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Japonya, • • 
illi işgale hazırlanıyor 

Ordudaki bütün 
mezuniyetler kaldırıldı 
Garbi Japonya ordusu 

Çiiıe sevkediliyor 
Sovyet Rusya ile ihtilaf da 

Vehametini muhafaza etmektedir 
~e,. . . 

.,..,,._ ittn cwarındn Japonya ile Çın a
• <ı.Gttıda b rad aşhyan muhar~be arada sı. 

aşağıda veriyoruz. Diğer taraftan 
Sovyet Rusya ile Japonya arasındaki 
mesele de bütün vahametini muhafa
za. etmekt~dir. 

htts a kesilerek devam etmektedir. Bu 
~ dair gelen telgrafları sırıı.sile 

_::__~~~--__;~-------:~~-----------::-;---~ 

.lngilterenin Hitlere 
gizli teklifleri 

siyasetine müzaheret şartigle Almanya
IJa iktisadi menfaat/ar temin edilecek 

Bu takdirde Roma - Berlin 
t!Jfüveri de yıkılmış olacaktır 

11~ fabahki potta ne gekm lngiliz 
kıtn elertnden Sundo.y ~feree'ile o. 

fn ~tLU§lttT: 
la.rıngi!tere, Avrupanm sulbünü kur. 
~lifak gayretiyle Hitlere büyük bir 
l>tlnı Yap~ıştır. Bu teklif resmen ya. 
~n:ı~ degılse de, İngiltere Başvekili 
tiaba erl~~'ll, - İspanya işi üzerinde 
~ lak~kın ve makul bir vaziyet alındı 
~rd dırde - Almanyanın milteaddid 
g_:ı. ırnlarda bulunacağını Bitlere ih-

-:t etmiştir. 

<li~ı~gbilterenin, Bitlerden bütün iste. 
b u .. ı 

la.o. 1 ~ spanyol sulannda cari o-
ltotıtr~ılız - Fransız ademi müdahale 
tlıa 0 unun devam etmesine razı ol. 

Stdır B k 
llıUdaha. .u. ontroı olmazsa ademi 
~ .ıe 1§ 1 suya düşecek, İspanyaya 
b8.Blı lllıktarda silah ve cephane akını 

Yacak, harb, • mahiyet itibarile • 
(Dcva.-·ıı 2 incide) 

Haliçteki . kaza · 
Kabahatın dümen kullanan 

makinistte olduğu anlaşıhyor 

. 

Gelen telgraflar ~unlardır: 
ilk hadise nasıl kldu ? 

Pekin, 8 (A. A.) - 11,40 ta yenidl!n 
başlıyan muhasamat ancak birkaç da. 
kika sürmüştür. Müdkereler devam et 
mektedir. l{argaşahk dün akşam Ja.. 
pon askerleri manevra yaparken Çin 

(Devamı 4 iinciide) 

Şark 
misakı 

Dün Tahranda 
imzalandı 

Tahran 9 (Hususi) -- Şark mi
sakı dün öğleden sonra Sadaabad sa
rayında merasimle imzalandı. 

(Devamı 4 'İincüde) 

RIB KAÇ SATIRLA 

Sporun 
başıbozukluktan 

kuı tarılmasına dair 
S por lııinl ba'ıbozukluktan kurtarmak 

için ne yapmalı! 
Bi%e kalırsa. KUıtUr bakanlığına biran ev. 

veı bir "spor mUsteşarlığı kadroau., eklemeli 
ve bu kadroya bugünkU federasyondan ve 
klUpçUIUk tiryakilerinden kimseyi almamalı. 

Devlet bu işi ne kadar acemice ve fena 
1dare· ederse etsin, bugünkU federasyondan 
ve klUp ba§kanlarmdan daha fena idare et. 
meslne imkAn tasavvur edilemez. 

GilrüıtUJert ile kafalarımızı 11.§lren k!Upto. 
rln memleektte apora karıı bir alA.ka uyan. 
dırdığım aanRnlar iddialı maçlara bazan 
MOO, 'hazan 0000 :ıeyirclnln geldlflnl, bir de. 
lll olarak, Uerlye 11UrUyorlar. 

Sormak leterlz: 
Son koç dllğUşU seyrine gelen 9000. kitinin 

içindi' şahııen sporla me,gul doksan kişi var 
mıydı? 'Ne gezer. Bunların bir kumu cemiyet 
için kokainden daha k6tu bir heyecana 
mliptel! olmuı bir takım zavallılsr ve bir 
kıamı da stıı.dyoma gittiğine gideceğine piş_ 
mRn nlan vatandaşlardır • 
Şu hakikati datmıı. göz önUndl' tutmah: 
Ml'mlekeUn istediği şey <lı5rt dellkanlmm 

adalesini inkişaf ettirmek değildir. Memle_ 
ket sıhhatıı, ssğlam , disiplinli \·e J?6zn pek 
vatandaşların sayısını çoğalhnak istiyor. 

Hem bu 11,!>0r denilen şey yalnız futboldan 
mı ibaretUr? Hıı.nl hokey? Hant golf:' Hani 

Benzin fiatları 
82,5 kuruşta 

şimdilik ipka edildi 
Bu fiat üç harta sürecek ve bu rniiddet zarfında yapılacak 

tetkiklerle yeni fiatlar tespit edilecektir 

Beş kuruşluk zammın yersizliği 
anlaşılırsa fazla verilmiş olan paralar 

geri alınmalıdır 

lktısat Vekili Ccwl Bayar 

Benzin ve petrol fiyatlarında yapılan 
ve bizim "ihtikar,, adını vermiş oldu
ğumuz değişiklik dolayısile bizzat 
iktisat vekilinin riyasetindeki bir ko
misyonun tetkikleri dün bitmişti. Filha
kika bu tetkikler sonunda İktısat veka. 
leti dün akşam şu tebliği 
vermi§tir: 

iktisat vekaletinden: 

gazetelere 

1 - Benzin ve petroldan alınmakta 
olan muhtelif vergi ve resimlerin indi
rilmesi hakkında Büyük MiJlet Meclisi 
tnrahndan 14 6-937 tarihinde kahul 
edilip 25--6--937 tarihinde tatbik mev• 
kiinc ıreçen 3264 numarah kanunun bu 
maddelerin fiyatları Üzerine tam olarak 
in'ikaunı temin için Türkiyede it gören 
petrol ve benzin tirketleri kanunun 
neırinden bir gÜn evvelki fiyatları •aa 

(Devamı 4 iirıcüde) 

Çengelköyünde 
bir çoban öldürüldü 

Zavalhnın cesedi, kafası 
parçalanmış bir halde bulundu 

Çingene kralı nasıl 
intihap edildi ? 

polo, kriket? Hani patenli hokey, paten?. Lehistan çing-enclerlnln yeni krallannı in_ Yanında ve sağında, lntihabatta birkaç rey 
Unulmamnlıdır ki bu memleekt modern tlhap ettiklerini dünkU nUshamızd:ı yazını§. almı§ olan Rodolf Kvik görünmektedir. A§Y.. 

' sporcu yeUı:Urmt'k gayeıılne memleketteki tık. Bugün de, tac giyme mera.s1mlne alt ~da solda: Tacmı giyml.§ olan ve sureti mab 
tulumbıı.cılığı hile fı>da etmiştir. re.simleri neşrediyoruz. Yukarda, solda: susa.da, Vnrıova belediye tiyatrosundan ki. 
O tulumbacılık ki asli!, kuvvetli. cesur mert ralanmro tahtına oturmuı olan yeni krala 

Papaz Tcodoroviç, göçebe mllletin krallık ı De ve ım~cr kAm vatandaşlar yctiştır:meğe bu tebeasr biat ediyor. Sağda: nUbabr yapmıı 
'l>rilcn 8andal bo ~ . s:-tlnkfl 8J>Onımu1.dan daha -:ok yaradığını nl§ancsi olan bakır tacı hUkfimdann ba;;ma olan çlnı;"ene Ayan azası, Varşovanm aakf'r1 

ın gulan yolcuları ncum Eli;;;a ve Faııi 1.vırdcşler bu memlekete en az on bin kerf' ishat elml§ koyuyor. Sağda: Yeni kral Jan Kvfk intihap_ meyd:ınındaki merasimi seyrediyorlar. Orta.. 

'::=:---------~~~~~~~------~_.:(~1~'az=~~ıs~ı~4_ı_ln~c-ü~de;);,._.. __ __:ti=r~·:__ ____ ~~--~~~J=~~\B:E:R:_ ____ _:_ta:::.:.n~e~v~ve:l~m:U:s:~~k:be:l~t:ebc:::,al:a~rm:ı:...:se:lA:m:l~ıy:or~.~d:a~b:a:k:ır~u:.:.:~·~·~--~------~~"'-•••••• ··········· .................. ~ .................. _ ..................................................................................... _ .................. -·-···· ..................................................................................... ·--··---·-·-·-···-............ 1 

v aıronkü sayumu~ 40 sayfa 
Y •rm HABER okuyuculanna zengin mündericaılı 24 oayfaLk bir ili ve PARASIZ olarak verilecektir. Bu ili ve ile birlikte yarınki gazele 40 1 

Paza aayfayı bulmakla beraber fiyab gene 5 kuruı olacakbr. • 1 
~ r !Unu 1952 llralık muhtelif bedlyell Mayo mUsebakamız başlıyor. iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
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2Jış Süµıia: Elumomi , ~ dlaı)~a: 4aic 
g TEMMUZ - 1937 

Gemi azıya alan Benzin şirkeUe,Fln~·e·rıa 1n!.af::L ~~~a-
Japon ya 200 bl•n .. ,,· .. a ., . . ~ gülduğü,~~mu~rclın:kosko. • • • .,. :ı~~ .~.'\i: . _ ·~ • e& bır yan~şmr gpste~z mı, :ccvab 

J. • ha.zır: 

V'a~alfD : Şekip Gündüz geri· ahnm·ahfln~ ·! ·~ · ~;. _:::::.:; .. :ç~~:e. 
• t-KJromeaçuo sh sh shrd ahrdl ı \ 
Japonya Uzak Şarkın rahatin.i boz • 

makta iırar ediyor. Japon imparatorlu
ğu generallerinin hareketleri ile cihan 
ıulhünün devamı için lı.urulmuş olan 
nizam arasındaki uygunsuzluk o derece 
a1ikardır ki telgraf haberlerini okur • 
kem insanın harbe giren Yahudi gibi: 

- Burada polis yok mu?. 
Diye bağıracağı geliyor. 

Amur nehri kıyılarındaki Mançu . 
Kuo bataryalarına ansızın ateş açtırır • 
)ar, bir Sovyet gambotu batar, insan -
lar boğulur, insanlar ölür. Bilmem han. 
gi Çin limanına asker ihraç ederler, biL 
mem hangi Çin ~ehrini yakarlar, yağ • 
ma ederler. Dünya umurlannda değil -
dir. Medeni aleme hesap vermek şöyle 
dursun, bilakis üst perdeden konuşur -
lar, azami bir cür'et derecesine yükae -
lirler. Halbuki gerek Amur nehri ha. 
disesinde gerek Pekin deki son h~dise. 
'de Japonyanın haksız olduğunu isbat 
için fazla zahmete de lüzum yoktur. 

Japon 6ubaylanrun Amur kıyılannda 
motöda bataryalara kumanda etmele -
rini makul ve mantıki görebilmcğe im. 
kn mı vardır? Bir Japon aıkeri müfre
zesinin Pekin ıchrine 20 mil yakla~mıt 
olmasını eaıdeee bilmi§ olmak dahi Ja.. 
pon devletinin son Çin hadisesindeki 
hakaızlıiının derecesini açıkça göze 
vurmaz mı?. · 

Japonya dünyanın ortasında, vilcut 
.zayıflaymea nübeden hastalık gibidir. 
Bu J aporıya yilziinden sulh bazan art. 
maya, bazan koleraya, bazan da veba • 
ya tutulmuıa dönUyor. Avrupada her 
hangi bir anlatamamuh1c, bir ahenk • 
sizlik belirdi mi kulağınızı Uzak Şar • 

ka veriniz. oradan bir gUmbürtU baş • 
laması, mukadderdir. Ve mademki Jim. 
di goamblirtüyU iıitmeğc ba,tlamıt bu. 
lunuyoruc, inanma.4Yrz ki Japonya bizi 

sok b7'ı<letmiyecektir. Hazırladığı 
ıürprizi açıp vuracalctır. Acaba nereye 
saldıracaktır? Y-me Çin bir bacaığndan, 
bir Jcolundan mı olacak? Yoksa Japon 
iştihaaı Amur nehri boyunca Sibiryaya 
mı teveccüh ediyor?. 

lngilterenin 
Hitlere 

teklifleri 
(B~ tarafı 1 incide) 

beynelmilelle§ecek ve ihtimal Avrupa· 
ya ya.yıla.caktır. 
Eğer Hitter, 1ngiltereyle bu hususta 

anlaeırsa., İngiltere Alma.nyanın muh. 
taç olduğu en bUyük eeylor Uzerinde 
konu.pbilecektir. ·· ·· , 

Bunlar: 
1) Ham maddeler. 
2) İhracat için bir mahreç. · 
3) BUyük bir sitikrazdır. 
Hitlerin bu esaslar üzerinde !ngil

tereyle anlaşması Musolini ile dostlu. 
ğuna. mal olacağı tabiidir. 

HiUer §İmdi, tek başına bu mesele. 
yi dUşünmektedir. Cevabını birkaç 
gün sonra vermek istiyebilirse de, işin 
ehemmiyeti birkaç günden fazlaya da 
bırakılabilecek gibi değildir. 

Efkanı umumiye, Hitlerin, İngiltere 
ve sulh lehine karar vereceğini ve bin. 
netice Avrupadaki ikiz diktatörlüğün 
parçalanacağı lehindedir. BugUn, va. 
ziyetin nekadnr tehlikeli olduğunu an~ 
lamak için Paristen gelen eu haberi 
gözden geçirmek kilidir. 

"Binlerce ton sıkletinde ve yüz miL 
yonlarca frank kıymetinde harb mal
zemesi bugün Fransız . İspanya hu_ 
duduna yığılmıştır. Ve ademi müdaha 
le işinin nihayet bulma.sını

0 

bekliyor. 
la.r. İlk fırsatta İspanyol hududuna 
ata.cıJdan bu malzeme arasında bir. 
ka.ç yUz aahra topu, 50 en yeni cinsten 
hafit tank, 50,000 tUf ek, birkaç mil
yon 1&.ndık cephane vo 100 ha.rb tay. 
1&lW 'ftrdır. 

lap&nyot cumhuriyet ordusu için 
Fre.naamn muhtelif eehirlcrinde ruıker 
toplama.k \l.zete ha.zırlıklar yapılıİıa.k -
ta.dır.,, 

Japonyanın Uzak Şarktaki askeri • 
siyasi faaliyeti medeni dünyanın sulh 
mantığı ile izahı kabil olmıyan bir 
muammadır. Bu muammaya bakarak 
Japon tehlikesinden sulhiln ve Japon 
hastalığından dünyanın ne zaman halas 
olacağını kestirmek mümkün değildir. 
Ve sanıyoruz ki insanlık Uzak Şark. 
taki bu Japon mu!lmm1sını deşifre et • 
meğe de lüzum görmiyecek, günü gelin. 
ce onu sadece imha edecektir. 

Şekip GÜNDÜZ 

Üniversitede 
dönenler 

Maari f Vek Aleti 
t etkikat yaptırıyor 

Üniversitede bu sene imtihan ne· 
ticelerinin hiç de iyi gitmemesi fen 
fakültesinde fizik imtihanına giren 
860 talebeden ancak altmışının, hu· 
kukta 1540 talebeden 203 nün sınıf 
terfi edebilmesi Maarif Vekaletinin 

nazarı dikkatini celbetmi~ ·ve bir 
umumi müfettiş Üniversiteye gön· 

derilerek imtihan evrakı üzerinde 
tetkikata başlanmı§tır. Bunun için 
imtihan neticeleri dün talebeye bil
dirilecek iken geri bırakılmıştır. 

Kuvarslhlaıne 

Maden ocağını 

lası ı ışıını çabucak çıkarma.ga mecbur 
vazaını : F. Güneri oldum. Acele arasında. böyle birka9 

Benzin ve petrol kumpanyalariyle memiı benzin ve petrol olarak ıenede yanlış yapılması da tabii değil mi? 
bugün başlıyan üç haftalık bir müta _ giren mayi mahrukatın miktarı nedir Halden anlamadık etmiyelim: .bazt• 
reke yapılmış bulunmaktadır. Bu müta- biliyor musunuz? 4; • ,

1 
Iarı, çektikleri maddi sıkıntıları söY· 

reke tetkikatiyle benzin ve petrol fiyat - Biz ıizc söyliyelim: Yuvarlak hesap .!edikleri zaman, insanın yüreği sızlı. 
lann<la esaslı bir değişme olmuyor. 
Yalnız vekaletin tebliğinden öğreniyo-

102,000,000 kilogram. . . yor. Sanat eseri hiç şüphesiz ki ilin~. 
Türk,iyede it yapan şirketler o z~man bunun için de zaman ister. İki üç yüt 

120 kur-uş-olan bir şişe benzini geçen ay sayıfalık kitabı bir iki haftaqa yaz.-
ruz ki fiyatların değişmcıini icap etti- mag~a veya t ·· b lnn 125 kuruşa çıkardılar. Yani asgari he. ercwneye rnec ur o...,.. 
recek maliyet fiyatları bundan 90nra adam iy" bı" '" b'li 1 sapla kilogramda bir t<uruı k!r ettiler. • 1 r şey y ... pa ı rsc, §a3I a.. 
·- bu ür hafta irinde tetkik edilecek,.. B k. · .r· · cak cıe•~ir 
n.. :s :ı U arın miktarı senede en Dasit bir he_ , ~ J"" • I 

ondan sonra eğer benzin ve petrolda sapla 1,0ZO,ÔOO lira tutmaktadır: Bele- Acelenin kötü tesiri kendini yalnız 
maliyet fiyatları şirketlerin dediği gibi· ~iye benzin .ve petrol fiyatlarını indirdi. bir eserde göstermekle kalmaz, bütUil 
değil de daha aşağı ise fiyatlar bir mik Fakat hakiki . fiyata indirmediğinden bir hayatın vereceği semerelere çö. 
tar inecek, yok böyle değilse belki oldu· şirketler yeni bir .hareketle yine petrol ker. Bugün sıkıntı içinde olduğu için 
ğu yerde kalacak, kimbilir belki de şir- benzin ve diğer .yağların kilosunu kilo- çabuk çabuk, dikkatsizce çalışmağs. 

dah k . . . . ıda bir kuru"' fazlasına satmag~a baıı.ladr_ mecbur olan adam, yarın az çok re .. 
ketler biraz a yı:i selmesını ıstıye • ~ ~ faha erince de huyunu değiştiremez. 
cokler f Jar. · · • yine işini• bir çırpıda bitiriverir. 1n-

Şimdiye kadar bu· iş üzerinde her Bu suretle de yeniden şirketlerin ka- . 
sasına yıld~ . i,020 .• öoo . İiranın gir- san çıraklık devresinde edindiği adet. 

şey söylendi ve yazıldı. !erden pek kurtulamaz. Bnndan başka. 
al b · · · b" r k" h li mesine imkan hasıl. olm·-ur. Ve bu Y ruz, u ışın ır tara ı var ı en z ""j'• elimizdeki if;ii alelacele çıkarıvermek, 

ağıı:a alınmadı. Ağıza alınmam~sına memleketin evlad,ı senede 1,020,000 lL onun üzerinde uzun uzun düşünüp ça-
ragy men. şirketlerin ağzına pek tatlı gel. rasını cebinden çikanp şirketlerin mu. l aktan . 

azzam kasalarına koymağa deva~ cdl~ ışm elbette daha kolaydır; bit 
diği anlaşılan ve yarın da ağızlarını yak_ yor. ·ve tetkikatın Uç haftada değil, kere kolaya alışmış olan adam bir da.· 
ması Jaztm gelen bu kısım i§in en ıayanı bir kaç . gi4ıde. bitirilmesi llzımdır. ha kendini sıkıntıya verir mi? Çalış.. 
dikkat tarafıdır. . Geçen a:idanberi 1 bu vaziy~t devam mağa başİadıkları ilk günlerde kendi. 

Biz bu suali evvela kendi Jienldimize ettiğine gö;e· _şi~Jye. k~ôr '2·öo,ooo li- lerinde11ı güzel, olgun eSerler \imid e-
sorduk: nyı bu suretle memleket evl~dmdan . dilmiş birçok muharrirlerin sonradallı 

- Acaba, dedik, ·şirketler §U dönen söküp aldılar. Bu pa~~ın' .~n ıeri Şekil. kendilerinde belki blitiln unsurları 
işlerden ne kar ediyorlar? !de memlekete ıadeaİ -;e "' tctkikatin u~ mevcud olan güzel romanın, temiz ter~ 
Bu sualin cevaplarını araştırdık ve hay haftada değil birkaÇ gUnde bitirilmeıi climenin ancak müsveddesini vermiŞ 

ret edilecek bir neticeye vardık. lazımdır : · · olmaları belki hep bu yüT.dendir. 
Bu memlekete senede mayi mahrukat de memİekete iadesi İ!timdır. Genç muharrirlere sabırlı olmaları· 

hafif ve ağır yağlar, tasfiye cldilmiş edil. ' F.'CONERl nı, kolaylığın · büyüsüne kendileri.ıli 
kaptırmamalarmr, yoksa istidatlarını 

Kahr~!'!!aJa~~arma Filistin yahudileri i.nki-
körleteceklerini söylemek isterdim .a
ma zaman o ,zaman değil: geçim zor 
ve acele ile Y.apılmış i§in de temin et-

zabıtı bulundu 
BaşvekiJimi~ geçen "şene ,Şar}t 

vilayetlerinde yaptığı, seyahat esna
sında Kuvarshane inadeh oca~lanna 
da gidilmiş ve buradaki fabrika ge-

zilirken fabrikanın gerek Çar ordu· 

ları, gerek Ermeni çetelerinin bütün 
saldırmalarına rağmen bir jandarma 
zabiti tarafından kahramanca mi.i
dafaa edildiği ve harabiden kurtarıl

dığı anlaşılmıştı. O zaman bu kah

raman zabite ikramiye verilmeıi ta
karrür etmiş, fakat bir türlü buluna· 
mamıştı. 

Nihayet dün bu eski jandarma su· 
bayı Çoruhlu lbrahim meydana çık
mış ve lktısat Vekili Celal Bayar ta
rafından kabul edilmiştir. Celal Ba· 

yar lbrahimi devlet namına tebrik 
ve cumartesi günü davet etmiştir. 

sa rıh a u a 1 e .. Üg~:r.afJil'a· r·· ~~.~~:~a:=~.bi~~~ar:~r:~ 
3_,~ ~ ~·- . . - . ,_ 6 ; •• _ -· ~ :tj'~ ~rrııgati, ~a. kansın! qi}/ld-f 

A~aplar d·a t~i~~,·ıj;~·; ·~·o·--~m·~ ... ,~,y~~"-'·iı• ~, he~i~k!·~e~Je.~: . f~ka~ bl!n.~.~~!)ll 
~ ı Cll: I~ ~ 1\: :» UI 1 M· •• , de .bir .~ık olsun ımkAn lfızımdır. 

' , .. • ... • ıt • 

raporund·an memncin ~ r ~ · ~M ~:nı:a:~:;i~öy~~eı:nıı;;e hi(• 

• • • • • • • . , , , ~ • • .,, .. :ı Muharrir ve mütercimleriınlzin bil• g orun muyo r ar.' ' \ . ZI hatalara düşmekte bir dereceye ka.. 

K d'. 8 (AA) - Royter·ajan· ' l k d di r A k" ~ l"I dar mazur olduklarını kabıU pdiyo-
u us .. · . · . . · 0 ara ra Y;0 n ıyen rap. oy .u e· ruz; fakat bir kısmının yanlı§ları ö"J• 

sının muhabırı bıldirıy~r: • ri de bulunmaktadır.,, ıe Inız 1 yil ·· d d ~il s t-
Filistin tahkik komısyonunun ra- • f-0 • • • ya . ace e zun en eg • ana 

h kk d Y h diler t f dan' Yahudılere stikt\net tavslyesı lerini bir. bilmiyorlaı" romancı tasvir 
poru a rn a a u ara m K d .. 8 (A A ) K . " · · ' 
ekseriyetle "Büyük bir rüyanın so- u us · · - ralıyet tah- ettiği devrin ~n bariz VMıflarmdatl 
nu geldiği, büyük bir tecrübenin kik komisyon u raporunun n~ri ari· habe~ar .. ~c.ğil, mUtcrcim cildiğini 
akamete uğradığı,, kanaati izhar . fesinde Filistin milli Y ahudi ·m eclisi S~dıgı dılın en çok kullanılan tabiı" 
edilmektedir. palki sük~hete davet cttni§'tir. · lerıni dahi öğrenmen_ıi~. 1nsan ne_ l<n-

Raporun okunm~ını radyoda din PUliı iıi tatbiliine ·' hİıkAn dTür~r ac~le~e gel~ 1900 . senelerındC 
ı. y· h d·ı d b. "' b' ı · · · L ,. • • kiye'de otomobil ve elektrik ıaıtı· 
ıyen a u ı er en ırçogu ır a ay· . yok mu ? b b 1~ d " • • ·t 

d ·· • · · . ası u tın ugurtu yazamaz· bası 
teşkil ederek Ağlama uvanna gi~ Kudüs .8. {A.A.) - Roy'ter bildi- b. ·· 1 · 1 u' ed" · 1 FT · · · k w • ı · r. . ır cum enın manasını a t st ..,. 
mı§ er v7 . ı dtını~ 1~.ı::~~a ugra· riyor: . , . · .,: , .'. mez. .. Böylelerinin kusurlarına maZC• 
maması ıçın ua e mı~. . . · Yüksek, Ara~ k omitesinin \nüfuz. ret diye aceleyi, çektikleri sıkıntf1' 

Araba • tramvay ~~por~n ~raplar ~::nkde ~ası! lu azası!Jd~n ._Ami l>.eY ._AlxN!had~, göstermeleri yalandır. Acele!~ 
ettıgı tesır, yuksek P omıtesı Royter ajansına şu heyan~tta bulun· birtakım • yanhslar yapmasına sebc1' 

çarpışması katibi Fuad Abanın bu kısa beyana- muştur: .,: . . . • · olabilir ya! vu; abalıya.! :ırtık herl<Q.r 
!{asım paşada oturan Şevket çift tile telhis edilebilir. . :·- filistini~ . taksimi , planının , tillUk ondan .. : 

atlı yük araba.siyle dün Beyoğlunda .. _ ~apor bü!ük .~ır .sukutu ha· tatblkma imkan yoktur. Ta ki lngil- Bunuri için, . aleU..cele iş · ~ıkarmağ& 
Cumhuriyet caddesinden geçerken yal tevlıt edecektır. Fılıstın radyosu.. k ~-t . .. . M 1 mecbur olanların şikayete hakkı oldtl' 

. .. . tere uvn• e morataat etsın. ese e v • •V 

vatman Hasanın idaresindeki tram - nun hıçbır zaman bu kadar çok dm- • k n ·kb' of! ] ~d vl f gunu bıld.iğimiz halde, o hakkı ink9t 
vayla çarpışmış, araba parçalanmış, leyicisi olmamı§tı. Yüz binlerce din- · e 

1
° .~~ı H ır~~~, e. re~gı: şerc. ı;ı~- edelim; çünkü o haktan· birtakım tıı

ntlardan biri yaralanmıştır. leyici arasında hayatlarında ilk defa se esı ır. ~Y. ~~ı, ~ar:1dı ve~ ~ı~~rı· . feylfler de istifadeye kalkıyor. tnsaf• 
---------------------~~~~~-~~ a~~~ın~fu~pma mu~Wm~ ~~alrm.~a~~~~~k~n-

Karihatüı l e mektuplar 

/.'"'-, 
. ( .. 

'(~ -

... . -. .. .-, • "!.~ :· •• .. ... . ~ . ~. 

Kırklarellnde 
Bir tcm.8il verildi. Piyuin faci4 olduğunu "'1lotı mcvCudunun 'knhkoıw.: 

1.anndaıı anladım! 

a.rzumuzla terket~iyec~ğiz.;. • yanında yaş da yanarmışı ne yapıl' 
lım? yaş yanmasın diye kuruyıı d& 
koruyacak olursak muharriri ve Jt&• 
rii ile bütün edebiyat alemimiz y~ 
mak tehlikesine d*1'. 

Nurullah ATA~ 

~ ~ ·.· · 

·~~' . ~ 
Elek.lrlkll yazı 

Blr sinema 98.lonunun kapısında SİNEMA Velkerill tayyare 
, kellmesl elektrikle Yazılllll§lı. d J 

BUtUn keİ'imc Uç ıaDJye yanık durduktan ile .Aı p dağları aşıl 
ııonra sönmektedir. ·s~oo(lkten bir ıwye ııon Almanyanm lnnsbruk §ehrindell 
ra s hartı ·ve 1;ene .bır .aanıy~ aoı:ıra t hartı v·ıf ~d y· d . . li d Al daS" 
ışt1de:m!1Jitt~'!· ıPh .• Ve bUtUn kelime yukarı. • ı n • ıe er ~sı~ . a . a~ ~ .. rle 
da aöyledlğimfı; G'}bl U.ç aa.nlYf .nıUddetle ya. ' ~arının •§ı~al sılsılea~nı bır ?la~o ( 
nık kalmaktadır. • · ılk aşan kımse oldugunu ıddıa e 
Eğer btİ efeklrlku 'İ-ek~lm Uç iaat mtld.. • mektedir. . 

deUe l§lerMı, ·lt hatfliıln kaç defa' yanacatı- iddiasına göre" lnnsbruk civarındl 
nı aöyllyeblllı: mlstnlz? d · hında 2000 · .. ks~ 

Bu bUmecotnk .mUka.taU d H&U d ı . enız aat n metre yu l • 
ı ır. . e en er. • • } " ' f Ik l . d h ,,ş 8 

den ~ klflY• ~edlyc venıe~ktır. cevapıirm o an na e ar tepe enn en a el• 
nıs temmuzl, t-r1!1fne kadar yoıİ~ılmuı narak 1500 metreden fazla yük~" 
llzımdır. · · 1 • • • mit ve dağları Almanya tar0fv .. 

doğru aımııtır. . ~ ArdP s-~.çı 
. . kuponu ~ '· · 

9 TEMMUZ ...:. 1937. . . ,. 

120 kilometre kadar uçtuktıl 
sonra Avusturya· Baviyera hudı.ı~ 

' üzerinde Kufltay_n ~ivannda 'te 
' inmiıtir. · ... -- -
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31enün ·· ·· ·· • - ~. 
°' KaÇ° ılra? .... · 

-- ua '' O,, -
" 2 ııraya 

Olmaz mı? 
Öm ·· .. 11 

leketi r~ındun birçok senelerini mem· t. 
k' ~ız e geçirmİ§ olan ve Tür ' 
d ıyeyı muhakkak ki çok iyi bilen 
ostum Pol L 1 lık . . • oana, stanbulun pazar 

sıstemındcn tikayet etti. 
Bi;f Hakkmız v~r. azizim!. dedim. 
insa~:a v~rile~ilecek bir mal için 
lar k n dort lıra istiyen insafsız· 
bu~ çoktur. Fakat emin olun ki 
baiı ~tanbula has bir esnaf düzen: 
dat~gıdır. Anadoluda bu derece al
Yani ha §ekli katiyen bulunmaz. 
eaftır alkırnızın asıl özü, kaynağı 

Da' temizdir .. 
aöyl~~-da anlattım, Her fırsatla 
:z~riyc} il~ pazarlık hakkındaki na· 
bir lllal~rı !~krarladım. Bir tüccar, 
teme""·~ Yuzde on· on bet arasında 
lllak . ,uc; edecek bir ticaretle sat· 
~rlc;kn ko~uımağa girişmiş&e bu 
;reni t 1 1 :kca~ı telakkiye göre sünnet, 
Yata c a kıyc göre, •'piyasanın fi-. 
~zd Ya.d~~amasıdır. lstanbul usulü 

e ort ·· ~ eak'd yuz vur~una kalkm<•nm· 
kard 1 en adı haramdı, timdi ihti

D ır. 
oatum Pol ··]d". • ~ ... -.. y.. . .. gu ~· 

nu fa}\· u:zdc dort yuz ha} .. Siz bu-
dat f 1§ huluyor•unuz .. F ~kat be'n 
b 'ıtl a l . ' ulun z ~sma da rastladım.. latan· 
&İdit, ~~ vurguncu esnaflığı hangi· 
hkı ılıyor musunuz?.~ Antikacı· 

Bir k . • . : , -
I~ ere. hır ecnebi grupunu çar 
.J·ı iezdiriyord Bi • .. ~ er. l:ia . um.. ~ asa goster· 
dı}'c 

1
. ngı devre aıt hır papasmdir 

?le d .. : a
1
kayla balttığmuzı görÜnce, 

~ -ecr bcw .•• ..,. ••tt ll~n d genıraınızr . azrcti 
~~larn ırl,. demesinler ~i>.,. Ar· 
le İçi .rnn. kahkahayı kopardı. He
hanıne~1e bir komik vardı. Eski 
direrck: ~T~da~ .birine sopayı değ. 
0ba gerek 1 ~n ıçındc bir yanlı,lık 
~~.bu Uaanın asası laftan au 
~~tine b a~ıtmıyorl., dedi. Bunun 
~lı ~ ll erece safderun olmadı. 
la,, diy nlayan satıcılıı.r :·seksen li· 
t'tttcıa, kutturdular. Ben, . arkadaı-
ıkacııar Y~et v~ren bir rakamı an· 
nıal a soylcdim· "Ik· li 1 l'rıt) d d. · ı raya o· 

\r " e ım. . 
b Ur 8.§ w 

Uçuğa al~~ tut ~~rı, asayı yedi 
lleted 1 

•• Duıunün: Seksen 
adatcı c, Yedi buçuk nerede!.. Hem 

• seks . d b ' asa.attı . cnı e, izim Musanm· 
&ı· . a ınanmamam .. . •. 1 
·•ı ftı. in ız uzenne soy e· 
tekti ı.. ansaydık kim bitiz ne diye· 

k.t • * • 
~ •v1c<:Jiai . d kkınd k ·'hz e herkes, pazarlık 

Sen: a 1 atıralannı anlatıyordu. 

rL ::-- lsveçt h' ı 
~rn .• F ka ıç pazarlık yoktur. • 
1}'atlarda .8 t orada, Şarklıların 
~fya ı~aanı aldattıklannı bizim 
ti"· r sergı St kh 1 gı gü b' - 0 o mu ziyaret et· 
\>e n ır fıkra h · . ~ '-'apu ınu amn yazmıt 
. tltcn aı:L.muzdan alıt verit yapar 

'i}of c et-. ncmamalannı da halka tav 
11 ... L "'11· em· · · · '""<~ 1·· •mızı gezenler, en 
)orlard~r~. sigaralarma rağbet edi· 
~biati}e. ;{~tını sordukları vakit, 
~laraa b og~uaunu söyliyorduk. 
llı~c y una ınanmryorlardı: "Pıtl 
b.ı.... utturamazaı B' . . ; ·--qr) k nız. ız sızın ne 
lar.J- Bı çı olduğunuzu b'J' . 1 di 
8 

"ll, u .. d ı ınz yor-
ekte Vu ~uz en, ticaretimize hayli 
~a~n a-:ı~~~ olarak, ~kandiı:ıav-

. <>atuın p l da 
r· Ahbapla oda ıunu anlattı: 
Uc~ nn n zengin b' R f' Varın e· ır um 
'Yat ıı~ ır müfteri g 1' d nı lorar k e ır e 

den sıkan; te l!f edilen parayı he· 
c ktıannı,' vcrırae, adam f cna hal-

-- Bö 1 ~let.. la~e~ ah§ veriı mi olur? .. Re-
anak ınü c~ efendim bu derece 

hrinde flcrıdcn gelecek kar da 
~aç duraun T' 

•rıyorlar 1 • d. ı~~uetin zevkini 
~k· ermıf 

lll" •tc çek· · 
l.lracaat cdi ııc pazarlık eden biri 

ncc memnun olurmu• 
ı-. ... :r" 
ra'k * • 

tıktc\ at ~bii he .. 
ckac .değildir.• E r ~uccar, bu man· 
liat tıyctin i . nayı alı§ veritçiler 
t.•. ~. 'bir l_ıınc daha fazla elv . °"· .:ere b' d enr .. 

ır oatum dcmitti 
....... b. 

ı::>'lr t·· ,,""c"r be d n en ehcmmiy~t-

' 

Yenipostah4tumit1 ar~ A§ir Efendi kütüphanesi 
oadMritıin pis MU ve otomobillerin yo~ort<Uttn.a bırakıldı 

ğı Sultaftluımam. ~' • 

Sultanhamam kcbapÇ'lsıımı arkıa .. mıdakisokakta c§ekleriıı 
sırtında su ve gazoz satı§ı yapılıyor 

1 

lstanbul konuşuyor! 

SulJanhanıam meyd.anı 
Yeni posta,hanenin arkasındaki cadde lstanbu

. lun .. ~n .. pis yollarından birisidir 

. . Yazan : Haberci 
. Bizini Ankara caddesinden apğ-ı -iner· 

· ken, yeni Po.tane°nin . arkWM : düte~ 
aokata aapını•; d&ha ~on adım yürü • 
qıeden mutJ&k bu.munu.ıu· tıkaramii. -

Türlü t\(rıu k~ıar midenui aı11:m • 
• ~. "1 "' • " 

etmeye batlarmıtır. 
~ . 

Bu yolda biraz daha ilerleyince, bur. ' . .... . .. .. 
nunu.z gibi gözlerinizi qe bpamadıfını· 
za mütıeeair oluraunu.ı .. Gördüıklerinis . 

Fdenizi bulandırmağa batlanqtu. Bu 
guıit cadde ne türlü isteneniz o türlü 
pis, mJlevves bir JCYdir. 

·. . 

Takti otomobillerinin -durd~ğu la -
annda baknnsı.ı bir apteatane vardrr. 
Bura.dan çıkan türlü kokular yetmiyor. 
ınuı (ibi, yük arabalanna koıulu hay • 
vanlann yol ortasında duran pisliği dıe 

ayn bir koku çıkararak iııJi tamam eo 
der. 

Sultanhamamı ~rş1sı 

· Ekmek paruuu lca.ıanmlk lçi!ı, her 
~ bu tahammülaUı yerdeki t&bi du. 
rağtnda noöet beldemek mecburiyetin • 
de bulunan bir wuddr ıofö~ .ordum: 

- İlle günler t&hammWUn pyri ka· 
bil olduiu aanılır amma. insan yavq 
abıryor, dedi ve ION"& illve etti. 
"Dotnısunu ister.eni% buradaki ap. 

teune çok ):i.ıumludur. Ve kaldmlma
arnı kat'iyyen iıteıneyU. Fakat iaWı e
dilse, temi.ı bir tekle tokutsa filphesis 
Jri çok mmınun olu~. 

Hayvan pisliklerine ıefince . bu da 
çöpçülerin fazla çalıtmasiyle bata çıkı. 
kılacak bir ittir.,, . . . 

Şoför ahbabımdan aynldım. biras 
daha ilerle"dim. Yolun bu krsmİna Atir
efendi Kütiiphaıie sokaiı diyorlardı. İki 
tarafına ama ile büyük manifatora ma
ğa.ıalan dizilmifti. Yerler eUiainden 
daha pis, koku etkisinden daha futa 
ici. Yaya kaldınmırun diplerinde klğıt 
parç*an, çürük yeft1itler, yemek artık
ları göze batıyordu. Burası ıenit ve i:i· 
tek bir cadde delil, bir me.ıbeleliktf. 

Bu ka.dar ihmal edilen, bu kadar pi• 
bir yola iatanbulun · Ualettayin bir 
yerinde tesadüf etmit olsaydım, belki ' 
de hiç tatma..ıdım. Fakat iki 'tarafından ı 
aıra ile bankalar. büyük : majualar, 
hanlar bulunan T>ir yerde bu kadar ba
Janwzlık inanılır ftY değildi · dojruau .. 

Önüme çıkan hanlardan birisinin ka. 
praından içeri (irdim. Kapınm · afzm • 
da bir,Jraç kiti iskemle atmq oturuyor· 

lardı. .. 
Kendimi tanıttıktan eonra: 
\ Ne derdi var buralarm, diye aı;>r. 

dum. 1 
Grupta en yatlı gCSrilnen adam cevap 

verdi: 
- Evveli pislik, sonra piılilc, daha 

sonra yine . pislik .. 
Çöpçüle~ ne oldu bilmem. aon rün

lerde artık ' hiç uiramıyorlar. 
. t,in uıl lcött:i tarafı.bu pislik arum • 

da., seyyar satıeılann mal aatmalandır. 

Yerin haline: hayvan pitliiine filan bak 
madın, gelip küfelerini ortaya ltloyuve
riyorlar. Ucuz ucuz ,eftaliler, ka~lar 
utıyqrlar, hani bizde · intaruz, şöyle · 

siz bir mal için on kurut istedi. Na11l 
olsa aldatacağını biliyordum. ..Dur 
şuna bir ceza verevim, 1, diye düsü· 
nerek.: .. Allah Allah 1 ne ucuz bir 
lira d~seydiniz bile memnuni~etle 
Yerirdiml, dedim. Herif kim bilir, 
kendi kendini nasıl yemi,tir. 

(VA • '" N1') 

Sultankamam meydanında kaldırım. 
Zar dalgaya tutulmu§ denız gibi dal. 
galıdır. Onun için burada ayağı kayıp 

dilfenler hiç ek.sik olmaz 

~cak ta bastı nu hiç dayana.tnıyQr, pis. ! 
liğe. filin bakmadan bunlan alıp yiyo
ru.ı, sonra hastalıktan korkmağa ba§ • 
lıyoruz. 

; Ne olur belediye şuralan sık sık sü -
pürtıe ve ara sıra da yık-atsa .. 

Bu dertleri dinleyip gördükten sonra 
biraz daha yürüyünce doğru Sultanha. 
mam meydanına çıktık .. Buraya ayak 
basar basmaz ~vvcli kebapçının sesi "du
l 
yuluyordu: 

- Buyurun bayım. buyurun .. 
Köşede eşeklerle su satan iki garip 

adama bakarken kebapçmm kalın sesi. 
ne alıftrk. Sonra, kulağıma daha cılız 
ikinci bir set de geliyor: 

- Biz de de var bayan, ne aradınız 
hem9ire, bir kere bakınız .. 

Bunları küçük mağazasmm kapısın
da duran genç bir gömlekçi söylüyorrı 11 • 

İlk bakışta zeki bir çocuğa benzediği 

için yanına sokuldum. 

- Hayrol~ dedim, herkesi çağırıyor. 
sun amma, gelen yok ... 

Gutdü: 
- Bizim it böyledir, zaten, dc.di .. bin 

lciti. on btn kişi çağırırız, ancak biri 
içeriye girer, onun da alışveri.-ş edeceği 
mcçhuldtır ha! Dükkanda ne kadar 

•1 v11ru hepıtini ön:ine indirirİT. Bak:.t. 

lıakar, sonra da hiç bir şey almadan eli
ni kolunu aallıyara.k gi.der. 

Genç burada bir an sustu. Sonra de. 
rin d-erin içini çekerek deva etti: 

- Ah, nerede o eski zamanlar .. Müt" 
terilere mal yetişth-emezdik. Hem fazla 

fazla para da verirlerdi ... Öyle zaman • 
lar olurdu ki, müşterinin çokluğundan 
bunalır, aman artrk yeter, dediğimiz 

olurdu .. Halbuki §imdi sabahtan ak -
§ama kadar gırtlak patlatıyoruz. Sem. 
tlmize uğrayan bile olmuyor. 

Baktım, bizim gömlekçi başı hep ken 
di vaziyetinden bahsetmiyc niyetli, 

· mecburen sözünü kestim ... 
- Sizin burada ,daha ba§ka umumi 

bir derdiniz yok mu, yahut ta bize aıa.., 

kadar olabileceğimiz başka bir şey göt. 
teremez miııinizr. 

Hiç istifini bozmadı ve derhal ceva
bı ye~.tirdi: 

- Derdin ta kendisi, biıim meydan 
işte, siz de bakınız! Rasgelen ortaya o. 

tomobilini bırakıp yolu kapıyor, bu bi
rinci şikayet, meydanımız dalgaya tu 
tulmuş deniz gibi, baştan l:ıaı;t yamn 
yumru •. hu ikinci dert. Kaldmm taıtan. 
nın çarpılmış olması yüriinden, dük -
kanlarımızın önünde her gün asgari 
4-5 kişinin ayağı kayıp dü~liyor.. Ve 
dört beş kaldınm taşının düzeltilmemesi 
yüzünden yüzlerce vatandaiın cam ya. 
nryor, bu da üçüncü ve son dert .. 

. HABERCi 

Dikkat! 
Mahallelerinizde gördüğünüz 

bütün eksiklikleri, bütün tiki.yet· 
lerin~i, yapılmasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı ııkan hadiseleri 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve lSteneniz matbaamıza gelerek 
bize bildiriniz. 

Muharririmiz, fotoğn.fçdan . 
rruz ayağmıza kadar gelip IÖY· 
le<liklerinizi inceliyecek, şikiy~t . 
lerinize veya tcmennilerinize ga. 
zetemiz tercüman olacaktır. 

Bir batında beş 
çocuk 

Havana, 9 (A.A.) - El Pucblo ga. 
zetcsinin verdiği malumata gör.? Sora, 
kö}':.in.de Manyevega adınd,a bir köylü 
kadım bir batında ve doktor müdahale
si olmakaızın dört erkek ve bir kız ç~ 
cuk doğurmuıtur. Hepsi hali sıhhatte. 
riir. • 

'l'AN' da 

Garabette Amerıkayı 
geç.yor muyuz ., 

Gara bel· yuiunıJa AmerıkK/1 Ktıt.;Uk mi! 
Geçiyor muyuz ·t Pek bc.li deg1l ama hcı ııı.ı_ 
ı.ie ondan ger~ kalmadığımız muhakkak. 
~yoğlunda oturan ~ır ba,yau .kvpcf,'iııi 

kaybetml§. \'e sonradan köpeği bir Çin:;cuc. 
nln ç&lıp !alana sattığını öğrenmi;ı. hem c;ın. 

gene hem de köpeği alan aleyhine dava ttç. 

mılJ. 

Eh! K6pek köpeğe benzer, değ\l mi yK ! 
Köpeğin yeni aahlbt bu kıymetli itin keneli. 
sine alt oldu~nda ısrar ettiği gibi onun dl. 
ğer akraba ve taall!ıkall da olduğ'unu ccv~ 
ben söylemli} ve bütün bu biriblrinin hısımı 

olan köpeklerin kanlarının tahlllltıl talep rt.. 
ml§. Adliye de bu talebi kabul ederek köpek. 

leri kan tahllllne Bevkctml§. 
Fen ilerledikçe bu gibi garabetlerin c;o. 

ğalacağında fllphe yoktur ama köpeğin ka.u 
tahUI edilerek sahip tayin ei.mek tc birinci 
det& görUJmüş bir §eydir. 

Acaba bu usul llcrllyerek günUn birinde 
kolllJunun kUmeBille kaçını§ olan bfr tanığun 
kime alt olduğunun iepatma eaa.ıı olacak ka. 
dar ucuzlayacak mı! 
Şimdi ortaya bir mesele çıkıyor. 
Bır kıymeUi köpek aıacaksmı.z. İşine gör• 

em, a.ıtmı§, belkl yüz Ura vercc~inl.z. GU.. 
nUn birinde birisi gelip: 

- Bu köpek benimdir, isterBenlz bendeki 
akrabalarının kanlarile bunun kanını muka.. 
yese edelim! dlyecek ve sizden köpeğinizi is.. 
Uyece~ O zaman ne olacak': 

Bana kalırsa k6~kter İçin kan tahliline 
mUstt'nlt bir nevi nllfuıı kA.ğı~ı icat edip alım 
satımda köpeğin geçtiği her el orayı im1.alıt. 
malı, böylece köpeklerin tasarruf me."cll'ııi 

kökUndcn halledilmeli? 

(B. Felek) 

CUMHURJYET'te: 
latanbul Vall veklllnln 

sözleri 
"Para yok, tatuılaat yok,, mazereti meşru 

olamaz, çUnkU doğru değildir. Bu ··~·ok 
"az k 11 " " • " e mestnln mubAIA.guıdır: Para var 
fakat azdır. ' 

BUtUn dava, mevcut para ile imkAn arasın 
daki muvazeneyi kuran ameıt tedbirlere ba". 
\.1lrabllmektedir. ·-

Diln bizlerle konuşan va.ıı veklll ŞtikrU, 

yapılma.ısı bol paraya, hattA. paraya bağlı ol. 
mıyan yilzll"rce amclt çare etrafındaki taııav 
\'Urlarınt \"C kararlannı anlatrrken, fiııtUn~ 
l'llnl koyduğu davanın özUnU kavra.mı§. he. 
dete giden en kıııa yolun başını tutmu§. man. 
tıkf Ye ııakln, samimi ve kendinden emin, ı;-1\r 
gUIU, ve becerikll bir ff adıunmm bütUn mil. 
kemmel Yasıllarile mficehhez görünüyordu. 
Bir hafta. içinde ~ehrfn bütUn meselelerini e. 
tüd etmişti- Her sorguya mtlsbet. veıılkııh. 
hazırlıklı cevap veriyordu. 

Vali veklli, bh:e bu YUıflartıe ümldden c;ok 
daha kuvvetli hlr oey telkin etti: Emniyet. 

Ald_llnmısacatız. 

/"' (Peyami Safa) 

KURUN' da 

latanbul kanallzaayonu 
lkl 1ııtanbu11u arasında geçen bir konuşma: 

• - Yedi, sekiz ısenedenberi İ8tanbul beledi. 
yelll kanalizasyon 1§11e me§guldUr. Şimdiye 

kadar yedi, }!ekiz milyon lira ear!edllerek 
§ehrin tiçte birinin llğımları !ennl bir oekll. 
de yapıJmııtır. Acaba daha on beş, )1rml 
milyon lira earfedilse de bir kere §U l!ğım 

tıleri bitirilse olmaz mı? · 
- Olur. Fakat gene makM.t hasıl olmaz. 
- Niçin? 
- ÇtinkU §imdi ıehrin Uçte bir kısmında 

yapılmı§ olan kanalizuyon yolları ı~e yar:L. 
mak lç!-D her evin hal!ları kulak der.ilen ikin. 
c1 derecede kUçUk mecralarla umumi kanalL 
zuyona bağlamak IA.zımdır. Her bir ev elli, 
yahut yilz, yUz elll lira gibi bir masratı göze 
alarak bu tertibatı yaptırmadığı için §lmdiltf 
halde fenni ıekllde yapılan JAğımlar da sade 
Yafmur sularını denize naklediyor. Ha!Ala. 
rın muhteviyatı gene eski Jl~ımlara kalı. 

yor. Bundan sonra on beı, yirmi milyon ıı. 

ra ııarfederek §Chrin her tarafındaki kanal!. 
zuyon fılerl tamamianmıı olsa neUce gene 
ayni olacaktır. 

- Nlı;ln netice gene ayni ollıun '! Madem. 
ki kanalizasyon yollan nekadar çok yağmur 
yağarsa yağsın, suları denize akıtaca.kmı ... 
Maazallah gUnUn birinde tufan olacak olur$1' 
hiç olmazsa şehir halkı su fı;Inde boJhılmak. 
tan kurtulur.! 

(Haaan Kımwıyı) 

Musollnlnln oğlu 
rekor kırdı 

Roma. 9 (A.A.) - Muaolininin uçuı 
muavini yarbay Attilio Biseo ve Muso. 
lininin oğlu mutazim Bruno Musolinİ 
dün ilci bin kilo lüzumlu hamule ile 
1.000 kilometreye ait dünya sür'at re
korunu kırmıılardır. Elde ettikleri sür
t& saatte 423 kilometre 618 metredir. 
Uçu§ mahdut bir daire dahilinde yapıl. 
mıştır. 

Eski rekor 380 kilometre 172 metre 
olup 1935 senesi ey-lülündenberi B*°. 
ya ait bulunmakta idi . 



.... 
Japonya Çini iş 

hazırlanıyor 
rBat ,.,..,, ı .,..J 

iı\11alan tarafmdD atııdılı •nzwdilen 
alllb ...ıerı ifitilll*l ~iııe çıkmJI. 
1ır .. 

Japon uked maliamlan Japon kıt
~ mtlcrlmleri arami.k bere 
Ylaııgblnc'e pıneelıiue mtıaaade eclll. 
meabd iltemftJerdir. Fakat bu mllra
..,.t redded.tlmiltir. 

Darduralan tren 
Nankln, S (A. A.) - ıteemen bildi. 

riJdliine söre Çin lat'al&n ıh.rco Po. 
Jo k6prUsUm Japon ukeri tqmıakta 
..ı.. bir trai tevkif etmiolerdir. 

NanJdn, 1 (A. A.) - Bemnen bUdL 
rilditine g6re Çin Jat'alan Jlarco Po
lo köprtıdne Japon ukeri tqmıakta 
olan bir trea.1 tevkif etmJflerdir. 

Telefon haUan alildi 
" Tokyo. 8 (A. .A.) - Ndndm Do. 
mel ajanaJİıa blldlrfUJım': 

Pekinle Tientaln arum4a telefon 
muharebeleri JreaJlmlFJr. ' 

HlluilDl19t baki 

blJ QU'Plllll&4a .... , •• ,. 1lld • .. 
dönltl ~- ... _.. 

kbet avdet ttm•· 
Yapılan anlqma 

Pekin, 9 (A. A.) - ... .,.., 
resmi ~ dratle .uıw.. 
be sahneehıe gelmeleri Ulerbıe, bu a.
bahld çarpışına pek kıla olmuıtur . 
Yapılan uyuşmaya tevfikan Japon. 

lar Yungting nehrinin sol, ~nliler de 
sağ sahiline çekilmielerdlr. 

Milisler, Çin kıt'alarmm tahliye et. 
tikleri &ehirleri ifgal etmioJerdir • 

Tatbik edilemedi 
Pekin. e <A. A.> -: tkl tanı m. 

vwtleriDia geri çekllmelll llWdlaılerinl 
muhtevi mukavele tatbik mevkiine 
ghineateıı evvel muharebe pfakla be.. 
raber yeniden bqlamıp. 

Muha181Dat yenldm hatladı 
Tokyo, 9 (A. A.) - A.ealıi gazetesi 

Pekinden aı&1ı maıa,naıa ıan cm -
Japon mtlaanH=ln mlln1rati olup 
mnhyıı ıta ı '1• 1118"tllu 1alL 

,. P91rln, • (A. A.) - tın - Japca mi.. dhm~ 
IS&demeai üz.erine, J'a.pcmler Çin latu.. 
tmm FiJııtati bölpe!Dde ~ t&ytı bo. Japoap •tfıclJala ...... 11 
l&1tmalarmı i8tuUtJerdlr. Çin JDlb,. şa.pq, • (~ ~ -~ 
matı bu talebi reüfflldsl Jcin. mu. blldirlldlllm ...._ llltıl 111rAV& er. 
,Jıarebe mı 19 • tıUnr ........... dUUDa ...,. bir fllılll. oa .. -.. 
~aponlar m•tm mltarda piyade, tanı: ket etmek U.... ham "1mma1dadlr. 
;e topçu t&t9tJeal a1Jml]ardlr. Japon. J&pon cıırdmaa•tt llltla ~ 
lar Pekinin içinde ibtlpt t.edblrJed 1er 'kaktm1mJltlr,. 
.ımaktadlrlar. PeJrfade &of! idare ilin 8"pt RwJa De •ı•lı 
IJiti)mlpir. Endife wrlcl wslyete rat- ıı-• .... ~ A.l - ....... 
IDı8D, iki tanı da taıl mmıllhane hal ar. mub"'laıla: 
~t1J14,tıtmekildtder. Bolallal JaU'nlt llalni BmJa De 
J Çtall mUpbW.., pdild hldfaenbı .Tapoaıa aruınM1d r'r 1'1dle ı-
r.pn ~ limal çı, Diden pqln ........ 
iaınde ftbbıJID Jlldhe1ric • mL Llt'f'lld, JIPJll llfJrl Cldpmltm 1. 
tdnmd cMrtmm ~. Je g6rllpnn,t0r. Banda ~ 

Bu ghahkf muharebeler g&e, Sovyet • Kançuto mmr hattı, 
' - le:\. A.) - Bu uı.h1r1 mu. b.t.1 lunıtte telblt eııtıırwUqe lAı 11&. 
liarebe, aradaki itlllt muclbfnce Cin cll8elerin arkam a.tım~, . 
mDllleri, Waııgplng eebrindeki Çin Hududu talıdi4 etmek ~ muJi. 
pnüauuum ,.erini almJp pldl1rlerl tellt blr"kcımiaJon taıln1 huauauııda 
saman baflam1fbr, 8oVJWUef ~ ;ppıu t~ltft. 

B!f yanlıı'üt etıerl olara.i, milislerle Japcmlarm lıll& cevab Wl'mea>Mi e
ıaponJar anamda çarp~a olmua ve aefle ~. 

Benzin meselesi 
(BatJ ftlra/I l incfda) ( tili 82,5 kuruıtan yUa para ebijııe. 

tu.....ıc wrsi w riim t.mtibm Tir-- yani 80 kurup utmaktaydılar. Böylece 

kiye ....._ mılldb-~ u.ia- rekabet için kendl kuançlanndan yüz 

den tama~ tatbik etmeli ..-.. "" para terkeden bu Atıf yerleri de. lkti
tubllit •lmiıhıdir. t Jrlletinin tebliM..'A- 90DI'& ftv.tı · 

2 - Biriaci ımddede daeclilen fi. ... ft 5~ ,, _ 

yatlar 9-7--831 tarihinden iıtiharen iç 82,5 kurup ~ıkanmJlar • 
Wta llııilllltde __, ak 1 , ıw. Ve ._ lldnel kı11m tetkikat bqladı 
7vde ihtiJllÇ niıhıtialde t.enziD w pet· BeMin ve petrol itinde ikinci kı11m 
rol ..._.L.,.lı nııkllr. •hklbta bu sabah ticaret od11mda top 

3 - ~ - iiııle silıı ı iilm ..ad- 1anan sanayi umum müdürUniin reialili 
üt wwwta• ı.a1mı1t ._..,_ i ta7lıa altındaki bir heyet tarafından hqlanmıı 
• iilıı=* .. ..,.... ...... m6ttere- tir. 

:.tmıpada 1n1"9(>k bayük tet.irlerln mü.ı616rlndcn mııteaddld 1M11ıur tablolar~ w ll•• :ter 11•lel78f f01iıi" 
trin aramakta olduğu NUw1a Jredem iaimli bir .Franav: nUaayet Ber'UndAJ yak ara .ıe _ • ....,.. Jlııl .._. ..,.. 
da daimi ~ bir ,,.aymun tafıYGn anMli,ıe ........ tılolflıaM'4...,. wausWdmw ....... ttriUıt• ..,,_,.,. 
...,.. Bellıılll't11..,rn•w«»lclMI 9GltnM ~~~titr.~---°""1,._1ılr P 

Şark m 
imzal 

kı 
dı 

rillpr .. 

Kaybolan 
kahraman 

Kıskanç 
bir kadın 

Kooaaını arılara 
. teslim etti ı 

:Y"umiDci uada ıenç bir ~ 
kocumı aüzel bir dul bdmla ~ 
türken aaıame. orta çailaım ~ 
papularma IH1e pınnak mrtacak 
itbnce ketfetmlftlr. Hadiee Y--~.-. 
layYBDJD küçük .. k~ 
)'Bil etmittir. 

Sa ]mlraaç lUıdm mcemı 
dan~ bir diıeie .... 
1adlktan ..... ~an 
vanlaima maham parçama ım· ... 
lemit ft oıaıa •tlvenniitir. 

Bundan aonra evi.ne 
muhafaza ecBti' ttıtl.t giymif. 
ne bir aopa alıp an kovanlarma 

·dmnıt ve ardan kudurtuncaya 
dar kızdırarak oradan 
Direğe bağlı ve acİ7- bir halde ı.uW 
nua zavallı kocanm~ ~ 
her tarafı davul Pi ıiP,nittir. 

Şilndi bu lutJrançhjm knW'lllll...,.I 
olan erkek diriden ziyade ölü 
halde 1ı , .......... yatmaJd.ir. 
ınind Mnn enaiziqoncu 
ise mevkuftur. 

--------------------~ ı-..----..-----=--- A iman t~basındaıt 
Boşanmaya Bir casus 

lrea..,....nilelpi~~w....-. ------------ ------------

==~ ·=.:=--= Haliçteki kaza 

karşı Sigorta Fransada hapse 
Kflyltl kızı ile mahll6m edlldl 

olunacak netice aynca ilin edilecelıtir.,, Hal~ dört Jdfinln öltımtl ile neti. 
TebUlden de anllpldıfr veçhile it ceJenen fecl kaza tahkfbtma devam 

şimdilik bir .. mütareke,, aafhasıodadır. edilmektedir. llOddelumum! muavinle
Şirketlerin, bir huiranda, verıileri • rlnden Fehmi, liman reJai Hayreddin, 
diren kanunwa netrinden evel dana- kontrolör Sıtluda.ıı mllrekkeb bir he. 
narak ı.nwa çıktılı vakit tensillta eeu 
tutulacak fiyatm daha ylbek olmaam Jet tarafmd&n yapılan tahkikat neti. 
temin mahadile yaprmf olduktan litre ceslnde motar kaptanı Ahmetle maki. 
bapna bir kurut Cıiıe de bq kurut) ni8t Aziz.ln kazada bttyUk kabahatleri 
.um ~ hafta için llabul edilmiıtir. olduğu meydana gıJrmıp. 

Bu mildclet uıfJnda fiyatlar belediye- Motör Sillvriden kuzu yUkledikten 
nia teabit etmit oldap 12,S kurup ib- aonra mesbahaya pJmie, ~ çı. 
b edilecektir. Fakat ayni zamanda sa- karmıt, kaptan Ahmet getlrdifi ha,
myl umum mildUrll Reıat, ticaret oda11 
umumi katibi Cevat Nizami ve belediye vaıılarm llcretinl almak ilıere karaya 
Drtiu.t mlldGrü Alllll SGrenaclan mil- çıkrıuetır. Bu unda makinist Aziz: 
tetelddl Wr komisyon maliyet fiyatlan- - B8ll motöril Limon iakeleaine 
nt tetkik edip yeni fiyatların esnııu götüreyim mi? • diye sormq. Ahmet 
bulacaktır. ' de buna muvafakat etmlttlr. Azia 14 

Mevludu Şerif 
kıraati 

Yakatıkta ölen kıymetli 1:ıabam 
ayakkabı ve ıa.tik tüccarlarından. 

Hulusi Net 
(Ham Hu1Usi) 

Ruhuna ithaf olunmak üzere 11 
Temmuz 937 tarihine ınüaaclif pa· 
zar günü öğle namazını müteakip 
Beyazıt camii terifinde mevlUdu 
nebevi kıraat olunacağından ecerek 
akraba ve doatlannm ve gerek arzu 
eden ihvanı dinin tetriflerini rica 
ederim. 

Oğlu 
Hikmet Net 

evlenmektir ı 
•°Köylii km bo~ kqrp en 

emniyetli -~I.,., 
Bu ~ Ametikaa IJ'ikolOi\aı 

rmdan doktor Mak - Kiv.er, Okla .. 
homa tehri beürJanna vermit oL
dujtı bir konfrantda .öylemiftir. 
Damı.dan ho,8nmalctan, iıtibarD 
bir aile kurannmnaktatt bağırtan )'il• 
nık olan Amerika erkeklerine bakın 
doktor ne diyor: • 

••- Evlenm~ bir kumardır. Bu 
kumar da kötü tehlikeler bulundulu 
gibi, bazı tip evlenmeler vardır ki 
birinci ammf kazan~ bir it sayılabr 
lir. 

T afla kw itte bµ birinci amıf b 
· zançlardandır ve bopnmaya brıı 

en emniyetli aiyortadır.,. 
Bu tetkiklerin bilim evnlce ~- toaluk motörüa hem makıneeiai, hem 

mız hetaplıara vıracıftna ve iktisat ve- dUllıeatni yalrua batma kull•nmık j .... ..--....... -. ___ ._.._. ___________ ._ ....... -.--.-.. ....... .-.._. _ __.-111!'~ 

ktletinin m..ae,& derdi k&kindm? izale "--~ h ket et 
edeceiine iaamyanız. Bu imanla ba ku- m•"aUyettnl berine a...-- are 
ıUAald tayli~ci tetkikatın 80 mJetir. Matine dairel1 teknenin 1çiııde 
n-. blnıkmaiı 11ıUDaıip buluyonız. oldtJtundan Aziz maldneye muayyen 
Yüm tdkilder - bi.tm Jnanlhimm bir sürat verdikten BOJıra dft.ıene çık
yerpklJde - laet ~Ul'Ufluk ammın .,.,. DlIJ• bu suretle mot&-~ devam et. 
liıliiüıl ıOtter!nce ortaya ltir mesele çı miştir. 
bcakbr ki, ı,, A. WJylece halktan 
.,,...... .. paralann halka if deal 

mesetes·dfr. Bu noktayı 2 inci sayfımı
zm okoa121 stıtununu iadı etmekteyiz. 

§)@®©®®©® 
Tarihin 41 meşhur kad·ını 

Nlzamellln Nazlfl~ lıauladılı lla IJllZl albltlealn11 pelı p/ull 
Nf lıgaruz. 

Bul _..., .... ,erltri düne lfadar. 
btuinin tffllini Wedipenin tulrit et-

Fakat kıa bir mtlddet IODl'a 6Jı1lne 

içi yolcu doht sandal çıkınca Aziz dU. 
meni kmp ~ine dairesine iıımif, 
bu sırada motör 11Ddala çarparak .,-.

1 tJrmqtır. ;.. .... .._ ______ .................... _ .... ~ ........ --------------------------.... ...., 

• c 



9 TEM::M.uz - 1931 

Yazan: Naciye izzet 
Her lıakkı abluı Hadiye·,. altUr. - Kanaer kurbanı: 

-64-
Hürmetkar bir tavırla mınlda· 

narak: 

L "'::'" Bilseniz hanımefendi.. dedi. 
d cm 1 bey ıizin yokluğunuzla ne ka· 

ar çok ıstırap çekti. 
d V~ziyeti iyice bildiğini genç ka· 
d •n_.a •oylcmcnin en doğru bir yol ol· 
k ug~u dütünüyordu. Böylece 
ck.rı oca buluştukları vakit araların 
kalUzun bir izahat geçmeğe lüzum 

n;;ka~:z.ın anla§mıt olacaklardı. 
riyc ıı:tli gözlerini kaldırarak Hay· 
kcnd· . ~1• Dalgın bir tavırla, eanki 
ınu§ 1~1~ı mazur göstennek istiyor· 

gıbı Yavaş bir sesle söyledi: 
- Çocuğumu elimden aldı 1 

Son - Dü§ünmeden yaptı. Fakat 
nun fa çok Pi§man oldu!... Hatta bu
dad hatırasını bile silmek arzusun· 

ır ... 

nalı:- Her teyc rağmen bana bu fe· 
gı Yaptı! 

Yap;- Heyhat! Hanımefendi .. Evet 

dctt..._ Ben yalnız çılgınca bir hid
dan ~ çok haksız yere azarlamalar· 

""tka bir §ey farketmedim !. 
a.raa~~ok defalar bunlar kan koca 
diı,, ~ olagan feylerdir hanımefen 
&ec~Tkekrar barıtmak için yalnız bir 

1 kaEi gelebilir .. 
bir;- Dnutulamıyacak bir hatırayı 
l'ıctrn:cenin unutturabileceğini zan· 

1Yorum! 
hcr;ı;" Zaten Lem'i beyefendi bu ae
l~k ~ dolayı memleketini bıraka· 
hUtü ht4klara gitmittir. O zaman 
~il an kakları, bütün imtiyazları si· 
~er ii 1:'rınız altına sermittir ... E
llı •iz: ~~ 0laaydmız bütün hayatı· 
~ fetmit olduğunu anlıya· 

il. 

Ritt~ ~~ki Öyleydi de niçin tekrar 
!•~t k. 1' csadüfi olarak benimle kar 1 

lan aonra kalabilirdi~ 
b --~ ... tatç ugunu2un yanında ser· 
bırl\k e Ya9ıyabilmeniz imkanını aize 

l'tıak için gitti. 
--~ .. ~1 E ~gumun yanında yafa· 

dur. Ş n azız, en tatlı hülyam bu. 
iÖtiireb~l' hal~c. alıp iatediğim yere 

p 1 ır mıyım} 

endi, ';~ltılı gözlerini Hayriye dikmit 
e 1 ve istifhamkar bakıyordu: 

~k-;; Çocuğa her arzunuzu ya~ 
cf endi tayaıniyle serbcatıiniz hanım 
l\11: ••• Ş' aln.~ müsaade buyurursa· 
~()Yün hnu aoyliyeceğim ki.. Yeni· 
tekr avaaı çocuğa çok iyi gele· le ır.. L .. be 
altrıct d ~m 1 yin annesinden 

cicki " 1enıze nazır, çamlar içerisin· 
•~ ,,a r ona v · k 
"l', O d .. ~. aıze ço yanyacak-
dc !İtrı~~ a buyuk bir inziva içerisin 
n~ Ye kadar mahrum kaldığı 
tı~ bç?,c~.ğunl.lzla baıba- yapaya]: 
f · lıYuk b' · · :r-• 1'•tıd ır samımıyet havaaı ice-
'~e 8~ Y1aşıyacaksmız. Bu fikirleri~i 
~ oy ed' "· d 
\ll' D'' ıgım en dolayı beni ma· 

f 1!!1°rmcn· · · 
Ctıct ızı rıca ederim hanıme· 

Neci" b' . ..._ D~ asa ıyetle aordu: 
ıır ıkmenin d 1Yen g l'ba 0.ra a yafamasım 

Nccı: ı zevcım değil mi~ 
~Utf\Jc ta ı:nu.tadı olan uysal ve yu
~all\ın b~a~ıne rağmen iıtiklalini 
hyri ihat~ ıs~ı~en Yabancılara "--ı 
ee.l· ıyan · · d AAıt 

"'1Yord ıçensın e bir isyan his li u. 
dah ~!ri cevap ver d' .. · · · . J a •ıaki me ıgı ıçın bıraz 
ldr. lllane olarak sualini tekrar. 
h lia:yr· 
ayet ce~ çok •ık~lmq bir tavırla ni· 

_ E ap Verdı: 

il.ıvafrk ~~; ~em'i beyefendi böyle 
~ trrıeın ,_ du .. Fakat oraya ·d· 
"t\ " ) C1t Ren . . gı ıp 
lak& ~dır. Büt" e sızın kabulünüze 
b kı cdilec ku~ arzularınız emir te
...... 1.ıYı.ıruraa e tır .. . Her neresini arzu 
·•ıa....... . nı~ orav . k 

·•ııyle acrbc · a p-ıtme te sizi tn. 
~ • ali •Ö~l st bıraktı. 

••nd er. bu itaat N li cir. c lıYanan k.. .. . ec nın içe. 
uçukıayanıyall§tu • 

..._ p ,_, 
<;oc :ı... Caı:ı I dcd' v 
~· ulfllrtıu l ı. 'arın •abahleyin 

•trı. " rp Y eniköye gidece· 

..._ Oilurıu~ d'· t.. 
un aAtam daclısiy. 

le birlikte oraya gitmiştir hanımefen 
di. 

-Ne çabuk! 
- Evet.. Sizin geleceğinizi bil-

miyordum hanımefendi.. Fakat he· 
men şimdi sizin geleceğinizi ve ha· 
zırlık yapmalarını bildireceğim ... 

Necla pek ala ... demişti... Tatlı 
hülyalarının böyle kolayca husul 
bulmasiyle adeta kendinden geçmiş
ti. İtte vapur Y eniköye vardığı va· 
kit Necla hatıralarının bu noktasın· 
daydı. Adeta tatlı bir rüya içerisin
rc imiş gibi yaşıyordu. 

. . . . 
Necla Y eniköye vardığı vakit sa. 

at sekiz buçuğa gelmek üzereydi. 
Hizmetçilerden birisi genç kadını 
karıılamak üzere iskeleye gelmişti. 

Onlan pencerede bekliyen dadr 
Müzeyyen hanımı karşılamak üzere 
hemen aşağı koşarak kapıyı açtı. Mü 
tebessimane bir tavırla: 

- Safa geldiniz hanımefendi ... 
dedi. Oğlunuz daha uyuyor. KüçÜ· 
cük bir melek gibi uyuyor. 

Dönemeçli ta§, merdivenden çı· 
karak Dikmenin odasına geldiler. Ço 
cuk bir cibinliğin tülleri arasında o· 
yuyordu. Dantelli yastıklar üzerin· 
deki sarışın bB§ bir ipek yığınına ben 
ziyordu. Küçücük eliyle karyola
sının demirini sımsıkı tutmuştu. 

Bu dakika hülvaların, ~aadetle· 
rin en tatlı bir dakikasıydı!.. Anne 
çocuğunu uyandırmamak için nefe· 
sini tutarak hareketsiz duruyordu. 
Büyük bir hayranlıkla kendinden 
geçmiş gibiydi ... Bütün hayatı sanki 
yalnız gözlerinde toplanmı§tı.. Oğ
lu 1 Sevgili çocuğu orada, gözlerinin 
önünde ur•·yordu ... Kendisine o ka
dar yakın ki acaba rüyada olup ol· 
madığını hala kendi kendisine soru
yordu ...• 

Buna rağmen çocuğun hafif ve 
muntazam teneffüsü bir hakikatti. 
Şu küçük eli, bu canlı ve güzel şeyi 
hemen dudaklarına götürebilirdi. 

Necla gayri ihtiyari başım çevi· 
terek dadıya baktı. Fakat dadı yavaş 
çacık odadan çekilmit, anne ile oğlu 
yalnız bırakmayı muvafık bulmuş· 
tu. O zaman genç anne .. Çok ya-
va§ça ... Ufacık parmaklara ancak 
belli bellisiz denebilecek bir halde 
dokunarak bu küçük ele uzun ve ha. 
fif bir buse kondurdu. 

Neclanm Dikmenle Y eniköyde. 
ki yalıda ilk defa karşılaşması unu· 
tulamıyacak bir şeydi. Çocuk uyanın 

ca her zamanki gibi kahvaltısını gene 
dadı Müzeyyen yaptırmış, Necla da 
sokak elbisesini deği§tirmek üzere 
odasına çekilmitti. Tesadüfi olarak 
arkasına açık mavi renkli bir rop giy. 
mitti. Zaten bu rengi pek severdi. 
Fakat garip bir tesadüf eseri olarak 
bu açık mavi renk Nişantaşındaki 
konakta bulunan renkli fotoğraftaki 
kadife mantonun ayni rengiydi. Dik. 
menin her gün gidip selamladığı ve 
çiçek götürdüğü fotoğraf ki, annenin 
bundan haberi yoktu. 

Küçük karşısında ayni renkte el. 
biseli, tıpkı foaoğraftaki gibi derin 
gözlü. hazin tebessümlü kadını gÖ· 
rür görmez kotarak önünde durdu. 
Ve merakla bakmağa başladı. 

Necla iizerine çevrilmiş bu esrar. 
lı bakıştan heyecanlanmış onu seyre. 
diyordu. 

(Devamı ııar) 
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tt 415 sene evvel bugün 
_........... _ zwwwa s._a ZWWWL • __.-, -

Oğlunun 
gözlerini 
oyduran 

Kraliçe fren tahttan 
iodlrlldl 

Harunürretit kendiıine meydan 
okuyan Bizans imparatonma "Rum 

köpeği beni bekle ... ,, diye cevap yaz 
dı ve .... 

79:? yılı 9 temmuz günU ı 1415 sene evvel 
bugün lstanbulda tarihin mUhlm bir hadl8csi 
cereyan ediyordu. 

Yilzlerce Bizanslt aaray önünde toplanmış, 
krallc;elerl 1renl tahttan indirmek için hare. 
kete geçmişlerdi. 

tren, çocuğu altıncı Kostantlnln gozlerinl 
uydurduktan ııonra tahta gp.çmlş, ve mil§&. 
vlrl olan Elboa adındaki hadtm kölesinin yar. 
dımı ile tam be§ yıl lııtediğl gibi sUkUm sllr. 
muştu. 

B~vekiı Xlkeforus buna tahammU1 ediyor. 
!aakt gizliden gizliye tahrlklt yapmaktan. 

taraftar toplamaktan da geri durmuyordu · 
En nihayet halkın tahammUlU ta.ştr, kra. 

liçeyl tahttan indirerek Başvek'll yerine 
oturttular. 

Nlke!orus atht& geçtikten ııonra bir mUd. 
det eonra yakm hUktlftmetlere meydan oku 
mafa başladı. HarUnreşide tıöyle bir mektup 
yazdı: 

Roma imparatoru Nlketoruıtan Arap Me_ 
leğl Haruna: 

"Benden evvel hUkilmdar bulunan impara. 
toriçe sana bir ruh vercerk mat oldu. Ser. 

vetindcn mUhim bir kısmını sana terk etti. 

Bu hal mUnhaaıran kadınlığın zaa!ı ve cin. 
net eseridir. Bu mektubumu okur olrnma.ı: 

ondan almış olduğun parayı tamamlle bana 
iade eylemelisin. Aksi takdirde milşkUIUmil. 
zil kılıç halledecektir ... 

Harunreşit §U cevabı verdi: 

MilalUman halifesi Harundan Rum kôpe~l 
:N'lke!orwıa: 

''Mektub:.ınu okudum. Cevabını i~ltmlye. 

ceksin, fakat göreceksin ... 

Harunre§lt bu mektubu gönderdikten eon. 
ra derhal ordusunu hazırlayarak hareket et. 
ti. 

Arap hUkUmdarının bu seferi Bizans im 
paratorunu yildırrnıştı. Nlkeforus sulh için 
yalnrmağ:ı başladı. İstendiği kadar tazml_ 
nat \'erece#lnl bildirdi. 

Harp etmek istemleyn halile de kabul ede. 
rek geri döndU. Nike!orus Abbast hUkUmda. 
nnın çeklllşlni bir fırsat bildi. Kış gelmişti. 
Muazzam Arap ordusu elbette bir daha geri 
dönUp harp edemezdi. O halde nlçln ona vergi 
vermeliydi. 

Harunreıııt bu haberi a.hr almaz. K111 ve se_ 
fer gUç!UğUnU düşUnmeden tokrar harek~t 
ctU .• İmparator kt§ ortasında korkunç ordu 
nun tekrar geldiğini görünce cesaretini ta. 
rnamlyle gaylp etmedi ve harbe girişti. Fa_ 
kat çarpııımalarda kırk binden fazla Bizans 
askeri mahvolmuştu. Yeniden auth teklltln. 
den ha,ka çare yoktu. 

Harunre~lt bu t eklifi de hiç mUııkutlt çı_ 
karmadan kabul ederek çekildi 
İmparator mağlubiyetin acısını çıkarmağa 

karar '·ermişti. Hall!enln 4syan eden bir vali 
üzerine gittiğini duyunca tekrar sulhu boz. 
du ve tecavüz etmeğe başladı. 
Harunr~ldin oğlu Ka.aım baba.s1nı bekle. 

meden karıı1 durdu ve dU!!manııu mağltlp 
etmeğe muvaffak oldu. 

Ta.bil tekrar sulh yapıldı. Fakat Nlkeforus 
mıığltlp oldukça kinini artırıyordu Tekrar 
ordusunu hazırlayarak harekAta geçti. Ha. 
runre1'1t: 

- Bu kadarına talıammUl edilmez. Ceza. 
smı vermeli. diyerek 1315 bin askerle yola 
çıktı. Bu kadar muazzam ordunun karoısm. 
da durmak lmkd.nsızdı. Şehirlerin ltapıları 
açılıyor, Harunre~lt alaylarla karşılanıyor. 
du. 

İmparator tekrar sulh haberini gönderdi. 
evvelkilerden kat ımt Cazla tazminat verece. 
ğf gibi ailesinden herblrl için de vergi vere_ 
ce~lnl bildirdi 

BlzRns lmparAtoru hir de!,.cık olaun ıuliıa 

Tcın1Ccın 
amcaınon 

tabDCSlUI 

Meş'unı 
ağaç 

Dostum Raif, beni Adanadaki malika ı 
nesine davet etmişti, Kendisi. çok zen 
gin bir adamdı. Ziraatle uğraşmayı se 
verdi, hayli çekik bir hayat yaşıyordu. 
Vaktile tevarüs ettiği bir malikaneye 
yeni taşmmıştı. 

Evini gayet iyi tanzim etmiş. Bilhas
sa bahçesi harukuladeydi. Burada öm. 
rümde görmediğim cinsden ağaçlar göl_ 
gc salıyordu. Daha ötede portakal ağaç. 
larından adeta bir orman vardı. 

Servetin menbaıbuydu. 
Dolaştığnruz sırada, bağçavanların, 

büyük bir ağac1 ldevirmekle uğraştıkla. 
rıni gördüm. Bu, muazzam bir incirdi. 
yaprakları, kocaman kocaman açmıştr. 
Göğdesinde hiç bir arıza yoktu. Fakat, 
ta köküne yakın bir yerini testere ile 
kesmişlerdi. Şimdi, kalın dallarına bir ip 
bağlıyarak çekiyorlardt. • 

"" Ansızın. ağaç, yıldmmla vurulmuş gL 
bi yere yıkıldı. Bir feryat koptu. Bağçe
vanJardan ancak ikisi kaçabilmiş. üçü, 
incirin altında kalmıştt. 

İniltiler, ah ve fiğanlar ortalığı çın. 
!attı. Biz yardıma koştuk, köşkten de 
geldiler. Bin müıkülntla, kazazedeleri 
altından çıkardık. Kimi hafif, kimi ağır 
yaralıydı. 

Raif: 
- Ah, meşum ağaç,. Ah meşum 

ağaç! .. _ diye asabiyet içinde dinliyor. 
ldu. 

- Peki ama, azizim! • dedim .• Ne 
kestirdin onu .. Sapsağlamdı, 

- Meşum olduğu için kestirdim ya 
işte .. 

• • • 
Yakanın helecanı zail oldu. Bahçi. 

vanlar. hastahanede, tedavi altına alın. 
dılar. Pek de o kadar mühim bir arıza. 
lan olmadığı anlaşıldı. Dostumun bu 
mevzua temas bile etmesini istemedi. 
ğini anlryordum. 

Fakat, o akşam, üzerindeki kabusu 
gidertmek için çare bulmuş gibi: 

- Yarın sabahtan tezi yok. Kazma. 
cılar getirin. Şu ağacın kökünü de kaz. 
aınlar, atsınlar .. 

riayet etmemişti. Fıreat buldukça yapaca_ 
tından geri durmayacağı belli idi. 

Harunre§it: 
- Bu eulhu gene bozacak mısın. diye 

sordu: 
- Hayır, bu sulhu hiçbir vakit bozmaya_ 

cağım. 

- F.ter eulh& razı olmazsam lstanbulunu 
da alabilir mlyim? 

- Elbette alırsın .. 
Harunreeit bu eözlerl söyledikten eonra 

tekrar sulh yaptı ve ordusunu geri çektl 
Abbaal hall!esl ba§mı biraz ba§ka yere 

çevirdlml Bizans ordusu harekete geçiyordu. 
Bunu blldiğl halde ıuth teklltlni reddetmı_ 

yordu. Harunreott bundan sonra çok yaşa. 
madı. 

O!Urken §unları söyledi: 
'•Sizlere yalnız Uç naslhaım vardır. Taah_ 

hUdatınıza kemali sadakatle merbut olunuz. 
Halife!erlnize karşı sadakatten ayrılmayı_ 

nız. Aranızda dalma anlaşarak yaşayınız . ., 

Niyazi AHMET 

Kahyas1: 
- Başü:.tünc! _ diye ellerini oğuş_ 

turdu. 
Fakat itiraz etti: 
- Tabii. atılacak değil, . Odununu 

olsun. çamaş1rlıkta kullanırız .. 
- Hayır, hayır.. Ne odununu ist<". 

rim, ne bir şey .. Tamamile atılsın. Bana 
yongas1 bile lazım değil 1 

'{. .:. ~ 

- Nedir? Bu kndar irkilmenin 
sebebini anlayamıyorum! • dedim. 

- Bu ağacın şeameti tecrübe edil. 
miştir. Yine tehlikeyi bu kadarla atlat. 
tığ1mrıa şükür ... Görmedin mi? Ne şe. 
kilde devrildi. Halbuki, nice nice ağaç
ların baltalanışında bulunmuşumdur. 

"Adeta •::levrileceğiz. Çekilin! diye ihtar 
ederler. Gacrr gucur. çatır çutur ve 
aheste beste devrilirler. Bunun düşü. 
şünde ise bir suikast vard1. Meşum 

ağaç! 

- .... 
Cevap vermiyordum. "Tevehhüm 

ediyorsun!,. demek istiyordum. O, be. 
nim bu tereddüdümü sezdiği i~in ~ 

- Anlatayayım da bak ... dedi; ve an_ 
latt. 

Babam, Adanalıdır. Kendisi bahçe 
meraklısı imiş. Yemenden Arnavutluğa 
kadar bütün imparatorluğu dola§mış. 

Bu her gittiği yerden bahçesine bir fi. 
<lan, bir ağaç getirmiş. Bunu da, Ku. 
düste memuriyet verdiği sırada, Filis
tinden almış. 

Babam, tekaüde çıkıp da evine döndü. 
ğü vakit, bu ağac1 fevkalade büyümüş 
görmüş. Fakat daha meyvasrndan ye. 
mek nasip olmadan, küı;ük biratder, bir 
aşk inkisan yiizünden kendini bunun 
dallarına astı. Aynı sene zarfında. ba. 
bam da iflasa yakın derecede para kay. 
bederek öldü. 

Ben, büyük parçaları merhun olan 
yıkdmış, sarsılmrş, bir servete tevarüs 
ettim. Biliyorsun. Senelerce uğraştım, 
!didindim, durdum. Nihayet, bu malika-

neyi memleketin en zengin inaar..larm
dan "F .. ,, ye verdim. Biliyorsun .. Milli 
mücadeleden sonra buralarda bir hainlik 
casusluk meselesi zuhur etmişti. "F ... ,. 
hakkuk etti. Kendisini yakalamağa gel. 
dikleri vakit, onun da bu ağaca asılmış 
olduğunu görmü~ler. 

Bir gün elime, babamın notları ~eçti. 
Meğer bu ağaç, Filistindeki Yahuda va. 
disinden çıkarılıp getirHmi .. 

:(. :(. . 
• Sordum: 

- Yahuda vadisinden mi? 
- Evet. Hani Hazreti İsayı ele ve. 

nin düşmana vesikalarmuzı sattığı ta. 
ren Yahuda yok mu? Bu ihanetten son. 
ra. kendini bir vadide asmıştı. O .. 

- O da nu kendini aynı incire as. 
mış? 

- Yok canım.. Fakat bu ağaç. ilk 
usaresini o topraklardan çekmiş ... Şim. 
di anlryor musun? Fena halde teşeüm 
ettim. Bilhassa bu eve taşındıktan son. 
ra, birdenbire işlerim fena gitmeğe baş.. 
ladr. Bu ağacı kestirdim, O, kesilirken 
bile bir muziblik yaptı. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

/(adınlaı· için 

iki 1Pliii lcoot'ümü . . 



==~6~==================~===~======================== ============= 9 'TEMMUZ - ~937 °""'-~ 

Hatayda yağmacllarla 
jandarma çarpıştı 

Çapulcu güruhu iki jandarmayı 
ağır surette yaraladı 

Antakya 8 (Hususi) -Vatanile memek için şimdiden tedbirler alın
:rin mütemadi teşvikleri üzerine elle- maktadır. Halk, yeni rejimin fiil sa
rinde Vatani bayrağı bulunan kala- hasına çıkmasına ve bayrama dört 
balık bir kütle nümayiş vesilesile ls- gözle intizar etmektedir . 
kenderunu yağma etmeğe teşebbüs Mandanın 'pkası 
etmiş.ler~ir. ~Bir anda kasabadaki çok muhtemel 
te~~ıl duk~anlar ~~pan~ış .ve umu· Beyrutta çıkan L' orient gazetesi-
mı hır panık ba~ gostt:rı:n.•ştir. nin Paris muhabirine göre, Fransa· 
. Çapul<~ular hır ara ıkı 1and?rmayı nın Suriye mandasını ipka etmesi 
lınçetm~ge kalkmışlarsa da Jandar- çok muhtemeldir. Suriyenin bu
malar agır. yaralı olara~ kurtarılmış- günkü karışık ve endişe verici vazi
lardır: ~olı~ ?u azgın guruhu durdu_r yeti hatta belki 

0

de Fransayı askeri 
rna~ ıçın sılah kullanmak mecburı- bir mi.idahalede bulunmağa mecbur 
Y.etınde kalmıştır. edecektir. 

Kararın ilam nrifesinde iş Bankası şubesi 
Fransız yüksek komiseri Kont dö Kardeş Hatayda I~ Bankcısı şubesi 

Martel cumartesi gi.inü şehrimize 1 O güne kadar açılacaktır. Keyfiyet 
gelecektir. Milletler Cemiyetine bildirilmiştir. 

Bu vesile ile müfsitlerin herhangi Haftada iki gün lstanbuldan ls-
bir hadise çıkarmalarına imkfın ver kenderuna vapur kalkacaktır. 

Fransada vergiler 
müthiş yükseltildi 

Bu suretle devlet 8 milyar 
frank varidat elde edecek 

l>aris, 9 (A.A.) - Başvekil Şotan 

oünkü kabine içtiı:nanun hitamında rad

yoda söylediği bir nutukta bütün Fran 

sulan hükumetin mali hareketine mü -
zaherete <iavct etmekte ve bu hareketin 

gayesi memleketin kudret ve refahının 

arttmnak olduğunu kaydeylemektedir. 

§otan nutkuna şöyle devam etmitir: 

''Son hadiseler mali vaziyetin pek 

ciddi olduğunu ,göstermiştir. Hükumet 

gerek frank ve gerek hazine içfo en a.. 
ğır lbir tehdit t~il eden bütçe açığını 
kapamak üzere mühim tedbirler ittiha

zını lüzumlu görmUştür. Maliye nazın 

1937 bütçe açığma muadil lbir hacimde 

bir çok mali tedbirler ittihaz etmiştir. 

Halkın kendisinden istenilen yeni feda

kl'irlrklann elzem olduğunu anlıyaca • 

ğma .kaniiz.,, 

Yeni vergilerle elde eclilecek 
varidat 

Paris; 9 (A.A.) Dün sabahki kabine 

içtimaı hitamında hükumet azalan ka. 

Mülayim-Komar 
Güreşi yapılmıyor 

Amerikan Boğası Komar ile Mü
layim pehlivanın bu akşam Taksim 
stadyomunda son defa tekrar karşr 
laşacaklarını dün haber vermiştik. 

Bu sabah öğrendiğimize göre bu 
müsabakanın yapılmasından sarfı 
nazar edilmiştir. Buna da sebep A
merikalı güre~çinin kemerini geri 
istemesidir. 

Malumdur ki geçen hafta yapılan 
müsabakada tuş yapamamış olma
sına rağmen çok hakim bir güreş ya· 
pan Mülayim yan hake?Tileriden Su 

yolcu Mehmet pehlivanın kendisine 
verdıği cenubi Amerika şampiyon· 

luğu kemerini nk.rak ringten çekil
mişti. 

Komar bu akşamki güreşi yap· 
mal· için kemerinin iade edilmesini 
istemektedir. Amerikalı pehlivan 
otuz güreşçile çarpışarak kazandığı 
bu kemeri behemehal elde etmek ar
zusundadır. 

Mül:ıyimin kemeri gasbettiğini, 

zcap eôerse poiis vasnasile geri al
mağa ça~c:ağmt söylemektedir. 

Bu vaziyet karşısında bu akşamki 
güreşin yapılmasına imkan hasıl ola
mamı§tır. 

bine tarafından isdar edilecek emirna -

meler .hakkında tamamiyle mutabık bu

lunduklarını beyan etmişlerdir. 193 7 yı. 
lı a.di bütge muvazenesini temine ma • 

tur olarak neşredilec~k olan bu emirna

melerden !beklenilen munzam varidat 

tahminen 8 milyara baliğ olmaktadır. 

Şimendiferler açığını kapatmak için 
ayrıca tedbirler alınacaktır. 

Arttırılan vergiler 
Paris, 9 (A.A.) - Umumi kazanç 

vergisi •:!zerinde yapılan tadilat hak -

kında aşağıdaki malumat verilmekte • 
dir: 

Menkul kıymetlere ait kazanç vergi. 

si, nama muharrer eshamda yüzde 12 -

den yüzde 15 e hamiline muharrer es -
hamda yüzde 18 den yüz.de 24 c, ecne. 

bi esham için de yüz de 25 ten yüzde 
30 a iblağ edilmiştir. 

Kamyonlarda kullanılan mayi mah • 
rukat resimleri şimendifer tarifelerinde 

yapılan arttırmalar ile mütenasip ola -
rak yükseltilm:ştir. 

Posta ücretlerinde yapılan tadilata 
göre adi mektuba 65 santim, bir tele -

fon mükalemesine 65 santim ·~kret kon.. 
muştur. Tütün fiyatı tahminen yüzde 
20 arttırılmıştır. 

iÇERiDE: 
lf. Bu yıl yeniden mektep in§ası ıre ta.miri 

için yalnız maaril vektüeU tar&fmdan l~.000 
llrıı ııarfedilecekUr. 

lf. Muallimler için hazırlanan kunılar ayın 
12 sinden itibaren açılacaktır • • 

lf. Evkaf umumi rağbet karıwnda yeni su 
satı§ yerleri bazırlıımağa. bqlamııtır. 

.Y. .Maarif vekili ve dahiliye vekG.leU vekili 
Saffet Ankan dlln \il!yete gelerek btr mllcL 
det m(!Jgul olmuııtur. 

ıt- Şehrimizdeki konaoloslarm en kıdemlisi 
bulunan ve buradan ayrılmakta ole.n İngiliz 
konso:omı ıereflne dün Parkotelde 1ran ba,. 
konsolosu bir ziyafet vennlıtır. 

lf. .\lle\1 veya sıhhi ııebeblerle bir 'ilAycL 
tr.n diğerine nakillerini tstıyen llkmektep 
mun111mlcrlnln müracantıan ağustos ayında 
tetkik edilecek ve bir karara bağlanacaktır. 

* Denlzyollarlle vapurculuk ~rkeU ar&.!m 
da vııpu!'C'uluk şlrkeUnln sattığı vapurlann 
slgorta bedelleri meselem deniz ticaret mil. 
di.lrfinlln bııkemllğlne bırakılmıştır. 

* Belediye kara ~neklerle mücadele lç!n 
bir program hazırlamıgtır. 

lf. Şehzadcba§l - Unkapanı - Azapkapr 
- Taksim ana caddesinin gQzergllıı tesblt 
cdilml~r. 

* \'eklller heyeti lhre.cııtçılann gönder. 
dikleri mnllarm eahadetnamelerl bllAhare 
ibraz edilmek Uzerc kefalet tarlkile mal be. 

T. S. K. ikinci 
reisinin tetkik

leri devam 
ediyor 

Galatasaı ay idareci
ler inden bazılaı ının 

isti/a edecekleri haber 
ası,sızdır 

Geçen paza;: kavgalı maç hak
kında tahkikat yapmak üzere şehri
mize gelmiş olan T. S. K. ikinci re
isi Adnan, iki gündenberi bu işle 
meşgul olmaktadır. 

Alakadarlarla yapmakta olduğu 
temaslarına bu sabah da devam et
mekte idi, bugün öğleye kadar bu 
mesele hakkmda henüz bir karar ve· 
rilmiş değildir. 

Bugünkü gazetelerden biri; bu 
kavga yüzünden ve bunu müteakip 
yapılan neşriyattan dolayı Galatasa
ray klübünün idare erkanı arasında 
bazı istifalar olacağını yazmakta idi. 

l\ taç esnasındaki müessif hadise 
ile, bir klüp idare heyetinin alakası 
olamayacağı tabii olduğu için böyle 
bir havadisin sıhhatı hakkında şüp
heye düştyk. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde 
Galatasaray klübü idare heyetinin 
istifasının aslı olmadığını da öğren
dik. 

Doğan spor 
kongresi yapıldı 

lzmir (Hususi) - lzmir kulüp· 
leri kongreleri nihayet başlamıştır. 
tık kongreyi, eski Göztepe, lzmir 
spor ve Egespor klüpleri umumi he
yetleri yapını§ ve bunu üç klüp bir 
leşmesiden teşekkül eden Doğan
spor klübü kongresi takip etmiştir. 
Kongreler, samimi bir hava ve yeni 
birleşmeyi kabul eden bir zihniyet 
içinde geçmiştir. Doğanspor idare 
heyetine, Muammer, izzet, Haydar, 
Nazif ve Murtaza seçilmişlerdir. 

Eski Karşıyaka ve Bornova klüp
leri ile bunların tevhidinden doğan 
Yamanlar spor klübü kongresi bu 
pazar, eski Altay, Altmordu, Buca 
ve bu üç klübün birleşmesinden ku
rulan Üçok spor kongresi de gelecek 
pazar toplanacaklardır. Asıl müna
kaşa ve ihtilaflar, bu sonuncusu 
üzerinde cereyan ettiei için kongre
nin neticesi merakla beklenmekte· 
dir. 

dellerlnl almaları için bir kararname çıkara. 
caktır. 

il- Yunanlsts.nl& memleketlmlz arasında 
Mericln yataklarının tqmıuımın 6nUne getll_ 
mesJ için mt11tereken temizlenmesine karar 
verilmi§Ur. 

DIŞARIDA: 
*İngiltere - Amerika - Fransa arasın. 

dnld para anlB§masma Japonyanın da gir. 
mek istediği anln§ılmaktadtr. 

* Portekiz baıvekUlne suikast yapanm 
bir lııpanyol olduğu anlll§ılmaktadır. Muhte 
llf gizli te§ekkUllerln re!J!lerl tevldt edllmJ§. 
Ur. 

il- Parla bUy1lk elçimiz son günlerde mUte. 

CUMA 
TEMMUZ - 1937 

mcrl: l3l'i6 - ReblWllın': 29 
OUnc,ın doğuııu Güneşin btıtıııı 

3,37 10,43 
Vakit Sabah ög-ıc İkindi Akpm Yatsı 1msıı.l 

2.88 12,19 16,19 19,43 21,43 21,20 

Velflln lbDır 'ltenns yolldozo 

Dorty Rou·nd 
· lngilterede yapılmış olan Vimb

ledon tenis maçlarının erkekler ara
sında Amerikalı Budge, kadınlar 
r.rn:nnda da lngiliz Doroty Roundun 

galebesile nihayetlenmiş olduğu e-1' 
velce haber vermiştik. . 

Bugünkü resimlerimizde; yet11 

şampiyon kızı bu muvaffakiyeti~-~ 
ula tıran müsabakada ve birincilıS1 
kazandıktan sonra nişanlısı ile beJ1l" 

• ber istirahat ederken göstermekte• 
dir. 

Ki/iste 

Doroty Roundun müstakbel ko• 
cası Londralı doktor D. L. Littledir· 
Pek yakında evlenecekleri söylen• 
mektedir. 

spor 

~ 

Kilis 3 (Hususi) - Burada spor ve gençlik hareketleri çok canlı~ 
Gerek Halkevi spor kolu, gerekse mekteplerde büyük bir gayretle ç' 
şılmaktadır. ~ 

Bilhassa orta okul sporcuları t;! 
ğer arkadaşları arasında mühim 

addlt 8ğle ve ak§am ziyafetleri verml§ ve bu 
ziyafetlerde nazırlar, senatörler, mebuslar, 
kordiplomatik ll%a8I ve ezcümle Balkan an.. 
truıtr ile lcUçUk antant devletlerinin orta el. 
çiler!, gazetecllcr ve finans, edebiyat ve san' 
at tücmlno merurup zevat davetıı butunmu§
lnrdır. 

lf. Moskovaya &itmekte olan da!ılllye ve.. 
kfllmlz ŞUkrU Kaya iki gün Peııtede kaldık.. 
tan sonra Vlyannya hareket etmiştir. 1 

il- Amerikada 300 grevd lle 'i26 polis çar. 
pı§mış bir grevci ve bir polis ölmüş, 20 kişi 
yaralanmı§trr. 

lf. KUçUk antant konseyi yakında Sinaya. 
da toplanacaktır. 

*Romanya kralı Karol yakında Yugoelav 
yaya gidecek ve birkaç gtln kaldıktan sonra 
Parisc giderek 15 temmuzda Franınz cum. 
hurrcf.qlnln misafiri olacaktır. 

* Kaybolan tayyareci kadm Earhard he. ( 
nUz bulunnmamqıtır. Bir sUrU torpido, gemi 
''e 62 tayyare onu aramaktadır. ( 

lf. Polonya Ue Romanyanm askeri bir ittL 1 
!nk ynpncağı söylenmektedir. r 

* Bcrllnd" HIUcrln mevkii iktidara seı;me. 
sinden lkJ sene eV\·el nn.zllere aleyhtarlık e. 
den Uı; klııl idam edllml§Ur. 

* Çingene krn.lr Musollnlye müracaat ede. 
rck Habcşistanda toprak isteyecektir. 

:r. Bulg r talt'bclcrl fB§lst usum seltım ver. 
me~i Met edindiklerinden Bulgar maarif ne. 
uı.reU bunu mcnetmlgUr. 

mevki i§gal etmektedirler. . 
Yukarıdaki resimlerimizde Kilil~ 

orta okul talebelerinin spor faafö'e 
görülmektedir. 

E.T_:_,..-

HABER kupaS' 
Bu haftaki 
müsabakalar 

Gayri federe klüpler arasında r; 
pılma'kta olan HABER kupası ' 
bol maçlarına bu haf ta yine ÜÇ 

hada devam edilecektir. ~· 
Bozkurd sahasında: Saha ko 

seri: Yaşar. 6'' 
Alemdar - istiklal B. takımları Jl'' 

at 15 de A takımları saat 17 de 
kem Bahaeddin Uluöz. 

Bakırköy sahasında: 
Saha komi.seri: Cevdet ÖzgÖt~, 
B. takımları saat 14 de, A uık of. 

ları saat 16 da hakem Ekrem f.r5 

Rami sahasında: 
Saha komiseri: Avni. 1,~ 
Aksaray • Borkurd B. taıaıı 0ı 

saat J 5 de, A takımları saat 1 
hakem Halit Özbaykal. ,~ 

Not: Hakem raporlarının J1"1'ş' 
müteakip ilk sah günü saat 18 ~ .... 11e 
dar Eminönü Halkevi katiplıS1ıı1' 
gönderilmesi ve~a yerilmesi ri~ 0 

nur. 
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Paris beynelmilel sergisinde 
a 

~O ü lfilil ~ ©ı rr©ıV. o 
Daha öted " • . 

bir r.alo e rıyazıye,, ye ait büyük ~ 
harfle 1 n mevcuttur. Burada büyük 
"lii ~.e yazılı bir d:istur göze çarpar: 
ınusia. ır. k rnodern ilim, riyaziyeden 
Jlazarignı aı~_maz ... Hiç şüphe yok ki, 
ilirnı ve mucerret ilimleri tecrübi 

er gib' b' • 
lay de··ld~ ır sergide teşhir etmek ko-
~iin il g~ ır. Çoğumuzun ve hatta bu
Iarıını ının '!1Uhtelif şubelerinde çalışan. 
gi.1eri z~n bıle riyaziye hakkındaki bil • 
nıiz ::Jız, mektep sıralarında edindiği -
rettir. cerret klasik intibalardan iba-

Onun · · 
kolllpl ıçın sergide en modern ve 
tüler ~ks saydan bütün riyazi bölün _ 
t~kilQ al kın. vazıh bir fikir alabileceği 

l>u:a teınsıl ~dilmiştir. 
\'e alcı. rlardakı tablolarda hendesenin 
fiziğe U~um ilimlerin inkişafına ve asri 
dır lı 0 an mühim tesirleri okunmakta-. QUs • 
lcre d . us~ bır salonda riyazi mesele. 
hesap aır fıl~ler ve münhaniler çizen, 
ltlc eden bır çok otomatik makineler 

vcuttur. 

. Astronomi pa\'yonu 
nıya. 

birdenb~ıye. Galonlarını geçtikten sonra 
kat· ıre ınsan heyecan verici fev. 

ha ade bir d ' . . d" Ş . 1 Yal eKor ıçın.e uşer. aır ere, 
en ze~e~estlere, filozoflara ve alimlere 
tan b gın ınembalar teşkil eden ve baş 
t.Unu aşa bir insaniyetin daima tecessü
"e in uy.andıran sema ilmi de meharet 
Ce~1U:le temsil edilmiştir. 

ıinde anı Cjobanının iptidai telakki
neai n başlıyan yıldızlar ilmi 1900 se-
ternı:rgisinde de bazı salonlarda gös. 
bUi'iik ~e -o zamanlar Kameri gö.steren 
dar Ş(ihdJrbiinler hatırlarda kalacak ka-

3; ret almıştı. 
lıakJc Sene zarfında kainatın buutları 
lon 8ınd~ öğrendiğimiz bilgilerin bu 
ica ergıde bir nisbet dahilinde temsil: 
~ p etseyd' k" · · .,cJirdi . '• ureıarzın sathı bile dar 
tlıetre · ~ıya, saniyede 300.000 kilo
c~k b' kat. etmek suretiyle kainatı an -
~ is:ra lllilyar .senede. katcdebilir. 1900 
dılirdi. ncak bırkaç bın seneden bahse. 

\'ılcbzlı 
~r§ısın.d semanın heybetli manzarası fir kubı;• .Panteonun kubbesi kadar 
ca?tiini .~ın sathında bütün göğün 
•. r; f~osterıneğ çah§rnak çok güç -

tiin rt>·· t bu aalon<ıa ilim ad&nilan bü
lardıt,.ınıkün ol~n.ı. göstermeğe çalışmış. 
cephe .Neler goruyoruz? Salonun bir 
fini ~ınde yıldızların tekamtl ve tasni. 
" gostere b"' ··k • ardır Ii n uyu bır temsili levha 
~öre ı';ı er Yı.ldzz Rousselin mikyasma 
rüznişı· 9 m~.lyar nisbetinde göste -
ltıuaııa.~· Bolun -ortasında feza için.de 
"e bu olarak "şems manzumesi,. ni 
zalllanınıeyanda güneş ailesinin en son 
lan I>ı ara~ keşfedilen bir seyyaresi 0-

hk U~o?ı de görüyoruz. 
ayrıJırııgırılen kısım, yıldızlar &lemine 
lutları Ştır. Burada çok güzel gazli bu. 
~u saİ §ehaplan müşahe.de etmekteyiz. 
zaraıa onda yıldızlann teleekopik man • 
.ı. rını ·· '4lr, l3 gosteren teleskoplar da var-
lonu) ~~dan sonraki salon, ( C•:ineş sa -
~. .r. He~psız fotoğraflar ya -
ll~a }üneş, ılk defa olarak halka si • 
lcri il: e .~ebarüzleri, ve muhitinin alev-

Saı'O gostcrilecektir . 
•c -·· n~n ortasındaki büyük bir ade.. ,usaıt ha l t\in . va arda devamlı surette 

eşın hayal' · 
~ektedir D'ğ ını. lekeleriyle qksettir • 
aytılll'I .... · 1 er bır salon da "Kamer e 

}{ ---jbr. " 
3 anıerin bü "k · ·~8 k t yu hır kabartma küresi 
t' u rund b" 
lt, cç·· k" a ır nısıf k:lreden ibaret. 
~· un u a d · ıni bı' .. Y aıma ancak varım vec-
ı,..,, ze gostc k • "1.lllliyo rme tedör; Diğer nısfını 
daki ruz.) Amerikada Vilson dağın-
§ayiltıı ~~~~ane teleskopu ile alınan 
'athını ç~k at. fot~.ğraflarda Kamerin 
s~. gtizel mutalea edebiliyoruz 

bı.1 -J.rareler sal d . . · 
ıt'<!Unan b' k" onun a, devır halınde 
anzuıne 1: • ureler serisi, bütün Şems 

ırı·ı sının 1 Yon Öl .. .. uzuvlarını 1/ 100 
?tıckted· çusunde (kutrunda) O'Öster • 
l ır. En b" "k · ,. 
·SS; ?vterk'" .. U}'J lerı olan Jüpiteri 

İ(ı..ıturda .. uru de 4 santimetrelik bir 
n gorınekteyiz. 

'• A aşka bi k ·· "'rz r oşede kend' k" · b ,, nıevc .. ı uremız, 
tılunduv uttur. Şuphesizki icinde 

ıc .,umuz bu k" · Vyarel• urenın fezada di<7er 
lll' ~re ola · b • · .... lJ 1Yoru2 : ÇÜnk'~ nıs etını bihakkin bil. 

J tarıt gib' u onu <la bir Kamer veya 
.taı.. ı teleskopla • 
l "(an Atznı seyredemıyoruz. 
<lsavvurıa satıh renkleri hakkındaki 
rahatindenrı~~z anc.ak son stratosfer se-
Crden iba c • c edılen bazı indi bil~i -

Onun .r~ttır. 
l>ck ıçın bu d"' k tc tasa unya kabartmasında 
r ar§ısınday vv;; edilcmiyen bir şekil ;s1ndahi ~~· 

1 
ıldızlar ve seyyareler a. 

1l da bir ... ~k da unutulmamıştır. 
ltıc§kuk ve suı•J t~zlar, maddi bakaya, 
tcşcu . Ya malum tabiat b' ·· ·· la at de .2 l ' ır ı:ı..ıru. 

r, Jt''k '1.10 udur K lıle h,o tasları 190 uvnıklu yıldız. 
le § Ur kutu ' 8 de Marchovse'un 
~.teşkil p Yıldızı da ba"'ıca bir ti -
.rıen~ ~ttnektedir. 
~l bır ha 1 d~ berab ya ve plan halinde ol -

bari e.r. seyyareler arasındaki 
cı seyahatlere, postalara 

Sergiile Elektro.Statik 

bile bu sergi kısmında yer verilmiştir. 1 
İlk defa olarak keşifler sarayında, 

Jül Vernin romanlarındaki eğlenceli 
hayalleri, çok zengin ve ilmi bir teknik 
ile müs.bet ilmin mevzuları arasında 
yer almal:tadır. 

On iki metre yüksekliğinde olan 
kimya holü heykeltraş Leonardın eseri 
olan dört temsili eserlerle tezyin edil • 
miştir: tlim; keşif, nazariye ve tecrü • 
be sembolleri ... 

Biyoloji 
Keşifler sarayında biyoloji (hayat 

ilmi) ve bu meyanda tababet muhtelif 
manzaralar tahtmaa toplanmıştır. 

Hayvani ve nebati biyoloji; nazari 
ve tatbiki ilim vakiaları: hayattar ci -
simlerin fiziki - Kimyevi faaliyetleri; 
vasatların ro:r::i, mutas:ıvver bütün va
sıtalar (kolleksiyonlar. cihazlar, fotoğ. 
raflar, filmler, tecrübi göstermeler .. ) 
bu muazzam salonlarda zevkle seyre -
dilmektedir. 

Biyoloji yoluna büyük i.istad Pas
teur'un sıra ile krlstalloğrafi, taham -

mürat, entani hastalıklar. serom ve aşı 
lar hakkmdaki keşifleri ile giriyor; ve 
arkasından eserini yürüten Pasteur mü 
ess~sesini ve d:ğer müesseseleri, bütün 
bölün~·:ileri ve mesailerile ( mikrobiyo. 
loji sah:ısındaki bütün keşifler) okuyo-
ruz. 

Fizik ~ubesini terkederek (Tababet) 
in çok büyük dairevi salonuna giren 
ziyaretçi beş esaslı grup karşısında -
dır. 

Cerrahinin porğramı meşhur 
cerrah profesör Gossefin yüksek ida
resi altında tertip edilmistir. O ç başlıca 
seksiyonu m~vcuttur: At>:psi (cerrahi
de temizlik), anestezi (.duygu iptali), 
kan nakli (insandan insana) .. Bunların 
yanında bir .de ameliyat tiplerine ay • 
nlmıs olan bir kısım mevcuttur. Da~ili 
tababet kısmı da Paris tıp fakültesi 

duayeni profesör Ronssy tarafından ter 
tip edilmiştir. 

1 
• 

Bunlardan başka sı.:ı ile en yeni ha
yat ilimleri görüyoruz. 

Hayati filmler 
Karakteroloji; çocuklara uygun olan 

meslek tayini; insanların cemiyette oy
nayacakları rollerin tayini.. Faaliyete 
getirilen insani makine ile herkes kol, 

!!Öz, kulak, koku. teneffüs, deveran, ada. 
le ve kafa ka!:ıiliyctlerini ölçebilecek • 
tir . 

İnsanların ( pSı
0

ko - fiziyolojisi) hak
kındaki muhtelif tecrübi göstermeler 
zikre şayandır. 1 

Bu ço;; canlı tablolar arasında mu • j 
hakkak ki her zair ''electro encephalo
graphic yani dimağın elektriki mev
celerini ölçme w:ulü,, karşısında merak 
ve tecrübesi ile duracak; kıh fa kon -
muş olan i1:i elel:trot arasındaki tefazul 
farklarını bir tablo üstünde okumuş o. 
lacaktır. Bunlardan başka r:.işemiyata 
(Ambriyoloji): hayvani tekevvün (Je. 
netik) e ait b:itün bilgileri, tablolan, 

D. A. R. Adasal 

muhavvile merke3i. 

filmleri; hücrelere ait bütün vetireleri; 
rüşeymlerin tekamülünü ve aşılamaları
nı; biyolojinin istifade ettiği butün ci. 
hazları çok pratik bir surette öğreni • 
yoruz. 

Keşif sarayına tahsis edilmiş olan 
(bı:.iyük saray) azametine rağmen, bil -
tün ilmi alamadığı cihetle, bütün bu 
biyoloji şubeleri Selves caddesi üstün
de mülhak olarak inşa edilen ayn bir 
binaya yerleştirilmiştir; bu kısım (60) 
me'trelik bir galeri ile esas ilim sarayına 
bağlı.dır . 

Nebati jenetik (cinsiyet tekamülü), 
nebati fiziyoloji ve biyoloji (fitobiyolo -
ji) Eitün safhalar ve hayati teamülleri 
ve canh tecrübelerle büyük sarayın 
bahçesinde gösterilmekteidr. 

İki yüz kişilik bir sinemada aynca 
bir cok filmler görülecek ve en büytik 
alimlerin konferansları ve keşifleri din • 
lenerek görülecektir. 

• • • 
Bu beynelmilel ilim mabedinde br:.i • 

yük bir zevk ve saygı ile seyredilen 
ve dünyanın en mükemmel ve zengin 
laboratuvar veya dcrsanesinde görül -
mesj imknsız bütün bu ilim harikaları
nın daha tafsiltını yazmak ayrı ayn ih. 
tisas şubelednde sahihiyettar kalemle. 
rin harcıdır. Ben bir ziyaretçi ve tabii 
ilimler müntesibi sıfatı ile intibalarımı 
en müsbet bir adese,den geçirmeğe ve 
mümkün mertebe to:şkın hislerden uzak 
kalmağa çalr;tım. 

Esasen ilimler saryında ne bir ilaç 
fabrikasının, ne bir alet imalatanes~nin 
ve ne de bir hususi kabinenin bir tek 
reklamı mevcuttur. Diğer paviyonlarda 
<:o kdefa ma.ddi şeniyetlerin üstünde 
zaruri bir his havası eser; crada her 
memleket, "milletim ve vatanım her 
sevin üstündedir! .. parolasiyle haykırır. 
Onun icindir ki bu paviyonlara girer 
ken carunac:lr bir;ız da hislerimizle hü
küm ·vermek ve o andaki ruhi haletimi
ze uymak mecburiyetindeyiz. 

Halbul:i kec:iflcr r ..... ,.,rnda hersey 
görüldüğü P'ib!.rlir: orada b:r tecrübe 
~1irnsunun irince cer• .... ,., rrlen havati 
hadise Pariste ne İsi". Pel:;rırle de odur. 

D. A. R. Adasal 

(Bıı m.(ık.alcnin ilk 
niislurnıızd.:ıdır ). 

kısmı dılıık.""ii 

ZAYt - Ziraat F..ankar,ı Samsun 
şubesine 14~8 ı::.ayılı cüz<hnla l..!vdi 
cyle?ığ .ıı mcbaliğ ıc;ıı. iat!mal etmek 

Uzcre ·;~r.kan~n evı :ırına takdir et. 
miş olduğum tatbik mührümü kazaen 
zayi eylecliğ'mi ve atiyen zuhur ile 

bankaya ibraz edildiği takdirde bülr. 
mü olmadığını ve mühür imzamı isti. 
mal eylediğim i mübeyyin beyanname 
ziraat bankasına tevdi olundu. 

Asiye (9105) 

Çengelköyünde 
bir çoban öldürüldü 

Zavalhnın cesedi, kafası 
parçalanmış bir halde bulundu 

Fındıklıda oturan ve Çengclköyde 
Hasib paşa çiftliği müsteciri avukat 
Mazharın çobanı Hasan oğlu lbrahim 
çarşamba sabahı koyunları önUne ka. 
tarak çiftlikten çıkmış, akşam ü1.cri 
mutad dönme vakti gelip g'eçtiği halde 
dönmemiştir. Çiftlik adamları geç \'a. 
kit koyunları nramıya çıkmışlar, hay. 
vanları bir yerde otlarken bulmuşlar. 
dır. Çoban İbrahim ise bütün aramala· 
ra rağmen buluanamamıştır. 

Bunun ürerine keyfiyet zabıtaya 

haber verilmiş ve jandarmalar çiftlik 
civarında sıkı bir aramaya başlamı§. 
!ardır. 

Dün akşam saat on yediye doğru 

Hasib paşa çiftliği ile Umraniye kö
yü arasındaki Hekimbaı,ıı çiftliğine a. 
it mer'ada çalılar arasında lbrahirnin 
cesedi bulunmuştur. İbrahimin kafası 

vurulan bir sopa ile darmadağınık ol. 
muştur. Çalılar arasında yüzü koyun 
bulunan ceset bir arabaya konarak Üs 
küdara getirilmiştir. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde lbrahimin Umraniye kö. 
yünde oturan Suphinin çohanı Yugoı"
lav tebaasından 18 ya§ında Mehdi ile 
kavga ettiği tesbit olunmuş, Mehdi a. 
ranmıya başlanmıştır. 

Zabıta memurları Mehdiyi Üsküdar 
çarşısında dolaşırken bulmuşlar, lb
rahimin nerede olduğunu sormuşlar • 
dır. Mehdi evvela inkar ;ı.·oluna sap. 
rnış, sonra İbrahimle koyunları otlat. 
rnak yüzünden kavga ettiklerini, bu a
rada sopayı kafasına vurunca !brahi. 
min birdenbire öldüğünü, sonra cese
dini çalılar arasına sakladığını itiraf 
etmiştir. 
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MA·vo 
Müsabakamız 

Hed nyeoeırn m nzn ını onsttesn 
Adet L. Yekün 

---- Adet L. Yek1llı 

--. 
Buz dolabı 
Nakit para ."r _ 

1 200 
1 100 

200 ğazalarından bu kıymette 
100 istenilen e§yayı almak hak 

Be§I bir yerde altrr. l 50 
l 50 

50 kmı veren kart 
Mandolin 

15 
1 
5 
15 
6 
2 

35 

Blıiklet 

Odeon marka gramofon ı 

KU~Uk Kolumbla gramofonu 1 

Zenlt cep saati 
Musiki Aleti (CUnbil§) 
Ekselsiyor mnğazasmdıın bu 
kıymette e§ya almak hakkı 
nı Yeren kart 
Hilson markalı cep ıııaatı 
Ekselsiyor ve modeli!\ ma• 
ğualanndan bu kıymette 

istenilen eşyayı almak hak• 

kını veren kart 
Hlslon cep saati 
Konsol saati 
Ekselslyor ve modcllA. ma• 
A'aı.ıı.larından bu kıymette 

istenilen eşyayı almak hak 
kını veren kart 

l 
l 

1 

2 
1 
1 

CPp saati 
Conklin 
kalem 

markalı dolma 
10 

l 

30 
27 
22 
22 

20 

150 
30 
27 

22 
22 

20 
15 ı::; 

15 
12 
10 

lO 
ıo 

8 

30 
12 
10 

40 
40 

80 

Conklln dolma kalem 
Kaplama kndm kol saati 
Erkek kol saau 
Tatlı kA.aesi 
Ekselsiyor, Şark pazarı, mo 
della. mağazalarından bu 
kıymette istenilen eşyayı 

almak aalAhlyctinl veren 
kart 
Tatlı ktısesi 

Beyaz pantalon 
Şark pazan ve Zaharyadis 
mağazalarından bu kıymet• 

te istenilen e§yayı almak 

11 
1 

' 
hakkını veren kart 20 
Şekerlik 2 
Sigara kutusu 6 
Bunlardan bll§ka kıymetleri 
lSO kuI'U§l& iS kuru§ aramı ? 
da yüzlerce tuvalet le\'aznnr 
ve i§e yarayacak e§Ya 

' 3 
2 

6 
2:S 
2:S 
30 
10 

55 

' 16 

so 
6 

12 

Ekselslyor ,.e modelli!. ma 

Müsabakamız 
? 

11 temmuzda başlıyor 
1~2 

• 

temtml%ı 
9tinil 
BADE~ 
9aıetHl11i 
~lm~ 

u:nu.t!tn ~IMl.9 
-ıtııı1111111ııırınm11111111ıırmın1ıım11ııınnn:uıımKllnTillll111! 

l{aybolan çocuk 

Köprüde gazete satıcılığı yapan 

Ahmedin oğlu 12 yaşında Refet 28 

Hazirandanbcri k:.yıptır. Refet bir ço-

cukla beraber gezdikten ve denize gi. 

rip çıktıktan sonra ortadan kaybol. 

muştur. 

Selimiye Askeri · Satınalma 
• = • Komis·yonu ilanları 
ı - Kapalı zarf usulile 143.000 Kg. 

yulaf satınalınacaktrr. 
2 - Tahmin bedeli 7936 lira 50 ku. 

ruş ve .1ıuvakkat teminat. 595 lira 25 
kuruştur. 

3 - İhalesi 12. 7 .1937 Pazartesi gü.. 
nü saat 15 de Selimiye askerlik daire. 
si binasında Tümen satınalma komla. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Teklü mektupları ayni gün sa. 
at 14 e kadar komisyona teslim edil. 
miş olmalıdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
kanuni vesikalarını teklif mektuplari
lc beraber komisyona tevdi etmeleri 
şarttır. 

6 - Şartname komisyonda her giln 
•görülebilir. (35i9) 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutu!IU : lstanbul 214 

Teıgraı aoresı: lstanouı HABER 
Yazı ısıerı teıoronu. 2:ıı;a 
idare ve ııan : U3io 

ABONE SAR l'LARI 

Senelik 
6 •vhk 
3 •vrık 
• evrık 

Tu•' •11# 
1400 K• 
730 .. 
•OO .. 
1:;0 .. 

Enırbı 
2700 K•, 
•450 
600 .. 
300 " 

Salııbı w NeJrıyal Mütlürii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı "~' (V AK_IT) matbaası ' ... _ ""' ....... _..,.. ... .-... ~ 



HABER-~am postası "-
~ -=-7-:=======::===============-

-116-
farihi macera ve a~lc r=r"~-, t azan: (Va· Nu) 

Ayda isimi~ cariye "endinden emindi : 
*Benim kölelerim beni o kadar severler ki, 

hepsini de Osmanlı sarayının harem 
dairesine bırak, · b:r tek kıza bile 

bakmazlar ı,, diyordu 
Geçen kısımların lıu~asası Hangisini hangisine tercih edersin?. 
Kii.çük Osnıanla ben, bir gemi ile Herbirinin bir hususiyeti var. Hiçbiri
ltalyaya doğru gidiyoruz. Romaya, ni !eda edemem. Hepsini de ayn ayrı 
papanın nezdine varmak hedefimiz. seviyorum. 
dir. Osmam, papa, kendine evlatlık - Ne var? 
diye ta>ıımı§tır. Ben de onun lalası. 
y~m.. Fakat bizimle 'birlikte, papanın 
yanına, oariyeler ve köleler de kedi. 
ye olarak gönderiliyor. Türkler, Gi. 

ridin muhtelif merkezleri üzerine 
lıücu,m ettikleri için, papa..di:ı>ı yar
dım isteniyor. Osman, oariyelere 
göz koymuştur. Ben de onu takip e
derek cariyelerin odalarında neler 
tll>ndUğUnü anl.amak istiyorum. 

Ayda, alaylı alayı anlatıyordu. Baş. 
papasla arkadaşının yaptığı bütün ma. 
rifetleri naklediyordu. 

- Ay sen bunları nereden biliyor. 
sun? 

- Nasıl bilmem? Benim gözcüle. 
rim var ... Her şeyden haberim olur. 

- Peki öyleyse ... Biltün bina için. 
de, erkek olarak yalnız başpapas var
dı dün gece .. Sen nasıl olur da bir er
kekl_e geceni geçirdiğini iddia edebilir. 
sin? 

Ayda, kıvrak bir kahkaha atarak, 
aynanın kar§smda vücuduna bir inhi. 
na resmettirdi. 

- Peki, köleler .. 
- Köleler .• 
- Öyle ya, a avanak kız. Onlar er. 

:Kek değil mi?. 
- Sahi. Ben şimdiye kadar, hangi 

38.hibe satıldnnsa, erkeğim onu say. 
dnn da ... 

Ayda bir kahkaha. daha attı: 
- Öyleyse yandın. Hep ihityar er. 

keklerle vaktin ~ti. Halbuki ben, kö
lelerle ... 

- İyi akıl öğr~ttin kız. Dur öyley
se ben de bundan sonra onlarla. !hti. 
yar erkekle genç erkeğin arasında pek 
çok fark var, değil mi?. 

- Elbette ... Fakat. 
Aydan.ın sesinde bariz bir istiı.za 

yükseliyordu. · 
- Fakat, aVl!cunu yala, kardeşim. 
- Niçin? · 
- Çünkü onlar bana 8.şık ... Benden 

başka kimseyi gözleri görmi.lyor. 
- Hepsi de mi? · 
- Hepsi de. İstersen bir tecrübe et; 

Beni birlbirlerinden öyle kıskanıyorlar 
ki ... Bu kıskançlık muhabbetlerini art. 
tmyor. 

- Peki sen?: Sen hangisini tercih 
ediyorsun? _ diye, öteki tarafta bulu. 
nan cariye merak ve alakayla sordu. 

- Ben? ... Hepsini. Zira, hepsinde 
de ayrı ayrı iklimlerin kokusu, hali, 
hususiyeti var. Biri lüle lüle sarı saç. I 
lt bir Makedonya oğlanı. öteki esmer 
bir Suriyeli. Diğeri sırım gibi bir Mı
sırlı. Dördüncüsü bir adalı rurn, çevik, 
civelek ... Beşincisi Habeşli. Altıncısı 
SudanlJ. Görüyorsun, açıklı, koyulu.• 

- Nasıl ne var? 
- Yandaki odaya sesleniyorum. O. 

rada garib gürtiltüler işitiyorum. E. 
vet, evet Ayda. Pek garib gürültüler 
geliyor kulağıma ... Demindenberi, bir 
cevap almak istiyorum, o tarafın du. 
varma doğru sesleniyorum, cevap gel. 
miyor. Fakat orada bir erkek olduğu. 
na eminim. Bütün alametler öyle .. De
mek ki, bizim Zeyneb bu akşam boş de 
ğil. 

- Kim olabilir yanında? 
..;_Bilmem. Herhalde bir erkek var. 
- Bu kısmın kapısını kilitlemişler-

di. 
-Öyle ... 
- Sakın senin kölelerden biri, bir 

fırsatım bularak içeriye girmesin. Sen 
hala döğün dur. 

Ayda, ibüyük bir itimadı nefsle: 
- tmkaru yok! • dedi. 

.-Niçin? 
- Söyledim: onları Osmanlı sarayın 

daki cariyeler arasına bzraksan kork. 
ma. Bir tehlike olabilir: cariyeler be. 
nim oğlanları çiğ çiğ yerfor. Fakat be. 
nim oğlanlar o derece sadıktırlar ki, 
kat'iyyen hiçbirine bakmaz. 

- Öyleyse bu yanımızdaki odada, 
Zeyneb'in yanındaki erkek kim. Zira, 
birçok alametler daha elde ettim. O. 
nun yanında mutlaka bir erkek var. 

- Mühtedi Türklerdir. 
- Canım ... Deli misin? Onların biri 

hadnnağası ... öteki de ... 
Ayda, alay etti: 
- Ufacık tefecik görüp de onu Ka

ramürsel sepeti sanma. O Osman dedik 
leri yaman bir şey. Gözlerine bakınca 
birdenbire anladım ... 

- Seninki hayal... ~ölelerinden bi
rine toz kondurmamak için böyle söy. 
lüyo:s_un ... 

Sofaya açılan kapılardan birinin 
tokmağının döndüğünü hissederek, 
hemen oradaki masalardan birinin al. 
tına saklandım. 

Osman, cidden haremi hümayununu 
muayene eden bir padişah edasiyle, 
Zcyneb'in hücresinden çıktı. Onun 
üstüne kapıyı kilitledi. 

Bir an ter~dütten sonra, demin Ay 
da ile konuşan kızın kapısını açtı. 

Arkasından seslenmek istedim. Yap 
tığı bu ihtiyatsızca hareketlerin başı. 
mıza büyUk belalar getirernğini söyli. 
yecektim. Lakin deminki hiss:mi hatır 
ladım. Bu oğlanın küstahlığının daha 
nerelere kadar varacağını anlamak is-
tiyordum. · 

Sustum ve bekledim. O girdikten 
sonra, ben de kapıya yaklaştım. 

(Devanıı var) 

Roman yada 
gelin pazarı 

kuruluyor 
Tr.ansllvanya mınta
kasında yaşayan:'. 
köylülerin garip~ 

bir Adeti 
Bükretten yazılıyor: :? 
Gerbi T ransilvanya silsilesinin 

Gaina dağı tepesinde bu ay .. G~lin 
pazan" kurulacaktır. Bu dağda sene 
de iki defa evlenmek pazarı kurul
maktadır. 

T ransilvanya silsilesinin garbi 
tarafı çorak bir mıntakadır ve ahali-
si bütün yaz. sürÜleriyle birlikte u
zaklara giden çohanlardır. Erkekle· 
rin sevişerek kendilerine birer karı 
bulmak fırsatı olmadığından böyle 
bir imkan hazırlamak için· dağl;'da 
senede iki defa evlenme festivali 
yapılmaktadır. 

Babasmm kulübesinde olan bir 
. kız. mesken civarındaki ekip biçme· 
· ğe kabiliyetli azıcık toprak parçasını 
işliyecek iki el demektir. işte bunun 

• için kız evlat kıymetli bir maldır. 
Bir gelinin değeri bizim paramız 

la 20 ile 65 lira arasında tehalif e
debilir. Müstakbel güvey bu yeku· 
nu bir araya getirebilmek için bütün 
gençliği müddetince para biriktir· 
mek mecburiyetindedir. Delikanlı 
günde beş on kuruş biriktire bilirse 
ne mutlu 1 Çünkü yazın kazandığı 
para ile kışm geçinmek mecburiyetin 
dedir. 

Pazar acılmca öküz arabaları 

Gaina dağının dik bayırlarından te
peye doğru tırmanacaktır. Her ara· 
hada bayramlık elbiselerini giymi~ 

köylü aileler ve başı açık bir kız var· 
dır. 

Bu kız gelin olmağa namzettir 
ve evleninceye kadar başını bir örtü 
ile örtmiyecektir. 

Müstakbel güveyler de cicilibicili 
. köylü elbiseleriyle dik yokuşu brma
parayr beline sardığı bir kemerde ge. 
mrlar. Her birisi biriktirmiş olduğu 
tirir. 

Muayyen günde sabahleyin saat 
altıda bir çoban uzun uzudıya bir 
boru öttürür. Bu boru sesi pazarın 
açıldığına işarettir. 

Aileler kızlariyle birlikte mey
danda büyük bir halka halinde durur 
lar. Alıcı delikanlılar da halkanın 
ortasına geçerek bir yandan çubukla 
rmı tüttürürler bir yandan da kızları 
gözden geçirirler. Erkekler birer 
bire ortadan ayrılarak seçtikleri kız
ların yanına gider. 

işte bunun üzerine çolt sıkı bir 
pazarhk başlar. Herkes en güzel 
kızı en ucuza almak sevdasındadır. 

Akşam saat altıda tekrar boru 
çalarak pazarın bittiğini ihbar eder. 
O gün müşteri bulamıyan kızın gele 
cek seneyi beklemekten başka çare· 
si yoktur. 

Mahalli bir itıkada göre Üc defa 
pazara çıkıp da koca bulmaksızı;; e· 
vine dönen kız, hayatında hiç ev
lenmez .... 

·Kibar hırsız - Siyah 

112 - Maksat eve girmenin yolunu buL 
=<>:tti. öt.:i:i! koiaydt, fıvin boı,ı olduğunu es. 
rarengts baberd.sl ııöylemJşU. Fakat şu polis 
memurunu ne yapmah? İşte adam birdenbire 
geriyi! dllnd1l ve duvarın önUnde durdu. Yok. 
ııa iı>in farkına mı varmıştı?. 

111 - Bereket versin ki, hayır! Valing de. 
rin bir nefes aldı. Fakat ayaklarını oyna_ 
tırken kuru yapraklara basarak hışrrdattı. 
Polisin nazarı dikkatini celbetmlştl. Hareket 
siz dllrdu. Bu aralık polis memurunu kan_ 
dmnak lçln aklma. bir fikir geldi. 

114 - Bir eUrU kuru yaprak ve çalı çırpı 
topladı. Polis memuru oraya kadar geldikten 
sonrıı geri döndü. O zaman Kara Gölge kU. 
çUk alçak duvarı tekrar geçerek elindekileri 
iki ev arasındakl açıklığa koydu. Sonra· b1r 
ldbrlt çakarak yaprakları yaktı ve hemen 

9 TEınfiJZ - 1937 

Yazan: Moris Löblım : 
~ - . ~ -11·- Nakleden: fa..~. 

:: Ot~m~bUde.: kalm.ıŞ olan Domtnlk mtttbiŞ 
: : -~ bir korku ~ı,e. tftrlyordu. 

- .:Var, '.doğru·.. : - ~ ; _: _gJnlük ve bir geceli-k müthi~ bir kabus 
- ·'O halde giyin .. ~u ·mustarip ha·_: değil miydi?. 

llni bırak! Pek solgun yüzün ... Boyan t · .' Hayır, hakikat meydanda idi."· 1311 
Bi~ssa, gerdanlığinı ~ .tak .. Ötekini, - :·hi?. fena rüya değildi . . Her ikisi tehlike 

.- kayb-olaruri eşini ... Kiıiıse, s~nde bu ger. ;'de}'diler. Patris, sakin, "ciddi,' ir~deli .,e 
danlrktan iki tane o:ıduğunÜn farkında· ·_her zamanki sesiyle: : 

• deği.ldi... -: " · · · - Dominik, dedj, bu. akşam Rişar ile 
G~nç kadın ka!.ktı, banyoya doğru yü. Antuan'ın bizde olduklanm" unutuyor 

rüdü. Patc_is yaklaştı.. Onu omuzla • sun değil mi . : 

rın~n tutarak: Sustu. Bir cevap bekledi. Fakat kart• 
--: Cesaret!.. sr sesini çıkarmadı. Devam etti": 
Dedi. Dominik, lakayt, yorgun bir - Biliyorsun ki, Rişar ile Antuan haf 

sesle cevap verdi: tada iki defa bizde yemek yerler. J3Ll 
- Evet, evet... • adetimizin değişmesine bir sebep yolc• 
Patris karısını bırakıp çıktı, kendi değil mi?. 

odasına .gide'I'ek giyindi. Elbise dola • 
bmdan, vakahk kutusunun icinden . ~ 

kıpır.damadan, kocasına Domint. 

meş'um san fuları çıkardı. Bir kilçük 
kutuya koydu, Uzerine yazr masasının 
üzerinde duran ve kağıtların uçmasına 
mini olan yassı bir kut"iun par~mı 
yerleştirdt Bir 'paket yap~. yanına al.· 

Dominik kıpırdamadan, kocasıtı' 
bakmadan, bir gece evvelki 13.kayt tW 

siyle cevap verdi: S 
Sil 

- Bir sebep yok .. Evet. § 
~ - O halde ben gı<liyorum~ Allaha ıS• Oj 

de. · · ·· . :narladık~ . ..n· l' • • ~ 
"? . • ~ ..... --~.... ~ 

Dominik te :hazırlanınca qeraberc~ ._· ~ Güle güle.. § 
çık~.lar, otomoqillerine pinerek tiyat • _ Kocası gidhlcı:_. po~inik gözleriııİ 
rc_?ya gittiter; Pitris, paketi, ofomobüin"' ,:: kapadı. : Uyu~uyordu. DJşünüyor.dU• 
bir köşesine bıraktı .. · l: · ·. ~ A~lındaki ~üşµncel.er neydi? Ola.ı;IarJ 

· Piyes ?bitmiştL ~: Ne ·Domlnik, ·ne ~ k~~r :hiddet, ut~ç :şüphesiz ... Ayni :zJ' 
de Patris ·oy-.:ıana.n°daıi tek kelime anla- . manda da, his~erinin bir anlık çılgınlıt1 

. manuşJ~rdı. ·Ddstıariyle beraber, tiy.at- . karşısında Iıı:eiıidirli bu kadar zayıf, nıU. 
rodan sonra .. yemek te yiyeceklerdi. za~ - d~aasrz. g?rmekten m~tevellit bir kii • 
hiren neşeli""görünmeğe. çahşarak bu ·.~ çulme hıssı.. ~ 
müt~i§ anga.ry~yı .da yaptılar. Nihayet _' Ve.be~; meçh_ul olduğu, bayağ! ve 

aynldılar. Ot6mobile bindiler. · · · ·.: : tesadüfi olduğu için daha şiddetli, d~ 
Hava fen~laşmıştr. Hafif bi; yağ~ur ·~ ha samimi bir surette tatmin edilı:rıİ~ 

~iseliyordu. ·Patris buna memnun ol ~ : olan şehvi hislerinin hatırası ... Kendil11 

du .. Otomobili ·Sen - Lui adasmı:n~ol- kime vermişti?. , 
.duğu ~arafa sÜ}-du, köp~:lden ·geçerken Patris yemek ;.aktinden biraz ~y<1el 
durdu. Bakmdı, kimse yoktu.. Paketi eve döndü. Elinde akşam ~ gazeteleri 
alarak indi, köprünün parİnaklığlna var.clı. Sofra hazırlanmıştı. Dört kişili~ 
yaklaştı. İhtiyaten bir daha bakındı, yer vardr. Dominiki odasm~, hazırJall 

ve paketi kaldmp nehre attı. Paket, mış, bir akşam evvelinden peydahlaı1' 
plaf .. :. diye bir ses çıkararak suyun di. rruş olan lakayt ve yan bitik haliyle 
bine ındi. eskisinden daha güzel buldu. Onun y~: 

Otomobilde kalmış olan Dominik tit.. nmda ıda Patrisin almış olduğu ak~~ 
riyordu. Müthiş .bir korku ile titriyor· gazeteleri vardı. Dominik kansına y~ 
du. Sevdiği adamın bu herkesten gizle- taştı ve: 
diğl hareketi onun suçlu, katil oldu - ·ııı 

- Antuan ile Rişar'ın dedi, bizi 
ğunu isbat etmiyor muydu? 

gibi olandan bitenden haberleri yok ' 
Böylece nehre neyi atmıştı? Cina • tur. Bunu unutma! Onların hareketlt• 

yetini mi atıp boğmuştu?. ri de bizimkiler gibi, gayri şuuri id~ 
Dominik köşesinde büsbütün küçül- ancak müphem birer batıra halinde t :S~ 

d:i ve kocası geHp yanına oturduğu muhakkak. Bundan böyle onlarla olal' 
zaman ,şunları mm:ıdandığını duydu : ·ı 

münasebetimizde hakim olacak sa1'1 
- Ben, ben .. Ben Patris Martil böy 

le hareket edeyim ha!. 

DÖRT ARKADAŞ . , . 
Gecenin. karanlığın.da, ot-om~bi( rıh: 

tım 'bôyun:ca Panıiye doğru ilerliyordu. 
Dominik ile ; .Patris · konuşmuyıorlardı. 
Biribir1erine ne ı.öyliyecekleti vardı ki? 
Esaserr bıtkchlar h~Jtecan<lan sonra ge -

• çirdikleri yotgunltıktan ikisi de bitap 
iclile·r; ·· ' · ı ' · 
' "'Eve -gelince," hcınetı yattılar ve saba. 

ha kadar deliksiz bit' uyku uyudular. 
O gün Patı'isin bir davası vardı. Sa

ba.hTeyin" kalktı, ; gitti, · söka ga çıkmadan 
• evvel yafak'ta •katfu.tş ol:tn· ktttısını gelip. 

görclı:.i. :. · ·· • ı. 

Uyku Patnsin yorgunluğunu almış • 
tr. Şimdi tamamen kendiiı.e gelmişti. 

"Sütün scığtıkkanhhğıru, · hakimiyetini 
iktisap etmi~ti. 

Sabah' mahmurluğu üzerinde olan 
genç kadına; karısttla• liayran1rkla bak -. 
tı. · Canım arıUabtıda·;ne vardı? Bu bir 

centilmen 
r• .:- • t. 

, , .. 
aka.bf.nde bir sıçrAY1§la duvarı aşaı:ak Lord . . . ~ ı· 

Valmundun bahçesine girdi. · 
11~ - Kuru yapraklar h~meiı ateş aldı_ 

!ar. Polis me~uru ta.ın döneceği zaman atc1I 
gördU ve 1ıenıen ora.y~ koştu. 

l16r - ~olis memuru, ltoca.I!lan papuçla_ 

. '.'ı ' . . 
, , l . 

bir nokta var. O da su. Sen ve befl·~ 
~ ., 

Bir dakika olsun, anlıyor musun, bl 
dakika olsun biribirimizden · aynıroa' 

" drk. Bundan eminiz. Hiç bir §ÜpheıJliS 
yok. Eğer An°tuan ile Ri~ann bu b\l ' 

·· s~sta en küçük bir te~eddtJtleri.' bir şiiP 
heleri varıı.a, bizim bu husustaki kanal!• 
t imiz onlara tam bir telkin olmalıdıf· 
Öyle değil mi? Arka.daşlarm' bir şe)'' 
.. :en ş~phelen_mcmeleri lazım .. 

Ve boğuk bir sesle ilave etti: 
:...:. Hiç bir şeyde~. ne san fulardıl11' 

ne de çaiınan gerdanlı!;tan.. A
0

nla,ş1ldJ 
1 • 

mı?. 

Dominik, c:evap verdi. Ses gayet na' 
fif işidili~rdu: 

- Anlaşr1dı. . . , . 
. . T b'" ol·• - V.e bıraz kendıne gel.. a u 

Halinle şüphe uyandırabilecek bir va ' 
ziyet alına. Her zamanki gibi olmalı)'11' 

' Her zamanki tabii halimizle .. 
; . • · (D,evamı va;) 

. . o~· 
rUe ateşi söndürmcğc çalrşırken, I{a,_ !" 
ge, sokağm öbUr tarafında bulunan evde 11,,~ 
allyete geçmlşU. Eve nereden glrcceğllli ı•· 
dan evvelki sergüzeşti esnasında ö~rl'~~c~ 
Bllnun için hiç tereddüt etmeden evin ttlii 
n1 döndU. 
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-2_20 . P/\RDAYANIN QG.1 U ------------------------------takip ettiler ..• Pardayanla Jan olduklan Gerek bu ıöıler, gereka.e ıöylenit 
Yerde duruyorlardı. Jan, babaaına,' bir tarzı1 kralın üzerinde korkunç bfr tesir 
:üı~~ceai lodufunu ifade eden aynı te- ytptı ve onu d

0

ehtetle ürpertti. 
essuznle tekrar gülümsedi. Fakat Jan bu~rr ıölerken, aynı zaman.. 
Hanri heyecan içinde sorıclu: içinde kumu bir krvılcrm parlayan 
- Ne irniı ıebebi? . . cözlerile Pardayana bakıyorıdu . . 
Arabacı dehıet içinde cevap verdi: rVe Pirdayan bunun da manasını an.. , 
- Sir 1 .. Alçak bir cani atlan aarhoi layarak·kendi" kendine: · 

e.trn!ş! .. Bu bir kaza değil. alçakça ter. - Hele! Hele! dedi ... Hiç de fena de. 
tıp edilen bir ıuikasttir. · fil.. Vermek alicenaplığını göstermedL 

Hanri mosmor kesildi. ötdüriı1mek ği bu affı. kralın katledilmek korku 
korkus d k k 1 K d' · · h b" unun, onun hayatını zehirliyen sun an oparaca tır .. en ııını er 
ır Yılan olduğunu söylemiştik Kendisi yerde ve her sahada kahramanca müda. 

kadar sar · · · f d' armıı olan ıki dostu: aa e ıyor. t 

Bel gard L!ankura baktı ve mırıl. Ve· hafif bir tebessümle: 
lc!andı: - Benim oğlum olduğu besbelli, 

Öl; Ah sefiller! .. Diyorum ya 1 Beni 
urecekler !.. Bu 'ehirden sağ olarak 

çıkamayacağımı 

1 
'Ve tekrar gerl~e dönerek Pardayanla 

•nın -yanına geldi ve sordu: 
- Bunu biliyor muydunuz? ... 
Pardayanl J . .. b a an, başlarıle, evet 1 ceva 

ı verdiler K 1 • ,_ · ra hıddetle yumruklarını 
sı~tı ve b. k" .. 
b" ır ufur gevelddi Jan derhal 
ır nev. ti . 

azame e devam etti. 

..,
1
-;:t. Evet, biliyorduk.. Ve çok şüklh 
~ ınde t• 'k ln ye ııtı ·· Bu defa. Çünkü tuna 
~nız k. s· . . 

•uika. 1 ır bugün akamete uğrayan 
4t, ba•ka b' .. ba . de t ~ ır gun, ıka hır tel·:t-

ekrar edilecektir. 
'Ve el: · 

edayla: .nı uzatarak pey6ambervari • 'r 

- öıu Onu ıi . rn etrafınızda dobııyor. Sir: 
frnızda ~~ ~.anınızda görüyorum. Etra. 
l'Iİz onuyor, sizi aanyor, eti üzeri-· 

e Uzanıyor' Evet .. .. 
"'e t . ··· onu goruyorum 

eınennı d' Onu . e ıyorum ki, bir defa daha 
gerıye .. k'· htt b pus urtmek için vaktinde 

ıc iteyim o ·· lı:raı ·· gun • belki yann • 
• em • o~ rı~e rağmen şehrinde kalmıJ 

pııman olmayacaktır. 

dÔğrusu bun~ inklr edemem ı.. 
Bu aralık Hanri tal}kınbk içindt>. im

dat ister gibi ve fikrini sormak iç:n Par. 
dayana baktı ve ıövalye ıde şöyle düşün 
d •.• u. 

-Dur, seni temin edeyim? 
! Ve yüksek sesle. Hanrinin çok iyi ta. 

nıdığr ciddt ve emin bir tavırla : 
- Bu delikanlı mübalaga etmiyor, 

dedi. Belki de biraz tahfif ed:yor .. 
Kral yüzünü buruıtutarık : 

. - Vay aksi ıeytan!.. 
- Mösyö dö SUlli, kralı bazı mera. 

simlere kartı ikaz etmem it miydi? 
· - Evet! .. Hatta bunun için dC' size 

teşekkUr etmek mccburiyet:ndeyim. 
- Te,ckkür edilmesi icap eden ben 

değilim, Sir. Yine tiu delikanlıdır G'z. 
tiden gizliye hanrlanan hadiseler hak. 
kında mösyö dö Sülliyi haberdar ede
bildiysem. bunu bu delikanlıya borçlu 
yum. 

Jan kulak kabarttı. Şövalyenin neyi 
ima ettiğini kat!yen bilmiyordu. Parda. 
yana gelince, o, yılan söylediğini hiç de 
zannetmyordu. Gerek Konçininin pro
jderini, ı:ertkse rahip· Pa.-fe G~ıIO:rın 
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Dördüncü Hanri arabada yalnız d::· 
ğildi. Yanında dö Belgard ve ıdö Lian
kur dükleri vardı. ikisi de Konçininin 
düşmanıydı, iki dük imdada çağırıyor. 
Kral görünmüyordu. 

Pardayanla Jan ayni zamanda cevap 
verdiler: 

- Cesaret ... 
- Geliyoruz! ..• 
Manevra Pardayanrn izahı veçhile ya

pıldı. iki süvari, küçük binaya, araba
dan evvel vardılar. Yere atladılar ve 
yolun ortasında durarak, biraz eğilmiş 

ve atlamağa hazır bir vaziyette bekle
diler. Pardayan ne yapılması lazımgel
diğini birkaç kelimeyle izah etmişti . 

Atlar baş döndürücü bir süratle, doğ 
ru Üzerlerine geliyorlardı~ Soğuk ~anh
lığını kaybetmemiş olan arabacı iki ce-

sur adamı görünce ve maksatlarını anla
yınca onlara yardım maksadile kuvveti
ni topladı ve dizginleri çekerek atları 

yavaşlatma~a çalıştı. 

Kral da başını arabanın kapısından 
uzatmıştı. Görmek istiyordu. Yüzü sap
san kesitm:şti. Maamafih şaşırmamıştı. 
Bir tek kelime söyliyemedi, Fakat Jöyle 
dfişündü ; 

- Bu iki bedbaht kendilerini ezdire
cekler .. Boşu boıuna. ! 

Ayni zamanda atlar, iki cesur asilza-· 
denin Üzerlerine gelmişlerdi. ikisi bir 
den atladılar. Bir ellcrile dizginlere ya
pıştılar, diğer ellerile de, içlerinden bu
har çıkan burun ve ağızları sıktılar. Hay 

vanları olduğu yerde durdurmağa çahJ-
madılar. Kendilerini sürüklenmeğe 

de bırakmadılar. Saıdece onlaım yanın
da koşmağa baıladılar. 

Fakat demir eller, atların nefeslerini 
daraltıyordu. Janm tarafında bulunan 
dördüncü Hanri, atın Jiddetle ba§ınI 

sallayarak kurtulmağa çab§tığını görtdü, 
ve ıstırapla kişncdiğini duydu. 

Kırk adımlık bir mesafeyi ikisi de, 
atların başına sarılmış bir vaziyette ve 
ağızlarım müthi~ bir kuvvetle sıkarak 

koşmak mecburiyet;nde kaldılar. Atlar 
kiş.niyor, çırpınıyor, gitgide yava§lıyor
lardı. 

Dük dö Belgard bunu görünce krala 
döndü ve: 

- Artık tehlikesizce a*nabilir. 
Dedi ve hemen yalvardı: Tann aşkı-

na sir ininiz. • 
Ayni zamanda kapıyı açtı ve dük dö 

Liankur tasdik etti: 
- Bu iki kahraman, şüphesiz, bu dört 

kudurmuş hayvanı durduramıyacaklar· 

dır. İniniz sir, ininiz. 
Dördüncü Hanri de ayni fikirdeydi. 

Münakaşa etmeden atladı. Bu işi hiç 
acele etmeden, ağır ağır. dikkatle yaptı 
ve yere inince mırıldandı: 

- Öf!.. Tam vaktinde inmişiz 1 
Şaşkınlık ve dehsetlerind•n bembeyaz 

kesilen Vankur ve Belgard bu hareketi 
bekliyorlardr. Derhal onu takip ettiler 
ve derin bir nefes aldılar. 

Maamafih arabalarında da rahat rahat 
bekliyebilirlerdi, çünkü birkaç saniye 
sonra, iki hayvan, titriyerek, ter ve kü· 
pük içinde kalarak durdular. 

i>ardayanla oğlu, ger):ie çifte atan ve 
öndeler üzerinden ileri atılmağa çalııan 
diğer iki hayvana atıldılar ve bir iki sa. 
niye içinde onların da coşkunluklarını 

teskin ettiler. Şimdi zavallı hayvanların 

dördü de sarhoşluk buhranları zail ol. 
ıduğu için, bitkin bir vaziyette olduklatl 
yerde duruyorlardr. 

Pardayan arabacıya: 
- Atlara su içirin, dedi, bir şeyleri 

kalmaz. 
O zamana kadar, dördüncü Hanri 
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ancak j anı arkasından görmUJ ve tanı. 
mamıştı. Pardayana gelince onu görme. 
mişti. Her ikisini de ancak şi~di tanı. 
yordu. Elini uzatarak ve nefsine hakim 
olmağa çalışmasına rağmen, heyecanla 
Pardayana doğru ilerledi ve: 

- Olur !ey değil 1 Dostum, dedi. Her 
tesadüfümü:tde, de, beni kurtarmak için 
hayatınızı tehlikeye koymanız kaderim. 
de yazılmış. Size nasıl teşekkür edece. 
ğimi bilmiyoru . 

Pardayan kralın elini sıkarak lakayıt 
bir tavırla cevap verdi: 

- Ama yaptınız 'ha 1 Bu iş hakikaten 
teşekküre bile değmez. 

Hanri takdirle ona bakarak: · 
- Zaten hep böyle dersiniz, ama ke. 

miklerinizi par!jalayacaktınız ! 
Ve şamimt bir ısrarla ilave ederek: 
- Hiç olmazsa bu defa size §Ukra. 

nımı göstcrmefe fırsat olacak mı? 
Dördüncü Hanri, yiğit Jana, ya ehem. 
miyet vermcmeğe azmettiği için, yahut 
da hakkında nıfıııl muamelede bulunaca. 
ğım düşünecek vakit kazanmak için, onu 
görmemiş gibi hareket ediyor ve sırtını 
ona çeviriyordu. 

Bunu gayet tabii bir hareketle yap. 
mııtı. Onun ahlak ve adetini bilm!yen 
Jan bunu bir tesadüfe atfettti. Ve kra. 
lın kendisine dönmesini bekle!rli. Zaten 
gayet sakindi ve kralın bu hareketine 
hiç de kızmıyordu. Çünkü bu işte hiç 
bir menfaat beklemeden hareket <:tmi~
ti. Hayatı bahasına kurtaft1lak istediği 
insan onun nazarında kral değil Bcrti. 
yin babasıydı. Arzusuna nail olmuş~u. 
tJst tardı onu lakayıt bıraktyoridu. 

Fakat Pardayan kralı pekala tanıyor. 
du. Bundan başka aldatılması imkanı 
olma}' n, eık" bir kurttu. Oğlunun te. 
aadnr addetti ; harekette bir maksat oJ. 
dutunu pekali anlanuıu. 

Ve gözlerinde, hoı bir oyun oynam" .. 
ğa haıırlanan bir inıanm ifade•i belirdi 
ve en saf bir tavır ve dudaltlarında hoş 
bir tebcsşfüple Jam kolundan tuttu ve 
onu kralın önüne gctircrelt, Eamlmt bir 
sesle bağtrdr: 
- Matdem ki kral muhakkak teşckkUr 

etmek istiyor. şükranını bu delikanlıya 
göstersin .... o. bunu bend~n çok naha 
fazla haketmiştir. Çünkü o olmasaydı, 
majestelerini bir daha görememek felcl
k~t ve betbahthğa uğrayaeakUk. 

Hanri de deliaknlıya pek de hoş ol. 
mayan bir nazarla batktı ve hiilfü şey 
söylemedi. Çilnkü ne yapacağını şaşır. 
mıştr. Her ne olursa olsun yiğit Jan, 
onun hoşuna gidiyor ve onun hayranlı.. 
ğıru celbediyordu. 

Fakat verilen raporlara nazaran. ceza. 
s1ı bırakılmasI imkanı olmayan son 
Monmartr hadisesi vardı. Bunun için 
bir türlü karar veremiyor ve canı sıkı.. 
lıyordu. 

Pardayan soğuk muamelesinin farkın. 
da değilmi~ gibi ve bu defa ciddi bir 
tavırla devam etti: 

- Bu delikanlı olmasaydı ben btırada 
bulunmayacak ve sizi muhakkak hir 
ölümden kurtarmak için kcndi:ı:ne yar. 
dım edemiye::ektim .. Kendimi tehlikeye 
attığımı söyled:niz Sir. Doğrudur .. Fa. 
l:at ben muımulnya dönmüş olan vü. 
cudumu sizin için tehlikeye knymak'n 
bilylik bir fedakarlık yapmı sayılmam. 

Halbuki bu genç hayatının baharında. 
dır. Seviyor .. Seviliyor. uzun milddı!t 

yaşamak için b:rçok makul ve iyt veeiJc. 
leri vardır .. Buna rağmen tercı::ldUt et .. 
medi. Bunun için tekrar e<diyorum: Kro,1 
şilkranlarını izhar ~tmek iıtiyorça, ona 
etmelidir. 

Hanri böylece, derhal kararını vermek 
mecburiyetinde kaldı: Yine aynı şoğuk 
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tavırla ve doğrudan doğruya ,l>ardaya. 
na cevap v~rert";k: 

- Bu gc;nce, ~endini umıtturmasmı 
tavsiye etmiştim. Buna rağmen, bu son 
günlerde, ondan epey bahs dildi. Hem 
de lüzumundan fa~la bahse~ildi. Onun 
öldüğü zannediliyordu, Ve şüphe~iz bu 
ldaha ~ayırlı olurdu, çün\çü timdi en !\fa .. 
ğı ,çarpılac:ı.ğı ceı"' asılm. ktır. Hayıtı. 

mı ona mc:dY\tn olduğumu tı=min ediyor. 
sunuı:: bunun için onu affodlı'orum. 
Böylelikle ö'1e~iyorı,ıı. 

Ve ;hareketsiz durarak dinliyen Janıı 
dönerek ilave etti.: 

- Şehri tcrketmeniz için kırk sekiı 
saatlik mUhlet veriyorum. Bu mliddet 
zarfında, rahatsız edilmeyeceksiniz .. E'a. 
kat bu mühlet geçtikten sonra hiçbir 

mesuliyet kabul etmem. Sizin için yapa_ 
bileceğim bundan ibarettir, delikanlı. 
Jan, babasından tevarüs ettiği o vakur 

ve zarif tavrlle eğildi ve ciddt bir ıeıle 
cevap verdi: 

- Farisi terketmeme imk!n olmadı. 
ğını majestelerine bir defa daha !Öyle. 
mek şeref ne nail olmu§tum. 

- öyle mi? .. Şu halde maatttessü( 
der.ıin dediğim tehlikeye maruzsunuz! 

- KTal her zaman bunu söylemiye. 
c-cktir. 

- :Su da ne dcme\t? .. 
Kralın sözlerindeki tavır ve ifade bir 

nedimi ve. lerin r;libine geçirdi, Fakat 
Jan bunla\·ı sakin b:r eınniyctle oinledi. 

13clg rd ve Lfo.nkur h~yret dolu bir 
merhamf tle, kralın kızma~a başladığım 
anlamayan bu zavallı gence bakıyorlar
dı. 

Pardayan müdahale etmdden hareket 
giz duruyor ve memnuniyetle parlayan 
gözlcrilc oğluna bakıyordu. 

Kral: "Bu da ne demek?,. dedikten 

sonra, magrur ve lakayıt bir tavırla yü. 
zUnü çevirmi§ti. Bu hareketile. görü~ 
meğe nihayet vermek istc:ıqiğini anla .. 
mak için teşrifat kaiçielerini .bilmeye lü.. 
zum yoktu. 

Yiğit Jan bunu anladı. Fakat a)dır .. 
madı. Pardayana at{ettiği iiı;li bir na.. 
zar bunu pc:kala gösteriyon:lu. Bu da 
bir düşüncesi olduğunu YO kepdiJine iti. 
mat ettii:ini gösteriyordu. 

Ve QU bakı~ile tebessümün manasını 
anlayan Pardayan, endi§e:yle kendi ken. 
tl(ne sordu : 

- Acaba ne yapacak? Aman 1 Gözü. 
rrıüzü açalım! .. 

Jan hiçbir hareket yapmadan ciddt 
bir sesle sordu: 

- Kral atlanrun görünmedik 1,ir ka. 
za neticesinde mi co~tuklarmı zannedi. 
yor? 

Hanri, zehirli bir hayyan tarafından 
ıs.mlmış gibi bir yıldırım sUratne dön. 
dU. O zamana kadi\r takın'i:lığı mağrur 

ve Jaka}'1t tavrı yerine, yUztinde, sakla. 
mağa lUzum görmediği büyük bir en. 

dişe belirdi ve heyecanla tekr11r sqr. 
du: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
J an aynı ciddiyetle cevap verdi: 
.._ Bu adama sorunuz .. Görüyorum ki 

şimdi o da sebebini pekala öğrenm~J·. 
Bu ıözleri söylerken arabacıyı i§aret 

ediyordu. Yerinden inmiş olan bu adam, 
atların ani co~kunluğunun sebebini an. 

lam.ak isin, onları dikkatle muayene edi.. 
yodu, bu anda, h9yvanlardan birisinin 
ağzını a~tı ve oradan çıliall keskin ko. 
kuyu kokladıktan sonra birdenbire göz-

leri faltaşı gibi açılrmJ "ve sehn:si eap .. 
san kesilmiş bir v~ziyette !doğruldu. 
Hanri sUra~ ona dofn.ı y~kh~ttt. Bel .. 
gardla Liankur, teşrifatı unutarak onu 
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_MEvvA TUZU 

MlDE ve BARSAKLARI kolaylıkla bo~altır. 1NK1BAZI ve ondan mütev~Uit bat ağnlarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup 
M0MAS1L MOST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KA Tl tesir eder. Y ~meklerdcn sonra alınırsa HA. 
ZlMSIZLlCl, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI AUŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. .. 

lsTA~"BUL;-
_!tADYO 1 Sl;EMALAR 

ko:~~ Pllklo. dana ınualklai, 19 radyo tonik B E Y O C L U 
Öıncr R <Merak!), 20 Faaıı aaı: heyeU. 20,30 llAM T ı Programm.ı bildlrmemfıttr 
faaıt tza. laraımdan uapç& aöy1ev, 20,45 TU&K 1 A1k b&nd0811. Vonderbar 
21 13 Baz heyeU (•aat ayan), 21,1:5 orkestra MEl..Ell t Blldfrmeml§tir • 
ııthı p:Jıuıa ve boraa haberleri, ve erteaf g1l lPU ı Oldllren zeblr Lorel Har-
Oı>eret C>granır, 22,80 pllkla aololar, opera ve d1 çocuk bıraıiıan 
,..,. Pa.rçıııan, 23 son. 1 SA..ILAk1' A ı B1ldlrmemJıtır • 

.... ·A~A: 1 YJLUIZ ı Nil §arkıaı. MlkJmavz 
l8,;!3 ko SUMEH ı Tarubulba. Kırmızı tler1• e~ı- naer, 19,05 karışık yayın, 20.3C 
~ .. ceu ın iki ıuer çeteal 

21.10 wı mllaabaka.sı, 21,0:S oarkılar, ... t ..... ·~ .. -
23,2~ hıknaat. plye.a, 23,15 muhtelit haberler, .. ~ 1 Yeııl Hatay. Sefiller. 

" l'\' t fA.N ı Nil §&rkıaı 
IStrtt.t'i: a mwrlklat, 2• aon haberler. ŞIK ı BlldlrmeJ§tmlr. 

18,03 §8. k ŞARK ı Blldfrmel§tmJr. 
e#ıenceıı r ılar, 18,36 nereye gidelim? Jl),05 AM&J 1 AJtm arayan kızlar. Hto 
koıııerı konser, 21,015 haberler, 21,115 §&n dlatan kahramanları. 
ler ~ 22.oıs tramo!on, 23,05 hava, haber, M.NOAJl ı . Cehennem a~ı. ölüm 
1101{ r, 23,l!O (en kısa dalga ile), mwıtkt (Eski latorraJ kervanı. Cinayet yolu. 

lttş: lAFER ı Barut dumanları içinde 
ı9 0~ 

20,2~ dana orkestraııı, 20,05 kon!era.ıu, 
21.2~ !:ekoaıovak earkılan, 20,1515 gramofon, 
ııo ha:;aınotonıa opera yayını, ValkU.e, 23, RaA.11 
1.() tlcr. lıdLLI 

~OllA: 4ZA.R 
1905 

ate§ saçan ıril~hlar . 

ISTANBUL 
ı Beyaz :Melek. Orango. 
• Blldirmemlttil' . 
ı Kallent. Fantoma 

lcr ~ orı konseri, 19,50 konu~ma, haber. fltı..Aı 
' tııatrc, 2Q IU.EMDl\R rt, 22 

05 
,3:5 f&l'kılar, 21,05 gece konse 

ı ÖlUm DUat, Şotxırtln ~kı 

ı lııllv ıstırablan. Doktor 
latı ~ OJ>ııret: Kadm katili, 22,60 piyano ve 
ko;ıc;os haberler, veutre, 23,30 orkestra BALK t 

l\o~.\: 24,~5 gramoton. CEıld l<emalbey) 

mayosu 
Damgalı haydutlar. Antak 
ya ve İlkenderun 

1S.05 ŞAFAJi tııUt ~·a haberler, orkestra konseri, 19,ııtS ka Narlıkapı 
~. 22J;°· 21,45 kan~ık muslkl, 22,015 koıı... 
llıuıııkı.. konu§ma, 23,05 musiki, 23,60 danı 

~ 
~iıb-e-tç_l_E_c_z_a_n_e_le_r_ 

'tc~~"n §ehrln muhtelit aemtıerlnde llAU 

tayyare 
1 - Eskimo, 2 - Deniz 
kızı Eftalya konseri, 3 -
lsmet tnönUntln Rusya 
1eyahatl. Yarın gündUz 
ıııanatkar NN~it, 

KADIKOY 
ı Bir qk hJklyeal 

OSKUDAR :f;ll1!n·o.an eczaneler fUDlardır: 
Clia~·<1:nUndc (Sa.llh Necatı), Beyuıtta BAU ı GönW dedikodular. 

~Plt '· l<UçUkpu&rda (Hikmet Cemil), KARA G OM R OK · 
(?it UUkınet Atlamaz), Şehremininde' AY SarıRm karmen. OUnya 

tı.'ll s " 
~tyacıa &dık), KaragUmrükto (Suat), S.ı. havadisl 
tlte), A~ıdvau.), Şehzadeb&fında <Ontver. TiYATROLAR: 
'arnG<ldln) ıı.yd& (Ziya Nuri), Fenerde (HU.. Bebek Belediye Bahçeıinde 
(fateı>an>,' Alenıdarda (E.sat), Bakırköyde 

HALK OPERET! 
:SCyo#ıu clh Bu ak§am 
Cıı.ta~ eUndekller: ,. '-9\l ESKl HAMAM 

~°'=• i!'..~::,~~a::.~~ ~-' Opo"':::'!.r:.~ .. Yonctıktuı yet Cddeaiııde (K11rkçUyao), KaL ... ....,.., 8.7.937 pe~embe u 
<trt1ltruıUkta (Zanropuloıı), FlrU%ağada tamı Be~lkta~ all_, 
(\''3tt) ~· Şi§Ude (AllDl), Ka.mnpaoada bahçe.sinde 
leYnıan'n &aköyde (Barbut), Bqiktqta (Sn 11-7- 937 Pazar akıamı Salacık 

"Oıttucı.. ecep), S&nyerde (Nuri), Bahçesinde 

Oaıtııd~ k&dıköy ve Adalardakiler: 13-7-937 salı akıamı Beylerbeyi tııkele 
lell(lıkll:v l.t Cartıboyund& (Ömer Kenan), Tiyatrosu 
<liaık) ll Odada '(Sıhhat), BUyUkadada PİPİÇA 
~ilde (T&n&f), Operet 3 perde 

•oııa.m•=mm-•wM•E•aFJa• 
lstanbul festivali 

t · SO Ağustos 1987 
tı • J\ııadolud 

lat \'ard an gelecekler için Festival biletlerinde ~; 40, otellerde }i: 50 ten. 
'r ır. 

~atı~e~:)c~zilatından istüade etmek Ur.ere bir ay mUddetli geliş · gidiş ve a. 
aııcı1r. §8.retli Uzak yerlerden de on be§ günlük halk ticaret bileti alın. 

~tıkar I Il III 
~ .. 
~ ~on Hnydarpa.5a 26.04: 18,93 12,14 
"Jıt. da,'tta .. 23.26 18,74 10,74 
~ı:~tya ,, (x) 35,00 25.00 · 17,50 
{) "'!~ " ( x) 35.00 25.00 17.50 
'Jl\'a 
~ s ,, (x) 35.00 25,00 17,00 
l.aYsert ,, (x) 35,00 25,00 17,00 

' 00 ~ ıı1 .. (x) 35,00 25,00 17, 
l{ukieehir ,, <x> 35.00 25,0o 11,00 
lJ tahya ,, 18.23 13.28 8,55 

l{~~~ " 20,49 14,91 9,58 
~ JG. .. 27.05 19.66 12,60 

llkırı " 31,12 22.61 14,4 7 
't\ır~a.ı:ıa taran- ,, 31,21 22,67 14,51 
tla 1Zrn §Ubes· at almak ve tenzilattan istifade etmek için İstanbul Belediyesi 
~ Ahnıet l\~~e, ~Jt__arada yataklı vagonlar acentahğına, Elazizde Tüccar. 
lta l'ılUe8Se8esle ~e ogull~rı ticaret evine, Konyada ~t Hilmi Kulluk manifa. 

Ydar ınUess ne •. Akşehırde de tüccardan Hacı Mustafa oğulları Mehmet ve 
csc.sıne lutfen müracaat etmelidirler. (B) (4047) 

l 
acı atanbu1 Beı . . 
~~eınzn~ 937~~s~ hududu dahilinde 9 Temmuz 937 tarihinden itibaren 

1 § Uzerlnden v tın~ kadar benz.inin litresi 16,50 kuruş, galonun 82,50 
lllıı !~u fiaUar b e .

1
7 .lıtrelık tenekesi 312,50 kuruş üzerinden satılacaktır. 

~ "Qp•ft- ayı erın mıı t ·ı . c· l ~tıeıt ~ kilosu 12 .. § erı erıne satacakları perakende ıat ardır. Petro-
4 ai{~~ı 63 kuruşt kuruştan toptan bUyük tenekesi 201 kuruştan ve küçük 
İO ~ li~sinı 1~ satıla~ktır. Şebi r dahilinde perakendeciler petrol un pe. 

l'u'· 38. Balacakl .. .J uru~ u1lyUk tenekesini 212 kuruşa ve kUçUk tenekesini 
h 11.ard <W uır. 
llklun~ a. Y&zılı fiatıard . 

k-.ıauuı tak·ba; a..-ı Ytiksek satııs yapan toptancı ve pc.:akendeciler 
1 t Ya.pılacaktır. (B) (4048) 

!Gümrük Muhafaza g~n«:I komutanlığı'· 
33 .. Tü. b - 1 k t t 'ht· 1 Istanbul satınalma komısyonundan : cu mene ag ı ı aa ı ıyac 

için 12000 kilo yazlık kuru soğan açık 1 - Gümrük muhaf_aza eratı için 7306 çüt pamuk ve 7306 çift de yün 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

eksiltme ile sa.tın alınacaktır. thalesl çorabın 21-7.937 Çarşamba günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
15jTemınuz/937 perşembe gilnü saat 2 -Tasınlanan tutarı 36531.iradır. .. .. . . 
15 30 da yapılacaktır. Şartnamesi l.ıer 3 - Şartname ve evsafı komısyondadır. Gorulebılır. 
~ öğleden evvel komisyonda görU. 4 - İsteklilerin 274 liralık ilk teminat makbuzları veya banka mektupları· 
Jebilir. Muhammen tutarı 510 liradır. nı kanuni vesikalariyle birlikte o günde Galal.".da eski Gümrük binasındaki 
İsteklilerin 38 liralık ilk teminat mak· Komutanlık satınalm.a. komisyonuna gelmeleri. (3868) 

buz veya mektupları ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
komutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (3803) __ .., __ 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
10000 kilo kuru soğan açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 15 ;rem
muz; 937 perşembe günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 400 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görillebilir. istekli. 
lcrin 30 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ile beraber ihale günü 
.. ·akti muayyeninde Fındıklıda komu· 
tanlık satınalma komisyonuna gelme. 

· O eniz · · Levazım -. Satınalma · 
., · K o m i s yon u i 1 a ri 1 a r ı . . · ... 

1 - 23/Haziran/937 gününde yapılan münakasasında. teklif olunan fi. 
yatlar yüksek.görülen (395830) kilo ekmek, 15jTemmuzj937 tarihine rastla_ 
yan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usulü jle alınmak üzere tekrar mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu (395830) kilo ekmeğin muhammen bedeli (42551} lira (72) klL. 
ruş olup, muvakkat teminatı (3191) lir:ı (38) kuruştur. 

3 - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 
4 - İsteklilerin, 2490 sayılı k;ınunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ı:ermc • 
leri. (3667) 

ıeri. <
3so4

) Hademe aranıyor 
33 cı: Tümene bağlı 16 cJ alay için 

6000 kilo kuru soğan açık eksiltme :1e Güzel sanatlar akademisi direktUrJUğünden: 
satına alınacaktır. thalesi 15jTcm- Güzel San'a.tlar Aka.demi.sine bademe alınacaktır. Hademenin okur yazar, 
muz; 937 perşembe günü saat 16 da çevik ve erkek ise askerliğini yapmış olması lazımdır. Hüsnühalini tevsik ede. 
yapılacaktır. Muhammen tutarı. 270 bileceklerin Akademiye müracaatları. (3962) 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 

ewel komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin 20 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile beraber ihale gilnü 
vakti muayyeninde Fındıklıda komu. 
tanlık satınalma komisyonuna gelme
leri. (3805) 

Gümüşsuyu hastanesi için 25000 
tane yumurta açık eksiltme ile satı. 
nalmacaktır. 1halesi 12 Temmuz 937 
Pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. Muhammen tutarı 625 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
47 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ihale günü vak 
ti mu:ıyycninde Fındıklıda Komutan. 
lık satmalına komisyonuna gelmeleri. 

(3655) 

Gil.mUşsuyu hastanesi için 10000 
tane limon açık eksiltme ile satmalı. 
nacaktır. İhaclsi 12 Tem.muz 937 Pa. 
zartesi günü saat 15,30 da yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 350 liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 27 
liralık ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplariyle beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(3656) 

33. cü Tümen Selimiye Fırını için 
230,000 kilo fırın odunu açık eksiltme 
ile satınalınacaktır. İhalesi 12 Tem. 
muz 937 Pazartesi günü saat 16 da ya 
pılaeaktır. Muhammen tutarı 2944 Ji. 
radır. Şartnamesi her gi.in öğleden 
evvel Komisyonda görilelbilir. İstek. 
lilerinin 221 liralık ilk k::ııinat mak
buz veya mektupları ile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındtklıda 
Komutanlık satmalma komisyonuna 

gelmeleri. (3657) 

Satılık ev 
Kasımpaşada Camiikebir Dereboyu 

Dörtkuyu caddesinde 3 katlı 12 odalı 
kargir ve her şeyi tamam olarak satı , 
lıktır. Talip olanların aşağıdaki adrese 
müracaatları. 

Kasımpaşa: Camiikcbir Dercboyu 
Dörtkuyu caddesi 1-18 numara. 

(9018) 
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i: Bu kuponları 80 gün ne§redece H 
fi ğlz. Onları hergiln kealp aakla·fJ il• 
I·:. 1 1 bl • 
:: rlktlrfp idaremize getlrenlero bir 

nız. 30 tanes n r aer1 hallndo bi• 1 
:ı 
:ı numara vereceğiz. Sonra uıuaaı eko 
:: nomı ve arttırma kurumunun lıtam • H U 
:: bul vubeal tarafından tayin oluna• r: 
•• d b •• :: cak bir gUn e u numaralar arasm :İ p da kur& çekllecektlr. Hediyeleri g 
:I ceman ıısoo kilo §ekerdlr. Ü 
ii12u mı:zJHiiim:m:mı::u:::::::a:ı:z111111H 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3.üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
1kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanca 
Resim: 18 

im Warenhaus 
(mağazada) 

I~ 

1- Das Warenhaus: (ma.[jaza). 2 -Dic Abteilung: (cl.airc). 3 - Der 
Ladentisch: (tc::gah). 4 - Der Vcrkaufer: (satıcı) . .O - Verkiuferinnen: ~ 

(aatıcıUır). 6 - 7 - Kundinnen; Kauf erinncn: (mil.Jterilcr ). 8 - Der AngC>. 
stente: (satıcı; m-cmın·). 9 - Der Sc hirm: (şemsiye). 10 - Ein Paar 
Handschuhe: (bir çift c7divcn). 11 -.M:odewaren: (moda. C,.Ç-YMı). 12 _ 
Der Fahrstuhl: (a,,ansör). 13 - Spitzcn; (tentene). 14 - Taschcntüchcr 
(mcııdillcr). 
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cN MÜOMİŞ . 
\sTiRAPTAN 
cı,oNllA • • · 

Kullanmakla kabildir. 

1 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti süratle dütürür. Baş. 
diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZlN almak sure· 

tile çarçabuk def edilebilir. 

Kat'i Tesir 

ı \ 'I ' 0 1 ı 0 1 jl "11111 111'1'1' 1 
'1•1 11 • ı ,, 1 I' 'I •' ıı. 'ı•· ı·ıı•• 1 , ı 'ı r 

1 1 
• t , ' 1 pi 1 mıııııınınıını ıljlıj:ıı· ıı~. ,' ıl "l!ıjl I •' : ilı: :ı,ı.". . . ,., '1 h, 

§§ 

ı Madeni kutularda ve seııelerde~beri denenmi.? en tesirli ilaçtır. Eczahanelerde bulunur. 

il . ismine dikkat : ~ u=> 
11111ıınııımnıoomnııııııını1111ma~ıı1,ını~ınııınıııımımıı~ı~ı•ınııııırımnı ıı~~nıımıı~nıııı~mııı~Wı~ooııı111mııımııınm@w~•nıı~mınooıın~~ınııııııınıııımnı~mnnııı 111ınııı 

TiFOBiL 
-imi!!!! 

Or. iHSAl't SAMI 
Tifo ve paratifo bastalıklanna tutul 
nıamık için ağızdan ai;oao tifo hıp
landır. Hiç raloıatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

GözHeklml 1 
Dr. Şükrü Ertan 

Her akşanı 
Memleketln en yüksek sanatkarlarlle blrllkte 

• 

TAKS • M Belediye 

Cağaloğlu Nurut'tlmaniyc cad. No 3f ı 
(Cağa loğlu Eczanesi yanında) 

~~ic~a~b!ı!n!d~a~!g~ü!n~d!e~!3~k~a~ş!e~!a~l!ın~a~b!i!l!lr!.~~I ~e~~566 
, 

1 bahçesinde 
Tanburi FAHRi tarafından Anadolu halle türküleri. Çalıkuşu LOT· 
FlYE tarafından milli oyunlar. Romen muhacirlerinden bir Türk 
genci tarafından ÇJlman Bükreş radyosunda dinlediğimiz SIGAN 

musikisinin bazı eserlerini mutlaka dinleyiniz. Tel: 43703 
-·~················································ 
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Biltiln bu neşemi SEFALIN'e medyunum. 

Yaz günlerini rahat geçirmek isterseniz evinizde muhakkak bir 
kutu SEF ALlN bulundurunuz. 

Eczahanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlarını arayınız. 
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Muayene hanesinde hastalarım her· ~i 

gün saat 16-20 arasında kabul ~~ 
eder. :: a:::-:mm=========--· .,. 

KLRVN doktoru 
Necaetln Atasagu il 
Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul cdeı 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2daı 

muayene parasızdır. 

DOKTO 

Kemal özsan 
üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l el: 41235 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKiM 

Dahiliye M<itehant.61 
Pazardan ba§ka günlerde Oğleden 10nra 

aaat (2,5 tan 6 ya) kadar lstanbulda Divan 
yolunda (104) numaralı bususı kabinesinde 
bastalannı kabul eder. Salı, cumartesi güD 
ıer1 sabah "9,~12" aaaUer1 ha.kikJ fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
2239ıt Kışlık telefon: 21044-

----~~!::seven~~~~~ ~~ .. ! ·-· 1 500 Lf raya 
Satılık Ford Otomobili 
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Cumartesi günleri 
tatil saatlerinden 
sonra fevkalade 
tenezzüh seferi 

Lüks tenezzüh seferlerine tahsis edilen 71 numara 
Önümüzdeki cumartesinden ba§hyarak yazın her cumartesi hoparlör 
tertibatı, elektrik tenviratiyle hazırlanan 71 numaralı vapur, KöP' 
rüden 14,15 te hareketle (Üsküdar), (Bebek), (Anadoluhisar)ı 
(Emirgan), (Yeniköy), (Beykoz), (Büyükdere), (Sanyer)e ui: 
nyacak, Sanyerde yeni açılan . Boğaziçi Canlıbalık lokantası • ıı~ 
görmek ve orada ilk defa görülen yeni Macar orkestrasını dinlenıe 
istiyenlere müsait bir tevakkuf tan sonra Altmkuma gidecektir. 
Altmkumda bir saat kalacak, sonra Boğazın müntehumda bir ce· 
velan yaparak Sanyere gelecek ve 19,30 da aynı iskelelere uğramak 
suretiyle 21,15 te Köprüye dönecektir. 

Mehtabda avdet 
daha geç olacaktır 

Vapurda aekiz san'atkirdan mürekkeb orkestra takmıı oıiil'" 
tehap eserler çalacak ve hoparlörlerle bütün Bogaziçi musiki nJ· 
meleriyle çmlıyacaktır. 

Vapurda dans ebnek istiyenler için hususi yer aynlmıftlt'. • 
(San'atmdaki ihtisuiyle methur lokantacı Bay Pandeli tarafO:. 

dan çok mutedil fiatla mükemmel bir büfe hazırlanmıı olduğUJI 
meraklılara sureti mahsusada bildiririz). 

Mevki farkı yoktur. Gidiş ve dön04' 
bilet ücreti 75 kuruştur. 

Pasolar muteber de~ildir. 
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TUrk Hava Korumu SatınalıJJ1 
Komisyonundan: ;J. 
24. cü tertip piyangosu için 130 bin el planı, 10 bin afiş baatınlacak ve t
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!ik, müsveddelik kağıt ve bir milyon zarf almacaktır. Açık eksiltme ile 12· O/ 
saat 1 S te münakasa yapdacağından istekli olanlann ~artnamesini görıne1' 
Piyango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. (4000) 


