
e 

Gizli ' • harp 
Casusların kovulması için 

lngilteredeki bütün 
41rnanların hareketleri 

tahkik ediliyor 
Memleketi gazelui, şoför ve işçi rollerinde 

Al Alman casusları islilô. elliği anlaşıldı 

l'llanya da Taymis 
~~.habirini çıkarıyor 

lı&dbu kararı logllter l'n ln siy a si bir 
lseye sebep tehl hkl etmesi 

'~r~ rad pek muhtemeldir 
li!;.. ~~h b Yoıu d" 

~ ir havad'. urı akşam, çok .tıe - m iy ice tetkik ctmcğe başlamıştır. 
f~ • ıs ve ..ı · • ,..l . ı;._ • tlci g r~ı. Bu havauıse ıuç Alman gazctccısinin hudut h~ri-

·~lttı enedenb · Ve had crı 1ngilt-::rey"' ci edilmeleri kararı bu tahkikat so -
~r ~~ . . "'e ~ Örlük v • çama~ı :;ılık . ııunda verilmiştır. 

c ~lc1tıcrıe = huna benzer müte- Diğer taraftan, Londradaki Alnan 
)' lıreıı, d·~ ugraşarak İngiliz f'V - elrilig·i büyük 'bir asabiyet içinded!r ve 
ı loı ı6er tarar ::ı "tut Ytteıin tan da Alr.nn - bir çok kimseler, alelacele, İngiltereyi 
~;·trcdc 1°'-- e ıncnsup oldu" ta \ıı~r ltı ""illet eO ~ terketmcğe ha:ı:ırlanmaktatlırlar. 
~~ 'Y.tnınd en bir çok Al -
ti1ııı ~duğu tl\~d~cniş bir casua ~e- Çıkarı l acak Alman gazetecileri 'ti....' 'çin Skotıa d na çıkanlmıştır. Diğer taraftan bugüne kadar tngil -
. ~t\t\ 1:ı~tek ~u Y.arcl--hümmalı .bir terede çalışmr:.kta ola.n üç Alman ga-
' \\'iııb ~b 11\c ciddt surette zete muhabirinin, hudut dışına çıkan • 

tleııdi•;eA İngilterodc bu!u • lacağı malCır ır. Dahiliye nezareti bı· 
gı 1 

(Devamı 4 ünafidc) 

'i'\Qu~ temizlemek i~in 
~~rır:re hükQmeti ve lngiliz do
. ası teşebbüslere girişiyor 

(Yazısı ~ vnciide. ) 

IOöırt sataırBa : 

Belediyeden 10.000 
kişinin lstedlğ1 şey ••• 

Az para sarf.ederek veya hiç para 
sarfetmiyercl.. eğlenmek ve gezmek 
isteyenlerin fİttikleri tek yer k~Hı: 

Rami.. " 
Kağrtane kalktıktan ve Alemdağı 

lüks yer ohluktan sonra Rami fakir 
halkın biricik mesiresidir ve tam 
10.000 nüfuslu bir semttir. 

Evvelden buraya 9 otobüs i§lerdi. 
Bunların saym ine ine üçe indi. Son 

günlerde bunlardan bir tanesinin de 
Maçka - Beyazıt arasın.da çalışt n l • 
dığını öğrendik. Demek ki bu mesireyi 
lstanbula bağhyan nakil vasıtası yal -
nız iki otobüsten ibaret. 

Belediye bu işin bir çaresine beık -
malıdır. Şehir içinde otobüs işletmek 
iyi bir fikirdir, fakat Rami gibi semt -
lere işliyen ctrabalardan fayri aral.'IJar 
kullanmak şartiyle. 

Geçen pazar gUnii Ramide bulı~'1an 
tar gece yarısından sonra saat bir~ ka· 

dar nakil vasıtası beklemiş ve nih:..yet 
yaşlı kadınları ve kü~:lk çocuklart ile 
aileler yaya olarak evlerine dönmiiş -
\erdir. Tekrar ediyoruz: 

Belediye bu işin bir çaresine ba!cma
lıdır. 

HABER 

Nafıa Vekili 
Bu sabah geldi 

lsveç ve Almanya seyahatinden 
memnun döndüğünü söylüyor 

Bir aya yakın bir m:iddettenbeti İs
veç ve Almanyada tetkik seyahati yap
makta olan Nafia Vekilimiz Ali Çetin 
kaya bu sabah ekspresle ve berab.!rin
de refikası, kızı ile maiyeti ol<lı:ğu 
halde dönmüıtür. 

Nafia Vekilimiz, istasyonda vali \·e
kili ve emniyet umum müdürü Şi!krü, 
vali muavini Hikiai, parti merkez lı ey
etinden Cevdet Kerim İncedayı. Al -
man ve İsveç elçi1eri ile konsofoslan 
ve refikaları ve daha bir çok zev.ıt ta
rafından kar§tlanmıştır. 

Vekil trenden inince karşılayanların 
ellerini sıkmış ve bundan sonra, A\-nan 
sefiri ve refikasiyle kar~ılaşarak ~r.la
rın beyanı hoş amedi etmesine şu mu
kabelede bulunmuştur : 

"- Memleketinizden fevkalade iyi 
(Devamı 4 üncUde) 

. 
Ali Çctinkaya istasyonda 

Çin de 
ordu 

müstevli 
ilerliyor 

Japonların Çindeki tahşidatı 
250 bin kişiyi buldu 

ŞaQghay, JO {A. A.) - Çin maha
filinde beyan edildiğine göre, Çinin 
fazla beklcmcğe/ tahammUlil yoktur. 
Ve Japon teklifinde müsbet olarak ne 
gibi bir esas mevcud olduğunu derhal 
öğrenmesi lazımdır. 

Mahalli gazetelr, Japonyanm vakıt 
kazanmak ve vukuatın inkişaflarını 

Mayo: ao 

beklemek ve bu esnada şimali Çindeki 
vazi~·etini tarsin etmek arzsuna kapıl. 
dJğı takdird~ aldanacağını, çünkü Çin 

hükumetinin böyle bir vaziyetin deva
mına müsaade etmiyeceğini yazmak • 
tadırlar. 

Japonya 8 temmuz tarihinden son. 
(Devamı 4 üncilde) 

4 0 
Aırtnst 

maycOaıroını 

aıruyor 



2 HABER - J\Jipm 

1Jış .Süµı.sa: 1 1 Hô.diseler ve müşahedeler... 1 
Arap, Yah~di, Filistin,! Tramvaylarda kadın-

Bız, lngılt.ere ve lara yer vermeliyiz 
Akdenız ... vazan: suphı NUli ileri 

Eski zamanda tramvaylarda ve sa. hepimizin bir borcu olduğunu unut. 

vazan: Şehip Gilndüz ;r nakil vasıtalarında kadınların yeri mamalıyız, I<"'!Lkat her nedense unutu. 
ayrıy.'ı Ye hatta bir de ~rde vardı. yoruz işte ... 

F iLtSTİN meselesinin ehemmiye
ti hergün bir parça daha artı

yor. i sviçrede bir taraftan Milletler 
cemiyeti manda komisyonunda ve bir 
taraftan da milliyetperver Yah udiler 
kongresinde cereyan eden miıza kerelc r 
A~enizin bu kıyılarında tekrar ~.-nlı 

hadiselere ıahit olacagımızı tahmi •c: 

müsaittir. 
On yedi yıldanberi devam eden F 1 • 

tin kargaşalıklarının bu g :Uişle on ye :i 
yıl daha devam etmemesi için ortada 
hiçbir sebeb yoktur. Kavgaların şiddet 
lencceğini, dütmanhklarm artacağını 
daha birçok Yahudi ve Arap kanı aka 
cağını ihsas eden iprctlcr ise bilakis 
çoğalmaktadır. 

Mesele malumdur ama bir daha hatır 
latalım: 

"Umumi harpte müttefik avlamak 
için insan denizlerine attığı oltalara 
her balığa ıöre yem takını§ olan İngil
tere, "tam iıtildil,, vaadederck Filistin. 
1i Anbı kazandığı gibi gene "tam istik
lllli bir Yahudi vatanı,, vaadederek si
oniste teıkilitmı ( 1) kendi tarafına çek 
mitti. 

Allcnbi kumandanııridaki İngiliz or
dusunun çölü geçebilmesinde Gazzeler 
de muvaffak olabilmesinde, Kudüsü 
zaptedebilmeaindc gerek bu Arabam ve 
gerek bu Yahudi tetkilitının büyük yar 
dımlan !dokunduğu bugün hiç kimHnin 
itiraz edemediği bir hakilCattir. 

Filistinli Arap, devesini, Sam rU.zglr 
larını, çölün esrarını ve Ccnbiycsini o 
zamanki İngiliz idealine katmış ve Ya. 
hudi, dünyanın bütün bankalarını, dün
yanın her köşesindeki gözlerini, kulak
l~~ını ve bazirganlığmı,gizli ve açık po
lıtıka teşkilatlar üzcrin~ki nüfuzunu 
müt~efik devletler umumi karargihr 
cmrme sokmuştu. Bugün Filistinli A
rap "bütün Filistinin kendisine verilme 
ıini .. isterken, nasıl yüksek bir sesle. 
"- Ben cenbiyemlc Türk esirlerini~ 

karınlarını defip barsaklannı sağarak 
altın aradım.,, 

Diyebilirse Filistinli Yahudi de müs: 
takil bir Yahudi devleti için ayni toprak 
lardan bir vatan temin etmek isterken 
ayni derecede yüksek bir sesle: 

" B .- en Şam otellerinde, Beyrut ev. 
lerındc Kudüsün dar sokaklarmlda Türk 
ordusunun harp sırlarını öğrenmek için 
Madam Sara gibi güzel kaldınlan mı fe 
da ettim. Müttefik devletlerin cephe 
gerilerinde ihtikarlar yaptım ve itilir, 
devletlerinin her dahili istikrazına ka
ıalarıının altınlarını akıttım., , 

. Diyebilir. V c İngiltrc ne o Filistinli 
:A.raba, ne bu Filistinli Yahudi ye "sus! .. 
d~yemcz, zira her ikisine de bugün milli 
bırer program halinde karşısına diktik. 
l~ri 'dilekleri bizzat kendisi vaadetmit
tır. 

IKl DÜŞMAN 
Flis fin Arublarımn Lideri ılliifti Hacı 
Eminclhi.Uıeyiıı tlc yahudi tc§k'ilô.tı 

Reisi Wci:;111a •m 
2 - Yahudı vatanı en kısa zamanda. 

2 milyon Yahudi gencine iş temin ede 
bilecek bir hale yükselmeli . 

Filistin müftüsünun Arap alemi adt· 
nı verdiği ve yüz milyonluk bir insan 
yığını halinde göze vurmak istediği mu 
hit Yahudilerin bu arzusuna zıt bir ecre 
van içindedir. Filistin müftüsünün na
sıl bir hesap ile nüfusunu yüz milyona 
cıkardığı pek anlaıılamıyan bu ilcmdc, 
Filistin - Maverayı Erdün ve Suriyc
den mürekkep bir xonfederasyon vücu. 
de getirmek ve bu konfederasyonun ba 
şına hiıkürridar ııfatiyle Erdlin Emiri 
Abdullahı kondurmak arzusu gün geç· 
tikçe kuvvetlenmektedir. Muhtelif Arap 
devletlerini bu §ekle temayül ettiren 
aebclıler §öylece sıralanabilir: 

1 - Arap milletleri arasında iş birliği 
kurmak istiyenlerin Türkiye hudutların 
dan Hind denizine kadar olan sahayı 
bütün kargaplıklaıidan temizlemek ar
zusunu gütmeleri, 

2 - Suudiyc, !rak, Erdün ve Mısır 
gibi kimi Arap olan ve kimi Araplık id 
diasında bulunan devletlerin hep krallık 
ile idJre edilmekte olmaları ve bu kral 
lıkların Arak alcı.Ü ortasıt1da bir kısım 
halkın daha ileri bir rejimle idaresini 
kendi ıç siyasalarına uygun görmeme

Sonra bir polis müdürü büyük b ır te- Bir kusurwnuz daha var, o da gü. 
<:cdclüd eseri olarak kemali cesaretle Zel ve genç kadın oldu mu hemen yeri
bir emir verdi ve perde kaldırıldı. Ar· mizi veriyoruz da, çirkin veya ihtiyar
lık kadın erkek bir arada seyahat e. lara. karşı hürmetsizlikde bir mahzur 
dcbiliyorlaı dı. l'' akat yine mesela görmüyoruz. Bu güzellik ve çirkinlik 
tı a nıvayların ön iki sırası kadınlara meselesi artık ortadan kalkmalıdır. 
ayrılmı§ bulunuyordu. Kadın kadındır, hürmet hUrmcttir .. 

Daha sonra başka bir emirle artık Fakat işte halkımız bu nazik nokta: 
kadınlara mahsus bır yer ayrılmak. lara. riayet etmiyor. İhtiyar erkeklere 1 
tan vazgeçildi ve herkes kemali mü. de ayni muamele ediliyor. Onlara da 
savatla istediği yere oturmak hakkı- yer verilmiyor. Bu da doğru değildir. 
na ma lik oldu. Bugün bu rejimdeyiz. Binaenaleyh mademki halkımız ka • 
Fakat bunun da fenalığı olduğunu her dınlara ve ihtiyar erkeklere nakil va. 
gün gördiiğiimüz için yeni bir resmi sıta.larında ve ezcümle tramvaylarda 
emrin daha verilmesi zamanı gelmiş- ve tünelde yer vermiyor ve mademki 
tir kanaatindeyiz. hükumetin halka doğru yolu göster • 

Mesele şudur : mek hakkını kabul ediyoruz, o halde 
Müsavat var diye artık kadınlara yapılacak bir tek şey kalıyor: beledi

lramvaylarda yer verilmiyor ve biça. yenin ve polisin halka gayet şiddetli 
reler ayakta kalıyorlar. Kadınları da emirler vermesi ve bu emirlerini mille. 
erkekler gibi kısımlara ayırmak ge • madiyen tatbik ettirmesi ve hatta e. 
rektir. Mesela haydi bir genç kıza ye. mirlere riayet ctmiyenleri derhal ce. 
rimizi vermiyelim, çünkü biz ondan zalandırmasıdır. 
daha yaşlıyız. Fakat ihtiyar kadınla- Verilecek emir şöyle kat'i ve sarih 
n ayakta bırakmak doğru değildir. olmalıdır: (EV\'ela kadınlar oturacak 

Daha f enuı da var. Gebe veyahut ve ondan sonra yer kalırsa erkekler 
da kucağında ~oeuğu olan kadınlar da oturacak, yani hiçbir kadın ayakta. 
ayakta bırakılıyor. lşte asıl bu gibile- kalmıyacaktır. Tabii bundan genç kız 
re acımak , hürmet etmek, yer vermek lar müstesnadır. Ayni zamanda da ih-

ausuı*ia gösterdikleri aciz,,dir. 
Bu aczin manasını ve İngiliz gözüyle 

hadisenin nasıl tetkik edilmekte oldu
ğunu şöyle tefsir ve ifade edenler var: 

"İngiltere iktisadi inkiıaflan için ge
ni§ kredilere ihtiyacı olan insan yığın. 

larının ortasında, iıtediği anda, istcldiği 
kadar sermaye tedarik edebilecek ve bu 
sermaye sayesinde muhitinde siyasi ve 
iktisadi büyük bir nüfuz sahibi olacak 
bir devletin teıekklilünj istemiyor.Hal. 
buk't-Yali~r'ı verdifl \izden de 
cayidttt tlfetnlyo .Tınaenaleyh Ya'1iu<ti 
lcrin kısmen lehinde hareket eder gibi 
gözükerek elaltından civardaki Arap 
hükOmeleri tahrik ediyor .. 

Siyasette herıey olagandır. Fakat 
bu tahrikatta Akdenizdc ve yakın ıark 
ta İngiltereye aleyhtar olan devletlerin 

tiyar erkeklere hemen yer verilecek
tir.) İşte bu kadar ... 

Bu suretle hem kadınlara ve ihti • 
yarlara karşı vazifemizi yapmış olur. 
duk, ve hem de halka içtimai bir ter. 
biye dersi verirdik. Bir kısım halkın 
böyle içtimai terbiye almasına. lüzum 
vardır. Mesela yollara tükürmek, ab
dest bozmak. yemiş kabuğu veya. ka
ğıt ve saire atmak gibi veyahut yol. 
larda kavga etmek, yüksek sesle ko • 
nuşmak, laubali hareketlerde bulun
mak, kadınlara takılmak ve saire ve 
yahut gramofon veYa. tadyolarını a
çıkta veya açık pencerelerde işletip 

herkesin rahatını bozmak ve ortaya 
muhtelif havaların birleşmesiyle (ka. 
kofonik) bir gürültü vermek gibi... 

3 - Dostumuz ve müttefikimiz ira- parmağı olmadığı iltftlia cdilcmcı:. Bütün 
kın, kendisini ve Musul petrollerini Ak- hadiseler ve zıt menfaatler, entrikalar 

leri. 

Hasılı içtimai terbiye meselelerinde 
ferdin hürriyeti başıboş bir surette 
serbest bırakılamaz ve hükumet küt. 
lenin ve halkın hürriyetini, terbiyesi. 
ni ve rahatını temin etmek için her 
türlü tedbiri almakta haklıdır. 

denize ulaıtıran yollar üzerindeki cmni k a r Ş ı • ı n ld a bitaraf, hissi ve 
yetsizlikten zarar görmesi ve bu emni- insani dütüncelerin Yahudilere "mu. 
yetin İrak kralına yakın akraba olan bir ka-ddes kitapları bir tapu gibi göstere-
hükümdarın idaresi altında ldaba iyi bir rek bak iddia edebilecekleri topraklar. 
surette teeaaüs edebileceğine inanması. da., bir vatan vcrilme11ini doğru bulma. 
Milletler cemiyetindeki Irak daimi mu- masına imkan yoktur. Fakat Yahudi 
rahhasının Filistini taksim projesini pro lere bir vatan parçası vereceğiz diye 
testo etmesinin sebebi budur. Akdcnizin cenubu !arki kıyılarını ala-

4 - Süven kapılarında, disiplinsiz bildiğine bulandırmak lda §Uphcsiz doğ-
b!r halk yığını bulunmasından Mısır dit ru değildir. Bu iş günden güne dallanıp 
sıyasasırun çektiği ıstırap . budaklanıyor ve Akdenizin biiyük rne. 

5 - Vesaire .. vesaire.. ııelelcrindcn biri halin~ alıyor. 
Yahudi alemi dünyanın birçok yerle. Birkaç gün evvel müftü silahla teh-

rinde gün geçtikçe artan Yahudi düt- dit ediyordu. Dün ide tsviçrcden gelen 

Fakat i3 verilen emirlerin mütema
diyen tatbik cttirilmesindedir. Yoksa 
bundan üç dört ay evvel verilen ve 
şimdi yeniden tatbik edıleceği söyle
nen "sağdan yürümek" emri gibi ol. 
mamalıdır. Ne güzel bir şeydi o. Dün. 
yanın her medeni memleketinde öyle. 
dir; sağdan yürünür: yalnız lngilte
rede soldan... Bizde ise hem sağdan 

ve hem soldan yUrllndüğU için intizam 
sızlık oluyor. O emir iyi idi, fakat o 
emrin ciddi bir surette takip ve tatbik 
ettirilmemeııi pek fena oldu. 

Suphi Nuri I LE RI 
manlığı karşısında nihayet kat'i surette telgraflar ıioniste kongresinin silahtan 

Filistin meıelesi yedi bakımdan mil- b b h · ~ ir Yahudi vatanı kurmağa karar ver- a scttıgini bize haber verdi. Faraza 
talca mcvzuudur: k nıiı bulunuyor. Son beş yıl içinde bu a. ongre reisi Ussişkinin §U sözlerine ba ................. ·--· .. ····-· .. ··--·-....... , 

1 - Filistinli Arap gözüyle. lemde evveli metruk bir çiftlik muamc- kınız: Pek yak onda : 
2 - Filistinli Yahudi gözüyle, lesini görmü§ olan Yahudi vatanına kar "- Yahudi milleti müstakil devlet y • 
3-Arap alemi gözüyle, k k .. ENi 'f°FHIK AMIZ ı= sı dehşetli bir alaka belirmiştir. Şimdi .urma umitlerinden vazgeçmiyecek- ~ l" 

4 - Yahudi alemi gözüyle, bütün Yahudilik her ne bahasına olursa ~ ı r. Vatanımız üzerindeki haklaıımızı Başı ıyor 
5 - İngilterenin gözüyle, 1 d o sun Filiııtinde müstakil bir devlet kur ıcap e erse silahla müdafaa edeceöiz. H : 
6 - Menfaatleri tngilterenin menfa. k H d .. aya tmın 1 

ma ve orada tutunabilmek idealine sarıl arp e cceğiz ve yeneceğiz. Zaten biz i 
atlcrine ayları olan devletlerin gözüy- B Vah d' d ı · · ı mıştır. u alemi Filistin müftüsünün l~ ı ev etının ana vatanımızın yal- 1 

le, yüz milyon Arap,. diye sayılandırdı nız bır parçası üzerinde teşekkülüne da ! Erk egv i 1 

1 - Milletlerin ınilli haklarını elde ğ ı alemden daha az kuvvetli sanmak bü hi taraftar değiliz . ., İ i 
etmelerini istiyen tamamilc bitaraf ve k h B ·· l ı • N /ı/ d ( TT... N ... ) • yıı ata olur. Zira bu Yahudilik alemi- u soz er brani diliyle söylenmiştir. .i 8 e en: r 8 • U İ. 

lO 'AGUSTOS.-

Kahve 
F RANSIZ syın~ll• 

gözleri içlerine çeVX: 
nız orada geçenleri seyirle 
dış alemle pek ali.kadar 
sanlardı. Heınen hepsi kah 
de yaşarlarmış. O kadar ki 
nın tarihini yazarken b 
kahvehane adını verınek k• 

Kahvehane hayatının ne 
bundan çıkarabiliriz: her 
hazan buyiik, bazan küçilk 
balık vardır, fakat orada b 
nız, yapayalnızdır. Ora.da 
seyi gerçekten tanıınas. N 
rakhsı olduğunu bildiğiJlİSı 
kendisile tavla oynadığını 
kimdir? 'nc iş görür? Belki 
bilmezsiniz. Onu kahveden 
yerde, sokakta, işi baŞ~ 
bir tuhaf olursunuz: detnek 
kahvede rasgelinen bir ba 
yalet değilmiş! demek onUJl 
niyeti varmııj! Fakat her 
karşılaşıp selamlaştığınız. 
atlerce konuştuğunuz o ad 
ka.kta veya işi başında k 
konuşacak hiç bir şeyiniz yo 
vedeki mevzularmlZI a.ÇJYl 
olmıyacağını hissedersiniz. 
r i değildir. Ya. ne yapaca 
havadan, yağmurlardan 
ra susarsınız; tekrar ıtah 
şuncıya kadar ondan sıkd 
ta düşman kesilirsiniz. 

Kahve hayatlarını, evle 
etmeği, kendilerine dost. 
meği bilmiyenlerin. haBIIJ 
kaçanların yeridir. arada 
kıntılarmı. 8İfa bulmaz 
nı avutacak bir hava, t 
şettiği ahbablar buiurlat· 
işler: b irer hayalet gibi ~· 
çehreler arasında kendiler• 
ka bir hayat tasavvur ed 
lemlerinin birer vehim ve 
tıradan ibaret olan kederle 
lerini birer tesbih gibi çe 
kahvehane - afyona. es 
etsin etmesin • bir afyonh 
rarhanedir. Geniş. canılı 
den sokağın kalabalılt 
bile : cünl@ onlar da h&Y' 
gibi gösterirler. 
Nedım: "Meyhane muk 

ta.~radan amma • Bir baŞk& 
ka letafet var içinde., di 
dan dumana boğulmuş. k 
nen kahvehanelerde de o 
tafet vardır: zayıf inssnl 
tan kaçabildikleri zaınan 
ferah ... 

Kahvehaneye bir dil~ 
oradan kurtulabilir mi? 
rniyorum. Avutan şeyler 
mak istenilir mi ? NuruJlah 

B. M. Ali'ye - Hugo'nUP 
sinde gördüğünüz "caeter 
ilh., v. 11. manasına gelesi 
mamı değil mi., ManZU 
sını kopya edip gönd · 
tar olurum; belki mana 
da kabil oiur. - N. A. 

Macar naibi A 
yaya gldlf 

Viyana, 10 (A. A.) _,,. 

hükCimeti northy, 12 "' 
A vusturyaya gelecektir• 

Müşarünileyh, Avust . U 
buru Miklas'ı Woerth göl 
ki.in Veldende ziyaret ed 
Ağustosta Budape§teY8 d 

tamamile insani devletlerin gözüyle. · ı ·1 Yah d' d l · 
F
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Bclcdiye>ıiıı bir kısınıııı otomobil nıc zrırlı1ı, bir k:s111111ı rv·ı frınıirlıaıu:ı olarak kf171fodığı oodde11in berbat maıı::ara. 
:mıdmı lıirlwr; göriiııii1 ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Belediye böyle yaparsa 
başkaları ne yapmaz ! 

Fatihte koca bir caddeyi, otomobil mezarhğı ve 
tamirhane haline koyan Belediyeye 

kim ceza yazsın ! 

Geçen gün uzun bir mektup aldım. 
Aşağıda hemen hemen aynen okuya • 
cağımz bu mektup, öyle haklı §İkayet
lrele dolu idi ki, tam üc; kere okudum 
ve sonra ilk fınatta, mevzuubahs yola 

gitmeğe karar verdim. 
Aradan henüz bir gün -geçmİ§ti. Bu 

sefer, genç bir deniz subayı matbaada 
ziyaretime geldi. Garip tesadüf kenldi
disi de ayni mahallede otururmuş, ha. 
na, hemen hemen mektupta yazılı 

olan dertleri yana yakıla tekrar anlattı. 
Bakın bu mektupta neler yazıyor: 
Sayın bay hab:rci; 
Lütfen bir ~ün bizim mahalleye ge 

lip geziniz. 
Geliniz de halkın sıhhat ve rahati ile 

meşgul olmak, şehrin temizliğine iti
na etmek vazifesiyle müke!ld buluırnn 
belediyenin yaptıklarını gözlerinizle gö

rün: 
Sayın ~,n, lstanbul o. ;-1.aklarmm 

tarh ve tanzimine bir nümune olmak 
üzere Çırçırhar'ikinden sonra 1325 se 
nesinde 9 - 15 - 30 metroluk olmak ü 
zere tanzim kılınan caddelerimiz 26, 27 
snedenberi ne b:r tamir görmü~ ve ne 
de de bclediyenln ufak bir atfı nazarı 

bahtiyarlığına uğramıştır. Milyonlar 
sarfiyle vücuda getirilen ve istanbula 
nümune itihaz edilen caddelerimizde 
yaya kaldırımı ile 30 metrolulukların 
ortasındaki bahçe şeklindeki parçalar, 
sanki bedii bir manzara için değil, bü 
tün vatanl::laşları sakat etmek için kas 
ten bu hale gelmesine sebebiyet veril. 
m.iş birer tehlike kaynağ~dır. 

Bundan başka zannederim birinci 
sınıf caddelerde her ne suretle olursa 
olsun hiç bir atölye yapılamiyacağı da 
belediye talimatnamesinde musarrah 
iken itfaiye garajının yanında ve 30 
metrelik cadde üzerinde belediyenin o
tomobil tamirhanesi mevcuttur ki, bu 
tamirhanenin değil birinci sınıf; cadde
~e hatta en hücra bir sokakta bulunmaı 
sı bile doğru olamaz. 

Ufak bir dikkatsizliğe karşı derhal 
ceza makbuzu kesen belddiye, vatan 
daşlar kadar kendi talimatnamesine 
hürmet etmiye mecbur değil midir. 

30 metrelik caddeyi üc; methal ile 
bölen su kemerinin iki gözünü adeta 
otomobil mezarlığı haline sokarak ta 
mir edilecek köhne ve hurda otomobil 
terle mezkur methdleri garaj şeklinde 
birer sığınak olarak kullanması kadar 
nümunei garabet görülmü~ müdür? 

Belediye bu 30 metrelik caddenin 
üçte' ikisini bu suretle vatandaşlardan 
gasbederek üçte birini mürur ve ubura 
bırakmasını talimatnamesinin hangi 
maddesi ile kabili telif bulmuştur. Bil 
hassa bir aydanberi c;öp otomobilleri 
nin depolarını havi kazanların sokak 
ortasınlda perçin ediımesi. bütün ku]ak 
tarın samia kuvvetini mahvetmiye kafi 
gelecek tahammülfersa bir icraat nümu 
nesidir, Burası kalafat yeri mi? Yoksa 
tersane havuzları mı? On metre karşı 
ımıda muhtelif apartmanlarda oturan 
halkın istirahat ve huzurunu selbetmek 
belediye talimatındanmı dır? Rütün ci 
var sükkanının huzur ve rahati beledi 

yenin oyunca~ı mrdır? 
Bundan ba,ka bu tamirhane belası 

v azan: Haberci 

.'.J 
.......... ~ . !J 

Belediyeııin cadde ortasmd<r.ki tamirhanesi! 

OtonwbiZ m-0zarlığuıdaki fakelet 
otomobiZlerdeıı birisi! .. 

mn yanırılda hayvan hastanesi vardır, . 
ki bu da başlı başına bir azim felakettir. 
Gece sıcaktan bunalan halk gübre koku 
sundan pencere açmak ve bir temiz ha 
va teneffüs etmek saadetinden mah 

rumdurlar. insanlara mahsus hastaneler 

bile mümkün olduğu kadar şehirden 
uzaklaştırıldığı halde civarı bir çok in 
san ile muhat mahalle ortasında böyle 
bir hayvan hastanesi bulunmasını man

tık kabul eder mi? 

Maamafih buraya kadar belediyeden 
şikayet ettik. Biraz da o nispetten belki 
daha fazla olan itfaiyeden bahsedelim. 

Bir vakitler askeri bir idare olan it 
faiye teşkilatı askerlik icabı olarak her 
harekatını boru ile temin eklerdi. Fakat 
askeri idare olmryan bu te~kilatın, bü
tün mahalleli derin bir istirahatte ve ha 
husus çocuk. hasta ölüm, ve hatta do 
ğum gibi hadisat varit iken böyle gece 
nin her hangi bir saatinde borazan acı 
acı bağırtmak doğru mudur ? 

Itfaiyc>nin hiç hoı=a ~ilmiyen işlt'. 
rindPn b:risi de şudur: 

Geniş caddenin orta yerinde yapıl. 
mış olan bahçenin tıtm göbeğine 10 
metrelik bir sırık dikilmiştir. Yangın 
dönüşü ıslak hortumları kurutmak i. 

çin bu sırıklara asarlar. O zaman 
manzaranın çirkinliğini artık siz dü. 
şünün.,, 

Okuyucumuz mektubuna daha bir
c;ok şeyler yazdıktan sonra bitiriyor. 
du. 

Dün f ohoğrafçı arkadaşla beraber 
Fatihe yollandık. 

Şehzadebaşmı geçtikten sonra, it
f aiyo garajına giden geniş caddeye 
saptık. Geniş yolun bir tarafında mun 
tazam evler, bir tarafında Fatih par. 
kt vardı. Her taraf tertemizdi, O ka. 
dar ki, arkadaşıma: 

- Buradan neye şikayet ettiler, di. 
ye soracaktım. 

Fakat buna vakit kalmadı. 1tf aiye 
müdürlüğü binasının her tarafı terte. 
miz binasını beş on adım geçip su ke
merlerine yaklaşır yaklaşmaz, inanıl. 
nıaz bir manzarayla karşıla.stık. Bu
rası hakiki bir mezbele, daha doğru. 
su, pis bir otomobil mezarlığı idi. 

Evet, yolun kenarına atılmış eski 
çamurluk parçalarına, hurda karose. 
t'ilere, hepsi yamrı yumru olmuş işe 
yaramaz muhtelif aksama bakıp bu • 
raya mezarlık dedim. Fakat yamlını. 
eım ... 

Burası, ayni zamanda atölye vazi
fesini de görüyor. Yepyeni kamyon. 
lar, eskimeye yüz tutmuş kamyonet -
Jer, çöp otomobilleri hep sıra sıra di. 

zilmişler ... Onların biraz ötesinde, ga. 
raj kapısının tam kan:ıısma isabet e. 
den yayakaldırımda resimde de göre. 
ceğiniz gibi, kömür ocaklariyle, örs
leriyle, tezgahlariyle mükemmel bir 
tamirhane kurulmuş! Yolu tamamen 
kapıyan bu kalabalığın arasından ge. 
çcbilir de, su kemerlerinin bulunduğu 
istikamete doğru biraz ilerlerseniz, o 
zaman daha garib bir manzarayla 
karşılaşrrsınız. 

Motörü sökülmüş, camları, döşeme
leri alınmı3, yani tam manasiyle is. 
kelet haline gelmiş bir alay otomobil 
burada yamrı yumru dizilmi"'lcrdir. 
Bu inanılmaz manzaraların mütcma -
diyen resmini alan arkadaşım, niha. 
yet işini bitirip yanıma geldi, 

- Sokakları temiz tutmuyorsunu, 
caddeyi fuzuli işgal ediyorsunuz ve 
ilah ... gibi seooblerle halka cc?ıı. yazan 
belediyeye acaba kim ecza v~recck? 

Dedi ve koluma girdi. Su kemerle. 

3 
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CUMHURIYET'te: 

Harbi bitirmek için harpJ 
BUyUk Harp, arlk tarıhe mal olmuştur. 

Bu harbe l§tlrak eden büyük rlevlE"tlerln 
Jıtpsl, kUç\lk devlr.Uerın de bir kısmı, eıı f 

ilendi ıhttraıılarını lemin için ısilA.hıt 8arıL 

mıı;ılıtrdır. B u arada. Japonya dR, Almanla. 

rı Çlngtaodan atıp kendisi oraya yerleıımek 
Almanynnın Çlndcki siyasi va.zlyetinl ve Çin 
plyaısruımdııkl ikUsadl durumunu yıkıp yeri. 

ne Japon nüfuzunu ikame etmek, yani Çin 
piyasasını ele geçirmek, ve nihayet, Okye.. 
nusyada Alman mUstemlekc!l olan bazı arla. 

!ara konmak gibi menfaat kaygularlle harP. 
kete gt"JrnlşU. Bunlar, bug'Un artık, kimsenin 
inkAr cdcmlyeccc~ı. kabul veya tnka.rmdın 
zarar ve fayda gclmiycceck olan tarihi ha.. 

klkallerd.lr. Aradan 23 yıl geçtiği halde, ;;e. 
ne Jap,,nyanın Asyo. sulh!! için silAha sarıl. 
clığını ve dUnya sulhu davuı yoluna h&rbet. 

tıginl r;bylemek, pek acemice bJr propagan_ 
dadır. Hem efendim, "ıulhu muhafaza için 

har bel tik,. sözÜılun manıuıı var mı'! Sulhu 
muhafaza için harb olur mu biç! 

Japonyanın, bugtln de Çine wdınrk".n 

ayni tekerlemeleri tckrarladığmı görtlyoru:ı. 

Tokyodan gelen propa.agnda telgrafları hep. 

Sorsalar ma#dunınu gadd&r, kendin gösterir 
mısram& uygundur. Japonların bugUn içln, 
kendilerini haklı gö~rmcğe çalı§malarmı, 
"resmi ve mecburi yalıı.nlar., nevinden adde. 

dip haydi hof görellm ama, Japonyanm, n 
l!ene e\•yeJ, ancak ve yalnız Asya \'e dUnya 
ııulhunu temin gibi CazlletkAr blr maksatla 
Almanyanın gırtlağına sanlmıİ oldu~na, 
Nipon ıı.dalarmda bile inanacak ııafdil kal. 
mamı,tır .. arlık! 

1 
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( Ab-idiıı Daver) 

TAN' da 

Be' sena kendini 
unutan adam 

Avrupa gazeteleri Fransada Alsaslı 
bir adamın beş sene ilk ve asıl hüviyetin 
den ayrıldıktan sonra kendine gelip eı;ki 
is~ni ve hüviyetini kazandığını haber 
ven yor. 

Bu gazetelere göre bu adam blrgUn (Meç\ 
şehrindeki evindtn çıkmııı. bir daha dönme_ 
mlş .. O arada ismi değlşml§, mesleği değiş. 
mi§, hüviyeti değlşml§ fakat birdenbire bıı 

uyanık uykudan bizar olup eski bUvlyethıl 
hatırlamış. 

Gerçi ilk vehlede \"Aka in.sana. garip gell. 
yor. IAkin bunun ba§ka turlUsU bizde her. 
g{ln gör\llen §Cylerdcndlr. 

Ben on senedir görmcdiğtm arkad~ları. 

ma tesadU! etUğ!m zaman onlardan bir ço. 
ğunun hakikaten lçtlmal hUvlyetıertni h11-
t.Jrlatmıyacnk kadar değişmiş olduklarını 

görUyor ve §8.§tyorum. 

Gerçi ta.biat dalma teceddUde, dalma dl'. 
~ııikllğc doğnı ~den ve kanunlarını hro 
böyle deği§lkllğln esaslarına dayanan bl

0

r 
kuvvetUr, ama bilhassa lnn.nlrda bu dc~i. 

§!klik hele karaktere sirayet edecek oluna 
hoş veya nahoıı olması oöyle dursun, cidden 
yndırganıyor. 

İnsan on ııene evvel §11 tarzd& görüşUi~U 
arkad8.§lyle bugUn gene ayni tarzda yaren. 
llğe b8.§larken falaosunun farkına varıp lr. 
kili yor. 

İ§in insanı afallatan tarafı şudur Ki: eski 
~uurundıın ayrılıp beş sene hUviyetınl unu. 
tan adam sonradan eski hüviyetine dönebll. 
dlğl halde bu benim anlattıklarım bne bile 
ayrıldıklan eski hUvlycUerinl hiç derhatır 

etmezler veya etmek istemezler. 
(B. Felek) 

AKŞAM'da: 

Çlnde son vaziyet 
Japonya 1932 de Şangbaya yaptığı hare. · 

keti bu defae tekrar etmek istemiyor. Bunun 
için Orta Çlnde HankO\da bulunan lmtıyaT
lı noktadaki ta.bıta ve kuvvetini geri çekti. 
ği gibi Nankinden de tatıaaamı geri almış. 
tır. Kanton ve diğer Cenubt Çin şehirlerinde 
ki Japon taba&Sı da geri çekilmektedir. Çin. 

le bir harp vukuunda Japon karakol geml•s 
rl Orta ve cenubt Çin 6!'.hlllerlnl &bloka ede. 
cecktir. Donanmanın kUlll kısmı ise ArnerL 
kanın yahut diğer devletlerin mUdahalel!lin':! 
mani olmak için açık cıenlzde harbe hnzır 

olacaktır. -...,...,- (F. Kazan) 

Topkapı dışarısında 
çam ormanı 

Haber aldığımıza göre yakında Topka· 
pı dışarısında mühim bazı yenilikler 
ve imar işleri göze çarpacaktır. Ezdm 
le o civardaki geniş sahalara Beykozdaki 
belediye fidanlğından getirilecek bin 

lcrce çam fidanı dikilerek Topkapt dı
şarısında oldukça mtihim bir çam orma 
nı meydana getirilecektir • 

rini geçerek, bu karmakarışık yerden 
uzaklaştrk. 

HABERCt 
l' ARINA : Kırk~şmıS ma1ıallcsi .. 



(B~ tarafı 1 incide) 
gazetecilerin ikamet tezkerelerini ye -
nilemiyor. 

İşin asıl mühim tarafı, inanılır mem 
balard.an alınan haberlere göre, bu Al
manlann casus alduklarma hükmedil
meaidir. 

New Chronicle gazetesi, ln.gil'-ere 
Dahiliye n•..zaretiru:lcn aldığı şu mlhl -
matı ne§rediyor: 

•1ngiltere Dahiliye Nazın, bu üç Al
manın memleket dışına çıkanlma'\ını, 

memleket menafii bakımından lüz;ım -
lu görmüştür . ., 

Bu gazetecilerin !ngilteredcki ".aali -
yetlerinden şikayet edildiği zaman, Al 
manya, evvela, onlann gazete muba -
birliği yapmalarına itiraz olunuyor 
sanmıştı. Fakat İngiltere hük\lmc::ti, 
bu gazetecilerin faaliyetinin, "en hdif 
lisanla, ihtiyatsızca ., olduğu husur;u~ı· 

da Berlini ikna etmiştir. 
Bertin ile Londra :ırasında bu mev

zu üzerinde, konuşmalar cereyan et • 
mipe de, lngiltere bükfunetinin kara -
n kat'fdir. Ancak, meseleyi, mümlı:~n 

olduğu kadar se5sizce halletmek ı·olu 

tercih edilmiştir. 
lngiltereden çıkarılan Alman ga7.eh> 

• 
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cilerinden biri "Lokal - Anz:, ·::r,. 
isimli bir Berlin gazetesi muh3"ıiri 

Von Cromedk Diğeri Wrodedir, onun 
arkadaşıdır, ü~üncü ise, Grof Rekh -

schach gazete servisi Londra muhc:biri 
Lan gendir. 

l.ondra, 9 -Hiç bir İn,giliz gnete

si, hatta Almanya lehinde bulun<ın en 

sağ cenah ~azcteleri bile üç A 'r.ıan 

muhabirinin İngiltcredcn çıkarılması 

sebeplerini hükCımetten scrmuyor. 

Daily Herald gazetesi diyor ki: "Şa 
yet A:many3 .. .ikumeti •nukabele bi!mi 

silde bulunmaz ve İngiltere hükiım :tini 

teb'it sebeplerini izaha scvkctm:zsc 
mesele kapanacaktır. 

Almanya maslahatgüzarına hatırla· 

tılmrş olduğu veçhile, bu teşeöbüs, ne 

muhabirlerin yerlerinde kalmalarını 

temin edecek ve ne de Alman - İngiliz 
m•:.inasebetlerine yarıyacaktır ... 

News Choronicle gaztesi. Rliığı 

talimat üzerine hareket eden İngiliz 

polis idaresinin Londra ve diğer büyük 

merkezler.de çalışan gizli te§kilat lize

rinde bUtün faaliyetini topladığını ve 

En emin, en rahat, en seri 
Ankara - lstanbul yolculuğu 

Nafıa Bakanlığına bağlı Hava Yolla rı Devlet t~tetmc idaresinin yoku 
ı;e posta tayyarelerinin Ankara - lstan bul - Ankara günlük seferleri 

~ muntazaman devamdadır. 

~ Hava Yollarının ncenteleri: 

t l A - Ankarada • BankaJar caddesin de P. T. T. binasında; (Telefon 
~' No: 3682). 

t B - .tstanbulda Karak8yde P, T. T. binasında (Telefon No: 40374) 
(2339) (4745) 

. ~ - ....... , •. -

Jslanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 aalı gününden itibe:ren Karakay k3prüıü ü

.::erinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile , 
::! elcdiye tenbihi hlfüümlerine göre a§ağıda yazılı hususat tatl)ik 
edilecektir. 

Sayın hal!.ın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile ıo
förlerin arabacı ve sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilnn olunur. 

1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf
tan diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden 
geçecektir. 

2 - Bütün nakil va ıtaları, bu ıahaya ;eldiii vakit bunv 
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geç.tik
ten tonr& yoluna dP.vam edebilecektir. Bu sebeple nakil vaııtaJa.. 
rı bu sahaya ~avet tıJhr S?elmel:dir.- (8.) (4880) 

rp ' • 
yakında daha bazı teb'itlerln vukuu 1 
muhtemel bulunduğunu yuıyor. 

Af man hilkt1metinin Tay mis 
gazetesinden ricası 

Londra, 10 (A.A.) - Röyterin üğ -
rendiğine göre, Alman makamları, Ti -
mes gazetesinden, bu gazetenin 13er· 
Jindeki başmuhabiri Norman Eb':mrttu 
15 gün zarfında geri çekmeyi istemeğe 
karar vermiştir. Aksi takdirde, Et1;,ut· 
tun ikamet tezkeresi geri ahnacaAUr. 
Alman makamları, Timeı; gazctesi:ıden 
Bcrtindeki vazifesini Almanyadaki re
jim tarafından daha ziyade kabili kabul 
bir tarzda ifa edecek başka bir mu -
habir yollamısı rica edilecektir. 

Taymis gazetesinin cevabı 
Londra, 1 (A.A.) - Timeı gazetesi 

Alman gazctrcilerinin hudut hariei ~ 
dilmesi meselesinden bahseden başma
kalesinde diyor ki: 

"Öğrenildiğine göre, Alman hükO -
meti, garete:nizin muhabirini sırf naı
yonal - sosyalist rejimini tenkit etti· 
ğinden dolayı hudut haricine çıkarmak 
auretile bir ın.:kabele bilmisil te.lbiri 
tatbik etmcğe uğraşmaktadır. Eğer 

r.ıuhabirimit, hudut harici edilecek o
luna artık onun yerine Alman hükii · 
metinin arzusun&ı daha uygun bir bat
ka muhabirin ikame edilmeıi mevzuu 
bahsolamaz. 
Diğer taraftan ayni mev.zudan bah

seden News Chronicle diyor ki: 
.. Timcı gazetesinin İngiliz ma~huat 

!leminde hu':ıusi bir mevki Itgal !t~k 
te olduğuna da kat'iyen 1üphe yoktur. 

Times gazetesi muhctbirinin hu-iut 
harici edilmesi. ideta bir diplomasi h!
<lisesi cıkarmak demek olur.,, 

KuzoOtcprraılkt:B 

Bir adamın 
kulağını kestiler 

Sebep eski bir 
dilşmanlıktır 

Göztepede oturan ıucu Kadir o~lu 
Mehmetle Ereki:Syde oturan Abdul -
lahm araaı bir ıenedenberi açıktır. Şim 
diye kadar bir kaç defa dövilşmU§ler -
dir. 

Son kavgada Mehmet, Abdullahı fe
na halde dövdüğünden Abdullah inti -
kam almıya karar vermi§tir. 

Mehmet dün akşam üzeri Xızıltop -
rakta Kayı§dağı caddeıindeki bir çe~ 
ınMen ıu doldururken Abdullah y.ıvaı 
ça arkasın.dan yakla§mı§. cebinden çr • 
kardığı jiletle: anıızm il.zerine atılarak 
Mehmedin sağ kulağmr dibinden kea -
mİ§tir. 

Kulağı kesilen Mehmet can acr•iyle 
hayktrmr§. kaçmak U.ı:ere olan Abdul -
lah o arrada yoldan geçen bir zabıta 
memuru tarafından yakalanmıı, lora -
kola ıötürültrıüıtür . 

Kulağı keı:ilen Mehmet HaydarrA~ 
hastanesine kaldrrılmılJtır. 

Nafıa Vekili
bu sabah geldi 

(Boş tarafı 1 incide) 
intibalarla dönüyorum. Alman milleti 
hakkımda çok nv:i!tefit davrandı ve 
büyük bir sempati bıraktı.,, 

Bundan sonra vekil, İsveç büyük el
çisi ve refikasına hitapla: 

''- Ne m:mleketiniz var, dem:ştir. 

f aveçliler bu güzel memleketin tam sa
hibi olacak insanlar. tsveçte gördiiğüm 
hüsnükabu1<ien memnuniyetim revka -
ladedir . ., 

Ali Çetinkaya, garın misafir aalcnu· 
na girince burada İstanbul gazeteleri 
mlimess:llcrini kabul etmiş ve §u beya. 
natta bulun.muştur: 

"- Yaptığım seyahatten görü-,.C'r -
sunuz ki memnunen dönüyorum. Çok 
ikram ve büyük misafirperverlik ger -
dük. Nafia Vekaletinin alakadar oldu -
ğu resmi ve hususi müesseselerde trt -
kikatta bulunduk. Her şeyi bize açık 

bulundurdular, Cümhuriyet hükCı:neti 
nin erer ve itibarına layık hUsnli~ı>btıl 
gördük. 

B:thassa S. M. İsveç Kralı ve yeni 
Almanyanın Lideri Hitler tarafından 

Çin - Japon har~1~ 
(Ba§ t<.ıra.fı 1 incide) Merkez hükumetin.e ~1 ııJtııe 6~ 

ra Hopei ve Chahar eyaletle.rinde ~~ cüzütamlar '.I'iyençinil1 sitXI 
gal etmie olduğu yerleri iade etmoği ru ilerlemektedirler. t ııer 
kabul ettiği tllkdirde sulhUn akdi müm idam edilen 11Julk8fi çfng·~~ 
kUn olur. Bunlar, Çinin dermeyan e- Şanghay, 10 (A. A.) -P0~~crb0 •~ deceği asgari anrtıardır. ku demriyolu uzerlncle a ~Uf~· 

Çin :malıaflli, ihtilifm muslihane ve rilsUnü berhava ct.znfyo t~ıtı1$ .~·. 
seri bir surette hal ve tesviye ediiıne. altı kişi şimali Hoandtı 

4
1an ıev~ıı 

sine ihtimal vermemektMir, çünkü askorl makamları uı~a.fı~ ur. ~ 
Japon kuvvetleri, Chahar, Suiyuan e. dilmi§ ve kurşuna ditılrn 1eJııPoıt1' 
yaletıerini ve mümkün olduğu takdir- Amerikan donnnnıaB• ı"3cv 
de şimali Çini istilaya devam etmek nezaket ziyareti yapıtı -' ...... ı,fC 
istiyecektir. · J:SY" 

Vaşington, 10 (A . .AJ :roda~ 
Japonlann tahşidatı nezareti, halen Sinta.s ve ·Şto .-.tııı:!~ 

·Londra, 10 - Japonlar, şimali Çine rPl ı» vr 
mütemadiyen asker göndermeğe de - nan kruvazörle dört to ıa.t1 ıı ;!' 

nln Japonyaya. yapacak b'"' ,;P 
vam ediyorlar. Resmi Çin menabiin - yren IJ 

den alınah haberlere göre Japonlar ziyaretini gayri mua ·~· ~ 
Tiyençin - Fokeo şimendifer hattı bo. tehir etmeğe karar verııı~u ~ ~ 
yunca. 250.000 asker tah~id eylemi§ _ Yarı resmi mahfeUcr 1g.rılld9 
lerdir. her ihtimale karşı Çiıt ~~uneY~ 

lunma.larmı lUzuınlu ad rll•~ tt 
Of dürülen Japon casusu bunların Hiniha.cettt Alfle edect~ 

Şanghay, 9 (A. A.) - Akşam Şang. sının tahliyesıni tenıln 
hay tayyare meydanında vukubulan ' 
arbede sivil giymiş Japon zabitleri söylemektedirler. rılttfl .;J, 
nin meydana girmeye teşebbüs ettik _ Japonların yala (;llıll ~ 
leri esnada çıkmıştır. Şanghay, 10 (A. A.) l ııU~ ( 

Asayi§i muhafaza etmeğc memur o. günü Nankinde bir ~at~ıcyod~I 
lan Çin müfrezesinin mümanaatl üze- . yapılmış olduğuna da~ J1'1S11Jf1 

rine her iki taraf biribirine ateş etme. len haberler; resmi çın ıanıllrştı!'~ 
ğe btı.şlamıotır. Bir Çinli ve bir Japon hayret ve infial ile kaı11 l&J11l çı~ııt" 
ölınüştür. (Ölen Japon bir müli.zim • Birçok kadın ve çocuk ıci.1' f 
dir. Japonlar bunu da. bir mesele yap. mıs olmasına rağmen ~eJl .& 
mıya çalışmaktadırlar); Çin müfreze. de asayiş mükemmeldir. dC cuPl':A 
si yolun üzeriııe barikatlar koymak Tokyodan gelen haberle! bUd ~ 
8 t . 1 ta i s· .. ·· "ld" ·· ı u.: olduğll ... r ı·' ure 1y e yyare meydanını eeh rden ı gunu o uru m y V""" 

tecrld etmi~tir. Japon tebaası endişe general Vanı • Şingvel,: ~,! 1 
içindedir. Bütün Japon mağazaları ka- mareşal Şnag • Kay· şe ııJit b11 

panmı~tır. verilmiş olan ziyafette b 

Şanghayda Japon donanmaıı yordu. 

toplandı ---------- dB 
Şanghay, 9 (A. A.) -Yangatre va. Akdeniz 

disinde kain şehirlerin tahliy~i işini 

ikmal etmek uzere bulunan birçok ıa korsanlS~.~, 
pon torpito ve gambötları, Şanghaya , 
gelmietir. Landra;, 10 (A. A-) - ~~ 
Şanghayda ikinci Japon filosu mu- lan mahfeller, tngııwre 161.Yf. 

vakkat.!:.n taha§şüt etmi§ bulunmakta. Frankoya yeni bir not:JJ. f,Çff)_,') 
dır. Moll:.on yük vapurunun. jjJl ~fi 

Japonlar Pekinde kılmasını ve zarar ve zı~ ~~ 
Tokyo, 9 (A. A.) - Peiplngden (Pe- ni istemi§ olduğunu bild~~ ~J 

kin §ehı'ine Japonların verdikleri ad) Moltonun 14 temmuzda >Jıllt Y 

alınan bir habere göre &ehrin Japon ra ıularmda. Sa.ntader:; ııdP' ~;' 
kon:soloshaneslne iltica etmiş olan Cervera ıtıııvazörü W 

1 ~ ; 

takriben iki yUi kadar Japon bu sa _ edildiği hatırlardadır. \f~~~ 
bah Japon kıt'a.lannın Peipinge girme trol bürosuna mensub 4 ~~ ~ ~ 
si üzerine evlerine ~önmilşlerdir. mü§a.hitle bir doktor "~ıtr1 ~ ( 

Japon kıt'alarınm kumandanı şehre cı vardı. Vapur, :rnuıttcı tı!I ,t'p 
sulhü temin etmek Uzere giıınl~ oldu- zero gitmekteydi. ı.I61~011 ili' 11, ~ 
ğunu söylemiştir. Japon kumanda.nı bırakılması için göndetil~ıı c~ 
Çin kıt'alarmı dü§ttlan addcmtekte ve Sa.la.manca. mal<a.ma.ü ge dıı. ~ 6)1 
fakat halka karşı adavet beslememek. nü cevab vermi§tir. ~o~er6 ett~ 
tedir. purun ne 'ur tle D1fiSıi. tı1 ~ t 

anlatılmakta ve 32 ldfd ııfl~f 
mürettebatJnnı ıspanY'-a~iııill 

ed'ld~ ltalya Hariciye 
Nazırı 

Romadaki İngilU masl.ıhatglzarı 
İngran, İtalya hariciye nazın Kont 
Ciyanoyu ziyareıt etmiştir. 

Siyasi mah:ıfilde aôylendiğine göre, 
Kont Ciyano. yakında Londraya git -
mek arzusundadır. V c oradan Skoç • 
yaya, İngiltt:re Başvekili Çcmbcrlaynı 
görmeğe gidecektir. 

Bu haber. İtalyan gazetelerinde en 
büyiik harflerle gösterilmektedir. An
cak, İtalyan Hariciye Nazırının Lon -
draya gid~cği tarih teshit e<liıme 

miştir. (News Chronicle) 
Morning Post Roma muhabiri ya

zıyor: 

"Resmi mahafil.de, ftalyan hariciye 
nazırının Londraya geleceği ayi:lsı 

kuvvetle deveran etmektedir. Hariciye 
nazırı Kont Ciyano fngilterede Ea~ -
vekil Çcmberlayn ve hariciye nazın E. 
denle görü~ecektir. Bu suretle s-,11 -
bah:ırC! yaı; .• - ı müzaker~ler i;in ze • 
min hazırlanııcağı anla~ılıyor ..• 

kabuKime ait intibalardan her za:nan 
mütehassıs olacağım. Gerek S. M. 
Kral, gerek Alman devlet reisinjen, 
büyük ~efim Atatürke selam ve halisa
ne tcmenniyat getirmekteyim. 

Ankaraya ne zaman avdet edeuğim 
henüz maltim değildir. İstanbuldct da 
me~~ul "Olacağım bir çok ieler vardır ... 

Nafia Vekilimiz bundan sonra Al -
man ve tsvec sefirleriyle ~örfücrck 
yaptığı tetki31erden aldığı iyi intibaları 
tekrarlamıştır. 

karşı sempati besi 1 it ..1 

olduğu ill\·e edilmeıcttd bll9ftr~ı 
lngillerenin teşe~>.t ~ 

Londra. 9 (A. A.> ......, ~ıli·~$ 
almakta olan hıgtU.ı ıxı d~ 11 1 
kruvazörler filosu .k1Jn1~ııJl ı> A,.p) 

yapmış olduğu protest )(İ . ~1' 
rak Palma ve Mayork'~ ()f~~ l 
aı:ıileri nezdinde de Brit.i~tsitı~~ 
dındaki İngiliz petrol g ~ıJ tıtf ~ 
bardiman edilmiş o!lll .. 3~u )11 
protesto edilmiş ôtduğt' ~,ı;!'f 
mektedir. rôt!Jl~f, ~Y 

İngiliz hariciye neta1~ıı1' t-1~ zırda Henda.ye'de bU b$tıdıl.~ ~il 
Sir Henri Chilton'a. bt1Jııfl1~,,J,t°f 
verilıni~ olduğu gibi S1i (Otv... ,r) 

meti net.dinde de aYJ11 P )-tJY,, 

pılmıştır. 1~ııWl ~tP 
Verilmiş olan bU .ta 0ıdtığıl 

getirilip getirHnıetn1~ ceJ ~, 
mnlfün 'değildir. \-erflt':..,1 

Londrada bu bAbdn ·f>t ıt1'~ ôi 1 
matın amlrallık diift5:titW'1~iıl .f&,. 
lan mşlumata istinııt e ı.ıS~ 'Ş c> I 
nülüyordu. Fakat bıt }l ge!ıtl~~~ 
rapor henüz Lon~Yf gitiı ~.ci ~ 
ğundan Cezayirdek1 ~ıdıJJıl ~v 
nun telgrafla verınlş Utı f-P ~ 
mevzuubahis teşeb~us At6, f"i 
çin kafi görlllmUştil~ıı ve,,.. o~f? 

Söylendiğine göre gtJ!~~f' 
gemisinin cezayirln ~ ~ ,, 
mesa!ede bir takttn ::[~ş ~~' 
da.n bombardnna.rt ,t0l il' 
yarelerin gem_i uzerf 0~),,ıı 

. teş a.çmı~ olduklaJ1Ill 
dir., 
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doğr~ >'~da ltlar~ a~a;ı evden çıkmıı· ( Leydi Feyn, genç Dükle derin bir 
kızı. lltudu'· L u unduğu tarafa I konuıı:.mıya dalmıştı. Yüzbaı;.ı Lorm da 

'C k ' eyı.:i' L° . : s 
kıı~dc ~tıuıtuğunu '.. '!?"esın güzel bir Leydi Lilyesin dikkatini çekmiye çalış-
doı~ tnccc1c d &ordu. Bu kız bari. mış. fakat muvaffak olamamıştı. 
~. •tıııcc crcccd .. "'~ \ • taıip b' . c guzcldi. Uzun, Şato civarının manzarası cidden gü· 
a.r.11 ~U·Jar ıtr vücut, 0 Üzel bı'r ba•. ld' F k 1 · l ·· ·· b 

1
, " .. • s ze ı. ıs ıye erın su arı gumuşc en. 

diM •• (fif •1 ... .' c rafa sıhat ve gençlı'k · d y··k k ~ ) 1 • ~~r . " ·••erce bir .. zıyor u. u se agaç ar, ot ar ve çı-
, ,~ 1 ıncid YUz, taze kırmızı çekler üzerine azametli gölgeler aksetti 

ltr.,, ~~arıa1c g~;l;rcyaz ve güzel dişler. riyordu. 

zcı, ı._, ?dan daha '.~01 ve kıvırcık saç. Yemek zamanında küçi.ık çiftlikten 
Vh "ır ttıncn·ı ~ukeınmel bir kız gü pek bahsedilmi"-ti. 

L ııı d' n ırnkA ~ 
~rdc . •kkatle b anı yoktu. V eyn bu konuşmaları derin bir tees

sür içinde dinledi. Sahte vaziyetten uta 
myordu. Hüviyetini ortaya koysaydı 
her şeyden önce Sir Rey'i ı:üccndirecek 

ti. 

1crtc !' l<cYtdcn ~ktı. Bu güzel kız, kıı 
......, ~.el kcyt b aşkası değildi. Senc

~~rllııtt ıt, kibar r:ynuna sarılmı~: 
~~ bi ı. 4Ydi l.:1 r adam ol diye yal. 
~ csn r ~tlalccue' t 1 hem~iresiyle bü
to~ııı" ıtııaafirj ir· onuıuyor, genç kız 

JOrd ııın en d' . 
\' 11• na ır çıçeklerden 

~ tnı b 
t ttr ' aıka b" 

taıı h ı. bu1t b ır noktaya daha dik· 
t tıııt' ~cys{ 
Otıırı lttaine b ort hayran hay. 

4Ydi ~ihiddetind:~Y?rdu. Veyn bunu 
ılı. ~İt, lycı ilerıerk tıtremeye başladı. 
la l{'Yta~ Sİçc1t istc~n DUk gerilde kal· 

dı. '\/ ızara , . 
dı t- c ~ raıt İsten . 
~ Qoıır tlı bir t b en çıçekleri top 

aıı:.. a n.. c essu 1 
. "dı.,. Ult iUl m e Düke ver

lq c bi erek l{ •. .. .. .. 
ı ,ttrıç le r §eyler .. e~t ın yuzunu 

ltııi... •ıın gü 1 soy}edı. Hiç §Üphe 
"''th zc liği . • 

ı,.. C,ll tdiy0 rd nı, renıinin leta-
"lllıı ç ltıiih u. 
dıı rı~Yd tndis bu 
t 1Urdii. ı, hi~ ŞÜ~h dakikaıda orada 
tııı.d. ttrar e Yok ki D··k•·· ··ı r•t ı. 4 . a ba.k u u o -
~ ltıtrı le Ydı lilye _ındı. Annesini ıö-

: llbi le •ın tebc ··mı . cd 1 Hu erıne 
ere d 1 ~b' }«· 0 ınuıtu. Genç 

c )' ıatcr v· 
ttı triııd • ıbert deki· 
tı14 llıditiıf t '"'gil, Jl'· . 1

• keyfiniz ga-
ııı 12.. 1 tzıınıe · . • . 
,~ıııııı • "'tı} ercı· nıçnı ıçerıye 
, zıı . ırel?lj 

dil ')11•. nıçin ıöyl Yorum. Hasta 
· k~ '" clt,ri " eıncdiniz? 

~~ it,. c dudalcı • . 
l Odirıdcrı arı tıtnyor-

l'd· .,. ~ctı n r d. 
......., ı l.iı t Yapıb'ı· . e ret e ı-

tU \i llt,. ı ırdı? 
~cı tat · 

ı-,ı, b }'crı,r }'ijliisek . 
"~ 11.Sirır" aurad; dedı. Ne kadar 
Çisc~;ııı Ye~ '"irıin rn n ayrıJnıazda.n ev-

ç tr, ba C:ağıl?l. Ş uha~kak gelip bir. 
\t 'Yıı ıç,tlcrjltırııı... u elımdeki güzel 

tl 'lir ~trıd· kerwdisin ' 
'o~ıı trkc~ ,.,.inde yee. Uzattı, Fakat 

~t ~Otttıııı la~ki tlin~ıten bu çiçeklere 
tUıı. tıbi ı..., h~ ızgın bir ate~e 

L, ' b ' tlil utr 11 d o;s 
111 bıı Qıı ,.,. treıc d uydu. Genç 
~., ldllılı 1 tıp1t1 e"arn etti : 
"- l(lı. . )tf tasa" 
"'~ 1bc,i 1.ltfalt vur ettiğim gi-

" b ile ,_ • odal ta.1 °tr11 "idar d ar, her taraf 
ti11d trcu. l' •u bize bh • terniz bir ka 

etj 11litt Uyük bi • 
~ tı'bi. 'ilci lio r nezaket 

Sırdııı ta to .. landa reaiml~ _ 
tıı iz ruını· 

tıı · ~ ·· 1
Ye dc-

1~tı,:'1irıc b l'lirrıdc &ö~;~ ~~r Jey ka
~1t b· ~. ~.Utıda b L ufurn kızların 

it ., • u " .... 
)•~ ~Yı c t•zib uçuJc çiftlikte 
hıltc hıı ~da la.ha.hın:• brıe &iizellik! Bu 
~ot ttiııj ı/r litif bi etlziyorfdu. Dün 
tı tııııı ıç t h r llıahlQk 
lıt b· · };'llt a ayy"ı buluna-

,.. Ue... •t •it b u. etıniyoI'dum 
\I& Crtı d' J ' 

'tt, tlttj ın emiyorsu. 
ıı~. ~·· Vcy •. 

~il Oz\~· n ın o" 
~o~ L 'ilde ok .,Ozlerine tes d .. f 

qaıt Una d a u 
"• · 1 Oldu~ n erin elemden 

ı " • •11nı zah· 
~ıııı,ttccyd· • ıp oldu. 

il.: ı. l)··ıc • 
' u ~ • tt ll,n epıfort, yüzba 

~'t llc~tar • ~Cdi, ~il .• !1 
~.;,~da t~ec >: iun oiıı·-· 
~ t g'' tliİrrı "' ıgırnjz Çift-

ttı,i. \izclj · Orad .. 
'ı · 11lıi h ile baılt . a gordüğüm 

"">'d' •tırt a bır d ~ ')! ı liı ~ıYoru yer e teu.. 
ıı il.lla le Ytıten m. 

~tt h tilıtcıtlıraa Ott:c &Üze} değil ki. 
~liııı o!l;ı.llır, ... hıfif '•rrıan da güzel. Ben 
"'lıl · ~ ··•. ~ er .. 

q(y 'tıç ı.. Uhıleı- YUzlerden 
>'ti 1Qzı.. atak o • 

c~i ., YU :: .,ene gıde-
lllc z"' m .. t 

1 
~) ltuı td· u ema\:liyen 

lıtU '>'dılll ....._ 14 ıyor. 
tıı) ııc ;ı •iı b' -
~, Ot, () '•lrrı,, b ır tcce., lı. 
l.~•111,ı. ' ttrar erralt bi Ay, tnavi gök 
"it L ~. .. ı sa. r laınb ·b· 

ıtraı ... ttaf tın a gı ı du 
l. ıç, ı Parlak 

• '\İll ~ }'t be ~iYeti yıldızlar 
ırıı,,' lir•d "ıi}'ord Ylc kupttlmıı 

'c ı. ~· t, •it u. 
~ 'ı d· ır nı· km Y 
ıı,tı,lllcııl'tı.\ideı le '.l?leğinden kal-
'I. llt '- ıı, •orı Ydı Fcyn'in mu 

ııaPıl ta b" -
ar11c ~h ı;çok~arr ayın 

ç Ye ınrniıler. 

Kendisini evlatlık diye kabul etme. 
sinin şartlarınl:ian biri evinden vazgeç
mi§ olmasıydı. Lordun davetini kabul 
etmesinden pişmandı. fakat kabul etme 
seydi Leydi Lilyesi göremiyecekti. Gü. 

zel kız kendisine karş ıne kaıdar tath bir 
nevaziş gösteriyordu. Leydi Lilyes ya. 
nına yaklaşınca tahlillerinden kurtuldu. 
Genç kız bu akşam pek güzeldi. Gayet 

ağır dantelalı beyar. bir akşam elbisesi 
giymi§tİ. Gö~sünde, kollarında ve başın 
da elmaslar, dudakların'Ja latif bir te· 
beasüm vardı. 

- Mister Vibert, dedi. Niçin böyle 
derin derin düşünüyorsunuz. Beş daki. 
kadan beri si7.e bakıyorum. Bir ldaha te
bessüm ettiğinizi görmiyeceğim san
dım. 

Bunları söylerken yavaı yıvat tara
ça.ya doğru yürüyordu. Veyn takip et. 
ti. Kıı: omuzları üzerine sırma saçaklı, 

beyaz bir ipek örtü attı. Ay ı§ığına çı
kınca güzelliği ıöz kamaştıracak dere. 

ceye ieldi. Şunları söyledi: 

- Mehtap gezmesine çıkan yalnız 

biz değiliz. Herkes mehtaptan hoşlanı

yor. 

Taraçada durmadan bahçeye inldi
ler. Bahçenin bu kısmında güzel zan. 
haklar vardı. Gerek bunların ve gerek 
güıterin güzel kokuları havayı dolduru

yordu. 

Veyn birdenbire durup: 

- Leydi Lilyes, dedi. Siz zambak
ların kraliçesine benziyorsunuz. Bana 
gelince ben aklına ve iradesine sahip ol. 
nuyan biri. Düşünceme, hareketlerime 
hükmedemiyorum. Bana çıldırdığımı 
hatırlatınız. Yddız}ar benden ne kadar 
uzaksa siz de o kadar uzak olduğunuzu 
söyleyniz. Beni istihzayla koğunuz. 
Çünkü sizi seviyorum. Hem bilseniz, ne 
kadar elim, ne kadar ümitsiz bir aşkla. 

Genç kız:ın tatlı, mağrur dudakların
dan hiç bir serzeniş çıkmadı. Güzel göz
lerinde igbirar eseri görünmüyordu. Bil 
akis, yüzü latif bir pcnb::likle kızarmıı. 
Dudaklarında cesaret verici bir tebes. 
süm belirmişti. Ve Veyn devam etti: 

- Tamamiyle kuvvetimi kaybetme
den beni kovmanızı istiyorum. Leydi 
Lilyes.:. Sizin bu gönül ahcı tebessümü 
nüz karıısında kim kendine hakim ola
bilir? Sizi seviyorum. Siz, benim için 
bir mabetten farksızsınız. Beyaz elleri. 
nize dokunsam saadetten öleceğimi sa
sanıyorum. Çılgın gibiyim. Rica ederim. 
büsbütün zaafa dütmeden beni kovu-
nuz. 

Genç kız hiç bir ıey söylemedi. Du. 
dakları heyecan·dan bembeyaz kesilmit
ti. 

- Siz beni hiç bir zaman affetmiye
ceksiniz. Leydi Lilyeı .. Ne yapayım. E
limde değil... Ağzınızdan sevdiğinize 

dair dökülecek bir tek kelime benim bu 
rada hayatımı alabilir. Helik olabilirim. 

(Devamı var) 

145 sene ev,,eı bugUn -5.000 insan 
öldürüldü 

On altıncı Lüi kaçmış, Tüileri 
sarayı yağma ediliyordu 

40.000 kişi talanla 
meşguldü 

Fransız ihtllı\.I t.arıhınin mühim vakala. 
rından biri Je 10 ağustos gUnU cereyan et.. 
miştir. li92 yılı ıo ağustosunda H~ aene ev. 
vel bugün. 
Kırk sekiz belediye §Ubcsinden kırk yedi. 

si kral on altıncı Lulnln hal'lni istiyordu. 
Her ııubc gizli tc~klltLUarla kral aleyhinde 
umumi bir isyan hazırlıyordu. Bu çalı§m&. 

lar. ilk önce içlen içe hazırlanırken bır gün 
meydana çıkıverdi. Par!.<ı belediye rel-ii 
Petyon, belediye azaları ile meclise giderek 
belediye §Ubelcrinin isteklerini bildirdi. Bu 
istek: 

- Kral hal'edileln .. idi. 
Meclis, mUşkUI bir Yazlyetle kaldı. Kralın 

hal'i. kanunuesasi ıı.hkt\mına mugayirdi. Ka.. 
rar \'erilemezdi. Meclise gayet ciddi bir tetC. 
ııt yapıldı: 

"Krallığ'm hal'i ilt\n edilmezse. ağusto. 

sun dokuzuncu gilnU &'l!Ceyarısı büUln çan. 
lar çaldırılarak bUllin millet sllA.h altına da.. 
,·et cd.lerek isyan ba,,layacak .. ,. dendi. 

Meclis gene sükut ediyordu. Dokuz ağus. 
tos gUnU saatlerce devam eden mUz:ıkere. 

ler de bir netice \'ermedi. Meclise teklüi ya. 
pan belediye "Kenz - Ven., §Ubesi idi. Mec
lısln bir karar vermediğini görünce kırk 
:ı;eklz belediye §Ubesindcn 28 ı o gece derh&.I 
harekete geçtiler. Yeni komJserler intihap, 
edilerek yeni bir meclisi beledi te§kil edildi 
ve ilk iş olarak saraya sadık olan milli a.s. 
kereler kumandanı Manda tevkif edildi. Bu 
kumandan, ııarayın ne şekilde muhafaza e. 
dlleceğlni tesblt etmiş ve top koydurmuştu. 

Saraya yürilyecck ahali Uzetine arkadan a. 
t~ edilmesini de emretmi§tl. Manda tevkif 
edildiği vakit ilk defa kendi lmzaladıfı bu 
emir gösterildi, eonra: 

- Şimdi hapishaneye gidiyorsunuz, dendi.. 
Fakat buna vakit kalmadı. Belediye d:ı.1. 

resinden çıkarken bir kurıunıa yere serildi. 
İkinci gün, yani 10 ağuıtoe günü yeni 

meclis eski mcc1isi dağıttı. Komun •·ıo afus. 
tos belediye meclisi., resmen teşekkül ettı. 
Bütun gec<> çalınan çanlarla ParlsUler sllA.lı 

altına davet edilmı,u. Mandanın öldilrUlilşll, 
!'&rayda alınan tertibatı artıra indirdi. Yeni 
köprU civarında tertibat alan topçular aaı. 
!ere iltihak ettiler. 

Kraliçe nzlyeU daha lyt muhakeme ed!. 
yordu. Sabah Baat be3le kral on altıncı LUI' 
yi uyandırarak askere görünerek tettıı et. 
meslnl söyledi. Fakat bu tem~. bilsbiltUn 
fena tesir bıraktı. ÇünkU kralın yüzü sapsa. 
rıydı. Bunu gören a.skerler, artık krallığ'tn 

Y&§amasma imkl\n kalmadığını anladılar. 

- Y&.§aaın millet diye sesler yükselmeğe 
başladı. 

Saray erl<lnı şa,ırmışt.ı. Askerler ~ımaı 

Tüileri sarayını bırakarak dafıhyordu.Saat 
ııekiz buçukla on bin sUAhlı ahaliden ayrılan 
bin mızraklı, saraya doğru llerlemeğe be.fil\. 
dı. Sarayın en büyük tctlşı kralı kaçırmaktı. 
Paris Departmanı umumi vekili: 

- E!cndlmlz, kaybt'decek bq dakika za. 
manımız yok. Zatı başmetpenahileri lı,:ln 

meclisi milliden daha emin yer olamaz .. ded!.. 
Kraliçe hiddetle mukabele etti: 
- Sarayı bırakıp hiçbir yere gidemem. 
- Madam! BütUn :rarls ahallal ııarayn 

hUcum ediyor. 
Çare yoktu. Sapearı kesilen kral: 
- Gidelim .. diye mırıldandı. 
Kralm kaçı§ını Röderer §Öyle anlatır: 
''Çok dUşUnceliydı. üzerine bir beyaz tUy 

bulunan ~apkaııını çıkararak milll askerdı>n 

birinin §apka.sını aldı, giydi. Tüileri bshçesi 
vaktinden evvel ağaçlardan düşen kuru yap 
taklarla doluydu. Kral buna dikkat etti ve: 

- Bu sene, yapraklar \'&.ktinden evvel dl! 
§Uyor, dedi.,. 

Kral ııaraydan çıktıktan sonra halk sara_ 
yın her tarnfını sarmıştı. Muhafızlar sılAI\. 
!arını bırakıyorlardı. Mukavemet etmek im. 
kfınszzdı. ÇUnkU kral kaçmıştı. Fakat aheh 
sarayın merdivenlerinden c;ıl:majta başlayın 

ea bir zabitin \'erdiği kumanda ile şiddetli 

hlr ateş başladı . Bunu gören İsviçreli muhıt_ 
fızlar da ateş açtılar. Birkac; Jakika lçind-::ı 

Tonton 
amca 
Taırzan 

Siz yaşa 
baknıayın! 

Fahriye hanımla ne şekilde tanıştı

ğımı bugün hala gayet sarih olarak ha
tırlarım. Uzun bir seyahatten dön 
müştüm. Merhum Tahir paşanm ha
remine misafir gitmiJ, orada karşılıklı 
çay içiyorduk. Ev sahibesi hanımefendi 
modern eşya merakına kapılmış, bütün 
szlonunu değiştirmiş, yeni usulde dö
şemişti. 

1 

Yeni salon filhakika çok güzel ve 
kıymetli eşyalarla süslenmişti. Oturul. 
ması rahattı. Fakat ben aile hatıralariy
le dolu olan eski salonu bu yeniye 
tercih ediyordum. 

Tahir paşanın haremi Aliye hanım
efendi: 

- Nasıl beğendiniz mi bunları? Ka. 
rı kadim eşyalardan hamdolsun kurtul
dum - dedi. • Hele bu gizli ışık veren 
lambalarım ne hoş, ldeğil mi? 

- Ben doğrusu bol aydınlık seve
rim. 

- Fakat çiğ olmaz tnJ? Gözü almaz 
mı? 

Ben daha tüysüz bir ldelikanlı iken 
Aliye hanımefendi çoktandır evlenmiş, 
ev bark sahibi olmuştu. Lakin şimdi ba. 
na tamamen akran muamelesi yapıyor
du. Her zaman yaşını saklamadığını id
dia ederek, kırkında olduğunu söylerdi. 
Sonra gülüp: 

- Kadınlar zamandan beş &ene ça. 
tarlar! - diye ilave ederdi. 

Güzel bir kadındı Bu l~tluk içinde 
itiraf ettiği yaştan bir sene bile fazla gö
rünmüyordu. 

Müstehzi bir sesle, adeta kerldi ken. 

disiyle alay eder gibi: 
- Fazla ışığa ancak tuvalet adamda 

tahammül edebiliyorum! Senelerin yüz
de çizdiği hain izleri iyice görüp tashih 

etmek içini 

Bütün ahbaplar hakkında, birlikte, 
dedikoduya girmiıtik. Senelerce serseri 
serseri sağda solda dolaıtıktan sonra 
rahat bir salonda sevimli bir kadının 

karşısında çay içip çene çalmak ne hoı 

bir şeydi. Beni sever ve bana iltifat e. 
derdi. Coşkun ve gayri muntazam haya
tımı müsahama ile karşılardı. 

AHye hanımın yemek ziyafetleri son 
derece meşhurdu. Gerek a~çısmın mü
kemm:lliği. gerek davetlilerin güzideli. 
ği dillerde destandı. Benim Jerefime eşi 

dostu çağırmak üzere münasip bir gece 
seçmekliğimi söyledi. Fakat sonra ila
ve etti: 

- Haber vereyi~, bak! Eğer Fahri
ye o zaman istanbulda bulunursa daveti 
yapmam. 

-O da kim? 
- Benim çilem. 
- Allah Allah .... 

-Hatırliyor musunuz?Bu salondaki pi 
yanonun üstünde bir resim vardı: Uzun 
kollu, gerdanlıklı, gözlüklü, şişmanca 
bir kadın. tşte o Fahriyedir. 

- Vallahi o kadar çok resimler var
dı ki, hatırlıyanuyorum. 

- Sahi ... Ne çok resimler vardı. 

Aklıma geldikçe tüylerim kabarıyor. 

Hcp.iini paket yapıp sandık odasma at-
tım. 

earayın etrafındaki tahta e,·ıer yanmağ' 

bşladı. TU.ek dumanından goz ıözü görmı>z 
oldu. 

Sarayda mUsademcnln başlandığ'ını dıı. 

yan binlerce Parlsll buraya koştu . YakalL 
nan muhafız İIS\ic;rclller belediye önüne gP.. 
tlrıllp Jda m edl:iyorlardı. 
SaatıercP de,·am eden çarpışmadan sonra 

Tı.lilcri ııarayı tamaınlle lşg-al edllrli. Binler. 
ce insan f!ara\'a dol<lu. Hcrşey 1'ırılıp .ıö. 

klılüyor, pRrçalsnıyordu 

Tarih, saraya kırk bin ki~inın ı:irdiğinl 

ve b~ş bin kışl nln tele! olduğunu yaıar. 
Niy~zi Ahmet 

Israr ettim: 
- Peki bu Fahriye hanım kim? 
- Görümcem. Kocamın hemşirc:.i. 

Adanada zengin bir tüccarla evlenmiş. 
ti. Şimdi scnelerdenberi dul. Dehşetli 

parası var. 

- Niçin sizin çileniz oluyor? 
- Canım rüküş gibi giyinen bir tas-

rah kadın! Benden yirmi beş yaş büyük 
duruyor. Ona rağmen herkese ulu orta 
mektepte beraber okuduğumuzu çekin
meden söylüyor. Beni pek sever. Is. 
tanbula gldi mi hemen bana damlar. 
Ba§ka yere gidrse üzüleceğimi sanıyor. 
tlç dört hafta kalır. Karşı karşıya otu• 
ruruz. O, harıl harıl el işi yapar. Arası
ra beni şık yerlere, yemek yemeğe sü. 
rükler. Herkes bize bakıyor. Çekiniyor 
rum. Bana ıömendöfabl'lar, masa örtü 

teri işler. 
- Sizin gibi zeki bir hanımefendi 

böyle bir musallattan kurtulmasını be

ceremez mi? 
- Kolay mı sanıyorsun? Elmas gi. 

bi kalbi var. İnsan krramıyor. 
- Ne zaman gelecek? 
-Yarın. 

Aliye hanımın ağzından bu cevap 
çıkar çıkmaz, sokak kapısı çalındı. Dı
şarıda ayak sesleri işitildi. Biraz sonra 
hizmetçi kız, yaıhca bir hanımı ddaya 

aldı. ~'" • f 
- Fahriye hanım. 
Ev sahibesi hemen yerinden fırladı. 

Hayretle: 

- Safa geldiniz, kardeşim.. Fakat 
seni yarın bekliyordum. Nasıl oldu da 
bugün geldin? 

- Mektubumda bugün diye yazmış 
tım. 

- Zararı yok .. Ne zaman olsa başı 

mın üstüride yerin var. Zaten bu akşam 
bir yere gidecek değilim. 

tki kadına bakarken, içimden, güle. 

ccğim geliyordu. 

Fahriye hanım elli beşlik hissini ve
ren bir kadmdr. Akran olduklarını dü
~ündükçe kendimi zor zaptcldiyordum. 
Yerlere kadar uzun bir manto, şıklık ü. 
zentisi ve biçimsiz. Başında acaip, tüy
lü bir şapka. Kat kat eteklerle kabaran 
ipekli bir elbise. Herhalde gözleri iyi 

görmüyor ki , burnunda altın çerçeveli 
bir gözlük kelebek gibi görünüyordu. 
Elinde aiyah tireden eldivenler. 

Ev sahibesi yardım e'derek mant~ 
sunu çıkardı. Boynunda ağır gösteğin 
ucunda pırlantalı bir kapalı çerçeve sal 
}anıyordu. Herhalde içinde merhum ko. 
tasının resmi olsa gerek. 

Tahir papnın hanımı, dudaklarını 

bükerek, saloniyle hiç uymıyan görüm· 
ceainin kılığını tenkit eldiyordu. 

Hakikaten, Fahriye hanım bu kı

yafeti acaba nereden icat etmişti? Ku. 
maşları ağır ve güzeldi. Fakat yjrmi beş 
sene evvelki moda üzerine dikiş diken 

terziler hala ölmemiş miydi? 
Kır saçları, alnının ortasından ayrıl

mıı. büyük bir topuzla, arkasında top
lanmıştı. Herhalde o, ömründe. bir ye. 
yere girip saçını kıvırtrruşlardan değildi. 

Tebessüm ettiği zaman - ki tebessümü 
gayet tatlıydı - iki sıra inci gibi dişi 

ağzında görünüyordu. Biraz daha otur
duktan sonra, iki kadını yalnız bırakma
ğı münasip bularak müsaaıde isteyip 
gittim. 

Ertesi sabah Aliye hanım bana tele. 
fon etti. Sesinden neşeli olduğunu an
ladım: 

- Size garip, enteresan bir havadis 
vereceğim. Fahriye evleniyor. 

- Ama yaptınız. 
- Nişanlısı bu akşam yemeğe bize 

gelecek. Benimle tanışmak istiyormu~. 

Sizi de beklerim. 

- Rahatsız etmiyeyim? 
- Asla. Fahriye bilhassa rica edi 

yor. Geliniz. 
Katılıyordu. . 

~ Sordum: 
- Kiminle evleniyor? 

) - Bilmem. Bir .mimumıı. Fahriye. 
nin kocasının ne biçim olacağını elbettı 
tasavvur edersiniz. 

(Arkası yarın) 

Nakleden: 

Hatice Süreyya 



Son kürek yarışlarıl 
Vaı~an: Suat Erler 

Geçen ı;ene Sandıkburnundaki k!.irek ı 
yaı ışlarıru seyrc<ierek büy:.ik bir suku -
tu hayale uğramıştım. Lakin dün, ge
ç~n seneyi mumla aradım. Teve:ı:\:eli 

dememişler "giden geleni aratır . ., 
Mevla beteriııden muhafaza eylesin .. 

• * * 
Pazar günü malum olduğu !!zere 

San.drkburnunda güya Balkan Fes•i -
.. ·alini süslemek maksadiyle kürek teş

vik yarı~ları yapıldı. 
Neticede Galatasaray bı:.itün int! -

zamsızlık ve haksızlığa rağmen am -
piyon çıktı. Yarışların teknik neticeleri 
ilan edildi. Tekrar bunlara temas \:t -
meğe lüzum yoktur. Yalnız bu tiefa 
Galatasarayrn yeni ve genç unsurlari

le son derece hazırlıklı ortaya çıl{tığı 
görüldü. Bu Yrışların asıl dikkate de
ğer kısımları bilhassa su sporları fede
rasyonu ve lstabnul bölgesinin ortaya 
koyduğu ve aklıselimin kavrayamıya -

cağı yeniliklerdir. İstanbul bölgesi 

başkanı Bay Behzat bu işin başına yeni 
geçmiştir. Binaenaleyh vaziyeti henüz 
kavramadığı için mazur görülebilir. 

Lakin federasyonu kabahatsiz ve 
~uçsuz bulmak revayı hak değildir. 

Evvela proği"amsız bir federasıun -
elan fazla bir faaliyet beklenemiye .~eği 

tııikardı. Pazartesi olduğu halde, ne yilz 
me, ne de kürek yanşlanrun tarihi tes
bit edilmem:~tir. Klüplere bir gün ev
vel "yarın filan yerde yanş vardır, ha 
beriniz olsu:ı,, kabilinden bir mektup 
gönderilmektedir. 

Bu nevi esrarengiz ve müphem proğ 
ramla hareket eden ııu sporları fed~ras
yonunun. ı?ayesi nedir, anlaşılamaz. 

D:inkü yarışların intizamsız cereyan 
etmesi için ne lazımsa temin edilmişti. 

Hakem yoktu. Münteha hakemi rolünü 
yalnız tek bir kimse ifa etti . Yanş 

mcrakibini çekecek sahayı sandallar -
dan açacak ve yarışJarı takip ede~ek 
kafi merakip mevcut değildi. Bütün bu 
işleri Liman şirketinin yolsuz bir mo -
törü görüyor.du. - ---------------
Tekirdağh 

Vandeı vali ile tekrar 
giireş ,nek istiyor 

Türi:iye Başpehlivanı Tekir-iağlı 

Hüscy~n. paza.r günü berabere kaldığı 
Cc-ı ;,1bi Afrika şampiyonu Vandervelt 
ha:.::mda bize şunları söyledi : 

"Vandervalt değerli bir pehlivan. 
B;ııı;ı h!çbir oyun yapamamasına mu -
k2bil oyun da vermedi. Kendisini bit 

saat ezelim. Başka bir pehlivan olsay
dı ringi çoktiln tekrederdi. Şöylediği 

gibi kilo farkı yirmi değildi. Ben t-lbi . 
sesiz, 1O1 kiloyum. 

Vandervaltı yenmek için çok çalış· 

tım. Fakat gor.Cüğünüz gibi mütema -
c;liyen kaçıyor, oyun vermiyordu. Bir 
kaç defa yere düşürdüm. Fakat kolunu 
ipten dışarı çıkartınca hakem düdük 

sahyor, ayağa kaldırıyordu. 
Alta düşenin alta yatmasr fcabe1er. 

Sonra ben bir yandan onu ringin orta· 
sına ç~kiyor bir yandan da oyun yap -
mağa ~~lışıyordum. Tabii ikiıi bir ara

da olmuyordu. 
Benim biltliğim bir pehlivan ringe 

cıktı mı, ya yenmeli, ya yenilme::dir .. 
Öyle bucak l;ucak kaçmağa aklım er ~ 

m"z. 
Pa=ura gilreş derlerse hazırım .. 
Bu sözlerden anlaşıldığı gibi Tc!<ir -

rlağlr, bu hafta da güre~e istemek -
tedir. 

Fak:\t: "mütemadiyen kacıyor. !<olu 

ipten dı§an ;:kınca hakem ortaya geH
riyor ve ayağa kaldırıyor, alta ü ,i~en 

alta yatması icap eder.,. J?:İhi şika::et -
terini biz yerin.de bulma.dık. 

Vr:- ·1 ~:::nlt VC!'."n oaz:>r gı:inkü r.ıü
sabak;:da karşısmdaki pehlivanın ken
dinden kuvv:t ve kiloca yüksek r.lJu • 
;- .,n .. anlayınca ~ok mükemmel bir 
...-·;d~i"a oyunu tutturmuş ve muv-ıf -

lak ta olmuştur. 
Tekirdağtır.ın de.diği gibi bir ~iirc~· 

çi ringe ya yenmek, ve yahut ta ye
nilmek için değil, yalnız yenmek, ei!er 

yenemezse kaybetmemek için çıkar. 

Yarış aahası hiç bir suretle tahJ!t e
dilmemişti. Hele münteha hattı bil::ıas

sa görülmeğe değerdi. Atılan şam•mdı

raların biri r.ı.:ğrrpta, diğeri ma~:•kta 

kalmıştı. Hatta müsabakaların orra.,m
dan sonra bu şamandıraları göcmek 
te kabil olamadı. Nitekim Gala tas 1 ... il -

yın kıdemsiz tek çlf tesi de buna b•r -
ban gitti. Raicipleri '· ir hayli fark! ı .ıça
rak önde gelen Galatasaray fıt ı-.ının 

kı'.irekçisi kürekleri bırakarak müntc • 
ha şamandrralarını a:-"mak mecburiye -
thde kaldı. 

Federasyo.1, ya yekdiferine küct~"k 
1 :r'b!rinden nyrılan. yaht•t ta Sanıi · lt -

burnu gazinolzrındaki ruhn"vaz sew -
lerin c;evkiyle Marmaraya doğru S"lfa -

ya çıkan şamandıralan aramak irin 
yarış frtalanna fisebilillah birer :det 
diirbiin koymuş olsaydı büyk bir İ!-Jbet 
ederdi. 

"Federasyonun attrğı vefasız şa -
manadırı1ları görey·m cle aralar .nda 
yanşı bitireyim.'< diyen Galatasar;ıv 

tek çiftecisi aranırken çok geride!'\ ge
len rakiplerine gecildi. 

Kı!!aca denilebilir ki pazar g•i ıkii 

yanşlar re<lerasyon için yine bir zül ol
du. 

Bu r.uretle SC'n seneler zarfında bir 
türlü munt:..:c:.m bir yüzme; dediko in -

suz bir k:.irek yanşı yapamıyan fe•le -
rasyonun şimdiye kadar olanlarılan dc:.
ha ivisini de başaramıyacağı gün libi 
aşikar oldu. 

Suat ERLER 

Atletizmde 
Okn yeının ırelkcır 
Budapeşte, 9 - Macar atletı:r.m klü

bü tarafından Marthgarten adasında 

tertip edilmiş olan spor bayramında 

iki yeni rekor tesis edilmiştir. 

Miklas Zabo, 1500 metrelik koşuyu 
3 dakika. 51.8 saniyede bitirmiştir. 

Josefva Zegi 70.22 metreye cirid aL 
mıştır. 

Gyenesin 00 metre sürat koşusu_ 

nu lÖ,4 saniyede bitirmesi de kayde 
ş3yandır. 

Bu:rclan başka Mc'rsany 800 metre
yi 5·1,5 ~aniyede koşmuştur. 

Almanya yüzme 
şampiyonlukları 

Düseldrofta yapılan Almanya yüz
me şampiyonlukları mü&ıbakası niha. 
yetlenmiştir. Alınan teknik dcreccl~r 
§unlardır: 

KALEDF.a"l ATLAMA 

1 - W eiss, 135.86 puvanla. lfadın. 
lar arasında. artistik atlamada, 1 -

Faumrlang, 107,48 puvanla, 200 met
re serbest yüzme. 1 - Berlinli Plath 
Viking 2 dakika 18,8 saniyede, 2 -

Bremenli Heiel, 2 dakika 19,6 saniye. 

de. 3 - Hcinlich, iki dakika 20,6 sa. 
niyede, 4 - Fischer, iki dakika ~1,5 

saniyede. 5 - Gaucke, iki dakika 21,6 
saniyede. 
4 X100 krel'RE SERBF~T YÜZME 

1 - Bremen spor klübü 4 dakika 
W.4 saniyede. 

Kadınlar arasında 100 metre ser -
bcst yüzme: 

1 - Arend Nixe bir dakika 7,3 sa. 
niyede. 2- Schmitz 1 dakika 7,8 sani. 
ye.:le. 3 - Pollack, b:r dakilca 10,6 sa
niyede. 

200 :METRE KURBACALAMA 
1 - Bzollschlager, 3 dakika :?.9 sa. 

niycrle. 2 - Gcneger, 3 dakika 6.8 s:~
niyc.:de. 

15'.)0 METRE $ERBEST YÜZME 
1 - Beılinli Arentd :!O dalı:ika 2 8 

saniyede. 2 - F'ıeese, 20 dak1ka ~:.;,2 

saniyede. 

lzmir k lüpleri 
Yeni bir şekil aldı 

Eski Altınordu klübünde yapılan 

bir içtimada İzmir klüpleri ve spor iş

leri yeni bir ~ekil almışlardır. Altı_ 

nordu ve Buca klüpleri arasında bir 

haylı münakıı~alı bir içtima yapılmış, 

neticede bu iki klüb Üçok ismilc bir. 
leşmişler ve formalarını eski Altınor

du rengi olan kırmızı lacivert olarak 
tcsb:t etmişlerdir. 

Eski Altayla Bornova da birleşmiş
lerdir. Eski Göztepe klübü Doğanspor 

olara~ kalmış. İzmirsporla Ege spor 
klüpleri de yakmda birleşmiş olacak. 
lardrr. 

Uşak stadı 
Dün nuıasim ıe 

açıldı 
Uşak, 9 - Stadyomun açılış töreni 

bugün yapılmış, merasimde binlerce 

halk bulunmuştur. Kaymakamın ve 

Belediye reisinin söyeldikleri nutuk. 

!ardan sonra 150 sporcunun iştirak et. 

tiği bir geçid resmi yapılmış ve beş 

şehir sporcularının atletizm müsaba
kalarına başlanmıştır. 

Bunlarda Uşak 23 puvanla birir:<'i. 

Af yon 16 puvanla ikinci, Manisa l O 

puvanla üçüncü, Denizli 3 puvanla 
dördüncü, Kütahya 2 puvanla beşinci 

oldular. Sporcular gece bir müsamere 
verdiler. 

l'im Londos Paı ise 
gitti 

A tina, 9 - Cim Londos, önümüzde. 
ki sah günü Lehli Novina ile dünya 
güreş şampiyonluğu için karşılaşmak 
üzere Parise gitmiştir. 

Avıapa hupası 
Maçlannı kaç kişi seyretti 
Bu yıl yapılan merkezi A \Tupa ku

pası maçlarında 438.000 seyirci hazır 
bulunmuştur. 

Bu miktarın 150 bini Avusturyaya, 
119 bini Macaristana, 60 bini Çekos_ 

lovakyaya, 53 bini 1talyaya, 22 bin 
beş yüzü !sviçreye, 20 bini Romanya. 

ya, 14 bini Yugoslavyaya düşmekte
dir, 

Lazio • Francvaroş final maçından 
sonra, bu rakamın yarım mılyona va. 
racağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

iÇERiDE : 

• Şehremclnl Ilalkevinde: Parıuıız fran. 
sızcac, inglllzce dersleri verlllyor. İkmale 

kalan çocukların der.!llerlne ve. kayıtlarına 
devan\ edilmektedir. Biran evvel ev kAtıpll. 
ğlne rnUracaatıarı. 

:,. BugUn Holanda adlı Fransrz vapuru ııe 
1 r>O Fransız, yarın A vu~turyR vapuru ııe 

<f50 Alman ve A vu!'!turya ve öbUrgiin d~ 
Kraliçtı Marya vapurlle 1 70 İngiliz seyyahı 
gelecektir. 

lf. Vali vekili ŞUkrU Taksim meydanında.. 
ki ha!(ı.nın derhal kaldırılması için emir ver. 
mJştlr. 

:,. Hükumetimiz hu ayın 22 sinde SelAJıll, 

to açıl:ıcak olan bcyne:mllel panayıra işti. 

rake karar vtrmlştlr. Panayır için hazırla. 
r.an numuneler §ehrımizde TUrko!is şube. 
ı:lnde toplanmaktadır. 

Jf. Ölçü ve ayarlar umum mUdUrlUğU sa. 
ııayi mekteplerinin elektrik §Ubelerinden 
ınezun olan gençlerden elektrik saa.tıerinln 

11yarı işinde kullanılmak Uzere ayar fen 
ıoemuru almağa karar vermiştir. Bundan 
:onra bütün şehlrlcrdelti elektrik ölçU a.ıet. 

leri muayene edilececkUr. 
:f. Yeni nUfuı kanunu lAyihaısında tayin o. 

tunıın zamanda nüfusa kaydolunmayanlar 
için ;5 lira para eczasr konulmuştur. 

Jt. Bu me\'Simde ecnebi mcmlckcUere g!L 
mek için 30.000 kişi mllracaat ctmi§ bunlar 
dan 12 bin ){işiyc 'tifıaadc edllmigtir. 

:f. Hamamcılar ~C'mlyeti ld11.re heyeti ge. 
Mm'llıllk yUzllnden hep birden istifa ~tmı,. 
!erdir. Yeni seçim ııyın 16 amda yapılacak.

1 tır. 

lf. 11JV1~rcnln maruf §ahılyctıerindcn mti_ 
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Evlenme muamele 
leri kolaylaşflrılaC~~ 
Milli bir ceza kanunu hat'~oı 
mak için komisyon kurul1ıJ.~, 

Bir mliddettenberi, Ödemişte bulu. 
nan Adliye Vekili Şükrü Saı-açoğlu bu 
gün lzmir vapuruyla şehrimize gelmek 
tedir. 

• w• • tesbl 
ması lıizımgeldıgını 

kararlaştırmak lazımd1:~!'11iS bil 
Bizim §imdiden verdı5~1',ııw 

.. m ıer tıı' 
rar var. Meşhud cUru tatbiJ;• 

Adliye vekilimiz şu beyanatta bu- hem sahasını, hem de }taııllll ~ 
lunmuştur: nişletmek istiyoruz. 13u dlsJI ~ ,. 

"- 2548 numaralı kanun bize her 
sene 150.000 liralık in~aat imkanı ve. 
r :yor. Şimdiki halde birikrn para 300 
bin lira vardır. Yeni hapisane tiplerini 
\'e yerlerini tcsbitten sonra hararetli 
bir inşaat devresi başlıyacaktır. llkön 
ce lzmirde m:ıh"·"m çocuklara mah • 
sus bir cezaev! binası yaptırılacaktır. 
Bir suç i13liyerck hapeed.ilen çocuklnrı 
hayata iyi hazırlamak için bu müeSSl' 
se b!r terbiye \'C ahlak mı.iesse;;esi ha
line konar.aktır. 

Türk ceza kanununda çok yakın hir 
mazide esaslı dPğiş.klikler yaptık. Fa. 
kat bundan milli bir cez.:ı kanunuı•a in
tiktıli, takib ctti~imiz. yolun tabii bir 
neticesi ol:ı.rak görüyoruz. 

Bunun için 1933 senesindenberi tu. 
tulmağa bac:lanmış olan statistikler 
alelumum adli harekatı olduğu kadar 
tı.dliyenin ce1.a kısmındaki harekatı 

da vazıh bir şckılde gögtermeklcdir. 
Bunların vcrcceğı neticelere göre ted_ 
ricen mılli bir ceza kanununa intikal 
etmeği ve memlekete intikal ettirme
ği adliyenin vazifesi cümlesinden a!i. 
decliyonız. 

Bugün elimizde gerek umumi ce1..a 
kanunmıun gerekse hususi kanunlar
daki cezai hükümlerin her çeşid cü _ 
rüm için hapishaneye gönderdiği adam 
ların yekunu ve cürümlerin saikleri 
ayn ayrı tesbit edilmiştir. Yakın bir 
zamanda mesaisi birkaç sene sürecek 
olan bir ce1.a komisyonu seçeceğiz. Bu 
komisyon adliyedeki bütün statistik -
leri tetkik edecek ve milli bir ceza ka. 
nunu hazırlıyacaktır. 

Temyiz malikcmesinin yalnız bir da
iresine gelen 7000 işten 5000 inin or
man davalarına ait olduğmıu misal o. 
larak ele alabıliriz. Kaçakçılığa dair 

davalardan çoğu da tütüne aittir. Ba
zı hükümler var ki onlara vüs'at \'Cr
mek ve bazılarını daraltmak lazımge. 

liyor. Elimizdeki statistiklere göre ci
nayetin sebeplerini, cinayet mıntaka • 
Jarını tetkik etmek ve fahısların en 
çok nerelerde ve ne g-ibi scbeblerle ci
nayet işlediklerini araştırmak, alın _ 
ması lazımgelen tedbirlerin mıntaka. 

vi mi, yoksa umumi şekilde mi alın-

rekkep bir heycet hususi yatla ~ehrlmlze gel 
mlşlerdir. 

• Tarife komisyonu - bir eylulden itlhıı.... 

ren ba§lamak tizere - Almyın abonma.."l 
biletleri ücretlerinde yt.lzdo on tenzilAt ynp. 
mıştır. 

• Yılız - Taksim ve Yrldıt - Eminönll 
arasında da otobfls işletilmesine beledlyec.3 
müsaade edllml§tlr. 

• Atat!lrk k6prUsUnUn beş dubası cuma 1 
gUnll şehrimize gelecektir. , 

ıırı~ ı 
..-.A.11&..Vm .. iii 
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Gur. 'ı;>lı• d ·J!'u:tu (ilİnt'ı;iıı l•a ı ı,ı 

5,0.5 19,15 
Vakit S3b8.h Öğle Iklndl /.kşam Y<ıt'lı lms...l 

5,23 12,19 16.12 19.l~ 21.02 3,07 

Este rin hiddeti 
Galatada oturan 11 yaşında Haı..111 

ile 15 yaşında Ester :sminde bi: k•z 

dün akşam köprü üzerin~e dövü~n ·Lı · 

terdir. Ester elindeki çantayı çoc ·J~urı 

başına vurmuş, ehemmiyetli surette 
yaralamıştır. 

Jik sadece belediye bU~~n uıtlı1~ 
qe ve muayyen su<;Iar ~bıt• b 
mektedir. Bu kanunu bil ~ 
dahiline teşmil etmek ':~ ceı'~~ 
çcrc:evesine girmiyen 8~0 dabıl 
tclzim suçları da kanun ı.aııuıı~ 
mak istiyoruz. Çünkü bU '-

bikı sayesinde suçlar ~~nde ~ 
ve gene bu kanun sa) nıeıı 
içinde kiilhan beylik tal11

9 90ııfJ 
.k. sene 

kalkacaktır. Hatta ı ·ı a1' Jllab 
hanbeyliğe hevesli ol8\1ıı.rdır· , 
gidenler hicab duyaca ~·1'•t)Ji 

g\"" ~ 
zabıta, idareciler, hatta 0tdll 
le bu kanundan meınnun 
~>ylüyorlar. uııllll ~ 

Bunun içindir ki bu ı.aıı it jSll' 
sımda sahasını genişletnıeıı• ?ıtf 

Evlenme hakkın ıs }<ıtJ'l~. 1 eıi' 
degı' ıl' 

gi bir kayıt koynıal\ . "8,1! 
· · ın " · ı!l muaıneleler~ni te.sbıl ıç 0,. ~ 

dırmak istiyoruz. so~rıJl"I bıılll) .. . 
w ll .... ı 

mevcud kayıtları do~ bll).,tv' 

~vlilik yalnız iki ki~inırı 13ir e 
d ~ııdıf· b 

leştirmcsi demek eg. nıe)-e 
ve bir kız birleşince a.':1 sst~ ,_.,u; 
bulunım büyük bir mue ill J'" / 

.. ssc~ıı ~ 
muş olur. Bu muc ~ ıı1et ' ~ 
yıkılmamasile devlet. D1 ,Ji~ 
rı umumiye eheınınlyetle 
drr.,, 

Kalb 
ölillll ııl'' 

o,;°"-' 
Kurtuluşta oturan ve .._b'!. 

, bLI,~ " kasında kahveci Bo~~s ~~!.11 
bu~ul.(ta tramvayla J ~ de ıtı"' 
oğlu belediye binası öııut'I 
fenalaşmış, olmüştür. al "rf 

Belediye doktoru ~cr11 ğiıf~ 
yapılan mutyenesinde 

13~1~f ~ 
sektesinden öldüğü aıı~ ,J~ 

_D_e_m_l _r _a_ıhod8 ~ 
adartl ~e 

st•'' f.' 
Nuruosmaniyede Mu ,.,şııııl'tıl c 

nin fırınında yatan 4.~ 'att• if, 
ınarun üzerine üçün.cu le J'sl'"~ 
miş demirler düşmüş. rebl 
surette yaralanarak c;u 
sine kaldmlmrştır • 

fi ı 
ıııdell 

'f. Belrdiye §ehlrde >~ı:tlf· ~~t f 
\'CI .. - _ fil 

çe,,meei tesisine karar ıeril'""" ttJf• ıf 
ııı Belediye çöp tcnek~o)'ltlııf~ 

kapaklı olmıı.aı esa.51111 •pterf 
olma.yan tenekelerin ı;li ti d 

• \rt tı'· tır. l dlılı ,J 
• Bu şene tstanbll . sçıllle ~ti' 

rriSl ııe . ~ 
de altı hayvan E"er"' 

050
s) r çe~ 

:ı. Heybeliadada h 011daJl ıO 1 

ğı bir artcziyen ktıYlıs J{tl)rıl 
vetli bir su çrkını§tır· 
di su vermektedir. t~ ~ 

ü J Ş A R 1 O A •. ~ll'r" ~~ı~; 
• Londrada çıkan r&l<ııııl'., JCll/. ı 

sor DukU ile Duşe!!fnin ~ır >11' 'ılt 
döneceklerini ve orıı.da ttnl' 1111~ 
rınt yazmaktadır.. asıe ıı"'(I .uıe 
göre, DUk hayır ışıcrln~o.ıc• F h 
zuaund11. olup en fazla ~ııııı.rt!'1~,.ıı' I' f 
zu gayninannl ıkame~~!ll< )~el' ıf' "I 

"' t tal yan ordusu b uıı!l _,,ııı',ııı 
na l.ıR!Jlamışlır. cuına ~J"' 6°11

19oıt ~ 
da Musollninln huz.urO t,if81'illl ~J' 
va kun·etıerlnln de 1~ t1et'.) ~ 
ne,·raıar yapııacakur. ri'''>-et,ı-'" ~..İ~ 

"' ViyanRda dolaşıı.11 ,sıt1 ,., ~ 
kmda Alman harbiye ;cıetCıı ~t 
berg de A vustur_rayadJet Jlti~ A 
tein §ehrinde bir ınO ~ Jl ,ı· 
tir. Bu esna.da J.\'\l~t:~l<tll'·// \ 
kenedlsinl ziyaret e rı:ıye "~ 1,~,,,, • Kliçtik itil!! b& ıoPtrıt' ~ ;IY 
ve 29 unda sınaYttdll slllV ti~~ 

lf. Afarozlu yugo }'ıı.ı.11'' 
goshw kiliselerinde 

lerdir. 
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A.razisiZ köylüye 
toprak temini 

H~.zır ıanan mühim ıayiha 
onümüzdeki devrede 

~~-... kö r~anunlaştmlacak 
t.ı.1~11ldakı ka y u~ e lot:-Jk temini kanuna göre devletçe topraklandmla-
111:,. ltıi nun r . ~ern alını§tır a}:ıhası son ve kati cak kimselerdense bulundukları yer _ 
Pı ~ctk ve önU ~yıha meclise gön- lerde veya münasip görülecek mabal-

1.t t'.iYet edece~~eki devrede kes. Jerde topraklandınlır. 
dJı.. Yıhadakı hUk~r. 839 sayılı sıtma mücadeleleri kamı_ 
~k' ıııier şunları amir- · nunun 6 ıncı maddesine göre kurutu-

hır ~e Ci.illlhu 
1 

1 lan bataklıklardan meydana çıkacak 
b~ . ha ve k .. r Yeti dahilinde şe - 1 araz bu b:ıtakl•ğı kurutmıya iştirak 
lıtı" Clncte hak'k• oy hudutları dahil \'e .ı~t· ı ı ve hU • etmiş olan topraksız halka iskan had. 
lil'ı 1 llı.uteber kmı şahıslara a-
t~ı..ee tev

8
ik eo 

1 
apu kayıt ve senetle. di dahilinde meccanen dağıtıldıktan 

ll litur. 1 Cl\liyen topraklar dev- sonra bakıyesi bu yerlere devletçe na-
k" Usuııi k kil ''e ıskrn edilecek muhacirlerle top. 

0Yler· anunıariyl raksız \_•erli halka verilir. Bu batak-
!a.bsı ııı ftınnıe .h . e Şehir. kaı:;aba \'e 
len 8 edilnıı 1 tıyaçları icin evveke lık!arı kurutmak i<;in yapılacak kü _ 

kaı.a ş olan to ki , . · dik mesain n ilanından itibaren altı 
tarı f idare h pra - arın ,·ılayet 
ları t·la Oldur;... eyetı?r nce ihtiyaç _ :lltı ay geçtikten sonra batnk'ık yer-
Ulli evıet.e . c ... tesbıt edilon kı,.ını terindeki miilkiyet iddiaları dinlen • 

tı k ıntıkaı d Yoıını 8rar1 al h e er. ldar ... heyE>. ınf'7" 
ıt. a llıUraca:i ine hiçbir kanun T •pra '•l:ı '"'rırlan t-ir kısmı e~has 

~l Ubadil olunamaz.. 1 mü!' iveti d ' bu 1 11ndıı!?;ıı tapu kayıtla-
,.} lahısıa~llllarıa firari\'<' müte .. nv 1 ri 'le sabit o1an batakhklar devlet ta. 
""erı • G altk ,, ... ,, 
g0..,. ~Ya ı:rı h en devll'te iııtil\ıı ı 

·1: de ı u tel f h dar d v ete ait · ıısusi kanun1 ar:ı 

r., fın<lıı.n kıır11tıı ld11'{11 t.ı kclirde kuru -
t ulan yrrlerde'o e::'1a~a 11it olan top. 

rak m krbrları da ayni esaslar dahilin 
de is~imlak olunur. Bu takdirde mülki. 

letinee\'let daire1°1~n toprakları alaka l 
Ilı~ 

01 
lahsııı edil~ı tarafından kendi 

terı ~lların eli eden ev\·eı işgal et. yet iddiaları kurutma ameliyesinin i
~·•nrr. R·· erinden bu topraklar lam tarihindı-n itibaren bir sene sonra 

,:--..:_ger bu . lat - 1!3gal edenler bu mesmu olma~. 
" rıhtı' ----- ·-------·--------

l tın 

Jzm!r Atatürke 
mütehass~r 

Ok nıeşhur tipi 

G Laıaaıtladç_ı 
''ita ... U . 

l'~ek;, a!'f!.a .'Jef tali 
~til>cbaşında .91 lla(·ınış 
ı~ ~~!eten l<:-Jst:J~la" isimli biraha· 

Be lediye reisi Biiyiik Şefin 
teşrifini ricaya geliyor 

İzmir belediyesi ve İzmir cnternas. 
yonal panayırı tertib komitesi reisi 

Behçet Sabit Uz, bugün şehrimize gel. 
mektedir. Behçet Sabit Uz, Büyük Ön-

Son~~~~ l:ekirde~~a evvelki akşam 
~ ,1gıne gör Stnden ölmüştür. 
~tt ••. 11'\ ~u" de. f 'ala Yemek '"·edik_ ~~\"'il tt11 n f'.lkl t b .J der Atatürke tzm:rlile.rin tazimlerini 
~ ltd~tı 'tı bir la a akta bulunan \'e panayır esnasındı:ı lzmiri şereflen-

&011. h.... ne almış yerken 
lw'" ·ı: ltJ """gaz.ına k ' dirmeleri hakkındaki istirhamlarını 
~lııı anın hl aç~ıştır. Rivaye-
~Ce ba aıalllctı Zlnetçısi efendisinin arzedecektir. 
··ı~ el'lıe erı göst a·Y• . - lztnir belediye reisi, Baş\•ekil tsmet 
Çe•·ı erenıı· ll orada b 1 er ıgı_nı go. t "td .. ııııo,in u unan bır mu· nönünden panayırın küşad resmini 
~Lı;-a~:~ı Çlltarnıa~ırtlağına sokmuş, yapmasını rica cdecckt:r. 
1 tı tôr Latanın isteıniştir. ---------

~ .. ~ıı~ llltııeyince ~·az.iye-tinde bir sa. 11 k t e d r is at 
llttur.l> ~Yoğıu ernen bir otomobi- mu a 111· m 1 e f ı• n ı• n 
~la l<: hasta 'lesine götür. ( 

d l\bib· 08li oto ~ tıı1ıa~~:dli En~orh~de ölmüştür. terfihİ 
~·~rıı e etnıı~ aran dün ceızP.· 

:.li nı ~r'eri v' cesedin gırtlağın _ 
~ ~a ~t'ga kaıae kız.artılar görmüş, 
'llı:ıaııt11 l!tanbuıuırtnı1ştır. 
t"e in1' lhun ben rneı:hur slmala-
t il\ n ön.. Vaı e k ı a. ı-:uı Ude d a alıyla bira. 
~k~ •l:ı. .er ~Uz.ıe t~ruı • ıniişterilerini 

Ve lbd<llticıt~r kra]ı arşı~ardı. Lalaya 
ı. 0teı bırah " denıyordu Te1V>-
111'ııı , 'l'llk aneae · ,,-
) llıı sfın b n başka lokanta 
~ıı ~i~ılYUkad~~esiııin alafranı;a 

tı lllutta. bir oteli ve Be_ 
ı.ı. gını · 1 . 
,-1( <;I I 15 etıyordu. 

t t:ıhı,e bıry8dd6ğeo ıı, }' bo}'a a nı ,,L •rıın.a cıa, N· . 
ıı:aa ~a b' 1Yaz1 d" \,l\ t;ı}'~a ır kadın Jn gece ya -

r lt\aı._ l{orh0 olduğu h31de 
"tr· •ı.qlJc b r cadd · 
~. ltıi }'" cltçia· l es1nden g.:çe1-

'• 1hzj Ubzlctine t
1 
., brc.hirn elektrik 

at ı lın t: -arak 't ı:,..ta1t a ktzrn yakmıştır. 
1 •• ' dU.a.. do..,,...;: 1§, bekrinin ,·: "'~rı' 
•1 ı;ı • ~uk ..... ştU " ·- · -
ıtı ~'Yi 11'&1cri r. İbrahirnin Ç31 

11!1•td· l'a.qı • ., ne Polisler yet' · 
ır ~,,araıt k ·~ nı _. 

b · arak ola g" •.. tfl{I o.•Jr -

~ i li !ll 
liab btı- Van olan 

ttt~j tr Vtti) • ft h Q d 1 
a"lld fa.brik dıginc .. 
~ııı ~ S ilsını İ§l gore, Galat<ıda 

tijı.. 8.ttı eten ı 
~ .ığu lıcl '"' ııpanya tcba-
~ :ıı oı. l'lc 0 tnba at ._ctır. lllUrara sat Beyoğlu 
•· Yaı>ll ısı:ıı bııd· at ederek m" -ı · · 
"'~ dıJc · 1rrn· . u"'. u • 

s, ttıu~a...J ~ •onra l§, -~~P ede~ tet
'lıtt tllllt) S C VerjJnı· ~Uslüman olma 

Sa~- enba §tır. 
~;' l :Q Sat ihfd 

~t'~ 'l't}bcya,z is 
1

• a. ederek Ah-
'l'~.' 1177 tnını almıştır. 

Barenı deı eceleı inde 
1

111ühim tadılat yaplldı 
.Maarif vekaleti ilk tedrisat mual-

limlerinin haremdeki vaziyetlerini ııı. 

lah için yeni<len bir cetvel tanzim et
mektedir. 

Bu cetvele göre maaş mebdei oian 
1600 kımıştan sonra mevcud 1750 ku
ruşluk barem derecesi kaldırılmakta. 

dır. 1600 kuruş üzerinden terfi zammı
nı dolduran muallimler doğrudan doğ 

ruya 2000 kuruşluk dereceye geçecek 
lerdir. Yeni cetvelle 2200 kuru!jluk de 

rece de kaldırılmış, yerine 2500 kuruş.. 
luk derece kaim olmuştur. Bu derece_ 
den sonraki terfiler 4000 kuruş olunca 

ya kadar 500 kuruetur. 4l)()0 kuruştan 
sonraki derece, 1000 kuruş fazlasile 

5000 kuruştur. Bu suretle tekaüd müd 
delini dolduran bir ilk tedrisat muaL 
limi eskisine nisbctle 1000 kuruş faz. 
la maaşla tekaüde Ecvkcdilecektir. 

Sıhhat Vekillnln 
lzmlr ve Urbıda 

tetk~kleri 
l zmir, 9 (A. A.) - Şehrimizde bu. 

lunan Sıhhat ve Sosyal yardım Vekili 
Refik Saydam dün sabah Kültürparkı 
ziyaret Ye yapı lacak sıhhat müzesinin 
yerini tesbit etmiştir. Öğleden sonra 
da Bulgaristandan gelen ve İzmir böl 
gesindc ycrle~tirilecek olan göçmf'nlc. 
ri:-: aıhhi du:-tımlar! üzerinde tetkikler. 
de bulunmak üzere Urlaya .gitmiştir. 

HABER - i\k~m postası 7 

Memlekette tetkikler 

300 r1ıuhafızlı 
Dersim ••ev,,·inde 
18 kişiyi sıraya dizip. öldüren 

Dersimli Aslan kimdir? 
Nalband, bindiğim atı uzun uzun 

tetkik ettikten sonra başını, bana en-
dişe verecek tarzda salladı: 

- Bu sıcakta yola çıkmayın, hay\'a • 
na günahtır. 

- Ama sonra Ba{i!venge varamam. 
_Ziyanı yok! Yarın gidersin._. 
Bulunduğum yer yeni Pertek kaza. 

Va~aını : Niyazi Ahmet 
pençe divan duran beyaz donlu hizmet. 

• çiye işaret verdi. Bir şeyler hazırla· 
masını emrettiğini sezinledim: 

- Bizim için zahmet etmeyiniz, de. 
dim. ÇünkU ben bu akşam hiç olmaz. 
sa Vaskilde kadar gideceğim. 

- Yok, olmaz ... Sen bizim mısafiri· 
mizsin. 

- İnşallah dönüşte uğranm. Fakat 
bugün kalamıyacağım. 

Wzmetçiye tekrar seslendi: 
- Çabuk kaysı, elma, armud, vişne. 

Kadri ile Ömer paşadan konuşmıya 

sıydı. Burası Derı.;im hududu içindi'.' ol. 
makla beraber halkı daima Dersimden 
ayrı yaşamış insanlardı. Onun için ye
ni Pertekte kalmanın manası yoktu. 
Burada bir şey öğrenemiyecektim . Fa 
kat nalbantlın himayei hayvanat ce
miyeti reisi gii.ıi karşıma dikilerek 
merhametimi tahrik etmek isteyişi, be ~~~-ıtı;!~ 

başlamadan önce, bu kale gibi ev hak. 
kında. malümat almayı tercih ettim. 
Çünkü burada böyle bir evin buluna. 
cağı kimsenin aklına gelmezdi. ni arzumdan vazgeçirdi Hararetten ne

fesi tıkananların sığındığı kahveye 
girdim, bir yorgunluk kahvesi ısmar-

ladım. 
Yanımda oturan bir grup yüksek 

sesle konuşan birini dinliyorlardı. A
dam anlatıyordu: 

- O. bir cani idi. Çok sevdiğı bır 
tazısı varmıe. Onu o kadar severmiş ki, 
sormayın ... Ama tazı da tazıymış ha! 
Hiçbir avda boş çıkmaz, hepsinden ön 
de ko~armış. O giin sevdiği tazıyı biz. 
metçi biraz geç bırakmış ... Aslan be. 
yin kan beynine hücum etmiş; taban
casını çektiği gibi hizmetçiyi yere ser. 

miş. 
Bir başkası söze karıştı: 
- Bir gün on sekiz kişiyi yan yana 

dizip hepsini öldürmüş. 
Kahvemi bile unutmuş, bu muha·ıP._ 

reyi dinliyordum. Yanımda oturan~e>i'. 
dan birine sordum: 

- Kimdir bu Aslan bey? .. 
Muhatabım kim olduğumu sımr.a

dan, niçin öğrenmek istediğimi bi:e 
merak etmeden cevab verdi : 

- Çarsancak beylerinden ... 
- Aslan bey hakkında kimden ma. 

lumat alabilirim? 
- Akrabaları var._. Aslan beyin o~

lu Bedri bey Elazizin Fürdenlik kö· 
yünde oturur. Kız kardeşinin oğlu Ah. 
met bey eski köytinde ot urur. SoD.L 
ra Aslan beyin kardeşi Şerif beyin i. 
ki oğlu var . Biri İshak bey, burada o
turur ama §İmdi burada değildir. 

Bu malumattan sonra P ertekte kı. 
sa bir araştırma yaptım ve ~unlan öğ 
rendim. Vaktiyle Çarsancak beyleri 
ile Pertekli Ömer paşa Dersimlilerle 
senelerce mücadele etmişler. Ayrıca 
Ömer paşayla Çarsancak beyleri de 
b iribirlerine girmişler. İshak paşanm 
birçok torunları olduğu gibi Ömer pa. 
şanın da bir torunu vardır. Perteğin 
Camikebir mahallesinde oturur. Adı 
Kadri beydir. 

Bu malfımatı aldıktan sonra doğru 
nalbanda koştum. Ata bindikten ya -
rım saat sonra Kadri beyin evinin ö. 
nUndeydim. 

l{adri beyin evi, ev değil, adeta bir 
kaleydi. Ağaçlıklı bir bahçenin için_ 
den geçilerek bu kapının önüne geli. 

niyordu. 
İlk kar5ıma çıkan beyaz şalvarlı bir 

köylüye Kadri beyi görmek istediğimi 
söyleyince, beni büyük bir dut ağa
cının gölgesine götürdü. Sonra evin 
bah~esine doğru koştu. İki Uç dakika 
sonra başka bir istikametten ayni hız. 
la geldi: 

- Şimdi gelecek ... 
Konağın yahut kale şeklinde evin 

demir kapısı gıcırdıyarak açıldı. Kısa 
boylu. sa<;ları ağarmış biri, yaşından 
\'e \'iicudundan umulmıyan bir çevik
likle ilf'rledi: 

- Safa geldinir.. 

- Safa bulduk. 

Ev sahibi: 
ô nı.er Plı§anm mezarı 

- Evimiz kırk odalıdır, dedi, ister. 
· seniz gezdireyim ... 

... ,- ,,,,,.. 
-·· - o 1 • 

Pertekto ômer Pa~11m "kale ev1iııdc1ı 
bir iç manzara ... 

lazım ... O, buralarda çok şeyler yap
tı. 

Kadri etrafa bakındı. Kar§ısında el. 

Ordumuzun 
büyük 

manevrası 
Mebuslar pazartesi 

gUnil gidiyorlar 
önümüzdeki sah günü Trakyada baş 

layacak olan büyük manevraları takip 
edecek olan dost ve müttefik devletler 
erkanıharbiye reislerile heyetleri per
şembe gününden itibaren şehrimize gel 
meğe başlayacaklatidır. 
Manevrayı takip edecek gazeteciler 

pazar günü İstanbuldan hareket edecek 

lerdir. 
Dün manevra sahasında tecemmü et

miş olan kıtaat kurr . .1ndanlanndan Trak 
yada bulunan genel kurmay ikinci reisi 
Aı;ım izahat almıştır. 

Davet edilen asker mebuslar 
Trakyadaki manevralarda Büyük 

Millet Meclisi namına hazır bulunacak 
olan mebuslar seçilmiş, kcrldilerine da. 
vetiyeleri gönderilmiştir. 

Mebusların isimlerini yazıyoruz: 
Erzurum mebusu general ! eki Soy

dcmir, Er.r.urum mebusu Şükrü Koçak, 
Gireson mebusu general İhsan Sökmc-n, 
İzmir mebusu general Kazım İnnaç Sey 

han mebusu general Naci Eldeniz, Di
yarbekir mebusu general Kazım Sevük 
tekin, Sinob mebusu Cevdet Kerim tn. 
ccl:layı, Erzurum saylavı general Per 
tev Demirhan, Çorum mebusu Fuat Bul 
ca, Konya mebusu general Ali Fuat 
Sebesoy, Gaziantep mebusu general A
li Hikmet Ayerdem,. 

O anda bu evi görmek, Dersimi gör· 
mek kadar beni alakadar ediyordu. 
Bütün bir Dersimle mücadele eden 

Ömer paşanın kendisini müdafaa ve 
muhafaza için yaptırmış olduğu evin 

her tarafını gezdim. Bu ıü;k odalı ev. 
d"'n. hakikaten bir orduya karşı duru. 
l ..ıb lirdi. 

Birinci kapıdan büyük bir meyd~· 
lığa giriliyor. üst kat bir sıra oda. ... 

Burada üç yüz kişi istediği gibi silah 
kullanabilir. İkinci kapıdan bareme 

girilmektedir. Burada bahçede bir 
havuz ve muhtelif meyva ağaçları Yar. 
dır. Karşınıza gelen sofadan havuza 

karşı oturup mükemmel uyuyabilirsı. 
niz. ÜçUncU kapıdan muhtelif oda:ara 
ve aşevine gidilmektedir. 

Kadri, anlattı: 

- Dedem bu evi yaptırmış ama öm 
rü cephelerde ve Dersim dağlarrııda 

geçmi§. Ev bize yaradı. 
(Sonu yarın) 

Musolini 
10 gün içinde 

13 nutuk 
söyliyecek 

Roma 10 (A,A,) - Musolini öğleden 
sonra Sicilyaya gitmek üzere Gatedcn 
hareket etmiştir. Musolini a~ustosun 12 

sin'den 18 ine kadar devam edecek olan 

'nanevralar esnasında burasını ziyaret 
edecektir. 20 ağu:;tosta Cacatofimde, 

1859 senesinde Garibaldi taraftarları ile 
Napoli kralının kıt::.!an arasında vuku-

bulan muharebenin cereyan ettiği saha. 
da büyük bir geçit resmi yapılacak ve 
rapor okunacaktır. 

Musolini, 13 şehiıide durarak nutuk. 
lar söyliyecektir. Resmi geçit ve büyük 

manevraların sonunda Musolininin söy 
temeği itiyat edindiği nutuk alaka ile 
beklenmektedir. 

Tifo 
Gene çoğalıyor mu! 

Son 24 saat zarfında şehrimizde ti. 
fo vakaları birdenbire yükselmiş ve 13 
tifo vakası görillmüştür. Halbuki 
bundan evvel 6 tifo vakası görülmüş_ 

tü. 

Holk Opereti bu 
Bu akşam 

Beylerbeyi iskel 
tiyatrosunda 

KIRK YILDA 
BlR 

~-~~e ııicıt N--:-----
~ l'tıl ltaybe ".o. lu arabacı 

t8k1-; .. 
1 

ttırn. Yenisini a 
16 .. , n h" -

0 
uknıü yoktur. 

"ntan 9424 

Urladan avdet eden Sağlık \'e Sos
yal yardım vekili doğruca kara yolile 
Mani~aya gitmiştir. Oradan Ankara. 
ya gidecektir. 

Kendimi tanıttım. Ziyaret maksadı
mı anlattım. Çok memnun oldu: 

- Demek dedem Ömer paşanın 
yaptıklarını yazacaksın öyle mi ? Çok 
!yi, çok iyi ... Onu her zaman yazmak 

Bu mebuslar önümüzdeki pazarrtesi 
ı;ünü •ahahlcyin 8,50 de Sirl:cciden kal 
kacak hususi trenle doğru Çorluya gi
:iecekler ve orada genel kurmaylığın mi 
safiri olacaklardır. 
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Parisle " Yalan 
havadis seferberliği!,, 
Fransız zabıtası gazetec~lere 

muamelesini nasıl 
nazikleştirmişti ? 

Kanuni "tahk:kat ve takibatı işk:il 

etmemek,. kaygusiyle vuku bulmuş b.r 
hadiseyi saklryan polisle gazett:sine 
heyecanlı haberler yetiştiı·mek isti. 

yen gazeteci arasında ötedenberi, her 
memlekette daima mücadele ve "yarış,, 
yapılır; mest>lenin iç yüzünü bir an 
evvel öğrenmek yarı~ı ... 

Bu iki şahsiyet arasında sık sık irıti -
laflar çıkar ve bu ihtilaflar bazan eğ

lenceli, 'bazan da hiç hoş olıruyan sah
neler ve vak'alar doğurur. 

Bu "hoş olmıyan vaziyetler., ekseri
ya gazetecilerin başlarına gelir. M'.l"se
la gazeteci filan daire amirinin \':1.;:ife 
itibariyle alakadar bulunduğu bir res
mi müessesede bir hadise cereyan etti
ğini havadis şeklinde yazar. o amir he
men "tekzib., i dayar ve aynen neşri· 
ni ister. 

Gazete, mevzuu bahis hadisenin ce
reyan ettiğini bir bakıma isbat e.icbi
lecek vaziyettedir; fakat göster-=\:eği 

şahitler o zatın emrinde bulunduğu 
için isbat edemez. 

Ya o amiri kendisine düşman et

memek mecburiyetini duymakta veya 1 
t'nun hususi vazifesi ve salahiyeti do
layısiyle buna imkan bulamamaktadır 
Çar ve nSçar susar. 

Gazeteci en aşağı yirmi bin kişinin 
bildiği bir hadiseden bahsetmiştir. Bu 
hidisenin yazılması • JUyuu değil, ırün
kü buna maddeten imkan yoktuı. -
mahzurlu görülünce ertesi gün "tek • 
zib,. damlar· neşredilir. Zavallr gaze. 

teci nıUtale'l beyan edemez, "ey ka1 ~
]eri Yazdığım doğrudur, isterseni: hu
nu hadisenin dedikodusunu duyan i:.in
lerce kişiye sorup öğrenebilirsiniz!,, bi
le diyemez. "Tekzib,, i sineye ç<:ker. 
Bunu istismar eden rakiplerinin ~ama · 

talarına göz yumar. 

Çekingen ve ketum olan polisler, 

gazetecilerin işlerini bir hayli güçleş
tirirler. (Ban yazı ve fotoğrafların 

nc§rİ polisin işine gelirse tabii o u -
man işler değişir.) 

Zahiri ahbaplığa rağmen, polisle ga
zeteci arasındaki münasebat hiç te sa· 
mimi .değildir. Çünkü iki mesleğin 

tevlit ettiği, tabii anlaşamamazlık var
Ciır. Maamafih, bugün, gazetecilerle iyi 
münasebatta bulunmanın çok daha !yi 
olduğunu nazarı itibara alan anlayışlı 
yüksek memurlar sayesinde gazetec.iler 
le polisler epey dostlaımışlardır. 

Aşağı yukan, dünyanın her tarafın
da hasıl olan bu tahavvül, bilhassa 
Fransrz gazetecilerini sevindirnd~tir. 

Çünkü Fransa polisiyle gazetecileri 
arasındaki ihtilaf, bir aralık o kaı:'lar 

vahim bir hal almıştı ki, adliye sarayı
run bir yerine şöyle bir levha asılmr~ -
tı: 

"Köpeklerin ve gazetecilerin bura
dan geçmeleri memnudur!.,, 
Maamarıh o zamanlar, gazeteciler 

- kanun müsait olduğu için - Fransrz 
polisinden mükemmel bir intikam 3) -

mayı unutmamı~lardı. Mademki 0'11a· 
rın yUzlerine kapılarını kapatıyor. ha
vadis vermek istemiyorlar<lt, şu hal.de 
onlar da havadis icat edeceklerdi. Ni
tekim öyle yapblar ve bir ~ok heye -

Pari.8 polis rnüdürliiğiiııde ga::ctcoilc
rc m.ah.!us miUrellc / oda 

canlı ve uydurma haberlerle yalnız 

polis teşkilatını değil, kabineyi de he· 
yecan ve velveleye verdiler. 

"Sirkten kaçarak şehirde dolaşan 
kaplanlar), (polis müdürünün od:ısın
daki zehirli yılan), (sokaklarda faali
yette bulunan haydutlar), (şehrin en 

kalabalık yerlerinde bulunan kuduz 
fareler), (karısının dostunu hayvanat 
bahçesindeki boğa yılanına yutturan ko 

ca) ve daha buna benzer binbir türlü 
uy.durma havadis bir aralrk öyle vahim 
bir vaziyet uyandırdı ki, "tekzip .. ler
Je halledilemiyen mesele mebusan 

meclisine bile aksetti. 

Neticede üç ay süren "uydurma ha
vadis seferberliği,. nden sonra. p-ılis 

müdüriyeti "pes,, dedi ve gazetecileri 
günlük hadiseler hak1cmda hab:rdar 

ctmeğe başladı. 

O zamandanberi Paris polis mUdü -

rünün odası yanındaki bir oda gazete
cilere tahsis e.dilmiş ve burası husu.:;i te 

lefonla gazete idarehanelerine baal?n-

mı~tır. 

Yeni neşriyat 

Yeni TUrk 
Eminönü halkevi tarafından her ay 

çıkarılmakta olan "Yeni Türk,.ün 56 
ıneı sayısı çıkmıştır. Bu say~da: 

H. Namık Orkun, M. Şakir illkütaşır, 
Tahsin Bangıoğlu, Raşit Gökdemir, 
lCısi, Bedriye Yeğinsoy gibi tanınmış im 
zalarm yazıları vardır • 

Halk bllglsl haberleri' 
Eminönü halkevi dil. tarih ve edebi. 

yat şubesi tarafından her ay çıkarılmak 

ta olan "Halkbilgisi haberleri,:~ecmua 
sının 70 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da: Şair Eyüp Sabrinin koşmaları) Veh 

bi Cem Akşun, (İstanbul masalları), 
Naki Tezel, (İki de::tan). H. T. Dağlıoğ 

lu, (Kadirli lehçesi) O. Bahadıroğlu gi 
bi tanınmı§ imzaların yazıları vaı:ldır. 

Halkbilgisi haberleri memleketim'.z
de çıkan yegane ve çok kıymetli folklor 

Biz<L fordhuz,[izq, 
C<ıvap Vcırcılirn. ... 

Kız da sizi 
sevmelidir 

Eğer böyle ise hemen 
nişanlanır ve Uç 
sene beklersiniz 
Kavak meyıdanır.dan K. Atalay im. 

zıısiyle aldığımız bir mektupta deniyor 
ki: 

"Aşkı ilk defa olarak sekiz ay ev
vel Lalelide tattım. O zamana kadar sev 
mek ve sevilmenin ne olduğunu bilmi. 
yordum. Sevenlerle alay eder, aşka 

inanmazdım. Fakat başrma gelince ne 
amansız bir ateş olduğunu anladım. 

Sevgilimi göremodiğim için ıstırabını 

kat kat artıyor. Ailesi çok müteassıp 

insanlar oldukları için onu hemen hiç 
yalnız sokağa bırakmıyorlar. Hayata 
atılmama daha üç sene var. Haydi bu 
kadar müddet bekliyeyim, fakiit ya kızı 
başkasına verirlerse ... Çok müşkül mev
kideyim. Bana bir tavsiyede bulunmanı. 
zı rica ederim.,, 

CEVABIMIZ: 
Mademki bu kızı ~iddetle seviyor

sunuz. o halde şimdiılen ailesine müra. 
caatle istiyebilirsiniz. Hayata atılmanız 
için geçmesi icap eden üç seneyi nişanlı 
olarak beklemeniz pek ala mümkün
dür. Böylece kızın başkasına verilmesi. 
ne meydan vermemiş olursunuz. Bunun 
la beraber acaba kız da sizi seviyor mu? 
Hislerinizden haberdar mrdır? Buna da
ir bir şey yazmadığınız için vaziyetiniz 
iizerinde daha geni~ bir mütaleada bu. 
lunamıyoruz. Unutmayınız ki muvaffak 
olmanı?: için kmn da sizi ııevmİ§ olması 
ilk ıarttrr. 

" Pardaya ,, 
formaları 

Ayvansaraydan (M. Y.) imzasiyle 
mektup gönderen okuyucumuza cevap
tır: 

Neşrettiğimiz Pardayanlar serisi 
§İmdiye kadar ıekiz kitap olmuştur. 
Bunlardan yalnız birka~ gün evvel neş. 
ri tamamlanan "Pardayarun oğlu., ro. 
manına ait eksik formalarınızı kütüpha-

nemizden tamamlıyabilirsiniz. Esasen bu 
formalar lisan dersleriyle beraber çık. 

maktadır. Fakat Pardayan serisinin di. 
ğer romanlarına ait formalar maalesef 
mevcut değildir, 

Bir hayır sahibi ara
yan genç mektepli 

Eyüpte Kalenderhane caddeıiride 
68 numarada Hüseyin imzasiyle aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"Orta okulu bu sene bitirdim. 16 ya. 
şmdayım. Bir annem var. Çok fakir ol
duğumuz için bir Jiveye yatılı olarak gir 
mek teşebbüsünde bulundum. Kabul 
etmediler. Mektebe girsem bile annem 
tamamen kimsesiz kalacak, bunun için 
tahsile devam edememek mechuriyetin
deyim. Bana bir iş verecek bir hayır se. 
ver zat çıkar ümidiyle bu vaziyctimi ga
zetenize yazmanızı rica ederim. 

Annemi sığındıracak bir yer bulu
nursa ben tahsile devam etmek istiyo. 
rum. Olamazsa herhangi bir işte çalış
mak arzusundayım. tstiyenlerin yuka
rıdaki adresime. biltl:rmclerini rica ede. 

rim.,. 

mecmuasıdır. Bu ilmi mecmuayı Tarih. 
çile re, edebiyatçılara ve dilcilere tavsiye 
ederiz. 

Kibar hırsız - Siyah 

:?GG - ''EeTtlm Kıını glr.ı:e old ı~ıma 1 
ll"I •derı bntyor ?' di "E' soylen<ll. Bu defa iyi. 

~e m'lh\'Olrttım, t11.kf1 t e~er.... ayağa kalktr 
ve hiddetle v~ll ' 'l're doıtru yürlldO Ttı !li 

eapkumı almak üzere n.ımo.rıuımı uzattı~ı 
zaman .•• 

:'67 - önUnde iki k~l durdu \'e Herbeı 

hayret.inden dona kaldı .. Bunlar RUl>i Şrırı 

tonla polis haliyc.sı Staffordtlu .. •'Peli olı.. 

cag-ıın diye mınldnn<lı, Adeta nefesim tık!l. 

nıyor!,. 

2GS - nu aralık, RUbl Şarlton, dudakla. 

r::ıd!. huln bir t~hc ... Um!e c:ııo doğ•u l'~r. 

lcdi Ye <'lini uzattı. Hcrbcr onıırı c;ehrcıind 
lıir tl\hll\ vUI ,ı;örtlU. bakıtılarında hil~Un V<" 

uıt.ırap ~ibl bır ıey \'ardı. Ştirh•.sl:r. marıız 

lcnldı~ı olüm tchJıkcsı onu bir haylı Uzmti~
tU. 

lOKGUSTOS-1931 .~ 
~========~~=-::~~ 

Şikayetler. temenniler: 1C> lQı n yan D t1 • 11 

Bir gazinodaki gıüzeo bac:•" ı 
garip USUi ll>D r il< uza,, c:tıal1:,. 

Müşteriler iki defa • :Monte:ıc~~r~ 
ki RUS bı jı)1 

bir şey içmeğe tinin o.il ~ctiı"· 
mecbur edlllr mi '! şında~araııo'"ııt' 

"H. M. Ş . ., imzasiyle aldığımız bir 
mektupta şöyle deniliyor: 

'"Geçen cumartesi günü saat üçte 
Salacak plajına gitmiştim. Diğer ge
lenler gibi 25 kuru§ banyo ücreti ver
dim, fakat içeride soyunmak için bir 
kabine aradım, bulamadım. Nihayet 
plaj sahibi bana soyunmak ic;in açıkta 
bir yer gösterdi. Çarnaçar orada soyun. 
ldum ve eşyamı bir ;ırkadaşa teslim ede
rek denize girdim. Banyodan sonra yu
karıdaki gazinoda bir kahve İı;itİm . Bun 
dan sonra, biraz iler"clc bir n ~sacla otu. 
ran bir arkadaşımın yanına r,ittiğim za
man garson baş ucuma dik:)di: tekrar 
bir ~ey içmek mecburiyetinde olduğu

mu söyledi. üç beş masa ötede kahve 
içtiğimi görc'iiğü halde tekrar bir şey 

içirmekte ısrar etti, nihayet ik:nci defa 

bir şey içmek mecburiyetınde kaldım. 
Btı cioğru mudur?., 

Okuyucumuz şikayetinde haklıdır. 

Bize öyle geliyor ki garsonun bu mua. 
melesi sa::lece ş~hsi ve para kazanmak 
r,ayretindendir. Gazino müstecirinin 
lıundan haberi olmadığını zannediyo
ruz. Gazino mi.istericinin garsonlarını 

iyi kontrol etmesi ayni zamanda müşte· 
ri kaçırmamak noktasından kendi men. 
faati icabındandır. Bu satırlarla kendi:>i
ni ikaı etmiş olac;lğımızı umuyoruz. 

Altın yiyen 
beygirler ! 

Al111angada karakrılıh 
tekamül 1tdiyoı 

Almanyadan sermaye ihraç edenler, 
ölüm cezasına çarpılırlar. Fakat insan 

larm buluşları .• an.ütenahidir ve Al 
man &ermayesi her şeye rağmen hudut 
haricine çıkmakta devam ediyor. 

Kurnaz bir sermayedar, bundan bir 
müddet evvel, bakın ne yapmışttr: 

Bu zengin adam. daha Hitlerin 
mevkii iktidara geli§İnden evvel, 800 

bin marklık Fransız eshamı almıştı. Bir 
gün, Fransız kumpanyasına bir mek 
tup yazarak, bu eshamı kaybettiğini, 

binaenaleyh numaralarım gönderdiğini 

ve icap eden işin yapılmasını lıildirmiş 
tir. Bunu müteakip tc biitün eshamı 

yakmıştır. 

Altr ay sonra, Franı;ız şirketi, hu 
iş için Parise gelmiş olan mevzuu ba 
his Alman sernıayed:ırma. yaktığı es 

hamın yerine diğer eshamı vcrmi~ ve pa 1 
ra böylece, çok basit bir şekılltle Al 
man hudutları haricine çıkmıştır. 

Bir Alman da, bütün servetini eski 
bir otomobille harice çıkarmış, hiç 
kimse bundan şüphelenmemiştir. 

Çünkü, kurnaz adam eski ancası 
nın bazı ufak tefek aktlamını halis 

platinden imal ettirmiştir. 

Baraıırıv·ı re 
bacal.'lan 

na V"' dilP)1 • 
bacn.klal'f .. zel bS • 

nın en gııiJC11'İ 6e 
caklatl ~ 
değildir~ <t 
rikalı ıırd ı# 
ııcvJtcltı1lş ·r b8' 

.: ıc1>cb bl ~ 
murc 'tcS'· 
kem ıcoın' •• ouıı)"' 
bacaltlıtl~r,el t;Ş; 
nın cıı o oıarl 
cakları,, su ıı. 

·~ror· c • .... t;sterı.. oıt" 
d:ım ıarın ı-:;'lllet • 
ri az çok cS311 J. 
li n~ cntc:r 

gcrel<tl · ~ ır.-
sıı a· ,.rtı ~· 

ŞiJll l ıııı'· 
ti ·arlaınış 0 ı~·je ~ 

) -ıncıı. ~ ~ 
na rag Ell}ltl • 'ı' 
bir ııatıi ı ııs~ ~ 

•'tf, ·.~ ... 
çıkan gu şıtı':. ~ 
]J Fratlsııjçillı l~ a 
:Mistinge~ sıt p:et· ~ 
t unlal' do u~,ıııııf ' ~ 

y•"' si' ~ h iye! •rı.a,t o m. ~ 
tır. 1'"~" trills. 6' f 
manlst• ,,-dl' ~ 

ırıe.r ~ 
rano\'ll l' ~ 
yoklU· ylllt ııi\lJ' ~ 

J 8 ,,~ç 
B1.ranovanrn bacaklar' . aetı,. 11 .~ 

)erinden d"zlcrine \'C dizl:~~eıııı~Pş~~ ~ 
larınn kadar kU\•\·eUi. 0!11' ıJ 
mahir birer dansöz bacaklar~,~ 

cJl'lS!l' 
kalmıyor. aym zamanda 1 
güzellik ta~ıyor. bBcS~~ 

Sanatkar diyor ki: "BU iS eÔ _ 
hnngi 7,aviycden seyrederııeı1".A;. 

• 1 'lfAıtl,' f~ 
kusurlu bir yanma ras 1r oııefl ,. 

Baranovn, diğer balet dal'l\ııı~~ı 
. cvdll c .......... , .. 

bı bacaklarında adale P • . dt il'" ., 
. . ticcsıll .. 111. 

tn. Yanı dansetmek ne n ~"':/ 
ları kaclın ha cağı olın~kta _:ı;Jl6 t 
daleli lı1rcr erkek bacagI h . 

miştir. . 0J1i; t 
Takdirkar münekkidlerııı gıeıtf' 

ne göre, Baranovan.ın ıı~r )i{Jl'.Jı 
dansöıUn olmaktan zıya.de aır: ~. 
nün adalelerini andırnıal<ts. şe~ilı 
düz ve gayet güzel ~urctte v•ıtl• I' 
mit; adaleler. Baranovıt, •. bilt• 

d t .v. manlttt 
ucunda ansc tıgı uı .. .. t· 0 tfı ~ıkışnııyor gibi görıılu>'0-ıııel ıı (fi 

cc ~~ fi1 
Bacaklarının bu de::. 111 ıırı .re' 

~u kl'ndisine bildiritdıgı Zil Cf /. 
1 ,~tır· r ~ 

ııova hayret içinde ka rrı '. dC b1 fi' 
fevı-ıo -"ıl haı·a:darınm. vaMtın .0 .0rv '

1 
fi 

7.'llif;t' ınalık olduğunu bı 1 rtBııl'~ (. 
kat onların. artist;"ri }lıt) bir ~ıı 

,.rllc 
S!!\1\edecek derecede SC~ ,

0
tcttl• ol' 

~ivcti oldu"ımdnn habcrJ) ...iitlı .,ı 
. "' ıt ı.- !" 
Dn nsözlnrin hacaktarı.rt~j ed.i)'° ~ ' 

Diğer bir sermayedar da, ecnebi 
memleketindeki suç ortağına bir çok at 

lar satmı§tır. Bu atlara, arpayla berab~r 
altın da yedirilmişti. Bittabi biitiin atlar, 
bu ;ı.lı~madıkları yemden öldüler; fakat 
Alman hududu haricindt" ... Altınlar 

böyle~c kolaylıkl:ı cıkarıldı. 

masım, tabii hir ııeY t~li\~i1'1ıe.,l 
Tcnısiibü ve biçimlen do }(te.ıı f). ôJ' 
susi bir takdiri cclbel~c stır"tte 
l:endisi:ıi sahnede ı,ar!f bır ktB)-ı:J 1• 1~r1 lat.şıracak vnsıtalar sayıııa criııs.l\ t1 

Fransızlar. lngfüı. .':~ ~s,tı• ~rt'' 
nispetle bacak güzellıgıoe fr~1 -c (J 

ı hcmmiyet \'f'rmektedirlcf· od~ 'Aı.J 
c:lıırı .A!W 

samlarından. heykcltra,. ıcil j' ı r 
~ ··tcc:ek A'1 

Cella:iın kanlı baltası tr.hrlidini art • 
trrdıkça. kaçakçılık usulleri de tekamül 
ediyor. 

cantilnıen 

263 - ''Evet, diye mırıldandı, aağ ve ! 
salım c•arıılt kı•"lultlı•nı' .. Staf!ord hir 1<~. I 
n11.rıhı. dmuyvr lu. 11Ubi tle• am etti: "Ata•ıı• 1 

ylmın b11n11 çekllr<1ı1tlcrini hir hil•" niz! :\1'11. 

hakkak ki deli~ Ji. 13~ni kaçu tt.ı:ı akianı. 

tografç:larından mu !)·tclr.f te"'ttf' 
ı:;ık sık toplanarak k~.rnıbgJ<s.Js.11 ,l 
der ve güzel bacak ınu~a ııeti~~if· 
tip ederler. Ve bunıarı~e,rıi ef>Y 
madalyalar, mükafatlar 
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'ı~ P A R D A V A N I N K I Z I 
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dt - ~endi aş. ~rııız arsız sırıttılar: - Haydi, dedi. Sentonore sokağına 
di iti fe'-'kaı:11tın, bu küstah hakkın • giderek çiçekçi kızı arıyalım. 
de k~n Sonra de. teveccühlerini öğren • Bu i~e hepsi hayret etmitlerdi. Rek 

etnıes.ını lu~llfkarlığınzdan istifa- tay sordu: 
~in '>lunU:enıın için uğraşacağımıı.a. - Halbuki biz, Monsenyörün şu e. 
~':O halde h . depsiz delikanlıyı tevkif için emir ver. 
\' ltinı k~ .aY~ı artık eve gidelim. diğini sanıyorduk. 
~ı Yakaıı tılkılerim çahşrn ve hay. Rosinyak güldil: 

~ittir. YaraJc gönderin. Ceı.a.sı ba. - Üzülmeyin canım. Çiçekçiyi ne • 
le ~aJ Da · rede bulursak, delikanlı da. oradadır. 
~o ~lnıı ka.Id~r Y~nmda RoBinyak i. Rosinyakı arkadaşlanyle beraber 
~atak h 1'e elıni onun omuzuna Ode'yi aramıya çıktıkları yerde bıra.-
- b 

0nıul'da dı 1 I l on ~oıinralt . n : karak Leonora ile meşgu o a ım. 
~ htııa 8 .. dıkkat et de adamların Stokko hanımının yanına dönerken 

e ltıijn. 8.ğ getirsinler. şöyle düşünüyordu: 
~I} wıf§ b' . 

, 8'bebinı a 11: kınıe, bu kızgınlığın - Delikanlı için bin lira, bu elimde 
.... O da . çıga vurdu: · sayılır. Fakat genç kızın beş binini 
.. ,URı._ Çıçek,.. · k 
ba~"fl ? •.. Belk· ~1 ızı seviyor anlıyo~ kazanmak kolay değil. Bir de sinyo. 

8.ldırnu 1 kız da onu sevdiği için raadn alacağım para var. Bugün ol • 
~ " ~ork Yor. · dukça karlr geçti. Her gün böyle olur. 
Ola:ı,- ı. llıayın 
~ ıı:oıay eli . rnonsenyör. Delikanlı sa az zamanda zenginleşirim. 

dir 0tı~inf ad nızcıen kurtulamaz. İnsanı iğrenclirecek çehresi çirkin ve 
etti: anıının bu sözlerini tak. müstehzi tebessümü ile büsbütün iğ. 

'tıı~ ~inYak . . :-ençleşiyordu. 
tın· Git Ve hi sen ıyı bir hizmetkar. Hanımının yanma gelince Leonora 
~~eceğinı ç endi§e etme .. Seni zen. sordu: 

l'lldı 8itıyak ~ğ'J - Sa.na· ne emir verdi? 
:'lorcı' ~~ındı erek efendisinden ay- - Çiçekçiyi takib eden adamın o. 

u. an şu dÜ§Ünceler geçi- turduğu yeri ve ismini öğrenmekliği-
de~ Sen ~n· mi istedi. 
i8e 1 anuYa ırn .servetimi temin et de Ve lakayt bir ta.vırla ilave etti: 
la.. hesabı b~!elınce, eğer 0 bir rakip - Bu iş için bana bin lira verecek. 
\.~1rını. c.- ..... ja aittir, kozumu ben pay Leonora başını tasvibkirane salla -
"'J:t ~ana l' 
l'orı.~ ltııı Berıd ge ınce aptal Konçini dı: 
~ '4l11. Onu en çok daha fazla sevi. - iyi yapmış, ben de aynı şeyi dü 
"ı:ı ~alam ~na vennektense kalbi. şünüyordum. Bu delikanlı Konçinomu 
...._heni te a.gı tercih ederim. Hele tahkire cesaret etti. Cezasını bulma • 
~'lll'l'ıı-.. ngın et d 
~--. l'ayı e aşk meselesini lıdır. Stokko! Kocam genç kız hak. 

'\ hıyak !§ll'Jz. kında ne söyledi? 
~eti i bUnlan dil •· v • ~ tı rı y şunerek mua . Bu sözleri alacagı cevabı bılen bir 

ı,..._~ lloıtta anına gitti. Bunlar Lon. adam tavrıyla söylemişti. Ate§li göı.. 
•' :v. En.o ve Lövinyakdı. On. leri Stokkoya dikilmişti. 

Konçininin pek fazla itimat besledi. 
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Bütiln ağızlardan ayni anda BU sözler 
fırladı: 

- Ya§asm kahraman çocuk. 
Halk ikinci defa olarak Odeye bu la

kabı veriyordu. Fakat bu defaki alkış 
Konçiniye savrulan hakareti tasdik 
mahiyetinde olduğundan pek manidar 
dr. Böyle bir vaziyet karşıanda. kim o
lursa olsun oradan çekilirdi. Fakat 
gurur Konçiniyi mestetmiş, nüfuzu o. 
nu adeta sağırlaştırmıştı. 

Pardayan 12 
Rosinyakm itidal tavsiyesine aldır

mıyarak bağırdı: 

- Ne bekliyorsunuz? .. Emrettiğim 
zaman neye itaat etmiyorsunuz. Size 
§U adamı yakalayın demedim mi? 

Şurası muhakkaktı ki, Konçininin 
adamları korkak değildi. Hepsi de son 
derece cesurdular. Daha emir almadan 
hücuma hazırlanmışlardı. Roktay ve 
Longual en öndeydiler, kılıçlarını sal. 
lıyorlardr. Roktay ulur gibi bir sesle 
bağlt=dı: 

- Kanmı son damlaya kadar akıta
cağım. 

Gösterdiği delice cesarete ve kuvve. 
tc rağmen delikanlının üzerine hUcum 
eden on beş haydutla başa çıkamıya
cağı meydandaydı. Konçini ile adam. 
)arının hiç de nazarı itibara almadık. 
ları halk bunu anlamıştı. Şimdiye ka
dar kalplerde biriken kin kendini gös. 
terccek bir fırsat bulmuştu. Evvela 
tek tük işitilen sesler herkes tarafın
dan tekrara başlandı: 

- Kahrolsun yabancılar. !{endi 
memleketlerine gitsinler. Mahvolsun 
milleti aç bırakanlar. 

Konçininin adamları Odc'yi bıraka. 
ra k bu yeni cepheye karı;;ı koyınıya 

mecbur oldular. Halk, "Kahraman ço. 
çuk" u kurtardığından memnun, haY.-

dut süriisünü kıpırdıyanııyacak bir 
hale sokmuştu. Fakat henüz tecavüz 
vukubulınarnıştı. Fakat Konçini hali. 
vaziyeti liavrıyamaınıştr. Halk kuvve. 
tinden emin olduğu için mutedil da.vr& 
nıyordu. Mareşal Dankr bu itidali kor 
kuya hamlederek kendisini daha fen& 
bir vaziyete soktu. Şiddetle tekrar em. 
retti: 

- Hücum edin §U hergele sürüsüne.; 
Vurun, gebertin! ... 
Eşkıya sürüsü cm.re itaat edereli 

vunnıya başladı. Birkaç ı.a.valh darbe. 
lere maruz kalarak yere yuvarlandı. 
Bu anda halkın hiddeti de taşmı3 ol.. 
du. Biraz evvel: "Paris halkının ne ya. 
pacağı,, nı merak eden düşes dö Sor. 
yentes'c halk kendisini çabuk tanıttı, 
Her taraftan: 

- Gebersin Konçini... Gebersin. Su
ya atın serseriyi ... Katilleri öldürelim. 

Sesleri yükselmeye başladı. Bir an. 
da nereden çıktığı belli olmıyan bir · 
sürü silah ellere geçti. Her taraftan 
darbeler inmeye başladı. Şimdi dayak 
yiyen halk değildi. 

Çete efradı bu ana kadar teker te. 
ker hareket ediyordu. Baron Rosinyak 
tehlikeyi derhal sezdi. Biraz evvel bir 
kuzu kadar sakin olan kütlenin kendi. 
lerini silip süpüreceğini anlıyarak he
men adamlarının ba.5ına geçti ve Kok 
sokağına doğru çekilmeye başladı. 
Konçini de bu harekete iştirak ediyor. 
du. Manevra oldukça muvaffakıyetle 
neticelendi. Ve hiç kayıp vermeden is. 
mi geçen sokağa kadar gelebildiler . 

Rosinyak bunun üzerine Konçiniye 
döndü: 

- Monsenyör! Bent dinlerseniz el
den geldiği kadar çabuk kaçalım. 

Bunda utanacak bir şey yolf ki. Biz 
on be§ kişiyiz, onlarsa yüzlerce .. 4 

·-.~ 
e ·-s 
GO 
Q,) 
s.. 

·-c 
Q,) 

>-



1 
~: 
~ 

e 
~ -C':)> -.... 

[ 
• 

18 

§ ... 
il 
o 
! 
~· 

-< 
CD 
:J 

'A 
CD 

3 
m -CD .., 
c::: 
N 
CD 
-r 

:J 
a 
CD 

fTJ 
N 
O' 
et> ..., 

3 
CD -m .., 

Bu sözlc:r çok doğruydu. Bunu Kon.. 
çüıi de tasdik ediyor, :fakat ~aYJ 
bir .türlU :li:endisine yediremiyordu. D.i§ 
lerini gıcırdatarak: 

- !Bu sefil güruh ka.rşımnda kaç. 
mak mı? Ölmeyi tercih edertnı, 

Roslnyak soğuk bir sesle mukabele 
etti: 

- Peki, o halde daha uzun zaman 
yaşıyamıyacağız ilemek... Hesabımız 
çabuk göI'iilür. 

Bunu söyledikten sonra hliyük bir 
soğukkanlılıkla bir taxaftan kılıç nl. 
lanuya, bir taraftan da emirler :vai -
dınnıya başladı. T.cltlike ıpek büyüktü. 
Bil"ka.ç da.1dke., belki de birkaç sa.niye 
sonra kendi dediği gibi hesapları gö. 
rulmU!j olacak. nrinı 'kUtie karşısında 
ez'Jip mahvolacaklardı. 

Bir kenarda duran urun boylu ada. 
mm yanındaki kadın bUyUk bir endişe 
ile söylendi: 

- Aman yarabbi! .. Stokko, bu ca
rpv r adamlar Kon~iniciğimi öldüre. 
cnk'er, 

So.,ler) italyancaydı. Stokko gözleri 
hnin bir ,Şekilde parlıyarak kabadayı 

b·r ıavırla ve italynnca olarak cevab 
\'erdi· 

- Z1nnededm hakkınız var slnyo. 
ra },fo.tcro clbiselerjnizi §İmdiden ha. 
; Ja :ınız fena olmaz. 

für an durdltktun sonr\t müstehzi 
bir fı le jlavc cttı: 

_. ])1ubtcrenı ))oGanJZıJn bu kadar 
ledhirsir.ce har.c,k.Pt etmesi kendisine 
;·.a.kmJr mı yı:ı.7 lbJlm:ı vıızjyetinj a,Qla. 
malıydı. O, bu kadar kızdırılmağa gc· 
)em.ez. 

Kadın. Konç'ninin kansı L'!ononı 

Gıı.'igaydı. Upt!<tsrl gördüğü bir §eyi I 
i§aret ederek sordu: 

o 
'A 
c 
::J 
c 
-Ol 

> 
t'" .... 
> 
z 
o 
> 

- Baksana Stokko . .§u gelen kral 
ıdeğil mi?, Bu saatlerde gezmeden ıiö
ner. 
, Uzun boyµ he.kesten yjll.uıek olan 
Stokko, &ntonore ,kapısına. §Öyle bir 
baktıktan sonra tntrJldandı: 

- Galiba o ... 
Bunun üzerine Leonora yavyça a. 

damırun kulafına bir ~yler söy edi. 
St.okko terbiye:!Izce omunsrmı eilk. 
mekle beraber itiraz etmeden it.at et. 
ti. Mantosunu yij.zünden çekince uzun 
zayıf yüzü, sıkık elmacık kemıklerl 
meydana çıktı. Derhal ~nnnınm ya • 
nından ,ayr.ılarak kendisine yol a~mıya. 
ba§la.dı. Konçiniye doğm yaklqıyor • 
du. B!itün 1lğr.e.şı1uı.ema. r~n yeri
ne Yaktinde v.a.ramıyacafunı görün· 
ce alaycı ibir se11le bağırdı: 

- Kral ... :fat.e, kral geliyor, yol \'eri. 
niz. 

Bu gözler derhal tesirini gösterdi. 
Gerçi halkın hiddeti zalmamı~tı. F,. 
kat nazarı dikkati başka bir tarafa 
celbedilmi U. Mahv.olduklarını zanne • 
den Konçini ve maiyeti bir an için ı;ü· 
k!ına kavuotular. Stokko bunun üzeri
ne kola Yl!a Konçjninin yam na giderek: 

- Mösyö, dedi. Q4buk kaçını~ kral 
geliyor. 

Mare,aı Dankr hiddetinden kıpkır. 
mızı olmuş, göı.lerini halkın üzerinde 
gezdiriyor ve birieini arar gibi görünü 
yordu. 

- Kral geliyorsa bana ne? diye ce. 
vab verdi. 

Stokko yerlere kadar i~ilerek ısellı.m 
verdi. Ciddi mi, yoksa alay mı olduğu 
bellisiz bir se:;le: 

- Allah ~kına, dedi. Bu nıemleke. 
tin hakikt krJlt siz olduğl,IDuzu biliyo,. 
rı.un. Fakat henüz sıfat ve taca malik 
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değilsiniz. Bunlar şuradan gelen ço· Stokko btiyü.k bir hmda ce"ab .. 
cuktadır. Bana inanın, ona böyle dü- di: ııı1>1' 
§ük bir vaziyette görUnmek hakkınız. - Her ikisini de ıbulup we 
da hayırlı olmaz. vere~:1m Monsenyör! 
Unutmayın ki kralın maiyeti sizi Konçini di§lerini mktı: , 

zayıf görecek olursa mahvolursunuz! - Ve o zaman hesapla§~· tJCl 
Konçini bu sözleri tasdik etti: Haydud sürüsü, efendile~~ lde 
- Sahi, hakkın var Stokko. sözlerine kar§l hep bir:den ~fil! eJ2l -
Ve Rosinyak'a ricat emrini verdi. ba§ladılar. Konçini bu ıvaziyet1 ııı 

Baron gayet cesur bir adam olmakla nun bir tavırla süzdtikt.en 60rıra.: tt'I' 
beraber bu emri büyük bir sevinçle - Halkın bize karşı gösterdiii ı;i 
kar,şrladı. Çekiliste artık mtl§ktilata cavüze mukabil birkaç ki§i aszı.~1' • 
raslanmıyordu. Halk yavaş yava§ kra b ze karşı göatermeye mecbul' 01 ~1ıı:ı 
Jın g~ldiği tarafa doğru akın etiniye ları hürmeti unutmasınlar. ~u b~eli· 
ba§lainJştı. Konçini hem çekiliyor, işimdir ve yapılacaktır. O ;kiistalt··ıPif 
hem de gözlerjyle !birlni araştırıyor • kanlıya gelince. .. Cezası öyle rıı~~ 
du. AradığrJlı görünce Stokkoyıı. işaret olmalıdır ki, bir daha hiç ~imse ıt ~ 
etti: cesaret edemesin. Şunu unutın•Y~,,ıc o 

kendimizden nekadar !korkutun-
- §u delikanlıyı görüyor musunl 
Od · · .. t · .. ı D l'k 1 'İn - kadar hürmet göriirüz. ..r'le' 

e yı gos erıyoruu, e 1 an ı ' cı Reisin bu sözlerini )taleıııe gew· 
~içeği" nden biraz ötede kızı seyre dal. 

bir küfür taldb etti. 
0
1Jll 

mı_ştı. ~·~ J§ 

Stok,. la b' 1 Ode'ııin taa:rrozuna uc• anı ''/of• 
· a.o a ycı ır ses e: Longual ve Rokt.ay en cok kıifredi,.ıc : 

- Görüyorum, dedi. jar\:iı.Longual di§lerini gıcır~at•~ • 
- İmini ve nerede yakalıyabileoe. _ Onun bağırMklan benıın e~ 

ğımi bana ög-renirsen sana bin lira. ba.t fımda.n dışarı dökülmedikçe l1l 
Bin lira sözü Stokkonun gözlerini miyeceğim, diye bağırdı. 

parlattı. Roktay illve etti: ~ 
- Yarm sabah oğfenirsiniz. _Ben de bıç.ağımla kalbinl de 
- Şu genç kızın nerede oturduğunu -gim. 

da öğrenirsen bin lira daha. Konçini itiraz etti: ı·rı1' 
Şehvetten gözleri }ta.ra.ıını_ş olan diri o "' . ...ı 

Konçini bu sefer de "İnci çiçeği" ni - Hayır. hayır. O, ha.na " JJi>' 
getirilecektir anlıyor musurıuı · 

i§aret ediyordu. 
olarak... 1, 1"~ Stokko başını salladı: Hakaret gören iki arkadaf Jıırl ur..et~ 

- İşte bu iş güçtür l-fonsenyör! larını salladılar. Konçlııi bWlun 
Bu kız, bilmem nedep ikametgi.hmı ...., ne sert bir 5e5le: . P 5w-
herkc6lcD saklar. Aldığı tedbirler 6L _ öyle emrediyorum, dedt~ti: 
yesinde §imdiye kadar kimse bunu öğ. ra, soğuk bir giilüşle devaJll e ce.lftı\ 
renememi tir. _ Merak etmeyin! Qna ver:e.k~ 

- Muvaffak olursan sana beş bin ceza o kadar mfithi§tir ki bUJlU 
lıra vereceğim. tasaV\<'W' edemez, 
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~.:_''l ııı~ Uri Ha!illıl i1t1. 
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~~ kıı 1ı CtlJ konacr 
~ ~~rt, 21,03' 20:20 koııteran,, 
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t cr~,.~k hava lı: ' 20,03 ka.rııık )'&.. 

~·- '-c.13 ha lc~rtJ Ollatr1, 22,3'1 kıraat, 
v~: btrıer .. 1 2a.a5 ~ orkeıt. 
, • 11ava .,~ 

• ~ b ' "''•'il (r'&.mO{OD. 

4 l''tııı, alıtrıer. <1azıa 
~ latır~,4~ ~§tkllluaiklaı, 18,M kan. 

lııı.u,rde k nıuaıkl, 22,03 opera 
~ onıı~ıne., hava, haber. 

~ıı6bet~ı 
~bctçı ~·ın 'tlırtıı ecı an e ı er 
'ı.. f.ıı ece ınuhteıtt t "ili CUı ıa..tıcıer aemtterlndt 

l~~lııo tUndc'- IUnlardll': 
.~ ıııı~.. "'ller. ·~'<il,,.. ( .. 

fHAıHAI. 
~ESMOR 

11 

~>tıp, >. ku ne,ır l\ c 
~ ı.t (lt tUk~ nıa.ı), BeyazıttA 
,at.1ı1tıu~taıa >..rır,da <lilkmet Cemil). 

ı_ l?eo.' l<e.r~ ' 'Jchrcınınınııe (Nt. 
, 4 •il~> ınru1t t 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 

,, • Şehzacı e '<Suat), Samat. 
4t n'. J...ıtttıYda C2:ty1, "'' ebatında <Onh·erll-

'"'t dal'd "lll"i) F 
~ 1~~) ' (Sırrı R • ınerde (Emil 
~ ' &atın), Bakırköy. 

1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Te•rin ve Birinci Kan un 
avlarının ilk günleri. 

ıı~- caıı~Clbeunde1tıı 
·'l\>ı Jı~ııı~, <Ot~;~ Mekteplere ve KUltttr MUesseselerlne: 

ı ~ ~ Uı, 'l'akatındSuda), Galat.adı 
~ &ııkarg~ ' (Ltmonclyan), B •• t t k 

(() \) ~Pa§ada ;~ddeaınde (Nargi. us sa ma 
\ l, ı:ı..:lt~ta &alt), Huköyde 

" ) ~ltt.~ (Alt ~ 
"~~· .,ta (Ali ), Sanyerde e t e ı 
Ullt "tt,~ Rıza), ~anyerdt> ıs ıyen ere 
~ ~ ı ay ve Ada.ı 

dJııı ~ .\hırı~dlye 1.8.rd&ldler: • GU 1 s 1 Ak d i J MUdU IUğU d ~>. · &ııl'tı~l\ıı,t lluhı, Radıköyünde ,.,_ ze anal ar a em s r n en : 
'l'dtıı.. l tar), lıfodada (Alt. Mckteplerce ve Kültür müessctıekrince satınalınacak büstlerin Akademide 
~ liaııo, HtybeUd• (Ta lCJekktil edecek jüri tarafından kabul edilmiş bulunması icab eylemektedir. Jü. 

S -- ri 15 Eyl\llde toplanacağından bilet satmak istiyenlerin 14 EylUI ak§amına 

~ atı 1 ---k ---- kadar eserlerini Akademıye göndermeleri lazımdır. (Bu jürinin her üç ayda bir 
it.!_ dı~İi .. ı e toplanacağı alakadarlara ilan olunur. (5063) 
~iı11 )ı.ı"de V 
)'da 3., • AlbyoJ ~ 
l' odt '-u~ aızrnda, Dut ıstanbul Belediyesi ilanları ~:~ bit ''• İlci aoı. . Dört oda, bir 

'~e ~ç hır mutlak bü • Senelik muhammen kirası 2:3 lira olan Büyükderedc Maltıı çarşısı soka. 
"· 1 . t, el-t~'-

Çı"deıtu.._ • .. ,hava.aut, ıu ğmda 219 numaralı kahve karşısında 225 metre murabbaı arsa 938 senesi 

4
~tıı.ı · l'rliiraeut. Maym sonuna kadar kiraya verilmek ü~re açık arttırmaya konulmuştur. 

1 
<ıl ~~lld' ----- Şartnameai Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lstekli olanlar 1 lira 88 ku-
~ 1llt lOOo ruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16.8.937 pazartesi günü saat 14 
•ııal'lCa kelimeyle • ne daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (4783) 

4-t~·!'!:~ersı Memurluk müsabaka imt-ih_a_n_ı 
(lte~ıttt ~ Ap.:-o.._t_h_eke T. C. Ziraat Bankasından: 

e eczahane ) Banka.mızın merkez, ıube ve ajd.ıılan için LÜZUMU KADAR MEMUR 
ALINMAK ÜZERE müsabaka imtiham açılmııtır. 

Müsabak~ya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı l S
den a13ğı 30 dan yukarı olmamak ~arttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtiha.•a girebilirlerse de 18 yaşından evvel me -
murluk ıınıfına geçemeder.) 

Orta mektep mezunları isin altı ay. ve lise yüksek mektep mezunları için 
bir sene devam e.decek olan staj mü1deti zarfında orta mektep mezWlların.ı 30, 
orta ticaret mektebi mezunlarına 40 lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yijkııek 
mektep mezunların 100 Jiraya kadar veimtihandaki muvaffakıyet derecesi): mü
tenasip surette •ücret verilir. 

Eyi derecede yabancı dili bilen:Hin ücretleri emsalinden on liradan az ol • 
mamak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapıla.:alc mesleki imtihanda muvaffa!< olanla". yir 
mi liradan a,ağı olmamak kaydiyle yiiz<le yirmi niııbctinde zamla TEKA U DE 
TABİ DAtMl KADROYA alınaca.,.tır. 

Müsabaka imtihanlarına ANKft'RA.ADANA, ANTALYA, AFYON. BALI
KESİR, BURSA, ÇANAKKALE. n!YARBEKİR, DENİZLİ, EDİREN. F.D -
REMİT, ERZURUM, ERZİNCAN ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANRUL 
tZMiR, KASTAMONU, KARS. KAY~ERt, KONYA, KÜTAHYA, GtRE · 
SON, MALATYA. MARAŞ. SAMSUN, ORDU. UŞAK. ÖDEMİŞ, stvAS, 

.~ ~t' ~OKAT, TRABZON. VAN, YOZGAT, :ıubelcrimizde orta mektep ve orta ti-
:~~) ~t· d 1 ~aret mezunları icin 19 ve 20 Ağustns ve lise ve yüksek ır.ektep mezunları icin 
··ı ·" • e ~ -~ ); t1t '~ r bokto . . '?3 ve 24 Ağustos saat dokuzda ha~lanacaktır. 

ı~J : (ııo~'~ l>aticııt: l', (hckır.ı/ (Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıy~c-ak . 
~ 6, ~"l..ı), 4 e: (h.a.t<ıf der patsı. tır.) Müsabakaya gireceklerden ne ;ibi vesikalar arandaığı ve nelerden imtihan 
~l)Qth ~ .\ıı - Dl8 Jle ' I .- Der vapılacağr yukarıda isimleri }•azılı subelerimizden elde edilebilecek izahname -
f ~,. tk,. 0Uı~ker ( l.ept. (reç.c. 1erde ıröriileb:Jir. 

· (b · ( ec.. ) 
: ( .b· ~cc~hcoıc) .. ~cı • 6 - t, eklitcrin müsahakava iştinlo: f"d~htl•cd:leri m'4h~lde!;i banka şubesi 'TIÜ-

bitr-.ııı) ). 8 - D. 1 
- Eine , .. 'ırliiğün~ ve Ankarııda batı k~ııııı r Cl o;,)nel isleri miidürlüğüne 18-8-19~ 7 ta-

• aa Schau. rihine ka.dar müracaat etmeleri lbımdır. (4673) 

Istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden : 

1 - 3222 .ayılı Telıiz kanunu 1 -Ağuıto• - 937 tarihinde mer'iyet~ gir 
mittir. Bundan aonra yapılacak tıeltiz tesisab ve alınacak ndyo cıhaz1an için 
derhal ruhıalname almak l&zımdır. Bu kanunun muvakkat maddesi mucibince 
1 • Ağuıtos • 937 de mevcut telsiz tuiıab ve radyo Nhipleri Ağustos 937 içinde 
ruhsatname alnağa mecburdur. Bu ruhaanmalere P. T. T. a'1erkezlerinden 
alınacak 15 kurutluk damga pu]una tabi matbu beyannameler ml·~ahilinJe der 
hal vcrilir.Ru'ısatnarne]er meccanidi,·.Yalnrz 25 lnmıtluk damga puluna tabidir. 
Radyolardan ahnacak yıllık ücretlerin len Vekilleri Heyetince kabul olunan 
tarifeai gıtzetelerle ayrlca netredilecıektir. Bu tarifeye göre nufusu on 
binden fazla olan yerlerde ikaınetgablardan eskisi gibi senede on Jira ve nil 
fuau on binden aşağı olan yerlerde aenede beş lira alııur. tkametgahlardftn 
a-ayri yerlerden alınacak ücret]er için Ayru:a pzeteJerle netredilecek tarifeye 
veya P. T. T. Merkezlerine müracaat etınek icap eder. 

937 mali aenesine ıait ücrettenn Eylul 937 nihayetine kadar P. T . T. idarele 
rine teniye edilmea lizımıelir .Eylül 'onuna kadar verilmiyen ücreller yÜl: 

de 20 fazlasiy]e tabail ve Teırinienel nihayetine kadar verrıVyenlere bir ih 
barname He on beı ıünlük mühlet verilir.Bu on bet ıün içinde c!e borçlannı 
vermiyenlerin ruhsatnameleri iptal vebaklannda kanuni takibata teveuül 
olunur, 

2 - Telsiz kanununun meriyete girdiği tarihten evvel tediye edi]mi~ olup ta 
937 ma]i senesine liri olan ücretler 937 seneıi için alınacak ücretten mabaup 
edilecektir. 

3 - Bu kanun hükümlerine göre ruhıat verilmesi caiz olınıyan kim&eler 
den verici veya hem verici ve hem alıcı ~f!laiz teaisah vücuda getiı-enler bcli."'rn .. 
da !bir seneden üç 6.en~ye kadar hapiı ceuuı hükmolunur .. Ve tesisat zıihıt ve 
müaadere edilir. Ruhsat almaar caiz olan kinueler taral.ından ruhıat alınmak11zın 
verici veya hem verİt'İ ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan altı aya 
kadar hapia veya 100 liradan 1000 lirayakadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ruhaat almakaızm yalnız a1ıcı teıiset Teya cihazı vücuda getirenler veya kul 
!ananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağrr para cezar hükmolunur. 

Seferberliee hazırlık zamanında veyl\lıut haz.arda örfi idare mmla1<alarile her 
nevi askeri memnu nuntakalarda birinci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında beş 
seneden on ıe.Jeye kadar ağır hapiı ve ikinci fıkrada yazılı fiili işliyenler hak 
kında bir ıeneden üç ıecıeye kadar ğaır hapia ve üçüncü fıkrada ycl7.ılı füli i§li 
yenler hakkında iıe bir aydan alb ayakadar hapis cezası verilir. "9454,, 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

· I DA R t.: F. , , I : 
lstanbu l Ankara Caddesi 

l'oııtu ı.utuı11ıı hılaabul 21• 
Telgraf adresi : ıstenbul HABER 

Yazı tşler ı telefonu : 2 S 8 7 ı 
idare. ııan : 24370 

ABONE ŞARTLA RI 

Sl·nl'llk 
6 aylık 
3 •) lık 
1 aylık 

Türkl11e frnf'bi 
1.400 l\r. 2.700 lir. 
no .. ı.uo .. 
400 .. 1100 .. 
ı~o .. 300 .. 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
fl•~ıldıgı /lf'r (l AltlT} M•lb•"'' 

1--•••••-••••••M•••••••••••••• •• ... ••• .. •••••• ::······························ ··············i.i 
~i Meccani muayene H 
H Perşembe glinlcrl saat 2 den ~ c kadar H 
ii Ortaköy Taşbasamnk Palangada 25 !! 
!i numarada Doktor Mümtaz Gürsoy jE 
İ! .fakirleri parasız muayene eder. :i 
:: :Alll•ll:lll: :r.:=:::-.::::ı:ma:r:::: ::::::::: :: : : : :ı 

SEZEN 
TE..RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazıp nındellcr, me\'simlik metin 
ve ~ık kuma~lar. 

13tanbul Yeni PostaJı..aM kar~nda 
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Bu akşam ~'!';ı~

A V R U' nun 
L V 1 .. 1 BC!hçe- ~ 1 3. 

"-' sınde ~ 

GECESi ~ 
il MUAU,A DiNÇ SES, Mısır film yıldızı TAHiYYE MUHAMMED İ 
~sevimli rakkase 'MELiKE CEMAL ve Yavruyu seven diğer arkadaştan iıtirakiyle büyük program. f! 
• L~ınıııııınıııııı•~ıffiimııııııı ııilllınıılllllll!lllOOlıırrooı~ıııı ıııııımıınımıınınmıı ııııınıllinınnııınııımınmııım~ımmıınıım m ıınııım~mmııııı~ııooıınıının~nımınıııınınımmııınımııımııı • 

13 Ağustos Cuma akşamı ----•• 
Belediye 

l Bahçesinde 

Süzanın Sanat 
hayabnın yıldönümü 

1 Gecesinde çok zengin progıam 
ve büyük süıpıizler .•• 

Bu gece için masalarınızın temini rlca olunur. Tel 43703 

•-ıııı. A D E M i i K T i D A R ~-•ı 
ve B ıe: L G IE v ş lE IK L n G n N lE IK A R ş n 

• 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayımz. •Posta tıı;utusu t255 Hormobln , -· 

a e d ---1· 12 ağustos perşembe giinli • 

P~a~.2~~~A- I 11 Ağustos 937 Çarşamba aünü akşamı saat 10 da 

Münür Nurettin Sünnet dü~ünü 

Münir Nureddin KONSERi 
PlvıiEZ1•:1 ........................... ... 
-----------------__,...,...,..-..,..------- ~·-· Telefon 4106.~ 

iRi U'v i)'C Ersin Biçki Dik iş Yurdu -. 
En s'Jn metot ve kolay usulleriyle biçki, diki§ 10 ayda mükemmel 1 
öğrelilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir kayıt muame
lesi başlaınışbr. Adres: Tepebaşı: Bay Murat Ap. No. 2 

-+ea --------------------= -- -----------------------

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

\k ramiye!erle ( 20.000 ve 10 000) liralık 

ı-- Dr. Ihsan Sami _._ 
TiFO AŞISI 

Tifo ve parati!o hastalıklarma 

tutulmamak için tesiri kat 'i, mu

afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

~--- kuruştur. 

Birinci sınıf Operatör -

()~:OSıA!rr~~ v:ı:~~d~! RI 
· cP.rrabisi ınUtehassısı 

Parla T rp Fakültesi S. Aaist&DJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu· 
nışuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ' 

Muayene: Sabahları M e C& ~ n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumell Ra.n 
No. ı Telefon: 44086 -

KıRUN doktoru 
Necaettln Atasagu , 
Her giln 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dat 
muayene parasızdır. 

Göz hekimi 
Dr.Muıat Rami Aydın 

Beyoğlu - Mis sokağı No. 1 S 
Telefon: 41553 

Pazardan maada her gün: öğleden ı 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

iki adet mükafat vardır. :m=::::::::.-:::::=:r.::ı::ı:::a:=m:::m:::r.: 
~------------~----~~--~ !! Diş doktoru H 

Dr. Hafı z Cemaı 
LOK!\IAN flt:ROI 

Dahıli ve Mütehauııı 
Pauır\lıuı oaşktı gunıerde öğleden ıt0nr11 

ııaııt ı :!,.'i tan ti ya ı kadar lstanhutda Otvıcı 
)'Olunda 1104 ı numaralı husus! kablneslnd~ 
h~t&larını kabul eder. Salı, cumnrteBJ glllı 

lert sabah "9~12" saatler1 baklkl tuknrayı 
aıabmıetur. Muayenehane ve • • telefon 
22398. Kı§lık tele.fon: 21(){._ 

S-.. 1 ... *~o~"ô~K'~T~O~R!!lll._.._.._i~ Necati Pakşi ~ 
•• H •• 

K 
•• :: astalarını hcrgün sabah 10 dan:: 

emaİ 0ZS80 !! akşam 19 za kadar Karaköy Tünel g 
Oroloğ • Operatör g meydanı Mahmudiye caddesi No. ii 

Bevliye mütehassısı ~i 112 de kabul eder. !i 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası H Salı ve cuma günleri saat 14 den H 
yanında. Her gün öğleden sonra ~~ 18 ze kadar para~zdır . ~~ 
2 den 8 e kadar: 'l el: 41235 ::::::::::::::::::::::::=::::::::::.::111111:::n::::::: 

l 

\ 

Bahar sab8tı1 
Bir 

kadar 

Ç OnkO 

Herşeyden 
e vve o glUınde 

D lk:D <dJ e fa 

güzel ! 

Radyolin 
1 

Kullanarak dlşleJfinin 
sağlamlığını oe göz A 
kamaştıran paı lak-

ltğını kazandı _ ...........__ 

bir konca 


