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Fransanın ıtaıya ve Alnıanyaya hitabı : 

''ispanya hududumuzun tehlikeli 
olmasına tehammül 
~orsanlıkla mücadele kon-~ 
t- fer ansı bugün başlıyor 
~ .. ıc:.ret gemilerf ne denizden ve havadan 
~turnıan önlemek için cezri tedbirler ahnacak 

d . ' e emeyız.,, 

18, 10 (A . . A.) - Ha\'US aJnnsın. 

~illa 
e ~Ya ve İtalyanın ir;tira'ilcn iın. 

"-'"}(' bu • ııne rağmC'n Nyon konfc _ 
l'a 

1 
gün top'ana• aktır. }!.ğcr Al • 

'ıı 0 lta•y.ı konferanstan sonrn 
rtı~ ı'e İngiJtcrenin LeklifJcrinı 

~ 1~<'cek oluı larsa bu hal, kon 
Nı ~~fından ''azedıi"cek ahka • 
'Ve b ır ınanc\ i esası ibtıva ctmP.. 

~'llın ~ ahkamın teknik bakımdan 
t., ~111 ., U~lara hakiki bir tesir bah. 

i'l('tı tnnni olmıyacaktır. 
ltttır er, rnuvaffakıyet ıhtimallerl. 
t llıak i · •ı.ı<' . çın bir nezaret v~ taras. 
~ır i VUcuda getirmeğc çalışa.. 
' i' u lalya ile Almanyanın kon. 

§ tak etmemek için ileri sür. 
Miihim bir nutu7.: söyliycn Fransız 

Harbiye: Na::ırı Daladyc 

b~manyada neler oluyo!.!. 

~•ttnevra arifesinde 
~rk8nı harbiye 

1 
reisi azledildi 

ktisat Nazırınm da "istifa,, 
bil ~deceği 
~~~ırilmektedir 

•• t 
ttı rt t ~dYosunun dün akşam verdiği 
t~!lt ~t~rc, geçenlerde Frı:ınsayı ziya. 
'~~cl'•ıt crkanıharbiye reisi gene. 
lı ttk~:ıc mülakatlarda bulunan Al. 

~~•lıtıi 1harbiye reisi general Beck 
ı.,. §t r 
'"ııc . 

t tc~cr Alınan erkinıhar1:.ıiye riyase. 
~ aı ~eidenhaııcr tayin edilmiş. 
1~11 o 
~ &tifc ~ciusunun büyük manevrala 

~%ı b~0
1

~11d: bu azil keyf'yeti Alman 
'~· 'c"-b· hır heyecan uvandırmısır. ".lft "C 1 • • 
~ • son derece gizli tutulmak. 

~~lıı. ıo 
t>ii;dtrı: (A.A.) - Havas ajansı mu 

akıarn 
salahiyettar mahafilde 
(Devamı 4 ilncüde J 

l'""~ 
~~ diin bir sünnet 'dil{jiinil esnasında çij1..·erc1c altı J.,'i§inin ehem. 

müş oldukları behane, bazı mülahaza. 
Jar scrdine değer mahiyettedir, zira 
Sovyet Rusyanın elinde İtalyanın mes. 
uliyctini ispat eden delail mevcud ise 
talebi meşru idi. Yalnız bu şikayetin 
ltonfcransm toplanacağı sırada yapıl. -~ 
mnsının muvafık olup olmadığı husu. •ıııı.ıı..-

sunda tereddüt edilebilir. Herhalde iki lcldi.alarına göre gemileri bir 1ta7yan tahtclba1ıiri tarafından batmlmt~ . 
memleket arasındaki hadise, "bir ltal. olan Sovyct denizcileri §Chrimi::dc. (Bıı hıısu.sta1...i ta/sil6.tı dün ya:;. 
yan • Sovyet hadisesi,, olarak kalmış.. m1§tık.) 
tır. Paris, Sovyet notasından malt1. 

matlı olduğu hakkındaki haberi bir kc.. 
re daha tekzib eder. Almanya ile !. 
talya, bunu anlamışlardır, çUnkU Akde • 
nizde emniyet rncselsini Londra komi. 
tesine naklcttirmek tasavvurunda bu. 
1unmaktadrrlar. 

(Devamı 4 ii.tıcU de) 

1fflltltt!Q11ıwtılfll'IN1llnnı_._B1"""'~ 

Türkiye 
Ecnebi 

heykeltraşların 
müstameresl değildir 

Yazan: Nizametlin Nazif 

* Ankaradan gelişi 
güzel mektuplar 

Yazan : Toplu İğne 
- Bugün f inci say/ada -
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B l R KAÇ SATIRLA 

65 yaşına gelen hama
la tekaüdiye mi 
bağlıyacağız? 

Yat iskelesindeki haın.aUarda.n bir kaçmm 
çall§maktan menedildlklertni duyduk; aor. 
duk: 

- Niçin? 
Dediler ld: 
"- Bunlar altmış beşini qkm yqlı adaTU. 

larnıı§ da ondan. 
- Peki §imdi bunlar ne ile Y&§ıyacaklarT 

Belediye kendilerine maa§ mı bağlıyacak; 
narUllceze de bir pavyonmu verecek, yoksa 
tir hayır cemiyeti ··~ oJn1 doldurmuıı· ha. 
mallara mahsus bir bakını evt,, mi açtı? 

- Hayır .. Bunların blçblrl olmıyacak. Yal 
mz bu ada.mla.r çalı§aınıyacakla.r. 65 Y8fm
da bir adamın hamııllık etmesi insanlık ka. 
ldelertne uyamaz. 

Bunun llzerlne muhatabnnıza ıu cevabı 

\'erdik ve ııusturduk: 
- Herhangi bir vatanda§ın muayyen blr 

yaşa gcldlktrn sonra hayatını çalı~arak ka. 
uıımak zahmetinden kurtarılması doğru bir 
harekettir. Yalnız bunun "cemiyet tarafın. 
dıın yapılmı§ bir lutuf., suretinde tezahUrü 
llizımdır; C<'mlyeUn bir eczası gibi değil. 
Başlıbo.şına adamların lş sahalarından ı,:ekJI. 

melcrl §Unun için lBt•nir: 
1 - Gençlerin daha kolaylıkla ve daha 

Ya~:ı adamların l§ sahıılarından çekli. 
iktisadi hayatına taze enerji katmak. 

2 - Yaşlılara. yorulmadan. didinmeden 
yaşamak lmklı.nını vermek, memlekette "iç_ 
llmnt yardım,, gibi bllyllk bir davayı bqar. 
nıak. 

Yoksa hiç kimsenin hiç kimseye; "Sen 
nrtık ihUyarladm. Çaııaamauım., derneğe 

hakkı yoktur. Ne yap11ın bu altrtlII ~ yqı. 
na gelen vatanda§? Aı,:lıktnn mı ölııUn? Kal. 
dı ki esklclı:ın hamal yUkU sırtta tR§ırdı, 

§imdi araba kullanıyor. Y&ni hamallık '•yo.. 
rucu if,. olmaktan çıktı çocuk oyuncağı gibl 

Japon ordusu 
Şanghayda 

Hezimete uğradı 
4000 ölü ve 8000 
yaralı verdiler 

'•' 

Japonl.ar Şanghayı, resimde gt5rül dllğii gibi, za1imanc bombardıman 
ettiler, fa1cat :::avallı sivilleri öldiirmektcn başka bir §eye muvaff a'k 

olamc dı'lcr (l'azısı 4- üncüde) 

Aydın ve Izmlr civarında yapılacak 

Manevralara 
3 kolordumuz 
iştirak edecek 

atırette yaralanmasına sebep olan ~a.:ino... (Y:azıM 4 üncf.iü) J bir ~y oldu. HABER 

lzmlr civarı .müstahkem mevkilerine 
denizden vapdacak bf r taarruza kara 

ve hava kuvvetlerimiz mukabele edecekler 
(Y .a=z.n 6 Hıcıdal J 

.... 



Yü.Hiin muehsi : 

Bu memleket ecnebi 
heykelllraşların 
"Müstamere,, si 

değildir ... 
Yazan: Nizarnettin Nazif 

Dün bir hekeltraş ile öte.den beriden 
konuşuyordum. Bir aralık sordum: 

-Atelyen nerede'!. 
- Bildiğin yerde ... - dedi. • 
- Kimbilir ne güzel şeyler hazırla. 

maktasın 1 - dedim. - Bit gür. gelmek v'! 
yeni eserlerini görmek isterim .. 

Acı acı güldü: 
- Eğer maksadın bu ise beyhude 

zahmet etmiş olursun. İki 3rıldanberi a. 
telyenin semtine uğradığımız yok .• 

- İşte bu tuhaf. Neye? Şaka ediyor. 
sun, tabü .. 

Büyük bir ciddiyetle israr etti : 
- Hayır; şaka etmiyorum. Hakikati 

söylliyonnn. Niçin atelyeye gireyim? 
Neye eser hazırlayayım? Kimin için? .. 
Kendim için mi?. 

- Ne garip geyler söylüyorsun 1 
Memleketin her tarafında büstler, hey. 
keller dı"kiliyor; .ibideler yapılıyor, bil.. 
yük binalara kabartmalar konuyor. tki 
günde bir müsabakalar tertip edildiği. 
ni itidiyoruz. Jüriler tefekkül ediyor .. 
Sonra, sen kalkmışsın "kimin için eser 
yapayım? Kendim için mi?.,. diye söy. 
lenip duruyorsun? Bana kalırsa senin 
san'atın bugün memleketimizden daha 
iyi bir pazar bulamaz ..• 

- ~aaa.. Bak şim<ii anlaşabiliriz. 
Eveeet haklısın .. Heykeltra~lılc için bu. 
gün bizim memleketten iyi pazar bul. 
mak mümkün değildir. 'Amma bu sözü. 
me iyi dikkat et. Pazar derken "econo. 
mie politique,, deki manayı kastediyo .. 
"Um. Yani açık kapı ... Anladın mı? E • 

ğer ,eser yabancı bir memleketin mahsu. 
lü olursa bu açtk kapı.dan içeriye girer, 
itibar görür, "şaheser,, olduğu söyle • 
nir,, beğenilir ve herhangi bir şehrin 

en şerefli meydanında yer bulabilir. 
Heykel ve lblde işlerinde san'atkarın 

8 

cebindeki pasaport bir nevi ''menşe p. 
hadctnamesi,, halini aldı. Boyuna hey. 
kel ve abide idhal etmekle meıgulüz. 

O senin müsabaka adını verdiğin 

şeyler adeta "bizimkiler de aç kalma. 
sm., gibilerden yapılıyor. Çalışıyorsun, 
kafa yoruyonıun, binnbir heyecan için. 
de gUnlerce çırpınıyorsun . Gönderdiğin 
maketin jüriden göreceği iltifatı bekli. 
yonun, ''ah eserim beğenilr.e de, bile. 
ğimin yonttuğu bir taşı da ben memle. 
ketimin bir köşesine dikebilsem,, diye 
hülya kuruyorsun. Ne oluyor, sonunda 
biliyor musun?. 

YüzU kıpkırmızı kesilmişti... GtizlerL 
ni bana dikertk cevap bekler gibi bir an 
c:lurdu. Sonra onurundan vurulmuı bir 
aan'atkir azabiyle boğuk boğuk, ideta 
inli yerele ili ve etti: 

- Eseriniz beğeniliyor.. Birinciliği 

kazandığınız ilin ediliyor. İkramiye alı. 
yonıunuz. Fakat eseriniz yaptırılmıyor. 
''Acaba neye vazgeçtiler? Besbelli biit. 
çelerinde tahsiut yok .. diye kendi ken. 

dinizi teselli ediyorsunuz.,, Fakat bir de 
bakıyorsunuz ki günün birinde müsa.. 
bakayı açan vilayet bu işi "bir başka,, • 
sına ''ihale,, edivermiş .. Hayretten dona 
kalıyorsunuz .. Sadaka almış gibi olu. 

yonıunuz. Kendinizden utanıyorsunuz .. 
Bu ''bir başka,. sının hangi '1ahi olabile. 

ceğini tahkike lüzum yoktur. Zira onun 
mutlaka ve ancak bir yabancı aan'atkir, 
olabileceğin. artık öğrenmişsinizdir. 

Bizim memlekette heykeltraş dendi 
mi, akla biz gelmiyoruz. Bizim san'atı. 
mıza inanmıyorlar mı, ne? .. 
Dostumdan aynlınca düşündüm: 
"Bu her halde benimle ciddi konuş. 

tu. Ne derin bir yeis, azap içinde ol. 
d-ığu belli. San'atkarlarımızı bedbin et. 
ır.ekte haklı nuyrz? Acaba ecnebi çe. 
ki~lcre ve dökümlere avuç dolusu para 
vcrcrEk "liktirdiğimiz eserler Türk hey 
J:e!tra§mr hor gömıeğe bizi mezun kr. 
lab!lir mi? Faraza şu Krripel miydi, ney 
Ci .• Sa.rayburnuna dikilen abide ile o. 
nun ve Taksim n1eydanrnd:ki garip 
kibrft kı:tusu ile de :ıinyor Kı:ınonika ad 
lı bir ftalyarı.rn notunu vermiş bulun. 
mıyo: muyu%? Sa:-ayl.ıumundaki hey. 
keli tenkit etmek ve bize bunu eser diye 

sunan adamı heykel ve abide alem:ndcn 
tardedebilmck için, Atatürkıi yürürken 
ve dururken şöyle bir görmüş olmak, 
hatta herhangi bir fotoğrahna göz at. 
mak kafidir. 

Atatürk kadar endam: ve hareketleri 
mevzun, ahenkli. ölçülü ve estetik az 
erkek vardır. ''lmmortel., Atatürkü, 
tenasübünü tamamiyle ihmal ederek, 
ona kendisinin hatlarına tamamiyle ya. 
bancı bir vücut vererek, Atatürkü zarif, 
kibar "race,, tab'ma hiç uymıyan ve 
hatta kendisine tamamile yabancı olan 
bir tavırda gelecek nesillere takdim et. 
mek, yalnız hataların, ihmallerin bü.. 
yüğü değildir; bu ayni zamanda 
san'atkar ruhu taşımamanın, heykel. 
tra§ değil taş ustası bile olamama. 
nın, '"Esthete,, bir ruhtan tamamiyle 
mahrum bulunmanın itiraz kabul et. 
mez bir delilidir de .. Bu mu o büyük 
ve kudretli yabancı san'atkar? Yoksa 
iki yanındaki susuz yataklarla, sabık 
Almanya imparatoru Vilhelmin Sultan. 
ahmetteki çe§meıinden daha zevksiz 
bir rokoko çeşmeye benziyen Taksim 
abidesinin halikr ve dahi Karıonika mı? 
Büyük bir muhayyilesizlikle tasarlan • 
mış olan ve muazzam bir muvaffakr. 
yetsizlikle başarıldığı görülen heykel 
grupu ile insana eski çeyizlik konsol 
saatlerini hatırlatan bu ahi.de bereket ki 
her asaletten mahrum ,tarihi ve monu. 
mental tek eserin bulunmadığı bir yer. 
dedir. Ya onu Sultanahmet meydanına 
veya Beyazıda dikivermiş olsaydık .. 
İstanbul §ehrinde Türkün ı:n azametli 
devrinin mümessili olmak gibi bir şere. 
fi balwz olarak taşıyan bu ~üzcllikten 
mahrum eser, etrafını saran ıaheserle. 
rin ihtişamı arasın.da kimin gözüne sar. 
pardı?. 

Harbiye mektebi kapısındaki Türk e. 
serine benzer bir eseri Kanonika ve 
Kıripel'den nasıl bekliyebiliriz?. 

Manevra günlerinde Trakya umum 
müfettişi muhterem general Dirik'in 
nazik ve 1\ıtufkar daveti üzerine gittiği. 
mi.z Edirnede bir küçük parka konmuş 
Atatürk heykelini gören bütün gazete. 
ciler, bunun iki yabancıya yaptırılıp 

İstanbula dikilmiş iki eserden çok güzel 
olduğunda ittifak etmişlerdi. 

Gene manevra günlerinde, V climeşe 
adlı bir köyde, bir mermer kaide üze • 
rine <>turtulmuş bir büstten ibaret bir 
abide gördük ki, billah Taksim abide. 
sin.den muhteıemdi; güezldi. Güzeldi 
ve buna bide adı verilebilirdi. 
Belki görünüıü{lde bir köylü te. 
vazuu ve bir köylü saffeti var. 
dı. Fakat konuıuyordu. •'Ben §Öyle bir 
devrin ifadesiyim.. Benim bu toprak 
üstüne dikildiğim gün Türk milleti, ta. 
rihinin ıöyle bir merha?csin.deydi.,, di. 
yebiliyordu. 

tıte bir eserin yerli san'atkar elin • 
den çıkıtı ilt yabancı san'atkar elinden 
çıkıp arasındaki fark .. 

Biri dilsizdir diğeri dilli.. Biri konu. 
şur, diğeri konuşmaz .. 
Konuşamaz. Zira yaratan adam böy. 

le bir kudrete sahip geğildir ki esere, 
böyle bir kudret verebilsin. Yabancı 

san'atkarın sırf ticari bir hızla tahrik 
edilen muayyilesi bizim milli işimiz 

de bir fotoğraf plakı gibi duygusuzdur. 
O ancak bizim verdiğimiz buudları ça. 
tarak eserini yapmış ve biz!m verdiği. 
miz boyalan sürerek bu eseri manalı 
ve ifadeli bir şekle soktuğunu sanmı~
tır. 

Eserinin tekevvününe sebep olan ha. 
<liselerin tabiatiyle cahilidir. Böyle bir 
kafaya. böyle duygusuz bir san'ata, 
böyle sarraf ve bakkal bir san'atkara bir 
milletin zevki. şiiri, bedii iltizam sure. 
tile verilir mi?. 

• • • 
Türk heykeltıraşa hakkı olan guru. 

ru iade edelim. 
Türk şeh:rleri zevksi:? eserlerin 

meşheri ve Türkiy: ecnebi heykeltra~
ların müstameresi değik!i:-. 

Nizamettirı NAZiF 

Kedi diyip de 
geçmeyiniz ! 

Yazan: 1oplu iğne 
Kardeşim Mehmet Selim'e -

lstanbulda ilk defa köpeklerin top. 
!anmasına k:ılkışıldığ! zaman, ona 
karşı koyan bir kalem sahibi çıkmış 
mı, çıkmamış mıydı, iyice bilemiyo
rum. Fakat iyice b'Jiyorum ki ayni a
kıbet pisipisilerin ba.'3ına gelince siz. 
pervasız bir şövalyenin kılıca sarılışı 
gibi kaleme sanldınız. Sizi kedileri 
müdafaa eden yazılarınızda Hiımid'in 
"Eşber" ine benzettim: 

Fikret, bu muhatabın olan mcrd. 
Üç yUz bin Ad~ya kartı bir !erd. 
Sense o gUruh lle beraber, 
Yalnız bana kar§t hasmı ekbcr! 

diyorsunuz gibi geldi bana. Siz 
yazdınız: kararı verenler de dedikleri. 
ni yaptılar. Ondan sonra siı.c düşen 

Kadir, fakat iktidarı meslOb, 
Galib sa)'ılır bu yolda mağlfıbl 

demekti. Bilmem, bunu dediniz mi, de. 
mediniz mi? 

.. Kurun" da kediler hakkında yazdı. 
ğınız bir yazıda bizim kanunlarımız.. 
da, Avrupa kanunlarında bütlin hay. 
vanlarr ve bu arada kedileri koruyan 
maddeleri, adliye ve hukuk ile olan es. 
ki ülfetinire yakı~ır bir belagatle ele 
almıştınız. O yazıdan sonra, ne dersi. 
niz, bana da kedilerin enternasyonal 
durumunu ve yabancı memleketlerde 
ne tilrlü hürmet ve itibar gördükte. 
rini incelemek merakı geldi: sayfalar 
çevirdim: satırlar gözden geçirdim. 

lngiliz G. Patrick Thompson'un 
''Hazine layihası" nı, Amerikalı M. 
Joscph'in "Kedi cemaati" adlı yazısını 
okudum. Topladığım malumat, sizin 
için de, benim için de, hatta bütün tur. 
fanda nevindendir. Bu malümatr hu. 
susi bir mektupla. size gönderebilir. 
dim. Fakat buna gönlüm razı olmadı. 

Zavallı kedileri kalemiyle müdafaa et.. 
miş biricik Türk gazetecisi olduğunuz 
için bu açık mektubu yazıyorum. Siz 
okw·ken başkaları da okurlar ve yer. 
yüzünde "Kedi meselesi,, diye enler. 
rıasyonal bir mesele bulunduğunu an. 
larlar. 

~ . ~ 
"Ruf us" isminde kum renginde bü. 

yük bir kedi vardır ki, İngiliz hazine
sinde fareleri takib etmek için resmen 

memurdur. Bu an'ane, Kral Sekizinci 
Hanri'nin maliye nazırı olan Kardinal 
Wosley zamanından kalmadır. Wosley 
daima kedi besledi. 

G. Patrick Thompson'un ''Hazine 
layihası" na göre bugUnkü günde ha. 
zine hizmetinde bulunan Rufus, "alt. 
mışıncı Rufus" tur. Bu kedi, her ne. 
kadar hazinenin içinde doğmamışsa 
da oraya iyiden iyiye alışmış ve yer. 
le§mi§tir. 

Bu hazinede avcı b;r kedinin rüya. 
sında geçirebileceği bütün şikarlar bu. 
lunur. Şurada burada farelerin tıkır. 
tısı, kemirişleri duyulmaktadır. 

Bu Rufus'un günde iki penni maa§ı 
vardır. Bu para, mebusların tasdikına 
uğrar. Devlet hazinesinden para alan 
herkes için olduğu gibi bu kedinin ma. 
aşı için de bordrolar yapılır. 

Yalnız günde iki penni, Rtıfus'un 

harpten evvelki ihtiyaçlarına kafi ge. 
lirdi. Harpten sonra hayat pahalılaş. 
mış. herkesin maaşına zamlar yapıl. 
mıştır. Bu ııebeple. Rufus'un gündc!L 
ğine de 1930 senesinde parlamento ka. 
rariyle bir pcnni daha ilave edilmiş 
bulunuyor. 

Rufus, yeryüzünde devlet hizmetin.. 
de kullanılan ve resmen maa~ alan bir 
çok kc:iilerclen bir tanesidir. İngiltere. 
de kışlalarda, rıhtım idarelerinde, ya.. 
zıhanelerde, mağazalarda, mü1.elerde, 
fabrikalarda gedikli oturan kediler 
vardır. 

Birleşik Amerika Devletinin son 
bütçelerinde poetahanelerde kullanıla.. 
cak kedilerin tahsisatı kabul edilmiş.. 
tir. 

Fransız milli matbaasında da kağıt
ların kemirilmekten korunması için 
bir sürü kediler bulundW'Ulur. 

Viyanada da birçok "memur kedi. 
!er vardır; bu kediler, masrafı devlet 
tarafından ödenmek suretiyle tarla 
farelerin'n veba salgını getirmelerine 
karşı kullanılır. 

Hindistanda sık sık kolera vukuatı 
çıkar. Statistikler, fazla kedi besliyen 
Hind köylerinde kolera vukuatının gö. 
riilmediğini kaydetmektedir. 

Memleketlerinde veba hastalığının 

kökünü kazımak için işe girişmış olan 
. Japonların aldıkları ilk tedbirlerden 

birisi, Amerikadan bir gemi dolusu 
kedi ithal etmek olmuştur. 

"Hong Kong" da her evde bir kedi 
bulundurulması mecburidir. Daha bü. 
yük evlerdeyse iiç, dört ked i bulundu. 
rulur .. , 

Azizim Selim, "Uyanış" da imzanı. · 
zın yerine kara bir kedi resmi koydur. 
manız, "Kurun" da son zamanlarda 

kedileri müdafaa için kuvvetli yazılar 
yazmanız, ve nihayet her gün yaka. 
nızda bir kedi rozeti ta.sımanız dola. 

yısiyle, belki, size bıyık altından gü. 
lenler olmuştur. Bütün bu muhalifler, 
bakalım, yukarki satırları okuduktan 
sonra karşınızda dize gelip: 

- Biz ettik, sen etme! diyecekler 
mi? 

Toı>hı 1ğne 

9 EylOI 
bayranıı 
Dün ızmirde 

kutlul andı 
1zınir, 10 (Hususi) - Güzel İzmiri. 

miziı\ fi.~ulyşu mi~pscbctiylc. dül\, 
öğleden evvel şehitler abidesinde ya. 

pılan merasim ve ordunun §'ehrc giri
§ini müteakip kışlaya bayrak çekili -

şinden sonra öğleden sonraki ihtifal 
alayına misafir heyetler, mızıkalar, 

zeybekler, spor teşkilatı iştirak etli -
ler. Alay, Basmahaneden kalkarak 
çarşıyı dolaştı. Atatürk heykeline giL 
ti. Muallim Asını İsmet bir nutuk 
söyledi. Gece denizde, karada fener a.. 
layları ve halk eğlenceleri tertib edil. 
di. 

Ihtil astan maznun 

Bir noterin 
avukatı 

Adliyeye de suç payı 
çıkarmak istedi 

İhtilas ve sahtekarlıktan maznun Bey 
oğlu birinci noteri Salahaddinin duru§. 
maama dün de devam edilmiştir. 

Dünkü duruşmada evveli, müd. 
deiumumi iddianamesini okuyarak su. 

çu sabit görmüş ve Salahaddinin teczi .. 
yesini istemiştir. 

Bundan sonra noter Salahaddinin a. 

vukatı müqafasına baştam_ı1 ve şu fCl • 
yanı dikkat sözleri söylemiştir: 

''- Müvekkilimin suçu, ihtilas ve 
sahtekarlık serçevesi dahilinde mütalea 

edilemez. Olsa olsa, noterler kanuaun 
hükmü mahsusu mucibince, 50 liradan 
200 liraya kadar para cezasiyle ceza • 
landırılabilir. Binaenaleyh. ihtilas ve 
sahtekarlıktan beraetini isterim. 

Müvekkilim eğer bu suçu iılemişse, 
iddia makamile adliye müfettişi de bun 

dan mesuldUr. Çünkü, noterliklerin her 
sene tcfti§i icap eder. 

Bu teftiı yapıldıysa, suç neden o za. 
man meydana çıkarılmadı? Suç meyda. 

na çıkmadıfına göre, deme..lc ki. tefti§ 
yapılmanuttır. Dediğim gib~ müvekki. 
limin au_su sahtekarlık ve ihtilas değil. 
dir, beraetini isterim.,, 

Müddeiumumi, bu mütaleaya, ihtilaam 
adliye milfettiılerinin yaptıkları 'tefti§. 
ler neticesinde meydana çıkarıldığı ce. 
vabını vermiıtir. S&lihittin hakkında ka 
rar verilmesi iiçn muhakeme baıka gü. j 
ne bırakılmıştır ,. 

w 

değil mi'! 
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\aDQatçe !}(uza 

~h~eaıru=lYJ~ aaD 

~~ a:ı yazılıyor : 
hlııltk bıgadan otomobille şehrimize 
l~ıı~ o!a? .ve seyyar tulüat kumpan 
~~.ı n h:rınde oynayan Muzaffer 

"llC b' 
~tıı.ı· ıt (tiyatrocu kız) kıtsabanın 
~ıt.ıı ı~:: Puau kuran üç arkada, tara 
~~ k• Kıtta çağırta ve dayak atıla, 

'~Ye. k~çınlmıştır. Bu küstahlar, 
' ç r'.cın emellerine alet etmekle 
"' ·~u .. -tf · •· • d k' d' ı· ·•tı da "-<U cnn uzcrın e ; ye ı ı-

l' ta ıılnuşt:ırdır. 
t • 'ta;totu kız! Tuluatçı.. Bunların 

ttc ,_ınış ınemJeket parçalannda ne 
ıtUlt · tor Ut ve zevk yayıcısı olduğunu 

0 ınusunuz? Ben. gördüm. biliyo-
nlar ''1" k .. l<ita • 0 u asabalara neş<' getırır-

tcııı p okumayanlara ve ömürlerin-
. a1a 
1trc narnına hiçbir §CY seyretme-

İ'İllt ·lt;eı.cv zübde halinde bile olsa, 
~de b~&ıklerin mevzularını hulasa 

ı•a· · Uıı a 1rırlP.r. Bir melodram baro-
p zi~zından bir alllak cümlesi söy
llıab·t"lere perçinlerler. Kadınm 

~ ~ 

Eminöııü • Balıkhane arasuıda]..~ sahil böy1o Tcarmaktınşık berbat bir çöpWk 1ıalindoJir ... 

lstanbul konuşuyor! 
t ortası eceğ:ni, saçı başı a;ık kalaba
~ıa;nda göı ünebileceğini birçok de 

Ctd' ' onların misallerinden öğren
ir n .. 

\!c~ eıım propagandası piyesle-
Eminönü sabi.ileri pislik içinde 

c Çatma dekorlarla, onlar oy-

&lıııa 
~~l1ı1t~Ukabit tu\üatçılar. me:şakkatli 
it} İdar:ıtda aç kalırlar, ekseriya ma
~tdaıı erden güçlük görür'ler. çalış
)İp 

8 
fGOnra borc;lanru ',)' le ö:ieye

~'l'~I: alet çekerle-r, ve işte böyle 
~t llıcıı te de uğrarlar. Bütlin bunlara 

'Yu d . doıa r un •er yanını mısyoner 
\ t lırtlar. Başk;ı iş bulabilecekleri 

~tçlll; tncslck aşkile tiyatroculuktan 
~tııııc~Cnler. içlerinde pek çoktur. 
bt Cttck' . 1 tzdc • seyyar tıyatrocu an 
t OııJarn bariz bir şekilde himaye ede

k, ~ lllahallatta da itibar kazan-
• ~"aıııı:lcliktc, halkın nazarında da 

"l-ısa rı, tecavüz edilmemesi lazım 
1 ttlrn~lar seviyesine çıkarmak za-

1§f r, 

<va-Nu' ~~ 
,tiqf cemiyet-
1~ııı,1 l'lle mu rla rı 

lertnin cezasını 
~'c Sekecek ler 
~ dıye •• 
~~le~ .ıkı aydanbcri elan sıhhi 
~ ~~ nı yaptırmayıp c.üzdan al. 

Ilı: ~ıı İt' rnuayeneyl! tabi esnafa ay 
ttlt ~· :t'altıbarcn ceza kesmeğc başla • 

t -tltdi at hu esnada bazı esnaf ge. 
>t ~~at ~Ye gerek Ticarı:t Odasına 
~~l'ılıc~ .. erek kendilerinin muayene. 
~ ~le ın·~zere Esnaf Cemiyetlerine 
t~~-~tnıllracaat ettiklerini, fakat ce. 
~ ~tı Urlarının ihmali yüzünden 
ı,1 lctdj "aktiyel alamadıklarını iddia 
tı.:..0da.ı r~ l3u 'r.lziyet karşısında Tica. 
"fi) ıs;at .. 
\> ttiııcı ı bir karar vermek mec • 
. Cııi ~: kaırnıştır. 
• tıııaı._ara göre sıhhi muayeneye 
>' "ln .. 

~.}ttleriıı C:Uz.danlarını almak üzere 
... ~111_ c tn" 

1 '"'ltın uracaat ettikleri halde 
\,; ~t'l\ııı ~alarnıyan ve cemiyet me. 

. ~liltın~thangi bir ihmali yüzün. 
Ilı ların a belediyece takibatta bu 
~11

11 tla.r, 11a Cezaları alakadar cemiyet 
~~ ltıcnılt 

1
tazrnin ettirilecektir • 

V tta bu; ar hakkınrla Oda. ayrıca 
~ Unacaktır . 

l>u" t -----
~ arJfelerlnd e 
A ~' tıle\'l)t ~ d 11 at 

~'t:ıdt! lad~ ~eçtiğindcn vapur ta. 
."li l!.~i:ve c ılat yapılmaktadır. Şir. 
~1~t 24 Utnartesi, ve pazar gün • 

""tı de :SO - zd _ _ 
~\ l>oııtaı ı;a an aşagı dogru 

~ ~ at-1 la arı kaldırmıştır. Boğa _ 
bf~~1 '8ıııda rarında V~niköy ile Bey. , 
~\~ ~e . Yapılan araba vapuru 
~ıl'. ~alnız pazar gUnleri yapı. 
~~)'da 

"' lth. ' Adalar d y ·· .. ,. · ""<tl'apı arasına oru .. a. 
~\ 1 an seferleri lağvetmiş_ 

~"I .... 
·•ıla!:G 

~~ "" Delecek lngl iz 
~~~ııda 13 ebusıarı 
• 'afiıi aşvekilimiz İs'Tlet İnönü 
ı..c.rlllt! olarak İn ·ı· 1 . : 'it en .1.. gı ız ame e partısı 

ı.. t •ıort b 1 
ı "ll'-r • nıe us stanbula ge. 
~~~~ itler• 
~ ~\.. lÇin ~u .. k 

t'~ -.ıdır } u adada köşk ha. 
Ctckleti · Misafirlerin Ankaraya 

haber verilmektedri. 

''Evkaf hududu kaybolmasın!,, diye yolun ortasına 
dikilen parmaklık derhal kaldırılmalıdır 

V a;ğa ını : Haberci 
Ne zaman §ehrin pisliğin.den, sokak • 

lann bakımsızlığından yolların bo. 
zukluğundan bahsedils-: belediyenin şu 
cevabı ile karşılaşınz:: 

- Ne yapalım, bütçe meselesi, tah • 
sisat meselesi! Para meselesi.. 

Biz: de sebepleri umumi şekilde ka. 
bul ediyoruz .. 

Hakikaten bir şehrin imarı paraya 
mütevakkıftır. Fakat muhterem okuyu 
cularım: şu resimlere bakarak, yazdık. 
}arımızı okuyarak ve hatta zahmet ol. 
mazsa köprüden geçerken şu mahut 
yere, köprü üstün.den bir göz atarak 
siz hüküm veriniz .. Eminim ki siz de 
benim gibi ayni neticeye vasıl olacak • 
sınız ... 

- Evet, belediye denilen müessese 
bu semte hiç uğramamış, diyeceksiniz .• 
Çünkü başka türlü düşü'iımeğc imkan 
yok. 

Şimdiye kadar bu sütunda yaptığım 
röportajlarla şehrin muhtelif semtleri • 
nin vaziyetini ve halkın arzularını tes. 
bit etmiştim. Meğer en evvel, ve en 
göze batan şeyin ben bile farkına var. 
mamışım. 

Eminönünde Bebek tramvaylarının 
··ırduğu tava.kkuf mahallinin biraz ile

risindeki mahallebici dükkanının köşe. 
sini döner dönmez müthiş bir kar~aşa. 
lık ile karşılo.şırsınız. O daracık yolda 
neler bulunmaz ki aksi istikametlerde 
karşıla~an yük arabaları, bir tarafa yat. 
mış kamyonun arasından kendilerin:: 
çıkar yol arayan yolcular, seyyar sat! • 
cılar, salapuryaya eşya taşıyan hamal. 
lar ve ilah ilah ... 

Bütün bunlar bir noktaya gelince 
burada fena halde b·ribirlerine !"İrivo :. 

lar: 
- Varda .. 
- Destur .. 
- Hey arabacı .. 
- Hamal geri git. .. 

- Hişt bana bak, üzümcü al ıleri .. 
Ve bu gürültülere sıra bekliyen san. 

dalcıların ve seyyar satşıcıların sesleri 
karışıyor. 

- Haydi karşıya, karşıya .. 
- Hay çavuş, hay .. 
- Balığa gel, balığa gel, aıcak sıcak. 
- Çay şekeri bu be, hey anam hey ... 

~ ~-----~ 
~----

-. 
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faza iç'ı 

' · rliyc arasındaki bir i1ıtil cif yiizihıdcn .• ov1:a.f hududımtı mtlha. 
;ı dar otan yolım orfası 11.rı 11öylc bir parmaklık çc1dlnıi.ş, 

burası biısbiifii.n geçilme: bir hale 7<onnıııştur 

- Haniya peynir ekmek, hazır ye. 
mek .. 

Bir taraftan bunları seyrederken o 
daracık Sırat gcsidinin birdenbire te"l. 
halaştrğını gören arka.daş kolumdan 
çekti ... Haydi çabuk ol. şu araba yolu 
kapatmadan şuradan geçelim, dedi ·;e 

beni hızla demir bir parmaklığın ddr 
geçidinden geçirdi .Bı.: daracık yolda bu 
parmaklığa mana veremediğim için ta. 

accüple bakarken ihtiyar bir sandalcı 
bu merakımı tatmin etti: 

- Ha, bu demir parmakluğa mı ,aş. 
tun, ha bu evkahn hudududur da.. Ha 
burası bele.diyenindir, ha burası da l'v. 

kafın dır. Hududu kaybolmasın diyl! 
yapmıştır. 

Doğrusu bu inanılmaz bir şeydi .. E. 
ğer ihtiyar denizcinin dediği doğr.ı 

ise manasızlık bu kadar olur .. Yok hı.: 

demir parmaklık şaye•. arabaların geç. 
mesine mani olmak için yapılmış i,;e 

rak ederseniz; gidiniz de gözünüzle gö 
rünüz .. Burada seyrüseferi tanzim için 
muhakkak ki bir memur az, gelir. Ve 
öyle tahmin ediyorum ki sigorta şirk.~t. 
}eri, müşterilerinin buradan geçei:ek • 
lcrini bilseler kat'iyyen sigorta etmez. 

lerl 
Parmaklığın yaruba9ında bir sandal. 

sanki parmaklığın yaptığı .işi tamamla • 
ması için boylu boyunca karaya seki!. 
miş yatıyor .. Burada iki üç kahve ve bir 
kaç aşçı dükkanı var.. Kahveciled11 
yolun önüne kadar sıraladrkları m.13a 
ve sandalyelere halk oturmuş, üç 
dört metre Berisinde, denizde ve kaı:d. 
da, biribirine karışan binbi çeşit mil • 
zahrafatın tahammül edilmez kokusu • 
na ehemmiyet vermeden rahat ra.lıat 
kahvesini içiyor, tavlasını oynuyor .. 

Seyyar satıcılar da işte bu tarif etti -
ğimiz mezbelede hararetle malların. 

satıyorlar . 
Deniz kenarında nel<'r göremezsin:~ 

ki, kokmuş balıklar, çürük yumur~a. 

tar. pıhtılaşmış ekşi ekşi kokan karpuz. 
lar ... Kavun kabukları, çürük domate!. 
ler, her çeşit meyva, kamyon şasisi, 

salapurya döküntüleri, kırık dökü~, 

yamrı yumru, iskele iskeletleri, bunlaı a 
iskele değil, iskele mezarlığı demek da.. 
ha doğru olur . 

Çamur ve taş yığını, ve daha neler 
de, neler .. Eğer maydanozlu köfte ~ 
)er isterseniz, o da mevcut, hem de gö. 
zünüzün önünde sıcak sıcak pişiyor ... 

Ostü ı tamamen pas tutmuş. seyyar 
bir saç ocakta, düzünelerle uzun kö!. 
teler pişiyordu. 

Endnöniilıiitı p~ sahilinde 'f)eynir, ekmek, 7•avım ve wlmm satışı 

Tanesi kırk paradan verilen bu köf. 
teler öyle bir iltifat görüyorlardı ki, 
önüne. pis ve yırtık b!r önlük takm•ş 
olan köfteci, mal yetiştiremiyordu. El. 
l('rine ellişer dirhem ekmek almış bir 
alay perişan kıya(etli insan, sabırsız. 
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KURUN' da 

MUnlr Nurettlne cevap 
tmza.ıııı: olmaıırna rağmen füllQbundan ve 

ehliyetle dokunduktı me\·zudan, Hakkı Su. 
im Ge7glnln 3·nzdığı anla~ılan bir makalede, 
i\fünlr 1"ureddlne ~ayıuu dlkl•at bir ce\·ap 
\ crllmektedlr. 

Esııa ,meM"le, ciddi musikiyi \·e muslkJşl. 

nnsı, itki t~Ucn mc~ bnnelerden kurtarmak. 
tır. Hakkı Süha dl~or ki: 

timi musiki ile halk musikisinin ayrı ayrı 
~eyler olduğunu kimse inkfır etmemiştir. BI. 
tinin yeri konservatuvardır; öteki rastgele 
l•cr yerde görUnUr. Fakat bu gerı;ek ve sev. 
~ili sanatkAnn bu hUkme alt bilip söylemedi. 
ği ba.§ka ve çok esaslı bir nokta daha var .. 
Bünyeleri, yerleri ayn ayrı olan iki musiki. 
nln şahsiyetleri de ayndır. Bir Kazalı, blr 
Tibo, bir Krayser, bir Karuzoya, sarhO§ları 
\<adeh tokuşturdukları, sıyınk kahkahıı.le.rm 
~ınladığı, meze tabaklannm tmgıradığı bir 
~·erde çalp söylemeleri tekli! bile edilemez. 

Ne aaldıyayım, bana ilk yazımı yazdıran 
böyle bir aana.tkAmnızın, böyle bir bahçede 
>.ı~ra.dığı böyle bir haroketU. O, bUyUk aa. 
natkAr gerçekten pek gUzel bir eda ile "aL 
<inn hayaU perçemin .. ,. hUzza.m beıteyl okur 
\:en, etrattakl .arho§ ve hayasız gürWtüden 
~ aerln, rUzgArlı bahçede ben, utancımdan 

terlemtıUın. J.iUnlr, bu besteyi o tallliz aa.. 
.u11.tkArı pek 1yl tanır. 

Hayatta inanı§la fglcyl§ arumda ayrılık.. 
7ar olablllrmlJ. Meselll. bir muharrir de inan. 
madığI bir mevzuu yaz&mıl§. Ben, bunlardan 
11eğilfın, ve böyle bir feyl de ne anlar, ne de 
mazur görUrUm. İstediğimi s5yliyemed1m mi, 
auııınaamı da bllmez değilim a!. 

"İhtiyacı ise en yakından tanıyanlarda.. 

nım. Fakat cvvclco de söylediğim gibi, bir 
sanatk!rın ihUyaç yüzUnden en 8.§&ğılık i§. 
!erde çalı§masmı asla kUçUl~llk saymam. 
Fıikat bu ihtiyaca sanatı köle yapmasını da 
hiçbir •;akit alkı§lıyamam. 

Bir çoklan bu duyuaumu anlamasalar bile, 
Münir Nureddinln kuvveUe ve en derin bir 
husa.siyeUe sezeceğini umuyorum. ÇünkU bu 
fJte herhalde o, benden daha yaralıdır. 

Sonra acaba, "lhUyaç,, aözUnUn sınırlan 
nelerdir? Öyle sanırım kl, dünyada bunun 
kadar çapraşık, çok manalı, p.hs&, zamana, 
yere göre değl§lr ba§ka bir söz yoktur. BI. 
11nde zeytin oekllne bUrUnen ihtiyacı, bir 
i:ıaıkası Oral havyan diye anlıyor. 

Ben tramvaya muhtacnn, ötekJ otomobile. 
Daha öteklnde ise bu otomobil, daha lUkı 

markalı bir arabaya mesela. bir Rolaa, da.. 
yanıyor. Ben, bir sanatkAra bunların hlçbl. 
rlnl çok görmem. 1' .. ~t ııamı.U yalnız sanat 
olmalıdır. Kazanç çukurunda bir merdiven 
c!eğll. 

Dchıı.sınm pot88llldıı. Jll§lp eriyen ııanatk!r, 
ihUyacı ipek, clmu ve tekerlekle Biçemez.. 
Zannebnlyorum,kl MUnir NurctUn de bu nok 
taıard& benden ayn dU§ilnsün. Son Postada.. 
k1 ya::ılarmı kendi yaraamıı. inslyakmm ha. 
:- .ı :iığı bir sargı gibi görUyorum. 

TAN' da 

Suriye efklrı ve Türkiye 
Öırn"r Rl7.a Dofnıl eehriml70 g-elmlıı bulu. 

nan Surl~ell baı.ı ımısanrın konu,mu,. Sıırt. 
)t'lUertn TUrloye hakkında dUııllndUklednl 
'e l<l'ndllerlne v<'rdlfl cf'vapları naklediyor: 

Yakın zamana kadar muhali! ve menfi pro 
pagandanın en kuvvetli iddtur, Suriyeli mL 
sa!lrlerfmize g6re, hcnllz Surlyenln doğmak. 
tr olduğu sırada Hatay meseleıı1nin ortaya 
çıkmuı ve bunun yeni doğan devleU !det& 
6ldürccek mahiyeti almasıdır. 

Bu muhataplarımıza açıkça anlattık: 

- Yeni bir devletin en bellib&.§lı va.ııfı hu. 
dut sahibi olmasıdır. Hududu olmryan ve 
h:dudunda emniyet hükUm BUrmJyen devlet. 
devlet sayılınru:. Halbuki Türkiye Hatay me 

selesi vo bu mcsclcnln halll Ue Surlyenln hu. 
dut sahlbl olmasını temln etml§, yani Sur!. 

yenin devlet olması vo bu devleti taayyUn et 
mcsl için elinden geleni yapmtgtır. Bunu in. 
kAra vcyR tevile yer var mı? 

Muhataplarımız, hududun tayini ne demek 
olduğunu, ve hudut cınnlyeUnln mahlyeUnt 

henUz anhyamıyacak derecede tecrUbeıılz. 

olduktan için bu noktayı uzun uzadıya izah 

ctUk ve neticede onların da samimiyetle k&. 
naat hasıl etUklcrlnl g6rdUk. 

Bu nokta Uz.erinde durmak, anlagılan. ga.. 
zctelerfmlzln en mUhlm vaz.l!elerlnden biri 
olacaktır. Gerçi biz bu noktaya yüzlerce kere 
temas etml§ ve onu izah için ellmlzden gele. 
t;l yapmış bulunuyoruz, fakat son mU!Akatıa. 
rımız bunun henüz IAyıkile anlaşılmadığını 
gösterm!~tlr. 

Halbuki anladığımıza göre, bu noktanın 
tavazzuhu tkl memleket arasındaki münase. 
betlerin tayinine ve tebeJIUrUne çok yardım 
edecektir. 

lıkla sıra bekliyorlar, köfteci de, yan 
pi~miş, yan çiğ köfteleri, ortasından 
yanlan ekmeklerin arasına koyuveriyor 

du. 
Daha ötede bir lokumcu görünUyor. 

du. Ufak bir tepsinin üzerine parmak 
uzunluğunda 30 -40 lokum dizmiJ, 

her lokumun 'Üzerine de bir kürdan 
saplamış, ve tepsinin yarısına da temi~ 
bir tülbent örtmüş, müşteri bekliyor. 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
.HABERCi 
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(Baş tarafı 1 incide) 
Bugün Milletler Cemiyeti Konseyi 

ve pazartesi günü mezkür cemiyet a.. 
sambleııi, İspanyanın Akdenizdeki tor. 
pillemeler dolayısiyle İtalya aleyhin -
de vaki §iki.yetine muttali olacaklar
dır. Milletler cemiyeti mukavelesinin 
almacak kararlarda ittifak bulunması 
nı istiyen on birinci maddeei tatbik o. 
lunacaktrr. 

Çinin bu içtima devresinde Japon 
taarruzu hakkında Milletler cemiyeti
ne müracaat edip etmiyeceği malum 
değildir. Habeşistan meselesinin tas -
!iyesi de mevzuubahs edilecektir. An
cak Necaşi Cenevreye hiçbir heyet 
göndermediği takdirde bu mesele geri 

ka.lacaktır. ltalyan fütuhatının mev
ruiyeti hakkındaki mUtalea ne olursa 
olsun ortada bundan böyle meçhul kal 

maamı istemek vahi olacak olan mad-
• dl bir mesele vardır, yalnız ltalyanm 
hattı hareketi İtalyanın arzusuna mu
vafık bir hal sureti bulmağı mUşkUl
leotirmiştir. 

Milletler Cemiyeti içtimaı 
Cenevre, 10 (Husill'!O - Milletler 

Cemiyeti konseyi bu sabah saat 11 
(bizim saatle 13) de Cenevrede !span. 
ya murahhası Negrls'in riyaseti altın. 
da toplanacaktrr. 

Negrin ile Sovyet Hariciye komiseri 
M. Litvlnof Akdcnlzdeki korsanlık hl. 
diseleri hakkında. ispanya taraf mdan 
Milletler Cemiyetine tevdi edilen pro. 
testonun ruznameye alınmasını istiye. 
ceklerdir. 

Konsey bu mesele hakkında herhan 
gi bir karar vermezden evvel Nyon 
konferansının neticesini bekliyeceği 
tahmin olunmaktadir. 

Akduniz konferan ı içtimaı 
Akdeniz konferansı da bugün Ce.. 

nevre civarında Niyon şehrinde saat 
15,30 da. (bizim saatle 17,30 da) lngi. 
Hz hariciye nuın Edenin riyasetinde 
açılacaktır. 

İtalya ile Almanyanm bu konfcran. 
sa igtlrak etmiyecckleri artık kat'i o .. 

larak bilinmektedir. Buna rağmen kon 
f eransa iştirak eden devletler Akde -
niz meselesini esasından halle azmet -
mie görUnmektedlrler. 

Bugün konferansın ilk celsesi Niyon 
da. yapılmakla. beraber diğer celseleri 
Cenevredc aktedilecektir. Bu şekil t. 
talyanm konferansa i§tiraki umulduğu 
için böyle yapılmıutı. 

Konf eransm Akdcnizdc ha.va. ve de. 
·nizaltı hUcumlarına. karşı cezri tedbir. 
ler almak yolunda kararlar vereceği 
anlqılmaktadır. 
İtalyan guetcleri, konf eransm su • 

ya. dilf1lllÜ§ olduğunu ve hiçbir mUs. 
pet netice ahnamıye.cağmı yazmakta .. 
drrlar. 
Hariciye Nazırları Cencvrede 

. Cenevre, 10 (A. A.) - Delbos, Eden 
ve Van Sittart bu sabah ayni trenle 
bur.&)'a gelmf§lerdir. 

Fransız Harbiye Nazırının nutku 
Paris, 10 (A. A.) - Radikal sosya. 

list fırkasının icra komitesi, dUn ak. 
pm toplanmıştır. 

Harbiye nazır Daladyc, celseyi aç. 
mı3 ve bir nutuk söykmietir. Mumai. 
Jeyh, bu nutkunda §imdiki hükumetin 
icraatını sena ctmi3tir. 

Harici vaziyetten bnhsedon hntib, 
Fransanın sulhil son dereoo nrzu et -
mekte olduğunu, umumi sulhU bUtUn 
milletlerin hays:y.:t dairesinde ve f'<:r
best olarak yasamak haklarının za - ı 
ma.ıılarını vUcudn getirecek bir sulhii 
temin e11iyecek olnn tahkim, kollek • 
Uf emniyet ve mütekcllil yardım fik
rine sacı~• bulunduğunu söylPmiştir. 
Dalady~. bu emelin taha.kkuk otm~i -
nin her milletin he1· tül'lü mu'ıteı'lr:ıı 

tanrr~an kırmak i;in muhat:ıraları 
göze alması icıı b eaece~ini beyım et.
mi§ ve ~unları söylemi~tir: "- .t\dcnıi 
mildahc.1e oiyaseti:ıe s~d;I: kalmak hu 
susundaki arz!,:r.ım:ıt rnğmen bu siya. 
setb mtıs4·~.lr!teleri:r.izle olan mii . 
nascbJ.tu.uzm ae:-l:ıestisini tahrib et • 

• z e 
a 

B:Xibir:ni seven genç kadınla erkek, 
(•vlcnmck imkaqını bulduğu vakit, ni. 

kah da'resine ckşeriya ko~a ko~ gi. 
der. Fakat bu genç betbaht kızcağız 
- b lm0 yiz k~ndis'ne §U 9,akikada.. beL 
baht diyebilir miyiz! _ ayaklarını oy. 
natabilm~ktcn 4cizdir. Bir av hadise. 
sinde mefluç kalan ayaklarmı, bir da. 
ha iyi etmek mUmkiln olamıyan bu 
genç İngiliz kızı. yukarda rcsm'ni gör. 
düğlinüz delikanlıyla evlenmiştir. 

Delikanlı, yUrUyemiyen karısmm a.. 
rabasım sUrUyor. BUtün hayatınca o. 
nu ınanen olduğu kadar, böyle madde. 
ten de taşıyacak. 

ıyor 
Fransız • İngiliz davetine İtalya t.nrafm. 

dan verilen cevabm aallhJyettar bir memba. 
dan alınan hullaası cıudur: 

ltalya, bu d&vete mUabet cevap vermeğc 
hazırlanıyordu, fakat Sovyet notası vaı:.lyete 
yeni blr vahtrn unaur get1rmloUr. Bu unsur, 
mlllbet karamıı bu hldleenln memnuniyete 
i&Yan bir surette halli zamanına kadar tehir 
etmek mecburiyetinde kalml§ olan fa§lııt hU. 
kQmeUnln nıh1 h&leUnl değl§UrmlgUr. Maa. 
maflh !talya, &!&kadar devletler a.ruında 

gör1lomeler tea.tlıl lcln bir çare aramaktadır. 

Italya, meaelenln azası meyanında bir çok 
cievleUerin bllhaaaa Lehistan ve Porteklzln 
de bulunmakta olmasına ve teknik ııalfıhlye. 

tine ve tecrUbcslne binaen Londra ademi mU 
ôahale komlteaJ tarafından faydalı bir suret 
te muza.kere edlleblleceğf mUtaıeasındadır. 

Nihayet !taıya, daha tılmdlden komttedeld 
f'a&llyetıne devama amade olduğu ve Alman 

hUkQmeUle bllltila.t, bu komlted11kl :mUmea. 
elllne icap eden talimatı vermeğe mUtemayil 
t.ulunduğunu beyan eder. 

Akdenizde emniyet tedbirleri 
Cebelüttank, 9 (A. A.) - 5 İngiliz 

destroyeri doğu istikametinde dün gc. 

ce Cebelüttarıktan hareket etmiştir. 
Paris, 9 (A. A.) - Beşinci torplto 

fırka.et, Akdenize gitmeğe hazırlan • 
ma.k için emir abnışt.n-. Bu fırka. ora 
da milnakal!tr himaye etmekte olan 
diğer fırkalan takviye edecektir. 

. Kaybolan gemi 
Paristcn verilen bir habere göre Ce.. 

za.yir açıklarında seyretmekte olan bir 

Rumen gaz gemisi kaybolmuştur. Gemi 
nin akıbetinden ciddi surette endişe 
edilmektedir. 

Vekiller Heyeti içtimaı 
Ankara 10 '(Telefonla) - Vekiller heycU 

dUn gec vakit Baovekil ismet 1n8nllnUn baı

kanlığında Büyük Millet Meclisi bfnamnda 
toplanml§tır. Bu toplantıda Akdeniz mesele. 

Elnln mllzakere edlldtğt muh&kkak ı:;örWU. 

yor. 

Ba§Vekilimlz ismet !n8nU Ankarada lkl 
gün kaldıktan sonra pazar gUnll bel'aberlnde 

lkt13at vekili aılll Bayar ve snmer Bank 
umum mUdUrll Nurullah Eııat SUmer bulun. 
duğu halde KarabUke gldecckUr. 

!Bqvekll!mlz KarabUkten Kaııta.mrınuya 

gidecek yeni kendir !&brlka51n1 tetkikten 

ıonra ZonfUlda#a kadar bir ıey&hat yapacak 
ltr. 

Sandal 
kullananların 

imtıhanı 
Gayet sıkı bir kontrol yapılıyor 

Sandal kaıa.larının arttığını ve bu 
gibi hallerin bir taraftan gayrüenni 

ölçülerle yapılmış, devrilmek ihtimali 

fazla sandallar, diğer taraftan da ace.. 
mi kürekçiler yümnden doğduğunu na 

zarı dikkate alan deniz ticaret münür. 
lüğü sanGalların mW'akabesi i5ini sı. 
kılaştırmıştır. Her gün liman kontrol 
motörleri en hücra kö6elere kadar gi -

derek mesaha şehadetnamesi alınma.. 
mış sandallan, ehliyeti bulunmıyan 
motörleri kontrol etmektedir. Bu eu-

retle kısa bir zamanda kontroldan 
geçmemiş hiçbir sandal kalmamı§ ola.. 
caktır. 

Deniz ticaret müdürlüğü diğer ta -
raftan klüplerde egzarsiz için kullanı. 

lan botlar, kikler ve kotraları da kon. 
trol ettirmektedir. Bu gibi kilçUk de .. 

niz merakibinde behemehnl dümende 
bir ehliyetli bulunacaktır. 

Almanyada 
bir azil 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

Şahan iktısat nazırlığından istifasının 

geçikmiycceği beyan edilmekte ve mu 
maileyhin imparatorluk bankası mlidür. 
lüğünü muhafaza edeceği llive olun • 
makta idi. Bu mahafil, Rayişbank mü. 
dürlüğil ile iktıaat naı;ırlığının bir şa. 
hısta içtimaırun 9 gahıı için pek ağır 
bir yük teıkil etmeğe baı;;Jr....,c: rMıı liunu 
•öylemektedir. 

ırıcr ... 
Şnnghay tıokakhuın<'n bir bombardıman kurbanı ve muhftC 

a ın bezi111e."',. 
rnUc•dele 

Lonc:!ra, 10 - Japon hliliOmeU ba~vekil 

Prens Konoye namma memurlaıa ve Japon 

milletine hitaben bir tebliğ ne,,rederek im. 
paratonın nutkuna göre Çin 1btll4fında vazı. 

· felerinln neden ibaret olduğunu izah etml§ 
ve memle,ketln manevi kuvvetlerinin seter. 
ber edllmesinl istemiştir. 

davası için :ıonuna J<.adar tmlptlf· dtı 
bCyaıı e uı " azmeunı, olduklarını • dilşilr ,. 

61 .Japon tayyoresı tral ~ıynz aJ.' 
Nanklrı, 10 (A,A,) - CeD $l 

ımdan: a"""ııtoııtatl ..ı. 
u }4 "- d•fl" Hava işleri komisyon '

1 1 tara!111 
01 

o-
l'ğustosa kadar Çin ku\•ı:et.;~ dll~orUIIll fi 

Gell'n haberlere göre Şanghayda Japonlar ktang, l{lanı;-su ve Anbvel dedin! ınUbt 
bUyUk bir hezimete uğramı~lar, taarruzları lan Japon tayyarclerlJ1ln a ,ı. 
tamamdn akim kıı.lmıştır .. Japonların zayiatı reıml erkamı ne§retınııtır. t>'f1'rt

1
a!• 

dll11111 1Cl 
4000 ölU, 8000 yaralıdır. Bunlar 29 ağır bombılr ~· 5 •' ~· 

Bu bUytik zayiat kar§ıstnda taarruz dur. 2• hatif bombardıman tar> 61 tt)1~ 
d ecrnuu. t 
ııruımuştur. • yaresi, 8 deniz t&yyares!, rııb"U .nınunl'J•.J(. 

Dünkü vaziyet redir. Bu rakamların Sl~ .; kad~r Sl ;:;., 
Şanghay 9 (A,A,) - Japonların kara, hn.. ec!ileblllr ki Çinliler olmdı~ tadıı.n l<•Y tJll-

va ve deniz ku\'VcUcrinln sabahtan ba~la. ıayyarecisl gömmU;ıter ve or rnıkı.t2 66 e 
ınış olan §İdrletli taarrezıarma rağmen Çinli diğer Japon tayyarecııerınln ta1Y3reell1 ~"° 

aonra hiç mln edltm~kted!r. On Japon ! tutuııııfı terin mevzileri, bugün öğleden 
doJrnnulmamış bulunuyordu. 

Japonlar, Chan&hl, Hanghov ve Nanklnin 
tqkil etmekte olduğu zaviyenin bomhardı. 

man edilebilir tehlikeli blr mıntııka oldutu. 
nu ilAn etmı,1erdir. 

Pagban yakınında pusuya dUşmU, bir ta. 
hurdan sağ kalanlardan biri altı yUz arka. 
da§ının telet olduğunu ııöylemitıUr. 

Çin komiinistleri ele vatan 
için çalışıyorlar 

Tokyo 9 (.A,A,) - Şaııghaydakl Japon 
menabilnden gelen telgraflarda Çinli Kızıl. 
orduların mevcutıarlle tc§kfl edllmlı ilk cU. 

zUtam olan sekizinci Çirı ordusunun muvua.. 

Iatı haber vertlmekledir. Bu orduya me§hUr 
km! rüesadan General Chuleb kumanda 

d mcvkU 
ecmmlt olup Nankin e , 

dır. • • • ııhribl 
.Japonların ık1 ro tırıldı~ 
ve b'r gaııbolll b!aı r:ı>~ 

Nankln, 10 ( A.A,) - cen ~ 
ıından: f:I• .L.tP 

el J..ıfUbO• "iP' ı Japonlar birkaç d a çı" ,t • 
• ·a asker rJ!I 

Yangllnkov ve Cblakov bbuslt 1J• 
te§ebbUa etml~lPrse de bU teşcd .. dlirt r. ..s 

yeni e.. ııır ı;"" 
fesi akam11te u~ramı;ıtrr· kerl ne ~ 
ll)'e gemlst, üç bin Japon as çıkll~tıf~ 
topu Yangt.ııepooada karaya _..ıırJ il' 

al f)e )"illi>' dtııJ 
teaklben Chukung cadde af11 otd ~ 
basındaki Çin me~nerfne k ~ff ,,., 

::ı tıı.arruı& ıı 
arruz icra edilmiş ve 11 tarı d• 
toplan ile ha..,.a bomtıardıınan Jelllıtl~ ~ 

il rl ınasıın etmektedir. etmiştir. çın me\'Z e dU ;I' 
General Chuteh, Kızılordulann kendisine İki Japon muhribi ile Japon or '# 

rın ta)'Yll 
itaat ve aada.kııt yemini etmi§ olduklarmr gambotu LoUen önOnde ı.-
Marqal Şankayt~kln emirleri altında Çin f'ından batırıımııtır. ~ 

Yenika ıdaki kazanı 
mesulü kim? ôw 

Sünnet düğününde gazinonun ~8rıd' 
mesiyle altı kişi a~ır surette yar!ıııerın'~ 

DUn sant on yedldcı Yenlkııpıda Sandıkbur insan denize dUcmil§lerdlr. ~:ın~P 
nunda feci bir kaza olmuııtur. cuklar \'e kadınlar ııatılle ka b6ıı:ıtıi 

Kızılay Kumkapı nahiyesi t. •:atından elli kekler \'e denizdeki ııandaıcıl:ıflardfr ~ 
fakir ı;rıcuğun aUnnet e<l.ilmcslne karar .,.eril dUşen!m ı:urtarmaya ı;tı.\"&§ Arif· o1f 
mil!. bunun i~n do Sanrlıkbumunda Mebmet Fıı.hrlye isminde bir ıotta !" .,e ft~ 
Rau!ıuı gazinosu klr~lanml§lır. Deniz üurln Hakkı isminde Uç sunnet çOCU ııf ># 
de bulunan gazl~oya dün sut on dörtten 1U Mev!Ot lıırnlnde lki erkek rılub:~ ~ .• fll' 
baren eUnnet edilecek çocuklar ve aileler h rnmt UI rette yarııl~ .,.ı .,ıı:.., 

den e e ye au ~ .. ı ıttı- P 
gelmeye ba.~lamııslardır. SJIW" rdJf J-

Saat on yedide eUnnetçI Cevat henUz ikin. Bunlar hemen çağrrtran dJ1'1ıııı~18 6, ~ 
el çocuğu 6Unnet ederkrn halkın kM!f bulun bili ile Cerrahpaıayıı Jcııl aıaeıetill uf 
C:uğu bir r~'ı:ı. birdcnl:ılre gUrOllU ile ~kmUı !if aurutto yaralanan ~1 ıtl ~oıı1 .,J 
tur. nray eczanelerinde yarıılatS . .Mrı:ı6' 

. l<~r 
On metre murabbaı kadar olı.ın bu yerde Bir belediye mUheııdiSI ~yot· 

tuıur.nn çocuklarla kadın erkek elliden fazla yapmııtır. Tahkla.kt de\'llın 

• gazt 
Beyoğlu hava gazi 
şiı keti aleyhinde 
biı ihbar yapıldı 

1. 

1 

HABEP. ııı 
tldn tar1fe6~ l 40 

11utU .. ıı " 
llln ısayf a.larmda ı;a ~ 

.. o0 ~ 
Resmi ilanlar > 'JPC: ,. 
Pördüncü sayfada. t(iıı. 0 ~ 
ü ı: ve ikinci ss.yf nlıı. ~O ,. 
Birinci sayfada • ıJ)~ 

Be}"Oğlundaki havagaıi atıoneleri ta. B~lık ilanlar iı o~ 4" 
nıfın.dan Havagazi Şirketinin yaptığl 1 'İ'ica.ri mahiyeti b.~cıiU tt>" 
uygunsuz bir hareket alakadar ma • 1 küçük ilanlar 20 keli ıı;s1<id~"1'~~ 
kamlara iihbar edilmiıtir. Yapılan ihba. fası 120 kuruştur .. ~rjle>1 ~ ı• 
ra göre Beyoğlunda havagazi atasak kavelesi olan ınUtjllcC l~.,ıııl' 
abonelere şirket evvela es.at olmadığm. mukaveleleri ırıild~ddflt d:ıı \.ef' 

dan bahı>Cderek ga zvcremiyeccğirıi öne hnmaz. Uzun nı ·dit'· jl""Uıı~'' 
sürmekte, sonra da eğer kötürü bir he. ilanlar tenıilAtn t,Ab1 ~e ı1I av! 
sapla ve saııtsizgaz almağa kabul eder. a.ırııı 1ı.ııı f 
lcrse gaz verebileceğini öne slirmtkte • mek hususunda Y pV .,, ~ 
d. sıran V A$I'f ~1~., ııUt'F 
~ - ~ Bu §ekle razı olan abonlere &aııtsiz o. 1 Kemalettin tren .;·r. ~#S' 

larak ayda maktu ve muayye bir ücret müracaat edilmelı ~bıJI' 
mukabilinde gaz verildiği ve aaatin ne 1 Telefon: l 
eaman konulacağı hakkında hi' bir ! ____ __,,....,,..,.....-~~ 
taahhüde girişilmediği de ihbar edilmif. 1 
• 1 

br. I 
Alakadar makamlar hiç t:>ir usule uy. 1 

mıyan bu çok garip vaıiyet hakkında 
tahkikat yapm!ikta.dırlar. Bu tekilde 
gar verilmiş bazı aboneler meydanda ol 
makat beraber ne kadar aboneye saatıoiz 

- ·-.. rildiği araıtırılac.akt:r. 



~şk ve macera 
"--= - 24 -au , .. 

Nlklcden : ( VA - NO) 

ı..:y 0zlcr, erkek için, öyle bekle· l ~ıı en .. 
ıtlıcı b' 0~Ie anla§ılmıyan §eylerdi ki. 

tlti~j tklıyordu. Lakin kızın da izah 
~laıaYoktu. Zavallıcık hissettiklerini 
'l:-ıııı tak vaziyette değildi. Kocasının 

&crc~a her çıkı§ta olduğvndan ziyade 
daha büyük bir hicap duyuyor-

' ~Çen gün • b' ·ı · ·t · ~lcr gerçı ıraz ı erı gı mış, 

ı: Ölü s~rrnuştu. Fakat o gün mevzu, 
tcııdisj akkırıda cereyan ediyordu. 

di? ;den, kendi h:slerinden bahset

'dcn ~· hayır! Kendi samimi hisle-
Ci sctmek güçtü. 

t~ıa:"trıt?lıek istiyordu. İşte bütün duy-
tt ııı h" 1~ 

tide u asası buydu. Gidecekti 
~ti ka~ck bu çiftlikte meydana getir
~(tı 1!1klıkların önüne geçmiş o-

' ~i. 
' çın? ... N d ., s~ ı · Ci•~ e en . .. oy esenıze ... 
~ "lleliyiın 
... lii • • 
'l:ı Çın ama ya? 

'la: oıa~niın yerim burası değil.. Bu
~t IC;td az ... Müsaade ediniz de, size, 
~: 13 en evvel teşekkürlerimi bildire-
:ıluııdııilna birçok maddi yardımlarda 
~ı: nuz.... İyiliklerinizi asla unut

'b ı;ırrı. 

"nıtu 
~el'lnı ayağa kalktı. tc ttı/ git~ektcn bahsediyordu. 

it ~alt !İ N~rmın onu terkedecekti. 
~11'1 ite ın:1 1• şu dakikada, böyle bir 

~-'c"lte~Jısi~! nasıl büyük bir hüsra
~;tla do) ccegıni düşündü. Bu gözler, 

ba1tau olan ve kendisine hazin ha-
' n bu .. ı lic goz er .... 
lc,2:a <I "ar? Hislerini anlat bana ... 
~ oğru y" "' d" ~ aı._ uru u. 

tba ~t ~c . 
nelikl tının ona ellerini uzattı 

k. ..... lia c }'akla~masrna mani oldu. 
·~~·· l:ı,nr 1 Rica ederim ... Beni hıra
~~ tlt ::ıkınız beni! Ben sizin haya-

11lı. ~ Ust ettim. Usulla eçkilip gi
~n ha 

'O Yırlısı budur. 
•r,\l lur lllu ~T • ' N ? B" 'thl'k 4'fermın.... ereye. ın 

l\ı, •• ıbeler var. Siz bir kadınsınız. .... 1• • 
\ı:ttı 1.r surette. erkek kadını 

'13 dıne doğru çekti. 
lf lla.kınız .. .. 

'ta ~c hele ... Sükun bulun .. Nedir 
c biıe ebcklik? Böyle şeyleri düşün 
~ , anı~Yıp 1.. Bu ev ne kadar be-
~~ c.,· 1 derece sizindir... Burada 
t: •nizd • . 

~b- it!' • esınız, anlıyor musunuz? 
'< ~ ''zc • · ~ trllı. aıttır.. . Anlıyor musu-

lı: ultG ınciğim ! 
I~ ~ t~ 1-a Çok ~eyecanhydı. Tepeden 
ılıt 01ıtııışıdar htriyordu. Gözleri yaş
t~ %. s~· :Sunun kendi de farkında 

%rdu Ozlcrinin kontrolünü kay-
~ . 

\, ~. l'a 
~~din~aşça erke~in kolları arasrn-

0' Siz 
1 

Çekti. Uzaklaştı. 
'tı.ıtıı. S~ok İyi kalplisiniz. Bunu bi
llıj~ltıtlcJcr 2den de bana karşı böyle 
~~· 'ıSYl" beklerdim zaten ... Fakat sa
'ııt 11tı ~ 'llYorurn: Gitmek istiyorum. 
~,~c endin· 
" llıU ızden uzak bir yere git-

t İatclaadc ediniz ... Hem de fazla 
'" ll'ıcyi . lıı Qi2:· nız. 

~ilet 6c b~ &Özünv3en uzağa bırakmak 
~ .tıi~ ç~~n sebebini anlamadan .. Siz 

\ 
1•ti}'org ırrnışsınız, beni de çıldrrt

olıı ~ı bun unuz. İmkan ve ihtmali 
' •\ıb Un') . . 

"orgu · ... Sız, benım karımsınız. 
)' tntr nuz galiba .. 
~ll "ar<Jcn karınız. Bunun ne ehem

! llrıı.ı ~it? .•• 
hi "det k . . . . . 

~~ t •caıc ~. cndı ışıtecek gıbı, u-
tı. 50Ylernişti Fakat erkek 

~ 'l ı.n• iay,r • 
~rııı ~tııtı ' lutfen değil, tam mana-
!lıaı:hıı~ur!lınız. Sizi Allahın ve kul-

' .. a urıda · · ~t: dair .. aldım . Sız de benım 
1 ı. ~Oz ve cl' • R" .. h <ıe,,_ r ınız. utun ava-
•art· "' de ·ı 1 'lıd· ıyı.. ı e ebcd burada kal-

'!: ıh '" evı • 
it • ·•c el cnınış •tr eme;; 
~ ıye>r .,c beni 

değil mis.ni7.? 
tcrkederek git-

ı~. b &unuz? 
'~ırı, •. .. 

• r-ı. lı..ff~"' 0 nune iğerelc: 
,..._ "tııinı'z ... -•· f'k • • de-

' 1 '1 
.. Ö · "'TTl"ı ı rımı 

:ı .. ·~ lll Vle Ya: Esk:den, bu f'vı 
llıi ~i ~dıulc doğrn ır;tm·k isti-

" . ıtı tah . 
~-.ı. · . m n de bilirdi? 

" l', l~ c .. 
lig ... ~..., 
. ~"ccı · vertl'e-'i. 

:ı..,ı .. o 
1 tliiştinceli ona bakıyordu 

':i b n•ı & • 
1-"' ;., b' arıvor. kucaklıvordu. 

~ w .. .., 'ıi- r ta"avvur ih:ijvordu. 
" 111 •:ııı •• b' 
\~ \>orcıu .. "' •!hassa ;>ek fena 

tı!ar11 ı · Cozleri bir an kadın· 
··, Pcnecreden dışa;ıya çev 

rildi. Dışarıda fırtına vardı. Tipi, 
tün bu vahşi tabiati süpürüyordu. 

Dedi ki: 

bü-

- O "öldü,, diye mi gitmek istiyor-
sun uz? 

Şimdi, krza bakmağa cesaret edemi 
yordu. Sualini vazıhlaştırinağa, karde
şinin ismini telaffuz etmeğe de cesareti 
yoktu. 

Ayni mütereddit ve iirkek sesle: 
- Hayır! .... Her hakikati öğrendim 

diye! 

- Her hakikati mi? 
Sanki Rü tünün ayakları tlibinde 

bir t:çurum açılmıştı ve kendisi içine 
yuvarlanmıştı. Ayakta sağlam durmak 
arzusuna rağmen bu yuvarlanışa mani 
olamamıştı. Büyük bir irade kuvveti 
sarfediyordu. Fakat her zamanki · ·so
ğuk kanlılığına sahip olamıyordu. 

- Nemin! • dedi - Beni geçen ,un 
niçin öyle istintak ettiniz? O kadar çok 
sualler sordunuz ki hakikati sizden giz
lememenin daha doğru olacağını düşün
düm. 

- Söylemekte daha iyi ettiniz. Bil
memek beter olurdu. Zihnimde hc1kikat 
te kendime de feci şeyler hasıl olurdu. 

- Peki şimdi? ... Gitmek mi istiyor
sunuz? 

- Mutlaka ... z:ra bu çiftlikte boğu
luyorum .. Katiyen burada kalamam. 

- Pekala... Fakat nereye gidecek
siniz? 

- Nereye olursa .. Ayaklarım beni 
nereye götürürse ... Burada kazandığım 
yüz elli lira ka.dar bir para var. Onları 
sarfetmedim, duruyor.. Harcayıncaya 
kadar elbette muvafık bir iş bulurum. 

- Benim ismimi taşıdığını unutu-
yorsunuz, Nermin. 

Kız, itiraz etti: 

-A ... eğer o ismi kirlctecegimi sa
nıyorsanız aldanıyorsunuz. 

Böyle bir ihtimali bile aklına getir
miş olması, kadıncağızın gözlerini yaşla 
ldolduruyordu. 

Birdenb:re, başını kaldırdı: 
- Artık o ismi taşımamda sizin için 

bir .lüzum kalm:ımıştır zannederim. Şa
yet isterseniz onu size derhal iade et
meğe hazırım.. Fakat eğer istemezse
niz de.. Bu, kabil olmazsa da ..• Belki, 
genç ölmek talümdir. Böylelikle, bana 
verdiğiniz ismi kendiliğinden almı§ o
lursunuz ... En iyisi de bu, ldeğil mi? 

Erkek ona baktı. 
Son derece dehşet içindeydi. 
Bir şey söylemek 'için ağzını açtı. 

sonra, dudaklarını ısırdn sustu. 
Bir an, düşündükten sonra, ı;inirli 

sinirli: 
- Pekala ... Mademki ~itmeğe karar 

verdiniz, gidersiniz. Lakin burada ka
zandığınızı söylediğiniz }"JZ küsu: lira
dan bahsetmenize ihtiyaç yoktur. !ster
seniz o parayı buradaki uşaklara bahşiş 
veriniz. Siz. buradan, çantalarınız eşya 
ile dolu, cüzdanınız parayla şişkin ola
rak, tam benim karıma layık olarak gi
debilirsiniz. Neresini seçerseniz orada 
oturunuz. izzet ve ikbal ile, şan ve şe
refle, refah ile, zeng:nlikle yaşayınız. 

Ben de, gelip sizin tutacağınız yahut a
lacağınız evde hiç bir noksanınız olma
sın 'diye bakmağa. kontrol etmeğe gele
ceğim. Bu, benim vazifemdir. 

-Şey .... 
- Evet. hizmetiniz hususunda ... ik

bal kalfayı yanınıza vermek olurdu. Fa
kat o çok ihtiyardır. Belki bir kusur e
der. S'ze, kendi yaşınızda, hamarat, kıv
rak bir famdöşambr ile iyi bir aşçı ve 
bir §Oför bulurum. O cihetleri merak et
meyin. Sonra. bankada bir hesap aça
rım .. Bütün ihtiyaçlarınızı görürsünüz .. 
Jlah, tamam, buldum: Buradaki terzi 
kızı sizin maiyetinize veririm. 
hoşlanıyorsunuz. 

O nidan 
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-------------------------.....--Bir 
hristiyan 

Mensup olduğu ordudan 
müthiş bir intik am aldı 

1 ür kumandanı, 
ölümü esiı olmaktan 

üstün bulmuştu 
1595 yılında Bükreşl zapteden Türk ordu. 

ııu ~onradan bozgunluklara uğramata ba§la. 
mı~tı. 

Bu mağlCıbiyetıerln acısmı çıkarm&k üzere 
!stanbuldan hareket ed~n Sinan paşa kuman 
dasındaki ordu, Alman. Macar, Bohemya, 
İtalya, Belçika asilzade kumandanlarının 

emrinde bulunan kuvvetli ordularla çarpı~
mağa başladı. 

İki ordu Strazaberg mevkilnde biribirlerl. 
ne bUcuma geçtiler. Kanlı ve deb§eUl bir 
harp başladı. Bu muharebe, Türk ordusu L 
çln çok acı oldu. Ordunun en kıymetli ku. 
maşlarJan be§ yUz çadır, otuz dokuz top, 
yirmi yedi sancaktan ba~ka binlerce insan 

mahvoldu. Oslrogon kalul dört bir taraftan 
muhasara edılmlşti. Kumandan Kara Ali, 
Dil§man kumandanlarına teslim olmaktansa 
kaleyi havaya uçurma taraftarıydı. 

_ Teslim olmak p.nımıza yakqımaz. Ken. 
dlmlzl d~mana öldürtmektense kendlmlzl 
kendimiz öldUrürUz. Bunu da mı yapamıYL 
cağız, diyordu. 

A vuaturyalılar kuvvetliydi. Heme bahası. 
na oluna olsun kaleyi ele geçireceklerinden 
ımln bulunuyorlardı. Kalede açlık Ye susuz.. 

Juk ba~laml§tı. Kara Ali kalenin en ön aat. 
ıarma giriyor, çarpıııyor ve durmadan bu 
tehlikeli ,.azıyetten kurtulma yollarını an. 
yordu. , 

Cesur kumandan ıöı:UnU yerine getirdi ... 
Bir gUn onu kale hendekleri arasında ölü 

t·uldular. Düşmana tullm olmamı;ı ve dil§. 
manın kl'ndilerinl te.sHm aldığını da görmek 
ıstememigıtl. 

Kaleye günde ı~oo. 1800 gülle ablm&ktay. 
dı • • Düşman buna rağmen burayı fethedeml. 
yeceğinl anlıyordu. ÇünkU TUrk askerleri, 
ıonuna kadar mUcadcle edeceklerdi. Bu ııu. 

retle kale bir harabeye dönecekU. Bu cihet. 
teri de dU§Unen dll§man, Türk ordusuna §U 

haberi gönderdi: 
- I\:adınlarmız ve çocuklannız ile istedi. 

ğinlz yere imparatorun gemileri lçlnde gide. 
bileceludntz. Bu ıartıa kaleyi teslim edinlz. 
Bu blçde kahramanlık duygularını incitecek 

bir teklif değildi. Beş yUı: erkek kadınları, 

çocukları Ye yaralıları 1Je kaleden ayrıldılar. 
DUıman kaleye girdiğ'l vakit hayret içinde 

kaldı. ŞehrlnhrtsUyan dinlne ait hiç bir ıey 
tahrip edllmemi;ı, herı:ıey yerli yerinde kaL 
mıştı. 

Bu harbin en enteresan tarafı, V~lgardm 
nptedilmesi ile Palli ıeblr ve kalesinin yakıl 
ma.sıdır. 

Vlglgrad Türk orduaunun ellnde idi. Dll§. 
manın kolay kolay zaptetmesine lmkln yok. 
tu. Fakat blr gün an1 bir hücum lle barut 
mahzenleri işgal edtlml§, buraaı zaptedll. 
dikten ııonra da kale sukut etrn~U. 

Mahzen nUII ,.e kimin tarafından zaptedl: 
lebillyordu? Türk kumandanıan bunu 1J I§. 
ten geçtikten sonra anladılar. Eaki Budin 
Beylerbeyi Osman paşa orduya hiyanet ede. 
rck dU~man tarafma geçmlı ve barut mah. 
zenlerini ııgal ettirdikten sonra da dlnlnl de. 
ft§tirml;ıti . • 

Bu haber Türk ordusuna yayıldığı vakit 
bilytlk bir heyecan bL1ıl oldu. Bir Türkün 
hiyanet etmesi hazmedilemlyordu. MağlQbi. 
yet acısı unutulmuş, rynanan oyun tee.ssür 
ve hiddeti arttırmı§tı .. 

Fakat bu da çok ıürmedl. 1596 yılı ıo ey. 
itil gU'lU 342 sene evvel bugUn hrlstlyan dl. 
ninl terkederek Mehmet admı almış olan Gre 
guar Dayçen kalea!ne ırırmeğe muvaffak ola. 
rak burayı yaktı. Bu suretle hriatlyanlardan 
bUyUk bir intikam aldığı gibi Türk ordusu. 
nun da hiddeti biraz teskin edllmtı oldu. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
anıca 

nıelek 
gibidir 

Kırrn ı zn 
m ayo 

vaı~alhı a 

- l~ocacığım, bana bir mayo al ! Ama kır 
mızı olsun~ 

F<'n memuru Mümtaz. karısının artık bir 
mani haline gelmiş o!nn bu arzusunu aylar -
danberl yerine getiremiyordu. Aksarayın bir 
sokagwda keşfedilmiş olan bu tatlı mahlO. 
kun başka hiçbir arzusu, hiçbir derdi yoktu. 
111P. bir kırmızı mayo! 

Mümtaz McJAhatln ömrllnıJc denize ı;lr. 
medig-lni biliycrdu. Fakr' bir gUn Florynya 
gitmişlerdi. Orada limonata içip denizı sey. 
retnıişlcrdl. Ak.,anıa doğru kumların Ustün. 
de. gUn~in k::ı:ıl ışıkları ile büsbütün g-öz a. 
tıcı bir parlaklık alan bir kırmızı mayo, bir 
kırmıı:ı mayolu kadm belırml§ll. J.IUmtaz, 
gözlerı dalarak bu kadına bakmış, 60nra ka. 
rısına donünce bir hırsız gibi yakalanmıştı. 

Bu küçük vakanın UslUnden birkaç gUn 
geçli geçmedi, Mch\hat, bir aabah, daha ya. 
takta: 

- Kocacı~ım, bana bir kırmızı mayo al! 
dedJ. 

M'lıntaz hemen o gUn Beyoğluna çıkb. Ka 
rısı nyrıca evsaf zikretmediği ve sadece (kır 
ınızı bir mayo) istediği halde, o, l:ıcyuz ke_ 
meıll ve arkası bele kadar açık bir kırmızı 
mayo nrn .. ı. Tabii buldu da. Fakat o kadar 
pahalıydı ki .. bir mayoya (12) lira vermek 
Mümtaz içln imktınsızdı .. 

Akpm Uzeri eve mahzun döndü, karısı 

evveli!. onun ellerine, sonra yüzüne baktı. 

- Sevgilim, kırmızı mayo kalmamış, Fa 
kat bulacağım. Yann! 

Mt!lll.hat ses çık::ırmadı. Hazır alınmamı§ 

!l<en kocasına başka ıeyler aöylemc.k, mesclA 
bE.yaz kemerli, a-l<ası bele ltadar açık olsun, 
demek iaUyordu. Fakat bir 'la!tadanbert f§te 
(kırmızı mayo)dan ba§kn hiçbir şey isteme. 
migtl. Bugün de söyllyemedL 

Ertea.i gün de mayo almmadı. Aradan ay. 
tar geçti. Bir pazar günü limonata içmek ve 
denl1.I aeyre:tmek için gene ~"'loryaya gitti
ler. İkisi de korku ile plAjı seyrediyorlar ve 
Jrırmızı mayoıu kadını nrıyorlardı. • 
Akşama doğru aradıkları §ey ortaya çık. 

tı. Mcllhat artık ona sakınmadan bakıyor
du: 

Yarabbi, bu kadının ne güzel ensesi vardı. 
Siyah, parlak saçlannın altından ba§layarak 
beline kadar dUz, lekesiz ve kndl!e gibi bir 
deri iniyordu. Mellhat kendisini iki ayna a. 
rasmda çok eeyretmlşU. ı.·akat daha taptaze 
bir kız iken bile iki kürek kemiklerinin ara. 
aında ince çizgiler, küçük çukurlar görürdU. 
Halbuki bu kadın? 

- Kocacığım, benim kırmız.ı mnyomu Djl 

vakit alacaksın? 
- A ... Bak unuttuk Mellhat, yarın ln§al. 

1ah, aklıma getir benim. 
Ama kırmıZI mayo gene alınmadı. 
Mümtazı, Erzurum demlryolu hattına t.n.. 

yln ettiler. Kış bastırmadan yola çıkmak tA. 
zımdı. Acele acele hazırlnndılar. İki bavulla 
bir gün, Galata nhtımından kalkan kocaman 
bir vapura bindiler. Deniz gtlzcldl. Boğaziçi, 
ba§tan ayağ'a, turuncuya ve kızıla doğru gt. 
den renklerile, onları cğlendirdL MUmtaz 
dU§Unüyordu: 

Arbk bahtiyardı. Erzurumda eskisinin iki 
misli para alacakb. Güzel kansına ne isterse 
yapabllecckti. Uzun dağ yollımnı neşe ile 
geçtiler. Ara sıra sık ormanlar lı;lnde kurul. 
mu§, yontulmamış tahtadan yapılmı§, çam 
kokulu hanlarda gecellyorlardı. Ağaçlarda 

binlerce kuş varmış gibi, sabaha kadar or. 
man, durmadan ötüyordu. Sabahleyin hancı 
onlara taze yumurta llo tereyağı ''eriyordu. 
Me!Ah:ıt, kırmızı dudaklarının üstünde yu. 
murta sarısının kınntıınn ile kocasını öplL 
yor, sonra tekrar kamyona biniyorlardı. 

GUndUzün, !Astık patladıkça tamirin ne kn 
dar stlreccğlni şoförden soruyorlar, clcle 
kırlara, böğürtlenlerin arasına, sık çalılık. 
!ara doğru yUrUyorlardı. Kamyondaki diğer 
yolcularla şoför ve muavini, birkaç dakika 1. 
çin l§lcrlnl ve önlerindeki kahvaltı sepetleri. 
ni unutarak, onların arkasından zevkle bakı. 
yorlnrdı. Hepsinin içinde onlarlar beraber kır 
!ara elden, yeşil çalıların arasında kahkaha. 
tarla koşuoan bir arzu beliriyordu. . ~ ... 

Erzurumda küçük, ıncak bir ev tuttular. 
Çok geçmeden kış da bastırdı. MUmtaz her. 
gün şafakla beraber kapıya getirilen beyaz 
ve ııemerlı bir ata biniyor ve yol boyuna gi. 
diyordu. Bau akıamlar kar yollıın kapıyor 
''C Mel.lhat o ı::ecclcr yalnız yatıyordu. Bu 
~eceler öyle uzundu ki! 

Molı'Uıat ht!p 1stanbulu dUşUnllyordu. Ak. 
Mraydakl evlerin!, mahalle kızlarını, Nalla 
Fen mektebini ve Floryayı dUşünUyordu . Bir 

akşam, gene böyle yolların kapandığı bir 
g<'ceyl takip eden bir nk~am, .Mümtaz erken 

den eve döndü. Kapının ıırkasında tıstUnü 

başını silkti. Karısını öpt'\. Mcl!hat dedi kı: 

- Kocacığ'ım, bana bir mayo al! 
Mümtaz se,inclnden bir çocuk gibi batı

racaktı. Hemen yukan çıktılar. Çayını içme. 
den masanın başına :>turdu. Beyoğlunrlakl 

Mağnznya bir mektup yazarak ensesi bele 
kaclı:r açık, beyaz kemerli, kırmızı bir mayo 
ısmarladı. 

Ertesi gUnü 12 lirayla beraber bu mektubu 
postaya verrli. 

• 
?.Iümtnz kapıdan girer girmez, eıtndekl 

p~kctı Meta.batın kucatına attı: 

- Mayo! 
MelG.hat bir geyik gibi sıçradı, çı~lıklarla 

merdivenlere ko§tu. Yatak odıuımm kapısı. 
nı lç-.:rden sUrmeJ~dl. Mümtnz bekliyordu. 
Beş dakika, on dakika, yarım saat geçti. 
- MelAlıat neredesin 1 
- Geliyorum kocacığım. Bir dakika daha! 
SUrme çekildi. McUl.lıat geldJ. MUmtaz §8§. 

lcın gtlzlcrle ona bakıyordu: 
MclAhat, kmnın mayonun içinde bir be. 

yaz heykel gibi gülllyordu. 
Soba gllrül gUrUl yanıyordu. Pencerenin 

dışında. beyaz bir dUnya vardı. Kar IApa lA. 
pa yağıyordu. 

Mümtaz Mcl!hnU bir kuş gibi kucaklayıp 
hava.ya l;aldırdı. 

Mellılıat, dizkapaklarmm Ustunde koca. 
smm sıcak dudaklarını duydu. 

İlhan TARUS 

Kadın 
Nasın ve ınedeırn 
Yaratıldı 
Her kadının ayn tabiatta 

olmasının hikmeti ! 
Hind esatirine göre kadın §Öyle ya.. 

ratılmıştır: 

"Yaprağın hafifliğini, gaza.lin ba... 
kışlarını, güneşin ılık parlaklığını, si. 
sin nemliliğini, rüzgarın dönekliğini, 

tavşanın ürkekliğini, tavus kuşunun a. 
zamet ve gururunu, kırlangıcın göğ • 
sündeki tüylerin yumuşaklığını alarak 
bunlara elmasın katılığını , balın tatlı. 

lığını, kaplanın yırtıcılık ve zulmünü, 
ateşin sıcaklığını ve buzun soğuklu • 
ğunu katmıştır. 

Bunlara da saksağanın zevzekliği • 
ni, kumruların ötüşünü ilave etmiş • 
tir. Sonra hepsini birden kaynatarak 
kadını dünyaya getirmiş ve bunu da er 
keklere hediye etmiştir. Kadının tabi.. 
atı, kendisini terkib eden eczadan bi.. 
rinin az veya çok gelişine göre değiş. 
rnektedir.,, 

Erkekler! Tapındığmız kadın işte 
böyle bir halitadıt! 

Ameırnkada 
Cihan iktısadi buhranından en zi. 

yade müteessir olan memleketin A. 
merika olduğuna şüphe yoktur. Fakat 
artık orada da buhran gitgide azal -
maktadır. Buna bir misal olmak üze -
re "Today" mecmuasında okuduğumuz 
şu kinayeli haber ~nsam bir hayli dü.. 
şündürmektedir: "İktısadi buhranına. 
zaldığına bir misal olmak üzere Nev
yorkun aşağı mahallelerinde bir ada. 
mı adamakıllı ıslatmak (döğdürmek) 

ücretinin 40 dolardan 60 dolara fırla. 
dığını haber vermekle mübahiyiz! Bu 
ücrete kol yahut bacak kırmak dahil 
değildir!,. 

Ne ömür memleket ru Amerika, de.. 
ğil mi? 

~e~!e tdlnynp 
~eçm nyeo n m ı 
Büyük harb sonu 1918 yılının ilkba 

harında çıkan ve kara toprak ve buz 
diyarlarının insanla meskun her yeri. 
ni dola§an İspanyol nezlesinden 6 ay 
zıırfında k::ı.ç kişinin öldüğünü bileni. 
miz ''ar mı acaba? 

Harb sonu İspanyol nezlesinden 20 
milyondan fazla insan ölmüştür. Dört 
sene süren ve beşerin geçirdiği en bü. 
yük badire olan umumi harpte 10 mil. 
yondan fa1Ja insan zayi olduğunu dil. 
şünecek olursak nezle deyip geçme • 
mekte nekad:ır haklı olduğumuz mey. 
dana çıkar. Evet, nezle deyip geçme.. 
meli, hele şimdiki İspanyol dahili har. 
binin sonunda yine cihanda bir lapan. 
yol nezlesi salgını türememesine can 
ve gönülden hep dua etmeliyiz! 



• 
Almanya ile ticari 

anlaşmanın · 
esasları nelerdir 

At;ks.r:ı ~ (A.A.) - Türkiye CUmhurlyetl 
hUkQmeU!o .:\lmanya arasmda Ucart mUna
sebctlerl tan::.!m eden anlll§ma, Berlinde im. 
zelanmL.:,~ır. 

MalQm oiC:u~u Uzere 6 temmuz 1937 de 
Berllnde ba§lamış olan müzakereler, birisi 
birikmiş alacakların ayn bir lıesaba nakli 
mevzuu ba.haolmaksızın gene klering yolu 
llo eritilmesinin tesri ve teminine ve diğeri 
l undan sonra cereyan edecek mUbadelderde 
mevcut klerlng anlll§mıun esaslan dahUlnde 
muvazenenin muhafazasına alt olmak lizere 

iki sa.thayı ihUva ediyordu. Bunlardan birin. 
eller 31 temmuz 1937 tarihinde bir sene mUd 
c:ctıe cari protokol baJlnde bir karara bağ. 

~:~~.ış ve deı·hal tatbik mevkllne konmuş. , 

Şimdi imzalanan anlll§ma l!e 19 ~ mayl! 
~936 tarihli Ucaret anla3ması ve merbutatı 
yerine kaim olacak olan metindir. 

15 şubat 1935 tarihli klerlng anlaşması ve 
merbutatı ve 1930 tarihli Türk • Alman tL 
caret ve seyrlse!ain muahedenamcsl yeni an. 
laşııanın icap ettirdiği ba.zı tadll!tıa ayııen 

muhafaza edilmektedir. 

Zaharofun 
torunu 

Kendisine modellik 
.eden kızla evlendi 
Londradan bildlrll. 

olğlne göre, Bazll 
Zaharofun torunu 
heykelt:r&§ Ceynuı 

Val!ord, kendisine ve 
bir çok heykellr&§ ve 
ressamlara modelllk 
eden Milrley Vldley. 
le cvlenml§tir. 
Bu, 31 yaş"!aruıda 

gayet gllzel, esmer 
bir kadındır. 

Zaharofun torunu, 
i§Urak ettiği tspan. 
yol harbinden henllz 
avdet etmiş ve genç kızın heykelini yapar. 
ken, kendisine !§ık olmu§tur . 

Ceymsin ailesi bu izdivaca manl olmak ls. 
teml§lersc de muvaffak olamamıııtardır. Ye. 
nl evliler balayı seyahaU için Parue gltınıı. 
lerdlr. 

Stadyumda 
musiki şenliği 
200 kl~lllk orkestra 

ve horanın hazırlıkla
rı tamamlandı 

Beyoğlu hnlkevl tara!mdan terUp edilen 
"mustki ıcnlJğt,. gelecek cumartesi gecesi 
63at 21 de Taksim stadyomunda yapılacak. 
tır. 

İki yüz kl~llk orkestra ve koro heyetleri 
dUn halke\·lnde son provalarını yapml§lardır. 
Hazırlanan programa göre ~nllk gecesi 

ovvell lstiklAl m&J'§ı çalınacak, bunu halke_ 
vl ba§kanı Ekrem Turun §enlik hakkındaki 
&öylevı takip edecektir. 

Sonra memleketimizin güzide sanatk!.n 
Seyfettin ve Sezal Asaf karde§lerle Nured. 
tlln Şevket, ve Cemil Dönceler tarafından 

hazırlanan halkevi orkestruı ve koro heyet 
Itri mllll eserlerle garp parçaları çalacaklar 
dır. 

Bu arada Hayden, Mozart gibi beynelmilel 
ııöhretıerln eserleri ile Yohan Strausun ''Ma 
vı Tuna,. eseri tUrkçe olarak söylenecektir. 

Bundan baoka Sezal Aaafm "Türkü., adiy 
!" armonize edilml§ bl: de eseri vardır •. 

Stad kirası ve masarif için duhuliye olarak 
15 kuruş almacakln' .• 

Duhuliye ile tribünlerde oturulacaktır .. 
Halk §imdiden duhuliye biletlerini halke. 

\'inden almıya bS§lamı§tır. Bundan başka 

önllmU:ı:dekl pıızartesi günU saat on altıdan 
itibaren de stad gl§eslnde bilet satışma baş 
lanııcaktır. 

Ordumuzun 
manevraları 

Aydr.ı cfvarmd:ı yapılacak bUyUk asker! 
m~n:ı,·r ... lar lçi.ıı hOZirilltlar yapılmaktadır. 

Du mnn nal:ır ikinci ordunun manevralan 
ı:ılacaktn·. E·ın;:n !;in maııcvrahtrda iki ordu 
r.Utetttşllğine ~r.bi birinci, beşinci ve altıncı 
ı. 'cırı!u!~:- l:;Ur:ıi< "d~l·C'ktlr ki b.ınlarm mer 
ı.ezı '7r •• sile :.ry.r.;. K.r.7a ve KaysPridlr. 

r::u r l'ncv:aıw1 k<'~UUınlıij;m: llt!ncl ordu 
mllfettışl 1.z,· ttın yupacnl: tı:. 

Mı:t"l .:ıv ·~•::r .. ı·, rl\ ktıv\"etl~riıni;.le lıeral;rr 

a c".!.: vP lııt\"ö. ;,ıl\'\'<:Uerimlz de i~tlrak ede. 
cclthr. 

Deni.!. ,.~ l:&.~:ı. km•\ eUcr.ır.I:: evvc.rı. lzmlr 
~ c hav::ı'•sı m~st-ıhl<em me-. kilerine karşı bir 
ı .. -ırr•ı;ı; y:ı.p:ıc:ıl:lıtr. k&.rJ kuvvetlerimiz mu. 
d:ı!r~ ·.·a::i.reUcdf! kaln.r-tP.laı 1ır. Bu:.c!au son 
r!l ~ n:z l:ı:·:Teticrinlr. ı-tlcıımuna kı.r:: tay. 1 

1 
}kreler 1:::.rıı kU\'YeU~rımı~e vardwıcılık ede. l 
Ceklerdff. 

,, 
1 

Yeni anlaşmanın bcllıbaşh esasları ıunlar. 
dır: 

1 - İki taraf anlll§ma devre!lnde, l<lerlng 
anl8§mıısrnda gösterilen A. hesapları ara. 
mnda kat'! levazUn tesisi ıuzumunu kabul 
ediyor. 

2 - Bu bakımdan geçen Uç yıl l~nde da. 
ima Türkiye ihracatı Alil\an ihracatını B.§. 

mı§ oldtığ'undan elele verilerek, yukarda zik. 
rcdllen protokol esaslnrı dahilinde vaki ola. 
bilecek Alman ihracatı hariç olmak üzere 
anlaşma devresinde normal olarak Almanya. 
nm TUrkiyeye yapacağı ihracat hesaplanmıı 
ve •O milyon Türk lirası pllfonuna varılml§ 
tır. 

3- Pllfon tsas alınnrak geçen mevsim 
senesinin mUtenazır. aylanndaki Türkiye lh. 
racatı nevı ve kıymet itibarile tesblt ve her. 
hangi mal lehine n :ya aleyhine muamele 
farkı vücuda betirilmekslzln ayni matematik 
esasın tatbiki suretlle bunlardan en mühim 
kısmı için kontenjanlar tesblt ve diğer ku. 
mmın Almanysya serbestçe girebilmesi ve 
§U kadar ki tnınlann muayyen devre hita. 
mmdakl yekQn kıymetlerinin nşağıdakl fık. 
rsda mezk1l.r revizyonda nazara alınacağı 

ltaydr konmuştur .• 
• - Filen vaki olacak karşılıklı ihracat 

vaziyet ve hesaplanna göre iki memleket 
billUraf bu plA.nda ayııl prensip dahilinde de 
ğlşlklik yapabilecektir. 

5 t Almanya.nm umumt kojontUrU dola. 
yısile bazı malları ihraç etmemekte olduğu 
nıa!Qmdur. PlAn mUtcnazır devrede TUrki. 
yeye satmıı olduğu herhangi memlekete ihra 
ca devam ediyorsa TUrkiyeye de ihracı ta. 
ahhUt ediyor. 

6 - Bundan başka mell§e §ehadetnamesi 
ve mecburiyeti tcsııı edilmekte ve iki taraf, 
hususi muvafakatle alınm111 mallar trans. 
ıormasyon dolayıslle mllUlC§Urilmlş mallar 
hariç olmak üzere birlblrinden mubayaa et
likleri malları milli hudutları dahlllnde is. 
tıhllld ve tekrar bS§ka bir memlekete ihraç 
etmemeyi taahhUt ediyor. 

7 - Müddet 15 eylQI 1937 den itibaren 
Sl ağustos SS e kadardır. Mayıs içinde ve 
tu ay sonuna kadar iki taraftan biri denon. 
se etmek lstcdlğinl bUdlrmedlğl takdirde 
müddet hitamında ke:ıdlllğlnden blr yıl ola. 
rak uzıyacaktır. 

8 - Anla,şma her tüccarm odalara ve 
TUrkofls §Ubelerlne mUracaaUe 8ğreneblle. 
ceğl diğer kısımlan da ihtiva ediyor. 

Amell bakımdan da gayet açık, tefenilaL 
lı ve plAnlı bir. mekanlmUiya malik oldu. 
ğundan her tift:canmızm dikkatle okumll!l 
l&zmı bir haldedir. Yeni anlqmanm iki 
memleket arasında mevcut tlcarl mUnıuıeba 
tı radikal tekilde takviye edeceği muhak. 
){aktır. 

llı.zar edilmekte otan anlqma metinlerinin 
'!Urkofls §Ubelerlne ve bll§lıca ticaret ve sa.. 
nayl odalarına tebliğ edilmek Uzere olduğu 
haber alınmıotır •• 

tÇERIDE: 
• İstanbul Maarif mUdürlUğünün bulun. 

duğu eski nafia nezareti binası pek harap 
bir hale gelml§tir. Bunun için bina esaslı bir 
§ekilde tamir edilecektir. 

• Memurlar ve zabitler için bUtün vekAlet 
ter ~karada. binalar yaptırmak üzere tet. 
kikat yapmaktadırlar. 

• Maliye vekUI Fuat Ağra~ dün Maliye 
erk!nile bir toplantı yaparak vek!lete mü. 
tealllk l§ler hakkında görU§mU§tUr. 

• DUnya siyası vaziyetindeki te§evvUşUn 

para borsalarında yavll§ yavll§ tesirleri gö. 

ı1llnıektedlr.Şayanı dikkattir ki bu kan§ıklık 
tan yeglııe mUııbct tesir göreı;ı para dolar. 
dır. Dolar dUn dUnya borsalarında yüksel. 
mi§ tir. 

• KardC§ Mısırın kralı Faruk kUçUk yaşta 
kendisine ııUt nlnellk yapan Kavalalı Ay§e 
ve kocaene kızını sarayı krallde ikamet et. 
rnek üzere Mwra aldırmıştır. Ay§a ve al!esl 
halkı evvelki gün Mısıra hareket etmiştir. 

• Yeni Üsklldıı.r ve hııvalisl tramvayları 

ır.UdUrlUğüne tayin eclllen eski Devlet Demir 
yollan umum mUdUrU lbrahim Kemal dUn 
lşıı ~lamr§br. 

• Slnemalarm yan kapılan otomatik bir 
,ekilde ac:ılır ve kapanır bir hale konulacak. 
tır. 

• Kuvarshane t>akır ocaklarınd!\ saf bakır 
tide eımmeğe başlanmı§hr. 

• EminönU llo Şişli aruında l§llyen bilttin 
tramvaylar bundan sonra Şişli garajı önüne 
kadar sefer yapacaktır. 

• Emniyet umum müdürü ŞUkrUnün vali 
vckilllği esnasında temlzUk işleri amelesinin 
maaşları 20 liraya çıkarılmıştı. Belediye 
şimdi bunu eski haline lndirmeği dUşUnmck. 
tedlr. 

• M:ıllye \'ckAleU bir tamimle, yıı.rsubay 
olarak orduya l!Uhak eden ihtiyat subayların 
tugüne kadar olan asli vazife maqlarmın 
tamamen verileceğini ve eğor bu maq rUt. 
te maasları:ıdan azsa Ust teratınm Milli 

Akşehirde 
seylap 

Doğanlhllsaırve 
veırnnce köyDeırBın 
de zaıraıır faızOa 
Gümü~ Hacıköyden sonra Akşehrin 

Doğanhisar nahiyesi ve bazı köyleri ~e 
bir seylap felaketi geçirmi~tir. 

Doğanhisar nahiyesi merkezinde ve 
bu köye 15 dakika uzaklıkta bulunan 

Yenice köyünde seylap bü~k zararla. 

ra sebep olmuştur. 
Doğanhisarda iki ev yıkılmış ve 3 

ya~ında bir çocuk annesile birlikte sel 
altında kalarak boğulmuşlardır. 

Harmanlar sel altında kalmış ve iki 
sürü koyun sel altında kalarak mahvol. 

muşlardır. 
--------------------~~---S ov yet Rusyada 

Yakalanan 
casus 

Muhakememi, hudut 
harici mi edilecek "? 

Sovyet mUddelumumtsl Vl§lnskl Sov. 
yet Rusyada casusluk ithamlle yakalanıp 
hapsedilen 28 ytl§ında Bcll isimli lngtıizi 
isticvap etmek üzere sureti hususiycde Le

nlngrada gtdecekUr. 
vııınl!ld bu lngllizln muha.kemes\ni mUm

kUn olduğu kadar çabuk yapmak istiyor. 
Sovyet harlciye81 ise, İngiliz casusunun, 

hlı;; muhakeme edilmeksizin hudut dıDına 
atılmasını muvafık görmektedir. Harlclye 
memurlan, casusun hudut harici edllmesl 
keyfiyetini, büyük akisler yapacak bir mu. 
):.akeme usulUnden daha ehven buluyor. Ve 
böylece, Mdlserlen, Sovyet • İngiliz mUnase. 
batmm daha az mUteesslr olacağını umu. 
yorlar. 

Sovyet gizli polisinin Bcll lsfmli İngiliz 
l:akkındakl Uk ithamı, onun "kızılordunun 
telefon ve telgraf sl!temlne alt te!errrUatı 
yabancı bir devlete sattığı,. yolundaydı. 

Mevkuf tng!Uzin muhakeme veya tard 
karannm bu hafta içinde bclll olacağı sa. 
nılryor. - (IH.ylJ Xkt1preı) 

Japonların 
kurbağa 
konseri 

Ayın 16 sında radyo 
ile neşredll~cek 

Tokyo radyosu, bu ayın 16 smda görUlme. 
:ml§ bir •'konser,, neşrcdecekUr.Alman 1nglllz 
ve Amerikan radyolarının da, oradan alarak 
neşredecekleri bu konseri Japon kurbağalan 
verecektir. Filhakika, bir operatör, mlkrofo. 
nlle beraber Sangaml nehrine açılarak ak. 
pnı üzeri orada '•icrayı ahenk eden,. kurba. 
faların .seslerini dUnyaya duyuracaktır. 

MUdafaa veklleUnce ekleneceğini bildirmi§

Ur. 
• Yugoslavya Ue Türkiye arasmda evvelce 

yapılmı§ olan bir anlll§m& mucibince Türk 
tebaıuıınm Yugoslavyada bırakmıg olduğu 
emllk Yugoslavya hUkQmetınce satın alın. 
mı§tı. Bu paraların alAkadarlara tevzii .işile 
vazlfedar olan komisyon alacaklılara para 
~erine arazi vermek imk!nlannı araotırmak 
tadır. 

• SUmer Bank Nazllll ba!ma fabrikası bU 
tün kısımlarmm iştlrakile dün ilk umum! 
çalı.oma provasını yapmış ve birine! defa ça. 
l~ma ilk ba!ma topunu tzmfrln kurtuluı 
gUnUne yeU§tlrlp panayırda Sümer Bank 
pavyonuna göndermlgtir • 

• tktısat vekili Ce.ltl Bayar dUn KarabU. 
ke uğramış ve Ankaraya dönmUştUr. 

• Esnaf ce.mlyetlerl mUmeıısillerl dün U. 
caret odasında bir toplantı yapmıılar ve 
mUhlm kararlar ittihaz etmişlerdir. Esnafa 
kredi verilmesi, bir e.maf dövizi kurulması 
da bu kararlar meyanındadır. 

• KUçük sanatlar erbabı Cumhuriyet bay_ 
ramında Çarşıkapıda bir sergi .açacaklar. 
dır. 

• lktısat ,·ek~eti Avrupadan yapılacak 

t.Rleplere ihracatçıların cevab vermeğo mec. 
bur oldu~u bildirmiştir. 
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lzmird e lisans aıamıyaf1 

· Altaylı Vehap .. 18 .. Aırııll<aıraı vevaı Osieaıır\11Q)UD ikD Ur, 
ır n n <dl e ırn lb> n ır n ffi1 ce gı n ır ece e D< ırn 

Bir buçuk sene kadar Fransada bulu-

nan ve son ldefa satılığa çıkarılarak başak 

bir klübe geçeme-diği için tekrar İzmire 
dönmek mecburiyetinde kalan eski Al· 

taylı Vehaba, Fransada profesyonel ol· 

duğu ileri sürülerek lisans verilmem=~

tir. 
İzmir mıntakasının bu haklı hareke

tine - Vehabın iştirakile kendi takımla

rının fevkalade kuvvctlen:C"cf ne ina

nan ( !) - İzmir klüpçüleri ve gazeteci

leri itiraz etmektedirler. 
N:tekim 5 eyll'ıl tarihli Yeni Asır ga

zetesinde buna dair bir yazı neşredil

miştir. Aynen alıyoruz: 

"Türkiye f utbolünde, ayağına ve kafa

sına aynı derecede meharetle hakim olan 
Vehap, birçok maddi fedakarlıklar mu

kabilinde Fransayı terkedcrck aramıza 
kanştı. Onun geliş:, spor sahasır:l:ia ha

kikaten bir şey yapmamızı temenni eden 

halkımızı en kadar scvindirmişse, onun 

la bilfiil meşgul olması icap eden ma

kamları harekete get:rcmedi. 

Dün kulağımıza kadar gelen cümle 

şu oldu: 

- V ehap, Fransada maaşla oyun oy
nadığı için profesyonel olmuştur. Ken

disine amatör klüplerimizde oyun oy

namak için müsaade edilmiyor.,, 

• • • 
Vehap profesyonel. 

Klüplerimi.z amatör. 

Kendisine lisans verilemczm·ş .. 

Bunlar kulağa tabii gelen cümleler 

haline geliyor. 

• • • 
Hakikat §U ki, Vehaba tatbik edil· 

mek istenilen muamelenin a!tında bir 

taraf, bir klüp, b:r mıntakacılık zihni

yet vardır. Sırf memleket futboluna 

nafi olmak arzusile, izmire dönen Ve

hap, şüphe edilemez ki bu güzel hare

ketile şahsı için fedakrlaık etmiştir. 

Federasyonun, Vehabın lisansını ver

mekten kaçışının bizce bir manası ol

mak icap eder. 

İzmirc gelen Vchap doğrudan doğru 
ya tstanbula gitmiş olsaydı; profesyo

nel, amatör kelimeleri üzerinlde imali 

zihin edilmyerek şimdiye kadar bir ka· 

çmcı defa lisansı kendisine verilecek ve 
İstanbula mal edilecekti. 

• Taksimde baı,ıkasına alt bir arsayı sat-
maktan suçlu Uç kl§lye llAveten Va. 
sil iliminde biri dahıı. tevkif edilmiştir. 

• BUtUn memlekette 20,599 radyo kaydedil 
mı,ur .• Bunun on bine yakını 1stıınbuldadır. 

' • İtalya ile tlcaretimJzln lnkl~afı hakkında 
yapılan tetkikler llzenne İtalya ticaret mu. 
messlll dUn ticaret oda~n umum! kAUblnl 
ziyaretle uzun mUddet görUmUştUr. 

• Bir mUddet ev\'el çocuğunu sokağa hıra 
ll&n ve zavallı yavrunun öltimUne ııchcbiyet 
veren EmJne isimli kadın 14 ay hapse mah. 
kôm eclilmlştir. 

D I ŞARIDA: 
•FillsUnde karışıklıklar olmu§tur. Hayfada 

lı vusturyalı bir Musevi öldUrUlmUş. diğer bir 
Musevi de ağır surette yaralanmı;;;tır. 

• Parla borsasında hararetli muameleler 
olmuıtur- Frank yeniden dllşmUotUr. Ser. 
nıayenin yeniden Fra.nsadan kaçmakta oldu. 
ğu tesblt edildiğinden hUkQmet tedbirler al. 
mıya karar verml§Ur. 

• Japon imparatorunun karde§I Prens şı. 
~!bu. Uç gUn kalmak il.zere dün ak§am Derli. 
ne gelml§Ur. 

• Mımr kralı Fanıkun evlenmesJ 21 t~ri. 
nıe\"Velc!e yapılacaktır. 

• Fransız reisicumhuru LcbrUnUn kardeşi 
d!tn Nancy civarında avlanırken diğer bir 
avcının yanlışlığı yUzUnden ağır surette ya. 
ralanmrştır. 

• Hlmalı\ya dağlarını ll§an Alman tayyare 
sı kaybolmuştur. 

• Belçika mebusan meclisi, Van Zeeland 
l<ablneslno 4 reyo karşı 130 reyle itimat be. 
yan etml§Ur. 

• Almanların NUrenbergde yapacakları 
400.000 kişilik stadyomun temel tajı dUn 
HiUer tarafından konulmuştur. 

• Nlyu.z Kronlkl gazetesinin Kahire mu. 
Pıablrl yazıyor: Bağdattan buraya gelen ha. 
terler, fraklı bazı gençlerin, Arap gayc81ne 
yardım için sll!h ve para toplayarak "Filis. 
Un il.zerine yürUmel:e., hazırland~ınr bildlrL 
mektedlr. 
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Muhiddin ÜstUndağla aral r 
IA.r sebcb olmuştur. ı ı 18 

Galata sara~. 
Bursa yO~ ,,,,-( 

m ü s a bal<a
18 •"'~ıır 

r şti r ak e d ~;, . .ı ı'~·"' 
Bursada yapılacak oııuı tıal'&l"raı- ~ 

edilmiş olan yUzmc mUS3 dfllııllıtt· ~-"' 
saraylı yUzUcUler davet e 1yoııtJ ııır ~ıJf 

İstanbul su sporları §~; Jdllti1'tlf• ~ 
klUbUmUz sporcuıarındall t etJlllf ıı•' 
le bugUn Bursaya ııareke ~e ,tdı1' 
Uç gün kalarak yeni yapılsr:ı.t6'std 
da Bursalı raklplerlle ksı1 • 
~~~~~~~----~o~ , .• t' 

tŞ A.RIY tet·:ıv ctıY 
. ,,e stı '-it S ıc 

Kalorifer bavagazı, ~11 " 1-"' ' ıı'J),.... o,..-
tamiratı işlerinden. ıı · aıiJJll ~t f 
bir müessese dahitındc ·ıı Jıll 

1·ıer çalışmak is~iyor. tsteıc 1 stlıfl· _ııt 
t .. rııcll ,,,.. 

zetesinde . H. a ınu :f'~ıc ~e· 
lcllJc •tfl· 

ZA YI - İstanbul. ı-ı.u ~yl ett' ııt· 
den aldığım hüviyetı~1 

111
u .)'°.~:~ 

nisini alacağımdan hll
5
k h:re fl 

8 t 

o~" ,_tı<"'' 
ZAYi MAAŞ J(U~. bJf1 ~~ . yuı o' ,. 

Müteveffa mütekaıt uıef>'.'~ ,.,,, 
Hamdizevcesi Fatına l'd .,e11ıfl 

·111 l 
maas kuponu zayi ettı •• ~ 
ğımdan hükmü yoktur.:_.,

f'•IP~ 



-

·~ -~\1 ..... ,~ 
.:· --'-'= 

sırrı Muvaffakiyetimin 
"Şm.eling,, e mağlfıbiyetf en sonra, bir sporcu 

en büyük servet olan "ne/ se itimad,, z 
bile kaybetmiştimo Fakat ... 

"°' ~f~. ~ aon maçtaki rakibi 

~~uçuk bir haylazken, annem
~dt kaçar, umumi bir jimnastik 

~ ~~~nıru_k:annu işlet!rdim. Her 
1 ~t k gıbı, ben de, annemin en
~t Paylamalarıru müstakbel mes
~~~~11~büyük maniler gibi telakki 

tıı ~ Otrıi elek gibi bir kadın olan 
>tıı ~ ~ nazanmda o ..camanlar 
~ 'ldat du§ınanımdı. Onu mütemadi-
~ it ı· ~ \tdılll e ınd•n kurtulmanın yolan· 

)4 ~ h. 
~t~trı er zaman şöyle derdi: Boks 
~> 'ııilll~cnıa11 ettiğin bazı kimselerin, 
hı. Ot~ ısaı teşkil etmelerinden kor· 
•. ~ . H 
t 11 tılarıı er ne olursa olsun, sana 
~~~~d"r·arın muhabbetini ve beyazla 

lrf 
' 1 

1 kazanman lazımdır, Joe. 
tlı . 1\ trı'• • . 

~ırı... Usterıh olmasını temın 

~ "ttı bir vllcntta diirlist 

'1111tıtı en f?,i~. ruh •tt, ,, . ku9.ık yaşımdan itibaren, 
\ 'ıı4d "1 dürüstlük ve vücut kuv
~t htııi .~ Bana daima iyi yolu göste
~ıı~~U 'ta a.re eden odu:-. B:.1aenaleyh 

."'l. zıyer • lıt ınu, tamamile ona med-
tı.. lit "'bo c.,lz' 
~ Oor~ıu~ "e sakin hayatını da anne-
~~ \te Ilı. İçk\ içmem, c:gara kul
~ ltrııtı le ll"ıeaela bir tütün veya içki 
~~ endilerine küçük bir rek· 
~ ~İdd~ hususundaki tekliflerini, 
d.'11\ıı"llt zartı e reddederim. 1lk viski içi
~ bit dahanda aon içiş:m olmuştur. 

tt.,,tla a a ağzıma almayacağıma 
'-t~. l'cllli ... nlleıne, sonra da kendi ken 

·r~"ı •ı Ctf 
1) >. 'trrı· •ın. Bakın haJise nasıl 

"'l'h. 11ti: 
t --:-ıı dcs 
~,:ıttrıılltle tt Yaıımda bir çocuktum, 

l\• 1~ il~ tar:bbeyJerim, çalrşmak üze , 
tı)\ı lt.,lrtı11.lsına gittiklerinden, evde 
il: . l\clic~ ·lru. 
• 1 ltı ~lll'l] 
~ha~• etraf a oynamaktan bıktı· 
~ ~t ~'ttrı e 

1 karı§tırmağa ba§ladım 
~ . ı.tırtı !Yaları arasında, yarısına 

{}~,:~titı-ı '#:'. \ir viski şiıesi buldum. 
• " ttraf • 
' d 1rtı:ta 

.. ~ . dansetm•ğe başladı. 
"'l:ı 1 •ct:"ll -
a.,..t aşt.ı;' ''e kafamın kurşun 

·111t, t:;lfl: h' . . 
o. 1\ i\rk ıssettım. Nıhayet 

\, tı'~ asına k ld 
t • ''l"h Y• ı ım v~ annem 

~ ~ıı ... ~·~,. "şluktan bitkin hir va
~~tlfir. 
~ "t\ı:-ıı k' 

• ll'ıUlcaı ı, o zaman, annemle 
eıne, hayatımın en 

m iisabakad.aıı 

mühim anlarından b1ri olmuştur. Buna 
"mükaleme,, demek doğru değildir Çün 
kil ben, gözlerimi döşemelere dikmi§, 
sadece annemin izahatını dinlt'miştim. 

Bana basit fakat telkin ed:ci birkaç 
o:imleyle, alkolün ve tütünün fenalıkla
rını ve insanın kuvvetli ve sağlam ol
ması için neler yapması lazım geldiğini 
izah etti ve büyüdüğüm zaman bile tü
tün ve içki kullanmayacağıma dair ben 
den söz aldı. 

Ağaca hrmanmak yanşı 
İlk antrenmc.nlarıına, ikamet ettiği

miz Albama dağlarında, benim gibi di· 
ğer haylazlarla. ~abahtan akşama kadar 
oynamak suretile başladım. En sevdiği
miz oyun, imuz adalelerini ve yumruk
lan kuvvetlendirmek için mükemmel 
bir vasıtaydı. 

İşte oyna:iığımız oyun, arkadaşlar· 

dan biri, 10 a kadar sayar, diğerleri de. 
ağaçlara tırmanırlardı. Sayılar onu bu
lunca, arkadaş. en talisiz veya en bece
r"ksizlerden birisinin arkasına atılır ve 
tepeye tırmanmadan evvel on•J yakala
mağa çalışırdı. Takip edilen arkadaş 
dalların birisine asılıp oracan kendisni 
yere atmağa ve hareket yerine gelmeğe 
mecburdu. Eğer hedefine gelmeden ya
kalanırsa, o zaman, ebelik ona düşer· 
di. 

Saatlerce meşgul olduğumuz bu spo
run, bize ne kuvvet ve çevikJik kazan
dırdığı kolaylıkla anlaşılab:lir. Kısa bir 
zaman içinde ben ve arkadaşlarım, ha
kiki bir Tarzan olduk. Şimdi pekala 
anlryorum ki, bu oyunlar, bana. müte
hassısların nazereti altında yapılan jim
nastik hareketlerinden çok daha fazla 
faydalar temin etti. 

Babam ökiüğü zaman beş yaşımday
dım ve annem ilrnci defa evlenince, A
hbamayr terkedt"rek Detroitye yerleş
tik. 

Burada "medeni,. sporlarla. bilhassa 
beyzbolla meşgul olmağa başladım. 
Kendi t~kunımda, temayüz etnıekte ge
cikmedim ve eğer bir siyahın bu sahada 
muvaffakivet kazanmasına imkan bulun 
madığını idrak etmeseydim, muhakkak 
ki bu spora dev .. -. r.J .. rd"m. 

Mus'ki 
Bu aral·k. annem. ailemizin musikiye 

son derece istidadı olduğunu ileri süre
rek, bana keman çalmasını öğrenmemi 

• • 
zçın 

sonra ... 

söyledi. Vakıa ben de musikiyi çok se
verdim, ama, itiraf edeyim ki, spor ka
dar değil. 

Bir müddettenberi bok~ meşgul 
olan arkadaşım Holman Vilyams, yavaş 
yavaş, kendisini tanıtmağa başlamıştl. 
Doğrusu onu dt'ta kıskanıyordum. Bir 
gün bir elimde keman, diğer elimle de 

kaldırımda top zıplatarak, sokakta do
laşrrken, sınıf arkadaşrm Tharston Mac 
Kinneyre rastladım. Adeta istihfafla, 
bana şöyle dedi: 

"Muzıkacılık taslayacağına, boks öğ
renmek içi nbizim klübe yazıL Kim bi
lir? Sendeki vücutla, belki de bir gün 

ağır sıklet şampiyonu falan olursun?,, 
Thurstan, Mişigan eyaletinin hafif sık-

let amatör şampiyonu idi ve biz hepi
miz, mektepte ona hayran ka!ırdık .. O-

nun benimle meşgul olması beni son de
rece sevindirdi. O gün, keman !dersim-

den kaçtım ve ilk boksör dersimi aldım. 
Bu had· se 193 ı senesinde cereyan edi
yordu. Yaşım 17 vardı ve sıkletim 85 
kiloydu. Dokuz ay sonra Johnny Miller 
adında bir boksörle ilk maçımı yaptım. 

Klüp arkadaşlarımı yalnız bir tek 
sağ yumruğumla yenmeğe alıştığım 

için, Millere karşı da aynı tatktiği kul-

lanmava kalktım ve yüz kızartıcı bir 
şekilde mağlüp oldum. Fakat bundan 
sonra, kabiHyetimi göster:nek için büs
bütün çalışmağa başladım. 

Bir müddet sonra, bir hayır cemiyeti 
menfaatine yaptığım bir boks maçını 

müteakip, klübün boks antrenörü Corc 
Mudi beni kenara çekti ve şöyle dedi: 

''Sizi John Roksbourga takdim edece
ğim. Bu adam s:yah gençlerin büyük 
bir dostudur!,, 

O günden itibaren Roksbourg benim 
hamim ve büyük dostum oldu. Beni 

profesyonel boksör olmağa teşvik eden 
de odur. 

"Kardeş1erin:zin mabudu 
o·acaksmız ,, 

İsminiz şöhret bulduğu zaman - ki 
bu, tamamile elinizdedir. B:itün siyah 
gençliğe, tevazu, mertlik ve cesarette 
nümunei imtisal olacaksınız. 

Şampiyonluğa yükseldiğiniz gün, bil· 
tün ırk kardeşlerinizin mabu:lu haline 
geleceksiniz. Sizin vazifeniz zannetti· 

Türkiye serbest 
güreş şampiyon luğu 
Müsabakalara ya r ın başlanıyor 

Türkiye serbest güreş birincisini ta. 
yin edecek olan karşıla~mald.r yarın ve 
öbür gün Taksim stadında yapılacaktır. 
Bu müsabakalara girecek olan pehli. 
vanlanmızın hemen hemen ekserisi 
şehrimize gelmişler ve bu şa:r.piyonluk 
maçların ıtertip eden Em; .öı:ü Halk • 
evine müracaat ederek kayırl;mnı yap. 
tırmışlardır. 

Karşılaşmaların en heyecanlılannı 

teşkil edeceği şüphesiz olan ağır siklet. 
te .dün de yazdığımız g'bi _ Din;ırlı 
Mehmetten başka bütün t;:ınınmış peh 
livanlar kayıtlarını tamamlamış bulun. 
maktadırlar. 

Geçen sene de bu müsabakalara gir. 
meyen Dinarlı gene ortada yoktur, 
Galatada Romanya otelin•Je oturan 

Tommy Farr 
Haydutların hücu

muna uğradı 
Jt"'ransız gazetelerinin Ncvyorktan 

aldıkları bir habere göre, birkaç gün 
evvel Coe Louis'e mağlUb olan Tomi 
Far, Long Branch şehrinde yaptığı 
gösteriş maçından sonra cebleri para 
dolu olduğu halde, sabaha karşı an
trenörü ve menccerinin refakatinde 
aı:;trenman kampına dönerken, gangs. 
terlerin takibine maruz kalmıçtır. 

Gangsterlerin bindiği otomobil ken. 
disini yol kenarındaki uçuruma doğru 

itmeye çalışmışlarsa da, Tomi Farın şo 
förü büyük bir soğukkanlılık göstere. 
rek gangsterJerinden elinden kurtul -
mıya muvaffak olmuş ve otomobili en 
yakın karakola kadar getirmi_ştir. 

Bunun üzerine Uç polis motosiklet -
le, boksörUn otomobilini muhafaza al. 
tına almış ve Far yoluna devam et _ 
mi§tir. Haydutlar henüz yakalanama_ 
mışlardır. 

.ğinizden daha asilanedir, Joe.,. 
İşte büyük dostumun, bana söylediği 

sözler. Bundan sonra fırsat bekeldik ve 
bu fırsat 1933 senesinin ilk baharında 
çıktı: Sen - Lui de, yanm ağır sıklet 
şampiyonluğunu kazandım. 

O zamanlar bir fabrikada işçiydim ve 
haftada 25 dolar kazanıyoıdum. Vazi
fem, otomobil şasilerini kaldırarak mon 
taj yerine götürmekti. Bu güç bir işti. 
1.tstelik, daima formunu muhafaza et
mek istiyen bir sporcu için hiç de avan
tajlı değildi. Bir gün eve döndüm ve 
anneme: 

"İşimi bırakıp, kendimi tamamile 
boksa vakfetmeğe karar ve11Jim., de
dim. 

Onu bir türlü ikna edemediğim için, 
Roksbourgu imada çağırdım ve beraber 
ce annemi razı etmeğe muvaffak olduk. 

"Madem ki Roksbourg da aynı fikir
dedir, dedi, ısrar etmiyorum. Fakat şu
nu unutma ki, Joe, her şeyde olduğu 

gibi boksta da, muvaffak olmak için, 
muntazam ve dürüst bir hayat3 ihtiyaç 
vardır.,, 

Hezimet 
Profesyonel boksörlüğüm, işte böyle 

baıladı. Vakıa §erefli galibiyetler kazan 
dım. Profesyonel olarak yaptığrm otuz 
iki maçtan ancak birisini kaybettim. 
Fakat bu bir tek mağlubiyet en m:ihim 
maçımda vuku bulmuştu. 

Maks Şmelinge iJe yaptığım maçım
dan sonra, itiraf edeyim ki, boksu ta
mamile terk etmeği düşündüm. Onun 
müthİ§ yumruk kasırgası, sadece benim 
kuvvet:mi yenmemiş, aynı zamanda, bü
tün maneviyatımı 'ela mahvetmiş ve böy 
lelikle, her sporcunun en kıy-netli ser
veti olan "nefse itimad,, r, bana kaybet
tirmişti. Artık bundan evvelki gaJibiyet 
lerimi hiç dü§ünmiyordum. Ringe çık
tığım gündenberi, ilk defa olarak kabi
liyetimden şüphe etmeğe b::ışlamıştrm. 

Mağlübiyetim hakkında söylenen söz
lerin ve dedikoduların her türlü asıl ve 
esaıtan iri oJd,ufunu aöylemeğe lüzum 

mumaileyhin, iki gün evvel Anadoluya 
gittiği söylenmektedir. 

Eminönü Halkevi re:sliğı aşağıya 

da ne rettiğimiz tamimi b:i:ün gazetele 
re göndererek kaytlıırını yaptırmamış 

olan pehlivanları davet etmektedir • 
Giireşçileri da\•et 

Eminönü Ha!kcvinden: 
1 - Evimiz tarafından her yıl tertip 

edilecek olaıı (Türkiye serbest güreş 
şampiyonluğu) müsabakaları bu sene 
11 eylül cumartesi ve 12 eylül pazar 
caktır. 

2 - Bu müsabakalara iştir<.k edecek 
pehlivanlarımızın her gün C'ağaloğlun. 
da Halkevi binasında bulundurulacak 
memura müracaathı şera 'ti öğrenmeleri 

ve kayıtlannı yaptırmaları ilan olunur. 

Hindist:anın d ev 
cüs~eti pehlivanı 

Fazh 
Muhammet 

Gelecek hafta şc~u im ize 
gc'.erek Tekirdağlı ve 

Miilayimle karşılaşacak 
Yarın \'c pazar sfuıU yapılacak olan Tür. 

kiye serbest güreş §ampiyonluğu mUsaba.. 
kalanndl\11 az zaman sonra TUrklyc birlnclsi 
ve ikincisi mühim bir imtihan gcçfl"C<.'ckler
dlr. 

Komar, Ynndervalt, ve Kampel gibi tanın. 
mış gllreşçllcrl §Chrlmizc getirmiş olan or. 
ganlzatörlcr bu ayın on dokuzunda veya. 
but yirmi aıtmsmda Hlndlstnnın 

lıfUslllmanlar serbest gUrcş §amplyonu olan 

J<"azlı Muhammedi de İstanbula davet elmlf. 
!erdir. Hru~n Londrada bulunan ltu pehlivan 
iki metro boyunda ve 125 kilo Bikletınde bir 
güreşçidir. 

Budev ctl.9se adamın Tcldrdıı~Iı ve ?.İ(lfL 
)imle yapacağı mUsabakalann çok enteresan 
olacağına §Uphe yoktur •• 

var mıdır? Beni nelerle itham etmedi? 
ler? Korkutulduğumu söylediler. Hal
buki mağliıbiyetime yegane sebep Şme
lingin demir yumrukalrıydt. Sonra, sırf 

para alarak ınağlQp olduğum söylendi, 
halbuki o zaman bankada 200,000 dola
rım vardı ve hayatta her şey bana gü-
ler yüz gösteriyordu. • 

Matbuatın ve halkın u~urmaları be
ni, antrenörümle menecerimle ve hatta 

çıldırasıya sevdiğim ve bugün bil· 
yük blr sükunet içinde yaşadığım karım 
la hali ihtilafa soktu. Bir aralık, Şme-

lingin rekabetinden kurtulmam için, 
kendisini sinemacılığa tahrik ettiğimi 

ve aleyhine entrikalar çevirdiğim ide 
söylendi. 

Bana cesaret Yeren karımdır 
Hulasa her §ey söylendi. Mağliıbiye

timin asıl sebebinden başka her şey .. 
Halbuki mağlCıbiyetime yegane sebe~ 

henüz tamamilc formda olmayışımdı .. 

Maçı kaybettikten sonra, bilhassa, 
Marvanın ~ kanının ismi böyledir -

inkisar hayale uğrayacağını düşündüm. 
Halbuki beni nasıl sözlerle karşıladı bi
liyor musunuz? 

''Onların hepsini yenmek iddiasında 

bulunacak değiJsin ya, sevgilim, dedi. 

Şmelingle bir daha karşılaştığın zaman, 
formunda olman lazım. Sana bakmak 
vazifesini tamam'Je üzerime alıyorum. 
Göreceksin ki mtıvaffak olacaksın!,, . 

Formumu tekamül ettirmek, 51k ilk 
ringe çıkmağa b:ıtşladım ve kanr.1 bana 
mütemadiyen cesaret verdi. 

Benim için hiçb:r şey kaybolmuş de
ğildi. Sonrası malum. Ben, işte böy.lcce, 
ldünya ıampiyonu oldum .. ~, 



8 

l'-nza.n: 8oğomıuı Tchllrynn - Çeviren: s.ş. - lktlbaa ve terclıme hııt.kı mahfuzdur -

- 30-

Taşnak komitası reisi, sakallı Ermeni casu
sunu nasll tuzağa düşürüp öldilrdU ? 

- Namussuzlar beni tuzağa dü~ürdü çökmüştü. Bütün pencereleri açık olma 
nilz. diyerek. Elini arka cebine göti:rdil sına rağmen havasızlıktan boğulaca~ı 
Tam bu sırada bir tabanca patladı. Ge mı zannediyordum. Arkadaşımın da ay 
cenin karanlığı içcrsindc Hraçın ağzm nı vaziyette olduğu mendilini mütema 
dan çıkan şu kelimeler elan kulağımda diyen yelpazelendirdiğinden belli idi. 

çınlıyor: İkimizde bir cenaze merasiminden dÖ 
- Hainlerin cezası budur. nen adamların bulundukları ahvali ru 
Sakallı ada mses çıkarmadan otorno hiye içersindeydik. Otomobilimiz Kab 

bilde yığdmış derhal ölmüştü. ristan sokağının başında durunca Hraç 

Gece yansında kırda cereyan eden ( beni bir dakika bekle) diyerek atladı 
bu facia bende tarif edilcmiyecek tesir ve Ünyon Fransezin karşısındaki bü 
ler husule getirmişti. Meselenin içyüzü 
nü bilmediğim için bu cinayetin sebeb• 
ni de anliyamamıştım. 

Fransız generalının yaverinin çaldığr 
düdük üzerine bizim otomobilin şofö 
riyle muavini koşüp kelmişlerdi. Yaver 

sakallının cesedini göstercrk bir §eyler 
söyledi ve Hraçla benden ayrıldı. Biz de 
otomobilimize dönerek İstanbula doğru 
yolumuza devam ettik. 

İlk anlarda ikimiz de konuşmuyor 
duk. Derin düşüncelere dalmış olan 
Hrai nihayet söze başladı ve dedi ki: 

- Bu akşam cereyan eden hadiseler 
den bir şey anlamadığınızı tahmin edi 

yorum. Meselenin bu şekil.de biteceğini 
bilseydim sizi buraya getirmezdim. Fa 
kat taliinizde bu da varmış. 

Muhatabım geniş bir nefes aldıktan 
ıonra devam etti: 

- Bu keratadan uzun müddetnberi 
§Üphclcniyorduk, fakat elimizde müısbet 
bir delil yoktu. Üstelik general Moris 
'de onu şiddetle müdafaa ediyordu. Ge 
ncralın evine her zaman serbestçe girip 
çıkan bu adamın düşman teşkilatlariyle 
münasebette bulunduğunu haber aJm11 

tık, fakat biraz evvel söylediğim gibi bu 
nu bir türlil ispat edememiştik. Şüphe 
lcrimizin ne dereceye kadar doğru oldu 
gunu öğrenmek üzere bir hafta evvel 
generala hitaben imzasız bir mektup 
gönderdim. Ermenice olarak yazılan bu 
mektupta bazı mühim maliimat vardı. 
Her zaman olduğu gibi general mektu 
bumu sakallıya göndermiş, o da tcrcü 

me etmişti. General dc;hal bana telefon 
ederek bir randevu istedi, vaziyeti anlat 
tı. Bu hususta şimdilik kimseye bir şey 
söylememesini rica ederek gizlice tahki 
kat yapacağımı söyledim. Bunun üzeri 
ne general: 

- Merak etmeyin bizim Jaktan bat 
ka kimsenin haberi yoktur. demişti. 

On iki saat sonra generala gönderdi 
ğim mektuptan düşman teşkilatlarmm 
h olduğunu t t 

lannuzla teşriki mesai ettiğini gayn 
hadise sakallı Jak Deronyanın dil§man 
kabili inkar bir şekilde ispat ediyordu. 

Böyle olmakla beraber bu adamın hı 
yanetini gözümle ıgörmek istiyordum. 
Bu sebeble seni de bu gece ziyafete ge 
tirdim. Seninle fazla alakadar olması 

daha ilk dakikada nazarı dikkatimi cet 

betti. Derhal planımı tatbik ettim ve te 
lefon masalını uydurdum. Hain evinıle 
kimsesi olmadığını söyliyecek yerde 
muhayyel telefon muhaveresini bir e 
mir tclikki ederek bizden aynlmı~tı. 

Evvelce aldığımız tertibat mucibin 
ce bir adamımız yolda otomobilin önii 
ne çıkarak sakallıya: 

- Size telefon edenler beni buraya 
gönderdi. Diyerek ona bir mektup uzat 
mI§tr. Bu mektupta sadece: 

- Bu gece ziyafette bulunan yabancı 
genç kimdir? İki satırla cevabınızı 'hami 

li varakaya bildiriniz. 
Kelimeleri yazılı idi. 

Sarhoşluğun tesiriyle uzun uzadiva 
düşünecek vaziyette C'lmıyan Jak bu 
nun bir tuzak olduğunu farke<iememiş 
ve şu cevabı ) a~mıştır. 

- IIrnçm yabancı bir adam getirmek 
istediğini evvelce cı:.1.etmi:ıtim. Bu genç 
onun çok hürm~t etti~i r.ufuzlu bir a 
damdır. İ:ar:dan geldiğini ve oraya dö 
neceğini söylüyor, h~'t<ıt Erivandan gel 
diği ve fı .. kac!a mühim bir rolü olduğu 
muhakkaktır. Yarın şahsen görÜ§Ürüz. 

Sakallı şeytanın hıyanetini artık göz 
l:rimle gördükten soma şüphe kalma 
mı~tı. Ost t:ırafını biliyorsunuz. 

Otomobilimize birdenbire bir sukut 

yük binanın kapısından içeriye girdi. 

Kapı.da duran İngiliz polisinin Hraçı 
selamladığma göre Arkadaşımın bu bi 

nada yabancı olmadığı anlaşılıyordu. 

Beş dakika sonra adeta koşarak geldi 
ve beni çağırdı, Otomobilimiz geriye dö 
nerken biz de, Ünyon Fransez klübü 
nün daima açık duran kapısından içeri 

ye dalıyor ve malum yollardan malum 
.daireye giriyorduk. Burası tamamiyle 
bir yatak odası haline getirilmişti. 

Ben etrafı tetkik ederken Hraç tele 
fona yapıştı ve Tarabyada bulunan 

Hanriycti aradı. Onun Tarabyada bu 
h~nduğundan emini olunca bana dön 
düve: 

- ikimizde istirahata muhtacız. Ar 
tık yatalım. Ben yann öğleye kadar bu 

raya gelmiyeceğim. O zamana kadar 
sen de istirahat edebilirsin. Fevkalide 

bir hadise olursa şimdi sana vereceğim 
numaraya telefon eder, beni bulursun 

Şimdilik '.Allaha ısmarladık. Allah ra 
sattık versin. Yarın saat on üçte tekrar 

görüşürüz, dedi ve gizli kapının arka 
sında kayboldu. 

Cinayetten sonra 
aşk macerası 

Odada yalnız kalınca derhal soyunup 
yatağa girdim, fakat bir türlü uyuyamı. 

yordum.. Akşamdanberi cereyan eden 

h1discler bir sinema filmi gibi gözümün 
ör.ünde canlanıyor, uykumu kaçırıyor. 

du. 

Bilhassa Jak Deronyanın alnından kan 
fışkırarak otomobilin içerisine yuvar _ 
!anması bir türlü gözümün önünden 

gitmiyordu. Ara sıra elinde namlusun _ 
dan henüz duman çıkan bir tabanca tut 
muş vaziyette Hraçr görür gibi olu-

yordum. Birkaç saat evvelki cinayctt~n 
sonra Hraç nazarımda büsbütün başka 

bir adam olmuştu. Zahiren şık ve zarit 

bir &ak>n adamı zannedilen bu g~ç 
ayni zamanda çok cesur ve iradeli bir 
adamdı. 

lfraçın kelimenin tam manasiyle bir 

komiteci olduğuna şahit olmuştum. Bu 
hadise onun İstanbulda ne derece bü -

yük nüfuz sahibi olduğunu isbat ediyor 
du. Jak Deronyana karşı kurduğu tu. 

zağa gelince. yalnız bu hadise, Hraçın 

kurnazlığını meydana çıkarmıya kafiy. 
di. Bütün bunları beğeniyor. fakat 
Hraçın bizzat adam öldürmesini doğru 

bulmuyordum. Benim kanaatlerime gö 
re, hakiki bir komiteci cinayet isleme. 
meli, bu işi başkalarına tcrketmeliydi... 

Hraç bir haini cürmiim~şhut halinde 

yakalamıştı .. Bu muvaffakıyeti el.de et. 
tikten sonra. eczanın infazını gayri mcs 

ul ellere bırakmalıydı. Fırkada, mesııl 

vaziyetlerde bulunan adamların elleri. 

vicdanları temiz olmalıydı .. Bunlar be. 
nim, şimdiye kadar değişm'ycn karaat 
lerim·Jir • 

Yatağ•mda bunları düşüne düşünr. 

nihayet yorgunluk galebe çcılmış ve uy 

ku gözlerime çöl:müştii. Ne kadar uyu 
duğumu bilmiyorum. Birdenbire kula. 

ğıma garip b:r ses ~ehli. Gece cerevan 
eden hadiselerin tesiri altında hr~cn 
yatağımdan doğruldum ve gayri ihti • 
yari elimi yastığımın altında bulunan 

tabancama uzattım AldJ.ıımamı§tım . 

Hafif ayak sesleri işitiliyordu. Yavaşça 

yata~ımdan kalkarak, kryolamın altın~ 
girdim. tabancamı elimde tutarak bek. 

ledim. 
(Devamı var) 

Haber, okuyuculan ır.raaında bir 
fıkra mtısabakut açmıotrr. Gönder1. 
lecck tıkt'atann kısa ve hiç olmazsa 
az lş!Ulmlş olması IAzımdır. 

Fıkralar, gönderenh:rln imzalan 
yahut mUstear adlarfle ne;ıredllecek 
ve her ay o ay lçlnde c;ıkac&klarm 

~n iyilerinden beşine muhtellt ve kty. 
:netli hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
rönderiniz. 

Bir papağan 
merakllsı 

Adamcağızın biri yetiştirdiği bir 
papağana (şüphesiz efendim) kelime.. 
sinden başka hiçbir kelime öğretme -
miş, nihayet satmağa karar vermiş: 
Müzayede yerinde tellala demi11 ki : 

- Bu papağan çok güzel mevlüt o

kur, hikaye anlatır, talip olan müşte. 
rilere böylece anlatırsın demiş. Tellal 
da vazifesini yapmış, gayet meraklı 

bir müşteri çıkmış. Papağana sormuş: 
- Sen mevlüt okur musun papağa.. 

mm? 

Deyince papağan: 
- Şüphesiz efendim! 
Cevabını vermiş. 

Adamcağız müzayedede kırk altma. 
papağanı alır, doğru evine gider. Bir 

taraftan davetliler çağrılırken, bir ta.. 
raftan da şekerciye mevlflt şekerleri 

ısmarlanırmış. Ak38Jll olmuş, davetli. 
ler gelmiş ve her şey hazırlanmış. Pa.. 
pağana sormuşlar: 

- Kitap ister misin papağanım? 
Papağan: 

- Şüphesiz efendim, demiş. Hemen 
rahleler, mtisahhah mevIUt kitapları, 

şamdanlar, mumlar ve saire ... Papa -
ğana: 

- Haydi baka.im, her şey .hazır, 
başla, demişler: Papağan yine: 

- Şüphesiz efendim ... 

Kelimesini tekrar etmiş. Adamca _ 
ğızın ayakları suya ermiş. Da.vetlile. 
re karşı gayet mahcup kalan adamca. 
ğız papağana: 

- Ya ... Demek benim kırk altınım 
yandı ha! deyince papağan: "Şüphe. 
siz efendim,, cevabını vermiş. 

Cemal Başar 

Bektaşi hikA vesi 
Aç kalmış b~ktaşi dedelerinden biri 

derenin kıyısına oturmuş, dereden aL 
dığı çamurları yoğurduktan sonra bir 

çok biçimlere sokarak dizermiş. Ora
dan geçmekte olan birisi dayanamayıp 
sormuş: 

- Kolay gelsin erenler, ne yapıyor. 
sun? 

- İnsan yaratıyorum evlat. 
- Ama yaptın ha, insan yaratmak 

için Tanrı olmak lazım. Sen tanrı mı
sın? 

Bektaşi dedesi karşısındakini şöyle 
bir süzmüş , scnra karşılık vermiş: 

- Hey oğul, insan yaratmak için 
Tanrı olmağa ne hacet var. Yiyecek, 

içecek, giyeceğini \'ermedikten sonra. 
sen de yap, koyuver. 

/. Ş. s. 

Karşılaya cakmıs 
Kendini ~ğcnen yaı,lı bir ı;rhirli bir 

köye gitmek ister. Yolda e~eğini önü. 
ne katarak ı:;ehrc doğru gelmekte o • 
lan bir köylü çocuğuna raslar, alayl:-ı: 

- Böyle kardeş kardeş nereye gidi. 

yorsunuz? der. 

Çocuk da: 

- Siz babamızı karşrlamıya çıktık, 

der. 
Sl rvcl Olcay 

Geçer m · ? 
Bir gün adnmlnrı padiş1hın huzu_ 

runa gelip: 

- Aman sultanım. Marmara boğa. 
zındıın dfüıman gemileri geçiyor. Mem 
l2keti iı:ıtila etmiyc geliyorlar. demi~ _ 
lcr. 

Padişah: 

- Getirin haritayı diye bağırmış. 

Harita gelm ' ş, açılmış Boğaz bulun -
muş. Padiçah: 

- Behey koca serseriler (haritada 
boğı-ızr göstererek) benim eerçe par • 
mağım germiyor. koca koca gemller 
geçer mi? demiş. 

Sülıcylô. l'alkın 

yazmtştır. Kadın 41!'

kel<, her genci allı.kıı... 

dar edeceğine şUphc 
olmıyan bu makale. 
YI. aynen alıyoruz. ,, 

. ciıti ol· 

Şüphesiz, me.rut iz 
Lh'açlar vardır. Fa. 
hat öyleleri de var. 
<.lir ki, oradan saadet 
pek çabuk kaçar.Dev 
rlmlzdct dört izdivaç 
Ozerine, ancak blri. 
nln hakikaten mesut 
telakki edilebileceği 
nı ve eskiden, mesut 
ftdivaçlarm dııha faz. 
la olduğunu aöyll • 

kınasıııcı m. 
Aile yuvasındtı anla§amamtızlıklar çı cl"t•'· 
mal• iriıı en iyi usul hayat arkada§'lm iyi scÇ111 ..... :dJa" ıil'-

lenler var. ~- ........ ttf' 
l•ana korkunç ıörUndU., ,·e)'8 dlJ11 !,. '~ .. , 
indim., veyayahud •·J~~" ,aı.ıeÇ ~ı.-' 

Bence bu. pek de dog"ru olmasa gerek. Fil. 
haklka, eskiden evlenme, ekseriya her ttirlU 
romantik haleden uzaktı. HattA. saadetle 
izdivacın, o devirde, hakikaten ayn bir §OY 

olarak mı telAkkl edildiği sorulablllr. Evle
r.irken, daha ziyade, aile rclalnln iradesine 
r.öre, tctıma1 veya mondem bir vazife görü. 
lllyordu. 

Elimizde, eskiden yo.zılmııı bir çok 11§k 
mektuplan, romantik, hassas. ihtlrutı mck. 
tuplar var. Fakat bunların arasında sevdik. 
!erile evlenml§ erkeklerin ihtiraslı a§k mek. 
tupları, yok denecek kadar azdır. Ve zanne. 
diyorum ki, bundan bir müddet evvel, çocu. 
ğU olan evli bir kadından aldığım mektuba 
benzer bir mektup bulmak için, tozlu arşiv 
le.rde uzun mUddet arqtırmalnr yapmak 
IAzımgellr. Bu kadın bana şöyle yazıyordu: 

"Bahtlyl\J'n:. Aıtnnm. clddl'n (ÜT.eldir. Her 
&:Un, yckdlferlmlr.e biraz daha yakla,tığımı. 
a btascdlyoruz.,. 

Eskiden, izdivacın devamlı bir karakteri 
vardı ve anlll§amamazlık, açık blr lhtllA!a 
mUncer olma:1an, aile yuvuını içinden kemi. 
rir dururdu. 

Devrimizde, izdivaçlar ba:T.an. daha az 
meııut görünür, ı;:Uokil, şimdi, insanlar, gc. 
ç!msizltği bir riya tabakası atlında gizleme. 
te daha az mUtemayildirler. Artık ıstırabın, 
yava.,ı;a. ve Adeta merhametsizce ruhu ke_ 
mtrmesine göz yumulmuyor. Kadının huku
ki, lktlaadi ve cins! milsavatı. tabii. asrı iz. 
oiva.çlarc.la, kendisini hissettiriyor \'C ıevcin 

i~lerile, dini meseleler, artık zevceyi a~ır 
aikletlerl altında ezemiyor ve önUne bir ma. 
nla dikemiyor. 

Böylece, evliler, şimdi izdlvacm ı;UçlUkle. 
rlne açıkça kartı koyahillrler. Fakat kadın
lar her zaman, buna haıır mıdırlar? Burada 
da, tıpkı harp Aleminde olduğu gibi, hücum 
vn.aıtalarile müdafaa vasıl.alarmın ayni za... 
manda ilerlemeleri llı.zımdır. Birlik, hücuma 
daha fazla maruz kalınca, korunma metod. 
Jıı.ruım da daha !azla mUesslr olmaııı ltızım. 
<.tır. 

Hakikaten müessir olan bir tek korunma. 
usulü vardır: Münasip bir hayat arkadn§ı 
intihap etmek ... eğer bu intihapta i~abet yok 
ıa, evliler, bilahare, blriblrlcrlle U~'U,makta 
boşuboııuna uğr8'mıı olurlar. ÇünkU. anane, 
ahlAk ve fikirler, onları dalma lht:lltı.t halin. 
de bulunduracaktır. 

Çok b'ÜZel bir kadrn, kısa bir mUddct ev. 
veı, bana §Öyle dedi: 

"- Nişanımızı bozduk, çUnkil din ve sanat 
husu.undaki dU§tlncelcrimlz tamamıle !ark. 
Jıyclı, .. 

Böyle hareket etmekte btiylik bir isabet 
cösterclıklcı:ini zannediyorum. Bu asırda bL 
le din hususundaki fikir ihllllı.fları aila yu. 
\'ası ıcın meşum olabilir. Sanat için de, 
ayni §<!Y vaki olabilir. 

Demokrat o:dut1Jnıuz için, sınıf farkı de. 
nllen 'eyi na.7.arı itibara. almamakta haklı
yız. Fakat ne de olııa., mesetA, kUltür sahibi 
olan blr kadının, tahsllce aşağı 'aevlyeden bir 
erkek - meziyetleri her ne olursa olsun -
bazı kaba vaziyet ve hareketlerine taham. 
nıın etmesine lmkAn yoktur. 

Birçok tecrübeler lsbat etmiştir ki, en iyi 
IU!lvaçlar, ayni lı;:tlmal muhite mensup olan 
erkek "e kadınlar arMında yapılanlardır .. 

Evlenmeden evvel, ırk ve milliyet farkla. 
rını da iyice dU§Unmek JAı:ımdır. Bu farklar 
hamse, cazip ve !Atıf olabilir ve güzel blr 
nesil verir; !arklar çok bUytikse, iki evlinin 
1trMına ntıılmaz bir mania diker. 

Mlikt!mmel otma..'II icap eden bazı izdivaç. 
lann, evlllerden birisinin cinsi eahaletinln 
l;llyllklllğti ve ya mUbalAğalı •'iffetperverll. 
ğl,. neUcrslnde bozuldıığu da vakidir. 

Zifaf gccc.slııln chcnınılyeU bilyliklür. Fe. 
r.ıı ne~lce verçn ilk tecrübe, kadında bazan 
lt'ıdrf uzun mUddet hl.s.sedilen bir sinir bo. 
rJklıığu tevlit caer. Tanınmış kadm doktor 
Katarın Dııviıı, "2.200 kadında tetkik edilen, 
cinsi hı\yat Amlll~rl .. nam eserinde, bu husus 
ta bize çok ~ayanı dikkat malQmat ,·ermek. 
tedlr. 

Ekseriya gelen cevaplar ~unlardır: ·•Bu, 

"buııu-· ıı,.rv-
}jazan da, kadınlar ı.;a tUrlU ıedil'' 
•·Bu beni dlendlrdl .. ''Bll ıar ,oerıxıel< 
ı·deme:ıdlm.,, şeklinde cevaP t oıt 
ıer. t•ıyYtll rıı~11 ft' 

Bu şeklide izdivaçlar. ı.a _ .... ıerbiyeı>-etJ' 
\ıU clJlD• ıı;l netice veremezler ve • rlk ıcııdlll 

nalığında.n llert gelir. ıııte ıf• 
tir zevce olamaz. yapnıad&I' 

Gençleri, kaU inUbplar:~ır.dJr. 
''el, izdivaca hazırlamak bir ı:ı:ıefCltl d' 

Cinsi terbiye çok mUblın k}artll ~detı"p 
t!lnkU bunda, mUstakll çocubfJe cı.ııs1 itl~ıflll 
mevzuubahstlr. Hayvanlar ~ere •·ô~J 
kanunlarını t&klp ederler. tııgil tı.nl pt~ 
cl!mlyeti,. bu hususun eheın::!':rııel< IJ c1'
Jt olaral< takdir ettiği için 

1 
bir •'l!O~ 

lere yardım maksadile, gtıze . .fi~ 
veli,. vUcuda getırmlııtir. anıl• bt>" IJ' 

Bu cetvel bUyUk bir ibtlın scıett1' ,.. 
hl e ırat :ınc 01 

mıııtır. Ve yalnız sıh v da cıı:ı!i 
tfl ayni zamanda.. tzd(vaçıar bWo 

' 1şantııarnı 
ı;ebata temas ~derck, n 

1 
tınal< ~ 

ri bir çok noktaları aydın a ıınaııt' ı•~ 
faydalı o ..r.t IJ kendilerine son derece crf ebe'-tr eJ' 
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80ıterı tamamen hakikat gibi kabul et... 
tniş, fakat hiç milteessir olmamış, bL 
lakıs gayet memnun olduğunu belli e. 
den bir tarzda: 

- Daha iyi ya, daha iyi ya ya\TUm. 
Zat.en ben senin namusundan emin • 
dırn. Gözlerinin bakışı bu işin aslını 
bana anlatmıştı. Başından hiçbir vaka 
J:l'çnıemiş bir genç kız olduğun yüzün. 
<len okunuyordu, dedi. 

· Su sözler lnd çiçeğini şaşırttı. 
Soylediklerinin Konçini tarafından iyi 
anlaşılmamış olduğunu zannederek, 
<ledi iti : 

- Luizin kızım olmadığını söyle • 
rn.ekle beni evinize getirtemiyeceğinizi 
60Ylenıek istemiştim. 

. - Biliyorwn, anladım. Fakat cmi. 
llıın k' . . l k ı, yıne cv1me ge ece ve onu an. 
~acaksınız. 

- Kadıncağız, adamlarım sa.na kar 
şı biraz sertçe muamele etmek me<: • 
buriyetinde kaldılar, bundan dolayı 

müteessifim. Haydi, korkunuz artık 
geçmiş olsun. 

Bunlan söylerken altın dolu bir ke. 
teyi de kadmm yanma. fırlattı. Fik • 
rince bu hareketiyle genç kızın ÜT.e • 

rinde fevkalade iyi bir tesir yapacak. 
tı. Yavaş yavaş kapıya. doğru yürüdü. 
Tam <;ıkacağı esnada İnci çiçeğine dö. 
nerek: 

- Ha, gayet mühim birşeyi ar. kal. 
sın unutacaktım. Yarın evime gelirken 
belki yanınızda bir erkek veyahut bir 

kadın arkadaş almak istersiniz. Sa • 
kın böyle bir şey yapmayınız. Sonra, 
çocuğun başına bir felaket gelebilir. 
Bu sözlerimi sakın unutmayın! .. 

Diyerek kızı bir daha. sellmladı ve 
- Neden? yanındaki serserilerle beraber evden 

tı - 9Unkü bu küçüğü hakiki çocuğu. çıkıp gittiler. Hepsi birden atlarını bı. 
t> Utn:ıll§ gibi seviyorsunuz. Bunu biraz rakmış oldukları lokantaya uğradılar, 
kvveı gözlerimle gördüm. Bundan baş. beygirlerini aldılar ve dört nala Pari. 
da kendinizi başkaları uğruna feda e. sin yolunu tuttular. 
.. ?Cek kadar yü~k bir kalbe sahipsi. :•z, bunu da biliyorum. Şimdi son de. İnci çiçeği yalnız kalınca, Madam 
•ec · Perin'in bağlarını çözdü, kadıncağız ,.. e ıçim rahat. Sövlediğim saatler L 
~ıncıe evime gclecciinizc eminim. Ya. serbestleyince biribirlerine sarıldılar. 
1Jn 8 b Genç kız o ana kadar kendini 1.orla v a :ıha kadar muhakkak gelecek 
be Çocuğunuzu istiyeceksini?~ Bakınız, zaptetmişti. Perinin kolları arasına 
\' U11a o kadar iman ediyorum ki. şimdi dilşünce ağlamıya başladı. Köylü ka.
d:nıındnkilerlc beraber. derhal bura • dın güzel kızın bozulan sinirlerini ya. 
~ı: çıkıp gideceğim. Siz de istediğiniz hştırmıya uğraşıyordu. Nihayet me • 
~ hareket etmekte serbestsiniz. rakla sordu: ' 

le Unları söylcdiktı>n sonra hürmeL - Kuzum kızım, bir namuslu kadı-
~r~· laın verdi. Bu herif alçakça hare. l\ı elde etmek için bir zavallı yavruyu 
dlı 'nden hiçbir vakit vicdan a1.abı öldürmekten çekinrniyen bu canavar a. 
in ~'lrıuyormuş gibi daha doğrusu emir dam kimdir? Bu gibi cinayetleri per. 
ht~ bUtün kanunların üstündeymiş gi. , vasızca cinayetleri yapabilmek hakkı. 
1'11 Ulunuyordu. Artık gitmeye hazır. ı nı ona kim vermiştir? 
Ola IYorı.lu. Bu sırada yerde yatmakta r - Benim iyi kalpli madam Perin el. 

n ta.vatlı madam Perine dönerek: ğim, bu adam krallığın en yakın insa. 
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----------------------------------------------------------~ Stokko evden çıkarak bahçede dola. 
§ırken, efendisi de • kendi evindeymi§ 
gibi - bir sandalyeye oturdu, arkadaş. 
larına da oturmaları için i§aret etti. 
Hepsi de birer iskemleye oturdular. 
Olan işe hem §aşmış, hem de kızmış. 

tılar. Stokkonun bu işi becermesi on. 
lan sinirlendiriyordu. Serserinin ka -
zandığı mevkii kıskanıyorlardı. Ros. 
pinyak dudaklarını ısınyordu. Bir 
çeyrek hiçbir şey konuşmadan geçti. 
Arasıra esnemekten başka bir şey yap 
mıyorlardt. Nihayet Stokko kapıdan 

girerek: 

- İşte geliyor efendim • dedi - ve 
tekrar dışarı çıkarak gözden kaybol. 
du. Konçini diğer adamlarına bir emir 

\'erdi, onlar da bu emrin ifası için he. 
men dışarı çıktılar. Stokko tekrar içe. 

ri girerek odalardan birine saklandı. 

Bu sırada inci çiçeği merkebin üs. 
tünde pek meJ'ut, tatlı talı hulyalar 

kurarak eve doğru yaklaşıyordu. Val. 
' 'er ile konuşmasını Perine anlataca.. 
ğı zaman ihtıyar kadının ne derece se • 
\'İneceğini düşünmekteydi. Güzel kız 
istikbalini emin ve parlak buluyordu. 
Başına gelecek felaket için en küçük 
bir şüphesi bile yoklu. Halbuki çiçek. 
lerle süslü ~u cvcle kendisini ne büyük 
bir tehlike beklemekteydi. Nihayet e
Yin önüne geldi. İlk hayreti madam 
Perinin kendisini kapının önünde bek. 
lememesiyle başladı; fakat korkmadı. 
Merkcbindcn yere atladı ve eve doğru 
yürüdü. Kapıya yaklaşırken seslendi: 

- Perin ... Perin: .. 

Tam bu sırada Eno ile Rospin. 
yak saklanmış oldukları yerden ya _ 
vaşı;a çıktılar ve bahçe kapısının önü. 

ne gelerek yolu kapadılar. Bu hare -
ket, bütün dikkatlerine rağmen biraz 

gtirültülü olmuştu. !nci çiçeği dönüp 
baktı ve onları gördii. Her ikisi de 
genç kızı iğilerck selamladılar. Bu 
vaziyette yüzleri görülmüyordu ve 
genç kız da onları tanıyamadı, fakat 
elbiselerinden asilzade o!duklannı an.. 
!adı. Yine korkmadan: 

- Orada ne istiyorsunuz efendiler? 
diye sordu. Tam bu anda evin kapısın.. 
da Konçini belirdi, gayet nazik bir ta. 
vırla: 

- Rica ederim madam, buyurunuz, 
içeri giriniz, dedi. 

İnci çiçeğinin yüzü sokak kapısına 
dönük olduğu için Konçiniyi görme -
mişti . Fakat sesinden onun olduğunu 
anladı. Kendi evinde Konçininin ev sa. 
bibi gibi söz söylemesine o kadar bay 
ret etti ki, eV\'ela rüya gördüğüne 

zahib oldu. Birdenbire döndü; o vakit, 
Mareşal Dankr'ı karşısında görünce 

işittiğinin doğru olduğunu anladı. Heye 

candan büyiimliş gözlerini herife di • 
kerek olduğu yerde dona kaldı. Konçi. 
ni gayet pervasız ve rahat bir tavra 

malikti. Dudaklarında müthiş bir ~ 
lümseme ile ilk sözlerini tekrarladı: 

- Rica ederim madam, içeri buyu. 
nınuz da buraya gelmckliğimdeki se
bebi size arzedeyim. Bu ziyaretim si. 
ze münasebetsiz gözüktiyorsa aff edi. 
niz, şimdiye kadar bana karşı insaf ~ 
sızca muamele ederek beni böyle bir 
harekette bulunmıya mecbur ettiniz. 
Hem buna 'inanınız ki, ziyaretim çok 
kısa olacaktır, bana verdiğiniz büyük 
aşktan dolayı hiçbir fena muamele gör 
m\}•cceğini1..c emin olmalısınız. 

Bu sözleri tatlı bir sesle ve son de
rece hürmetkar bir tavırla söylemişti. 
İnci çiçeğini korkutmamağa dikkat et 
tiği belliydi. Genç kız onun sö1..lerini 
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dınlem.:mi§ti. O düşünüyordu, bir tu. 
zağa dil§tüğünli anla..ııu~tı. En büyük 
tehlikenin de evin iç1nde olduğu mu. 
hakkaktı. !çeri girerek kendini bu he. 
rlfe teslim mi edecekti? Hayır, parça 
parça etseler, yine bahçeden bir adım 
atmamağa karar verdi. Fakat o anda 

ıtklına. başka bir §eY gelmişti. Luiz ve 
Perin neredelerdi? Bu müthi5 endişe 
ksl"§ısında bütün korkularını unuttu, 

hatta kendini bile. Biricik dUşUncesl 
Luizdi. Zavallı Perin, fcdakAr kadın. 
Belki de bu haydutların elınde 1ıimdlye 

kadar can vermişti. ÇUnkU o, bu herif 
lerin eve girmelerine dünyada mU63a. 
de etmezdi. Bu düeünce bütün karar. 
tarını alt ilet etmieti. Bir dakika ev. 
vel eve girmektense, kendisini öldür. 
meyi aklından geçiren gen~ kız, bu 
ikinci düşUnceyle deli gibi, iki adım. 

da basamaktan aşarak kapıdan içeri 
girdi. O kadar teldşlıydı ki, Rospin. 
yak'ı, Eno'yu, Lonı;vali görmemişti. 

Rcspinyak kanlı göz!crlyJe Konçlniyc 
bakarak emir bekliyordu. tnci çiçeği 

yalnız Perinin yerde yattığını görebil. 

dl. Fedakar kadın P.adık bir köpek gı. 
bl genç kıza bakıyor, ve snnkl kllçü. 
ğU muhafaza edemdfğinden dolayı an. 
nesinden af ieUyordu. Çiçek~f k1z. ih. 

tiyar do!!tunun yaralanmıe olduğunu 

zanncdereı.. şiddc:Je bağırdı: 

- Onu vurdunuz mu? 

Konçini alaylı b r tııvırla ccvab ver 
di: 

- Vurmak mı? Ne müru:ısebr>t ? ... 
Görmüyor musur.uz? Elinden gelce o 

beni oldürecek Nasıl b ktığına dikkat 
etmediniz mi': 

inci çiçeği bu sözlerden sonra Pe. 
rin'in ölmemiş, hatta yaralanmamış 

olduğunu anlıyarak sevindi. Sonra bir 
denbire küçük Luizi hatırladı: 

- Burada bir küçük çocuk vardı, 

Ümit ederim ki... 
Sözünü bitiremedi. Konçini tarif e. 

dilemiyecek bir güllimseme ile: 

- Küçük Luizi mi soruyorsunuz? 
Onu da göreceksiniz, madam. 

Krz buna inandı, çünkü Konçini ga
yet &akin bir tarzda söylemiıti. Sev. 
diklerinin kurtulduğuna f evkal!de 
memnun olmu3tu. Fakat kendisini hiç 
düşünmüyordu. Bu sırada Konçini 
sesini yükselterek; 

- Hey, Stokko. Madamın kızını 

buraya getir de çocuğa bir fenalık 

yapılmamış olduğunu görslin ... emrini 
verdi. Bu emirler o kadar şiddetle ve. 
rilmi§ti ki. Konçlninin sesinin tesiri 
ile 1nci çi\;eği titredi. Miltmis bir ka. 
pana tutulduğunu tekrar anladı. 

Stokko aldığı emri yerine getirmle. 
ti. Birdenbire uykusundan uyanan ve 

yabancı bir adamın kollarında kendi. 
ni bulan kUçUk I..uiı. korkudan ağla. 

yordu. Fakat sevgili annesini görUnce 
akinleşti, sevinçle: 

- Benim İnci çiçeği anneciğim, ca. 
nım anneciğim, diye bağırmıya ba§la-

dı. Çiçekçi kız da "sevgili ya\Tum" dL 
ye ona doğru atılırken Konçini ikisi. 
nln arasına girdi: 

- Onu gördUnUz • dedi • hiçbir fe. 
nrılık yapılmadığını da anladınız.. Şim 
dilik bu kadar kafi. Dedikten sonrn 
Stokkoya dönerek eu ernrl verdi: 

- Bunu tut, Stokko! 
Stokko sırıtan çocuğu yakaladığı 

gibi bahçeye fırladı. Kapıda bekliyen 
arabnyn bindi ve derhal hareket etti. 
ler. Gerek çocuk, ve gerekse genç kız 
biribirlcrine yakl~mak için çok uğ -
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r3.§tılar. Fakat nafıleydi, o zamana ka. 
da.r bir kenarda duran Eno ile Long. 
val evin kapısı önüne gelerek çi!:ekc;i 
kızın d15arı fırlamasına mani olmuş. 
lardı. Araba süratle uzakl~ııtı ve ya. 
va.ş yavaş da çocuğun annesini çağı -
ran sesi duyulmaz oldu. O vakit Kon. 
!:İni ne?.aketle ~unları söyledi: 

- Emin olunuz madam, çocuğunuza 
hiçbir şey yapılmıyacaktır. Kendisini 
tekrar göreceksiniz. 

İnci çiçeği hiçbir ~ey düşünmeden. 
Konçlni taraf.ndan muvaffakıyetle tat 
bik edilmiş olan Stokko projesini ak. 
hna bile getirmeden adeta sevindi. 

- Onu ne vakit görebileceğim? 

Konçini kızın bu sualint> menhus te. 
b.,ssümli ile ce\-ab verdi: 

- İstediğiniz zaman gelip onu ara. 
manız ka.fidlr ! 

- Nerede? 

- Hıı. onu da size söyliyeyim. Ço. 
cuğun g'"türUldUğil ev, Kase sokağın.. 
da. Fann bahçesinin arkasındadır. 

Kapıya iki defa vurur \'e "MUget'' 
kelimesini söylersiniz. Yarın sabah sa 
at s~kize kadar parola budur. 

- Çocuğu bana geri verecek misi. 
nlz? 

- Asilzadelik namına yemin ede • 
rim. 

İnci çiçeği bir nn düşilndükten son. 
ra kendisine teklü edilen menhus pa. 
zarlı~ı anlamıya baı;1larrııstı. Fakat 
kat'i olarak öğrenmek için: 

- Elbet bu~un karşılığında bana hir 

te'.tlifiniz vardır. - diye sordu _ 
.Kcn~ini giilere~ ccvab verdi: 
- Süphesiz. 
- Bu teklifinız ne olacak? 
- Onu size evimda söyliyeceğimı. 
Çıçekçi kız bu herifin söliyecefini 

~tık kat'i olarak anlamıetı. 

- Ya gelmezsem ... dedi. 
Bu iki kelime Konçiniyi derhal de

ğiştirdi. Sert bir §ekilde: 
- O vakit de çocuğu buraya. iad~ 

ettireceğim, daha doğrusu oenazesinı 
göndereceğim. Siz de gömersiniz. 

Bu sefil adamın sözlerini aynen ya
pacağı muhakkaktı, ç!çekçi kız tepe
sinden tırnağına kadar ürperdi. gözil
nün önünde biçare yavrucağın birçok 
işkencelerden sonra paramparça ol -
muş hayeli geçti. 

- Alçak sefil • diye bağırdı - Si.&
lere bir de asilzade diyorlar. Sana bır 
de Fransa mareşali sıfatını ,·ermişler. 
Ne ayıp!. . 

Bu sözler, bllha!sa söylenl§tekı 
sertlik Konçininin Ü7.erinde bir kanıçı 
teeiri yapmıştı. O zamana kadıı.r gös
terdiği nezaketi filan kayboldu, df}' 
!erini gıcırdn tarak: 

- Hetaplarımızı benim evde görU,i 
rUz - dedi • Emin ol ki ben hiçbir §e) 
unutmam. 

Ağır bir sükfıL.. lkiııi de müthiş .sıı
rette s1nlrliydiler. Nihayet tnc! çıçe~ 
ği gözlerini karşıl'ındaki kalpsiz ııd3 -
mın gözlerine dikerek dedi ki: 

8 
- Felaket şurada ki, sizin ~evk3!ı: 

de pldnmız ( !) bilmediğiniz btr }la. .. 
ı yo•· 

kat karşısında karmakarı§ık o~ e-
Bu bilmediğiniz tarafı ben size .öğt 
teyim: Luiz benim kızım değildır .. •te 

Zavallı 1nci çiçeği, bu sözl~:ıı. 
Kon çiniyi alt edeceğini za.nnetnıı w 
Luiz kendi kızı olmayınca, g!dip ~ıc. 
na\'arın elinden almıya çatışınıY8 1u, 

··de bu suretle bu çocuk kaçırma ı~ı ıctı· 
zumsuz bir hareket olmuş ol~,?.:ı bit' 
Fakat genç kızın ümit etrnedığ'l erıdi• 
şey oldu: Konçini, çiçekçi kızın k tJ~'
ni kurtarmak için böyle bir yn1~11f1 bıl 
durduğunu bir an bile düşilnıne e 

-$ ... 
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ın~k!, 21,55 kan~ık yayın ve 

... •2..ı ınuslld, 
" •1: 

\uçuk lltiteıt,: konser, 18,35 gramofon. 19, 
lıaııe ~ konııert, 20,05 eğlenceli konser, 
l't· ter, devlet yayını, vesaire. 

k"'" lan k v~tl 0nserı, ]!),20 ııpor. 19,35 orkeıı 
2ı 1s ~0,35 konu~ma. 21,05 piyano kon 
bt~ herler, 22,05 Macar ıarkılan, 
~~d 23,10 orke8lra konser!, 24,20 ya. 

'aıı ha~ haberler, 24,25 caıband, takımı 
la -tş: rler. 

5 Ot!{ 
llıllaııt~ra koıaerl. 20.15 konferans, 
er ~ 21,05 gramo!onla opera yayını, 

'.ııı haı.~ r, 23,50 ya hancı dillerde haber. 
1.__ ucrıer. 

~"""O: 

llcr~t, hnlk ıarkılan, ulusal yayın, 
' , 23 ~ Zagrebden nakil, gTamofon, 
~ ' Piyano kon.teri, 23,60 g-ramo. 

t,~: 
~ Otitttr \ ~ hl'tıı a konıerl, 19,55 muıik!, 20,2::; 
\:''2o ~ 21,0:; masal, 21,40 k~ık ya 
~ ~.ao ene tnus!kls!, 22,50 açık hava 
·~ dans orkestrası, 24,3::i karı§ık 

• , ...... l "ltt • ı): 

R"Al3ER ..= ~am l)Ôataar 11 
= 

... 

J 

-----
,, 

11. l~~k Yayın, 19,0:S şarlular, piyano 
'it ~'l·y &rarno!on, haberler. eğlence 
~~ı 'Ynıı, Traviata, en sonra haber 

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

~b~ ın ı."lJ-~ılt Uııtkıııı, 18,115 kanoık yayın, 
\ bt tto. ba:U!llkt, 22,05 operet, Yu§I, isU 
"-~ 24,20'dJıı, ve haberler, 24,0:S haber 

\~' ha~ans orke8lruı, lıUrahaUer _ 

1937 sonuna kadar ke•ide tarihleri : Birinci Teşrin ve Birinci KAnun 
aylarının ilk günleri. 

Kendi kendine 1000 kelimeyle r ıstanbuı Belediyesi ilanları 
,,, -ı"ler. 

~~tçı eczaneler 
\ "-i; ..._eebrın muhtelit ııcmUerinde n6 
~fıııı ~eler ıunıardır: 
~' 9Undekller: 

~"'t l<ıı <Mehmet KA.zmı), Beyuıtl& 
.\.,"' tilkPllarda (Yorgi), Ey11ple 
~ı. ~azı. Şebnmlnlnde (Hamdi), 
:"'-'"-...;Arıt), Şehzadeba§ında (Ün!. 

l .\.) ayda (Sarim), Fenerde (HU. 
• "arı eındarcla (All Rıza), SSamaL 

' ~ cııı'· Bakırköyde (İstcpan), 
~ c., 'lindekllcr · 

\.._~ 1~~~:llinde (G
0

alat.aaaray), Tünel. 
'."t~ l't \'iç), Calatada Okçumusa 
~ \ı.''tıı8~1Yol) , Fındıklı tramvay cad 
l~ll<ie a Nall), Taksimde Cumhurl 
~~lıloe( h:Urkçtyıuı), Kalyoncukulluk 
~~I, Fıruzağada (Ertuğrul), 

\ ı "-,; '~u ~ Caddesinde (Asım), Ka.. 
~ ~1-,~YYet), Hıuıköyde (Ne8lm A. 
~ <Suıoyman Recep), Sarıyer 

~· ltaııı ;. c ela {S koy ve Adalardakiler: 
'\ c~Cl~ındl'llıntye), Kadıköydc SöğtiUU 
t. l) li e (Arınan HulQal l, BUyUka. 
11.b eybclldc (Tanq) 

ıagı • 
• il d'• 
•ııı Otd" ~ dc11 , uncü sulh hukuk mah-

trtlc • 
t, c'İılc 
~le . tnahkemece el konulan 
'llj iıt I< 

t~ ltl'i asım paşad1 Nalıncı 

~ ddetiıı~ lrıahallesinde Nahncr ba· 
le ~ttı c 23 numraalı evin tama-

~~'-dir;na surctile 18-10-937 tari· 
~llıt~lctır. l'~aıarteai günü r.aat 14 de 

bcııtu l'llatnının kıymeti 2200 
~lct ~İttir }'e reımi ihale pulu müt
t ~:İtdc ~ Siltıı yüz!de 7 5 şi buldu-
~tf 1lctcL.. Çok arttırtı.ıım üzerine 

l ı, "tır • ~t • 
d : t . 

ııı~ ~ "c .. vın sokak kapısının iki 
'~ l~ '-Ctrı• 
~ i ko .. ın katındaki odaların 
~I> ııı·?1Urlük vardır. Sokak ka· 

'· 'la u~ay·k .,~, ta r ,_ 1 birkaç bacamakla 
bj zl11;1lır C , . 

~c t trıutf • eppcde lıkı oda ve 

Almanca dersi 
Re•lm 23 

oıe zeıt 
(Zaman) 

1 - Viertel nach elf; ein viertel 
zwölf: on biri çeyrek geçiyor. 2 -
Halb zwölf: on bir buçuk. 3 - Viertel 
vor zwölf: on ikıye çeyrek var. 4 -
Zwölf Uhr: on iki. 5 - Zwölf Uhr 
ftlnf: on ikiyi be§ ıeçiyor. 6 - Zwölf 
Uhr zehn: on ikiyi on geçiyor. 7 -
Zehn Minuten vor elf; zchn Uhr fUnf. 
zig: on bire on oor. 

KArlı ve emin bir i• 
Pek eski bir ticarethaneye ortak o

larak müemmen bir ıekilde klr temin 
etmek iıtiyenler (İstanbul poıta kutusu 
66) adresine mufasaalan yazsınlar. 

Kendilerine cevap verilir. ~-l lıcli ak ve sofa banyo ma-
qt Ve b h 
~ C>:lt bir a ç e Ye bir kapı var- ~ ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİi. 

~ıı b~cl'c aralık olup ta~ merdi- D O KT O R 
,1, 

11h11t " Çıkılır. Bah~cdc ah§<lp 
, <tat. ardır. Necaettln AhlH ... •n 
' . ~cın· •-

•ara}' tl katından bir merdi- Her gün ubahlarr 11ekiz buçui• 
~il. a Çıkı 

-
0 

ıtc 1 ır. Cephede yan ya· ak~amları 17 den 20 ye kadar Lile 
'"· da., \lraJarında camcl·,a·nlı bı'r 1 l" 1 'k" d · • v ı tayyare apartman arı ı ınci aıre 

•or e '1rk"d . . 
~. ı.1. :lda h " a b:r cUa bır mut- 3 numarada hastalarını kabul eder. 

~-..ııcrıl\ }' tla vardır. 1 Cumartesi ıUnleri 14 den 20 ye ka ( ıı.:~ ~ tkardak· .. ·ı .. 
..,.~ t}'ofı 1 gosterı en gun dar hastalarını parıısıı, Kurun, Hı 

t \~t!a" u dördiın-:ü sulh hu- b k ctL ı11e 
1 

er o uyucularını dakupon mukı· 
~ "1de ge meleri ve görmek 1 
İlirı oı otııranlara müracaat ••bi•lin•d•e•m•u•a•y•en•e•eild•e•r.•••••llİİI 

un ur. 

ı- Daiıni Encümenin 10-8-937 tarihli brarile Eminönü, Fatih, Beyoğ

lu ve Beıiktaı Belediye tubeleri mınta kalannda 1 Birinciteşrin v.:. diğer Bele
diye ıubeleri ,mıntakaları:ıda 1 tknicitq in tarihlerinden itibaren sırtta, omuzda 

v.e başta hejf MvS etya ve gıda macldete ri taımması ve aatılmasr yasak edilmiı-
tır. . 

2 - Bu yasak dolayııile Bcle'cliye sırf seyyar satıcılıkla meşgul hemşcrile· 
T'e kullanışlı ve kolay bir vasıta temin ettirmek ve bu işe en elverişli gelecek 

el arabalarını arattırmak makladile ıerck fimdiden kullanılmağa başlanılan ve 
gerek alikadarlarca yeniden vücude getirilecek olan el arabaları arasında bir 
müsabaka yapmağa ve en muvafık ve kullanışlı el arabası örneklerini ortaya 
koyanlara yüzer lira mükafat venneği kararlaftırmııtrr. 

3 - Bu arabalar iç.in finidilik üç tip te-rcih edilecektir. 
A - Umumiyetle ya§ ıcbzc ve mey ve satışın; mahsus arabalar. 

B - Uailm ve kiraz gibi ambalajla rr içinde satılmast lazım gelen meyvele
re mahıuı anbalar. 

C - Balık, yoğurt ve bunlara benzeyip başta ve omuzda satılan muhtelif 
gıda maddelerine mabıua arabalar. 

4 - Xullanıtlı ve ucuı olmakla beraber yukarda iıaret olunan ihtiyaçları 
aynı zamanda karııtayan arabalar tercih olunacak ve seçilen örnekelr alakadarla 
ra tavsiye edilecektir • 

5 - Örnekler 26 Eyli'ıl 937 tarihine kadar hazırlanacak ve makbuz mukabi-
linde Belediye Levazım müdürlUğı:ine teslim edilmiş olacaktır. (B) (6z26) 

Nafıa Vekaletinden : 
Sıvaa • Erpırum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapılmasına lü. 

mm görülen muhtelif açıklıklarda yedi adet demir köprünün inşası, montajı 
"ve icabında ripajı,. kapalı Ql'f usulil e miln~ıuıaya çıkarılmıştır. 

1 - M.ilnakıuıa 4.10.937 tarihinde saat on beşte Ankarada Vekaletiıniz 
Demiryollar tnıaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprUnün muhammen bedelleri mecmuu 480051 liradır. 

3 - Muvakkat teminat cem'an 22952 lira beş kuruştur. 
4 - Eksiltme .p.rtııamesi, mukavele projesi, genel ~artnamc ve diğer mü. 

naku& evrakı 24 liia mukabilinde Dem lryollar inşaat dairesinden verilmekte. 
dir. 

5 - Bu münakuaya. girmek istiyen \er 2490 No. lu kanun mucibince ibra
mna mecbur oldukları evrak ve veaikal ırı ve 937 senesi için muteber olarak 
,,eklleitmiıden verilmiı müteahhitlik v esikasım ve fiat teklifini havi zarfları. 

m mezk6r kanunun tarifatı dairesinde lıazırhyarak 4-10.937 tarihinde saat on 
dörde kadar Demiryollar İnp.at dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri li.zıındır. • 

6 - Bu münakuaya gireceklerden li. akal 50 metrelik bir demir köprü mon. 
tajmı yapmıı olmak p.rtJ aranacaktır. (2824)• (5338) 

TIY ATROLAR: 

ERTU(';RUL SADİ TEK 

Bu gece Heybeliada 

ilkele ti yat.rotunda 

büyük mUaamere. 

1 
Senelik muhammen kirac; . 60 lira 

olan Beylerbeyinde Beylerbeyi mahal
lesinde Çamlıca sokağında 3-5 No. eski 
Hamidiye mektebi 938 veya 939 ve 940 
seneleri mayıs sonuna kadra kiraya ve 
rilmek üzere açık artırmaya konulmuş
tur. Şart~ai Levazım müdürlüiürJde 
gö11:.ilebilir. fstc::li olanlar 4 lira 50 ku
ruıtuk ilk teminat mektup veya makbuzu 

ile 16-9-937 perşembe günü aaat 14 de 
Daimi Encümende bulunınahdırlar, 
(1) (5757), 

Beyoğlu Dördüncii 81ilh hukuk nıah. 
ke1t1e8itıdetı: 

Terekesine mahkemece el komtlan 
ölü papas Agatangilosa ait Beyoğlu 

Tarlabaşı Çukur sokak 3 numaralı e. 
vin tamamı açık arttırma suretile 18. 
10-937 tarihine müsadif pazartesi gü. 
nU saat 14 de satılacaktır. Tamamının 

kıymeti 2600 liradır. Dellaliye resmi, 
ihale pulu müşteriye aittir. Arttırma.. 
ya girebilmek i~in yüzde 7 ,)5 nisbetin.. 
de pey akçesi yatırmak 18.znndır. Ve 
satış bedeli yüz.de yetmiş beşi buldu. 
ğu takdirde en fazla arttıranın üı.erine 
ihale edilecektir. 

Tafsilat: Mezkür evin cephesi 6 met. 
ro 20 santim ve arsasının meaahası 46 
metro murabbaıdır. Haricen kiı.rgir da 
hilen ahşaptır. Bodrum ve r.emin katı 

ile dört kattan ibarettir. Bodrum ka_ 
tında bir çamaşırlık ve kömürlük rnev. 
cuttur. Zemin katı: Ahşap sokak ka. 
pısmı havi hariçten üç taş merdivenle 
çrkıhr. Çimento döşeli bir antre ile iki 
oda, bir hela ve bir dolaptan ibarettir. 

Birinci kat: cephede bir oda ve ka.. 

pısı oda içinde olmak Ur.ere bir sandrk 
odası ve arkada bir oda bir sofa mev. 
cuttur. 

İkinci kat: cephede iki oda arkada 
bir hela mevcuttur. Çatının arka cihe. 
ti taraçadır. Terkos ve elektrik tesisa. 
tı vadır. 

İsteklilerin yukarda gösterilen gün 
ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hu. 
kuk mahkemesine gelmeleri ve gez • 
mek isliyenlerin içindeki kiracıya mü. 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Beyoğlu ciörd:incü sulh hukuk mah 
kemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Pandeli uhdesinl:le bulunan Beyoğ
lu Kurtuluş Kavak sokak yeni 43 nu
maralı hane arsasının 192/ 96 hissesi 
açık arttırma suretile 18-10·937 tarihi
ne müsadü pazartesi günü saat 14 de 
satılacaktır. 

Tamamı ( ı 82) liradır. Dcllaliyc res
mi ve ihale pulu müşteriye a't olup art
tırmaya &irebilmek için yüzde 7,5 nis
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

Arsanın tamamı 182 metre murabba· 
ıdır. 

İsteklilerin yukarda gösterilen giln ve 
saatte Beyolu dördüncü sulh hukuk 
niahkemef!ne n6waat etmeleri ve sa- . 
tış bd~eli yüzde yetmiş beti bulduğu 
takdirde en çok arttıranın üzerine ihale 
edileceği ilan olunur . .... 



ız HABER-'.d~---poetw 10 EYL~-~ 

lnkıbazı, Hazımsızhğı, Mide 
Ekşilik ve Yanmalarını 

~il )ftı)i: ~ 

MA O ıiderir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddeai yoktur. Şeker hastalıiı olanlar bil~ alabilirler· 
BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçiJmeıi latif. Teıiri kolay ve mülayimdır. 

Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. tataııbul 
MAZON isim HOROS markaaına dikkat. Depoıu: Mazon ve Boton Ecza deposu 

MEYVA TUZU Yeni postahane arkasında No. 47 ------=::::;;;; 

~!::~ IŞIK L. 
,, ____ , __ _ 

ESK i F EVZ i VE 
1 

• 
ı 

Geceno ... .. 
GüındUZDU E Her akşam 

blrul<I• 

· DstaınbuD • Noşaırntaşu 
Memleketimiz:n en eski hususi lisesidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımları, Fen ve Edebiyat kolları vardır. !stan. 
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kayit 
için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. lstiyenlere mekteb tarünamesi gönderilir. Telefon 44039 

M emleketin en yüksek sanatkArlarile 

• 

................................................ ~ T A K S I• M eeıediY,8 dB 
b.ahçes~ f1 

llstikllll Lise i Dırektörlü., ··nden: Tel: 43703 

1 - llk, Orta v~ Lise kısımlarına gtindilz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alın:ıcağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülürı onurıcu ;:; nüne kadar gerek mektupla, gerek mel<tcbe başvurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eyJUlün ')utınd.ı.n sonra yapacakları müracaat kabul edılmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birincı sınıf?.ırın bütünleme ve engel sınavları eylliliia birinde, diğer sınıfların eylülür. 
yedisinde başlıyacaktır. 

5 - isteyenlere mektebin K<iyıt şaftlarını bildiren tarifname parasız gönderiJir. 

1 

Adres: Şehzade başı polis karakolu aı-kası. Telefon: <!2534. 

Beşiktaş : Yıldız- Eski ŞemsUlmekAtlp 
,. 

G KULLA Gecel ı • GUndUzlU 

KIZ-ERKEK 
Yuva - ilk - Orta kısımları havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

ıraoelb>e lkay<dloına lb>aış D ali'ilm oş'ltoıra Aceoe e<dlnınınz 
Kayı t muamelesi her glin yap.lı r. Telefon: 42282 

G E C E L. G 0 N S E L •••lilı••milılıl•ll'I ~--·- Galata - Ka.rt°Çınar sokak ~ri ••• •••••••C••A 1 .. 1 L K 1 .. 1 L .• S E L 3 11 Bütün modern ve sıhhi teçhizatı muh~evi leyli : e ~: )~it; 
Kız- Erkek Y \J ""' Orta-Lise Erkek TU YA LıseSI .. ı:;;.,...ı 

( Es k İ : İ N K 1 L A B ) Tam devreli lise • :ricaret Mektebi • Almanca öğrenmek ıçın . _Afi 

K Dl k t tt u Ne 8-n ~~o ......,. a m,.,. ,; n•ı ok,,, men Derslere 14 Eylül Salı başlanacaktır. 12 ye ~ 
U rao ı, re ur : l!ıı:ll ~~ lUJ &rU 'WI :ı IWI \WI Kayıd muamelesi 1 Eyllılden itibaren her gün saat 8,30 dan :ıcteP ~ 

Hesmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere nUfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu 3 foto~af ve ~~ tnt}t9P"" 

1 r name ve'-·a diploması ile uapılır. Fazla tafsilat içın ınek mufassal tari name gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon : 200H) " " •••••11112••••••••••••••••••••••••••••••••• Yeya 42095 e telefon edilmesi =--5: 
.~... A O E M i i K T i O A . R ~-• Haydarpaşa Lisesi DirektiirlUğiiJ!d~~ 

a·ımcktedit· '-'"'..~-~ 

ve B IE L GIE V ŞIE IK ILD~D INJ IE KA R Ş U 
Okulumuza leyli ve nehari talebe kaydına devam e 1 vaJJl ~· 

benin kaydı mektebin açılacağı 1 te§rinievvel 1937 ı kadar d~6059) 
icab ederse daha da temdit edilecektir. 

o Konservatuvar ll l rektlJrJiiğUnded~ııe .,,,;' 
. . aınelcS ,, 

Talebe kaydına ve eskı talebenin kaydını ycnılemc nıu "1)' 
• 

mıştır. uğa 1<adıt 

.-
Tabletler ı • Her eczanede arayınız. ı Posta Kutusu 1255 Hormobln J -· Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma günleri saat ikiden bcŞ bUÇ t ~· 

racaat edilir. . e nib•ye 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci 
Büyük 

keşide 11 Eqlül 937 dedir. 
ikramye: 50.000 l..Jiradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, Jiraiık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralık 

iki adet mükafat vardır . 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Eylül/ 937 günü akşamına kadar biletini deği§tir.:nie 

iul unmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

Yapı fşlerl llAnı 

-Nafıa . Vekaletinden: 

B O 1 Birinciteşrinde derslere başlanacak ve kayıd muamelcsın lrrA u g A "1r= .. ı· le«:ktir. (6058) • ~ ı ,,. 
B Bahç~sinde A H ·ı B .. 1 N ·ı N S e -' 
; Büyük · ~ 
ğ SUooet DUğUoU 1 T n C A R E. "ii C9I A NI E S I ıııı 
ij Tel : 4toas E Kelvlnator, Mark a nı, Sparton, eııer 
:::r.:::::::::::::nr.:::11:.-::m::1111:m::::::::::::::H T ungsram dalrelerl 

Birinci sımf Opera tör - 302 l sUklAI c addesi, Beyo§ILI bıl ,erı' 
{) CAFER T ,.,V YARI - d ·1 k . . urlarııtllı:a dl dt• r n Bir güna yanlışlıga mey an ven meme ıçın mem saY•· 
U~umi cerrah! ve sinir, dimağ "Turuncu,, renkte hüviyet varakaları vermiş olduğL1rnuztı eli 

Cf!rrahisi mütehassısı ğcr müşterilerimize bildiririz. decclcler r· 
Memurlarımız her talepte hüviyet varakalarını ibraz c 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistan. c::d!1 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ MÜDÜRiYET 
estetik - "Yüz, meme, karın bu- _ ~ 

11 ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

1
,. ..-ı 

mütehassısı ~ pm a1 #" 
Muayene: sabahlan Meccanen T K Antra it i ı.. turlil 
8 den 10 a kadar Jiet' 

öğleden sonra Ucretlidir Kıg me\·siminden cvırel almanız menfaatiniz iktizasındandıt· I: 
Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Han sobalarda, maltız ocaklarında kullanılır. tl•t 

No. ı Telefon: 44086 - Topt:a n ve p e raken de satıfl Y~oıı" .,,,, 
l - Eksiltmey.: konula:ı !ş: Ankarada Mahmutpaşa Bedastanının. tamir ve .--• Kimyager )iERKEZİ: GlLKRİST VOKER ve Ksi Ltd. Galata Yolc~16. ~j. 

takviye inşaatıdır. d d • şısında Tahir han 5 nci kat. Tel. 44915 ye 44 
2
13 ,,e d" 

Keşif bedeli: 55803 lira 75 kuru~tur. • Hüsame ın 1 KURUÇEŞ.ME: KURUÇEŞME caddesi.No. 25/ 39. Tel. 36·J<llrfleııs 
2 - Eksiltme 27-9-1937 pazatesi g:.inü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı lş ANKARA: VEHBİ KOÇ TiCARET EVl. 1ş Bankası 

]eri Umum Müdürlüğü Ekciltme Komisyonu odasında kap:ılı zarf usuliyle ya- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
pılacaktır. Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak V~ 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri evrak 280 kuruş bedel mukabilin. ve Eytam Bankası karşısında İzzet Adalar MalmUdUrlUğUnden: senesi 

Je Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. Bey hanı. Sıra No. Adı Sanatı Adresi İhbarname No. O' 
4 - Eksiltmcy~ g:rebilın.-k :çin isteklilerin 4040 lira 20 kuruş muvakkat temi!~~~~~~~~~~~~~~ ı Milto Sebzeci H. Ada Ber. 9~ 

nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikasiyle dip • Bir tezgAht:ar ve her oğlu ~_,ıı9 
lomalı Yüksek Mühendis veya Yüksek mimar olması ve bu gibi abidat işleri ya· bir tahsildara Sokak No. 18 7/ 21 936 iııJ 1'~t .,..-ol• 
pabileceğine daif Nafia Vekaletinden ve alakadar -dairelerden alınmış ehliyet Yani iki kişiye ihtiyaç vardır. istek Yukarda adı işi ve eski adresi yazılı mükellefin yeni a~esiJ1~11tO~l~ıııe 
··~sikası ibraz etmesi lazımdır. liler mektupla (İstanbul posta kutusu ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduğundan 936 blİğ ecv;aaelt 

S -- bteklilerin tP-klif mcl:tuplarını ikinci maddede ya.ı:ılı saatten bir saa~ ev- 66) adresine mufassalan yazsınlar. K~:ı buhran vcrgiler:le zamlarını havi ihba rnarnesi kendisine te 
2 

iJlci ~ 
ve.iae kadar Koımsyon Reisliğine m:ıkb uz mukabilinde vermeleri muktaziclir . dilerine cevap verilir. (Bayanda ola· duğundan hukuk usulU muhakemeleri kanununun 141 - 14 cflJ'lf 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3155) ~ (5844) bilir) tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur· 

, 


