazetelerinin hakiki 
vaziyeti gören yazıları 

Roma gazeteleri yazıyor: 
Türkiycnin Büyük Elçisi Hüseyin 

Ragıp mezuniyetini bitirerek Türkiye
den buraya &elmi~tir. Riljtil ,..J\ruın 

agdat ve Tahran seyahati ~ürkiycnin 
doğu memleketleri mukadderatında 

müJıim bir vazife .gönneğe namzet ol - · 
.duğunu meydana koymuştur • 

TıJrkiyc son zamanlarda A vru -
pada bazı siyasi muvaffak.retler el
de etmiştir. '!':.irk diplomasisinin bu 
mu~;iakıyeti elbet Türk ordusunun 
kudretiyle kabiJi izabtır. Türk ordusu 
en.modern silahlarla mücehhezdir. Ye. 
ni bir tayyare fabrikası kurulmuştur. 

Demir, kömür, pamuk endüstrileri Tür· 
kiyenin hayatı üzerinde seri terakki ~- , 
milleri .olmaktadır. Şark paktına dahil 

dern btr orduya sahiptir. FranSJz a~61 

ri usullerini benimsemi§tir. Şa~ 
Fransız siJahlan kullanan yegAne rrıdP' 
lekct İrandır. 

Bahriye ve hava talebeleri ltaıyaıl' 
tahsil görmektedir . ., 

Bulgar gazetelerinin hayranlığı 
SOfyada çıkan Slovo gazetesi ''Tilı'' 

kiye ve Asya miaaJn,, ba§lığr altı~ 
yazdığı bir baımakalede Tilrk dip!oııı' 
sisinin son zamanlarda kazıındığı :90> 
ğazlar ve Hatay zaferlerine timdi ~ 
mlsaklı bir zafer daha ilave edcce~ır; 
ve bu suretle 'I'!irkiyemn bcynelınII 
mevkiinin çok daha kuvvetleneceğiıl' 
ve otoritesinin bUyilyeceğini yazmaJıtf 
dır. Bu makaleyi Bulgar matbuat ce~ 
yetinin sabık reis! Liliyanof yazmıttı'' 

Yapılacak silih fabriRanuı: 
·e hıyyıu~loıiu.at-. -' 

1 
Yugoslav ıucteleri ıu hlbcri ver 

mektedir: 
Türkive hllkmcti namına Amer.ılc•6' 

Klark Martin ve §Ürekbı mües~ 
fabrikalarında 20 ağır bombard~ 
tayyareıi inp edilmektedir. 

Aynca Türkiycde bir sUAh fabrilc~ 
inşur lçin MilU mUdafaa Vckilcıti eti 
rine 200,000 dolarlık tahaieat veriJrl'lf 

tir. f 
Bu fabrikanın intuı i~n İngiltere, a 

talyı ve Almanyıı §imdiden Tilrkiyc fi 
JcCımetinc mllracaat ve teklifte bulııt" 

olacağı şüphc:ıiz aayılan iran da mo - muıtur. _./ 

25 bin dönüm arazi 
(B~ tarafı l incldc} leyhine mukabil bir davı açmak ni.111 

den Silhtarağayı bilirsiniz. Şimdi İs - tlndedirler. , 
tnnbul Elektrik fabrikasının bulunduğu KöyHilerden öirini.'l bir muharri~ 
bu er, vaktiyle o civarda ni§an talimle - mlzc anlattıiına göre bunca yılla 
ri yapılırken nişancılıkta birinci gelme- burıilırda evler bahçeler kurup rrıJI' 
si üzerine Silahtar Abdullah ağa is • §etlerini temin eden bu gibi köyJill~# 
minde birisine zamanın padi§ahı tara - °'bu kurduktan evler, dükkanlar, ve '"' 
fmdan verilfuiştir. Sillhtar ağaya veri. tir-tirdikleri bahçeler, tarlalar bu şut'~ 
len yer yalnız orası olmayıp Eytip ba- le ellerinden alınacak olursa zarur 
hariyesindeki Tathburundan ve Ok. düşeceklerdir. ~ 
meydanı eteklerinden ti Kefuerborgazı Halbuki ortada bir mahkeme ve 
na kadar olan yirmi be§ bin dönUmlilk icra kararı olduğuna eöre şimdilik f 
ç-ok büY':ik arazidir. Bu arazi Kağıtane pılacak bir .başka çare de yoktur. . f 
köyü, Cendere, lzzetpaşa kır ve mera. Uzun yıllardanberi bu çok büyiÜ' 

larmı da kaplamaktadır. Şimdi btitün bu raziye tesahüp edemiyen bayan, ~ 
arazi bir bayan tarafından tesahüp edil- bu yirmi beş bin dönilmlük yere .; 
mektedir . olunca kendisine tayyare piyangosıırı 

Yukarıda adı ve sam geçen Sil~htar en b:iyiik ıikramiyesi çarptı demektirı? 
Abdullah ağa'nın torunlarından olan bu İçinde bu kadar merası. ormanı. !J 
bayan, bir ~k uğraşmalardan ve uzun dalığı, çaym, bostanı bulunt.n bu yı 

1 muhakemelerden sonra içinde Alibey kö beş bin dSnümlilk arazinin .dönürnU, 1" 
yü gibi yUz elli evlik bir büyük köyle aşa~ı on liradan 'hesapla:ıacak 0 ı1 
kqskoca bir elektrik fabrikası v<: Os • 250.000 lira tutar. Bakalım, köyJUlt:

1
,1 

niye telsiz istasyonu, .sonra bir 90k me. mukabil müracaatlan bu işte ne net 
ralar, bostanlar, tarlalar bulunan ôu hasıl edeb:Jec•k?. ___/ 

yirmi beş hin dönürru:ik arazi üzerinde- ven 1- k r a 1 
ki davasını kazanmış ve bu araziye el ~ 

koymuştur. aleyhinde dav~ 
Bunun için Alibe.Yköyündeki bir çok Vareova, 8 (A. A.) - Çingene" 19' 

ev ve dükkan sahiplerinden "tirrdiyc Marhias Kwiek'in kansı ve etıkl ~~ 
kadar fuzuli olarak [§<gal ettikleri,, yer. gene kl"aliçesi,, Juliana, geçen gUJ\ ,t; 
Jerin bo a1tılmasını istediği gibi Silah- tün dünyanın çingene kralı,, UAıl1,tt1 tar ai'{adakl ele,~tıik fahrikaıından da len Jantı~z Kwiek'in tevkifini p0l 
ver kirası ist~mel!e ba ılamtştır. Bunun istemiştir.' • u,ııs1' 

Gzerlne. ıtmdi Allbcy kövilııdeki iı #?Üç Y~ni ıc:a~ı~'. eski kraliç.eyi :! Jd': 
ısahinlerl ea !an bir vaziyete cl.l~mUı - tehdıt ett~ği soylenmektedır. ~ını.ı'. 
terdir. 1 lfçe sivil polisler tarafından sı--

Şımdi bu gibi köylüler de bayan a- f edilmesini istemektedir. 



Yazan: Naciye izzet 
Her tıllklo ablaaı Hadlye'ye aJttır. !{anııer kurb&ııı: 
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.. ~rabzondan lstanbula döndüğü edilmişti. Baba dönünciye kadar 

nu ir iş bulmak için uğra§tığı za- orada kalacak, çocuğa bakacaktı. 
~a%an hatırladı. Güzel bir §ans eae. Ah! Hakikat bulan bu tatlı hül
~ .? :_:k Macit beyin yanında bir ya ne kadar güzeldi.. Oğlu, küçük, 

urMeuoi?'clik bulmuştu. penbe ve sanşm yavrusunun yanın-
acıt b f' · 'd' da dde k 1 k O ey o zaman ..... se ırı ı ı. epeyce uzun mü t a aca tt. 

cuklra~arda çok hasta olan karışı ço- Ötesini, istikbali dü§Ünmek, 
d da~~lc meşgul olabilecek bir hal- hatta Rklına hile getirmek istemiyor• 
ç~k egıl~i, uzun bir yolculuk içinde du... Lem'inin döneceği zamanı, 
Ma ~ahıf bulunuyordu. Bunun için yani çocuğundan ayrılacağı dakikayı 
tanb1\bey karısını ve çocuklarını ls- niçin şimdiden düşünerek bu saadet
Yet' U da bırakarak kendisi memuri- li günleri zehir edecekti? 
rın ıbe Yalnız olarak gitti. Çocukla- · Hayır, hayır bunu dü§Ünmek la-
onJ aşmda bir de dadı vardı. Nccl~ '?tm değildi. 

1 ara ~anen nezaret edecek ve Jn. Şimdi ona bu büyük bahtiyarlığı 
kad e ogretecekti. Fakat mcıunı bahoeden Hayriyi ziyareti günü ek
kip e~· sanki bu diplomat aileaini ta- ima geldi. 
So c ıyor gibiydi. Kadm bir iki ey Her oeyin böyle birdenbire çar
ol~·~a bulunduğu aıhhat yurdunda çabuk oluvermesinden adeta ~aşkın 
Ma u: Bunun üzerine bekar kalan gibi olmu§tu. 
tebb~t be~ çocuklarını, dadıyı ve mü Bu hiç aklmdan c;ıkaramıyacağı 
l~t 1Ycyı birlikte Avrupaya getirtti. hakiki bir şanıtı. ~üreği çarparak 
}'a e ~enç kadın o zaman, Avrupa- Hayrinin evine gelişini hatırladı. Ko 

b gıtıneden ev\'el Mac~t beyden on "'.'1Srnm vekili olan bu adamın zalim 
~ .. b 

~it ~un müsaade alarak T rnbzona ir istibdat boyunduruğundan kaçan 
gi\0~ .: Cemil beyi görmeksizin sev- bicare küçük Lir anneye kocası ta· 
ti.j Şo~ulerini ziyaret edeı'ek dönmÜ§- rafmdan verilecek ne gibi bir talimat 
tu: 1n:di bütUn b\lnlar mazi olmu,. vardı acaba? 
kılrn Bır Yana bırakılmt§, atılmt§, YI· Necla birçok fena ihtimaller dü
Rib· b1~;· Hemen hemen unutulmuf §Ündü. Hayrinin kabllcasına arzu-

ır maztl sunu reddedeceğini sanıyordu. Hal· 
flınci' eni h" clisc1cr bu mazinin ya. · bu ki işte onun ~ok ıneu.ketli ve iyi 
Çok a.;ne .. ~adar daha çok canlı, daha kalpli bir adam olduğunu daha ilk 
dit Y~egı heyecanlandıran bir ıey- görüşte 8nlamı§tı., Adamcağız der
da · 1~ündcki ilk saadet İstanbul· hal şu cevabı verrnioti: 
~ e 1nc geçmİ§ bir mecmuada ko· - Arzunuz çok meşrudur ha
iö:d~~·u Ve çocuğunun fotoğrafmı. nımefendi. Hem zevciniz bundan 
gü~ l g vakit açılmı§tı ı.. O kadar iki ıene evvel, yani ilk seyahatinden 

e • o kada · }' .. A Önce bana size müteallik birrok tali. ni tch. r evım ı çqcugu.. Y· :ı 
di indırde, .ayni hava i~risindc ken· mat vermiştir .. O zamandanberi de 
~" O en bırkaç adım ötede YB.§Jyor· bu talimatı feshetmiş değildir. 
bu '1.1 d · uın.ı 1-;Urebileccktl. Fakat Klllbi çctlıyaaıkmı! gibi çarpan 
ken~ı· ~t?n, ~ok uzak~n olacaktı.. genç kadın kekeledi: 
denı sını ~ıç kimseye gösterme. - Nasıl talimnt) 
elet ··~Taksım bahçesindeki btı Ma- - Evvela arzu ettiğiniz takdir· 
t ·•• -..ıen · b de derhal çocukla birle§meniz .. Son. 
'lntet) "h ç annenın üyük bir me· ra Y cniköydeki kö•kle Ni•antaıım-
§ıl,_ e 1 ıcr ettiği bu dört be§ kar· :r :r :r 

}'~~ada 0 ne heyecanlar geçirmiş, daki konağı emrinize tabi tutmak .. 
~onr!ı nasıl da. tatlı tatlı çıı.rpmt§tıl.. Hatta isterseniz Bursadaki çiftlikte 
Rı § Yalnız hır tek olacağını sandı- oturmak ... Her taraftaki hizmetçiler 
Yct:b.cn tatlı hatıra: Dadmm batka bu hususta emir almış!ardır .. Hülasa 
Socu" akmasından istifade ederek zevcinizin bulunmadığı sıralarda ço
do~~un Ytmaklarmdan aldığı, daha cuğunuzla istediğiniz yerde ve iste· 

~· 1.1su çaldığı buse?... diğiniz gibi yaşa.mağa büyük ealahi-
Y n ~d b yet veren talimat ... ainde şu ~ eta ir tiyatro ıahne- C 

şu ... geçmışe benziyen §U hatıra... ene; kadın o kadar ıatıırmı§tı ki 
agır d~r'>" r •• M . b . Hayrinin sözlerini bile layikiyle an· 

Cvjlld ..,. 111 1 acıt eyın lıyamadr. Sorarak: e. .. 
Ah b k ı - Bu talimatı veren zevcim 

:tecanıı Ku arşı aşmanın çılgın he- midir~ 
l"ısın1 y 1 ocası onu bulmuştu. Ve ka - Evet hanımefendi, zevciniz .. 
l'lası] do hnun üzerinde bulmakla Biuat kendiei ... 
~~ b· ah ayretle, facialı denilebile-
1ı ır iddetle b k A k d - Ve ... Dikmeni de.. .Beraber 
"'1flın · d a mıştı.. r a a• mi alacaktım? 
~a gel~vın e bir rnürebbiycl Necla- - Evet onu da beraber alacak· 
ait\' ınce duyduğu heyecanların cin 
A l tahlil ctmeg" k d' . ~·ıd· '"\§ağı d .e mu te ır •t:gı ı. 
kitliğ' e:ecEsedeki memuriyetinin ha· 
di~ kı rnı? · kiden o kadar çok sev· 
r .. \)• ocay1 .. 
\Jc:er· d gormenin heyecanı mı? 
"· ın c kan .. h ı.ı Rıtı k k unı a~ arı olan erke-
Kcnd?~ usu mu?... Bilemiyordu 
~· ısıne hakim l h' l . . . 
••I ta,.· d 0 an ıs erın nevı-
bir tekn e emiyordu. Y almz bildiği 
k.iiçi.icük ey. vardı: O da kovalanan 
sc"ki tab·?ı.r hayYan yavrusu gibi 
hulun te~ısıne ~ya~ak kaçması, lstan 
~ına h:-d. ha koşesındeki bir aile ya· 

ı ct ıscler · t' . 0 arak · e ın ızaren pansıyon 
Ye bile 

81~~~asıy?ı. Hatta Macit be. 
Ne gl}ttıgı yerı bildirmemitti. 

a canın sı"' d w 
ı Ve lata gın ıgı Yerden çıkma-

eı İçin Lc~~l ~okaklarında dolaşma
bğın1 ının tekrar eeyahate çık-
tj Bazetede okum k• f' l . . • ası a ı ge mı§· 

• L Zavallı . k 
~n sonr _Yetım ızcağız için on-
t:te başla akı hadiseler uygun gitme
dar u~u ll'll§tı. Denilebilirdi ki o ka
>'en talin ~~an.~anberi ona gülmi
bil§laırıııt~rndı guler yüz göstermeğe 

Birka~ .. , 
~diif onu ~~~" enberi meaut bir te· 
J u .. Çocuğ ık enle kar§ılattınyor-
c alabn . u?u kollarmm arasına bi. 

llrn.l- ll'lı§tı.. Şimdi de 1\1 "el y onun ya-
lll~dctl\ki aıanıak . üzere gidiyordu. 

'1naka1a a}:}su ~ıç bir itiraz, hatta l 
1 e edılıneksizin kabul 

• 

tınız ... 
Neda bu sözler karşısında hay· 

retinden donup kalmı§tı. Lem'inin 
gösterdiği hiddet ne kadar muvak· 
kat bir şeymi§ .. Daha doğrusu ferda. 
sı olmıyan bir sarho§luk anının hid
deti! 

Bu tasavvura sığmaz bir şeydi. 
O kadar uzun zaman ve o kadar 

acınacak bir halde o ne kadar ıstırap 
çekmi ti. Pek beyhude olarak ken
di nefsıne çektirdiği bu cefanın dü
§Ünccsiyle sanki ağır bir topuz dar· 
besi altında sersemlemi~ gibi olmuş· 
tu. 

Yüzünün rengi çok bozulmuı 
olmalıydı ki Hayri ona doğru ko tu: 

- Hasta mısınız hanımefendi? 
Rica ederim şu divanm üzerinde bir 
az istirahat' buyurunuz. Size bir 
kordiyal getireyim . 

Fakat Necla divana uzanmadı. 

l 

. 

Farelerin 
suikastı 

Bir tayyare meydanını 
mahvetti 

Hindistnnm Karaçi §ehri civarın. 
da hayli zamandır yapılmakta olan 
büyük tayyare meydanının geçenler 
de inıaatı bitmiş, açılma töreni esna
sında da toprağın en küçük bir taz
yik altında çöktüğü görülmü§tÜr. 

Yap:lan tahkikatta burasının ' 
YÜ:t binlerce fare tarafından istila e
dilmi§ olduğu ve fareler~n toprak al
tında muazzam tüneller actığı anla-
§ılmııtır • .. 

Ayni hal bundan az evel Jodh
pur'da da görülmü§ ve tayyare mey 
danını terketmek mecburiyeti hasıl 
olmuştu. 

Yüksek arkalıklı geni§ sandalye üze. 
rinde dimdik duruyordu. Hiılerine 
hakim değildi. Hayri genç kadmm 
§İddetli heyeammı teskin etmek için 
naneruhu ile bir şeyler kan,tmrken 
Necla on_un bütün hareketlerini ka· 
lm bir eis takabaaı e.ltmdan bellisiz 
görüyordu, 

Onu yuvasından cU§arı kovan 
§U anla§amamazlık ne kadar ~alim· 
di 1 Bu kaderin ne büyük bir iatihza
sıydıJ 

Demek ki kocasmın tiddeti çok 
muvakkattı. Biraz sonra hemen iC· 
çivetmi§ti. Zavallı küçük anne ise 
kalbi sızhyarak, kimsesiz ve metruk 
bir hastahane kö§esinde inim inim 
inlimiş ölümleri temenni edecek bir 
hale ge]miftİ J 

Cozleri akıtmak istemediği göz 
yaşlariyle buğulanmış Hayı-inin u
zattığı nar.eruhunu aldı. 

Hayri önüne geçemediği bu ıstı
raba sıkılarak bakıyor, sanki koca· 
nın hatalarından kendisi meşulmuı 
gibi bir §eyler hissediyordu. 

( Deı.'amı var) 

ırontcın eme a 
avukait 

Sonuncu 
fedakarlık ... 

, 

. .Ağır ceza hakiminin dudaklarından/ rada başımı dinleyeceğimi sanmıştmı, 
ıdam hükmü, umumi sükutun ortasına Yorgun olduğum i~in, tenha bir bölük. 
mllthi§ bir aksile yu\·arlandı. Mahkum 1 tc bir oda eeçtlm ve hemen oraya çe
ne tek söz söyledi. ne tek bir harekette kildim. Esasen burası, ancak muayyen 
bulundu. Çenesini yumruğuna daya- mevsimlerde işleyip, senenin mütebaki 
mıştı. Gözlerinden olukla. y~lar boşa. ayları boş kalan bir mUesaeseydi. Ben 
nıyordu. den başka bir tek mUşterisı bile olma. 

Ondan sonraki vaka.lar. sanki rüya.. 
da imi§ gibi geçti. Höcresine kadar tek 
rar döndüğü vakit, avukatının kendisi

le görü§mek istediğini öğrendi. Onu, 
soluk bir çehreyle karşıladı. Nezaketle 
dedi ki: 

- :Ootat! Ölürken irad~mı. meta.ne. 
timi asla knybetmeyeceğ:m. EvvelA 
sizden, susarak mUda!aanw gUçle§tir. 
diğim için affınızı rlca ederim. Siz, be-

nim hayatımın en son iyi hatırasısınız. 
Hatta müsaadenizle en son dostumsu. 
nuz diyeceğim. 

"Bu fikir, sizden diğer bir rkada 
bulunmakta beni cesaretlendiriyor. 
Yarın bu saate k:ı.dar bir Jtirafnıı.me 
hazırlayıp size takdim edeceğim. LUL 

fen buraya kadar uğrayarak onu alı
nız ve ancak idamımdan sonra açmız. 
Bunun böyle olmasım istiyorum. Bir 
mahkümun son arzusu sizce de mu. 
kaddes sayılır sanırım. 

Avukat gayet müteheyyiçti: 
- Peki. lstcdfğlniz gibi olsun! • 

dedi. 

Temyizin nakzetmek ihtbnalile mU
vekkkiUnl cesaretlendirmek lı5tedi. P'a. 
kat ikisi de bunun !mkA.nsızlığmı bili
yorl:ırdt. 

,,. .. 
ldamdan sonra, a\-ukn.t. zarfı yırttr .. 

ğı zaman, a§&ğ'ıkl satırım okudu: 
. . . . . . . . . . . 
"Üstat, ben katil değilim. Hi9btr ka· 

bahatim yoktur. 

Babam öldUkten sonra, gayet mü.s. 
fik olan annemin tesiri altmda. bUyü
düm. İhtimal bunun için de, tt.biatım. 
da biraz kadınlık çe3nisi hesıl olmuş.. 
tur. Musikiye meylettim. O derece 

cezbolurunutmn ki, asa.hıma tesir etti. 
ğini anlayarak ''a.z.ge~tim uğragma.k
tan. Param vardı. Seyahate çıktım . 

Bir akşam bir konser verdik. Öyle 
inııa.nt, öyfe ruha. yakın blr parça çalı. 
nıyordu ki .. Gözlerim bir kadma. takıl .. 

mıatı. O da benim gibi bir coıkunlukl& 
taşkınlıkla dinliyordu. Birdenbire ba. 
kıntık, birdenbire anlaotık • 

dığmı tahmin ediyordum. Hizmetçiler 
filan tamamile başka bir kısımdaydı· 
lar 

Fakat birdenbire sesler duydum .. 
Tam yanımdaki odada. bir kavga olu.. 
yordu. Bir kadın, a§ıkını. hafif meş

repllğl yUzünden a:ıadıyordu. Bu sesi 
tanımıştım Nasıl tanımayayım ki, ge. 
celcrlmi, gündUzlerlmi hatıralarla doJ. 
duran bu sesti. Leyltt konu§Uyord~ 
Kaçan metresim 

Kendimi t.oparlamak imkanını bul. 
madan, bir tabanca sesinin kalın du
varlar arasında söndüğünü ve yumu. 
şak bir cismin yere yuvarlandığını 

duydum. Elime tabancamı alarak koş. 
tum. Bir omuzlayışta. kapıyı açtım. 
Muharrir ''G ... ., yerde kan revan içinde 
yatıyordu. Ayakta Leylfı., dehşet saçan 
gözlerile bana bakıyordu. Elindeki ta. 
bancasını yere fırlattı ve birdenbire 
hıçkırarak boynuma atladı. Omuzum. 
da. a.5k kelimeleri mırılde.nma.ğa ba§. 
ladı. 

Şuursuzca, onu kendime doğru çek.. 
tim. Sonra., her §eyi unuttum, her §eyi 
unuttuk .. Hatta., odanın içindeki cina. 
yet mahsulünü de. 

Üstat! O gece en iyi gucemlz oldu. 
İkimizde yandık, tutll§tuk. Fakat berı 
biran kendimden geçmişim, Uyumu. 
§um. Uyandığım zaman, LC!yl.Anın ya.. 
nımda bulunmadığını hissettim. Henüz 
endi§e hissetmemekle beraber şaşır. 
mıştım. Eh~ktrlğt yaktım. Oda, bu so .. 
ğUk otel odası, sarım ı blr I§ıkla ay. 
dm landı. 

Yoktu, orada değildi. Belki de, ölü.. 
den korkup yan tarafa geçml§tir diye 
dü§Undüm. Zira, iki oda. vardı. 

Hayır orada do. değil. BUtUn oteli 
dolaştım. Gitmişti. Şapkasını, manto. 
:ıunu, çantasını alarak gltml~U. 

Beynimde bir §imşek çaktı: Demek 
bana oyun oynadı. demek yaptığı cL 
naycli Uzerime yıkmak için bana bU. 
tiln gece o iltifatları etti. 

Bu töhmetten kurtulmak için çaba. 
lamadım bile.. Esaseıi hayallerim bu 
derece yıkıldıktan sonra yn~anm da 
manası kalmamıgtı. ki.. 

Dul b!r kadınm15. Zengir.mlg. O da 
benim gibi, ibUtUn ömrünü, seyahatler. İşte, Ustat! Mahkeme huzurunda, nl. 
de, zevk ve sa.fa pe inde geçirlyorınu~. çin sustuğumu, bütUn Jsmı.tları niçin 
~dı Leyll idi. Mısırlı bir kocadan dul "ükünetle kabul ettiğimi şimdi anlar. 

emız! 
kaldıği için prenees Leylı\ Gufran df. Nakled H t' Sil 
yorlardı. ÇO-bucak dost olduk. Nihayet · en: a ıce reyv_a 

~~~~r~~iı~:~:ı~~. a~~~l ve saa.deti ate- rı :n::ı:::oi:,::d~kt~:~~ı:~:::ı:::::::ü 
A3kımız tam ikı seno sıırdu. f Necatı Pakşı ff 
Bir akşam mutattan da.ha far.la. yor. Hastalarını hergUn Hbah ıo dan 

gun olarak eve dönmUttUm. Sevgimin ıkıam 19 n kalitar Karalcöy Tilncl 

dwn. Bana hiçbir izahta bulunmadan 11/2 de kabul eder. 
kaçmı§tı, gltmi§ti. Aklımı oynatacak 1 Sılı ve cuma günleri ıaat 14 den 
gibi oldum sabahlara kadar, L'!Okaklar i 18 ze kadar parasızdır. 
da sürtttü:n, durdum. nm:::mn::ımu:ı:m:ı::m::ı:m11n:ı:111111-

Uzun bir huta.hktan eonra. ya.va§ 1 
yavq kendime geldim. Onun muhaJTlr 500 Lf raya 
••G ... ,, ile birlikte kaçtığını öğrenml~p Satılık Ford Otomobili 
tim Bu sebeple, sevgilime tekrar ka
vuşmak için hiçbir teşebbüste bulun-

madım. Yaralanan aşkımın izuti nefşi 
buna ınani oluyordu. 

Tekrar seyahatlere çıktım. U.kln 
her nereye gitsem, onun lıayali pe3imi 
bırakmıyordu. .. 

Günün birinde, oldukça münzevi bir 
yerde, bir oteldeydim. Birkaç gün bu-

500 lira F urt markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o
lanların erabayı görmek üzere 
214 numaralı poata kutueuna 
"FORT" İfarctiyle bir kart yaz. 
maları kafidir. .................... [. 

ııtınnıııuııınnıııııuurııııımııııtınııııııımın1tn1ıı!lflllllftlı~ 

Lisan derslerine 
abooelerln 

nazarı dikkatine 
Yalnız bir derse abone olıuı okuyu. 

culamnmn 3 ilnçU son takıltlcrlni ıo 
temmuz 937 tarihine kadar göndermele 
rfnl rkı ederiz. Bu tarihe kadar ıelml· 
yen taksitlerin aboneleri keıflecelrtir. 

, .... .._,.. •• nma •ıınızuıı ırn 2 11111a 
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Uzak Şarkta bugün 
harp başladı 

( Bst .tara/ ı J tacide) 

ayni şekilde davranmıyarak kuvvet
lerini orada muhafaza ettiklerini ve 
Sovyet Mançuko hududunda ye· 
ni müaademeler olduğunu haber ve· 
rirken gazetemizi makineye verece· 
ğimiz sırada gelen bir telgraf Japon. 
lann Çinde de harekete geçtiklerini 
ve sivil ahaliyi bombardımana hafla. 
dıklannı bildirmektedir. Gelen tel
graflar ıunlardır: 

Pekin, 8 (A.A.) - Pekinin 20 
mil garbinde Çin ve Japon kıtalan 
arasında bu sabah saat 4,30 da tid
detli bir muharebe olmuıtur. Mu· 
harebe aaat 9,30 a kadar devam et· 
mittir. 

Japonlar Marco Polo Köprü.Ü 
civarında etrafı duvarla çevrilmit 
bir kasabayı bombardıman etmifler• 
dir. Sivil ahaliden ve kasabadaki 
garnizon efradından birçok Çinli öl
müıtür. Tüfek, mitraly~z ve topçu 
atqleri Pekinden sarahatle ifitilmiı· 
tir. 

Müsademe, gece talimleri yapan 
Japon kıtalariyle kasabadaki Çin 
garnizonu efradı araamda husule ge
len temaa neticesinde vukua gelmit· 
tir. 

Japon sefaretinin muhafızlan 
Japon müfrezelerini takviye etmeğe 
gitmiıleıdir. 
Sulh mllzakerelerl akim kaldı 

Pekin 8 (A.A. - Saat 9,30 da Çin ft 
Japon Jatulan ara11nda bir mütareke 
akdcdilmittir. MUtarcke öileye bldar 
devam edecekti. Fakat saat 11, 40 da 
topçu ateşi tekrar batlamıttır. Japonlar 
bir ültimatom vererek Çi.rı kıt.alarmm 
derhal geri çekilmesini iıtemitlerdir. 

Plaj hırsızları 
( BQ.f tarafa Z incide) 

plajında iki genç üzerinde toplan· 
mq, bunlardan biri yak"1anarak k.a
bine!indeki elbiseleri aranmııtır. Ru. 
meli kavağında oturan Fethi ismin· 
deki bu gencin ceketinin cebinde ka
bine tahtalarını delmiye mahsus bir 
burgu ile birkaç anahtar bulunmu,· 
tur. Arkadaşı Halit kaçmıftır. 

Fethi plijcla iken memurların e· 
linden kaçmak iatemif, muvaffak o
lamamı~. ikinci ıubeye getirilmittir. 
Sorguya çekilince Kadıköydc Söğüt 
lü caddede oturan bakkal ihsanın 
1 O, Bebekte oturan Kamilin 240, 
tüccar Sımnm 1 O lirasını ve saatini, 
belediye aabık turizm müdürü Ke· 
mal Ragıbm altın saat, fotoiraf ma· 
kinesi ve parasını arkadaf1 Halide 
birlikte çaldıklarını itiraf etmiftir. 
Bunların hepai plajda yapılmqtır. 

Bu iki arkada§ plijlara gidip bir 
kabine alıyorlar, sonra burgu ile tah 
ta kabinemn yan taraflarında küçük 
bir delik açarak buradan diğer kabi· 
neci~ soyunan adamın neleri olduğu 
nu, ve bunlan nerede aakladıklannı 
görüyorlarml§. Bu arada tabii kadın. 
lan da gözetlemekte imifler. Sonra 
biri o adarıı denizde gözlüyor, uzak
laşınca diğeri kabineye yanlqhkla 
girmiı gibi görünerek girip beriki 
yandaki delikten gördüğü para, sa
at, mücevheratı alıp birkaç saniyede 
dqan çıkıyormuı. 

Fethi bu sabah erkenden Oskü· 
dara gönderilmiı. ona <ioğru emni· 
yet direktörlüğüne getirilirken vila· 
yet önünde kaçmqtır. Zabıta me· 
muru düdük çalarak peşine takılm11. 
Fethi emniyet direktörlüğü önünden 
aşağı doğru giderken vazifeye gel· 
mckte olan üçüncü kuım memurla
rından üçü de firarinin pqine takıl· 
mıılardır. Fethi Alemdar sineın:uı 
önünde yakalanmif, üçüncü kısma 
getirilmittir. 

Arkaclqı Halit de yakalanmak 
üzeredir. 

HABER 
ıstdnbulun en çok s...ıtıl.:.ın 

t -ıdkıx ı .ıkş.-ım gazetcsıd ı 

ıl.ı;ıl.ırını HABER'e 

Çinliler bunu kabul etmedikleri için 
BUJ~ mtl7.akereleri yana:1. hlllµftır. 

200 Çinli IJldtlrllldtl 
Pekin 8 A (.A.A.) - ötrenildiiine 

göre vukubulan miludemedt Çinliler. 
den 200 kiti ötmUt ve- yat'alanmıt ve 
Japonlardan ikili zabit olımk üzere 10 

kiti ölmilttür. 

Bir tanftao da So\fyetlere 
k81'fl tahrik 

Moekova, 7 (A. A.) - Tas ajanaı 
bildiriyor: 

Habarovık'tan verilen mal\ımata 
göre, 5 temmuzda öğle vakti 5 kifiden 
mllrekkeb Sovyet hudud devriyeal 24 
numaralı hudud tp.retlnin cenubunda 
ki.in Vinokuraa dağı bölgesini ziyaret 
ederken Sovyet topratmda Japon -
Kançuri ukerlerinden mUtetekkll bir 
grup görmUttUr. Bunlar, Sovyet mut. 
rezeaintn yaklaftlğmı göıibıce atet aç. 
mlflar ve mUteakıben Mançuri topra. 
ğma geçmi§lerdir. 

Saat 4,30 da hudud muhafızlan ay. 
ni yere jklncl defa olarak gitmifler ve 
fakat fiddetli bir mitralyöz ateolle kar 
ıal•nmqlardır. Bunun berine vukubu 
lan mu.ademe neticeainde Japon.ilan. 
çuri müfrezesi hudud hattmm öte ta. 
rafına çekiluıiıtlr. lki taraftan lSlil ve 
yaralı vardır. 

Hariciye komleerutt bu yeni taar. 
ruzu Japon bflytlk elglal neJJdtnde pro. 
teato etmiftir. 

Japoolann harekeli kuU mi? 
Londra, 7 - Sovyet • Mançuko ihtilL 
fı henllz bitmemiftir. Son haberlere 
göre, Japonlar Aınur nehri tlzerlnde. 
ki Adalardaki Mançu aakerlerin1 geri 
çekmemi§lerdir. Buna 1ebeb olarak 
Japonyamn bu huauata herbaııgi blr 
taahilde giri§mediğtni ve mevzuuba. 
his adalar UzerindeJd lıılaııçu hAldmiye.. 
tinin milnakqa kabul etmez bir mese. 
le oldgp beyan edilmektedir. 

Benzin 
meselesi 

(Baf tarafı 1 'ncide) 
metle kumpanyalar arasında tam bir 
mutabakat ha11J omuftUr. Şirketler, lk
tısat veldletinin buldufu eaalan tamL 
mile kabul etmitJerdir. Böylece prensip 
ınlaımasr yapılmıttrr • 

Benzin, petrol ve •in' yallar cibi 
mayilerin satq fiyatlannm ne olacatı 
bu prenaibe uypn 19pılacak hesaplar 
neticesinde teabit edilecektir, 

Bu anlatmadan sonra Vekil Ticaret 
odatrndan aynlmııtır ve diler zevat he. 
saplarla metCul olmaya baflamıtlndrr. 
Oda mahafilinde benzin fiyatının bq 
litre beubile 7 5 Tey& 78 kurut olarak 
teabit edlleecii tahmin olunmaktadır. 

Mumafih bakild fiyat .ncak bucün 
aut on altıda kati olarak malfun olacak 
ve V ekilet anlapna prenaibile teabit 
edilen fiyatı bir tebliile bildirecektir. 

• tnhlarlar ldanel lwıdaD ._.. maru 
taıtalarm tilçllıQade tabrir n koatral me_ 
murlanıuD mllnbuıraa meRlla sbactrtert kul 
lanmal~ karar vennifUr. Bu zincirler AY 
rupadan pUrUhnlf ve tenlata b&fl&DDUI. 
trr. 

• lngUtenmın. ~ latanbul lrOIUIOIOllU K. 
O. P . Paton dtın t.tanbul vU&yettne plerek 
Vali VekW ŞUkrtı Sökmeuueri :ll;varet et_ 
miftlr • 

• Halkla en fula tema.ta bulunan emıafa 
dtladen IUtı&ren mecburi qı tatbikine baf. 
lanmqtır. 

• Irak ft'klnrharp mlnJ&JlanDdan Ona 
dm ldareüdekl lJ'ak ~ dOn TqUdJy; 
plmlf ve lıuctln de Bllldada llanltet et_ 
mlfUr. 

• Feetival ._ temullırda lıuhmmak be. 
re A vrupaya sttmlt ola kouwwatanr mtı. 
dOrG Tumf D)"a ~ dllmnGfUIJ' • 

• ı.taabal Vali nJdll fOkrll INJlmleuuer, 
emniyeti umumiye lflertld nıeen ldan ede. 
cettadm ....ı,.t lflert umum mtldllıtttltl 1111. 
w.I kalem mtıdOrtl Yll&yete uldedllmlttlr • 
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Çan8kkaledeki 
Kazanın muhakemesi 

Çanaklı:ale bofumda Kapobino la. 
mindekl İtalyan l'&purunun baanuile 
neticelenen vapur kaaaı muhakemesi. 
ne bu abah ikinci ticaret mahkeme. 
Binde bqla.mmftır. 

' İtalyan vapurunu batıran MagallL 
nea lıuıindekl İapanyol vapuru kaza· 
dan sonra latanbula gelmlt, İtalyan 
vapuru acentealnin milddelumumtliğe 

Ankaradaki bisiklet yarışı 
Müsabakayı Eyüp ve Orhan 

beraber bitirdiler 
mUracaati U.zerine gemiye haciz konL Ankara, 7 (A.A.) -Türkiye bisiklet 
rak lelerden menedilmiftl. İapanyol birincilikleri yırıtJanndan sonra evveL 
vapuru acenteal ille ikinci ticaret mah ce yaprlacap bildirilen ve federasyon 
lremeeine batvmvak konan hacahı tarafından tertip edilen 130 kilometre 
kaldmlmumı istecnlftL lik bisiklet yarıp, bupn, muhtelif böl-

Bu sabahki celaede İapanyol gemlal ıelere mensup 1 g bisikletçinin iştiraki. 
vekilleri Gad Franko, Nesim Sagez, le yapdnuıtır. 
İtalyan gemlal vekilleri ille Jak Ha • 
tem,BenaiyonGalllnc:U. 

lapanyql vapuru vekilleri MagallL 
nea vapurunun İap&ııyol hllkbıeüne 
alt bir gemi olduğunu, vapurdaki tay. 
falarm leferber edUmif bir halde bu.. 

luncluklarml 16yllywelı: ukerf bir ma· 
hlyette olan bu gemiye mf'VCUt bey. 
nelmllel ahklm ve itlllflara göre ha
ciz konamıyacajnıı iddia ederek hac. 
zin derhal kalcbnlmumı lstemitler. 
dir. 

İtalyan vapuru vekilleri i8e Maga1. 

Yanta. havaların sıcak ve mesafe • 
nin de uzun olmam dolayraiyle sabah 

aut yedide AkköprU suvari karakolu 

önünden baflanarak on defa çütJiie 

ıidip ıelinmek suretiyle nihayet •eril
mittir. 

Depar ifaretiyle beraber bap alan E
yüp ve Orhan ilk 13 kilometrelik birin. 

ci turu autta vuatf 41 kilometre alr • 
atle giderek raldplerini 25 saniye ka • 
dar geride brralnmflardı. 

İkinci tur blttiii zaman bu Ud kofU ,,ı 
cu ile buDJan takiben ıelen ae1dz kiti
lik ikinci cnap araaıDda ild buçuk da • • 
Jdka pbl bir fark hul1 olamftu. JtUT • 

1 

•etlerinden emin ~urwa bu iki kot• 
cunun daha ilk kilometrelerde yaptık • 
lan ukJ ataklar, Y8rlflll IOUUDCU kilo" 
metraine kadar denm ederek. ild cruP 
arumdaki farla. dört buçQk d•kika18 

çıJwımı " neticede: 
1 - Orhan, .,. Eyüp .. Elele,, 3 .-C 

39 clalrlra, 
12 - Snlolan (Aı*ara) 3 mt 4S daıı 

ldJra 45 ...,., 

3 - Bajnm (tsmlr) tekerlek farki» 
4-llut.in (lnanbul), 
s - Dzma (lzmir}, 
6 - Halil (BaklweJıir), ara ile dered 

almıflardır. 

lan• vapurunun --rra.n.atıantika.. ,ır Ton I Fa $ I l I 
ketine ait oldutu, htttmıete ait olan r • m e n g 
ukert bir ıem1"1n boiulvdan geçe. Boks şamplyonlu""u maçı 
bllme8i için lfontriS mukavelesi muci· 11' 
bince Türk htlk6metine 48 saat evvel Berlin, 6 (A. A.) - Enternasyonal luiu karfılaımeaı ~!arak kabul edihnİI 
haber verilmeei lcab edeceftııi eöyli. Boka federaayonunca, dünya pmpiyon olan llab Jemelinı - Tonny Farr a. 
yerek JlacaJJanee vapurunun ticarf Kavgalı maç hakkında rumdald. maç, lemelin&in müracaata 

i ld"""'·- O.erine 9 aluatoltan 30 .ajutoeJa 1 er 
bir gem o ... uuu iddia etmifler, bu T S K ı·k·ıncıe ıaı an.-ki tarihlerden birine talil' 
husuata mahkemeye bir de IAyiha ver • • • edflmiftir. Bu ~ Londradl 
miflerdlr. • • 

lapanyol vekilleri bu llyihaya ceVap reısı Vhift Citt atldmda yapr,lacaktır. 
vermek için milhlet ı.temltlerdir. Ha.- T tkl ki 1 lbUlll \'kb e er ne Londra, 6 (A.A.) - L-aJin - Pati 
ciz felı:kl davuı p1ecek aabya ka•m11- ır-
tır. başı adı karJl1qmumda lhtiW plmuftır. DaiJt 

Buncian IOIU'a İtalyan vapurunun i. TUrk ıpor kurum Udııci reiai Aydın Mail p.ntelÜlÜl yaadılma ıöre, bu ibııı 
kinci kaptanı Franklen p.hit olarak saylavı Adnan dün fdırimize ıelmiıt •• tiWa. dilnya, pmpiyôftlup için yapıJr 
dinleıımiftir. ıc&ptan yemin ettikten öileden 10nra İıtanbı&l mıntakau mer- cak o1an bu Jrartılaflll&da, İncDtere a • 
sonra kazayı IÖ)'le anlatmıp: kezinde kavplı maç hakkında ilk tet. irr .adet pmpİJ'Oau Farr'ın 7500 ta• 

"İki aenedenberi vapurda ikinci kiklere bqlamııtır. T. s. K. İkinci re- ıillz Uraaı, lemellncin ile ıs.ooo;:;, 
kaptamm. lfulranm ytrml befbıcl ı.ı, CTTcll -mııaıaka7ı teıtiı ~. 9'nra Us almak teklifi eebep olmuftur. 
gUnU ll&balu Nara burnu hizalarmdan da partide bir toplantı yapılmıftrr. lifte, kendiltnden yttbes ucret aıoı-' 
geçiyorc!Um. Saat aekizl on eınlarm.. Bu içimada Cnde Kerim, Slbık mm takdirde, Fai'r, ması kabul edemiy~ 
daydı. taka reisi Fethi Bqaran, Atletizm fede finl 18ylemiftlr. ~ 

Birinci kaptan vulfedardı. Ben de ruonu bafkanr Vildan Afir, Fuat Bal - Balkan OJUDlanna hazırlık 

kaptan köpri11UDUn n..rtndekl odada kan ve Mir zevat bulunmu,lardır. Macar atletler·ı 
idim. iki buçuk mil ilerde İspanyol 
vapurunu ıördut. Ge11tte lalıiltn aa. Pazar gBnlla macın ti 111 t 
ğmı takip etmesi llzmıken IOldan ge- garalılal f hakkında (8l8Db018 tıe r )'0 
llyordu. İapanyol vapuru iki dildilk Atletll:m federuyonu tarafmdal' 
çaldı. B1zlm kaptan da ilç dtldilk çala. dolılor ne digor ? Balkan oymılarmdan evvel tatanbUlt 

.rak sata dümen ıurmuım bildirdi. Bu Pazar gUnkU maçta sakatlanan GO. getirilmem d6f0ntılen Budapqte atle-
na aonra çalman yol lı:eeerek geri git- netli Melih, Necdet ve lama.il, Galata. tik klUbl fecleruJonun davetini ka • 
mek .ipretlerinıe t.pa.nyol ıeml8l aldı. saraydan Hatim tedavi edilmektedir. bul etmlttlr. • 
rıt etmedi. AranJıııdakl meaate ~ Bu oyunculan maç eanaamda llk llaear atletleri 21 ve 22 a.fuaıoet' 
metroya kadar lJmıllti. Bir.den bilyUk defa muayene eden doktor Kenan Ha- İatanbula RlebUeceklerinl, .bu m~ 
olan İapanyol vapuru llllratıe Ptcli. sanla bu aa.bah görtlftUlı:, kıymetli dol5 bakılar l~ ele ll.acari9tanm en kırl
Bhdm vapura garparak altı metro yUk tor bize ıunıan söyledi: vew on -t\etinl getirebileceklerini~ 
8eldikt& bir raluMt açtı. Bu vaziyet ••- GUnetll oyunculardan en af1r ya dlrmltlerdlr. 
brpamda kaptan gemiyi ahlle götü. ralı Necdettir. Dijerlerinin yaralan - -----
rerek karaya oturttu- l'alrat aonra ge. hafiftir. Galatasaraylı Hqımin - .. Yugosıavl ar la 
mi tamımen.WU. yak kemiğinin zannda iltihap müplıe Çekler karşııac-

tkincl klpt&ndan aonra dtlmenci ve ı de edilmiıtlr. _, 
iki tayfa dlnlencii. Bunlar da bHdikle- BUtUn bu oyuncular bir iki ay ka· mak IStlyOrlar 
rtnl ve g&dWdertnl aöyiedıler. dar tedaviye muhtaçtırlar... Prat. 6 (A. A.) _ Belp'ad apor k18' 

• Beleclle)' llbriD tem••Hll için W&tetl 
fenniye kadroeuıau pnlfletnMktedlr. 

• Belediyen. Evkaf f8br1n ka1•ı.b11 1er. 
lertadeld c:amı beWarmm pce ve cOndtıa 
açık bulundurulmur için anl&fllllllardrr, 

• A•llye betlnel hukuk mahkemem dGn N 
davaya tı&lnluttır. 

• DalılUye ve1t&JeUn• balk eaerlert için 
ıimdtye kadar 20 e..,. ,l'fJnderi1mlftlr. Bunla 
n tetkik için bir lloml.,aa kurulmUfbır. • 

• Karabtlk demir fa'brtkalar için st&J 7ap. 

a 
PEql:llBll 

TmDWZ-1111 
mert: 1IM - Relılltu&blr: • 
~ dlllltlm fırtmus 

....... -, ... -...... ...... ...... 
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mak O.re lll klfilik bir JratUe 'bugQııa An. 
karadan Londra7a hareket edecelderdlr. 

Gençlerlmla fabrikalarda Ud MDe çalıp, 

caklardlr. • 

• SUmerbank umum mUdQrQ .Nurullah 
Sümer Londra ve Bertme aiderek bur temas 
tarda bulunacaktır. 

Belediye otobüa Ucretıerlni lndtnnete ka. 
rar verml§ttr. Fakat bu lndb1f bemln ft,,at. 
ıan katı teklini aldıkta llOIU'& yapılacaktır. 

• Irakla aramızdald ekonomik mtınue. 
betleri tanzim için yakında Iraktllll bir be. 
yet ,.brtmlze plecellUr 

• Yeni zıra1 kalkmma programmm tatbl. 
ld mUnuebeWe Ziraat Vek&leU lslD1erl kal. 
ctmnqtrr. 

DIŞARIDA ı 
• çtn Maliye Num Amertkuı M1'111&,..mt 

çlne davet etmektedir. 
• Leblatan deDlaaltı barp1an haklmtda. 

ki Lcmdra an1qm .... strmJIUr. 
• AYUturyuun •lıdl maarif m~ 

aleyhine )"al'1ID IDDJ'Oll fllDsl sfm._ P. 
Ch'mflkaa takibat yapdınalrt8dıır. 

• Franada bir bona &Jımmm •kf9 mil. 
yon frank lhuta. ettıtt anıapımqtır. 

bil ve Yupl&vya taknnlan ile ıi Tefi> 
muzda kartdqmak Uıere Slavya ~ 
lumı Belgrada davet edilmiftlr. ~· 
go9lavya pınpl~u Gradyaııaki 4' 
Spartayı z.trebe Çljırmlfbr. 

Fakat prek Spartanm preır-. 
Slavyanpı idarecileri ekiplerini l8tıt" 
hat ettirmek niyetinde olduldann&d'! 
vaki olan JDuhtelif davetlere beOOf 
kat'I bir cevab Verilmemietir. ______ ,;....._ _____________ ~ 
Lltvanya - RomanJ• 
11 temmuzda ka111l8f1yorl8t 

Romanya ve Litftnya mllll futbol d' 
Jmnlan 11 temmuda Ripda uqd& 

1 

pcaldaıdır • 

Rumeq timi BWrrttten ~e~ ~ 
mit bulunmütclur. Bu ~

ÇekOllOftk hlkem ICritt idare edecek" 
tir. __.... ~------__..,:;__ ____________ ____ 
Reşat babasını 

kaybetti _... 
Galatuaray birinci takimi .. ~ 

datil Repdm babuı lzmir ~ 
rmdan Sellmlade ZlJa Oskerin 
duts tifo Jlutahlmdln ~ 
rak wfat ettltin1 te..orte babef -,. 
dık. 

ve : · · ıııer kar ederler. 
• Amerika harbiye dalnll DO &ftl una. 

~ııa&ıı.ır...~~~~~~~~~~---=-~~~l...1.iwa..ILi~Nıilll..D.ALJ.Jt•~~··---~Dadaet.ml.tlr.~~~-

• !.tuba! adll,,..a • yeni bl8ul yapdın_ 
caya kadar • eald sQmrtık blnMIU tafma. Vakit ll&lü Gile IJdld Aq&m Tam tm..a Gmf .-euJ& ft ..... •-IWll"I 

rtmllıl~ 
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gene karışıyor Bugünkü Almanyanın 
1ahkik komisyonu rapoı unun neşri k · A. k t• 

Lı üzeıine vaziyet çok geıginleşti as erı uvve ı 

7 

rıayf aya filo sevkedildi, asker 
ııanı harek.ete hazır bir halde "Bunca hayallere ve müthiş t esllhat a rağmen Almanyanın 

askeri aoaneslndeki 15 senelik inkita kendini 
. tefsi . '7 Uiususi) - Suriye Cumhur. ledilemlyeceğini ve Arablnrl:ı Yahud:

ra ın~~~· ~~kanhğında topıanan vüzc. ler tarafından yapılan taleblerin !'jı.r. 
vaın ısı içtimaı geç vakte kadar de. diki manda altında is'af cdilemıycce:;· 

fena halde h issetti r mektedir.,, : '· 

ctnl" t" tnal ış ır. Paris • lstanhul konuş· ni hükumet ·itiraf etmek mecburiyetin 
natı:rı .hakkında Başvekil ve hariciye de kalmıştır. Binaenale}h hüküm.:-ı 

l3uı. ~hat vermişlerdir. kralıyet komisyonu taraı::ndan y:.p1 • 
kalad:~tıı~ıada Suriye meclisinin fev. lnn tavsiyelerin pek elverişli olrlut;u 
lnadığı ç~~~a~ d~~·eti muvafık olup ol. ve Filistinde şimdiki çıkmazdan ku.-. 
lunan ngoruşulmuştür. Beyanatta bu. tulmak ümidini verdiği kanaatinrk 
Surh•e .r. Şehbendere göre I<.,ilistinle dir.,. 

.ı nın b" l\raı iJt ı~lcşerek Emir Abdullahın 
:ratorJ ~11 edılmesi büyük Arab impa. 
el• Ugtı fikr"d· S . ~ .... ı.: E liıı itt' ı ır. urıye • ~,.... r. 
henırrı· ıhadı fikrı siyasi mahafili e. 
J~nıj ıyetıe isgal etmektedır. 

l\or Abdullah ile bir göriişmc 
lllet ~ı~' Şarki Erdüne gt'.'lmiş, Meli. 
ı>o" ı-ı: nın lekl1file Emir Abdullahla 
~ •"§lll.. .. 
<!erek f u~tur: Sonra tekrar Bcru1n gi. 
~Ur. C'Ykalade komiserle görüşmüş. , 

l ılisr I 111 talıkjkal komisyonunun 
l.o raporu 

Neler olacak ? 
Londra, 7 (A. A.) - R :yter .".Jr•ı

sının parlü.menlo muhabı, inden: 
Zannedildiğine göre ko"Disyon t:ı ?.

fından tavsiye eclilen değış:klik!erc!ı·n 

hiçbiri :Amerika da dahil olduğu ho !. 
de bütün alakadarların nıuvafaka:.i a. 
lınmadıkça kabili tatbik dcğıld;r. lı1 

giliz mandası altındaki Kulvar müh:n: 
bir demiryolu parçasını ve l.i<.lada b:c 
ha va ü~Unü ihtivJl edecektir. lki \i-;:,. 
Jet kendi orduları olan müstakil dev
letler olacaktır. Fakr.t denız müdaf:;.a_ 
sı İngiliz bahriyes;ne tevdi cdile\!r-k
tir. Komisyonun tavsiyesi Suriyc~c 

tatbik edilmekte olan şekle benzeml!i< 
tedir. Filhakika Suriye, iki devlet ha. 
}indedir. 

di kı.ı~dra, 7 (A. A.) - Arah ve Yahu. 
b rın Ur1er:ini birlcştirmcğe veya biri 
ŞiIIıdfkYaklaştırmağa ·imkan yoktur. 
ırklar 1 rnanaa ipka cdildıği takd1rde 
l'Utrı b~rasında esasen derin olan uçu-
l ' ırk t Vaziyet karıı;ı•k tst 11 h a daha derinlc,ıecektir. Fi. " 
~tauy akknıda tahkikatta bulunan I<udüs, 7 (A. A.) - Gerek buraJ:; 
tiıun ~t komisyonunun rta.rihi tahlille. ve gerek Filistinin bütün llmanlctrıı!. 

l\o ~§lıca iki neticesi bunlardır. da hava çok gergindir. m~lk karışık. 
\"eti) ınıs~~ll şimdiki mandaya nihayet hklardan korkarak evlerine erzak ,rı~. 
llıas,:csuu. ve memleketi:ı üçe ayrıl. maktadır. B:rçok harb gemisi Hayfa. 
tan Ar ternın etmek için de bir taraf. ya gelmiştir. Tayyareler Kudüs üze . 
nıetilc a:ıar ve Mavcrayi grdün hükü. rinde mUtemadiyen uçuşlar yapmak
lttıatu ~.er taraftan ~a siyonist te§· tadır. Asker kışlalarda tecemmü halin 
deı ~ nıu~eı:eye gici§ilerek muahe. de bulunmaktadır. 
t~ Z<: CdilnıcsiI\İ tavsiy etm<.'k. ---------=--------
\*~ - - • l ~. 
•ııellıJ •., T r 

tır: Cket şu ş~kilde üçe ayrılacal(. 
ı _ .M. 

l"ab ı. averayı Erdüne bagvh bh· A 
l\IStnı • 2 . . . 
-s· a - ır Yahudi kısmı. 

dan baş~Udüsün şimalind.• •bir nokta. 
bunda ı/lUlaı-ak Bcytiillahamm cenu 
l\udü ır noktaya kad:ıı uzanan ve 
b. Stc n y f 
ır it l a aya kadar denize giden 

<tltınd~ va.rı muhtevi lngiliz mandası 
13 bır arazı kısmı. 

· u nıand 1daresı d aya ~yni. zamanda Nuscyre 
'l'abati e tcvdı edılcrck bt. idare~ e 
llitetiJe sularının ve sahille:-inin ımd 
~alıud · muhafaza etme\ ve Arab \c 
~ahua~ devletlerinde bu "ıınao Araj ,.,. 
lneıt 

8 
ılerin dini binalarır ı h lmaye et 

lııg~ıllı.hiyetinin vcriJm .. si Jlzımdır .• 
~ ı tere bük. 

ıı IJöyıe umetı, bir mı.;htırasııı. 
''it . . demektedir: 

lt Uktırn t M.i . 
a.,.eıe e • lletlcr ... ,._mıycti ıntc. 

lta\'eıe?a.rnes· ve diğer beynelmıle· mu. 
il{! .er ın "b' 'thest uc.ı ınee jnkıı:am planınm 
1eti aı çe tatbıkı için ica:.ı eden te<lb!ı. 
l'aı.. acaktır H""k-·u1at • u umet bu planm A 
~dnee ~e Yahudiler tarafın- nıı kabı.; 
Jr egıni ·· i · 1tıc1 b" um d ctmekted'r . Ct>saret 
kfı ırçok t ··b llıet ecru elerc ra•i men hü. 
flleııerj~rablarla ynhudılcri~ mnli e. 
aıtı11d telif ederek tek b"ı h .. k · .... , le a bi . r u umw. 
.anını h r camıa teşkil etr..t.!eri i!r.. 

rı'- · azırlamak . . b 
~1 trıesa. ıçın i.1 ikı ırkı t~i . 

ll'ıaltı.ıştır ıye teşvik etmekten ge:-i clul 
C · Fakat aradaki ih tii ılf ın hrı • . 

\ ll1t1lnıri t 8 ' •ıka ye ayranumızda. 
ranırı yüksek misafirleri· 

iki kral . · 
ı~a~ bir veliaht 

1 
ve Hicaz kralla

r le Efganlslan 
a veliahti gelecek 

/\.. u sene Cu 
.nkaraa . ınhur:yet bayramımızda 

Reisicümhur. Atatürk dün öğleden 
sonra saat 17 c!e yanlarında Maarif 
Vekili ve bazı meb'uslar olduğu halde 
F'loryadan otomob ·ile hareket ederek 
İstanbul çinde bir gezinti yapmı~lar \'e 
Beyoğlundaki Tokatliyan otelini leli. 
rif ederek hususi salonuncia yemek 
yemiş~erdir. 

Her tarafta halkın coşkun ve <:an. 
dan teza,hürlcrile selamlanan Atatürk 
Taksimden geçerek saat 21 de Flor
yadaki° Den" z evlerine avdet buyur. 
muşlardır. (A. A.) 

iki' Çocuk 
boğuldu 

Aralarında büyUl<ler olmadan 

Ço~uklar sandal 
lı{ezlntist 

yapamamalıdır 
Dün iki çocuk denizde boğulmuştur. 
Beşiktaş tütün deposu amelelerin. 

den Mehmedin oğlu on üç yaşında 
Mustafa babasına ait buluı~an sanda. 
la Beşiktaşta oturan kendı yaşmcla 
Serkis, kardeşi on yaşında Apkar ve 
Köyiçindc oturan Ankara vapuru ahçı 
sı Rızanın oğlu on dört yaşında Nuri, 
on iki yaşında Mustafayı almış, Hay
reddin iskelesinden denize açılmışlar. 
dır. Sandal Beşiktaş iskcleaı açıkların. 
da dolaşırken sandalın arka tarafın. 
da oturan Nuri muvazenesini kaybede. 
rek denize düşmüş, çırpına çırpına bo. 
ğulmuştur. Diğer küçüklerin feryadı
na sahildeki sandalcılar yetişmişler, 

Nurinin cesedini denizden çıkarmış. 

!ardır. 

fırı a bırçok b"" ··k 
erırn1z t uyu ve dost misa- muştur: 

..... 2n · birinc?{1~mış olacaktır. Gazl Osman paşa mektebi talebesin. 
~.~1-ü-aı: ~1:ndc Necid Sultam ve den Mustafa dün Fındıklı sahilinde 

lkincJ J:<aza da Fındıklı S'.l.hi!inde ol. 

l{z.ah ... . .u.ı.!.Je.sı:e !"'-:--........ _ •- ·- .... _, eı r • • .. • . . ... •• •• .. . 
)ı ~aJCSte , . vııu.:su ... uıu. .u G.n. ucuıZC 6'l"r"'~• ı; ı. lliUUUCI. ,) u~dıu9, •~· 

abdintn An Gazı ve Efganista.ıı ve. 
"~"ilınekt~•~raya gelecekleri haber! 

ııuk ~~. 
ısr k litx:tdaı-ı 4.. 1 ba.ı vc ~ ~~uht~m ·merıı.-simle 

IllıSafır cdileı::cklerdi:r ••• .. 

kati kesilince geriye dönemiyerek fer. 
yada ba.slamıştır. 

Sahilden yetişilmL~. çocuk baygın 

bit: halde sıkarılmı~. fakat bir müddet 
sonra ölmüştür. 

Alman hükumeti şüphesiz bu vesile 
ile, ordunun adet itibariyle kuvvetini 
arttırmak istiyordu. Bir sene .evvel teş. 
kil edilmiş olan otuz altı fırkaya ilave. 
ten, iki yeni fırka teşkil etti. Ve niha • 
yet tamamiyle zırhlı üç fırka :teşkil e· 
dildi. 

Yeni ordu 
Yeni ordunun bu fırkaları nedir? 

1936 senesinin ı>onbaharın<la yapılmış 

olan manevralara <ıavet edilen ecnebı 

zabit ve askeri muharrirlere bu fırkalar 
gö~terilmedi. Onlara gösterilmiş olan 
Iıı:1kalar henüz atlarla naklediliyordu. 
Fakat bu fırkalarda da bir hayli mitral. 
yöz, tank topları ve ağır toplar vardı. 
l 93 7 senesinin martında kitabı çıkmış 
olan yUzba~ı L. Horta bakılırsa, fırka -
sın da dört .Yüz mitralyöz vardı. 

Fakat fırkanın başlıca evsafı motör
lü keşif grupu idi. Bu grup zırhlı oto • 
mobil veya hafif tank, tank topçusu. ha. 
fif top ve mitralyöz bölükleriylc iki bö. 
lük ka~yônla nakledilen topları ihti.va 
ediyordu. 

Bu grup, ileri harekat yapan fırka • 
nın ÖnJnde yürüyor, mühim tabya nok· 
talarını keşfederek onları mitralyözleri: 
i~gal ediyor ve yeni bir hedefe doğru 

gidiyordu. 
Fırkaya gelince, o da ,üç alaydan ve 

her alay üç tabur, bir bölük mitralyöz, 
hafif top ve süvari 1.uvvetlerinden 
müteşekkil.di. Bu manavralardan alı -

Techizat bizimkinden (Fransız) çok 
daha asri ve yenidir. Yeni 105 lik sah
ra obüs toplan ve tayyare topları mü -
kemmel silahlardır. Buna mukabil ve 

bunca hayallere r a ğ m e n, Alman -
yanın askeri an'anesindeki on 
beş senelik inkıta kendisini fena halde 

hiM>etmektetlir. Fırkaların umumi teş.. 

kilatı ve onların harekatı 1918 deki dü
şüncelerden pokaz terakki farkı göster
mektedir. 

Motorlu kolordu 
1936 nisanında kaldırılan 3 ~:.ivari 

fırkast yerine ikame edilen yeni zırhlı 
fırkalara gelince, bunlar hakkında hiç 
bir malUmat alınamamı~tır. Bu huıus • 
ta bir ço1c ~aylalar dolaşmakta.dır. 

Fırkada 2000 m<)törlü araba ve altı 

yüz tonluk olduğu söylenmektedir. Bu 
~:::!:!?!" g"yet ecri ve hafifmi! ve ayni 
zamanda, her istikamette ate§ edebilen 
iki mitralyözle mücchhezmiş. Bütün 
tankm ağırhğı altı tonmuı. 
poğrudan doğruyjl ~~ t kuınaı;dana 

merbut olan . v~ mü~e~~fü'.~Il harekete 

.. . 

Birer "kurşun asker,,intizamilc Alm'1n 

geçine'ğe hazır olan general Lützün ku
mandası altında toplanan bu motörlü ve 
zırhlı kolordu hangi askeri gayeye teta-

buk etmektedir? • 
Bu, ani bir baskın arzusunun ifadesi 

midir?. 
Maksadı, tahkim edilmiş o1an 'hatla. 

rı.;-zı ( Fr~ı;ha~arJ) ani l>ir baskın. 
la yarmak mıdır? Geride takviye edil
medikçe Majino hattındaki tertibatın 

nasıl bir tehlike arzcttiğf malumdur. 
Her ne olursa olsun motörlü fırka1a - \ 

rın hücum silahı olduğu muhakkaktır. J 

Kafi derecede teslih edilmemi'§ bir düş.. 
man kartzsında ve açık bir memlekette 
bu silahm tesiri müthiştir. Asri vasıta-
larla teşkil edilmiş bir müdafaa karşı • 
sında ise bu taarruz ne yapabilir? Bura 
sI meçhuldür. 

Hava kuvvetleri · 
Büyük bir esrar içinde teşekkül edi. 

len hava kuvvetlerine gelince, komşu 
milletler bunu çok hayali rakamlarla 
tahmin ettiler. Hakikatte, Almanyanm, 
193 7 senesi ilkbaharında 1500 ileri 
hat tayyaresine malik olmak ümidiyle 
ı 936 senesi sonunda 1200 tayyareye 
sahip olduğuna fazla ihtimal verilemez. 
Bu kadar büyük miktarda inşaat yap -
mak ve ayni zamanda tayyareci yetiş • 
tirmek hususundaki güçlük bu nisbi 
geçikmenin sebebidir. · 

Bu hava ordusunun hususiyeti, bom -
bafdıman tayarclerinin soktuğudur. 

Bu tayyar.eler hava filosunun yarısı 

nisbetindedir. Ve içlerinden mühim bir 
kısmı bir ton bombayr 600 kilometre 
mesafeye taşımaktadır. 

Yeni Alman ordusu hakkın.da bir90k 
hayali :eyler anlatılmaktadır. Silah 
altında bulunan 810.000 lik bir mevcut. 
tan ve bu mevcudun yarısının uzun 
müddet için orduya giren gönüllüler -
den müteşekkil olduğundan bahsedil • 
mektedir. 

Bu ka.dar masrafı hangi millet 
göze alabilir? Dört senede sarfedilen 
yirmi sekiz milyardan .da bahsedilmek -
tedir. 1936 senesi askeri masraf için 

nüfus başına 1.300 frank isabet et • 
miş ! Bunlar inanılmıyacak şeylerdir. 

Hakikatlere avdet edelim: Bunlar -
dan biri Alman kumanda heyetinin kuv 
vetli bir şekilde temerküz ettirilmiş ol. 
masıdır ki, bunun üzerine nazarı dik -
kati celbctmemek imkansızdır. Mareşal 
Blomberg, kara, deniz ve hava kuvvet. 
!erinin hakimi mutlakıdır. Bu idare bir
liğinin harekata verdiği ahenk ve c. 
nerjiden bahsetmeğe bile lüzum yok • 
tur. 

bahr-iyc1ileri bir teftiş 

Alman donanması ne vaziyettedir'.' 
Şüphesiz donanma ordu kadar sur"atle 
eski kuvvetini iktisap edemez. Maama.. 
fih Alınan blkumcti bu cihete de çok 
büük bir ehemmiyet vermiştir. 

1936 senesi ilkbaharında, "Alman 
donanmasının resmi bülten,, i Alman 
donanmasının vaziyetini ne§rctmişti. 

O zaman, ilcisi hali inşada bulunan 
beş zırhlı, iki eski saffı harp gcmisii 
üçü hali in§ada bulunan dokuz kruva -
zör, on altı torpido muhribi, on dokuz 
torpklo, on altısı hali inşada bulunan 
otuz dört deniz altı gemi&ini, inşa edil. 
mekte olan iki zırhlı denize indirilmi -
tir. 

Her ikisi de 26.000 tonluktur ve son 
derece seridir. 

İnşa edilen ilk kruvazör de 2 şubat 
ı 93 7 de denize indirilmiştir. Bu gemi 
ı 0.000 tonluk ağır kruvazördür ve 
"Amiral Hipper,, ismini taşımaktadır. 

Bu tip. Versay muahcdesince mene. 
dilmiştir. Programın 1937 deki kısmı 

tahakkuk etmiştir. Fakat bu proğram 

daha 3 5.000 tonluk bir zırhlı 19.250 
tonluk bir tayyare gemisi, altı muhrip 
ve dört küçük deniz altı gemisini ihti
va etmektedir . 

• * • 
Bu yeni orduyu nasıl telakki etmeli • 

yiz?? Geçen on altı martta, mecburi as
kerlik ikamesinin ikinci se:ıei devri -
yesi münasebetiyle, Harbiye nezaretin -
den binbaşı Lehman şöyle yazıyordu: 

"Milli Alman ordusunun te§kili he • 
nilz bitmemi~tir .. Mecburi hizetlc, biz, 
vasıtası, laf ve pazarlık değil, hareket 
olması lazımgelen sert ve canlı bir miL 
Jeti, asker bir milleti terbiye etmek isti. 
yoruz ve etmeliyiz.,. 
Doğrusunu söylemek icap ederse bu 

tehditlı:ir sözler m:infcr:ittir. Hemen 
her gün, salahiyettar şahıfyetler, yeni 
Alman ordusunun sulhperverlik rolü 
üzerinde israr etmektedirler. Candan 
ve herkesin hissiyatına tercüman olan 
sözler, bir Münih gazetesinin şu cüm

lesidir: 
"Yeniden bir Almanya ya malikiz 1.., 

Hanri Bidou 

ŞUphelt ı?HrU l en 
bir ölüm 

;Kadıköyilnde Yeldeğ:rmeni cadde
sinde 41 numaralı dükkan üzerindeki 
bir odada yatan Hüsnü dt\n gece öl. 
müştUr. 

Ayni odadn Hüsnünün karde5i ile 
başka bir adam ela yatmaktadır. Hüs. 
nünün i51ümil şüpheli göıillmUş, cesedi 
biı sao~orga gönderilmiştir. 

, 



Göırltlı~ nşn~tDB<Deırnmnz 

Tifodan çok korkanlar 
ve hiç korkmayanlar 

Vaı~aılfil : f 8 Güneri 
Tifo lstanbulun, İstanbullunun 

gözünde bir kabus gibi büyüdükçe 
büyüyor. Mübarek - pardon na 
mübarek demek daha doğru olacak 
- Hastalık hakkında o kadar çok 
söylendiği, yazıld:ğı, çizildiği halde 
nasıl olduğunu, nasıl bittiğini el'an 
bilen yok. Anlaşılan halkın bir kıs
mı tifo korkusiyle lüzumundan faz. 
la titrerken mühim bir kısmı da al
dmnamağı tercih ediyor. 

Uzağa gitmeğe ne hacet. Bizim 
Babıalinin en meşhur simalarından 
biri evvelki gün anlatıyordu: 

- Aman azizim, dedi. Dün bir 
meyve yedim. Bir yedim ki mübala
ga olmasın ama bir oturuşta galiba 
altmı§ • yetmiş taneyi buldu! 

H{lyretle sordum: 
- Tifodan korkmuyor musun) 
- Ne korkayım ... Y azılanlan o-

kumuyorum ki .... 
• • • 

JX§ılanmaktan dönüyorum. Elim ' 
goğsümün üzerinde bir ahbabın dük 
kanma girdim. 

- Ne o, dedi. Hasta mısın}. 
- Öyle bir §CY diye cevap ver· 

dim. Aşılandım da, adeta hasta yap
tı. 

Sonra sordum: 
-Sen a§ılandın mı)' 
- Ne münasebet dostum. Ne 

münasebet. Ancak öldüğüm zaman 
beni aşılarlar 1 

• * • 
Bir arkadaş anlatıyordu: 
- Kalabalık bir esnaf muhitin· 

den geçiyordum .Önümde giden ar· 
mutçuyu çevirdiler. (Ver yüz para
lık ver beş kuruşluk) armut ile küfe. 
yi adeta yağma ettiler. Sonra otu
rup: 

- Oh ama da hararet basmıştı 
ha ... Hızır mısm mübarek. .. 

Diye yıkamadan ve kabuklariyle 
Y.ediler. _ 

Arkadaşım burada ilave etti: 
- Hani hallerine gıpta etme

diın değil! 
• * • 

Matbaanın kapısından çıkıyor· 
'dum. Kağıt bobinlerini taşıyan bir 
hamal kapının yanma oturmuş iri 
bir salatalığı kabuğiyle hatur hıtır yi. 
yor. Bir müddet onun bu haline 
baktım ve sonra sordum: 

- Tifodan korkmuyor musun 
yahu? 

O, dolu ağzının bir köşesinden 
alay eder gibi cevap verdi: 

~ .,..,.,,. birliği ytırdını 

'tiJ1enoele '"""JO müsabakası da. 
~n Barbara Bav birin.ci Bc~lmi§tir 

- O dediğin şey bizim memle· 
kette yoktur! 

"Pazartesi pazarı,. ndan geçiyo· 
ruz. Yolun iki tarafına küfeleri de
virmişler, şeftaliler, armutlar can, 
mürdüm, türbe erikleri çuvalların Ü· 

zerine bir şelaleden boşalır gibi bo
şaltılmış. Bütün pazarda böyle 200 
küfe var. Halk başına üşüşmüş iki· 
şer, üçer kilo alıyor. Mendilini, se-· 
petini, torbasını dolduran memnun 
uzaklaşıp gidiyor. · 

Bizim arkadaş- da kırmızı yanak
lı armutlardan almak istedi: 

- Deli misin .... Tifoludur t 
Diyecek oldum. Küfenin başın· 

dakiler bana öyle hain hain baktılar 
ki iddiamda biraz daha ileri gitsey· 
d.im, linç edeceklerdi. 

• * • 
Yeni bir apartmana ta§mdık. Su 

cu bulmak lazım. Pencereden bakar
ken bir arabanın damacanaları dol· 
durmuş geçmekte olduğun-q gör
düm. Arkasından çocuğu koşturur. 
ken tenbih ettim:· 

- Eğer Hamidiye varsa getir
sin. Yoksa terkos içmeğe razıyız .. 

Çocuk gidip söylemiş: 
:_ Hamidiye mikropsuzmuı da, 

demi§. Onun için istiyorlar. 
Sucu güll'(lüş: 
- Hangi damacanayı isterse o

nu vereyim, demiş niyete bakar!. .. 
• • • 

Matl:iaanm penceresinden liakı
yorduk. Her zaman geçen sucu ara· 
balarından biri durdu. Bir damaca
naya çeşmeden sıldıklan bir teneke 
suyu döktüler, sonra ağzına bir mÜ· 
hür getirerek telleri meharetle iki 
tarafından sokup parmağiy]e bastır
dılar. 

Bu sırada içimizden birisi teklif 
etti: 

- Polise haber verelim. 
Başka birisi tasdik etti: 
- Haber vermeli vallahi. 
Sonra herkes masasının başına 

geçti ve sükunetle yazısını yazmağa 
başladı. 

Tifodan hiç korkmıyan bir arka
daşa bu kahramanlığının sebebini so. 
ruyorlardı. 

- Ben hapı yuttum, diye cevap 
verdi. Bir korkum yok ... 

• * • 
Bütün bunları okuduktan sonra 

bilmem siz tifo hakkında ne düşünü. 
yorsunuz? 

A. Faile GÜNERI 

bfrliği menfaatine tertip edilen tnı 

yapılmış ve resimde solda birinci gö. 

Paris Beynelmilel sergisinde 
a 

O O Ü m ~c§.llrc§.lVD 

1 
Burası lierhangi bir milletin değil, bütün milletlerindir. Serginin diğer pavyonlan birer millet =ı 
ve azametini temsil ettiği halde bupavyon bir tek bayrak, ıulh bayrağı altında bütün insanlığın 

eserlerini teşhir etmektedir. ............................................................................ __ .... 
:Aıağı yukarı lbir ay gecikme ile açıl. 

dığı halde henüz bir çok köşeleri hala 
bir yapı atelyeai manzarası gösteren 
sergi sa.pasını ve halka gösterilen pavi. 
yonlan geziyordum; resmi küşadm be
şinci günyd:i. Sen nehrine ve muazzam 
Alman paviyonunun geniş cephesine 
bakan Belçika paviyonunun gölgeli 
taraçasında rastladığım bir Amerikalı 

doktor arkadaşım yaşlı babasiyle hara
retle münaka§a ediyorlardı; tabiatiyle 
mevzuları o esnada içinde bulunduk • 
ları beynelmilel sergi idi. 

Yeni dünyadan eski dünyaya o dev 
gibi Normandiyıı. veLpudyle gelip lıCLtın 

sayılır bir para mukabilinde Londrada 
kiralamış olduğu bir balkondan İngiliz 
kralının tac giyme merasimini seyr.ettik 
ten sonra Faris sergisine büyük bir me 
rakla koşan bu ihtiyar Amerikalı mem. 
nuniyetsizliğini ifade ettiği zaman oğ
lu haksız buluyor ve biraz daha bekle
mesini tavsiye ediyordu. Boğaziçinden 
Akropol tepesine, Montekarlodan Delhi 
mabetlerine kadar dünyanın bir çok 
san'at ve tabiat harikalarını yakından j 
görmüş olan bu ihtiyar kurdu büsbü. 

1':in haksız bulmak insafsızlıktı; nitekim 
benim de §ahsi fikrimi sorunca sükutla 
mukabele edebildim. Paris sergisini 
beklenen 1bütün mükemmeliyeti ıile 
görmek için bir ay daha beklemesi la -
zımdı; o esnada gördüğü paviyonlann 
bir kısnu tamamlanmamıştı, bir kısmı 

da iskelet halinde idi. Gönül açıcı eğ -
lenceler, tecessüs uyandıran orijinal 
yenilikler henüz ortada yoktu. Gerçi 
Trokadero sarayının önündeki geniş 

meyd;~dan Eyfel kulesinin arkalarına 
doğru uzanan dekor da bir azamet ve 
go:izellik ~evcuttu; fakat bu zengin A
merikalının sergiden beklediği, sergi 

dendiği zaman anladığı şey, Sen neh • 
rini çevreleyen bu muhteşem 've sun'i 
dekorlar değildi; on lan evvelce de gör. 
müştü .. 

Zaten N evyorkun ültra modern 
yüz elli katlı binaları içinde yaşıyor -
du. Onu tatmin etmek gayreti ile ara

<hklarrnı bulmak ümidi ile paviyondan 
paviyona girdik: Sen nehrindeki motör 
lü kayıklarla dolaştık. Eyfelin tepesine 

kadar çıhrak sergiyi kuşbakışı seyret. 
tik; gece Alman paviyonunun yüksek 
taraçasrndaki gazinoda buzlu Münih 
birasını içerken Sen nehrinin sathında
ki yüzüo:.i r;ıdyonun aksettirdiği en 
güzel opera parçalarını zevkle dinliye
rek başlarımızın üstünde renkli yelpa
zeler halinde açılan hava fişeklerini 

seyrettik. 
Arkadaıım müşkülpesent babasına 

Filadelfiyadan yeni gelen meşhur baleti 
seyretmemizi teklif edince büsbütün 
canının sıkıldığın:, fa!~:.! i~k ı;en; ve 
toy olan oğlunun taşkın hevesini kırma. 
mak için zoraki bir mutavaat ile fikrine 
uyduğunu gözlerinde okudum. 

İki g:.in sonra tesadüfün garip bir 
cilveıi olarak bu tecrübeli ı;eYY.aha ;rine 

Va~a1n1 : Dr. A. R. Adasal 
-=. eşiğini terkedip te m:ithal salonııtıı 

girer girmez derhal bir azamet, bir 11~ 
bet; modem bir Sefenkse giriı hissit 
uyandıran bir ürperme ile ar§ıla§ıY'° 
ruz. Burası, bütün ilim şubelerinin t 
veciz bir plarunr, insanlığın ilim tart 
fından kurtuluşunun tarihini göste!' 
mektcdir. 

Buraya giren her ziyaretçi, hangi ır 
ka ve millete mensup olursa olsun, ~r 
vamlr faaliyette bulunan beynelı:Pl1ı 
büyük bir laboratuvar ile bir bilgi 111" 
zesi ile karşılaşacak; kendi hayatını ' 

, tarihini olduğu gibi okuyabilecekti!,. 
D ... p• .. ;) vul-.•Üca ı.:ır L4 l"• i'""'ö"" 

kokusu yoktur: çünkü burada bir •·Ci" 
Jile ile bir ''Bühener,, in hayali ara~ 

" ıV , da bir "Pastör,, ile bir ''Markoni,, 
hayallerini görüyoruz. tıT 

Faris sergisinin diğer paviyonları 
rer milletin gurur ve azametini te~ 

·ı· ettiği halde, burası bir tek bayrak, 1 

bayrağı altında bütün insanlığın esef 
Paris sergisinde Alnı.anların meşhur lcrini teşhir etmektedir. .ı: 

"Camdan adanı" 1... Bu ilim sarayında umumi bir baltlT 

l görebildiğimiz §eyler nelerden ibaret 
Parisin en kalabalık bir sahasında, ( A- · ? 1 1 tır.. ~ 
vuı;turya - Chelsea) maçında rastla • Büyük kapıdan içeri girer girme.il ( 
dım. Bu sefer bedbin ve neş'esiz değil • azzam methal kubbesi altında bir d' 
di; daha iki gün evvel Faris sergisini makine gözleri kamaştırıyor; bu tıt 
''Sukutu hayalı .. tabiriyle tenkit ede - elektro statik muhavvilcsinden ibat' 
cek kadar ileri gitmiş iken §İmdi ha • tir. ki karşılıklı muazzam s~~un üst~ 
na "ilimler sarayr,, nın bir an evvel zi. deki üçer metre kutrunda ıçı oyuk 
yaretini tavsiye ediyor; ve Paris sergi. deni iki kürenin serbest havada bj! 

sinin bütıJn hakiki kıymetini, dillere milvonluk valt kuvveti ile vücude getb 
destan olan bütün şöhret ve azametini dikİeri şimşekler görülecek fcvkal~ 
yeni açılmış olan bu mabette buluyor- bir manzaradır. Bu dev makine etraf 1 
du. da yirmi metre kutrunda tel bir tP811 

Ertesi gün ilk işim Şanzelize istika· za vardır; ziyaretciler bunun etrafı!\ 
metini alan bir otobüse atlayıp bu mu. da dönerler. (. 
azzam sarayı ziyaret etmek oldu. İkin. Buraıı;t fizik paviyonunun başlal1 1 
ci gün sıra jle ve saatlerce süren bu zi- demektir. Zaten ilimler sarayının fiıt' 
yaret esnasında dünya ilminin göz ka- hakiki sembolü, fiziktir; tababette ı 

maştırıcı şaheserleri karşısında derin yoloji ne ise, .. tabab~t. te ~~il old~i 
bir saygı ve hayret ile eğildim; şu satır halde b:.itün ılımler ıçın fızık odur. ıer 
ları yazarken bile onun teshir edici te. zik paviyonu dünyanın en modern ~"' 
siri altındayım. lcrini içinde ihtiva eden faal bir ate) 

Binaenaleyh bütün anlayarak göre. dir. f 
bildiklerimi ve muhtelif alimlerin bunun Fakat Metropolis, iki yüz~~ a.~~:~ 
hakkında yazdıklarını rr.ezcederek bu bi Amerikan filmlerinde gordug s 
ilim mabedini ziyaret etmek fırsatını en asri ve ziyadar laboratuvarlarda"~· 
bulamıyacak olan vatandaşlarıma kabil yade karanlık ve yılankavi dehlizle! 1 
olduğu kadar vuzuh ile ve realist bir !indedir, adeta Eflatonun "İdeler·::<' 
gfü•:işle anlatmayı !;Ok faydalı buluyo - zariyesini temsil 'Cden tarihi nıag 
rum. gibidir . d~ 

İlim mabedi veyahut fransız gazete - Fakat bu esrarengiz mağara~ar .1r:J 
!erinin yazdıkları gibi "Ke!Jif sarayı., var kovukları icinde en madd1 

•• 
1 

11, 
esas sergi sahasının dışında, Şanzelize bütün şahane tecrübelerini, biit!.111

, f11' 

caddesinin Konkord meydanına doğru rikalarım el ile tutar gibi gö~.ur.or j1,t 
ni'hayct bulduğu açıklıktadır. 1900 se. rofondan fotoskopa kadar buturı 
nesinde fransız nefis san'atlarımn §:re. terini yoklayabiliyoruz. ar~ 
fine inşa edilen meşhur "büyük ıaray (Mrıkttlcinin 21ıcivcs~n k•srrıı11 ,,/. 
- Grand Palais .. bugün bütün dünya -;; ... _ •• :.:::=-·-··········-····--··· 
ilimlerinin eski ve yeni keşiflerine ne ! 
bitaraf bir meşher; muazzam bir Iabo- i H A B E R . ' r~tuvardır. i J b I - k - tan ~ 

"V" t E an el caddesı· üstün- : ıtan u un en ço satı 1 .. ı ıc or mm u " ., • - .... -- • ı1·ıı v4 
deki kapısından on bir kuruşluk bir du •. i lkiki akıamı gaz;!;!!,~}r.:.. 0 

.. e' 
huliye mukabilinde girilir. Sarayın ha. ! rmr HABER'e verenJ~r_kşf 
rici manzarasında eskisine nazaran bü- İ derler. 
~ilk bir de~i§iklik yoktur; fakat dış i....:..;; .. ~ .. ;:_;;~iiiiiiüiii;.~;;;;.;:=;;iiiıli~ 

" 

• 

• 



8 TEMMUZ-1937 = 
Şileli "ihtiyar,, 

köylünün derdi: 
''Genç dul kadınları evlenmeğe 
zorlayacak kanun çıkarmah ,, 

k "Yazı odası., ndan içeri, ak sa· 

1 .al~ı, ~ıyafetinden köylü olduğu belb bır ıhtiyar girdi. Etrafına şöyle bir 
aktıktan sonra: 

- İlan vereceğim 1 dedi. Höko· 
tnat ilanı. 

t . Kendisine, ilanın verileceği yeri 
arıf ettik. Gitti. Bir müddet sonra 
~ne kapı açıldı. Deminki ihtiyar 

§ tekrar kapıdan uzandı: 
- ilanı buraya yazdıracakmışız. 

8 
:- Ne ilam vereceksin baba, yok 

a §ıkayetin mi var? 

- Ha, ha. Şikayetim var da ... 
Otur bakalım şöyle de anlat! 

k iskemleye oturdu. Baı!mdaki tak 
/mk si şapkayı masanın üzerine koy

u tan sonra anlatmağa başladı: 
n· - Ben Şilenin Üvezli köyünde· 
ım. Sana anlatacağım şeyi bir iyi 

Yaı: da, göreyim seni. Hökomat okn. 

~un derdimize çare bulsun. Hökoma. 
lto cumuriyemiz her şeye çare bulu· 

r. Elbette bunu da halleder. 

k I - Sen derdini bir kere söyle ba
a 'll1 da? 

~il ~ ~u yalnız benim derdim dete: Butun Şilenin köyleri ayni dert· 

-Neymiş bu? 

1-f ~lliyar, bir müddet düşündü. 
;}''er alde söyliyeceği mühim şe· 1 ~0r>arlamak istiyordu. içinde hem 
~. 1

1
k, hem de zeka okunan Türk !\oy .... 

ri . u~une mahsus bir bakışla gözle-
banılgdoı.lerime dikerek anlatmağa 

ş a ı: 

Şil -:- H:ın bizim köyde, hem de 
enın butün köylerinde dörder be

j ne dul kedın var. Kimi çocuk· 
e~ timi çocuksuz. Çoğu da genç, 
kad abadayısı yirmi beş yaşında. Bu 
iy· ınlara düzüne ile talip çıkıyor, 

1
' Zengin adamlar, hatta gençler 

evlenmek . t' 1 d b. .. l" 
d 

ıs ıyor ar a ır tur u razı e eın· 
b k 

1Yorlar. Bunun bir caresine 
a rn l ~ a ı, kanun çıkarmalı. 

dir b-:--
1
. Hü~umet insanı zorla evlen

e ı ırmı~ 

Şi~·Zorla evlendiremez ama, dedi . 
1 sıkı zamandayız. Nüfusumuz 

aı, mili t k • 
len ~ e as er lazım. Kadınlar ev-
!3u~eyb~nce çocuk da olmuyor tabii. 

ır Çare bulmalı. 
Şaka olsun diye sordum: 

kendi <?~liba sen, bu şikayeti yalnız 
kıı n ı~ın yapıyorsun. Yoksa sana 

Vermıyorlar mı? 

Eliyle sakalını sıvazladı: 
\'crj;r Bu. Yaştan sonra bize hiç kız 
~l b.~1? Olsa olsa böyle dullarla 
rn· ene ılırız. Halbuki onlar da iste-

1Yorlar ... 

ad - Babacığım, bu yaştan sonra 
l' ama pek dul da vermiyorlar, görü 

orsun. 

l' 
1
1stihfafla bana ve yanımda ot~

an ara baktı: 

13 -h Siz de genç misiniz sanki? en c . .. 
sa Pınızı yarı yolda bırakmaz· 

d il\ adam demesinler. Abdestli ab-
Cstl' . 

bir h 1 Yemın ederim ki, sizden hiç 
kuz ususta geri kalmam. Benim do
biri ~ane ç~cuğum var, sekizi erkek 
_ b· ı~. Eger - nur içinde yatsın 
1. 1~1ll köro~l ··1 ~dar .. .. g. u 0 meseydi şimdiye 

_ duzuneyı geçeceklerdi! 
Kaç yaşındasın? 

flla,:- Tbarrı elli beş. Siz yaşıma bak· 
f .rın en h 
ıtsaknı b er zaman gencim. Bir 

lllızlık , ulaydırn, Almanyadan da
decekti~~ek arıyorlarmış oraya gi-

- K .. d trıiyor oby eki dullar niçin evlen-
aca a? 

lar. Ki::·lı~ıyorlar, para kazanıyor
hayatım ının de tarlası var. ··Biz 
....... ızı kazan l . ., ;:;::,~~~,_... d' ıyoruz, ev enıp ne 

_ !\"" ·" ıv0rlar. 
b ] 1ade k' ·· l u lu bir k rrı 1 oy e, sen de lstan· 

B ız alsana? 
trı u teklif k h alı ki b· pe oşuna ..,itmiş ol-
düktcn 

8 
ır müddet kahkaha ile gül
onra cevap verdi : 

- Be oğlum, biz ancak kendi· 
mizi geçindiriyoruz. Eh, biraz da 
dünyalığımız var ama, İstanbullu 
kızın dudak boyasına verdiği para 
bizi mahvetmek icin kafidir. Hem, 
köyde herkesin g~zü onun üzerinde 
olur, hem de tarlada çalışmasını bir 
iş yapmasına bilmez. Bir de ona mı 
bakacağız? 

Birkacdakika ikimiz de sustuk. 
Laf arası~da isminin Mehmet Yıl
dız olduğunu öğrendiğim bu elli beş
lik ihtiyar, şikayetini lazım geldiği 
kadar ehemmiyet verilmediğini zan· 
netmiş olmalı ki tekrar tezini müda
.faaya başladı : 

- Rir hesapla oğlum. Köylerde 
hiç değilse otuz tane dul kadın var. 
Bunlar evlense, hepsinin en az dör
der tane çocuğu olsa ne eder, yüz 
yirmi değil mi? İşte böyle yüz yirmi 
yüz yirmi, nüfusumuz bir gün kırk 
elli milyonu bulur inşallah. Allahını 
seversen ıunu bir iyi yaz da, kanun 
çıkarsınlar biz de bekarlıktan kurtu· 
lalım. Çoluk çocuk sizlere dua ede· 
riz. 

Kendisine yazacağımı vaadct
tim. İşte sözümii de tutuyorum. 

Buna iyice inandıktan sonra a· 
yağa kalktı. Gerdeğe girecek bir gÜ· 
vey zindeliğiyle kapıya doğru yü
rürken sağlam beyaz dişlerini göste· 
rerek sevinçle söyleniyordu: 

- J faydi, İnşallah bu İş olur da, 
sizi de köye zerde yemeğe davet ede. 
rim. 

Hep birden: 
- Güle güle, dedik. inşallah!. .. 

N. YOKSUL 

İLAN 

1326 senesi Beyazıt Rüşdiye oku • 
lundan 435 numara ile aldığım !aha -
det name ile Vela idadisinin 1 inci sını
fından aldığım 153 sayılı tasdiknamem 
zayidir. Yenisini alacağımdan eskileri 
hükümsüzdür. 

Fatih Kıztaşı Dcyirmen S. 10-1 

sayılı evde Ali Nidai. 
(9017) 

SATILIK EV 
Yenihal karşısında Knntarcılarda 

sabunhane sokağında 5 No. lı fevkala. 
de nezaretli, beş oda, bir taraça. üc; he. 
la, tulumbalı kuyu ve tcrkos suvu ve 
elektrik tesisatını havi havadar bir ev 
acele satılıktır. lc; indckilere müracaat. 

TOPTAN KIR,\LL:C 
Tophanede Karabaş mahallesin

de Lü leciler caddesinde 26 - 28 
No. altında bir kahvesi olan 22 odalı 
m ükemmel terkos ve elektrik tesi
satlarını havi han toptan kiraya ve
rilecektir. D erununda sahibi Hacı 
H amide m üracaat. ( 708) 

İ s tanbul üçüncü İcra dairesinden: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

is!<emlcler ve dolap ve sobanın birinci 
arttırması 12-7- 937 tarihine müsa -
da fi pazartesi saat 12 de İstanbulda 
Sirkecide Ha~idiye caddesinde 24 nu -
maralı mahalde paraya ~evrilecektir. 

Kıymeti muhammenesinin yüzde 7 5. 
ini bulamadığı takdirde ikinci açık art. 
tırmasının 15 - 7 - 1937 inci perşem
be günü ayni mahal ve saatte yapıla -
cağı ilin olunur. .(9012) 

Ev kadını köşesi: 

!Nl aıs u u 
ttem nznemenn '? 

Kurdela ve kravatlar · \ 
Bunları ne sıkmak ne de ovalam~k I 

lazımdır. Sa.dece 4 - 5 dakika benzın \ 

içinde sallayın. Sonra açık havaya se • 

rin. Ütüteyecc:ğiniz zaman, ıslak bir 

bezle ve tersinde ütüleyin. 

Beyaz kordelalar biraz ılık ve sabun 

lu suda kolaylıkla yıkanabilir. Leke ka. 

lırsa, yumuşak bir fırça ile yalnız bir 

istikamete doğru fır!falayın, çalkayın 

ve sonra, henüz ıslakken ,tersinden Ü. 

tüleyin. 

Siyah kordelaları temizlemek için 
koyu bir çay yapın kordelayı içine dal
dırın ve çalkalayın; eğer çay _.&ok kirle-

nirse, yeniden çay yapın. Sonra çalka -

layın ve yine ıslakken tersinden ütüle -
yin. 

IJekeH çoraplar 

Bunlar sun'i veya hakiki ipekten ol. 

sun, ılık ve sabunlu bir su içinde bük

meden, elinizde sıkarak yıkayın. Soğuk 

suda çalkalayın. Son defa çalkalayaca -

ğınız suyun içine bir çorba kaşığı be -

yaz sirke ilave edin. Çorapları elinizin 

içinde hafifçe sıkın ve kuru b'.r benzin 
üzerine uzatın. 

Yazlık roblarda uzun ctc1.- bıı senenin 
en göze rıarpaıı h1'sus:yctleriııdcnılir. 

Burada ıı/J.:i hatl!ırııı tesfrlerine 
balmu:: 

Şapka kcıuırlamul.a tül 1ıc uual yerine 
tentene bu yı l 'ok mğbcttedir. 

Bacakların .güzelliği 
için bir kaç k o lay 

ekzersiz 

Her türlü gezinti ve eğlencelerle 
sizi dışarıya, açık havaya çeken yaz 
aylarında biitün gözlerin bacakları
nıza çevrildiğini biliyor musunuz? 
Şimdi erkekler bir kadın gördü mü, 
evvela bacaklarına bakıyor, sonra 
gözlerini yukarıya kaldırıyor. Kadın 
tenasüp ve güzelliğinin başlıca un· 
surlarından biri de bacaklardır. 

Kadın bacaklarında güzellik, a· 
yak bileklerinde başlar. Ayak bilek
lerini güzelleştirmek ve cazip yap· 
mak icin miitehassıslar çok faydalı 
bir takım ckzersisler tertip etmişler· 
dir. Kadınlarımızın bunlardan isti
fade etmeleri tavsiyeye değer. 

:(. ~ 1(. 

1 - Sırt üstü yatınız. Omuzlar 
düz, kollar gevşek olarak yanlara U· 

zatılmış olmalıdır. Ayaklarınızı yan 
yana ve döşeme üstiinde bırakmak 
~artiyle dizlerinizi kaldırın. Şimdi 
sağ ayağınızı yükseltin ve bacağı yu 
karıya doğru fırlatarak dizlerinizi 
gerin. Ayağı bir vuruş şeklinde ser 
bestçe geri getirin. Bunu gece gi.in
düz ayakları değiştirmek yani evve
la sağ sonra sol ayak olmdc üzere 
yirmişer defa tekrnr edin. 

iki bacağı keskince olarak döşe
meden kaldırın. gergin tutun ve yu
karı kaldırın. Sonra da yavaş yavaş 
yere alçaltın. Yukarıya doğru fırla
tış sert ve çabuk, alçaltma ise yavaş 
olacaktır. 

~ * 1(. 

2 - iki ayak yerde olmak üzere 
duruş vaziyeti alın . Sol topuğunuzu 
de ~·~pılacak ve ağırlık sağ ayağm 
bi1tiin parmaklarınız dö eme üstün· 
de Ve ağırlık sağ a y a ğ I n 
ayası üstiine oturacak şekilde kaldı
rın. Sonra sol topuğu indirerek sağ 
topuğu kaldırın . Biribirinin arkasın
dan olmak üzere yani evvela sol 
sonra ııağ topuğu kaldırarak bu hare 
keti yirmi defa tekrar edin. Bu ek· 
zersis taban kavsini kuvetleştirir ve 
ayak bileğine biçim verir. 

:(. :(o :(. 

3 - J(ollar yana uzanmış oldu
ğu halde yere yatınız. Sol bacağı ha
vaya kaldırın ve gide bildiği kadar 
sağa götürün. Topukla döşemeye 
dokunun ve sağ eli sol ayağın par· 
mak uchuııtna dokunacak şekilde aşa
ğı indirin. 

Ayağı bırakın ve bacağı havada 
yarım daireler çizerek yavaş yavaş 
eski vaziyetine indirin. Her bacakla 
bu hareketi onar defa tekrar edin. 

:r. :(. J(. 

4 - Döşemeye sağ tarafınıza 
yatın. Boğaz adalelerinizin yorulma. 
ma~ı için başınızın altına bir yastık 
koyun. Şimdi sol kolunuzu ileriye 
ge tirin ve kendinize mi.ivazine ver· 
mek için elinizin ayasını döşemeye 
dayayın,, Sağ ayağı gidebileceği ka
dar ileriye itin, sertçe geri getirin; 
sol bacağı ileriye itin. Sağ bacak ile· l 

riye giderken ötekini geri getirin. 
Bunu yirmi defa tekrar edin. 

Gövdenizin ağırlığını sağ elinizin 
üstüne istinat ettirerek sol tarafa dö 
nün ve bu bacak hareketlerini müte· 
navip bir surette yirmi defa tekrar 
edin. 

Bu ekzersis baldırın dış kısmında 
hazan toplanan yağları dağıtmak 
için çok faydal1dır. 

J(. 1(. 1(. 

Ayak bileklerinizle dizlerinizi 
şöyle masaj edersiniz: Ayak bileği
ni masajlarken ikinci ve üçüncü par 
maklarm!zı aşık kemiğinin dışına 
koyarak dairevi hareketlerle oğun. 
Fakat tazyik yapmayın. Oğma hare- , 
keti aşık kemiğinin çevresi ile üstün 
de olacaktır. 

'Ayak döşemeye basarken hiç 
bir vakit aşık kemiğini masajlamağa 
kalkışmayın. Ayağı karyola yahut 
iskemle seviyesine kaldırarak ve di· 
ğer diz seviyesinden biraz daha yük
sekte olmasına dikkat edin. 

Dört parmağınızı topuğun ar· 
kasına koyarak baldırdan yukarıya 
doğru oğun. Ru masaj da parmak 
udarınızla baldıra iyice tazyik ede· 
ceksiniz. 

:(. :(. 1(. 

Dizinizin arkasına her iki elleri
nizin de ucları dokunmak üzere dör
der parmağını koyun. Şimdi dizinizi 
hafifce bükün (bunu yapmak için 
oturmuş vaziyet·~~ olmanız lazım· 
dır. ) Elleri daireler çizerek hareket 
ettirin. Avuç içleriniz, parmaklar 
yukarıya doğru hareket ettikçe, diz
lerinizi okşamalıdır. 

Ovma hareketi yukarıya doğru 
olacaktır. Aşağıya doğru değil. 

~ * "' 
Yi.iri.imesini öğrendiniz mi? 

o kadar çoktur kil.. .• 
iyi yürüyen kadınlar pek azdır. 

Yürümesini öğrenememiş olanlar ise 
Yüri.irken daima ileriye bakmnk 

lazım oldu"'unu hic bir vakit unut· 
mayın . Kal~larda~ değil belden yÜ· 
rüyün. Gövdenizin belden itibore:n 
bir bacağın arkasından öteki olm8k 
iizere hareket etmekte olduğunu 
duymalısınız. 

Bunu evvela odanızın mahremi· 
yetinde tecrübe edin; herkesin hay· 
ran olacağı bir zarafetle yürümeğe 
calışın. 
, Ayak parmnklarının uçları dışa· 
rıya bakmak suretiyle yürümek cok 
eskim is bir modadı/ \'e yanlıştır. Fen 
ispat etmiştir ki en doğru yürümek 
tarzı gözler ileriye bakmak ve ayak 
parmnklarmm uclan ileriye müte. 
veccih olmak suretiyle yapılan yürü. 
yiiştı.ir . 

Eski lngiliz kızları ha larma bir 
iki kitap koyarak odanın içinde yii · 
rüyüş tecrübeleri ~apar ve zarafetle 
yürümesini öğrenirlerdi. Bu çok gü
zel ve faydalı bir iştir. 

Güzellik Doktoru 



Deniz yan§1armdaıı bir görünü§ 

MemDeket mek'ltlYlpDaıro : 

Tekirdağında 
gençlik hareketleri 

·f ;.~ 
"~~~. ~ 

Tc1ı"i.rdağında deni:: yarı.,ıarma katıl.an sandalcılar 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Tekirdağspor klübü idare heyeti bir 

toplantısında klübün fahri başkanlığını 

Trakya umumi müf etti§i Kazım Dirik • 
ten ricaya karar vermiıter ve bunu 
telgrafla sayın general Kazım Diriğe 

bildirmişlerdir. Tekirdağspor gençleri. 

nin bu kararına K. Dirik §U mektupla 
cevap vermiştir: 

"Klübünllzün onursal başkanlığını 

bana veren sevgili gençlere candan tc -

şekkür ederim. Büyük rejim gençliğini 
bütün varlığı ile ya§Cltacak ve hergün 

yeni ese;ler yaratacak olan klübün:.izün 
hareketleriyle her vakit ilgileneceğim, 

ve bu kıymetli armağanınızı hayatım 

boyunca sakhyacağım. Tekirdağ mer -

kezinin içli, dı§lı bütün şartları gençli. 

ğin hareket alanında her vakit ön safa 

girmesini haklı olarak istemektedir. 

Bu noktanın da gözönünde tutularak 

ve biribirinl'ti beton harç gibi besliye • 

rek .şa§mıyan ve örnek sayılacak bir 

kar.de§ olgunluğunu da dilerim. 

Trakya umumi müfettişi 

Kizım Dirile 

Bu mektup gençleri çok sevindirmiş 

ve çalıtmak şevklerini birkat daha art -

tırmıştır . 

Deniz bayramı 

Deniz bayramı Tekirdağında coşkun 

yurtdaşımız Cumhuriyet alanında top -
lanarak verilen söylevi dinlemişler ve 

Atatürk anıtına çelenk koymu§lardır. 

Bilahare sahile gidilerek yüzme ve san. 
dal yarışlariylc muhtelif eğlenceler ya 

pılmt§tır. Deniz müsabakalarında Halk 

evinin koyduğu kupayı Tekirdağspor 

klüba kazanmıştır. 

Deniz spor müsabakaları 
24 temmuz cumartesi günil deniz 

spor müsabakaları yapılacaktır. Su -

bay, erat, spor klüpleri, bayanlar ve Tc. 

kirdağ kayıkçılan arasında tertip edilen 

bu müsabakalarda 100 metre sü'rat, 500 

metre mukvemet, 500 metre iki kişilik 
bot, 500 metre bir çifte sandal, 1000 met 
re bir çifte sandal, l 000 metre iki çifte 
sandal, 200 metre sür'at, 1000 metre 

mukavemet, 1500 metre üç çifte sandal 
yarı'}lan, dalma ve su topu eğlenceleri 
yapılacaktır. 

Marmaranın en güzel günlerinde ha 
zırlan:ın bu müsabakalar muhitimizde 

büyük bir alaka uyandırmı§ ve gençler 
şimdiden :ttmanlara başlamıılardır. 

H.Y. 

1 .......... 11_.....ı""""""""lfllllllllltlllı-ı 
OtDzaır 

(Papas Osman) tefrikamız hugtln 
konulamamıştır okuyııcuları

mızdan özlir dileriz. 
bir heyecanla kutlulanmıştır. Binlerce -- llff'l m ...... pq IWi1I t:u:ı •••~ ıat 4= 

Haber. okuyucuları llrUtnda bir 
fıkra mnsabakaaı açmışur. GIS.nder1. 
ıecek tıkralann kısa ve hlc;: olmazsa 
az lşlUlmlş olmam IAzımdrr. 

Fıkralar, gönderenltrln lmzalan 
yahut müstear adlarfle nC11redilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

en iyilerinden beşine muhtelif ve kıy. 
metil hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 

olabilir mi 
Herifin biri evlenir üç ay sonra bir 

çocu·ğu dünyayd gelir. Çocuğun admı 
ne koydun? derler. 

- "Olak,. (Tatar) koydum, der. 
Sebebini sorarlar: 
- Ya, o olak olmayan oğul dokuz 

aylık yolu üç ayda alabilir mi? demiş .. 
lrakim KORA 

Dokuz akçe olsun 
Nasrettin hocaya rüyasında do -

kuz akça ...,ermişler. Az olduğu i!;in al
mak istememiş: 

- Hiç olmazsa şunu on akçe yapın. 
diye rica ettiği sırada uyanmış. Baknuş 
ki avucunda hiçbir şey yok. Heınıı sım 
sıkı gözlerini kapayıp elini uzatarak: 
- Getir hari dolcıı~ ak~e olsun, de • 

miı. 

SADi 

Bu ne? 
Adamın biri boza içiyormuş. Boza. 

nın üstünde bir bit görmü~. 
- Bozacı bu ne ? . 
- Pire efendim. 

- Niçin atlamıyor?. 

- Topaldır efendim. 
- İyi amma bu beyaz., 

- İhtiyardır efendim .. 
N. UYSAL 

Eşek mı olacaktım? 
Miıon. Salamona \Ordu~ 
- Sen, hanyi millettensin be Sala -• 

mon? .. 

- Senin yibi Yahudiyim! Bilmiyor 
musun?. 

- Yahudi olamasin, çünkü aen Ati
nada duğdun .. 

- Be uğursuz uğlu uğursuz, ahırda 
duğmuş olaydım eıek mi olacaktım? 

izzet YENISAN 

HABER 
AKSAM .POSTA al 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı latanbul 214 

Telgraf adresı. ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu. 2U7! 
idare ve ııan · 2411J> 

ABONE ŞAR fLARI 

••n•lll• 
e aylık 
3 aylık 

t eyllk 

Tı"Hır Eudr 
IAOO ter 2700 K•. , 
730 .. ••50 
400 •• 800 
160 •• 300 •• 

Salııhı w Neırt11at Müdilri: 

Hasan Rasim Us 
Baııldıtı ~' (YAKIT) "'"tboo., 

Kibar hırsız - Siyah 

l07 - Ondan bir mlldÇ!et sonra, Her 

bert V&Uıns, Lord Valmondun en ktlı;Uk kızı 

Katenln )'lld6nUmU mUnuebeWe tertip etti ~ı 
'f 

"1y111r lılr lıatoya daYetHydt. Jrfe§hur edip 

genç kızla bir hafll dt.nsetU ve onu çok ıu. 
zeı bulda. 

lO - Yemek emuısında iki genç yan. 

yana oturmuşlardı. Knle Valmond gUnUn 

me\•zuu ola.n Kara gölgeden bahaetU. Valllng 

,Uph'J uyandrrml\mağa çalıprak icap ed~n 

ecvnp'arr verdJ .. Ayrıldıkları zaman, mQkcm 

mel birer dost olmu§laııdl. 

109 - Ancak §afak sökerken evine 
dlSnmll§tU. Tam o sırada telefon çaldı. Bu 
vakit telefon olur mu? Meaeleyl anladı" Fa. 
kat ondan ne istiyorlardı ? Ahizeyi bırakmak 
llzımdL 'Telel004&kt kadın., çarp.mba 
gUnQ için Kate Valmondun yUzUğUnU latJyor 
du. 

~ TEMMUZ - l 931 

-10- Nakleden: fa. 

Akşam gazeteleri, Yeşil Çayır meyhanesin
deki clnayyetten , bUtUn tafsllatJyle 

bnbsediyorlardı 
Ayni poliı sordu: 
- Cesede dokunmadınıı: ya?. 
- Hayır. Kimse elini bile sürmedi ... 

Sadece üzerine bir çar§Clf örttük. 
- Çayırın yarundaki küçük yolda, 

otomobil izleri görCiJk... Siz bir ıey 
duymadınız mı?. 

- Hizmetçi kadınlardan biri, gece 
bir otomobil sesi duyar gibi olmu!. 

Ve meyhane sahibi hizmetçi kızı 

gösterdi. Polis ona döndü: 
- Saat kaç vardr, otomobili duydu • 

ğunuz vakit?. 
İsmi Mariya olan kız şöyle bir dil • 

§Ündü: 
- Saati bilmiyorum .. Di9im ağrıyor. 

du ve srk11k uyanıyordum. Bir aralık 
otomobilin gürültüsünü duydum. Dur • 
du zannederim .. Bir müddet sonra da 
gittiğini duydum. Amma ne zaman dur
du, ne zaman gitti, bunu tayin edemem. 
- Ses filan i#mcdiniz mi?. 
-Hayır, hem çayır oldukça uzak ... 

Otomobil sesi duyuluyor amma, başka 
ses ... 

Polis tekrar n:.l<>duya döndo:i: 
- Etrafta, çayırda batka hir ıey bul. 

madmız mı?. 

- Hayır, esasen her akşam. Müşte. 
riler gittikten sonra, garsonlar ortalığı 

temizlerler, kağıt !ilin ne bulurlarsa kal 
dırırlar. Hoı çayrrda fazla bir pislik 
olmaz. Müıteriler kenarlarda oturur • 
tar. Çayırda yalnız dansedilir .. 

- La Piyeröz dün aktam çayırda 
dansetti ml7. 

- Evet, tek başına bir numara yap • 
tı. Bir nevi Kankan ... Hatta canım •1u -
kıldı, bacaklannı fazla kaldırmasın di. 
ye haber gönderdim. Çünkü bir şeyi 
yoktu .• 

- Nasıl giyinmi§tl?. . ) 

" - Baıit, hemen yan· belin~ 
açılan bir öulüz vaTdı. Buntın Uzcrine 
sarı bir fular k6yuyordu. Sıksrk çrka • 
rıp tekrar koyduğu bu fularla örtil -
nüyordu, diyebilirim. Zira, blüzu ha 
varmıJ. ha yokmuş gibi bir ;eydi. 

- Bu fular nerede?. 

- Ne bilirim ben? Bir yer.de görme 
dim .. 

Bu sözleri söyledikten sonra Dorlodu 
adalete karşı vazifesini görmüş iyi bir 
vatandaş gibi memnun ve vakur bir 
tavrr takındı. 

Filhakika. öğleden sonra yapılan talı 
kikat Dorlodunun V.itün sözlerini te • 
yit etti. Müşterilerden bazıları da bu • 
lundu. Bunlardan bir kısmı. La Piye -
röz ile arkadaşına iltihak eden iki dan 
sözün bir çok balolarda dansettikleri -
ni gördiiklerini söylc.di. Bu iki genç 
kadın biribirlerinden hiç ayrılmazlardı. 

Beraber ya§Clrlardı. Harikulade güzel 
ve ıehvi dansları meşhurdu. isimlerini 
kimse bilmiyordu. Onlara .. Çifte gü -
vercinler .. lakabını takmışlardı. Polis 
tc danslarının t()hretini duymuı, "mu
gayiri ar ve haya,, olduğunu teıı.bit et
mişti. Ve bu sebepten onlara aramakta 
idi. ,,. ,,. . 
Akşam gazeteleri, Yeşil Çayır mey. 

hanesindeki cinayetten, bütün tafsili-

centilmen 

1!0 - Londra gümUıt renkte bir ziyayla 

aydınlanmıştı. Her tarafa tatlı ışığını saçan 

ay ııon derece berraktı. Ve Kara gölge, lord 

Valmı>ndun evtno doğru yoııaıi_ırkcn, bu ay. 

i2mlık lçlnde naaıl lf göreceğln.I kendi kendi. 

ne soruyordu. 

' • • tıWlıW3 -.nınn11ı1t•.: 

tiyle bahsediyorlar, Dorlodu ile mUşto
rilerinin beyanatını yazıyorlardı . 

Biri yatak odaı;ına, biri çalışma oda
sına ayrı ayrı kapanını§ elan Domini" 
ile Patris bu tafsilatı okumuşlardı. Patı. 
ris, hizmetçinin nazarı dikkatini celbet• 
memek için gidip gazeteleri bizzat al • 
mıştı. 

Patris bütün gazeteleri okuyup bitir. 
dikten sonra karısının odasına gitti. 
Soğukkanlı dumıağa çalışmasına rağ • 
men m:.ithiş asabi idi. Yüzü sapsan ol• 
muştu. Dominik onu görünce titrek bit 
sesle sordu. Onun da yüzü sapsan idj: 

- Ne var7. 
- Gazeteleri okumadın mı? 
- Okudum. Ne var?. 
- Şu satırlan görmedin mi?. 
Ve elindeki gazeteyi uzattı, karısına. 

~unları tekrar okuttu: 
"Polisin büyiik bir dikkat ve ga~ 

ile aradığı ıey san f ularclır. Maktulü• 
öldüğü anda bu fular boynunda idi. Bil 
nolcta teıbit edilmiıtir. Eaaıen bu ae • 
hepten, boynunda parmak izi buluna .. 
manuıtır. Fulan bulmak demek, katili 
bulmak demektir. Poliı bu nokta ;ı.

meııuldür ve çayınn yanındaki dar yol 
da görülen otomobil izleri §ayanı dik • 
kat görülmektedir. 

Tahkikatı güçleıtinnemek için ıiın
dilik fazla tafıilat vemüyoruz • ., 

Patris kendini kaybetmiı, göğsünil 
yumrukluyordu. Karısının yazıyı oku • 
duğunu görünce, boğuk bir sesle dedl
ki: 

- Sarı fular! Katil benim 1 Bent 
Muhakkak benim l Bir çılgınlık anın dl 
bu kadına temellük ettim ve onu öldü' 
dum. Katil benim .. 

Başını ellerine aldı ve acı acı güldü 1 

- Ben 1 Bir §ehvetperest ! Bir deli ı ... 
.:. (O 1 ~ .. 

Bir tehvet delisi t. Ne günlünç, ne in 
rulmaz 1ey l Fakat niçin! bu ·ka-d!n .... ~ 
ğırdığı zaman duymadrm .. Eğer fulad 
ben sıkmn} olsaydım, bağınrdı, ve bağı" 
nnca da ben duyardım.. O zamanda. 
kollarımda olanın o olduğunu göı•ar, 

bilir, anlardım. Demek o değil .. Hayırl 
Hayrr 1 Fuların benim elimqe kalnut 
olması bir şey ifade etmez. Onu gayri 
şuuri bir hareketle almıı olabilirim .. tr 
te o kadar! .. 

Durdu. Etrafına bakındı. Kendirıl 
toparladr.. Omuzlarını silkti: 

- Zaman zaman çıldırıyorum, zan • 
nediyornm. Bir hayali, bir tasavvuru, 
bir ihtimali, hakikat !arzederek kendi • 
mi kaybediyor.. bominik, beni dinle .. • 
Kendimizi toplamamız, hadiselere gö • 
ğüs gcrmemiz lazım .. Sanki aramızd& 
hiç bir şey olmanuş gibi yaşamamı-' 
lazım ... 

Koltuğunda gömülmüş olan genç ka-> 
dm inledi: 

- Ah, kC§ke ! .. Kabil olsa .. . 
- Llizım, diyorum, lazım ... Ve mest" 

Ja, bu akşam, Andre Ru~I'ler bizi ti .. 
yatroya davet ettiler. Gitmemiz la .. 

z:m. Kendimizi, bulunmamız lazımgeleJ' 
yerlerde göstermemiz lazım.. Anlıyot' 
musun? Adetlerimiroen hiç bir şeyi de 
ği}tirmemeliyiz l Hakkım yok mu?. 

(Devamı oor) 

tii j 

111 - Onıya daha henUz ge1mı,ıı p 
bir polb memurunun evin duvan öntııt" 
gezlndlğlnl gffrdil. Saklandı ve onun keıtdl• 
Bine 11ırlını dönmcainden btlCade cderel<• ıtı• 
nlııyı sessizce gc1;U. 



HABER - :A.lC~m postaa. 
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Sürat için 
rüşvet ! 

~ 8TEMMUZ-1g37 

Cocuk haltBsı 
11 

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

Bir memur hakkında 
t a kibat yapılıyor 

Telefon idaresinin bir memuru f 
dün rüşvet alırken yakalanmıştır. 1 

Fatihte Horhor caddesinde gireç 
satış yeri sahibi Ahmet Sevim dük
kanına telefon almak istemiştir. Ah· 
met Sevimin müracaatinden sonra 
posta, telgraf ve telefon memurla· 
rmdan Tahsin kendisine gelerek te
lefonun çabuk konulması için ken· 
disine 1 5 lira verilmesini söylemiştir. 
Ahmet Sevim bu isteğe hayret et· 
mekle beraber bozmamış ve beş li

1
9 Haziran tjlrihli bilmecemizin halli 

(Nargile) idi. 

BiR KOL SAATl KAZANAN :e· . . 
ınncı: Cemal, Beyoğlu 29 uncu ilk 

rrsrep talebesinden. 

1 R ŞlŞE ESANS KAZANAN 
kinci: Kamelya Üçgün, Senpol Şeri 

mektebi 8 inci sınıf. 
8
JR .. ŞIŞE LOSYON KAZANAN 

B suncu: J. Hüvic 28 inci ilkokul 
eyoğıu. 

BiRER BÜYÜK TÜRKİYE 
liAR1TASI KAZANANLAR 

1 - ı ·ı d . srnaı , Ankara Sucubayram cad 
Ve~ 9 : 2 - H:iseyin İstanbul Birinci 
._ a f han 37; 3 - Güzin Tazi, Tepe -
oaşı. 4 
}' ' - Samia, Kumkapı N. Mabe -
tın sokak 5; - Halük Uçar. 6 - Al 

~~ 1:üsnü oğlu Doğan Yılmaz, Fatih 
anuı Paşa sokak 7; 7 - Kazimc Yü -

~eşe~ Topkapı Cami sokak 8, 8 -

7 :thı Edip Şehremini hastane ca.ddcsi 

ıoıc- 1 ; 9 - Turan, Kasımpaşa Neva 
k ak 22 ; 1 O - Haydar Demirhan so-
aıt 9. 

BiRER RESlM ALBOMU 

11 KAZANANLAR 
Saa - Mehpare İstiklal lisesi 302; 
li det Ka.ragümrük ilk okul No. 12 
......, ; ~chiç Kuzguncuk 45 inci okul, 15 
tıa Criha Arseven, Tophane Kürkçüpı. 
gar;~ak.6; 16- Sadık Atalay, Kadir 
Ak rnınsınan mahallesi, 17 - Fikriye 
Ne taı. kabataı İnönü kız okulu, 18 -
A.b ':-:- a.ana, 59 uncu ilk okul, 20 -
~iil dulkadir Numan, Alman lisesi. 21-

ç ent Varol, Boyacıköy, 22 - Kamil 
atalka 

2aff Ya katrrcı oğlu, 23 - Mu • 
Uzre\]{8dırga 3 iino:.i okul 441, 24 -
<le .a oluç, Nişantaşı Vali konağı cad-

va:1 .5: 25 - Ali Ertürk Çarııkapı Di -
B ~ı caddesi. 

İRE:a ATLAS KAZANANLAR 
27 

25 
- M. K. C. İstanbul erkek lisesi, 

28 - :Necati Nişantaşı Zafer sokak 60, 
_ ~ ~enan Kasımpaşa Orta okul, 29 
ııi 64 ht Öven, Laleli Mcsihpaşa cadde. 
ıo92 .- 3; 30 - Yaşar, Kabataş lisesi 
~tıl ' 31 - Suzan Baru 29 uncu ilk o. 
,_ 1• 

32 - Lfttfi Özen Emirıran orta o-
4ttı tı • .. 
tadd• ~3 - Öktan Turgc, Kemalpaşa 
iba esı 2: 34 - Gülümser, Saraçhanc
liıı!ı .5• 36 - Selami Bengi, Vefa erkek 
.ır,, 1 sı 667; 37 - Gündüz Tancı, Pan. 
, .. tı Fe .k .. A 
acı N .rı oy vukat caddesi, 38. -Ay 
!tı edıın, Beyoğlu Mahmutağa yoku -

~t 39 
- ~ait Tunçer, Ankara hüku -

~ ca.ddesı 5; 40 - Fehmi Konca, 
cyoğlu Tarlaba .. ı Lale sokak 3 41 

-ıı· s , 
&ok ikınct Atanscl, Kurnkapı Tekinalp 
ta<) ak .14; 42 - Mes'ut oğuz Köybaşı 
2 dcsı l41; 43 - Fahreddin Kurt. 
~~n~uldak Kozlu kilise sokak 46: 44-
'" hıce Kemal Fatih. 45 - Necla Kan -
"• Bak k.. ı · l'ıı. 1' ır oy ınci okul, 46 - Sürey. 

h.. oyanç. Sultanahmct· 47 - Hay -".tn . , 
li' ~sa Çapa kız öğretmen okul; 48 -
,....'. ğanca, l 6 ıncı okul 386 49 - Sc-
·•ııh a . 
l'rıi aydarpaşa lisesi 657 50 - Ncc-
'1 ~e Ayten Tercan, Emin~nü kız lise • 

33. 

s DEFfER KAZANANLAR 
de/ - F. Selman Kılıçali İhsariye cad 

ı 13· 52 H.. 1 
erkek 

1
: • - usnü Akalın stanbul 

ltapı p ıs~sı 105, SS - Kadriye Edirne. 
"'· enpaşa caddesi 349 · 54 - Os -
··ıcı.n 1' .. k . • 
'°kak :. el, Kılıçalı mahallesi Müvezzi 
naatı ı..' 55 - Aş~an Samatya Suluma
t.fa r cbJcbici sokak 52: 56 - Halide 
'Rr Ytan, Ankara Ulucanlar cacklcsi 
.. gene~0 k can le n so ak 11: 57 -Tevfik Tek. 
33 .' 58asıınpaşa Camiikebir Neva sokak 

• -F y si. rg uat anç, Galatasaray lise • . .} - s b 0 

le F a ıha, Bakırköy Yeni mahal-
ıtın sok 1 

meydan y a ( 26; 60 - Zehre Çeşme 
apart olcuzade sokak Galip Bey 

ırnlnı . 61 A . . . ö 
iner Rü .. ' - mır, Tc~vıkıye -
Meric· ~upaşa sokak 8: 62 - Ahmet 
ltnip;' nkapanı Salih paşa Haydar 
rn"yd:a SOkak 12; 63 - Niyazi A~ıkJar 
"'• . nı 7: 64 - M""h O k .. "lU"::rtih " pare rta oy 
lah Ası Sadettin sokak: 65 - Abdul. 
66 an car. <-'eh . . - S • ~ remını Saray meyd;lnı 

'- alah2dd· u 0 1\uJ: 67 ın ser, Kumkapı orta 
201: 158 - Şevket Kumkapı N~;ancası 
c.e Mıııırı: Huriye, Beşiktaş Ortabah. 
lıııcsı 264 ll<>kak 59: 69 - Orhan I~ık 

' İO - Ekrem İlgaz, Fatih 

Batuca aokak 33; 71 - Nermin Kar -
tal 234; 72 - Şevki Aksaray deposun
da vatman; 73 - Nihat Tü»~. Yunus 
istasyonu şefi oğlu, 7 4 - Ahmet A.koğ. 
lu Musa caddesi Şiıhanc yokuşu, 7 5 -
İhsan, Taksim Kazancı yokuşu 180. 

Fahriye Oluç, Çırçır Parmaklık No. 
14; Fikriye ÜsKin, Firoz: .ağa Anahtar 
sokak 20: Saadet Kız orta okul 116; 
Hikmet Sandıkçı, Gelenbcvi orta okulu; 
Hüseyin Cahit Şehremini. 

BİRER TUV ALE.'T SABUNU 
KAZANANLAR 

76 - Nihat Fcriköy Kuyruklubağ 
sokak numara 71; 77 - Güzin Usman, 
Emirgin; 78 - Fikret, Betiktaş Mura -
diye Dergah sokak 1 s; 79 - · Nihat 
Tuzun, Yunus istasyonu: 80 - İfakat 
Öktem, Divanyolu Biçki Yurdu sokak 
numara.4; 81 - MualJi, Beyotlu Tar
labaşı Fısıcı sokak 8; 82 - Leman Tek 
çe, Beykoz Kavakderc 125; 83 - Gü -
ncr, Teşvikiye Ömer RüttÜPalla apartı.. 
manı 4 7; 84 - Halime, Ed1mckapı Gül 
geçmez maha~esi; 85 - Nuriyc, Kara. 
gümrük ilk okulu numara 183; 86 -
Nuri, Gelenbcvi orta mektebi; 87. 
Müfide, Mecidiyeköy Dere sokak 18; 
88 - Hallurme Şehremini;· 89 - Mcm 
duh, Zeyrek: 90 - Mehmet Mercan, 91 
- İsa vatman 721; 92 · - fcıaı, E~n -
köy kız lisesi 55; 93 - Fatma, Şehre • 
mini Yayla caddesi 25; 94 - B urhan, 
Edimckapı çeıme sokak 45; 95 -
Muazzez Gülen, Davutpaşa No. 7; 
96 - Perihan, Fener; 97 - Cevat, 
İnadiye Cami sokak 97; 98 - Mehlika, 
39 uncu ilkokul; 99 - Ziya, Denizyol • 
larmda kamarot; 100 - Maryam, Sa -
matya; 101 - Münire Yeti§, Tarlabaşı 
İnccbaş aokak 35, 102 - Nezihe, Çapa 
öğretmen okul 87; 103 - Hayrünnisa, 
3 üncü ilk mektep, 104 - Mükerrem, 
Sirkeci Demirkapı; 105 - Nurdegel, 
Sirkeci eski Aydın oteli karşısında 1; 
106 -Ayten, Bağlarbatı ıs; 107 - Ha 
san, Fmdıkh Sctüatü; 108 - Seyfeddin 
Kumkapı orta okul; 109 - Asuman Ne
diın, Beyoğlu Mahmutağa yokuşu; 

110 - Muzaffer, İltanbul erkek lisesi 
1444; Mcki, Ortaköy. Paparoğlu sokak 
numara 11. . 

BlRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

l 11 - Şevket K. O. O.: 112 - .. V cfa 
lisesi 393 Zeki; 113 - Kumkapı orta o. 
kul 204 Şevket; 114 - S. Odabaşı; 

115 - Şevki Şehremini; 1,16 - Ş. O. 
t. Ç. Mh. K. lı, Zk. No. 25 t. H. K.; 117 
- Pcrtcvniyal lisesi Cahit Olçay; 118-
Kumkapı ortaokul Seyfeddin; 119 -
Şehremini Fatma Mukaddes; 120 -
Şehremini Abdullah; 121 - Şehremini 

Ekmekçi Enver; 122 - Zeki Şehremini 
İskendcr sokak; 123 - Ka.d1rga 3 ün -
eo:i ilk okul 124 Muzaffer Bahçekapı 

Taı~han yanında: 125 - Mahmut Sir -
kcci büyük istiklal otel: 126 - 126 -
54 üncü okul Süheyti: 127 - Rıdvan 
63 üncü ilk okul; 128 - Bahçekapı 

Berber A<lnan: 129 -:- 54 üncü okul 4. 
ÜnC1'.i sınıf Cevdet. 

Teşekkür 
Bir inf'Jak neticesi gÖZJt'rime arız 

olan hastalığı gerek teda.•ri ve gerek. 
~c tedavime tavassut eden altıncı şu
be müdürü Faik'a, şoförler cemiyeti 

reisine, Ccrrahpa a hastanesj doktor. 
larına aleni teşekkürü bir borç bili
rim. Şoför: Jfehm,l'Jt .Eriş 2968 

ZAYi - is.tanbul gü?trüğünün 
44347 numara ve 20-4-937 tarihli be
yannamesine ait 481515 numaralı 

906,39 liralık makbuz~ zayi edilmiştir 
Yen isini alacagımızdan eski&!nin hükmü 
olmadığmı ilan ederiz. (9023) 

N·sim Mizrahi ve Bcnardette 
--- - ---------=
~···················································· ıı ·· ......... oi•··doklö.rü·····-········u 
:• .. 
!i Necati Pakşi ii 
g Hastalarını hergün sabah 10 dan H 
if akşam 19 ıa kadar Kara köy • Tünel H 
li meydanı Mahmudiye caddesi No. H 
;~ 112 de kabul eder. :_: .. 
i! Sah ve cuma günleri saat 14 den 

0
··. 

== ii 18 zc kadar parasızdır. 
1 

ı::::: = mn:nm:-:m::ann __ _ 

raya uyuşmuşlardır. 
Dün para verilirken polis tertibat 

almış ve tam Tahsin parayı aldığı 
sırada Ahmet Sevim dışarı: 

- İki kahve getir ... 
Diye seslenince iki memur içeri 

girerek parayı T ahsinde bulmuşlar-
dır. 

Tahsin mahkemeye verilmiştir. 
·ldianm ne dereceye kadar doğru 

olduğu tabii adliyede anlaşılacaktır. 

· lstanbul Levazım Amirliği ' 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

Kuleli Askeri lisesi için müteahhid 
nam ve hesabına 2400 adet fildekos 
ve 1200 spor fanilası 14 Temmuz 937 
Çarşamba günil saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda açık eksilt.. 
me it? alınacaktır. Her ikisinin tah
min bedeli 2220 liradır. nk teminatı 
166 buçuk liradır. Şartname ve nümu. 
nesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(17) (3763) 

İdareleri lstanbul Levazım amirli
ğine bağlı milessesat için 8100 kilo te. 
reyağı 15 Temmuz 937 Perşembe gü_ 
nü saat 15 de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedel 7695 li. 
radrr. nk teminatı 577 lira 12 kuruş. 
tur. Şartnamesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunwı 
2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı bel. 
gelerle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis. 
yona vermeleri. (18) (3764) 

--~~----~~--~----------------~-------1 

lstanbu1 Sıhhi Müesseseler 
Arrtırma ve Eksiltme Komis-
yonundan : . 

Leyli Tıp talebe yurduna 18.zım olan (250) adet gardrob, (200) adet k 
modin (1000) adet Tabore kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı ~ Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müd · 
lüğü binasında kurulu komisyonda 14 Temmuz 1937 Çarşamba günü sa 
(15) de yapılacaktır. 

2 _Bir adet Gardrob için (11) lira (50) kuruş, bir adet komodin için (5 
lira (30) kuruş ve bir adet tabore için de (1) lira (20) kuruş fiat tahm· 
edilmiştir. 

3 - Muvakkat garanti: (385) lira (12) kuruştur. _ 
4 _ istekliler nümuneleri her gün Çemberlitaş civarında Fuatpaşa t9 

besi karşısında Leyli Tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler ve şartname~ 
de ~rasız olarak alabilirlet. 

5 - İstekliler cari seneye aid ticarı:?t odası vesika.siyle (2490} sayılı k 
nunda yazılı belgeler ve bu !şe yeter muvakkat garanti makbuz veya. ban 
mektuplarlyle ihale saatinden bir saat <.!VVel teklifi havi zarflannt komisyo 
vermeleri. (3647) · 

EN GÜZEL 

• 



RADYO 
lSTANBUL: 

lR,~O pl&kla d:ıns mt l::i.ıt 11130 ı;por mu_ 
ııahab lerl: E ref Sefik 20,00 Sadi ' nrka. 
dB§ları t:ı1'3!ından TUrk cı.u:ıikl 1 \ e h~k var. 
kıları 20,30 ömcr Rı=a tarafından arab<'d 
aôylev 20,4:> Sııfı.~e ve arl~tarı lara!ın_ 
dan Tilrk mum Js1 ve tıa.!k prkılan ~Saat 

ayarı) 21,15 ORKESTRA 21,15 aj::.:ı:ı l"e bor. 

sa h&'>erlm ve crtci gUnün programı 22.30 1 
p1Akla sololar. opt'ra \e opcrct parç&lan 
23.00SON. 
BERl.tN: 

ı ,05 musikl \C 'ita'& r 15,S:S karı~ k yayın 
19,o:; ne!C31i mzıar koluıcrt ::o.ooı günun a.llis. 
lert 20,25 kür;Uk konser 21,05 haberler 21,lS 
dans orkestrası 22.20 eski \•e yeni d&ruılar 

23,0~ htwa, habulcr, BpOr 23,Z:S eğlencdl 

musiki. 
PEŞTE: 

18,M çingene orkestrası (gramofonla) 
10,40 KEMAN KONSERİ 20,0:S b!r aşı: pi_ 
yem 21,35 OPERET MUSlKİSl 22,45 haber. 
Jcr 23,05 çtna'ene orkestraııı 23,liO Fransızca 

konferans 24,05 CAZBAND TAKIMI 
1 

1,10 
ııon haberler. 
BOKP.EŞ: 

19,05 OORKESTRA KONSER! 20,40 gra. 
mofon, kontuaı:ıs 21,35 ESKl/ MUSlKl 22,35 
haberler, bava. çor ~ GECE KONSERİ 
23.50 haberler. 
LONORA: 

19,05 BALET MUS1K1Sl 20,05 hava, ha_ 
berler ve aalre 20,35 :ıı.rustKt 21.05 radyo 
ll&hnelerl :21,"5 piyt:s 23,()6 hava, haberler, 
spor vesaire 23,SO ORKESTRA KONSERRİ 
U,81 lı&bertcr vesaire 2•,'5 gramofon. 
P.AIUS (P. T. T.): 

18,0:S KADINI..AR ORKESTRASI 19,0!'.: 
ORG KONSERİ 19,35 ŞARh"ILAR 19,50 ko. 
nuıma. spor, grrunofon, 2135 piyes 23,35 ha. 
berler. gramdfon, hava 
ROlIA: 

18.20 Dana ııus1Ktst 18,55 karlflk yayın 
21,45 KARIŞIK :MUstKl 22,()5 OPERA YA_ 

YI1''I: R1GOLETTO, faUrahat esnasında ha. 
berter, hav:ı. vcMlre. 

Nöbetçi Eczaneler 
iBu ok§am §ehrln mubte.llf semUerlndc nO. 

betçi olan eczahaneler ınulıırdır: 
lstnnbul clhcUndekller: 
EmtnönUnde (Dcnsason), Beyazıtta (Bt>l_ 

kia), Kll~Ukpazarda (H. .Hul{lst), EyUptc 
(KU8W& .Arfl), Şclıremtntnde (HamdJ), Ka. 
ragUmrUkto (Fuad), Samatyada {Tco!llos), 
Şclızadcb:ı.,ında (Asaf) Aksamyda (Etem 
Pertev), Fenerde (EmUyadI), Alemdarda 
(Ali Rru), Ba.kttköytındc {Merkez). 
Beyoğ1u dhetındck1lcr: 

İKtlklAl caddcs!ndc (Kanzuk), BostanbS§ın 
da {tUmat), Galatada Mahmudiye caddesin. 
de (lmı.ct), Tnkstmdo (NlzametUn, Ş~U 

Slr.l!:MALAR 

BEYOCLU 
SAltA" ı Programını bildlrmemlşt!r 

rUltK ı A§k b3ndosu. Vonderba.r 
At~l.EK 1 BUdlrmemt~tlr • 
n•t:ff ı OldUrcn zehir Loreı Har-

dl eocuk hırsızlan 
s ı\ KA t: \' A ı Blldirmem!~tlr . 
\'11.UIZ Nil ııarkı.sı. Mlklmavz 
~t'l\1 F:lf ı Tara.ııbulba. KırmIZJ deri· 

ıııer çetesi 
~l.KA.1.AH ı Yeni Hatay. Sefiller. 
ı ı\ N ı Nil prkısı 
~IK ı Bildirmel:tmlr. 
::AHK ı Blldirmel§tmlr. 
M>JU a Altın arayan kızlar. H!n 

dlııtan kahramanlan 
SANOı\X ı Cehennem adası. Ö!Um 
(E•kl &stor)"a) kervanı. Cinayet yolu. 
ZAl-~En ı Barut dumanlan f!:indc 

ati!§ saçan &ll!hlar • 

• ISTANBUL 
VERA.il ı Beyu; Melek. Orango. 
HILU ı Blldlrmeml§tlr • 
AZAH r Kalle.ııt. Fantoma 
BU.AL : öınm ~ Şoberlln aşlc1 
ALEMJ>AU : 1a1Av JBtırablan.' Doktor 

:msyoını 

RAU\ ı Damgalı hayduUar. Antak 
(EskJ Kemalbey) ya ve İskenderun 

ŞAFAK 

Narbkapı 

tayyare 
l - Eskimo, 2 - Dcnlz 
kw Eftaıya k0Il8crf, a -
lamet 1nl:lnllnlln Rtıırya 
aeyahaU. Yamı gllndUz 
sanııtktı.r ?-.~aşıt, 

KADJKOY 
HALE ı Bir S§k hlklyeal 

OSKUDAR 
BALE ı G6nUJ dedikoduları 

KARAGOMROK· 
A1:' ı Sanpn ka.riııen. DOııya 

havadis! 

TlY ATROLAR: 

m:.,tKTAŞ AiLE BAHE~~E 
HALK OPERE'I1 

Bu ak§am 
ESKi lUl\IA:\1 

ESKtTAS 
Operet Uc perde 

8.7.937 perşembe ak 
&J4mI Be~ikta§ alla 
bahçe8irıde 

9-7-937 cuma akoamı 
Kadık6y HAie bahçesi 

10. 7.t!37 cumartesi ak§am Bebek Belediye 
Bahçesinde 

Her tarafa vcs:ı.tt vardır. 
Kurtuıuıı caddesinde (Necdet), Kasımpa§ada --------------
(MUcyyet), Haak6yde (Nesim Aseo), Beşik_ 
tqta (Alt Rıza), Sanyerde (Osman). 

Usklldar, Kadık6y ve Adalardakiler: 
UskUc!arda lsyeledc (Merkez), Kadık6ylb_ 

C!e Yeldeğlrmenlndc (Üçler), BllyUkadada 
!(Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). 
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MAMULATIMl2 

Hal ey SA su N= J 
{ 
) 

, 

SATILIK 
Sirltccide V ezirbahçe5i kıraatbanesi 

acele devren satılık. Müracaat Büyük • 
derede Fıatrksuyunda Süleymana. 

9020 

DAiMA 

1-..~~.)\ KULLANA: 

t CAKSINlZ f 

HABER - J\kşam postas~ STEMMUZ-1931 ~ 

• 

Satılık ev 
Kasımpaşada Camiikebir Der baf 

1 - Tokat merkez kazasına. bağlı taşlı çiftlik, Büyük Endiz, Pazar Farni, Dörtkuyu caddesinde 3 katlı 12 ~ 
Kızknyası, Dazya. ve Eyrep köyleriyle Niksatın Arguslu köyünde in§a ettiri. kargir ve her ıeyi tamam olarak satı' 

an Direktörlüğünden: l Tokat 

lecek olan 27 ,.ift 11 tek taş evin beher çift evin muiıaınmen bedeii 338 lira d "' 
'l' hktır. Talip olanların aşağıdaki a r 

72 kuruş ve tek evin de muhammen bedeli 193 lira 75 kuruştur. mUracaatlan. 
2 _ Niksar ve Artovo. kazaları merkezlerinde yapılacak olan 7 tek evin Kasımpacı: Camükebir DercbOf 

de beherinin muhammen bedeli 283 liradır. :r _..t. 
Dörtkuyu caddesi 1-18 nuın .. r 

3 _Tokadın Tatar, Dimorta, Manastır, Kaledere, Çayköy, Bahçebaaı, Ye. (goıa) 
niköy, Tepe ardı, A.rtovn.nm Kervansaray, Yatmış köylerinde ill§a edilecek --------------
olan 48 çift, 20 tek kerpiç evlerin muhammen bedeli beher çütinin 331 Ura 22 Sultanahmette Kabasakalda cankU'' 
kuruş ve beher tek evin de 184 lira 27 kuru§'lur. taran mahallesinde Utangaç eo~ 

4 _Taliplerin umumi ve hususi gartnamelerle keşif ve projeleri görmek Kaynak apartımarunın birinci ve Uç~ 
ve faz1a malCımat almak üzere Tokat lskfm MUdlirlUgUne müracaatları. cU katları kiralıktır. Birinci kat 3 odl4 

5 _ Yapılacak olan bu evler 2 Temmuz 937 Cuma gününden itibaren 15 ü~üncü kat dört odadır. Hava gazı~ 
gUn müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhale 16' Temmuz 93i Cuma gU. yo elQktrik vardır. Tramvaya bir dJ 
nü saat 15 de vilayet makamında tesekkUl eden Komisyon muvacehesinde ic· kika olup havadar ve denize nezarecl 

ra kılmacaktır. mevcuttur. Talipler kapıcı HoüaeyiD' 
6 - Muvakkat teminat miktarı rt, 7,5 dır. Banka mektubu hazine, tahvili müracaatlan. (9015) 

ve istikrazı dahili tahvilleri kabul olwıur. (395i) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

3/711937 vaziyeti 

A K 'T' i F lira 
&aaaı 

B&nknot, • • • n 12.959.953.-
AJtuı ııatt ldlOlfl'Bm 21 04A 242 ~-29.600.409.98 

Ufnkhk, .. • • " .896.307.5 43.456.670.57, 
UııblldekJ Muhabirler : 

l'Urk Uraa.ı : • 
·llıırlctekJ mutuıblrler: 

Altın safi kllograt G.03•U74 
A.ltma tabvUJ kabll scr~t 
dövizler. 

ı. .837.211.69 .873.211.69 

7.109.521.60 

15 228.64 
Diğer dlMz.ler ve bortlu 

ldlrUıg bakiyeleri , • • • 37.ESS.386.46 45.013.1~6.70 
lla7Jne taııvWerl: 

karşılığı. L 158.748.563-
Deruhte edJlen evrakı nakliye 1 
Kanunu:ı 6 Ye 8 lncl macı. 

delerine tevfikan Hazlne tar~, 

tından vaki tedlyat. ,. )3.496.827- 145.251.736-
S.-nedat cll:r.cban 

f!az1ne tıonolan, • • • 
neo.r1 aeneUe.r . , • • • 

~L. 4.coo.or.o.-
r " 3S.286.379.A7 39.286.379.67 

Eııtı:un \'e Tab\1UU rUuS:.nı: 

\Deruhte edllcn ttYrakı aak- 1 
• }t1yenln k&r§llığı esham vt L.37.415.339.98 

\ tahnll'ıt ftlt'Rr1 kıymetle 

8 Serbe!t esham ve tahvtl!t L. 3.771.144.3.~ 41.186.484.31 
A,•nn·d~r: 

ı\ltm ve dl.vtz Ozcrıııe 
TalıvflAt nurıne 

ıııssedftrtar 

&ı ııJa telif 

L. 67.342.22 
L 8.458. 69. 11 8.525. 7 J 1.92 

4.500.000-
12.717.635.57 

34(1,7J4.96ö.43 

PASiF' 

&ırma7e • • • , • , 
lhUy:ıt akceaJ: 

Lir• 

,Adl ve fevkaJAde. • 
' • • • 2. tC5. 172.40 6.atıl.tSO·lO 4.516.007.70 v~ Hususi. . ' • • 

rodartııdekJ Banknotlar: 

Deruhte edile.ıı evrakı oa.kUye L 158.748.56.3-
Kanunun 6 ve 8 t.ncJ madd• 
lerlne teYflka:n hazine taratın. 
dan vaki tecbyat, L 13.496.827-
Derubte ec!.Deıı evrakı ııaku,ye. 

bakiyesi. L 145.251.7a6-
Kar§ıtıgı tamamezı aJtm olara.k 

tedavWe lllYcteo vazedtlen L. 19.000.000-
Reeııkoat muJcabill tllYeteD ted.t 9.000.000- 173.251.738·"" 
Vazed. ~ 
Tl1rk lJJıw Mevdıaab 13.452. 768-~ 
Dih1:a Taaltlıtldab: 

Altına .tahvili kabil dllvt.zıer L 
Olg"er dövizler Ye aJacaJcb 

kllrlng baklyelerl • • , 

llulaa.dU • 1 ' • • 

128.671. 

21\.328. 7~1.53 25.457.423-~ 
106.991.858. 

340.774.d 

2 Mart 1938 t.&rlht.nden lUba.ruı: lakozı to ba !ldl yU.zde e ı..ı - Albt. berlıie avau Yl1ıde • ı• 
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316 PARDAYANJN ocı.u --sıçramıg, dört nala ve yıldmm ıüratile, 
nhtunlardan ilerliyordu. tıte böylece, 
hiç farkında olmadan, önde giden oğlu. 
na Yeti§rnişti. 

XXIII 
iyi bir ata binmiş olan Pardayan bir 

müddet sonra oğlunun yanına yaklaştı 
ve tekrar ıordu: 

- Böyle 11üratle nereye gidiyorsu-
nuz? 

J ın parmağile ilerisini gösterdi ve sa
.Lce: 

- Rrall 

Diye baaırdı. Kendisini boğan heye-
can b" . ve ıran evvel yetişmek hususunda. 
k.: azmi içinde fazla izahat vermeği dü
§unrnedi. Fakat Pardayanm bunu anla· 
dıg" •nı ·· ·· · gorunce de hayret etmedi. 

Hiç konuşmadan dört nala gitmekte 
devam ettill!r. Kolombye sokağının ni
hay~tinde, manastırın bahçe ıduvarıru 
geçtıkkten sonra, sol taraflarında kralın 
arabasını görd"'l u er . 

. Arabayı süriikliyen dört at çılgın bir 
:UratJe koşuyorlardı. Ayağa kalkmış o. 
an ar:ıbacı, tehlike korkusunun vermiş 
olduğu mUthiş bir kuvvetle dizginlere 
BBihyor fakat atları yavaşlatamıyordu. 

Araba Sen p k"l· . . . . "" • er ı ıaes:nı geçmıştı. 
QUrada · 'b n ıtı aren sokak yol halinde uzı-
Yordu. Sol tarafta henüz ıdört beş ev 
vardı. B d . un an ıonra, eeyrek ağaçlarla 
•Uslenrnl<t • k • n . s genıt ırlar gelıyordu. Daha 
Gerı_de de nehrin bir kolu akıyordu ve 

b 
alıgayın İ$,aret etrn;§ olduğu veçhile, 
urası k .. ··k 

v uçu bir uçurum halindeydi. 
b ~ag t~ra!ta, sabık kraliçe Margeritin 
k~ ~elerı vardı bu bahçelerin ortası~a 
b 

1
çilk bir tepe ve iizerinde bir değirmen 

u unuyordu. 
Atlar kız bil .. dtiz . ' ?§an tnn atlar gıbı, dllm-

!'1 hır hat i!zerinde alabildiklerine ile-
1r"•11vt"1"1 .. n . ııı"°' · oıufoJru nf'hıre vL 

diyorlardı. Ve §liphesiz oraya mukave
met edilemiyecek bir cazibe tarafından 
sürüklenmiı olacaklardı ki, birkaç defa 
kendiliklerinden dönerek bu istikameti 
tutmuŞlardı. 

Herhalde kuvvetli likörler ıuıuzluk
larını tevlit etmiş. onlar da ıuyun o is· 
tikamette ol".iuğunu hissederek oraya 
koşuıuyorlardı. De~irmenin alt tarafın. 
dan geçmek mecburiyetindeydiler. Bir
az ötede, sol taraflarında iki cesim me§e 
ağacı vardı. Sonra, manastıra ait küçük 
bir bina geliyordu. Eğer araba bu iki 
maniden biri üzerinde parçalanmazsa, 
artık yolunu hiçbir şey kesemezdi. Atlar 
suyun içine atlayacak, araba çayın ak
tı~ı uçuruma yuvarlanacaktı. 

Pardayanla oğlu atlarını kraliçenin 
bahçesi içine ı&ürdüler. Güzel çiçekleri 
tahrip ettiklerir.e aldırmadan oradan 
dört nala geçtiler. Oğlunun solunda 
bulunan Parrlayan, sarsılmayan aakin 
haliyle izah ediyordu: 

- Doğru şu küçük binaya gidecek 
ve arabadan evvel oraya varacağız. Ye· 
re atlayıp bekliyeceğiz. Araba karşımıza 
gelince, atların kafaeına atlayacağız. 

Ben solodaki atı, siz de sağdakini ala· 
caksınız. 

- Peki mösyö. 
Hiç kimseden emir almayan yiğit Jan 

. Pardayanın kumanda etmesini gayet ta
bii buldu. 

Harekete geçeceği zamanlar, daima 
soğuk kanlı olan Pardaya~ gizlice ona 
baktı. Onu da kendisi gibi soğuk kanlı 
ve kendisinden emin gördil ve memnu· 
niyetle gülümsedi. 

Bu aralık, arabaı:L&Uer iki aUvariyi 
görmüşlerdi. Kapısından iki baJ uzandı 
ve iki see bağırdı: 

- imdat!! Yetitin!. 
- Kral! .. kralı kurtann r.~ 
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nasıl olsa baklayı ağzından çıkaracaktır. 
Filhak:ka, yemek bittiği zaman Rava. 

yak tanmmıyacak bir hale gelmi§ti. 
Her zaman ıo!gun olan yanakları 

kıpkırmızı olmu~. gözleri alevlenınişti. 
Kahkab

0

alarla gillerek alay ediyor ve 
Pardayan onun bir hayli sözler söyledi
ğini duyuyordu. 

Halbuki hiç de fazla. içmemitti. Fa
kat her zaman gayet az içtiği için, bu 
kadarı ba§ına vurmağa kafi gelmi§ti. 
Ve !İmdi artık her zamanki aldam değil
di. Uzun ve korkulu rüyadan uyanmış 
g:biydi. Yaşamak arzusu büsbütUn art. 
mış. etrafındaki yeşillik ve çiÇekleri, i· 
deta hayretle seyrediyordu. 

Parfe Gular birdenbire, dostça bir ta
vırla: 

- Görüyorsun ya, dedi, iyi bir yemek 
ve ıarap, <lüşüncelerini naeıl değİ§tiri
yor. 

Ravayak samimiyetle itiraf etti: 
- Doğru! Bana öyle geliyor ki, ar. 

tık ayni adam değnim. 

- Söyle bakayım, peder Dobinytye 
günahlarını çıkarttın. Sana neler söy

\lcdi? 
Bu tecessüs dolu sual üzerine Rava• 

yakın çehresi mahzun ve müteessir bir 
hal aldı: 

- Düşüncelerimin boş bir hayal mah 
sulli oldu~nu söyledi. tyi yememi, iyi 
içmemi ve memleketime dönmemi tavsi
ye etti. Ve bana bir lira verdi. 

Parfe Gular derhal: 
- Evet, hakkı var. Bu peder Dobinyi 

cidden namuslu ve tahsilli bir adamdır. 
Dedi ve cebinc1en çıkardığı bir keseyi 

masanın üzerine botalttı. Kesede yirmi 
altın lira vardı ki, bu fakir bir rahip için 
mühim bir meblağdı. Hayı ctindetı ağzı 
açılan Ravayakm önüne on altın-iterek 
izah etti: 

- Fakat buradan Anguleme gitmek 
için bir lira cidden azdır. Bu on altını 
al, bunları sana dostça ve can'clan veri. 
yorum. 

Ravayak hayretler içinde sordu: 
- Bunları ne yapalım? 
- Nasıl ne yapacaksın? •. Fakat bun-

larla memleketine döneceksin, bedbaht. 
Tekrar ediyorum. Dobinyinin hakkı 

var. Bu oeytani hayalleri kafandan ÇI• 

karmalısın Ravayak.. 1 

. Ve zavallıyı son derece mütehassis 
eden heyecanlı qir sesle ilave etti: 

- Bana inan Jan Fransua, memleke
tine dön. Orada vicdan istirahati ve sa. 
a.ıdet ltulacaksın. Evlenirsin, çocukların, 
aile ocağın olacak, ve sen de diğer in· 
sanlar gibi bir insan olacaksın. 

iki adam arasında uzun bir müna-
kaşa oldu. Ravayak Pariste kalmak is
tiyor ve bunun sebebini söylemiyordu. 
Parfe Gular kuvvetli çenesi ve ikna ka. 
biliyeti sayesinde nihayet bu mUnakaşa
dan galip çıktı. 

Ravayak o~ altını kabul etti ve ertesi 
günü Anguleme gideceğine söz: verdi; 
Rahip istediğini elde ettikten sonra, he
sabı gördü ve arkadaşını oteline kadar 
te!yi ederek kucakladıktan sonra ya• 
nrndan ayrıldı. 

Saat, takriben on buçuktu. Tam bu 
esnada, yiğit Jan da Arbr. Sek sokağın. 
daki evini terkediyordu. 

Pardayan mütemadiyen takip ediyor-
du. Yalnız, büsbütün ink!ıarı hayale 
uğramış. şöyle dilıünüyordu: 

- Pek earip bir 1ey !.. :Rahibin bu 
bedbaht adamı kralı öldürtmek için kıt
kırt.acağını zannetmiştim ve bundan a· 
deta emindim •. Halbuki tamamile aksi 
oldu .. Onu memleketine gönderiyor!., 
Fakat ben i3u derece yanılır mıydnn? 

Bu ıüali zihninıde kurcalaıktan ıonra. 
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nihayet kendi kendine §Öyle dedi: 
- Ravayakı faydasız buldukları için 

böyle yapmış olmasınlar? Şu halde, de. 
mek ki elleri altında başka bir alet 
var! .. Daha emin, daha kuvvetli, başka 
bir fılet ... Belki de bu ilet faaliyete geç
miş bulunuyor! .. Vay aksi şeytan vay!. 
Bunu nasıl öğrenmeli?. 

Parfe Gular şehrin kapısına doğru 

avilet etmişti. Birisini bekliyormu1 gibi, 
ağır ağır yürüyordu. Şarkı söylemiyor 
ve hiç kimsenin nazarı dikkatini celbet
memeğe çalışıyordu. 

Kapıya yaklaştığı sırada, oradan, mu
N-Jızsız bir araba çıktı. Rahip durakla. 

dı ve arabayı gözlerile takip etti. Araba, 
iki değirmenin bulunduğu yerin yuka
rısında durdu. 

Parfc Gular, tekrar geriye dönerek 
Uc giivercin otel ve lokantasına kadar 
geldi. Bu otelin, Sen - Rok kilisesi kar-

ısında bulunduğunu söylemiştik. Par
fe Gular, kilisenin merdivenlerine çıktı. 

Pardayan onun peşini bırakmıyordu. 

Rahip kilisenin etrafını döndü. Bura
li:rcla kimsenin dolaşmadığın'dan emin 
olmak istiyordu, Daha doğrusu, onun 

hiçbir hareketini gözden kaçırmayan 

Padayan öyle zannetti. 

Parfc Gul~r. dışarısını gözde. geçir· 
c1iktcn sonra kilisenin isine girdi ve her 
t •'ı inceden inceye tetkike başla'dı. 

V c onu. gözlerinden kaçırmayan Par
d:ıyan memnuniyetini gösteren bir te. 

bessüınlc düşündü: 

- Zannediyorum ki, abrımın mü
~lHa• gü.cccği an yaklaşıyor. 

Parfc Gular. kilisenin etrafında ve 
içinde hiç kimsenin bulunmadığından 
emin olaraK, me11:iivenin en Ust basama
fına çıktı. Böylelikle dört tarafını scy
' eclch!livnrilıı V c Artık hi~ kime;,. nn11n 

naurlanndan kurtulup klliseye gireme~ 
di. 

Faydasız bir tedbir, çünkü düıman 

zaten içerdeydi, Filhakika Pardayan 
gizlice, rahibin arkasından kiliseye gir. 
miş ve onun göremiyeceği bir şekilde 

yer almıştı. 
Bütün bu hareketler, büyük bir iti

nayla tanzim edilmiı gibi, Parfe Gular 
tam tertibat aldığı sırada, manastırın 

kapısı açılmış ve Akuaviva dı13nya çık
ıruşt. Arkasndan, ikjşer ikiter ve aralık 

, faSJlalarla, on iki devcüsseli rahip ken
disini takip ediyordu. 

Parfe Gular merdivenin en üstüne 
çıktığı zaman, Gayon sokağın.dan bir 
kaç adım ötede bulunan Akuavivayı 

ı;ördü. Onun biraz daha yaklaşmasını 

bekledi ve sonra kilisenin içine girdi. 
Birkaç aniye sonra da Akuaviva ona 
iltihak etti. 

Yeni gelen adamın azametli tavrını 
görünce, Pardayan gözleri. gizlenmi: ol 
duğu karanlığın içinde parladı. 

- Nihayet 1 diye mırıldandı . Şimdi 
artık meselenin içyüzünü öğreneceğim. 

Parfe Gular. bir işaretle sorulan sua-
le cevap olarak: 

- Tamamile yalnızız, dedi. 
Akuaviva ayni tavırla: 
- Ne olursa olsun! 
Dedi ve tedbirli hariket etmesini 

öylrdi. 

Can kulağiyle ıcJinliyen Parday.ın, çok 
alçak sesle söylenen bu sözlerden hiç 
birisini kaçırmadı. 

- Atlara bol bol ispirtolu içkiler ve-
rildi. 

- Muhakkak mı? 
- Tamamile emin olabilirsiniı:, 
- Nereye gidiyor? 
- Sen J ermene. 

. .. 
a:ı 

c: 
fr1 
Q 

ra 
o 
N ... 
.J ... 
o 
~ ... 

-CJ 
z ·-

PARDA YANIN OCLU 315 

Yarın memleketine dönecek. 
- PekaUi .. ya kadın? 
-Arabası sizi bekliyor. 

Fazla bir tek kelime yok. Akuaviva 
derhal çıktı ve perdeleri indirilmi9 olan 
arabası içinde kendisin: bekliyen Leono
n Galigaya iltihak etti. Onların nasıl 
harekete geçtiklerini anlatmıştık. 

Parf e Gular onun biru uzaklaşma

sını bekledi ve kendisi de çıkıp gitti. 
Pardayana gelince, o da uzun adım

larla gitti ve yürürken söylendi: 

- Hepsi bu kadar mı?.. Bu mel'un 
rahibi takip etmek için tam üç saat 
kaybettim ve neticede ne öğrendim? .. 
Hayvanların içtiklerini, meçhül bir ada. 

mın Sen J ermene gittiğini, bir kadının 

bana çok mühim b:r şah&iyet hissini 
veren, bu ihtiyarı beklediğini., Bütün 
bunlardan bana ne? .. Galiba abdallaşma

ğa ba,laıiım! .. Gidip oğlumun ne yaptı
ğını görelim daha iyi olur. 

Sentonore sokağında, arabayla üç a
ııilzade silahşi)rü tanıdı ve kendi kendi. 
ne: 

- Hele hele!,. dedi. İhtiyarı bekliyen 
madam Konçiniymiı ! .. Fose sokağında 
mendilini dü ürüp ıcle, sözüm ona sarho~ 

rahibe bir şeyler söylerken herhalde bu 
randevuyu vermişti 1 .. Bu ciheti anla
mak lazımdır. Belki de.,. canım. cehen· 
neme kadar yolu var ... bana ne: 

Pardayan, dört atın tnsile ilerliyen a.
rabanın arkasından Sentonore sokağın. 
dan çıktı. ATbr Sek sokağına doğru 

yürüyordu. Ancak oğlunu düşünüyor
d·1. Daha doğrusu öyle diişündüğünü 

z:annetmek istiyordu. Hüsnü niyetle 
§Öyle diyordu: 

- Onun gizli mağaraya gidip gitme
ıdiğini bilmek lazım . Çünkü bu defineyi 

bulunmak istiyorum •• Acaba gidecek 
mi? .. Doğrusu, hakkında bir fikir edin• 
memi bir hayli geciktiriyor 1 

Fakat Pardayan ancak Janr düşündü. 
ğünü. ancak Janla meıgul olduğunu 

keıYdi kendine telkin etmt-ğe çalışırken, 
zihni her §eye rağmen ba~ka şeylerle 

meşgul oluyordu. öyle ki, Tnuar soka· 
ğına gelince birdenbire geriye dönerek 
nurıldandı: 

- Bu işin altında gizli bir muamma 
var .. Bunu öğrenmem lazımdır. 

Kararını verince, bütün tereddüdü 
derhal zail oldu, Sıkı adımlarla Luvra 
doğru yollandı. izahat almak üzere mü .. 
racaat ettiği ilk adam, kralın on beş da· 
kika evvel dışarıya · çıktığını kendisine 
haber verdi. -Pardayan hiç tereddüt etmeden: 

- Sen }ermene gitti, !değil mi? diyo 
&onlu. 

- Evet, mösyö. 
Şövalye, içinden kükredi: 
- Vay iblisler! Şimdi meseleyi antr. 

yorum!.. Allah verede, vaktinde yetiı
sem I 

Nöbetçi zabitinin ismini ıordu, Möa· 
yö dö VitriymİJ. Onu tanıyordu. Yanı• 
ne gitti. Bitme?: tükenmez nezaket söz:. 
terini kısa keserek ona def'hal §Öyle de· 
di: 

- Mösyö dö Vitri muhafızsız çıkını§ 
olan majesteye mümkün olduğu kadar 
çabuk yetiımem lazım. Çok ıeri bir ata 
ihtiyacım vardır .. Kaybedilecek bir tek 
saniye bile yok. 

Vitri Pardayanı tanıyordu. Çok va• 
him bir mesele cereyan ettiğini anladr. 
Hiçbir ıey sormadan ve tereddüt etme· 
den, sadece ıöyle cevap veridi: 

- Gelin mösyö dö Pardayan, ize 
en iyi atımı vereceğim. 



Çahtmaktan 
mUtevelllt 

Dimağ 
ve 

Beden 
Y orgunluklannı 

Baş 
VE 

Diş 

Ağrılarını 

üşümekten 

' mUtevelUt 
kırıklıkları 

derhal geçirir. 

Eczahaneler· 
den 1 lik ve 
12 lik ambalij
lannı arayınız. 

SEF ALiN Sıhhat vererek 
NEŞ'EVi 

iade eder, muhakkak tecrübe ediniz 
~ __ .. 

.. Her akşam llor.8~i-ER' ~~yı;A-;-

... ernıekeun en yUksek sanatklrlarlle blrllkte Umumi cerrah! ve sinir, dimağ 
Cl'.rrahisi mU.tehassısı 

S A F . y E Paria Tıp Fakültesi s. Aaistam 

1 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 
estetik • "YUz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve dofum 

,. T A K S i M ::~~'!~~de :·:!:·~o;E;'MR emen 
F~un F AHRl tarafından Anadolu halle türküleri. Çalıku~u LOT. öğleden sonra Ucretıidir 
ien . tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 1 Beyoğlu, Parmakkapı, Rum. eli Han 

cı tar~f~dan ç1lman Bükret radyosunda dinlediğimiz SIGAN - No. 1 Telefon: 44086 -

~~~~ın~uilsİıkilisİıİn~in:.:bazı;~ese;rı:e~ri~n~i~m=u~tl;ak:a~d;in~l;eyı~·~n;iz~.1T~e~l~:~4~3~7~0~3--.1 ~-~~~~~~~~~~~~~~~rOLÇODZERıNE~ 
M i D E N i z E !i Fenot Fıbk bağları 1 

dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. ii Tıbbt ve Tuvalete 1 
Çabuk, iyi siğnemeden yemek yi· ait her türlü korsal&r, yeni Avrupadan 1 

f h . gelen l§çilerlmizden .son slatem modeller I yenler, azla, ba arlı ve biberli 
yapılmaktadır. Fiyatlanmız çok ehven. I 

yiyenler, bilhassa içki içenler d1r toptan ve perakende aatıı 
midelerini tahriş ederler. V c y O K A p 

1 EKŞİLİK, HAZİMSIZLIK. a- Bcyoğlu TokaUıyan oteli karıramda. Şark I 
ğırlık ve baş dönmeleri hisseder · Merkez ecza (Droguerle Centrale) u.t H 
ler. katmda. S 
l\1AZON MEYVA TUZU HA. Kataloğumuzu ve ölçU almak t&rlfeleriml• 5! 
ZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞİLİK zl ıııteylnlz. Telefon: 417GS Si 
ve YANMALARINI GİDERİR. lll::lmll---=••••r.:::::ı::::cna:n:ımci 

1 1 
lviAzoN · · 

..........._ ısım, HOROS markasına dikkat 

1NK1BAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil müstahzarla kıyas ka • 
bul etmez. ----, ........... ;. Yarınki cuma günü saat 17 de•••••··~ 

CAmNL i'••İ BAniL i'k 
Lokanta ve. Birahanesinin 

Reaın~~hte,ern res:nl kU,adı yapllacakbr 
111 ~. ~l:tta Y~ Budapeıteclan gelecek olan 8 Macar artistinden 

Davc~·~ . ep Amukemmel bir orkestra ittirak edecektir. 
........ ~ enn lutfcn davetiyelerini beraber getirmeleri rica olunur. 
~ aat 18 1 2 dan itibaren umuma açık bulunacaktır. •• 

2 Y A R 1 N A K Ş A M~iiiiiiiiiiiii~ 

}> ~NORAMA Bahçesinde 

YAVR·U'NUN GECESiNE 

"'-PNiR NURETTiN 
~Bayan HA Mi YE r· 

Ye Yavruyu seven arkada,Ian ittirak edeceklerdir. ı•a•ı~ 
~ •)! ... ., 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu : 
ğundan: 

Bir borçtan mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen yüz elli lira 
kıymetinde S. M. D. markalt bir adet 
kasnaklı maktap 13-7-937 sah saat 
11 de satılacaktır. Birinci arttırmada 

mukadder kıymetin yüzde yetmiş be
~ bulmadığı takdirde 20-7-937 Salı 
saat 11 de Topanede 371 numaralı dük
kanın önünde satılacaktır. Talip olanla 
rın mahallinde hazır bulunacak memu • 
ra müracaatları ilan olunur. (9011) 

::m&LiiiiiiAIAAWliili WllllRCW~::a: 

:ı E ı: 
11 HAB R'in !~ 
11 Şek == u er :: 
il :: 

lıi kuponu li 
1 -11- ii ; .. .. .. 
i! Hu ltUponları 30 rün neoredece . ii 
!! .ı.ız. Onlan hergün kesip sakla"" !: 
" b ,. H H nız. 30 tanesini blr seri halinde bl- ;ı 
H rlktirip idaremize getirenlere bir H il ;ııumarıı. vereceğiz. Sonra ulu.sal eko I: 
i: noml ve arttırma kurumunun letıuı H 
:: bul §UbcBl tarafından tayin OIUDIJ' iı 
!i cak bir günde bu numaralar araam Ei •• ı: H da kura çekilecektir. Hediyeleri :i 
•• 00 dl .. 5! ccma.n 15 kilo ıeker r. İİ 

:n:mn:ı::m:ı:::::::ı:::a.-m=:ı:::.-ıu::::ı::: 

Erkekler iiezdinde 
nasıl 

Muvaffak oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın 

I 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmüş bir halde ~ 
idi. Buruımuş, ıol· 
muı ve ihtiyarla • 
mtftı. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Danıt se
viyordum. fakat 
hiç kimse beni dan 
ıa davet etmiyor
du. BugünUn er. 
kekleri, gençliği 
anyorlar. 

Nihayet bir cilt mUtehassıs• 
ile istiıare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi terli taze tu
tan kıymetli cevheri • azalımı • 
tır. Fen. son zamanlarda "'Bio
cet,,i genç hayvanlarda gizlen. 

mi§ cilt hüceyrelerinlden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muıtur. Tıpkı cildinizin ''Biocel,, 

i gibidir •• Bu cevher; §imdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibinde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resi~erde gö· 

rüldüğü gibi memnnr..iyetbah§ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapqma huıa· 
smı veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 

Hemen hemen gayri.mer'i olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederkcn terleseniz bile yü. 
.zünüzde sabit kalır. Eu yeni 
pudranın şayanı bayr.et ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve mali fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmi§tir. Ye 
Tokalon pudrasına kanıtmlml§• 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriainden müessesemize moktup 
yazanların müıahedeleıi. kendiliiinden gelen ve kıy
metli delillerdir: 

_ .... 

( Krem ve pudralanmzı kullanmak ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini ıör düm. Bu hal u 
kadaılannun bile nazarı dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yüzdeki k&barcıklar için çok iati
fadeaini gördüm. Bu krem ve eısiz pudralannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplann asrllan dosyalamnızda saklıdır. 

-· 



HAB ER 

Geçen ay Belçikanın Brüksel şehrinde eski muharibler, umumi harpte 
mahkfun olanların affına dair kanun aleyhinde nUmayi§ yapmışlar, sokak 
kavgaları olmuştu. Bu sırada itfaiye nümayişçiler Uzerin.e su sıkmak sure. 
tile onları durdurabilmişti. 

Ayni zamanda çok mühim vakalar olmuş, sokaklarda parmaklıklar dev. 
rilmiş, birçok kimseler kral sarayının önline yatmışlar ve kral, onların bir 
heyetini kabul edinceye kadar yetlerin den kımıldamamıglardır. 

lngilterenin Scilley adaları açıklarında ild İngiliz kadmı !500 kilo afırlı· 
ğında ve 3,50 boyunda kocaman bir köpekbalığı yakalamağa muvaffak ol. 
muşlardır. Bu iş pek kolay olmamış, balık can hevliyle balıkçıların bir san. 
dalını devirmi§ ve bir kişiyi öldürmesine ramak kalmıştır. 

lngi!lz yUzbaşılarmdan Adam aske. 
rl bir tayyareyle 16440 metreye yük. 
selerek dünya irtifa rekorunu kırmış. 
tır. Tayyareci bu uçuş esnasında dal
gıç elbisesi gibi hususi bir ilet giye. 
rek böylece teneffilıı etmiştir. Resim. 
!erimiz tayyareci hazırlanırken ve 
tayyareyi seferin sonunda inerken 
gösteriyor. 

lnsnterecfe Torguayda 'Taç giyme yılı,, dolayısiyle yapılan deniz yarışla. 
rmda lrotralar ... Solda bllAJıare )'l.l'lfI lruanmıya muvaffak olan Tbeudara 
isimli kotra görUlilyor. Manzara, 7:5 tondan yukarı gezi kotralarmı yarışın 
bqlangıcı emıaamQa. milaabıkları ıöet ermektedir, 

Aflanfikfe 
kofra yarışla
rı na hazırhk 

, 1 
1 

ı :o u .. a -

"Amerika kupası" kotra yarışı denmekle maruf olan ve Atlas aenızındl 
yapılan meşhur senelik yarış yakla§ıyor. Bu itibarla yanşa gircceK olan~ 
giliz ve Amerikan kotraları §imdiden sıkı bir talime başlamışlardır. Bu ti' , 
simlcrden birincisinde 19~1 senesinde "Amerika kupası" nı muvaffakıY 
muhafaza etmiş olan Rainbow (önde) kotrasmı görüyorsunuz. Ayni resiıll' 
de (arkadaki) Amerikan milyoneri Vanderbilt'in Ranger isimli kotrasıdJS'' ' 
Gelecek yarışta İngilizlerin Endeavor l yahut Endeavor ll isimli kotralatJJ'I 
~asıl geçeceklerinı tecrübe ediyorlar. 

Sıığdaki resim, Amerikan milyoneri Vandcrbill'in Ranger isimii ko~ 
run güzel bir görünüşüdür. 

Aşağıda "Endeavor ll" isimli büyük yan§ kotrasını görüyorsunuz. 'f ,
yapılmış olan bu kotranın cok mükemmel bir biçimi vardır. Yarışa bir ııO' 
maralı Endeavor'un mu, yoksa bu yeni kotranın mı gireceği henüz belli~ 

~ ğildir. · 

İngiliz trenleri son zamanlarda ha. 
rikuli.de bir sürat kazanmıştır. 

''Coronation Scot'' isimli yukarki 
tren, Londra - Glasko arasındaki yo. 
lu 6,5 saate indirecektir. 

Lokomotif Euston ile Crewe ara. 
sın da ilk defa tecrübesi yapıldığı va. 
kit saatte 114 mil bir sürııte erişmiş. 
tir. Bu, evvelce yine bir İngiliz ·treni 
tarafından tesöit edilmiş rekordan 
saatte bir mil daha süratlidir. Fakat 
bir müddet evvel Almanlar tarafın
dan tesbit edilmiş olan dünya reko. 
rundan saatte beş mil azdır. 

Anglikan kifüıesinln mUsaadesini 

BiJbaoya giren ve "lspaııyol milliyetperveri,, olduğu iddia 
askerler şehrin sokaklarında. 

almadan Vindsor dükünün nikahını re meşhur olmu~tur. Bu nikahtan 1 re Amcrikaya çağmlmıştır. Bu 
kıY.an lıııilia pçuı J ardin birdenbl. oonra pa.pu, koDferana vermek Ü.le- l 100 bin 4ol&r al&c&ktu', 


