
Bu adam 
hem resim 
kroki veya 

memnu mıntakada 
çekiyor, hem de 
resim yapıyordu 

~t ~ -~ ~Chtinı· -. ~ :;.:; 
ıze gelen Japon mektep gcnıilcri ve amiral vildyct ~xmağıniian Mcmmı mıntakaUırında bir Almanın resim yapar ve fotoğraf çekerken tutul-

çıkarken (l'azısı 4 üncüde) dıığıt Boğazdan bir manzara (Yazısı 4 'ilncilde) 
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~11nı'§ltr .. a:!k~ınenın bakamı. Şirketi,, aleyhinde takibata başladı 
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Nasıı "ld aşayı İzmir, 4 (Telefonla) - Dün ancak lann içine girilerek esaslı bir tarama de yaralı vardır. ölülerden ikisi yara-
Yakı U ftrdU saat 12 de bastınlnuş olan Bayraklı yapılamamıştır. Yalnız kati olarak 16 1ı iken hastahaneye nakledilenlerden-

n tarjJı• m ... Petrol depolan yangını bu sabah bile kişinin öldüğü anlaşılmıştır. 11 ölünün dir. Baıta depo müdürü Ali Meftün bu-
Safhasının '? kanlı bir için için atcşlcnmektc idi. Henüz tdepo- cesedi henüz bulunamamınır. 7 tane lutlduğu halde bir kısım ağır yaralıla-

l\ııtıi"IT8""~ :1~:n°n 1 çı• fi JapOil harbı• ~a: ~~;~~:~~ıarı doktorlar tararın-
ırşaatı Ok eu h il r y 8 D '1 n 1 - itfaiyenin girebildiği kısımda kütük 
/{ a ,,., ~aya değer haline gelmi~ bol insan cesedi görül-

''Oı dıg 1 A t k b • • ~ • d • müş, fakat çıkarılamamıştır. Yalnız 
~hıu~Yet l§lencıı Or ki : r l 1 r em r 1 va-:11 1 r be§ kafa ile iki çocuk kafa~ası çıkarıl-
l°lln da "dlıııenJy0r .._ l'.lıaJıkemedeyfz. 1 " nuştır. 
dera ar . .a . au ar da 5 O 
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~1c ha rtlıeceku Crinı dJnlerkcn JJaı pcını na ırDaı ScvyetOeırn n <dle m D 
c~e t diııeıerı § ın. lierhalde bu 
11rı.: ·~1 "e latırı~YIUU haYret der~ 8 tr al 5 0 fiil 0 c9l Çal C al !}( '? 

:~'., .. : ·: .,.:::~';:~:: Sovyet protestosunu 
lııt ::ı:~ dalı.ıı. :~Ya danııetmeye J a po n 1 a r reddettiler 

.\ııeı ? diye ın l§ler görmeye 

tı: Yarı buna ::uştıun. Japonlar döı t Çin ganbotUe iki Çin 
- Stn cevap verınJı. 

11ae nıa 'kal'l§ına vapuı unu miisadeı e ettiler 
Ce.lttır lı.k~ınecıe ~u danaıann ile. 
ba.Yıld. lttıe bir .. a Yardımı olL 

ili tn ... era da 
t:ılb... ı tanı na salonunda 

J:ıa. ~il ba anıdır 
-...ebet Yılınak ·· 
ll'ıel?ıı Oldu~ arasında ne mu 
.,,_ DUın u o z • 
--.q dJ • llrkad aman kestire 
"'-- l'e •" a.oırnın b -"UltJ bu uyıecıııtı unu IU ol. 
ccı~ 1tı.ı ltt, llOnranı sanını§tnn .. Hal. 
t?ıtı t rtuıu1 ıtrı · beraaurnı temin 

~U kl§U~lrl~nın bir halka. 

1-t l\e J'akında 
IQ it R 0 de 
----...... ..._ _____ j Japon zırhlı otomobilleri Peldn yolıın<la hareket 8CW.tlerini bckler1crkcıt 

.ryazısı 4 'üncüde) 

Nihayet temiz ekmek 
ylyeblleck miyiz ? 
Haberin yaptığı devamlı neı.;rlyat tb:erlne 

belediye firJDlara bir emir verdi: 

"Ekmekler k~Uara sarılarak satılacak . ., 
Bu emir derhal ve dikkatle tatbik edilecek 

olursa 1ıtanbul halkı plıı ekmelt yemekten 
ve tllo mikrobunun ekmekleri birer tank 
gibi kullanarak evlerimize aaldırmasmdan 

kurtulablllriz. Hatımnıza gelınJşken §U iki 
noktayı da buraya kaydedelim: 

ı - Ekmekleri klğıda sarıyoruz diye fı. 
nncılar ekmek fiyatlarma onar para )irmL 
ııer para arttırnıağa kalkı§mamalıdırlar. 

2 - Ekmek sarılacak kdğıtlar için bir 
numune vermeli. Pil gazete klğıtlarına, kul 
larulmı§ kese kAğıUanna ve pis yerlerde ya.. 
pılan murdar kese kA.ğttlanna ekmek konul 
mamalıdır. Bir k!ğtdı blr defa ekmek sanı. 
diktan sonra tekrar kullanan fırıncı §lddetle 

l 
cezalandırılmalıdır. 
Eğer bu iki noktaya dikkat edilmezse 

belediyenin yap~fı ''Hayır., ıehlr için bir 
''Şer,. olur. HABER 
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Yunanistanda disiplin 
içinde geçen bir yll ... 

Y a zan: Şelıip Gündüz 
Bugün, dost ve müttefik Yunanis

tan, ~endiaine bUytik faydalan doku
nan bir rejimin, Metaksaa rejiminin 
ilk yıl dönUmUnU idrak etmiş bulunu 
yor. 

Dostumuz ve müttefikimiz Helen 
milletinin resmi debdebeye bir halk 
oc>tkunlu#u katarak bayramladığı bu 
yıldö:ıümU, bir milleti en dümensiz 
en inzibatsız hllrriyetierin anaforun
dan çalyaka edip alan ve ilk bakışta 
dehşet saçan bir istibdadın boyundu
ruğuna kotan bir ferdi ''General Me
takaaa" J muhtelif 'Cephelerden muta 
lea etmöek fmklnmı vermektedir. 

Yunan ordusunun politika ile uğraş 
tığı gilnlerde politika ile uğra§Dlıyan, 
ve politikanın Yunan milletini felce uğ lla§vPkU Mt>tak1Mm l'~n yıl Haber mn. 

rattıfl, blltiln yaratıcılığını mahvetti- harrlrlerinl kabul ettıli zaman çekJlmlt 

ği gUn politikacı kilvesine bürUnerek bir reııad 
ortaya çıkıp memleketinin taliine as-( duğunu isbat edecek muhtelif fırsatlar 
kerce mlldıhale eden Ketakau realist zuhur ettL 
bir mUnevverdir • Donanınamwn Falerde demirli bu-

Tahafllnt Almanyada lkmal etmiş, lundufu günler, Başvckllimizin Atına 
Yunan ordusundaki münevver subay da misafir edildiği günler ve nihayet 
kadroeunun hocalılmı y&pllll§ ve kral ~ektep ıemimiz kruvazör . Hamlttiye
Koet&ııtinln yakın bir arkadaşı ve nm dost Yunan ıularmda geçfrdlfi 
mahremi olmua olan general Jletak.su, günler unutuımamıştır . 
emperyalist entrikacıların Türkiye ile Dost ve mUttefiğimiz Elen milletine 
Ywwılatan araamda 7.ehlr 1&Çtıklan bir kardet eellmı göndermek ıç1ıı bu 
gOnlerde ve hatta hadiselerin Yuna- g(U.el fınattan 18tl.fade ederken kendi 
niata.n lehinde bir inkişaf vaıdeder gi- kendimbe IOl'UYQruz: 
bi oldukları bir devirde ''Tllrk ve He- "- lletaksaam bu bir yıl içinde E-
len milletleri arumdaki dUtmınJığı len milletine, ne faydam dokundu'! 
tuftye etmek lümmunu,, Yunan ordu- Ve fazla dllştlnmeden eu cevap ak-
ıu atıarmda ilk defa aemıiı ve bilyUk lmım. aeJj.)"or: 
bir tece1ltlt l'Wererek ortaya &tml§ "- Bugün Yunanıstanda bir hilldl-
olan mllnevvw ad•mcbr. met var; disiplin var .. ,, 

!letabum polltfb hayatı liberal - HflkOnıet ve diaipHn her devfri!e 
demokrat rejimin devam ettiği devir- her diyarda bir Başvekilin bir yıllık 
lerde çok parlalt vaıtli olmamıştır. Yal bili.npwıu befendirmeğe klfldir. 
DD blltan Blyul haaımlan küçük ~ekip GtJNDtJZ 
parti Uderlnbı azlmklr, seciyeli ve mU- ---------------' 
cffehc:lea ydmaa, ll&tılmaz bir adam ol
Ctuğuna Uiıul etmefe mecbur olmuşlar 
au. 1 

M'etabu parti lideri mfatile giriş
tiği l>tltiln atyul mücadelelerde geniş 
halk tab&kalarmm Mmpatisinl .kazan
mak veya ll&tm almak temaytııUnU 
katiyen g&Jtermemift.ir. lletabas ga
zeteyi, mitingleri, propaganda. broştir
lerini nutuk 116ylemıelc fmlatlarmı ve 
meclis JdlnU8Unll Y.&lnD fikirlerini 
yaymak ve memleketi için IYi gördUğü 
istikameti lfaftlt etmek lbıere latimaar 
etmiştir. t · • 1 

Metakusm al1.Uf Jiaya.bnaa en bU
~k meziyeti bbce aaterlllrt.en yetif
miş olan devlet adam1armda görUlen 
meziyetUr; · J.Ul ~apJlle eapma-
mak mezi~ • -t • , , 

:Yun1lliatanm Jlaje9f.e l8fl Jiral lldn
:.i .)jr jun yUbek !timac11Je Ymıaniatanm 
ıalfü:c bir ytldanberl htıbmden adanı ge 
çen yıl ajuatoe aymda-.ml liddeUni 
gösteren dahili buhıuMlan, lg alyasa 
kavpl&rmdan ve b"tl'IWd aJ.pfnaizHk 
ten birçok dlfer polltl& acJ•mJan gibi 
şahaen 18tl.fade etmet t.emaylllthıtı p. 
termemif bili.kla memleketi lçhı dofru 
addettifi bir hareket! için pnff tal>a
kalann nihayetaia dDp•nbfmı beri
ne çekmekten ~fmnemek dlretini 
IÖ&termiftir. 

1836 yılı afuatoaunmı tietincl sabahı 
bütün dünya, bir gUn evvel iktidar me
ka.nizmasmı Ywıanlstanm hiç de ha
Zll'lanm&mlf bulundufu bir rejime 
dojru t6rik eden lleta.baam nihayet 
OD glbı içinde denillverecefini 18.D

mJll;L Had•.ıertn seyrine bakarak, o 
~ Ymwıiataıu tanJyarat verile
Cel htlldlm de bundan ibaretti. 

l'ab.t itte aylar geçmit, ilk yıl dol
DIDI ve Vetakau, rejlmiııhı Wncl yılı
na, bndi•Ue birlikte bayram yapan bir 
Yunanl8tan göstererek girmlf bulunu
,_ .Bu vazl,et dostumu ve mtlttefi
klmls YUD&Dlstanm lfetabum ph
... mllU aeclyelerbıe unun bir lider 
ft fktmad! zanıretlerine cevap verebi
*'* çapta bir devlet adamı l&'dOiü..... ,. .... 

• bir 1.J]m içinde Mm.bum TUrk 
~ fe"ne. ~ doktor 
-- llrldJ9 htlkametlne aamt 
doettaJC ~u, Belkap paktına ve 
TOrk - Ywwı ittif .... azami sadakat 
ifade edem bir amulual durum4a ol-

paşa 
Bahkeslre gidiyor 
İklnd ktımenln en kuvveUJ takımların. 

dan Kaam~ birinci futbol takımı yum, 
:iki maç yapmlk bere Balıkeeln hareket e. 
decekUr. 

Klllbtııı idarecilerinden Ahmet Aclemlıı 
riyueUnde 11 oyuncudan müteşekkil Ka.. 
mnpqa takımı, &ıUmGsdekl eamart.11 n 
pazar gilnlert BaJıkeatr idman blrUlfte çar. 
pqacakbr. 

Hldlseler kar91sında 

Bu çocukla.- Nasıl 
çalıştınlıyorlardı? 
İzmirde, Bayraklı petrol depolann • 

daki facia bütün memleketin bafrmı .. 
plan bir yaı. oldu. Gelen malQmat gat 
teriyor ki, Bayraklı fıciuuun batlıca 

sebebi, bütün gün çalıpn iKinin gece 
de çahımaiı mecbur edibe.inden do • 
ian yorpniuktur. İnlan "rilcudunmı 
biran gelince göıterdifi isyan tmrirde 
16 vatandapr.. hayatına malolmqtur. 
Sakat kılanlar da bu feci listenin ma
badi olacaktır, 

Fakat, apaÇJk görillilYor ki bu f ac:anm 
asıl ıebebi iki aydır mer'iyet mevJdin • 
de bulunan İt Kanununun bir tilrlü tat
bik mevkiine konuJamamaııdır. 

f zmirdeki müthit facianın kurbanla _ 
nnın bıpnda dört maıum ıima gBrlllil -
yor: Cemil, Tarık, H:ııeyin ve Sami._ 
Bunlar iJk mektep talebesidir. YaJlan 
11 ile 14 arasında... Tatil doJaymyle 
küçük bir ücretle çah§ıyorJarmı1-. 

f zmirdeki faciadan elleri, kollan. 
yüzleri, vücutları yanarak kurtulan u~ 
zavallı vak'a.nın dehtetini bize anlatı _ 
yor: 13 yııında Uıtfi, 14 yqmda HU -
aeyin, 16 yatında Arap Mustafa .. 

Bu zavallı çocuklar mevadı müıt:ıiJe. 
nin bulunduğu depolarda çahıtınlı~· or, 

bu çocuklar lı Kanununun bütün rnem
nuiyetlerine rağmen • ve bir Jam\'nın 

gollndilz bile çalıfmamut lUım gelir -
ken ~ geceleri de çahıbnbyor. 

Facia olup bitiyor. Alevler arasında 

mu um f cryatlan yükselen küçüklerin 
kömür olmuı ceaetleri bile bulunam:yor 
ve timdi lzmiMe it dairesi mmtaka a
mirliği -küçük çocuk çahıtınmı diye -
Petrol Şirketi aleyhine takibata clriıL 
yor .. Bade harl>Ulbasn .. F• Güneri _. -. 

Şikayet Şikayet 
• 

üstüne yağıyor I 

Istanbulun en 
büyük derdi : Su ! 

Mahalleler " - Susuzluktan çöle döndtlk, 
KerbelAya dUndOk ! ,, demete başladılar 
tstanbul çepıelerinden akan sulann Eğer terkos kafi gelmiyorsa beledi-

bir kl8lllllll, aıhhata uygun bir temiz- ye Halkalı ve Kırııçeşme ıularmı da 
likte olmadıklan için belediye kestir- takım etmenın, temizlemenin bir ~ 
dL Bu doğru bir bereketti, cezri bir ıine bakmalı. Halkı tifo beliSIDdan 

surette yapılmuı li.zımdı. Belediye kurtkl'm9"k için çalışmak iyi ama, ıu
dofru hareket etti, bu BUian derhal ıuzluktan ela çatlatıiiamak lhımdır. 
kestirdi. Llkin Belediyenin bu güzel Hamamcılar meselesi 

ı 
lstanbuldaki hamamcılardan 25 inin 

hareketini bir alğer gUr.e1 hareketle sahipleri Ticaret odasına mUracaat 
tamamlaması li.zım.dı. Yani kestirdiği ederek şikayette bulunmuşlar. 
sulan kullanan mahallelerin 8\lSUZ kal- Sebep? 
mamasını d'1fUnmek, kunıyan çepıe. Belediye sularını kesmiş. 
Jerin yerine bol su veren yeni çeşme- Bu hamamlal'da Kırkçeşme suyu kul 
ler açmak lizmıdı, bunu yapmadı .. İş- lanıyorlarmış ve kullandıkları sular 

kendi mallan imiş. 
te bunun için guet.embe tehrln her ta- Bbe kalD'll. hamamcılar bu tekilde 
rafından fiklyetler yağmağ& bqladı. tlklyet etmekte haklı değiller-

Bir numaralı dJr. Pis ıulann kendi mallan olmam 
ıikAyet bunu hafif tertip mdıp halka atma-

Haber pzetealne: lan için klfi bir aebep değildir. 
"Samatyada HO.)'inata camU karp. Hamamcılar belediyeden kendilerim. 

ımdald çepnentn .uyu kutlrfbmfUr· Bu temiz su temin etmesini istemelidlr
cıvar b a l k 1 " klmllen lal. ler. Eğer geriye kalan hamamların au
ymus olan 791• boyu nlerl ini lhtl)'aÇlan lan da piue onlarm d& derhal kapa
m bep bu cepnedell temin etmekUJdll•· 
Şimdi tam -ıooo" 1dfl IUUduktaD patlı tıJmalan lizım. gelir. Halkın ılhhatile 
yonıs. Bu çeflDen!n cm metre i5teed0 ISllD oyııanmaz Hamama. 1nsan temlzlen
terkC» bonım pçmektedlr. Beledi79 ba ınek için gider. Derisini temlzlerken 
borudan ru ~ • ftldlrmekte ne.. içini mikropla doldurmağa değil. 
den tereddOt ediJor! Blal mmsluktan --:=:--:-----=-.........:=--
ırurtarmuı •c1n beledl79 lladlac1e ıa....... Sabık lnglllz 
sutla bulununuz.,. K 

.. .,.... .... ,.ırta raıı 
80kafı • ~ ,a1cr1 Yakında petrol 
=~1111UU"alı kralı mı olacak 

Haber pat.eetM; Kanadadekl çııuııı nde 
H.Abarayda tJd Qlllll8 ftl'dı. BUDlana p t 1 

lkl .......... deJmtt..-mJUakardı.... e ro 
dl umt de Jnırutuldu. Blltıbı ~ 

•••~JOk.eu.~cıa Menbaı bulundu 
P'••• ...... ,. ~ ltUftde Şimdi Veııedikte 
il ••lllr..,._ WIP'f*"' <ilde bDe buJn ... ~ yı-~-" 
1ıll lmdlar llllllluk cıllilUa pnk. Aka. - • auueur 
ray Kerlıel&Ja dDDdtL Çefmelere · terkoıı cKlJdlnibı yalanda 
suyu vertımell ıctn taya.utta bulunma.. petrol madeni yil
nm rica ederiz. • zünden milyon • 

.Abuay <Waral" -hlHI Jarca aterlin 1a • 

~rU Be1aı1r J!fe. ı bibi olmau ihti • 

'Cç numaralı mal dahilinde gö -
flkAyet rillüyor. 

Bu abahki posta 
ile gelen lııgilizce 
The PeopJe gaze
t eainin yudıima 
g8re, Vindsar dü
künün, daha İngil
t ere veliahti iken 
Kanadıda al
dığı çiftlik cin
rmda .zengin pet

Haber pzetetlne: 
'"Tlto W.lfkMI k&J'FllDda, mlltaddlt 

defalar llluq8llıl edildikten ... kn1r.. 

GlllD• ıruJarmm Dlb&Jet temıs olmadılt 
netleetlne nnldı .. JlaDan ba IUdU kur 
tarııarak Terkot1 Tft'ildlll gazetelerde ı. 
lt.n edildi. KırkçeflM IUJan kesildi. FL 
bt Terbii ..... ftl9mecll. Bafka ,.._ 
lere Terk<MI mualutu konup kanmadJlmı 

bDml,Jorus. J'alrat ~ mtıııHecle -
blrk&Q p JGiDde 80DalS bir IU mkmtm 
~ au.usluk 7btlndeıı 11ln10k 
tem1JıUtiml&den mahrum bıdık. 8utuL 
hık devam edenMt tfmdlye kadar benOs 
tifodan :hiçbir muab Yel'lld)1111 mahall ... 
mbr. plallkten ve suauzluktan yalnız tsfo 
d~tu. daha birçok butalıklardan kurban 
YenCekUr ... 

ZeJl'Mte Fil yolnı~ ranık 

DUrt numaralı 
t iklyet 

Haber guetetllle; 
'•Kecidiyeköyllnde terkC» febekeal ol. 

dutu lla1de bir tek YaDPl muaıuıu meY. 
cut delildir. ŞehrlD muhtelit yerlerine 
kunıltcak tel'k<MI ~ertaden ille oL 
maua bU1 bu aemtte olmabdır. 0800' 
hanelik) bu ı;epne ;yalmz k&Jtın dıpnda 
ki gazino ve kahncllerbı laUtadıe edebi. 
leceklerl bir yere delil fakir hallan kesif 
bulundufu bir 79re, yani köy ~ kollul 
malıdır. 

Birkaç MDe evvel. bir ilene kadar kay 
kanununa tabi tutuldul'U uman cıldukca 
mlllı1m \lir vartdat temin eden Kecidlye. 
kö,.ontbl o zamanki vartdatmdan buctln 
elde mevcut nya efbU Ur.erinde kalmıt 
paruı yok mudur! Varsa bu paranın, 
lıugtln en mWılm ve hayati ihtiyacı olan 
terkC» bayratma ll&rfmm mlhıulp olup 
olmadıfmı muhterem vali Ye belediye re. 
lal ftkiUDln dikkat nuarma 81JDmanm 
rica ederls.,. 

~,.. .... .... ,..,... ... ..... 

rol madenleri çrkmaktadır. 
Bu haber, Kanada maadin nezareti • 

nin bir tebliiinden atrenilmektedir. 
Teblifden anlapldığma gCSre, nbılıc 

kralın 9,ftlifinin hemen bet mil bdat 
ötesinde burp ile açılan bir madenden 
gilnde 900 nril ham petrol çıkmakta . 

dır. ' 
Çif tlikte.n, çeyrek mil kadar mesafe 

atede dahi yapılan iakandiller, mU.bet 
netice vermek iluredir. 
Elaı petrol sahumın Vindaor dUJril. 

nlln çlftlifinln fima1 Jasmmda olduğu
na inanılıyor. 

Sabık kral 1919 senesinde bu çiftliği 
manzaruı bakımından aldığı zaman, 
hiç kimle burada muuzam bir senet 
sWl oldufunu bilmiyordu. 

Bu da diri ubrla ...................... 
Ne tali 1 

Bir aydubert, belki OD defa burada yaz. 
dık: 

"Şu ulan yapılı lpret memurlanmıza 

bey&& eltue Yerllaln,. diye. 
Ve, cttJ•mıw tQy bltmellnl ı.tenıecQlnl 

an1tdılmm beledi.ye, blsl meımıun eden. bir 
8llraUe ba cttlettmbl )'erine pUrdl; lpret 
memurlarma beyaz eltue yaptmtr. Fakat 
lfant memurtan tieJU ellUelertnl sfyer 
ıtJIDU ı.tanbalda bava delfllnrdl. DUn 
'budakta bopmr sllıl ,..,_ dımunlr yaf • 
mura 1ıalrarak aeı aeı stlldllk n kendi ken. 
dlml89 .n,.tmdlk: 

- Ne tali! 
Acaba beledfyemls bu memurlara birer ta 

halkm yıkanma ve temlzlik ihtiyaçla- ne de 'bQytlk 19JUfye temln.etuıt g11D ne 0 _ 

nru temin edecek çuelerl bfl'&Jl evvel 1acak dendnlz? Bu Beter de dolu yl#mum 

Bu ıiklyeUere bugUnktl 1aymmıla 
daha fazla yer vermek mUmJrtlıı ola
mayacağı l~ bir blmmı nep-etme~
ten vazgeçtik. Zaten hepei birbirinin 
aynıdır. Belecllyenln bu mcak gUnlerde 

bulacafım tahmin ediYoruz. ' BÜm! RABEB 

Çalınan otolll 
bulundu 

Galatada Gabay baJUl'lcla 
Mehmet Cerrahoğlunun dört 
Melek ıinemaaı 1<>kaiında _..ı 
ıeler tarafından çalınan butuP 
bili evvelki akşam ikinci ıub' 
lan tarafından Şifli baricind• 
muıtur. 

Otomobilin liıtikleri ve biİ~ 
mcsi tamamdır. Yalnız beıısıoi' 
mı harcanınıftır. Otomobili 
ranlar aranmaktadır. 

Acar idman yd 
nun bir l aiZ 

latanbulsporlulann Buraada 
yap~ döndUklerlnl 
auata Acar ldman yurdundaO 
zun bir mektupta buluaten 
"IQQbQmlls, latanbulçorun ilk 

bul etmemlfU. Bunun üzerine 
den aldıfurıız bir telgrafta 00 

çrkanlacafl bildiriliyordu. OD• 
murat& gtrmett taabhtlt 
bul edlldilf takdirde •tadyum 
zlyet edebilecekleri blldlrtldL 
tmm bir telgrafta çorcu1anD 
teveeelhen hareket etUldert 
zerine )ı[udanya n Yalova 
ıılayıcılar çıkarıldı. Sporcular1 
Nlbayet tıkıp kltlbe geldiler. gı 
tel bulduk, lf mtlabakalara 
ıo, biz 12 mu.baka teklif et 
mediler ve maç yapmadan d 
nnı g'Getertncc kendilerine ot 
duk.,. 

Haydullarl 
zenalnler 

üç zengin &daınla Uç haydut 
kıyıamda birleıWer. İrmakt&ld 
defumda ancak ikl ldflyi 
bilmektedir. Halbuki bwı1ann 
ııya geçmek mecburiyeUndedlr. 
arada bulunac&k hayduUarm 
len u.ttın olaıamabdlr. Bu 1f 
bilir? 

Bu \ıilm.,.....lsln ctV.alımı 
mızda bullCahmR 



' ll'CtJ&T ~ 01-ı~ 
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ç•h~k vari 

··••kcık 
a . "• Uayldt .. • r 1 

L'ıtıt& l Unıverıiten· 
•llıtncft tliı dereced ı.ıı vasattan bir 
lt"al Ydıııı. lıta e bÇl.b§an talebesi 

,, ttnıı. Pakat n ula gelince işi 
. -A Rene: 

tdıyo nıın bif'Wd 
llt lıt~unı leı-.. er 1 Kendini helak 

d 
ııı.tn ...... tatlıc . 

ilet et~ı bu anına 1 Keyfı-
ı: fani dünyada ı de-
'lllbu . . .. 

ltlt tı au, f . 
t çaı ... _ ıpı, Avrutu ··1 .• • 
~h ~.havya ,,... o çulerıy-

keı..... lıp İıe, A ~kesen bir tiptir. Av 
~'ille\ b' trıcrıkan .. 1 .. 
~11 1 

ıt ıinek 0 çuleriyle mü· 
ı 1 lr avcısıdır ı 

1
11& diye 1/0" zarnanıard S 
ttt . ıt uıu\ k a tahanovcu· 

• 'titri çı arnu 1 d llıtden ni tanzim . 1 ar ı. Yani bir 
aıaıtıt &cai( •urct edıp vakit kaybet· 
•ıııeı ~trirt\i ah te çalı1mak ı:ayesinde 

esi 1 . Yor, Herha . b. 
tarıı. ııtihtaı ngı ır rus 

TAN' da 

lstanbulluların 
sinir buhranı 

Sinirli olduk gitU. O kadar ki gazetelerltı 
en clddl ırütunlarında bile bu aaabt halln e. 
serleri aezlliyor. Gerçi bizi •lnirlendireo 
mevzu gözönUne alınınca, gösterdiğimiz, 
tlt.izliğin her ç~idi mazur görUleblllr. Me. 
sell tifo... Bu haatalığm mikrobu, bizi o 
kadar korkuttu ki, qılandrğmıız halde ge. 
ne itina etmekten kendiııilzl alamıyoruz. 
NIL811 alablllriz ki, lllm de blz1 ıdnirlenme. 

ğe ııevkedlyor. "ln.sa.n qılandığl halde tifo. 

ya tutulabtUr,, diyor.- Varm kıy&I edin. 
Bu cümleden olarak bu sabahki "Tan,, 

gazetesinin belediyeye temlzlik tavalyelerl 
veren aUtuııunda birkaç maddeye rutladık. 
Dikkatle okunursa o eatırlann d& 

pek ıdnlrll bir zat tarafuıdaD yazılmıı ol. 
dutu anlqılır. 

Deniyor ki: 
3, S, 1~'1l •kılla iz~erıc bu tarzda 

lltlbıaı ~· anla çahp.nlar 2. 
lsi....~dre ,.._, ıyor, 

Firuz ağanın p_is oticldeainde yerlefmif bir 'dilkk8n, 7Mvam ve karpuzıı Myle sokak ortam.na dizere'U 8<Jfmt:iktadtr. - Lokantalal'&I ftrtlfta ~ ••Wvm 
y1k&m:p yıkanmadltmı. )'lkuuyor-. llanıt 
1111 De w naed ,,ımncııtau 1ı1l17or !mllJ"DZP 

- ~c1akl ta~ namı ta.. 
nk. keslyorl&r w kesUldm 80llJ'a 1ııanJan 
nud 'JOlu,-orl&r gön!Ontbı mt.P, 

~ vıde "~ 
•• 'de~ -"•.retlerden dönüı .. 

' - ll'rınltı . Yle Y&nyor: 
ıih~ ııçileri. Ru 

llıı'le 0~ .. l:te &İbniıle . s meslekldaı· 
~ n diye ftlad rdı, Onlara ce· 
tıı 01.1 ~tılar .._.. en ocaklannda bir 

'llUh •neps' · 
.&- 11leyda ının de Staha.nov 
~:'~ .~ çılrb 1,, 
'lııl...., Ut '--... ıae, Taylor u ı·· .. . 
1 vrlar. ııı.er•lttıd&Jı • • su unu, ııı· 

. ıtıbaren tatbik edi-

ııı.:- te&j • ~:"ııtn. cını &er . 
~ Onun Yer·ı~ &Uzel yere bıraka-
oı_ctL ' töre tn 

1 
olunun ~n kısa ha-

t 11:, li uayyen r tn t... U •uret} Ve cnni bir yer 
...._rruf e vakitt 'f edecek . en ve hareket-

Jf,htı tııi Ça]ııırlce sın. 
tt..._ -~ 1 Seıc· n nete. almak k 
-~lar tz laat' Ş yo • 
ta,.tt •. "filrnin· . arlonun "asri 

1Yi 1 hatırı 
lrılattıg .. ı 'b· arımız. Onun 

gı ı b' "'! • ır çalı•rna ı 
Gtd • • "' • 

e kend' da ......_Of 1 çalıırna 
r .... d • Yorulduk b" tnizı dü§ünün: 

tria 1 l ttik k 
'}i · a ıama ka-

' be Yaptın • 
ı, °'Y•la • nca ederirn? 

'••<ıt •)l!t •lze ra kayıt Yaptırn 
d'r ı..: .. .,__.-")'erdf!t\ g .. ~ · 
'- t,.~t ,~a "Cjı o"'e kadar mü-
ı.."ttl\, f~ 'hıırnunu e:yın, nele bay 
~diııtı . t '-ııunü z n ter damladı 
bir trı.... ~ lfuaf . Yctle olıun kendi 
' -:'Ilı ill. edın : Ji ki 
(' cr~-'iİlıiyle h • katte kesif 
~İq l\h.~iıj e .h~r çalıştınız? 
ı,. · ır Yitrni d" .. ltliıiıı Çeyrekti ort saatte 

tlı Jıa baııncıa b r. Öteki vakitler-
lıa}' "Yar keaeriz ulunur, fakat tatlı 

~it it, A.~ • 
. lllıeJc bt rikadak' 
1ttı de lltj ga,;.. .. ı derecede maki-

'' L. Çoıı:.. ,, • ı ınaantd' 11ıiçu1c '"tnUıu ır. Fakat 
~'~.ta lcbirlePl n ~alıırnası - bahu-
ıı .... Pc • •lllızde 

k Aıyaı ve kasabala-
Çllıı ' Pek kurunu vus-

11\~~ İL?1aJc Var 
"'tn • • Çabı k cı faıUederırrna çık var. Bi-

it (Vt. NO) 

lb haıat ve 
' rac t 
·· 
1'"e~ı 8 trru z 

li bu le et. •tatistik 
ret ncnın ilk b urnurn mUdür-

ıtı.. eı a 
~ıtıa .... · uvazen-:. Yı zarfındaki 

''"ltı -~e · liıı r, •ıt •tatiıtikl · •ta. en 
tıır l}'ı i,.· ıkJerc ı:r:ı 

ti alndcı.. ..,ute 1937 
ne so ~ihraca- yılının ilk 

·Oıf\ ·145.. ..uuz kıv- .. "·S•a .,as li ,, ... et ıti-, 1' ra,.,. • · ıra- ., ... ıtha11---
., W. \'arnıı w.JUU&i 
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1 bulunmakta-
tı~ ıtırı •Ynt 1 

zsa 315 •Yt.rı · · 
da 3s 1 llıilyoıı 1 lÇUtdeld ihra-
19aı . 23.g28 Ura 4.798, ithalatı-

t \ot • Yılının ı.. dan ibaretti. 
ltha1· 'OCJ • 

"ıtctt atıtrllzın Yr içindeki ihra-
k •UtM! • batlıca 1 

tore d •• , lllkıaanu nıemleketler 
~6.33 U c, '1ıtılltnı ih na ait rakam- ! 
il nu ra e .\hııa tcııtu cd catınuıın yüz-
~On 815 rıya bitine· en 23.228.478 li

~rıcuı~l523 ıira ilel c.elrn~kteldir. 4 
e Uç·· gı, 2.153 Bırleıik A . 
t ltrıcuıu • 0.2415 1' . merı-
t~ • ili alırtak ıra -:.le de tngil-
)\iz tla ıac tadır 

de i •lene · 
.)Oıı 25 

2.14 Uıı lUııunı ithaaflıilt 
li aı .... 0.2215 ı· U 'teıltiı -.;ı -

~ırta ıra il ~en ı 6 

t 
toıo 8 dır e Alnıanya bir. 82 • ?g • ın-

·805 1t ~ta ile 'A' . 
1\ u nıerı1.:- ·k· 1 • e de t Aa ı ınc ve 

talya UçiincU ıel-

lstanbul konuşuyor ! ( Firuzağa : 1 ) 

Firuzağada Hııtnl neredeyıııe: "KUJ aatan at1"Ancı1«. 
rın, bU kllılann gagalıırau mıtiaeptilt mayi. 
Jerle )'Ik&ytp yıkıımaıSıklarma. dikkat edlll. 
yor mn 1,. •ıçaröotu taclrlerfn!n, parmakJ!L. 

rmm. uı;ıan muayene edlllyor mu T,, •'un ser 
releri ~zden geçtrlllyoP mu?" diye blrkae 
sual daha sorulacak! .. Öy2e ya, mikrop en 
um.madJianız yerlerde bulunuyor n en gı. 
karanıt)'SC&#ImIZ yerlere aaklammf oldulU 
hluinl veriyor. 

Halk pislikten 
Kaç zamandır Beyoflunun Firuzağa, 

mahallesi için öyle çok ıikayetler dinle. 
dim ki, nihayet geçen gün bir fırsatını 
bulur bulmaz, bizim fotoğrafsı arkadafl 
yanıma alarak burayı gezmeye gittim. 

Beyoğlu caddesinden aapıp Firuzağa 
caddesinde ilerlemeğe başladığımız za
man karşıma ilk çıkan, Taksimin çalıı
kan, genç nahiye müdürü oldu. Yanına 
bir polis komiseri alnu§, biraz ıonra bi.. 
zim gezeceğimiz mahalleyi tefti§ edi -
yor, Etrafta gördüğü noksanları, elin -
deki küçük deftere kaydediyor, sokak_ 
}ardaki pisliklerin derhal tem_izlenmeıi 
için yanındakilere talimat veriyor ve 
mahalleyi temiz tutmaları isin de ge· 
rek memurlara, gerekıc civar apartı • 
manların kapıcılarına tenbihlerde bu _ 

lwıuyordu. 

Fotoğrafçı arkadaıım bu manzarayı 

görünce: 
- Mükemmel, dedi, tam zamanında 

gelmitiz .. 
Ve makinesini ayar ederek habersiz 

bir resim atmağa ha$rlandı. Fakat na -
sıl oldu bilmem nahiye müdürü, birden 
bire vaziyeti kavradı. Hemen bize doğru 

döndü 
-Yo! dedi, mıntakamın safa geldi

niz:, hoş geldiniz, amma, öyle biıim 
resmimizi almağa kalkmayın .• 

Ve iti yarıda kalan fotoğrafçı ile bf • 
zi ıelamlıyara.k hemen yanımızdan u

zaklaıtı. 

O zaman, bizde akıi istikamette \ter
ledik, Firuz ağa caddesinin orta yerine 
geldiğimiz zaman, orada oturanlarla 
konuşmağa baıladık. Bize ilk dert ya • 
nan, bir kapıcı oldu: 

- En büyük derdimiz pislik, diyor -
du. Eskiden buraya biç çöpçü uğramaz-... 
dı. Şimdi bir kaç zamandır sabahları a. 

raba ile gelip çöpleri alıyorlar. Fakat 
süpürgecinin yüzilnü gördüğümüz yok .. 

Böyle iılek bir cadde günde bir kaç ke
re ıüpürütmezse elbet pislik içinde ka-

lır. ı 

Kapıcı bir taraftan anlatıyor, bir ta. l 
raftan da sokağın her tarafını kapbrnış 
o1an, hayva.1 terslerini, karpuz ka':ıuk. 

7iruz ağa caddesinde yel ort<l8tMa ~molozlar .,u----- -- ,,, 1. Su sırada ,benim de gözüme, karıı 
aıradaki ioJçük bir dükkan iliıti • Yu -
kanki resim d~ vitrinin ve satılan mal
ların sefil manzarasını çok iyi görece • 
ğiniz bu dükkanda, içine peksimet. 

' gevrek, galeta, paskalya çöreği, tere -
yağ gibi üat üste binbir çe!it mal yı -
ğrlmıt camekinın önündeki yaya kaldı.. 
nmırun Unrine de kavun, karpuz ıeril

mitti. 

Atlı araba1.ar, ~ten temizlenmiyc>ı 
Firu,;nğa oaddesini böyle pislik içinde 

bırakmaktadırlar. 

lannt, kirli paçavra ve kağıt parçala -

rmı gösteriyordu. ,, ,, 
du. 

... ~. 

::~ 
-c•• 

1 

-J -

Halkın yiyeceğini, kimbilir her kan
ımda ka çmilyar mikrop bulunan soka. 
ğın ortasına dizmekten hiç çekinmcmit 
olan bu di.ikkin sahibini aradım. Kendi. 
ıiyle konupnak oldukça meraklı bir 
mevru teıkil edecekti. 

Fakat bulamadım. Dükkanda ufak 
bir kıı çocuğundan bapa kimse yok
tu. 

Ayak altında 'dizili duran karpuzlann 
iğrenç haline bir kere daha baktıktan 
sonra Firuzağa caddesinin yamrı yum • 
ru yolunda tekrar ilerledim. Bu sefer 
karıılaştığım, uki.denberi tanıdığım, 
Reıit isimli ateıli bir gençti. Bizi 

- Hay Allah razı olıun, iyi ki geldi
niz bizim mahalleye de, diye karırladı .. 

Ye sonra anlatmağa batladı: 
- Burada, bir değil, bet değil, on 

değil, neremize baksanız hep dert göre
ceksiniz .. Fakat aize evveli bulunduğu
muz caddenin dertlerini ıayayım. 

Şurada bir Iiğmı iskarası var. Bu ne 
vakittir tıkalıdır. Her taraf le§ gibi ko. 
kuyor. Geçen gün bele-diyedcn geld!Jer. 

Uğraıtılar, filan yapamadılar. Ve bir da

ha da uğramadılar. Lağımın tıkalı olma. 
ar yetmiyormuş gibi, üstelik cadded~ de 
bir çökün~a yaptı. Bu çukur da uzun 
zamandır böyle olduğu gibi duıu- -
yor. Gelin de aize yakından göstereyim. 

Seı on adım yürüdük, ıskaranın ba. 
ıına geldiğimiz zaman, Reşit tekrar an 
latmağa baıladı: 

. -~~ ~ .... ~.::m~~~JJj;il~~ 
- Bu çukur yok mu? Otomobilleıin 

Azrailidir. Kaç otomobilin tekerle3i 
çarpıldı, kaç otomobilin aksı kırıldı 

burada, hesabını Allah bilir.. Bir kaç 
lira ile olacak bir iş için herkesin binler 

Bu iUb&rla '•telgraf dlrekleıinln tepeleri 
yoklanıyor mu?,. hatta. "yalmur llUl'U tab. 
m edlllyor mu!,. diye ıru&Jler aormak bil• 
mtlmktlndUr. 

LAJdn "Tan,, gueteaının Yerdl#t ö1UU8' 
aramıda bUhaaaa au pek ıayam dlkkatUr: 

Gazinolarda verllen mezeler nud ba&ır. 

Janıyor tetkik t'dllmlt mldlrf 

Diyor ... 
İ§te bu nokta ayrıca bir ''Dm!,, bahta tef. 

kil eder. ÇUnkll bazılarmm dediklerine g~re. 
tçkl içen adamlara - ıı8z1lm ya.ban& - mlk. 
rop gelmczml§.'Klmblllr, mikrop, ı~ ta.. 
dmı ek§! ml buluyor nedir, ::JD&l&DUYOl'..o 
EA"er hakikat böyleyse, içki içenlerin, bu a. 
rada yedikleri mezelerden eodfte etmahı• 
ne lllzum var. Jl.ezeter namı hazirl&ntrBa 
hazırlansın.. ,. 

Ancak §Ur&SI al§ftnWebllfr: tc;tdden mi 
korkmalıdır, yoksa mtkToplu mezeden mlf 

~ 11-

KUR UN' da 

Yer yUzD cennet ve 
cehennemi 

Sadrl Ertem diyor ki: 

Büyük harp olmu&Ycb ne olaCak'tlP 
Bugtııı 91' ten evelkl dtınJa1I cennet ıa.. 

zeclenlerln Jatedlklertnclen blrU dalla IJ1ll 
tabakkuk etmiı oJ.acektı 

Blraz daha fy1 bir ''dllny& cemıetf,, ola.ca.L 
tı öyle ml? .. O gidlf bozUldu#UD& göre, f1m. 
dlkl dllnya vaztyettnın bir cehennem maa. 
zanı.st gösterdiğine hQkmedeeeğlz. Evet.. 
DUnyanm uzağında ve yakmmd&. fazla mtı.. 
cazat& mtıatahak gibl görUnen bir çok Z&.. 

valhlarm ysnmakt& olduğunu da gözealrr. 
ıak, blr •'yeryüzU cehennemi,, bulunduğuna 
tnarunz. Fakat mah§eraiz. muhakem.eaiz bir 
''yeryüztl cennet ve cehennemi,,... tnanıarm 
A.dil surette muhakemelerlnl yapıp cezaları.. 
nı ta}in etmek tızere bir "ınllleUer cemL 
yeU,, kurulmuıtu. O da her zaman için va. 
zlfeıdnl yapamıyor. 

l} --tt 
CUMHURIYET'te: 

Balkanlarda açllan 
gUller 

Bereket versin Balkanlarda açılan ımı-. 
dünyaya vakit vakit renk vermekte ve 11&
riblrlerinln kandamarların& dofru, ~ 
dudaklarını uzatWarda biraz ibret -rt.. 
nl uyandırmaktadır. 

Buna bir mlııal olmak Uzere dOBtUJllllZ Y\J
ann1st~ yeni rejiminin ikinci yıidönümtı 
dolayıaile (B.T.) lmzaaile yuılDUI fU yam. 
yı beraberce okuyalım: 

ımıtakl&S ht1kfUneU.nln ~ ~ 
Türle _ Yunan canclllA cıo-d'tlle &Uma 
Antantına istin&& etmeJrt,ellt• ~neral life. 
takaae lktlclar mevkllnl ... alcbtı gibi,.... 
rl yalnız bu elyaeeU taJdP etıneımı Juılma. 
mq ve hattA her zaaıaa -1ıa 2.lyade lllJdl8. 
Ima ufraemakta 1ıu)OlllllO,tur, __...,. 
bmet tnönlbıUn llOll ""4 A'"IUpa dlldl'bUle 
Atlnadan g~meııl ~ltcıe eamJml ft &Mit 
luk tezahürleıt .,.....da. Ynmm mlDe:t ft 
hlikQmetlnln bize Jlflkadar canclan ballı ol. 
du~nu bir dalla rıstermı_.~ 

( ' (Dsoo.mı 11 incide) 
HABERCi e tifo . ~iı• ğe ·i" Finız ,;Sı !lldMl&l'i 1i• gütıbir otomobil .901oatlayan Mğım 

ttmınu ve ft7ra7ı ı~1HABEB'cjye göateriyor. 

çökün· 
Haydi ha~ B.M. 

.. 
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Izllıirdeki felaket, Çin - Japon harbi 
Tokyo, 3 (A.A.) - Tiençinden bil

dirildiğine göre, 13 üncü Çin ordusu -
nun geli§i Kalgan.da heyecan uyandır -
ıruştır. 

Bu ordunun 1936 da birdenbire Pa<:>
lian - Miakoyu işgal etmek suretiyle 
Japon - Mogol ordusunun ileri b:ırc
ketini parlak bir şekilde durdurmuş ol
duğu hatırlardadır. 

Çinliler hazırlanıyor 
TOkyo, 3 (A.A.) - Çin ordusu Tien

çin - Pokov hattına ağır topçu kuv -
vetleri tahpt etmektedir. Tiençin hadi
sekri neticesinde ric'at etmiş olan 38 -
inci fırkaya mensup bazı müfrezeler 
cephenin en ileri noktası addedilen Ma
§angada tahşit edilmektedir. 

Hopei merkezi Pekinde 
' Tokyo, 3 (A.A.) - Merkezi Tong· 

çeuda bulunan muhtariyeti haiz prki 
Hopei hlik\imetinin muvakkaten Pekine 
nakledildiği Pekinden bildirilmektedir. 

Bütün kuvvetler seferber 
Tokyo, 3 (A.A.} - Asabi gazetesine 

ıöre Nankinde Japonya ile siyasi mü· 
nuebet bilkuvve münkati addedilmek -
tedir. 

Harp humması günden güne artm:ık· 
ta ve Changhai meselesi ~nasında ta~ -
ıösteren hummayı geçmek istid1~ını 

göstermektedir. Nankinin bütün servis· 
teri m:.icwele için tıeferber edilmiştir. 

Çin jandarması Japonlarla 
berabermiş 1 

Tokyo, 3 (A.A.) - Diyet meclisinde 
beyanatta bulunan harbiye nazın 29 

temmuzda Çin jandarmalannın foyan 
ettiği Tungçeu §ehrinin tamamiyle tec
rit tıdilmiş bir vaziyette bulunduğ.ınu 

söylemiştir. 

Havaların fena gitmesi ve Çinli!~rin 
mukavemeti yüzünden Japon tayyare -
leri mahalli Japon garnizonlariyle te -
masa geçememektedirler. Japon garni
zonu telsiz telgraf işaretlerine cevap 
vermemektedir. 

Nazır, muhtariyeti haiz olan Ş2rki 
Hopei hükumet reisinin Tungçeuda Çin 
jandar:malarmı isyana te§vik etmi' ol -
duğunu ve bu jandarmaların şimdiye 

kadar Japon makamatiyle teşriki m~sai 
etmiş olduklarını tasrih etmiştir. 

Tiençindcki Japon garnizonu 69 
Japon tebaasının garnizonu himayesin
de bulunduğunu bildirmiştir. 

Sovyet konsolosluğuna 

taarruz edildi 
Chanohai, 3 (A.A.) - Röyter ajan -

sının hususi muhabiri bildiriyor: Tien • 
çindeki Sovyet general konsolosluğu 

binasına otomatik tüf;eklerle ve el kum
baralariyle müsellah eşhas tarafından 

taarruz edilmiştir. 
Mutaarnzlara Japon .devriyeleri t:ıra

fından ilişilmemesi taarruzun Japo':l me 
murlaruı muvafakatiyle yapılmış oldu -
ğu zannını tevlit etmektedir. 

Kimler yapmış ? 
Tokyo, 3 (A.A.) - Tiençindeki 

Sovyet konsolosanesinin yağma edilme
si hakkında tefsirlerde bulunan harbi
ye nezareti r.amına söz söylemeğe sala
hiyettar bir zat alınan resmi raporlara 

nazaran hücl!mun maruf bazı Rus fa -
şistleri tarafından tertip edilmiş oldu
junu matbuata beyan etmiştir. 

Milcrimlcrin isimleri Japon makama
tınca malGmdur. 

Bu zat, ezcümle şunları ilave etmi!'i -
"' tir: 

"-Japon ordusu, bu taarruza hicbir 
.,e~hile iştirak etmemiştir. Şimali Çinin 
bol~evikle§mesine tamamiyle muarız ol
tnaktığımıza rağmen ecnebi devletlerle 
ihtilaf çrkarmamağa son derece gayret 
etmekteyiz .. , 

Sovyetlerin 11rotestmıu 
Moııkt,va, 3 (A.A.) - Tas ajansı hil 

diriyor: Bazı Japon makamatmın yar -
dnniyle belraz Rus setelerinin 1 Ağus_ 

tosta Tiençindeki Sovyet konsolosluğu
na yaptıkları tecavüz üzerine, So\'yet 
b:ikumeti Tokyodaki maslahatgüzarı 

vasrtasiyle Japon hariciye bakanlığ· nez 
dinde ıtddetli protestoda bulunmu;ı:tur. 

Japon hükumeti bu portestoyu rcd -
detmiştir. 

Harp, emri vaki 
Nankin 3 (A.A.) - Salahiyettar Çin 

nıahafili, Japonların şimali Çinde aldık 

lan yeni te:ibirleri ciddi bir alaka ile 
takip etmektedir. Çin Central Newı a
jansı, bir Çin - Japon harbinin artık 

önüne ge~ilmez bir hal aldığı fikrbde -
dir. 

Izvestiya ne diyor ? 
Moskova, 4 (A.A.) - Tas ajansı bil

diriyor: 
Beyaz Ru•lann Tiyençindeki Sovyet 

konsolosluğuna ya'ptdHarı baskın mü -
nasebetiyle, İzvestia gazetesi ezcümle 
şu satırları yazıyor: 

''Bu basın hakkındaki haber, bütün 
Sovyetler Birliğiinde nefret ve infial u
yandırrnııtır. Müdafaasız Çin milletine 
hakarette bulunduktan sonra ba~ları 
dönen mütearrızlar her istikamette harp 
yangını çıkarmak istiyorlar. Çetel'!rin 
!iyençindekf Sovyet konsolosluğuna 
yaptıktan tecavüz her ne bahasına o. 
lursa olsun Sovyetler birliği ile ih~ilaf 
çıkarmak istiyen Japon militaristledııin 
teşvikiyle olmu§tur. Japon müşevvik -
terin bu cinayetteki rolleri tamame,ı a
şikardır. Japon ilhakçılannm cinayet _ 
leri kendilerine dönecek ve bunlar Sov
yetler Birliğinden cevaplarını ala.:3k -
tardır. 

,Japonyadaki Çinliler ne olacak 
Nankin.dcn gelen malumata göre Çin 

hariciye ve Maliye ve münakalat nuır
ları toplanarak Japonyadaki Çinlilerin 
himayesini gönnüglerdir. B u n 1 a r 
Bokahama ve N agaskide topla~cak ve 

hinihacette Çine geçeceklerdir. 
Şanghaydan verilen bir haberde Ja· 

ponlar dört Çin gambotu ile iki Çin 
vapurunu zaptederek malzeme nakliya -
tına tahsis etmişlerdir. 

Memnu mınta
kada bir alman 

yakalandı 
Boğazdaki memnu mıntakaya ya

bancıların gidemiyeceği ve devletin 
resim çıkarmağı menettiği yerlere fo. 

toğraf makir.c3i götürülmemesi aylardan 
beri her vasıta ile ilan edildiği halde 
dün Almanya devleti tebaasından Han
ri Yulia.şer adlı bir yabancı aleyihnde 
"memnu mıntakalarda dolaşıp f otoğ
raf çektiği için takibata başlandığı öğ
renilmiştir. 

Hanri Yuliaşerin memnu mıntakada 
çok giızel ve "artistik,. resimler çek
miş olduğu söylenmektedir. Kendisi 
Yeniköyde tutulmuş ve fotoğraf ma
kinesi ile bugüne kadar çektiği resim
lerin orijinallerin ve kopyeleri müsa
dere edilmigtir. 

Hanri Yuliaşerin memnu mmtaka
larda yalnız fotoğraf çekmekle iktifa 
etmediği bazı tablolar yaptığı ve bazı 
tabloları için "krokiler,, de hazırladığı 
ve hatta bu tablolardan veya kroki
ferden bir tanesini tamamlamasına 
imkan verilmeden polis tarafından ya. 
kalandığı anlaşılmaktadır • 

İstanbul mUddeiumumJiiğinden yap-1 
tığımız tahkikat neticesinde "Alman-• 
ya devleti tebaasından Hanri Yuliaşe. 1 

rin dosyasile birlikte İstanbul ikinci 
istintak dairesi emrinde bulunduğu ve 
memnu mıntakada dolaşmak, fotoğraf 
almak, tablo ve kroki ~pmakla maz. 
nun bulunduğu, tebeyyün etmiştir. 

Adliye makamlarında, bu Almanın 
SUmcrbank memurlarından bulundu-

ğuna dair bazı malumat da verildiği 
için bu sa.balı Sümerbank İstanbul 
şubesile şehrimizde SUmerbank tara
fından kontrol edilen müesseseler nez. 
dinde de tahkikat yaptık, Galatada bu
lunan Sümerbank İstanbul şubesinde 
mlidüre vekalet eden ·zat b'ze katiyetle 
şu cevabı verdi: 

''- SÜJ'nerbank İstanbul §ubesinde 
hiçbir yabancı memur yoktur.,, 

Bakırköy bez fabrikasından direk
tör telefonla eu cevabı verdi: 

"- Müessesemizde yabancı bir me
mur yoktur. Yalnız biıilin ikmal daire
mize yeni makineler getirilmiştir. Bun 

ları kurmak için buraya. gelmiş bir mon 
tör vardır. Bu adam Almandır. Fakat 
adını bilmiyorum.. Tahkik edip bir çey
rek saat sonra bildirelim.,, 

Direktörün bu cevabındaki nazik 
~laka blzi mütehassis etti. Lakin ara-

: ... -... ............................................... .. 
: 
i . 
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Atatürk 
Dün Büyükadayı 

şereflendirdiler 
Büyük Önder Atatürk, dün Bü. 

yükadayı teırif buyunnuglar 've Yö
rükalide bir müddet istirahat etmiı
lerdir, Atatül"k, denizde botlarla 
gezen gençleri neztlerine çağırarak 
iltifatta bulunmuılardır. 

....... , .... -...... -·-·-···········---·· ......... . 
Jopon mektep 

gemileri bu 
sabah geldiler 
Japonyanın Yakumo ve lvate iSlmll iki 

mektep gcmlsl bu ııabah aa.&t 9,30 d& ilme.. 
nımıza. gcJmlcıtir. 

Amlra.l U:oganm kumandası altında bu_ 
ıunan Japon gemileri Ye§llköy açıklarında 
mihmandarlar tarafndan resmen kar§ılan. 

mı§tır. Misafir gemiler limana girerken §eh 

ri topla selO.mlamı§ ve buna Selhnlyeden 
mukabele edilmi§tlr. Gemiler bundan sonn 
ağır ağır llerllyerek Tophane önlliıde demlr
leml§Ur • 

Gemiler demirledikten sonra frUbat zabf. 
tl binbaşı Süreyya maiyetindeki zevatla 
beraber amiral geınlsl olan tvate kl"\lVS.ZÖ. 

rUne giderek amiral Kogayı selll.mlamı§tır. 
Amiral Koga saat 10,30 da gemiden bere.. 

berinde lvate kumandanı Dalgo ve Yakumo 
kumandanı Ugakl olduğu halde karaya c;ı. 

karak vali muavinini, bundıı.n sonra tstanbul 
ve akademi kumandanlıklannı ziyaret et. 
ml§tlr. 

Saat tam 11 de bir kıta Japon deniz tale. 
be81 Tophane rıhtımına çıkmı§tır. Buradan 
ba§ta Amiral ve maiyeti olarak hareket e
dilml§ ve YenJçal'§ı, aGlatasaray yoluyla 
Taksim A.bideıılne gidllmlşUr. 

Bu esnada Taksim Abide.si önUnde vaU ve. 
klll, merkez kumandanı, harp akademlai ku 
mandanı ve bir deniz mll!rezemlz bulun. 
maktaydı. 

Japon aınlrall mim m&r§lann çalmmaat
nı mUteaklp Abideye merasimle çelenk koy. 
muf ve ııonra geçit resmi yapılmıştır-
Öğleden sonra Amlralln ziyaretleri iade 

edilecektir. Saat 17,30 da da Amiral letanbul 
gazetecilerin! kabul edecektir. Bu müddet 
zartmda Uç yUz kadar Japon bahriyellli 
Boğazda bir gezinti yapacaktır. 

Gece. vaU vekili tarafmdan misafir Aml. 
ral ile malyeU erkAnr §eretıne Trabyada. To
katllyan otelinde ve Taksim bahçesinde o. 
tuz kadar Japon talebesi ııereflne birer zi. 
yaf et verlleoektlr . 

(Nlzameddin Nazlftn bir hatıraamı 7 inci 
ııa)"lada okuyunuz.) 

ispanya harbi 
Nasıl ve ne zaman 

blteblllr? 
Bllbao 8 •(A,A,) - Havaa ajansmm mu. 

hablri bildiriyor: 
DUn aa.bah Asturle kıtalan 1bt11A.lcllerln 

Ovledo, Cuera ve Traııperanadaki mevzile. 
rine hiçbir netlce elde etmeden taarruz eL 
mfılerdlr. 

Uvnelde iki ate~ are.smda kalan hUkQmet 
taburlan tamamlle !ınha edllml§Ur. 

dan bir çeyrek saat geçince kendisine 
tekrar mtira.caatımızda eu cevabı al
dık: 

"- Daha tahkikatımız bitmedi. Bir 
aaat sonra..,, 

·de .tf! 
(Baş tarafı 1 incide) 1 - Müslümansan. bef\1 bit ~ 

Tahkikata göre, bundan iki glin ev· Diyor.fa. Onu da ve diğ:~~ 
vcl Anadolu petrol Türk limted şirke- 1 de kurtardım. Kuyudan~. e do~"' 

] .. erterın ~..., 
tine gaz ve benzin yüklü bir vapur gel- lar dolusu su an uz otOI"' 
mi§ ve Bayraklı iskelesinden gaz ve freyad ediyorlardı. Bunları _ı.dJ 
benzinlerin ldepoya nakline baılanmıı· hastahaneye göturdürtl ' tc ~~ 

• ·anar.ı ...,ar: 
tır. Vapjurdan yetmiı be§ tank çıkarıl- Kazadan cllerı Y •. ıe 3n}atırrd 
mıt ve bunlardan elli be§inin muhtevi- 13 yapnda Lutfi de ~oy ırf· 
yatı bO§<lltılmı§tır. İçindekileri depoya - Tenekeleri ıdePoY' ~tıJıf", 
istiflerinde geç kalındığı için işçilere Ağabeyim İsmail içeride ktıer 
mesai saatlerinden baıka ayrıca ücret Henüz dışardan başka tene 0ıdılı 
verilmek suretile iş verilmiı ve gece ya çıkmıştım ki bir patlaıll' 
de çalı§ılmıştır. taraf alev içinde kaldı. 

Şirket mesut müdürü Ali Meftun - Ağabey, kaç 1 d,grıı t 
ve depo memurlarından Kaponi, Tomi Diye bağırarak dcp0Y~ .; o;e si~ 

·1· elıe.. ,ı 
ve. Nanh da ameie baJinda kalarak ne- tum. Ağabeyim ismaı 1 rı'f' r 

zaretle meıgul olmakta idiler. rı yanmı~ olduğu halde lı~~iJ!İ ~ 
Gce saat 20 de iş azaldığı &ırada de- tim. Ağabeyim bayıldı, keti ·ııdeıd 

poya konması Jazımgclcn son 24 tankta ya kadar sürükledim. ıı;ııeıı ye g6 
bulunan gaz ve benzin de havuza bo- dökülüyordu. Bizi bastaıı~e ııast 
şaltılmış ve tenekelere taksim edilmiş- düler, fakat zavallı ağa .. =Yırli 
trr. Bütün gün çalışmış olan işçiler yor- nede öldü. 1dl /,! 

gundular, deponun kapısında lehimle- Yangın esnasında 16 Y~tlf ol ' 

nen tenekeleri alıp depoya taşıyorkr- Mustafayı her tarafı tut~ırd~~rd 
ldı. Tenekelerin lehimlenmesinde tene- halde depodan fırlarken ~ rr1"' 
keci Hasan ve kaynakçı Said çalışıyor- - Yanıyorum, diye bağı ıııı•t 
lardı. Bu sırada deponun k2pısmdaki 14 yaşındaki arkaidaşırtı rd"· 
lehimci Hasanın elinde bulunan lehim- sesi depo içinden duyuıuyo )"ti1 
!emeğe mahsus kızgın tava dikkatsizlik _ Anneciğim, yanıyof11~~ bll1 
yia?.üııden bir benzin tenekesinin içine Diye bağırıyordu. -yatcınferfad , 
girmiş ve benzin tenekesi birdenbire bir evde oturan annesi. l7ıJ eıdi• 11 

ateş almıştır. . 1-dar g • 
rıne deponun kapısına ~: .. iödt 

Orada bulunan B. Ali Meftun teh- ri girmeye çalıştı. Ate§l~ :ı-eıciloe 
likev: g::>rünce benzin tenekesini ku- 1.Jı bıd giremedi, çekildi, acı"' 
caklıyarak depodan d1şarı atmak iste- yalda başladı. ~ 1 
miş, ,fakat elleri ve yüzü yandığı için nl r ar' A•" Depoda yanarak öle e ~. 
tenekeyi yere atm.ağa mecbur olmuı. lunan köfteci Kazımla ~ğ~~ ş-9. 
ateı bu suretle diğer tenekelere ııira- acı acı feryad ettiler, kUÇ. ~ 

yet ederek alevler etrafa yayılmı§tır. _ Babacığım, neredesını 
Sürale yayılan alev, benzin havuzu ile tar 1 ~ 
ana depoyu da tutuşturmuştur. Yangın -r? ranlı ..ı 

Diye yalvarıyordu. D-
8 .1er'' 

bu suretle önüne geçilmez bir surette _,, SC" .A 
de yalvaran inceli, kalırıu ·ıdi, P" 

genişlemiştir. yatlar bir müddet sonra ]<esı 
İnfilak esnasında i§siler birdenbire kendimi hastahanede buldUJ.11-.-ıı~ 

havalanmıı ve sonra mühim bir ~ımu "'anUl" 
Facıanın kUfu 

tekrar ateıin içine !düşmüştür. nJ 1' Ş 
Depoda yanarak öle e 11&P 

Kazazedeler anlatıyor 
Senelerdenberi Gaz şirk.etinde çalı· 

şan ve B. Ali Meftunla diğer iki kişiyi 
muhakkak ölümden kuratran depo işçi
lerinden B. Fehmi vakayı !iÖyle anlattı: 

- Gece olduğu halde boşaltılması la
zımgelcn pek çok petrol ve benzin var
dı. Şirket mesul müdürü B. Ali Meftun 

bunların ertesi günü idepo ~dilmesi için 
gümrük memurundan müsaade istcdL 
Memur B. Tahsin: 

- Olmaz, bunJ.,ar herhalde sarnıç
lara girecek ve ben sarnıcı bu gece mü-

hürliyeccğim, bu halde mühürliyemem, 
diye ısrar etti. Bunun üzerine fazla i§çi 
tedarik edilerek çalışılınağa başlandı. 

Son varillerin muhteviyatını havu-

za ben boşalttım ve musluğu açtım. Bu 
sırada müthiş bir gürültü duyldum. 

Bundan sonra ne olduğunu bilmiyo
rum. Yalnız havalandığımı ve 40 met
re ileride bir bağ içine düştüğümü bili-
yorum. 

Ayağa kalktığım vakit hayret için
de idim. Bir tarafım kmlmaıruştı? fakat 
topallıyordum. 

Depoya doğru ilerledim. O vakit 
bir ses duydum. Bu ses "Fehmi yanı· 
yorum, beni kurtar., diyordu. Müdürü
müz B. Ali Meftunu tamdım, ellerin
den tuttum, yanmış olan parmak etle
ri ellerime döküldü. Kendisini sırtal-

İşçilerden Mehmet H~1 ğlıı14 ~ 
oğlu Tarık, Yusuf Salıb o ~ 
da Cemil, HUseyinin ço~ ~y 
köfteci Kazım oğlu Saı111•per~ 
met, depo memuru ve F.s 1~ 
acentesi memurlarındall Jlltebsl11~ 
memurlarından ttaıynn "'l'oııJ' 
Koponi, Yugoslav teba.sl1 ~eli 
Konyalı Ali oğlu Mebrllet~~~ 
gene oğlu Mustafadır· l31l · ~-
mil, Tarık, Hüseyin "~ ~ti!~ 
talebesidirler. Tatil nıUJlııs df
çük bir Ucretle çalı§ıyor~~ııı(e~ 

Yaralananların .. 19 J\li )le ~1 
Şirket me:;.'ul müdüru 13. afi'~ 

5 işçilerden Ahmet oğlu 23 Y ııf1' ' 
san, gümrük muhafaza 111eı1' l)~ 
§ında Zühtü, amele Os~ntl o'i 

lu Ahmet, Os:nan oğlu tsııı'~ 
Yaralılar derhal iında.d1 e fı' 

,111 
millerile memleket hastane tfııtı 
dilmiperdir. Bunlardan P~ .,,,ı• 
Ahmetle, Osman oğlu tsrn 1 
ölmüılerdir. jı~' ıl 

Bayraklı, şimdi binlerce iÇ~;u' 
toplandığı lbir yerdir. Matctr' ıcıf'1 
lunan bu kalabalığın içinde~~ 
rından başka bir şeyleri 1''~rıı# 
)erin ana, baba, kardeş ve P. 
çağırı§ feryattan yükseliYor~et ~ 

Ölenlerin kemikleri ın~ cP'' 
dım, ve yakındaki su kuyusunun başı· nesine götürüldülcten son 
na getirdim. O sırada bir ses daha gömUlccektir. 

Buna hayret ettik doğrusu. Zira 
Bakırköy gibi askeri müesseselere 

yakın bir yerde çalı~n bir yabancının 
adını ve hatta yedi göbeğe kadar bU
tUn hüviyetini ve çeşit çeşit fotoğraf. 
!arını dosyalarında. bulundurması la
zım gelen 'bir milli müessesenin emri 
altında çalışan bir yabancı devlet 
tcb:ıasımn adını öğrenmek için "bir 
saat bir çeyrek!,, devam edecek bir 

tahkikata lüzum görmesi hakikatrn miRİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİnİİİİİİİİİİİdiİ'11' 
hayret edilecek bir şeydir • 

Bundan sonra Bcykozda ve diğer 
bazı noktalardaki Sümerbank fabrika
lanna ve satıe müesseselerine de ba§ 
vurduk. Onlardan da sarih bir cevap 
alamadık. 

Netice: 

"Almanya devleti tebaasından işi 

ve hüviyeti henüz tamamile malum 
olmayan ve Sümer bankta . veya bu 
bank-.·un müesseselerinde çalıştığı ri
vayet edilen Hanri Yuliaşer,, memnu 
mmtakada yakalanmıştır • 

Adliye, fotoğraf çekrnc?\te, krokt ve 
tablo yapmakta meharet gösteren bu 
Almanın pasaportunu almıs ve Türki
yeden uz:ıklaomasına mani olmu§ bu
lunuyor 

Jstanbul Belediyesinden: tii'a.~ 
10 Ağuıtoı 937 aah gününden itibaren Karaköy 1<6P ;~ 

zerinde aeyrüıefer icabı ve Belediye zabıtuı taliuıatJ1~ ti 
Belediye tenbihi hükümlerine göre atağıda yazılı husu_. (. 
edilecektir. · · il' f 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye aahipJefl it' 
förlerin arabacı ve sürücülerin atağıdaki maddeler' j 
etmeleri ilin olunur. ~ 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldrrrmlardan b~ilİ.,,-

tan diğer tarafa ancak çivi ile İ§aret edilen aaha d• . ..1 
geçecektir. fı"J' 

2 - Bütün nakil vaııtaiarı, bu sahaya geidiği val<~ ı'!Y 
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya giden~e~ ... 
len ıonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakıl 
rı bu aahaya gayet ağır gelmelidir. (8.) ( 4880) 

\ 



1 ~n'9'd?JAllH' 

"--- '- ... Yazan: Şaılot Prim 
..........__ ~ lııaili.c..ı.n tercüme kalb ve his romanı 
....... ~ -16-
tırıc be .tıı:, dedi, B~i;:r--:-.. -----------------~

.... ~1Yor, değil ıni? sus memleke- ' man size 'bunları söylediğime pişman 
kcthıe b aYır, Lcyd· L' olacağımı biliyorum. 
bUiYo: ttııiyor. ~u .11Y~s, aşk memle- - Size"böyle yisli bir ifade yakışmı-

l'lııısunuz, ısını taşıyan şiiri yor. Siz daima nikbin ve azimli görü-
.... JiaYır b'. 
.... 11 • ılrncrn 

'f 'lep . ··•· 
C '°1ı ııni SÖ 1 

\' lllısraları Y ~ınek istemem, ilk 
avaı~a· nı dınler rnis' . ' ...._ ı • ınız. 

~ 'l::.vct, dcld· 
.. ' ı. tUn cstek· 

b~ ~tlldırttı. ı Ş~~:lılık V eyn'i büsbü-
dc ,_ ıırı, kend. d 

'Dııra 0ıtudu S ın en geçmiş 
c iltalatına de ?n beyti bitirdikten 

}'c, h'cııç kıza n tın bir sessizlik çöktü 
IÇb· e oluy d · 

~%. ır :ı:arnan bö or ~? Leydi Li1-
tıy0r l<atbi !İdd Ylc hısler duyma-

' }'ilt" etle at l'ıılaııy \indeki g'·l ıyor, elleri tit-
d' • ordu u rengi . 'k 
;gıııc .. · Ataba gıttı çe ko-

lcr d !lır okun ne oluyordu? Ken-
e, dij'- Yanlar 

t.lıııa ıtler d arasında prens-
tı. r.._n böyle b'e vardı. Fakat h'"' b' 

vcrç- ır he ı~ ır 
'İ:U le~ onlarda hu Yecana kapılmamış-
~~ Uk ~1' lllana1ı gö:lan.ındaki gencin te 
hırı.- c(a 0") erı yoktu öm ·· "IS d q rak k . run-
ltrj d ı:·ikikalık endinden geçti. Bu 
b"' e,,..... zarnan . . 
Utiızıırı ~ .. •l§ti. V ey ıçınde hüviyet-
~ı .... ~·kuvvet)' n, tnert bir tavra 
l t"l:l'j§a l Ve ·ı 

tiye, k n bir hat k ası ruhu genç 
)Ordu endisine nee l OYmuştu. Leydi 

· o duğ . l\1ı._ unu anlıyamı-
~ı ti ..,. Ve S ı..,_ 
) triyor !l"l<lra üt . 
~dtı. • kızarıy g en Lilyes, şim-

lfa or, kendini kaybcdi-

~ti bi~~ ltıağlup olrru 
~le e e kadar tat Yacaktı. Bu an
o]~ıı k ld~cekti. ~ij lı olursa olsun mü-
lı •hı . tenakı h' 

'O(ud tzıtııe bile b s ıslerle dolu 
llıatın" Ufu !İir Yüzü udgenç adama kar 

l • ~ Olın n en •. 
~ "'i!ka uı görünnı· rnuteessir ve 

: Yt bir t b 1Ycccktı." 
e ess" 

......_ h Utnle başını kaldır-
1: '=-Vct d "• lı • ed' 
"' ll hir· ı. Güzeı v . . . 

........ ın daha b c garıp hır şı-
'·' ~;{111 "' aşka eserlerini bili-
ıine . l b· 
tı tllt "e ınleınek • 

iİl., •on ıs ter misiniz? .. 
Ş.. nıısrala 

ıırj b• tını okuyaca-
Gen~ ıtird·k 
•it ltı~ eı· 1 

ten rıonr . 
illa 0lı:ıııı 1~e oltnad a ~ne durdu. 
~ b ba §, tetlı bi r an Yıne ınütces-
1ı1}t~s~lazı.ı,§tı. rSij e~kaladelik duy-
~i" • Ve.... kun ve .. ·· ·· l!ı b' "'"e k . yuzunun 

ır endıs· · '- ş Cesaret lnın bile bekle 
llıı~ .aıoda . Verdi, 
'G llıly;ı " geçırdi ... i 
" tleri tagıın, - de~·rn saatleri hiç u-
ttıtı. lteçi ı - örn .. 

~i 1Yoru tıneıne b' rumdc ayni 
t Yarcı Cd ıtı. nelki d ı.rb daha ihtimal 
lı~cc~~Cek, başka e .. aşka şatolan 
t S b r lt Fakat h' guze1 kızlarla gö 
orıı.... ız, • ıç biri b 

b~ ~ıi~ • 
6
: tıca ederim u şatoya 

llı! ~il-'a ıze benzern· beni mazur 
ııu' }'oksa b~ct hayatıın ı.Y~cektir. Aca-

taYind ır felaket . ıcın bir saadet 
';;-~ıs· en acizim nu olacak? işte bu 

b vııcc ,_ın felaket ., 
ı la "''Zard olsun> 

tard 1• So "· ı • nra t , __ 
li' ı\h . 1Pıu bir ölü gi-
~tb;, • lded' &· 'ıscrrı ı ı c:cııa 
~o '- . l<'ak ret ~di . 

oıııı ıtadar . at ııiı ı p te ıze soy 

nürsünüz 
- Bu meselede nikbln olamam. Siz 

bana çılğın na.zariyle bakacaksınız, bel 
ki de halime acimiyacaksınız. Fakat kü 
çük bir tesellim var. Bir çok seneler 
geçtikten sonra kendi kendime: (Hiç 
olmazsa. her şeyi göze alarak hislerimi 
bildirdim) diyebileceğim. Leydi Lilyes 

siz bir lord kızısınız. Bense bir meslek 
sahibi. Bugün bir ateşböceği vaziye
tindeyim. Sizi sevmeye cesaret edecek 
kadar aklımı kaybetmiş bir ha~eyim. 
Memleketin en asillerini bile istihkar 

eden sizi sevdim. Bana kızını?. benden 
nefret ediniz. Çılğınlığıma karşı bun
lara hakka.r.andığımı biliyorum. Bunun 

la beraber aşkımla o kadar müftehirim 
ki bunu bütün aleme ilan etmekten çe 
kinmem. 

Sesindeki gurur, aşk, cesaret, genç 
kıza dokunmuştu. Yanında bir kır çiçeği 
vardı. Bunu, kopararak elile okşamiya 
başladı. Sonra yavaşça: 

- Size kızacağımdan bu ka!dar emin 
misiniz Ben hiddetten pek hoşlanmam. 

- Beni akran saysanız belki kızmaz 
dınız.. Fakat ... 

Genç kız: cevap veremedi. Veyn içi
ni çekerek devam etti: 

- Mayıs gelince ağaçlar yeniden ba
harla donanacak, s;içekler açacak, fakat 
ben bu biçare aşkla hiç bir zaman hu
zurunuza çıkamiyacağım. Beni hatırla 
dıkça güleceksiniz: ( Deli cüretkar 

genç~ Burada bir kaç gün kaldr, be
nimle bir kaç ldcfa konuştu, ne serveti 
ne Unvanı var, üstelik beni sevmeğe 

cesaret etti ve bunu bana bildirmekten 
de çekinmedi) diyeceksiniz 

Genç kız oaşını önüne iğerek kır çiçe 
ğini koklar gibi yaptı. Yavaşça: 

- Hayır - dedi - hiç de böyle söyle 
miyeceğim. 

- Fakat bana güleceksiniz. Ben ne 
yim? Ben kimim? Sizin yüzünüze bile 
bakmiya cesaret edememcliydim. Siz 
kadınların en güzeli ve en yükseği, ben 
erkeklerin en hakiri... 

Genç kız serzeniş eden bir tavırla 
Veyne bakarak: 

- Hayır - dedi - siz insanların en ha 
kiri değilsiniz. Kendinizden bu ıekilde 
bahsetmeyiniz. Bir dahi ot.iuğunuz göz 
önüne alınırsa insanların en bakiri de
ğil kralı sayılırsınız. 

- Krnl mı? Fakat sizin gibi bir kra
liçeye layık bir kral değil. Emin olunuz 
ki Leydi Lilyes ben akibetimi biliyor
dum. SiıJden dostça bri cemile bekle
mezdim. Bana tebe~süm edeceğinizi dü 

şünmiye bile cesaret etmedim. En ümit 
1i ldakikalarımda ve prenslere, düklere 
göstermediğiniz lütufkarlığı bana göste 
receğinizi ümit etmedim. Hem bunu na 
sıl ümit edebilirdim ki? .• >c ~dan &izf Uz elsin iz k~ten bilirsiniz .. 

~~-bccbıır-' se..,ebiJir herkes elinde 
r;d Ur td:ur. Siz hcrve hatta sevmi- - Ben hiç bir zaman ne bir prensi 

en f '"n bir .. adam.ı 'b d ne de bir dükü sevdim. 
....._ arıt61 gllzcliik ı a ete 

~Üba ~sınız. ve a§k ilahe- - Biliyorum, siz kalb cihetinden, 
l\lıı' liir 

1 
lağa e<f• hiÇ bir zaman ıztırap görmiyen mesut 

~ 'onu attıhaya 'Y0tsunuı. insanlardan birisiniz. Cesaretimin art-
h lltı biı· Yalda · L d' Lil >ııd llıp Öl ır tnisin· Şan pervane- tığının farkındasınız değil mı ey ı -

'111 ~~I sc.,e lllek .. nir ız? Alevler için- yes? Çünkü bu ana kadar affedilemiye-
"'il b• se..,, ateş b" ğ cek derecede gu·· nah işledigw imi biliyo-' ıiir rn· . netice oce i bir 

....._ l'ata..,.., 181niz?. neye varır. Bu 
aı ön ur cd 
b·dııRtı c>'se l..c ebilirirn. 
ır rıu ~di L'l 

hj h llcr.,arı arılı>'abi]j/ !~s bana da ne 
ı a,t e sınız B 
ll'lı tt iç· Ve " en de 
~'dtbilirlnde Öleceğ' ate§ böceği gi

'.::ı· tiaııa llıiy:ın? ırn. Size bundan 
ıı:. ne . 

· ıst 'f.. erse • 
~ada~U bu b nız bahsedebilir-
~ r h· a Ur 
~~dar ıç bir Un kızarrnı 
"c ta Ce~r Prense h' Ştı. Şimdiye 

......_ ldtJir Cdt't Vcl"?Jıc:._· ıç bir lorda bu 
14_ n ı}' .. ııst; B 
._.kida ~l\lar ordu. Söz" . unu V eyn 
~'l'ttta •ıııd, ııı. Çoğu, h~ne devam etti 

~-,,~· llen b 11'ııdelcrjn!atlarının bir 
bcıı· ış hı.ıı u san· ı elden ka-

1 ta Uıı 1Yede bu 
t~1 nıre U>'oruttı nu elden 

trectltr ceklerittıd . :Bu umarım ki 
ır "1.ı_ en d 1 

' "'~ b 0 ayı mazur 
aıırna geldiği ze 

rum. 

Size sevğimi bildirmekle aramızda ge 
çilmesi imkansızı bir boşluk açbğ
mın da farkmldayım. Azıcık daha gü
nah işlesem r.~ çıkar? Artık günah iş
lemekten kormuyorum. Size şunu söy
liyeceğim: Sizi pek çokları sevmi~tir, 

(Det:amı var) 

404 sene evvel bugün 

An derya 
Dorya 

Türk donanmasına gizli bir 
hücum yaparak 500 kişi 

öldUrdU 
Deniz kuıdu 

"Baı baros,, adını 
duyunca, derhal 
Brind.izige kaçlı 

1533 yılı • ağustoa gUnU 4.04. sene evvd 
bugün meşhur korsan Anderya Dorya., Ko. 
ron kalesinin zaptı içln gelmi§ olan Tür~ 
donanmıuıını pusuya dUşUrmeğe karar ve. 
rerek gizli bir hUcum pl~ tertip etU. 70 
kadırgadan mürekkep olı;.n donanma Ke4 

manket Ahmet bey kumş.ndasmda bulunu. 
yordu . .Monı. sancakbeyt Yahya paşa oğlu 

Mehmet bey de topladığı askerle kaleyi 'Ja. 
raralt muhasara elml,u. 

Anderda Dorya, gizli taarruzda muval!ak 
oldu. Birkaç gemi batırdı.. 500 kadar d:ı 

Türk askerini şehit etti. 

Denfzclllktc son derece mahir ve W!t& o. 
lan Amiral Anderya Dorya karşısında Bar
baros olmadıkça herşcy yapmağt g!ize alr. 
yordu. HattA kendisinden kat kat UstUn 
kuvetıere bile hücum edebilirdi. 

Koron önUnde llk hücumda muvaffak oL 
dukta.n sonra, bu hücumları çoğaltmak, bu 
suretle Türk deniz kuvvetlerini mahvetmek 
kararını verdi. Fakat tam bu esnada Bar -
barosun gelmekte oldu~nu duyunca bura. 
!arda duramadı.. Derhal Brindlzlye kaçtı. 

Kale karadan şiddetle aıkıııtırılıyordu. Mu 

hasara edilmiş bulunan İspanyollar dışardan 

er%ak alamıyorlar,dehşetıı bir açlıkla mücade 
le ediyorlardı. .Yirmi gün şehirde eşek ve 
at eti yeniyordu. Bir gUn bu etlerin de bit.. 
tığl görüldü. Bundan s ra ayakkabıların 

meşinlerl ıslatılarak, blşirilerek yenmeğe 

başlandı. 

Bu kale, bir mUddet önce Anderya Dorya 
tarafmdan Türklerin elinden alınlJll§tı. Dor • 
ya, Barbarosun b&§ka taratta meşgul olma. 
aından isll!de ederek Mora sahlllerlnl b&s. 

m~, bu arada Koroyu da zaptetml.§t1. Bura. 
nm zaptında Rumların hlyanetl bUytlk rol 
oynaml§tı.. Kalenin kara taralı 1:10, deniz 
tarafı l~ topla mUda!aa edilmekteydi. Dory& 
karaya çıkardığı ltaıyıın askerleri Ue ka.. 
lede bulunanları o ta.rafta meşgul etmeğe 

başladı. Sonra denizden hUcum ederek ko. 
!ayca zaplettl. 

Ayni zamanda müthiş bir deniz korsanı 

olan Anderyıı Dorya bu baskmlarınm hepsin 
de muvartak oldu ve birçok da ganimet ele 
geçirdi. Molives kalesinde 300 yeniçeri bu. 
ıunuyordu. Bu kahramanlar, ö!Unceye kadar 
müda!aada bulundular. Fakat dUşman çok 
UstUn olduğundan tmdat gelmediği tçln mu. 
\"affak olamadılar. 

Anderya Dorya burada Türk kitabeleri ile 
stıaıu büyük toplardan ikisini kumanl'anla. 
rmdan Samo ve SalvanJye verdi. Diğer top. 
tarı Cenovada denizde gasbctuğt para ve 

mallarla yapılan kllls<>ye harp hatırası olarak 
gönderdi. tııte bu muvaf!kayletlert gösteren 
deniz kurdu ıılmdl Barbarosun gelmekte ol. 
duğunu duyunca kaçıyordu. 

Koron kalesinde tahammUI cd!lmez açlık 
b&§layınca Rumlar kaçına yollarnu aramağa 
başla<lıalr. VakUle Doryaya yardım ederek 
kaleyi zaptetmcslne sebeb olan bu adamlar, 
dan on biri kaçarken TUrk ordıuıunun tçlne 
dU_ştUler. 

TUrk askerleri kaleden geldiklert anl&§ılan 
on bir Rumu derhal öldUrdUler ve cesetlerini 
hAlA. teslim olmamakta ısrar eden İspanyol. 
tara teşhir ettiler. Bu dUşınanm manevi kuv 
vetinl tamamile bozmu§tu. 

Askerler: 
- Ya teslim olalım .. Yahut ltaçaeagız ... 
Diyerek alenen kuınandanlanna kata tut. 

mata ba§ladılar. E8&sen kimsede m.Udataa 
edecek kuvvet kalmamıştı. Başka bir tarat. 
tan yardım gelmesine de lmkAn yoktu. Ku. 
mandan, kale burcuna çıktı ve kendi elleri 
ile teslim bayrağını çekti. 

Ton Ton 
amca 

Yamyamlar 
aırasn ınHdla 

Molla bey 
Genç muharrir arkadaşımız Reşit 

Mahir, eline kalemi aldı. Mecmuasında 
ateşler püs1<ürdü; bir nesil evvelki 
muharrir Ahmet Muhibbe; cahil mi de
medi, ahmak mı demedi, yeni neslin 
inkişan etmesine mani olan gasıp mı 

demedi ... Hülasa, bütün hıncını akset -
tirdi. Gençlik ihtirasları zembereği.~i bo 
şalttı. 

Ve beklemeğe başladı. 
Ne cevap gelecek?. 

Aradan üç gün, dört gün, bir hafta 
geçip te hiç bir cevap almayınca: 

- Niçin karşılık vermiyor? - dedi. 
- Ş.ilkret işte •• Sen küfrettin. O et-

medi .. Halbuki bilirsin: Ahmet Mu -
bip, kalemiyle katır tekmeleri atan bir 
küfürbazdır. 

- Olsun... Yazsaydı efendim .. Niçin 
yazmıyor? Niçin cevap vermedi. 

• • • 
Bu münakaşalar cereyan ettiği sıra -

da, matbarun odasında ihtiyar muharrir 
Veysi Kemal oturuyordu. Bize fU hi -
Hyeyi anlattı: 

Biliyorsunuz ki ben, çocukluğumdan 
beri, Boğaziçinde, Kandillide oturu· 
rum. Bizim bir komşumuz vardr. Adı 
Molla Beydi. Yahut aksi, tiryaki bira
damdı. Etrafta gürültü olmasını iate -
mezdi. Yalımızdaki çocuklar, bahçede 
azıcık koşuşsalar ve bağn§salar, kafesi 
hızla ve hışımla yukarıya sürer: 

- Susun 1 Yumurcaklar! .. Sizi ı1im • 
di ha ... - diye bağırırdı .. 

Çocuklar, ondan umacı gibi kaçar -
lardı .• 

- Molla Beyf. Molla Bey!... diye 
çığlık çığlığa bağırarak dağılırlardı . 

O zamanlar, yahlann önünden seyyar 
satıcılar geçerdi. Kayıklarile her bir 

nhtnrun önünde durarak: 
-Patlıcan, domates, fasulye, bam -

ya 1 - diye bağınrlardı. 
Lakin, Molla beyin pek asabi oldu • 

ğu, her satıcı tarafından öğrenilmiıti. 

Değil onun yalısı önllnden haykırmak, 
hatta komşufanrun önünde bile, onu ra
hatsız etmemek için bağırmazlardr. 

Usul usul, edepleriyle sandallarını 

yanaştırırlar, hizmet kapısını yavaşça 

çalarak, ağalara sorarlardı: 

- Bir şey iazım mı? Alacak mısınız? 
Semtin sarhoşları Boğaziçini nara • 

lariyle çinçin çmlatırlarken, Molla Be
yin konağına yaklaşınca değil nara at. 
mak, hatta yüksek sesle konuşmazlar -
dı. İşte Molla Bey, böyle bir Molla 
Beydi.. 

LSkin ,günün birin.de, konu kom,uyu 
tedhiş eden bir hadise oldu .. 

Bebekli, beş on külhanbey, her nere. 
den akıllarına esmişse, küreklere unl
mışlar, Boğazı geçmişler. Kandilli sa. 
hillerir.de hem balık tutuyor, hem .de 
mangatJarında kızartıp yiyorlar. Bir 
müddet kafayı tütsüledikten sonra. baş 
lamışlar şarkıya ... Gazelin biri bitiyor, 

biri başlıyor .. 
Herkes, Molla Beyin ne yapacağını 

merak edere"< pencerelere üşüşmüş. ha
kikaten de, bir müddet sonra, pencere 

açılmış: 

- Ulan ne arıyorsunz burada?: 
Külhanbeylerinden biri: 
- Burası deniz! .demi§. - Ne karışı-

yorsun?. 
- Deniz amma benim evimin önü ... 

Burada kimseyi bağırtmam .. 
_ Sen kim oluyorsun?. 

Çocuklar.dan biri: 
- Molla Beydir o .. - diye külhanbey

lerini haberdar etmek istemiş; sanki 
"aman, umacıdır 1 Kendinizi gözetin 1., 

deme~e getirmiş .. 
Fakat sarhoşlar aldırır mı? İşi alıya 

vurmuşlar .. Şarkılarının şeklini değiş • 
tirmişler .• Ellerini biribirine çırpıp ııak

latarak: 
- Molla da molla! Molla da molla 1 

Molla da molla 1 - diye alaalaheye almıı

lar Molla Beyi ... 

Ve bizimkisi de Davudi sesiyle, Bo
ğazı çın çin öttürerek küfürleri sırala • 

mış: 

- Kızınızı, kısrağınızı .. - diye başla
yıp • yakanızın deliğine kadar ... - diye 
bitirmiş ... 

O ak§4lmdan sonra, artık adet hük • 
müne ginni,. K•Ulhanbeyler, ziyaretle
rine devamclalar ••• Her akpın, sandal • 

lariyle geliyorlar. Bir gürilltU, bir kıya
met ... Molla Bey pencerede görüniince, 
başlıyorlar: 

- Molla da, molla Molla da molla ••• 
Ve molla Bey, o gün sabahtan akıa

ma kadar tasarladığı küfürleri aıralaytp 
rahatlıyor. Sanki bir sahnede aan'at 
gösteren, yahut bir lııürsüde nutuk oku 
yan san'atkardır o ..• O derece zevk du. 

yuyor. 

Günün birinde, babamla birlikte Mol 
la Beyin ziyaretine gitmiştıK. 

Ev sahibinin gözü, hep saatindeydi. 
Bir saatine bakıyor, bir de denize .• 

- Gelmediler yahu .• 

- Kim, Molla Bey? • . 
- KüJhanbeyler .. 

- Azarlarmm dinliye dinliye uslan • 
mışlardır. İsabet ya efendim .. 

- Peki amma. niçin ?Niçin gelmedi • 
ler?. 

Kimbilir? İşleri mi çıktı, ne oldu? .. 
Gelmemişlerdi işte... O günden s.:mra 
da gelmediler .. Fakat, Molla Beyin hali 
fenalaştı. O, artık san'atini ıgösteremi _ 
yordu. Günden güne sarardı, 90\du ve 
her akşam penceresinin önünde bekle

di... 

İşte sen de ona benziyorsun, Reşit 

Mahir! - diye ihtiyar muharrir sözlerini 
bitirdi. 

Taksi 
• 

nın 

Hatice SÜREYYA 

saatleri
tadili 

Şimdiden müracaat edilmezse 
Taksi buhranı 

başlaması muhtemel 
Benzin fiyatlarının innresi üze:ine 

belediye taksi açış ücretlerini 26 kuruş. 
tan 20 kuruşa indirmiş ve 2 kuruşluk 
ücretin de metre yerine 200 metre 
de b!r yazmasını esas tutmuştu. Yalnız 
belediye taksi sahiplerine taksi saat
lerinin bu şekilde değiştirilebilmesi iı;in 

•Uç aylık bir m\ihlet vermişti. 
Belediyenin verdiği mühletin bir ayı 

geçmiştir. Fakat bu müddet zarfında 

ancak altı otomobil saatlerini yeni tak.. 
silerle tebdil etmiştir. Bu vaziyet kltşı
smda ölçü ve ayarlar başmüfetti~liği 

belediyeye müracaat ederek bir taksi 

saatinin muayenesi uzun zamana müte • 
vakkıf olduğundan 1stanbuldaki 1200 
taksinin şimdiden müracaata başlarlarsa 
ancak iki ayda muayenelerinin ikmal o
lunabileceğini, son günlerde yapılacak 
m:.iracaatlar sıraya konulacağı ıçın o 

zaman mühim bir kısım taksinin sefer
den geri kalacağı ve İstanbulda bir tak· 
si buhranı doğacağı noktasına nazarı 

dikkati celbetmiştir . 

Keyfiyet şoförler Cemiyetine ve bÜ -

tün taksi sahiplerine bildirilerek ~i:ndi
den taksiletini tedarik etmeleri, ölçü ve 
ayarlar müdürlüğüne müracaatlan is
tenmiştir. 

..:ne:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

H Diş doktor" İl 
ii Necati Pakş; n 
ii Hastalarım hergün sabah 10 dan~! 
:ı .. i: akşam 19 za kadar J{araköy TUnel:; 
ii meydanı Mahmudiye caddesi No. g 
lii 112 de kabul eder. SE 

l
i! Sah ve cuma giinleri saat 14 den fi 
:: ı 8 ze kadar parasızdır. H 
imr.:::ama:::ns:-=~::::::::::::::::ı:ı:mlii 
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Galatasaray - Admira 
Sarı kırmızıh takım dün fevkala
de bir oyun çıkararak kuvvetli. 

rakiplerile berabere kaldı 

~;~' 
.. "' ·~~ ~ 
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Türkiye - Yugoslavya maçın <lan i7v"i giJ2.et enstantane 

Futbol takımımızın Yugoslavgada gapfığı 

ilk ve son maçları 
bütün lafsila ı ,oı' 

Sporcularla beraber giden arkadaşımızdan aıdı~ 
mektup oyunların teferruatını anlatmaktadır. 

1 

uıııınııııınıımııııııııııııııııııırırıııııııııııııııııııııınnıııııııııııı•·:ı'l:ııııj 

Yugoslavları ı 
yenemezdik ! 

Galataso:raY, - fA.amim 
Ga1atasaray klilbUnün 33üncü aenei 

!devriyesi münasebetiyle §ehrimize da
yet IC<lilmi} olan 'Avustra şampiyonu Ad 
mira dtın ikinci müsabakasını dört bin 
kişi önünde Taksim stadında yaptı ,. 

Galatasaraylılar Admirarun kuvveti
ni g<Szönüne alarak iki beşiktaş1x ve iki 
~ peralı oyuncu ;1e takrmlanm takviye 
etmişlerdi. Adnan Alanın idaresinde oy 
nanan bu maça sanlarmızıltlar şu şekil
ide başladılar: 

Sacit, Vlastardi.s, Faruk, Salim, Et· 
yen, Etvak, Süleyma:n, Banbino, Haşim 
Şeref, Bülend. 

maçınaaıı bir görün~ 

Müsabaka f'evlialade güzel ve heye
canlı cereyan etti. Çok iyi teşkil edilmiş 
olan Galatasaray takımr, Admiraya tam 
bir rakip olmuştu. Sankmnızılı oyun- \ 
cular Avusturyalılar gıöi kombine bir ~~~rMm 
oyun tuttunnağa muvaffak oldular. O- Dftnkü miisabakada Sacidin aü.zel bir 
yunun birinci devresiyle ikinci devrenin "h."Urlarışı 
ortaltnna kadar açık bir hakimiyet de 
~sis ettiler. 

Biltünu genç türlC oyuncuları karşı
lanndald üstat oyuncular ile ölçülebile 
~ek ayania bir oyun çıkardılar. 

Birinci talamda henüz oynamağa 

Da§liyan Sacidin hiç bir ihatası görülme 
Qi. Birinci ve ikinci devrelerin sonların 
'da Avusturya sag açığmrn muhakkak 
iki gol olacak şutunu def edebilmesi şa 
yam takdirdir. Müdafaada H~r zaman 
mükemmel oyununu seyre~iğimiz be 
§iktaşli Faruk dün günün kahramanı o
lan Vlastardisin yanında sönük kaldı. , 

Haf hattında Eşvak, Etiyen ve Salim 
.. .gerek müdafaaya gerekse hucuma yar 
Cmılariyle - birer harika idiler. Bilhassa 
Salim, karşısrndaki meşhur solaçık Vo 
gle .göz açtırmadı. 

Hucum hatxnda Süleyman çok yavaş
tı. son !dakikalarda şahst oyunu yüzün
'den takımın galip gelmemesine sebep 
oldu. Şeref ffaal, Banbino, Bülend ve 
Haşim kusursuzdular. 

DUnkU Galatasaray takımı tam ma
nasiyle birinci sınıf bir Avrupa "on 
biri,, gibi oynadı. 

Maçın tafsilatı 
Saott altıya beş kala Admirahlann 

Galatasaray muavin hattında keskin a
kınla başlyan oyun, derhal misafir saba
Ya intikal etti. 

Admiralılar evvela kendilerine gü
venir bir oyun tutturdular. Fakat !devre 
ortalarına doğru vaziyeti kavrıyarak 

bütün gayretleriyle çalışmağa başladı
lar. 11 inci dakikada ortadan Galata
saray kalesine inen Avusturyalılar Saci 
din çıkı§ npnıasmdan istifade ~derek 
topu başlar üstünden aşırarak kaleye 
havale ettiler, Vlastaı!:iis topa çizgi 
Ustünde yetigerek uzun bir vuruşla 
üstünde yetişerek uzun bir vuruşla 
dercttL 

22 inci dakikada Haşimin uzun bir 
pa.sile awt çizgisi üzerine kadar inen 
suıcr.man to,P.U ortaladı; Bülent bütün 

süratile ileri atıldı, fakat yetişemedi. 
Bu dakikalarda mütemadiyen sağ

dan işliyen Galatasaraylılarl'Baki ile 
Süleyınanın iyi uyuşma.lan sayesinlde 
Aldmira kalesini Hcrant tehdit etmek
teydiler, kaleci Platserin yerinde müda
halelerile gol çıkanlamadr. 

35 inci dakikada Bafyodan başlıyan 
bir hücum Süleymarun güzel bir' or
talamasile çok tehlikeli bir §ekil aldı. 
Bu defa kla Bülent yetişemedi bu da 
kaçmış oldu. 

iki dakika sonra Haşimden bir ara 
pası kalan Şeref kaleci1e karşı karşıya 
kaldığı halde gol atamadı . 

• ikinci baftaym 
ikinci devrede - ilk lasnn gibi - çok 

süratli başladı. Top iki kale arasında 
mekik !dokuyor, her iki takım oyuncu
lan biribirlerile yanş edercesine mü
kemel oyunlar gösteriyorlardı. 

Dördüncü dakika!da Stoktan Bülen
de geçen top ısol açığımızm ant ve fal
solu bir vuruşile Avusturya kalesinin 

zaviyesinden avuta kaçtı. Bu vuruş 3-5 
santim içeriden gitseydi muhakkak ki 
goldü. 

21 inci dakik& Şerefin sıla şütü 
Admira müdafüne çarparak, 19 uncu 
dakikada da Haşimin birden demir gibi 

bir vuruşu kalenin tam ya.omdan avuta 
çıkarak kurtuldu. 

35 inci dakikaya kadar seri ve üs
tünlüğümüz altında geçen müsabakot bu 
dakikadan sonra çocukların vurulması 

yüzünden Admiralılann idaresi altında 
girdi. Bu sırada Faruk, Vlastarldis ve 
Sacidin fedakar oyunu bu dakikalara 
kadar bakim oyruya.n Galatasarayın 

mağlOp olarak 6ahadan aynlmamaEına 
vesile oldu. 

Hakemin düdüğü oyunun sonunu 
ilan ederken takviyeli Galatasaray ta
krw çok çetin bir imtihandan mağlup 
olmadan cılayordu. 

O. M. Kutnak 

Hurada, sporu seven herkes 
dedikoduları bırakarak, 
klup renklerini düşün· 
m eden çalışmaktadır 

Günlerdenbcri beklenllen mllll maçı. 

mız nihayet dtin oynandı .. Netice malQm ' 
3..1 mağlüp olduk. Bu netice daha farklı 
da otabillrdl. Takımın içinde bu gibi o. 
yunlardıı. henUz tecrübe edilmemiş yeni 
ve genç oyuncularımızın heyecanı ve bir 
arada hiç bir oyun yapmadan yanyan<ı 

oynamaları ve eldeki mevcut kadro.v•1 
göre takımın malQm olan ~kli oyun Uu_ 
rinde tesirini gösterdi. Sahanın bizim 
TaksJm staduıdan tena olu§U ve hak"?. 

mln de VllMt idaresini hesap edecek o_ 
lursak bu neticeye gene şUkretme11yiE. 

Kanaatimce mUU takıma İııtanbuldan a. 
lınmaları arzu edilen oyuncular da gir_ 
seydl netice bundan farklı bir ıey olL 
mazdI. ÇünkU: 

Yugoşla.v takımını kendi ilah.alarmda. 
mağlOp etmek kolay bir §ey değildir. Bu 
her ne kadar hir haftadır kamp hayatı 

yll§amışsa da oyun kabillyetıerl, atletik. 
yapılan ve en nihayet blr sene zarfında 
(101) ecnebi teması yapmaları ve 22 mın 
taka ve (673) (federe klUp) de (32,000) 
müseccel futbolcu bulunuşunu da unuL 
mrunak 10.Zmıgellr. Bir de bizdeki 7 -8 
mmtaka ve ancak birkaç bin ki§Wk mu. 
ıeceel futbolcuları onlarla luyaa edersek 
aradaki fark kendillğindcn meydana c;t. 
kar. Adet olduğu veçhile mağlQbiyeU bu 
gibi §eylerle tevil etmek iateın.fyoruın. •• 
Maksadım onlarla bizlerin farkını teba.. 
ruz ettirmektir • 

Maalesef bizde spor, sahalardan mıuıa 
ba§la.nna intikal ettiği tarlhtenberl ken. 
dlmlzi (dedikodu) çukuruna atmıı ve blr 
türlü kurtaral'llIYoruz. Belki burada da 
bazı hAdiseler oluyor. Böyle hadiselerde 
dOnyanm her tarafında. elbette olur. Fa.. 
kat bakınız burada buna bir çare bul
mu§lar: 

HAdlse çıkaran oyuncu derhal inzıbat 
komltcsine veriliyor. Koın.fe hakem rapo. 
runa glSre bu oyuncuya derhal 3 aydan 
bir acne ve llclebed bOykot c:ezaamı hiç 
bir aorgu ırual yapmadan ve vermt§ oldu.. 
tu c:e.znnm derhal tatbiki için oyuncuya 
ve klUplere itiraz hakkını bile vermiyor. 
Sonra: 
Eğer bir klUpten milll temutar lc;:ln 

oyuncu iıtenlllr.ııe o k!Up istenilen oyun. 
cuyu dcrhııl vermek mecburfyetlndedlr. 
Ve bir sene zarfında federasyon böyle 
klUplcrden tamam (8) defa oyuncu çağı
rabilir. Şayet k!Up oyuncu vermekten im 
tına ederse o klübe bir seneden ll§ağr oL 
mamak üzere boykot veriyorlar. 

Tamam bizdekinin aksine. Binaenaleyh 
böyle mkı disiplin sahibi bir te,,kilAt ve 
ona merbut sporcular elbette bizden Us. 
tün bir mevcudiyet g5sterir ,.e blzl he!:' 
zaman için yenebll!rler. Balkan atletlzrn 
mUsabakalarmdo. her zaman lklnclllğl 
alan ve hattA belki de birlncltlği alma.. 
ıarr melhuz bulunıuı Yugoslav atletleri 
gibl birkaç defa Balkan kupasını kaza. 
nan ve bu sene de Merkezt Avrupa kupa.. 
ınan iştirak ederek dairnt surette ecnebt 
takımlarla temasları elbetteki onlan bluı 
Ustun çıkarır. Ollmplyadda Norveç mıt. 
çından sonra ve hattA Olimplyad mllsı. 
bakalarma girinceye kadar yani 1930.31 
senelerinden (036) ııeneslne kadar kaç ıı.. 
det mlllt maç yaptık? Hiç. 

lstanbulda Galatasaray ve Fenerbahçe 
nln getirdikleri blrlraç ecnebt taknndan 
başka hangi bir temas oluyor? Bir sen'3 
içinde nihayet ( 5.1\ ı tema.<;1 gec;:mlyen bu 
maçlardan genr-lerfmlz ne istifade edebi. 
llrler? Tabi! hiç. İşte bizim çalışmn 
r;lstcmfmlzden bu ı hiçler) bulundukça 
rakiplerimize galip gelmemizin maddeten 

Yttgoslavlara 3-1 yenilen 
Bctgrad: ı ağustos (ııporcutarla beraber 

seyahat eden arkada§muzdan): Bugün Ttirk 
ve Yugoslav mll11 takımları ka?lIID.§&caklar, 
bu aabah intl§ar eden Belgrad gazeteleri bı1 
ehemmiyeUi kar§Illl§llla hakkında §UDlan 

yazmaktadırlar: 

(Poletıka)dan '•Türkler iyi ovunmılarrlı,.. 
TUrkiyedc futbo!U bilerek oynarlar. Yeglne 
kuıurlan Avrupa taknnlarlle az temas eL 
melerldlr; fakat oraya gtden her Avrupa 
takımı mağlt'lblyctten kurtulamaz. Balkan 
oyunlannda Sofyada bizi 2-0 mağlt'lp etti. 
ler. Geçen sene de lstanbulda mUşkWAtla 

berabere kaldık. Maamatlh bu defa takımı. 
mızdan ümidimiz fazladır ... 
ZağTebde çıkan (Novasti) gazetesi de: 

''ÖIU bir mevsimde bu temas bizim aleyhi
mize olablllr. ZJra bir ha!tadanbert Novt 
Sadda bulunan oyuncularnnrz kft.fl derecede 
hazyrlanmamı§lardır. 

Müsabaka başlarken 
Yugoslav saray nazın Çolak Antiç, ha§. , 

vekil namına Secevoriç ve bir çok tanınmı§ 
dost memleket rlcalUe TUrk elçlllğf erk!. \ 
nmm da dahil olduğu on be§ bin kl§llik bir 
aeylrcl kalabalığı ısnUnde Türkiye - Yugos_ 
lavya mJııt futbol takımları fU kadrolarııe 

dizildiler: 
Cihat - Faruk, Hti.mU - Fikret. Hasan, 

Reşat - Rebll, Niyazi, Rasih, Salt, Niyazi, 
• Yugoslavya takımı: 

Gla.zer - Hlglel, Matoıısic;, - Pogaçenik, 
Gayer, Kokotoviç, Limanlç, Yoyadlnovfç, 
Leşnlk Lonasevfç, Pley§e, 
Takmı kaptanımız: HUsnU. İhtiyatlar da: 

Selim, Rrza, Hüsameddin .• 
Hakem Berllnde Norveçe karşr yapt.Iğt. 

mu: maçı idare eden İtalyan Barlaslna. 
İlk top Yugosıavlann ayağrndan çıkara\{ 

oyun başlandı, sağ açıklarından 1101 içlerine. 
ondan da sol açıklarma giden top maçın da. 
ha ilk daklka.ıımda demarke otan merkez 
muhaclmlertne geçUyse de ort,a akmcı bu 
fit"Sat.I iyi kullanamadı. Akabinde Ankaralı 
Niyazi de yüzde yUz bir fırsatı kaçırdr. 

Bu ınırctte Uç dakika içinde iki tara! da 
birer tehllke geçirml~ bulunuyordu. 

Yugo1avlann ilk golü 
Altıncı dakikada bir Yugoıılav hücumu 

esnasında 801 açıklarının falsolu bir §UtU 
Cihadın hat~ı.ıu yUzUnden kalemize girdi. 
Oyun Yugoslavların baskısı atbnda cereyan 
ediyor. Ara Birada yaptiğimrz akmtar ıil\ 

lmkAnı yoktur. Velo:?vkl talllmiz olursa ve 
iyi bir oyun tuturulursa. 

Bulgaristan mağ!Qblyetinden sonra 
takrmlarınm galibiyetlerine susayan ha'
kın dostlu~a sığmıyacak bir tarzda haL 
tA ıahaya kadar bazı kendini bllmezlerln 
hOcumunu da hesaba katarsak talnmm 
ne glbl bir §eralt altında oyun oynadı~ 
anlaşılryor. 

J,-tıPt" 
Mim m.a.rtmı evuel ta'/.,17» ir! 

ve haka7Tlr p:ıtıd 
Yugoslav mUdati ve kaJcci~ _../ 
le geri çevrftlyor. ıeııJl1'e y 

18 lncl dakika mühim blr sııl 
Tllrk oyuncuları birden ncri t ~e ıı 
Yugoslav kale.sine indiler tal<"' ııtr 
blrtbfrlerlne karışarak gtızel • 11 

berbad etrnl§ oldul~r.. 'fl'~ J 
2.'i inci dakikada NlyııZI "'~· -~,/. 

muavini lle beraber toptı Slçrde ~ f 
kafaya c;arpr§t.Ilar, her fldsl rtııc • I 
Ovundiı çıktılar Niyazının ye ff . ~ 

dl. Jllıııı' • , 
De\Te ıon1armda merltc:t: ., tıt' 

}( Jt!fP 
nın yerine Rıza girdi ve il li~ 
1- 0 aleyhimize bitti. ı1ef 

Ikinci devre ve berD 
golüınÜZ ıı,•ltl ıı:.

Bu devreye Yugoslav mu ,·e 4' and•· ...o 
l{esllen bir akınrmızla ba:;I r0ıdıı'· 
de bir Yugoslav hücumu go ~ f 
Cihadın ellnde kaldı. ~ t'ııt 

5 inci dakikada Saldin bir tıer" 
U§en Rasih güzel bir şotıe 
yımızı kaydetti. ,. 

• •01 ı O yun serteş1~ ,,,.>-<' 
Bu beraberlik ild tarafı dıı. {Ll~t 

di oyun mUtevaz1n oynanıYor 
1
,. 

lar ge<;tıkçe 8Crtleşiyordu.. rl\ı# 
Hal<em maçı sık sık durdıl r<Jü· · 

oyuncularına ihtarlar veriY
0 gıı ' ıı 

Hakemin Yugoslav sol 11~~ı. tı• 
tar seylrcile'ri galeyana çet.l tı't'ltı? 
ve blzlm oyuncular aleybı.ne 
yor. 

ikinci gol dıll' 
10 uncu dıı.klkada gene efil' l5~J 

, ..nzel ıt.ıı'., 
Burada memleketi \"e sporu seven her 

kese dUşen vazife dedikoduları bıraka. 

rak ktap renklerini dilşUnmlverek ele!e 
vererek baştan sona l<adar bltara!lıktıın 
ayntmıyarak <:alışmak, durmadan ga}'. 

çıkı§ yapmasından ço.c öu de ,. ~ 
Yugoslavlar ikinci goUerinl uııUll ıı,ıı' 

atan Yugoslav oyuncu }iUsll 11~t 
d \'C 

retle ~alr_omak. , .... 
Halid GALİP 

ğ1 bir tekme ile yaralan ı ;J 

dırıldı. t u~.ul 
Oyun bir müddet ln!tıta8 

1 
iııcf'"' 

.(Devamı 
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Amiral Yamamuto ile lzomo son - maçın tafsilatı 
cn. , zırhhsında bir mülakat ... 

tttııı, aııon flloııu 
ı ' llıında.n &Ularımıı.r ı.lyıu-cte 

il fU on J ıl 
ıı:ıı ı o tok lunneıı e\·vcı buraya ge. 
~ lla~ı nı • 1 bir ,Japon amirali. 
... ~'lııd.'.uı 11.ı k••nbdaJ dı ki ~Illli ~füniı 
-u~cı t a uı edil , 
~ t feti nıl3tl.Arndan bir 

ı tcıı P bu Ult 
tını n~ blı.lnı 

1 
lnt'ırıleketlııe av. 

~il Yapını). lllr ::ılınlı.de bir ı:ok neş. 
lıtlld!a llıltı ı.ı~ areı ııporı filo unun mem 
~'·bl!e 10 Jıl . geldiği bugUıllerdl' 

ıı._ " lr "'- once , lı( ""Gt ~ "4brıı ola ~11Ptıf;nnı:r. mıilA. 
eıe iller Uç.. "lto:,k n redlyonı:r.] 

(B~ tarafı 6 ıncıd.a) 1 
da hakemi tahkir eden bir seyirci polis tara. ı' 
lında.n sahadan çıkarıldı. Oyun tekrar baş. 
ladığı zaman hakimiyet tamamen Yugoslav. 
larda idi. 

Uçliocü gool 
26 ıncı dakııtll\.i aç •.• ıar.n.ian pas alıı..'l 1 

sağ içleri çok ıııltı bir §UUe uçunctı Yuı;os. 
lav golUnU de attı. Müsabaka ıUrat ve sert. I 
llğini muhafaza. ~dlyor, halk .. dördüncü go. ı 

lü isteriz,, dlye bsğrl§ıyorlar ve bizimkiler 
aleyhine tezahürata devam edlyorlardL 

85 inci dakikadan sonra Yugos!av oyun. 
cuları yava§ladılıır, Uç golU kUi görmüşler 
gibi bir oyun tutturdular. ~ diıt dlveııtnd " aınıraı gem.isinin 

tııı '' bt btıııu ile o~n d çıkıyorum. GöğııUnde 
~ l'lJ.ı_ııı tetltık akikndanberı sandalı 
ıır...:-.:-.""kr eden ö -
~"1:' btrk a.k bcnı ll!kn belet zabiti y:ını. 

Japoıı deııizcilcrinia birkaç yıl evvel A117-xırad<t Genel Kurmay Ba§kanımtzı 
ziyaretlerine ait bir hatıra 

Doksan dakika ta.mamlandıtı zaman ta. 
kımımız 3.1 mağlOp vaziyette sahayı terket. 
tı. 

n';'llll tıı~ç kcıınıe ııö erce sellmiadı. Ja.. 
'!'!le t nce, anıa YlcdJ, Cevap verme. 

t:ı::: .\.~~11lz diUyı:aınncıığxnıı hla.,etti ve 
~~ bı.ııuaı cenııp•arı~lan ııByledl: 
Ct'l'ap nan zat ı le Mrüşmek arzu. 
....._ tve Verdim: ıı zaınız, değil mi? 
..... () t lilı~ 
.\t ~dt k un. 

Jıı. '°ııra a.rtınızı 1 ...,, 'l'e "'- tulilk fltıedlnb: .• 
~k ....,.laıt ııarı ııırnı 
t1ııı btlll.ııı ePoletıı, gö~ a kordonlu, b'e. 
~~ beıu ' btı.Ytlk rtltbc~ rıl§anıarıa dolu 
~ Yaı:ınn btr Uıbtt k olduğu yUrtiyü. 

.... ~;ııı lal( a G'eldt. Se~ınu elinde çe\ire 
lıt l~ <llın etu· bir fransızca ile 

lel'ıı le o aınır ı . 
'l' aplatıı Oa geınısı kumandanı Flr. ..... 'ıerrut l'eınura. 

1ıııı Ceıııı eturn. 
t.ı~o Ye nıçı 

lb.:.~ul'tutı. 1'l'ö n geıctı~ını 1 
Jıı~Ntn 1 bttı,:ı YU b :: ISğrenmlş bu. 
~~!:.iz. ıahatı \·ercı~ı aşısı bu hususta 

lir llıo k l.'r, LClttrn beni ta. 
dııtı. l"Qıı. 

ltıı l{tu\oıı tıdanının a 
d~ tll\·cırt törtın kı rıuBunu Yerine ge. 
""ll bı e1,. C: tar"u . 
' !'f.ııe otu 11 '1>llınış ~ an .. 1-:hkl ten. 
il Ve k rııuın. ı Portatif ı . . ...,ıeıer. 
lıı~ tı.ıv 8.lıtı bir ••ş lraıay O.re a bana 
;ıııe eıa~rltelo l'atııaıııghay,, sigarnBI uzat 
~ht ı· l p rınç -
~ Uın1 be anar lı!r h rnangallnrdan 
~llıttın. ıu ctrneınet:lat çıkanp uzattı. 

t'-tıı1 dı.ttı:ıa Çalı§arak sigara. 
~ ~ n \'eren bu 
~:ıııııa~:) h"ntız blrl'aatı Şangtıa v ıd;ra. 

><ı "atı y nNes ~ 
~~ \>t ku\> atı cftbıııı:ı <;ekmem!şUm 
ıı.. tçı \>at Vtıtıe ütıedJ en bir dtidUk ı;ı. 

Bir Japon anıimllıım Ankarada 
ktı r~ı l.a.11 ması 

~ıJaı:ı dlyıı. ·Bir 
hı~ .laııoı:ı 00batısı ka &aniye sonra verin bana tercllme ettiği sözleri aynen 
'°th ltı ı::ıı... ca bir "O I rtıımızda idi. l{ıı 

" ı ·~ l·a .. Yer s6 1 not ediyordum, l§te Japon !ilosı.ı kumandanı 
' l ,~ nıınız an a Y edl. Onba'Jı 
~ 11 'il" lıınıem ıı Yrıldı· bir merdi Yamamutonıın stiylcdlklcri: 
le 1 lıır ~il İla'lıııın~ çıkınam \'C yenide~ - !stanbuln gcldlğlmden çok memnun 

ı Sert bir dlnıdlk,put gibi •lur. ve pei( mesudum. :Memnunum, çünkU gemi. 
lıoo ~::ıı' "ı::-ıı.ııba d,llc ve yüksek Bt'S. mln lombuzlanndan seyredebildiğim §U man 

lı. \• llıo .. t.ldJr~ı etnlrterlntn ı:a edil. zara enfestir. Mesudum, çllnkU bu seyahat 
e ·~ \'il:-taı b · bana, bundan yirmi altı sene evvelki hayatı 

..... " • 1 u:ıun lltft-' ld t ı ~ .,'lıı ta ıı r
11108

iZC ,..,ne aya~a kalk yen en yaşa mıı,ı o uycr. 
tl tııııaııd l,;fp ede n 1le: "1895,. senesinde Japonya mektebi bahri. 
lı~ aıı r nıısını ı ühl ~ot-;- ·~ Oyeınura ·ı t efendim? decll.. yes1ndcn yeni neşet etm ~tim. Bana m m 

llıa di"t:ıJ b~"\'eJ on!i bu deta da takip bir vazife tevdi edllml§tl. Londraya gitmiş 
~~ ~Otdonı t de lndıitha.§ıaınııı inip çıktıl:'ı Parla!, Holanda, Danimarka vo Almanyayı 
~lcı 't.ıb'lyıu, gısguaıerİ Burası kolları sır. dolaşlıktnn sonra l'etresbııg, Moskova ve 
~lrı bJr ıı.l'Qı sea:ı1ı ni,nnıı birçok kıır. Sıvastopol tıuikıyle ı.-arndenlzdcn tstanbula 
'a:ır 11 Ya1tı 88.londu ~&adasız ayakta dur gelml_şUm. İstanbul o zaman hiç şüphesiz 

...._' ~ıu 11Vllraıt blrk:rnandan bunlarda~ bugünkll memleket değildi. Bıı muhakkak .. 
~ '°•ltonı 8&1ondakiı ç keıııne ııöyledJ az Yirmi altı sene evvel bilhassa iki hususiyet 
~ ltoo~. ~harp Be~~~ lıınt§tırıyordu; nazarı dikkatimi celbcylemi§tl. Feslerini:>: ve 
'-t.. Oıuıı, Ja lo kurma sflvartsl kuman. peçelerlnlz .. O zamanlar Türk erkekleri ser. 
ıı~~ A.JPonya hUk•;~ ba.ııkanı kwnan. puşları ile ve Tilrk kadınlan da umum! kt. 
..._ "!Jan tca n ""11<fariık h ya!etlerl Ue .§ayanı istıgrııp bir hususiyet 
n ~ ı ltrau U\'a;va.ı an edan ı t t 

1' '<>.tıııy 11.Zaaxncı Prena "Sakı.ıra, gösteriyorlardı. Bunu dc.!terlme no e mi~. 
~ llltcuıı:ı a.... an Altes Ruvayal Um. Bı.ıgUn gördüklerim tamamlyle bamba§ 
ı.. ~ı ı.... llll.'rasırnı kadır.Memlekellnlzde asrl.Kıynfı>t ve şapka 
"l' b "llekıer biter ~t llıl'lyeıı ine ka11ar bitmez, ceketinin tamamlle 'kabul edilmiş bulunuyor. Kadmln 
ltrı da~tt.t &tlltrıuıı tıı Bıvanmış gUrbüz nnız serbest... Bunu da aynen defterime. 

e lttl!eı.• "o kumarı r lepsı iterislnde ver not ettim. 
' lf._ "'trı , daxı o - u ~ltıı "'lll'ıeu •ılare ctu· Yernura ı,ıu ııö:!. Amiral iıurnda sözUnU keserek g muş 

~iti~! "' tn~ l.tı1t11.don~n bir çekmece ıçcrls1nden maroken kaplı iki 
Cltcuıı .satırı ı... sıhhat ve şev. küçUk defter çıkardı .. Vo iki jııponca ya,zı 

Ot.. ler .. t uulunauıı... ı ft 
11 " .. l'dı.ı1t ' lneı t;urnuz büyük gösterdi. Yaver bu yıızılnrın 11m r ..... n suy. 

~ ttlıer · l{ul'tııay ledi!f iki not oldu~unu anlattı. Amlral şu 
~ıırııız!:~ıo Yanı~ltıı.nı kumandan 0 _ suretle devam etti: 

l:~ Cllltcte le: :Yakı~tı. Kuvvetli - Memleketinize bir defa da. 
tı~ r ~ı .• et etctıd !!et'ine.s!nln garkındıın sonra "IU>ngo .. gemisi 
~ ~~ ~~ t af ~b~ oırn.._ı olınaaı · Aınırntın sizi bu ile taziye ziyaretine gelmiştim. Ur etmeli. 
ttıı,~ll:ı nı::.-'°dll.tıdır. =flrlıniz:e mUlalcat yim ki, Türkleri hayabmda dalma sıcak kan 
~ ltıa "4.Yet dn\.. llanıatıh .setir ce 1ı addetml§ bir adamrm. 
'lllkl Cakla ....,a. ...._ • " U U d l:ııo • ltateıı l'tııı laltnı ~ dakika kadar Amiral çok genç ve zinde gur n yor u. 

~;ııı lılıtr de Cil'le in ediyorum. Kaç yaşında olabileceğini öğrenmek istedim. 
" ltıı.... 8.l •~· Oldu, az ııonr '1 şu cevabı verdi: 
"t11 ~o --onunu a zo_ 
~~de ıı.ını,.ıı tde aı;ıldı bizden ayıran ku. _ Mı.ıhe.oirlr efendinin zannettiği kadar 
~t. tler1e aı buıund · Sefir ve onu taki genç olmarlığıma mUteessiflm. Yaşımın kaç 
ıı,.~lltıı, &eç Utuınu - • "inl B ~ •oııra re1t &U\' z salondan seri olabileceğini kendileri tahmin e..., er. en 
~it °'tııııın lbt RUver~rleye çıktılar. Bir bu gemi ile Rus Japon harbi esnasmda aml. 
~ ~111bı seıtnı h ede amiral gemisi raı "Kamlmora.,nın maiyetinde kurmay sn. 

g-, rı ıı. 8 \'asın ı b, tııı<ı,11 h rı:ıı •ıra 1 Çaldığını duy. bay sıfatııe bıılunmııııtı.ım. Amiral Kam mo. 
\>e t.t.' da111k llreıte~nıPntıayan 21 top sefl. ra o sırada on ikinci 11c;ık deniz Japon flloRn 
~ tbıl'e rıı. •oııra 

1 
bildirdi. kumandanı idi, Ve tzomo gemisi amiral 

~-- ~ -~ 1 llıuto ""l: l'av U kurn n, Jo.panya talim bandırasını hamil bulunuyordu. Ben "CCI~ -
Vıı t..rl!lın tlerı \'fa andaııı, Mikadonun ma,, harbine bu gemi lle işUrak etmiştim. 

ttt 
1 

'tıııraı"3arı kabuı arnıraı S. E. Yama. Şimdi de bann zevk veren gUzel bir ksadUf 
ta 'r, ı,_, lıı.rrın- olunuyordum. bu geminin {i'rnndl dir~ğlndc benim 1:-::ıyrn. 

rı ı \J --....nuto h..-• 
il ~tı ıuıı .. uçııı çok mUltf' 5-ımı dalga.landırıvor . 

l> l'il'ı. hır '·- •e ltıııın "Ş - " "' ~lcıılll-.. t.:ır -ııe de 
0 1 

anghay,. slga. Bu sırndn az evvel s:ılonda vermut tevzi 
4-ı • lgllr 'lııı.ngaıda kraın etu_ Ve ge. eden bahriye nc.!eri §amp11nya. getlrml~t!. 

Ertuğ-rııl 

Filonun takip elUği ııeyahat tarlklnl ııor -
dum. Amiral bu izahatı verdi: 

_ Haziran nihayetinde, yani iki ay bir 
hafta evvel, Yokohama üssU bahrlsinden ha 
reket etUk. Şanghay • Hon Koııg • Singa. 
por _ Kolombo • Aden _ Portsait tarlkile b . 

tanbı.ıla geldik. 
Buradan Pire • Napoll • Speçya • TU-

Jon _ :Marsilya • Barıılon • Blzert ve :Maıtaya 
gldeccğ!Z. lskenderlye ta.rlkile SUveygten 
geçerek avdet edeceğiz. Seyahatimizin kL 
nunusanl nlhayetıerinde hitam bulacağını 
tahmin ediyorum. 

Filomuzun ııebebl ııeyahatine gelince ga. 
yet basit... Mikadonun "İmparator., irade. 
teri mucibince her sene deniz mektebimiz
den çıkacak ııubaylar bir devrl~em ııeya. 

baUne !~tırak ederler. Bu mUstakbel deniz 
ııubaylarrmızm nazart bilgilerine ameıı ve 
tatbiki bir kıymet katmak için terUp edilen 
mutat bir seyahattir .. :Malömunuz olması 
ıcap eder ki; bahriye fenni kitap ııayfaların. 
dan ziytı.de açık deniz havaııı isUyen, köpUk. 
ıu dalgalara, znbmetıere gtiğils verdiren bir 
ihUsas ı,ıubcsldlr. Masa başında öğretilen. 
lerle ne gemi idare edilebilir, ne de harp ya 
pılabl!lr. ''Hqmetıö Mikado hazretleri., bu 
dc.!aki seyahatimizde tst.anbula da uğrama. 
mızı irade ederlerken hiç §Uphesiz ananevi 
Türk - Japon dosUı.ığı.ınu ihya etmek arzu.. 
sunu işaret etmlı,ı bulunuyorlar.Sevimli sula 
nnızda Japon donanmasmm bu ııamim1 ve 
dostane ziyaretine rlyasef etmiş olmak her 
halde benim için mesut bir Mcllse te§kll et. 
mektedlr •• 

Bu sırada İZQmo nöbetçi borazanı "hazrr 
ol!,, borusunu ı;:ahyordıı. Amiral blrdenblra 
yerinden kalktı: 

- Vali, :murahhas ve kumandan ziyarete 
geliyorlar, dedi. Ve gülerytlzle §U ııon cüm.. 
leyi tale.ffuz eyledi: • 

- lkl gUne kadar Ankaraya gideceA'fm. 
Bunun için çok sevfncll!fmi kaydedeblllrsl. 

nlz. ÇünkU Asyanm garbmdakl bUyUk ve 

mert Türk milletinin büyUk inkıllpçı ve 
askeri ile gahsan tema.ıı etmek tırsa.. 

tını elde etmfı bulunuyorum. Gazinin mem. 

leketinlze verdiği bUyUk ''e krymeUi lylllk. 
ıer, haztrladığı çok Umlt verici isUkbal pek 

mühim ve fevkalMe bir tarlht Mdisl'!dir • 

Ve ikl ellnl ikl dizi üzerine koyarak Uç 
kısa Tllld't yaptı: 

- Hah! Hah! 'Hah 

Vis amiral Yamnmuton, beni mlllt .Tapon 
seltmı ile sclô.ınlBII1rştr .. Kendisine bir ccmL 

le göstermek istedim. Ben de ikl elimle ikl 
dizimi tutnrak önUnde Uç Jasa rUk<l yaptım, 

i ÇE Ri DE ı 

lf. Dahiliye '\'el<Aletı yıı.pı ve yollar 'kanu. 
nı.ında ııehlrlerln imarına dair bazı maddeler 
koyarak ve diğer bru!ı tadllAt yaparak mil. 
taleaları alınma'> Uzerc vilayetlere gönder. 
mlııtır. Bu tadlldt ISnOmUzdekl devrede mec 
llso sevkedllcccktır. 

lf. Hukuk mahkemesinin hakkında verdiği 
gıyap kararını ~::llec cebine koyarken yaka. 
lanan doktor Em·er nltr ay 20 gUn hapse 
mahköm ednmı, \'e dcrhıı.l tevkif olunmuş. 
tur. 

• l!l36 senesi "e'·('r bayramınm ikinci 
günü Çıı.talcanm lh•ıınl:-e kByUnde kadın ve 

erlıekler herahc·ce e ·ıendlği için mlldahate 
edip hUkömeUn mn.,evı şahsiyetini kıracak 

sözler ııöyllyen lfn'll'n muhakemesine dün 
başlanmıştır. 

• lzmlr llmıınmı tc-t1·ik için lzmlre g!L 
mlş olan dc..'llz ı~•r,.I MUstc<ıarı \'C İngiliz 

mUhrndl,.lerl f!""-ı ... ı•,c d6nmUştllr. 

* Dahiliye vcl;fı!cU ııcyadı almayan vatnn 
daşlara \'illyctlcrc derhal ad verilmesini ~'1aJ.J lllar bu 11 uzunca blr halat Amiral ayağa kalktı. Bir bardak kendlal 

:ıı reııt-.ıı.aa Uı~uınla. Yakıldı. Salonun aldı, birini de banı:ı. uzattı ve lhtıramltfır bir 
.. pıı.. •ne 
"~ b~ ""1>"11'tde 8Crpilmiş Japon sesle mutat duayı tekrarladı: 

ve bunda ihmali gorU!enlerln tccz.lyes1nl 
bildirmiştir. 

't~ 1\11' k a llzattı ~ birini kendisi ald•. - Mikadonun sıhhat ve şevketine, mlss. 
'~ l'tl l)ıı·J~aı,11 e g\llerek: firlmlzln şerefine .. 

~ıı," ~~~ I<ı;:~ız için - dl'dl _ Bu Japonlar hllkUmdarlarını ne dini :ı-. r 
dı1tııı ' kanın tercUman'ııtı hu~11 ııe lıatırlıyoTlar: Ye sonra ba."l:ı. eli ile 
iti\ ;t~ ~l ı~ç bir so'an•ı sU!lllyen resimleri gösterdi: 

"11~ t ııollra. yt\zba,ı kar§ımıza l şu Cıı§lm:.ı muharebesinde !J:omo kru. 
Cevap ,~ınlra1 sorduğum ııı.ıa.L vaz6rü. şu Amiral •'Togo,.. Bu Kamlmora. 

crtyor ve ben bu ya. nm benimle beraber çekilen bir reı;ml .. 

• Gümrült muh.'l!azn kumandanı general 
Seyfi dUn lzmlrc'!ı-"1 ~ehrlmlze gelmiştir. 

* .Atacıı.r Ar~l.iül< l 'l<"rnnsı.ıvıı. Jozef bugün 

Loyd Triyc:JUnonun bir \'apurlle hususi su. 

rette şehrlml::e gelecek ,.e iki gUn kalacak.. 

bJ'. 
• Maçka ile Beyazıt arasında otobUs I§. 

Son maç 
Be1grad 2 ağutos (Sporcularla bera

ber seyahat eden arkadaşımızdan) -
On beş bin kişi önünde oynayan milli 
maçtan sonra bugün de temsili müsa
bakayı ancak bin beş yüz seyirci önün 
de oynadık. 

Bir gün evYelki oyunda hiç tutulma
yan takımımız ertesi günkü karşılaş
maya onda dokuz nisbetinde meraklı 
kaybettirmişti. 

Türk takımının dost memlekette 
bu kadar fena karşılanmasına sebep, 
milli maçta ~ok sert ve favullu bir 
oyun oynamış olmasına atfediliyor. 

İstanbul - Bclgrad şehir muhtelitle
ri maçına takımımız şöyle çıktı: 

Hii.Mm - Ya§ar, Faruk - R1za, Ila
san, Rô§at - Fikret, Revii, Rasih) Sa
i<l, Selim.. 

Niyazi (F. B.) sakat olduğu için bu 
gün oynamadr. Düne nazaran oyuna 
iyi başladık. Fakat bu ancak iki da
kika devam etti.. Rıusih Saidle anlaşa
rak Yugosl~v kalesine kadar indiler. 
ee de ıtopu kapan santrforları müdafa
amızı atlatarak 7 inci dakikada birinci 
gollerini attı. 

Bugün rakiplerimiz ~OK güzel oynu
yorla.:r. Mütemadiyen bizim kalemizin 
önünde.. 12 inci dakikada soliçleri en
der tesadüf edilir bir gllzellikle 20 :met
reden attığı şütil zaviyeden içeri sok
tu. Bu esnada, sakat olan Fikret oyun
'dan ~ıktı. :Yerine Ankaralı Niyazi gir
'di. Takımımız gelişi gUzel oynamağa 

ba§ladt. Lehimize olan bir serbest vu
ruştan istifade edemedik. 

Top mütemadiyen kalemiz önünde .. 
Fena sıkışıyoruz. Kalemize üstüste 
korner oluyor .. Top hep onların aya-

bu selamr iade ettim: 

- Hah! Hah! Hah! 
Nİ1'X\IETTİN NAZİF 

( • ) Bu ııi~arayı içlşimdcn beş yıl ııonra 
Japon donanmıı.sı şnnghaydaki Çapc-1 mahal. 
lelerini tıpkı bu sigara gibi yakıp dumanları. 

nı savurmuştu. 

ıemeslne mUsaade edlltnl§llr· Azamı Ucret 

12,5 kı.ıruıı olacaktır. 
* Çanakkale tıoğazında batan Capo • Pi. 

no vapurunun çıkarılması çok masraflı ola... 
cağından bundan s;ırfmazar edilmiştir. 

• Yeni kurulacak vagon fabrikası için 
lnglllZ firmaları da tckllflerde bulunacak. 

lıırdır. 
• Ya.ğa.n glddetll yağmurlardan lskillbln 

F.lA.göz nahiyesi halkından iki erkek, blr ke... 
dın ve Uç çocul( sellere kapılarak boğul. 

muştur. 
• Son bir hafta içinde 20 eroin kaçakçısı 

yakalanmıştır. 
* Genç kızlarla. fL!eın yapmaktan sııçlıı 

Bursa orman mlldUrU ZühtU llo dakUlo!!lı 
Nermin Bllcclk muhakemesinde beraat eL 

mlşterdlr. 

ll'IT\'tl 
... ,A.IML~iiii .. iiii 

4 
ÇARŞAMBA 

A~USTOS - l937 

Hlcrl: 1356 - Ccmazlyelevvel: 2B 

Ollnl'5iıı doğu,u Güneşin batışı 

4,119 19,23 
Vakit Sabah Öğle İkindi ./Jtgam Yatsı lmsbl 

3,16 12,:?0 16,H 19,23 21,12 2,158 

ğında biz seyirci kalıyoruz. Muh;\.cim· 
ler:miz bjraz açılır gibi oldular. Anka
ralı Selim bugün çok güzel oynuyor. 
Bu s:rada beltlerin Selime kasten vur
duğu tekmeye hakem kulak asmıyor, 
daha garibi kalecinin topu fazla elinde 
tutr.ıa::n:·ı da görmemezlikten geliyor. 
ve hatta kendisine bir daha böyle yap
mam~:..-ı bunun takımı alcyh;ne bir 
hareket olduğunu söylemek gibi hiçbir 
hakemin yapam:ıyacağı, hatıra bile 
getiremiyeceği teyleri yapıyor. Şimdi 
Yugoslavlar yine hücumda akınlnrı 
kornerle neticelendi. Atılan kornere 
kafa ile çıkan müdafilerimizin başın
dan aşan top )'ine ağlarımızda. Bu sı
rada hnlkın yuhaları (bir gün evelki 
gibi) yine başladı. Birinci devre 3.0 
aleyhimize bitti. 

İkinci devre Faruğun yerine Adnan 
takımda yer almıştı. Hakimiyet onlar 
da. 10 uncu dakikada müdafilerimizin 
uzaklaştırdığı topu Said ile Selim kale 
önüne kadar indirdiler. Selimin şütü 
kornere çıktı. Fakat istifade edemedik. 
Ceza çizgisi üzerinde Rebiiye yaptık
ları f avulu Rasih dışarı attı. Halk bi
zim a.kınlarmuzı yuha ile kaJ'.§ılıyor. 

ŞinWJ onlar akında, kornerle 
kurtardık. Adnan kafa ile güzel bir 
kurtnrış yaparak boş kaleye girmek 
üzere olan topu dışarı çıkarttı. Yine 
korner Hüsam kurtardı. Şimdi iki ta
kım da müsaYi bir oyun çıkarıyor. Se· 
tim bugün çok güzel. Çektiği şütü ka
leci kornerle kurtardı. Bize ani bir 
hücum Adnan ile Reşad kurtardı. Ne
ticesiz bir akmımız ortada kaldı. Ra
sihe favul. Niyazi Rebil ile yerini de
ğiştirdi. Muhacimlerlmiz şimdi biraz 
daha iyi oynuyorlar. Hepsi, hiç olmaz
sa bir şeref sayısı yapmak için çırpı. 
nıyorlar. Yugoslavlar sık sık favul ya
pıyorlar. 

35 inci dakikada bir korner kazan
dık bekler kurtardı. Hakimiyetimiz 
devam ediyor. Fakat netice alamıyo
ruz. 

Nihayet 42 inci dakikada. Sa1d şe
ref sayımızı yapıyor. Takımımız 3-1 
mağlup vaziyette olmasına rağmen 

ikinci devre güzel bir oyun oynadı. 

Oyundan sonra hakemle konuştum . 
Takımımızın g~cn seneye nazaran 
farklı bulmadığını yalnız müdafaa 
oyuncularımızdan bilhassa Hüsnüyü 
çok b~ğendiğini muhacimlerimizin kar 
şı taraf müdafaasını kolayca yarabile
cek atletik kabiliyette olmadığını, yal
nız teknik oyn:ı.dıklnrıru ve bir gün 
evvelki maça nazaran bugün daha iyi 
oynadıklarını da söyledi. 

Z iyafet 
Maçtan sonra akşnm Türk takımı 

şeref ine 80 kişilik bir z.iyaf et verildi. 
Halid G<Z14b 

* Yenl Ankara istasyonunun küşat rc:ıml 
cumhuriyet bayramında yapılacaktır. 

• Beşlktaşta Rasim isminde bir genci SQ. 

yup öldürmek Uzcre iken yeUşcn poas devri. 

ycsi tarafından yakalanan Mehmet Safa ve 
Ahmet dUn tevkif edilmişlerdir. 

• :uaverayıerdUn bnzı ihraç mallıı.rımız. 

ds.n istemektedir. 

• Adana milli hsyrat ltomlte:sl dUn bir 
toplantı yaparak nl\1 TOrlt çocuklarının o. 

kutı.ılmala.rı için derhal yüz kadar mektebin 
lmnılmasma karar ''erml:ıtır. 

"' İktisat vektı.!etlne bağlı olarak lılr tu. 
rizm ofisi kurulma~ için tetltfüııt yapfmc.k. 
tadır. 

OJŞARIOA: 
• Yugoslav hllkClmetl ort,,dıılts kfliserl

nin muhalefetine ra~en papa ile akled\len 
an1aıımn.yı tasvip etmlııtır. Bu M.dl<>e Yu~o,ı 
lav knblnf'Slnln mcwltllnl tak\ iye etuğin<' de 
111 addedllmektedir. 

ııı Amerlkaya l:'ı~ıı Çinli i"ÇI kaçıran Çin 
gemisi kaptanı, Uzcrlno ge·en Amerikan 
kontrol gemisinden korkarak 37 Çin1M ayak 
larm3 demir bağlnyarak deniz atrnı§tır. 

• Fransada Lll şehrindeki maden amelesi 
hep birden gTCV UAn ctmı,ur. 

1;·. Tunustn gre,·lrr fl<•deUI bir çekil almış. 

tır ... 
• C'ezalrdc geçen ayın 28 inden beri d • 

\'&m edrn orman :'>·an!;'lnı cl~n söndUru·~mt-. 

ml§tlr. Şimdiye kada:- 7000 hektar orman 
yanmıııtır. 
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Anadoluyu ebya edecek mühim proje 

Büyük sulama 
programı tatbikatı 

32 milyon lira tahsis edllmlş olan bu iş için 
hazırlık faaliyeti süratlc ilerliyor 

Ankara, (Hususf) - Hükumetimi- yarmasının hafriyatı tamamen ikmal 
zin BU i~lerine verdiği ehemmiyet ma. edilmiştir. 

H'ımdur. Büyük Millet Meclisince ka. Rcünyon kanalı Narlıdere feyezan 
bul edilen bir kanun mucibince su işle. kavuşutuna ait sınai ameliyat hafri. 
rine 32 mllyon ayrılmış ve bUyük su da yatı, kalıp ve beton işleri ikmal edil. 
vasını hal için 12 etUd ııubesi teşkil C· miştir. Narlıderenin feyezan yatağın • 
dilmişti. Bu şubeler içinde 20 istikşaf da güzergaha tesadilf eden ağaçlar ke
postası bugün faaliyet halinde bulun. silmektedir. 

maktadır. Uzunyaylada 
lki aylık bir çalı§ma neticesinde bi. Uzunyaylada yapılmakta olan sula. 

rinci şube olan Susığırlık havzasında ma kanallarnı küşatları kısmen bitmiş 
sekiz kilometre tulünde nivelman ve ve diğerleri bitmek üzeredir. Geri ka-
4300 hektar genişliğinde bir arazi sa- lan sulama kanallarının projeleri ha_ 
hasının haritası alınmıştır. zırlanmış ve tasdik edilerek münaka.. 

İkinci şube olan Bakırçay mıntaka. saya konulmuştur. 
smda 24: kilometre uzunluğunda tula. Vanda 
nt makta yapılmıştır. v 

Gediz mıntakasında, Marmara kana. 
an ovasında açılmakta olan Şam. 

ram kanalının 15 kilometresi '-'apılmak 
lr ile diğer su mevzuları üzerinde çalı- " ta olup ikinci kısmını teşkil eden diğer 
§ılmaktadır. 15 kilometre ihale edilmiş \'C inşaata 

Dördüncü şube olan BUyük Mendrcs devam edilmektedir. Geri kalan son 
rnıntakasında 18 kilometre uzunluğun. kısmın projeleri ve in.saatı hazırlan. 
aa nivelman yapılmı§, Horsunlu.Na- mıştır. 

zilli kanalının cfüdü tamamen bitiril. Malatya mıntakasında Sürgü suyu-
miş ve mUnakasaya konulmuştur. na ait kramt inşaat da bitmiştir. 

Beşlnci 5ube olan Malatya mmtaka. il 
ıale edilecez işler 

ınnda 42 kilometre uzunluğunda nivcl. Postaların yaptıkları etüt netiı::esin. 
man yapılmıs ve l500 hektar genişli- de projeleri bitirilmiş olan işlerden i
ğinde muntazam harita almmıştır. halesi yapılacak olanların kanuni for. 

Altıncı §Ube olan Adana mmtakasın. maliteleri bitirilmiş ve ihale tarihle. 
i:ia 43 kilometre uzunluğunda nivel- ri de tesbit olunmuştur. 
man ve 440 hektar arazinin muntazam Bunlardan en yakın ihale edilecek 0 _ 

haritası çıkarılmıştır. lan Erzincan ovası bataklık kurutma 
Yedinci şube mmt.aliasmda, Uzun.. işleridi.-. İş bedeli 155 bin 680 lira tah. 

yaylanın sulama etUdlerine devam edil min edilmiştir. 
mektedlr. Ağustos içinde ilıale cd.ielcek lşler

Sekizinci şuöe olan YeşilrrmalC liav., den en mUhimmi baraj ve regülatör 
zasında 711 kilometre uzunluğunda yerlerinin yapılması lüzumu olan sınai 
nivelman, 4.0 kllometre uzunluğunda inşaatın temel vaziyetlerini anlıyabil. 
poligon ve 300 hektar vil.satlnde arazL mek üzere yapılacak sondajlardır. Bu 
nin muntazam haritası almmı§tır. işler için 205 bin lira. ayrılmıştır. , 

On ikinci 3ube olan Erzincan mınta. · Çarşamba bataklıklarının kurutma 
Jiasmda kurutma ameliyatına }Uzum- işleri 114 bin 121 liraya çıkmaktadır. 
lu olan projeler bitirilmiş ve ihale e. Bu da 12 ağustosta ihale olunacaktır. 
aıımeli Uzere mUnaliasaya lionulmuş. Horsullu - Nazilli sulama kanalı ve 
tur. Bundan ba.§ka biltUn ovanın mun.. sınai inşaat ihale bedeli de 127 bin 
ta~ haritası ikmal edilmiş ve sula. • 841 lira olup 18 ağustosta ihale edile. 
ma kanalının gUzergihı araziye apli. cektir. 

----~-------------------------kas yon yapılmaktadır. 

Küçük Menderiste 
Bunlardan başka evvelce ihale edil. 

mi§ olup devam etmekte olan işler var
aır. Bunların başında. Küçük M.endrcsi 
ıslah ameliyatı gelmektedir. 

Burada, başyatak hafriyatı hemen 

bitmek üzeredir. Tire boğazı, Çırpı, 

Karagöl ile Çavuşlar bataklıklarında 
drenaj ameliyatına devam edilmiş ve 
bu suretle boğaz !Karagölü tamamen 
kurutulmuştur. Diğerleri hemen kuru. 
mak üzeredir. 

Bursa ovasında 
Bursa. ovasının ıslahı ~leri de de -

vam etmektedir. Ninlöf er f eyeza.n ya. 
tağınm iki kilometre uzunluğundaki 
yatak hafriyatı ikmal edilerek apll-

kasyona ve hafriyata devam olunmak. 
tadır. Iyvat köprüsünde kazık tecrübe. 

lcri yapılmış, diğer ayaklarının iskele 
ve kalıpları ve temel hafriyatı tamam-

lanm~cnır.Odunluk köyüne ait muhafa. 
za seddesi bitmek üzeredir. Gölbaşın. 
daki bekçi evi, manevra odası ve mer. 
diveni, tünelin ve bacanın iksasr, giriş 

KLRO!V doktoru 
Necaettln Atasagu l 
Her g{ın 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlarmda daire 
2 numara 3 de hastalanru kabul eder. 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye ktchı 

muayene parasızdır. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARi: E~'I: 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'o l• lıutuııu ı ı.taobul 214 

Telgraf edresı: ısıanbul HABER 
Yl!lzı lşlerı ıeıetonu: 2S872 
idare. ııan .. : 24870 

ABONE ŞARTLARI 

Scncllk 
6 ııylık 
S aylık 
1 aylık 

Türkiye l'cnebl 
l.·100 lir. 2 .700 lir. 

1:10 · .. t . .ı:ıo .. 
400 .. 800 .. 
150 .. soo .. 

Sahibi ve Neşriyat· Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Basıldıgı ger tı'Mfff) ~latbaan . 

• 

Şikayetler, temenniler: 

Buna ne 
buyurulur? 

Hafta tatili ruhsatlyelerinhı bir 
10.tuf ve atifet olup olmadığı 
Fatih kaymakamın

dan soruluyor 
Dükkan sahibi iki okuyucumuzdan 

!dikkate değer bir mektup aldık. Bu mek 
tubu imzalıyan okuyucularımızdan biri 
Akaarayda Cerrahpaıa caddesinde 1 
numaralı dilkkinın aahibi Hüınü ve di
ğeri de gene Akaarayda Cumhuriyet 
caddesinde 353 numaralı dükkanın ıa-
bibi Kemaldir. 

Kanunun tarifleri dahilinde bütün 
istanbulda her vatandaşa verilen bir 
hakkın yalnız Samatya nahiye -
si hudutları içinde geri alın-

dığını ve bunun için hiç ibir se -
hep gösterilmediği gibi üstelik bu hak
kın istihsali için vaktiyle verilmi§ olan 
paranın ialdeıine de lüzum görülmediği
ni bildiren bu mekt~bu bir hayli hayret 
le okuduk. Eminiz ki a~ağıdaki satır
Jan her okuyanın hayreti bizden ekslk 
olmayacaktır. Hadiseyi pek güzel an
latan bu mektupta sorulan ldört suale ne 
cevap verilmesi lazım geldiğini bittabi 
biz bilemeyiz. Bunun için mektubu ay
nen ne~rederek Fatih kaymadamı· 

nın alakadarlardan bu suallerin 
cevaplarını istemesini ve böylece bu iki 
vatandaşın mağdur edilmemesini diliyo-
ruz: 

•'Pek sayın direktör; 
İnhisar maddeleri ıatanların nıı.ı:ta taW1 

rubsatlyelerlnden l!ıUtado ederek pazar gUn. 
lcrl dUkk4nlarınr açık tutmak hakkmı kul
landıkları herltoain bildiği bir hakikat. Fa. 
t1h kauııınm Sıımatya nahlyeaJ, buna bir ıa. 
tiana te,ııkll eylemektedir; hem öyle bir tstlıı 
na k1 mUkteıcp hakları da ihlll ve inklra 
varmaktadır. Vaziyeti biraz tavzih edelim: 

lnhlu.r maddeleri satanlar, ya doğrudan 
doıtruya mUstaldl btr dükkln tutmaktadır. 
lar, yahut mevcut dUkkA.nlannm bir kıırmı 
bölmelerle ayırarak taW gtınlertn.. 

de yalnız bir kuımtndan tati!ade etmektedir 
de yalnız bir kısımdan istifade etmektedir. 
!er; tıt• bizler de birçok maaratıa.ra kaUa. 
narak Jnhlııar maddelerini 11.tmağa mah.9uı 
kısımlar vücuda getirdikten aonra uıulen 

ruhsatname aldık; çok geçmeden ellerimiz. 
den bu ruhaatnameler alınmakla beraber 
yeni bir tebliğ yapılıncaya kadar taWden 
isUtade eden ktBımları a~ık bulundurabllece. 
!imiz ıöylenlldf; bir buçuk ay böylece de. 
vam ettikten sonra 30-7.937 tarihinde imza 
ka11ılıfmda bir tebliğ yapıldı; ruhaatıyele. 
rtnıl.% geriye almmıt: pazar gUnlert mutrez 
kuınnlarda.n lati!ade etmek yuak! 

Nec!en '! Sebcb bUdfrilmlyor ... Yalnız mu. 
hakkak olan bir ıey varsa o da İatanbulun 
dört köşcılnl dolduran emaall içinde yalnız 
Samatya bölgesi bir ıaU.ma tegkll etmekte 
olmuıdır. 

Bu vaziyet karııı.aında zarurt olarak a,,a. 
ğıdakl sualler göze batma~tadır: 

ı - Mademkt ruhsatlyeler geri alınacak. 
tı, vakUyle neden varilrnfııtı? 

2 - 'Par.ar günltrl lnhlııar maddelerin! 
satmak caiz olduj('una 1töre rnutrez nya 
mUıılakll bir kı.aımda roUnh&aıran bu aa.tr,ı 
yapmakta kanuna aykırı düşen nedir? 

3 - Harta tatili ruhsaUyelerl, bir mUsa.a. 
de veya Ml!et cııerl midir'! Yoka& l{anunun 
tanıdıf:J bir hak mahsulü müdür? Herhangi 
bir hak mUmuıı hA.diııeterde bir mUsa,•at 
me\·zuu teııkll etmez mi! 

4 - Hem ruh.saUyc resmini almak, hem 
de karııılılt verilen ruh.qaUyelcri UıUrdat et. 
mek, kanunııuz para almaktan ba§ka ne ı. 

!ade eder? .. 
Öyle umanz ki ytiksek mercii, bu vaılyct. 

ten haberdar oldukdl\n sonra maruz kaldığı. 
mız ;vanlı§ muameleyi derhal düzeltmekte 
tehalük gösterecektir. 

Dikkati cclbf>tmf!k Uztre sunduğumuz bu 
arizanın ba..'!ılmaaı suretiyle ıııaym gazetent. 
:r.ln yeni bir hnkııeverlik örneği göstermesini 
derin SBYS'llarımızla dllerlz .. ,, 

Kibar hırsız Siyah 

• 

%S6 - SandJll yavastamıstı. Nehlrln u. 
ıcrloıl koyu bir sis tabakası inlyor, aahlldeld 
ışıklan perdeliyordu. Şarlton bir yere çarp. 
mamak için bUtUn dlkkaUnl toplamak mec. 
burlyettnde Jtaldı. Bu mUddet zarimd&, Her. 
ber, iklnct kUc;Uk parmağını da kurarmağa 
muvaffak otmuı.ıu. 

!:37 - Birdenbire, ıl.slerln arasından. 

siyah ve cesim bir mania göründil .. Dilmen 
sert btr hareketle sola kıvrıldı Kurtuldular! 
lı"'akat bu aa.r3mtı Valingi döııemelere serdi 
vo kolla.rmdakl bağlar bir Yidaya takıldı. 

238 - Ağır ağır kollarını ,;ekU ve çıL 
gm bir sovlnç nıwı koparmamak için bU. 

yUk bir gayret aarretmek mecburiyetinde 
kaldr. İki kolu da kurtulmu§tu. Ayaklarını 
da kurtarmak lııtedi ve Şarltonun ı:-örüp 

görmedJğint anlamak 1çln ona baktı.. Şart. 
ton bu bakıaı sezdi ve bir kU!ür savurarak 
döndü. Bir şeyler vulıubulmak Uzere oldu. 
tunu hlasetU. Fakat hareket edecek vakit 

i :AÖUST.OS ~ 

Q1&Uif,,~ ,. 
Yazan: Moru Ubtan -S 7- r.:atd -

bft 
Karı koca, gözleri önünde en oıB 1000 

hareketi yapmış oldukları serseri Jil ,,~ 
karşılarında durduğunu bile uoutB 

blrbJrlerioe sok oldular ııııt~ı 
Dominik utancından kıpkırmızı kesi- ) d•:işmüştü. Evet, kasırga ~e:iıJdl ı 

lerek aoıfdu: ran bitmişti .. Sükunet ve 10 

- Demek bizi gördünüz? etmişti. jlı ııısP 
- Ne yapayım, görmemek elimde Ne azık ki, kader ve ta~iitjjll 

değildi. Siz, kocanızın koluna yapış. tamamiyle tatmin etıncı, eıı ~~ 
mıgtınız, bir türlü bırakmıyordunuz. diklerini vermez. En tatltı bir 
Hatta, baglangıçta o arkadaglarınızdan rünen şeye bile muhakkak 
uzun boylu, güzel olanı sizi elinizden acılık katar ri:ıİ 

tuttu, çekmek istedi ama, kocanız, ken- Patris ile Dominik saade:!~aı-
disine çifte l; umrulardan biri asıl:nış , den ihya ettiklerini sanıYor ıerf f 
olmasına r::ğmen hemen karıyı itti, en yüksekte olanlar bile, ~e et o#. 
olmasına rağmen hem ka•ıyı itit, hem Jarda tamlık ve mükeınınelı1 ,çi~ 
de arkad.l~ıl't'.ıza bir dirsek vurdu, ğına dair bir ihtar alınakta g 
yere yuv:ırlndı. Onlar d:ı o zaman Jcr. •f ~" 
kucakla§tılar. Siz de biribirinize... gir- Parise döndüklerinden Oça~tı~ 
diniz. Hattl ,ıiz kocanıza "Canım .. ca. sonra idi. Noel yortuları Y tfist 
mm .. ,, diyordunuz, sonra da "ne yap- tr. Bir sabcıh, hizmetçi, ~,tr!S ~ 
tığımızı bilmiyoruz .. yakqır mı?,, gibi kart dö vizit getirdi ve ·ııde t" 
bir ıeylcr ilave ettiniz. görünce sarardı. Zira ,uıerı 

Patriı ile Dominik artık dinlemiyor - bonun ismi yazılıy.dr. rcııı1 'f 
lardı bile .. Kendilerine bu kadar açık Bu adam yine ne istiYo~' 
saçık, fakat ayni zamanda bu kadar tea- onları rahat bırakmıyacalc 

1 
~e 

kin edici ıözler söyliyen ve gözleri ö - aralık, karısı, neş'eli bir )1a 
nUnde en mahrem hareketi yapmıı ol. girdi. 
dukları ıeraerinin mevcudiyetini unuta.. Patris: , _,1, rak biribirlerine sokuldular. Dominik a> 

-Beş dakika sonra fçerı ,.,~ 
sevincin.den titriyerek: 

- Göra:in mü, diyordu, gördün mü? 
Ben, ıen olduğunu pek ala biliyordum .. 
Sendin! 

Sonra, Dominik serseriye döndü, ona 
daha bir çok ıualler sordu. Jülo hepsi -
ne o kadar va.ııh, o kadar müsbet cevap 
lar verdi ki, Dominik daha fazla sor -
mamn JUzumıuzluğuna inandı. Hatta 
biraz da utandı .. Zira adam, vaziyetleri. 
nin şekline, kaç defa kocaklaştıklanna 
kadar görmüş idi, söylüyordu. En ni -
ha yet te şunları dedi: 

- Sizi o kadar ayan beyan gördüm 
ki ... Hatta kaçnrken, mösyönün yerden 
sarı bir fular aldığını da gördüm.. Ar
Jcadaılarınızdan kısa boylu, şişman ola. 
m da eline bir boş gampanya ~işesini al
mıf, öyle kaçmıştı. Hem ne Jiye yalan 
söyliyeceğim?. Ben sarhoş da değil -
dim, ve sizi görmeğe mecburdum .. Zira, 
demin de söyledim ya.. saklandığım 

yerden birk:ıç metre ilerdeydiniz. 
Adam sustu. Patris o~9. tekrar para 

teklif etti. aY.at kabul etmedi. Sadece, 
geceyi şatonun bir tarafında geçirmek 
üzere m:isaade istedi. Onlarda razı ol. 
dular. Patris adamı bir odaya götü:-dü, 
döndü ... 

Odada Dominik onu bekliyordu. Bir 
kelime bile konuşmadan kucaklaştılar. 

BiR KiŞiNiN KARISI 
Parise dönünce, Patris ile Dominik 

eski hayatlarına başlamışlardı. Daha 
doğrusu eski hayatlarına avdet etmiş -
lerdi. 

Patris a >'l!?lathk işine :ıevinerek atıl -
mıştr. Çok sevdiği mesleği. ş?hreti, da 
valarda gösterdiği muvaf,.akıyetler bir 
çılgınlık anı üzünden mahvolrruyacak. 
tı. Bütün bunlara avdet ne saadetti!.. 

Dominik de vicdanının istirc1.hatini te
min etmişti. Kendine, eskiden old<ığu 
gibi, inanıyordu Uçurumun kenarına. 

kadar gitmiş, sendelemiş, fakat düş -
memişti. Sarhoşluk anında bile, şehvet 
dalgaları arasında bile namuslu kadın 
vicdanı onu muhafaza etmişti. 

Dominik .yalnız kocasının kollanna 

centilmen 

bulamadı. Direksiyonu bıraktığı bu blr sa. 
niye mcı'um oldu. Mtithiş bir çarpı§nıa \ 'U. 

kubuldu ... Biranda. ikiye bölUnen sandal de. 
rin ve ıılyah 15Uların içine daldı. Her~r. su. 
yun ı;oukluğundan, Adeta !elce uğramış gt. 
blydl. Ayakları henüz bağlıydı • 

, 230 - Ağzını kapatan bezin altında 

Dedi, Dominik kocasrnııt 
!ini görüice sordu: 

- Ne var? Kim geldi?. 

- Delbo!.. ıcsdJll ~ 
Bu ismi duyunca geııÇ 

rardı. ; 
N • • ? y· ıni bı.I - e ıstıyor ıne 

kayeden bahsedecek? ıJJrf 
Dominik, kadınlara ınah5 ) ~ 

le feci maceraya (eski hilta)-e 
du .. 

- Evet, ne istiyor. J11 
- Ben de senin yanında ~ 
- Hay hay, bakalun ~e t' 

Hem nihayet korkacak bır 
yok .. 

Patris bu sözleri karısından pt' 
kendini ikna için söylüyordll· n~ 
de olsa titriyordu. DelbO ~ f 
düşmandı. Bundan şüpheıer;bO f 

Hizmetçi J;apıyı açınca, pe . 
bcssim bir halde içeri g1rdi 

1:;r. 1 
- Aziz üstad, dedi, yine 

<lim .. 

- Ne diye geldiniz'!. ·ot? 
Patris gayet sert bir sesle 

9
p -t' 

Delbo kızdı. Ayni sekilde ce"' e lı'i: 
- ilk geli5imd; mücad~le1 ıııU'' 

mak ·:.izere gelmiştim. suti111 

leyi kapamak i~in geliyorurı" teb~ 
Sustu ve müstehzi, batta 

bir eda ile: te~tf 
- Hem kapamak, hem de 
k - c ma uzcre... 

11
, 

Patris yazı masasının aılc;ıf~ 
muş, ona soğuk bakışlarla b dİ• ti 

- İlk geldiğiniz zamaıı, de rt~el 
'b' 11a 51 öavrandım, anlamıyor gı 1• if• 

tim. Bugün vaziyet değişmışt ııi' 
da bir sonu vardır. Hem ~IJfl~i d~ 
olarak telakki etmeniz ibtıııı'.rıte! İ 
İlk sarfedeceğiniz ithama be çtf• 
me de, ilk telır.ihte tcleforııı .' .r's~1 

ı . . i blt' c eıumumıye buraya resm 
mi gelip gelmediğinizi sorarı: ~1 

Delbo bu sözler karşısırı 

yumuşadı: ,,ı• 1 

(DcııG 

2~9 ~ 

boğuluyordu. Ve kulaktar01ı ~ 
hl§ uğultularla bu korkunç 
inmekle devam etli.. Jı&tf 

!:40 - Herber Vatlngln ıtl< SO~ff 
zındakl sargıyı çıkarmak oJdU· ı1' 
lmvvctlnl toplayarak çarpıııtnllll t 1 
duğu yerden uzakl&§nlağ& gsrrc 
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bakk ve ıltifata . - J- 1 kadar eğilerek garip bir 

llldır naıl olmak ancak r.e:nin an yer ere 

ku·Jran Çok. tatlı . tavırla devam etti: • . • Cttı ve: bır tebessumle te~ck - - Sir, mösyö ıdö Növintn tev~if etti!· 
- Sir • _. . gt leri önünde bunnet e 

Ytta· , dcdı gı adam maJe _ e 
rıe • 1Zdi. AnC: tne1>ele gayet ehemmi • eğilmekle bahtiyardır·.1 Növiye dilc-

lıtc h k bir kar d k'ka .. d"" Kral, ~mbeyat kesı en 
)).. aydutı :I a ı ııur u, 0tdüncı: :r kaçtılar. dik bakarak söylendi: da 
- 'l .. nan · ? Bu budalaca oyun 

a gc tı derhal sordu: - Bu da ne 
- ıta· nç kız?. ? Yor Jestelerı· . ne oluyor 1 T 
• nın arabasında bek~i - Ve gitgide artan bir heyecana ı ave 

}{raı h 
- ~ ayretıe• 

"aı . b .. 
Cdi Ye •. 

- IÇtnd • • bcrnek . en ılaYe etti: 
Araı..- kı doğr d 

d" "'lYa d uy u .. 
U~:ince oğru iki adım att B' 

<lıı • onu dur ı. ır 
• durdu ve tekrar sor -

J - \'a b 

b
an, bab u suikast?. 
aktı asına k 

tak '..o da bu b~rnaz bir tebess5mle 
de dgoz Uciyle h ışın tnanasını anlaya
ctu. uran jaı1d~ ayret ve şaşkınlık için. 

:a t'tna kumandanım işaret 
unun .. 

- S Uzcrine J 
~ Uikast b an cevap verdi: 

1Yö d·· ertaraf d"lm· . . tc k o Nö "d e ı ıştır Sır' 
nı' .. atilirı ta vı en torarsanız, o da si-

8öyr rn zam d :a 1Yetckt· anın a yakalandığı. 
u s·· ır. 

ltad Ozlcr ar ·· • zavaıı N" . . lcrırn· Utpettcn 
1 

1 ovıyı iliklerine 
:a l§ti. a ayc: bir tavırla sö;·-

1 unun ıı_ 
a la "4:Crine k 

ndartna k ral büyük bir merak 
b·-:' bcıncı. ~tnandaruna döndü ve: 
lrı et " kı nih , 

\rj e gcçu d . a~ et bu sefillertlen 
• onu b' • edı. B . .. •tııa ıztat . . u esır nerede No· 
~ lllak istiy ıstıcvap edip hakikati 
eııa h orurn. 

....... alde 
Sirt §aşıran Növi sadece: 

biye k·~k 
ltraı clcycbild,· Sab . 
......_ A. ırsızlıkla: 

~lataa 
nıza, canım! dedi. 

etti.: dah h 
d l·kanlı bir ldefa a, aya· 

- Bu e ı . kut t . e koyarak benı r armış t 

tını tehlıkey k .. zere tam o esna· 
ve siz onu yakalama u b k .. t .. krar 0 , ana arşı 

ıd. · Bugun '" da ge ınız. . . .. t 
muhabbetını gos er· 

b 
.... k adakat ve uyu s b"r haydutmug gi-
. · d tekrar onu, 1 

d~, sız le k istiyorsunuz, görüyorum 

bk~ ya~·ayao·~asiz vazifenizi pek garip bir 
ı, mos , 
k '\de anlamışsınız 1 şe ı k mandam bir şeyler ke· 

Jandarma u · k"ld k 1 sert bır şe ı e o-
kelediyse ide. ra ' - d • 

.. .. u·· kesti ve bagır ı. 
un sozun d'" ·· n .. .. ı Derhal onun ve 
_Yeter. m05Y0

• . 
d emirlerimi bekleyın 1 

ora a 'f den azli mahvolma· ·· ı r vazı e • Bu soz e , N·· .. j olduğu yerde 
. d d'yordu. OT yı ıfa e e ı . . tık oı.akaya taham· 

d. J n 1şın·ar :s sendelcı ı. av• Jadı ve acıyarak. 
"l" oJınadıgını an muu . 

·· d bale ettı: 
derhal mu ~. 

1 
. den bir ricada bu· 

- Sir. ma1este erın . 
tl
. · göstereceğım. 

1 k cesare nı .. 1 .. unma k ve hafifçe gu unı 
Kral yurnuşayara ' 

siyerek: 1 . bakalım. dedi. ve eğer. 
s··y eyın .. - o • .. '"nmezseniz buf"U'l 

etalipkar goru 
fazla m -· b' bir sey yoktur. 
• ,1delde ·egım ıç . . . • 

sıze re .. N"' ·y· affetmenızı rıca 
.. ·· do ovı ı - N[osyo . k'f etm~~ 

- . K ndisi benı tev ı 
edecegım. e 1 gavet iyi hareket 

. du ve bunun a . . . istıyor 'd' n,, ... ,,.., •rtn 
· • · tle ı~:-.ı• ı. ,.... 

etti~ine samımıve_ d kıv•ın değilim. 
d

. ·ne karoı.ı hıç e t.> ken ısı :ı; 

G) - .... 
.o 
ı:: o ;: 

• 

... 
8 
:& 
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kargas ve Karkan geldiler. Hem de kı
lıçlarının tersini değil fakat sivri ı.'cuy
la hücuma başladılar. Mücadele artıtt 
gayrimüsavi şerait içinde cereyan edi
yoı.idu: Haydutlar, artık bire karşı iki 
kişiden fazla değillerdi. Mukavemet 
etmek imkansızdı. Jçlcrinden bazıları, 
derhal kaçarak, atlarına binip gittiler. 

Pardayan kılıcını kınına soktu. Fakat 
kendisine en yakın bulunan adamlardan 
ikisini enselerinden yakaladı ve kafala
rını tostlatmağıfl"başladı. Bu hareketi 
birkaç defa tekrar etti ve sonra herifle· 

ıi bırakarak: 

- Hay!:ii bakalım! diye bağırdı. Def 

olun ve bir daha buralara gelmeyin 1 
Şimdi artık herşey bitmişti. Konçini, 

kapının önünde yapayalnız kalmı§tı. 
Jan ona doğru yürüdü. Eğer Konçini 
lohcmı uzatsaydı. Muhakkakki mahvo· 
1acaktı. Fakat Konçini yerinden bile 
kımıl:Iamadı .. Döğüşmekten korJı:tuğıı 
için değil. Fakat hayret, müthiş bir 

hayret onu felce uğratmıştı. 
Bunu gören Jan or.u bir cliy1e itmek

le iktifa etti. Fakat bu basit harekette 
öyle bir kuvvet vardı ki. Konçini bir 
ka~ adım öteye yuvarlanarak biran öy
le:c kaldı. Aklını başına topladığt 
zaman, üç arkadaş onu sımsıkı tutu· 
yo:lardı .. Ve Konçini. onların e,iri ol· 
duğunu anladı. Bunun üzerine haşım 
iııdirdi ve iki idamla gözy~şı. hicap ve a
d~ bir hiddetin tevfü ettiği iki ırözva~ı 
da-ılaı>!, bozarmış vanaklanna dii!5tü. 

T,...,, b•t !;trada. hn Bert:vi kollarında 
t•ı«trak tekrar mevdana r•ktı. Biribirle
ri"e vavaşça ve cok tatlı t-lr tebessümle 
r:ülümsüyorlar:!ı ve saadetlerinden bü
tün dünyayı unutmuş r:ibiydilcr. 

r.ene tam bu sıradı:ı. üç ark:ıdaşın ki-
1:·1- -:ş p1 d•ıkları, arka kapıya müthi~ 
darbeler inmeğe başladı; ve nihayet 

tam bıı sırada kan ter içinde kalmış olan 
bir adam içeriye girdi ve soluyaıak 
Konçiye şöyle ldeıli: 

- Monsenyör, beni kral gönderdi: 
Kral saraydan çıktı ve biraz son~a bıı· 
rada olacaktır ı 

Konçini, içlerinde adeta çılgınlık ifa· 
desi h::liren gözlerle, Jana baktı. Dtı· 
dakları bir şeyler t:ôylemck iizere kı-

mıldadı fakat bir şey söylernetli. Başını 

hiddetle salladı ve kollarını gög!ründc 
kavuşturarak hareketsiz bekledi. 

Jan herşeyi duymuş ve anlam·ştı KeA 
disine tatlı bir tebessümle gülümseyen 
ertiye ve ciddi bir tavırla bakan Par-

dayana baktı ve derhal karahnı verdi. 
Konçiniyi tutan üç arkadaşına onu bı-

rakmalarını işaret etti ve sakin bir ses

le şöyle dedi: 

- Kaç Konçini ! git, seni affediyo

rum!. 

Bertiyin tebessümü daha fazla tatlı
laştı. Parfdayarun gözleri parladı .. 

Konçini şaşkın bir tavırla Jana baktı 

ve dişlerini gıcırdatarak: 

- Ben seni affetmiyorum dedi. 

Jan ezici bir istihkarla: 

- Bunda şüphe yok. dedi. Fakat be:l 
gene de seni affediyorum. Kaç 1 

.. kendi 

ni kurtar!.. 
Filhakika Konçini kaçtı. Bu kaç~şına 

başlıca sebeb, nakabili ictinab tevkiften 
kurtulmak değil, fakat suratına bir şa· 
mar gibi inen bu iki kelimenin tesirin

ıden kurtulmak arzusuydu. 

Bunun üzerine Jan Bertiye doğru 

döndü ve genç kızın kalbine işliyen bir 

tatlılık ve şefkatle, şu bir tek hlimeyi 

söyledi: 

- Geliniz! 

Ve Bertiy, saadet ve büyük bir itiınat 

~ s 
ô 

I' 
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422 PARDA YANIN ocı .U 
ıı ..... e ı;den güzel bir tebessümle unu ta

kip etti. 
Pardayanla Jan genç km ortalanna 

aldılar ve jandarmaların kırmak U.ıere 
bulundukları kapıya doğru yürüdiller. 
Karkan, Esgargar ve Grengay geride 
>·.miyorlardı. Hepsinin kılıçları elle
rindeydi. Üstleri başları, kan ve toprak 
jçinde ve parça paraçydı ve çe_hrelerin.. 
de öyle bir ifade vardı ~ en ceıur in· 
sanları bile titretirdi.. 

Jan, kapının sürmesini ve demir çu· 
buklarını bizzat çekerek kapıyı açtı. Ve 
bu beş erkek Növiye öyle korkunç tö • 
ründü ki, elini uzatarak onlara d\)ğru 
yürümek üzereyken, gayri ihtiyari üç 
&dım geriledi. 

Kralın arabası, hep ayni yerdeydi .. 
Arabacıyla ıki seyis hareketsiz ve la • 
kayt bir vaziyette, yerlerinde bekliyor • 
!ardı. 

Janla Pardayar., genç km ara~.aya 
doğru götüröl.ilcr. Jandarma kumanda. 
nı kendis:ni t.oplam.~tı. Bütün vücu -
diyle doğrular:.k, arabanın kapısı .;nü
ne dikildi ve elini uazatarak, dudakla • 
rında muzaffer bir sevinçle ve sert bir 
sesle şöyle dedi: 

- Sizi kral namına tevkif ediyorum 1 
Jan cevap vermedi .. Sağ elinde bulu

nan kılıcını derhal, sol eline geçirdi ve 
tıpkı Konçiniye yaptığı gibi, elinin ter -
siyle jandarma kumandanını kenard it. 

ti ve onu bir kaç adım öteye yuvar!odı. 
Bunu müteakip arabanın kapısını açtı 
ve mestedici bir §efkatle • 

- Çıkınız! 

Dedi. Bertiy de. onu güzel tebe•rıil· 
miyle teshir ederek çıktı. 

Bu m:iddet zarfında hiddet ve heve · 
can içinde köpüren Növi, bağrıyodu: 

- Bu sefil haydut, ikinci deh.dır, 

bana dokunmak cesaretini gösteriyor ı .. 
Hücum! Yakalayın bu sefili! •• 

Jan hiç bir §ey duymuyor ve görmü
yor gibiydi. Şayanı hayret bir soğuk 

kanlılık ve ıükunetle biraz mahcup, oka 
§ayıcı hareketlerle, Bertiy'in arabsnın 
yUksek basamaklarından çıkmasına rar. 
dım ediyordu. Ondan baıka hiç kimseyi 
görmUyodu. 

Fakat o, ctrafmda cereyan eden ıey • 
tere llkayt gibi görün~or idiyse de, 
Pardayanla Uç arkaıdatın gözleri etrafta 
velfecr okuyordu. Jandarrnalann ilcr -
lediklerini görünce, Grengay, Eskargaa 
ve Karkan kılıçlarını uzatarak vuiyet 
aldılar. 

Pardayan ince kılıcını havada, bir 
kırbaç gibi öttürdü ve bağırdı: 

- Geriye 1 Hiç kimse kımıldama~ın .. 
Yoksa! .. Mösyö dö Növi işte yeni bir 
h:idise ki size pek pahalıya malolab:lir! 

Bu sözler, öyle mukavemet ediltrez, 
8yle timirane bir tavırla aöylenmiş~i ki. 
jandarmalar tereddütle oldukları vcrde 
kaldılar ve Növi enditeyle sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz:, mösyö?. 
Pardayan, Hkin bir tavırla, diğer bir 

sualle cevap verdi: 
- Şaranton yolundaki bu nal sesle -

rini duyuyor musunuz?. Evet. iste 
mösyö. gelen kral ve muhafız1andır. 

Kral eğer, icap ederse, bana sordııvu • 
nuz suale cevap verecektir. 

Növi derin bir hayret ve f1şk•:ıl:k 

çinde kekeledi: 
- Kral !.. Demek ki kral? .. 
Pardayan müstehzi bir tavırla omuz. 

lannr kal.dırdı. 
Tam bu srrada, Bertiyi arabanın vı:ıs • 

tıklan arurna ra~atça yerle§tirmt o

lan Jan gerive rön~•i VA Növye hit t'-4"n 
garip hir tavırla sordu: 

- Bir şey mi söylüyordunuz, mösyö? 

... 
8 

... 
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------- -~--~------------..-..-------- ıı:ııJ Növi bu sözlerde derin bir istihza se. den kaldırılarak jandarmaların talıtl 

zer gibi oldu. Hiddet yeniden onu ı.."'lrdı hafazasına teslim edildi. .• 
ve tedbirli hareket etmeyi unutarak ba- Növi, diğer binayı da gözden geçır _ 
ğırdı: mek üzere dışarıya çıktığı sırada b3>' 
- Şunu diyorum ki, tevkif ediyorum 1 • retinden dona kaldı. , 

Askerler, bu adamı yakalayın ı Gayet neg'eli görünen kral, at 11ıe,ı: 
Jan yola doğru kulağını kabarttı. rinde ve adamlarının başında, çıl<r~. 

Pardayanın haber verdiği nal seııleri sokağa gelmişti. Sağında ve soluıt 
yaklaşıyordu. Bu gidişle bir dakika yakın adam!an vardı. ıtırs· 
ıonra kral burada olacaktı. Jan müsteh- Bunların arkasında da, muhafaıa rdıl· 
zi bir tavırla gülümsedi Kılıcını rahatça atı başında yüzbaşı Vitri bulun°Y

0 
e 

d·ıct" kınına yerleştirdi ve gayet aakin bir Kralla dn .. tları atlanl'.dan in 1 ıtl 
d dllr 

rıeıle: kral derhal arabanın yanın ~ ,rç' 
- Beni tevkif etmek istiyorsunuz, Pardayanla Tana doğru ilerledı. 1' ·rıe 

ııerı 
dt.di. Pekal!, öyle olsun ı Mukavemet parça olan elbiselerine, kanlı e ye• 

ğ ve rehreler'ıne baktı ve •amimi bir t.t: etme e hiç de niyetim yok .. Yalnız '}Un :s " 

ara emir verin ki (kendisini yakalamak canla bağırdı: . 11,. 

üzere ilerliyen jandarmaları gösterh·or. - Anlaşıhn. mücadele bir hii>'Jı 
du.) biraz ötede dursunlar. Size "öz raretll oldu. tıi•SP 
veriyorum ki, kral gelinceye kadar ye~ Kral <loğrudan doğruya Jana ı:ııt• 
rimden kımıldamıyacağım ve bu tevki- ediyordu. Delikanlı cevap v~re.'~"; ~I· 
fin haklı olup olmadığı hakkında k,_rar yüzünü Pardilyana doğru çevırdı· t .,e 
ve em:rlerini bekliyeceğim. yah gözlerinde <lerin bir muhabb:11ne· 

Bu sözleri duyunca, Pardayanla Uç şefkat ifadesi belirdi ve çehrest 11'\l
a·'(adaşı da kılıçlarını l:ınlanna eo~ıı • böyle bir adamın oğlu olduğu~d~~r ~ 
lar. Növi 13şkın bir tavırla, bıyıklarının tevellit büyük bir saadet ve ıftı 
ucunu ısırıyordu. Bu beklenilmiyen us-- kundu. r11 • 
luluk, bu adamlann nefislerine l::::~ı Jan, buraya gelmeden, evvel sa ti' d' 
gösterdikleri ~ayanı hayret itimat, onu da, hem ıuiiı:aate mani oıınak·.::tdlelı 
iyice şaşırtıyordu. kimsenin yakalanmamasını tetnı bit1" 

Bunun fü?:erine, 0 7.amana kadar vc.ap- düşüncesiyle kralın yerine araba)"~ıısı' 
mısı itap eden şeyi )'aptı. Şatoyu ··kıla. meği teklif ettiği zaman, parda 
şıp kralın, diri veya ötu olarak ... ndıı oğlu olduğunu öğrenmitti. .,-

bulunmadığına kanaat get:rmDk iste-di Pardayan, oğlunun hangi tes!rrı1'etl1 
Yanına on adam alarak içeriye .~!?Hı :ikiyle kendisine baktığını ve lı~ ~ett'1 

ve ':lerhal gözleri, bir kö~ede uıa•:mrş lör:ı'inde silindiğini anladı ve b.u ııu;ıJ. P' 
olan bir vilcuda ili ti.. Bunu \:ralrn dolayı son lerece mütehassıs ol fi''''• 
ce .. edi zann.:derek oraya koştu. 

1 
kat heyecanını derhal yendi ve 

0 ~5iıe 
Fak.:t bu ne kraldı, ne de cer.et, sc..ıece lannı kaldırarak sakin bir sesle 

(" .... .,~ay, K'lrkan. ve Eskargas tarı.rtn- dedi: ıcn·••' 
darı "'•ms•kt bağlanmış olan $aett~ :eli. - Anlat oğlum! BütUn ~~ ,p;. 

Növi derin bir nefes al.dı . Saet ta yer- ıen maruz kaldın. Her ıeyi sel'l 1 
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/HABER.= ~ı;~::ı"2."""t~"-' ____ _ - -
Bugünkü 

1...,,.~adyo porgramı 
la,a0 • 

ttııa PllkJa dans 
~ e..Yotıu haı lntıslklsl, 19,30 kon!e. 
lllaıt ('l'tıtk be. kevı nanuna Feridun Os. 
~· 20 l'\eıthe~ saygı vazı.fesini yap. 
rı- ıın,.,,_, - ''c arkad8.§lan tarafmdan 

HO!\IA: 
18,20 ıarkılar, ve od& muııki.sl, ıs.~~ kan. 

§ık yayın, 21,.u k&n§ık muaikl, 22,05 nefes. 
li sazlıır konseri, 23,20 turizm propaganda.ar, 
23,30 lcoro koıı.aorl, ıonra: Dans muııtkJsf, 

""q t..::'~ Ve hlk 
ştıı ~llıdan §arkılo.n, 20,SO Ömer istirahaUerde ha~rler • 
eı "e"e &rkaııao~o.pça B6ylev, 20,45 Blmeo 
t:, 2 lıaı1ı: ear1nı laratından TUrk musiki. 
~~·l:I ajana :rı, anat nynrr, 21,15 orkea. 
"e l>togr .. _ e borsa ha~rlerl, ve ertesi 

°l>tttt - .. ı, 22 "O IA ~tıtı... Parçaı "' P kin sololar, opera 
lO~~: arı, 23, ııon. 

20 2.5 t0pıırtaj 
b~~ ~~ratnofon, gUnUn nklslcrl, 
~ ~it ' 21,15 ka:Unden parçalar, 21,0l'i 
2ı~(I Otltestra, 

2 
'-ret numaraları, 22.05 

~t:'I(,,~ ın~ki S,os ha,·a. haberler, spor, 
..... .ş. 81. 

19~ • 
~:ıı ilana llıustk S 2t,o:; baıaı 181• 20,0S ltonferanıı, gra. 

ler, ~ 22,15 Dan ~ka konseri, 21,35 keman ft' "esaırc 0ııscrı, 22,35 hava, haber 
•~r. il '\'e aı~~2•50 t"ecc konseri, 23.50 
trı\)ı ca haberler, 24 son h:ıber 

l 
ft,\. 

Do• ' 
1..._ ~ OtJt .. ıı, 2] ı?atra k 
lıt"a. .25 lt~c oıuıerı, 20,05 "karışık yR. 

2i.as' ~· lcon~' 22,05 facia, 23,05 hahC'rlcr. 
«ll~lcr §ına, 23,30 dans orkestrası. 

• vcııaı- 2 • "• 4,45 ı;ramo!on. 

~ ~· 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§&m oehrin muhtelit semUerinde 

nöbetçi olan eczaneler ıunıardrr: 
EminönUnde (Be§lr Kom&l), Beyazıtta 

(Cem.il), KUçUkpa.zarda (Yorgi), EyUpte 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde (Nbmı 

Sadık}, K&rag'Uınrükte (Kem&l), Saınatya_ 
da (Teofllosl, Şehzadebaımda (lımall Hak. 
kı), Akaarayda (Sarim), Fenerde (Emllya_ 
dl), Alemdarda (AbdUJkadir), Bakırköyde 

(Merkez), 
Beyo~lu ciheUndekller: 

lıUklCil caddesinde (Galatasaray), Posta 
aokağında (Garih), G&lala Topçular cadde. 
sinde (Hidyet), Taksimde (Kemar RebUI), 
Taksim Kurtuıuı caddesinde (Kurtuıuı), 

Şi~l Maçk& caddesinde (Maçka), Kasım. 

paşada (MUeyyet), Huköyde (Nelim Aseo) 
Beşlktaşta (Alt RızA.), Sanyerde ((Osman), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜskUdarda (Ahmediye), Kadıköyde Sö. 

ğüUUçeıme caddesinde (Arman Hu!Osll BU. 
yUkadada (Halk), Heybelide (Tanaş), 

~ ~ıt bedeli 80(ı . 
) ~~lJe Yerine ~ıra olan Fatih kaym3:kamhğı kalorifer kazanının de-
S~Qe · lreşif' cvr 0nınası ve işler hale getirilmesi işi açık eksiltmeye ko
bıı~' ?tte't' 2t90 n\Un akı ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
"'1a~ltbitc be.ra~alı kanunda yazılı vesika ve 60 liralık ilk teminat makbuz 

ldırıar CB) r 5/8/937 perşemlıe gUnU saat 14 de Daimt Encilmende 
(4412) 

itil() ~~\~e 
l?U~~ı~ f~a~a.~~seleriı~ temizlikhayvanlıırı için lüzumu olan 698178 
41tı~, !at konul a eksıltmey: ko nulmuştur. Bir kilo arpaya 4 kuruş 60 
l'oa.Jr. tleı- 2~ llı:ıe Yapıl rnuştur. Eksıltme5/8/937 perşembe günü saat 15 de Dai 
~ b~ \' 9(ı ~o. lı k acaktır Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 1s 
tcı...~ l'~ra lnekt'Ub~unda yazılı vesi·ka ve 2408 lira 71 kuruşluk ilk teminat 
-"l'\ \'eti 1 gijnde s 1 e beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu 

leeek ~at 14 de kadar Daimi Encümene 'Vermelidirler. Bu saatten 
ar kabul olunmaz. (B) ( 4375) 

- .... 

lstanbul 
konuşuyor 

(Ba§tarafı 3 ;ınciide), 
ce liralık malı ziyan oluyor. Günah de
ğil mi?. 

O böyle anlatırken, ben gülmiye baı 
lamııtım. Hem fotoğrarçx arkadaşım, 

hem de Reıit hayretle yüzüme baka 
kaldılar. O zaman izah ettim • 

- .Vaktiyle, dedim, buradan g~i • 
yordum. Ben de otomobilin aksını krr 
dım. 

Genç Firuzağalı bunun üzerine da· 
ha çok 'coıtu .. Anlattı. J\nlattr... Bu 

sırada etrafımızda sokaktaki apartı -
manlann kapıcılariyle dolmuştu. Ni -
hayet onlar da aözc kan~tılar. Ve tun
ları söylediler, 

- Beyoğlu caddesinden bırakma -
dıkları için, atlı arabalar hep bura • 

dan dolaşırlar ve bu yürden de bura
sı, hayvanlı vesaitin en çok geçtiği 

yoldur. Ah, böyle olunca,· sokağm da

ima pislenmesi de çok tabii değil mi. 
dir? Belediye bunu nazarı itibara alıp, 

mahallemize daimi olarak birkaç EÜ -

pilrgeci tayin edeceğine, bugün c:id -
deyi süpüren tek bir çöpçü bile yok • 
tur. Biz kendimiz süpürmesek, bu -

rasr gördüğünülrden .de elli kere Oaba 
berbat bir halde olacak, kokudan ge -

çilemez bir vaziyete gelecektir. Bura. 
daki kapıcılar, topumu%: birden hem 
kapıcılrk, hem de çöpçUlük yapryo -
ruz f Fakat yine de temiz durmıyor, 
yine de temiz durmuyor ... 

Tam bu ıırada, sanki bu sözleri is
bat etmek istiyormuı gibi, önümüzden 

tek atlı bir araba geçti. Sokağın ağzı • 
na doğru ilerlerken, hayvan birdenbi
re durdu. Hem küçük, hem de büyük 
aptestiyle caddenin tam orta yerine 

gilıelce pisle.dikten sonra, yine ayni 
aheste yürı:.iyüşiyle ilerledi, gitti. 

Ben yayılan keskin kokuyu duyma
mak için mendilimle burnumu tıkar • 

ken kapıcılar: 

- 1ıte, göz;Jerinizle gördünüz, di
yorlardı,, 

HABERCi 

YARINA: Firuzağa - 2. 

lstanınil 3 üncü icra memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
iki adet dişi, inek saman, :mısır 7 /8/ 
937 tarihine tesadüf eden cum:::.rtesi 
günü saat 14 de Kağıthane köyünde 22 
No. 1I hane onUnde paraya ~vrilecck 

ve kıymeti muhammenesinin yüme 

yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikin
ci açık artırmasının aynı mahal ve sa-

atte 10/8/937 tarihine tesadüf eden 
salı günü yapılacağı ilan olunur. 

{V. P. 9310). 

Fatih icrMından: 
Bir deyinden dolayı tahtı hacze alı

nan yedi !beygir kuvvetinde Kezal mar
ka bıçkı motörU 10 /8 /937 tarihine 
mUsadif salı günü saat 11 de Tahta-

kelede Rüstem paşa mahallesinde Kadı 
, oğlu sokağında. 12 No. 1I dükkanda 

bilmüzayede satılacaktır. MezkUr gün
de kıymeti muha:nunenesini bulmadığı 

takdirde ikinci arttırması 12 /8 /937 
tarihine mü.sadif perşembe günü saat 
11 de ayni mahalde bilmüzayede sa
tılacağından taliplerin mahalli mezktir 
da. memuruna müracaatları ilan olu· 
nur. (V. P. 9316) 

-· T iFO BiL 
Dr. iHSArt SAMI 

Tifo ve parıtifo bastılıklırıaa tutul 
mımalr için ağızdan ılmıo tifo hıp
landır. Hiç rıhıtsızlıi: verme,._ Her 

keı alabilir. Kutusu 55 Kr. 

\ '. '. ..... '"' .. • 1 . ... . : . ' .. , .S .... . -- -- - -· 

Şeyh Mahmut 
Şehrimize geldi, 

Aokaraya gidecek 
Bu zat: 

Aleviler Tlirktür. Para, bu 
bağlılığımızı ayıramaz,, diyor 

Kont dU Martel 
ParJse gitti 

HataY. .Alevileri· 
nin maruf re.islerin
den Şeyh Davud za.
de Şeyh Mahmud 
§elırimir.e gelmi§tir. 
Hatayda. - bilhassa 
Aleviler ilzerinde bil
yilk bir kudret ve 
nüf u.z sahibi olan bu 
zat burada on gUn 
kadar kaldıktan son 
ra AnkaraY.a gide
cek ve sonra. Hataya. 
dönecektir. . 

ŞeY.h Mahmud dtin gu beyanatta bu
lunmuştur: 

' J ~..ı.ı.), eden 
bir gencimiz 

Şehre geldi 
Ankara Gazi li-

sesi mezunlann
dan olan ve Halk
cvi sabnesinlde bir 
çok seneler çalışan 
Feridun Çölgeçea 
Brüksel konser -
vatuannr ve tiyat· 
ro ıubeıini lbitir
dikten sonra dip
lomasını alarak 
şehrimize dön -
müştür • 

Feridun Çölgeçen BerlinCie tiyatro 
stajr gönnüı ve film itlerinde de çahf
mı§tır. Genç aanatkira muvaffalayetlet 
temenni ederiz .,, 

Sırt hamallığı 
Beşiktaş ve Beyoğlunda da 

memnu 
Eminönü ve Fatih ikazalarmdan son

ra Beyoğlu ve Befiktat Jca.zalannda da 
bugünden itibaren mrt hamallrft mene
dilmiıtir. Kadıköy, 1.taküdar, Beykoz b 
zalannda bu memnuiyctin ıaynı onun
dan ve '.Adalar, Bakırköy, Sanyer bza
lannda da ayın yirmişindcn itfbaren 
tatbikr için tertibat alntıniftrrı 

"- Ha.tayda .Alevilik ve Türklük di
ye birbirinden farklı iki zUmre yoktur. 
Aleviler Türktür. Onla.nn kalbleri TUrk 
lerinkinden ayr :rçarpma.r. Alevilerle 
TUrkıer arasında bir ikilik ve 'dü§m!LU- _M_.u_h_l_d_d....:l~n---=o=-8-1-0-0-d-8-ğırk yaratmak için yapılan bütün gay-
retler beyhudedir ve mukadder bir iz- d6nflyor 
mihlile m.a.hkfundur. ı Tddavi için Avrupa.da bulunan vali 

Ben §Una kani ve kailim ki, yalnız ve belediye reisi Muhiddin Vstündaf, 
Hatayda değil, fa.kat bütün Suriyede ayın on birinde şehrimize dönecektir. 
aklı başında, vicdanı temiz ve dürüst -------------
adamlar bu topraklar üstündeki Türk Ne kadar ormanımız 
hakkmı te:3lim ederler. . va ? 

Maamaf ıh bazı: Suriye mabaf ilinin r • 
ve mah-alli hü.kfı.metin bizi Türklerden Ziraat vekaleti henüz kadastro mu-
aY.Jrmak için.yaptıkları gayretleri göz- amelesi bitmemi§ olmakla beraber mem
den kaçırmamak l!zmıdır. Bunlar ma.- leket ormanlanrun miktarını: tayin et· 
alesef para ile muhafız ve bir kısnn miştir. Bir hesaba göre 5.357.000 hekter 
mutasarrıf ve kaymakamları elde et- koruluk ve 3.459.229 hektar baltalık 
m.işlerdir. Aramızda Zeki Arsuz1 gibi mevcut bulunmaktadır. YckQnu 8 mil
ne idüğü J>elirsiz, para. ile tutulmuş, yon 816.229 hektar itutan bu ormanla• 
insanlığını ve vicdanım satmış tek tük rm 4.300.000 hektan Marmara ve Ka
şahısla.r bulunuY,or. Bunlar bol bol radeniz., 3.051.000 hektan '.Akdeniz, 
para saçarak bir tefrika çıkarmağa 865.399 hektarı ldoğu ~nadolu, 600 
uğraşıyprlar. bin hektarı k3a orta Anadoluda bulun-

Fakat bu gayret, tam.amile boş ve maktadır. 
akamete uğramağa mahkO.mdur. Biz -------------
ezeldenberi TUrklcrıe beraber yaşadık. Klra,ık lkl datreli ev 
Savaşlarda kanlarımızı beraber dök- Haseki hastahanesi karşısında J\raP. 
tük. Aynı ll'ktaruz. Aynı §erefli tarihe manav sokak 6 - 8 numaralı ev icabında 
haysiyete ve vicdana. sahibiz. Birkaç iki kısmı olarak da kullanılabilir. 
müstemleke memurile sergüzeştçi Su- Elektrik, ve terkos suyunu havi w 
riyeli bu kadar kuvvetli, bu kadar son derece kullaruşlr ferah ve gü.zeL 
sarsılazm. bağları para ile koparmağa Ehven fiyatla kiraya verilecektir. 
nasıl muvaffak olabilirler? Bu çok gü
l~ ve hazin bir çabalamadır 
Şimdi intihap ıaırıa.nı geliyor. Aynı 

muzrr kuvvetler para saçarak ve türlü 
türlü hileiere başvurarak buna fesad 
karıştırmağa. çalışıyorlar. Bittabi bu 
da hiçbir fayda. temin etmiyecektir. 

Bilakig intiha.bat rrürklcrle Alevile
rin arasındaki çözillmez ve kınlmaz 
bağların ne kadar sağlam olduğunu 
butün dünyaya bir güneş gibi ilan ede
cektir. 

Aleviler, Hataylı Türk ka.rdeşlerile 
birlikte ana. vatanın teali ve inkişafmı 

en büyük sevinçle ta.kip etmektedirler. 
Yapılan büyük ve ma.nasr derin inkılap 
lan aynı muhabbetle alkışlamakta ve 
buna. uymaktadırlar.,j 

Halk partisi resmen tanındı 
Antakya 3 (Husust) - Antakyanın 

en mühim fırkası olan Hatay Halk Par 
tisi kanuni muamelesini ikmal etmiş 

ve resmen tanınmıştır. 
Fevkafilde komiserin verdiği katt 

ernre göre Cenevre anlaşmasına muha
lefet eden ~e Hatay ana yasasının 9 un 
cu maddesine uymayan teşekküller 

lağvedilecektir. 

Kont dö Martel parise gitti 
Şam, 3 (Hususi) - Kont dö Martel 

tayyare ne Parise gitmi§tir. DönUşte 
İstanbul ve Ankaraya. uğrayacaktır. 

Kervan yUrüyor 
Antakya 3 (Hususi) - Hatay köy

lerino 1200 rıı.irk alfabesi tevzi edil
miştir. Jandarmaların tazyikma rağ

men muallimler faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

Suriyelilerin yanlış telakkilere ka.
pılmalarını önlemek ve Hatay mese
leleri hakkında Arab filemine doğru 

malumat vermek üzere Antakyad&ki 
"Yeni Gün,, gazetesi haftada. iki gün 
A ra.bca nUsha çıkarmağa haşlamıştll'. 

MAZON MEYVA TUZU 
INK1BAZI, HAZIMSIZLICI, MlDE 

, EKŞiLiK ve YANMALARINI 
ı giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir. 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR. 
MAZ .• lçilmeıi latif, tesiri kolay ve milli. 
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 

i tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 
dikkat. 

• 
1 DAR~-• ADEM • 

1 i KT 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 



12 • 

-

BAŞ - DiŞ, YAZ NEZLESi 
Ve üşümekten husule gelen Bütün ağrıları 

derhal geçirir. Kalbi ve mideyi yormaz. -
A ,. a u sası 

işte ha ve kuvvet için en 
birinci ilaçtır 

Çocukların dişlerinin kolayca ~ıkması
na, kemlklerlnln kuvvetlenmesine, ço-

cuk emziren annelerin sOdtlniln 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 
-·- ... -, . ; 

.---
~ ~ 

Her akşam 
MemlekeUn en yUksek sanatklrlar lle blrllkte 

SAFiYE 
Tel: 

ı 
Belediye 
bahçesinde 

43703 

• Harbiyede !~:~: • 
Yann akıam Oıtad Beateki.r 

Muhlis .S.abahaddin 
~~c~sn 

Fevkalade program, be.klenilnüyen sürprizler. Tel: 42672. 

SiJ ah Marmara Bölgesi ölçüler ve a yar 
Baş Müfettişlfğinden: 

Şoförlere il8n 
Eski tarife tnksılcrin yeni tarife üzerine tadili için Belediye Daimt Encü

meninin 30.6.1937 tarihli karariyle üç ay mühlet verilmişti. Bu mühletin bir 
nyı geçtiği hnlde §imdiye kadar mevcut taksi otomobillerinin cüz'i bir kısmı 
taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişler<lir. Günde muayyen bir mik
tardan fazla taksimetrenin ayarına imkan olmadığından mühletin hitamında 

vukua gele<:ek fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısiyle çalrşmamak 
mecburiyetinde kalacaklardır. Ayrıca, bu iki aylık mühlet zarfında tarifede ye
ni bir değişiklik olmıya~~mı ve mühletin uzatılmasının da mevıubahs olma-
dığını ehemmiY,etle dikkatinize vazederiz.. ,(4795) 

Coşk n 
Manifatura 
ma§azasında 

Müşteri kalabalığı 
Beyoğlu, tş Bankası karşısında 

mevsim iptidasından dolayı fiatlar
da görülmedik tenzilat. Bu fırsat

tan istifade etmeleri ıçın şıklık 
severleri bu mağazaya şitab eyle-

melerine celbediyor. 

140 santim eninde Gandi, Kr. 200 

100 santim eninde (keten ve pa-
muklu) karolin, kuruş 145. 

Tek renkli fantezi ketenler, kuruş 
40 - 120. 

Yünlüler 150 den yukarı. 
Erkek kostümlüklerl (keten ve 

yünlü) 200 kuruş. 
Fantezi örgüntüler 80 kuruş. 
Gandi 17 5 kuruş. 

İpekli tüller 90 kuruı. 
Marokenler 200 - 225 kuruş. 

Krep saten 250 kurut • 
Ekstra jersey 130 kuruş. 

Fnatıaır 
maktu<dlur 

-- -- 4 

Birinci sınıf Operatör -
Or. CAFER TAYYAR 

Umumi cerraht v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaistaru 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, ka.rm bu· 
ruşukluklan,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 1 

Muayene: Sabahlan M e cc g n e n 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parma.kkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telef on: 44086 -
ZAYl 

Kendi şahsıma ait mührilmU zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sirkeci Ankara caddesi 148 No. lu 
köfteci Raaim 

,. ! XöiJSTO"S' - !~ 

SEZE 9ı 
TERZiHAN~ 

Sahibi: ihsan Ya"11Z S rlf'1 
Şık giyinerııe 

terzisid!ı~~ 
En cazip modeller, ıne ...J 

11e eık kumaşlar. ~ 

lstanbul Yeni Postah4~ 

................................................... ~~ 

Erkekler nezdindB 

nasıl 
Muvaffak oldiııll 1 

asri zamaruf1 
mucizesile 0/o 50 

nisbetinde artmıştır 

Güzelliğim 
bir 

Cildim, hemen ya 
n ölınüt bir halde / 

idL Buruşmuı, sol· 
muı ve ihtiyarla • 
DU§tr. Maamafih 
karakterim benUz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 
anyorlar. 

Nihayet bir cilt mUtehassm 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel.,i cildi teni taze tu
tan kıymetli cevheri • aıalmı§ ~ 
tır. Fen, son zamanlarda °'Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

mi§ cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
mu.1tur. Tıpla cildinizin "Bioccl,, 

i gibidir •. Bu cevher; §imdi cil
dinizi beslemek ve genç1"ştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibirıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!crde gö· 

rUldüğü gibi memnnniyetbahş 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cc~bettiği gibi 

~ 
cilde son derece yapı1rıı' ~~ 
smı veren hususi ve ytııl 
maddeleri ihtiva ed~,ıı~ 
gayet ince bir pudra. er'i ~ 
Hemen hemen gayritıltd'Ylı" 
sudan, yağmurdan .,e ,. ,,ıO .·.111e.. r 
ratı havaiycden kat 1J" 0ııtıl1' dl 
essir olmadığı için b~rı.Y .,ıoıs.A. 
hrken veya sıcak bır 2'ile 1·. 

dansedcrken terleserıiS ,ıı r:. 
zünilzde sabit katır· t .,e P 
pudranın şayanı baY";ıJ rP r 
jinal renkleri vardıt·li l~fl' 
keşif pek büyilk ve ıııa eıeP .re 

.. ess ' 
hklarla Tokalon ıııu. ı:ılttif•""'. 
rafından temin edil ftırıl ti 
Tokalon pudrasına ıcarı ~red' 
trr. Her yerde Tokaloll 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriıinden müesseıemize ~p 
yazanların müıahedeleri, kendiliğinden gelen ve Jııf' 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudraJarıruzı kullanmak suretile yü:ıÜJl'ii-,t 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör dü.m. Bu h-1 
kadatlannun bile nazan dikkatini celbet ti.) 

_..,. M. F. S. M. Burta • 
• tı• 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için 41°".'' 
fadesini gördüm. Bu krem ve eısiz pudralannız ıayefil'
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatta . 
Mektuplann aııllan doıyalanmızda saklıdır. __,/ 

::d 
-.. ---..-u-ıv_l_y_e_E_r-sl_n_B_l_o_kl-~-k-lı-~,A 

1 
En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 1 O ayda~· ;J 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diplonı• ~fi' , _. 
zunlar Yurt ve A tölye açabilirler. Şerait ehvendir, 12 
lesi başlamıflir. Ac:lreı: Tepebaşı: Bay Murat Ap. No· 

..................... iiliıiiiıiiiiiiiliilliiiiliiiiiiııiiiilİllllll~ 


