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~11.e'lJralarımızda hazır bulunan 

iiçiiııcii giinii Sarayda fatir~lıol es. 
na.'tlilda (l'a~ısı } iiııcihic) 

biı c:anavaı ilk lıadist>si 

sabıkah • 
annesıne 

kalkmış 
Urpertlcl işe kalkışan mUte
•aları da şl'kayet ediyor 

~ı:Ykozda da bir ırz 
~uşmanı yaka !andı 
k adam bir kadına saldırdı, 
ildının kocasını ve diğer 

da;-~,~ tik· birini yar~I~~~' · . . 
~ıs t('rıc llck ?etlere göre şimdi~e ka karşı ışledıgı i:idıa edılmekt:dır.'. ~u ~-
ltc ~dijf • ndcr olarak ve belkı de damdan ayrıca beş çocukla bır tutuncu-
-~~ CdıJın· v ., "•le ıyen iğrenç bir "'ır •a de davacırlır. 

d.l11 jlttnltı f a~ı. olmuştur. ismail son zamanlarda işi azıtarak 
ıı ab... aılı G 1 1 
ıh ...... ,!dır. :E . • a atalı sa.bıkalılar - yolda ona buna sataşmağa, gece ras a-

~dıtırnıı §ıne tesac!ı:if edil,ıned ği- dığı çocuk ve adamları tehd:t ederek 
tecavüzü ANNESiNE (JJcvamı 11 imr.iide) 

400 bin Çinli 
çŞirııale yürüyor 

•o ~Uktımetl m erkezi Nanklndeo 
ÇınMfu şehrine oak ledlllyor 

Meçhul ve esrarengiz 
denizaltı gemileri 

Korsanlığa devam ediyor 
: ........................................................ ,. 
~ Vekillerin . 
~ . : 

Maı eşal 11 evzi 
Çakmağın da 

iştiıakile 

Fevkalade 
toplantısı 

. 
1 

1 
; 
: 
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Vekiller heyeti, dün saat on beşte 
Dolmabahçc sarayında baş\'ekilimiz 

Inönünün riyasetinde fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya 
ı::-enel kurmay başkam mareşal Fe\'zi 
Çakmak da iştirak etmiştir. 

Akşam geç yaktc kadar de\ am e_ 
den bu toplantıda milli miidafaa veki 
li Kazım Özalp, hariciye \'ekili Tev
fik Rüştü Aras, dahiliye vekili Şük. 
rU Kaya, adliye vekili Saracoğlu, ma_ 
arif vekili Saf~et Arıkan, gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana hazır bu
lunmuşlardır. 

lçtimada bazı mühim ve müstacel 
işlerin, harici meselelerin. bu arada 
karasularımızda son günlerde vukua 
gelen bazı hadiselerin mev·zuu bahse. 
dildiği tahmin olunmaktadır. 

İçtimadan sonra başvekil lsmet 
lnönü ile vekillerimizden bir kısmı 
Floryaya gitmişler ve orada Reisi. 
cumhur Atatürk tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Mayo 
müsabakamız 

Mayo: 41 

Her Almanın bir 
gaz maskesi 

olacak 
Bertin 2!5 !A. A.l - Eylülden itibaren be§ 

mark mukabilinde halka zehJrll gaz maske. 
!eri tevzi edllmeğe ba§lanacaktır. Fakir olan 
lar için tenzilA.t yapılacaktır. 

Dö ırt saıto ıro a 
' l'ramvayı ar için 

bozuk para 
Tst asyon ıarı IAzım 
Hemen, hergUn siz.in, bizim, herkesin b&

§ına geliyor tram\•ayda biletçiler, para boz 

mıyorlar. üstelik: "8ozmağa mecbur değ!. 
llz, inersınlz! .. diyerek hemen zili çekiyor ve 
bir zabıta memuru getlrme~e savaşıyorlar. 

Bu memlcl<et çocuklannrn kanunsever ol_ 
du:hınu \'O tatbik edenlere dalma hUrmet 
etliğini bildikleri için mi hemen zabıtaya 

ba.<;vuruyorlar acaba!? 
Maksat ııcyrUııeferl geclktlrmemekee, 

ttamvay ('irketl, mUııterllerlntı karşı başlıca 
qtzi!elcrlnden biri Olllll kolaylığı, bizzat 
,...östcr~rek hu işi hnlletııln .... Bazı i:ı<tasyon 

~mlllbtolı>rindc hleltı;llerlne l)ozuk para temin 
cUıln. Yahut bor.uk para ,Ptıı...won'an kur. 
r.un. Ne yanacaksa yapsın. Bizi zahmetten 
kurtarsın .. Parayı kazanan biz değlllı:. 'o. 

HABEB 

iki gemi daha 
bombardıman edildi 

r . !1 

Valcin.'fiya hük"'litneti, tecavüzde bulun.an denizaltı gemilerinin ltalyan ti. 
pinde olduğunu iddia ediyor; 1*te ltalyan tahtelbahirlerinden il...-isi 

(Ya..."'ı.'lt .. ünciidc) 

Hazin bir ölüm .. ..................... .... 
Başvekilin 

kardeşi 
küçük 

öldü 
Cenaze merasimi bugün 
Heybeliadada yapıhyor 

Başbakanımız İsmet inönUnün kü -
çük biraderi Hayri dün bir kalb sektesi 
neticesi olarak vefat etmiştir. 

Hayri dün akşam banyo yapmak Ü· 

zere Heybeliada Çamlimanında denize 
girmiş ve biraz sonra bir fenalık geçir
miştir. Bu buhran pek şiddetli olmuş 

ve yetişenler kendisini derhal aanator -
yoma kaldırnuşlardır. Bu sırada Baş • 
bakanımız hadiseden haberdar olmuı 

ve derhal sanatoryoma gitmiştir. Fakat 
bu sırada zavallı gens; vefat etmiş bu • 
lunuyordu. 

Hayrinin cenazesi bugün öğleden 

sonra merasimle Heybcliadada kaldın· 
lacaktır. 

Başbakanımıza ve İnönü ailesine bu 
elim kayıptan dolayı taziyetlerimizi 
arzeder, genç ölüye Allahtan mağfiret 
dileriz. 

Izmir ve Adanaya 
ha va seferleri 

Haftaya başlıyor 
Başvekil dün yeni gelen 

tayyareleri tetkik etti 
Dün şehrimize getirilen yolcu tay

yaresinden başka Devlet Havayolları 
İdaresinin İngilterede yapılan diğer y:· 
ni tayyareleri şu bir kas; gün içincie 
şehrimize gelecektir. Ayni taayyare • 
lerle beraber ıamarlanmış olan iki pilot 
talim tayyaresi gelmiş ve Eskişehre 

gitmiştir. 

Hava ~narının yeni üç tayyaresi 
geldikten ıonra bugünkü hava posta -
lan şebekesi genişliyecektir. İdare İz
mir ve Adana hava postalarının ayni 

zamanda ve 1 eylül tarihin.de başlama
sına karar vermittir. Gerek İzmir ve 
gerekae Adanada hava seferlerinin ya
pılabilmesi için hava meydanları hazır 
larunıı ve hangarlar ikmal edilmittir. 

Diğer taraftan Adana ve İzmir ha -
va seferleri için ücret tarifesi de hazır
lannuıtır. Bu tarif eye göre İstanbul • } 
d&n İzmir ve Adanaya üçret 26 ıar li· 

radır. Ankara - İstanbul - İzmir ve 
ya mukabili seferler için bir kıtanın 

ücreti zammolunacaktır. 

Yeni yolcu tayyaresi 
On yolcu istiab edecek olan yeni 

yolcu tayyaresi dört motörlüdür; ve bir 
pilot, bir makinist, bir de telsiz memu

ru ile tam hamuleli aıkleti beş bus;uk 
tondur. 

Azami sürati saatte iki yüz otuz beş 

kilometreyi bulmaktadır. Yeni tayyare 
miz beJ saat havada kalabilmekte<lir. 
Ağır bombardıman t ayyaremiz 

Ayrıca Milli Müdafaa Vekaleti hesa

bına sipariş edilmiş bulunan son sistem 
bir bombardıman tayyaresi de Yeşil
köye gelmiş bulunmaktadır. 

Şehrimiz.de bulunan Ba§vekil İsmet 

İnönü refakatinde Milli Müdafaa Vekili 

(Devanı• 4 ilnoüde). 
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Manevrada gördüklerim: -
Neş'esine kavuşan 

11rakya ••. 
1 

Vaei!ali'i'l: Nizamettin Nazif 
"Merhaba Hüsin, merhaba Mıslaa!" I 
Ordusunun modern silahlarına ba. 

şını dayamış, endi§eden uzak, rahat 
uyuyan Trakyarun ovalarında dolaşı. 
yanız. 

Tepelerde koyunlar, keçiler, buzağı. 
lar ... Tepelerde taylar, sığırlar ve ay
gır sürüleri... 

Serin sulara gömülmüş iri manda. 
larm boynuzlarına yaban ördekleri 
konuyor. Sırtlarından havalanıp sırt. 
larma. konan serçelerle bu mandalar 
göze bir an bir aerodrom vehmi ''erL 
yor. Telgraf telleri kırlangıçlar, ker. 
kcnesler, saksağanlar ve kumrularla 
dolu. 

Sağda, solda, ilerde, geride, her ta
rafta sürü sürü keklikler, üveyikler, 
ağaçkakanlar, sülünler görüyoruz. 

Her tarafından kaplumbağalar fış. 
kıra~ meşe korularından köylere ve 
köylerden harmanlara, bostanlara, or. 
mantara dalıyoruz. Her kilometroda 
iki tavşan ve bir sansara rasthyarak 
yol alıyoruz. 

Gidiyoruz. 
Asfalt üzerinden uçarak gidiyoruz. 

Bu asfalt, bir yıl sonra tam 240 kilo. 
metro uzunluğunda bir medeniyet da
man olacak, komşu devletlerin top. 
ra.kJarına dayanacak. Sonra her iki 
yanından Trakyanın her tarafına kol. 
Iar salacak, bütün Trakya şoseleri 

asfaltlanırken bu yol bir misli daha 
genişletilecek, Türkiyenin A vrupada 
ilk otostradı bu olacak. 

Ben eski Trakyayı çok iyi bilirim. 
Küçük çocukken tanıdığım Trakyayı, 
yani Abdülhamid imparatorluğunun 
esir köylülerle dolu Trakyasını Meş. 

rutiyet devri Balkan harbi deliletiy. 
le bcrbatlaştırmış. umumi harb yılla
rı vasıtasiyle ezip yıkmış, soyup so. 
ğaııa çevirmişti. 

1918 mütarek.esinl takip eden 
yabancı tagallübU ve istila devresi 
ise bu mübarek vatan parçasını ağa_ 
cmdan, otundan, damından, ocağın_ 

oan, kuşlarından ve davarlarından 
mahrum etmişti. 

Biribirini kovalıyan tehditler, ta. 
hakkümler ve soygunculuklar Trakya
ca oturan Türkü canından bezgin, 
işitmez, konuşmaz, koklamaz, yemez, 
içmez, uyumaz, bir garib mahluk ha. 
line sokmuştu. General Franşe Despe. 
re'nin Galata rıhhmında o mahut 
"ak ata binmek tuhaflığı'' nı lrtikap 
ettiği günlerin bu Trakyasını hiç unu. 
tamam. Onu, sonra, Gazi Müşir Mus. 
tafa Kemal bire bir daha ka1.andırdı
'ğı gün gidip gezmiştim. Nckadar biL 
kindi! Yalnız gözlerine bir parça fer, 
bir parça parıltı gelmişti. Daha son. 
ra, 1931 de büyük bir kasırga Edirne 
minarelerinden birçoğunu yıktığı za. 
man yine bir gazeteci sıfatiyle bura. 
lara gelmiş ve fırsattan istifade ede
_ı:ek Tekirdağını, Mürefteyi, Şarköyü, 
Çerkesköyü, Çorluyu, Babaeski, Hav. 
za ve Lüleburgazı gezip görmüştüm. 

Nerede o 1324 ün Trakyası? Nerede 
o 1328 - 29 un Trakyası? Nerede o 
1918 ve nerede o 1923 ve 1931? 

Manevraya çıkan 80,000 askerimi. 
zi, memleketin her tarafından ordu. 
muzun merd çehresini tarumağa ko
kan 100,000 Türkü, bütün İstanbul 
gazetecilerini ve Asya ile Avrupanın 
24 milletine mensup kurmay subayla. 
rı işhad ederek söylerim ki; 

" -1937 sonbaharında Trakyamız, 
"yanıağyar" a, canlarım cumhuriyc. 
te nezretmiş ve gönüllerini Şefe bağ. 
lamı§ olan bütiln Türklerin göğüsle. 
rint kabartacak bir manzara göster
miştir. Trakya meralarında ot 
bitmektedir. Trakya köylerinde 
soğuk ve yağmur işlemez dam var. 
dır. Durmadan tüten ocak vardır; ağaç 
vardır. Havalar kuşlarla, ovalar ve 
sırtlar davarlarla doludur. Köyler, 
yollar. ağaçlar, çitler ve damlar Trak. 
yalr Türkün yavrularıyla doludur. 

Issız ovaları neşeli seslerle doldur. 
ınak ve ölU benizlcre kan, donmuş adale 
lere enerji sunmak için; ank tar lala. 
n ycşl1letmek ve kurumuş pınarları 
akıtmak mucizesini gösterebilmek için 

cumhuriyet Tiirkiyesine 1,5 yıl kafi 
gelmiştir. 

Trakyada umum müfettişliğin ku. 
rulmasile beraber çorak Trakya, 
memleketin en sulak, en yeşil ülkelc
rı arasına katılmak istidadını kazan. 
mış bulunuyor. Beş yıl sonra Koc:ıe. 
liden, Karadeniz kıyılarından, Garbi 
ve Cenubi Anadoludan farksız bir 
Tra:ty"l., karşımızda sonsuz Türk ener. 
jisinin. "vC'!fıd" Türk dölünün, Türk. 
teki hududsuz medeniyet, imar ve 
yaratma istidadının yeni bir şaheseri 
haJincle endamını (Yösterecck \"c Trak-

" ya ile birlik~ bütün memleket cum. 
huriyel müessescleı ine hayranlık ve 
minnet sunınak için yepyeni bir vesile 
ve bir fırsat daha bulmuş olacaktır. 
Trakyanın sayısız yıllar içinde adım 

adım kaybettiklerini iki yıl içinde, bir. 
denbire kazanışında, ben en büyük ro. 
lün Türk ordusu tarafından oynandı_ 
ğma kaniim. 

BUyük Erkanıharbiyenin Trakyada 
bulundurduğu Türk silahları Trakya
lıya yaşama zevkini vermiş, onda ken. 
di kuvvetlerine karşı itimat uyandır. 
mış, ona isnanhk gururunu iade cL 
miştir. 

Trakyalı gözü önünden geçen her 
. motörlü bataryadan yeni bir hız alı. 
yor, her "bindirilmiş tabur" ona yeni 
bir tarlayı sürmek enerjisini veriyor, 
Trakya havalannda dolaşan her Türk 
tayyaresine bakarak Trakyalı köyü
nün yıkılmıyacağma, bombalanmıya. 
cağına emin oluyor, Hüsmen Ağa 
kendinde yeni köyler kurmak ve Hat. 
çe ana bir düzüne çocuk daha doğur. 
mak hevesine tutuluyor. Ve böylelik. 
le her gün bir parça daha geliı:ıen, her 
gün bir parça daha yeı:ıeren, çiçekle
nen Trakra neş'esinı::_kavuşuyor. 

Trakya umum müfettişinın çok ze. 
ki bir-dtkka't'J 1nkişafma iıimmet et. 
tiği bu neş'enin ordudan geldiği o ka. 
dar bellidir ki atlı bir er veya moto. 
siklete bindirilmiş bir mitralyoz ge
çerken, bir subay dolaşırken yolların 
bütün uzunluğunca, her taraftan: 

- Merhaba! ~terhaba~ 
''Sesleri yükselir.,. Bu "merhaba", 

dişleri yeni bitmiş miniminilerin kır. 
mızı dudR':L'\:rnda bir parça çiğnene. 
rek şeklini değiştirir, "meyhaba" ha. 
lini alır ve büyükler harmanlarını bı. 

Nizamttin NAZiF 
(Devamı~ üncı1de) 

Bu da dört satırla ..................... 
nu haslHııelerl 
Türkleştlr~lim 

Bilmeyiz &iz de bizim gibi dli.§UnUr mu. 
aUnUr. '! Fakat biz 1;anıyonız ki gazctclerd·~ 
telefon rehberinde, §Urada burada adlarına 
ra.'!tıayınca veya herhangi bir yerıle bahis.. 
lcri geçince §U müesııCJıelerden lııtanbula 
bir Şanghay havası yayılmaktadır: 

ı - Franııız hastan'!BI 

2 - İngiliz haatanesl 
3 - Bulgar hastanesi 
4 - Ortoduka hastane.si 
5 - l'dusevt hastanesi 
6 - Amerikan hastanesi 
7 - Ermeni bııstane!i 
8 - Ermlya hastane.si 
9 - Senjorj hastanesi 

10 - 1taıyan hastane.al ve ilh .. 
Bu hastaneler, yabancıların lııtanbuld:ı. 

ayn ayrı imtiyaz mıntakalıtn kurmuş gibi 
yaşadıkları bir devrin yadls;Arıdır. O devir. 
!erde bu §ehlrde yabar:cılann kendilerine 
mahsuıı po.stnnelerl bile vardı. Her cemaatin 
İstanbulda kendine ayrı bfr devlet ıUsU ver. 
dlği günleri hahrlatan bu isimleri artık or. 
tadan kaldırmalıdır. Bıı nevi hastaneler TUr. 
kiyedP Tilrk tıbbının kudreU.l7.lig1nl ve ma. 
nııınzlrğmı iddia edenlerin escrlcriyrH. Veya 
bir mUstemlekecl iddiasını. yahut cUret buL 
muş bir reaya şımarıklığını göze vurur. 
!ardı. Yani tıpkı yabancı millet adlarını ta. 
şıyan mektcpıerfn Tilrklycde Tilrk bilgisi. 
nln klfayets!zllginl iddia etmiş olım eskl 
bir cUretın devamı manasına gell§l gibi. 

KUltllr kudretimiz yükseldikçe yr.!:a.ncı 

mektepler dikiş tutturcmayıp kapılarını ka. 
pıyorlar. Tıp kurlretlrr.17.ln yükselmesi. 
lıasto.nelerlmlzln ıno<l~mır_şmrsl ise bu mu. 
essesclere karşı olan cskl ra~beU mahvetti. 
Bımunla beraber biz tstanbulda bir ırıhhat c. 
vlnJn ta7.lalıitınr şehrin aleyhinde addetme. 
)17- Ama bu adlann da artık sa.dece Bulı:"ar, 
l!arlec• Alman. sadece Franınz olmasını do~. 

ru görmeyiz. Bu hastanelerin aıi'lanm ve 1. 
darelerlnl bir parça dllha TOrkleştlrmeJly11. 

HABER 
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Başkalarının gözile dünya :Ha11ata JaiE. 

Akdenizde 
hakimiyet 

lngiltere tarafından ltalyaya 
kaptırılmıyacaktır 

havadan 

İngiltere hariciye nazırının, memle
ketinin Akdeniz siyaseti hakkındaki 
son beyanatı ve Vittorio. Veneto adın 
daki 35.000 tonluk ilk İtalyan Zlrhlı
sınm Triestede denize indirmesi nazar 
ları yeniden Akdenize çevirmiştir. 

Bu son zamanlara kadar, İngiltcre
nin başlıca bahri sevkülceyşi prensip
lerinden biri, Akdenizi imparatorluğu. 
nun "belkemiği'' telakki etmekti. 
Çünkü burası: Cebelüttarık, Malta, 
Aden ve Kıbrıs gibi üs veya esaslı nok 
talarla İngiltere _ Hindistan muvasa. 
!asını temin ediyor. 

Bir asırdan fazla bir zaman müd
detince, hiçbir bahri devlet, 1841 de 
Rus filosunu Kara.denize kapıyabilen 
;mahir bir siyasetin desteklediği bu 
hiı.kim vaziyetle ciddiyetle muhalefet 
etmedi. 

Fttkat şimdi ... 
İtalyanın siyasi inkişafı, müstemle. 

ke hususundaki ihtiraslarının genişle. 
mesi ve Vittorio.Venetonun bir sem. 
bol teşkil etliği filolarının süratle tak 
viyesi, bu zamana kadar Ccbelüttarık 
ve Maltaya istinat eden !ngiliz filosu
nu ciddi bir surette tehdit edebilir mi? 

Garbi Akdenizdc, İspanya hadisele. 
ri, İtalyan bahriyesi ve tayyareciliği. 
ne Balear adalarında oldukça endişe , . . 
verici bazı keşif noktaları temın ettı. 
Mühim bahri ve kara kuvvetlerinin 
teşriki mesaisi için yapıldığı anlaşılan 
büyük Sicilya manevraları, Sicilya ile 
Tunus sahilleri arasında mükemmel 
pir tara.ssud ve durdurma mevkii olan 
Panterya adasındaki faaliyet, Rados, 
Podenanez ve Libyada. ve Kızıldenizde 
kadar olan mıntakalara kadar, şarki 
Akdenizde ltnlyan istinat noktalarının 
metodik bir şekilde inkişafı; Türkiye, 
Ywıanistan ve Suriyede sebatkar dip. 
lomatik faaliyet, biitün bunlar, Muso. 
!ininin ı Teşrinisanide Milanoda bağı
rarak söylediği şu gürültülü sözleri te
yid etmektedir: 

"- Akdeniz ba§kaları için bir yol, 
biz İtalyanlar için, hayattır!., 

Ilalyanm strate,jik iisliinlükleri 
Bugün Fransız bahriyesi seviyesin. 

de olan ve 35.000 tonluk zırhlısı hazır 
olunca Fransayı da gcçcCC"k olan hah. 
ri kuvveti sayesinde. yeni İtalya bir • 
çok stratejik avantajlara maliktir. Bir 
cok mühim şehirlernin denize karşı 
bulundukları için dü~nıan deniz topla
rının ve tayyarelerin bombardımanı • 
na mükemmel bir hedef teşkil etmesi. 
ne mukabil, ttnlyanın da mesela, lngil. 
tere gibi bir düşmana. karşr, temerküz 
i.istünlüğü vardır. Sicilya ile Sardonya 
mn teşkil ettiği cephe, müdafaa slra. 
tejisine son derece ch·erişlidir. İtal • 
yan filosu, orta Akdenizden Asya. sa. 
hillerinc kadar Tarante. Kagliari, 1'ra 
pani, A ugusLa, Trablusgarb, 'fobruk, 
Lcros, Maddalena, Mcsin, Brindizi gibi 
devamlı üslere ve istinat noktalarına 
maliktir. 

Tayyareciliğin başdöndürüciJ bir 
süratlc inkişafı, İtalyanın son derece 
lehinedir Burada, kara, aşikar bir su 
rette de~ize hakimdir. İngiliz tayyare 

alımıtt~ bır fotoğrafı 

gemilerinin taşıyabileceği ik! yüz tay. 
ya.reye karşı, İtalya hava ordusunun 
temerküz ettirebileceği yüzlerce ağır 
bombardıman tayyaresi karadan hare. 
ket edecektir. Maltadan Port - Saide 
giden bir İngiliz ticaret filosu Augus. 
ta, Trablusgarb ve Brindizi tayyareJe. 
ri tarafından dövülen mmtakayı henüz 
tcrketmeden, Tobruk ve Leros harekat 
sahasına girecektir. 

Buna mukabil Ccbelütlarıkla Malta. 
yı ve Malta ile Kıbrısı ayıran, takri
ben bin kilometrelik bir hava cephesi. 
dir. İtalyan kara ve deniz tayyareleri, 
merkezi Akdenize, şimalden ve cenup. 
tan, şarktan ve garptan hakimdir. İn. 
gilterenin, Akdenizdcki hava üsleri ise 
darlıkları ve sarplıklarından dolayı, 

bü~k hav~ kttvvellc~11n!dıramazİar. 
'iBundan ba§ka, mesela Malta, tayyare 
cilikte ilerlemiş bir rakip için, mükem
mel bir bombardıman sahasıdır, bil -
hassa, ileri karakolları bulunmadığı L 
çin, tehlike işareti vaktiyle haber ve. 
rilemiyecektir. 

Ingilterenin kararı 
Akdenizdeki bu tehlike oldukça cid. 

di görülmüş ve birçok İngiliz scvkül. 
ceyşçileri, son zamanlarda, İmparator
luğun Akdenizdeki menfaatlerinin, 
büyük fedakarlıklarla emniyet altına 
alınmasına hakikaten ihtiyaç olup ol. 
madığmı düşünmeye başlamışlardır: 
İmparatorluğun, Asyadaki müstemlc. 
keleriyle, Ümit burnundan ikinci bir 
muvasala yolu yok mudur? Bu seya. 
hat daha uzun olmakla beraber, tica
ret gemilerinin emniyeti ve harb filo. 
sunun sevkülceyşi ve tabiyevi hürriye. 
ti bunu bol bol telifi edebilirdi. Ami. 
ralhk, Malta. Kıbrıs ve Hayf ada hafif 
bir kuvvet alıkoyarak, asıl kuvvetleri
ni Cebelültarığa ve Aden - Mombazo 
mmtakalarma sevkederek ümit bur • 
nu yolunu scvkülceyşi bir şekilde teş. 
kil edebilirdi. 

Bazan bu düşünceye saplanır gibi 
görünen İngiliz hükumeti, birdenbire 
kararını, geçen 27 Eylıilde, Sir Samu
el Hoare'ın ağzından şöyle verdi: 

''- Akdenizdeki menfaatlerden kat. 
iyyen vazgeçilıniyecek ... Malta, filo • 
nun en büyük üssü olarak kalacaktır.,, 

Bu noktainazar, son defa İngiliz ha. 
riciye nazırı tarafından da teyid edil
di. Uzun zamandanberi ve bugün her 
zamandan daha büyük bir enerji ile, 
İngiliz bahri sevkülceyşçileri İtalyan 
yayılmasını durdunnıya hazırlanıyor. 

lar. 
Fakat lngiltere hakimiyeti 

kaptırmıyor 
İngiliz filosu, pek yakında, şarki Ak 

denizde, İtalya için garbi Akdenizden 
daha kuvvetli ve daha tehlikeli olan 
bir vaziyete malik olacaktır. Filoları. 
nm duracağı Famagust, Hayfa, Port
Snid, ''İskenderun?,, istinat noktaları 
1yice teşkil edildikten sonra, İngiliz 
tayyareleri Kıbnsta da kıymetli Usler 
bulacaktır. 

Ayni zamanda bir ihtilaf vukuunda, 
Filistin. Cebellübnan, Süveyş kanalı 

mıntakasında, !skenderiye, Heliopolis, 
Halvandaki üslerden de büyük menfa. 

Poil de Carott~~ 
vardJf'ı ra 

B AZI muharrirler ve) 
milletin edcbiyat:~se<JiJ.iJlCe 

"genre" ın tarihinden ~ ı..aıx>ar· 
· Mesela df derhal hatıra gelır. vnıeStniı 

t..ine'i sevseniz de, se 'b"'e.l edt· 
"binde ı ..... .,a 

Fransız edebi.yatı tarı ııınnal< 
mezsiniz. Roman hakkınd~e.n ae ~ 
veya sadece sohbet eder kaf'lştır· 
Balzac'ın, Zola'nın adlarını 
mnmak imkansızdır. d ... ıı.rdıtı 
Birtakım muharrirler t~ ııerball-

. b. .. ahabe ha J1l }llÇ 
herhaogı ır mus . . ' adların t 
gi bir edebiyat ta.rıhınde d·r fak• 

~ 1 ~ kabil 1 • ııJık 
geçmemesi pek 11 a bir baltll 
sonradan hatırladınız .?11'onısrın eeer· 
ettiniz diye üzUiürsUnut. ,, t"tt.ırt113~· 

• • .,,r,Vr> ,. ·ğııt 
leri size laalettayın bır . l< ınıııcUı 
la kalmamıştır, sizde Jil~liğin ts l<~1 
bir nümunesi, mükeınrnc ıanı§tlt• pot 
disi olduğu hissini bıra 

1 
dost~ 

de Carottc (1) adlı romanından dilı.. 
Halid Fahri Ozansoy ta::J bÖYJe rııtJ
m iz.e çevrilen Jules Ren 
banirlerdendir. d" aa, ıce~ 

nın '" tt11• JuJes Renard'm zarna. ..k bir · 
di öldükten sonra d~ bilY11 an buyil: 
ri olmamıştır. Hiç bır zaın 1·niP geJl . eser _ .. 111• 
bir şöhrete ermesıne, ıcunJXlBP"" 

halk kitlesi tarafında.D_ .~k bit~ 
ihtimal verilemez. O, ~uçu ıınit e(ltb{I. 
renin, zevkleri haylı ınce ontarıt1 b 
yat meraklılarının, yalnız kalac3JtUf'; 
diği bir muharrir o~arak h8yırııdJ1' 
Şöhretin böylesi belkı da.h3 bbetlertı" 
çünkü o küçük zümre ınu:bat.Jc~1 

de, hayranlıklarmda daha kapılıt'• ıf 
geçici heyecanlara dalta ~ bir ... ,sı: 

Poil de Carotte'a. ba§ka ,, di}tOfl' ;ı 
bulamadığımız için "roma~ ede~.:.ı 
fakat onda sonucu ın~a b 11erlı • 
bir hikaye aramayın: kıt\~ioiJ.;, 
nir yerinden açıp okuyabı 1 ıı.lııfİ ı· 
l<at onun, biribirine ancak .. § uıc Jı~. 
\lir olması ile bağlanmış }<u~ dJ,... 
yelerden müteşekkil otduğı.ıll ()il i'C6: 
mayın. Öylesi hiç değildir: p ~ ~ 
rotte, muhayyel bir ~len~n, afi' )« 

\esinin bütün ferdlerı, bıl~ '16( 
Poil de Carottc (Havuç tü~) \\flf~ 
~mlan ~ küçük er~ek fi?.ctı~tı&11a :1' 
ı~e icra edilmiş tcdkıklerın 11 bif fi> 

. .. "'nune ıııuf' 
.Bunların hepsı karım . o 1<ont1l 1'-
~nstanlane fotoğraf hatınde ıclb f' 
tur, kitabda sanki hiç bir ~e~ılf b~ 
tur. Muharririn asıl sans.tk~aJldJ~, 
ı\adır; çiin kü o parça par«8-. ~ ıeti~ufıt 
ı esimler muhayyilenizde bır öı-OI~ dt 
<Winde.. pek ,sevilemdiği. hOr g roıl il 

iı;in vahşi, haylı egoist ?1:11arııııııd 11, 
C~arotte, onun zalim annesı. fil#'!~c 
hezmiş ve kafasının rahatrn~ r.f. VP r 
lıir kıhbıklıkta bulmuş ola aft.il 16 
· · · · t 1 her tar mzın ıçın unu u maz, 

11
t 

ılüğünüz insanlar olur. cıl<· fJ~tıl 
Poil de Carottc'un o k~88 jğtle !i'c

hepsi de dolgun, zihne bırer tfJ'lelC ~ııl 
hatan cümlel<'rini tercilflle ~urltc:t~~ 
lay bir i~ değildir. Kit~b111

0~;ğll11 
okumadım, Halid Fahrı ııl>ild1 ~i· 
bu müşkül işi nasıl başa~telif·~rt 
bilmiyorum. Rivayetler m; Jid f jjtı 
nıi iyi. kimi fena diyor. 1~11ğtl iÇrill 
Ozansoy kadimi dostunı ~ Ji)"eıııe 
tercümenin iyi olduğunu. ~~ifJ'I· Ç 
haklr çıkmasını temennı eh jı.1>. 

Nurull~ "O ,.~~· 
(_1_)_R_c_n_ız_i _k_ilt-il-phaıll'S1•;, jt~ 

=============~ .. ıeJitcle JJ· 
atler temin edecek ve bö~ t~ -1e uıı' 
yan bahriyesinin Yun~ıs uııa.t<•ıı 
rika sahilleri arasındakı rrı tıerl' 
kesebilecektir. ıcıı .. "'e-_f1111 

Garbdaki bahri ve ha\'3 J)b~IJ 
le, 1ngiltere, Dodekonez ."~ ıcot•1~ 
hava ve deniz kuvvetıerı01 nsft~ tici 
durduracak; Türkiye ve ~~eoiıİıı 1~t' yardımını görecek; "J{a~ bÖ>'ıe ~ 
ret yolunu idare edecek .. ' deJli~ a-' 
iki taraftan kapalı olan ~k ııııff' jıt
lacak olan İtalya Sov~ct ~.,. ,,, 
her şeyi bCkliyebilecekUr. ~et
giltere, şimdiden Tarant • J<OflttO 
Tarant - Tobnık yoııarrn1 ,1 
mektedir. . ;,ııde tı1J,-. 

Esasen, ancak iki sene 
1~ıci ~ P1'." 

olacak olan 35,000 tonl~l< c;~ı. ,U~ 
zam 1ta.lyan zırhlısmın. ın"vıci11~t)t' 
siz. !ngıltereyi an'anevı SC dil• ~t 
den vazgeçinniyerektir. otedlf· >;l 
birçok gemiler inşa ctrncl< 11,.-~ 
İngiltere, kendi filosunun ~tli a.>' 
olan, iyi tatlm görrnUş J<U J\d•ıı 
BlZ donanmasına her zaJ'Tlll ,,.,J 
fazla muhtaçtır. teşirt'.-

("Le Temps'' ga~ 
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~~~-193:. 
~-- '1~'!.t"~.: 
~aı &zete 
~-.ı.~~ ~s ı ve ını o a il' ı 
10ylj ıırndı milellifin adını doğ-

K Ytnıiye ~· 
""'tı:tc cegım: lakin Moskova ü-
tıO • 'l!tde ok d ~ 

tııllıiiz . u ugumuz zaman, pro-
hyıc dc ... i.b!ze bir k-:illiyat göstermiş, 

'"-ıtı. 
'F . 

• . rarısız · k • 
il! ııtc b . ın ılabını iyi anlamak 

li u kıtap) 
llıanki arı okuyunuz:. Z'ra, o 

gazete ' il . l'tJc ıto eksıyonları esas tu-
i'azı!rnı 

liakik §tır. 
·ı 1 aten d 

tbaru e,. mukaddimede bu .ci 
z ettiriliyordu. 

Ca~tt • ,,. • 
tıııı e ha..,ad· 1 

t llıahs ıs eri ;arasında - O 
4 b· ua olrn k .. 

ır hab a uzere - yalan yan-
tun teke~ ncşroJunabilir. Uık'in crte-

~~Clclcr ;:p Yahut tashih edilir. Diğer 

I . ,,. 
J 

3 

mnum nmumuı ~---··~ -
AKŞAM'da: 

Heykel 
"Dil.kaUar ı;lıtunııııı.ıa ukunmu~hır: 

Güzel sanatlar binasındaki serglyJ gezdı:ıı. 
Bilhassa genç heykeltraşlarımızm cııeı ler.nl 
pek beğendim. 

Ze\"ki yerinde müne\·verlertmlzden bu tak.. 

airlerl i;ıitiyoruz .. 
Fakat, dlger tara.:t.an da §Unu görüyoruz. 

Halkın Atattirl\e \'C Cuumhuriyet rejimine 
kar§ı ııevgisi o derecededir ki, del;il kaaab:ı. 
larımızın köylerimizin bile meydanlarına bi. 
rer heykel, birer bUst dikmek hevesi uumu. 
mileşml§Ur. Mesell Çorlunun hemen ist!sn:ı. 

ııız biitlin köylenne birer A.bıdecık yn dıkll 

mlştir, ya dikilmek llzeredlr. 
Ancak. bunlar bir h,.ykellrqa yaptmlmı. 

yor, tst.anbuldan bir hazır hUst Rlrnıp, kalcl 0 

Csttinc otmluluyor. 

h aıııa 'başka muharrirler ayni va

~tl~ıtı:p tahlil ettikleri için, bunları · 
~ o(u,. p leh ve aleyhdeki mütalea-

Bu rımıtalı.xıda çöp istasyonu vazifesini gören barakanın mide bulandıra1ı manzarası •.• 

Alıallnin lı4"ykel heveslle heykcıtraıslarımı. 
za çalışma zemini vermek telif edllm"ll dtı. 

1tl1 mlrlir? Mlmarlanmr7. yetişiyor; onlen iş. 
ıılz bırakıp apartımanlan kalfalara yaplırı. 
yonı:ı:. Heykel~Jarımızm fııtfdadı taptaze 
bir fidelik halinde beliriyor basma kalıp 

beykellerl meydanlarmuza dikiyoruz. 
~ttiır arak, o g·· .• . ih . 

ı gö unun, o devrın zı nı- lstanbul konuşuyor ! TAN' da 
t~tk c terek, tarih için istifalde temin 

n aıa 
Cer • Yoldur. 

t~b Çı, diy • 
~ Uir, il ~ etcksıniz ki, meddahlık Sinek istilôsına 

t.,/ 

ugramış 
Çivi gibi insanlar 

Burhan Felek, liyakati olma;,an baı.ı klm.. 
aclerln, J;:lnde tutun.a.nıayıM".ağmı sanırken, 

ak8lnl gürmemlz. ba.kkm.da ıu mU,ahedl"yl 

ya:ııyor: 

bi 1 •tun k'" ·· t tr ola .. oru anlatmı1 olabilir, 
4t· bılır. 

'td·k ın han • 
~· lırlar? tag~ vesikalar hakikate daha 
. dır ki , . tihte öyle muharebeler 
ı ih_ 'ılq ta 

1 
-..an ttnı· raf da kendinin galebesi-

~ıtı..~ 11• kitnin •· t·· ld'ğ" ı b--~tlt us un ge ı ı an a-"'llla r. B .... 
~· tına tağ Utun kusurlanna, nok-

bir semt ••• 
Belediye buradaki çöp istasyonunu 

kaldırmah veya ıslah etmelidir ! 
ya 

Hangi işte olurııa olsun klmlıı yerinde ka
lıp, kimin gideceğini kestirmek güçtür. Hele 

bizatihi liyakat sahibi olmayanların beka. ve 
ıstııcrarla.rı ha.va.ya, suya., mevllime ve zevke 
tabi bir ueY gibidir. Ben öylelerini bilirim ki: 

- Eh artık bu f§tcn sonra tutunamaz! 
Denir de, bu aözdcn aonra onu yine aynı 

yerde çalı§ır görürüz. .Bunun bir blkmetl 
vardır. !ı:ıte onu anlatmak istiyorum. )~· tcrıc men, bir ldevri anlamak 

!atıdır en iyi ayna, gazete kotleksi-

~ ~ı~cr bu 
t.' ~ilb nlar bizde pek noksan-
"llct Uatın h . 
~ c Sık ıu urundan berı kaç 

~n_ha~§sa, bunlardan bir değil bir 

~ flıl tt ayrı ayrı yerlerde itina ile 
~. 11ır. Cc ?nele g~rekti. Bu, yapılma
"11 bt Çcn ı·· . 
~ t Pak ~n bir bakkal dükkanın-

tı'-• tt c·ga 
~ı hj ra alacaktım Bakka-

•}'ıı· t tiltt . 
bt\~t '-td ı:. en •ayıfalar koparıp 
-~ 1ı;ını •· d ~fit\ \\ gor Um. Sararmış ka-

)Cltl lılcr~•r atinca. bunun kimbilir 
tıld ~~J 'ahibi tarafından kdUeksi-

llEtııı llııı "M A 

~J, it lllJa ~luma:,, gazetesi 
~ Ok ltrc~Cai drrn. Şuphesız adam öl

~·~}'l '°cr~tılmış, bu kolleksiyon ta lıdc ilrn.:§ti. 
tUpı.. , ill• . 

~, "<Cl\clcr arır vekaletine, umumi 

)o11la011latı11 :~ ~lkevlerine mensup ko

~tlcr~ ta ki gazetelerin kolleksi

~tlki ~ile ~tnlamak için gayrete geç
~oı,,. 11 tiiıt h r temenniye şayandır. 

··ıl}o en h 

Itır. h a )!iı uz tnahvolmamış, mah
llUnL tutrn 

C: "'r b· uş kolleksiyonlar var-
lttcı 11ıtılııtrj ır araya getirilmelidir. 
.t• Ctd l>ct d · 
"'l}'c • , c bir İle' evrınden sonraki ga-
l~d· 11ıttilll 1 

Yerde biriktiriliyormuş 
b· it, ll·· O l?akat b" "ki kAfO d 
ltikı· . lıtUn li: ır ı yer a ı e-

dit. ll1r1ll lcoııe ~lkevleri de, bunları 
koııtlt ~ hnıın ksı~on haline getirmeli
~l'lıt '1l'orıu ' bır dikkatsizlik, bir iki 

~tİııi~a~na ~Vedebilir. Lakin bun-
t, Soltıuğua~ı tnukavemetleri adet

~iııj ~tt t .. ıle artacaktır. 
~ ııl' ttonu •1 Uın arct ek·~~ e birlikte Leninin c-
ır Ph ·~ıgıtniı 
l~ıı iıı ~nede L.. sırada, orada, bir 
ı.ıır tııa , uutün d"' 
t iılıttn ?'Ja sakı ~nya gazeteleri-
! o~tlt • Ctı <!e g·· anargını söylemişler, 
tttbb~:l'orı 'l'·· oaterrniılerdi. Böyle bir 

b· ı.ı • • Utki 1t ~tı 1sııı lazr Yede yoktur. ileride, 
lı 'l'a ac}>,.ı... rn olunca, Türk alimi, 

tı 1·· "llatin · 
ıt, harh e ını çıkacaktır? 

alde · • 
ıntızamrna sokmalı. 

(Va-Nu) 

Şehzadebaşındaki karakoldan sağa 
saptık. Bozdoğan kemerine doğrl yürür 
ken aldığımız ilk ihtiyat tcidbiri paçala
rı sıvamak oldu. Yol o kadar toz ki a
yakkab.ları bile aşarak çoraplanmızı 

berbat bir hale koydu. 
Kemeri gcçinyeye kadar olan yolun 

sol tarafı yeni tarzda apartmanlarla kap 
lı, fakat kemeri geçtiniz mi ta şağı· 
daki caddeye kadar ne "ev,, denebilecek 
b:r binaya ve ne de yol ismi verilebile· 
cek bir şeye rastgelebiliyorsunuz:. 

Sözüm ona "yol,. olarak kullanılan 
bir toz deyası - herhalce helediye ta
rafından olacak - dökülmüş moloz ve 
toprak yığınlariyle daha berbat b:r hale 
gelmiş. Perişan kılıklı kaıdın ve çocuk
lar ellerine geçirdikleri teneke. kova, li
ğen gibi şeylerin içine yığınlar arasında 
bulabildikleri tahta veya yonga parça
lariyle paçavraları dolduruyorlar. 

Kemeri müvazi olarak takip eden ve 
Fatih camiine kadar giden caddenin Ve 
fadan başlayıp kemer bif nceye kadarki 
kısmı hiç yapılmamış. Burası esasen 
senelerdir bu halde durur. 

Bu yol üzerinde akşam üstleri eski
den şöyle bir pazar kurulur ve narhdan 
çok ucuza satan ekmekçiler, "Samsu~, 
samsun., diye bağıran kaçak köylü cı· 
karasr satıcıları, kavun, karpuzcular 

• epey kalabalık teşkil ederlerdi. Biz er
ken gittiğimiz iç"n bunlara rastlama. 
dık. Belki de belediye tarafından me

nedilmiştir. 

Unkapanına inen tozlu yolun sağ 
trafındaki evciklerde oturanlar. artık 
bir yol olan ve şeyülislam kapısına çı

\can caddeye bakan arsayı içlerine yt· 

1<:anmış buğday doldurduklan örtülerle 
kapam~şlar, kendileri bunlann üstünde 
simsiyah ayaklariyle gezmekte bir beis 

rrörmüyorlarsa da yabancı birisini de 
"kirletir,, diye bırakmıyorlar. Buğıday
lar güneşte kuruduktan sonra dövüp 
bulgur yapacaklarmış. 

Fakir semtlerimizin hemen hepsin
•ie olduğu g:bi burada da çocuklar toz 

~ 1' e,.. ı . toprak içinde yuvarlanıyorlar. 
~~ }'otlu n -...e ilk Ü r Bu tozlu mıntakada oturanların kı-
~~ı.. tltıa elediye h <C:ın evlerine ramura saplanmadan nasıl 
k "tlt . 1.11lda h astanesinde tcda- " " 
~latıı ihtılllarn akkırnda gösterifon g:elmeğe muvaffak oldukları merak edi-
h~~~lhc~~e dikkatten dolayı lr:.-~1~ br şey doğrusu. 
~~t .._, br, C: .Dr. F~t, operat5r Bir kısım zavallılar ya:ıgından arta 
«~ti l. ttın Yllıeddin, Dr. Celale, kalm?Ş bir duvar kenannr, bir ocak ba-
~:t "'t 1• tn.anaaiyJ b" ıjını. etrafta mebzulen bulunan t<ışlar ve 
~ "it, h il. alcaaı ·ı e ır hemşıre k 1 . • b 1 k k b" 
~ '~>t elllıirc ~.e ha.kan başhemşire ~ene e erle çevırıp aş arını so aca ır 
tıı · )t t , ... ıevlude . yer yapmışlar. 

11.. l~lıa eıekk.. ve hemşıre 
'ıt~t r Ur ve · . . Evi Zeyrek yokuşunra olan birisiyle 

C)· ctrne ~. ınınnetımı ate-
~. gı bir borç telakki et _ l;onuştum. 

14.aER Bu toz bizi boğuyor, dedi. Ha-
't l'll.Zl f§leri mUdllrll va öyle pek sert değil, hafifçe esecek ol-

tct ~ı.ı, • ,. Jl'Jr,Tırt KA ltDEŞ !:a evin içerisi de buralardan farksız o-
~~ ';'ırııı ha~ • tur. Koltukların. masaların, iskcmlelc-
Lıu.~:ııııı.. "a.... anenln, Y\lkanla adı · h ·· b' k "' ~..., aı ~\&aile lhU rin üstüniı er gun ır parma 

lteıı ~ dl~,.r be ınanı .,.r. hlmaynl. toz kaplar. Güılde yüz sefer tcmiz-
d.J.Jertzıe § &rkacta,ım dl\ te 

------_..:;~o.....ow..--~~-.ı....1 eniz nafile. Bu yu günü ~öyle bir 

Yazan: Haberci 

işte mcs7«m haline sokıılmu~ bir harabe 

Hoş kapali iken de bir faydası dokun
muyor ya! Aralıklardan giriyor. Üste
lik bu yetmiyormuş gibi her gün araba 

araba toprak getirip büsbütün fazlalaş

tırıyorlar. 

Bir parça ldaha ilerledik, gözu;;'üze 
yüksekçe bir yere yapılmış oldukça bü-

Bu dahi dört sahrla yük saçtan bir baraka ilişti. Burası çöp 

-----•

1

- istasyonu olarak kullanılıyormuş. A-
F e S li V8 il D man yarabbi ne pis kokouydu o! 

geçit resmi Sözde çöpler mahfuz bir yere kon-
latanbuı !esuvaline totirak eden Yunan, sun diye burasını yapmışlar. Saç lev

Yugoslav, Romen, Bulgar heyetleri dün, balar iğreti iğreti biribirine eklenmiş, 
Taksim lbldC3ine mutat saygıyı g~terdiler. alt taraftan b:.ikülerek iki tane adam bo 

Her heyetin önünde mensup olduğu mille. yu kadar delik açılmış buradan çöpleri 
tin bl\yrağı dalgıı.lanıyor ve her heyet en gi)z 
alan renkli çiçeklerden yapılmı§ bir güzel kamyonlara boşaltıyorlar. Barakanın 
ı;eelnk tqıyordu. boyunca olan kapısı da ardına kadar 

Bulgarlar bu yıl İstanbul festivaline cld.. açık. 

rlen gtızel blr heyetle lgtlrak etrni§ler. Sot. Burda kime sordukça çöp istasyo
l'&nın gösterdiği allkayı burada hususi bir nundan yaka silkiyor. Girtiiğimiz bir 
c!ikkatıe kaydetmemek hata olur. Genç Bul. 
gar kızlan ne güzel giyinmişlerdi ve ne gU. dükkanın tavanı boydan boya sinek ka-
zeldiler. Bulgar delikanlılarını göz, beraber ğıtlan donanmış. üstleri vıcık vıcık do
geldlkleri gUzel kızların yanmda hiç de ya. lu. Ayrıca havada uçan yüzlercesi de 
dırgamıyordu. caba. 

Yugoslavlar geçen yıl ve evvelki yıl İstan 
bula gönderdikleri levent delikanlıları, endam Adamcağız çok haklı olarak şikayet 
l, 'funa kız:larını hasret: .. andırmamak 1çin ediyordu: 
ellerinden geleni yapmışlardı. - Dükkanıma müşteri uğramaz ol-

Romen kızlan her zamanki gibi tatlı, gü. du artık. Gelen bir dakika rahat yüzü 
zel, şuh, güler yUzlU idiler ve Romen delikan I 
lıları lsUklll caddesinin iki kaldmmma sıra görmüyor ki. Üstelik bu sinek kağıt arı 
lanmış genç kadmtard&n bir hayli takdir top da ötesine berisine yapışıyor elbisesini 
luyorlardı. girletiyor. Mademki bir çöp istasyonu 
Yunanlılar bermutat c.1ki Elen tipine en yapmak ille lazıırl:lır. Bari şöyle iyice 

uygun gelen kızlarını ve en ne§ell delikanlı.. 
kapalı bir yer yapsınlar da bu pislikten 

lannı seçip yollamışla.rdı. Hepsi sırtlarmda.. 
ki "renkli, oyalı elbiselerle memleketlerinin kurtulsak. Sineğe tahammül etsek ko
çiçekll ovala.mır, Atttkanm. Tuna boylarının kusu var, kokuyu çeksek ötekisi. Öğle 
Rodopların ,.e Basa.rabya gibi eyaletlerle Kıı... zamanı falan geçiniz de vaziyeti daha iyi 
raaal gıbl kasabaların renklerini atmosferini göl':.ir ve bize de acırsınız. Etrafı kara 
Ye melodisini göstererek, koklatarRk duyura-
rak önlimUzden geçtiler. bulut gibi kaplamış sinekler yüze, göz:e 

Bunların içinde TUrkil tem.sil edenlere bak her tarafa doluyor. insanın bunları kov-
tık: maktan adeta llcli olacağı geliyor valla-

nört zeybek kıyafetli genç ve Uç mUhm'Jl hi ı 
kı~·ıtfetıı kt:r... Bütün bir sermt halkında rahat. hu-

NA.zım P&§a, piyade dl\lresi rel!ıl sanla.i 
iken iradci ııeniye ile kendisini topçu daire.si 
relsl yapmışlar .• 

O da. irade tezkeresine: 
"Bendeniz piyade amıfma menııubuın .• 

Topçuluktan anlamam.,. diye cevap vermiş. 
Bu cevap, padiphın bo§Un& gitmerulş, ga.. 

zap etml§ v~ rütbesini re!ederek Erzlncana 
aUrmUş. 

Diğer taratt.an bir adam, ayağına gelen 
nimeti ihtisasım haricidir, diye teperse kolay 
kolay ihtisası dahlll yer de bulamaz .. Onun 
için hepimiz böyle bir teklif kar§ıaında irkil. 
mez, fyiliriz: .. 

LA.kin mUtebassuı olmadığt blr i§e gelen 
tabil ııık sık falso yapa.r ve taıso yaptıkça 
zılgıt yer, ka!a.sm& vurulur. 
lşte böyle yapıp zılgıt yediği zaman işin. 

den çıkarılacak ııandığimız bazıları \"ar ki, 
faıııo ettikçe inadma yerinde kalıyor. 

Bu müdahale Uzerlne kani oldum: Bir kı:. 
sım adamlar t!vl gibidir. Ka!uına vurdukç.-:t 
olduğu yere geçiyor ve geçtikçe pekle~lyor. 

KURUN' da 

Seyyah getirme ı,ı 
bir programa 
ba§lanmalldır 

Asım Uıı, memleketlmlz:e seyyah getirmek 
\'& onlo.nn istirahatlerini t.ern1n edip allkalıı. 
rına uya.ndırm:ık için ha.rcanan emeklerin bir 
ıırograma bağlanınaımu tanlye ediyor. \ "e 

pek haklı olarak diyor ki: 
Dı§ardan gelen yabancı seyyahlara yol 

göstermek, memleketin görülecek yerleri 
hakkında. onların meraklarını uyandırmak 

için yalnız bir lkl kUçUk ve fena besılmı_, 
bro§llr çıkarmak kAfi değildir. Bu tUrlU scy_ 
yahla.rm muhtaç oldukları maltımatıan on. 
tara verecek bürolar hazırlamak icap eder. 

Bu tarzdaki bürolar Avrupa. memleketle. 
rlnln kUçilk kasabalarında bile bulundu~J 

halde maalesef bizim en büyUk ~ehrlmiz olan 
latanbulda. bile yoktur. 

Avrupa şehrine gerek denizden, gerek 
karadan gidildiği zaman yolcuların knr§ıaına 

ilk adımda yabancı parasını memleket para.. 
sına çcvvlren bir ·•oanj., yeri çıkar; biz de i!e 
ne Sirkecide, ne Haydarpaşada, ne de Galat!\ 

rıhtımında. huna benZer bir şey yoktur .. Ya. 
bancı seyyahlar Türk parası t.cdarlk etmek 
için mutlaka bankalara müracaat etmek mec 

buuriyeUndedlr ve eğer bu seyyahlar letan. 
bula. cumartesi, yahut pazar günü geımı, 

olurlarsa. bankaları da kapalı bulacakları 

için isteseler bile on para sar!etmeğe !mkt'ın 
bulamazlar. 

Demek istiyoruz ki Turizm hareketini 
memlekette canlandırmak için bir TUrlz:m 
idaresi yapmalıdır. Fakat mcmtckeUn hl'r 
tarafında a\'111 zamanda TUmm hareketini 
yUrUtmeğe lm.kl.n bulunmadığına göre bu 
!da.renin vazifesini bir program~ bağlamak 
!Az:ımdır. 

-··---···················· 
.... m .. •M:~;:-;;;·misafirlerimiz 

FOTO ETEM 
DU~Undilk: zur diye bir şey bırakmıyan bu çöp is- Manevra ve misafir heyeti ge-
A<'ıohA festiv&tt yapan ~ofyıı. mı? 'Rel~ad h zilerinin izmir vapuru seyaha-

mı :' 'Rilkreş mi! At.lnıı mı? Y'okııA. t 11tenhu1 tasyonu herhalde kaldırılmalı ve ya ut 
etrafa zarar vermiyecek bir ı::ekle so- tinin, İsmet İnönü çayının inti• 

mıı" :r 
AMbA misafir 11 .. vetl,.rln ,ofrmfşı>r nt117.ıtr kulmalıdır. Alakaldar makamların vazi- balanna ait resimleri 

kltdttl< r.-ı1T1t11rlıı. leUrıo.k f'ttlktl"ri bir ~er.it yetin bu merkezde olduğunu bildemikle Beyoğlunda 
rl'smln,. t~tanhı1Tun f'n u:&ı.n ~ş yilz kız ve Tİ anla~ılıyor. Bilseler önüne geçerlerdi. F O T O E T E M d 
hin ... e,lkanlı 11 .. kl"ndlnl r,-llııtıormemlş olmı> ki •• u . ' e " Bu yazıdan sonra da gcçcce erınt mıt 
~ının aım nedir? bulabilirsiniz 

ediyoruz. J\:im idare ediyor bu festivali"! 1 ................ ____ .. - .............. .. 
~~-=~=-<-'-'-~~~~~~-'-~~~~~~~_..tıAJiE.RC ~~~~~~~~~~~~~~~---



Varnovadan, fransızca. "Le Temps,, 
gazetesine bildiriliyor: 

Bu hafta içinde Almanya ile Lehis. 
tan arasmda yeni bir gerginlik ortaya 
çıkını§tır. Buna sebeb, Lehistan ma
kamları tarafından Alman Şerpingen 
cemiyetinin, feshi hususunda, Danzig 
senatosu tarafından va.ki olan itiraz 
ve son defa, yukarı Silezyada. Lehis. 
tan kütüphanelerinde Alman makam. 
ları tarafından yapılan ara§tırmalar. 

all'. Meşhur Leh edibi Sinkeviçin eser. 
lerinin ve Mareşal Pilsudski hakkında 
yazılmı§ olan kitapların toplanması. 

Lehistan matbuatında bUyUk bir infi
al uyandırmıştır. 
Demokratların gazetesi olan Dzien

nik Poranl, mukabelebilmisil yapılma. 
smı taleb ederek ~öyle diyor: "Alman 1 

• 
1 

z 
siyaseti daima mide bulandırıcı bir 
riyakarlık ve iğrenç bir kurum siyase. 
ti olmu§tur,,, 

Diğer taraf tan, yarı resmi Iskra a.. 
jansı aunu yazmaktadır: 

"Biz Polonyalılar hiçbir zaman Al
man kUltUrü ile mücadele etmedik. 
Biz kalkıp kütUphanelerden BüyUk 

Fredrik ve Adolf Hitler hakkında ya.. 
zılmı§ olan eserleri toplatsak, Alman. 
lar ne yaparlardı? :Uuhak~ak ki öyle 
bir yaygara koparırlardı ki, bütün 
dünya bununla çınlardı. Biz bağırmı • 
yoruz. Biz sadece killtürümüze hürmet 
gösterilmesini talep ediyoruz.,, 

Lehistan makamları, Leh kitabları. 
run toplanmasına mukabele olmak ü
zere Polonyada üç Alman gazetesi ve 
mecmuasının satışını menetıni~lerdir. 

• n 
a 
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'.Adliye ve milli emlak müdürlüğü 

milyonlarca liralık mühim bir sahte. 
karlık olduğu yolunda yapılan bir ih. 
bar üzerine tahkikata başlamıştır. 
Bundan blr müddet ewel Galatada 
k8.in bir konsen·e fabrikasının sahibi 
firari olduğu halde malın burada bu. 
luna.n bir ermeni tarafından muvazaa 
ile idare edilmekte olduğu alakadar 
makam.ata. ihbar edilmiştir. Bunun ti. 
zerine İstanbul vilayeti milli emlak 
müdirlyeti faaliyete geçmiş, mal sa
hibinin firari olup olmadığını polisten 
sormuş ve fabrikaya el koymu§tur. Di 
ğer taraftan bu fabrikayı idare eden 
zat da. milll emlak idaresi aleyhine 
Devlet §Utastna dava açmı§tır. 

Polis yaptığı tahkikatta konserve 
f abrlkasr sahibinin firnrl olduğunu 
te~bit etmiş ve mllli emlak mUdürlü. 
ğüne bu yolda cevab vcrm:ştir. Bu işe 
ait dosya devlet şf.ırasında. tetkik edil. 
mekteyken mezkur fabrikayı idare c. 
den Ni§an Andonyan ismindeki zengin 
bir Ermeni hakkında alukadar ma. 
kamlara ikinci ve çok mühim bir ihbar 
yapılarak bu zatın böyle birçok fira
rilere ait emval ve emlaki idare ettiği 
bildirilmi§tir. 

Bu vuiyet Uzerinc millt emlA.k mü. 
dürlUğU derhal mahkemeye mUra.caat 
etmiş ve Nişan Andonyan hakkında 
tesbiti delail yapılmasını istemiştir. 
Şimdi mahkeme bu zat tarafından ida. 
re edilmekte olan ve yekunu yUz elli 
parçayı mUtecaviz bulunan emlak Uıe. 
rinde teısbiti delall yapmaktadır. Bu 
emlfildn yüzden fazlasının sahibinin 
firaıi olduğu ve mallarının hUkümcte 
intikal etmesi lazımgeldiği iddia edil. 
melrtedlr~ 

Bu adamın yalnız bu emlakten tah. 

Mısır Kra ının 
yeğeni 

şehri -zde 

sil ettıgı ıcar deli iki yüz bin lirayş. 
yakındır. Emlakin kıymeti ise birkaç 
milyon tutmaktadır. 

Mes0 lenin yalnız bununla kalmadı
ğı ve bu adamın A vrupaya kaçan bir 
çok zengin firarilerin emlakini iıiare 
ettiği de ynpıla.n ihbarda zikredilmek
tedir, 

Tahkikata devam olunmaktadır. t. 
işin aslı tabiatiyle tahkikat sonunda 
anlaşılacaktır. 

Paşa köyde 
·r cinayet 

Bir çobanı arkadaşı 
öldilrdll 

Paşa.köy clvnnnda çobanlık yapan 
Şabanın bir kaç giln evvel kaybolduğu 
zabıtaya haber verilmi§. Şabanın gitme
si ihtimali olan yerler aranmış, fakat 
yeri bulunamamıştır. Dün Kartal civa
rından geçen bir yolcu, bir dere için • 
den fena kokular geldiğini duymu§, yak 
!aşınca tilyler ilrpertici bir maznara ı1o 
kar ılaşmıştır. SırtilstU yatmış genç !Jir 
adamın vücudu hayvanlar tarafında::ı 

parı;;alanmı§ bir halde .duruyor. 
Yolcu vaziyetten derhal jandarmayı 

haberdar etmi • tahkikata ayni zamarı· 
da Üsküdar müddeiumumiliği de el 
koymu tur. 

Müddeiumumi muavinlerinden Or -
han ve tabibiadli tarafından yapılan 

muayenede bu adamın bacaklarının kS· 
pekler tarfındn yenildiği tesbit cdiJ -
miştir. Ölünün de çoban Şaban olduğu 
anlaşılmıştır. 

Şabanın arkada lan, Samandererle 
Uıun Ahmet oğlu Osmanın yanmda 
~obanlık eden Çerke§li Riza ile sık sr!< 
kavga ettiğini söylediklerinden, tahki· 
kata bu noktadan devam edilmiş, neti
cede bir kavga neticesinde Rizanın Şa
banı öldürdüğü anlaşılmıştır. Riza bu 
nu itiraf edince tevkif edilmi§tir. 

Prens burada 
birkaç gün kalacak Le lstanda Vah dl~ 

:Mıaır prenslerinden Nebil lbrahlm dün mıı.. ler)e bir mÜ88deme 
!yeti erktmile beraber echrfmlze selmlgllr. Vıı.rıova 2:'i (A.A.) - Bialyııtok alvarmda 
M:wr kralı S. M. Faruğun yeğeni olan prens Bransk _ Podlıuıkl pazar yerinde mU!rlt sağ 
ciün lcendJsile görUoen gazetecilere ıunlan cennha mensup gençlerle ynhudller nrnmıda 
aöytemı,tır: bir arbede olınuıı tıO kl§i ağır surette yaralan 
"- Son de!a on sene evvel §ehrinlze gel. mıı ve blrt0k ma azalar tahrip edilml:Ur. 

m11Um. Bu mUddet zar.:mda dUnyanın en - -----
ruzeı fehrl olduğu ııDpheslz bulunan lstan. Ta e 
bul çok değl~mlş, bUyUk adımlarla llerlemtı- yy ar 
Ur- tıt&nbulda birkaç gtin kaldıktan sonro f 

1 
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A vrupaya gideceğim. ,. e er er 1 
"Mwrm .AJ!ya paktına. ljireceğinl §imdi

lik zannetmiyoruz. Herha.lde dört be§ ııeneye 
kadar bu g1bf bir fhtlmnl derpl:ı edilemez, 
zira halihazırda Mmr hUkameU Asyad&kl 
huduUarmdan ziyade Afrika hudutlarının 

ernn.lyeUnl teminle meşguldür. 
Tilrldye _ Mmr mUnasebatı bu çerçeve 

~ kalan " t&mamile kardeıı maıllre 
thıJ hatz bulunan mUııteana bir avzıvcttedir. 
Wıttı:re 91 atnıad! mthı!!!ebatunı:ıo; . da mu. 
eftıt !lıemnunlyıttır. Bununla ber bor, b·ı 
lnllna.sebatm daha ziyade terakki ve fnt<f ~atı 
ı~ ınUt.c'kabUen bUyUk gayreUer sarfedll. 
mek~dlr.,, 

(Bcı§ tarafı 1 incide) 
General Kazım Özalp ve Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras olduğu haMe 
diln ak am Uzeri Yeşilköye giderek ye
ni ge1en gerek harp, gerek yolcu ~y
yarelerini tetkik etmiştir. Ba§vekilimız 
orada bulunJ.n Mim Müdafaa Vekaleti 
hava müstc§ariyle hava kuvvetleri er -

kanından izahat almı§ ve tayyarelerin 
içine girerek her tarafını göıden geçir
mi tir. 

u av 
denizc·ıe i 

All2>n<dlewe çeD rrnl!< 
!}( ©>\'f <91 lYl o a ır 

D o akşam şerefle
rine ziyafet verildi 

Dost ve müttefik Yugoslav donan -
mas.mm Dubrovnik kruvazörü dün saat 
tam 17 de limanımıza g~miştir. 

Dubrovnik limana girerken yirmi bir 
pare top atarak şehri selamlamış, Se!i
miyeden kendisine mukabele edilmiştir. 

Yugoslav gemisi limaru:la Adatepe 
muhribimiz tarafından karşılanmıştır . 

Dost memleket gemisi limanda de -
rnirlcdikten sonra donanma kurnand3m 
Mahmud bir rnotörle gemiye giderek 
misafir kumandana (hoş geldiniz) de
miştir. 

Donanma kumandanımız, merasimle 
karşılanmış ve uğurlanmıştır . 

Dubrovnik limarunuza dokuz iaat 
kadar teahhurla ve akşam Ustü geldiği 
için düne ait proğram bugüne tehir e
dilmiştir. 

Dün akşam İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi ~uhiddin Ustündağ tarafınd'l.'1 
Perapalas otelinde dost memleket ce
nizcileri şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette Yugoslav gemisi kumandam, 
ve zabitan heyetiyle şehrimizin sivil ve 
askeri erkanı haıır bulunmuşlardır. Zi
yafeti, geç vakte kadar çok güzel ve 
samimi bir hava içinde gesen bir suvare 
takip etmiştir. 

Misafir kumandan, bu sabah saat 
10,S da beraberinde İstanbul deniz ku -
mandanı Mahmut olduğu halde evvel! 
valiyi ve bilahare İstanbul kumandanım 
makamlarında ziyaret etmiştir. Öğle Ü 

zeri bu ziyaretler gemide iade edilmi;
tir. Misafirler bugün abideye merasim 
le çelenk koymu lardır. 

•• ecavuz 1 
a is s· 

(B~ tarafı 1 incid6) 
ceplerindeki paralan almağa baplm~ 
ve son olarak da tUtüncUden bir §İ§e ra
kıyı zorla almış ve gedeleyin gezmek
ten dönen beş çocuğun ceplerindeki pa

raları da ayni §ekilde çalmıştır. 
Bu suçlan yetişmiyormuş gibi bun

dan birkaç gün evvel sarho§ olduğu bir 
srrada annesine tecavüze kalktığı ve za
vallı kadının bu feci hal ka!'§ısrnda fer
yat ederek etraftan yardım istediği ve 
ancak bu suretle kurtulabildi~i söylen
mektedir. 

25 - 26 yaşlannlda olan hmail orta 
boylu, esmer ve kabak kafalıdır. 

fsmaiti ihbar eden küçük karde~idir. 
Rivayete göre azılı herif bu çocuğa da 
tasallut etmek istemi§tir. 

Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Beykozdaki hadise 
DUn gece Beykozda. Pqa mahalle

sinde bir yaralama h!disesi olmuş. 
tur: 

Feyzi isminde birisinin kansı dün 
gece evde makine ile diki§ dikerken 
birdenbire odanın kapısmda bir adam 
belirmiştir. İri yarı ve siyah elbiseli 
olan bu adam heman kadının üzerine 
saldmmş, tecavüzde bulunmak iste 
miştir. 

Fevkalade korkan kadın avazı çık. 
tığı kadar bağırmağa başlnmıotır. Bu 

na rağmen meçhul adam odadan çık

mamıştır. Kadının feryatlarına alt kat 
tn oturan bakkal Said yetişmiş, yuka,_ 
rı kata c;ıkıp da mütecnvizle karşıla. 

şınca kadını kurtarmak Uzcre Ustüne 
atılmı§tır. Mütecaviz bu hal kar§ısın. 
da büyük bıçağını çekmiş, Said!n ka
fasına doğru sallrunıştır. Bıçak Saf. 
dl sol gözünden ağır surette yarala. 

nuetır. Bu sırada kadının kocası da 
eve gelmiş bulunduğundan yukarı kat 
taki gürilltüleri duymuş, yukarıya çık 
mış, odaya girince meçhul adamla 
;karşılaşmıştır. Evinde neler olduğunu 
tahkika imkan bulamıyan bu zavallı 
da mütecaviz tarafından iki yerinden 

ehemmiyetli surette yaralanmıetır. 
Vak'a bir cinayet §eklini alacağı sı. 

rada Feyzi tabancasını çekmiş, mUte. 
cavizin elinden bıçağını almıştır. Bu 
ııırada zabıta. memurları yeti§ml§, ge
ceyarısı eve giren mütecaviz karako. 

J8pon a i .,rd 
vct etılleg·e 

-.. . 
Çin -

Tokyo 2!S (A.A.) - Şanghaydan Asabi 
gazetesine blldlrlldlğine göre marqa.l Şang 

Ka.y Şek, Nanklni terkederek aonuna kadar 
ıı.ponya.ya. mukavemeti göze a.ldırmıı olduğu 
nu göatermek Uzerc yeni payttahtmı Setcho. 
a.n eyaletınde kil.in Tchlngf ouda kurmıı.ğa 

karar verml§Ur. 
Payitahtın resmen nakli 2 eylQlde illıı edl 

lecektJr. 

400 bin Çinli aRker 
Tokyo 2:5 (A.A.} - DUnkU ka.b1ne içtima.. 

mda Harbiye Nazırmm •oo.ooo k!§iden mu. 
rt!kkcp 30 Çin fırka.smm Pekin ve Tlenı;ln 
fttikametınde §ima.le doğru ilerlemekte bulun 
duğunu blldlrmlıı olduğu söylenmektedir. 
Zannoıunduğuna göre Japon hOlnİmeU, şt. 

mali Çlndekl Japon kıtaatmı takviye lc;ln 

Kouantoung' ordusunu da ınU-
vermI:Ur. J pan denfı z,ııl-
Şanghay 25 (A.A.) - a ıı,!kerflllll c• 

mesailli 60 veya 70 bin J:ı'v:fak oıa~1141r• 
hoda karaya çıkınağa m 

1 
dJklarJlll 

,.,. ba" a nuba doğru ilerlemeoe • ,., 
mcktedir. rebe ollll11~ 

Lotlende §lddetll bir ınu!~ur. 
Japonların lehine neUcelen be 

Yeni bir mubare 1'!eııçtn ~ 
pukeD • 30 Jd O 

Nankin 25 (A.A.) - TieDçıı.ıf.t! ıı;t 
mendifer hattı Uzerlnde ve ıtliD ınUbf.Jll t>t 
metre cenubu garbiııindc UJ bir ı::ıu~~'J 
§t'hir olan Şanghayda ~!ddeııgugtao'd$ b3•,., 

ba§almıştır. 22 ağustosta ~ırde ınU111111 tut· 
;}'an Japon taarruzu bu § uneer oııııııt 
§lddctıl bir muharebeye JXl "' 

eçhul ve esraren~it 
denizalfl gemile .. ~!.b~·~: 

Çanakkaleden girdiği ve Marmarada caret gemileri bir nevi Tu 'fürl.ciYe11
1 

• 

görüldüğü rivayet edilen meçhul kor - geçtikleri için tarnarniyle 'hayet ecııe~ 
san tahtelbahrin izi henüz bulunm•l§ himayesi altındadır: En."~ kara sııı.~J 
değildir. Araştırmalara devam edilmek deniıaltı gemilerinın T.~r • •enin or3 
le beraber . . M h" d .. .. b'l 'ı Turkı) 

gemının ya armaraya .ıç nn a gorune ı mes , -~·r 

· d'-· · ..:ı· b"l d h 1 k k" · · · "hl~l trnektc:.u• · b. de gırmc ıgı ve ya gm .. ııyse ı e er a \lÇ ı otorıtesını ı a e ene ı jl, 
tığı tahmin ediliyor. Bu meçhul gemi - Diğer taraftan hakikaten teara deg 
nin, korsanlık için Marmaraya girmeğe nizaltr gemileri yalnız l3~;:~uyorıar~ 
İ§i vardıracak kadar cüret göıstermi~ Marmara denizine de gı ata salı 
olması da pek muhtemel görülmüyor. 0 zaman tstanbulun ve ?Aanı:11 t11iid•' 

Diğer taraftan korsan gemisinin Mar 1. d k" b" "k k'. ük ~ehirJer~ ? 
. ın e ı uyu uç ... '·tır . ...ı. 

marada yakalandıg-ı ve Bostancı önle - b leCCI\ ~· faası nasıl temin edile 1 .1ur 
rine getirildiği yolundaki şayia da - dün .. .. ıııudıır· . ııi'\ 

Bugün ortada gorulen :s ,.,.urlcife 
de alakadar makamlardan sorup bildir- . "d'r ve ı ~ıııı 
diğimiz gibi - teeyyUt etmemigtir. Ne- ye B~ğazlann bekçı~ı ~kirniyeti bıl 
reden çıktıgwı hSla anla,ılamıyan bu ri~ Boğazlar üzerindekı lıa. "· 

:ı b' · ·h · ktedır.. lı11 vayet diln şehirde o kadar yay1lmrştır ır ımtı an geçırme =niO , 
azeteS e p 

ki herkes rastgeldiğine, hunu sormu~. HABER - Bulgar I! .. i,artt 
6
\J, 

lıatta tahtelbahiri görmek üzere Bos - yük bir hataya düştüğüııU sa1.cat 
tarafı f(I' 

tancıya kadar gidenler ve ters yüzü ıum yok: yazının her ğa•!Brr .11, 

geri dönenler bile olmuştur. şüncelerle dolu .. Türkiye s;,rı ae:f'.~. 
Bir taarruz daha paıruya görsün, bakın ° ıa bitir ııı1 'il 

Valencia, 24 (A.A.) - Castellondan den müsaadesiz kuş bile: uçJ a&'rı-1 
bildirildiğine göre sivil vali, milliyeti Umumi harbin Çanakkale ~i1.t' 0 

me!jhul bir deniz-altı gemisinin Burra - goapodin meslektaf pek ça 
ina limanında demirli bulunan iki tica- muşlar l 

~-=-~-----------ret gemisine birkaç mermi atmış oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Mermiler hedeflerine isabet etme -
miştir. Hiçbir haııar yoktur. Denizaltı 
gemisi, mermileri attıktan ıonra kay
bolmuştur. 

Bulgar gazetesinin neşriyatı 
Sofyada çıkan (Zora) gazetesi 2Z 

tarihli sayısında "Türkiye neden ecnebi 
denizaltı gemilerinin Boğazlarda gö -
rünmeane karşı hassatır?,, başlığı altm 
da şu başmakaleyi neıretmektedir: 

"Montrö konferansında Bulgarista -
nın da imıaladığı Boğazlar itilafı it~. 
Karadeniı: ve Çanakkale Boğadan bir 
nevi Türk nehri haline getirildi. Bugün 
Türkiycnin Boğaılardaki hukuku, Tu -
na nehrinin her iki sahilini tutan bir 
devletin hukukunun aynıdır. Onun için 
de Türk mahafili 'baıı c:cnebi denizaltı 
gemilerinin Boğazların önünde, içinde 
ve Marmara.da görünmesine karşı asa -
bileşmektedir. Çünkü Boğazlardan g~
çebilmek Türk makamatı huzurunda 
bütün formalitelerini icra ctmiı ticaret 
gemilerine taallük etmektedir. Bu ti • 

Ordumuzun 
misafirleri 

Dün sabah Büyükaday• giden aake
ri misafirlerimiz saat 16 da Adadan ha
reketle Floryaya uğramışlar ve oradan 
sahili takiben Köprüye dönerek Pera
palas oteline gitmitlerdir. 

Misafirler bu aabah aaat onda köp
rüye gelerek Şirketi Hayrlyenin tahsiı 
ettiği bir vapurla Boğaziçine gitınitler
dir. Vapur Rumeli ıahilini takiben Ru
melikavağlna kııdar gitmi§ ve ıonra dön 
milştür. Misafirler Tarabyaya çıknuılar 
ve öğle yemenlni Tarabya Tokatlıyan 

otelinde yemişleıldir. 
Misafirlerimizin bir kısmı bu ak

ıamki ekspresle memleketlerine hareket 
edeceklerdir. 

la göturülmilştür. 
Yapılan tahkikatta mütecavizin 

Çubukluda oturan Halil oğlu Mahmud 
olduğu ve dalgınlıkla açık bll'8.kılan 

kapıdan içeri girdiği anla§ılmıetır. 

Mahmut bu ııabah Üsküdar müddeiu. 
:mumtliğine verilmiftir. 

1ngi1 terede K 
bir casus ı.1111,e 

Veni tipte iki ta~J 
motUrU çaJıll aıeııı i~~ 

Uilc 11~ 
tngilterenin tayyare~ ıarıılc tc ıo' 

çok yeni bir inkişaf esetl O rfarC ti'~, 
•w• • lA-da iki ta) ttl~ 

ettıgı. y~pyenı p ~· .. . tAbor• .~· 
rü, gızlıce, muhterunın .. 1ar t Jill' 

cııU• • e"1 

dan çahnmııtır. Bunların telak1'1 r/ 
fından ~alındığı muhakkak l<İ.fleıcr ,r' 
yor. Çünkü bilhassa bU ~~ r jtetl 

• ldıeıC 
lmmıJ, laboratuvardakı 
el sürülmemiştir. 

Neş' esirıel<~s 
kavuşan fr~·""''~· 

(Ba§ ıarof• 1şıeriıJ 
rakıp, kahvelerini bıraklP• 
rakıp kalın seslerle: .., 

..... Merhabaaa! ıdsr a• 5tt 
• w .roeU ..Aeıt 

Dıye bagırırlarken. "' çitle.J"' ıııı1fll' 
ğaçlardan, damlardan ~er, ıc ı.lfi' 
leğenler, güvercinler, ııı.rırı' 1!~1,r• 
lar gibi eteklerini ve sıı~ '#~re f . ~-
rak "PnT! Pırr!'' edip ~00~ıı, ~ 
lar ve arkanızdan koşı.ı. 

larnlarlar: ı.~! ıııd~ 
-Meyhabaaa! Meyhıı.: tııf~tc)"' 
Bu ses Tra.kyan1n ~ ıdlr· 'f )-of• 

fışkıran neşenin meiodı5 bı;t~410f• 
jle eıır 1 

mn sığırları bu teınP0 nııı:Ü~ ~ıcı''' 
Trakyanm davarları bU ııllın şıt' 6~ 
yavrusuna sut veren an W1 d~tıi•' 
§ehirlinin çocuğunu u~;geıı~1).ert1 
ninnisi budur. ?ıfanikıı.~l)'i d 
Tunca, Meriç bu mel ~ 
Trakyayı sular. uıu11 )'ıııst-et ıY 

Bu ses Trakyalının ne ıı!tl~~~ 
lediğl ana. vatan eefka.ti d0ğ&Jl ~o6~~ 
laştığma inanmasınd~~.rtı11 tfıt ~ 
tin, meserretin ve gıu.... ~ıl~. 
dir. ~9b8' .. , fi ?Je)''' V' 

Meyha.ba Mehmet! ?J")-tı• 
Meyhaba Hüsmenelk! _,.ı 

]ı:;>. f 
mal ar! Meyhaba l{atçe ıı. ! ,J' 

M""'habaaat Meybrı~..Hiı' rl 
" NizaıP""-



~~şk ve macera ı omanı -

~ -8 ta ç ilı:ıı bu-:-.-.------------------------
~tıaın .. 1~ın pek farkına varamı- miş. onun dudaklanrldan çıkacak söz-

Nakleden: (Vl-NO) 

54 sene evvel bugün 

Bütün 
dünya 

-
Sinema merakhsı 
kızlarla yarım saat 

1 

I~ ı ır' ':ı 
• ~· •IYJI •• 

'tııı bir pi~· kutüphaneyi yerleştirirken leri dinliyordu. 
lt(&İıtıat ban'. eline geçti, Orada bütün Bir tereddüt anından sonra, ev sahi-
~~~ ~~h oluyordu. Dikkatli bakın bi, sözüne devam etti. Lakin bu cüm-
~ Oldu~ ırçok kısımlannın gayri mes leleri hayli üzülerek söylediği anlaşılı-

Bir adanın patlaması 
ile sarsıldı 

- Kat'lyyen §ekerim, Jan Cravford. Kalın 
licmlkli değildir. 

- Ne ? Ne?, Jan Cravford ince kemiklı 

ha! Ayol. Daha dUn slııemada gördült, ban. 
yo ııahneainde mayonun altından, klllı;a kc. 
miklerl tahta gibi 1'ırlamıgtı ••• 

- Evel, geliyorum, bir dakıka belt le , diye . 
cevap verdi. 

Bir iki dakika sonra, ufak tefek, iri yeşil 
gözUi, pek genç bir kız içeri g ir di ve, girrr 
girmez umumi bir alkışla karşılandı, Serap: 

- O- KUçlik hanım , bu ne güzellik . de•!'. 
Herkesin a rtistik noktasını bulup çıkar_ 

makta yekta TUrkln: 
latinj tu 

1 
ve kullanılmadığı nazarı yordu. 

b !lir ..;e betti. - Nermin hanım! Sizden her ne ka 

'-~ bUard on, bir sofa, bir küçük oda, dar pek memnunsam da maalesef bura-
~~ Oo~ . b "'ldaYdıl sı vardı. Bunlar, zemın da fazla tutamıyacağım. Bütün hüsnü 
b~ altı 0:1 ar. Demek ki, üst katta da niyetime rağmen burafdan ayrılmanız 
ruıi bil~ daha vardı ki, genç kız hiç lazım geliyor. 

au it }'Ordu. Genç kız yerinden sıçradı. Daha 
tty- tşif N . ı uya errnınde yalnız şu d<.iııün- fazla bir heyecan hareketi yapmasına 
~ ndırdı ~~ .. . . h( l\a dü ... nıunzevı hır patronun büyük bir irade aarfetmesi mani oldu. 
~tdan !ınuştü. Patron bütün bu var- Ağlamağa hazır bir şekilde: 

~•ti ıatif ad · ~ dUıun . e etmıyordu . Eğer o, - Beni aavmak mı istiyorsunuz? 
tr b' telı e · 1 · • f ' ' 11 'i . ır insan ' g enceyı, kalabalıgı se- - Eata UTU ah .... Fakat ... 
~illinde tn olsaydı. senenin her mev- Müphem bir harekette bulundu: 
lltrcı- evcut . kA . • H . ,.., ne ım anlardan ıstıfa!de e- - ayır. ıstemiyorum. Ancak bu-
~ ~u A~~Vkler, &afalar sürülebilirdi. na mecbur kalıyorum. İstemek ve mec-
\ı~ 'Potlar Yond gölü civarında, kışın bur kalmak ayn ayn şeylerdir, değil 

1 tdı. 'f,. 
1 Yapılabilirdi. Gölde ava çı- mi? 

ıır ,.zın d Urlu sp 
1 

a ne piknikler. nasıl tür- Sonra düşünceli c•:işünceli: 
~erit\· or ar olurdu. - Sizi evime alırken !bundan bir ta-

~a baıı~n~ gün, öğle yemeğiıjden kım mesuliyetlerin de doğacağını d-Uşün 
lll:ı~t tittiğ· ın ~zaklanna doğru gez- mcmşitim. • , 
l'ııl ~ordu. 1 v~kıt hep ayni şeyleri dü- Kız. sesi titriyerek: 
lıiı 11turı aonu'Bır korulukta yürüdü. Ko- - Ne gibi mesuliyet? 
~t o~1'lıYord sıklaşıyordu. Geçmek ka- Lakin bu suali işitmemiş gibi, ez:ber-
ıeı:~ti. Fakau. Belki biraz öteden ge- lenmiş bir ders okurcasına, Rüştü, de-

~"ltft itli . t Orada da daha fazla iler vam etti: 

· ~lttt b~ı olan bir de yüksek çit var-
lia ır de kT ~ Yttt ı ıtli kapıya rastla.:dı. 

Olt lotıra utderek geri döndü. Koruluk 

llıtı~~ccğinrrunı gibi tehlikeli bir yer 
~ 11Çi11 iht: bura~ kimsenin düşme-

°'duğu trnaı kı böyle bir çit yapıl· 
~"-k llU diişündü. 

~til ~b 
0 )\~ey, genç kıza, pazar günleri 
ıı-"" tceıı:in· .. 1 . . N • d., .... \' ı.._d 6 ı soy emıştı. ermın, 

"ti t '"ıut an ~ . 
~~tpe" stıfade ederek, civar-

.re gezın -
~ rı •lc;akt ~ge çıktı . Oraldan, 
\~ .. taru .akı konak, kuş bakışı 
\t11t~~ ~Uyordu. tşte t.er zaman 

:: . Çc, iıtc yatak oda&ı, işte 

\bç~ tıııbfu .. 
l'İlJ;:.. l'tıı ~ rı ote başında. hani c:u sık 

•ı e ç' • :s 
ri,, e.İııd .1t~n mania teşkil ettiği ye-

rtı e, ıkı • b " tlr~ ttrnkr ncı ır bahçe vardı . Bu-
tcı b· frrıırı "u. Halbuki ağaçlarının, 
tıı· •r }'er aziyetinden fevkalade gü-

ıı b Oldu -lıtbj Ura}' gu anlaşılıyordu. N er-
l'li a kirn · . . . . 

llfttnı tırlterı • senın gırmeyışının se-
~t tte b gız ve hazin sebeplere 
~tt ar iltad aşladı. Nazarları oraıda bir 

· ile 1
• 11 a .4, Çelenk Y.ır , ne. mermer .. ne bu-

llın hcaba, b .. ' hır şey göremiyordu. 
lt l\Uşt .. c.,ı, '.ra,,nı u ~.ey orada bir kadı-

~;:ı'•ti de ~1 g~mmüştü? .. Vaktiyle 
t11 ~ tdu? 'B llini:lı onun hayaliyle mi 
tıı~,1 Otaya bu:ası bir aşk cenneti olmuş 

Ilı ır y b w ll l'rıı isr a ancı ayagın basma-
u d'• 'Yordu 

~u uşun 1 . 
ı_ ~o \tu be ~e erle geri döndü. 
ltırı .,.rıuluy0~~ bahçede gördü. Bir uşak
'der e.:di ise du. Uzaktan nazikane se-

'ti t•hi gö
1
, .. e genç ktza f'.azla dikkat 

~ erit\: . Jnıncdi. 
tlc .. rı ıse o . 

~->'tr tozderı • nu, ılk defa olarak dik. 
11~;-0!'· Otu2 begcçirdi: Uzun boyluydu, 
-tır bdu. Oidd· §Yaşlarında kaidar görü
~1111,. aııılrk ifı ve soğuk çehresi ona bir 
\ ·• tlla ade · bııelt \>j gö 

1 
51 veriyordu. Nermin. 

tctc d~tı ziyadz er~~in derinliğinde hu-
ll!tii. e huzün hissederek hay 

~· ~01'1 ~ .y. .y. 
•ıı""_ ag1 ~ 
t ··11:tr(ı n "e bah . . 
il he 1t bırak • çesınm bazı yer1eri-

lıj }'e 1_ hgı · · t~a itar11 d ıçın , Nerminin Rüş-
ç ıt'• Uydu;; 11
1
• .. u11 zarf ı:>U merak ve alaka, 

- Sizden af dilerim, küçük hanım. 
Ben, artık civarımdakileri koruyacak. 
onlara bir zarar gelmemesini düşünecek 
bir yaşa gelmiş bulunuyorum .. 

Daha devam edecekti. Lakin gözleri 
Nerminin yüzüne çevrilip de onun ha
zin ve perişan halini görünce sustu 

- Kızım! Kapunın önünde tek başı 
nıza, tamamiyle metruk bir halde kal-• rruştınrz. Sizi, o akşam üzeri, meçhulün 
bütün tehlikelerine maruz bir şekilde 
bırakamazdım. Sizi birkaç saatlik evime 

kabul ettim. 

Nermin göz yaıJarrnı tutarak: 

- Te!ekkür cıderim. Bana karşı ilk 
insaniyetinizi, o gün göstermi!tİniz. 

- Yaptığnn şey gayet tabii idi. 
Hangi insan, bir kadının açlıktan ve SO· 

ğuktan, gece yanlan, kapısınm önünlde 
ölmesine razı ol.ahili. Hüli.aa, sizi, erte
si sabah geldiğiniz yere yollamak niye
tiyle o gece alıkoydum . Lakin ertesi 

günde, gençliğiniz, perişan haliniz, bel
ki de gözlerimin içine bakarak. çocuk 
heyecaniyle gı:.iJümsemeniz ve beni yu
muşatmağa uğraşmanız o karartmama-

ni oldu: Size "burada kalınız t,. dedim. 
Merhametten maraz hasıl olurmuş. Size 
faydalı olmak isterken zarar verdim. 
Bundan ldolayı şimdi müteessirim. 

Nermin. hararetle ve samimiyetle: 
- Ukin efendim. Siz bana hiç bir 

fenalık yapmış değilsiniz. 

Erkek. ba~ını teessürle u11adı: 
- Hayır, evladım. Fenalık yaptım 

ama. siz bunu anhyamıyorsunuz. 
Tekrar durdu. 

Gözlerini pencereden dı§arıya çevir 
di. Orada geçen bazı hadi&eler kendisi
ni alaka:iar ediyormuş gibi baktt. baktl. 
Halbuki hakikatte dımağından bir taı.. 

kım elim öüşünceler geçiyordu .. . 
(Dcı•amt var) 

Dr. Hafız Cema1 
U>Kl'IAN n.,;K™ 

Dahiliy~ Mütehau•., 

Hava dalgaları, 35 saatte 
dünyayı devrcttiier 

Bu devir üç defa 
tekı aı landı ve 

barometı eleı düştü 

Sarışın TUrkln, kendisine yapılmış tab . 
kirle k&r§ılB.§mıo gibi yetJnden fırlayarak: 

- Rica edcrlm, kendine gel Serap! dedi. - B~n demez miyim, sen bu tuvaletten 
şa§ma. saçlannı her taraftan yukarı do.$ı; T' ı 
topladın mı, Ca terln Hepbum 'ın e:ıi oıu_ 

yorsun. Sinemadaki, .Meri ~tvartla karşı 

1883 yılı 2~ ağustos ı;ünü :>t sene evvel 
bugün "Fen tarihinde ml.ııll ı;ôrUlmemiş., bir 
ba.diac vukun geldi. 

Benim. ten tarihini a•Almdar ; den hAdise. 
nln mahiyeti hakkında hiçbir fikrim yoktur. 

Niçin oldu? 

Hakikaten daha evvelleri, d ilnya kurula . 
lrdanberl böyle blr hAdlse olmamı"' mıdır? 

Bunları da bilmiyorum. Bildiğim bir ~ey 
varsa, o da bu hl'ı.discnln •'fen tarihinde görUI 
memlı;ı.. olmasının fen tarihlerine g-eçmlş 
olması ve bugi.ln bu hldlsenln tam M Uncu 
yıldönümUne girmiş olduğumuzdur. 

HMiseyl, fen kltaplannm kaydettiği şekli 
de aynen yazıyorum : 

1883 yılı 2:5 ağustos gUnl!, Cava ile Somat 
ra arB.'lmdııki Sond adalarından Krakatova 
adasında mUthlı, bir yanardağ patladı.Fakat 
bu patlayış hiçbir ynnardağın patıayışma 
benzemiyordu. Ne sarsıntısı, ne de tePiri iti. 

barlle. 
Tabiatın bu AleU öyle bir tablt tesir ya. 

rattı ki, aeyyarP.mlrJ kapladı ve sarsıntısı 

hava boşlıı~nu Uç defa dolaştı • 
Hava tabakalarında husule ı:-ellrdiı'ti ı:ar. 

smtı Parlsten geçtiği zaman rasathanenin 
barometrelerlnl iki mlllmetredcn ziyade dU. 
şürdU. Barometre bunu tesblt edince gayri
tabiilik anlaşıldı. Fakat sebebi bilinmiyordu. 

Bu, yanardağın paUanıasmdan tam on aant 
sonra \"Ukubuluyordu. Hava dalgalan lhtlza 
zı ancak bu kadar mUddet içinde getlremlş_ 
lerdl.Sesln ve hava dalgalarının boşlukta. ka 
tedeceği mesafenin mUddetl malQmdu. Bu 
gibi hA.va sarsıntılarının suratı saatte 1180, 

kilometre. saniyede 328 metredir. 
İlk earsmtının prktan b&§la-

yan kısmı, HlndLstan, Arabistan, İran, Tür

kiye ve Avusturya Uzcrinden J;>arise gelmi§U. 
Garp lstıkameUnde hareket eden sarsıntı da 

büyUk Okyanusu. Amerikayı, Atla.a deniZlnl 
geçerek paUayı§tan on dört aaat 30 dakika 
sonra Parlse geldi. 

Bu dalgalar, otuz be§ saat zarfında bUtUn 
dilnyayı dolqmış oluyorlardı. 

Hldhıenln da.ha mUhlm tara.fı vardır. Hava 
dalgaları otuz be~ sa.at içlnde bUtUn dünyayı 
dolaşarak uğradıkları yerdeki barometreleri 
dUşUrdükten sonra durmadı. Dalgalar, ikinci 
ve UçUncU defa olmak Uzere dünyayı Uç defa 
devretti ve bu dalga her defasında gene 
l:>aT'ometreler tızerlnde tesirini gösterdi.,, 

İ§le fen tarihinde e~ bulunmayruı ve 54 

ı;ene evvel vuku bulan hAdise •• Bu aarsmtmm 
bu kad!lr şiddetli oluşunun sebebi neydi? 
Fen mevcut malCmaUarla bunu izah ediyor. 
Fakat patlama haber ı:ermedcn J;"eliyor. İh
tiyar dünya kimbillr daha neler görecek. 

Niyazi Ahmet 

MUretttplerln 
vapur gezintisi 

'•Türk Mürettipler Cemiyeti,, hası
latı tamamen mürettiplerin malul, ihti
yar ve hastalarının tedavilerine medar 

olmak üzere bir vapur gezintisi tertip 
etmiştir. Tenezzüh 28 ağustos cumarte
si günü saat dörttedir. Şirketi Hayriye
nin 68 numaralı vapuru köprüden da
vetlilerini alarak Adalara hareket ede· 
cck ve oradan Kavaklara kadar uzaya
cak olan bu gezintinin fevkalade olması 
için her türlü tertibat alınmıştır. 

Ben Jan tiplndeyim d iye mi bu düşmanlık• 
ayıptır! 

Serabın siyah gi:ızlerl, mUstehzl bir ifa. 
deyle parladı . ı l ;arşıyayım 7.annedlyorum. Bravo 

- Allah! Allah! dedi. Jan Cravforda ben . 
;:emek te nereden ı;ıktı! lyiki evnlki gUn 
Milton suratlı bir adam sana Jan demiş. O. 
nun hususiyetini te§kil eden, akı çok koc11.
man gözleri, kendine mahsus ağzı sende var ı 

mı? Hem bir kişinin sözUne inanılır mı hiç 
Herkes ııöylemell ki ... 

hoşuma gittin .. dedi . 
Bu benzeylşe hepsi iştirak etU. Meri 

Stvart pürneşe : 

- lstediflnLı nedir? diye sordu. 
Genç kızlar, onun Caterin Hepbum'lu~. 

karşısında n" istediklerini unutrnuolard1. 
Birden in<; hesabını hat.ırlaymca. Serap pUr. 

Asabt TUrklln, gerabrn sö?.linU 
bırakarak : 

- Evet, dedi. Bak, senin Clodet Colbert! 
benzediğinde herkes müttefik ama, öyle 
çirkin bir artiste benzlyecf'!t'ime, hlr kişi ba. 
na Jan dese yetişir. 

Bu mllnakaşaya ı11tırak etmemi§ olan Necil 

- Vallahi lklnlz de çocuksunuz, dedi. Ar. 
tıstıere benzemekle ne kazanacaksınız? Her 

kes kendi kendisine benzemeli. Başkamım 

mukallidi olmak şahsiyet.Bizlik delil midir? 
TUrUn: 
- Sen sua Necil! dedi. Sana bu ukalalık, 

hlı;blr tipik artiste benumek kabillyetlnd~ 

otmayı~ından ileri geliyor. Sende bir GalHy 
~orley ı;ehreal var. Ne kadar uı:traşaan tipik 
oıamazsm! 

Sonra Seraba dönerek: 
- Sen dUn, benl görseydın, dedi . .Menekıe 

rengi tayyörle, Beyoğlundan geçerken val
lahi, herkesin bakmaktan gözü çıktı •. DUn 
şayanthayret derecede Jana benziyordum .. 

Serap kendinden eıntn. yeni ldet edindiği 
nazlı blr acale cevap verdi. 

- Benekli robuınla, kenarları kalktk ı•P
kamla yaptığım ıUluleyl, sen ömründe gör -
memltlndir. Beni görmek için otomobiller 
bile duruyordu. Hani Cla.rk dediğimiz Gal11.
tasaraylı var ya! O bile bana Jan dedi. 

Bu söze, odada bulunanların hepal birden 

hayret ettiler. 
- A! .. Jan aarııın. sen eamerain nasıl o. 

tur'! 
Serap gene karıısındaklleri sinirlendiren 

bir tavırla: 
- Bilmem artık, dedi. Alnım, katlarımm 

~ekllnt . gözlerim, bira& da ağmn benziyor_ 
mU§. Doğnısunu iıtenenlz bu aözU yalnız 

cıark değil, berberim, bazı arkadaşlanm 

hattA, nişanlının ve sokakta tendUt ettiğim 
ıırtist meraklısı, zevk sahibi gençler bile be

ni görünce gayri ihtıyart, Jan dlyorıar, ben 
ne yapayım .. 

Odadakilerin hepsi ainlrlenmlşlerdl . )lı!llna.. 

kaşa uzuyor, en hasa•• noktaya temas et. 
Uği için, !azla heyecanlı oluyordu. 

Endaınlyle mağrur, fakat daima mütevazi 
görUnmefe çalışan Perizat artık dayanama
dı. 

- Canım, insan her söylenllen şeye inL 
nır mı'! Ben ki ldrnseyc benzemek iddiasın. 
da değilim ve benzemem. Geçenlerde, AJlını 

beyler, duvardaki reamlDıl, Greta Garbonun 
bir fotofrarı zannetmişler de ancak, yalda, 
tıklan zaman. ben olduğumu anla.yatıilml1'

ler, hem de bütUn aile birden. Ben ağzı:nı 
açıp bir tek kelime söyledim mi? 

TUrkln bir tUrlU sükOn bulmuyordu. 

- Pektı.l~. de<ll. Sade çehre hususund~ 
benzerllk kA.!i değil, vUcutıarm da benzeme. 

sl ııı.zım. 
Perizat yerinden fırlıyarak: 
- Geçen gün aldığ-ım bir sinema mecmu. 

asınrla, en güzel vücut öl<;Ulerl vardı gidip 
onu getireyim de ölçüşelim. dedi. 

Bir dakika sonra, masanın Uzerindeki mec 
muaya sarı, kumral , siyah başlar ~Pllı.şla f'

Aıldl. Fakat. bUyUk bir inkisar ile d >~rulmA... 
lan bir ol<tn. ÇünkU, ölçUler inç. Yani 1ngL 
liz öl<;llsilydU. Şimdi ne yapmalı? lnı; hesa. 
bına hiçbirisinin aklı el'miyordu. Gene TUr. 

teı !ş : 
- Aman Sevincim, cedl. gen elbette ınç 

he~abını bilirsin, bize söyle. 

Sevinı; : 
- Ayol ben ne bileyim, terzi olacak değt. 

Jim ki, derse b&§lar b&§laınaz, inç hesabınA 
kalkışayım, diye cevap verdi. 
şimdi odadakilerin hepsi, ikl 11enede, bir 

lnı; he5abını lSğrenememıı olaıı , zavallı Se
vince. dllnyanm en mUhlm şeyini ihmal et
miş bir biçare gibi bakıyorlardı .. Dudaklar. 
dil mUı.tehzi birer t ebeliSÜm dolaştı. gevinc: 

sinlrlenmi§ti : 
- o kadar meraklı iseniz. gidin oğrenln. 

dedi. Sizinle uğraıacak vaktim yok. Sinema. 
ya gidiyorum. 

Sinema sözU hepsini yerinden fırlattı. 
Az daha kendileri, en mUhlm §eyi unutacak. 
ıardı. Şaka dt'J-11. bugUn Clarkın bir oyunu 

var. 
Sinema ve yıldız meraklısı kızlar, 11.yn& 

ka~ısında ufak blrer retQ§ten ıronra. k endi. 

lerlne yeni bir mUnakaşa zemlnl tıksracak 
olan. meşhur oyunu aeyretmeğe koştular. 

LE)IAN KARAMANOöLU 

Şikayetler, temenniler: 

Açıkta akan 
lağımlar 

Kasımpaşalıların bir 
derdi de çöpçülerin 

seyrek uğramalarıdır 
Kasımpapda Hacı Hüsrev mahalle· 

sinde oturan okuyucularnnılklan H. 

Taşkıran bize yolladığı bir mektup • 

da oturduğu semtin pisliğinden bahse

derek diyor ki: 
"Mahallemize ancak ayda iki dda 

çöpçü uğradığı için herkes çöplerini so-

kak ortasına dökı:iyor. Çöp kokusundan 
geçilmiyor. Buralda tifo olmaz 
da ne olur? Bundan başka Kasım-
pap ana caddetinin üıt kısmının kaldı
rımları da bir hayli zaman geçtiği halde 

hali tamamlanmadı. Sonra gene beton 
bir kısrm da tamamlanmamı§tır. Altın-

dan lağım suları akan bu derenin bir 
kısmının üstıU açık duruyor. Bu daha ne 
zamana kadar böyle açıkta akacak?,. 

Okuyucumuz şikayetinde çok hak
lıdı r. Alak!jarlann bu mahalleye nazarı 

dikkatlerini çekeriz. 

Yeni neşriyat 

'fankıola salkım 
Hikayeci arkadaşımız Bekir Sıtkı, 

son yazdığı h ikayeleri bir araya top. 
lıyarak yukardaki isimle. güzel bir 
cild halinde neşretti. Kitapta 14 hika-

Ilı r ı.u •nda . . 
l ıı 0~1 .. n oliı son h~ddını buldu. 
Qı. g il b Cdcrı . " d,, •onu y sonra. Kerımpaşa-
t~• ""er anın w "''ltı:ı 111 Bebcb· .a Çagırttı . Genç kız, 

Paurda.n tmşkıı gllnlerde ögledeD aonn 
'aat ı 2.~ tıuı f\ yıı. I kadıı.r l•t.aııbuld• Oivcı 
volunt1" ı 1041 f'lumıtrllh huıııuıd keblnesfnd~ 

Tonton 
anıca 

ktı.n : 
- nurun. durun. dedi. Bu ölçUyti muhak _ 

}(al< Sevine: bilir. tki ıenedır ingiliz: .,ye c::ı . 
lıı~ıvor. Şimdi ıı;olıak kaptı.mm lıac-.nclığıııı 
işittim. muhakkıık denizden dönmilştUr. 

ye vardır: Talkınla Salkım, Hayırsız 

evliı.t, Düşmez kalkmaz bir Allah , İki 
hasta, Haciz. Babamm intikamı, Borç. 

lu . Karikatür, Fahişe, Uyku ilacı, 
Şaka, Nine, Unvan düşkünü. Avcı 

hattı gibi biribirinden güzel hikayeler. 
Bekir Sıtkının kitabını okuyucularımı. 
za hararetle tavsiye ederiz. 

bil"" ını ke t' d' ·· .. ~u -uaaına b' s ıreme ıgı ıçın. . ....._ 6İi, İyj bir ır~.z tereddütle girdi. 
t11ıt turu YUzlc : 

trdi nuz ı . 
t'llc · • dıyc bir iskemle 

}'~tı at hali 
l'ltı. ttıa~. Pek cidd" d' .. "td <>Inın .. ıy ı. Kendısı 

\J Ot k' ' · c 1 tarafındak. k lt -' ı.. ı o uga 
)tt <ı er 
tıı tile leyden 

tcı... llınun ola evvel, fişinizden ga-
~t "IJti" . Uğu . .. h ~Sl .rttırıj h' mu sıze soylemek 

ı.ı.. adı. ,.., ıssediyorum t d' . .. 
• 111 rıln'ı· - ıye so-
.. 'rıcaıc b ,_1! bir erkek katip de 

t er~~ u ıtada 
t\t1tıa..""ll, haf'f r yapabilirdi. 
~. "\lr 1 bi t )e, 1tu etti. Söz" r baş işaretiyle 
t dair Cilllt ve h un arkası ne gelecek 

il 'lırıi•t' cyccanlı yfü•:inü erke· 
:ı ı D" · ort kulak kesil-

hastalRrını kabul et1er. ~arı. cumartl'ııl gt1D 

ıert ubah "ll.ı\-1 :.!" patler1 na kiki fukaraya 

mahsustur. Muayenehane \ft e• telefon · 
ooıı :uo1a1al >111~1>1 'l!O&ıı 

IHI a yv aı ını aı 'lt 
IQ)ahçesDın<dle 

memlUJır 

Ve. otıırı1uğıı yerden, tiz bir ~,,ı;le : 
- gı!vlnç ! ~!!vinç! dl:VP. hal!'ırdı . 

Karşıld odadan, kuntralto hir ı;e~ : Herman ve Dorothe 
Almanlann bUyllk şairi Goethe'nln "Her_ 

mann ve Dorothce.. adlı de.ııtanı bay Feyzt 
önen tarafından gilzel bir tUrkçe ile tereU
me edilmiş, yeni kitapçı tarafından ne§redll
mlştır. :Fiyıı.tı 40 kuruştur. 

ZAYi - Mührümü zayi ettiğimden 
yenisini çıkardım . Eskisinin hükmü 

yoktur. 
ADRES: Abdurrahman Özüren, 

Mahmutpaşa Tarakçılar, Abut Ef. han, 

No. 40 - 41 diki§Çİ Abdürrahman Öz:· 
üren. 



son Güreş turnuvasının 
müsabakaları 

DUn gece yapılan karşılaşmalarda Yaşar, Adnan ve Mustafa 
ecoebt rakiplerini sayı hesablle yendiler 

Çoban da Samsunlu Ahmede galip gelpi 

Bursa atletizıtl 
birincilikleri ka· 

intizam içinde yapılan müsab~ ri 
larda Acar idman klübü gerıÇ t r 
büyük muvaf f akiyet kazan,.~.' a 

Bursa 22 ağustos (Buraadakl arkadaşım ı~\ 3 - Salih tA. l.l U,4S 

Festival komitesinin tertip ettiği gü- ı 
reı turnuvasının son karşılaşmaları dün 
gece Taksim stadında yapıldı. Saat do- 1 
kuz buçukta başlıyan bu müsabakalar
dan evvel Balkan seçmelerine de devam 
edildi. 

Ahmet - Hasan Tahsin 
İlk olarak Ankaralı Ahmetle Hasın 

Tahsin güreşmiş, on beş dakikada Ha
san Tahsin puvan hesabiyle galip gel
mi§tir. 

Yusuf Aslan - Nezir 
Yusuf Aslan ile Nezirin güreşi çok 

güzel o1clu. Yusuf Aslan altr dakika 
da tuıla galip geldi. 

izzet - Talip 
Kaaımpaşa klübünden İzzet ile Gü

neıli Talip güreıtiler. On beş dakikada 
!ı:zet puvan hesabiyle galip ge1cli. 

Mehmet Ali - AıikaraJı Hüseyin 
Güne§ klübünd<"n Mehmet Ali ile An 

karalı Hüseyinin güreşleri çok çetin 
oldu. Bir ara Hüseyin Mehmet Aliyi 
Saltoya alıp atarken kendisinin sırtı 

Y,ere geldi. 
Fakat iyice görülmediğinden sayıl • 

madı Birinci devrede ikisi berabere 
kaldılar. Kura çekildi Ankaralı Hüse -
yin alta dü§tÜ. Mehmet Ali üstte çok 
iyi çalışıyor. İkinci dakikada Hüseyin 
altta olmasına rağmen birdenbire Meh 
met Alinin kafasım kaptı, çevirdi. Ve 
güzel bir tuşla Mehmet Alinin sırtını 
yere getirdi. 

Mustafa - Kadye 
Bu mühim müsabakanın ilk iki daki

kası pehlivanlann ayakta biribirlerini 
kapmağa çalışmalariyle geçti. İkinci 
dakikada Mustafanın hamlesiyle ikisi 
birden yere yuvarlandılar fakat min -
der dışına .. Beşinci dakikada yine Mus
tafa bir 'bel kaptı, bu defada minder oı
§Dla fırladılar. 

Yedinci dakikada rakibinin üstüne 
ani bir hamle yapan Mustafa Kadiyeyi 
ringin kenarına yuvarladı. Bun-dan 
sora müsabaka sertleşti. 

İlk kısım hakemlerin berabere kara -
riyle bitti. Kur'a neticesinde ikinci 
kısma Ka.dye altta olarak başlandı. 

Mustafa bir iki salto tecrübesi yaptı .. 
Fakat muvaffak olamadı. 

İkinci üç dakikada Mustafa altta idi; 
Kadye de bir şey yapamryordu. Son 
krsım ayakta başladı, her ikisi de yor
gun oldukların.dan müsabaka durgun 
oluyordu. 

Mustafa bel kaparak bir şeyler yap
mak istiyor. Kadyenin ise kafa kapmak 
arzusunda olduğu belli. Fakat ikisi de 
muvaffak olamıyorlar. Yirmi dakika 
sonra Mustafa sayı hesabiyle galip gel
miş oldu. 

Şevki - Neo 
Sür'atli başlıyan müsabakanrn :t'< 

dakikasında Neo bir kafa kolla Şevkivi 
~lta .düşürdü. Şevki güzel bir köprti ile 
kendini kurtarm1!< kin bir hayli uğnş 
tıysa rl~ 2 d~ki~a 18 saniyede sırtı ye
re geldi. 

Yaşar - Ker kenPn 
Bu güreş ayakta pehlivanların biı i -

birler:ni savurmaları ve itişmeleriy1e 

geçiyordu. 
Devre böylece bitti. Hakemler bu 

devrede pehlivanların müsavi bir gi.l
reş yaptıklarına karar verdiler. tik 
üç dakikada Finlandiyalı yerde idi: Y:ı
şar b'r iki salto yaptı, hele birisinde 
rak:bini yere atmak üzere iken Finlaıı
diyalı favul yap:ırak kurtuldu. İkinci. 
üç cakika:::Ja Yaşar altta, kendini iyi 
müda"aa ed'yor. Kerkenen de hir şey 
yıı.nam•yor. 

Son k•s?m: 1ti~me devam ediyor•hı. 
2 dakika tamam olduğu zaman Yaş:ır 
hükmen nlio !!eldi. 

Yaşar ile Kerkenen müsabakası yapı
lırken kenarda sera bekliyen pehlivan -
!ardan Nistrum, Neyman ve Çoban 
Mehmet stadyomun bir kapısından ö
bürüne kadar bir koşu yaptılar. 

Çoban Mehmet büyükçe bir farkla 
bu koşuda da rakiplerini mağlup etti ·:e 
uzun uzun alkışlan.dı . 

Adnan - Nortling 
Dünya UÇ'ilncüsü Finlandiyalı pehli

vanla Adnan çetin bir müsabaka yaptı
lar. Evvelki güreşlerde her iki rakibini 
2-3 dakikada tuşla mağltip etmiş olan 
Nortling bu defa Adnan karıısında .J!r 
şey yapamıyordu. tllc devre berabere 
neticelendi. 

İkinci kısmın ilk üç dakikasına Ad -
nan altta olarak başlandı; güzel bir 
müdafaa oyunu yapan Türk güreşçisi 
bu kısmı muvaffakıyetle bitirdi. 

İkinci üç dakika: Adnan üstte çok iyi 
çalışıyordu. Fakat netice alamıyor. Ra
kibini yalnız ezmekte devam ediyor -
du. 

Son devre ayakta çok çetin olmakta 
idi. Galebeyi temin için her ikisi de şid 
detli hücumlar yapıyorlardı. Yirmi da 
kika tuşsuz geçti: neticede müttefikan 

ve sayı hesabiyle Adnan galip geldi. 

Çoban Mehmet - Somsunlu 
Bu güreş serbest olarak yapıldı. Her 

iki gürctÇi de sert bir müsabaka yaptı
lar. Birinci kısım sonunda her ikisi 
ne de bu ba§in oyunları yüzünde birer 
ihtar verildi ve kısmı sonunda Çoban 
galip vaziyette idi. 

İkinci devrede daha atılgan güreşen 
Çoban Mehmet, rakibi bir hayli hırpa
ladı, birden yere vurdu, 15 dakika ta -
mam olduğu vakit Samsunlu Ahmet sa 
yı hesabiyle yenilmişti. 

Neyman - Nistrum 
Ağır vücutlarına rağmen çok güzel 

bir güre~ yaptılar, birinci dakika sonun 
da biribirlerinin bellerini kavrryan peh
livanların ikisi birden yere yuvarlandı
lar bu esnada Nitsrum bir tuş tehlike
si atlattı, sırtı yere gelmişti fakat çok 
çabuk döndü, hakem göremedi. Bircız 
sonra Ncyman tehlikeli bir vaziyete 
düştü. 

Yüz kiloyu aşa vücudiyle mükemmel 
bir köprü kurmağa muvaffak olarak 

t<.;ER1DE: r 
• Devlet Demiryollan idaresi _ mevsim 

geçUğt için • Adapazarı gezinti trenlerini 
kaldırmıştır. 

• Askert liselere şimdiye kadar sivil lise. 
terde ikmale kalan talebeler almmamaktn 

idi. Bu sene ilk defa olarak bu taleheden k 

bir k111mmm alınmasına karar verilmiştir. 

Maamaflh bu talebenin ikmallerini buluun 
duktarı sivil liselerde vermeleri şart olara!< 
konulmak tadır. 

• StaUstlk umum mUdürlUğU hesabına sta 

tistlk tahsili için A vrupaya göndı>rllecek 

genc;lerin imtihanları çarşamba günü yapıla 

caktır. İmtihan Ankarada statıstik umum 

müdilrlUğü ve tstanbulda Kültür dlrektörltL 
ğUnde olacaktır. 

• Adliye Veklletl hukuk ve ceza işlerinde 
ihtlsıı..s kesbetmek Uzere bu sene dört genci 

A vrupanın muhtelif memleketlerine ~önder. 

meğe karar vermiştir. Üniversite mezı.ınıarr 

nraıımdan seçilecek bu gençler için Ankara 

ve btanbul hukuk fakU~tP.lerinde bir imtihan 

yapılacaktır. tmtıhR.nın günU olarak yedi bl. 

tinci te~rln sPçitmlştir. 

• Nafia Vekilimiz Ali ÇeUnkaya dtln 111.k-

şam Ankaraya hareket etmiştir. 
• 30 Ağustos bayramı J>rogrammı hazırt:ı. 

bundan da kurtuldu. Müsabakanın ikin 

ci dakikasında Nistrumun boynu sakat

ladığmdan müsabakayı terketti. Bu 

suretle N eyman galip gelmiş o1clu. 

Neo - Kadye 
Sıra, günün en ehemmiyetli müsaba

bakalarmdan birine gelmişti. Yarı ağır 

da düyanm en kuvvetli 

karşılaşacaklardı. 

iki güreşçisi 

Neo ringe çıktı, rakibini bekledi, '.a
kat daha bir saat evvel Mustafa ile ~ok 

.!etin bir müsabaka yaparak yorulmuş 

ola Kadye ortaya çıkmdığrndn Neo hük 

men galip addedildi. 

• 
Bu suretle müsabakalar sona ermiş -

ti. Festival komitesi güreşlere iştirak 

eden c<:nebi pehlivanlarla federasyona 

hatrra olmak üzere birer kupa hediye 

etti. 

Kupalar güreşçilere verilirken Türki 

ye güreş federasyonu reisi Ahmet Fet-

geri kısa bir nutuk söyliyerek, "bize bir 

çok oyunlar göstermiş, pehlivanlarımt-

zm bilgisini arttırmağa yardım etmiş 

olan dünya yıldızlarıa,. teşekkür etti. 
O. M. Kutnak 

Beni gene o gazetecinin ilstiine 
at da, aleyhimde yazmak ne dern.ekmiş 
anlasın! 

mak Uzere dün kolorduda bir komisyon top 

lanmıştır. f 
• lktısat Vekili CelA.l Bayar dün geceyi 

lpar kotraslle GelibOluda geçirmiş V\' 1:1abllh 
leyin Teklrdağına hareket etmiştir. 

• Ordu terfi listesi cumlıurrf'isinln tasdi
kına arzedilmck Uzere şehrimize gelmiştir. 

• Şehircilik mütehassısı f'rost eytuı başm 
da memleketine gidC'cck ,.e mart lf1llılasımı 
ı,adar kaldıktan sonra dönecektir. Prost diirı 
imar pl!nına ait projeyi belediyPye tevvdi 

ı>tmlştlr. 

• Balkan festivali milnasebelile şehrimit. ' 
gelen heyetler diln merasimle flbideye Çelenk 

koymuşlardır. 

111-~'tl ......... ,.,_ ... _ 
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ÇARŞAMBA 

AGUSTOS - 1937 
Hicri: 1356 _ cemaziyellhır 18 

Gum·,in doğtı'!IU Güneşin batı,, 
5,19 18,5:) 

Vakit Sabah Öğle !kindi ı.kşam Yatar Imsıs.t. 

3,•s 12,16 16.01 18,55 20,35 3,ao 

dan) - Bugün sabahtan başlayan Bursa YÜKSEK ATLAMA: 
mıntakası atletzım birıncllıkleri vali muavüıl ı - Ramazan (A. 1.) l . :ı9 
Edibin de dahil olduğu Uç binden fa.zla biri 2 - Hakkı (A. t..) l .55 

seyirci kalabalığı önünde çok bUyUk bir in- 3 - Murad (A. t.l ı.:ıo 
tizam içinde yapıldı. SIRIKLA ATLAMA: 

Merasime §Chlr bandosunun bir yUrüyü~ 1- Kadri (A. !.) 2.s9 
"-5 

2 - Muııtafa (A. 1.) -·' marşile başlandı, önde Türk bayrağı, onu 
takiben de ıruntaka bayrağı olduğu hR.lde 
mUsabakalara iştirak eden atletler bir resmi 
geçit yaptılar; İlltiklA.l marşı dinlendi ,.e 
bunları mUteakip mU.sabakalarR. başlanıldı. 

Alman teknik dereceler şunlardır: 
110 MANİALI 

1 - Kadri ( (Acar idman J 18.9 
2 - Hakkı (Acar idman) 21,9 

100 METRE: 
Bu mU.sııbakaya Nazmi tstanbulda milli 

takım kampında oldu~ için gidememişti ne. 
tJcede: 

ı -- Alledclin (A. t.J 11,9 
2 - Ziya (A. t.) 12,1 
3 - Şemsi 
200 METRE: 

1 - Alleddin (A. 1.) 2U 
2 - Ziya 
3 - Şemırl 

400 METRE: 
1 - Hakkı (A. İ.) 117,. 
2 - Şahap (A. 1.) 119,7 
3 - Şeref. 

Bu mUııabakaya da !stanbulda 
lbrablm girememlşU. Müsabıklar 
en ziyade göze çarpan Şii.haptı. 

bulunan 
arasında 

400 MANİALI: 
1 - Kadri (A. !.) 1,6,1 
800 METRE: 
1 - Mustafa (A. !.) 2,17,1 
2 - Hamdi (Muradiye) 
3 - 'hzet -0,lura.djye) .• 

1500 METRE: 
1 - Sala.haddin (Duraçor) 
2 - Osman (A. İ.) 5,5,3 

3 - HUsnU (A. İ.) 
5000 METRE: 
ı - Osman (A. İ.) 18,50,2 
2 - Fethl (Muradiye) .. 

4,54 

Bu yarışa giren 3 atlcttten biri mUrıabakıı. 
yı yanda bıraktı. 

4X100 BAYRAK: 
Üç takımın iştirak ettiği bu mUsabakR.da . 
Acar İdman 47,9 ile btrincci, yine Acar ld. 

man B takımı ikinci olmuştur. 
ÜçUncU Durasporlular idi. 
4 X •100 BAYRAK: 
Acar idman ekibi 4,22,l 
OLİMPİYAT BAYRAK: 
Acar idman ekibi 4,18.9 
NZUN ATLAMA: 
1 - Ramazan IA. İ.} 6,20 metre 
2 -- Şemsi ( A. İ.) 6_ metre 
3 - Z!yR. < A. 1.) 5,90 metre 
ÜÇ ADIM: 
1 - RamazM (A. İ.l n ,g4 metre 
2 - Şeıruı! (A. t.l 11,72 metre 

• Avukat Halil Yaver isminde 
"Türkiye nereye gidiyorsun ? ,, ismi 
nc-şrcttığl kitap top!attmlmıştır. 

birinin 
altında 

• tl<inci noter hakkında yapılan tahkikat 

bitmiştir. BugUn evrak sorgu hakimliğine 

vertlec~kU r. 

~ 8'\kırltöy, Yeşilköy ve Floryaya hava 
ı:azı götürU'ecek ve bunun lr;in 250,000 lira 
ı:ıarfolunacakttr. 

• Son 24 saat zarfında §ehrimlzde Uç tifo 
vakası görülmUştUr. 

OJŞARIDA 

• Arnavutluk hUkflmetinin Birleşik Ame. 
rllta, Yunanistan ve !talyadan başka btitUn 

diğer devletlerle ticari mUbadeleyl kesti~! 

haber verilmektedir. 

• A iman bUyUk manevralar sahaı;ı olan 
Gclle yakınında bir infllAk olmuş ve 12 kişi 

DİSK ATMA: S .ıo 
1 - SalA.haddin (A.· t .l 3 ' 
2 - KAzım ( A. t.> :H.90 

3 - AIA.eddln (A. t.ı 23·
9

• rS' 
1 ı;ıı 

GÜLLE: ıı.17 ()'ell 
1 - Salı\haddin (A. 1.) 

rı.-koru ı. 

2 - Kuım (A. t. ı 9,65 

3 - Ertuğrul (A. İ.) 7·
99 

C!R!D: 
1 - Hamdi (A. t.) 43,0:l 

1 
~ /.(Sf 

2 - Sabahaddin (J..· 1l ' ' 0,.1ut111 ~' 
MUM.bakalar ııonunda 135 :par 9 pııç!ll',c 

İdman yurdu birinci. oura.ı •411ıa U 
ilı lnci, Muradlyeapor da 7 pU" Jı°' 
olmuşlardır. ıarıJırı&~ 

Vali muaVinl Edip mıntat<s ·erııtlştlf· ııof.' 
1 ıa.rıı. ' tt •· T'Ulan kuyapı Acar,ı1por u J3U~ ıJ:'.,. 

Bütün bu karşılaşmıı.lard& auet Sll~!'("K 
nu kırma~a muuvaffak 01411 rsllda fi~ 

·e sn cı 
cın ile, A carsoprlulart " ıdsJl\ll 
sopreulıı.r yetiştiren emektar tııl 
tebrik etmek bir vazifedir. f.U oıı 

---------R:-eceP rti 
Pire muht~,,ı 

Cumartesi gil 1~1111 
Galatasaıay - B~l/lıf 
Pazara Feneı - ıe 

ınuhtelitleı i 
kaı şılaşa~~~~:; 

Festival kom1tesınin spo ıc tilt .• ~ııı-
iUY 6Jlır d !arından olan Pire muuhtel lllrı ,~ 

cuları arasındaki !utbOl n:ı•~ 'fil~ 
deki cumartesi ve pazar guıııe 11-1',,S 
)Omunda yapılacaktır. bllul ıı1.:etJ041 

Bu münasebetle dUn ist.aJl ııı rlY reJı ~ 
reisi \ 'ali Muhiddin Ostl~nd•t şl'de~. 
klüp murahhasları bir ıçt11Jl&ııtıl1'§1 ,.,,tı"' 

tıazır .tA se,, .~ 
maçlaruı proğramlarını oSlll'·r ıııt•,. 

Mllıt kUme maçları ve ~ııı; rıııı ol~ 
rııtıJ11ıı. 10ıı1 ·"' tındenberl futbol antren rıı• otd~ 

ııporculanmız gUnlerdenbCrl ırııı.ıı1ış 11ıor 
Ceııtival maçları için tıazırltıJl t1'1'er 
lrarından; bu milsabakalsJ'~1ıı1nştU~ııı.C1 
muhtelitıyle yapılması dUşUn tesi gOO 111eııtl 

Verilen karara göre cuıne.rll'rl tıl11 ]Cifi' 

GalR.tıuıaray • Beşikta;ı ili~~ auııt~ p 
pazar günU de Fenerbahc;e ,,1 ~. • _;ıe~ ı ""' 
şık onblri çıkarı1acaktır.. ı;nOll'Uı;v e,11 ~ 

ÜçUncU karşılaşmanın r )11pı\rıl ııcCD t 
ı:Unü veyahut gelecek pıı.Z,:ur· J3ll ıııl ııl 
lıenUz bir karıı.r verıımeırı1• Jı~tsld 
rr.aaç çtkacak takım da bU et<tlt· 
!lahakndan sonra te~bit cdil~f ~İ 

Komitenin t~ dco: ııııs·-~ 
lstanbuı festival komiLCS ~elit t•"~ıııYd' 
Pireden gelecek ole.n n1ub bteUt ~ııı 

tanbuldan çıkarı1acak ırıu rııll' (! 6' 
arasında aşağıda yazılı proS t ıf .ıJ 
futbol maçları yaprlacaktJf· tesl ~· ı;t• 

1 - 28 ağusto.s 937 cunıllr s.5g.tll'f • 
aıııat (61 

'Takııirn stadyomunda i eri: 
tclit . ıııl 

taş muhtelltile Pire ınuh bal'e 1-~ 
Hakem Ahmet Adem. ysıı 'f'\I ıtl 

ridun Kılıç, Samim Talu. a&t 17 dtııııılltt1 
2 - 29 ağ'ustos pazar s auıır.Ş ~ 

stadyomunda Fenerbahc;e • 1. ~ _.ıer · 
le Pire muhtelit!. ııaııefl" 

HA.kem Nuri Bosut. yan 

Ekrem Ersoy. 

• Bir Amerika askerl tayyarcsı Sıın Dlııı~o; ı 
civarında dUşmıi~ ve altı tayyareci ölmu,_ I 
tur. 
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f (;ğd~lı Toplamalar 

ıo_ A 
)> Y'•IOf yıı. 

Anadoluda sular 
Feyiz ve bereket 
menbaı oluyor 

Sulama programının ta tbikatı 
süratle devam ediyor 

~rat:!~1~ İatanbulda değil, Bizans im
(tlcrde ~~unun hakim olduğu bütün ü1 
tıcr)j· u:ans sanatının en muhteşem it. 

; .. ~iıans irnparat b .... k ı ·· t ' , 
-..ı Cıtır: oru U}'.J uns ınyen 

•Yle 53 llıar l' 
1 

' 5 den 53 7 ye kadar, mi-
t . ra les'I' A 
ltdorc 1 nthemius ile Miletli 
•ııb!lcaj ~rafından yapılmıştır. Büyük 

~. Mit ~ de olan bir zelzelede yıkıl-
da Ctlı İz'ıd ğ · ·k· · t · t ta orun ye cm ı ıncı zı-
t tafınd 1r. ~ll an 562 de yeniden vapılm1ş-
d I'. nıuaz • 
a._l'\ı h zaın rnabct onuncu asra 

~llar1 a arabiye yüz tutmuş 989-996 
tar rasında e 1 b' . .. .. · Arad sas ı ır tamır gormuş 

l\ya~ofya an alb }•:iz sene ı:Jaha geçmiş. 
t11, bu da gene bir tehlike görülmüş-
bıı lefcr d M' . 

da bu e ımar S·nan, 1573 yı-
dıın bir Urrıe.~hur yapıyı tamir etti. Ara
~ ıa47 Çyut Eenc daha geçti. Ayasof

lida11 b·- 1852 arasında Fossati tara
ır ta . 

A mır dah .. d '' n ""}'ag r a gor u. 
'tt berab? Ya, 1453 de İst:rnbulun fethi 
~rlttcr ;r t.amic tahvil olunmuştu. 

b~l'ta.rc İl'arafından dört köşesine dört 
tr,... a"c cı~ : l . . t . . d ""itli 1 - ınıştı. çının eşyası a 
~ lg~2 ~ tnak Üzere değiştirilmiş. 184 7 
'tıt:ı atınnı amirinde de hıristiyan dinin
'? ~ltı da~ sahneleri canlandıran moza 
lir~iyc adana ile örtülmüştü. Bugün 

~'%1 •~rurnhuriyeti Ayasofyaya layık 
'l'~llllıı§tır. a~ "Crrniş. onu bir müze 
ll~tk llıinı • aynağı gönlümüz:dc olan 
"~aıı, Ya ar.sı, cami hususunda bizi bir 
"'lr ı_ Pısrna b . 
~~ ll"ltdrcu· rnu taç etmıyecek kı-
ııı. tıı asa 1 

Ve tnuhteşcmdir. Bugı:.in 
hkhcdi, ta~ı ll'l.Uzesi olan Justinyen'in 
\ıf lar, da 1402 yaşındadır, ve moza 
a~ bir t rn:Ydana çıkarılmı1 . yeni ve 

ı ı arnır ·· 
.,,.~~cJJ. .g~rrnüş, tekrar gcnslcş-

tı...:ı~ 5tnı tır. 
..:.~ de · d ~ltt" ()l\a vrın e Ayasofyanın etra-
• 0 liıı Oıılllıerbut birçok yapılar vardı. 
'~tı "ll~tdan birinci Mustafa türbe
r1~ ~crıj l'alıYUk tamirhane .. ile evrak 

lıt~kt:-lmış olan "hazine., binala-
ıı...~ it dır. 
~ ........ ~) Aya tn· . k'l' . . . nı 1 114'!11 (Asken 

tı~ 
t1tıı dcra 
~ llı'ltı . S l<ostantin tarafından yap-
~ lllıı. tek_ 

32 yılında Nika ihtilalinde 
fcı~ t~i rar Yapılmıştı. Hiç bir za
kııııallıd~:ı ir~apılmamıştı. İstanbulun 
~,~ •lılııı 1~ 

1 
aren silah deposu olarak 

Ctj 11 \le "h 
1 lllıı~c n ayet son zamanlarqa 

~U· ~ ......_ A Olnıuştur. 
~- . · ")'ıı. c:;.. • 

'fı,~ .. ~r::ıus ve Aya Ba.khus 
·~ {'tı-"k 

tor ] it~ 
5 

tı Ayaıofya). 

Yerebatan sarayı (yüz ~e önce) 

(Bozdoğan) Valcns .•nı 

Kefeli bir zatın inhasiyle birinci Se
lim tarafından cami haline konulmuş

tur. Banisi, imparator (823-842) Teofi
lusun generallerinden Manueldir. 

20 - Bodurum camii. 
İmparator Lccapcnos Romanos 

(920-944) tarafından yaptırıldığı zan
nolunmaktadır. On altıncı asırda Mesih 
Ali paşa tarafından camie tahvil olun
muş, ve bir yangında harap olmuştur. 

21 - Kilise camii. 
Vefadadır. Onuncu asrr sonlarında, 

on birinci asırda yaprlmı~tır. Molla Gü
rani tarafından camie tahvil edildiği ci
hetle "Molla Güranr camii diye de anı
lır. fıııc:' >l&it;}'c 

37 Yılları arasında impara-

~t'ı~'l !'a ... t" Ve zevcesi Teodora tara- 22 - K1trİye camü, Oıora mıaraı. 
n lflld 11.T • • t k'l' • llııııı. c 11-c~h 1

• uefıs kabartma tc7.yı- ınnın ı ıseıı. 
ı.raıtıu, aabUtdur. İkinci Bayazıt 7.a- İlk yapısından sonra ikinci •defa ola-
llii:ıd'l'."ian t ıss.tıadc a~ası Hfü:cyin a ğa r::tk inşası on birinci :asır sonuna, on 

Yeni teşkil edilen Sular idaresince, 
büyük sulama proğramının tatbikatına 
girişildiğini evvelce yazmıştık. Elde 
ettiğimiz malumata göre halen sulama 
vaziyeti şudur: 

Küçükmendcresi islah ameliyatı de
vamdadır. Başyatak hafriyatı bitmiştir. 

Boğazkara gölü kamilen kurutulmuş -
tur. Tireboğazı, Çırpı Karagöl ile Ça • 
vuşlar bataklıklarında drenaj ameliyesi 
yapılmaktadır. 

Bursa ovasının ıslahı işinde Nilüf~r 
feyezan yatağının iki kilometre tulün
dek yatak hafriyatı tamamlanmıştır. O-

dunluk köyündeki muhafaza scrt..Ji 
ikmal odilmiştir. Gölbaştaki büyük te
sisat ta tamaml~nmıştır. 

Rcünyan kanalı Narlı<ierc feyezan ka 
vuşağına ait imalatı sınaiye hafriyatı 

ikmal edilmiı. Narlıdercnin feyezan 
yatağı, gü<tcr~ahına tesadüf eden ağaç 
lar kcsilmittir • 

Uzun yaylada sulama kanallarının a
çılması hemen hemen tamamen bitmiı-

Sebze bu yaz 
çok pahalı 

Sebep, 7 ifo salgını 
ve gağmursuzluktu~ 

Belediyenin Kırkçcşme ve sair mık
roplu sularla sulanan bostanların kuyu
larını kapatmasına bu seneki müthit sı 
caklar da inzimam edince istanbulda 
sebze fiyatları alabildiğine yükselmiş
tir. Bu sene şehrimizde sezbe fiyatları
nın geçen senelerden çok yüksek oldu-
ğu görülmektedir. . 

Sıcaklar ve az yağmur qolayısile lar 
domtateslerinin olmama&r, bostanlarda
ki ldomatcslcrin bir kısmmm suların ke
silmesinden kurumağa tcrkedilmcsi do
mates fiyatlarını çok yükseltmiştir. Bir 
aralık 7,6 kuruşa kadar düşen iyice sı
rık domatesleri §İmdi 10 kuruştan aşağı 
satılmamaktadır. 

Patlican fiyatları da bu sene yüksek 
tir. Geçen sene bir kuruşa satılan patli
canlar bu sene 2 - 2,5 kuruştan aşağı 

değildir. 

Bamye ve fasulyeler de susuzluktan 
mutazarrır olduğundan kilo fiyatları 

yirmi kuruştan yukan gezmektedir. Bi
ber bu sene azdır ve fiyatlan yüksektir. 

Bu sene et fiyattan da yüksek oldu
ğundan umumiyetle gıda maddeleri hal 
ka pahalrya mal olmaktadır. 

Buna mukabil meyve fiyatları nis
bcten ucuzdur. Bu ucuzlukta cl'an de
vam eden tifo korkusunun meyve istih
lakini azaltması amil olmaktadır. llır. ~ki •on ern·c tahvil cdi ltnişt'r. ö- ikinci asır başlarına tesadüf eder. Yap-

Iİit, ilcJ.ıtgaa:crnaa.t yeri Türk yapısı- . h 1' tıran Aleksi Komncnin valdcsi Mari camü). 
l sahıle yakın bir yerde- Çenl>f'rlita§uı yii.: sene cunıU.ı a 

1 Dukastır. Kora manastııı kiliscfıi, La-
1126 

dan evvel, Jcan Comnene'in 

~ ......_ Al'ıı. /\ d . hava alması için tavanında birçok de- tinlerin fstanbulu işgal ettikleri vakit kansı imparatoriçe frene tarafından 
il fil~·) n ra kıliıesi (Koeamuı- liklcri vardır. bakımsız kaldı, harap oldu. Bizanslılar yaptırılmıştır. imparator da 1136 da ö-

~t· tı k'Jisc ~ · Ayasofyanın karşısına doğru isabet latinleri koğduktan sonra Kora kilisesi lüm ayini yapılmak üzere küçük bir §a-
~ ~: l>ck e ayni asırda inşa edil- eden y crebatan Sarayı. daha büyüktür. ni ihya ettiJ,.r. Bilhassa ikinci Androni- pel ile Meryem namına ittihaf olunmuş 
"~ tr h . Çok tarn· ·· .. d el 61 k'ın na M t h't b b d' t · 'h ~t,i' . oıtan . . ır gormuş. ışın- Bu sarnıc 113 metre boyunua ve zırı e oc ı es u ma e ı amır ikinci bir kilise ilave etti. Fatı zama-
ı· l~l'lııştir. s kılıııesi görünüşü biraz metre ge~işliğindcdir. Su doludur. İçin ve tezyin etti. İki Narthcx'in duvarların nınlda cami olmuştur. 

tir. Diğer kanallar da münakasaya vaz
edilmiştir. 

Van ovasına açılmakta olan Şamram 
kanalının birinci 15 kilometresi bir ha/ 
li ilerlemiş ve ikir.ci 15 kilometreye de 
başlanmıştır. Geri kalan son kısmm pro 
jcleri hazırlanmıştır. 

Malatya mıntakasmda Sürgü suyuna 

ait kısmın inşaatı bitmiştir. 
Diğer taraftan Çar}amba bataklık • 

larımn kurutma işi 115000 liraya, Har· 
sullu - Nazilli sulama kanalı 127.000 

liraya, Erzincan ovası' bataklıkları ku
rutma işleri 155.000 ve bütün yurdda 
regülatör ve baraj yapılacak yerlerde 
temel tetkikatı işleri de 205 .000 liraya 
ihale edilmiştir. 

Teşkil edilen 12 etüd şubeainin 20 
istikşa( şubesi faaliyettedir. Susığırlrk, 
Bakırçay, Gediz, Büyükmendires, Ma· 
latya. Adana, U:ı:unyayla, Ycşilırınak ve 
Erzincan mıntakalarında ·sulama veya 

kurutma işleri için tetkikler yapılmak
tadır. 

"Beni eroinden 
kurtarınız ! ,, 
Bir kız bu taleple 

p olise m üracaat etti 
Galatada Artistler kahvesinde ya· 

tıp kalkan Sevim isminde genç bir 
kız, evvelki gün Galata polis merke. 
zine müracaat etmiş, şöyle bir dilekte... 
bulunmuştur. 

"-On dokuz yaşındayım. Düğün. 

lerde oynıyarak hayatımı kazanıyo • 
rum . .Kazancım, hiç de yerinde değil
dir. Bir kahve köşesinde yatıp kalka
rım. Fakat size müracaatım bana i§ 
bulmanız noktasından değildir. Ben e.. 
roin müptelasıyım. Beni buna, Dürda
ne ve Aliye isminde iki arkadaşım a
lıştırdr. Dürdane bu yüzden öldü, gitti. 
Şimdi ben de mezara doğru gidiyo • 
rum. Eroine alıştım ve bir türlü bıra
kamıyorum. Para bulamazsam elbise. 
lerimi, eşyalarımı satıyor, eroin alr. 
yorum. Fakat artık satacak bir şeyim 
kalmadr. Beni bu dertten kurtarın! 

Hastaneye mi yatıracaksınız, ne yapa. 
caksanız bir an evvel yapınız!,, 
Zabıta bu müracaat üzerine Sevimi 

tabibi adliye göndermi§, genç kadın 

oradan tıbbı adliye sevkedilmiştir. 

Sevim orada birkaç gün müşahede al
tında bulundurulacak, sonra Bakırköy 
hastanesine gönderilerek tedavi altına 
alınacaktır. 

Kızılay balosu 
SU bakanı KAzım özalpm himayesinde her 

yaz mevl1minln en zengin, en ne:ı:ih baloau 
olan Kızılay balosu bu yıl da Anadolu klUbü 
BUyUkada §Ube.'Jinde verilecektir. Baloda ıeh 
rimlzln en kıymetli ııanatklrlarından mUrek 
kep bir caz takımı bulunacağı gibi balonun 
mllkemmel!ycti için heyeti tı>rtlbtyece fev
kaltıde mcslli 18rfolunmaktadır. 

'i (";; ~t\te de küçük bir kayık ile gezilir. ela mozayıklar bu devirde yapıldı. Meto- 27 _ Tekfur sarayı. 
il "'"knd ı_. Marie O-:aconiua ki- 16 - Honnidaı Sarayı, yahut Juı- chites 1332 de öldü. Kora kilisesi Atik Bugün mevcut olmıyan Velacherna >. O~j errıane ··) Al' ' 

:"de Oğatı k cterııı . tinyen'in evi. ı paşa tarafından camic tahvil edil- saraymm bulunduğu yere yakın, Balat 

Biletler: Bir çift 1c;ln 3, bir kişi için 2 lira. 
dır. Bilet satış yeri Anadolu k!Ubll BUyUk 

ada şubesidir •• 

~====-:-:-=======~?:-:-
İstanbulu aldıktan sonra, rumlara ıa=n 

"lıııil tallliitıin emerine varmadan, Şeh- Bir cephesi ile methali ve köşeli miştir. üstünde, Tcodos surlarına bitişik ola-

'ot;ta1:tor },ı0r~kalanna düşer. 598 de bir kulesi kalmış olan Justinyen Sarayı, 23 - PantepoPtes kilisesi (Eıki rak bulunan bu saray on ikinci asırda 
t,l\htı a~ birÇok za?1anında yapı!mış, Kü~ük Ayasofyaya yakın, Marmara sa- imaret camii). yaptlmıştır. Konstantin Porfirogcnetin 

\ııhbct.littrine tanıır görrr:O:.iştür. B'r hil"nde kaindir. Fatihtedir. On birinci asır sonların- sarayı diye de anılır. Müstatil şeklin-
11•tı iı:1 "ardır, o;~t~lmuş nefis bir 17 - Sainte F evdoıie kilisesi (Gül da yapılmıştır. Fatih tarafından camie de bir binadır. Cephesi renkli taşlarla 
d' ıs l'lleşhurdur gın mermer tezyi- camii). tahvil edilmiştir. mozayık tezyinatmı ihtiva etmektedir. 
~· • ' '\' ,.._ı_ •• ~ Tahmin edildiğine göre 780 ile 802 2 28 - Saint M1lrie dea Mongoleı 

'l •il "~o .. ..,. 4 - Panachrantoı kiliıeıi (Fenari lı l'lııçJarı n Sarayı ve Binbir- arasm<la :moaratoriçc trene zamanında ha camii). (Panagia de Mongolı). ıj~ 1tıbitd' • t ald ğ t 'h 
t• ~"rıt ırck Ju . yapılmıştı. stanbulu ı ımız arı • Haliç Fencrindedir. Mi~~ Palc olu-
ıı .. ı ır ı • st· · k d k Planları Yunan haçı şeklinde iki ki-
1 c, 

1 tnııt ·nyenın zamanın- ten üçünc•:.i Selim zamanına aı ar. ta • gosun gayri meşru b1r kızı tarafmıdan 
lla& <>11 ,, ır. Bunu ·· .. d k · 1 k d lise olup müşterek bir Narthcx ile biri-"tnı;ı .,..~1 Cdincı· ası dan ustun e va - ribcn dört buçuk asır, camı o ara c- tesis edilmiştir. Bu ktz Mogol hanların 
·• • r F k birine bağlanmrştır. On birinci asır son-~ ı, 'f. :n· . azlı paşa ko- ğil tersanenin alat ve levazıma tını oy- dan birine verilmişti; ve hıristiyan dini-, . ""~b 1nbırd ' k lar nd · l t M ~t-,. ıı hakk ıre ve Fazlı paşa- mak için mahzen olarak kullamlmıştx. 1 a ınşa 0 unmuş ur. otla Fenart ni de muhafa:ı:a etmşti. 

serbcstisi bahşederken bazı kiliseleri de 
kendilerine bırakmıştı. Bu mabet de on
ların arasındaydı. 1591 yılına kadar da 
kilise olarak kaldı. Bu tarihte rumlar a
rasında çıkan bir münazaa üzerine üçün 
cü Murat tarafından t>llerinden alır.ıdı 
ve camic t hv'l olundU-

fstanbul ır.üzderine gelince: 
İki yıl evvel müze haline getirilen 

A vasofya. bundan böyle Bizans asannı 
to.phyacak olan nefis bir mahfaza olmuş 
tur. Arkeoloji müzesinde ;se, heykeller
den, lahitlerden. Bizans ab'delerinde~ 

~ hn~~~de,, bi;:da yazılmış "Hikayci Nihayet üçün: ü SeHmin emriyle camic cıilesi tarafından camie tahvil olunmuş, Vierıe Pannatari•toı (Fethiye 
t~ ~ ş()hret all'lanlar halk arasın- çevrilmişti. son yangınların birinde harap olmuştur. cmnü). mı•tır • 

.,t So l'tııcı alt kazanmıştır. Einbi=-4Ji- 18 - Aya Petro ve Av11. Marto kili- 25 - Sainte Theda (Toldu Dede imparator ikind Andronik emir Madalyonlardan ve kurşunlu mühilr 

getirilmiş sütun başlıktan, ve kabartma 
lardan mürekkep zengin eşya toplan.. 

hj~iı:ı ""1ctrc llıış tııetre uzl!nlu;:;unda s~·i (Atık Mustafapeıı.11 camii). -·ı 'd') ahırı Michcl Glavas tarafından leı;jcn kolleksiyonlar vardır. Avluda, 1,.t\ tcrı:!l]j · · .. 0 
,.. .. .. - coı. 1ııı.t ~CtlerJ ~ gındedir. Ustü. biri- Ayvansaraydadır. Dokuzuncu asır- Vaktiyle küçük bir kubbe ile örtülü 1294 e doğru yaptmlmıştır. Planı Yu- ,Çinili köşkün karşısında ise, Porphyrioı 

...._ ,..__ e bağt ·· ' E d d · k 
.• , ~ ''Ileltted' anmış 224 sutuna rapılarındandır. küçük bir kilise im:ş. Ayvansaray civa- nan hacı şeklinde güzel bir kilisedir. sütunu, u o sıe sütununun aidelcri 

tlrıc diıi;~. ~u sütunlar, on beş 19 - ı'Aanuel Mana&bn (Kefeli nndadır. 1306 da cenaze merasiminin yapılması ve imparator lahitleri konulmuştur. 
__ .._ ____ ~ __ .._......,__,.._~--_._~_._---~.~·ı ________ ~------~~---~-------!l!K..~Ea.~11M:ııı.tol::..kı.liıllM.iL_jlZfiruıek..L.idııı..~ıu:..dc..li&~U!iliv_e_e_d~il~m--i ~t-ir~. -F_a~ti_h __ ~------~~---....;;.:R~eA~t~E::;;..;.;k~rc~m.:ı:E=::;x::.~.....J 
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Artık gönüllü olmuştum. Cepheye gidecektim. 
Milii büro mümessili bana elini uzatarak: 

"Yolunuz açık olsun arkadaş,, dedi 
hana giderken yolda benim gibi iki 

:"ıirariyc daha tesadüf ettik. Bir mucize 
ile canlarını kurtaran bu iki genç, Har

putta da katliam yapıldığını ve on b~ş 

gündcnberi ot yiyerek dağlarda dolaş -
tıklannı söylüyorlardı. 

İran hududuna yaklaşınca, bizi oray? 
kadar getiren kürtler yerlerine döndü
ler. Teşekkür oderek kürtlcrden ayrıl
dığımız günün akşamı karşımıza Rus • 
askerleri çıktı. Kıyafetimize bakarak 
bizi kürt zanneden askerler isticvaba 
başladılar. 

Fransızca ve İngilizce bilen arka· ı 
daşıınızdan biri vaziyetimizi anattı. 

Bunun üzerine nereye gitmek istediği
mizi sordular. Ben Kafkasyaya geç -
mek arzusunu izhar ettim, fakat Ruslar 
buna müsaade etmediklerinden İrana 
gitmek mecburiyetinde kaldım. Ba 
suretle diğer arkadaşımla beraber İra

nın Salma.st şehrine gittik. Orada kim

seyi tanımadığım için doğruca Ermeni 
kilisesine gittik. Kilisenin papazı bü -
yük bir hüsnü kabul göstererek bize 
yiyecek ve elbise temin etti. Bir kaç 
gün kilise havlusundaki muhacirhane -
de istirahat ettikten sonra, arkadaşla
rım Tahrana gitmek üzere benden ay
rıldılar. O dakikadan itibaren tanıma -
dığım bir memlekette tamamen lcimııe
siz kalmıştım. Papazın imalı sözlerin
den daha uzun mü.ddet bana bakamıya
cağrnı anladığımdan kendime bir iş bul
mak Uzerc Ermeni tüccarları nezdinde 
teşebbüslerde bulundum. Nihayet bir 
tüccarın yanında iş bularak bir sene 
kadar Salmasta kaldım. 

Bu müddet zarfında biraz para bi -
riktirmcğe muvaffak olmuştum. Bir 
gün benimle İrana iltica eden arkadaş
Jardan birinden bir mektup aldım .. Ar
kadaşım. Tiflise muvasalat ettiğini ha
ber vererek beni de oraya çağnyordn. 

Bu esnada Rus ordusunun Erzincana 
girmek üzere olduğuna dair de habet 
geldiğinden Salmasttaki işimi terkede
r~k Kafkasyaya gitmeğe karar verdim. 
Maksadım oradan Erzincana gitm~ı~ 

akrabalanmı aramak ve evimizde sak -
ladığımız paraları ele geçirmekti. Pat
ronum beni bu fikirden vazgeçirm"'k 
için çok uğraştı, fakat bir türlü mu · 
vaffak olamadr .. 

Salmasttan Tahrana gidince ilk işim 
oradaki Taşnak rüeasını bularak vazi
yeti izah etmek oldu. Fırkanın Tahran
.Caki mes'ul murahhası Avedyan beni 
dinledikten sonra şunları söyledi: 

- Başınıza gelenlerden son derece 
müteessir oldum. Fakat müteselli olu
nuz, zira geçmişin fena günleri bir da
ha avdet etmiyecektir. Kafkas ceph~

sindeki gönüllülerimiz bu günlerde Er
zincana girmek üzere bulunuyorlar. 
Mademki, sen de oraya gitmek istiyr,r
sun, ben seni kolaylıkla Tiflisc gön.de· 
rir bir de tavsiye veririm. Vereceğim 

tavsiye ile fırkamızın T i f 1 i 3 

merkezine müracaat ettiğiniz takdird,., 
seni de gönüllü olarak hemen ccphcr~ 
gönderirler. Esasen bizim de seniıı 

gibi o havaliyi bilen, cesur ve vatan 
pcrvcr gençlere ihtiyacımız vardır. Bu 
itibarla müracaatın me- mnuniyctle •re 
derhal kabul edilt'cektir. 

Filhakika, Avec!yanın verdiği tav ıve 
He Taşnak fırkasının Tiflis merkezi 
umumısıne müracaat ~ttiğim zama•1 
büyük bir hüsnü kahl•I görmüştüm. 

Gönüllü işleriyle ''milli büro .. adındaki 
teşkilat meşgul olduğu~dan, fırka m•r
kezindcn beni oraya gönderd:Jer. 

Mezklır "mil1i büro , erkanından 

Pctcrsburglu davavekili Asripekof, 
fırkanın tavs"ycsini görünce derhal zile 
baatz Ye içeriye giren teı eden tırnağa 
kadar m.iscJlah gönüllüye şu emri ver-
df: 

- l!u <trhdl'ls \1 iiks .. k bir tavs 'vc Pc 1 
buraya gelmiştir. Derhal Erzincan 
cephesine gidecektir. Kendisine clbis~. 

silah ve yol masrafı için bir miktar 
harçlık veriniz. Ben şimdi cephe ku -
mandanı Murat (paşa) yı da bu işte:ı 
haberdar edeceğim . Bugiin istirahat et 
sin, yarın akşam ki trenle hareket e-de
cek. gönüllülerle cepheye gidecektir. 

Milli büro mümessili Asripckof son
ra bana dönerek elini uzattı ve: 

- Yolunuz açık olsun arkadaş .. Ya
rın akşama kadar şehri geziniz. Her -
hangi bir ihtiyacınız olursa beni daima 
burada bulabilirsiniz. Cepheden clö -
nüşte tekrar göriişürüz, dedi. 
Teşekkür ettim. Askerce bir selam ca 

kan gönüllünün önünden geçerek mi1li 
hüro mümessilinin orla~mdan cıktım 
Refakaemdeki gönüllü ile beraber bi
nanın bir kaç odasına girip çıktıkt3:1 
sonra, beni görenler tanı.Y.amaz.dı. 

Sırtımda askeri üniforma, başımda 
iri bir Kazak kalpağı, belimde bir onluk 
mavzer tabancası ve iri bir kama oldu
ğu halde Tinis s-okaklarında geziyor -
dum. Artık ben de gönüllü kaydNlilmiş 
tim. 

G6nUllUler ln cepheye 
h~reket ı ve 

Erzincana dönflş 
O gece Tifliste ahbap olduğum di -

ğer gönüllülerle beraber mükemmel bi :
eğlence tertip ettik. Bu gi.bi eğlenceler 
cepheye hareket edecek adamların meş 
ru hakkı sayıldığına göre, eğlencemiz 
sabaha kadar devam etmişti. Akşa:n 
üzeri, muayyen saatte Tiflis istasyo -
nunda toplandık ve bizi tcşyie gclr:ı 
binlerce halkın alkışları arasında trene 
binerek cepheye doğru hareket ettik. 

Açimazin Katagikosu Kcvork SU -
rcnyan cepheye gidecek gönüllüleri 
takdis etmek arzusunu izhar ettiğinden, 
Açimazinc uğramak mecburiyetiııde 
kaldık. 

anastırm geniş avlusunda toplan -
dık. Bir müddet sonra Katogikos m?i
yeti erkanı ile kiliseden cıkarak sıfı 

harp sırasiyle dizili olan gönülliilere 

doğru ilerlemeğe başladı ve üzerin.ie 
Husça ve Ermenice olarak (Armensk.ı
ya Drujina) kelimeleri yazılı bulunan 
ipekli Rus bayrağının önünde durdu. 

E:atogikos bu bayrağı takdis c<ierek 
Çar Nikolaya uzun ömürler dileyen bir 
dua okudu ve gönüllülere de muvaffa
kıyetler diledi 

Başta Vartan, Kcri, Heço, Tro, Ha
mazasp olduğu halde kumandanlar Ka 
togikosun elini öperek kendilerine 
tevdi edilen vazifeyi sadakatle ifa ede -
ccklerine yemin ettiler. 

Başta askeri müzika olduğu halde a
lay hududa doğru yola çıktı. Açima
zin rahipleri Arpcıçayı iizerindeki Mar 
kara köyüne kadar bize refakat etmiş -
terdi. Burada son defa olarak teati e.di
len nutuklardan rnnra alayımız simştk 
gibi ilerlcmeğe başladı. 

Ben bir gün evvel Erzincana varmak 
istediğimden gece gündüz uyumac;ın 

yol yürümemizi istiyordum. Başlıca 

maksadım akrabalarımı aramak, bir ~,. 
her ihtimale karşı evimizde sakladığı
mız paraları ele geçirmekti. Bir çok 
gönüllüler de ayni arzu ile yanıp tutu
şuyorlardı. Bunun haricinde bir çokları 
da fırsattan istifade ederek kısa b!r 
müddet zarfında zengin olmak istiyor· 
du. 

iki gün sonra Osmanlı toprakların
da hayli ilerlemiş bulunuyorduk. Cep -
heden çok müsait haberler geliyordu. 

Osmanlı ordusu 14 şubat 1916 (1 şu
bat 331) tarihinde Erzurumu kaybede · 

rek ~arbe doğru ilerleyen Rus ordusu 
karşısında geri çekiliyordu. Bu esnada 
Osmanlıların üçür.cü ordu kumandam 

Mahmut Kamil Paşa istifa etmi . yeri· 
ne mirliva V ehip paşa gönderilmiştL 

Osmanlıların Trabzonu istirdat için bir 

taarruz hazıradıkları haber alınmıştı. 

Filhakika İstanbuldan gönderilen mir -

liva Fevzi Paşa kumandasındaki be -
şinci kolordu harp meydanına girmi~ 
ve taarruz hazırlılclarına başlamıştı. 

( Detıam1 oor) 

.El'ckk - Çanai<kalec!e yeldeğirmenleri 
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Flora gayet zeki ve mükemmel biı 

yardımcıydı. "Şüphe uyandırabilecr.k 

hafi( bir gürültü duyar gibi oldu mu, 
derhal yüksek sesle konuşmaga. zabıti·ı 
göğsüne daha büyük bir kuvvet v~ 

aşkla yaslanmağa, onu çılgın buselerle 
öpmeğe başlıyor, hülasa Eberin işir.ı 

bitirebilmesi için eJ'nden gelen her şe· 
yi yapıyordu. 

Bir saat sonra. b"r buçuk saat daha 
geçti. Eber işini bitirince, otomobilini 
almağa gidecek evin önünde bir an dıı 

racak. sonra büyük bir gürültüyle ora 
dan uzaklaşarak. mukarrer olan ycrrl ... 
Florayı bekliyccekti. 

Saatler ağır ağır geçiyor ... Genç ka
dını büyük bir endişe sarıyordu. Nef•et 
ettiği bu ecnebinin iğrenç ağuşunda, 

daha ne kadar kalacaktı? 
Sabahın saat dördü ... Hala bir şey 

yok .. Acaba ne oldu? .. Eber apartrma
na girmeden veya çıkarken yakalan:iı 

mı? Asırlar kadar uzun dakikalar ge
çiyor ••.. 

Bir cese1 
Sabahın altı buçuğu l 
Zabit tebessümle. genç kızı tcrket -

mek mecburiyetinde kaldığı için af di
ledi, saat yedide işi başında bulunma
sı lazımdı. Maamafih evinde kalarak 
istirahat etmesini ona teklif etti. Genç 
kadın: 

- Hayır. haytr 1 Zaten sabahın serin 
havasını tentffüs ctmeğe ihtiyacım 

var. 
Beraber çıktılar. Kolunun altında 

kocaman çantası bulunan zabit gülüm
siyerek şöyle dedi 

- Vazifemi biraz ihmal ettim bu ge
ce de çalışmış olmam lazımdı. Şu harp .. 

Flora kulaklarım kapadı: 
- Rica ederim. bana bu korkun~ 

m•ıharebcden bahsetmeyin! 
Bu sırada merdivenleri iniyorlardt. 

Tam, hole geldikleri 5rrada gene kadı
nın önünde yürüven zabitin ayağı hir 
cisme tak1Jrtı ... Bir erk,.i7in k:\ctavr:\St -
na ... Merdivenin bosluğu kinde Flora 
Eberi tanrılı Sağ elinflo: h~la tab:>rı'""!lr
nı sık"'""..ı" ve c:~kağından ince bir 
'·:ın şiridi akn''""'1u. 

Dönfls 
Yirmi dört saat sonra Flora Lon -

drayı tcrketmişti ve kendisini Brüksele 
götüren trende, mütemadiyen düşünü
yordu: 

- Ne oldu? Eber, işini bitirmeden 
niçin inti:ıar etti. Hem niçin zabitin e
vinde? Bir türlü anlamıyorum. Eğer 

kıskanıyorduysa, onun bir tek sözü, be
ni oraya git mekten vazgeçirebilirdi ... 
Anlamıyorum!. Hiç bir şey anlamıyo -
ruml 

Ve tren, onu gideceği yere yaklaş • 
tırdıkça. bu ölümün, heyhat! ancak şu 
şekilde izah edilebileceğine kanaat ge· 
tiriyordu. Genç erkek, onu pek çok. 
vatanından ve vazifesinden daha çok 
scviyor.du ve tam vazifesini yapacafı 

sırada, her şeyden. herkesten nefret 
ctmis isyan etmiş .. Onun sırf kendisi -
ne y~rdım için, başkasının koJlarında 
bulunmasına t?hammül edememişti. 

Rapor 
Flora bir defa daha Brükseldcki 

Naluihtcn Büronun kaptsından içeriye 
girdi. Odada, yüzbaşı Berglc beraber, 
kırsaçlı, kısa boylu bir zabit vardı ve 
duvara dayanarak gözlerini genç kıza 

dikmişti. • 
- Şimdi bize her şeyi anlatın . Eber 

Volmut nasıl öldü ve siz nasıl kurtul -
mağa muvaffak oldunuz'.'. 

Genç kadın, bir an için. bu kadar 
mühim bir işle tavzif e<iilmi~ olan E
berin - hayatı vatanına ait olduğu hal
de - vazifesini unutarak infhar ettiği

ni söylemeği diisündü. Fakat nihay~t 

her şeyi anlatmağa karar verdi. 
İngiliz zab:tiyle geçirdiği uzun sa

atleri ve ertesi sabah sevgilisinin cese
tltyl~ naııııl karşılandığını, bililtizam so 
ğuk bir tavırla anlatrrkcn, gözlerinden 
acı ~8z yaşları dökülilyordu 

O ane kadar, bir tek kilcmi söyleme 

ı;i. vap verdi: . 0ıuouı 
- Evet <'Ctirdim ve enıı~ d" oıııı11 

b • • değıl ı.. • 
bu hiç te kolay bır ış deli olaca 
cesedini bulduğum zama~ . ıernelc ie 
ğım zannettim. Her şcyı .~1:nı::nek icaP 

"b' goru •il her şeyden bihaber gı 1 
3 

rdıil· 

F k t bun ııı•· ettiğime anladım. a a • ({ak ola 
. - ınuva 

hevecanımı gızlemege 

d . "'•eıt" 
ım. b"r f1'1""' 

'kalı 1 si• Zabite bunun Amerı uplıt • _ ve ~ 1' 
dis ve nişanlım oldugun~ abancıY . 
b • ak' ·- · · c bır Y ifl cm t ıp cttıgını .v. . öriinCt• • 
beraber buraya girdığırnı gd.... SbtriD 

··ylc !••·· b'I tihar ctmi§ olacaj;ını so 1ıııası. 'kan ° ce• pasaportunun da Amerı 
0
nuf1 

d Evet. e 
yalanımı kolayla tır r. ıdııf11 11 

sedini getirmeğc muvaffak 
0ıar1ıg1n' 

ı:rıe bil' onu muvakkaten Anver 011u 
.. d .. • . A"l si isterse. ••om urecegım.. ı e b'lı'r 

h ·re ı . 
ahare Almanyaya nakletti • 

. r· f • . ı· b·ır sesle. 111' Zabıt, ha ı sınır ı 
0

rut11• .~ 
- Fakat size bunu sorrnur ~etirı"· 

<.lam, dedi. Londraya listeY'nıtıl· ,. 
için ~itmi~tiniz. onu soruY0

.bi tele~' 
Flora, rüyadan uyanrnı§ gı ,. 

.... 
ladı 

L . '? ... ~ •ri!I - ıste mı . uıı ı, 

.. . s· . oraya btlf'I ".~ , - Tabıı Jıste. .. ızı r11ıJı ... 
göndermiştik.. V ~ bu evraka ~,da: 
kak surette ihtiyacımız vard~·~!lleııı'ıı 
bu listeyi ele gcçirmoden do ·ı· 
lazımdı. ııi\~ '\: 

Flc1ra dudaklarını ısm:lı ve "1r''e • 
. • ld ba~ını çe ~~c len ıslak oldugu ha c :ıı c1oııil1 
- Pekala, dedi, Londraya 

ı um. Listenizi alacaksınıı. l<,dlf' 
ÖIUm e giden şe11Ç ort•1ıg1 

kc<lince. rıt• Flora yazıhaneyi ter • r.d'1 so .• 
· b' .. kut sa d d•· bir an için derın ır su ... Je e , 

. te şoY ·reıı yüzbaşı Bcr tatlı hır ses getı • 
b cını _ı:,.·ıe - Bu genç kadına. a:ıı ~· • r;uı 

1 
d·1diginı• ·ıısıı1 bin İngiliz lirası vade ı ı; 

mek lazımdı. Haberi oıınadatı. 
gidiyor. 

5
ti: 

.... nii ke . 
Miralay asabiyetle sozu. ntatıf1111 rı 

• • O le"'' a .A,,J.ı - Pekala. na mcse J ·s aJ<V. 
Ser~I U' Filhakika intelliccns ·ıca.11 111 

Atiler• ·.,tt1' 
boş durmamışlardı. Bir • rrıerdı 
hendisinin. İngiliz zabitinııı )'et şiıl"' 

. ga 
lcri altında intihar etınesinı. ıarıtfllşt: ·,. 
1 ). ·· ·· hk'kata baŞ r. :( ie ı gormuş ve ta ı 

1 
O'tn, tı 

diS e " ı.j'fC Neticede, sözde mühcıı . ru'''. , 
k. .. sebetın ıcıııt' dının arasında ı muna a çı , 

Yoan )tlj 
alaşılmış ve her şey me . at se ti" 

.• iJ sa ııJ 
tı .. Her ne ise. ertesi gun ' siirO lıJ' 

1 'hten ·O c_1c. Flora, Brüksel Na ırı htl11 ıJ1 } 

<!an çıkmış ve İngiliz payta 
' nu tutmuştu. lif 

Londraya dÖ11 10ııor'~: 
Mis Flora, bir defa datıa. uıı.ırıııY0reri 

gitmek üzere Anverstc b. e ıceıll Iİ 
. · tıJis•Y "Ji1'' ve hır defa daha hır ta I< ıeı• ·oit1 

edindi, çünkü Manşı ge~rrı;tı geJ1lİ51 ,11 
bir işti: Bir Alman denııa )' ııer ) 
oralarda dolaşması ihtirrıB 1 ı of• 

( f rk11·(1 
mevcuttu. 
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~liı:Uk --------------inak . :Luiz, Karabaşın karnını doyur olmasına rağmen köylü kadın göz u. 
ın ıçın ahıra doğru koştu. Çocuk cuyla güzel kızı tetkik ediyordu. 
t.eerkebi çok severdi. Karabaş da Lui- - Hayır, sevmiyorum: ... Ve biraz 
lii:heıktı. Küçüğün içeri girdiğini gö. dilşündükten sonra devam etti: 
l'u ~ ~vvela siyah gözlerini ona doğ. - Maamafih bence bu genç kont 
el ç vırdi, sonra da uzun uzun anır. dö Valver ~evilmeye layıktır. Onun is. 
'S~·, .. L

1 
Uiz bir avuç çörek getirmişti. mi Val\'erdir. Kont Ode dö Valver ... 

....,. arı - Güzel bir isim! ... 
trı merkebe verdi. Küçük k11., 

erkeb· b - Sahi Madam Perin, Ode isminin 
Çey ı iraz okşadıktan sonra bah. 
llde çı~tı. Demin yere attığı bebeğini bu kadar güzel telaffuz edildiğini şu 

r bı dakikaya kadar farketmemiştim. 
tar 'k r Yeri acıyıp acımadığını so-
\>e: tozlanan Ustünü temizlemeğe 
dök Cndisine getirilen hediyeleri sayıp 
iki ~eye başladı. Bunları yapmak için 
rar

1 
adının oturduğu sıranın bir ta. 

na ilişmişti. Perin İnci çiçeğine: -eh. 
Sizi d Otı..iyorsunuz ya, ne uslu çocuk. 
Ci~k e. 0 kadar çok seviyor ki. dedi • 

Çı kız: 

ha~ lierhalde beni çok sevdiği mu. 
Yoru ak. Ben de yalnız onun için yaşı
bu ın Perin. Bilir misiniz ki, daha 

Vic:~ah bana e\·lenme teklif eden 
_ ~~ ve asil bir adamı reddettim. 

ır asilzade mi? 

: ~et, bir.kont P~rin ... Bir kont!. 

onu... ll'lek kı bu kız için reddettiniz 

a Ci1:ekc,;i kız "J k b .~ . Utetı gu ere aşım ıgdı. Bu 
l> e suaı erin e cevab vermiş oluyordu. 
kayd b~enç kıza dikkatle baktı, o la. 

ır vaz· t _ B ıye teydi. 
u kont genç mi? 

- 'Yir · · 
_ G'• 1111 Yaşından fazla yok. 

uıe1 mi? 
- Belki '--,,. . 

~ngtn ınl' -a . 
dırıın .::::· YaJnrı t'Ji c:ok nçrk bir ka. 

_ "- ında çalışıyor. 
vııu se · 'Su vıyor musunuz" 
8Ua)i 1· k . 

a ayt bir tarzda sormuş · 

Perin ciddi bir tavırla cevab verdi: 

- Evet, dünya böyledir. İnsan her 
\'akit bilmediği şeyleri keşfetmeye ma 

ruzdur. Bu iyi asilzade de acaba sevil
meye layık mı? 

Güzel kız artık açılmıştı. 

- Eğer sevmem imkanı olsaydı; 
herhalde onu severdim. Cesur. gözü 
pek, hem de mahcup ve nazik ... 

Madam Perin, bilsen ne kadar kuv. 
\'etli, görünüşü hiç de öyle değil, fa. 
kat bazusu yaman ... 

Bu sözler üzerine Valverin 
macerasını kısaca ve fakat çok 

heyecanlı bir surette anlatrmya 
başladı. Landriyi Konçininin 

adamlarının elinden nasıl kurtardığı. 
nı, kralı muhakkak bir ölümden na
sıl tahrik ettlfini, Rospinyak ile arka. 

daşalrına nasıl bir ders verdiğini bi. 
rer birer söyledi. Hiçbir vakayı unut.. 
mamıştı. Perin: 

- Yarabbi, bu ne büyük kahraman. 
Bu asilzadenin enısaE bulunmaz. Onu 

sevmediğinizi söylemiştiniz, değil mi? 
Genç kı?. yavaş sesle: 

- Aşk bu, belli olmaz ki.., Belki de 
yavaş yava.; gelir ... 

İhtiyar kadın acaib bir şekilde göz. 

lcrini kırparak: 

ır. 

a: 
ı.: 

c. 
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PARDAYANIN KIZI 

dı. Bahçenin etrafı, yabani güllerden 
müteşekkil bir çitle muhattı. Kapının 
öntinde, duvarların boyunca, güller 
ağaçlara tırmanıyordu. 

Merkeb, bu güzel yuvanın parmak. 
hkh kapısı önünde durdu ve uzun u
zun bir anırmayla gelmekten mütevcL 
lit sevincini izhar etti. Evdekiler 
bu gelişi bekliyorlardı. Daha merke • 

bin sesini duyar duymaz. evden. tak
riben elli yaşlarında bir kadın çıktı. 

Olduk~a zengin bir köylü g ibi giyin • 
mişti. Parmaklıklı kapıya koştu ve o. 
nu açarak şöyle dedi: 

- Nihayet gelebildiniz!.. Nekadar 
da geciktiniz, adeta merak etmiye 
başlamıştım. 

inci çiçeği mazeret olarak şöylece 
cevab verdi: 

- Affedersiniz Madam Perin. Size 
sonra meseleyi anlatırım. 

- Neyse sağ salim geldiniz: Çok 
şUkür ... 

Ve genç kızı kuv\'Ctli kollarıyla tu
tarak kuş gibi kaldırıp yavaşça yere 
bıraktı ve kadife glbi yanaklarını öp. 
tü, sonra da sevinçle bağırdı: 

- Hoş geldin aziz yavnım ... Ve sa. 
mimi bir şekilde ilave etti: 

- Her zamanki gibi güzel ve latif
sin: 

tnci çiçeği gülerek ihtiynr kadını 
kurakladı: 

- Siı de her zamanki gibi kuvvet. 
lisiniz. 

İhtiyar kadın küfeyi karıştırarak 
ic:inden paketi çıkarırken İnci çiçeği 
5u tavsiyede bulundu: 

- Yavaş madam Perin, o pakette 
kı?.ım Luiz i~in alınmış yemiş ve o. 
yuncaklar \'ar. 

İhtiyar kadın gülerek: 

-Korkmayın, bu pakette ne oldu
ğunu ben de anlamıştım. Kızınız uğ. 
runa hayatınızı vakfettiğinizi bil.mi. 
yor muyum? Acaba bu çocuk kadar 
iyi bakılan , iyi büyütülen bir yavru 
daha var mı? 

- Ama, layık değil mi? 
- A, evet ... Minimini melek, bunun 

kadar güzel bir yavru bulmak kabil 
değildir. 

- lyi ki tasdik ediyorsunuz. YÖk-
sa ... 

Perin, sözün yarıda kaldığını gö. 
rünce sordu: 

- Yoksa ne olur? 
Genç kız gülerek cevab verdi: 
- Yoksa niçin çocuğuma annesi 

kadar yüz verdiğinizi soracaktım. 
Perin bom urdandı: 

- Annesi ... Ha evet, o da öyle ya. 
Ve yüksek sesle ilave etti: 

- Maamafıh biraz kendinizi de 
düşünseniz hiç de fena olmıyacak , ne 
kazansanız Luizinize sarfediyorsu • 
nuz. Üstelik onun hesabına bana ver
diğinizi de hesaba katsak,.. 

İnci çiçeği b;rdenbire ciddileşerek: 
- Evladımdır • dedi. _ Benim gibi 

kederli ve yalnız bırakılmış olarak 
büyümesini istemem. 

XIX 

1NCt çtÇECI ANNE 

Bu sözlerden sonra iki kadın da e. 
ve girmişlerdi. Perin kapıyı kapadı, 

Valver gelip kapının önünde durdu. 
Önünde tesadüfen bir çit vardı. Bu. 
nun için bahçede duran iki kadın 
kendisini göremiyorlardı. 

Vnlverin rengi solmuş. bacakları 

titriyordu. Eğer çite dayanmasaydı 

muhakkak ki yere düşerdi. Dikenler 
ellerine batıyor, fakat bunun farkına 
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PARD'AYANIN KlZt 

------------------·-----------------------------------------.bile varmıyordu. Betbaht genç her 
ee-yi i§ltmişti. 

''Kızım" ''validesi olan ben" keli -
meleri kaf ~ına. inml§ bir tokmak tc. 
siri yapmı;tı. 

Demek ki onun bir kızı, yani bir 
evl!dı mevcuttu!.. Demek serbest ol. 
madığını söylerken bunu kastediyor • 
du. Fakat evli olmadığı halde bu ço. 
cuk nasıl pt.ıydalanmıştı? Yoksa onun 
bir ... Yok, bunun imkanı yoktu. Böy
le saf bir kızın 5.şıkı bulunamazdı; 
mümkün değildi. Herhalde deminki 
sözleri yanlış işitmiş veyahut yanlış 
anlamış olacaktı. 

Bu sırada 1nci çiçeği çitin öbür ta. 
rafında konuşmasına devam etmektey 
di. 

- Kızım, Luizim nerede? Nasıl o. 
lur da, hala beni ka1'l31lamıyn koşma. 
dt. 

- Zavallı sizi beklemekten o kadar 
UzUIUyordu ki, geç kaldığınızı anlıyor 
du. Onun için kendisini arka bahçeye 
gezmeye gönderdim. Şüphesiz dostu 
Karabaşın sesini işltınemlş olacak, 

yoksa Bimdiye kadar gelirdi. 
tnci çl!;C~ şapkasını çıkararak dedi 

ki: 
- Haydi, çabuk gidelim de onu ya

kalıyalım. 

Valver bunları tamamen fı:ıit;y01 du. 
Yanlış duyduğuna. kendisini inandır • 
mıya uğraşırken, sevdiği kadının nğ· 
zından çıkan "Kızım Luiz" sözlerinden 
ııonra artık şilphe edilemezdi 

!ki kadının ıüratle arka bahçeye 
doğru gittiklerini gördü. Bir tcvkita. 
bU ile çitin etrafını döndü. O, her ıc. 
Ji görmek, her şeyi işitmek istiyordu. 
Aldandığını görmek, dUşUncel rlni tek 
zib edecek bir hadiseye §ahit olmak 

ümidi hala kırılmamı§tı. Vakıa her şe
yi mükemmelen i§itmieti. leitmletl o.. 
ma, kulaklarına inanmak içinden gel .. 
miyordu. Çıtten bir aralık buldu ve o. 
rada durarak göı.ctlcmeyc başladı. 

Takriben beş yaşlarında bir çocuk, 
bah~edc oynamaktaydı. BUyük mavi 
gözleri çok çekiciydi. Bu güzel sarı 
saçlı kız, bir periye benzeınekteydi. 

l\:cndisi bir köylü çocuğu gibi giyin
memişti. Sırtında orta halli bir ano 
çocuğunun giydiği zarif bir elbise var. 
dı. 

Kendisinden hiçbir eey esirg~nmedi. 
ği belliydi. Oynuyordu dcmirJtik. Doğ. 
rusunu söylemek lazımgelirr..e; o oynn
mıya çalışıyordu. Dizlerinin i.istünde 
bir. bebek vardı. Fakat onunla mefigııl 
olmadığı gözüküyordu. Endişeli ~c ke. 
derliydi. Bebeğiyle konuşmaktaydı. 
Çocukça telaffuzu ve çok ciddi tavrı 
ile ona birtakım nasihatler veriyordu. 

- Görüyorsunuz ya matmarel, uslu 
oturmadınız, İnci çiçeği anne buna da. 
rıldı. Şimdiye kadar gelmesi lazımken 
haliı. görünmedi. Artık hiç gclmiye. 
cek, kabahat sizde. Siz yaramaz bir 
çocuksunuz matmazel. 

Luiz annenizi de darıltıyorsunuz, 

halbuki onun kederı pek çok, pek bü
yük. inci çiçeği annesi hala gelmedi. 
Bu:ıdan daha büyük bir keder oln bilir 
mi? 

Valver çocuğun hu. sözlerini duy. 
mue ve zavallı yavrunun son derece 
kederli olduğunu da görmli tü. Diğer 
taraftan lnci çiçeği de gelmi3 çocuğu 
dinliyordu. Perin bir anne efkatiyle: 

- Uinim'ni meleği görüyor musu. 
nuz? diye sordu. sız onu nckndnr ı::c. 
viyorfanız, o dıı s.:.ze o kadar bağlı. 

Adeta tapıyor. 
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--------..-...------------------------------------::....,,,,,,,,,,-= Madam Perin genç kız taraf ınd;: .. lnci çiçe8i yavaşça. seslendi: 
- Luiı:., gi.i:r.el Luizim ... 
Çocuk başını kaldırdı, gözleri se

vinçle parladı ve derin bir muhabbet. 
le doldu. Bir sıçrayışta bebeğini yere 
fırlattı ve bütün kuvvetiyle bağırdı: 

- Anneciğim, İnci çiçeği anncci-
ğ

. , 
ım .... 
Mınimini bacaklarımn bütün mUsa. 

adesiyle koşarak genç kızın kolları a· 
rasına atıldı. Onu kiiçücük kolları ara 
sında sıktı. YllzUnU öptü.,. 

- Cıci anneciğim, nihayet gelebil. 
din ha ... Benim gü~l İnci çi~ği anne
ciğim. 

İnci çiçeği de küçiiğü büyilk bir mu 
h:ı bbetle ok3uyordu: 

- Kızım,.. GUzel yavrum, nazik 
Lulzim. Anneciğini çok mu göreceğin 
gelmişti Onu sevdiğini bir kere daha 
s_öylc bakayım ... 

Çocuk beyaz kollarıııı genç kızın 
boynuna sararken: 

- İnci çiçeği anneciğimi canım ka. 
dar severim. Diyordu. 

Çitin öbür tarafında gözetliyen Val
\'Cr bu sahneyi de görmüş, söylenenle 
ri ışltmişti. Artık fazla görilp işitme. 
Ye mecali kalmamıştı. Oradn.n ~ende. 
liyerek uznklaı;tı. Bir sarhoş gibi iki 
tarafa sallanıyordu. Ağaçlara. diken. 
lcre sarılarak ilerliyor. fakat nereye 
gittiğini bilmiyordu. Eğer delikanlı 
biraz daha orada kalmak cesaretini 
kendinde görebilseydi, bakınız nelere 
eahit olacaktı: 

Genç kızla çocuğun sarılmaları ni
hayetlenince iki lcadın orada bulunan 
b r tahta. kanapcye oturdular. Kilçük 
Luiz, İnci çiçeğinin dizleri arasına sı. 
kt§tı. Çiç kçi kız çocuğa: 

- Bak yavrum, sana ne güzel §ey. 
ler getiı elim .. 

getirilmiş olan ecyleri açıyordu: teı"ı 
ketletden çörekler, pastalar, y~tt\1~ .. 
şekerler ve oyuncaklar çıktı. ~u fde
zel şeylere çocuk htı&ıl teşekkür ıf P 
cegini bilemiyor, sevincinden tıP 

0 
.. 

sıçrıyordu. Hct paketin açılı§ın~8 1~ cuğun sevinçten bağırmaeı 1ncı .ç "k 
ğini çok memnun ediyordu. J{Uc;uııı 
Luit her kapalı kutunun açılıll~8~0 
büyük bir merakla beklemekteydı. 
tekim sona. kalan bir paket için: 

- Bu ne? diye sordu ... 
Çiçekçi kız: 19 
- Bu, Madam Perin için a.h:s. 

dört şişe iyi şaraptır, dedi ve kıı. 
dönerek: ı; 

- Her yemekte bu şaraptan bı:l<:,. 
kadeh içerseniz çok istifade cdersırı 

"'ıJtl· 
Bu gece ben de burada kalacng 
Bir şişesini bu gece bitiririz... <IS 

Çocuk, !nci çiçeğinin geceyi 0~8 ııs. 
geçireceğini duyunca bir kat 3 

memnun oldu: bıl 

- Anneciğim, seninle bera~~~a.· 
gece büyük yatakta yatmama. JllU 

de edecek misiniz? 

- Evet yavrum. tJel'l 
Çocuk bir taraftan hala pake 

11 
_ 

kar.ıştırmaktaydı. Kağıtların arası 
dan bir atkı çıkardı: 

- Bu da ne? 
- Bu da madam Perin içfn .. • 
İhtiyar kadın adeta şaşırmıştı: dllf 
- Bu da mı benim için? Bu kil 

güzel atkı, hem de ipek... ge-
İnci çiçeği, ihtiyar kadını vecd~J(: 

tiren atkıyı onun boynuna dolıya. 
- E\·et, bu da siıin için, dedi· 
Perin 'in gözleri dolmuıtu: µUJll• 
- Ah mtümazel... Bu çok ... 

mundan fazla. 1 ı:;U. 
Sepette artık bir şey kalmanı ıo 
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MAZON 
siderir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddesi yoktur. Şeker haıtalıfl olanlar bile alabilirler. MİDE .e 
BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi litif. Teairi kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müıtahzar tutamaz. 

MEVVATUZU 
MAZON isim HOROS markasına dikkat. Depoıu: Mazon ve Boton Ecza deposu lıtanbul 

Yeni poıtahane arkasında No. 47 

QANKAYA 
YATfRILAN DARA l;Yi 

EKiLMi~ TOWUM Gi9i V~QiMLiDiR. 

UOlANTS~ OANr ONi ~: 
~ PALAS ALALtMCi l-IAN 

~11\8tllnbut Ltmaoı Sahil Sıhhiye Merkezi 
ı 1naınıa komisyonundan: 
~ ...... ~. 

<et\' Ustahdirnin icin 166 takım kı~lık elbise ve 166 takım yazlık elbise mda 
2 c 166 ad • 1.. k 'Jt ·1 ı4 :" l'thrn· et krşlrk kaput kapal:zarf usu u e sı me ı ~ yaptmlacaktzr. 
Utt 75 ın bedeli kı~hk elbiselerin maa kasket takımı 15 lıra 25 kuruş kaput 

~a' lıt k~ruş ve yazlrk elbiseler 7 lira 25 kuruştur 
lttİııi tklıler elbiselerin numunelerinimerkezimiz levazınunda görüp şartna • 

la.~~ t:raıııt alabilirler. . 
~ ~ iltrnc kapalı zarf usulü ile 7 eylül ı 93 7 salı gunu saat on beşte Ga· 
~ lt:;ıustara paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi sa -

~S....., ~ •1'Yonunda yapılacaktır. 
ZlıiıyOtılltsıltrneyc gireceklerin eksU~medcn bir saat evvel teklif mektuplarını 
6

' }ıt vermeleri ve muvakkat teminatlarını yatırmaları şarttır. 
~ °':- l!.~~kkat teminat parası 464 liradır 
~ ~tı~ttncyc gireceklerin terzi olduk larına dair ticaret odasının 1937 

b larını göstermeleri şarttn-. ( 5427) 

IJe\1 -"' ----------
~.'1 o~ıu Tapu Slcll Muhafızlığından: 
~ lllab n lll~risi Aliden intikalen satışı talep olunan Kasımpaşada Hacı 
l'ııa· ~ı ~ allesınin Kurt Oğlu sokağında eski 86 ve 88 ve 90 ve 92 sayılı ev 

ıı ~ anın ta ~ . 
llıe ~"e ., puda kaydı olmadıgın dan bu yer hakkında tahkıkat yapıL 
~~lcuıe l 

0
•
9-937 ~ününde mahall ne memur gö:ıderileceğinden işbu gayri 

til t' tlıe~rrur iddiasında bulunanla rm ilan tarihinden itibaren on güne 
ııu tı._h indeki vesaik le Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına veyahut keşif 
~ aıı· 

ınde bulunacak memura müracaatları ilan olunur. (5546) 

TL.:J Q K iVE 

llR.6b.T 
BANKA51 

~h-· 1ktiren rahat eder 

Bugünkü 
radyo 

progranıı 
lS1'ANilUL: 

13,~0 plfikla dans musikisi 19,30 kente. 
rans: Beyoğlu Hcııkevl namına, Memduh 'l'ez 
cl tara!Cmdan (Koopcrati!çillk) 20 • •czihe 
ve arkadaşları tnraffındruı Türk musikisi ve 
halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafından 

arabca söylev 20,45 Bimcn Şen ve arkadaşla. 
rı tarafından Türk musikisi ve halk ı:;arkılıı
rı, saat ayarı 21,1:5 orkestra. 22,111 ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günUn programı 

22,30 pltı.kla sololar, opera, \'e operet parça-
!arı 2:: son. 
VİYANA: 

18,15 §arkılar, piyano konseri 19,G:> kan. 
~ık yayın 23,15 muhtell! haberler 23,25 koro 
konseri 24 haber, gramofon. 
BERLİN: 

18,05 kllçilk konser 18,45 roportaj 10,05 
eğlenceli musiki 20,05 g11nUn akisleri. gramo 
fon, haberler 21,15 muelkl 22,05 dans musi. 
klsi 23,05 ha,·a, haberler, spor 23,35 eğlence 
11 musiki vo dans havaları .. 

PEŞTE: 
19,05 şan konseri 19,35 konferans 20,05 

orkestra konseri 20,3:> piyano konseri 21,20 
piyes, haberler, hava 23,0l> orkestra konson 
24,20 transızca ve İtalyanca haberler 24,30 
~ingene orkestrası 1,10 son haberler ... 
BUKRERŞ: 

19,05 dans musikisi 20,10 keman konseri 
20,40 konferans, gramo on 21,35 piyano kon 
teri 22,10 §an konseri 22,35 karışık yayın 

22,50 gece konseri 23,50 haberler. 
BEELGRAD: 

Her akşam 
Memleketin en yUksek sanatklrlarile birlikte 

SAFiYE 
TAKS • M Belediye J bahçesinde 

Tel: 43703 

Betonarme köprtl inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sinop ''ilayetinde Sinop • Ayancık yolu üze

rinde betonarme Karasu köprüsü inşaatıdır. 
Keşif bedeli (34.000) liradır. 
2 - Eksiltme 1-9-1937 tarihine mü sadif Çarşamba günü saat on birde 

Nafıa vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (170) kuru§ 
bedel mukabilinde §ose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2550) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vckalctimizden .alınını§ mü. 
teahhitlik ehliyeti ferutlye vesikasiyle ticaret ve sanayi odası sicil varakası 

ibraz etmeleri lazımdll'. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 

veline kadar Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2620) (5090) 

18.25 ~yano kon~ri ıass h~k şark~an ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

gramofon. ulusal yavın .?.4 mı luıruı<ı4,,~ ~.2.05 

mizah, gramofon. 
LONDRA: 

19,05 ~arkılar 19,50 mUnaka§a, eğ-lence ve 
:ıalre 21,05 açık hava konseri 22,35 dans or. 
ke.strası 24.35 haberler, hava, gramofon. 
PAR1S (P. T. T.) 

18,05 gramofon, kıraat, gramofon, ltonuş. 
ma 19,05 şarkrlnr, piyano konseri 19,35 gra
mofon, hava, eğlence, musiki ve edebi yayın 
22,05 skeç 22.35 oda musikisi ve şan 23,35 
tabcrler, gramofon, hava, haberler. 
ROMA: 

18,20 oda mus1k1s1 18,55 kanşılc yayın 

21,45 kanşık musiki 22,05 dans fantezileri 
22,35 senfonik konser 24,20 dans musiktat. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am şellrin nıuhtell! .seınUcrinde nö. 

betçi olan ecza.neler şunlardır: 
lst.anbul cihetindekllcı-: 
EminönUndo lSallh Necati), Beyazıdda 

(Belkls), KUçUkpazarda (H. Hulusi), Eyilj)
te (Hikmet Atlamaz), Şehremininde (Ham
di), KaragümrUkte (Fuat), Samatyada (Erv 
filos), Şetızadeba.şmda. •lAsat), Aksarayd3 
(Etem Pertev), Fenerde (Emllyadl), Alem. 
darda (Sırrı HasimJ, Bo.kırköydc (Merkez). 

Beyoğlu cihcUndekller: 
1atikl~ caddesinde (Galatasaray), Posta 

sokağında (Garib), Galatnda Topçular cacL 
desinde (Hidayet), Tal<Bimde (Kemal Re. 
bUI ı. Kurt ulu~ caddesinde { Galopulo), Şi§li 

Maçka caddcslntle (Feyzi), l{asımpa§ad:t 

(MUcyyetı, Haskoyde (Nesim Asco), Be§ik 
takta (Ali Rıza), Sanyerde !Osman). 

ÜskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜskUdarda iskelede (Merkez) , Kndıköyde 

Eski iskele e:ı.ddesinde (Sotiryadis), Yelde. 
l!irmeninde (Üçler), BUyUkadnda <Şinaııi 

Rıza), Heybelide (Halk). 

TIY'A.TROLAR: 
- -

ERTUCRUL SADİ TEK 
Perşembe (Yeşilköy) 

Cuma (Büyükada) 
Cumartesi (Beylerbeyi) 
raı..arlesi (Bebek) 
tiyatrolarında temsil verir. 

::: :::::;::: ::: ::: : ::::: :: :::::::::::::: ::: ::::::::::::::::: 

1 Opr atör Üroloğ H 
Doktor :: 

Ü Sü.re~~a A~amaı ~ 
=: Beyoglu lstıklal caddesı Parmakkapıl 
li Tramvay durağı No. 121 birinci il kattaki 

İ Muayene hanesinde hastalarını her· ı:: 
·= !! gün saat 16-20 arasında k:ıbuJ 
İi eder. ı 
ı:s:::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::;:m:ı:1n:ır.!i 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 1189 lira 45 kuruş olan Heybelinda ilk okulunun tamiri açık 

eksiltmeye konulmuşsa da belli ihale gününde giren bulunmadığından eksilt. 
me 26-8.937 gününe uzatılmıstır. Keşif evrakilc şartnamesi leva.zmı. müdürlü-

ğünde-görülebilir. İstekliler 2490 No. lr kanunda yazılı vesikadan başka Na
fıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 89 lira. 21 kuru.~luk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Da. 
imi Encümende bulunmaJıdırlar. (i) (5567) 

Kilo 
2700 

4000 

Cinsi 
Buğday 5 

4 

Bir kilosunun muhammen bedeli 
Kuruş 

Arpa .. 
5000 Mısır 5,50 ,, 

3000 Pirinç kırması 5,00 ,, 
Vilayet tavukçuluk müessesesine lüzumu olan ve yukarıda miktarlariyle cins

leri yazıh bulunan tavuk yemi açık eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 49 lira 
50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 26. 8. 937 perşembe 

giinü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (51132 
' 

Cinsi No. Beherinin muhammen bedeli 
Lira K. 

22 50 Zonguldak 
Zonguldak 

2 
3 • h 25 

Kuleli 233 13 50 
K ulcli 235 16 

İlk okullara lüzumu olan yukarda markaları ile tip numaraları ve bche. 
rinin muhammen bedelleri yazrlı 100 tane soba açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Şartnamesi levazım müdürlUğünde görülebilir. lstekliler 1490 N. h ka
rıunda yazılı vesika ve 173 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi. 
le beraber 26.8-937 perŞembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı. 
dırlar. (i) (5133) 

Zeyrekte İbadethane sokağında Saliha 

Sultan mektebi 
Beykozda Şahin-kaya caddesinde 2 N. 
h dükkan 

Senelik muhammen 
kirası 

110 

60 

İlk teminatı 

8,25 

4,50 
Yukarda semti, senelik muhammen kirasiyle ilk teminatları ;ı;azılı ola.n 

mahaller teslim tarihinden itibaren 93 8, 939, 9~0 seneleri mayısı sonuna ka. 
dar ayrı ayrı kiraya. verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname
leri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26-8.937 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5116) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

11 Eqlül 937 dedir. 5. inci keşide 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12 000 10 000 lirait:.r 

• ' • ' q, 

ozsan ikramiyelerle ( 20.000 ve 
Oroloğ . Operatör iki adet m Ü kala t Var du • 

l O COOJ lir ahi<. 

Bevliye mütehassısı \ Dik kat: 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası Bilet alan herkes 7 jEylul / 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmlt 
yanında. Her gün öğleden sonra : bulunmalıdır. 
2 den 8 e kadar: 1el: 41235 i h 

ill•••••••••••ı•••j Bu tarihten sonra bilet üzerindeki akkı sakıt olur .. 



12 .. HABER - J\lişam postası 25 '.AÖUSTOS - 19 

ffl
:um:: ........ ........ 

:i!I 
YENi HAYAT KARAM ELALARl'nın 

, ......... . ~
, ..... , ..... , 
:::::::::::: . ... .... .... .... 

•tıı•• .... .... .... .... .... •• H :m 
ii!: .... .... 
•ı:: 
!ı:: .... c::: .... 
C ... . ::: .... .... 
r ... ... .... .... :::: .... .... .... .... .... 
!i!! 

Taklltlerl Çckmr,hr. Gerek satıcıların ve gerek Sayın HaJkm 
:c:: 

• 

Beştktaş: Yıldız. Eski ŞemsUlmekatlp 

ULL E Geceli • GUndUzlU' 

KIZ-ERKEK 
Yuva • ilk • Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce • Fransızca 

TaUebe l}:(ay<dloına lb>aşOaıınımoş~oıra Ac<eOe <e<dlftll'ilD~ 
Kayıt muamelesi her gün ya11.hr. Telefon: 42282 

GECE L-G ONS EL----··---" 

Kız- Erkek C LiS ER. 
Orta-Lise 

(Eski iNKILAB) 

Kuranı, Direktörü: INebnc~DlYI Haım<dl~ ODlklYımeın 
Resmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiydtro caddesi. Telefon: 20019 

stikllll i ek c .. .., .. 
r U!fun n:l z e ı 

1 - Dk, Orta ve Lise kısımlanna gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına b~lanmıştır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe ahn:ı.cağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu g:i nüne kadar gerek mektupla, gerek mek tcbe başvurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylillün onund.ı:l sonra yapacakları müracaat kabul edılmiyccektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci sınıfl.ırın bütünleme ve engel sınavları eylülUn birinde, diğer sınıfların eylülün 
yedisinde başlryacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. ~ 
Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. 

• et' • -.,;• ,,. • ,. • 

• 1 KT • 
1 DAR~-• • 1 

ve Bre: L GEVŞlEIKLDGDNIE 

• 
1 

1 
1 
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Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen Y1 
n ölmüş bir haldt 
tdi. Buruşmuş, sol· 
muı ve ihtiyarla • 
:nıştr. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet c-tmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gcnçliğ 

arıyorlar. 

• 

·- Tabletlerı • tter eczanede arayınız. ı Posta ~ulueu 1255 Hormob1n J -· 
Nihayet bir cilt mütth:ıssm 

ile istişare ettim. Dedi kı: Cildi. 
min "Bioce1,,i cildi terü taze tu
tan kıymetli cevhtd • anılmış • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin ''Biocel,, 

• ıı•"'' cilde son derece yapışt11 ıııetll 
h • e trıY 

sını veren ususı v trıi '(C 

maddeleri ihtiva edeıl Y dıtıl· 
. b" d a ic'J:ıarı p .gayet ınce ır pu r ,. 0W 

" . mer ı 
Hemen hemen gayrı ,yyil-
sudan, yağmurdan ve tag ıııuıc:· 

• .. ,,,erı 
ratı havaiyedcn katı, J uııl a· 
essir olmadığı için batıY00 10ıtd• 

Satış Yerleri : i gibidir •. Bu cevher; ~imdi cil
dinizi beslemek ve gençlc-ştirmck 
için matlup nisbet dairesirtde To 

b" sa .. 
lrrken veya sıcak 1 ~ bilt f'• 
dansederkcn terleserııı ~il yt~I 
zünüzde sabit kalır. orı· 

1 
Merkezi : Galata 

Kuruçeşme: 

Ankara 

Galata Yolcu salonu kar§ısmda Tahir Han, 5 inci katta. Tel. 41915 \'e 44.916 
Kuruçeşme caddesi No. 25139 Tel. 36. 213 ve 36.21 ı 
Vehbi Koç Ticaret Evi, 1ş Bankası karşısında. .._ kalon kreminin terkibir,dc- mcv. 

h Yret .,e ·p 
pudranın şayanı a caı• 
jinal renkleri vardır. 130 .ı81cSr· ·• fev 
keşif pek büyük ve tnall si t•· 

.. ssese ete 
lıklarla Tokalon ınue . t1t· v -------

,... Galata - Kartçınar sokak ----• 

1 Erk•:ÜAV
0

ÜrnS.TU RY~CL.i~;i~ı::?ı~:.~~~-
Tam devrelı lıse - Tıcaret Mektebi • Almanca öğrenmek için ihzari sınıf 

Derslere 14 Eylfıl Sah ba.5lanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eyllılden itibaren her gu··n saat 8.30 dan 12 ve k d 
"f t k . kA - d " a ar 1 nu us ez er~sı, aşı ~gı ı, sıhhat raporu 3 fotoğraf ve mektep tasdik. 

name ,·eya dıploması ıle yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat 
veya 42095 c telefon edilmesi 

NORMA 
Dört renk bir kalem 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

lerini her 
yerde 

Markaya 
dikkat 

N O R M A 

Umumi deposu: Mahmutpaşa 
Havuzlu Han. No. l lsta!lbul 

J:~::m 3 AIUORAMAT.:1 
1 H 

bahçesinde !i r. 

~Büyük Sünnet! 
Ü 

Düğünü. Tel. 41065 !! .. 
r.:ac:::::::::rc::::ıu ::-.::::::::::::: !!ll'=ma;;::--==-!5 

Satılık apartıman 
Beyoğlunda İstiklal caddesine yakın 

beı katlı, beşer odalı, banyolu, gün~ş 

görür, denize nazır gayet ~cuz fiatla 

acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ!u 

Parmakkapı İstiklal caddesi No. 117 

birinci kat Emlak yazıhanesine. 

:: ....................................................... 1 

,, cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!rrdc gö· 

rüldüğü gibi memnnr.:yetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

rafından temin edilrıtıŞ ırrııf 
ı:tıf1 

Tokalon pudrasına karı:s ııı .;e 
jfC 

tır. Her yerde Toka}on 

pudrasını arayınız. 

~ ____________ ..... _________ .... , __ ... ______________ __ 

B.nl T k 1 .. . . d .. . --LrtUP ı erce o a on mufterıaın en mu eueıenııze rr-
yazanların müıahedeleri, kendil;iinden gelen ve kıY" 
metli delillerdir: 

( Krem ve pud..;_larınızı kullanmak ıuretile yüziirniİ-_, 
zün düz ve pürüzıüz hale geld\ğini gördüm. Bu hal 
kadaılanmın bile nazarı dikkatini celbet ti.) 

• M. F. S. M. Bursa 
• ti· 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok ıs 
Fadeıini gördüm. Bu krem ve efıİz pudralannız ıayetİl'I• 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. 8. M. H. O. • .Fatsa 

Mekluplann a11llan doıyalarımızda saklıdır. 

··----········--·:ı--... --ı-n·-··· .. ·····ı· :: Dit Doktoru .: 
iİ Necati Pakşi İİ 
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:: Hastalarını hergiln ııabah 10 dan i· Göz hek m• - Dr. Faik ·~ .Mfl 
ij akşam 19 za kadar Karaköy Tünel~ Dr.Muıat Rami Aydın 1 Opera.tör "'-
1: meydanı Mahmudiya caddesi No. ıi Beyoğlu . Mis sokağı No. 15 Cağnloğlu Nuruosnıa.ııiye 
:ı 112 de kabul eder. H 1 T l f n · 41553 ı: S .. 
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i! alı ve cuma gun erı saat en:: Pazardan maada her gün: öğleden 1 r .. •• 
:! t 8 ze kadar parasızdır. H 1 Muayene 1 
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