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d ,, Hapıshanede meydan 
"a kırıcılık,, mı yaptılar ? dayağı çekildi · 
"-goslav gazeteleri takımımız aleyhinde şiddetli Güzel bir " kibar ,, kadın 

tteş,.igat yapmakla ve "kasaplık yapan böyle bir Eroin iptilô.sı güzünden 
takımı getirdiği için,, federasyonlarına Bu sabıkahnın metresi olmuştu a hücum etmektedirler 

lJ işin mesullerini araşllrmahyız 
Zabıta memurla.rt dört kişilik bir e. 

roin §ebekeel yakalamışlardır. 
Bunlar Galatada oturan Kör Nuri, 

metresi S ... , Kemal ve İhsandır. Kör 
Nuri sabıkalıdır lşi gUcil kaçakçılık
tır. S... iee çok gür.el, gösterişli bir 
kadındır, içtimai sevlyeai de yüksek
tir. Böyle bir kadının sabıkalı bir ada
ma metres oluau evveli hayretle ka.rşı_ 
la.nmı&, fakat tahkikat derinleştirilin. 
ce işin esrarı meydana çıkmıştır. 

l 
"lotla•1•1a aiden Türk Eutbolcüleri Relgrad İatasyonunda 

lcartalandıklan cınacla. ... J' ad. 4.J;t-.•9•-!;,. _____ '91 

Pony·a, Çine ~uıh · 
Sir teklif ediyor . 
''~ taraftan da· memrekette 
~~~,~~A Vergileri,, ihdas ediliyor 

Çİılllaııaı tnuhab~.') - Röyter ajanaı. künu mevcut gertinliğin zevaline ala -
~C'lJ~ Japon ırı~den: met telikki etmek imkanı yoktur. 
bit tt ı( hcYtta:aııyctinin inkiş:ı.!ına Merkezi Çin hükumeti ile müzakere. 

~ Şj~lOlctur. uyandıracak yeni hiç !erde bulunmak için Tiençinden Nan -
'ilr'lltk 

1 
Çin tcph • kine gitmek üzere Tokyoda talimat al

~ hcrdc"a cıınde sUkQn hükUm mıı olan Japon sefiri Kavagoe'nin bu zi. s 'bd<r. Anoak bu au. (Devamı 6 tııctd4J 

~lk ~bze h·~linden. . 
ç~Yetıer çoğalıyor 

bekı b~k bozulan meyvalar 
1ıııl"'u.,1ııı;.~ı lerek çürüt ü 1 ü yormuş 
~ ~ bi Yiiksekr ... -
~ ~ ltı.ı r anın 1 !gı hayat paha- parayı alacağı için elinden geldiği ka. 
aı~~lliııd &.eılan tst° dugu ticaret oda_ dar ağır hareket etmektedir. 
~ ~:~ llıeYvaıanbuı :ıneyve ve seb MemleJcetin bllyUk bir iktısadi mese 

il', l'ltlt~a ei:: nıevsinı dolayı. lesi olan bu iş üwrinde alakadar ma_ 
~tı\%11 ~ Yetler de artmak kamlara 3ikayet edilmiş ve nazarı 
~ ~liata a~ıllrcla dikkatleri cclbedilmiı:stir. 
~ ~ııt~Uler nıeyvelerini geti_ ı;;--;;;;;;;;;;;;;;;;--;;m-~I 
lıı Çı),~t. llu aıt ~~Harını bir türlü Pa r daya n 1 n 
tıı~ ""l'ılnıa §eltilde 2 ının bulamamak 
tüı ~Ve k kıısınet 4 saat 36 saat ha· k 
~ıı~eltted~hıeıer b ~hnad~n bekliyen iZi 
~lir~,tibı rılt. liaıb k~ unaugu ileri su_ 

1ıı ı . atiıc u 1 ısertar · 
tıı~lt ç llde . nıaade ı, erık, ar 
~· ~ ,,.~ &Uç da ler 12 saat bile 
~ tt-. 'U:>ı,011 llara Yandığından bozul 

ııı · ""lll etın h 
ıl!l'l ın "~ h ll'ıe"Siını ez ale gelmek-
"' ııı a aıdeıtı nin gelmesi müs 
~ lt· t'ttı kab · 
'':ı lly~tı t'tnaıttad ıtrnaııarın endi 
t L ll!ll} ere g" lr, 

q'l ~ltı Ote h ld 
a.ııı ilet~ a ~be a e bu vaziyetin 
tu.~ ı._ 1 'ıtc.ı. P eudur· c::! 'ımd· 
~ 'llt ~ •ı - 40 . ':i ı mey 
~~~ bu İ§e ~aınaı Vardır. 40 Ok 
ıaS htına~ifayet edecektir, uma v, ve 

Forma halimle verdiğimi: "Parda
yanrn oğlu." romam bugün bitmek_ 
tcdir. Onuıı verine gene fornuı ha. 
lüıde olmak iizere yarıııd.'111 itibareıı 
"Pardayanm kızı" eserini tc/rika 
etmiyc başlıyaoağız. Bu · roman, 
"Pardayan" ların devamı mahiye_ 
tinde olduğu kadar ba.şlıb~§ma da 
heyeoanlı bir mcv.:ım hikaye eden 
çok meraklı bir ronw.ndır. 

··"fılt.~ ~hkn ~ ınaaea bağla.. toplamayı ihmal 
. ~anıaııar,neka etmeyiniz 

~ıkarsın ayıu ,-. __ , _________ _. 

Halk bıçak 
çekip neden 

sahaya hücum. 
etti ? 

ıKör Nuri son zamanlarda ıslahı hal 
eder gibi görllnmil§, kaçakçılık taki. 
batı ile uğraşanlara ihbarlarda bulu-

Yugoslavyada biri milli, öteki tem. narak eskiden eroin aldığı bazı arka.-
sut olmak üzere iki temas yapan fut- ("-~ ı .:ıncUM) ' • Sabıkalı Kör Nuri 
bolcUlerin orada her iki maç esnum. ______ ~ __ m_ı_,,_..,. _____ ~-__,,..~ ........ --ı----:-:~---
dada halkm aleyhte teza.hUratiyle. 

(Devamı 6 tncıda) 

40 artlet mayolarını 
arıyor 1 

2.6 

Yeni ithalAt re/iminin sıiiistimal 
edilmesine müsaade olunamaz ! 

DUrt Yahudinin 
kurduğu tl-ij~t 

iddia edlldlğl gibi oyunlar , ç~vlrlyor~ 
.. buna derhal müdahale edllmelldlr, 

mt~Ti 

J 1 -~Wl4~.ii41-..-~.-!--~·~+*~" _,-,. ~-'. ·-··· . '-'--'--""!:: . , 
mamuli bndan bir kaç nümune t 

(Yazı"ı 6 tncıda) • 

Alman casusu 
ISTANBULDA. 
Nasıl çahşıyordu ? 

Bu mühim ifşaatı cumartesin
den itibaren neşre başhyoruz 
Boğazda memnu nuntakada dOlB§uken ve 

re.!lm çekerken yakalanan Alman hakkında.. 
kl tahkikat devam ediyor. Bu mUnuebctıe 
meşhur Alman ca.susu Kari Gravesin latan. 
bulda naaıl çalı§tığına dair yazdığı hatırata. 
rmı ne,retmeği faydalı bulduk. Bu adam 
son senelerde Amerikada bulunmakta idi, 
orada da rahat durmamı§ olacak ki geçen. 
Jcrdc hudut harici edllml3tlr. Bunu o zaman 
bUtQn dünya gazctelerlle beraber biz de yaz_ 
mıştık. 

Kari Graves 190:S senesinde de btanbula 
bir doktor ıııfaUle gelmlıU. Vaztfeal Babılllde 
Alman nüfuzunu bakim kılmak Uzere hazır_ 
Jıkta bulunmak için Franaız ve Rus taraf
larlarmr anlamaktı. 

Son günlerde nefredllen bir kitapta Gra_ 

.. 

'9 anlattr#m& TUUadık. Uç gQn sUrecek olan · 

l
\ ft!ln tııtanbuldak) ;faaliyetini kendi kaleml-

bu hlklye)1 birer sayfa halinde okuyucula.ı Karı Graue3 · · 
nmrza Termeyi faydalı bulduk. _ 

Dr. Gravealn Ba.bılllde Alman nUfuzunı· Bunun hiklyealnl cumarteal c\IAU o~ 
nuıl tesfa etU ?, Y~ bafl&)'.&e&kaquz. 
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Memlekette tetkikler 

Dersimli çoban 
kızı Gül~ubuk 

YUzUnU açmağa razı olarak hayatında ilk defa 
yabancı bir erkekle nasll ve neler konu,tu ? 

Va;gan : Niyazi Ahnıet 
Dersimde bir çok Dersimlilerlc ko 

nuımuJi:um. Fakat b it türlli Dersimli 
kadın bulup konuşmağa imkan bulami 

):Ordum. Tarlalarda ~astladığım ~adınlar 
yabanc·.ı erkek görünce ilzerlerınde ne 
varsa çıkarıp ba§lannı örtüyor, kurt 
görmüş kuzu gibi kaçıyorlardı. 

Mazgirde giderken bir gece yolu şa 
§lrmış, ondan sonra yanıma bir silahlı 
bekçi birde rehb~r almak mecburiyetin 
de kalmıştım. 

Başveng adı verilen köyden Munzu 
nehrine ldogru çıplak tepelerden gider 
ken rehber köyilne uğramış, ben bekçi 
ile yalnız kalmıgtnn. Bir aralık uzak te 
pelerde yüzlerce geçi ve inekten mü 
ırekkep bir aUrünün yayılmakta olduğu 
nu gördüm. Bekçi: 

- lCôylerin sürüsU. dedi. 
Dürbünle baktım. SUrUnUn arasında 

yalnız bir kadın dolaııyordu. Biraz da 
ha yaklaştım ve kadın oJduğunda ıüp 
hem kalmayınca atı dört nala sürerek 
Derslmli kadınla konuımak için bu fır 
eatı kaçırmamağa azmettim. 

Kadın koıuyor, sürüyü istediği iıtika 
mete sürmek için uğraşıyordu. Yanına 
yakla!tım ve l&f olsun diye 6ordum: 

- Bu sUrU kimin? 
Yüzünü mümkün oldufu 

t>aldıktan sonra cevap verdi: 
- KöyUn .. 
- Çobanı ıen mi~n? 

- Bugün benim. 
- Yarın? 

- Yarın .başkası gelir. Nöbetle ço 
oanlık yapıyoruz. 

O kadar garip bir haleti 'ruhiye için 
ije idim ki heyecarumdan titrediğimi 

hissediyorum. Bedeviyct içinde yaşa 

yan bu Türk kadınlariyle, yabancı kim 
senin konu~dıtını bildiğim için bir 
an konugtuğum :kadının Dersimli oldu
ğundan 1Uphe etmeğe baılamıştım, söy 
lediklerimi mUkemmel anlıyor ve cevap 
veriyordu. 1 

Biz kon11ıurken bekçi ile Elizizden 
beri bana arkadaılık eden Galip de 2el-
mişlcrdi. ~ 

Kıza sordum: 
- Senin adın ne 1 
- GUlçubuk. 
..... Kaç yagmd:ısın? 
Biraz dUgUndU, sonra: 
- On altı, !dedi. 

Şaıırıdım: 

- Ne on :altı mı? 
Ve aonra ceaaretlenaim: 

- Nedir öyle yUzünU örtmUııUn .. 
Biz inaan yiyici miyiz? 
GUlçubuğun gUlümscldiğini hiasediyo 

rum. Belini iki tara.fa bUktU. Elini yllzil 
ne götürdü, puşusunu biraz aralıkladr. 
Fakat yüzünü açmaktan korktuğu anla
şılıyordu. 

Bekçiye: 
- Sen de söyle deldim, artık yilz ört 

mek yoktur. Niçin saklanıyor öyle .. 
Gülçubuk atıldı: 
- Biz ıaklanmiyoruz, ya,lruz yabancı 

fardan kaçıyoruz. 
- Niçin kaçıyorsunuz, biz burala

rın misafiriyiz. Sonra biz yabancı deği 
liz ki, hepimiz bir memleketin insanları 
yız. 

GWçubuk şimdi mütemadiyen gülü 
yordu.Ylizünü tamarniyle açmıştı.Yqı 
nı dogru söylediği anla§ılıyorldu. Dip 
'diri haliyle mükemmel bir vucüt güzel 
liğine sahip olan genç Dersimli kızın 
yüzü btanbul lcızlarının aylarca plaj 
tarda yanarak temin edemcdikelr bir 
renk almıştı. Tunçtan bir Venüs yüzü 
nü andırıyordu. 

GUlçubuk konuıurken yanımıza ıe 

kiz dokuz yaşınlda bir Dersimli çocuk 
yakla§tı. 

- Bu çocuk kimdir? 
GWçubuk, beyaz di§lerini kızğın ıU 

neıin altında parlatarak cevap verdi: 
- Oğlum. 

Bekç.intn yilzUne baktım, arkadaşı 
nun ylht!ne baktım. Hiç biri hayret et 
miyorcta. 

'' 0~1" kelimesi Dersimde belki baş 
ka manaya g~liyor ldiyc düşünerek tek 
rar •oidum· 

- Oğul ne demektir? 
GUlçubuk kahkahalarla gülmeğe başla 
mııtı: 

- Sen oğul bilmez mi.in, oğul igte. 
- Sen onun anası rnıım? 

- Anaaıyım ya .. 
- Çıldırdın mı kız, ıen <laha kaı ya· 

91ndasın ki? 

GWçubugun yUzUndeki negeli çizgi 
ler bir an içinde kaybolmuı, yüzUnc 
timdi derin bir hUzUn çökmilttü. 

- O, deldi öbür kadının çocuğu. 
- Demek kocanın bagka kanlan da 

var öyle mi?. ,/ 

- Öyle .. 
- P.eki ıeni nasıl aldı~ 
- Aldr iıte .. , 
- Kaçırdı mı? 

- Kaçırdı ya .. 

Sürü!er etrafa dağılıruşlardı, Gülçu 
buk tanınan sesiyle haykırarak koşına-

ğa başladı. Yüzlerce geçi, inek, öküzü 
ile tepenin ardıdda kayboluncaya kadar 
arkasından baktım. 

Niyazi Ahmet 

Nafıa Vekilimiz 
Ber lin elçisile 
beı aber Hitleri 

ziyaret etti 
Bcrlln 4 (A.A.) - D. N. B. ajansı blldlrt. 

yor: 
Türkiye Nafia Vcldli Alt ÇeUnkaya, refa.. 

kaUnde Türkiye ibUyUk clçlsJ Hamdt Arpağ 
olduğü hıi.lde, devlet ve hUkOmet relsl ı.ı. 

HJUcr tara!mdıın kabul edllınl§Ur. 

:MUnakalAt Nıızırı DorpmUller, Tilrkiye 
liafla Vekili §ere.tine, Alman hUkCımetl na. 
mma bir ak§am ziyafeti verınl§ vo bu ziya_ 
!ette Türkiye bUjUk elçisi Hamdi Arpağ ile 
lktı.sat Veka.IeU müst~arı Faik Kurdotıu 

Vekilin rafakaUndekl zevat, halen Berlindc 
bulunan Türk ekonomik heyeU azalarlle 
Türkiye bUyUk elı;lllği crkAnr, reflkalarlle 
birlikte hazır bulunmugln.rdır. 

Türkiye Naffl:ı. Vekili re.takatinde TUrkiye 
bUyUk clçlsllc hususl kalem direktörU oldu. 
t:lı halde, DUsscldorfa giderek sergiyi ziya_ 
ret etmlıUr. 

Sergiyi ziyaretten sonra, Türkiye Nafia 
Vekili, "bu scrgt, Alman teknJk kablllyetlnln 
bir tezahUrlldUr,. demiştir. 

Türkiye Natıa Veklllnde, bilhassa ycnl 
sunt tpUdat maddelerle yeni Atrnanyanm 
tunııUk yollan bUyUk bir ıntıb& bırakm.ratır. 

Gelişi güzel mektuplar 

Tifonun fazileti 
terbiyetk8risi ! 

Ya:i!alfll : Toplu iğne 
Tren Haydarpaşaya. öğle va.kti vara. l 

cak. ~kiden Sapancaya. yaklaşan 

trendeki Ankara. yolcusu, pencereden 
bilytik ve yeşil ağaçlara gözlerini di. 
ker, içinde biriken yc.sillik hasretini 
doya doya avutmak isterdi. Şimdi An. 
karanın her tarafından fışkıran yeşil 
görey, bu hasreti haylıdan haylıya a.. 
zaltmış olacak ki ben, tren o dediğim 
yerlerden geçerken gözümü ağa.çlann 
yeşlt dallarına değil, !zmittenberl her 
tarafta aldığım !sta.nbul gazetelerine 
dikiyorum: Acaba bugUn şehirde tifo 
bira.z daha artmış mı? diye ... 

!ri puntolar, dehşetli sanatlarla İl!!· 
tanbul gazetelerinin koydukları ser
levhalar • eğer ora.nm mutfağında ye. 
ti§mi§ değilseniz _ yüreğinizi aık ınk 

hoplatabilir. Bazan bu serlevhalarm 
'!'ahir Nadi Efendinin hicviye veya 
kasidelcrindeki mübalağalara taş çı. 

karttığını bilirseniz, o zaman, pek o 
kadar ürkmezsiniz. Fakat ne de olsa 
bahse mevzu olan tifo idi. Trenin te. 
kerleği döndükçe her tarafında vak
alar olduğu yazılan şehre yaklaşıyor
duk. Aklıma Büyük Harbde trenle 
cepheye gidişim geldi. Kızgın bir Ara. 
bistan gt.lncşinin altında. ocağında o. 
dun yaka yaka ilerliyen tren yeni ye. 
ni bölgelere girdikçe biribirimize so. 
rardık: 

-Tayyarelerin bombaladıkları yer. 
Icre girdik ml? 

İçimizde ona 'benzer bir his var: 
- Tifonun salgın olduğu söylenen 

yerlere yakl~ıyor muyuz? 
Halbuki gUnea ne gilzcl; yeşil dalla

rın arasından görllnen denizin masma
vi uzanl§I ne gtheldf. 

Yarabbi, ı.ııen bilirsint Şimdi bUtiln 
ounlarm eiirini ber tekerlelC aöndUkçe 
yudum yudum tatmak ve duymak du. 
rurken ben gazeteyi ellftde evır, çevk, 
tifo vakalannı bir defa, bir defa da.ha, 
bir 'defa daha: say. Tifo f ıkralarmr 
oku: makalelerde gösterilen tedbirleri 
ezberle. Tifo korkusundan istilade 
ederek yapılan illç ve hap ili.nlarma. 
göz gezdir. 

"İnsana. Jiırk' gUn deli derlerse deli 
olurmU§,, diye bir söz vardır. Gilnler. 
denberi tl!o edebiyatını okuyan bir 
yolcu da tifoya. tutulmuyor ama, tek
lini, şemailini, biçimini, lltince ismini 
bilmediği tı!o mikrobunu daima dUeU.. 
nUp durmaktan da. kendini alamıyor. 
Sanki Ha.ydarpa!iQ. istasyonunda. sizi 
kaııtılamıya. geleceli ~. dost, hısım 
akrabanın yanıbqnıda bir yığın tifo 
mikrobu da. görecekıni§Siniz ve onlar 
size: 

- Gel balialım, safa geldin: biz do 
seni bekliyorduk. Göreceğmiiz gelmiş. 
tl! 

Diyeceklermiş gibi kuruntulara. lia-
pılıyorsunuz. 

İçiniz.de hamala verdiğiniz bavulu· 
nuza, kolunuuı. aldığınız pardösilye 
birdenbire • haşa huzurdan • bitler gi. 
bi tifo mikrobları üşilşecekmiş vehmi 
vardır. 

Fakat ne olursa olsun, tif oyu unut. 
mak ister gibi ondan bahseden gaze. 
tcleri trende bırakarak, ilk defa denize 
giren bir adam ürpcrişiyle istasyona 
iniyorsunuz ... .... 

İstanbula geldiğim zaman sırık do
matesleri kemale ermiş, çiçeği burnun
da yerli hıyarlar çıkmıştı. Bunlarla 
yapılmıo gUzel bir salatayı dilşUnUnUz. 
Hatta salata yapmağa. bile hacet yok: 
domatesi keskin bir bıçakla dildiriniz; 
falatahğı uzunlamasına. birkaç parça. 
ya keetlriniz ve yeşil k,abuklarının U. 
zerine ufak bir kayıkta.bağına koydu. 
runuz. Bun~arm yanında buzlu bir ~ki 
kadeh içki • tahassürümün bu kısmı. 
nı wz dostum Dr. 1'"ahreddin Kerimin 
okumamasını temenni ederim - içiver
mek, hem de deniz kıyısında denizden 
gelen yodlu ve hafif yosun kokulu 
rll2ıg&ra karer içivermek ne bUyUk bir 
zevk olacaktı. 

Halbuki doktorların ve t!fo felake. 
ti karıısında birer "yedek • doktor'' 
kesilen muharrirlerin yazılarından o. 
kuY.arak öğrennıi§sinizdlr: 

- Domates yemeyiniz! 
- Hıyar yemeyiniz! 
Bu hal, Şair Nedimin "Giil mcvsi. 

mimle töı:bci mey,, tasavvurundan da.
ha. firaklı bir ~y. 

Bu mevsimde ÇengelköyünUn körpe 
hıyarınr, Liı.nga bost.aiı.lannın, o ca
nım sınk domateslerini yemiyecek ol. 
duktan sbnra, insan ne diye kalkıp 
buraya. kadnr gelır? 

Aklıma meşhur hikaye geldi: 
Adamın biri, kış kıyamette IJir kö. 

ye gelir. Her taraf kar ve buz içinde. 
dir. Köyün köpckleı·i zavallı yabancı. 
nın ilzerinc saldırırlar. O da canını ko· 
rumak için yerden bir taş almıya dav
ranır. Fakat buz tuta.n taşı yerden 
koparmak kabil değildir. Bunun ü.zerL 
ne adamcağız da bir köpeklere, bir de 
yerden kopmıyan taşlara bakarak ba. 
sarf eryodı: 

- Bu nasıl memleket böyle, der, kö. 
peklerini Ealıvermie, taelarmı bağla. 
mı§lar! 

• • • 
,Bundan yıllarca evvel gazetE'lerl-

r.aiz, Terkos suyunu az kalemlerine d<?
lamamıglar, az tefe koymamıglardı! 

Tifo f!algınının ve buna. dair neşri. 
yatın bir tek faydası rrerkos suyunu 
tuh kaka olmaktan kurtarmıgtır. Bir 
lokantada, bir gazinoda garsona getir. 
diği suyun ne suyu olduğunu sordu. 
ğunlıZ zaman o, böbUrlene böbUrlene 
sanki size cevahir sunuyormuş gibi: 

- Terkos efendim, diyor, size başka 
su verir miyiz? 

Bazıları da ıhu kırk yıllık eu, tezkiye 
raporunu aldıktan sonra adını değiet,i. 
rerck: 

- Efendim şehir suyu! yahut: 
- Halis belediye suyu! diye ccvab 

veriyorlar. 
ODlar, bana. kalırM oldum. o1ıuınva.. 

milşterilera bu suyu verirler, fakat: 
-Taşdelen! 

- Karakulak! 
-Srrmakeş! 

- Kayışdağı ! 
- Tomrukağası! 

gibi bir takım müstear isimlerle .. ~ 
Yani, artık, hakikati olduğu gibi 

söylUyorlar. Desenize tifo salgınınm 
garsonları yalan söylemekten kurtar
mak gibi - eski tabiri kullanayım - bir 
de 11fazileti terbiyetkirisi,, olmuştur. 

TOPLU lCNE 

Tilki ile tazı 
Bir Ulld kendisini kovalamakta oıaa 

tazıdan 35 Siı;rayq lleridedir; tazı 4ı sıÇrayır 
yaparken tilki de 5 defa sıçramaktadır. Fa.. 
kat tazının 7 aıçram&ııI t.ilk.hı.in 11 aıçrama. 
aına bec1eldlr. Tllld tazıya ya.kal&Dmadaıı 

evvel kaç aıçrayıı yapacaktır? 
Bu bllmceemiz mUkAfatııdır. Halledenler. 

den ikl kfpyo hedJye verilecekUr. Cevapla. 
rm (11 ağustos) tarihine kadar bize yollan. 
mi§ oımaaı IA.z:mıdlr. ı , 

Haydutlarla 
zenginler 

•(DUııkll Arab aaı:uıuı hallidir). • 
lkl haydut kayıta atlayarak kareıya be. 

raber geçerler. Bunlardn blrial arkada§ıuı 
karıı da bırakarak geriye dlSner ve tıçUncU 
arkadaamı ~eçlrir. 

Netice: 'Oç zengin bir tarafta Uç haydut 
karş1 yakadadır. Şlmdl bir hırsız dönerek 
kayığı fkl zengine twlm eder.. Bunlar da 
karşıya geçer. 

Oradan bir haydutla bir zengin geriye 
döner ve kayığın 'bu seferinde do iki zengin 
karfıya gider ... 

Netice tkl haydut bir tar&ft&, 1lç zengln 
lle bir haydut kare1 yakada kalrr. 

Nihayet bu tek 1ırrsız ''arkıı.sı arkıuım!l 

ıkl arkadll§lnt alıp kar~ıya geçirmek 1çln 
döner ... 

Gemi ile kazazedeler 
Kazazedelere tesadUf ettlkteıı sonra eski

sinden dokuz gtlnlfik daha AZ erzak oluyor. 
J\:lrk be§ lJUnde ylrml dokuz kl§l bUt.ün 

tay..!'anın dokuz &ilndc ;)1yeceğinl yiyor de. 
mekUr. Demek hemen heaap edeblleccğiml.z 
rasyonu yemektedirler. 

45 X 29 = 1305 rasyon 
Eııu tayta. blr gUnde §unu ytyordu ... 
1305 7o 9 = HiS raayon .. 
Demek kl kazazedelere tcsadllf clmcde7 
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dlavata. dait 
"bün ve ğar~ıo 

1 NSANLARIN çoğu bugill'ee"6'· 
ğil, ~ dUnU, ~ Y~ıil-, 

ler. Geçmiş zamanlard~ ~ ,. 
görillıniyen ka.lb zengınlikl ıııı ~~ 
duğuna inanırlar. Yann, alt ~ 
olup bugilnkü haksı1.lıklatJllı1~. rm kalmıyacağmdan emindir değil fJ 

İnsanın, yaşadığı zanıS.rıl 
1 
~\10eİı' 

g~iş veya gelecek gUııle: bUtiiJ tt
gözleri ile görmediği ha.llef1 ,cı- oJ. 
fcrrilatl ile tasavvur etıne~ı 111' 
masmm neticesidir. Mazide ıııd• tılf• 
iyi bulduğu şeylerin yanı. b~e ~ 
takım çirkin, fena şeyıcrın ~ i~ 
oldufunu unutur; yahut onl ,t. 
lere, güzelliklere nisbetlC eıı~. 
siz olduğunu iddiaya meyled y• Ş 

Bugün gibi dilnUn de zcvk;;u, )~ 
1ü yaralıyan halleri elbette ~zirtl ~ • 
nm da olacaktır. Onları bı e~ 
vur etmeyişimiz veya ede~ ğitdlt: 
olmamaları için öır sebeb ~ 4d~ 

O halde dün ibugUnden f~ır ~ 
dt, ya.rm da farklı oıınıya~ 
zamanımızı maziden de,·~ rııf,S~ 
fazla sevmemiz lA.zım geldı ... n~~ 
lemek istiyqrum ? ... Hiç rıııuJl'bP" 
«çinde yaşadığmuz gUniete t e~ 
beslememiz, onlardan nefte çe~ 
miZ lbımdır; yoksa haYa:__.,.uod 
bir ıstırab olur. Fakat, do~~ 
terseniz, dilnU veya yarını Jc Jı~ 
clh etmiyen kimselerden ~ ~(IJr 
marn; çUnkU onlar etrafla ~ ~ 
gerçck'l (realite) olduğu.ıt~~ 
miş, onun hiç bir şeyinl d ıP'..; 
onun Uzerino tesir etmek 11 ~ 
yani hiç bir idealleri olJJ'1~1'~~ 
Iardır. Mazide kötülUkler, b~ 
bulunmadığınr, veya onların~' F ..ı. 
]erden az olduğunu za.nııetJll ~ti 
rimlzle görmediğimiz batıeriyifl':' 1 dukları gibi tasavvur cdeil1;~ 
neticesidir dedim: fa.kat a.b• uıf 
olduğu gibi kabul etmek, d dıl~,ııı 
h 

. . ol ~oc, 
alı tasavvurdan acız ~ 

göstermez m1? Bu iki . aciz b• ~ 
birincisini insan oğlu içın dıı 
lı buluyorum. · ,~# f 

Bunun ıçındır ki lçinae ) ~ 
devirden şikayet edenle~~ ~~ 
man haks1z olduklarını, bı ~~ I' 
rüşc kapıldıklarını unutmam 0ıJ 
bcr, zamanlanndan meınJ!ılil 
tercih ederim. .ııJtııı!~ 

Söylem.eğe bilmem hacet' ~ ' 
rını sevmeği de dün il :8'~ d~ cf. 
yırlı bulanlardanım; çun aıiş 
ven, iyi günlerin artık geç oilıı<ıt 
ğunu iddia eden, yani inS~ dff· ~ 
ümidini kesmiş olan ad~tııı' 
nin ise insanın gönlfine, ıı ııe~1 

var demektir. Ondan bir ~e:~Jl 
ibilir; birincisi ise deva.!~, •" 
mahsulü olan . yorguııl Ç 
mahkumdur. _ı.J.1> 

NuruJI .. • 

Atatilr'~1 
Mısı·r Kralı, 
tebrik e~~ 

Ankara t (A.A.) - ~ııetJl0 
, 

Farukun taç giymesl n1ıınas 1' ~ 
Başkanı At.atUrkle kral F~şdf• 
eıdakl telgraflar teati edll v1' J• -~" 

MAJESTSE Fııl' I' c1'I" 

u ıııll~~ 
"Majeslclcrinln tetc'"'"U~ ıtııı"'I 

kendllcrlno harareUl ve s~ <t/ 
arzc~erlm. Maje.stclertne ~ f 
aaıtanat tcmeıınl ederek· ~1C 
ve :Mısırın refahını dileriı:tl·"ı<· ,.., c" 

1,.1 
EKS.,. .. .1 "'"'- KEi'll,\(, ~ 'f ~ • " &'d.n., s ' . ~;-. iP'" 

OUl\IHlln JJ,-\Ş~' jf ı 

'°% "Beni çok mUtche.ssJ5 e~~ıı ıel ı"/I 
ve tebrlkteı·l muhterl nıı.Z -~..J, ,.e l"':ıı 
dolayı hararetle te~cltkUr ııe'1 
rllo TllrkiyenJn refahı Jç~ .... ,, 

d rıw' t ml temennilerimi arzc c (f J 

. ı . ,.ard'· ıı ~~ı 
evvel gemide 145 k § 1 c:ııtcrdt' ti· 

Bu bilmecemizi balled 1p~ 1ıel 
:tanan 1ki okuyucumuzu~ 'f• ıı' 

ı - Orhan fiilJnl J'. · ,r 
,.ıacsl memuru. ıııı1 
D'S İ!ltştı 

2 - HilsnU Akalın 
s!ndc. 
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~-: 
'•tıa tek ve su-
l! ~~.~ve küUtüır 
uır ltıL- n ın bir rn . laa • q, , 1... ensuresı vardır, 

'lır d '"'r ve la . t tr, On gaga burun oğlanı 
l'ifttn ao un bir!iok aakilliklerini 

)lfıı., nra, gözl · · . . 
dtli\ tren '!•ğı ö ~rının t!;ınde ansızın 
Çtııı~lının hal'g. rur. l3u ı§ık yanınca, 

~ıl O, bir .... ~nı .deği§tirivermektedir. 
• 4tc rolrdır. 
ıyj bir liihclcrinı • 
ı.:ı !lıuL- • benı aldatmıyorsa 
~ ~~r~ , 
~·' bir oku ' Jr bakııta, yazılarını 
hiıt lf~i n, kÖ~t~ kendini belli eder. 
~ ~itibirindtn. arnamda çıplakken 
der~~' lanatlı:i nasıl ayırt edilirse, iyi 

ilerden r ruhlu adamı da alela-
~ ayırır 

litı-ı ~ tr~b . 
J;' hhıiııcr y 

1 arasında; şöyle bir, 
d' .ı~n aparırn hazan: 
ır. 'i tt gen b' 

~tlltın lıııı, anı:tı :r s~n-~t .. asilzadcsi
trali tl., Yani .. ' • ~oruıu, sezi§i mü
' ,,lltttine ~le hır nehir yatağı. ki, 

)orlltıı()b, l'aradılı nallarını iyke yay

haı._ ~lız· ll'atıt ita lll muharrir!,, di-
111~ aqr ,.. .. bazı nehirler, ancak ilk 

"'r • ~Unk" .a,1 Çoktur () u karlar erimi§, yağ 
e bi · nun da· . 

llıcl\' r fe-,era ılk gençlıkte 

kr. ,~ ıarfın.ı~b~l~r. Daha evvelki 
'1th· "« ırıkrn. • 

ır Y•tat ıı ıntibaları co-
• "-"': lilh b ı •ular la dolar: 
"'tıııı. , ra Yo 1 t 

11 ıı. ite beklediğimiz! 
tı lltat, clt 

ııı,.,.. ıer An · 
dıt. ş· tın ilerıc'/· adoiu nehirleri, ba. 
'tııt 1~ neb'ı 

1 
ınce •usuz kalmakta-

li.. 0tı 'le r Crin • 
"'il ı.u 1 i ay le .. •n ekserisinde ise, 

il_ ı_ datıı Yruacrer kab'ld" B' ""?,"'. ten,. ı ır. ı-
ı,,. .rlllce . :ı ntuharrı·r d ~ "''" ı ' ıntibaı e, çagı 
~ .... 'tiıfat neh •1~nı sarfetmİ§ olu-

vr, rının 
b1t ~ Yatağı kupkuru 

~ d,~ . rda1c· 
t•lltıe ı akııına bakı 

~~., n kuranı P da kıyısı. 
~ ann . ,ı_ • o, b' vay halı ne! 

'ıı. .. >«<dır :r • ır sanatkar 
~ () · c..altin ldiğ laaleti yaradı-
',ı ba~tt\lntı !~hz der ~edanlar ara-

--<ırı a eıı k 
1 ı.._ ılcıız . . ne adar ma· 

~ı.. "'il sa , ıçtırna· . 
uılir. nat 411·ı 1 ehlıyetsir bir 

' ' • l}· ı zadea. d 
... , ti bitil! 1 e ona benzeti 
L '" ez, iilfet b' hi '"""ra ılrnez, eyyam 

r ~\ ' l\ile 
l:tıiiL • '-llb r neviler 
ı "'~ ~lir ı· var: Rabıtalı 
tıı, ""'lltJ asanlar . 
~ · . b~ 1 biıa r a l§tna, tahsili 
ıtab 'da .., r en... Bu k 1 

bu in ııı·· e &ada .1 a ıp kıya-
c OLlbiı~'llifi h ı e, o, değiJ falanca 
J? ırı atta Yeld· d "' 

fır a~t '• diyorsun 1 uvele sefir 
1 'Piıı ha.Yır uz ...• 
~ ~ ·o, ta 
tıı~ >'er~ arrıiyıe Zıd;ıartin'in anlattı-
't· '-lıtıı1 e, Çelirrıu ınadır: Ense ku-

'I b ... };' 1_ çalımı 
1 illltııı il11:at h ı mütenasip 

\, Ilı Yor ı 'Yhat ı G" 1 . 'a rso1t .... oz erınde 
~. •· tt\e l ""ll.ır s ekler 

r
111 

Su).. Uıe de;ı;il t el..,eri§lidir belki 
da ""• g .. •• 

)or herek r, nehir 
' etli bir ·Yatağı Yok· Kıyıla 
() vadi . • 

4~· bir }'aratıp akamı· 
Ilı lıt le llıotördii 

?ot ltneıj r .. ~ir • 
· 'nlcvcut d:o~ t§lere yarar 

l' ğiJ, gemi ola-

1~,i ~ltıı, v • • • 
rıı b· e lrıot .. 

ltde Otf İı . 
~tıı ~lltall b n tedarik tıdat ve kültür ... ,,-sil\,, •ltıyorıu eden az ... 

" b "• rrıu nuz b · 
~~tı.ı" 110o0 'ait bir ' .. ır sefine yel-
aıı 11ta I>. llcrr rtizg&r da bul-

c o ' trı 1Yor "" 
llıt Ufa.ıı: ·• ~aka ·· • ı. i!tr l't'ıot" t ruzgar 

'" ıer orJ" • lıı~b 11"a1c1c • u bır stimpot 
~~L~rtiriıı ~. •Urat 
~: --t., UUt" e bak 
'it? "t~tt ,, un o·· mamalı.. Bir 
L Q .ra mr" 
'tıı t u "ah . tııının Une bakmalı. 
ıı. t~· '""tı ,.. vasati .. . 
'll4 ••i l!rat ıuratı ne-
~ 'hcth~ Ottu b· '•nasında · 

llt ""ili}' . ır an · . bır yel-
ı. 01-caL ı...~tı l'okt .. ıçın geçerse bu. 

~ 'ltJ &!; .,.ı._ .. r R .. 
lıi ' l~n "tlı > • uzgar durun 
s 'ld • l"U • Ilı. 

ı' liil'en 
~ lİi tııaı, 1 Peynir gemileri-· 

~ilet ticlebı • • )' n, Ilı }'atın • 
~ tt Ot(Sl'\i tl}ij 
~ titcn ' iıti.ı. • su ile yatağı 

tı... ~ • un "Ctla k"l .. .. ' 
i·ıı.ı ~i •ltiain· •urlara .4 turu yan-
'>t teı:_oı.l'lla 11\ birden ~~ık olmaktır. 

~rı· r o· Yukaek çapda. 
ı tde1· •zde ~ 

11?ı. zuhur etsin 

lstanbul konuşuyor ! ( Finızağa: 2 ) 

Firuzağanın tozu başka tozdur! 
"Kanalizasyon yapıhrken,. meza·rhktan getirilen 
topraklar arasında kafa tasları, vücut kemikleri 
çıkmıştı. Şimdi, bu toprakların tozunu yutuyoruz,, 

l<'iruzağa semtini kasıp kavuran :!trt· 
lerden birisi de tozdur. 

Bilhassa buradaki eczanenin y~ıun
da bulunan arsa toz membalarırun en 
büyüğünü teşkil ediyormuı .. Bu arsa -
nm yanından aşağı inen bir yol göster· 
diler. Buraya Altıpatlar sokak diyet lar, 

Vaktiyle üzerinde yürünmiyecek ka. 

dar kötü olan bu sokak şimdi, na~ılsa 
yapılnuş. Fakat, öyle parke ile asfaltla 
!ilin 'Sanmayın, bir kaç ay evvel burayı 
Arnavuf kaldınmı denen mahut sistem
le döşemi§ler .. Bu asır için çok garip bir 
tarz amma, semt halkı yine de beletiiye
yc müteşekkir. Yalnız yolu yapan n.ü -
teahhit taşların üzerine o kadar çok 
toprak atmış ki. ufak bir rüzgarda mu
azzam toz oulutları kalkıyor. Buralı 

gençle_r.dcn bir tanıdık toz için şunları 

söyledi: 

- Sokakların sulanmamasını tabii 
buluyorum. Çünkü esas caddeyi tam 20 
senedir bir kere tamir etmiyen bir b:-le
diyeden, böyle bir hizmet beklemek ga
rip olur. Fakat hiç olmazsa, yü.k araba
larının Öll':imüzden yıldırım hıziyle geç
melerini menetsinler. Her tarafın toza 
bulunmasına en birinci sebep !budur. 

Toz esas itibariyle zaten fena bir 
şeydir amma, bizim mahallenin tozu 
hepsinden de f cnadır. Çünkü mezarlık 
toprağından vücuda gelen bir tozdur 1. 

Burada gayri ihtiyari: 

- Nasıl olur diye sözünü kestim. 
O hafifçe güldü ve sonra ayni tarzda 

anlatmıya başlwı. 

Kanalizasyon yapan şirket, işini bitir • 

dikten sonra yol yapmak için, araba a
raba toprak ta§ıdı, ve bu toprağr da ci"' 
vardaki mezarlıklardan birisinden te -

min etti. O günlerde buraya gelip çir
kin manzaraları görmeliydiniz. Yol c'ö • 

şemck isin getirilen toprakların içinde 

Şu li:üçücü.k culc, mıuızzam apartıman 
öyle bir teznd fe.şkil ediyorlardı ki!-

... 

Firuzağada Twnburu çıhmı§ ev 

düzıilnelerle kafa tasları mı istersiniz, 
kol, bacak, kaburga kemiklerimi hepsi, 

hepsi vardı. 

ki: 
Çend l;'lindenberu devam edegelen spor 

ded1koduları, Çeleblnlzin diline de dUşmU§ 
bulunuyor. Çelebinin diline dUşen nesneler, 
tlurindc paklanması gereken kurt yenikleri 
mevcut demek olur. 

lmdl, arada sırada Haber eerideslne uf. 
radığımda tahrir dairesindeki meslekt.8.§ları 
hep bu mevzu içinde yüzer görUrUm. Genç. 
llğimJzde ok atanların, avlananların, cirit 
uğrunda can verenlerin, tulumba arkasında 
B&bahtan ak§amadek ko§anlann sayısı had. 
den efzun olduğu halde bunların adma 
''Rp<>r., denmez, bunlarla. uğrqanlar bey. 
nlnde kavga ve gürültüden, tekme ve tokat. 
tan eser görülmezdi. 

Son günlerde fulbolculİİk sa.hasında blr de 
''dö~U~lU futbol, turf'dl ve !utbollln bu cin!ll, 
ravtdler nazarmda~ memleketimizde her yer 
den daha çok taammüm eylemiştir. 

Bu cins futbo!Un mergub bir şey olmadığı 
'dahi tevatur beyyine.aile ııabit bulundu~u 

hıı.lde, hunu. dellkanlıle.rımız, İstanbul sa... 
he..Iannde.n Sırp, Hırvat dlyarlanna kadar 
götUrmllşler ve yabancılara futbolUn bir de 
böytl!I bir cinsi olduğunu göstermek hevesine 
kapılmışlar. 

Ceridelerde hu haberi okuyan bir dost 
menfur saydığı bu hareketi takbih yollu cllm 
leler aar!ederken bu clns oyun Uetallarma: 

- Tulumbacılar! 
IAkabım m11vafık bulduğunu ıı<>yledl. Çe. 

lebinlzin, gençliğinde haddızatmda birer Çe. 
lebiden farksız bulunan tulumbacılara bir 
men.<ıubiyetı yoksa da, bu teşbihi tulumbacı ı' 
lan pek fyt tanıdığım için doğ'nı bulma. 
dnn ve: 

- Bunlar tulumbacı olse..lardı her btrfnl j 
birer tulumba gibi omuzlanmızda taşımamız 
gerekirdi. Vaesefa ki bunll\r, tutumbftcı da 
dd1llerd.fr. - dedim -

7.Ahlt. ÇF.J,F.Bt 

Yazan : Haberci 
Mahalle çocuklarının bunlarla oyun 

oynadıklarını ka!i kereler gözlerimle 
gördüm .. 

Hayretten ne söyliyeceğimi pıırmıf, 
bir tek kelime söylemeden dinliyor:lum. 
O yine devam etti: 

- işte, şimdi bizim mahallenin tozu· 
nun başka tozlara nazaran niçin ı:lcıha 

iğrenç olduğunu anladınız, sanırım! .. 
Genç muhatabım sözünü tamamlar, 

tamamlamaz, onun yanında duran ba1ka 
birisi ileri d:>ğru bir adım attı. But nu
mun dibine kadar aokulduktan sonra~ 

- Bayım, dedi, biz burada pislik ;çin 
de otururken, biraz ötemizde, bir 
çöpçü gece gündüz. yalnız 20-30 
metrelik bir sahayı temizlmekle mrş • 
guldür. Adamcağız kendisine gösterilen 
kısmı günde, hiç süpürmezse, belki 30 
kere ft:ipürür ve sonra bu sokağa kadar 
gelip te, bizim önümüzü bir kere olsun 
temizlemez. Bunun da sebebi, o mm • 

takada belediye crkinından birinin evi 
bul unma.su:lır. 

Çocuk bunları söyledi ve tek bir 
şey sormama vakit bırakmadan yanım • 
dan uzaklaşıp gitti. 

Bizde güne§ten adeta pişmiştik. Ci • 
hangir istikametinde yürlimeğe başla • 
dık. Harap, yamrı yumru yolda 20- 25 
metre kadar ilerlemittik ki, yanımda gi. 
.den Foto Ali: 

- Ba.lc bak, diye eliyle sol tarafımız
daki büyük arsanın karşı cihetinde !:ıulu 
nan koca bir apartımanı ve onun bitişi
ğinde, muazzam bir Transatlantiğin ya
nına yanaşmış küçük bir romorkör gibi 
duran minimini eski ve ahşap bir evi 

göserdi. 
Tezat fevkalade idi. Dostum h:men 

makinesini kaldırdı. Burula gördıiiğü • 

nüz resmi aldı. Sonra : 
- Ben, dedi, bu semtte epey otur • 

Firuzada Mmt!fnfn bır~naaki acıa. 
ibf~~ekil gmib 'bina 
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CUMHUR( YET' le: 

Berlln stadında : TUrkUn 
adı ••• 

İkl 88.8.tlen !azla süren bir dol8.§ma neti- · 
ceıılnde her tarafını gezip gördükten sonra 
bUyUk bir kapının önUnde durduk. İki tarar. 
ta granit duvarlar, eski kale bendleri gibi 
yükseliyorlardı. Bu duvarların llstUnde bir 
çok isimler yazılı idi. 

Bunlar, mUAdm 938 yılında, burada, yeni 
din uğ'runda yapılan çetin mücadelede mu. 
zaftcr olarak ııan ve ııeref kaza.nan kahra
manların falmleri idi. Sağ taraftaki duvara 
hAkkedllmlıı isimler aramıda ıunu da oku. 
dum: 

Erkan : ·Türkei 
Benim, bizim kanımızdan Erkan, ebedi)'.?. 

le intikal edecek olan bu granitlerin üsUne 
TUrkün granit ismııtl yazdırmağa muvaffak 
olan kahraman, beıı TUrkUn yüreğini heye
can ve iftiharla Çarptırdı. Berlln stadyomu_ 
nu gezen her TUrk, o yfflUer ve erler füıte. 
sinde Erkan ismini, TUrkUn adını gördükı;e 
aynı heyecan ve iftiharı duyacaktır. 

~rllnden, bu bUyUk ve güzel §ehlrde.n 
kadm ve erkek, ream1 ve gayri resml blıı 

!erce TUrk gelip geçmlıUr, daha blnlerceaİ 
gel!p ge~cektfr. Fakat Berlln stadyomunwı 
granit duvarlarmda Türklln adı kalacaktır. 
Bu ad, bir TUrkUn değil, TllrkUn adıdır .• 

(ABİDİN DAVER), 

AKSAM' da: 

Tifo salgını ve matbuat 
Tifo, aalgın hallnde ba§ladı. GUnde 26.:?7 

vaka derken IS.8 ya indi. 
Hastalık her sene bu kadar olur. demek 

artık fevkalA.dellk yok. ·(İleride bUsbUUln 
kalkmasını temenni ederiz ya, o da baı. 
ka) 

Fakat IUrat etmen, gazeteler aalgmııı 
önUne geçmek hususundp. bllyUk blr Sçtlma1 
hizmet görmU§lerdlr Bu senenin ilk ayların
da geçen senelere nazaran çok vak& oldu. 
ğunu !arkeder etmez, bu mevzua ehemmiyet 
vermişler; gerek Belediyenin, gerek halkm 
dikkati eelbolunmuıı: bir Y'Jldan temizliğe 
dikkat, öte yandan aşı; fazla sirayetin önU 
almmıştır. 

Tifo mUcadelesilnde, matbuat, tıp derece.. 
aindc hizmet etu. 

ULUS' ta 
Mücadele k11rfısında 
Salyalı köpeğe ölUm, uyuz kediye ôlilm, 

yere tUkUrenden ecza, tramvaydan, vapur. 
dan \'akitsiz aUayana ceza, sUprUntUsllnU 
sokata atandan ceza! Geliniz de böyle 1>1:k. 
çiaiz, ta.reye karıı mUdatauız, size tUkrUğü, 
nUzU, ııUprüntUnUzü, durafı ve iskeleyi he. 
ısap ettiren ıehlrde Y&§ayınız. Fakat bu §i. 
kAyetçilerln en acemial en yakın Balkan 
oebrlne ayak bastığı vakit bile, yutkunmaya 
sUprUntU sepeti aramaya. her ttır!U ıehlı 

kaidelerini adeta orada doğmuşçaama taklf 
clmlye başlar. Yalnız kendi memleketimiz. 
dedir ki, keyfimizi kanun ınkınbsmm Ustun. 
de tutmaya heves ederiz. 

Bu 11ıkı bizim öz canımızın tayda.ı11na ilı 

olsa kabul etmek iııtemeylz. Sivrlslneiı 
kat'§ı, memurunun aylığı ve Ulcmm paras: 
devlet tarafından ödenen mUcadeleye evinlıı 

kapıSinı açmayanlar olduğunu bilmiyor mu. 
yuz. 

(FATAT) 

dum. Sana hemen öbür caddede yıkıl • 

mak üzere olan köhne bir ahpp ev daha 
göstereyim de, bu ev hala nasıl ayakta 
duruyor, pşıp kal ... 

Alinin göstereceği eve doğru yürü • 
dük. Firuzagadan Cihangire sapan ):().. 
§eyi döndük. Burada eamiin karşıs:n iia 

etrafı açık bir ana vardı. Ve bu .:ırsa -
nın tam orta yerinde ufacık ve sipsivri 
bir bina yükselmişti. Bina deyince bu • 
nu öyle kellif.elli bir şey sanmayın. Al • 
tında daracık bir dükkan, üzerinde de 
k-:içük bir odası bulunan iki katlı bir bi· 
na idi bu ..• O kadar garip bir manzarası 
vardı ki, insana sıkı bir üfleme ile yıkı· 
laeak hissini veriyordu. 

Ben, bu acayip binayı dalgın daigın 
seyreder'ken, Ali kolumdan çekti .. 

- Gel, dedi. Demin bahsettiğim evi 

de göstereyim, hepsi tamam olsun. 

Tekrar yürüdük, Sıraaerviler ca.ide • 
sine saptık. İlerlememize meydan kal • 
madan, Alinin bahsettiği binayı gör • 

.düm. 

Bunun;öbürlerine nazaran bafka bir 
garab~i- vardı. Kamburu çıkımı in~an
lar gibi siyah ve köhne tahtaları iki 

büklilm olmuı. Adeta: 

- Artrk, ayakta duracak halim yok 1 
demek istiyordu. 

Geri dönüp te, Cihangire doğru iler
lerken, Ali kulağıma doğru iğildi. Ya
nrmıza gelen diğer iki gencin duymıy• 

cağı kadar yavat bir sesle: 
- Son gördüğümüz arsaya bir ::dım 

atacak olsak, dedi, bina tuzla buz olur!. 

HABERCl 
YARINA: Cihangir .. 



.. ... . ......... ---. .,...,_...........,_,_..._... _...,.... - ---- ·-- .. ... . . . . . . . . . . ··· - ~ . . . .. . .... · ....... . 
~ ·--···----············~·····~····~·-~····~··~.···~·,-··~···· ............ ~··: ·~·.··· ......................... ········~· ... ···~·~.-~ .. ····~!;• .. !.~·-· .. ~··:.··-···· ~' ~!!J'!!•,···-~~~··•..,-.••:-.··~ ................. •.•• ••••••••••••• ~·. ' .... !~· . ..... ···~'! .... ' ...... ·~··· •.••·-·.~ ........ · ~ .............. . 

- ~ ·. ·_:_;. ~:~*·~-~-:.~::~.~.P-~·n.~P .. a:ı ... -v.~ . -b~g ü.n. ü 171·· .. h .. ş~~.r · ..... ve-..... ~·a..d ·ts·:~~_;ı_.~)~_i/~:;~-~~;ift ...... 
.. :. ..... ır ................... .. ;.;.i,.: ........ "~ ......... ~ ................. ~.· .............................................................. ~ ............... ~ .................... ~·-······ .· .~ •• - ~ ......... · ...... ~ •• ~ ...................... •••••••••• •••••••••••••••.••••••• ;.-.;;.:~ •• ..o;.· •••• ~ •••••••••••••• • ..... •• . • - ~.,- ... ~ ·-.... • • :..r -.~ ... • • \ • , .•·T f ' • • - ' # 1 • - '• " , -'I 1 • •" o o • 'I° •' ·., ~.~ • . ' ' 1 • 'I' 1 

Velf\ln ~aı uınoa 

Radyo geliri yükseldi 
Bu suretle istasyonların neşriyatı 

güzel leşebllecek 
Yeni radyo kanununun tatbik mev

kine girmesinden sonra geçen birkaç 
gün içinde posta müdürlüğü ' şubeleri. 
ne yapılan müracaatlar fazladır. Bu 
müracaatlardan, şimdiye kadar ruh
satsız olarak çalışan radyoların bil. 
tün tahminlerin üstünde oldu.ğu anlaşıl 
maktadır. Alikadar makamlar bUtün 
memleketteki radyoların 25,000 kadar 
olduğunu tahmin etmektedirler. 

lstanbul ve Ankara radyoları dev. 
let eline geçtikten sonra programı bir 
hayli zenginleşürilmekle beraber mas 

raf varidattan çok fazla olduğundan 
yine arzu cdiJdiği şekilde neşriyat ya. 
pılama.nnştır. Hatta bu yüzden maFra. 

f ı biraz kısmak zarureti bile hiısıl ol. 
muş v_e fazla ücret istiyen bazı sanaL 
kirlann kadro haricinde bırakılması 
mecburiyeti doğmuştur. 

Bundan sonra elde edilecek varirlat
la gerek İstanbul, gerek Ankara rad. 
yola.rımn iyi blr şekilde neşriyat yap. 
malanna tmkln hasıl olacaktır. Bu. 

nun için bir program hazırlanmıştır. 
Bu programla İstanbul ve Ankara 
radyoları günün muhtelif saatlerinde 

daiıni propaganda ve müzik neştjya.tı 
yapacak bir halde işliyeceklerdir. RacL 
yolarımızda. bilhassa prop~anda kıs
mına ehemmiyet verilecek ve bunun 
için her türlü vaaıtalardan istifade e. 
dileoektir. 

Pencereden dUşenler 
Heybeli adada oturan 44 yaşında Lü

si pencereyi açmak üzere bir sandaliye 

üstüne çıkmış, bu sırada aandaliye dev

rilmiş, yere düşen kadının sağ ayağı bi
leğinden kırılmıştır. 

Bundan ha ka Emin önünde Hatip Si 

nan mahallesinde oturan Mehmet Alinin 

be yaşındaki oğlu Yakup da pencere
den sokağa bakarken düşmü yaralan

mıştır. İkisi de hastahaneye kaldırılnu,_ 
)ardır. 

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

.. 

Nııfra Bakanlığına bağlı Hava Yollan Devlet işletme idaresinin yolcu 

ve posta tayyarclerin\n Ankara - İstanbul - Ankara eünlük cfcrlcri 
muntazamş,n devamdadır. 

Hava Yollannın acen~elcri: 
A - Ankarada - Bankalar caddesirıde P. T. T. b,\nasında; (T~lefon 

No: 3682). 
B - tsta~pulda Karaköyuc P. f. T. binasında (Telefon No: 40374) 

(2339) ( 4 745) 

Jstanhııl Beledige.,inden : 
1 O Ağustos 937 sah günündep itibaren Karaköy kö~rüıü Ü· 

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimf>tnameıi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine göre a~ağıda yazılı husuıat tatbik 
edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye ıahipleri ile ıo· 
förlerin arabacı v.e sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilan olunur. 
l - Halk, köprü üzerinde Y,nya kaldırımlardan bir taraf. 

tan diğer larafo ancak çivi ile işaret edilen ıaha dahilinden 
geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya seldiği vakit bura
dan yaya geçen varsa detha\ durncak ve yaya gidenler ıeçtik
ten ıonra yoluna devam e~ebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtala-
rı bu sah:ıya gş.yct ağır gelnıe!idir. (8.) (4880) 

Bostan sulamak yUzUnden 

iki bahçıvan 
bıçaklandı 

Birisi 9, öteki 2 
yerJnden yaralandı 

Dün akşam üzeri Okmeydanında bir 
cinayet işlenmlştir: 
Okmeydanında 37 numaralı bahçeyi 

tutan BehHH oğlu Cemil bahçesine a -
kan suyun kesildiğini görunce araştır -
maya başlamış, suyun 30 numaralı '>ah
çe sahibi Celal tarafın.dan kesildiğini an 
lamıştır. 

Cemil bunun üıcrine bahçesini sula· 
makta olan Celalin yanına giderek ıu
yu neden kestiğini sormuş. C-elil: 

- Parayla değil, sırayla 1. cevabını 

vermiştir. 

Cemil bu aöze kızını~. suyu kendi 
bahçesine çevirmek üzere küreklere sa 
nlınca Celal üzerine atılmıştır. Bu yüz
den iki bahçıvan arasında kavga baıla
mış ikisi de bıçajtlannı çekmişlerdir. 

Bu kavga neticesinde Cemil df'.>kuz 
yerin.den yaralanmı§tır. Celal da iki ya
ra alını tır. Bunların kavgalarına etraf
tan yetisilmiş. Cemil çağrılan gıhhi inr 
dad otomobili ile Beyoğlu hastanesine 
kaldmlmtştrr. Hayatı tehlikededir. Ce
lal da tedavi altrna alınmıştır. 

Eroin . kaçakcısı 
(BQ:J tarafı 1 hıcidıe) 

daşlannı yakalattrrmıştır. CUrmümeş. 

butlar da yaptırmış, resmt bir daire 
namına kaçakçılardan eroin almıştır. 

Bu sayede üzerinde eroin bulundurdu. 
ğu ve kimse de kendisini yakalamadı. 

ğı için, sağa sola eroin vermeye, tica. 
rete başlamıştır. Bir tesadüf önUne 
S ... i çıkarmış, bu kadın müptelası ol
duğu eroini Kör Nurinin kolayca ve 
bol bol tedarik edip verebildiğini gö
rünce eroin iptilası yüzünden, Kör 
Nurinin metresi olmuştur. Bir aralık 
S. •• bir sabıkahya metres olmayı izze. 
tinefsine yedirememiş, Kör Nuriye 
verdiği eroinlerin bedelıni ödlyerek ay 
rılmak istemiştir. 

Kör Nuri hem ihbarla hem de eroin 
vermemekle kadını tehdid edince s ... 
çarna~r Gala tada eski ahşa b bir ev
de Kör Nurinin metresliğini kabul et
mek ıstlTannda kalmıştır. 

Kör Nurinin resmi bir daire namına 
çalıştığı mralarda eroin alıp sattığı 
zabıta memurları tarafından tesbit o. 
dihni~ evi basılarak yarım kilo tıbw 
uyu§turucu madde ve eroin bulunmuş. 
tur. Kör Nuri, metresi, Kemal ve !h. 
san yakalanmışlar ve gümrük ihtisas 
mahkemesine verilmi_şlerdir. Mahkeme 
bunlar hakkında tevkü karan vermiş, 
dün hapishaneye gönderilmişlerdir. 

Fakat Kör Nurinin macerası bunun
la bitmemiş, hapishaneye gj,ı't(ıesi keu 
disinin ba§ına daha bllyük bir felaket 
aQmıntrr. 

Hakkındaki tevkif müzekkeresi üze. 
rine jand'lrma !le hapishaneye g;ötürü. 
len kör Nuri, müdürlükçe gardil'ana 
teslim edilm\~ ~endisine koğu~ göste. 
r'lmiştir. Bu koğuştan ioeri girer g\r .. 
mez Kör Nuriyi sabıkalı arkadaşları 
karşılamışlardır. Nuri bunları ihbar e
dip hapishaneye attırmış olmas\Ila ra~ 
men bu eroh~ciler ~e~disini glile.r yü.z.. 
le JıcafŞılamışlardır. 

Gardiyan yerini gösterip ayrılclık. 
~n sonra içlerinden bir genç cıgara 

tabakasını açarak Kör Nurinin yam. 
na yaklaşmış: 

- Nuri ağabey: sar bakalnn bir cı. 
gar~! demiştir. "Nuri .cıgarayı sarmış. 
tiittürürken diğer eroinciler de yanına 
yaklaşmı~lardır. 

Bunlar: 
- Yahu, sen hani mcmurdun. Bizi 

ynkalattm. buraya tıktırdın. Fakat sa
na ne oldu da buraya düştün? 

Gibi ı-ual!er sormıya. kendisinden i
zahat istemiye baı:ılamışlardır. 

Nuri bunlara cevab vermeye hazır. 
lanırken bir knş ve g-Ö?. if'lrıreti üzerine 
011 b~sten fa;la. eroinci birden ayağa 
kal~ıp !\ör Nurinin üstüne çulla.n. 
mışlardır. 

Sabıkalılar bir yandan yumrukla 
Kör Nuriyi aynklarrnrn alhncfa ezer • 
terken bir ·andan da: 

14 yaşındaki kızıfl 
satan ana 

Bu alçakllğı ss kurLl: 
mukabilinde yap~~, 
Fransanın Monpelye §ehrinde, bun. oda ve bu odada. üç yatıık ı7 

dan bir müddet evvel, tüyler ürpertici taklaı·.:ian b,irisinde, kadının ~i 
bir hadise meydana çıkarılmış ve po • daki kızı, diğerinde 22 ya§Ill>ŞŞl 
lis, 14 yaşındaki kızın tam 10 franga Leon, üçüncüsünde de, 20 ) 
(55 kuruş) a. satan bir kadınla onu ki küçtik Qğlu ya.tmaktadJJ'·defl• 5f 
satınalan diğer bir kadını tevkü et- Kadın, hiç tereddüd etnle 

8
pf.. 

miştir. Hadise elldur: ruşa satmaldığı z:ıvallı JtI~ıı. ;!, 
- Mari Varnen adında 55yaşında1 mi iki yaşındaki deUkanlI}aseıı ~ 

dul bir kadın, 29 yaşındaki dostu ve il yatmasını emrediyor ve es rıt'~ f 
14 yaşındaki kızıyla beraber sefil bir !etten sefalete sürüklenen :ıtı 8y1~~ 
hayat sürmektedir. Kadın dostuyla 1 na itiraz edemiyor . .Ara.d~ııde 11"" 
beraber eline geç:rdiği az bir parayı çiyor ve nihayet güniln bil' 

da içkiye vermekte ve küçUk kızını, sa.. ğız, ortadan kayboluyor· J11let~ 
ğa sola (bütün mukavemetine rağmen) Birkaç gün sonra, :Mati ~0111,...~ dilenmeğe teşvik etmektedir. Zavallı zaman olduğu gibi teJtrtlT bt1 ~ 
kızcağızın, sırf dayak yemek korku. gelerek kızının , Leonla. bc!8 o161!; 
sile dilenerek getirdiği birkaç kuruş <lığına göre lO frangın aı 

0 
f~ 

da mütemadiyen anne.siyle dostunun binaenaleyh hiç olmaZ$~ ~. ıeıııifl 
içki ihtiyaçlarına sarfedilmektedir. ha vermesi icab cttiğinı soY fhl1l""'.:.# 

Diğfr bir kulübede yaşıyan kom§u l terştayn da, kızın kayboJdtibfl. ,., 
kadınlardan Vinteı;ıtayn,, bu vaziyeL ' bulup getirirse 10 frank da 1 ten haberdardır ve bir gün Mari Var- ğini söylemiştir. d~..ıır 
nen evine davet ederek kendisile pa.. Sefil kadın, srrf 55 kurııŞ y'otl~ 
zarlığa girişiyor. Neticede zavallı kız. I zanınak kaygusilc, kızını?~ ~· 
cağız 10 franga (55 kur4Şa) satılıyor f den polisi haberdar ctnı1' J{~ 
ve hadisenin en feci tarafı bundan böylece meydana çıkmış.tif·~ ~-
sonra başlıyor. 1 rm ikisi de tev~if.~~~~'!2 

Vi,nter§ta~'m kulübesinde -~~~kızcağız ise benli~_ jl 

Japon denizcileri 
bugünkü ziyafet 
Amiral Japonyada Tür~ 
dostluğunun kuvvetlı 
olduğynu söylüyor uerf 

Dun Umıı.nıf?\I;e. gelen Japon gemileri za.. bulun:naktacıırlar. Türk zatd ııttıl' 
bit, talebe ve efradı ogıeden aonra aehrlD riyelllerlnln sevgi ve ıuaıaU ~ 
:örülecek yerlerini, camileri, dokuzuncu yer. lardır. • s!eııe 
li mallar sergisini gezml§lerdlr. Türkiyeyi zlyareUmlz ıııUıı t&Jll 

Bu arada bir kısmı da kendilerine tahsis da resml vo gayri resmi ı;e\,. 
edilen vapurla 59ğaz~ne ve mUteakl~ ~Uz hUsnU kabule ve ınisa! eli' ~ 
Ucybell deniz liae8ine git.ml§lerdir. derin te~ekkUrlcrlmi J11Ub~ 

Gece, İstanbul Vali vekili ŞUkrU, Tarab. vasıt.asile bildlrmen\Zl bilb 
yadaki Tokatllyan otelinde amiral şerefine , TUrk mllletinl seıAmla~ıtII· •• etftf ~ 
ve T1\ksim bahçesinde de mektep tıtleb!>sl Bugi\nkii zıy8~(1pıc•P' "fi 
§ere!lne birer zlyafet. ve.rmlşUr. A(Dlrale Japon amlralı bu saball tııl1s.tf 
ve.tfll'll z~ ti ~r l\\JV&re takip et.mı, ve Ay8tŞOfya mUzesinl ve diıtUI 
bunda uıekt.ep t.aıebes.! de hUU' buhuunut. tur. rııııJldYl1 
tur. Saat 13,30 da İstanbul kU dllıd 

Japon ~miralı111n beyanatı dan amiral ıorefinc T rabf ur· 
~lral '<oga. ö~leden sonra saat 17,80 da otelinde bir ziyafet verilıt'l '-OK ,ıç 

lvate ıtruva.zörUnde İstanbul gazetecll~rlnı Saat 18 de Tok,Yoda}ğ t>il;'crilır.11 çff ~ 
kabul ederek qağldaki beyanatla bulunmu§. revln \taympcderl GollP ~e tı1r~ 
tur: Parkotellnde amiral şeref~!' dil ~ 

••.1vate ve Yak~o mektep ge:ınUcrl tu fetı verilecektir. Saat 1
9 ~ 

d a. meı:nlekctlnlıi ziyareUe rr'Urk • Japon alnde amiral geratıne bir g • ,, tJI 
mllletıerl arf.Sltld" doırudaıı doj'~a mUna. ıccektır. d. •: 
sebatta bulunmak fırsat.mı bulmu~lardır. oo·· rt yah' 1 ıö. 

TUrklyede yeni doğan terakki ruhlle mil. U 

ll eerefinizl ytlkseıtmekte olduğunuzu gözUm k u r d u 
9
., u. ttlr ~! 

lo a-öl'dutümden dolayı bt\btlyarlık hiszet.. lv 

mekteyim. 
Akdeıı.fz ınemlekeUerinl ziyaret ederktn Yeni ithalat rejllllinJP. ı.ııd~ ,, 

tıvvoıa. TUrklyeyc geldik. Menıleketlnlz, genç sonra 'bazı ithal e§Yıll~ııd• ·ıe 
zabit veklllerimlz Uzerinde bilhassa çok derin fiat ~selişinin en ~ş bit ed't, 
lnUba bırakmıttır. • l ktedi 'feS itı 

.l\sn lt\tuuııl\ oRlQnd:ı. ve garbmd1' bu. eşyasx ge me r. . jifl'I .C 
14ıı~n TUrk ve Jal'On mllletlcri arasmd:ıkl lara göre yeni serbest ~lldjJJ' 
uzak me.'Ul!~y~ rtjtmet;1 yekdlj:terlne kat'§t dildiği günden bu~ne )işi ~ 
samimi yakınlık duygularUe mUtehasslstır. e§yasmdaki fiat yültSC tli e! 1' 
ler •..• Bunun sehebl de iki mUtet maneviya_ de ellidir. Halkın ve Y~111ıı tı J""-,1 
tınm birbirine 'benzemesidir. fabrikasının zararına. ·cı. • • ~~ıe'-

1890 tarihinde memlekettml,zl ziyaret eden • de ı.r r:J~i; 
Ertue:ru1 gemlsl Jş,ponyad!l bUyUk bir TUrk lişler bunun tizerUl fıı.ıl 

48 az sermaveıi esnafı ds 
se\",gfııi uyandırmıştı. A~dan g ;en sene • 
zar:mda bu dostluk daha ziya.de derinleşmiş zarnr etmektedir. . 8~ gı;tf'ö ~ 
bulunuyor. Yaptığımız tn~lcık Ji)'i!'~ ~ 

'T'olq'ô Tfirlt eı,.•,ııe hlrl,uıç defa ıt"örllstum . Türkiyenin zücacıY~ le ~~el 
Blh1lk elçi. ~l'a. bir mUdd."t zarftnda nıcm. sevi toptancının eıın '-il' ı<' 
lekcUmlzde dC'rln bir "'empaU ka~nm tır. dS ıı t 

TUrk dcntz i\:ı:ba,,tbrmd'.ln Zeki f1e Sere! maktadır. Araların . 111& t~ 
.Tımon bllht'lVCl'll ht1'kkmı:\a cı<Mlı tet.klklM'dl" da getiren bU dört f~ fi8 ( 

========::-::::==::-:=:::========- ki rakiplerini. evV~ :r b~~ 
ha.ykırnw=hrdtr Ru kıvası:vş. dayak surette kırarak • bil'

0
. r!\ı;ı ef 

faslı on dakika kadar sUrmüş, Kör k~dıqnı~lar.dır. Ş~ ~rı;st tı9 ) 
Nurinin: bu kartelin kurd~gll ~~~ ;111 

- Adam öldürüyorlar! feryadıqa Türkiyenin zü~cıye ~ gııfııı' 
gadiyanlar yetişmiş. dayak atanları tesbit etmektedır. tş rıı1' 

kllrıı 
tutarak Kör Nuriyi ölümden kurtar- her hafta bülten çı t' 
mışlardır. Kör Nuri cok fazla dayak ilan etmektedir. tJı 1at ..,Jf 
yedi~nden bayılmış. her tarafı yara Kartel serbe,st i il ı$P':ıd 

be ı i d k 1 h t k 1 b .. yük b'ı.r stol< ~ ...d 
ve re ç n e a mıs. a.s aneye a • sonra u . ·ğiıte Y~ 
dmlmasına lllzum gösterilmiştir. di de fiatları ıdabıtdı JÇ r:6' 

.. ~eJ1 ıit"'· 

- Haydi bakalım. İstihbarat gelsin 1 
de seni kurtarsın. Nasıl blzi yakalat· 
tırır mısın? Y:ı§asm istihbaratı ... diye 

Bunun U.zerin9 sıhht imdad otomobi. başlamıştır. Bu yu ığerl 
1i çaeırılmıs, KC\r Nuri bav:gm bir hal. manda biri 20,000 d 13tıJlı~ 
de Cerrahpaşa hastanesine gönderil - lhk iki iflas olmuşt~· nl~ 
mi§tir lann takip edecegi EL 
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... dtr ltv ır de, Fakat hiç biri benim ıöyleyini.z. olama.ı: değil mi? Hatta ... 
ll.tz: lıi • etntyecektir. Uerde hatırlayı- hatta ben de sizi sevsem gen~ olamaz. 
büyük :~~sa~ kalbinde yer tutabilen en - Evet biliyorum. Olamaz. Sizden 
tırııı altı erın, en fedit bir aık ayakla· bunu isterneğe bile ccsao;et etmedim: 
Ctçıııcniı 11~ .serilmiştir. 1.tzerine basıp Fakat bana kızmadınız degi: mi, Leydı 
tu ... \'u ıçın ... Başka bir şey için de· Lilyeı? 
bıııuns.ay~ıkbalbim olsaydı, yüz canım - Hayır. kızmadım. 
&at için f Unların hepsini aynı mak· - Size kalbimi açtığımdan oolayı 

,.. edada k z? k "'nç kı n Çc inmezdim... beni affediyor musunu 
'.tçiçcği ilz başı~ı kaldırmadı. Yalnız - Ortada affedilecek bir JCY yok. 

~ Vey11 <i: oynıyan ellerinin titrediği- Sizin tarafınızdan sevilmek her kadm 

t~ıın ttf. farketti. Genç mühendis içni bir şereftir. .. . ... 
..... 

1
• _ öyleyse bana karşı busbutun 1~· bi s~cletı 

r hayat d le dolu bu birkaç dakikayı kayt değilsiniz. . 
tani 0 Usu k d _ Size hakikati söylemem ıcap eder 
L_ Yorum. e er mukabilinde ka d ~· 
ııqn tılrı 01 Buradan fclflketli bir aı- se böyle .. Evet büsbütün lakayt eg.ı-
tıbc arak au 1 1. Fakat hiç bir zaman olamaz .. Hıç h r 1lttice . ~ rı atağım. Bununla be ım ... 
1lde •iı· sı buJundadığını bildiğim bir zaman. Biribirimizden ayrılmamız 

ı.l\f ı •tvrnc . h 4 

td .'ndan ö Yı, er hangi bir kadın iazım. 
1 'l'iın. rtırilınce sevilmeye tercih _ Ayrılmamız lazım Ley:ii Li yes .. 

Staj bi Beni burada bu kır s_içekleri araamda 
i:İbi y r hUınrna .. b . • • bırakınız. Ne olurdu, şurada, bu dakika 1'trL avaı Yl no ctı geçırıyormuş • 
hı 14lllcı Oldu va~ hafifledi ve nihayet i- da ölmem mümkün olsaydı. 
ilıtıct Çiıril~r~ılycsin gözlerinde mcr
.... Çok Ü .. 1 belirmişti: 
.... ~· ıuıuyoru d d" 

tıı ıçin U U m, e ı .... 
C ~lltcJi olnı z lecckıiniz. Kadınların 
dlııbcniı 8

• anız •izin kabahatiniz mi? 
er, • ıze İ>3k ha Ctdc iae 1• C.nlan çıldırtacak 
telin· e ıniıd . >• 1 ın aılcınd en ne gelır? A tef~ 

tın ll'ılt&n tasa an Ytldızı mesul tutmı 
llıcsuliyct· Vvur edilebilir mi? Yıldı

' li 1 ne ise · • · ''be er hald . sızınkı de odur. 
P de ılıtn e Uıuıuyorum ve buna 

b~:'° 1lcni111 ıstırabrnızdır. 
r tlli ıstırab 

latr b •iniı ki? Nrn nu? Siz ısbrabı 
:&: 1 lltııı an); cr~den bileceksiniz. 

""' na ... , YabUırsiniz "'ita· J çarnuh . 
~tıeı~ bir a"k a gcriJecekıln, ya U-

trd· :ıı ın ıstır b 
tdcra· 1

• ben ça a rna atılacaksın 
~~ 1~. Çarm rrnıha gerilmeyi tercih 

i'•ı:ıt 0~~ckinin 1~~ acrar rnuvakkattir. 
11tııı ,. 1'Pct~hs llasr.etin..aıca.klııh.,, 

tıııııı ~ llered aıük!ondurucu oldu-
\trı •ıt en bit k . • 

ttr lltted • ece sınız? Haya-
•it Jr aı. ''ı'· en bilecek~iniz? Haya
td 1~ ı.:.1 11; lalam· 
c~ "'l'İni b'iJ • ıyan aalhaJarından bu rnıyora -..... ı tUn c; unur. Temenni 

ht~ı,d ~~n.iati~UnUzce bilmeyiniz. 
li 

1

l:1tıi biJrn alde kendisini nelerin 
tl Uııt eı ki 
. ~li ltı Çolc h . ... 

lldclti lcrr .a!ıf bir ıesJe ıöylemit· 
ıı. ' t. Çıçeği i 
"lllita· 'llYatt . n parçalayrp attı. 
lıı .. _ 1~ b' a sııin · · 
~~bu· ır aılt but ıçın hiç de böyle 

lıbtaj .,~r 'iti, 1röıı ~nrnıyacak. Nasıl bu-
. "ıt "' erın· · 11'İttdc e.tllliye kir ızın bir bakıtı. her 

tııı, bi i buYllk b' 
1
• Elbette günün 

lı~. : cıtirdj.ı;· 1: adamın sizinle haya
lı 1 Qcl'\r • to•nı ga 
t tr tttn~ zetelerde okuyaca 

b \oc • del. ... 
it C• 1ltler iıı·t UQebeniz hakkırida 

1... 'lllt ece'"• 
"lldc t?ıahınk tıın. O zaman, hiç 
~ .Yere it tın ağı •cat apanr •Yamadığı bir şe-
)Uk lt.d'lll. Siıdenpb, kendi kendime ağ-
ili " Cfiıtı ij .. 
tı h•tırıa narnına ;.uk Ci§kım ve bü-
t~}'ıru dıfınıt ~. ıca ekliyorum. Be

ll]ı bir lcı, lJUnu,.h illan iyi hiılerle ha-
tıı·· aı ~ ... un b · lld~ct r>It l'ltadı'" ır köıeıinkie ya-
'tl\\iııu Çe bu Yar tınıı ve yaıadığım 
'"ııu~, ı. Bunu b•nın kanıyacağını dil-

. ana 
V vaadediyor mu-

ltı lt C,Yn dt ır,}'otd Yeis içind . 

t 
•ı İçin U. Cenr '- eydı ve ağlıyor, 
c 1 .. ~ ~ıı b' tıcc b lilllitg· ır rnütldet ken-

ıı.,_ •lttr ıı aık . . , 
l{o.Yd · Son 1 ıçın ağlıyan bu 

u '\' ta eU • V 
-..... ~· . · av1Ar • nı cyn•in baıı-

~c.a · ılı}'o ~•. 
111, t'• tın .. %. Q~c "'Un · . 

~· bıı da1t?u fenıtı §tındı ne istiyorum, 
h. 

1 
hiç b· 11tacla 8 •• ~~ Yapan güzdliği-

·~ ır onup · 
~· cltıin 1 tanıa11 gıtmesi .. Hayır, 
~ •ç ~ittı.8 ° 11nuı. :nutınıyacağım. Bu-
ı a,· e bu ~ana . 
~tt. ~ cı·· !tkiJij k !•rndiye kadar 

"\t di\i ltfUnece-~ albini açmadı. Si-

h Ocrıç illa •c"ti;:rn. Ya§adığım mild
' '}'at .., lcrıı11 1 

c anacağım. 
)altı e ku c teb\a 

i\tı 0 "'"et Ver • 11• V cyn' e taze 
haı;' Si2 ~~c attı ~ Kendisini kızın 
d ti~ ır illet . afırarak. 

t ta· •ita eksin· B • • 
)ı~ 11\iı \:! 1~t CSyı ız: enı sevgiyle 
>tı .. _ lia}' e •tıi uı ek rnı? Beni müsaa
de~~ ·~·ı !tılllca ,.a. tan uzağa seve-

td· "li •ıın . . 
lt\it, li.irıcrek •çın yaşamama, 

tt ~d· S•lı§mama m:.isaa-

~t "aır tn.Yca•ın .. . 
11..ı_' t'tt dı: YuıUnde garip bir 
~, "' tıh.ı_ 

411r -·o.q da· 
~ faıııtna si.ıc dost olabi

lir olamaz. Siz de 

V :yin ;reyz~r Vi~ert, Lord Odlinin 
şatoda bir hafta ldaha kalması hakkın· 
daki teklifini kabul etmedi ve hemen o 
gün şatodan aynldı. Leydi Lilyes'in par 
çalayıp attığı kır çiçeği göğsünde ça· 
hşıyordu. 

-11-
Genç mühendisin, kır çiçekleri arasın 

da yalnız bırakılmasını istediği gün üs
tünden tam iki sene geçmişti. O, bu 
zamanı boı geçirmemi,, mesleğinde iler
lemig, büyUk bir §Öhret kazanmıştı. 

Maziyi unutmak için gece gündüz çalı· 
!ıyordu. Eskiden olduğu gibi, çalı§ma 
zamanları aragmda t.ıbiatin gUzellikleri
ııi sey;etm.iyor, çiçelt1erden gUzel man
zaralardan fiıdeta kaçıyordu. 

Çiçeklerde ve guların akislerinde 
Leydi IJilyesin hayalini göreceğinden 
.koriuyot eline ofr §'lr kltaUı aınıaktan 
çekiniyordu. Çünkü her ıür, kendisine 
sevgilisini hatırlatac•ktı. 

CidJen çok kederli bir bayat sürü
yoıidu. Fakat kimse bunun farkında 

değildi .O bir Ispartalı çocuk gibi, his
siyatını herkesten gizlemeyi pek iyi bi· 
liyordu. Kalbiyle, mütemadiyen müca
dele ediyor, ve bu mücadeleden hazan 
galip çıkıyordu. Kendi keı*iine: 

"Hayat sıiyden ibarettir. aşk ancak 
lüzumsuz bir zevktir.,, diye biliyordu. 

işte böyle bir zamanda gülmiye, fen 
ıarkılar söylemiye çalıfıyordu. Fakat 
hazan da kendinden geçiyor bir tarafa 
kapanıp, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorldu. 

itte bu zamanlarda onun mağlfip ol 
duğu anlardı. Bir an önce ölümü arzu
layor, ancak ölüm halindeyken ıevgili
ıiyle bir seviyeye gelebileceğini, birlet
menin ancak o zaman kabil olacağını 

düJünüyordu. 
Neredeydi? pek hatrrlamıyordu ama 

bir yerde garip bir §Ür okumuştu. Bun
lda adi bir ailenin çocuğu olduğu halde 
kibar bir kızı seven bir ıençten bahso
lunuyordu. 

1 Kız, mağrur gözleriyle, bi
çare l§Jkın yUzUne bile bakmıya tenc.z
zUl etmemişti. Bunu haber alan Fransa
nın müstebit bilkümdarr, ikis.ini de kalp 
kalbe bağlatarak nehre attırmıı. genç 
aşık bu ölümü en büyük bir &aadet bil
mi§tİ. V eyn de böyle bir ölüme kavuşa. 
bilseydi kendisini en büyük saadete c
rişmi§ sayacaktı. 

Her günkü yorgun gözleriyle gaze
teleri karıştırıyor Leydi Lilyes'e ait ha
berler arıyordu. Onun henüz izdivaç et
tiğine dair satırlara tesadüf etmedikçe 
seviniyordu. Gazeteler genç krzdan ve 
onun kibar aleminde oynadığı milhim 
rollerden sık aık bahsederlerdi. 

(Devamı var) 

--------------
Genç 
Osmaıi 

Kazakların intikamını almak İçin 
Lehistan üzerine yürildii 

Mağlubiyet feci 
şekilde ölümüne de 

sebep oldu 
On sekiz yaımda bulunan P~ah Oıman, 

vezirlerin vcsayatmdan kurtulmak için ic. 
re.at& baılamı§, bu yllzden birçok klmaeleri 
G"üccndirmişU. 

Hududda ta,,kmlıklar yaptrklarmdan dol& 
yı Lehtstanla muharebe etmek istiyordu. 
Onlardan hareketlerinin 1.riUkammı almağa 
karar vormi§U. Yent :tekUnerle gelen Lehl.8 
tan etçtst, Osmanın bu karan üzerine küçük 
çekmeceden dönmeğe mecbur oldu. İngiliz 
el,!;lal sır Çon lr de Türkiye - Lehistan an. 
laşmamazlrğınr kral Jak namına. halletmek 
istedi, takat Osmnndan: 

_ Kazaklo.rın hareketlerini cezalandır-

mak ıa.zrmdır. cevabmı aldı. 
Karar kat'lydi. Ordu hazırlandı ve Edir. 

ne yolu ile hareket edildi. Yolda garip bir 

vaka oldu. Dört Hindli dervlı sadaka iste. 
mek için yolun kenarına gizlenmişlerdi. Bir 
denblre ortaya çıkmaları Ue Padişahın alla. 
rı Url<tu. Osman bu garip dervişlerin garip 
§ekllde sadaka 1ıtemelerlne alnlrlendl. Almt 
ürküttUklert için dördünü de orada idam et. 
urerek yoluna rlevam etti. 

Edlmode on gUn kalındıktan ve biraz ta
lim tle meşgul olunduktan sonra yola de
vam edildi. lsakçt mcvkilnc gelindiği vakit 
kaptan :Ham p~a. l{aradcnlr.de esir etmiş 
olduıtı fkl ytız kazak esiri ile orduya geldi. 
Osman. Ha111e lkl kat hil'at verdi. On sekiz 
zab!Unl de aynca hll'aUcrle mUklfatıandır. 
dr. 

Hudut boyu Türklerine blnbir işkence ya
parak istedikleri gibi her tarafr talan eden 
kazaklar, ycnlı;erllerln ellerinden kurtulama 
dılar. Bir kısmr flJlere parçalatıldx. Bir kıs. 
mt çengellere o.sılarak öldürUldU. 

Osman askerin harekAtını bizzat takip e. 
diyordu. Tunanm ötesini keşfetmek lçln blr 
kıırm e.skerl kUçUk kayıklıı.rla kar§ıya ge. 
çirdi. l{endlsl hergiln ok talimleri yapıyor. 
du. Gene bir talim esnasında oku Tunanın 
:ıus.f"§ı.sma duıu~rek oırun ouıılogu ;yere 'lJk 

Abide yaptırdı. Ccnç padi§ah gl:lnIUnll eğlen 
dirmek tcln bazan kazaklara ok atarak m. 
dUrilyordu. Bu tallmleri esnasında birkaç da 
Türk neferine ok atıp vUcuUarmr delml§, bu 
suretle asker arasındaki sevgiyi mahveL 
mlşUr. 

1621 yılı ıs ağUstos gUnU 316 sene evvel 
bugUn Yentköy ya.kmlarmdan Tuna muvaf 
takiyetıo geçildi. Bumda Kete beylerbeytnln 
gllnderdltl Uç yüz kazak idam edildikten 
sonra kat'ı hUcumtara geçildi. Osman: 

- Aksayt Amalim zaferdir .• 
Dtye haykırıyor, büyük :zaterl biran önce 

kazanmak Jçln acele ediyordu. 
İlk çarpışmalarda yeniçeriler §lddetıl bir 

mukavemeUe kartıla§mca kaçmağa ba§ladı 
ıar. Osman kaçan yeniçerilere l:lnUnde bir 
resmtreçlt yaptırdı ve her birine yamn ku. 
nış Jhsan etli. Bundan sonra yapılan hU. 
cumlarda dllşmıı.nm beşbln ldşlllk bir alancı 
!ırkasr mağ!Qp edildi. !Bir :rnağaraye sığın 

m11 olan sek.sen kiıl padilahm emrlylc du_ 
manla boğ-duruldular. 

Bu rnuvatlakiyeUer devam ederken düş. 
rnan hazırlanıyordu. Dört bin Leh ve sekiz 
bin Alman Dinyester sahillerine yerleıml§. 
U. Veliaht altmış bin ııskerle Kamanlçe is. 
Uhkamındıı. bekliyordu. 

Bu esnada Türk ordusuna Kırım hanı da 
gelerek yardımda bulunacağınr vaadettı. 
M:Uıterck ordunun yaptığr ilk büyük hücum. 
da düşmandan 12 sahra topu, 32 bayrak, 
lkt bUyUk Alman bayrağı alındı. Yeniden 
Binden fazla dU§D1&11 l!ldUrUldU. Kmm hanı 
Kantemlr kendi askerleri ile Dtnyesterf ge. 

çerek bin beş yüz esirle döndO. Artık hücum 
lar başlaml§lr. Fakat tıstUste yapılan hücum 
lar hiçbiri tesir etmiyor, en bUyük Türk 
kumandanları öldOrUIUycrdu. DördUncU hO. 
cumda Osman bizzat bulundu. Bu, en kan.. 
1r hUcumdu. Fakat gene bir rrltivaUaktyet 
elde edllf'medl. Bu muazzam seter aulhle ne. 
tlcf'lenrli. Genç Osman 1ııtc bu muvaftaldyct 

Ten Ton Amca 
duvaııro 

lk~ğo'ltD oyoır 

- w; 

Ayşen in 
gelinliği ~ıı~~.,~ .. · 

- Memleket hikayesi -
Vazalfil : Leman Karamanoğlıı 

Ayşelerin evi, kasabanın en dik yo. 
kuşunun UstUndcydi. Tütün çapasma 
gitmediği günler, Ayşe perdeleri inik 
penceresinin önüne oturur, çivit rengi 
kalın yumağını ve tığ iğnesini alarak 
cihazlık tenteneler örerdi. 

Rumelide bıraktıkları mallarına mu
kabil, yokuşun tepesindeki evle, beş on 
dönUm tarla almışlardı. Bu tarlanın, 
sekiz kardeş, iki gelin ve beş altı to. 
rundan mürekkep aileyi geçindirmesi 
lazımdı. Binaenaleyh, vara, yoğa, kı
zan, söğen ve karısının fitleri ile büs. 
bütün ateş kesilen bilyük ağabeyin sı. 
kı disiplini altında kardeşler karınca 
gibi çalışyorlardı. 

Çalışıyorlardı ama, kazanç, ancak 
pırasayı ekmeğe katık edecek kadan. 
na kafi geliyordu. Bereket versin, haf. 
tadan haf taya, pazar kurulduğu giln
ler kavu~uklan parlak ziyafet, onla. 
ra yeni bir kuvvet veriyordu. Ziyafe • 
tin yegane yemeğini almak vazifesi 
Ayşcnindi. Kalayı pırıl pml yanan, 
bakracı koluna takar, takunyalarını 
tıkırdata. tıkırdata, pazarın yolunu tu. 
tardL Ayşe en iyi Lor satan kadını bi
lir, dosdoğru ona giderdi. Lor. yağı 
alınmış yoğurttan iba.şka. bir şey de • 
ğildir. lnsan yedi gün pırasayı ekme. 
ğe katık ederse loru, dünyanın en ne
fis yemeği gibi görür elbet. Hele üze. 
rine, kırmızı biberin rengi kızarmış 

zeytinyağı dökülürse ... 
Bugün, 0 büyük günlerden biriydi. 

Ayşe, eve geç kalmamak için çabuk, 
çabuk yürllyor. Pazara kıvrılan soka
ğın başına gelince, durdu. ~a~~~ını 
yere bıraktı. Haneli dokuma ortilsune, 
bir gözU dışarda kalacak şekilde. iyice 
büründü. Ve, örtUnUn uçlarmı dişleri. 
nin arasına sıkıştırdı. ::Meydanda ka.. 
lan btr tek ~zu, çifte g<Szlen pırıl, 
pırıl dudakları, cazib tenleri ile dola. 
şan asri venUslero meydan okuyan öy. 
le bir tek gl>zdU. Ka.pağI hafif kaba
nk şakağa doğru bir badem şekliyle 
uu:mı§, azıcık kalın telli sık kirpikle. 
r1n, hemen kaşlara kadar ııuınan göl
gesi altında sarılı yeşilli harelerle I

şıldıyan, mahmur bakışlı bir tanecik 
göz. 

Halise Dudunun oğlu Demir, işte al. 
tı aydır, bu teli göze tutkundu. Şimdi 
de, sıra.klık ettiği kunduracı dükk!nı. 
nın önüne oturmuş, '.Ayşen.in yolWlu 
bekliyordu. lşte, :Ayşe dükkinınm ö
nUndcn geçiyor. Demirin yüzü gelin· 
cik gibi krzardr. 'Ayşe tel8.şmdan az 
daha. bakracını öüşürecekti. Badem 
gibi bir tek göz, gayriihtiyari demire 
baktı ve geçti. Ayşenin kalbi, sanki 
kulağındaymış gibi tıkırdıyordu. 

O, Demiri seviyordu ama, bunu yal
nız kendisi biliyordu. Çünkü, Demirin, 
işlediği çivit rengi tentenelere patiska 
alacak kadar kudreti yoktu. Bütün ar. 
kada.§la.rı Bursa ipeğinden entari, 
topuklu kundura ve ipek çorab giyip 
kÖ§eye otururlarken, Ayşe, patiska al. 
mağa bile gücU yetmiyen bir gence 
vurgu,J olduğunu kime söyler? 

Lorcu kadın, tA uzaktan Aneyi gör 
müştü. Temiz bir tülbentle üzeri örtü. 
ıu duran, lor lengerini önüne çekti, 
Ayşe bakracmı uzattı ve, kara bakır 
ka.~ık, kar gibi yoğurdu bakraca tepe
leme yığdı. üzerine iki asma yaprağı 
örtilldil ve, AY§e evin yolunu tuttu. 

siz seferden sonra !ııtanbula dönünce fecl L 
kibcte uğradr. Kendi askerleri ve kendi a. 
damları tarafmdan blnblr tahkirden sonra 
boğularak öldUrüldU. 

Niyazi Ahmet 

• 

Yoku5un tepesindeki evin önünde 
kayna5an çocuklardan biri: 

- Te, orada.! Ayşe aba geliyor! 
Diye bağırdı. Ve, takunyasını eline 

alan, çekirge gibi, zıplıya zıphya. Ay. 
şe abaya doğru koştu. Çocukların teş
kil ettiği bir daire içinde, !lor ibakrncı 
sağ salinı eve girdi. 

Eve girince, :Ayşe, dokuma örtüsü. 
nU, pe§temalmı bir tarafa fırlattı. Yi,i. 
reği fena. halde sıkılıyordu. Demiri 
gördüğü günler, hep böyle nereden 
geldiği belli olnuyan, bir sıkıntıya dil. 
şer, işini gücünü unuturdu. Biberli kız. 
gm bir zeytinyağı kokusu, evi istil! 
etmişti. Bu koku, Ayşede hiçbir arzu 
uyandırmadı. 

Oda kapısının eşiğine oturmuş, yum 
ruğu çenesinin altında, g<Szleri bir 
noktaya takılmrş düşünüyordu. Ne. 
den, Demir ona, topuklu kundura, :i
pek entari alamıyacak kadar fakirdi. 
Bu onun jçin bir izzetinefis meselesi 
olmuştu artılC. 

Geçenlerde viran çeşmeden su alını. 
ya gitt1ği va.kit, arkadaşları, Kezban 
ile lltı.tice (tolu destlleri blr tarafa br. 
rakmış, çe:.cmıe ibaşmda çene çalıyorlar. 
dr. Kezban: 

- İşittin mi Ayşe? demişti. Gani. 
me te""yzenin kızı lbir deveci oğlana 

ka.çtnI§l .• 
Hatice: 
- ~lali göstermesin, 1Cariıe5ler • 

Diye yakasını sil~ıdi. Yana yan& 
ölsem de böyle i~ler yapmam. 
Kız dediğin ipek entari, topuklu 

xunduralarla gelin olmalı. Ve ikisi bir 
den Ganime tc~in kızmı çekiştirip 
durm~lardı. Bu sözler AY§enin kula. 
ğmdan gitmiyordu. Gözlerinin gür.el
liğiyle meşhur Ayşe aba, Ganime tey. 
zenin kızma !benzemiyecek, kızlık §e .. 

refineyakı§ır bir kiyafette kocaya. gl. 
decekti. Genç kız ayağa kalktı, istemL 
ye isterniye, lonın etrafındaki geni~ a. 
ile çemhcrinin arasına karıştı. · .. "' 

Alqjanı olm~tu. :Ayşe, toprak av
luda, ytltadığı bir iki ~amaşırı asmak. 
la meşguldü. Bahçe kapısı hafüge vu. 
ruldu. Kafası hep ayni şeyle meşgul. 
Ayşe, ı:;ilkindi ve kapı tekrar vuruldu, 
İnce bir ses: 

- Ayşe aba ! Aç, aç; sana bir şey 
diyeceğim. 

Diye 6C5lendi. Ayşe kıpkırmızı ~c. -
sildi. Bu, Demirin küçük kardeşmın 
sesiydi. Tclftsla kapıya doğru yilrild~ 
ve açtı. On yaşlarında şirin bir çocuk 
nefes nefese, yavaşça: 

_ Ayfle aba, dedi. Bu gece yatsıdan 
sonra ağabeyim bu kapının önü~e g;
lecck kimse duymadan sana bır laf , 
r._~yecckmiş. Bekle, olmaz mı . 

Ayşe, farkında bile olmadan: 
- Peki, peki... • dedi - Kapı süratle 

k'apandı. 
Vakit yaklaşıyordu . Kız kardeşleri, 

pide gibi ince şiltelerini sermhıler, 

yorgun vücutlarını dinlendiriyorlar • 
dr. Ane. bu akşam bir temizlik mera. 
k1 çıkarını§, nckadar bakır varsa kum. 
ta uğııvor, yatmamak için bcbnnt-ler 
icad etli.Yordu. 

(Devamı vai). 
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Y"~~~~;:':~'!~~~~;~~~·~k~~~~:::: Futbolcularımız Belgratt~ 
m~:ı~~~; .... , mahafildenöğrenildiği-1 "1r~:~:~:~:ın•:,p,:a~::!~~~.Çh> da "kırıcılık,, mı yaptılar .. :~ 
ne göre Nankin, Japonyanm ıimali Çin- "' . ....ııı ... 

kıtalarmm Tsinanda tab&§ŞUt ve Çin maka. ıı-gıı~_ t~ 
c:ic eski vaziyeti iade ve memleketin ida (B"-• tarafı ı incide) \ ma, sahaya bıçakla hilcum cdilmi.• ol- re!lerine 3 defa (Varol> diye ... 0 

.• .rif mauıe &halinin Tsl.na.ıı \'e Tslngtaoyu tedıl. -s l :.- t .,.uııı>'· 
ti ve mülki tamamivetine riayet etmesi karı::ılastıkları gu··nıerdenberi dedikodu dııg-ırntt ima ettig-i zannolımabilir.) yat.~. ette hazır bulunan ga.ze e mır..-t6 

J cen tahliye etmelerinden bu hııvallnln bilfiil ~ ~ U,tU b ro .. 
takdirinde Ktıvagoe ile müzakerede Lu - Japonlara yapılan mukııvemete iııtırak ede halinde a~zlarda dolaşmaktaydı . Fa. [{_~çilk ~i~ ders: . . . . go;akım':'mı:a:ıılmdiye kadar ,!6 ııı!P~ 
Junmağa amadedir. ceklerinln anlqılmkta oıdu~u bildirmek. kat dost bır memlekette sporcularımı- Turk m1Uı takımımıı zıyaretı bızım takımlardan çok daha enerjik ıı-t l\lt 

Şimdiki h;:ılde Japon menabii, Japon. tedirler. zm halkın aleyhte t ezahüratta bulun. ifi>ı ~' b'l/\lmdan faydalı olmu§tur: gelme bir varlık gösterdiklerin~u o:;; 
yanın Pekin ile Tiençin arasındaki mın Çin kıt&larınm ııimdikl ,·a:ılyetı .. rlnden Uç masıru davet edecek harekette buluna- Maç yapmak için getireceğimi:. her Hin netice itibarile bir şans old ,-e ıııı ııı? 
taka:1rn ask! r!ikten tecrid edlmesini ve hat boyundllll i'Prliycrek Pekin ve Tiençtnd~. caklarını, halkın da Türk sporcularına. haııgi bir takımı dikkatle seçmek ld- . nayanm ekseri mağlCıp otdukl~efitl l ııtf" 
l\Iançu~rnnun Çin tarafından tanınmm;ı- kt Japon mevzilerine taarruz etmek istedik.. k ı tezahüratta bulunacaklarını um. zor.dır. mUteesslr olunmamasını, seyltcın de ıt ~ 

k · !eri anla:ılmaktadır. arş ~ . • . ııuz tqkınlıklarmdan kendUeriJ1 ııııı fil ıP nı ta!:p edebileceğini ihsas etme tedır - madıgımız ıçın bunlara manmıyor, Bizim sportmen halkım1z oldu1..·ça •it buiundukJnrını ve bunu ııı~l"'._.,1'!leJ.o 
29 uncu ordunun 37 inci fırkasile Tlem;ln. " ... ~ 

ler. d b 1 hU yazmıya değer bulmuyorduk. N e yazık sabırluftr; e1rseriyetle çok k-uvvetli ol. ıun henUz n~ demek oıdu"'unu deki 38 inci fırka ve Ke.lg:ı.n a. u unan - " "' ,dl 
Şayet bu ~aiyalar tee~r:·üt edecelc o- kôCımı:!t kıtalarr mPrkez O'!"dusunun 20 fırka. ki bu şayiaların büsbüttin yalan ol. mıymı misafir takımlarının oyunlarını muharrirler: >1112sı ; 

1ursa. bundan Çin!n ha1ihanrda bu tek- ıılru!. plşdıırlılt P.dP.ceklerdir. madığmı bugUn büyük bir teessürle yutar. Yalnız bir §eye tahammül ede. Takımlarımızla ekserıya ~trrfY~ 
lifleri reddedeceği ve müzakerelerin da .Tapon ya eh harp vergileri öğrenmis bulunuyoruz. me:;: Sevgili oyuncularınııı kınlnıast. rlz ve geçen une kı§m da 111~1" 
ha baot.lam~an inkıtaa ub"rayacağr ne - Belgradda. Perek birinci maçta, ge- tıa .. Bıı sebepte1ı Yıuro.,lav spor te-•ki. mlşUk. Orada da futboJUn bU t 

:ı Tôk'-·o. 4 (A. A.) - Domei ajansın- 0 ~ "' d....... ö dUk d d.ll 
ticesi istihraç olunabilir. dan: .; rek ikinci maçta Tilrk takımı aleyhin. ldtı hiy zahmet etmesin ve bundan 

1~::ı !ercev~bc:: er. "~~ 
Aralarında Kvangsi eyaleti kum.ın - • de büyük nümau;.,1er yapmışlar, hatta sonra buna bcnziye1ı milli takınılan Gallbtveu hakeden bir oytJ~d ... ı.ıı: ... 

Hükumet buo-ün öğleden sonra şı. l""fl'> ,, .. SP"' _,..,.ı· 
danı general Paiehunghsi ile Shant ung bir kısım seyircilerin sahaya hilcum Yııgoslavyanın sak"in ve dürilst saha- Tebrik ederim. Dün teokllAt ul""U ~ 

mali Çin ihtilafı dolayısile vazedilmiş ahi ..... 
eyaleti kumandam general Langu('hıı . ettikleri bile görülriıüştür. larına göndermesin!,, görUııtUm çok çalı§manın ın ~6' 
Kanton hav.ı.lisi kumandam general Yu olan yeni vergilere ait hususi b:r ka.. Yugoslavyaya giden futbolcUler bu • ııı * iyi bi<;eceklerlni söyledim. 

115
tune (#' 

h H k d al nunu meb'u~an meclisine tevdi etmiş ba.hk. k . ll eh . ·ze dön Gö 
1 

Sonra llkrrdımrz hakemin ııSSrt ı " 
anmu ve unan uman anı geıı"'r sa ı onvansıyone eş nmı "rU üyor ki Türk - Yugoslav dcıst. Ve hakem l<;in: .. Hiç de iyi bir ~f:~ 

Hoeh:en bulunan Japon askeri liderleri ve irad vergsinin arttırılmasını iste. milşlerdir. Hadiselerin iç yilzUnU onla. tuğunu takviye ve iki memleket genç. mediflni maçı fena idare ettiıuı' ~~ 
~imali Çindcki vaziyet hakkında no'<tai miştir. Hükumet bu yeni kanunla 100 nn ağ-ımdan dinlemek üzere bir arka. liği arasında temas imkanlarını ço. Halkm yaptığı co0kunluktaıl ril1 \·e; 'I· 
nazar teatisinde bulunmak ve m·i~te - milyon yen elde edeceğini ümit etmek- daşımızı istasyona gönderdik. Fede • ğaltmak gayesiyle hazırlanan maçlar hepsi mUteesslrdirelr. Mubar~yel ~ 
rek bir mukavemet planr tanzim et~ck ted·r. rasyon ve kafile reisi trenden iner maalesef fena netice vermiş ve Yugos. sözlerini hepimiz bir nevi (t 

füere Nankine gelmişlerdir. Japonya • Fransa h adisesi inmez bir otomobille gardan uzaklS;§- lavya efkarı umumiyesinde _ haklı ve. lAkki etUkH. d'f or 
Çin parlamentosu toplanıyor k d tığı için onunla görüşmek kabil ola- ya haks?z - aleyhimizde tesirler uyan. akem ne '· tı ~ apan 1 Gelelim hakeme: ...ıbl 
Ş&nghay 5 CA.A.) - Tauı halinde bulu. Paris. 5 (A. A.) _Japon sefareti, mamı~tır. Arkadaş;mıza oyuncuların dırabilecek neticeler doğurmuştur. Maçtan sonra gögrüştuğllnı ';U Jd: " 

nan Çin. parlAmcntosu, 11lmdikl vaziyetin is_ hükumetinde::ı almış olduğu malfuna. söylediklerine göre "Yugoslavyalılar, Bu işin mes'ulü kimdir? ziyafette de konu~tum. sana d~.-s. tJ .. tJ 
Ulum etmekte olduğu kanunları tetkik ve tak 1 ının B J 1 vı • b olu. ekSCi'I .ite>' 

tf 3 v ım ar u gar ara mag u Futbolcülerimiz orada Yugoslav ı?a. _ Ecneb1 takrmlarile _,
1 
. ....ıı ... ,J kabul etmek Uzere 6 ağustosta tevkal:tdc ta a en agustosta Tiyençinde Fran- b. u n ... ~ ~~ !)lt p· 

1 1 J 1 şundan sonrıı. bize karşı müh · m ır zetelerı·nı'n "kasaplık'' tabır' ı'yle ifade hariçte temu yapılma111 oyu ... -•rlt 'I' olarak toplanmıığa davet edilml§tlr... sız ar a apon ar ar;tsmda zuhur et. k .,.w tdl' 
gali'biyet teklcmekteymişlcr. İlk maç- ettikleri şekilde kaba ve kırıcı bir 0 _ iyi bir tekle koyar. Çabu nçıe ~ Japonlan n harp tebliği miş olan müessif hadisenin her iki ta. t . t b' 1 k b be 1 a MUdataıınız iyi ve dayanıklt gbeırırıcl c

1 
• .ıt> 

a vazıye ır ara ı era re o unc yun rnu oynamışlardır? "" 
Tokyo ıs (A.A.) - Tebliğ: rafı tatmin edecek surette halledil. k . ·ı k y 1 ret, haflannız va~at bilbf\S91l raıc•t t 
'ağuatoa gUnU, ukerl hareklt 18.hneslnde gere seyırcı er, gere ugos av 0 • Bazı seyı'rcilerin sahaya hücum et.. avzlfelerlnl iyi göremedııer. _, .. s.>~1 miş olduğunu bildirmektedir. ı .. th· b. tt · · 1 ~.., " "' 

Y&Zfyette degt§lkllk olm&mı§tır... yuncu ar mu ış ır. sure e sınır en. tikleri doğru mudur? Doğruysa buna oyunun ikinci devresinde fıl~ ııJÇ de V' 

a ağustosta J'apon tayyareleri, Nankova Kaydı ihtiyatla t elakki mişler, sert bir oyun başlamış. Bizim bizim oyuncular mı sebeb olmuşlar. oyun çıkardılar ki ben buna ,/. 
dotru Derlemekte olan s• üncu Çin. frrkaamı olunması lazım bir haber müdafaa oyuncuları da buna mukabe- dır? vermiyordum. dcıı ııı~ 
bombardıman etml§Jer ve bu fırkayı atrr Roma, 4 _ Rigadan Piccolo (Pı'ko- le ederek sert oynamıya koyulmuş. ForverUerinlz bllbasaa ıne~~~ .. ııı• '...# 

u{ ta uıı-tmı•tardır Bütu'n bu noktaların kemali ehem. d IW'~ ııP:,. za.,.a 0
·- .,, • Zo) t · b ' ld. ·ıd·Y· lar. İşte bunun üzerine seyircilerden &&ğ taraf oyuncularınız & ril1c ~" 

3 .. ıı..,•tostanberl Hankovd& ~"111er J'apon gaze esme 1 ırı ıgıne göre Sov. ıniyetle tahkı'k edı'lmesı· la· zım..ırr. Tah- F k t h•• mUdaf• .. •1 :ı<endfle ~ 
_.... ""........ bir kısmı çileden çıkmış. Hele Yugos- "' a a .... nn ......., ısrıtı 

kolonisine pirinç ve tuz satmaktan imtina yetler birliğinin uzak ş ark krt'aları kikat neticesi b izim futbolcülerin ka. daha mukavim oyuncular oıduk gllltt 
etmektedirler. Merkezt ordu1arm bir buçuk kumandanı mareşal Blühcr, Sovyet lavların en sevgili oyuncuları sol açık ba.hatli olduğunu gösterirse verileC;ek haclmlerinlzln zaman ıaı:nan ıycrdtl· ,,,/ 

T k hükUmeti tarafından verilen hususi Yaşann sert bir müdahalesiyle karşı. reza, cezaların en ağırı olmalıdır. Tah. yüksek teknik neticesini -vcreJll lJUlu1"'" ra Ya l tad d h 1. t f d - Halkın tezahUratınr nasıl _// bir vazife ile, Çine gitmiştir. aşınca s ın u u ıye ara ın an a . kikat bizim oyuncularda kabahat ol. ., ~" 
hali sahaya fırlamış, hatta. bazıları mad v t· ıı_ aualime de: ... ,ıııı' ' · 

m an evral a rl Mareşal Blilher, Moskovadan tay. ıgı ne ıcesini verirse o zaman ya- -Burada ekseriya öyle oıduı;.:1~ "'' 
Ü brçak ~ekmiye bile kalkışmışlardır. pılac k h k t d dü .. ··1 ıı·" Jrl"'' ... ,. yare ile hareket etmiştir. ç motör. a are e e aynca şunu me. ta kendi aralarında yap _. •·•ıri j?"' 

Bu arada oyuncular da biribirlerine lı'dı'r "•ttrdi"" Ha Z 1 r l l k 1 ar lü tayyar elerden mUrekkep Uç filo da · tazı" cogkunlukluk guo 
girmişlerdir.,, • B r 11.t veru+ .... )'ar tamamfandl Mareşalin tayyareslle beraberdir. Bizim oyunculardanHilsnünUn bur. eıgraL Q SOn :__Muhakkak 11k tenıasıar 

Musoll ni Yeni hl .. nu şişmiş ve gözünün altı morarrnı§tı. •• / • • dedi. ·-· &',,; 
Trakya manevralarında bulunmak üzere l ' gun erzmız Bir sualim daha var ded,...• et~ ı:fl""-6 

gelecek eccnebl erkAnıharp heyeUerl atus. Niyazi kaşından yaralanmıştır. Oyun. - Sağ açığımıza iki de!a tşd~ ~ "' 
to.un on ikisinden itibaren doğrudan doğru.. DUtka h8ZJrl80IYOr cuJardan diğerlerinde bu sabah yara (Sporcularla beraber giden arkadqımız içinde yapılan iki büyük ı: ç.sl~..Jj.ıV 
ya !atanbulıı. gelmeğe b&§layacaklar ve aym Roma, 5 ( A .A.) - 12 - 18 Ağustos bere izi görülmüyordu, hepsi iyi idi. yazıyor: ) çalınadmız, takat kinclsinl vercı>" 
on altıımıda ııoıı katlle lstanbula gelml;ı bu_ ta Sicilya.da yapılmış olan büyük ma· Belgratta aleyh imize neşriyat İkinci maçımızdan sonra Yoğualavıar sahası içinde bir sebest wru! P 
lunacaktrr. Heyetler §erefine ağustosun on DeaJ d k .. - hUk" t 1 1 i b altı zannetU · ııtrs' .1.;~ 

• ncvralann sonunu gösteren rapor üze- Belgrad gazetelerinden ''Prav<la" nye e er ..., .. me ve sporcu ar şe_ er se unu pen dtrıl .• @ Y ! 
yedisiııde erklnıharblye ikinci ralsi Orgene- retine (80) kiııillk bir ziyafet verdiler. Ziya_ Bu ciddi sualim ga.llb& ıcen !IJ aW:ıı 4 
ral Amn Gündüz tarafından Perapala.eta bir rine Musolir.i mühim bir siyasi nutuk takımımızın orada yaptığı maçlardan fette bUkQmet erklnı namına bulunan zevat Elini peçteye götUrdll bir de•et )-ol'toJıfl ~ 
zı~-atet verilecektir. söyliyecektir. ' bahsederken çok agı~ r bir llsanla fut- (Penaltı) verecek vazl> ,,eııı t ' 

"' tan gayri Saray nazırı ve Harbiye nazın n:ı. - tı!J" il 
Erklruharbiye heyetleri manevralardan Ad 

1
•
1 

G • bolcülerimize hücum etmektedir. Ba. o zaman en nlbayet ben de rdllpı' t 
+- al k 1 ray l • d al k • t ed.v. mm& da yüksek rütbeli bir general hazrr bU. mu bUnU Xlhoenmek f'krfJe !Ô• . • b ~, aonra .ustanbula dönerek Uç gün k aca !ar_ ZI yer erın e aynen ma ıs em ıgı. lunuyordu. Ziyafet esnasında Yoğuılav !ede. vı.· ' cağı:t· ~TP". ti 

dır. HeyeUer bu Uç gün zarfmd& tstanbulun miz kadar §İddetli bir lisan kullanan !edim. Ve inanınız adanı yıırın .0 J1 
ıaruıecek yerlerini, müzeleri gezecekler, Mıotaka reisli.V.fodeo bu gazete e""u··m1e diyor ki: reııyoıı reisi: - Beni mazur görUnU:t deC'gıııı~ııııı1_;:; 

fı; ..-.. Oyuncularımmn yükııek eııerjlalnl meth. ue gl .n:ır'~ ıv' 
Boğaztçl ve Adalara birer tenezzWı yapa. J•Stlfft ettı· "Türk iakımı evvelki gün olduğu, ederek bu temaıılann ınkl&§arak iki taraf 7 de MUAnoya tayyare <Jllı-tb~..11!'~'~~ 
caklardtr. idare edecek maçım var. tdl· yı~ >"" 

Fethi BAıoar"•dan inhllll eden İstanbul gibi bugiiıı d6 gayet f e11a oynadı V6 gençlerini blrblrlerlle yakından tanıttırmağa yorgunum dedi. İçinden sıyrı .... .ııııı1 ,.., •. Heyetler §ere!ine BüyUkadada. ve Boğaz. -... ...... k de ~~ t ı...- ~" 
f~de iki ziyafet verilecektir. mrntaluw rell!llğine Adil Giray taytn edil. mütemadiyen Zil.zumsuz xıbadayılık - vesile te§kll edecek fırsatlann dalma lhzan olan bu meslektaşı herhal ]<l<ur ~1,r I' 

-• ti lar yaparak ,sMıı·rcileri • haklı olarak - temennisini ziyafette hazır bulunanlara te. dUşUrmU•tU! Kendisine te;ıe .. e18 •t Çorluda hazırlıklar uu§ ••• ~::t .. _,.,~ " •• ıııı " 
ı,ıtuğimlze göre Adil Giray bu vaztteyl 8inirlcndirl'ii. §ekkUr ederek: - Hakem arkadaşla .. - fi ı;- ~ 

Kanevra sebcbile gelecek olan BUyUk "- Kadehimi (AtatUrkün) ve kral Nailıl dl Ve sO "'~ 
kabul etmeml§ ve istilasını merkczı umu_ Türk takww .niizel bir .tM11m ô?""'YO- habere edrllm, de ... ti ,; 

J4lllet Meclll!l azıuımm ikametlerine Çorlu ~, ~::t• :.;•~ Prens (Po!Un) nazırlann gazetecilerin ve gularımız da böylece bltU· 1 ,;ııı Orta mektebi ve manevraya iştirak etmek ıniye göndermiştir. cakken ka~plığa başlaat. 
tatanbu1 mmtakası reisliğine kimin getl. TUrk sporcularının şerefine kaldırırım, dedi 

l1ıere gelecek ordu erkAnı için de ilk mektep rileceğf henUz malôm değildir, bu işi vekl_ Az kal.sın •.• (Yugoslav ga:::eicsi bu.. ve oyuncuları şerefe bıı.ğmnağ& davet etti. 

Kampel ~rı lıaı:Irlanmaktadtr. Manevra ııahuma dahil ıeten ikinci relııl Topkapılı Necmi idare ede. rayı meskut ııe miiphem geçerek az Federuyon ve kafile relııtmiz de buna 
)ıQtUıı kasaba ve köyler ara.smdakl yol_ cekttr. kalsın ıne olacağım tasrih etmiyor a. kın. bir cevap vererek ııporculanmrz da ıe
Jarnı ve k6pprtllerin yeniden ve ta.. 
mir aureWe yapılmnlarmıı ehemmlyeUe ça_ 
lıplmaktadrr. Yanevranm yapılacağı sahaya 
,um Saray merkez kazumdakl yeni mek. 
tep binuı manevra erklnıharblye hakem 
heyetlle ecnebtlere tabsla edil mi§ ve hazır. 

lıklara baıılanmııtır. 

Jlaiıevradan sonra yapılacak bUyUk geçld 
remıt için Saray ve BUyük Manika köyU 
ua.smdakl sahıı hazırlanmış ve daveUUer 
fçfn trfbUnler fn~asmıı başlanmıştır. 

ırakın 
Mil:etter Cem~yetine 

Bir protestosu 
Filistlnin taksimini 
adalets1ztlk telAkkt 

ediyor 
Cenevre, 5 (A.A.) - I rak, Cenevre 

deki murahahs heyeti vasıtasiyle millet. 
ler cemiyeti umumi kitibliğine bir nota 
gönıdererek Filistin'in taksimini protes

to etmiştir. Irak hükumetine göre bu 
taksim, Filistine kar~ı bir adaletsizlik
tir ve bu haksızlığı vahim endi§elere lca. 

pılmaksmn derpif etmeğe imkan yok
tur. 

Irak hükfuneti, netice olarak, kati 
bir sureti hal için cemiyete mütemmim 
bir nota vermek niyetinde olduğunu 
beyan etmekt edir. 

iÇERiD E : 
;;. utanbul festivali mUnaaebeUle 8 ağus_ 

tos pazar günU Fransız tiyatrosunda klblk 
TUrk muslkisl konseri verllecelcUr. 

:f. Llmanm ıslı\hI projesini yapan mUteha• 
sıs Gip ve arkada§lan dün de Yalovada tet;. 
kikat yapm?§lardır. 
~ Haliç ve ŞlrkeU haynye bilet ücretleri 

altı ay için daha olduğu gibi bırakılmı§tır. 

Yalnız Haliç idaresi maa§lr memurlara yııp
tığı tenz!IAtı bUtun Ucretll memurlara. te~. 
mil etml§Ur. 

• Yakındıı Kara.köy köprllBUnUn ayakları. 
nm }1lkseltllmeıılne başlanacaktır. 

• • ~1ediye mezar t&Şlıırnun hep bir lSmek 
olmnsı için tetkikat yaptırmaktadır. 

11- Uzun mUddettenberi dU§UnUlen garson~ 
lar mektebi eylQlde açılacaktır .. 

• D•Jn Heybelide bir kır yanırmı olmut ,.<! 
21S metre murabbalık bir ııahada otlar ya:ı_ 
mış, çamlara sirayet etmeden söndUrUlmU:o
tUr. 

q Scygunculuk suçundan 7,IS seneye mah
ktm olup Uoak hapishanesinden kac;an 
Hlmoet ve arkadaşı Ali mUsellAh ve matı. 
k:!lt olarak Alqchtr • Bulad&n yolunu k~,_ 
m!~ler ve köylüyü !!loymuşlardır ... Vaka Y" 
~lrıe yetl§en jandarma ile cereyan eden mtl-

aademede Himmet yaralı olarak yakalanmr§ 
All ae teslim olmuştur. 
~ Hariciye Ve-kili Tevfik RUştU Araa b•: 

g-Unlcrde şehrimize S"Clecektir. 
• Şimdi ıso kanuna aynlmıf olan bUtUn 

vas•tal!lIZ • ergi•ere alt hUkU"Iller blı kanun 
Jlyibıu;: 'lıllltn :i'? top:ı.nmaktadır. 

Jt. HUJromeUmlz mUme~lerlle İtalyan 
vapur kumpanyalan mümesslllerl &rasmda 
Romada TUrk ihraç mallarının navlunları 

hakkında mUzakereler cereyan etmektedir. 

5 
PERŞEMBE 

A.ÔY:STOS - 1937 

Hlcr1: 18u6 - Cemazlyelevvel 27 

OUneşln dofu,u GUn~ln batıwı 

IS,00 19,22 
Vakit Sabah Öğle lkindi Ak~am Yatsı Imaııl 

3,17 12,20 16,14 19,22 21,11 2,IS9 

Vander'l1diıer~ 
Dün şehrimize ge >.şrıl ı#~ 

d1!1ds. us' pi" 
Bu pazar Taksim ata ur~ ~ ;.ııı (' 

haber verdlğimlz serbest '~yırıUll wııc 
rmda Tekirdağlı ile JdU'un fCıır / 
Vandcrvald ve Kampcl d ~tltf' 
mişlerdlr. bit' ~6 şÇııe.rl / 

Serbest gUre§te bUyilk . ~re ePt 
:,. Topkapı mUzcsi mlidUrU Tahsin Oz eski 'f{lt1' ı; .J 

iki ecnebl pehlivanın çO "' 
eserler arumda Tlmur aWlleslnden Ebus. aışrın ıc .J. 

yapacakları mllaabak .Aee' !P" 
aaid GUrg~n tarafından Osmanlı sarayına olacağı muhakkaktır. keıı:ıJl1' ~ı>I; 
yazdmt§ iki metre uzunluğunda Uygur ve Bu kar§ıla.şmalarda lıtl blltd' .(' 
Arab ıısanlarile yaztlmı;ı bir mektup bul. Cim Londos da yarın tstşfl • ırlıc" ,'; <' 
mu~tur. ı ,.. HPrr 

• Adllye Veklletl hafta tatili kanununa tır. c:erıub ,ıııo· d 
Holo.nde.lı Vandervald .,110 '" .... muhali! hareket edenlerin cUrmü mqhut ıo ... f" 

mahkemelerine verilmemelerini blldlrmlıtir. piyonudur. Kendisi 1 ,,,ıııı ı: 
28 yaıındadır. tJ'IU$9 ,.?'' ~ 

O l Ş A R 1 O A : Geçenlerde Londo!'llll ~;~r. J{11;, O 
~ Franııada bulunmakta olan eski Roman- ve 78 dakikada yenllrrı ır bu .şP~ / 

ya Hariciye Nazın TitWesko 8 ağustosta pel lııe 93 kilo geımekted ~ııe ' /,, 
Çekoslovakyaya gidecek, orada 20 gün ka... doıılıı. lskrnderlyede bir A14/1~ 

1 
da.r kalacaktır. kıwNıtml§ti. ----pp/1' itti 

* DUn bUtün Yunanit1tanda yeni rejimin - f / f 8 T' j tl!f 
yıldönUmU muazzam tezahüratla teslt edil. Unan I ill''" 
mi§tlr. futbol şanıP Jı 

il< Yirminci alyoniııt kongresi ZUrihte açıl- • , oı e I 
ml§tır. Kongreye 600 murahhas l§tlrak eL na gt ıof tı! 
mıştır. i tenzigOI ·oıı:ı tı"' ıl 

q. Röyterln aldığı maJCımata göre yeni · S fcderB9> 
11 

/llt ,. 
Mısır kabinesi Müeyyed pa.pıwı riyuetindc Yunanistan futbol . ı;s&l"" !Jl''JI' 

· k oııı.Jl e ~ teşekkül edecektir. Bükre§te yapııaca urıı1' _, 
* Mareşal VorO§ilo!un emri ile Sovyetıer piyonluğu maçlarıns iŞ 11,.,~ 

Blrltği _ Amerika hava se!Prl kahramanlan rar verml§tlr. ın d8 tll~tJ 
Çakalo,•a miralaylık, BaydukO\'& binba§ılt!<I Yugoslav takımın da 11e'nuı 
ve Bellakova liva mühendisi rUtbelerl veril- gldemlyec~ hakkın 
m.l§tir. ~·erllml§ değildir. 
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HABER - :gpm poetam 

Tefrika numarası : ut 

·ı-·-;:::::··:~:-~-:-ı 
Barbaroaun filoaiyle btan· i 

1
! bula gelen F ramu: papazı i 

Jerome Maurandm habralan i 
ve seyahatnameai. 1 

1 • 
1 : ................. . .............. : 

Nakleden: 
Reşat Ekrem KOÇl.J 

diaini, maiyetihdeki asilza.dclcr takip e
derek el öptüler. 

Paditah, bu üçüncü salonda, sırına 
iflcmeli ıiltei~r. yastıklar üzerine otur -
muttu. Sırtında beyaz atlastan cıv1p ve 
batında oldukça büyük bir sank vardı. 
Sarığının üıtiindcn kırmızı kadifeden 

ve dilimli kavuğu üç parmak kadar gö
rünüyordu. Sanğında,. alnına doğru 

sarkan altından bir gül vardı. Bu gü -
lün göbeğinde yusyuvarlak ve panl pa
rıl yanan yanm fındık büyük)liğilnde 

bir yakut vardı. Sağ kulağında bir (ın -
Cık büyüklüğünde ve armut biçiminde 
bir inci sallanıyordu. Çenesinin altında, 
beyaz ipekten çepkeninin yakasında, 
düğme yerine, on on iki tane fevkalide 
güzel ve no.'ıut büyüklağünde inci var
dı. 

Padifahm elini CSptükten sonra, pap
lar Bay elçiyi divana götürdüler. Bu 
aalo~ her t:ıra!ı halı dötcliydi. Alça -
cık acdirlerd~ halılar ıerilmitti. Be:ıim 

ıerefli ef eniinı, Franaız elçisi, öğle yc
me ğini, maiyetinden olup ta padişahın 
elini öpmek JC. cf'1\e nail olan diğer a • 
silz&deler ve ~ört pap ile bera~er bu 
ulonda yedi. 

Kendilerine Türk ldeti üzerine hlz • 
met edildi. Padif&hın elini öpmeğe gir
mcmit olan Ctifer uilza.deler, saray mu
hafızı olan yeniçeri (kapıcı) tarın otur
duklan dair~·~e yemek yediler. Bu asil
zadelere Türk: usulünde yemek nasıl 

çıkanldığını gördliğüm gibi yazıyorum: 
Evvela kapıdan bir Türk görü'\Jü. 

Zannederim, 11ize çıkarılan yemeğe ne
zaret etmeğe memur olan adamdı. Al -
tın aırma i,temeli yetil kadifeler giyin • 
miti, elinde bir değnek vardı; kendi!ıini 
iki kişi takip ediyordu. 

Birisi gayet güzel tüylü bir halı taıı
yordu ki uzunluğu 15-16 Palme, eni 
8 palme idi. Öbüründe çok güzel, u
zun ve enli pamuk bir sofra öı-Wsil var. 
<lı. Halıyı getiren onu bütün boy:.ınca 
yere yaydı. Öbürü de halının üstüne 
ıof ra bezini serdi. Sonra iki adam daha 
geldi. 

Siyah pikeden çepken giyinmi,le:di . 
Bu adamlardan biri içi bembeyaz çörek 
dolu büyük bir sepet getirdi, elinde de 
birtinik .dolusu güzel tahta kapklar var 
dr. 

Çörekleri ve kaJiklan sofra bezinin 
üstüne" aıra ile dizdi. Bunlardan "•nra 
iki kiti daha geldi. Zengin ipekli el,.Jiıe
ler giyinmiperdi. Birinin elinde on rit -
lik (bin santilitrelik) büyük bir kase 
vardı. 

İçi, teker ve armut ve diğer meyva • 
tarla yapılmıt bir ıu ile (hoıaf) dolu 
idi ki çok gUzel, lezzetli bir teydir, ve 
çok mufaddidir. Öbürünün' elind~ iki 
tane pyct gr:lzcl toprak matraba '"3rdı 
ki Piaadan yahut Montaldodan gelen 
kupalara benziyordu. Bu adamlarJan 
sonra. içeriye ik:ıer ikiıer on dört tane 
çok güzel delikanlı girdi. Çiçek, dal ve 
yapraklar itl~nmiş sırmalı esvaplar giy
miperdi. 

Bellerinde altın kemerler vardı. Pro. 
vana kadmlannın yaptıkları gibi, saç • 
larını kikül halinde keserek ahn!ann 
üstüne dökmüperdi . Bqlarında ucu 
aivri pek zariJI aarı külihlar vardı. İlk 
ikisinden birinin elinde zerde, birinin 
elinde pliv vardı. Pirinçleri ıcriye ~ibi 
uzun uzundu. Arkadan gelen iki deli
kanlıdan her biri ildter sahan taıı7.>r • 
1ardı. 

7 . 

Bu sahanlardan ikisinde paralanmrı 

piliç eti ile kuskus vardı. !kisinde dt 
tavada kavrulmuı tatlılı hamur (lol:ma 
olaa gerek) varCı. Onların ardından ,c. 

len iki delikanlının ellerindeki ka:>!ar. 
da parçalanmıt piliç kızartması v:ıdı. 

Diğer iki delikanlı, keza parçalaıırnıı 

bıldırcın kızartması ve keklik kızart.na
il kaplarını taşıyorlardı. Nihayet son :ki 

si, iki kap fıstık ıckerlemeıi tatıyor\ardı. 

Bütün bu kaplar sofra örtüsünün üstü-
r.e ayni zamanda kondu. Etrafına, tıütün 

asilzadeler Türk usulü yere oturdular, 
bir kısmı diz çökmüıtü, yapabilen hğ
da§ kurmuıtu. İnsan içmek istediği za
man, kbeyi ve maırabaları elinde tu1 an 
lar herkese bir matraba doluıu hopf 
veriyorlardı ve fazla vermiyorlardı. 

Eğer daha fazla su içmek isteyen o
lursa, yemek yenilen yerde ve avında 
bulunan altı tane kadar çeımeye gitmek 
mecburiyetinde kalıyordu ki, her çeş -
menin kenarına zincirlerle gayet güzel 
altın yaldızlı taslar aıılmııtı .. 

Asilzadeler yemek yerken, fevka:ade 
kıymetli eavaplar giymif olan bir !;Ok 

sipahiler önlerinde duruyorlardı; ye • 

mek yedikten sonra, sipahiler sofra.Un 
kaplan aldılar, ikiıer, üçer kiti birer 
kenara çekilerek kaplarda kalanı yeme
ğe bapadılar. 

Sonra oradaki çetmelere gidip ıu iç· 
tiler. 

Benim elçi efeni:lim, yemek yediltten 
ve pa14lardan gitmek üzere izin aldık· 
tan aonra, refakatinde bir miktar ye -

niçeri olduğu halde bizim ile beraber 
sahile kadar _geldi. Sandalllra bindik ve 
Galataya geçtik. 

O aırada İstanbulda ve Galatada 
müthit bir veba aalgıru vardı. Bu ae • 
bepten, elçi efendim maiyetiyle beraber 

Galata.dan iki mil ötedeki bafa fitti. 
Bu bağda, yağlı boyalı çok rJ%el bir ev 

vardı. Bir bahçeai ve pek tatlı bir ıuyu 
olan bir kuyusu vardı. Bütün maiyet 

halkı gece yatısına bu evde kalamıyor • 
duk. 

Mösyö L. Entrccaateaux, Mösyö 
J can le Grec, Floranaalı Mösyö Rug • 
giero, Mösyö J can le Philosophe ve ben 

yatmak için bu bağdan yarım mil ötede 
diğer bir bağın içinde bulunan baflı::ı 
bir eve gidiyorduk. 

Bay elçi, veba dolayısiyle bağa çe
kildiği esnada, bir defa padişahı görmek 
için İıtanbula geçmitti. Bir de aarayda 
oturan Süleyman Paıa tarafından :>ile 
yemeğine davet edildi; ve servis, Fran
sız usulü yapıldı. Ben, kadim ve şahane 

mefhur ve muazzam latanbulu gezip do
ıa,mak istiyordum. 

Elçi, Süleyman Paşanın ziyafet,nde 
iken, kendisinden izin alarak, biri Li -
yontu, biri Vencdikli ve diğer ka.dnga
mızın katibi olan üç zat ile Hipodr:>mu 
görmeğe gittim (?). Burası, Roma lald 

Azonc meydanı kadar, uzun ve büyük 
bir yerdir. Bu hipodromun etrafında 

İyonya - Korint üslubunda ve 18 palme 
irtifam.da mermer sütunlar, ortas~nda 

üç tane dikili taı var. Bir tanesi tunç 
idi ve (biribirine aarılmıt) üç yılan şek
linde yapılmıftı, kuyruklanrun üıtiine 
iatinat ediyordu, başlan da yukarıda bir 

müselles teklinde açılıyordu. Diğer :ki-
sinden biri, 30 palmc irtifaında bir por 

firdir. Üzerine Mıaır yazısı hakkeda • 
mittir. Dört tane tunç meanet üzerine 
C'turtulmuıtur. 

Hipodromun bir tarafında, padiızhın 
biricik gözdesi İbrahim Patanın sarayı 

bulunuyor. Padiflh. büyük . su~tan 
Roxclanenin arzuıiyle onu uyurken öl-

dürtmüttil. Bu İbrahim Pap da, :kbal 
çemberinin ne ka.dar kararsız olduğu, 

ne güzel görünür. Yer yüzünün en oü
>'ik hükilmdarının yanında ifrat İli": l,~ 
yütillmüşt{J. Onu hemen hemen ken • 
dine denk yapmıştı. 

(~mı wr) 
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Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

Şiluiyctlcr, tcmenııUcr: 

Her şeyden 
evvel hala 

lazım! 
lstanbulun temizliği 
bahsinde bir okuyu• 17 Temmuz tarihli bilmecemizin halli 

§Udur: 

.. . . . . . . . . . . . ~ . . . 
• 1 

j! • • • • • . -. ••• 
) . . 
t= :· : ••••• : 

it -; ;, :~ r ~ ·~ 
• • • • • • • t , . ' ' .. ,,• . . . 
~ •• ' .. JI~•,. • • • ..• '""... .... "" . ,. ·e 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • 

BiR HOKKA TAKIMI KAZANAN 

Birinci: Selim, Beyoğlu Bekar sokak. 
BiR LUKS LOSYON KAZANAN 

İkinci: Nezihe Savaşkan Beyoğlu Tü -
nelbqı Sümbül sokak 14. 

1Kt ŞiŞE ESANS KAZANAN 

UçUncü: Adnan Yalsın Cankurtaran. 

BiRER RE.SiM Al.BUMU 
KAZANANLAR 

1 - MQfidc Gllneş M~cidiye köy de 
re ıokok, 2 - Nida Kuralli Aksaray 
No 14, S :._ Noemeddln Yalçın Beyoğlu 
·4 - Ta.tktn lkyoğlu, S - Binnaz Fın 
~klı aettıatf\ «5 - Zeki Tunçel Ankara, 
7 - Mehlika Ortaköy. 8 - Meki Ayaz 
pap. 9 - Mehpare Ayazpaşa, 10 -
Nec'det Kı.zıltay Topkapr. - ---MÜREKKEPLi KALEM 

KAZANANLAR 
1 ~ - Tevfik Baykara oğlu Ero1 Hey 

lieliada, 12 - Hüs;:yin birinci vakıf 
han, 13 - Mebrure Balaz Kasımpaşa, 
14 - 5.0.5 1 H. Yükcekkaldınm, 15 

Sa.adet Ksragü:nrük ilk okul No. 12 
Feyyaz Nuruosmaniye, 17 - Ş, Türkan 
Cagal.:>ğlu, 18 - Mehmet Panğaltı,19 

Cemil Cansever, 20 -- Mükerrem Sir 
keci, 21 - Muzaffer Onerkul, 22 -
Tevfik Tezcan Kae.ımpaşa, 23-.- Güzin 
Okay Pendik Ule sokak, 24 - Nedret 
•• 1 

ozaslan Haydarpaşa, 25 - Hamit Kum 
lcapı Ntşanca. 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 
26 - Sadeddin Salti Yenikapı, 27-

~. Billur E~irne kapı, 28 - Orhan bi 
rin~i vakıf han, 29 - M.ihrünnisa Şen 
man Eyüp oyuncak~rlar, 30 - Cihat 
Seren Ortaköy, 31 - Lamia Kumkapr, 
32 - Muzaffer 14444 İstanbul erkek 
lisesi, 33 - Hayrünnisa Bamyacı sokak 
Kuzguncuk, 34 - Ayten Bağlarbaşr, 
35 - Ferihan Erülkü Konya, 36 - A. 
Rıza Yılmaz Beyoğlu, 37 - Sevim Tü 
zen Galata biriinci ilk mektep, 38 -
~ydrndemirba Alemdar caddesi, 39-
I.ütfi Özin Emirgln orta okul, 04 -
N T Ş 1 ~ B 39, 41 -t S E L 964, 42 
Necati nışantaşr, 43 - Kenan Kasrmpa 
§1 orta okul, 44 - Osman Galatasaray 
lisesi, 45 - Berber Memduh, 46 -Gü 
.ıin Tan Topçular, 47 - K O OK Çoş 
kun, 48 - Nezahet Actay Bakırköy, 
49 - Galatasaray lisesi Osman. 

MÜREKKEP KAZANANLAR 

GUmUşhane 60 _ Değirmen sokak KUçUlt. 
pazar 61 1- llehlç Kuzguncuk 62 - .Aıu

man Nedim Akkuzu Beyoğlu 63 - Mehmet cumuzun dUşttncelerJ 
Jznlk Edlrnekııpı 6i - Burhan Karaca E. Sultanahmette oturan okuyucularımızdan 
dirnekap~ 6~ - AbdWkadlr Uman Uman mUtekalt eczacı ı. GWer bize yolladığı bir 
Alman luesı 66 - Sadık Atalay Kndirga mektupta diyor ki: 
67 - Seltunl :Bengi Vefa erkek liııesl 68 -
H. Mehpare İIUklLU lisesi 69 _ I\:e~al Duy. "Belediye tifonun önUne geçmek lçin ke • 
l>UlU Kadıköy iO _ Seyfettin KUçUk Aya,. dlleri lJldUrilyor .• Bence bu tedbirden daha 
aotya 71 - HayrUnnlsa Kadlrga 3 uncll ilk öıı eo.fta gelen birçok f.§ler vardır ki neden. 
okul .2 - Bchlce Kema.l Fatih 73 - Blllend se akla bile gelmiyor. HergUıı gözUme çar • 
Varol Boyacıküy 74 - İsmet GUnglSr Kadı pan iki tanesini. eöyllyeylm: 
köy 7Ci - Adnan Güneysu Giresun. 

BiRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

Ba.hçeka.pıda Yedikule ve Edirnekapı tram 
vaylannm durak yeri olan Ltman hanı 6nlL 
n~ hlç dikkat ettlniz mi bilmem 1 Orada 
umumt bir hail bulunmadığı için Liman ha. 

76 - H. Erkan Galatasaray lisesi 77 -
Kemaleddin Saray meydanı 

78 
_ Seyfettin nmın duvarları ve tramvay iııta.syonu bara. 

Kumkapı orta. okul 79 Muazzez Davudpaşa kaunm arkam halt olmuştur! Oradan ge. 
80 Corclya Balat 8l _ Kadri özoner Şeb. çerken flek dalgın bulunm8.Zll&IllZ keskln bir 
rcm.ınt 82 - Semiha Erenk6y kız llscsl 83 _ koku burnunuzu tırmalar. Sonra Be§lkt&f ta 
Umren GU!çığ Beşiktaş 84 _ Enver Gedik. .Akaretlerden inen caddenin tam k&r1ııım. 

da tramvay dur.ık yerinde Dolmabahçe aa. 
rayı duvarmm müntehası da ayni haldedir. 
Yazık ve ayıp delil ml? Şehri temiz tutmak 
için bence evveli\ yapılması icap eden itler. 
den biri de ihtiyacı karııılıyacak kadar a.ıırl 

Pll§& 85 - N. Demlrkol Sultana.hmet 86 -
Perihan Altmtcı 87 - Adnan Uluç Pertev
nlyal llsesı 69 - Şevket çuhadar Kumkapı 
90 - YUSU! 91 - İclAI Erenköy lisesi 92 -
cx:lGIEIAJSuduOvRvervEEEeSSoli7 n n n 
Muzatler Çamlıca 93 - Nuri Celenbcvl orta 
okul 94 - lııa T. ş. vatman 

95 
_ Halime ve temiz umuml haltı.ıar yaptırmaktır. So. 

EdJrııcko.pı 96 _ Saadet Kar&f;'Umrük 
97 

_ kaklarm tllkUrülerek kirletilmesine ka?11 

Nezihe Çapa öğrctmçn okul 98 _ Zeki Vefa §1ddeUl bir mücadele açml§ olan bclcdlyenlıı 
lisesi 99 - Mazhar Kumkapı orta okul 100 gene ayni sokak ve cadde kö§clerlnlıı birer 
- SıılAhaddln Kadirga 101 Abdullah As lıalO. haline getirilmesine nasıl göz yumdu. 
lancan Şehremini 102 Cahlt ~çay Pcrtevnı: ğuna, hiç dl'ğilıe bu meseleyi tukrUkten &On. 
yal Jlscsl 103 - Hacer Kumkapı lO<i - rakl plı\nda. saymasına şqıyonım doğrusu .. 
40 :Muzaffer J<adlrga 105 - Mahmut Slr- Bence umumt hal! lstanbulun en mUhlın 

ve ilk pll\nda gelen ihUyaçlannılıuı biridir. 
EvvelA bu ihtiyaç karşılanmalıdır .. ,. 

kect lellklı\l oteli 108 - Adnan Aka.dur 107 
- :M. Dostoğlu Kadlrgn lOR - Yurda~eı 
Sirkeci eski Aydın ot.eli 109 - SUleyman 
oğlu A.hmet 'OakUdar llO - Mukaddes ~ ----------------
lebloğlu soluı.k 111 -Mustafa Cemil Şehre: Araba beygirleri 
mini 112 - Ozan Kadirga orbl. okUl ııa - Belediyece muayene 
Bedriye Debçct 114 - :Mustafa Uğur askeri 
llaedo yüzbaşı 115 - Kemal İstanbul erkek edilecek 
lisesi 775 116 - B. Çağlı Saınatya mUda.taaı 
milliye caddesi 62 117 - Fevziye Slrekcl 
Hocapa§a bİnl J{emal caddesi 118 - Ferdıı. 

Belediye şehrin mevcut binek ve 
yük arabaları hayvanlarını umumi sağ-

ne Eski§chlr inhlaarlo.rda. memur 119 - Nu lık ve selamet bakımından sıkı bir mu
bar Samatya Buıumanaat.ır eokak 31 120 _:_ 
Aduman İstanbul erkek llseai 121 - Nurbaıı 

23 Uncu ilk okul 122 - Kemal lııtaııbul er. 
kek Jlıcsl 883. 

Coşkun 
Manifatura 
mağazasında 

MUşterl kalabalığı 
Beyoğlu, İş Bankası karşısında 

mevsim iptidasından dolayı fiatlar
da görillmedik tenzilat. Bu fırsat

tan istifade etmeleri ıçın şıklık 

severleti 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 yukan. 
Erkek kostümlükleri (keten ve 

yünlü) 200 kuruş. 
Fantezi örgüntüler 80 kuruş. 

Gandi 17 5 kuruş. 

İpekli tüller 90 kuruş. 
Marokenler 200 - 225 kuruş, 

Krep saten 250 kuruş • 
Ekstra jersey 130 kuruş. 

FDatDaır 
mak'tlYl<dl lYI ır 

ayeneye tabi tutmağa karar vermi§tir. 

Bunun için ı eylulden başlıyarak sekiz 
ıon teşrine kadar devam etmek üzere bü 
tiln kazalarda umumi bi rmuayene yapı
lacaktır. Muayene neticesinde bütiln 
hayvanlar kayıt ve tescil ~dilerek sahip 
!erine numaralı bir muayene markaaı 
verilecektir. 

Zayi cUzdan 
Fatih Belediyesi muhuebealnden iki ço_ 

cuğum için ta.h.s1.I edilen ikizlik ma&§ma alt 
52 nuınııralt cüzdanı kaybettim. Yenlalnl çı-
kartaeıığımdan esklsJnln hUkmU yoktur. 
Aluıarayda Cerrahpa.şa Şemııi Molla çık. 

mazmda ·(7) numaralı evde Saime Huriye 

HABER 
AKŞAM POSTASı .. . 

iDARE CV/:' 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'o tu t.oluıou: ı .. tııobql 214 

Telgraf adresi: ıstanbuı HABER 
Y.rızı ısıerı ıeıeronu: 23872 
idare. ııan : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

St•m·llk 
6 8) lık 
3 aylık 
1 aylık 

Tiirkiye Ccflt'b/ 
1.400 lir. 2. 700 liı'. 

1:10 ·,, J.-t:>O ,, 
400 .. 800 .. 
1:)0 " 309 .. 

Sahibi ve NeŞ,.,igal 'Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
8•111/dıflı ger (l 'AhlT) Al•tba.sı 

60 Nııdyc YUc~en Topkapı ~ı - Fethlye 
Yüc~ Topkapı 52 - Nuri Karacan Feyzi 
pa,a cadd~t 53 - GUnen Mecidiyeköy M -
Vecibe :.f.ecldlyeköy 55 - s. KlJseoğlu Bey. 
oğl1.1 M - ua.ırt: Yanç Galataaaray lisesi 
~7 "- Hlı.mll ıstanbul erkek llııe.!l 58 - Sa' l••••••••••••••••I 
llni O.san Ş~hane karakol ~9 - Baha Ur~ 

\ ?.40 
ı _____ _.., __ ~ ..................... _.... ................ ~ 

240 - Herber Vallngln llk lıarekeU, ağ 
-ı ndakı ao.rgıyı çıkarmak oldu. Sonra bUUln 
kuvveunı toplayarak çarpıJDlllllm vuku bul. 
duğu yerden uzaklll§mağıı. gayret etU. 

241 - Daha kUçUk bir çocultken, ayak. 
lannı oynatmadan yUzmeğl öğrendiği için 

Kibar hırsız\ - Siyah 

24-1 

§imdi ne kadar me.mnundtı! Bir mUddet ı;on. 
m suyun ıınthına çıktı, aoııra akıntıyı arka. 
sına alarak sahlle yana.şmağa çalI§tı. 

242 - Koyu bir sis içinde, Umitaizllk 
•e enerjiyle mUcdele etti. Fakat ya\"8.§ ya. 
,.~ kuvveti tllkcnml§U. Blr kulaç daha at. 

tı .. Bir daha.. Sonra, artık lıerşey bltU, ar_! 
tık tahammUIU yoktu ve ııuyuıı içine battı. 

243 - tıte tam bu esnada, aynldarmm 
karaya çarptığını hissetti! Demek kl yakla~ 
mı§tı. Fevkalbeşer bir kuvvet ıarlederek 

---------------------------:::;/ -38- N~ Yazan: Moru Ublan 

Sinirlerini gttç zaptettl. Sert bir sesi ' 
" - Kısa kes ! " dedi. .•itJ, ~ 

'b· b lk d • • girdig .ıal~ - Yok aziz üstadım, yok! .. Buraya 
resmen gelmedim. Yarı resmi, hatta 
isterseniz §ahsen bir müracaat telakki 
ediniz. Esac;en "Yeşil çayır,, dosyası ka
pandı bile.. Evet, gizlice tahkikata de. 
vam edildi arr.ma, artık kapandı. İtiraf 
edeyim ki benim arzuma rağmen l:a -
pandı .. 

- Arzunuza rağmen mi?. 
- Evet aziz: üstadım r. Romen Del. 

bo bir meseleyi kat'i olarak hiç bir za -
man kapamaz. Ve yahut ki nihai netice
yi elde etmiş olsun. Bu inatçılığım, mes 
le ki bir meraktan doğmaktadır. Ve be. 
nim için bir zaaf veya kuvvettir. Bir şe 
yin hakikatini öğrenmek adetimdir. 

- Şimdi öğrendiniz mi? • 
- Evet, öğrendim .• 
- Neyi öğrendiniz?. 

meo gı ı a on an ıçerı . yııiı 6 beş dakika sonra sizin gelıP a rJô~ 
takip ettiğinizi, daha son~~ da ınad3~ 
Rişar'ın çıkıp gittiğini, sııu;; saat ~, 
beraber, balkona yaslanıp bıd bilİ>'o 
dar yıldızları seyrettiğinizi e ıt 
rum . dere~ l' 

Patris sinirlerini güç zaptc: 

bir sesle dedi ki: 
- Kısa kesiniz! f~İll ~ 
- Kısa keseceğim.. ~al~(oıılJll ~~ 

mühim noktasına geldik .. J ~e ıı;t 
mü ile otomobilin numarasıtıJıca1~ 
daha bazı deliller orta:lan ı;lyle sı: 
Hakikati Mösyö Rişar vasıta tıııl' 
neceğim kanaati geldi, ben de;tla~ 
için Amerik.ıya gittib. po 1 gtdiP /) 
pe§inden değil, onlar.dıın e-rle 0111ar ~ 
rada bekledim. Biraz sonra -'e ıJ 

- "Yeşil çayır., da 
treııı Jt • 

bulunanların Nevyorka geldiler. Oradan • sol1il"1 

tevideoya gideceklerdi. Li~ını :rı1oııte,r 
kikada fikirlerini değiştirdiler; \ferd~ 
videoya vapurla gitineğe ~ \'#Pıtı"" 
ve vapura bindiler. Bindil<İ~di· ~ 
ismi de Corc - Vaşingtotl ı]ctt, ıı•~ 

kimler olduklanru .•. 
Delbo bunları söylerken gözlerini a

vukata dikmi~ti.ı 
- Ya, dedi, Patris, madem öğrcru:li -

niz, Allah versin 1 Beni alakadar et • 
mez ... Patris §iddctle ayağa kal 

Patriıs omuzlarını silkti, fakat Delbo d ... k• ı : : •• ıarı p~" ,, 
israrla: · ·ı aOl"' ""·' - Ne diyorsun? Antı ·ııgtotl Y-

- Bilakis, dedi, sizi alakadar eder. lanru:la yanan Corc - Va§~.ı.·~ 'pit ~ 
- Yani ben de mi orada idim de- ~uıı•1, ıw 

mek istiyor.mnuz? 
- Darılmayınız üstadım. Mademki 

sordunuz. Söyliyeyim: Evet, siz de ora. 
da idiniz .. Hem Jülo burada iken ve in
tihar etmeğe karar verdiğiniz zaman 
hemen heme:ı itiraf etmemiş miydiniz? 

Patris.bu son sözlrei duymamış gibi 
yaparak sordu: 

- Ötekiler kimlermiş? 
- Bir de kadın vardr .. 
Dclbo c:H ile Dominiki işaret etti: 

- Madam, dedi ve iki erkek. Arka -
daşlannız Rişar ile Antuan ! ! 

Patris, m1&tehzi, güldü: 
- !rtira etmek kolay, zira burada de. 

ğiller, Amerikadalar ... 
- Biliyorum; aziz üstad 1 Ve csase~ 

onların say!siııde, bilhassa Mösyö Rişa
rın sayesinde hakikati öğrendim. Siz 
de bilmek ister misiniz? 

Patris artık bu sefer işi klfi olarak 
bitirmeğe kırar vermişti: 

- Evet, drdi, oturunuz ve öğrendik
lerinizi anlatınız. 

Delbo bir koltuğa oturdu. Bir an sus. 
tu. Yapacağı tesiri hesaplıyan bir hatip 
edasiyle söze ba,ladı: 

- Pekala biliyorsunuz ki Jülonun ö. 
tümünden evvel olan biten şeyler ta -

·mamen malfunumdu. Yani Jiilonun te
§ebbüslerini b:liyordum. Zira, onu bir 
haftadır takip ediyorum, ve nerelere 
gidip, ne yapacağını öğrenmek için kas 
ten tevkif etıremiştim .. Sonra Jülo öl • 
dü. Fakat öte-ki Jülo sahneye çrktr. 
Hapisaneden kaçtr. Yalnız bu kaçış ben 
hazırlAmıştrm Daha doğrusu, ikinci 
Jüloya, haberi olmadan ,kaçmak imkan
larınr ben vermiştim. Jülo Kaboş his 
bir şeyin farkında olmadan gidip Mösyö 
Rişar ile görUştü. Sonra Mösyö Rişar 

ile Mösyö Antuan Amerikaya gitmek 
iizere hazırMdara başladılar. Ve vapura 
binmeden evvel, gelip, sizi Kurjöy şa -
tosunda gördüler. 

- Ya! Bizim orada olduğumuzu da 
biliyordunuz, .demek?. 

- Tabii biliyordum. Hatta bir akşam 
Mösyö Ri§ar, şatoya gelerek tıpkı Ro. 

centilmen 

- Evet, ayni vapur.. bir f ~ 
cia oldu. Gemide korkunç fsuıt ~ 
çıktr. Bizim gazeteler f aıla ta o1"1~1~ 
mediler. Lakin öyle sahnele: ~~ 
Mesela bir tanesi şu: Geııı1 bir ft~ 
üçüncü mevki yolcularıncıa.n sJ--:;ı 
zın olduğu kapı kilitli kal~t;~e 
yormuş, içinde yanmak tehh ... , . .w 

d" dıJP" J" 
ıuzmuş. Zavallı feryat e ıp .,ı.ınıJJ' I' 
Kapı da alevler için.de old~ftarı ~ 
se sokulamıyormuş.. Fer/ t>ir f al 
birinci mevki yolcularından teli~ ~ 
eline bir balta alınca fırtanııfı i~'~J 
aldmJ etmeden kapıyı kırrnı~ı V''(. 

~kin ıcar 
Fransızt kurtarmış . La . bat~~· ıj 
tan iki dakika sonra geııu ıaııoıı\l 
kahraman, ağır surette yara i ~e, • 
kendini kurtaramamış ve g~tııl sof 
mış. Bu fransızın kiın oldUı;ıJ 
yeyim mi?. 

- Evet ..• 
- Rişar! .. ' 
-Ne? ... 
- Evet .. Dostunuz f •• ı ıcifl1?', ,c' 
- Ya kurtardığı Franstı"ıtd'~: >~, 

·ı caı :ı' ..ı - Jülo Kaboş ! Yeşı ... ~ııı11 6.,~· 

(ör .. Asıl Jülonun Marlı . • 0 aııt'• P f' 
dürmeğe teşebbüs ettiğı, 5 lıJP ıı1'titı'' 
Jülo ! O gece gerdanlığı ~dıJeo)'' f rJ'1' 
· M te\'J ı.:r .,, dam. Esasen onu, on .,ı ,1ııı 
bu cürümden, yani çatınrn1şt'"tc!f~f'' 
yataklık ettiği cürın~del'l z;ııııl'' ' 
dim. Gerdanlık elan onda ~,.r ~ 
rum.. . t<ıırısı 11' re 

Dclbo sustu . . Patris .'.1eclerı \'e ı1 f, 
mışlardı. Rişann ölümun ııı1'er1~11,iıı" 
§artlar içinde öldüğıünden eJl tıi"·f' rl 
tu. Bu ö!Um, hemen he~·rdt ~1 1,ıırJ 
ra benziyor.dıı. Aksi talt ~rıirı lı~ Sı 
diye Jülo gfüi bir serserl 5lJfl d0 ,vı' 
kurtarmak icin yüzde dolt ııti1'ef~d~(! 
tümle neticelenecek bir te bi' ıe 
sın? Hem bu Jülo rıas~clıJ1 , 
ayni vapurda bulunu:Y0 i~ıe~11 

Patris: : ··cııed ıı ı:ır 
d' 50; '" - Anlamıyorum, de 1

' esr'retl 
niz harikulat.le garip ve t-'} 

şey... (!Jcvtı111 ' 

• 
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clıl?ı ...._ PARDAYANIN-OCLU 
~dıac ----------------------------------------------............ tll'· agun 

llYor ıtıu? · Bu, ıize makul gör:.iıı • 

....... F'i!haıt··k 
d ....... .Bu~ n gayet makul .. 

1 aha alıyoru ba§ka dört yüz bin lira 
'tttnı için.. lll .. Malum olan arkadaş -
-Ad 

faııa <ici~ı baıına yüz bin lira. Hiç te .... o .. 
ru ıt tarar 

ırı.. ını fakirlere tcrkediyo -

lu ....... Onlar i . . 
nıı.. sır. cıdden iyi bir iane oğ-
....... ~· 

lılll?ldj . 
......, lı •• tclclım ıı·ze 

tırn lla oyıc " 
·· ~a.... Yal.. Do);ru ben de va-J ~ .... ne h ' 

l'\fn ~tı Ya"aı a \'ereceksin oğlum?. 
....... 1ki elin· ç ba§rnı salladı ve babası-
"''litcı.- ı tı.ıta k . 

'lil.Saiıı C<i. ra , kalbe kadar ışhyen 
tlli': Siı ba.b ıcj bir sesle §Öyel dedi: 
bi ' 11 •crvetj a., bu servetin yüz binlerce 
rıt ley ayır 11 

fevkindesiniz .. Size hiç 
rrı oı- ınıyorum bab ç·· k.. b )l "'ıt h , a.. un u e-

h lltdaYancrıcy size aittir. 
•lan .. _ koUarıllI t .. v •• 

·-ıı aç ı ve gogsane 
......, li Oğluna• 

dtd' Ctıjlll O~ • 
ı. glurn olduğun besbelli! 

l>ard 
tılıı d·· ayanın o ~l 
"c •a li~Unıcti b~ uyLa Bertiy dö Sc.ji -
~ta ltııllli bir ır. ay ıonra, gayet sade 
l>a.r 1 dU~lilld ıekılde Sojide icra ed\ldi. 
der dahıııa "t h~zır bulunmuyordu. 

Ctc ,,eni C l'l ltt ttıeın v 1 er bundan &on 
ttı .. :cshiıc ~un oldulaı:. Söylemiş o1du-

"""'I • Ol;lıına h. . 
'ilaı · Sadcc ıç bır çeyiz de ver. 
~ cıırtıi1, bi: ona: kıymetli taşfaıla 

~liğ·~i tün rnarkız tacı gönderdi 
]~ ı.tıııcrj d' Karkanıa güzel Peretin 
'-\ d(S l>ardc Yapıldı ve her birisine 

~"'tildi. ayan tarafından yüz bin 
... tıı 
~ ... tayla E 
)e ııı'ldılar, :a skargas, ayni miktarda 
ltat•ı \tp cttikı~ ~adık dostların, ş·cf di-

~cn irrıt· rı Janr, terketmekten 
ına cttikl · · ·· erını soylenıeğe 

lüzum yoktur .. Kendilerine ki.içtik birer 
ikam~tgah aldılar ve . hepsi de Sojinin 
etrafında yerleştiler. 

Diğer eşhasın ne yapttklanru da 
söylemek lazımdır: 

Akuaviva Roınaya döndü. Par!e 
Gular i~ yüzünün anlatıldığını nazan 
itibara alarak, iz bile bıra.km~dan orta· 
dan kayboldu. Her halde o da §efiyle 
beraber Romay{l gitti. 

Saetta, Jan gittikten sonra, yirmi 
ııenedenberi tahayyül ettiği intikamın 
suya düıtüğünü anlayınca, çılgın bir 
buhran içinde, kılıcını kalbine sapladı. 

Ravaykın memleketine dönd:.iğü ma· 
ICımdur. 

Kollin Kol hatun bir gün kralın za • 
bitlerinden birisinin ziyaretini kabul et
ti ve Bertiyin bulunduğu yeri söyltmi' 
olduğu için, kralın kendisine mükafat 
gönderdiğini zannederek sevindi. Hey
hat! Kollin Kol bir hapisaneye kapatıldı 
ve bir sene ıonra ora.dan ancak ölü ela • 
rak çıktı. 

Konçini ve diğer bazı rahiplerin, 
defineyi aradrklan yerde bulamadıkla . ' 
rını söylemeğe hacet yoktur. 

Bundan ;ıtifade eden yegane şr1h11 
Monmartr başrahibesiydi. Çünkü mey
dana çıkarılan yeraltı kilisesi, herkesin 
duhuliye vererek geldiği bir ziyaret • 
gah oldu. 

Pardayana gelince, o bir ay çocukla
rının yanında kaldı. Sonra, bir gün. ·hiç 
bir zaman başıboş olmaktan vazge • 
çemiyen sergüzeıtçi, sersei şövalvt- ru
hu tekrar uyandı ve ne göz yaşlan ne 
de yalvarmalar onu alıkoyamadı. 

- On ay ıonra torunumun ad koyma 
merasimi lçir. tekrar geleceğim r -
Dedi ve gitti. 
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Diğer ıeylere gelince, krala tcınin ede
rim ki, mösyö klö Növinin bunda kat'iy
yen bir kabahati yoktur. Cereyan eden 
hadiselerden tamamile bihaberdi. 

- Benden istediğiniz bu §eyi kat'iy
yen reddedemem. 

V c Növiye klönerek: 

- Artık bundan babıetmiyelim Nö. 
vi, fakat rica ederim, bundan sonra ya
pacağınız iJlecde biraz daha makul ve 
dikkatli hareket edin. 

Ve JallI elinden tutarak, herkesin i
yice duyabileceği bir ~ekilde, çok yük· 
sek bir sesle §Öyle dddi: 

- Mösyöler, size mösyö dö Parda
yan, Marki dö Soji, Kont dö Marjensi 
ve kont dö Vobrönü takdim ediyorum. 
kendisi birkaç hafta içinde, tam dört 
ldefa hayatımı kurtarmıştır.. Büyük 

dostum olan babası mösyö dö Parda
yandan sonra en çok sevdiğim ve takdir 
ettiğim insan odur. Bunu herkes böyle
ce bilsin ve ona buna göre muamele 
yapsın. 

Ve artık heyecan ve sevinçlerini sak
layamıyan Eskargas, Grengay ve Kar
kan, gurur ve sevinçle bir ağızdan 

etrafı çınlattılar: 

- Yaşasın kral! 

Dördüncü Hanri eliyle teıckkür etti. 
O zaman kırdığı potu tamir etmek 

istiyen Növi, sevinçle ilerledi ve 
- Sir, dedi, yanhJhktan dolayı önün

de hürmetle eğilerek ar dilediğim mös-

yö Markinin yerine, size belki izahat 
verebilecek baıka bir rnahpusum daha 
var. 

Kral hafifçe azarlryarak: 
...:_ Bunu ne diye !daha evvel söyleme· 

<liniz, dedi, nerede bu mahpus? 
Növi, Saettayı getirmelerini adamlcm. 

na işaret ederek: 

....:.. İ§te Sir, dedi. 
Jan derhal atıldı; ve: 
- Sir, dedi, mösyö dö Növi yaıulı• 

yor. Bu mahpuı onun değil, benimdir! 
Növi dudaklarını ısırarak itiraf etti: 
- Doğru! 

Jan klevanı etti: 
- Sir, bu adam ümit ettiğiniz izaha

tı size Vcremiyecektir, Çünkü his bir §CJ. 
bilmiyor. Bu adam bana aittir. Beraber 
göreceğimiz mühim bir hesabımız var, 
Majestelerinden onu bana bırakmaaını 
istirham ederim. 

Dördüncü Hanri sırayla Jana ve Sa• 
ettaya baktı ve J~kayt bir tavırla: 

- Pekal! f Mademki size aittir. Sizin 
olsun. 

Dedi ve Bertiyin y.aruna arabaya bin· 
di. 

Jan Saettaya yaklaıt; ve .onu hare· 
ketsiz bırakan ipleri kesti. · Pardayan. 
Greng}y, Karkan v~ Eıkargaııla ben• 
ber, esasen hiçbir mukavemet göster· 
miyen Saettayı bir kö§eye çektiler .• 

Jan, biraz evvel onun elinden düıür
müş olduğu kılrcı11I yerden kaldırdı ve 
uzun müddet düşünceli bir tavırla s~
ettaya baktı. Pardayan, oğlunun verece 
ği karan merakla bekliyordu. Uç arka
daş, Janın, herifi derhal yere sereceğini 
zannediyorlardı. 

Esasen Sactta lda öyle düıünüyordu.. 
Jarun, hiçbir ıey söylemediğini görün· 
ce, bütün vücudile doğruldu ve onuıı 
gözleri içine bakarak ve boğuk bir ııeı· 
le: 

- Beni öldürmek için ne bekliyor
sun, küçük, dedi. Zannediyor musun ki 
ölüm beni korkutuyor? Senden merha· 
met dileneceğimi mi tirnit ediyorsun? 
Maldemki, öyJe, dinle: Senden bir hır• 
sız ve katil yaratmak istedim. Muvaf~ 

fak olamadım. Seni 'darağacı Uzermc!ı 
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mahvetmek istedim, Arber Sek a0kağ1-
na, jandarma kumandannu ben gönder
mi§tim. Senin peşine Süllinin adamla
rını takan da benim, bugijn bile, möıyö 
dö Növiye haber gönderen benim; Mu
vaffak olamadım. Sana karız amanaız 

bir mücadeleye giriştim ve ınağltlp ol
dum. Biltiln burilan ödeyebilirim ı Öl· 
dür benif 

Jan T:iu söileri, yavaıça fia§lnı alla
yarak dinlemişti. Saetta sözünü lfülroi· 
fi uman, tatlı bir icıle, yavaiça 
şöyle dedi: 

- BUtiln ıöylt!dilderin dofruaur ve 
be~ buhu blliyordum. Seninle miifia1'a
§• Etmlyeteğimı betıi belki aHlamanı.,. 
Ben ancak bir şey hatırlamak isterffiı, 

Saelta: Ben küçük bir çocukken, sen 
beni besledin. Hasta iken bana bir an
ne gibi Baktın. f te senin kflıc.ın, Silet· 
ta, git 1 Seni hCrnıildc öldUrecel( otan 
ben Beğilim ve eskiden olduğu gibi sa· 
na ene ben baliacağım. 

Ve clinfle Jtı1ıcıyla, ôerifi Dir Hayret 
tçinatı dotia kalan Saettayla faZla meş· 
gul tilmaıiian, :Pardayıının koluna girdi 
ve yUtUmcğe başlayarak eordu: 

- Siz de ööyle hareket eaeraıniı, 

baba, cieğll tni? 
Pardayan cevap vermedi. Sadece, og· 

lunun elini tuttu ve manalı bir şekilde 

lıKÜ. 

Arabannı yanına geldiler. Kral ara
banm kapısından başını uzatarak ncşell 
bir tavırla bağırdı: 

- Pardayanlar! yanıma gelin. 
Ve kurnaz bir tebessümle ilave etti: 
- Görülecek ailevi bir işimiz var. 
I'ardayanla oğlu arabaya binerler· 

lı:en, kral, mcrasimdelermiş gibi dimdik 
duran Uç arka.da§a döndü ve gUlcr yilzte 
emir verdi: 

- SU: de atlarınıii binerek, yanı .. 
mızda yUrilyün.. Ştflni.ıi mWiıfua e
din. çünkli. anlaplıyor ki, onaan Jiat'iy· 
yen ayntmak iıtemiyoraunu.t, 

Üç arkada! ken8ilerine verilen bu 
şereften, büsbütün coıtutar ye ellerini 
kalplerine götürerek, eWrlerinl ,par~a
larcasına bağırdılar: 

- Yaıann kral! 
Ktal kahkahadan katıtqz ve: 
-Ma~llah dedi, ama sa.ilam eilcr.' 

teri var lıa !.. 
J an c:iddiyetle ~ 
- Onla' da sağlam olan yalnız bu de

ğil, Sir, dedi, elleri ve kalpleri de C>y
ledir f 

Kral l:iağıraralt erilir verai: 
- Saraya öaylar .• 

XLill 
Arabada, kral Bertiyin ciiıit utttt ve 

§aadetinden ıaııran Janın avucu içine 
ıtoyarali, fôy1c i!eai. 

- Sizi, intiliap ettiğiniz ve böyle ait 
servete en fazla Uyık olan gence, ver· 
mekle,sizc Cbumeden yaptığım fenalrlf
laraaH bir liismını tamir ettiğimi ian· 
nedi yorum. 

Ve emin doitlirı ıraaında bulundu· 
ğu zamanlar, teessürü fula ıUrmetliğl 
için kısa bir sükuttan sonra, kahl<ahıylıı 
gülerek sordu: 

..... DüğUn ne zamin ve nerede? 
Buna Pardayan cevap verdi: 
:.;.. Sojide Sir, ou ay tçiiılde ae&1iı:ce 

ve fıade bir ıe1iitae. 
Kial samlmi öir ltahkiha daha aw 

fak: 
- Tıpkı biribirlerine kafi geldikleı'l 

için. inziva arayan oahtlyir ifııa . .' gi· 

bi. Öyle olsun! Fakat bu c!U!Une lCen~ 
di kendimi davet etmiyecc~:~ · 
ıniyorum, hal Şu şartli ki, benim ge~ 
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fiffi, bu dUğiaiıe vermek istediğiniz sa • 
deliğe ltat'i}'yen halel getirmesin. Çün
kü canım, nihayet ben de ailedenim r 

Ve doğrUaan aofruya Jana liitap e
derek: 

- Bu ço ufa liiçbir çehi.z vermiyor· 
sam, liaYret etmeyın. Sizin yanınızda 

benim, f akli lilr dilenci olduğumu öa
lianıt aa tuaili eder. 

"' .. 
Saraydan çıktılCtan sonra, Bertiy, dül< 

ve düıeı D Antliyilerin hıne götürül· 
dü. Bu kevimli k'.arı koca, yflit Jaiirn 
kiıtı oıauğunu ancak o uman öğrend~· 
Ier ve iki genci, tıpta l(enöi evllitiarı 

gibi kabul ettiler. 
Pardayan niıanlıları dostlannın evin

de liırakfr ve Sentbnote coltağına gele
rek Konçininln evine gifldi. Bu tiyaret 
tiir çeyrek saat bdar silrt1ü. Pardayan 
oradan çtlttığı l'!aman gayet memnun 
görünUyordu. Ve kendi kendine şöyle 
aeaı: 

- Nihayet Konçiniler de yol& gelBi· 
ler. tlmit elderiffı. ki, ikazımôan sonra 
bu entriMacılar, ~oculıtlarnnı rahat bıra· 
kacaklar. 

Ertesi gUnil, Pardayan oğlunu, Mon
ttiartr hafab~leri altına götilrdti. Jan 
lienafsint orada, babaıile birlikte görUn· 

ce blrat satardı, Maam:Mih, bUyUJ( bir 
cesaret ve mertlikle. az kalsın defineyi 
flasıl çıliarmak istediğini itiraf etti. Par 
dayan ontit\ a8tUnü keserek: 

- Biliyorum, lde8i. Buradaydıffi. Het 
ıeYi gördUm ve duydum. 

Bit iaattik faaliyetten ~onra, define 
meydana çıktı ve Pardaylı.n gözlerini 
oglunun gözleri içine dilı:erel< şöyle de
di: 

- Çalmak Uzereyken, namustu bir 
insan olduğun için vazıeçtiğin bu ser-

1 4$21 -- ; :::..---" 
· ıe 11e 

vet sana aittir. Bu altin yığınıY 
yapmak niyetindesin? • de 

Jana öyle geldi kl, babaAının st!~bıı 
garip bazı ihtirazlar vardı. Birarı ril 

ı• muazzam servete baktı ve sonra 
kafa&ınr doğrultarak cevap verdi: • ,. 

d .. 'fo·ıa 
- Bana dediler ki, siz kon ~ yet' 

jenıi olduğunuz zaman bu zens.ın er 11e 
ierin bütün gelirini oranın f akıtl ., , er l . 
bıraktınız ve onlar da, orada ıcerı 1 ô>'ıe 
lerindeymiş gibi hareket eıdiyorıar. 
değil mi? .;er· 

Pardayan ciddi öir tavırla ce"*P 
di: 

= Doğru! ttatall 
- Bana dediler ki1 ıevcehlfdtl1 9eıt 

iki yUıe b1n liilsütlu1C bit mlraiı d•• 

Deni fakif-icrine bıraktittu:? 
- BU da ldoğf-u! • t~cı• 

- Nihayet bana dediler ki. ıuıe ıı 111ai' 
• '"'. bir :ı: nı borçlu olan kral, sıze uıç et • 

b . k .. b ·r .. e de 6 ne ır te rut e, ne vazı e, .. 
vet kabul ettirebildi?. 

- Bu da doğru!. ı~'" " 
- Zannediyorum ki, bu at.tırı ~,ııdet 

ları binlerce betbahta ve (iıJcırc jc;lıt 
temin edebilir .. Zaten bir tek irı.S" 1'e• 
bu kadar servet, cidden çoktur·· 

çok ı. - tt'el' 
Pardayahın gözleri parladı .,e 

&liste iordu: urı 7. 
,... Canım, ne demek istiy6rt f6llı'I" 

. • f • H ·yat eU - Ben daıme se 11 Dır a l'l 1i' • 
~ana 5yle geliyor ki, Yil• bli1 ;ltJ 

1 

hrı sayılır bir servettir! t!f,1·· 
- Tabii Jeğil mi? VUt bifl • rtt'fl# 

- Vorbün ve Sojidekf arad "',eııflt" 
Hneler, ~ertiy'e' alttlr. Karıfr\lll tl1'1ci ,. 

rine el aUrmefi iğrenç bir it t~ ~ıt" 
derim. Binaenaleyh yüz lbln -1 
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Bugünkü 
1;..,~adyo porgramı 
il\."!. '"' '-• konseri 21,50 komedi 23,05 bava, haberler, 
~bot~ dt,nı GI ,_-........ ~ :ınuıtkl11 18,80 ~or mu- spor ve ıa.lre 23,30 danı orkeıtruı 24,35 h~ 
'lı':C .. • trı....~'"'l·- lllenk "ratmdan "0 oo ea berler ve aa.lre 24,45 gramofon. 
~ ~ .... , taraı "' • 
llıilıct ~~ 20 llO lndg TUrk mua\ld ve P4R18 (P. T. T.): 
~""" ıo' Öınor Rıza taratmdlUl 18,05 orıtutr& konaeri 10,05 org konseri 
(lılat 'l'nrk; ı:.'5 Battye ve arkadıyları 19,85 plyço konaert 119,60 k!llluıma, haber_ 
' 'hrı} 2ı 

115
Uliklat ve halk ıarlnlarl lçr, ıttençe 21,35 f(lcla, l\aberler, gramofon .. 

~ ~hf1ert' orkestra 2216 ajana ve !\OMA: 
ı.. Plaı.. le ert I 1 

~ 2a ~ ~lala eı E1\nUn ııropamı 
~ .. .'..oa f!o~. r, opera ve operet parça-

,."""4· 
~.oa ~ 
~ \ l'Ietlt YaYnı 

18,20 konaer 18,5:1 karı§ık yayın 211,4!5 
ka~rk muıılkl 22,05 opera yayını 24,05 dana 
muslkiıl, lıtlrahat zamanlarında haberler ve 
saire. 

_-"(!Qo tı. Otııerı 19 k l.S,30 ıarkılar 18,4:1 

~~.eo llıuatkı anıık YllYm 20,30 ukerf NUbetçl eczaneler 
~.-: lıaberıer 

23
22•80 gece konseri 23.111 

~~: .25 cğ-tencell muılkl. Bu akıam ıthrin muhtelit semtlerinde nö. 
~ ·~ lı betçi otıuı ecaneler IUJ'l&rdır: 

Odlıer on.er 18 35 !.stanbul clheUndekller: 
~ 2ı 20,05 ttbıtııı kon111ma l9,05 aeme EmlnlSnUnde (Mehmet KAzım), &ya.zıd-

o08 ~ ,05 habe 
1 

akisleri 20,25 eski s;, ". haberı::r 21,115 dana musikisi da (&lkl.9). Kllçtıkpa.qrda (H. HuUlsl). 
~. ~ •• l!por 23,35 eğlenceli Eyllpte (Mustafa Arif). Şehremlnlnde (Ham 

2& • dil, Karag11mrUkte '(Fuat), Samatyad!ı. 

ltaı.:..83 ·C're.tn (Rıdvan), Şehzadebquıda (Aaf), Aksaray_ 
'""" 21 otoıı, Piyan da (Etem Per tev), Fenerde (Hllaametttn). 
2t,o 'a3 ~,as ~be.ıı.cı 0 20

•15 konser 21•1:1 Alemdarda (Sırn Raalm), BakırklSyde (İste. 
~Or~ Orkeatraaı t&kunı 22,40 haber- pan). 
~: koıı.erı. 23,35 ıan konseri Beyotlu clheUndekiler: 

"ıı \,,..~Ofoıı İlltiklt.ı e&dde81nde o(Kanzuk) , Yenl§ehlrde 

~~· . ~.•o 22,a; lchoa~razıa. gramofon 20,~ Kangaaar caddealııde (Panı.nakyan). Boatan "u ... h baft caddesinde (tUmad), Galatada M&hmu.-
h.. ~ ktce lt ' aberlcr, •por ve diye caddesinde (.t..met), Takılm leUklll 
~it,\!) ltaberJer Ollacn 23•GO almanca ve C&ddelinde (Nlzamettın), şı,u Kurtuıuı cad. 

r la,2• : ' IOn haberler. tt... " ~ desinde (Necdet>. Kasımpaşada o(Vaaıt}, 
~'llJI, htı ton ıs 4 liaaköyde (Barbut), Beıılkta~ta csuıeyman 
ıa~l,Ofs k l&rl<ıl~ 11 l&rkılar 10,15 kon. Recep), SaSnycrde (Nuri) .. 
to ~~ tı~ Ulusaı yayın, haber. akUdar, Kadrltöyl ve Adalardakiler: 

~'bıı.\. toıı, an 23,0~ haberler tl'ıkUdarda (İmr8.hor), KadıkiSyündc eski 

~ k~ıı~ ' iskele caddesinde ı(SoUryadiı), Yeldeğirme.. 
~0,80 \'al"\rn•- pinde ('Üçler), BllyUkadada (Şinasi Rıza}, 
(i

0 
._ ~~ 21,05 orkestra Heybelide (Halk). 

)-__ '18J,h ...,,-., ~~==---=:=~=------
~llc.. ııda,. · u 

, Slıt ıundc \'cid ~.'er a memuı /agundan : 
it." .U•(U~Udarda ;trn;cni Düz sokak 66 No. lu evde Ali LOtfü Dikmene 
~~ t\rı da Altu .tunızac:Jede Necip oğlu Bay Melekin tapu kaydına naza-
~" asr ı..· nıza.de h 11 . d N' "ııa. • ·uır tar I ma a eım eı ı§antaıı ıokağında 13 sayılı (Bir tarafı 

:ıa \'e a ı Ahın t C l"J p . . . . . . reseai b v e e " a:ıa ıle hıssedarı arazısı, hır tarafr ,\ '1mct 
d·· agı ve ta af b'' 'k' - • <>nUın tah . r 1 ra n tarı ı am ıle mahdut 63 dönüm ve bil • 

...._ tli Vılen 5ng17 ~3) l fb tarlanı ~ metre murabbaı ve tamamı 1520 lira kıymeti 
'3 'Q ._ n açık arttı il , . 9\1 ?i'11Yri nıenk . rm1 e aatılmaarna karar verilmiıtir. 

kh~i İ\\ ._ o. flc Üık'~dlUn arttırma ~rtnamesi 1-9-1937 tarihinden itibaren 
-"l;ı,,_ Çı~tı u ar ic da" •• 2 ~<ıcy t, tı· ra ıreaının muayyen No. sun.da herkesin görebil-

' c \t anda ya 1 l>lfaı Cahi' 937_
391 

zı t olanl:ı.rdan fazla malumat almak istiycnler işbu 
~le ıcaPrıı ltıct\kuı 1 

2 ~o. su ıle mcmuriyetimize müracaat etmelidir. 
)s .atttıra~~ Ua~ • .cyJul 937 tarihinde ıah ıünü ıaat 16 da UıküJarda 

SılJ.i ~~ ih ar ıcra lıııı bı,ı_ - ' aıe ediJ' memurluğuodaaında üç defa bağırıldıktan sonra en 
tıı...11~ ~veya ır, An~k arttırma bedeli muhammen kıymetin yUıde 
~rı f et b •ıtıı iıf · ~ ·· · -~ ~le unları ıyenın ~hıca .,ma ruçhanı olan dıçer alacaklılar bu -

' ~a t Ya Çıktnaı~ 0 
gayri menkul ile tcll\İn edilmit alacaklarının meçmu -

~ t<fa l>a t~t edil a en çok lrtt• anın taahhüdti baki k•lmak üzere arttırma 15 

t~:.' iıli,., .. ~ltaptsınd:rUck 29 RyliH 937 tarihinde çarpmba günü ıaat 16 da Üs-
"llll\i ·•ın .. •k .. d tdı·ı · 1 al alacag~ u ar icra mem urlufu odasında yapılacak arttırma bedeli 

it atalt ına ru h . 
a 

· ~~}') lar1 ll:l ç anı oları dı~e r alacaklıların bu cayri menkul ile ı emin 
t b' •c:.ıtıuu d tiıı ' ~l'k- ır bedel ld n ın fazlaya çıkmak §lrtiyle en ~ok arttırana lhale 

.., "'llt e e ed'l 'h \ ~<l o ) ...._ l?la. bcd . ı mene ı a e yapılmaz ve ıatıı talebi oJ§er. 
1 td "UStı" tu Pcıi d' i ~tccJtt~u niaber n ır. Arttırmaya iıtirak için yukarda yazılı kıyme -

~~~ Ca.hi ır . IMe pey ak~eai veya milli bir bankanın temi~t mektubu 

lt b l>aral'l t:tcnıcu1 k . • 
- "c lıltıııal'I ~~f'rllc~ıe ihend ıııne ihale olunankimıe derhal veya verilen mlihlet 
~. i~ btılun 1lllsc •tıet at~ karan 'eaholunarak kendiş inden evvel en yüksek tek 
~lıı". tdi]i ~ısa he ll\iı olduğu bedelle almafa raır olurıa ona, razı olmazs 

ıı.., -~ r. t1c· . nıen ıs .. ''dd ""l~c llt r . 1 ıhaıe gun mu etle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra-
t n liı ira&JnA-L· f k ·· 1 • • h 3 ~C:ı<)~ \'e di" • ..._.., ar ve geçen gun er ıçın yüzde S ten ~sap 

tiııill' lııot L ta.hail 0~~.r zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyeti -
·~ e~ .. nur ' ""~I ~·b· . 
1~tt q~l'llcuı 

1

ii~ .. llır· C.klılar]a diğer alakadarların ve irtifak hakkı aahiple-
~ ""'U ·ı~ " 1ndck' h d.ı Cttıı.ılir ~'iln tarih' ' aklarının hususiyle faiz ve masrafa dahil olan 

~, tça, ~tıttıllliıe bil~?dcn itibat en 20 (Ün içinde evrakı ınJabitelcriyle bir
~" A.tıct 'ti b'<1clini ırınesi icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit 

t ~O 1 ttırtr\i b n ı>aylaımasından hariç kalırlar. 
il d tııelilc CdcJi h f • 

teli ıı:bıı. .. "akır .ar cind~ olarak ihale karar pullarını tapu ferağ har -
) , tçtll}> llıutcralcirn tavız bedelini vermeğe mecburdur. Gayri menkulün nef 

~ "c tu~Cc,tcr; ~tti. vel"gil;r tanzifat ve tenviriye ve dellaliye resmi vakıf 
\\: lıttıJ eıı ııo·· 

• tı ltıal •"nde 
~ \ılılq Cılllat1 al arttırmaya i!tiralc edenler arttırma ıartnameıini okumu~ 

i rı.~'da .. rnıı ve bun~an tamamen kabul etmiş ad ve itibar c1u -
"<lltcai f!ostcr· ı 

l 
ilde 'tn • 

~~-~~a~lr~n ~~.~:.~l işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna • 
litk~--- V. M. ( 1660) 

~Q _Hava Kurumu 
~· .. ilrıci.i~U~ Piyangosu 
~ \t}'~k ·kşıde 17 Ağustos 937 dedir. 
~~"-ıı ha 

1 
k raıniye: 50.000 Liradır. 

-~i)ele~ı a : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
ile~ ( 20.000 ve ıo: ooo) liralık 

1 adet mükafat vardır. 

İstanbul 4 üncil !cra Memurluğun
dan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından 

tamaımna 2706 lira kıY,IDet taktir edi
len Beyoğlunda Ağa camii mahallesin
de Tatavla. sokağında eski ve yeni 1 
kapı numaralı evin evsafı aşağıda ya
zılıdır. 

Zemin kat: Zemini muhtaci tamir 
mermer döşeli küçük bir taşlak sağ ve 
solunda. birer oda sağdakinde alçak 
bir dolap ve 'birinci kata. çıkan merdi· 

ven UzE:rlnde ahşap alafranga bir hala 
vardır. 

Birinci kat: Bu kabn aynı olup sağ
daki odada kapah yüksek bir dolap 
solda.kinde bir cumba ve sofada demir 
korkuluklu ve ahşap döşemeli bir bal
kon vardır. Dö~esi haraptır. 
Diğer katlar: İkinci ve üçüncü liat

larm taksimatı da birinci katın aynı 
olup ikinci katta cumba yerine bir bal
kon ve üçüncü katda. çılona merdiven 
üzerinde bir ahşap alafranga hala var
dır. 

Dördüncü kat: Sağda dolaplı bir 
oda ve solda zemini kırnuzı çini ve et
rafı tuğla ve üzeri malta korkuluklu 
bir taraça vardır. 

Bodrum kat: Zemini narap malta 
döşeli bir taşlılt sağında. bir kiler ile 
bir hala mahalli bir kuyu ve bir sar
nıç solda maltız ocaklI ve sabit kazan 
mahalli ve çamaşır teknesini havi bir 
mutbak. 

Hanenin beden ve bölme duvarları 
kagir dö~eme ve tavanları ve merdi· 
venleri ah~aptır. Tavan pencere ve ka
pılar yağlı boyalıdır. Elektrik, terkos, 
havagazi tesisatı yoktur. 

Hududu: Sağ tarafı miürez 1 lla
rita. numaralı hane solu sakızağacı 
caddesi arkası Yorgi veledi Yani eml!
ki cephesi Tatavla sokağı ile mahdut
tur. Mesahası kırk bir metre murab
baıdır. 

Yukarıda evsaf ve hudut ve mesa 
hası yazılı bulunan gayri menkul açık 
artbrmaya vazedilmi§ olduğundan 

13 - 9 - 937 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde yetmiş beşini bul
duğu taktirde müşterisi üzerinde bıra
kılacaktır. Aksi taktirde en son art-

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün müddetle temdit 
edilerek 28-9- 937 tarihine müsadif 

salı günü saat 14 öcn 16 ~a kadar k'e
za dairemizde yapıta.cak .ikinci arttır
masında arttırma bedeli kıymeti mu
haınminenin % 75 ni bulmadığı tak-

lsta_nbu- ı Belediyesi-· ilanları 

Satılık fabrika 
Neft sanayi anonim şirketinin belediyeye vergi ve ıilsunı borcunu vermedi· 

ğinden dolayı haciz altına alınan Anadolukavağında. Umur yerinde eski 105 • 
107 ve yeni 21 N. lı :\tlrgir fabrikanın dört tarafı duvarla. muhat ve bir kiı.rgir 
yazıhane ve yine k~ir kimya.hane ve 21/1 alit ve edevatı sabite 18 adet muh
telif tonda. tank ve ıtuğla ile muhat iki adet taktir kazanı kargir tuğlalarla 
muliat iki buhar kazanı, bir adet atölye derununda. iki torna tezgahı, bir mak. 
kap, bir motör, bir dinamo, bir buharla. müteharrik istim makinası ve diğer 
klrgir bina dahilinde beş adet buharla. müteharrik pompa ve bir adet havama. 
kinası ve iki adet kuyq ve bir adet tas tiye kazanı ve 21/2 N. rada da ortadan 
bölünmil§ bir kat ve ilze:ri galvaniz sa~la. kapalı k~ klcpo tahsili emval ka. 
nununun 13 üncü maddesine göre müzayede ile satılacağından taliplerin kıy
meti muhamminesi olan 141580 liranın yüule yedi buçuk nis~tinde pey akçe. 
si olan 10619 lira 50 kuru§ teminatlarile birlikte 16-8.037 pazartesi g\inü saat 
14 de Beykoz kazası Encümenine müra caatlan ilan olunur. (B) '( 4l86) 

f 

Belediyece kaldırılacak cenaı.cler i~in yapılacak 100 tane JtUtlt BÇlK eksilt. 
meye konulmuştur. Bu lahitlerin hepsi l!e 2311 lira bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi ve keşif evrakı lev~ mU dyrlüğUndc göriilcbilir. İstekliler 2490 
N: lı kanunda yazılı vesika ve 173 lira 33 kunı§luk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 6.S-937 cuma gün\i ı;aat 14 de Daimi Encümende bulun. 
malıdırlar. (B). ( 4493) ~ 

Haseki hastanesine lüzumu olan ecza açılı eksiltmeye lionulmuştur. Bu cc. 
zalarm hepsine 1650 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesile şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. 1stekli ler 2490 N. lI kanunda yazılt vesika ve 
123 Ura 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6..8-937 cu. 
ma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. '.CB) ( 4493) 

Cerrah paşa hastanesine lüzumu olan 206 kalem ceza ve tıbbi malzeme kapa.. 
h zarfla eksiltmeye konulınuştur. Bunların hepsine 8198 lira 10 kuruş fiat tah. 
min olunmuştur. Listesilc şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. Ek
siltme 6.8-937 cuma günü saat 15 de D airni Encümende yapılacaktır. İstekliler 
24.90 numaralı kanunda yazılı vesika ve 614 lira 86 kuruşluk illC teminat maK. 
buz veya mektubile beraber teklif mekt uplamu havi kapalı zarfla.mu yukarda 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonr? 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (4414) 

Bir metre murabbaına 4 lira. kıymet konulan Fatih yangın yerinde Kirmas. 
tı mahallesinin Boyacıkapı sokağında 74 üncü adada yüzlil, 7 metre 65 santi. 

metre murabbaı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
ıevazım müdürlüğünde görülebilir. !stek lilcr 229 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubilc beraber 12-8-937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (4664) • ,,..,,,_., -· 

Su nakli için kullanılan bütün arabı ların önünde arabacdann oturmasr içit. 
damacanalann konduğu kıs.ımdan en aş:ığı 75 santimetre bir hail ile aynlmış hu. 
susi bir yer bulunması mecburidiP. < • t.- ( 

Damacanaların üzerine oturulması ve zati eşya konulması yasaktır. Hilafı. 
n.t hareketi sabit olanların umuru belediyeye müteallik ahkamr ~zaiye kanununa 
göre cezalandmlacağt ilan olunur. (B.) ( 4935) 

Memur aranıyor 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Ordu, Mersin ve İstanbul şubelerimiz kambiyo işlerinde çalıştırılmalt tizere 
yüz lira aylıkla ve imtihanla dört memur alınacaktır. Tahsillerinin liseden aşağı ol
maması ve Fransızcaya iyi dereceije vakıf olmaları lazımdır. Taliplerin İstanbul 
§Ubesinde kambiyo kısmına müracaatları. ( 4649) 

time satış 2280 numaralı kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılrr. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek iste- -------------------------'-------
yenlerin kıymeti muhaınminenm yüz- lstanbul P. T. T. VlU\yet Mtıdllrlüğllnden: 
de yedi buçuğu nisbctinde pey akçesi ı - ı Ağustos 1937 tarihinde meriyet mcvkiine giren 5222 sayılı telsiz kanu· 
veya milli bir bankanın teminat mek- nunun muvakkat maddesi mucibince, bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut 
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. bilumum telsiz tesisatı ve cihazları sahipleri bir ay içinde ruhsatname almağa mec 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmı· burdur. 
yan ipotekli alacaklarda diğer alaka- 2 - Umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus alıcı tesisat ve cihazr 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin sahiplerinin ruhsatname almak için en yakın P. T .T. merkezine müracaat ederek 
bu haklarım ve hususile faiz ve masa- senelik ücreti tediye etmeleri lazım ve kafidir. Bu kanunun meriyete girdiği ta
rife dair olan iddialarını evrakı müs- rihten evvel alınmı§ olup 937 mali senesine cari olan ücretler mezkur sene için ah· 

bitcleriyle birlikte ilan tarihinden iti- nacak ücretten mahsup cidilir. t 
barcn nihayet 20 gün zarfında birlik- l 3 - Bu kanun hüküml~r~ne göre esasen ruhsat verilmesi caiz ol~an kimse-
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak- lcrden verici veya hem verıcı ve hem alıcı telsiz tesisatı vücuda getirenler hak· 
si takdirde hakları tapu sicili ile sabit kında bir geneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. .Ve tesisat zabıt ve 

olmayanlar satış bedelinin paylaşma- müsadere edilir. 
smdan hariç kalırlar. Müterakim Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmaksızın verici ve-
vergi tenvirat ve tanzifiyedcn müte- ya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getiren bir aydan altı aya kadar hapis 
vellid belediye rüsumu ve vakıf ica- veya yüz liradan bin liraya kadar ağırpara cesazı hülmıolunur. 

Ruhsat almaksızı~ yalnız alıcı tesisat veya cihazı vlicuda getirenler eya kul
resi mü.~teriye aittir. Daha fazla malu-
mat almak isteyenler 7 _ 

8 
_ 

937 
ta- )ananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır paza cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında ve yahut hazarda örfi idare 
rihindcn itibaren herkesin görebilme· mıntakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkracJS yazılı fiili 
si için dairede açık bulundurulacak işliyenlcr hakkında beı seneden on seneye kadar ağır hapis veya ikinci fıkrada 
arttırma şartnamesiyle 933 / 62 nu- yazılı fiili işliyenlcr hakkında bir seneden üç seneye kadar ağrr hapis ve üçüncü 
maralı dosyaya müracaatla mezkfır .fıkrada yazılı fiili iJliyen]er hakkında ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
dosyada mevcud vesaiki görebilecek- verilir. (4809) 
leri ilin olunur .. 
leri ilfın olunur. (227~5)' 

«LRllN doktoru 
Necaettln Atasagu;ı 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kldar 
muayene parasızd ı r. 

Istanbul Nafia MüdOrlOğUoden: 
9.8.937 Pazartesi günü saat 15de1stanbulda Nafia müdürlüğünde ' 1

1951" 
lira keşif bedelli Koskada Ragıp Pa.5a. kitapsarayı tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

}.foka.vele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hulfı.sasiylo buna mütefeı:i diğer evrak dairesinde görillecektir. 

Muvakkat teminat 147 liradı r. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer i§ yaptığına dair göslerdikle. 
ri vesik~ Uzcr~ne nafia müdürlüğünden alnıış olduğu müteahhitlik ye ticaret o. 
dası vesıkalarıle ıtrelmeleri. ( 4389) 
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H!RBAYRH 
tct" 

GUZEL 
BiR SURPRİtOİl 

HABER - J\itsam ı>e>aWı 

Necip Bey müstahzera
tı en kibar bayanları 

memnun eder 

Yağla kıremı. geceDeırD 1 

cnaeın güzeooeştnırıır ! 
ve besDer. 

Kirpik tuvaleti gözlere 
gUzelllk ve sıhhat verir 

i13>nJJ©'lır ncarro cnn©'In ka€2Jnf 
1 1 yym toır d on~ 

cunY ı lf'D ftllilcç:fi 
g bl lb zn tnrr • 

Pla/larda Necip Bey yağlı 
kutu kremi esmer ı engi 

veı iı • 

Necip sabun ve rujları, bir
gantinler i, pudraları, tırnak 
cilaları çok mükemmeldir. 

Galatasaray sergisinde 
ve Eminönü magazasın 
da ve diğer magazalar 

da bulunur. · 

Ekzema ve en muannit cilt yaralarından kurtulmak için lstatıbul il9Uncii ioro memurluğun. 

Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden lsteyini 

dmı: 

Mahcuz ve paraya. çevrilmesi mu.. 
karrer od& takımı, komüdin masa. ve 
sair ev eşyası 9-8.937 pazartesi gilnti 
saat on altıda Fatihte Zeyrek İbadet. 
ha.ne sokak 41 numarada açık arttır

- - -
varıken hu 

ıztıraba kat. 
Janılrr mı? 

Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrllld' 

SAFiYS 
ı• BelediY~ d' 

bahçesıl1 

Tel: 43703 

ma ile satılacaktir. Verilen kıymet-----------

Istanbul limanı saliil sıhhiye mer· 
kezi satınalma komisyonundan: 

muhammen kıymetin ytizde yetmiş be. 
tini bulm.a.dığı takdirde ikinci açık 

arttırma. 12.8.937 tarihinde ayni yer. 
de ve ayni saatte yapılacaktır. İstekli
lerin mezkftr gün ve saatlerde mahal. 
linde ha.zır bulunacak memuru mahsu

Merkezimiz için bin bet yüz ili iki bin teneke benzin satmalııucaktır. 
a - Tahmin bedeli çift tenekesi 650 kuruştan 6500 liradır. 
b - İstekliler şartnamesini merkezimiz levazımından parasız alırlar. suna müracaatları ilan olunur. 
c - Eksiltme 10 Ağustos 1937 Salı günü saat 15 de Galatada Karaınusta. 

fapa.şa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi satmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Oöz hekimi 
Dr.Murat Rami Aydın 

Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
Telefon: 41553 

d - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
e - Eksiltmeye gireceklerin 1937 senesi Ticaret odası vesikalarını göster

meleri şarttır. 

f - Muvakkat teminat parası 488 liradır. 
g - Eksiltmeye girecekler eksiltme günü saat 14 e kadar teminat paraları. 

nı yatırmış ve teklif mektuplarını komisyona tevdi etn:iş olmaları şarttır. Aksi 
takdirde eksiltmeye giremezler. ,(4384) 

Pazardan miı.ada her giln: öğleden 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

Tiirklye Cumhuriyet Merkez Bankası 

81/7ı1937 va~iyeti 
- ---. 

AKTiF .... 
Altm aft kilcsram ~l O:iU26 
ll&Dlmo~ • • • 
trtak1zlr. • • • 

Dülldeld llllblıtrler 1 

tllrk Uruz: • • 
llarlgtııeld nmbalıiı'Jerı 

:Altla aft kllop-aı 6.06U'74 

~- tahTW bbü MI'~ 
dltrilllır. 

D!ler d&rizler " borçlu 
kllıiDI baldyeleı1 • • • ' 

llulM 1ıala.m.tı 
Denıhte edıleıı •TI'&kJ D&ktfye 
brplıtL • 

IC&ıl'llDUD e " • lnd mad. 
Clelmn. t4YtllraD Hame w-. 
fmd&D nkJ udly&t. 

Jlazln.e bonolıan, • • • 
T!carl Mnetltr • • • • . 

ı::.Um n Ta.bı111\t ettsdaltı: 

L29.000.668. 78 
• 15.384.349.-
.. 1.012.206.49 

rL 1.216.051.53 

7.109.521.60 

4.954.66 

35.599.069.38 

i. 158. 7 411.563-

.. 13.496.827-

JL 3.200.000.-
"37.13.l.691.47 

JDenıbt• edllec t-rralu nak. 
l lt111D1D karfılıtı uliam •e IL.38.150.76~.30 jtalı't'U&t itibar! kıymeUe 

• 8ertlMt uham n taln1llt 

AftUlart 
Altm .. d(;ytz llhrfa• 
Talmllt tlzeı1De 

1.:.. 3. 796.331.60 

f L €4.217.64 
L. 8.124.383.42 

1'üU 

Lira 

45.997.224.27 

t.216.051.53 

I • 

42.713.545.64 

145.251.m-:-

40.333.691.47 

41.947.095.90 

8.188.601.06 

4.500.000-
12.364.10 t.59 

342.512.047.46 

~ 
PASiF 

Berma;re. • • • • • 
Dıtıya' akceet: 

1 
Lira 

15.000.000-

Ad! ve fevkallde. • , , , 

Hu.sust • • • • ' ' t 

Ted&YWdık1 BanlmotJar: 
o.ruht.. edilen enalu D&kUye 
K&nunUD 8 Ye 8 ind m&d.S. 
terine te.rt.k&ıı b&l:!Jı• taratm. 
d&D nld ~yat. 

Deruhte ed1Jen enakı ııaktS)T 

2.105.172.40 
4.516.007.70 6.621.180.10 

L158.748.563-

I 
L 13.496.827-

b&ldyctı1. • • • • 'L 145.251.736-
K&rplıfı tamamen altın ol&r&k 
tecıaTllle na.eten TUeCWen L. 19.000.000-
Ree.tkoııt mukabW tıt.••teu ted. ,. 9.0C0.000- t 73.251 . 736. -
•ued. 

ftrk Uruı llnnatı 
Dl ... 'halalıMatıı 

t 3.205. 730.04 

Altma tahvill kabil dövizler L 88 Dl 722.198. 
fer dövizler Ye alacaklı 

kllrtng beklyelerl • ' • • • 
MalaWU 1_ 1 1 1 _ 1 

L27.~07.869.43 28.230.068.31 
l06.203.3M.01 

Yeke• 342.512.0n.46 
l.llkGD'9 lladdl Jbc1e 1 LI - Al• IMrlM anııa yüade ' 11 

Bina işleri llAnı ~ 

Nafıa Vekaletinden : usü ~l~ 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstit Jt• J{d j 

!ebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in§aatıd fr' 'f' 
31646,05 liradır. ]>!Jeti ff 

2 - Eksiltme 9.8-937 pazartesi gUn Ü saat 15 de Nafıa. ve tıSııliYıe I 
umum müdürlUğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf tıeÖel ~ 
caktır. rıı; \ 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 15S kU ıc ~tJ 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 1'ıırtlş~-I~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira. 45 ·tJi!C I 
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekiletinden almmııt ınut;ealılı1 ef> 
raz etmesi lazımdır. 11 ss-ııt~ ~ 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yıızl ,e,rıJlel (rı'. 
at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilif de ~l • 
zidir, Postada. ola.cak 'gecikmeler ka.bul edilm~ • ( 


