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KORSAN 
?AHTELBAHİR 
Q Yakalandı mı ? 

Qe . ~rninin bostancı önüne 
tırıldiği şayıasım alakadarlar 

teyit etmiyorlar 
_ Şimdi de 
Ticaret gemilerini 
tahtelbahir yerine 
tayyareler tehdide 

Dün Tarabyada ismet lnöntınün ııerdiği çay ziyafetinac11 bir göribıü.§ (Foto Etem) 

ltttıj . 
L · •ınj torpiJJiyen böyle 
91r t 

•YYareymit 

-~ı 
:ık.cmı:z 1 

başladı 

Os panya MnBOe t 
Deır Cemnye tnne 
mlUııracaa't ettn 

Misafirlerimiz bugü~ 
adaya gittiler 

ısu.ncıan be~ gUn evvel .Marmarada ~orllleı. 
ve Hamldiye mekt.ep gemimizin de tzıulrc.lcıı 
gellrkcn önUne çıkan mcı;hfil mllllyctll de. 
nlzaltı gcmi.Bl Marmarada §lddcUe ımı.nmak.. 
tadır. son G"Üll1erde Marmara üzerin le dola.. 
§an ha,•a filolarımızın ve harp geıru'crlmizlo 
- bUlUn dUnyada altLka uyandırıın - b:.ı 

lahtelbahlrl aradığı söylenmektedir. 

Akşam Floryaya gidecekler 
Yugoslav ve Yunan 

matbuatı 

DUn gece saat 8,30 da §chlrdcn duyulan 
top sesleri üzerine halk dJ.kkat ke~ılmiş v.e 
gene zihinler meçh!U tahtelbahir llzerind~ 

i§lemeğe b8§lamı§tır. 

Manevralarımızı 
rrakdir ediyorlar 

Meçhnl korsan gemlslnln bu gabah yak!\. 
landıgma dair §Chl'imizde bir oayla d;ı. dol!.§. 
maktadır. Nitekim bu aabah gazetemize mun 
telif yerlerden blriblrl ardınca yapılıı.n tele. 
fonlar, bu mevzua dair soruıturuyordu: 

- Marmarada görUldUgü aöylenen yaba.o-

Çıkan rlvayeUere göre, bu tahtelbahir ıım 
dl Caddeboııtanı önlerinde duruyormu§. 

Bu IJ8)1ayı biz de daha evvel duymuştuk. 
llk l§imlz Caddebostanmda bu l§I sormak 
oldu. Gercl oradaki a.hall de bu rivayeti işit. 
mi§ ama, vaka mahallinin Caddebostanı de. 
ğll, Bostancı olduğunu aöylemekteydller. 

Telefon ettlğlmlz Caddebo.ttanı gazinosu 
sahibi bize §öyle sordu : · 

•'- Siz de duydunuz mu? Burada herkes 
bunu s!iylUyor . ., 

Bundan ba,ka orada bulunan aa!Ahlyet~ 

bir zattan, yabancı bir tahtelbahir yskalan. 
ması gibi bir hl\diııe olmadığını da l)ğrendik. 

lstanbul deniz kumandanlığı, "Mdlseden 
resmen haberdar olmadığım., bildirtJli'.IUr. 

Ayni suretle altıkadar yüksek makamlarla 
yaptığımız teması, limanımızda dUn gece ve 

bugUn yabancı bir tahtelbahir yaıtaıanmadı. 1 
fi neticesini veriyor .• 

Pakat. §U dakikada bu haber ııchlrde ıs. 
rarla falkanmaktadır. 

(Devamı J, üncüde) 

M!safirJcrlmlz bu sabah tam 9,30 da Akay 
fdıı.rcslnln Kalamış vapurııe hep birlikte BU.. 

yükadaya gltml§lcrdlr. G~nclkunnay Bqkıı.. 
nı Mareşal I<"evzl Çakmak, da ayni vapurla 
misafirlerle beraber Adaya gltınl§Ur. 

Misafirler Adada blr gezlnU yapmışll\l' 

mUteaklJ>Cn Yat klllh~ golcrelt lsUrıı.hnt cL 
~ .. •ll"•••••U.. v .. t ltltlptc gilndlnıliıallrlcr şerc. 
flne bir ö~le ziyafeti verilmektedir. A1Skcri 

heyeUcr akşam Uzerl Adalar etrafında bir 
gezlnU yaptıktan sonra vapurla Fıoryaya 

geleceklerdir. Misafirlerin burada BUyUk 
Önder Atatürk tarafmdan kabul lbUmal da. 
hlllndccllr. 

(Devamı 4 tlncüde) 

-·························································· 
Vekiller 
heyeti 

Buglin Dolmabahçede 

Bir toplantı yapıyor 
Trakya mane.vra.ıa.nnı takip ettik 

ten sonra şehrimize dönmüş bulu. 
nan Başvekil ve diğer vekiller bu. 
gün öğleden sonra Dolmabahçe sa. 
rayında bir toplantı yapacaklardır. ............................... _ ....... .__.__.__ 

Fransız, lngiliz, Amerika isteğine 

Japon amiralı 
red cevabı verdi 

Çlolllere kal'i darbeyi Şanghay 
mıntakasıoda lodlreceklerlol sUylUyorlar 
çın .. Japcın ceplhıesnncıe tayyare 

faa DDye 'ltD vaır 

l 

1 
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ismet bıönü Y'ugoslav crh."6.nıharbiyc reisi ve Yunan er1'ô.m1ıarbiye reisüe 
gürü§ürkcn (FotO' E tem) 

Halayda tazyık 
TlYıır_~ evDeırn kun<dla kDanuycr, 

TlYI ırlkDeır ~ lYı n<dl li:n~Ueırn lb>DOe 
c~d~eıeırcııe <dl©>Daşamoycıroa ır 
Gızh eller her tarafa tehdit 
yağdırıyor 1 

rFraırnsa<dla v e n n 
ıreJ n m n n t ait: lb> n kin ı 

Dstemnşnz 
Adanııdnn yazılıyor : 

HuduUarnnıza iltica edip te birkaç gün 
evvel Hataya avdet cıdc.n Türkler t.ekrar lla. 
taydan' kaçınağa ba§lamı~Iardır. Tazyik ""' 
tehdit nlo.blldlğine devam ediyor. Mahalli 
hUkOmet TUrk evlerinde radyo ve gramofon 
çaldırmıyor. Kahvelerdeki radyolarda da 
lııtanbul ve Ankara haberleri dinletilmiyor. 
Gizli eller her tarafa tehdit yağdırıyorlar. 

Lazkiyede dün gece kundaklanan birkaç 
Türk evindeki yangın haberi bUtun Antak. 
yayı heyecana dlg!UrmU§tUr. Esaaen on bcıı 

gündUr Hataya yavq, yav&.§ sokulan qlret 
Jer ve DemlrgBmleklllcr tekrar fili harekete 
geçınl§lerdlr. Türkler gUndUz bile rahs.t, ra.. 
hat sokaklarda gezcınlyor. Posta.nelere sıkı 
aanstır konulmuııtur •• 

Adana 23 - Şimali Suriye hAI! kıyamda. 
dır. A§lret rüesası Amudenin Frs.nsrz tay. 
yarelerl tarafından bambardnnanıru protcs.. 
to etmf§lcrdlr. A§lrctıcr, (ölünceye kadar 
mücadele edeceğiz) diyorlar. 

Mardlne yeniden 350 kişilik bir kafile ilti. 
ca etmiştir. 

Yeni r e.timin bir an evvel 
tatbikini istemişiz 

Şam 2• (husus1) - Burada sl>ylcndlğine 
göre Tllrklyenln Parls BUyUk elçisi Suat 
Davat Fransız bqvekili ile görll_şmll§ ve 
bir :ınubtmı. tevdi ctmlNtir. 

?.fuhtırıı Hatayda tatbik edilecek rejimin 
biran evvel tatbiki ve Htayda .UkQnun teeL 
8ÜSllne dairdir. Türkiye sefiri Hariciye nazı.. 
n ve Kont dlS Martel ne de g6rUomüştUr. 

Hududa asker göndermişiz 

Şam 2t (husus1) - Burada.ki gueteler 
TUrklyenln Hatay hududuna bir tırka asker 
gönderdiğini ve huduttaki hıı.va kuvvetlerine 
bava torpilleri ve bombalar: dağıtıldıS'mı 

l:eyecanla yazıyorlar. 

Nijinıki 

Nijinski 
DUnyanm bu me,hur 

dansörU 
oynoeştı 

17 sene evvel çıldıran bu 
sanatkdrm iyileşmesi sanat 

diinyasını sevindirdi 
(Yp.?m ~ ~neMdı8), 



Akdeııizin garbındaki emniyctsizli. I 
tin Akdenlzin earkına sirayeti kar§ı. 
smd& memleket efkarı umumiyesinin 
gösterdiği insani infiali burada teba. 
ru ettirdiğimiz ve korsanlığı denizle. 
rin vebası suretinde tavsif ettiğimiz 
gUnlln üzerinden iı:ıte tam bir haf ta 
geçmiş bulunuyor. 

Kara korsanlığının bu en deni, en 
rezilane tezahUrU karşısında, Akde. 
nizde bUyUk menfaatleri olan ve ken. 
dilerlni bUyllk, çok bUyUk deniz dev. 
Jeti tanımaktaki ısrarları herkesçe 
rnalUm bulunan devletler ne yaptılar? 

Hiç .. , 
Halbuki bu mü.stear vebanın §arkt 

Akdenlze sirayetini durdurmak için, 
hakiki vebaya kar§ı tıbbın kullandığı 
kllslk metodlara benzer bir yol tut
maktan daha tabii ne olabilirdi? 

lnsanlarm şehirlerde canlarını teh. 
dit eden vebayı ortadan kaldırmak 

için başvurulan en esaslı çareler ~un
lardır: 

1 - Mikrob saçan farelerin imhası. 
2 - Mikİ'ob saçan farelere yuva o

lan evlerin ve yerlerin yakılması. 
Den.izlerin vebası olan korsanlığı 

ortadan kaldırmak için de akla gele. 
cek ilk çareler ancak 8Unlar olabilirdi: 

1 - Torpil saçan esrarengiz deni
zaltı gemilerinin elbirliği ile imhası. 

2 - Torpil eaçan esrarengiz deni. 
zaltı gemilerine yataklık eden ''in" lc
rin yakılıp yıkılması. 

Bir haf ta, yani tam yedi gün veya 
168 saat, dünya mikyasında. mUhim 
olan meselelerin halli mevzubahs o. 
lunca., yUz yıl kadar uzun bir zaman
aır. Böyle hadiselerde bir günün, bir 
Matin değil hatta bir dakikanın çok 
bilyUk bir ehemmiyeti vardır. 

Akdenir.de bUyUk denizcilik haysi. 
yeti ve denizcilik menfaati olanların 
bu bir hafta içinde, hiçbir müspet ha." 
rekette bulunmamaları kara korsanlı. 
ğm bir kat daha §ımarmasına ve 
§8.rkt Akdenizde müzminleşmek isti
dadı göstermesine sebeb olacaktır. 

Bir kısım dünyanın meşru yollardan 
uza.kla§rnakta ısrar edişine bir yeni 
C:Ielil olan bu vaziyet, şimdiye kadar 
görUien "emrivaki" lerin mutlaka en 
§ayanı hayret olanıdır. 
Eğer dünya. haritasmm medent liıL 

alan arasında. sayılan devletler bu 
emrivakii de, kemali sabır ve tahaın
millle sineye çekecek olurlarsa; eğer 
üç beş serseri korsan Akdenize emni. 
yefsizliğin bu kadar kolaylıkla. ve bu 
bdar pervasızca yayılabileceğini ispat 
eCiebileceklerse, auurun, medeniyetin, 
içthnai nizamın ve insanlığın Arzımı. 
zı terkettiğine ve bohçasını alıp MerL 
lie göç ettiğine inanmak icab edecek
tir. 

Bu ne siyasi vurdum duymulıktır, 
bu ne siyasi "Enoepbalite lEthat'. 
gique" tırı (~). 

Biz bUyük deniz devleti olmak id
ifüwnda değiliz. Ve büyük ticaret de. 
nlzciliği de bizim bayrağımız altında 
yapılmaz. Lakin Akdenizin şarkında 
ve Egede cereyan eden hadiseler, 0 

derece insani vicdana uymıyan birer 
t:e7.ahUrdUr ki buna bakarak, insanlı
ğın Atisi namına muztarib olmamak 
imkAm yoktur. 

Bundan bir ay evvel Çemberliyn 
ile Mussolinl arasında başlıyan yan 
gizli yan açık, yan resmf, yan hu. 

su.si ve bazisı vasıtalı bazısı vasıtasız 
temaslar, Akdenizde tam ve istikrarlı 
bir ~uml anlaşma ve devamlı bir 
sulh ve medeniyet nizamı kurulması
nı istiyen1ere "bir parça tereddtidle 
bakılacak uekilde,, fakat yine az çok 
Umid verici bir kapı açar gibi olmuş.. 
tu. Bunun iyi bir seyir takib ettiği ve 
bu temasların inkişaf ede ede müsait 
bir neticeye ulaşacağı iddia edilirken 
emniyetsizlik İspanya kıyılarından 
Malta ve Tunus kıyılarına, göklere ve 
akabinde de §8.rki Akdenize ve Egeye 
zıplayıverdi. Şu İngiltere ile bu !tal. 
ya arasında her siyasi temasın, her 
ılyaat an~anm sonu mutlaka men. 
fi bir tezahlir yapmıya namzet midir? 
Cenuımen anla.eması akabindeki 

hldiııeıer mal6mdur. Çemberlayin. 
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' Umumi hal<T owrak 1,'1ılkım1.an sokaklarda11 ik"isi.,. 

lstanbul konuşuyor ! 

Umumi hala halinde 
bir mahalle 

Belediye 
yaptırmalı 

buraya bir iki tane umumi hala 
önüne geçebilsin ! ki bu pisliğin 

Bugün de, matbaanın arkasındaki 
(Acımusluk) ve ona bitişik Sokullu 
sokaklarını dolaşalım diye Ali ile saz 

leştik .. 
Acımusluk sokağına girince ilk kat 

şrlaştığımız manzara pek te hoş olma
dı. Koca bir duvarın yanındaki küçük 
bir çıkıntıya şöylece sığınıvermit Lir 
adam arkasını sokağa çevirmiş, şırıltılı 
sesler veren bir iş yapıyordu. Bunun 
yarubaşında içindekiler dışarıya fırla -
mış bir çöp kutusu vardı ki etrafını 

çevrelemiş pis kokular neşreden bir 
ıslaklık, bu kutunun daha başka vazi
feler için de kullanıldığını is bat edi -

yordu. 
Bu yol boyunca sıksık böyle pislik -

lere tesadü~ ediliyor. Sokağın methali
ne yakın olan yüksek bir duvar boydan 
boya çatlamış, bu arızanın çoğalıp ~o
ğalmadığmı anlamak için çatlağa harç
la cam koymuşlar. 

.ucr :zaman -yuıc -araoaıarıy•e ooıu u-

lan bu sokak şimdi bomboş .. Maamafih 
arasıra beygirlerin ziyaretine uğradı
ğı, mebzulen bulunan hayvan gübrele
rinden anlaşılıyor. 

Arabal.arın bugün neden bulunmadı
ğını sordum, şu cevabı verdiler: 

- Sırt hamallığı yasak edilince eşya
lar arabalarla taşınmağa başladı. iş 
o kadar çok ki, burada ancak bir kaç 
dakika kalabiliyorlar .. 

(Acımusluk) sokağı baştan sona 
kadar berbat, pis, bakıımız ve üstelik 
de dört yol ağzına konmuş bir tek 
lambadan başka ışığı yok.. Bir sürü 
fabrikanın yolu olan bu yerden kışın 
saat yediden sonra geçeceklerin zaval
lılığını düşünün 1 

Bu sokağın nihayette birleş~iği 
Sokullu sokağı da ayni vaziyette ... '5:
ğer meşhur Sadrazam sağ olsaydı buna 
bilmem ne derdi? ... 

Buraya kadar gelmişken fabrika ve 
imalathanelerin fazla kesif bulunduğu 
Yeşildirek - Hobyar mahallesi sokatc
larını .dolaşalım dedik. 

Yollar hep ayni pislik ve bakımsız· 
, lık içinde .. Henüz yürümeğe başlamış 

küçücük yavrulardan, on dört, on oeş 
yaşma gelmiş talebelere varıncıya 

kadar bir sürü çocuk idrar kokulariyle 
karışık toz ve çamurlar arasında yu -
varlanıp duruyor. Kadınlar. erkekler 
ve çocukların hayli kalabalık teşkil 
ettiği bir yolun kenarında, kıranta bir 
a.dam, evindeymi~ gibi rahat bir tavır· 
la küçük aptestini yapıyor • 

Yazan: Haberci 

Yangın yerinde 7~urıılmtt§ bir mesken 

-~~. ~-ı!ı"S~Rı!H _ Çocukların da bu pis yerden kurta -

Çatlak duvar. 

Bu semtin yollarının lstanbulun hiç 
bir tarafında görülmiyecck ka.dar bol 
olarak böyle sahnelere şahit olduğu 

hemen bir kaç adımda rastlanan mide 
bulandırıcı ıslaklıklardan anlaşılıyor. 
Her sokak adeta bir "umumi hela,, man 
zarası almış .. 

Gerçi bu gibi hareketler belediye !'li
zamatına aykındır. Yapanlardan ceza 
alınır amma, her sokak başına bir za
bıta memuru dikmek bilmem nasıl ka
bil olur? 

Benim kanaatimce en liestirme hare
ket bu mahalleye bir iki "umumi bel!,, 
yaptırmaktır • ' 

rılması lazımdır. Pek büyük ve mükem 
mel olmasın, burada bol bol mevcut o
lan arsalardan biri az bir para ile pek 
ata bir çocuk bahçesi yapılailir. Işıksız 

tozlu yofüırın etrafındaki karanlık ev -

le~in bahçeleri de yok ki... Olanları da 
}l'Ollardan farksız... Bu civar halkının 

temizliğe o kadar riayetkar olmadığına 

mı, yoksa belediyenin buralara bak 4 

madığına mı hükmetmek lazım bilemi
yorum?. 

Yeşildirek karakolunun karşısına 

rastgelen Katırcıoğlu sokağı da ba
kımsızlıkta diğerlerinin eşi .. Burada o
turan birisine: 

1 
- Buralara hiç çöpçü filan uğradığı 

yok galiba? diye sordum .. 

Sualimin aksini iddia eder bir §ekil
de başını salladı: 

- Bilakis her gün gelirler .. 
- Bu yerlerin hali nedir öyle ise? 

- Hiç işte .• oluyor. Sokak temiz du-
rur mu? 

"Sokak temiz durur mu?,, Buyurun 
cenaze namazına işte buna derler .. Te

mizliğe evvela bu gibi zihniyetler üze
rinde başlamak lazım her halde. , 

Ayni yolda, ortalığı aydınlatacak hiç 
bir vasıta göze çarpmıyor. Karakolun 

önünd~ bulunan bir lamba, Katırc10ğlu 
sokağına ışık verecek vaziyette olma -

dığI halde lambanın mesafesi 60 metre
yi geçinceye kadar sokak sakinlerin • 

den tenviriye resmi almıyormuş .. Hal -
buki sokağın - belki - bir köıeciği 
bundan htifade edebiliyor. 

Bir tümseğin üzerine çıkmış üstü 
başı pis ufacık çocuklar tükürükle top 

rağı karıştırarak dondurmacılık oyncı

yorlar. Pencereden de, bunlardan biri-

sinin annesi "ciğerparesinin,, eğlence • 
sini gülerek seyrediyor. Resmini almak 
istediğimizi anlayınca hemen kaçtı. 

Bir .1abrikanm köşesinde, anadan 
doğma denecek ka.dar çıplak ve tasav -

vur edebildiğini:zı: kadar pis, üç dört 
yaşında bir çocuk, fabrika tarafından 

yaptırılmış olması muhakkak bulunan 
kaldırımın parkderini yalıyor. Buna 
rağmen gene de topaç gibi ... 

Biraz ilerideki çeşme. yolu çamur 
içinde bırakmış .. 

Bir yer ki bdediyedcn xiyade sakin· 
terinin himmetine muhtaç .. 

HABERCi 

KURUN' da 

ı, kanununu nasıl 
anlamak ıazımdlr 1 

Aııım Uıı, bir &Jdurıoni tat.uik tıdilıne.kte 

olan lıt kanunumuzun, hıılJunuJI larnfmdan 
bazan yn.nlııt t.clAWU edildiğine dair ehemmi. 
~·etJ.1 bir rnakalu yaımııtır. h kanunumuxu, 
başka menıleketlt!rdek1 ııerwayedar - amele 
lhWAflarmm hallini temln eder mahiyetle 
anlayaıılara ıu lz.ahatı \erl)'or: 

Şahst olarak yakından temas ettlgimlz l:iu 
tUrlU ihUJA!larda dlkkatlmlzo çarpan bir 
nokta vardır. Bazı l;ıçller İ§ kanununa bqka 
memleketlerde amele ve ecrma~ meseleleri 
~ek.llndek1 Uıt11A.flar hal Jçln yapılmııt bir va. 
sıta gözü ile bakmaktadır. Bu, bir hatadır. 
k1 t&ısh1hi memleketimizin içtlmal nlummt 

muhafaza için bir vazifedir. 
Bizde ~ K&nunu "amele,. ve "aermayedar., 

tabirlerini kullanmamıotır.. Amele yerine 
(işçi), sermayedar yerine de (tıveren) kelL 
melerini tercih etmlttir. Acaba bu tercihin 
sebebl nedir! ı 

Zannetmemelidir l<1 bu .sebeb sa.dece blrt 
arabça.. öteki fanıça olan iki kelime yerine 
halla Türkçe tk1 .az koymak gayretinden 1. 
Jerl gelmlştlr. Haklkat halde kanunun tanzi.. 
minln kullanılmamıdan maksat TUrkiyede 
"amele,, ve ".ııermayedu,, diye gruplar bu. 
lunma.dığnu göııtermektedlr. 

TUrkfyede zUmre veya grup halindeki 
kUUe menfaatleri etrafmda mUcadel.e eden 
amele ve sermayedar tqklllU&n yerine mUı 
terek menfaat cephesinde bfrlqml§ tıçiler ı. 
ıe ıoverenler vardrr. Memelketln ilerlemeııl 

ve ıaadeU bunlann l!evgt ve saygı ahengi L 
çlnde çalı§mala.rmdandır. şurada, işlerin da_ 
ha tyl tanzimi bakımında. bazı lhtillilar çı. 
kablJlr; takat bu iht11Ular iki taraftan biri. 

1 ıı1n diktatörlUğüne latlnat eden bir zihniyet 
ile değil, her lkl tarafm menfaatlnl bir tu. 
tan devletin kanunı mUdahaleaile halledilir. 

HattA tıçller ile !§verenler aramıda 9u 
veya bu §ekllde çıkacak ihtilA.flarm makul 
oekllde halll sadece ikl tara!n arzularmı ve 
menfaaUerlııi tellf ebnekle de olamaz. 

tgçller ile iovcrenlerdcn bqka bir de mUa. 
tehlik denilen bUyUk blr halk kUUeııl var. 
dır kl ayni zamanda onlann haklarını mu. 
hafaza etmek de devletin vazifeal cUmleslıı. 
dendir. Onun ic;ln i§c;iler tıe tıverenler ara. 
amdakl tılerin daha iyi §Ckllde t&nzlınl mey. 
zuubahs olduğu yerlerde hayat pahalılığını 
mucip olacak vaziyetlerin meydana gelme
mesine dikkat etmek ltzımdır. 

Hllllsa lo kanunu dil ve kUltUr ballan ile, 
mllll duygulan ile olduğu kadar lktlsadt ve 
fçUmal f§ bağlan ile de tam blr ah-ınk için. 
de blrlblrlerlne keneUenmtı mJlyonlarca 
yurtd.8.§lar arasmdakl maddt ve manevi a. 
bengi muhafaza için yapılmııtır. İş hayatı 
içinde te§rlkl mesai eden lşçller ile işveren. 
ler bu mUhlm noktayı daimi göz.önUn. 
de bulundurmalıdır. 

Esnaflar 
Nelerin yapılmasını istiyorlar 

DUn bir toplantı 
yaptılar 

İslanbuldakl esnaf cemiyeUeri idare heye. 
ti ve umum1 k!Uplerl dUn mllfterck una! 
ceımiyeUeri bUrosund& latanbul mebu.8ları
nm iıttlraklle bir toplantı yapmıglardır. 

Emafm derd ve dlleklerinln dinlendiği bu 
toplantıda evvclA. go!örler cemiyeti umum1 
kltlbl Aziz Nazmi Göknil aöz allDll ve fO
förlerin taksi borçlarının Belediyece blr tor 
mille bağlıuıma.mumdan muztarip oldukla.. 
rmı eski borçların kolaylıkla tediyesi i~ 
kAnmm bulunmaaı ve pllk& Ucrctlerlnln u.. 
cuzlaWmaımıı temenni etmiıtlr. 

Bundan sonra Kasaplar cemiyeti umum! 
kA.Ubt s8z alarak bir takım ecnebilerin kasap 
dUkklm açarak plyuaya borçlanarak mem. 
leketlerine kaçtıklarını ııöylem{J, bunlar •. 
çln de tedbir almma.smı latcmiıUr. 

Birçok cemiyet azalart muhtell! meseleler 
Uzerinde bllhaasa. kUçUk sanatlar kanununun 
biran evvel çıkması, esnaf cemiyeUerlnln mu 
rakabesf l§inln Belediyeye verilnıeat, cemi. 
yeUcre kendi azalarını kODtrol etmek 11al!. 
hlyetlnln verilmesi, Belediyenin kU§adiye 
re.ııml alırken dUkkln a.çacakla.rdan ceml
yeUerlne kayıtlı olup olnıadıfmm sorulms.. 
sı bnhassa istendi. 

İatanbul saylavtarı pcrııembe günU tekrar' 
esnaf cemlyeUerlne gelerek dilekleri dinle. 
meğe devam edeceklerdir. 

Hayvanlar 
Molasız seyahat ettirilmiyecek 

Şimdiye kadar Devlet Demiryollannda 
hayvanlar mola verilmeden naklettlrilmekte 
dir. Bunun bir çok mahzUrl&n olduğunu na. 
zarı dikkate alan Devlet Demlryollan idare. 
ııi sahiplerinin talebi olunı& hayvanlara yol. 
da ıo saaU geçmemek prtlle mola \·eıilme. 
sine karar verml§tlr. Bu mola iııtasyonlarmın 
tcııbltlnc Nafia ve Ziraat vekA.leUcrl mU§te. 
reken ba§lanıııılardır. 

llk olarak (Yenice) fst.ıuıyonu mola mevkU 
olarak tayin cdllmiııtir. Diğerlerl peyderpey 
tcsblt edilecektir. 

Mola istasyonlarında Ziraat vekAleU bir 
gardiyan bulunduracak ve hayvavnlar bu 
gardiyanın mecbur! nezaret ve murakabeai.. 
ne tabi tutulacaktır. 



Çin - Japon harbi 
ŞazıglJa7 21 (A,A.) - .Tapon erklmharbL Çine unutuhı:uyacaJc bir den Yel'llMite bazı. 

7911 namma 111s .ıs,lelDete ..ıw,ettar bir nz.,. 
Zd. fU beycatt& bulunmuttur: 

Gegen gece ve abahleyhı fecir vakU, 
Şanı'Jıay clvanrıda birçok noktalara Japon 
tak\119 kıtaatı çıkanlm11tır. Bu kuuvveUe.. 

rfD eDJ binden ful& oldulU samıedillyor. 
lJaraç ameUyeal, tam bir muvattaklyeUe fc. 
ra edltmtfttr. 

futl1aa1da mub&rebe etmekte olan .Tapon 
latMtı Gserlnde Çlnlllerln yapmakta olduk. 

luı tM1llr gtqlde azalmaktadır. Biz Çfnllle. 
N bt"I du'bql onlara rfcat etmek f~ln va.. 
1dt bırakmadan Şanghay mmtakasmda in. 

dlnMlr ill19tındeyfz. Muharebelerin ecnebi 
mmtaJralan cln.rmda vukua gelmemest için 
icap eden tedbfrlerf alacağız. 

Jhma!teyh, yakmda Japonyanm acmrı 
oı~ ııefetln )'eni bedelleri hakkmda izahat 
wre«:elfnl beyan etmı,ur. 

Japon amirah söz dinlemiyor 
Tokyo 21 (A,A,) - Şanghayd&n bildirildi. 

tin• ıımı Fraum. İngiliz ve Amerikan fllo. 

l&nDm lrumandanJan bu abah Şanghay de. 
nls mabmatma mllftereıc bir ııota tevdi 
eterekJapcm harp ~mflerinln Honıtkon neh. 

rlal8 mQtbıkuma ltıldar ~tUrülmelerfnl 
dc8tane bir lisanla t&JeJ) etmişlerdir. J'arıon 
ftlommm kumandanı bunu yaparn!Vtlı-ııftnr 

çlDJrl hlmayeeinl deruhte ettltf mmtakadan 
ualdafmlf otmeafnn blldlrmtı. takat Çfnlllt'r 
tanımdan ta&rrti• vulruunda bltarat ~emil~ 

rf t.hl!ketı mmtaka haricinde bırakmak l<:fn 
.Tçon !larp remırertnln kendll~rfnd•n yerle. 
rfnl c'lelfftl~ekterlnl nlve etmiştir. 

Japonlar bir şehri tahliye 
ediyor 

11 ... 11 >(A,A,) - Resmi Japon mah 
ım.rt. ~ ftlf1etUıkl rerrfnlllf~ 
artnıaa 8Mi1ne bOttm Japon matua '" 
dtlJrk&ıııarmm kap&nl!Uf olduıtınu bUdlmıek 
tedlr. 

8000 Japon kadın ve ~tunun tehirdeıı 
çdcardmaa lfl bUıt1n bitecektir. lı!Oteaktben 
ba fllal* bulunan ve l 2 blıı klflden ibaret 
olu .-kek Zapon lıalkmm tahJfyealne hafla. 
Jıdacaktır. 

Çlalller ffmalt çfnde ihtillfı 
klrllktnyorlar 

......._. Parla lolr gueteelnlıı 1°(\kyodıl. 
ki muhabiri blldlrfyor: 

Harb!ye nesaretlnln en aal!hJyettar .. fah. 
alyeUerfnden blrl bana ıu beyanatta bulun. 
du: .. .Japoa)'anm, bugtlnkU barekAtı genl§le. 

m-11: lauuaundald bUtUn arzularına rağ. 

mea ÇID!Derm vufyet, ffmall Çlnde yeni btr 
thtll&f tnılJAJa korkusu uyandırmaktadır. 

Nijinski iyileşti 1 
<•Cif tarafı 1. itlcide) 

Bundan 17 ıene evvel, Pariate sok 
bU,. bir fQıret kuanmıı olan Dia
pef R11a balesinin en mefhur erkek 
artisti Nijinskinin bir dana esnaaında 

çıldırmui, o zamanlar bütlin aan'at 

tıemincle çok bilytlk bir heyecan ve ~
..ar ayandıımııtz. 
Buı&n ae1en Framuca gazeteler, bu 

kıymetli an'atktm fyilettiğini aeviııç
Je haber ~kte ve kedisini on yedi 

.ene, uhnec:1en maklattrran elim hl • 
afteyl f(Syle hiklye etmektedirler: 

-Bltiln Pari.ı heyecandan heyec&na 
lllritkliyen Nljineld, o gün "Silfid,, i 
Ctanaedecekti. Sahneye çıktı. U zerinde 

~ liyah beyu bir elbise vardı. Se
yfrdlen d&ıdG •e "timdi lize (harp) 
damı yapaCllp., aedL ve 90J1 dan11111 
yaptı. 

Bu, szllddar fevkalbefer sısraYJJlar 
vı llhlrbuldda kanpk, korkunç ve 3lt 
üst ec!lci bir danstı. Bu müthiı senaryo 
dcnm ettikçe Nijinüi çıldırıyordu ve 
nihayet u.bnenhı berinde imla jestler 
yapan zrnDr bir deliden batka bir ıey 
blm«dr. 

Damtm aonaa, kendilini bayım bir 
baJcSe, butlneye ıötürdüler ve ıuuru • 
nu bybettili anlqıldığı için tahtı te
Clntye alındı. 

~radan 17 sene reçti ve bugün bil -
yilr -'atWnn fyileıtifini haber alı· 
yoru. Hatta onun. pek yakında, bir 
trup teikD ederek, 'e.krar faaliyete ge -
çeceji bildiriliyor. Bu haber tahakkuk 
edene, Alme, dünyanın yetiftircliii en 
bo,uk un'atklrlarmdan birisine tekrar ....-demektir. 

Japon tayyarelerinin faaliyeti 
Japon tayyareıen Nıuık1Dl yeııldeıı bom. 

bardım&11 etmffler ve bir barut f&brfkumı 
uçurmUf}ardb'. Tayyareler, tutmaya raf. 
men, gidip pime, 4000 ldlometrellk bir me. 
l&fe katetmlfler ve bombardımanlarını icra 
etUkten sonra, aapaaağlam, flalerfne avdet 
ederek, böylece ıfmdlye kadar askerlikte 
&6rlllmem.lı p.yanı hayret bir harekette bu 
lunmuıılardır. 

Japonya, Çin merkezi hUkt1meUnln mane. 
vlyatmı kırmak için. bO bombardımanlar& 
bOytlk bir eheminlyet atfetmektedir. . 

Almanyayla milnasebat 
Diğer taraftan, Alman elçisi Dlrksenle 

Hlrotanm muhtelif görll§tnelerine de bUyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. Filhakika, 
Almanya, Japonyayı Sovyet Rusya ka~ımı 
da zayıf düf{lren bugUnkU harekata muha. 
lctct etmekte, dlfer taraftan da Japonların 

tarafmı iltizam ederek kendlsl !tin btlyOk 
bir ehcmmI)'eU haiz bulunan Çin pazarını 
kaybetmek llteıaemeltledlr. 

Tayyare Bombardımanı 
Şanghay 24 (A,A,) - Öğle amanma ka. 

dar sUk<ınet hUkUm ııormuı fakat sonra 12 
kadar J&J>OD ~ ı,apet '" bllhuea de. 
mlryolunu USWl mOddet bombardıman et. 
mlşttr. 

Tekzip ediyor 
Tokyo 24 (A,A,) - Dtln akf&Dl U..rl p. 

len yeni 8oYJet Mftr1 l!llavutakt Japcın • loY 
yet me•l..ıntıı balltdllecetfllden emin Oldu. 
tunu matbuata lıeıan •tmlfUI'· 1eftr man. 
fal 81ullerln b&rtOl lloqollll&Da pteCell 
ve Bo<rfetltrln QlnlD-. ,ardım ecttceklert 
haktuııdakl .......... •tmlfUi'. 
Japonlar tldclem bir taarruza 

bqladılar 
şansw H <A.A.> - aa l&Mlı JapcıalU' 

bUtllD oepbeltrde bndu, ........ 'ft Ja&. 
vadall taamaD W•lflardlr. IJ1ddeUl 'tılr 
bomba n obGI NllWnlD& ratm• ÇlaUler 
ricat etm~•· 

Voosungda §lddetll muharebeler cereyan 
ettiği bildirilmektedir. Harp gemlle.rlnln top. 
lan tarafmdan himaye edilmekte olan Japon 
lar burada Çin hatıarma g1rmeğe utrafmak 
tadarlar. FaJrat Japon lntalarmm htkwnla. 
nna (tawea' baytlk bir llddetle mUk&vetl\Ot 
etıııektedf rl•. 

Çin mevzileri bombardıman 
edildi 

~ghQ', 24 (A,A,) -Japon harp gemile. 
rı. dUn akpm tıarl ve gece Poutoungd.ald 
Çin mevzilerini bombardıman etmlftfr. 

ŞlkAyetler, temenniler: 

Bir desti su 
317,5 kuruşa 1 

Mesire yerlerini 
asgari bir tarife 

ve sıkı bir kootrola 
bağlamalıdır 

İıtanbulda bir desti auyun tam 317 
buçulc kurup içilebildiği bir yer mn • 
cut bulundufunu aile haber versek bel· 
ki birdenbire iıumamaısmız. Fakat o
kuyuculammzdaıı Tophanede oturan 
S. Özerin bize gönderdiği qağıdaki 
listeye bir göz atınca bunun doğru ol • 
duğunu ~armz. 

• • • 
Okuyucumuz diyor lı:i: 
Evvelki pazar gilnU Uç arkada§ San

yere Hllnlclr suyuna gittik. Uç ki§ililı:: 
maırafums ıudur: KaprUden Sanyf!re 
ridlt retit vapur, 52,50, Sanyer fıke
le1inden HUnkir ıuyuna araba gidiı ve 
Celit 100, Hünkir myunda iki seyyar 
ayak llilerine uutıhp ı\lya maaa gı'bt 

kullanmamız için Chıilmüse getirilen Ud 
murdar tahta parçuı için 100, üç is
kemle Ucreti l 5, üç bhve 30, bir desti 
ıu 10 ve pnon halda 10 ki ceman tam 
317,50 kurut eder. 

Buna mukabil ıeçen haf ta yine üç 
arkadq Beylrozun mefbur Karakulak 
ıuyuna gittik. Murafımrz ıundan iba· 
ret kaldı: Köprüden Bey koza gidip 
gelme vapur 52,50, Beykozdan Kara
kulağa gidip gelme otobüa 60, Uç kah
ve 1 S kuruı Jd aeman t 27 ,50 lrufU1 e
der. Burada sandalye, mua, au ve gar
son para11 almmu. 

Bu vaziyette Hünldrauyun'da ihti1clr 
yok mudur? Siz buna ne denini%. 

• • • 
Elbette ihtilc!r vardır. Bir desti Hlin 

kirauyunq membaı bapnda içmek Uç 
ntandap tam 317,50 kurup mal obr 
.., bumııı çok fahlı olmadılntr kim ld-

" Misafirlerimiz 
bugün adaya 

gittiler 
(Bt.1§ tam/t 1 incide) 

DUn abah Teklrdatmdan phrlmlze ıe.. 
len m.la&tlr aakerl JıeyeUer ,ehrl gesmtııer 
ve saat 17 de B&Jbakan lmıet lnönU tara. 
fmdan ,ere!lerfne verilen Tarabayadaki çay 
zlya!etıne gitmf§lerdlr. 

Ziyafette Atattırktın hemtf resl Ba)'l.ll 

Makbule ile K&repl Fevzi Çakmak. Genel 
Kurmay ikinci bqkanı Orgeneral Amm Glhl 

dil&, blrfnd ordu ınane'ttal&mıı tdare eden 
Orgeneral Fahreddin Altq, Aınlra1 ŞUkrQ 

Okan, İstanbul Kumandan vekili Korgeneral 
Cemil Cahlt, İstanbul deniz kumandani Ma.b 

mut ve diğer aaker1 1bnera lle erkan, Dahi. 
llye vek!U ŞUkrU Kaya, Nafıa vekili AU Çe. 
Unkaya, Adliye vekW ŞOkrQ Saraco~lu, ı.ra. 
arll veklll Saffet Ankan, Hariciye vekili 
Tevfik Ril§tU .Aras, Trakya umumı mUfetu. 
§I Oener&ı Klztm Dlrik, Londra aefirl Fethi, 
saylav Ali Kılıç, Cevdet Kerim, tayyareci 
Sabiha Gökçen, Vall Jııtuh.iddln UstUndaf •e 
diğer hDk<ımet erk!nlle saylavlar -,e rc!ika. 
lan hazır bulunmu§lardır. 

ZJyatct çok samlmt bir hava ile devam 
etml§Ur. Bafvekll lamet lnönll, otelin balko. 
nunda doet Yunan devletlrıln Genelkurmay 
'bll.§kanlle amımı 8W'ette görtı,mU,ler \'e 

Yanlarına Karepı Fevm Çakmak da l'tlerek 
hep birden manevralara alt bir albümtl tet. 
klk •tmlılerdlr. 

TulOIJay trk&ndıarblye nı.t general Ne.. 
dlo he19tıer arumdaJtt aaamn eıı kıdemlıat 
mtaWe Trakya manevratan Jıakkmda &akt.. 
11 htJetlerfn lbtıbalarmı teebU eden bir 'bt. 
:vanat buırl&ID&ktadır. 

Kıtaabmız dlSntlyor 
'l'rü7& lll&lltYnlarma lftlrak eden latM. 

tnnm ~ dCIDDl ... ı.,ıamııtır. 

Atlaa gazeteleri ne diyor ? 
Atlnada oılcaD ''Prola,. ıuetell TrakJll 

manevruı lı&kkmda f11D1an ~r: 
•"J'Urıc ordusunun Tr&1cyad&ld muıtvraıa.. 

rmı taıcıp eden yabancı ukerl mum...wer, 
manevralarda gi!tc!Uklerl Türk ordusuna lA. 
yrk mu\•affaklyet karfısmda takdir ve mem. 
nunlyeUerfnt beyan etmı,lerdlr. Tucoelavya 

bUytık erkAmharblye refll Gener&l Nedfç 
"müttefik ordunun modem oıma.a n mo.. 
t8rl11meal bende btlyllk lnlılicı.1ar ""M."'.t 
dem11Ur •• Yunan btlyUk erkAmharblye relll 
Genetal Papagos "motlSrıtl latalarm terakki 
ve dlllpllne bllhaaııa. lpret etmek s.ı.tm,. 
demtıUr. İngiltere at&§emlllterl tBe ,eyte 
a6ylem.l1Ur: ·~ manevnJarm tnguterede de 
dah& iyi yapılmum& lmkln yoktU." 

Trakya manevralannr takip eden yabancı 
askerlerin flklrlerlnde1d bu mutabakat mtıt. 
teftk Tltrk ordun tetldlAt:mm pek mtDtem. 
mel ve tdllhlarmm da aon mtem Oldufuntı 
glSeteren en Jral1 bir ftllhdır- Tl1rk ordala 
Yalmıfarkm 8Ulhunu temin eden bir me.ea.. 
dlyetUr . ., 

Yugoslav matboab ve 
manevralanmız 

Belgrat, 24 (A.A.)- Avala a)an&( bD 
diriyor: 

TOrk ordusunun marıevralarmı btl -
yt1k: bir dı"kkatlc takip etmit olan bt1 • 
tiln Yugo11av matbuatı Tllrk askerinin 
parlak meziyetlerini ve Türk zabitle • 

rinin yüksek iktidarlarım tebarüz ettir 
mektedir. 

Gazeteler dün geni§ ba§lıklar altmda 
manevralar esnasında Trakya umumt 
mlif ettişi Kizrm Dirile tarafmdan ec • 

nebi askeri mümessillerin ıerefine E
dimede verilen ziyafette Yuıgoalavya 

ordusu erkmharbiye reisi General Ne
diç tarafından söylenen, nutku dercet
mektedirler. Gazeteler bilhaaaa gene • 
ral Nediçin nutkundan yeni TUrkiyenin 
gerek uken gerekse aoıyal ve killtUrel 
sahalarda elde ettiği mühim terakki • 
lerden bahseden kısmım ehemmiyetle 
kaydetmektedirler ı 

parası almak sonra da 'bütün bu hiz
yüz kurup kiraladıktan sonra aynca 
beter kurut aanc!alye, 1 O kurut bir 
destf su ve 10 kurut ta bir fincan kahve 
parur almak, eonra dabütUn bu biz • 
metlere "I" mukabil 1 O kurut ta pr • 
ıon paraar fıtemek hangi lnNfa 1tlar 
ki .. 

Efer burasını lfletenlerln çok mu 
nt yaptıktan Deri .UrUlürae JCaraku. 
lak meslrelfnl tutanlann neden sarar 
etmedikleri eorulmaia delmez ml?. 
"Anlaplan f1Y ıudur: Belediye bu ctbf 

mesire yerleri için artık en aapr bir 
tarife tanzim etmeli ve bu tarifenin ta· 
men tatbik edilin edilmediffni •1nca 

kontrol ettirmelidir. fıtanbu1 hana 
burnunun dibinde çıkan memba su?a • 

nnm batında soyulmaktan lı:urtanJma. 

Körsan 
• 4· .. , 

tahtelb 
<Bat faralslWJWe) 1 

Ecnebi gazeteler ne diyorlar 
Bu u.bahki po.ta J1e p1a ~ ,..._ 

ttler, Boılcaad& &ıllnde karuulanmıs 
hpanyoı hUkOmet PIDlaln1 torpllli lçblde 

~_:aııteıbahlrın TUrldyede 111U:.:: 
._ .. tten bahHtmekte ve bu arada 
havadlsler kaydetmektedir. muhtelit 

-ı-

lfk~:u ~rald gazetem, Boğazlara mUteaı. 
.-onwv mukavel eafnJ 

Türkiye hWc<ımeUntn enam llerl stlrerek 
Jnızaı lıu mukaveıenameyt 

&nUf oları devleUerl bir toplanbya 
lmnası lhUmallnden 'bahsediJ'or ça. 

Caııakkaıe &çıldarmda batını. 
göze alarak Ro an gemllerf 
tin ' manyada.n İapanya hUkQme 
bln'm petatrol götürmekte olan bir İngiliz ,ııe: 
Gemi tay!asmm grev yaptığını blldlrlyor. 
Dillin ytuı, batınlmak korkuslle, Ege de 
dl,.. e çıkmak hıtemem.lılerdir. Ayni aurett; 

eer taytaJann da grev 
yoluna çıkmak UtemJ yaparak, Akdeniz 
dlr. yecekJvf aıulnıakta.. 

-2-
Njyuz Ktoblkl pzet.f ~ 

ra ffgtlderl Rfcardo Begon&!Ull hUk1lm. ~kıı... 
ze mllracaatiı ot- e mi. e ..... 11anyoJ hWc<ımeU gemUerf 
nfn Türkiye karuuıarmda hJmayeafnf -

dlğtnden bahsederken, ltl18)'adan ıellP ~
paııyaya ıttmeıtte oıaıı bOtlln İ9penJ'OI • 
mllerinln lllann&rad& alılronmaanr ~ 
ı:niı;,tı#mı bildiriyor. Bu hal ,vaziyet dU.... 
lfnceye kadar böyle devam edeoekUr. 

--8-
Deyll Ekspreı gueteaf, yukarUd Jı&\'&dlat 

te)'lt ederü fapanya hWctUrıtU Ankua fşgtt 
derlnln, Ruqadan ~ ıtCmelttıt olaa 
bOtOn ıapaeyoı pmlleı1ne, • ._. dtnlaln~ 
çıkmam.alan l'1Jı talimat Yel'CQIDI.. 
)'Or. JUı. 

-&-
Kornlft&' ~ ruetu1. dl10f' Jel: 
~ lıCUrQmet pmDerllM ~ 

yaprl&D lıQowalar ~ v~ 
(lılllll lı[Qd&faa komltem) denlsaltı PIDll.S. 
ne karp • mOdafaa için • huauat bir flloWI& 
te§k11lne karar vermi§Ur. 
Aynı zamanda ValllDllya hOimıeU, ı.. 

panyol ticaret ıeml1er1ııe yabancı remDerln 
tecavUs •tın ... ke~Uıd Kllletser c.mt,.u 
nezdinde uamı llddeUe protesto tıdeotkttr.,, 

-6-
DeyU Telgraf pz.eteaf, Çanakkale agıkla. 

nnda 'lfa'N'ltAt ~-- •·"•·" -"' ..... ~---• 
tısıerüie nuıntul> ut t&bteıbahlrl olamıyacatı 
yolundaki kanaatin ıtttıtçe tuneaendltw 
yuarak fUllU df1or: 

"Jlevınıubahlı tahtelbahlrln OllQnb, on 
iki adalardan birinde olmuı ihtfmall artık 

açıkça ileri ııtlrlllOyor. 
Bundan bafka. batmı&n İapanyol gmrllle. 

rinln kaptanlan da, !spenyot utıertnın, lfm
dl, kendDertne hOcum eden ııekllde modem 
tek tahtelbUlrl bile babmmadıfmı llllyltme1c 

tedlt-
Fransız g~telerinln temennileri 

P&ri1, 2• (A,A,) - 1apanya mwele8' ve 
bflh•va BozcHda clvarmdakl tu.rruzıar 

mueleaf, bugtlnkü gazeteleri flPl etmekte. 
dlr. 

Eko M P&rf, diyor kt: 
.. Bozcaada clT&nDda ,apılaD taarrmlar, 

umumiyetle pmera1 :rranımmm tahtelbalılr. 

lerlne attedllmektedlr. Bu llD&t, t.mnnıe 
deter. Almanya De ltal)'a LoıDdra lromtted. 
ne Valenıda De Burgos tahtelbahfrterlıdn a:;y 
ııl Z<-mand& t.J!mlnl tekUt ettlk1ert saman, 
lıUkQmetçllerfn bir tahtelbahir momna -. 
bip olduklan, general ırranJrcnm ellndt l8t 

..rvııı 1laUnde ancak Ud deDlaltı leadlıl -
lundufu anlafı1mJftr. GeDeral J"raııkcıaan o 
tarlhtenberi AkdallM bu kadar mUkemmeJ 
bir zabıta aervtsı temin etmeıdııe medar ola.. 
cak yeni tahtelbahlrler aatm alımf o14ulu
nu kabul etmek mt llllmdirT Dlter llerban.. 
gl bir farulye, neUcelert oo'k alır lllr takım 
tahminlere )'Ol açar, çOnld1 bil ta1cdlrd9 UcOD 
ctı bir devletin faal nrette mBdabalell UıU. 
malJnl derplf etmek zarureU huri olur.,, 

Londra, 23 (A. :A.) - lılaltadaıı 
bildirildiğine göre, Çin aularmdald 
İngiliz torpido muhribi filOIUDUD Ak· 
deniz filoaundan bir torpido muhn"bi 
filotilllsı ile takviyesi pJA.nlan terke. 
dilmigtir. 

'O ç İngiliz torpido muhribi filotll. 
lbı, her zaman o14ulU gDıl bundan 
b6yle de Jlıltada Jmlvü:br~ 

Iapanya Cemiyeti Akvama 
mlracaat eW 

Cenevre. 23 (A. A.) - V&JaulJa 
hllk6met1, bir Jmmı vapurlarmm. llClll 

zamanlarda Akdenlsc1e !t&IJan clenlz 
kuvvetlerine attewtı t.orp1llemDe me 
eeleelnln lılDlet1er Cemi,.tl ruaame. 
aine Jronmumı pütm UdJMll madde. 
llne t8tfnıdft JılllletJer CmnlJwihıden 
talep etmlltlr. 

Valaulya hilkbıetl bu m•t1e lcfn 
konseyin derhal feıvkaJUe bir bıv 
vermeafnl Jromey reı.ı ile ......... 
tere bırümütadır. 

Cenevre, 23 (A. A.) - t&panya ha.. 
rlci19 num Glral İapaDrol pmL. 
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515 sene ev,,eı bugün 

2 inci Murat 
Bizansa 

hücum etti 
ı ' 't•bi· kudan hastltnmalarma şimdi bütün kal 
•lı. Lon ı etınezler. Zat"n bo'"yle <"yı" b' 1 k o~ . 1 1 ~ u ... :ı~ ıy e ha veriyordu. crvış er e papazlar biribirlcrilc 

Ctnç ı._ ltnak da iyi değil. • • • , • ııuz ısrar etti. nasıl çarpışıyorlar ve nasıl 
. "'ta b' • Nermin sabahleyin §iddetli bir ba§ istimd t d. 1 d 

tor...... ın.en perı· • .. 
1 

. 
1 

m·ı a c ıyor ar ı ? 
""lll!lcr? yı goz erıy e ağrısiyle uyandı. Fakat geceki korkusu 
l'er-·, 

0
_ la ·· ·· t · • ı h ı· El,•inin gözieı ı· .. ..., gunun csırıy e a ıflemiJtİ. Daha sa ır 

' "•e ı..,1uz. rını silktı' •• k' h k d ld • l{ ,, uı ın mu a eme e ebiliyordu. Kim bilir OYU U, yÜZÜ 
bi:rlcı bab~ı~? işte anla söylüyorlar belki .de bir kabus gcçirmiJtİ. ltyil~ dıyor. Her bahseden de Fakat ne de olsa içinde cüphenin kur paıçaiandt Ve ••• 
tft .. ve ed' 

7 

• lldinin • •yor. Fakat avcı Veli du vardı. Fatlh tstanbuıu almııdn.n önce, bu eski §CU 

•ttyı, bu ogulları bir akşam siyahlı sü Nermin İkbal kalfaya terzinin anlat rin alınması için birçok teşebbüsler yapıl. 
~Cr-·ın l'\ın buruna gclmı'c;.}er. kl h"k" mıştır. Bunların en mühimlerinden biri de 

-.. ı h ~ tı arını ı aye ettiüi vakit ihtiyar ka-
' ~ elecanla: dın : " !kinci Muradın seferidir. 
..._ t):· Sonra? İkinci Murat, Bizans imparatorunu mut. 

tellttl 'Yortar k' - Bunlar saçma laflar. dedi ben kaç hl~ surette mağllıp etmek kararını vermiş 
ıı·· tn tırn • 1• mehtap altınıda peri senedir burada otururum. Ne at. ne nal Ye ordusunu İstanbul surları önUne getir. 
ı,?0tnıu!. B~~: kadar simsiyah görü- sesi. ne hayalet görmüş i~itm:şimdir. miştl. Bizans imparatoru Eroanocl, Muradın 
dtııt •al"ılını un vucüdü büyük bir )<e Mesele şuki, ben içip sarhoı olmam. ordusundan son derece korktu ve tercümanı 
~ Ufllldu§. Kefenin uçları rüzgar- Halbuki bu sözleri çıkaranların hepsi Koraksı padişaha gönderdi. 
d lllış. l{ Yornıuş. Bindiği at bembe- de içki düşkünü, Ko~nks, hrr şeye rağmen intikam nlmağa 
ı.~ ~tla"'payatlar.ın hendeklerin üzerin- Genr kız otöyle du"'c.u··na·· ve Bızan.sı fdcthelmcğe karar vermiş olan 
111 

il J• g :: :ıı :ıı u: ikinci Mura a Bizans lehine hiç bir şey ka. 

1111 
ÇUYorrrı çıyormuş. Adeta kuş gi- "- Acaba ben anlatılanların tesiri imi ettırcmcdrn şehre döndU. İmparatoruna 

: 1!İ değ~!i Bu, hiç bir ademoğlu· altında mı kaldım? Ben de içmem. Hal vaziyeti anlattı. Fakat halk, bu vaı:iyelt"!l 
~ l>elti bö § 1. bu ki.. " şllphelcnmlş, Koraksın Murat tara!mdan 

~t1-ra hiçy~~ bir tesa!düften sonra o Sonra yüksek ıcsle: elde edildiğini ileri sUrmeğe başlamıştı. 

~ li•"'r d ır fena.lık olmamı• mı?.. T • h Her tarafta: J• :ıı - erzı anım perinin mevcudiyeti 
!&" r. Şerti ua etınışler okuyup, üfle ne kaniydi. - Koraks şehrt pndlhaşa teslim edecek .. 
-.ıı c... nden h ı- diye söyleniyordu. 
lir~ lcrin .. a as olup kazasız.be - O kaldm çtldırmı§. Ilı Uıı,r ke. d?nrnüşler. Fakat o kadar İmparator Emanoct, halkın bu coşkunlu. 

11\n ı, •ki .. h - Peri~i görenlerin isimlerini saydı. ~u karşısında onu ınUda!aa edemedi.. Asker 
,, clcti b gun asta yattıkları- D d h ter: 11:ı'''llrıi ana söyledi - e ım ya epıi sarhoş insanlar. 

""?l .n oku • • Nermin fazla israr etmedi. Kendi ba - Koraksın idamını isteriz .. diye bağırı_ 
t bır " . rnuş bır kızdı. tık önce d ,__ :rorlardı. 

....._" t<erı h'k• . . şın an geçen valWllan anlatmadığına b i>blL ->akın •. 1 ayuıne ınanmadı: k ı Emanoel una rla mani olamadı. Askerin 
'-... o ıı ço memnun o uyordu. Kim bilir İkbal ~l .. tı bira .. rızın dediğiniz avcının o- k arzuııuna mani olmak, şehri düşmana teslim 

-.. ..... ? .. aıı . alfa onunla nası] alay ederdi. Belkide etmek dcmekU . 
.. , .• a ıçmiş olmasınlar o ·· ı · · 'l'crı· soz erını aynen evin beyine ·anlatırdı lda - Peki, ne istiyorsanız onu yapınız, dedi. 

..._ ~ kadın. Bu düşünce genç kızın yanaklarım Halk, askerlerle kan§arak Koraksın evi. 
•b tiınaıı • kızarttı. nl wtılar, zavallı adamı yakahyarak sara-
~ ' llzınt ' :deldi - fakat koku Tahir O gün öğleye doğru, Nermin yeni bir ym pencereleri altına sUrUkledller. Burada 
~ )'~n d~lr damla içki koymaz. ti) keşifte bulundu. , ı:özlerinl oyduktan, yUzUnU yırttıktan sonra 

11 illi ltıel ıyor ki ekser geceler uzak- K" k- hlr zindana attılar. Hiçbir kabahati olma. 
...., ~ eri ititiyormu~ O§ un iki dairesinin l<ullanıldığını ve yan tercUman zindanda Uç gtın inledikten 

.,. ":" .\ı:ıtxı, bunlar saç~ şeyler! diğer bir kısmın tamamen kapalı kaldı- ı.onra ıstırap içinde can verdi. 
•rı }' etnıe k.. ğını farketti. Maamafih o tarafta da İkinci .Muradın bu seferi tarihin çok me_ 

'ht 11\t\>t\lt 1 B uçük hanım, siyah sü perdeleri vardı ve evin eski uıaklarm- raklı bir tarafıdır. GarazkArrane yazılmı, 
-~ tcc'"a unu herkes söylüyor. Şa da K y tarihler, bu hUcum için bin bir hura.!e uydu. 
\ıt'- ..ı. ı rısı atı n cramet aga o tarafa geçebiliyor 

,. .~ ..... ı.. • nın nal seslerini işite- du. rurıar. 
"' -·- •. t ••• , • • • .,,il -- ...... ., ......... ""· 

~t' l' lltşeyle: 
tJj .ı. •rı~ı. 
~ "'lı1cı· rda at süren o kadar teh-

l(İ:b:~llttu ~· Evlerin içine girip insa
llıc~""l'c bir eıınesi felakettir yoksa ... 

l' 't"ittıı· h~ararı dokunmiyor. De
ttaj L ı ır peri' 

....... il('<) •• 
llıu .... 'l'o"ht ın .. Yakasını mridı: 
a;ı._ ~y... ' tovbe 1 bö' 1 ~ııed· .... Al Y e saçma ko-
r, it. ~tti ... · ~Y. etmeyin, belki de o, 

... ti ·•lıı •ı"t• Q ıtııy,. le 1 ıyor. Kızar da son-
l', ttıç ltq alkar. 

ç,.,.. &ayr· 'h . 
~. b·~tdi. 1" 1t 1 1 tıyan kafasını arka-
4...__ lltUn a •t güpegüDdüzdü. Gü-
l ~10td neıeı • ı •t b·ı il, au ıy e her tarafı aydın-
~tn 1 

t Ur1trrı llaatte en müvesvis adam 

teldi tcrıinin ez.: Manıaafih gece yatar 
lb.._ . l> IO:d . N ~,. Cflcer • erı erminin aklına 

tc CSıne k )' ~ret ya laşıp dışarı bak-
'tl trti . edemedi 
ı... trİı\· &ıttikt · 
~tii~ı ~tvlcı en sonra sıralanmış elbi 

e ııcy ~· 
' tdt]f rı;;uıyordu ve tekrar 

~ 1~ ı'ı• 1 ~azifcsine ba§ladı 'Od 1tti~· • 
lliac 

0
:dt &en gı bazı çıtırtılardan maa-

n,.1 _llıadı. ç kızı ürkütecek bir ha
teıı:~~ 
L 11'1 .. llıund 
'itt 0 nUnde u. Nermin açık pence· 
di~Qc!~t ç.ı Yemek saatine kadar ra-

...... , ......... :n ..... a ....... cı.~d ~cçıyordu! 

( Det•amı oor) 

Cigaradan cigara yakmak 
Yasak değil 

Bu tamamile uydurma 
bir haberdir 

Bir iki gtindenberi buı p.zetelerje alga.. 
r~dan 3ig'ara yakmanın menedildiği ve bu 
gıbılerden para cesuı almmata ba,landıtı 
l'Olund:ı. yuılar görUJmektedlr. AIAkadarlar 
ca ne bu yolda verllmı, bir emir ve ne de 
böyle bir tasavvur olmadıfmdan bu yazıl&
rm neye mUstenlt oldutunu anlayamadık. 

Bu itibarla tamanıile uydurma bir §ey olıuı 
bu haberin tekzip edilmesin! rica ederim. 

Emniyet Dlrelıtıöril 
Salih KILIÇ 

Tavzih 
Bundan bir mUddet evvel, Maliye vekilinin 

dikkat na.zaruıa bqlıttyle ehemmiyete alın. 
maaı icap eden bir meeeleden bahletmi§tik. 
Bu huıuaa dair Maliye veklletlnden §'il mek 
tubu aldık. Nqredl~a.: 

''Gazetenlzln 28 telımuz 937 tarihli ve 
1988 sayılı rıU.humm ıBombardımaıı köteain 
de Maliye Vekilinin nuan dikkatine başlı. 
ft altmdald yaaıda bahaedllen Udi.le ma. 
hallinden sorulmut ve aıman cevaba göre 
~in vilAyet h~ idaresine taaııcık ettiği 
ve Mallye ile allkuı bulunmadığı anıa,ıl. 
ml§tır. --~ ~<ltıJı r~biliyorld T .. ıb "llltua r Unutınu"' 'ub.. _ekr~ın~n de· 

~tbt1t u ıt ll' gı ıyrı ı bırak- Davet 
~~. b ten bık:;tt. Yatakta sağa sola 1atanbul M.üddeiumutliğlnden: 
~~~•tının h 8~ ·kalktı. Penceresini btanbulda bulunan Dlyarbekir .,,rgu h!.. 
OtırL 1Ye ha.

1 
arıkulade manıarasını kimi Muıtafa Suadin acele memuriyetlmlzo 

b.a "'ld,. ır adı. n t 
~ ~ı. .. '" Yayılan _m_r_acaa __ ı_. ------------
~"ır "Ztarn b' Panorama hakikaten S l 1 k 1td,tı'h·.tô1ün .,1r .letafet arzediyordJt. 8 1 1 apartıman 
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.. uzerinde siyahlara bınnci kat Emlak yazıhane•inc· 

tett uvarı 
) ~,..,, t farlrett' nın olduğunu va 
ttt ., •l ibti ı. 

>ıtı1- Yati ha ~ ~ :-ıveıtııi. §ırdı. Korku içirlde 
g c:ı.t_ dıne 
\ı,"'1ly tcldiğ' 
a;~ ~. •Uıuıu •·vakit mehtabın ııı-
.,~ •• ~ ~ Yordu K ,,._~ ı... --~ • alktı. Etrafı .,, ~ı.~ tehennenı1 • 
~ 1tıNı glflı Çalı rır nal ~ 
il ~~~e !?lahaı nıyordu. Evet ar-
~ ~lduy erı ))eriy• ~oktu. Hakikaten o 

11 titr:• bag
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aı~ görrnUştü. Kulaktan 
-.. Ttrelc: srıyordu. Bütün vUcu 

Y'ttıfına a· d" .,ır ı. 

Hanuner, b1J muhu•b<tdcın bAh"'"iorkeıı ııu 
satırları yazar: ''Dervi§ler meydanı velvele 
ile dolduruyorlar ve §ehre doğru llerUyerek 
"Allahmızı ne yaptınız, k6r insanlar, hanlya 
slzln meaihiniz, hanlya sizin alzenlz sizi 
mUda.!aaya geliyorlar mı'! Yarın surlarını 

zın içine gireceğiz: Yann sizi esir edeceğiz, 
karılarınızın, kızlarınızın ırzına geçeceğiz ve 
dinimiz hakkı için sizin rahlbelerlnlzi der 
vlşlerin en Adllerlne \'ereceğiz,, diyorlardı. 

Hammerin yazdığı bu satırların De kadar 
garukArane olduğunu söylemeğe hacet gör 
mUyoruz. Bu sözleri TUrkler değil, hiç bir 
m!Jlet söylemez. Tarihçinin bu sözleri yaz 
masında başka sebebler vardır. Bunu bira:ı: 

&§1\ğlda izah edeceğiz. Burada gene Ham 
merden bir parça alalım: 
"Şayh Buhar1 nihayet çadırından" çıkarak 

1422 ağuustosun 24 Uncu pazartesi günü 
badez.uval atına rakip olduğu halde yatağa 
nmı havada sallıyacağmı ve Uç defa haykır 
dığı vakit Kostantanlyenin hemen Osmanlı 
laruı htikmU altına dUşecettnı bildirdi. Şeyh 
dediği gUn ve 1Jaalte hakikaten gU%cl bir 

harp atma n.klp olduğu halde - önUnde ce. 
etm bir kalkan tqıyarak - ışehre doğru 
ilerledi.,, • 

Hammer bu bahsi hayli devam ettirdikten 
ıonra ııunıarı yazar: "Kostantanlyenln tek 
mil ahalisi bu tehlike gUoUnde sllAh altmday 
dı .. Kadmlar, çocuklar kılıç yerine tırpan 

kullanıyorlar, fıçıların alt tahtalarından da 
kendilerine kalkan yapıyorlardı. KUçUk ve 
bUyUk rahipler mahsurların başında olarak 
Ti.irklerin vezlrlert ve cmlrlcrlle karşı karşı 
ya bulunuyorlardı. Ke;,i§ler, papazlar bile 
ııillhlanmı§lar ve her yerde seyitlerin, der 
\1§lerin kaJ'fılarına geçiyorlardı. Muharebe 
ntn en glddetıl %amanlarında bir taraftan 
kopan "Allah,. ve ''.Muhammet,, sadalıınna 

Tonton 
amca 

ftşftn kcOayono 
böyle buU<dlu 

Mahkumun 
mektubu 

mzım; 

!)tin bana bir sepet taze Uzum getirmlş-1 
ııın. Gardiyanların elinden kurtarmcaya ka. 
dar epeycesini gümrük vergisi olarak !eda ı 
etmek ırızımgeldl. Fakat geriye kalan mlk. 
tur !le işte yirmi dört saat oluyor ki dama. 
ğtmı soğ\ltuyorum ve sana dua edip duru_ 
yorum. 

Uzun zamandıinbert beni aramamış tın. 

Annenin ölUmü ile aramızdaki rabıta filha. 

kikn çözülmU§W. Fakat seni ben, henüz do. 
kuz aylık bir bebek iken kucağıma almı,. 

•um ve Uç sene evveline kadar, artık gellf
miş bir genç kız ıken bile, kucağımdan in. 
dırmemlştim. Onun için müsaade et de ben 
kendimi senin baban olarak bileyim ve b•J 

teselli ile YB§lyayım. 
ı-:eger buna yaııamak demek caizse! 
DU§Unüyorum da. bu Uç senenin nasıl geç. 

Uğine hayret ediyorum.. Bir tek günU bile 
zllınimd~ en küçUk bir hatıra bırakmadM 
geç< n ve blrlbirt UstUne sUraUe yığılarak bir 
to1., bir kUI bulutu halinde havaya uçan ha. 
yRtımm bu parçası, tahmin edemeuin, n! 
tı.~ır bir sükıin içinde geçmlgtlr ve ben bu. 
r \da ne kadar yalnızım. 

YUzlerce mahktlmun içinde, günün butUn 

saaUerlnl beraber geçtrditlmlz ,.e blr saıılye 
için bile yanlanndan, gözlerinin içinden ay. 
r.ımııdığımız ebedi arkada.şiar arasında, ya_ 
payalnız YB.§amanın azabını sana anlata. 

mam. Yalnız şunu söyllyebilirlm ki burası. 
lnsanlan tek tek, bll§bq blribtrlnden ayıran 

ve 50 yaşına kadar bir defa blle kulağını içine 
çevirmemi§ benim gibi nasırlı bir 'adamı bile 
oUşUnmeye, eski günleri düşUnmeye sevke. 
den acalp bir yerdir. On beş kişinin oturdu-

ğu bir odada bir tanesinin au içmek için teıı.. 

Unln yanma gitmesi, hattA oturduğU yer • 
t!en testiye bakması, bir hldlııe teşkil eder. 
BUtün gözler ona çevrilir ve: 

- Niçin blzlm rahatımızı bozuyorsun! 
Demek için bUtUn zihinler ayaklanır. Fa. 

kat kimse bir şey söylemez. Belki hAdiseyl 
kısa kesmek için. Şimdi köşemde, yatağımın 
UstUnde, yastığımı dizlerimin üstüne koya_ 

rak sana bu mektubu yazıyorum ... Başım 
klğıdm UstUne eğilmig. Etrafa bakmaktan 
korkuyorum. Çünkü biliyorum ki burada 
yazı yazan bir adam..ı, durup dururken slllh 
çekml§ veya butün odad&kilerin toptan av. 
radma aöğmU§ gibi bir i§ yapml§ demektir. 
Belki onlardan tıatUn: Bir mektup, dıprda. 
ldlerden birine bir mektup yazmak, ama 
yalnız on bq aeııellkler arumda, aptı yu_ 
kan bir cinayet sayılır. Eğer bunlar buraya 
senin yUzUnden girdiğimi bilseler emin ol ki 
beni parçalarlar. 

Fakat benim bu odada qağı yukan bir 
ltibannt vardır. Aramra, ekseriya geceleri, 
onlara roman okurum. Bcn1 ııeverler. Ben 
kon~mağa ba§ladığım zaman herkes susar. 
Bir 1lvey kızın namusunu kurtarmak için 
buraya düşmUş olan bir adamı, aşağı yuka. 
rı pyanı hUrmet sayıyorlar. 

Şimdi annen gözUmün önUne geldi. O bu 
la.fları işitseydi muUak kahkahalarla güle. 
cek ve bir sigara sarmak için bakır tUtUn 
kutusunun dibine bir füke indirecekti. :w:u. 
kaddcrat ve gUnler, onu haklı çıkaracak mı 

bilmem, fakat ben bugUnkU yarı ölmU§ ha.. 
Umde bile, hlll, bu şekilde lAf etmekten 
bir zev}t alıyorum. 

• 11- • 

Nasıl oldu? Bir rüya gibi hatırlıyorum! 

Bl1.anslılann cevaben bUlendavaz Ue aöyle 
dikleri "Hriıılos,, ve (Panalya) kelimeleri 
ltltlllyordu . ., 

!51!5 sene evvel bugün cereyan eden bu 
harbi yukarda kaydettiğiınlz tekilde anla.tan 
Hammer •rurklerin bin zayiatın& mukabil 
hrletiyanlann 80 ölü verdlklerinl yazar ve 
dlnt bir mahiyet verdiği harpte hrisUyanla. 
rm kazanılıklarını belirtir. 

Fakat hakikat ııudur: ll•inci .Murat, blL 
yUk bir azimle hareket ettiği halde Bizans 
zaptedemedl. ÇUnkU en mUthiş hUcumunu 

yapacağı sırada hiç umulmayan bir haber 
aldı. Biraderi Mustafa, Emanoel ile birleşe. 
rek isyan etmiş ve İznik! zaptetınişti. İşte 
!kinci Murat bu haberi alır almaz derhal 
muhasara ve hUcumdan vazgeçerek geri dön 
dU. Bu suretle Bizans da bUyük korkudan 
kurtuldu. Tarihçiler istedikleri gibi yazma.. 
ğa lmkll.n buldular. 

Niyazi Ahmet 

-

Bana ibu akşa.ın eve erken gelme, demtştl, 
O gün, zaten işsiz bir adamdım, kosteklerln
den boşanmış bir katır gibi lstanbulun dört 

köşelRnl dolqtım. Her yerde. her köşede bır 
gölgenin arkasmdan, bir ıı,ııktan ötekine at. 
ıayan bir golgenln arkasından koştum, ve 
ne yapmak llzımgeldlğini, nereye gitmek, 
kime kO§mak llznngeldlğinl bilmiyen bir av 

l~iSpeği gibi, dolaştım. Ayaklanma takılmış 
bir ip beni mütemadiyen e\irnlze doğru ııü. 
rükledlği halde ben, bu ipi sürüyerek uzak. 
lara gitmek, dağlann öbür tarafına kaçmak 
ıstiyordum. Birden kendimi evimizin önlinde 
buldum. Hava karamu§tı. Kapıya geldiğim 

zaman bir ses işittim. Bu senin .aesindi: 
- İstemem! İstemem! 

Diye bağırıyordun ve galiba atlıyordun. 

Elim soğuk demirde dondu ve k&tıl&§tı. Hiç 
bir §CY dü§Unemlyordum. Sonra eııkillinden 
bin kat keskin bir ses, ah gene senin sesin. 
ortalığı çınlattı: 

- Babacığlm yeti§! 
Kapıyı omuzladım, merdivenleri bir adnn. 

da tırmandım; blr eedlrin u.tUııde elinden 
bebeği alınmak istenen kUçUk bir kız çocu.. 
ğU gibi bUzUlmU§, kanburl~tm. Bqnı. 
Ga blr yabancı adam ve annen vardı. 

Hepinlzln yUzU bana çevrildi. Sen öoğnıl. 
oun ,.e koşarak kuca.ğmıa ınfmdm. o kadar 

ağlıyordun kl evvelA. seni dU§Unmek ıt.zmı.. 

ı;eldlğtnl hesapladım .. Fakat annen bırakma. 

dı, kabahat bt-nden gitti, belimden küçük 
ııust&lıyı çektim ve anneni senin yattığın ye. 
re devirerek gıru&tmı ınyırı!ım. Sroıra ada. 
ma döndUm, ka.çm1Jtı. Merdivenlerden ayak 
sesleri gellyordu, koetum. k&pmm önllnde 
onu da yakaladım, iklsi.nin kanı ııwıtalmm 

sapmda blriblri.ne kanştr .. Aklımda sen vllr. 
dm. Yukan atladım, gözlerin yerlerinden 
oynamı§, OstUme saldırdın: 

- Annem! Annemi ne yaptın! 
Diye haykırdm. Sonra ikimiz beraber, 

oraya, tahtaların UatUne çöktük "8 dü§Un • 
oUk. Sen Mil keaik keaik ağlıyor.dun. Ben 
hA.IA hiç bir §ey dllşUnemiyordum. Hey gidi 
~llnler, biz yaptığimız işleri ne evvelden, ne 
de sonradan diı§Unememek tallııizliğine mıUı. 
kCm adamlanz. .Dahfı. doğrusu öyle idik. 
Aama ııimdi? Uyle dll§UııUyoIJJm kl kızım, 
oyle düşünUyorum k1 '! 

Senf dU§UnUyorum, aklımda daima ııen 
varıım! Ne yapıyorsun? üç sene dile kolay .• 
Neyle geçinlyorsun? Bana geUrdilfn UzUm. 

!eri ncrdcn aldın? Nertden para tedarik e. 
diyorsun'? Gardiyanların a.nlatbğma göre 
lliıtUn bqm temızmlı. Şık bir kadın olm1*o 
sun! Bana: 

- Seni phane bir k&dm aradı! 
Dedikleri zaman bilmezsin ne sevindim .. 

Demek meııutmın! Fakat bana yu; ı>&rayı 
nereden buluyoraun?., Babalı 

Baldvin şimdi 
ne yapıyor? 

O her sabah halefi Çember
layine telefon ediyor 

Fakat siyasetten 
bahsetmek için değil 

Stanley Baldvln, nıevkii ikUdards.n çeki. 
llp de bir ay istirahat ett1kten eonra, yakm 
do<Jtlanna: '•TekaUdde bulunmak, ldet& cen 
nette bulunmak demektir,, demi§tl .. 
Dünyanın en bUyUk imparatorluA'\IDun sa. 

bık başvekili, Kont Baldvln Bevdley olduk. 
tan sonra, ilk evvel! sôylemi§ olduğu veçhl!e 

doğduğu köye çekilmedi fakat Londr;ınm en 
f'Ik ve en arlııtokratlk mahallesi olan Caton 
Squarede oturdu. Buna rağmen mükemmelen 
istirahat etti. 

Lord Bnldvin, krala istifasını verdiği gfuı 
denbert Adeta on ya,, gençleJmiJ gibidir. Bu 
rıun için, mevkii ikUdarda bulunduğu r.ama:ı 
ki kıya.!eUni de değiıUı:ml§Ur .. O zamanlar, 
lıergUn, siyah caket, çizgili pantalon ve be. 
yaz kolalı yaka giyerdi. 'Oatelik yeleğinin u_ 
zerinde ağır bir de altm zincir vardL Yanı, 

tam manulle, 1tlmat telkin eden John Bul. 
lun ta kendisiydi. Halbuki şimdi gri veyrı. 
kahve rengi hafif elbiseler giyme?<tedlr ve 
gömleği de açık yakalıdır. 

Lord Baldvln, laWaaındanberi, ayn! zaman 
da daha sevimli olm~tur. Kendlıılnl Lord. 
lar kamaruma, başvekil olduğu zamlinlar, 
nezaretten lııtlfa ettirmiş olduğu Marki 
Londondnl 110kmU§tur.. • 

Lord Baldvln her sabah halefi Çemberlay 
ce telefon etmektedir. Fakat kendisine na~. 
bat ve tavalyelerde bulunmak için değil: 
merhaba demek için. Lord Baldvin, ılyaııt 

vaziyet !ıakkmda 1'11trtnJ soranlara, ~lmdl 

mk aık f(lyle demektedir: 

- Hiçbir ıı!yasl !lklr beyan edeıuenı, çün 
kü maziden bahsedersem, ihtiyar bir geveze. 
ye dönm\1§ olurum, halbuki bundan her .u... 
:m&n Defret ederdim. 



Futbol nizamname
sinde mühim 

Tommy Farr 
Anlı enmanda 
sakatlandı 

Gelecek hafta Zenci boksör Joe Lüiz
le çarpışması kararlaştmlrruş olan 1-1· 
giliz boksörü Tommy Farr şimdi Nev
yorkta bulunmaktadır . bir değişiklik 

Taç atışları gerine serbest vuruş 
yapılması teklif edildi 

Farr'ın bir kaç gün evvelki antren -
manları esnasında göğüs kemiklerin -
den birisi zedelenmiştir . 

Diğer taraftan Jo~ Lüiz de çalışına 
sıralarında midesine bir yumruk ye -
miştir. Bu vaziyette her iki boksör de 
sakat ol<luklann<lan, müsabakanın tehir 
edilmesi ihtimali vardır • 

Lo.ı:ıdra: 23 CA,A,) - Futbol Nizam ve 1 
hUküınleriıılıı yeniden tetkik ve icabmda ta. 
dil edilmeal hakkmda uzun zamandanberi 
yapıJ&ı:ı Jnuhtellf teklıner Uzerlııe, bu hu. 
susta yegAne salthiyettar rnercl olan En.. 
tenıuyonal Board futbol nizamJarmın he. 
yeU umumJyestnı tetkik etmest lçlıı bir ko. 
ınJayon teşkil etml§tlr. 

60 yılı mUtecavl.z bir zamandanberi mer'i 
olan futbol hUkUmler!nin, eaaauıda aade, a&
rlh ve anl&fılabllecek bir ıekilde ol111lan do. 

layıalle umumiyet itlb&rile pratik bir mahi. 
yeti haiz olduklan muhakkaktır. Ancak :ı. 

yunun cereyanını mUmkUn mertebe bo:ı:.. 

mamak için, futbol çorunun lnkif&!ı bazı 

l:ükU.mleriıı değiftlrilme.elni icap ettirmek 
tedir. 1ıte, bu mWthazalar dolayısiledır 
tnglllzler '•taç., atmak caaamı değiştin. 

teklitlnde buiunmuılardır. tngtllı; teklifı •. 
denll1yor ki, herhangi bir tehlikeli vaziy ... . 
aUatmak makaadiyle, oyuncular topu çok 
11k olarak tac hattından dı§arı atmaktadır 

ıar~ Bu bal, Avrupa kıtuı futbolUnde oldu. 
ju gibi İngiliz adasında d& göze çarpmakta 
dır. Herhalde topun taca atılmuı ile evvelA. 

oyun lnkıtaa u:ratılınaktadır. Saniyen sport 
mence olnuyıuı bu hareketle faydalanmak 
gayeai gtldWmektedir. Oyunculara marke 

'etmek imklm verildiği için, ••tac,, atmak 
bir çok hallerde zararSJZ olan bir b&reketUr. 
Ancak bazı ••tac., mtltehauıalan bu tıt fev. 
kalft.de bir maharet haline geUrdiklerlnden 
topu tac hattmdan ta aabanm ortuma ka. 
dar tırlatmaktadırlar. Tac atıımuı: ise hem 
can ınkıcı ve hem de maçı lnkıta& uğratıcı 
mahiyettedir. Nlt,l<lm. tngtıteredekJ kupa 
maçlannm birinde 90 dakika içinde U4 defa 

tac atıldığı te,sbft edHmlıtır. 

Amerika 
Japonya 

Yüzme müsabakalaı ı 
Tokyo, 23 (A,A,) - Blrleılk Amerlka!l 

olimpiyat pmplyonları Adolf Kief!er ve Jak 
Medica ile Amerika ıamplyonu K&therine 
Ravla ve Elbert Rootun tıtiraklle Meji Shel. 
ne banyolarmda yapılan yüzme blrlnclllklerl 
neUceıert ~unlardır: 

100 M. SIRTÜSTÜ: 
ı - FJeter '•Birleşik Amerika., 1,7 
2 - Yoshlda 1,9,4 
3 - Kojlma 1,9,6 

100 M. KURBACLAMA: 
1 - Kolke ile Hamuro, 1,13,6 berabere. 
200 M. KURBACLAMA: 
1 - Hamure 2,4.0,( 
2 - Kolko 2,4" 4 
3- Moda 2,45,2 

4.00 M. SERBSET YOZME: 
1 - Maklno (,50,8 
2 - Medica (Amerika) 4,51 
l:IOO M. SERBEST YÜZME: 

1- Takahuhl 19,37,8 
2 - TANAKA 19.50 
3- Honda 19,:58.2 

Aman ne yapı. 
gorsuııt Eskri.nıle öyle vurulmaz! •. 

J, tanbu/un en çok satılan lıakiki 
akşam gazetesidir. İlanların ı 

'f ABER'• lhı;ere?{e':.!;~r,. ede':!;~· 

Yeni teklifte, tac atmıı.k yerine serbest 
vuruş yapılmaaı ve bu ııuretıe de topu taca 
atml§ olan tarat aleyhine bir ceza tertip e. 
cillmesl lstenllmektedır. 

Çok radıkal olan bu teklif kabul edildiği 
takdirde, futbolde bUyUk bir inkılAp yaptl. 
m!f olacaktır. 

E"-veıt, "serbest vuruıı.. vaziyeU bqtan 
qa~ değiştirmekte ve hatta. köşe vuruıun. 
dan daha tehllkell bir §<:kil almaktadır. 

Tac atmakla glldlilen gaye, topu tekrar 
sabaya iade etmek olduğu halde, serbest vu. 
ruşun bir ceza mahiyetini haiz oıuıu daha 
ziyade dikkatli davnı.nmayı zaruri kılacak. 
tır. Bu teklifin kabul edilmesine muhakkak 
rınzarlyle bakılmaktadır. 

Su topu müsabakala
rına yarın ve Hbllr 

gün de devam 
ediliyor 

T. S. K. Su Sporları federasyonundan: 
önUmUzdekf çar§&mba ve perşembe gün. 

lerl saat 17,30 da Budapeııte taıınnile !stan. 
bul muhtellti arumda Moda havuzunda va
terpolo mllaab_Yalan yapılacaktIT. 

Bıı 9ccenin en enterc8an m~abak-asını ya-pacak olan Kadyc ve Neo 

Festival · güreşlerinin 
Finali bu gece yapılacak 

Cumarteal günü baıılayan güreş turnuva_ İkJsi de çok mükemmel birer gtireşçl olan 

ıınm aon müaabakala.n bu akşam gene Tak. bu müsabaka pehlivanlarının, bize zevkli 

sim ıtadmda yapılacaktır. 

Bu geceki karşıtqmalarda Bertin ollmpl. 

yadı 61 kllo birincisi Yqar, cumarteai akp.. 

mı Ankaralı Ahmede sayı hesabile yenilen 

pazar gecesi ise ~6 kilodaki Kenanla çok 
güzel bir gür91 yaparak 9 dakikada galip 

gelen Finlandiyalı KerkJnen ile ka.rşılaşacak 
tır. 

İkinci güre§ 79 kJloda Adnan ile NorUlng 

arumda olacaktır; FlnlAndiyalı pehlivan llk 

günkU mUııabakada Rlzıkt 2 dakikada, pazar 

günü akpnu da Şinasiyi gene 2 dakika Ui 

aanlyede tuşla yenmişti .. Bu mUhim güreıçl. 

nln Adnan ka!'§ısında ne netice alacağı me. 

rakla beklenmektedir. 

Yarım atn"da dünya şampiyonu olan 111-
veçll Kadye de bu gece Büyük Mustafa ile 

tutuıacaktır. 

Mustafa cumartesi günü Neoya sayı he. 

sabile yenilmJıtı, Kadye ise ayni gün Mer. 

ııinll Ahmede mağ!Op ııayıtdı, ertesi ıtkşam 

Şevkiyi 2 dakika 8 saniyede yere serdi. 

Biri çok lcuvvetıı, diğeri ise fC\·kalA.de lek. 

nlk olan bu pehlivanların müsabakasında hil 

gl ile lmvvetln çarpışmasını görmUş olaca. 
tız. 

Bu gecenin en ehemmiyetli çarpışması mu 

t:akkak ki gene Kadyenln Neo ile yapacağı 
gUre!!tlr. 

Galatasaraylı Reşad 
nişan landı 

Galatasaray idübünün müdafilerin 
den ve ~zmir eşrafından bay Selami 
oğlu Reşat, eski Üsküdar mutasarrıfı 

Celil Çakırın kızı bayan Nevin ile ev. 
velki gün nışanlanmışlardır. 

Genç ve güzide sporcumuzla müs. 
takbel e§ine saadetler dileriz. 

bir oyun seyrettirecckterlne §Uphe yoktur. 

GUnilıı ııon müsabakası da lkl ecnebi ağır 

ı!kJot pehlivanları Nlstrum ile N'eyman ara_ 
ıımda olacaktır •• 

Bu müsabakalardan evvel; Balkan p.mpl. 
yonluğ'u kartılaşmalan için Türk güreşçileri 
ara.smdakJ seçmelere devam edilecektir. 

ıÇERIDE: 1 
• lskenderun ,ehbenderli~mlze Parfı kon_ 

solosu Firuz tayin edilmiştir. 
• Halkevı bahçesindeki temellerın ku1Jm11 

smda meydana çıkan taşlar mUzcl!!re nakle. 
dl!mişUr. 

• Topkapı Maltepesinde bir şahsa ait a.. 
razide esld eserler bulunduğu haber alınını~ 
ve tetkiklere başlanmıştır. 

• Hamamcılar cemiyeti 5 senclık müddet 
geçtiği halde tstanbııl sularını temizlemlyt•n 
ve sonra da kl!Ildi malları olan suları kesen 
belediye aleyhinde kanuni yollardan te§eb. 
bilsatta bulunmağa karar vermişlerdir. 

• Trabzon limanında işlerin tanzimlle uğ_ 
ra~an İstanbul liman işletm~i mUdUr mua. 
vlnl Hlmlt Saraçoğlu dUn şehrimize gelml§. 
tir. 

• İktisat vekili CclA.I Bayann İpar kotrEL 
!ılle yann gehrimlzc geleceği Umft edilmek. 
tedir. 

• Atmanyada yapılmakta olan Gazı kOp. 
rUaUne alt dubalardan ikisi limanımıza gel. 
ml§Ur. 

• Moakovada toplanan 17 inci jeoloji kon. 
greslnde memleketimizi temsil eden muta_ 
haıısıslar dUn dönmU§lerdlr • 

• O'niveraltedekl ikmal imtihanlarına llntL 
müzdekl ayın altısında başlanacaktrr. 

• üniversitede bütün fakWtelerde talebe 

24 i\ÖUSTOS -~ 

-lnglliz · filosurlun bir parçadsı 
Eylulda limanımız a 

bulunacak 
\ 

Limaıtımıza gelecek ola>ı Delhi kruvazörü.. Dcspcç 

tiptedir f'icld , .. 

Dost İngiliz !llosunun bir parçası eyHHUn 

1 

Despaç kruvazörleri ile !sis. ınglc • 
llk haftası zarfında limanımıza gelecektir. Allx torplto muhripler! ,.ardır· 

Gelecek harp gemileri arasında Delhi ve ~ 

Almanyada 
Topçu endaht sahasında 

bir infilak 

12 kişi UldU 
Berlln 24 (A,A,) - Dilıı öğleden sonra 

Munster civarında Celle yakmuıda bir intl. 
lfik vukua gelmi§tlr. 

12 ki§lnlıı bu yüzden telef ve blrço"< kişinin 
de yaralanmı§ olduğu söylenmektedir. 
Yarı resmi bir tebliğde bunun bir yangın 

olduğundan bahsedilmektedir. 
Maamaflh Havas ajansı muhabirlerinin 

öğrendiğine gllre kaza, Celle yakınında ve 
Munster bUyUk manevralar sa.hası clvarm. 
da topçu endaht sahasında vukua gelmitUr. 

Dubrovnik 
Dost Yugoslav kruvazörii 

augdlırn saat 
beşte geuecek 
Dost Yugoslavyanın Dubrovnlk kruvazö. 

rUnUn bu sabah llnuuumıza gelmesi mukar. 
rerdl. Gemi on ikiye kadar gelmemiştir. Ö(J. 
rendlğlmlze göre kruvazör saat on yedid:ı 
gelecektir. 

Kruvazörün karşılanması ve mlsa!lrlen. 
mesı hakkındaki program vlllyete bildirll. 
miıtlr. Deniz kurmay binbaşı Süruri Akalın 
ve deniz kurmay l:lnyU:ı:ba§'ı Siret Çakır 
Genelkurmavca irtibat 11111hlov1 hvın ettttmı. 
terdir. 

BugUn ziyaretler yapılacak, gece Perapa. 
lasta bir ak§am ziyafeti verilecektir. 

Yugoslav bahriyelileri yarın sabah saat 
cnda Cumhuriyet Abidesine çelenk koyacak. 
lardır .. Bu merastme vali muavini, İstanb!.11 
komutanı, İstanbul deniz komutant ve su. 
baytıuile bir bö!Uk aaker ve donanma mU... 
zlkasr lşUrak edecektir. 

Saat 16 da KöprUdcn Üsküdar iskelesin. 
den hareket edecek bir vapur Yugoslav ge. 
misine yanaşarak misafir subaylan alacak 
Boğaziçlnde bir tenezzüh yaptıktan ıııonr.ı 

Heybeli iskelesine yanaşacaktır. Mektep ko. 
mutanı, Yugo!lav gemisi §erefine bir çay zi. 
yatetl verecektir. 

Pel'§embe günü Yugoıılav misafir!"':- 'ehrl 
gezeceklerdir. Saat 13,5 da !ııtanbul komuta. 
nı tarafından Tarabyada Tokatıiyan otPI!nd~ 
40 kl§lllk bir öğle yemeği verileceh~. 

Cuma günü misafirler gene şehri qezecek. 
terdir. Kruvazör cumartesi gilnll hıı.r0ket e. 
decek ve bir Türk muhribi tarafnıflan Y:eşl'. J 
kay açığına kadar uğ'urlanacaktır. 

kayıt ve kabulUne ı eylQlde başlanacaktır. ı 
• Polonyada.n kalabalık bir talebe grupu 

bugllnlerde şehrimize gelecektir . 
• 1sliklAI harbi Cllml iki aya kadar ikmal 

edilecektir. Bundan sonra !Um bUtilıı Bine. 
mnlarda gösterilecektir. 

• Festival heyetleri bugün aaat 16 da A.bf. 
deye merasimle çelenk koyacaklardır. 

• BcynC'lmllcl §ÖhreU haiz parazitoıo~ 

profesör Brumpl Sıhhat vekAleti tarafından 
bazı vlltycUcrimlzde tetkike memur edilmiş. 
tir. Porfcsör önümüzdeki ay içinde Adanaya 
giderek sıtm11 Uzcrinde ilml tetkiklerde bulu. 
nacaktır. 
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AGUSTOS - 1937 
Hlcı1: 13~ - Cem:ıziyci~hır: 1':' 

GUnrıln dofu~u Güneşin batı,ı 

:i,18 18,ri6 
Vakıl Sabah Öğle tklndi /.kşam Yııt'.!ı lnııııt \ 

1,46 12,17 16,02 18,56 20,37 3,28 

Pamuk hasta~ı~ı 
ası ıçııt 

Memlekete yayıınıaoı ıer 
Şf ddetll tedbir 

alınıyor görÜıeıı 
Pamuklarında. hastalık. deilı ps

Seyhan ve !çel vilayetıer~)'811 p$' 
muklarında hastalık bulunn1 a. ege 

ilhBSS muk mıntakalarma. ve b ııl< el. 
mıntakasına gönderilecek Pa.:n fiiJllİ' 

}Jers1ıı _.ı. 
yaf ı ve diğer aksamıııın • b ıutw . •" uı 1 
gatuarında fenni teınıztıge gJJll' 
ması hükfunetçe karar altına 
mıştır. ·antcP V' 

Buna rağmen hastalık GaZl 
muklarına sirayet etmiştir. tfOıı3l'· 

kQI1 dS Diğer taraftan yapılan aJıı.J1ll 

dan da diğer pamuk Dl~~ta;i!D'1i~ ,-e 
hastalıklı pamuğa tesadüf ... u te~· 

ıuQ1.111 ~ Qİİtiin memleket pamukçu 0 oJdı!C 

dit eden bir vaziyetin mevcut ıeıt - . )-er 
görülmüştür. Bu arada temız ·tJl~ t• 
temizlenmemiş pamuk tohtUllu 

1 

dildiği de anlaşılmıştır. t ~ 
d devle ~Af 

Bu vaziyet karşrnın a e ~~~ 
rük teşkilatını seferber Elt:zle~1'pı; ~ 
vermı_ş ve §ıddetli bir tamımı ıtls.t 
tır. Tamimde, pamuk hasta ~b!t'ıetil' 
· t· · · · Jınan te 1b • sıraye mı men ıçın a bif 

. . il . d en ufak .d'°' yerme getır mesın e . rr · 
mali görülenlerin en şiddetl.1 

çarptırılacağı bildirilmektedir. 

ket d' Çahnmı• ca 1.ı.ıcı.111 yo,. ' ıı1' 
Fincancılarm Eşrefpaşa aralı !C~ (f 

kömür Jboşattrken 3554 nu~de asııe 
. ın as· yonun içinde ceketimin ıç ene: c 

uaY tıt'• 
vesikam, kazanç, sıhhiye r.ı 811rıJl1lŞ ğ" 
danı ve diğer bazı eşyalar ~tarı sŞS 
Bulan içindeki yazdığım e§'Yd .. c: >"' 

. e • ''t' 
daki ardese getirdiği takdır rıtıtl c:dı.ı 
hut gonderdiği taki:iırde rr.eıtl ô• 
cektir. ı.:tı'ııra s ti 

Pangaltr Zafer sokak ı-ııılil 

~d~ 
ıarı ıstil' cııl ııı

• Altı azası ve yedek a:ta ti ıçtıı > tll" 
balıkçılar cemiyeti idare bCYc ıştır· ıs .,p 

·crilpl ı1' ) tihap yapılmasına karar .. odııııtıl 
u ıırct ı.ır· tarın geri alınması için c J111cııtlş 

tığı tavassutıar bir netice -.·e 

O 1 Ş A R 1 O A : :rJrt•11!11
9 ııı • 

• Yunan başvekili ~encral i ıııi 
111et.ıP ıt 

r.utuk söyllycrck Yunan rn tını~t uıı''' 
d ,·et e 11-1 f oataa için fedakArlığa a dtrUc 11 ı:ıfl 

ı JieJI j!8 ııı ıı • Mısır kralı Farukun 5 ~ ,e JJB)~ 
llt mahkemesi mll§avlrinln 1' ıorıııı11 ı;ıJI 1 

aşanın >" J vekil Muhammed Sait T' el< 
1
, r' 

nın p ıı tı ~-Safinaz Zillfikerla nl§anı pU~il .. ,~ 

resmen IH\nı hcıkıcnmcktedl!\3rııı 11 

zoı ı k.,. 
10 sonra Bayan Safinaz ııtıl'· '(I ır 
ımsmrunnı müteakip yapııacıı ııorııııtl· 1_,~ 

ldll· ..,,.c. °' • Çekoslovakya ba§ve ııow ııı 
sldP 1 ,.e 

vekiliyle mUtft.katmı mute 
111 

rtıı 
11

411' 
daının ııııı.JC .Al a)Tılmı§tır. İki devlet n 01ıı:ıı <ıPıJTT~ 

hlm kararlar '\'erdikleri zsJ1ll ıııtı'-"' ~' 
• İtalyanın Vigomo ":=uf· fO ~ 

iki tren çarpışını§, 2 Jdşi tıi' fi 
yaralanmıştır. ,,ı;ııd• / 

ı y•" • İrak kralı birinci caz J~) 
hale çıkacaktır. )(J11et s~ 

• Eski 1rak bll§vekili ı-~elttıl""'" 
kaı;tıtı haberleri tekzlP e 



HABY:::R - ~şam po-;tas1 ; 

.... 

Gecit re.mıfnıfe nıoti>rlii hıta1anrmzdan ba=ıst, bir piyade taburımıın geçişi uc merasim csmumı{fn çalan baııdo7ardaıı biri.-
~ --~----~--~ 

Anadoluda dolaşmalar 

• 
ıncısı 
• • • Mersin CerubÜÔ · • 

SijYUk bir hızla inkişaf eden güzel Mersin 

1 ~ bugün bir Avrupa şehrinden farksızdır 
llsadi faaliyeti bir kat daha arlıracağıoda şüphe olmıyan 

ı Cuıcı 
llldc11 ~ eraj · 

limanın çabuk yapılması lazımdır 
ııı a>'ltt nı garbın ileri şehirle-

cn ı etmek · k~ 
'tıı r.aıttı ırn anı artık hemen 

toııı aınış gib. d' 

1 

t, trt d 1 ır. Ta biatin esa-
L. ıı,ıc~ avrandıg~ ı . . b' .. 
ıııı.,_ l41r • • ve tıtız ır :tına 

-~'"tlt:t· ı §ırın k b 
"lic~d 1'1\ı \f asa a, insan elinin 
thrc ~ tt\ t 11r kat daha .,tüzell9miş ve 

}\t~td,lll e? eşerler ve yenilikler 
hıı ile r'.ııiıJ bır çehre vermi~tir. 
~d rıtyj al ı i llı.c ş111d amanda vukua gelen 
~IJ.'H. \>kliıı be, sahip bulunduğu iktı-
~ ~, Uy"k . iJı, 1%e u tesır ve rolü oldu-
llıi oıa 11 dallı. Yoktur. Anadolunun haki-
lıı~ ıı •\,,_arlarında b. . . ..h. 
"'llıı "~ıı n ırısı ve mu ım 
oı ılı.. tova .. 
~ıı 'flit~" nın muntehasında bu-

llıiıtı; ~er,; ... c cenubun yegane iskelesi 
~ 'l' .. ,c tn" 

li:rıa litlciy Uıntar bir mevki ver-
llı~ltı lllatın .~de ticari ehemmiyeti ha
~'str. tleai tlli~çUncüsüdür. Ve yıllık 
"- ~tı Yonıarı, yüz milyonları 
vqlı.ı dere 
q lldtı;. c:e tn" 

hıı la &lırıa .. Ustesna şartlara malik 
~tr'hı ~aktagore terakki ve inki~fını 
1l'ttj ~~tıllıhur~ercddüt edilmez. Fakat, 
~le~ 1l 'le Yetten evvel <le ayni ma 
~b hııı ayn· 

~''ııd tıtt:!u~ 1 ehemmiyeti taşı-
lqr 06_ a en u~u h~lde bilhassa umran 
~a~~r1""1\allıış ak hır yükselmiye maz
>ttt "a~· ' rnuaın ı · t 11 ıycr c esı geniş bir ~rk 
t• 'o 1nde k ı le ~e,i rı:a İse la a mıştır. Cumhuri-

~'lı YUlUnd Yık olduğu alakayı 
111ld en şirnd'k· · l'j a ect· ı ı çehresıni kı-

t~d carı . ınrniştir 
~~ bit hınterıan . 
tıı haj ~Ok teşekk"dını.n genişliği bu-

1tır }'le Cc:n b Ullerın vücudunu ve . & c • k 1 ~'tr Ugıinlc .. 1 
Mesafetini intaç eyle-

~ 1-te 11Ila ~eh ~ ersini hem ide ileri 
1 r •ah r.nd 

il) tı 0 ilda en farksız sayabili-
~ llıı b·· tneyda 
~ trt~ d oyıe bir na getirilen yeni-
~Tllıle1c Utı.ıın Şeylerden ayırt ede-
~ et: a Bok 
ili~ 11 ::lc bul rnuştur. Avrupalı, 

1 
ersinde d lllak ve görmek iste-

c bulur ·· ·· 

1 
ve gorur. 

I 

/ 

J!ersin Şarl>ayı Mitat Toroğlu 

Beledive çalışmaları 
Şehrin ve şehirlnin ihtiyaçlarından 

çoğunu gideren ve arta kalanlarını gi
dermeğe büyük bir enerji ile çalışan 
Mersin belediyesi, teşkilatını halka sev
dirmeğe ve her işinde halktan yardım 
görmeğe muvaffak olmuş bir faaliyet 
kaynağıdır. Mesaisine, modern şehirci
lik zihniyetiyle sistemli ve programlı 
bir veçhe vermiş olarak yürüyen bu mü
essesenin başında Mithat Toroğlu gibi 
hakiki bir kıymet bulunmaktadır. Onun 
yüksek değerinin takdir cl:iildiği için de 
ğil midir ki, üç intihap devresinde de be
lediye reisi seçilmiştir . 

Mithat Toroğlu riyasete 5 mart 
929 da geldi. Sekiz buçuk senedir de
vam eden çalışmalarından Mersin sayı

sız denecek kadar çok ve mühim fayda
lar, istifadeler gördü. Bu hakikati rakam 
tarla tesbit etmek için yapılanlardan ba
zılarını verelim: 

• • f' .... 

Şehrin umumi kanalizasyonuna ait 
proje aynen tatbik edilmiş ve 27 metre 
tulündeki şebeke umumi sıhhat üzerin
deki ınüsbet tesirini sekiz scneldenberi 
yapmakta bulunmuştur • 

Yapılan yollar: 
3953 Metre tulünde asfalt 
1283 ,. ., ,. beton 
1118 ,, ,, parke 
5808 ,, ,. makadam şos• 
12162 Yekun 

Umumi kanalizasyon ve yol projesi 
sekiz yüz bin liraya tahakkuk ettirilmiş
tir. Şehrin hali hazır haritalan kanuna 
uygun olarak yeniden yaptmldığr gibi 
müstakbel imar planı da mütehassısın; 
ihale olunmuştur. 

İçme su inşaatı bir buçuk scnedenbe } 
ri devam etmektedir. Mersin ~yından 

alınacak olan su da kantasyonlaıida sU
züldükten, filtrede temizlendikten ve 
klor gaziyle mikroplan imha edildikten 
sonra şehre tevzi edilecektir. Filitre te
sisatından başka inşaatın heyeti umu.

miyesi yapılmıştır. Su projesinin keşif 
bedeli 285 bin liradır. 

300 dekar genişliğirlde etra[ı duvar
larla çevrilmiş, müdür, bekçi odaları, 
morg tesisatı ve müştemilatını havi yeni 
bir mezarlık yaptırılmıştır. Mezarlığa 
sarfolunan para otuz bir bin liradır. 

İskele ve ticarethanelerin mütekasif 
bulunduğu yere modem bir umumi he
li yaptınlmıştır. Gazino, mutfak, soyun 
ma locaları, kum havuzu gibi tcsisatr 
cami bir plaj yaptmlmrştır. 

Sokaktan ağaçlamak için bir fidan
lık tesis edilmiştir. 

280 acezeye ekmek ve yemek dağıtan 
bir aş evi açılmıştır. Bir kısım :ace-

ze aş evindeki salonda yemeğini yer, bir 
kısmı lda getirdiği kapla kendi evine g5-
türür. 

Yukarıda işaret ettiğimiz veçhile ge 
niş bir hinterlanda sahip olan Me:-sinin 
ticari ehemmiyeti gittikçe artmaktadır. 

Çoğalan iş hacmine cevap verebilmek 

için muhafaza, tahmil ve tahliye tesisa
tı da arttırılmıştır. Ezcümle mevcut beş 

iskele mühim masraflar ihtiyar edilerek 
genişletilmiş ve uzatılmış olduğu gibi 
ayrıca ilaveten altıncı bir betonarme is.-

kele de yaptırılmıştır. Bu iskeleye yir
mi dokuz bin lira sarledilmiştir. Tüccar 
lann eşyasını muhafaza etmek, ayni za
manda ihracat işlerini de tanzim etmiş 
olmak mülahazasiyle türlü tesisatı havi 
bir ihracat hangarı vüculda getirilmiştir. 
Bu hangarın in~ bedeli yirmi altı bin 
liradır. 

JJ!crsin bckdiye plajı ve bclecliye ba1ıçesi 

iskelelerin üstünde hangar ve gaz 
depolarının derununda dekovil tertibatı 
yapılmıştır • 

Yirmi dekarlık bir sahanın evleri yı
kılarak meydan haline getirilmiştir. Bu
rası bulunduğumuz sene içinlde mevcut 
belediye bahç~sine ilave edilerek şehir 

Evkaf 
Şehrin bir çok semtlerinde 

Su satış yerleri 
kuracak 

Evkaf idaresi, Taşdelen ve Defneli 

sulan satışı yüzünden garip bir vazi -

yette kalmıştır. Bu iki suyu şehrin muh 

telif mıntakalanndaki sebillerde tesis 

edeceği merkezlerde satmağa karar vc

rer,.. Evkaf, evvela Bahçekapıda Hami -

diye sebilinde bu işe başlamıştı. Fakat 

Evka'm ikinci bir adım atmasına mey 

dan kalmadan bir takım kimseler he

men şehrin diğer taraflarındaki sebil • 

leri ele geçirmeğe başlamışlar ve orada 

birer su satış yeri kurmuşlardır. 

İşin baribi bu sebillerin üzerine de 

(Evkaf suları: Taşdelen ve Defneli) 

levhaınrun asılmasıdır. 

Evkaf bu vaziyette bir taklid karşı

sında kaldığını görmüı ve icap eden 

kanuni yollarda tcşebbUslere başlamış
trr. 

J 

Evkaf şehrin diğer yerlerinde su sa-
ttı merkezleri kuracaktır. 

ZA Yl - Yüksek Deniz Ticaret mek

tebinden 1936 senesinde makine şu

besinden aldığım fAhademamemi zayi 

ettim. Hülanii yoktur. 111 Muata!a 

ptamnda gösterilen Atatürk parkı yapı
lacaktır. Projesine göre bu meydanın 

münasip yerine abide dikilecek ve kcna 
rma da Halkevi yaptırılacaktır. iki yüz 
bin liraya baliğ olan bu işin iki sene zar 
fında başanlaca~ı tahmin olunuyor. 

•" 

Çankırı 
Atatürkün şereflendirdiği 

günün 12 nci yıldönümünü 

Kutluladı 
Çankın 23 (A,A,) - At:atUrkUn Çankırı. 

yı t§riflerlnln 12 inci yıldönümll buglln i&at 

10 da keslf blr kalabalık huzurunda icra 

edUdJ. Bu münasebetle Çanlanlılarm can_ 

dan kopup gelen sevgi ve bağlılıkları ParU 

halkevf, bclcdlyc başkanları tara!mdan 

.Atatürke arzedilml§Ur. AtatUrkUn geçti~ 

yollar ve bütUn ı,ıehlr donatıı~hr. 

30 Ağustos 
Ayni zamanda tayyare 

bayramıdır 

30 Ağustos zafer bayramı ile bera
ber ayni zamanda tayyare bayramı. 

dır. Bünun için Türk hava kurumu 
hazırlıldar yapmaktadır. Hava kuru. 

mu §ubeleri bütün Ağustos ayı hava 

ayı olduğu için her tarafta halkın 
hamiyetine müracaat etmektedir. Ya.. 

pılan tcbeITüat yekfuıu günden güne 

kabarmaktadır. 

Hava bayramı günU hasılatı hava 

kurumuna ait olmak Uzere şehrin her 

tarafında muhtelif eğlenceler tertip 
edileoektirt 
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- 14- - lktıbas ,.e tereume hakkı mahfuzdur -

' Gözümü açtığım zaman kendimi Dersimde bul-
dum. Başucumdaki delikanh bana: "Hiçbir 
şeyden korkma, burası Dersimdir,, ·diyordu 

En ufak gürültüden korkarak he- iyileıtim. Haytamı kurtarmak &uretiyle adamlar arasında cereyan eden kısa b!r 

men yere yatar veya bir ağacın arkasına bana yaptığınız büyük iyiliğe nankör - muhavereden &onra, silahlı ada;ıa;. ö-

giz1enirdim. Susuzluktan içim ?'3myor- lüklc mukabele etmek istemediğim için nümüze dü§erek bize yol gösterdiler. 
du. Yoluma devamla ormanda ılerleme- daha uzun müddet burada kalmak is- Bir müddet sonra büyük bir çadırın ö-
ğe başladım. Ne kadar yürüdüğümü bil- t . . nu""nde durduk. k emıyorurn. Vazıyetinizi biliyorum. 
miyo~dancak bkairlmüdd~et sonra aya Siz de fakir adarnlarsmız. Bunda~ Arka.da§tm Haso şeyhin huzuruna 
lanrrfoa erman ma ıgmı ve yere b rıkacagyımızı haber verdi. Filhakika bi-
dü§tüğümü hatırlıyorum ... Gözlerimi aç aşka benim yüzümden size en ufak :s 

tığımda kendimi tanımadığım bir oda· bir fenalık bile gelmesini arzu etmem.. raz sonra bizi §eyhin huzuruna çıkar· 
da buldum. Evvela müthiş surette kork- Bütün bu sebeplerden dolayı sizden dılar. Aksakalh ihtiyar biı- adam olan 

ttım, fakat ihtiyar bir kadının gülerek son bir iyilik daha rica edeceğim ... Beni şeyh Ha50yu isticvap ederken arasıra -
bana doğru geldiğini ve bir §eyler öy- buradan Kafkasyaya götürebilir misi - da bana bakıyor, Beni tepeden tırnağa 
Jediğini görünce bir az müsterih oldum. niz. kadar ıüzüyordu Arkadaşımın istiçvabı 
Vakta kadının dilini anlamıyordum. Fa- Haso, evveli bu teklifime itiraz etti, bittikten sonra, şeyh kendi adamların-
kat vaziyetinden: bana emniyet telkin fakirliğini yüzüne vur.duğumdan siki· dan birine hitaben bazı emirler verdi.. 
etmek istediği anlaşılıyordu. Bütün aile- yetle, icabında beni seyhinin evine mi- Haso şeyhin elini öpmek üzere diz çök 

mi kaybettikten sonra esasen ben de safir edeceğini söyledi. tü Onu müteakip ben de şeyhe yakla -

ölmek istiyorldum. Bu itibı1r1a artık hiç Bu endi~elerin yersiz olduğuna dair şarak elini sıktım. Şeyh beni yakından 
bir eyden korkmuyor, hiç bir ıeydcn teminat vererek, vazı'yetı" uzun uzadıy." v d 
endiJe etmiyordum. 

·• da tetkik ederek Ha.soyu çagır ı ve 
anlattım ve be.nim daha uzun müddet Kürtre bir "-eyler sövledi. 

İhtiyar kadın od.anın kapısını açarak ~ ~ J 

Dersimde kalmamın kabil olmadığınt, A k d h' ·· ı "ni aynen yüksek ıseıle bir iki defa bağırdı. Biraz r a aşım, §ey ın soz erı 
sonra, içerye 'bir delikanlı girdi ve yata- kendisi yardım etmezse bile, her türlti bana tercüme etti: 
ğnna yaklaşarak garip bir türkçe ile: tehlikeyi göze alarak kendi baııma yo· - Şeyh efendi, sizden çok memnun 

"- Arkadaş korkma, burada bizim la çıkacağımı kat'ı bir li&anla izah et • kalmış, "bu delikanlı çok cesur bir de-

misafirimizsin, ddiii ve yanı başrmda o- tim. Bunun lizerine Haso teklifimi ka- likanlıya benziyor, yazıktır, başına l.ir 
turarak: bul ederek: frlciket gelir aramızda kalsın, misafiri-

.. _ Nasılsın, biraz iyi oldun mu? di- - Mademki • dedi - her halde git - miz olsun, kendisine evlat muamelesi 

ye sordu. mek istiyorsun, o halde Kafkasya yo- yaparız,, diyor dedi. 
Delikanlı, bu suallere cevap verme- lunu tutmaktan vazgeçecekıin. Hali 

diğimi görünce, mevzuu deği§tirdi ve: hazırda en emin yol İran yoludur, Bu-
"- Uyumak iııtiyor•"'n, hız· çıkalım, d • t h d 

dedi ve ayağa kalktı. 
- ra an senı ran u uduna kadar gön -

derebilirim. Bir defa irana gittikten 
Bu esnada, bütün kuvvetimi toplıya sonra orada kolaylıkla Kafkaayaya ge-

rak: 

- Bana biraz ıu verir misiniz? de
dim. Delikanlının hemen getirdiği suyu 
içtikten sonra, ordum: 

"- Siz kimsiniz? en nerede bulu
nuyorum? 

Delikanlı cevap verdi: 

"-Hiç merak etme, dost evinde bu
lunuyorsunuz .... Biz kürdüz .... 

Hayretle kendisine baktığınu görün
ce, delikanlı bu bakıgınun manaiını an
ladı ve yeni bir sual sormama meydan 
bırakmadan atıldı: 

"- Kürdüz, fakat rıenin bildiğin 
kürtlerden değil. •. Burası Dersimdir ... ,, 

''Dersim., ismi i§itince hocam Der. 
simli Hamparsomu ve onun Dersim 
hakkında verdiği malQmatı hatırladım 

hakikaten emniyette bulunduğuma ka: 
naat getirdim. Muhatabnn bakışımdaki 
tebcddüJAtı farketmi§ olacak ki hemen 
söze başlı yarak: 

. "-:- Burada, aramızda bulundukça 
hıç bır şeyden korkma! ... istediğin ka, 
dar, hatta iıtersen bütün ömrünce bu
rada kalabi1irain ... Annem sana annelik 
ben de sana kaıfdeşlik yapacağnn .. .,, ' 

Elimi delikanlıya uzatark: 

"- Teşekkür ederim, bu iyiliğinizi 
unutmıycağım, dedim. 

Adı Haso olan muhatabım, hava al
mak için biraz dııanya çıkmak teldi
finde bulundu, bende kuvvet kalmad ğ 
• , 1 I 
ıçın d:lada kalmayı tercih ettiğimi, an-
cak karnımın aç olduğunu sÖyled" 

ım. 

Hasonun emri üzerine, annesi derhal 
bir kase yoğurt getirdi. Büyük bir işti
ha ile yoğurdu yedikten sonra, tatlı bir 
uykunun tesiriyle gözlerimi gene kapa. 
mıştım. 

Akşam üzeri uyandığımda Basoyu 
yanıba ımda buldum. Delikanlı elimi 
tutarak: 

- Maşallah, hararetin filan kalmamış . 
Pok §Ükür yaraların da hafif bir kaç 
tüne kadar tamamen iyi olacaksın, diy?r 
du. 

Filhakika, iki gÜJ1 sonra, yüksek bir 
dağın eteğinde bulunan Kürt evinin 
kapısına çıkabildim. Her tarafta sarp 
dat;lar ve ormandan başka bir ~ey gö -
rünmüyordu. Bir ay son_ra, yaralarım -

lan da eser kalmamış tamamen iyileşmiı 

l>ahı uzun müddet bu fakir adamlara 
1'!k otmalt istemediğim için bir gün 
Hasoya sordum 

çebilinin. 

Artık tamamiyle anlaımrı bulunu -
yorduk. Derhal y<>l hazırlıklarına ba1-
ladık ve ertesi sabah erkenden yola 
çıktık. Sırtımda Hasonun elbiseleri, a

yağımda çarık, başımda koca Kürt kııl 
pağı olduğu halde balta görmemi§ or -

mantardan ilerliyorduk. Ak,am üzeri 
geniş bir yaylaya vardık. Uzaktan bir.i 

gören bir çoban avazı çıktığı kadar hir 

§eyler bağnyordu. Haso derhal muka
bele etti. 

Beş dakika sonra yambaşırnızda iki 
silahlı adam peyda oldu. Haso ile bu 

Haso vasıtasiyle cevap verdim: 
- Şeyh efendinin sözlerinden mil -

teşekkirim. Fakat Kafkasyada akraba -
)arım var, onların yanına gitmek isti -

yorum, bir an evvel akrabalarıma ka -
vuşmayı kolaylaştırırlarsa bana bü-

yük bir lutuf yapmış olacaklardır, de

dim. 
Bu tehlikeyi <le bu suretle bir ya -

!anla atlattıktan sonra, şeyhin ayı!_dığ; 

üc atlı ile beraber yola çıktık. Dersim 
hududuna yakla§ınca, arkadaşımd~n <)y 

rılmak mecburiyetı hasıl oldu. 

Bu temiz yürekli delikanlı ile öpüı -
tüm, kendisini hayatımın sonuna_.!!dar 

unutmıyacağımı tekrarhyarak bana 
refakat eden kürtlerle İran hududuna 

doğru yoluma devam ettim. 
( Dot1ıımt var) 

manzaıraıDaı ır 

- Görüyorsun ki artık tamamiylc T~pkapı aanıymın avluml 

MeşUııuır DuııgDDDz casl1:..8SnJ 
I 

MİS FLORA 
Yazan : Os~ 

~ - ~ 
iki casus plAnlarını bezırlamışlsrd•· d• fe 
erkeğin boynuna iki beyaz kol do1° 0

1d8d•' 
titreyen bir çift dudak ona şöyle fısı 

Gitme, kal!.. ınan gitti·~ 
kı ). . . 1 İ ·ı· b" . le her ıa ~f(ı Fakat genç z, ta ımatın ıc:ap ettır- an ngı ız za ıtıy ağa ııııı b r 

diği şekilde cevap vermeğe fırsat bul- tüçük bir lokantada tanı§fll 
1 

11ayret b 
d şayarı d•' , madan, meçhul adam: oldu. Genç kadın a, . eti var ' 1• 

- Sizin odanızın yanında bir oda aktris meziyet ve kabılıYd 
11 50nrıı· ı 

. . . ı· k ı ·k ·· kaleme e 1'ıı kıraladım ve hemen sızın yanınıza ge ı- çeyre saat ı mu 1 genÇ • 
yorum. bit, karşısındaki Amerika 

1

1 0Jdııfı.I 
- baŞ 1 ~·O' 

Dedi ve telefonu kapadı. son derece ciddi ve agır. tiııden • 
Flora, gözledni meçhul şahsın gire- nu 

0

ve - esasen mahcub1Y.eğ. j!J)Jlı ,oı t 
d" ledı 1 r~' ceği kapıya dikmiş bekliyordu ... Bir an kırmızı kesilerek - ın f 011un t. sJ' 

sonra kapı hafifçe vuruldu ve esmer lere ve komplimanlara. sır 
1 

için ft\11 
1 

yüzlü, uzun boylu genç bir erkek içeri- güzelliğine hayran k~Jdığ)cani bulııf. 
ye girldi. maha ettiğine tamamıyle IJ' 

Sinirleri, kopacakmış gibi ~crilmi§ yordu . b·t1e rande,\'11 ,s 
olan genç kadın, bütün vücudiyle ürpe· Hemen o akşam zağ~ ıi rnUtea1'~t 
rerek bağırdı: rı var.dı. Akşam yeme 

1~ f")tnİ ga 
1 bır 1 

- Eber ... Siz misiniz? tanperverane mevzuu 
ou,man ,ahrlnde üzere sinemaya gittiler. • rııı 

bir aşk romanı Tamaşadan sonra zabıt· dedi, f' • 
Flora ancak birkaç dakika sonra so- - Harp zamanındaY'z' 50rırıı ,,p. 

ğuk kanlılılığını bulabildi, Kaderin, bir bizi ne bekliyor?· 48 ~a~r 13jn11ct1~ 
h .. d ·ı kabııdı • ·rı ' defa daha, onu, harp arkadaşı Eber Yol- eye gon erı mem . iJll içı 

mutla karşı karşıya getirdiği için böyle Ieyh .'sabırsızlık gö_sterdı~nJcÜ bıl;r 
müthiş bir heyecana kapılmakta haklı ruzı ıstirham ederun, ç. neıaıcet 
değil miydi? hepimiz sulh zamanındaki fi 

Böylece, taliin garip bir iradesi ola- ideleriııden muafız. tttll ş0ıı, 
.• t. verne ~ 

rak, düşman payitahtında, ba§başa her Flora hafif. bir mt.>"a }3\1 6 r': 
k k h "d d"l k .. .. . k sustıı· ,,sa an ya atanma ve atta ı am e ı me yavaşça guumsıyere e a alı ,, 

tehlikesine maruz bulunuyorlardı. bir vaattan daha m n . t!I 

Aradan yarım saat geçtiği halde, he- bahştı. ıce11di5 dV 

yecanın alt üst ettiği bu iki insan vazi- Bir müddet sonra. genÇ ~':en J}of!lrl' 
felerinden bahsedemddiler. Nihayet, otele kadar teşyi eden zabı rıra ~b' 
Eber, otelde herkesin nezaret altında Odasına çıktı. Bir dakika:~ ,. 
bulunduğunu genç kıza izah etti ve şim karşı karşıya bulun.uy~r~n '..rı11 go~11, 
dilik ayrılmalarının daha münasip olaca _ Sevgilim! Senı butli. ~~dtı1 
ğını söyledi. Akşam, Flora kapıyı kilit- dim ! Ne yaptın, projeJeritf1

1 
, 

lemiyecek ve genç erkek tekrar onun ya haber? .. Seni seviyorum!·· ' l1'd~# 
nına gelecekti. o zaman rahat rahat Yarı karanhk iÇ rP~' -r. 
tehlikesizce konuşabileceklerdi. Ertesi gün her şey hll~ 'ılusııf~ 

Gitme ••• Kal 1 Yüzbaşı Hyde Park. yanın:>'0rdıl ıd:• 
Filhakika, gece yansına doğru F)o - ı>ir otelin ilk katım ışgal e tıif 11' ~· 

ranın kapısı seseizce açıldı ve Eber mahcubi>•ctinden kıpkırıl1ıı•_,utı JıO' , 
içeriye girdi. . ıarıJJV"'" ~ ol\ 

hademelerın fena nazar o r·. tJ' 
- Karımıza pijamayla çıktığım tuğunu söyliyen FloryaY~ ,,e e~ 

için a(fmıu istirham ederim, fakat l · eğinı .... i,tl' ara mezunıyet verce Mtw 
1 

!\' 
koridorda rastlamam ihtimali olan kim mamiyle tenha olacağını ~ nıııı sJ ~ıı-
selerin şüphesini uyandırmamak için Yarı karanlık içinde bıt ııdıırtJ1o! f 
böyle hareket etmek mecburiyetinde da, zabit Floranın yanında ıabjtitl e' 
kaldım. Esasen böyle formalitelere e· Yandaki oda bo~tu, fakat. pe:ı''' , 
hemmiyet verecek vaziyette değiliz. h . 1 .. .. ü odaııırı siı '' 
İşlerden bahsedelim. zı anesı o an uçunc §uphe dol'' 

Bunun üzerine Eber, genç kıza, ken
dilerine verilmiş olan meselenin ne 
kadar nazik ve tehlikeli olduğunu izah 
etti. 

lntellicens Seı·visin dinde bulun.in 
ve Almanyada çalışan İngiliz casusla -
rının isimlerini ' ihtiva eden listeyi çal· 
mak lazımdı. Bu işi yapmak için iki 
şekil vardı: 

İntellicens Servisin bulunduğu bina
ya girmek - ki, bu tam manasiyle in -
tihar demekti - ve yahut ta başka bir 
çareye baş vurmalL Filhakika, Eber, 
InıgıJiz casu:; teşkilatının genç şeflerin
den birisinin rahat rahat çalışabilmek 
için, her ak~m. inühim evraklardan bir 
kısmını evine götürdüğünü biliyordu . 
:Vakia, böyle elde edilen listenin tamam 
olmasına imkan yoktu. Fakat yüzbaşı 

olan bu Jcf, Almanyadaki İngiliz casus 
teşkilatiyle alaka.dar olduğu için, şa • 
yan dikkat malUmat verebileceğin~ 
§Üphe yoktu. 

Binaenaleyh her ne pahasına olursa 
olsun bu 7.abitle tanışmak lazımdı: Flo
ra, kendisini davet ettirecek ve Ebere 
evrakı karıştırmak fırsatım hazırlıya -
caktı. 

Planlarını hazırladıkları zaman, saat 
Uç olmuştu. 

Eber alçak sesle: 

- Vakit bir hayli gecikti, dedi, git -
mem lazım. 

Genç kadın da: 

- Evet Eber', diye cevap veroi. 
Gidin, öyle yor~ıın ve bitkinim ki... 

... Fakat bir an sora, iki beyaz kol, 
genç erkegin boynunu sarmıştı ve sıcak 
dudakar ona §Öyle fısıldadı 

- Gitme.. Kal!. 

Mefum randevu 
İki gün sonra, Flora, mevzu bahso-

altında genç bir adaıl1 -d rn]arl• ,,~ 
ciken bir yolcu- takayt a 

11

1 
1 şılc ·~or' 

şıyor , arada sıra, salotıU r atfed1> 
penceresine hafif bir na:ea 

13
(. 

du. 0ıY11~ 11ıı ısrıı. g ıı' 
Eberle Floranın P ·an edcıı f1111tl 

ve hıçkırıklar içinde c~re") yapıl 111rı 
bir münakaşa neticesıııdebitİfl JcOııt'ıı' 

Işık sönüp te Flora ıa apartı ~er 
~bcr ıcııı ~ 

arasında bulununca. e.;ra foto• 
girerek çantayı alacak, ,,~ bllnıın ıe' ! 
yasını çıkaracaktı. E~.;cl:aı.at ırı.~cğ' 
rafını almak istemi~tı. vaıgeÇ• 
müşkülat, onu bundan rt 
mecbur etti. e'I' 

Bir tUrlU vert1"1 ır 
t ,o 

ı,are sa•' s' 
arırt1 lt'gıı 

Floranın gelişinden ~n. 50, 5,111~ 
ra, kalın perdeler arası }ıİÇ ıcitt1(11'1,ıV 
zan ışık söndü ve EbCfı aP'rt 
şüphesini celbetmedel'I• ) 
girmeğe muvaffak oldıl • ,,ıı l'al' / 

Sl'nt•llk 
6 tt)hk 
:ı •> lık 
1 8)hk 

(JJeııa 
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ıuıı ~-----------------------= 'taın~latnuya lüzum görmüyoruz. ahmak bir hayvan değildir ve kuvvet- çiçekleri topladım, kuruttum ve bir - Bırakınız ağlıyayım ... Allah aşkı. 
lto ota~ı muhakkaktır ki, Stok J • li bir hafızaya maliktir. Muhabbet sandığa doldurdum. Sizi ilk gördüğüm na bırakınız, bu göz yaşları çok tatlı. 
~ip ed· Ydı ve Valverle çiçekçi kızı denile:ı şeyden de anlar. Sevilecek o. gündenberi hayaliniz beni bir dakika dır. Bunlar beni teselli ediyor. Bunlar 
er ~'~ordu. Genç kız acaba niçin lursa, itaatiyle, sahibine olan merbu. bile bırakmadı; biricik arzum sizinle saadet yaşlarıdır. 

~?rdu. ;u ~İbi ihtiyatkar dayranmı. tiyet ve sadakatini gösterir. Karabaş, evlenmektir. - Peki öyleyse, beni sevmiyor mu-
bı bir k elkı düşes dö Soriyentes gi. genç kıza son derece merbut gibi gö.. D~a Hk gün bile size bunları söy. sunuz ? ... 
~1 d~ının himayesinde olduğunu rünüyordu. Hareket ederken genç lemek istedim. Fakat o zaman fakir. Her scvmiyen kadında görülen gad. 

1
, ö k~~ alarak artık korkmıya kızın yapmış olduğu tavsiyeyi anla- dim, sizi de sefalete sürüklemek iste. darlıkla İnci çiçeği şu cevabı \'erdi: 
~Olan g ~~Yordu. Belki de Valver. mış gibi, sürat ve aceleyle ilerliyor. medim. Sizi en büyük bir hanm1 ha. - Hayır ... 
~~ bayaı~:rli§mesinin tesriiyle kendi- du. İnci çiçeğine gelince, düşüncelere li0 de süslenmiş, mes'ut görmek isti· Vah"er bu darbenin altında müthiş 

1 Uııutın re kapıtrmış. etrafındakile. dalmış olduğu için, merkebi idare et.. yorum. Bugüne kadar beklemek cesa. surette sarsıldı, delikanlının yüzü 
8~~ağın U§t~. Her ne halse, Arbisek miyor, onun, gideceği yolu bildiğine retinl de gösterdim. Şimdiye kadar solmuş, gözleri dalmış ve ıslanmıştı. 
dı, 8o~ dogru yürüdü ve oraya gir. eminmiş gibi davranıyordu. Sadık yalnız sizden çiçek aldım; bir tek ke. Fakat bunları İnci çiçeği görememiş. 
lı~ııa Çtktısoıa döndü. Üç Meri meyda. hayvan köprüyil geçti, Dofin kapısın lime bile söylemedim. Maamafih her ti. 
rırıe tird· · Mune ve Panof mahallele. dan çıktı ve hendekleri takiben, Mon. gün sizi takib ediyordum. Sizinle ko. Gen~ kız anlatmıya başladı: 
~iradı ~: burada bir küçük dükkana ruj köyünü 'aştı ve iki saat müddetle, nuşabilmek dünyada en büyük arzula. . - Şimdiye kadar rasgeldiğim er. 
Uçuk~ ır. mUddet sonra dükkandan böylece kırda yol aldı. rımdan biriydi. Bunu bugilne kadar keklerin hepsi beni aşklariyle tahkir 

dutu he gUzcı bir merkebe binmiş ol- Yolunu şaşırmıyor, çok yorulduğu yapamadım, Çünkü, benim gfui namus ettiler. Ben fakirim, ailem yok. Herkes 
bir Çift ~~e çıktı. Merkebin . üzerinde zamanlar, biraz soluğunu alıyor, son- lu bir insanın. sizin gibi namuskar beni bıraktı. Rastladığım insanlar 
bonu ö fe asılıydı, küfelerin birisi ra tekrar yoluna devam ediyordu. bir kıza söyliyeceği sözleri söylemek- bundan istifade etmek istediler: hepsi 
~t v~rd:ekinde oldukça büyük bir pa Şimdi sağda solda, gül tarlaları liğime fakirliğim mani oluyordu. de beni metres yapmak arzusuna düş. 
'a~dr, l · .AJJıkının keskin gözü olma. vardı. Her renkten, her cinsten gill. Vakıa bugün de zengin değilim, fa. tU. Hiçbirisi isimsiz fakir bir kızın 
~Olttu. ~~ ç~-~ğini tanımak imkanı ler, nazarları okşuyordu. Bu tarlala. kat parlak bir mevkiim var, sizi rahat namuslu bir kadın olabileceğini düşün 
btarıto . ku arkasına başlıklı bir rı seyretmek kadar cazib bir şey ola. ettirecek vaziyetteyim. Bunun {Gin yi. memişti. Nihayet bir adam, bir tek a-
~ıe,... gıYlniş ve ·· ·· .. b .. ""k b ' rnazdı. Digwer taraftan, bunların nefis t k d. z ı dam beni anlamıc demektir, Benim de c· ·••ın1 ört .. yuzunun uyu ır ne e ·rar e ıyorum: cvcem o mayı ~ 
~ Çiç~ğin· muştü. Aşıkın gözleri tn. kokuları havayı dolduruyor ve insa- kabul ederek beni insanların en bahti. aile kızları gibi namuskar olabilecc. 

1 
lltd

1 
tn1'. aşkın verdiği bir kuvvetle nı, nefes aldıkça, adeti gaşyediyor. yarı haline koymak ister misiniz? ğime kanaat getirmiş. Ah, bu nekadar 

1 bir ~t çiçeği dışarı çıkınca. tat. du. Her tarafta, gülden başka bir ~ey . Çiçekçi kız, Valverin bütün bu söz.. güzel, ben şu anda nekadar bahtiya. 
bu ..... liay: .:rnerkebine şöyel dedi: görünmüyordu, lerini büyük bir dikkatle dinlemişti. nm. 

k Yiiti} 1 Karabaş! Biraz daha ça. Hayır! ... Sözümüzde yanıldık. Çün. Fakat kulaklarına inanamıyordu. Vat. Bu sözlerden Valver kendi derdini 
tı İ\a"ab~ .. Geç kaldık. kü, güller arasında. çilekler de vardı verin sözlerini hiç kesmemiş, dinlen- unuttu, zavallı kıza acımıya başladı. 
l U eaııad; kulaklarını dikti, kuyruğu ki, bunlar da havaya ba.~ka bir nefa. ken başını hafifçe sallamıştı. Çiçekçi kız o vakte kadar herkesten 
ı·e haşıadı."e tırı~ .adımlarla yürüme· set veriyordu ve genç kız. bu rayiha- Delikanlının sözleri bittiği zaman gördüğü hakaretleri dü5ünmek için 
tlllı\ttn bır Rendısıne yol göstermeye ları kokhyarak yoluna de\'am ediyor. bir mUddet duraladı, sonra birde0 bi. • bir lahza durmuştu. Artık ağlamıyor. 

1 v .. ,_ akmadan · k'" .. · d · · · · llerı· tı ·~." J\Öprij . . yenı opruye gır. u. re hıçkırarak ağlamıya başladı. du. Valvere yaklaştı, mınımını e • 
ıgı aşik· Yli geçtı. Gideceği yeri bil Meyilli bir satıh ü1.crinde. küçUk, Vah·er bu vaziyetten şaşırmıştı, en. le delikanlının ellerini tuttu; bir müd. 
'':tl~ ardı, fakat latif bir köy görünüyordu. Giil. dişeylc bağırdı: det yüzüne baktı ve çok samimi bir i. 

t\rıı • l':ıe."}•"b" t . ı_ tlt düı,.. ' '"' ı akıbe başladı. 1'a. ler arasına gömülm~ olan bu köye - Sizi bu kadar sevdiğim halde, a. fadeyle: 
L.1'la flerı· uncelere dalmıştı. Sık adım "Güllü Fonlone" ismi veriliyordıı. caba size karşı hakaret edici bir keli. - Affedc-rsiniz, mösy(i d(i Valvcr, 
"'il 1ıa •Yordu n \t ' Qlo'kk . · ntınların arkasından Köyün mcthalindeki evlerden biri, ga. mc mi kullandım. - Ve kendi kendine • sizden af dilemckliğim lazım ..• dedi .• 

•llıtı~ o, ız Yakalamı~ bir tilki gi- yet cazib manzaralı b:r evceğizdi. Ol- Keşki dilim kopsaydı da, sizi mütees. - Neden af istiyerek mişsiniı? 

l~~~!'el..Ak,:.Yü~·=· r~U:_y~o~rd~t~ı.:_ _____ Ld~u~k~ç~a~b~ü~yu~""~k~b~ir~b~a~h~ç:e~n~ln~o~rt:a~s~ı~n~da~-~-----~~rı~iı~· ~e=d~c~c~ck~b~i~r~t~e~k~k=e~li~m~e~b~il~c-s~o~·y~l~e-j.._:~Be:ın sizi de diğer adamlara benzet. 
.do nnAnn 'Uficıu.ii.A;i ll.ı:ıhrJ:>r. Ri7A 
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74 PARDAYANTN KIZI 

--·~----------------~--~--- ~~--·~~--------------------doğt.ısunu söyliyeyim mi? Bana ilk 
yaklaştığınız anda ilanı aşk edeceği. 
nizi anlamıştım. Bir genç kız oldu. 
ğum halde bu kadar tecrübe sahibi . 
gözUktUğüme belki şaşarsınız. Fakat 
benim gibi zavallı bir çisekçi kız so. 
kaklarda ne hakaretlere maruz kalır, 
bilir misiniz? Netekim daha geçen 
gtin o sefilin tecavüzünden beni siz 
kurtarmadınız mı? Bunları duydukça 
artık ııaşmazsınız ya! .. O kadar müte
hayyir, asabi ve hiddetli görünüşUnı 
size bir nevi ihtarda bulunmak için. 
di. Sizin de bana d iğerleri gibi mua. 
mele edeceğinizi sanmıştım, hakkınız_ 
da böyle bir fikir beslemiş olduğum 
için beni affetmenizi tekrar rlca ede
rim. 

- Siz beni tanım1yorsunuz. Her. 
kes gibi hareket edeceğimi sanmanız 
gayet tabiidir. 

- Siz de beni tanımıyorsunuz 
mösyö, mna.mafih hakkımda hiç de f e 
na bir fikir beslememişsiniz: .. Diğer. 
leri gibi · "bir sokak kızı ile geçinmek 

lA.zım değil., fikri sizi me~gul etmedi. 
Şu muhakkak ki sizin vicdanınız be. 
n·mkinden çok yüksek. Mösyö dö Va! 
ver, dünyada sevilmeye en ziyade la
yık bir insansınız. 

- Öyle olabilir. Fakat ne yazık ki, 
siz beni sevmiyorsunuz. Hiç olmazsa 
ilmi t veriniz de, ilerde beni sevecğini. 
zi vo benimle evleneceğinizi söyleyiniz 
de içim rahat etsin. 

Çi!;ekçi kız b:ışmı sallıyarok cevab 
verdi: 

- Sizi şimdi tanıyorum: bu doğru. 
Fakat sizi sevsem de ~e "zevceniz 
olamam., derdim. 

- Niçin? 

- Namuslu bir kadın değil misi. 
niz? 

- Evet... Bununla iftihar ederim. 
Bunun kıymeti olduğuna da emmim. 
Fakat sizin mevkiiniz, bir asilzade. 
nin bir sokak kızıyla, bir çiçekçi par
çasiyle, bir "İnci çiçeği" ile evlenme. 
nize imkan bırakmıyor. 

- Bunlar saçma sözler. Böyle şey. 
lere asla ehemmiyet vcnnediğime i. 
nanınız. 

- Fakat ben ehemmiyet ''eririm. 
Beni bırakınız, kendinize asn bir kız 
bulup onunla evlenirsiniz. Şu dakika
ları hatırladıkça emin olunuz ki, o 
zaman gilleceksiniz ve bugünkü mu. 
halefetimden dolayı beni hürmetle a. 
nacnksınız. 

Valver meyus bir tavırla: 

- Aldanıyorsunuz. Kalbim her za. 
man sizindir. B1şka birini sevmeme 

imkan yoktur. Eğer benimle evlenme
ye razı olmazsanız başka bir kadın 
alamıyacağım. Çünkü, hiçbir kadını 

artık sevemem. Siz ebediyyen kalbim 

de kalacaksınız. Allahtnn şunu dile. 
rim ki, bir an evvel hu hayattan gö. 
~eyim. 

Çiçekçi kız bu son sözlerden gayı·i 
ihtiyari titredi. Delikanlının ifade tar 
zı o kadar kat'i idi ki, şüpheye imkan 
yoktu. Genç kız kendi kendine: 

- Herhalde doğru söylüyor. A§kım 
yüzün~en kendini öldürmesi ihtimali 
var, yarabbim niçin onunla evlcncmi. 
yorum, niçin onun kansı olamıyo· 

rum. Fakat buna imk!n yok. 
Yilksck sesle: 

- Beni unutursunuz mösyö ... Zaten 
bu akşam ... Size doğrusunu söyliye. 
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---------------------,,,,,,,,,,.,,.,~ ·u··. 
- Scı best değil misiniz? Yoksa C\'. 

lı misiniz? 
Valvuin solgun renı;inden, vücu. 

dunun titreyişinden korkan çiçekçi 
kız: 

- Hayır, hayır . ., Kat'iyyen bunu 
zannetmeyin iz;. 

- O halde başka birisini mi sevi
yorsunuz? 

- Hayır, o da değil. Kimseyi sev. 
medim ve his!:eiiyorum ki birisini se 
vecek olsam, sizi severdim. 

- O halele niçin beni üzüyorsunuz? 
Kat'i kararınm ve bana vereceğiniz 
cevabı dahn sonraya bırakın; buna 
razıyım. İstediğiniz kadar beklerim. 

Kızcağız adeta inliyerek: 
- Bana işkence yapıyorsunuz. Söy 

ledim ya, serbest değilim. Ama şunu 
da ilave edeyim kl, yalnız s:zni ıçin 
değil, herhangi başka biri için de ser. 
best değilim. Den W!!la evlenmiyece. 
ğim. Sizi temin etmek iç!n yemin bile 
edebilirim. 

Evet, evlenmiyeceğim, hiçbir za
mnn, h!ç kimseye teslim olmıyaca. 

ğım. Allahaısmnrladık Mösyö dö Val. 
\"er. Amb içinde geçen ömrtimün 
tatlı dakikalarını bugün sayenizde ge 
çirdim. Bunun için size medyunu şük 
ranım. 

Dedi ve delikanlının 5aşkınlığmdan 
istifade ederek, tatlı, faknt meyus 
bir çehreyle başını sallıya.ra.k selam. 
ladıkt:m sonra sUrntle yürüyerek Sen 
tonore sokağı istikametinde ilerledi. 

XVII 
ÇİÇEKÇi KIZ NEREYE 

GİDİYORDU 

Vah•er genç kızm arkasından baka 
«aldı. 7 ind 

deg 
- Serbest değilmiş! Serbest le ~e-

mi3 ha •.. Acaba bu da ne dcill~ ·1'ittl'" 
den serbest olmasın? Evli değl. set
seyi de sevmiyor. O halde nede; bet'" 
best değil? Böyle saf bir çocu eb.le• 

· se" · halde yalan söyliyemez, benı ·niJXl 1\1 
ceğinl de söyledi. Ben de ~nı.1 nedit 1 
sevecekti de. O h:ılde bu manı ubalt
Neden ı1erbest değilmi§, bunu fll 
kak anlamalıyım.. . 60ııtli 

Valver bunları düşündükten dO~ 
deli gibi Sentonore sokağına d~ çı· 
koşmıya başladı. Az bir zarns.~U§u11· 
çekçi kıza yetişti. Tamamen netice 
meden ve tarzı hareketini~ n~·yord~· 
\"ereceğini hesaplamadan ıter i~ detıf 
Fakat kızın yanına yakla.şın_c~ edebil • 
ti. Öğrenmek kararını tatbık ele şl 
mek için bütün soğukkanlılığını 
dı. 1 ı-ıı.1· 

Kız onu görmemişti: biraı ge~ 1tlci 
dı. Mantosu ile yUzilnü örtert' e!ıci· 
çiçeğini takibe başladı. Val"'errıdl!i .. 
den alıştığı bu tarz takipte ıce 
nin görUlmiyeı:eğine emindi. l t~ 

Ç çekçi kız Trobuvar cadde!! J<ııı1' 
fma gidiyordu. Delikanlı genÇtJtl'yş· 
her zamanki gibi yolunu saP~ni ııJI• 
rak doğrdan doğruya ilerledfğ vşl• 

ııııı f 
ladı. Bu hareketi farkeden ya s. ~ • 
ver değildi. Yüzünü manto5~ fsf' 
mış diğer bir takipçi de bUil çictl<çi 
ketmişti, Bu ikinci ~ahıs heJJl ıl<tsi 

d' ·or. t kızı hem de Valveri takib c ı:> dil<ıc& 
ne de görünmemeğe eon derece rııt1'' ~ 

ediyordu. Bu kimdi? Okuyuculfl 011ş b 
caba anladılar mı? Bu mıı.ntoS ısftlıc• 
rünmüş, iki genci, şahinin ]\ır lJOY'ır 
göz~ediği gibi gözliy~ u~rı ııeÔ~ 
takipçi Leonora Galıda~ 1~ ~erf"·_ 
Konçininin sırdaşı Stokko ıd1·~ yl-
ıkı or u? Nasıl olu or da. " « 



...._ 24 l'C USTOs- 1937 

Eauğonkü 
,!a~yo 

l&.ıo llilltı 
~ ~~ ::::; DlW!ikill, 19,30 kon!e
~ Dr. 0 evı BOayal yardım ıubu! 
ıah..._~ ltnan Şerarettın (Yazm bar.sak 

./ HABER - J\litam poetuı 

SARAYBURNU PARK GAZi NOSUNDA 
• 4 eylül cumartesi cünü akşamı Beyazıt Çocuk Esirgeme Kurumu hima-

yesinde SABAHA KADAR SÜNNET DOCONO 

San"atkir Naşit ve arkada§lan, varyete, kanto, düeto, caz, hokkabaı, 

Karacöz ve ıaıre. Tafsil.it el ilinlannda. 28 Ağustos tarihine kwar kayıt ya

pılır. İsteklilerin Her gün saat 11 den 4 e kadar Şehzadebaşında 

Turan Tiyat rosuna müracaatları. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

ıı 

J:=' Ko~!'!'~~!d.~ir.~;ti /::fi 
fll_;_ . pllklarını muhterem -'_ • 
~~ mUfterllerlne takdim eder ~~ 

Sivuh Veysel ve lbrahı Bayan Nennin 
İ 7870 Kayseri kirik havası f 7367 San bebek " 

Yeni Kör Oğlu Gönül acısı 

Bay Kemal Gürses Bayan Küçük Bedia 
İ 7369 Yaban elleri 17308 Penbeli kız 

1 ~· Tur~ koruntnak), 20 Nuri Halllln 
ltız. t.rul!lt1an ın\181ki heyeU, 20,SO Omer 
~ ~e .,~ &rapçe. söylev, 20,45 Vedia 
l'ıı "• he.ık an ta.rafından 'l.'Urk muusL 
ill tcıııtlt d:.kııan (ıaıı.t ayarı), 21 ,15 rad 
ı. htııerıert • •(lılanon, 22,15 .Ajana ve bor 
"il Jlltı.._ • ve ertesı .,... lloloı günUn programı, 22, 
~l't· a.r, opera ve operet parçaları. 
ıg~· 

2o ıo orkt.atra 
c~ı...~bıırı konaeri, 19,20 konferans, 

1 - Okulumuz fizik laboratuvarı için !Uzumu olan 4998 lira tahmin be. 
delli 223 kalem fizik aletleri şartname sine göre ihalesi yapılmak üzere 10.9. 
937 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Gümüşsuyunda Yüksek Miihen. 
dis Mektebinde toplanacak olan komis yonumuroa açık eksiltemsi yapılacak-

Zeytun Karam Gözlerin tatlı olsun 

Bayan Suna Y qar 
l 7 3 7 İ iki koca alacağım 

Yeni kanarya 

ıo ~ laknn naklen: Opera yayını, 23,65 
,,. '°il babtrı 1

' 
24·3:i çingene orkestraaJ l, 

<lCıtıt er. 
ıa tş: 

.2~ "' 
20,to '"lttıceu k 
llıo Cta.ıııO( onser, 20,20 konferans, 
, .. 1~. babtr~n 21015 §an konseri, 21,35 gTL 
"IJ~ 0 it.\ . er. 

ıa.o~ ~ 
:::: 20,2~ k orkeatra111, 19,30 orkestra kon. 
~ 2a.~ d:ı•k Yayın, 22,55 piyano kon. 

Orkeııtrruıı, 24,35 ka.neık ya_ 

aolt\. 
1&05 
~' babtrıe >.. l'a.hrı 21 c r, dans musikisi, 18,M karı. 
~hııı, lıtera'ıas karı§lk musiki, 22,05 opera 
~U 1 kadınlar, sonra druuı musL 

erde haberler, bava, 

~flb 
bt tt.ı ~t~ı ecza neler 

tçı 01-zı ec lthriJı muhtctlf semUerinde nö. 
'bııı taneler §unlardır: 
t..,, _-~ Cihetin 

ı.ı,:""'ll6nu dekiıer: 
~ı b nde (b-
~· "'llçUkp QCn:ınsonı, Beyr .ı (Cc. 
~ '-t1t) lltarda (Yorgi), Eyllpte (Mus. 
,~~k Şebrenılnlnde (NA.zrm Sadık), 
~· '9bıad~l-A~Kemat), Samatyada (RıcL 
~ )~(Sat, ""§tnda (İımıall Hakkı), .Ak. 

("bdllıke.dilll), Fenerde (Vitali), Alemdar 
~)otı r) • Bakırk6yde (HilAl), 
lJ.,. _ .. •il ClhcUn 

c_ :""1t.ı dekUcr: 
Oth - C&ddC!in 
~Yln :a de (Dclla Suda), Galata. 

'1. (Lınıoncıllanu), Taksim lstikl\1 caddt?. 
(\''-it' •(}'\Yan)' Pangal tı Halft.s1'ArgaLI 
1?('11),1iaalt~CClyan), Kasımpaşada 

1} l!tud) ia_de (Barbut), Beşiktaş ta 
~ ' "Yertıe (Asaf), 

'C"1ı~::-' • l<adıkö 
tlıt.ıu ..... ~ Y ve Adalardakiler: 
~~e c (SeUnıtye), Kadık6yUnde Sö. °" ~desinde (Arman HulQal), BU 

k), Heybelide .(T&ııAf), 

'
' ::.-:: . \~, D k :.•:ıa:mııı 

1 
N o toru .: 

fı'ı.._.ecat; Pak -fi.! i li 
at ~a ~ ı 'tı kttı 19 ttnı hergün sabah 10 dan •I 

l v'Ydarı, ~a kaldar Karaköy Tünel H 
2 de ı. Mahmudiye caddesi No ~; 
St 'abuı :: 

1 h .. eder. ,·: 
t&.'a .. , c • 
~~acı.rurna günleri saat 14 den § 

.,._..,,!arasızdrr. :: 
-·-=:-::n:::a111111111ı==.: 

·A~diıt 
111\I tlı endine 1000 kelimeyle 

anca dersi 
~"---~••im 22 
I~~ 

Schnelder 
(Terzide) 

l, 
~· ~.. ---

~·· Schn ·d ı.q-: ter~ eı er; der Schneider. 
~ eher· 2- Der Überrock; der 
~l'~~tııu~.~lto, pardösR. 3 - Der 
~~"uelt; die ir takını elbise. 4 -
l ~lt: 0 , Jacke: ceket 5 - Der 
ı.__' l) Cıcet 6 • -"'\ a aa ~i ki .-Die Weste: yelek. 
%b· "'~ n eıd; die Hosc : panta-
~~~~er~al: raf. 9 - Das An.. 
~ bıere. · Pr01.ıt.ı od,a.,ı.. 10 - Der 
~ lı . 'Pto .,,;-ettl'?nae. vn ~apan torzi. 11 -
~Ilı.. lt~td~. · {lerıt nıctre. 12 - Der 

.. t • '>l<ı~ e~ u,.. . tQr. 13 - Der Ge.. 
-"'\'1"t, 

tır. 
2 - İlk teminat 374 lira 85 kuruştur. Mektebimiroen alınacak irsaliye 

ile yüksek mühendis mektebi muhasebesine yatırılır. İsteklilerin şartnameye 
görmek üzere her gün mektebimize ve belli gün ve saatte ilk teminatlarını ~ Ekzema ve en muannitcilt yaralarından kurtulmak ~in ,.._ 

y-a-t-ır_m_ı_ş _o-la_r_a_k_v_·e_f_a_b_r_ik_a_m_ü_m_e_ss_il_i_o_l_d_uk-1-arı_n_ı -b-il-di-rı-·r __ v_·cs-ik_a_la_r_la-ve--b-u 1 E K z A M 1• N gibi işleri yaptıklarına dair ticaret odası belgesi ile birlikte komisyonumuza 
başvurmaları. (5512) 

ı s tan b u ı e e ı e d i ye s i i ı a n .J a r ı 
Senelik muhammen kirası 18 lira olan Kapalı çarşıda Divrik sokağında 

21 No. lu dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek üzer eaçık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür. 
lüğündc görülebilir. İstekli olanlar 1 lira. 35 kuruşluk ilk teminat mektup 
veya makbuzu ile 1.9.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (i) (5242) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 11 Eylül 937 dedir. 

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

;kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır • 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 jEylül/937 günü akşamına kadar biletini dcği9tirmiş 

bulunmalıdır. -
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

Satılık ev 
Kadıköyünde, Altıyol aizmda. Dut 

sokağında 37 numara. Dört oda, bir 

yemek odası, iki ıofa b ir mutfak b ü • 

yükçe bir bahçe, elektrik, havq azr, ıu 
ve ıaire. .• i çindekilere müracaat. 

Göz hekimi ı 
Dr. Muıat Rami Aydın 

Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
Telefon: 41553 

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

T:ıürk(!Je İ,J JJ. 

Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden isteyini 

Boğaziçi Lisesi 
Direktörlüğünden : . 

Orta okul ve lise ııon sınrf bitirme, engel ve bütünleme sınavlarına 
bir eylülde ve diğer sm.rflann bütünleme ve engel smavlarma 7 eylülde ve 

olgunluk imtihanlanna 9 eylülde başlanacaktır. Programları ölrmek üzere 

alakadarların mektebe müracaatları. 

Bina işleri ilônı ' 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsu stajyer tale. 
heleri için Orman Çiftliğinde yapılacak :xemekhane inpatı &Y,lll şartlarla yeni
den eksiltmeye ~ıkarılınl§tır. 

Keşif bedeli 3164.6 lira 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1.9.937. çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekiı.leti yapı işleri 

umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4 - Eksiltmeye gireb'ilmek için isteklilerin 2373 lira 45 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa vekiı.letinden almmıg müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi 18.zımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2723) (5217) 

iş Bankası asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keelde tarihleri: Eyıoı, Birinci Teerın ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 



• 

• 
Elektrikli bir soğuk hava cihazı alacağınız \Jakit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip şartlara kapılarak yapacağınız 
mubayaattan bilAhare nadim olacaksınız. 

--
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in 'tam manaslle mağrur sahibi olabilmek 
için vereceğiniz her kuruş mahallına masruf-tur. 
So§uk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT sa. 
vesinde F R ı G ı DA ı A E asgari cereyan sarf eder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla F R ı G ı o A ı RE dlQer 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor • 

• 

o R R VE Ş!! L • 
1 

ve bütün SATIE Şubelerinde 

yalnız hekikf FRIGIDAIRE ile 
"erilen resmi 5 senelik tem•· 
nat ustemeği unutmaymız. 
e.;" teminat bozukluk vuku
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
eder. 

~ SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada Bir Bahar sabat11 

kadar güzel ! 
!Kız • l • 1 • Va'ltoDo 
Erkek a r e 1 S e r 1 yatosoz 
Ana - llk - Orta - Li~ kısımlarını havidir .. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk sınıflardan itibaren ec' 

nebi lisanı mecburidir... Açılan şubeler dolayisile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğin 
den bu sene kızlar kısmı ile ilk ttı snıa Münir paşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemila 
tı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmı nda tedrisat ayrı bir talim heyeti ta 
rafından yapılacaktır. Münir pa~ a konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nakl 
olunan ilk kısım yeni binamız=1. alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısim vardır. Nihari talebeden arzu 
edenler mektebin husus! otobüsü ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hcrgün sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat 1<a bul olunur. Telefon 20530 

11 inci sınıfların bütünleme ve engel imtihanları ı eylülde başlıyacak ve 8 eylCıldc biteceütir. Diğer sınıfların engel 
imtihanlan 8 eylü iden 17 eylUle kadar sürecektir 

·-=--- ..... HER AKŞAM ELVC de~~~• 
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MIEŞHUR 
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RAKKASIE 

MAL 
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Çünkü 

Heı şe.qden 
ev~eo ~lQın<dle 

nB<n <dle'ffa 

Radyolin 
Kullanaı ak dişleı inin 
sağlamlığını oe göz 
kamaştıran paı lak-

lıg"' ını kazandı •"' . ,,r 
' BUlUn d:, ve dlş etlerl artı:• 1,,ıı 

giderdi.den ba,ka, ağız kokus""~1,,ı" 
eder, a§ızdakl mikropları tert1fı:I 0ıı" 
sı :ıhatin ve gUzelllğln ayna•• 1 ,1r' 

• . . • - • • . ~- I ... 
• .. ,. • , ... .. .... .. - • • • 4 '

. . .. ' 1' . 

ağzı bir konca glbl guzsll•f d,, 

~--~~--~~---::ttf 
Her akşam 1111 

hırll"· 
Mem:eketin en yüksek sana:kArlarUe " 

Fi 
T A K S I• M BetediY_

6 d-
bahçe!f'" 

Tel· 43703 


