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Alma~f ;:
00 

b~~d;·~r sonra 
Sovyetlerin iştirak edeceği 

11 lliç bir şeye girmiyeeek 
81Yan gıızelelc.ırl efkarı umumlyeyl dUnyanıo her tarafında 

harbe hazırhyorlar • 

dakU~ada Akdenizde sayısız lngiliz ve 
Frar,sız gemileri mekik dokumaktadır 

.----~--~~~~~....................................... 
~fik ijüştü 

\, Aras 
;r ?emiyeti konseyin

\> ekı azalığımızm 
t-nllen mtıslnl 

~Sieyeceı, . 
\>t V,lt: ,14 (A.A.) - Türkiye Ha

'-111 ılı Doktor Tevfik Rüştü A
~:ı t;tlcr Cemiyeti genel sekreter-
i.."" lldcrd·~· b. k •ıttıı ıgı ır mektupta, A de-'i lln tarsininin Avrupa sulhu 
~ ıt~ bir amil olcuğunu beyanla 

~~~i}' •li~tler Cemiyeti asamblesin
\.."'4t~ crıın Milletlet Cemiyeti kon· 
~ itt 11.ıaJığınm te:uidine karar ver 
~ .. ~ttıek fikrinde bulunduğunu tS "'t. 

~ft:-s_aı_'lt_o ır-D aı-: -
1"'•hş çalınan 

'bir hapı 
:\ ~ lruru1tu patırdı arnsmda ara ııı. 

'- t.ı:r:ey1cr de cereyan ediyor. Fa. 
~ fı gUlmeden n881l okuyabUL 

~4 
(A,A,) - DUk d'Albcnln riya. 

~ buıunnıatttıı olıın Burgoıı hUkQ. 
~llıı lct~earnı heyeti, M111ellcr Cemlye. 

'- '°'it.ıı Pllğlne bir notıı vcrmlgUr. Bu 
\:'l ~ilin: bUkOmcUnc bir hayli haka. 
~1' ilet la ve general Frankonun ıs. 
~~cı~ 1klaıne ve mUstcmlekclerle h\. 
h ... ""'11.ı 1 lllemıokeUerln kM!csine hL 
"'-"'il ~U~llliyetçltcrln elinde bulun.uı 
ı.:."lllıecı,1e Cin hUkUm sUrmelttc bulundu
\. 'tlıı ~ riayet ·ve milli Mklmlyet!:ı 
-~ l?ı.ekte olduğu beyan edilmek. 

~lletıı: 
\ ~n e olarak Valcruılya hUkQmetl. 

"1,llı Uııı ve gayri meşru olduğu be
lllea:ınkanııı 1spanyanm yegllne 

~. il olarak tnnmması talep e 

l~ ~lebııtı.n saltüılycUerl tetkik ko. 
~ cıuıc btı?ırnınesı 1ııtcnllmcktedlr .. 
}'or d Alba'nın yanlış kapı çaldı. 

~· ~h >.aaıetıQ dUk, Almanyanın 
~ ~e:!nc gideceklerine yanılıp 1s. 

'-.... ~ı.ıı lehrtne gitmiş olacaklar .. 
(~ıa~'tı haydutların te}vlk edildi. 

>•r d~ devlet nıUmesslll addedll. 
e~lldlr. ILUJER 

....... ATATÜRK ....... = 

!KamlYltayo 
11~ lEVDQO(Ç{Je 
fevl}(aOcaıde 
topUaı ırn'ltoya 

<dlavet 
e<§lnycır 

Meclfs, anlatmayı 
gözden geçirecek 

~ 
, Akdcnlzde kontrol vazl!esl alan İngiliz ve 

F.'anınz destroyerleri koraan avına b&§l&mı§. 
{&i ;lır Gerek tngıtıl; amir&lllfl, gerek ll"i'aıi. 
ta deniz erklnıharblyesl bu mUhlm va.zifa. 

... l-. .# • (Devamı j ü.ncade) 

Kaz1ıçe~ kül hdlftte gc1cn fabrikalar 

Kaz1ıçeşmede 
büyük bir yangın 
Dtüın gece Dkl fabrika, Dkl boya 

ımaoatınaınesn ve bir deırı 
depcsuıny tamamen ktüO 

haonne gettDrdD 

Zarar yarım milyon lira 
tahmin ediliyor . 

Dün gece Kazhçeşmede bir yangın j hanesi ve bir deri deposu tamamen 
olmuş, iki fabrika ile iki boya imalat- yanmıştır. (Devamı 7 incide) 

Bu sabah Beyazıtta bir cinayet işlendi 

Sucu Halil, karısının· 
O"t&cmclb>DDDe ancak lYıç günde Mahkeme yaıno1FD<dla bDDe sevgna 

A ':if~nize hare'T,.-et cmriııı al.an Ftmı.<nz deniz Trnvı~tlcrfııdcn bir kı8mı 

<dloDaşoDaını aıraznınının saılhlftbD oısıne koınuş'ttu~untuı ~öırlYıırnce 

iki defa. milyon~rA Bıçakhyarak · öldürdü 
B a Ya n Em 1 ne S 11 a h ta r Bu sabah ~e~~zı~~ bir sucu karısını l pılmı§, Halil k.ansını ?°~mak üzere 

bıçaklıyarak oldurdu. Sonra karakola sulh mahkemesme vermıştir. 

El k t 1 k f b 1 1 gidip teslim oldu: ı Mahkeme gün il olarak, bugün saat 
e r 8 r kasının ya kaldırl m&Sl Koca MustafapaJada oturan Halil, (Devamı,+ üncüde) 

ya p8f8SlnlD Verilmes}ol istiyor Abarayda su satarak para kazanmak- 1 ............................... ·-·-······----·-
"Arayan mevlAsmı da bulur, belAsını da ... ta, evini bakmaktadır. Halil on iki se • 

derler. Eğer tabir caizse ben de araya araJa nedenberi Şükriye ism'.nde bir kadınla 
nihayet buldum. Fakat benim aradığım örlc evlidir. Sekiz yaşında Nimet isminde 
kolay kolay bulunur geylerden değildi. Be'kt bir de kızları vardrr. 
Amerikayn gitseydim yUzlcrcesile kar§ılaşır. 
dım ama bizlm memlekette bulmak ne ml\m. Halil bir sene evvel karısı Şükriye • 
kUn? Şunun aradığı neymiş) diye pek den tüphelenmiye başlamıştır. Sokaktan 
merak etmemeniz irin söyllyeyim: Efendim geç vakit dönen Halil bazı ı:amanlar ka-
ben bir bayan anyordum. Vakla nU!usunun 
yarıdo.n fazlası kadın olan ıu memlekettcı nsının kendisinden ç:>k sonra eve geldiği 
bayandan çok bir §CY yok ama benim aradı. ni görünce sıkıştırmı§, a1/dığı cevaplar 
ğım öylesi d!'ği!di. Ben milyoner bir bayanı şüphesini arttıracak mahiyette olmuş-
arıyordum .. Hem de iki belki de Uç de!a mil_ tur. 
yoner bir bayanı aylardanberl İstanbul ka.. 
zan ben kepçe oldum, bir turıu bulamadım. Halil takip neticesinde kansının Lut-
Tam bulacağımı umduğum zamanlarda ya fil isminde b

0

r şoförler münasebette 
Ankarada olduğunu söylediler, ya Avnıpada bulunduğunu öğrenmiş, konukomşu ve 
bulunduğunu.. Eh ne yalan sôyllycyim artJk arkadaşları vasıtasiyle karısının gece -
Umldl kesmlıı gibiydim. İşte tam bu sırada: leri şoförle gezdiğini tesbit etmiştir. 
"İyi o!acak hastanın doktor ayağma gelir. 
mi§,, derler. Aradığım mllyoner bayan da Bütün bunlara rağmen kadın inkarda 
bizim matbaanın kapısında görUndU. devam etmi§, bu vaziyet kar.ı:sında F1a-

• • • li1 cürmilmeşhut yapmayı d·:.işi.inmüş -
Kendlsinl size takdim etsem. tanıyacak!ll. tür. Kna bir zaman evvel de arkadaş -

(Yazıaı 'J inci de). l'loi defa mi1JIO;ner bayan Emitıe Silahtar tarının yarditru ile cilrmüme§hut ya -

Yeni tefrikamız 

Zehirli diken 
Heyecan verici 

bir roman 
• En mükemmel polis romanı yazan mu. 

barrlr kimdir? Şarlok Holmes hlk~yel'
rinl yazan Konan Doyl mu? yoksa aon 
zamanda en fazla dikkau· celbeden Ed. 
gar Vallas mı? ' 

Hay.ır,. ~ o, 'ıc öteki_! Agathaı 
Chrıstı t711ZMına dtkkc.t edi
fli:::. Bu, bir kadın mWıarrirdir. 
Bütün dünyanın en güzel polisı 
va1.a1arını seçiyor. içlerinde! • 
yalnız polisiye hadiseler değil,! 
lbir aşk da var. i 

(Va - Nu) bu zarif muharririn enİ 
güzel eserini gazetemi?.e pek yakm-ı 

-~-~:!~~!!.~~.:!.:!!!!.?.~;__-
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1Jış s it,µısa: 
Reis ve P.rof esör 
Masaryk'in ölümü 

münasebetile ... 
Yazan: Şekip Gündüz 

Çekoslovak milletinin büyük şefi. 
Thomas - Guarrigue Masaryk'in ölümü 
yalnız Çekoslovakyayı mateme sokmak
la kalmadı; "Esir bir milleti hürr'.yetine 
kavuşturan ,, büylik adamıara kar?ı 

hayranlık duyanları da mateme soktu. 
Hele insanlık tarihinin kıymetli unsur. 
larına dostluk göstermek itiyadında o
lan mUnevverlerin bundan husu&i bir 
azap duymakta olduklarına inanmak 
lazımdır. 

Reis Masaryk, doğduğu gün Çekos
lovakya vatanı mevcut değildi. B:r ırk. 
tan, bir temayUlden ve bir cinıten olan 
Çek ekseriyetiyle Sioven azlığının bir
leımeıinden meydana gelen bug:inkU 
1
medeni devlet denilebilir ki sırf onun 
'eseridir. 

Masaryk, Prağ 'Oniveraiteıinde fel
se!e profesörlUğil kUrsUıline yükıeldi. 
~i gUne kadar, içinde doğup yetiıtiği 
milletin her sınıfının, milli iıtiklilıden 
mahrum olmak yüzünden uğradığı fe

:ıaketleri, anlıyan 'bir gözle ve dikkatle 
tetkik etmiıti. Prağ Univerıitesindcki 

'. felsefe kUraüıüne yükıcldifi gün ken -
Öiıine ait olrnıyan mücerred ve indt 

0

fikirleri bülbill gibi ezberleyip batka • 

t
anna nakldden bir sathi adam olmadı. 
nüne gelen ~ünevvc gençlere boı söz: 
er ve yabancı dü§ünceler öğretmekten 

çekindi. Taze dimağları istikbalin hür 
ve mlistakil Çekoslovakyaıına hazırla
mak tarafına saptt 

Bir milleti siyasi ölümden kurtaran 
ve istiklAte, hlirriyete ulaıtıran, bir 
millete medeni dünya huzurunda milli 
haysiyetini iade eden bUylik adamlar, 
bu kudai vazifelerin batına hiç te tesa
düfi olarak ge~metlu> ... Büyük içtimai 
inkılaplar yapanların ve 'büyük milli 
şeflerin daima "büylik alim,. hüviyeti 
göstermeleri ve ldaima b:len ve bildiğini 
iyi öğreten bir insan olmaları bu iddia. 
yı kuvvctlendirmeğe kafidir. Zira in -
san tesad:ifen bir çok şeyl~r olabilir, 
fakat alim olmakta tesadüfün rol.il ya 
yoktur, yahut pek azdır. Faraza bizim 
Milli Şefimiz:, ayni zamanda muasır bi
ricik orijinal alimimizdir de .. inkılabı. 
run zaferi, siyasi manasının dışında ve 
üstünde "isbat ddilmiş bir içtimai da

va,, kıymetini göze vurur. Okutmak, 
'öğretmek, terbiye etmek, en çok zevk 

' aldığı ve mutlaka muvaffakıyetli netice-
ler elde ettiği temayüllerıinden biridir .. 

1 
Gene hatırlarız ki Sovyetlerin Lcnin'i 

' 'de okutmak, öğretnek ve terbiye et -
mek hünerini muvaffakıyetle kullan
mııttr. Bugünkü Stalin'ci devleti idare 
edenlerin çoğu onun Capri adasında 

yetiştirip okuttuğu insanlardandır. 

Masaryk'in 87 yılda şerefle kazan
aiğı bu loyrncti kabul ettikten sonra 
Prag Universitesi felsefe profesörünün 
ciğer ~eziyetlerini de tebarüz ettir;nek 
aoğru olur: 

Masaryk. sahneye girmezden önce 
Çekler milli varlıklarını zaman zaman 
hatırlamıılardı. Lakin hiç Dir Çek ih. 
tilalcisi onun gibi hazırlanmayı, kuvvet 
toplamayı. teşkilatlanmayı, propağanda 

idare etmeği lbilmemi§tir. Gayet gen:ı 
bir faaliyet sahası bulmuş olmasına ve 
hakikaten milli istiklale susamış bulun-
~asma rağmen profesör Masaryk, siyasi 
talihini zorlamaktan daima çek!nmiJ. 
daima hadiselerin inkişafını beklemiı. 

daima işi zamana bırakmıştır. 
Masaryk'~n kuru jestlerden, sonu' gel 

mez mücaıdelelcrden çekinmesi iledir 
ki milli istiklal şiarlarr etrafında top
lanmış olan bir avuç Çek ihtilalc·ai bü. 
y'..ik harb'n baııladığı güne l:adar hakim 
devletin hap:sanclerinde çürümekten 
kurtulmuş ve mevut zaman gelince Çek 
milli kadrolan "ist;klal,. davasını başa. 
rabilecek zeka' .ırı taze ve yıpranrnamı~ 
olarak ynnıbaşınôa bulmuştur . 

İşte ancak o za· .andır l:i Masaryk, 
Prağdald sakin ilim kürsüsünü birden
bire terkddip Garbi Avrupaya kaçım; 

ve dostlanna, talebelerine ve ken
dis· ne inanmış olanlara "haydi!., demi§ 
ve bu "haydi!,, een sonra, ilk devreler. 
·ae bir lüzum, bir zaruret ıtibi telkin edil 

miş olan "ihtiyatlı hareket,, ihanet gi
bi ters·r olunmuıtur . 

Umumi harp başlatlrğı zaman Çc. 
kosolvaky:ı ancak Mc;saryk ile arkada~
larının tasavvurunda bulunan bir he
defti. Yoksa iki ıdüşman b:okdan hiç. 
biri glinün bir.nde Avrupa haritasında 
b5yle bir devletin kurulabileceğini ve 
kurulması ihtimalini düşünmüş değildi. 
İngiltere ve Fransada Çekler·n istik
bali h'ç kimseyi alakadar etmiyor ve 
Alman devletler blokunun militarizmi 
içinde Çek ihtiJalciler:nin bir it baıara
bileceklcr:ne inanan bulunmıyordu. Bu. 

nun içindir ki ilk zarna~larda Marayk, 
Fr,ansa ve tnglitcre kabineleri ile temas 
etmek imklnını bile bulamadı. Harp 

bütün §İddetiyle baılar ve devam eder
ken dıt politikada ve iç politikada bü

yük bir faaliyet sarfeden devlet adam. 
ları boJboğaz bir profesörle çene çala
cak vakit bulamry,>rlardr. Lakin Masa
ryk, yılan ve inkisara; uğrayan bir a
ldam değildi. Bir kere kovulduğu kapı· 

ya bin kere ba.ı vurdu. Bir kerede an
latamadığı 1eyi bin kere tekrarladı. Ve 
nihayet günün birinde, insanların in. 

aanlığa en lakayt bir kerteye ulaştık:arı 
o berbat harp yıllannda dahi ileri dü
t:.incelerin ve insani meyillerin cazibe· 
sinden kendini çekip alamarnı1 bir a. 
dam, bir insana rastladı: 

'Aristid Briyan .. 

Bir muddct ıonra Milletler Cemi -
yetinin kuruluıunda en büylik roller· 
den birini oymyacak olan ve Türk ih. 
tililinin düyada yalnız: düşmanlık bu
labildiği giinlerde Kemalizme karıı ilk 
sempatiyi ıött~• ol~:;Ariatid Bri
y~n. R de!iJ:de Fransa Hariciye Nazın 
idi. Masaryk'i <linleyrnce, Masaryk'e 

hak verdi. 1ıte bu hak veri~ asırlarca 
esir kalan bir milletin 1dirilişine hayatı. 
nı hasretmi~ olanlara mücadelelerini 
kuvvetlendirmek imkanlannı ~ah,etti. 

Çek ihtilali ilk defa olarak ~·arı resmi 
ve müsbet bir teıvik görmüş oluyordu. . "' . 

O günün üstünden tam 21 yıl geç
miş bulunuyor. Aristid Briyan, harbin 
m=ııetler arasına gerdiği kin· bar:kadını 
yıkmağa çalışan Milletler Cemiyetin
deki çalışmaları ile milletlere iyi bir 
yüz göstererek öldü ve Masaryk, diri. 
len, hürriyete ve istiklale layık olduğu
nu isbat ed'p mcl:leni dünvada b:iyük 
bir 'kıymet halini alan bir devlet bıra
karak ve bu devletin baıına yüksek 
kıymette bir reiı koyarak gözlerini ha. 
yata yummu!l bulunuyor. 

Tarih Masaryk'i büyük adamlar ara
sında tahlil ederken şu kararı vermekte 
tereddüt etmlyecektir: 

Cekoslovakya Cumhuriyetinin Bi
nncı Reisi S. E. Masaryk, arkasında 
iki eser bırakarak öldü: 

1 - Çekoslovakya. 
2 - Beneı. 

Çekoılovakyat Moravyah ihtilal
cinin eseridir. 

Bcneş ise Prağ Univeraitesi profesö. 
rünün ... 

Şekip GONDOZ 

Eksprl'sle yarış 
edecek otomobil 
Belçikanın Ostend 't!hrine ekspr'5-

ten evvel varmak üzere yarıı yapacak 
bir otomobil dün akşam epkspresle be
raber Sirkeci garından hareket etmiş
tir. 

Üç gün evvel lstanbula gelmiş olan 
Londranın maruf gazetesi Daily Mail
in muharrirlerinden W. A. Mckenzie ile 
Humber otomobil fabrıkaaı müdürleri 
D. H. Noble ve T. Saunders, Ostan· 
de - İstanbul yolunu tam 66 saatte ka
tetmişlerdir. 

Ekıpreain ayni msaf eyi aşağı yuka
rr bu kadar saatte katetmesi otomobille 
ıeyahat yapanlara bu cesareti vermİ§ 

ve kendilerinde ekspresle fiden bir yol
cuyu Ostend'de daha. evvel karpl~mak 
fikrini dolurmuıtur, 

HABER - f\'IC~am f)O!tası 

iş Dairesi tebliğ ediyor 

193'. 
ıs :AôUSTOS -

iş verenlerin tabi ola
cağı şartlar nelerdir ? 

3lag.ata Jai!. 
ô zorn011 

b a O 1 
<iafl& ıco-

D 
üN bir gazeteci ark• JJluııar· 

Sötil baıl df!-
n ~uyord uın. • t)eri,, ne tJ-

• 1 . . . ., •• f ve ade 
rır erımızın or 
tirdi: frenkçe ga~· 

.;.unu tl rı· 

Beyannamelerin iki ay içinde 
verilmesi lazım - Yazılarının ÇO&-- alırlar . .rı3 

lelerden, mecmualardsnl rioİ, ııe.nı~ 
ça veya iş miktarına göre ücreti hesap ci siyasete dair makale e CÜ111e edeJl Ankara, H (A.A.) - İktisat Veka. 

leti 1ş Dairesi Reisliğinden resmi teb. 
Jlğ: 

tıı kanununun 29 uncu maddesinin 1 
numaralı bendi mucibince bilumum iş 
yerlerindeki iş şartlarını ve işçilerin 
tabi tutulacakları inzibat, sağlık koru. 
ma ve iş emniyeti icaplarını göstermek 
üz.ere iş ,·erenlerin yapmakla mükcilef 
bulundukları dahili talimatnamelerin 
ihtiva etmeleri lazımgelen hususlar a. 
şağıda yazılı olduğu vcçhilc alakadar. 
lara bildirilir: 

1 - Talimatnamenin, iş yerinin u. 
mumuna şamil olup olmadığının ve 
ş:ıyet iş verenin bazı kısımları için ay. 
rı talimatnameler varsa bunların nere. 
lere ve hangi iı;lere mahsus bulunduğu. 
mm t.aı:ırihi. 

2 - lşçi alma usullcr.i: Şartlar, şe. 
killer ve istenilen vesikalar. 

3 - İşçilere tatbik olunan tccrüh.? 
müddetinin tayini "muhtelli gruplar. 
daki işçiler için bu müddet tahalüf e. 
diyorsa bu cihetin tasrihi.., 

4 - · a • Haftanın ilk 5 ig günün•~. 
cumartesi güniine, bayram günleri a
rifesine ve çalışıldığı takdirde pazar 
ve bayram günlerine ait günlük işin 
ve mecburi dinlenmelerin mukannen 
ba§langıç ve bitme zamanlarının tesbi. 
ti. 

b - Yılın muhtelif mevsimlerine, 
işyerinin muhtelif kısımlarına, kadrn 
Ye erkek işçilere, 18 yaşını doldurmu~ 
veya henüz doldurmamış olanlarla kü. 
çüklere ve muhtelif işçi gruplarına gö. 
re dinlenme zamanlarının başlama ve 
bitme saatleri değiştiği takdirde bu 
vın:iyclJer için, ve müteaddit İ§çi pos. 
taları ile çalışılıyorsa her işçi postası 
hakkında., yukarda "a,, bendinde yazıh 
hususların ayn ayrı gösterilmesi. 

5 - Haftalık muntazam çalışma 
müdetinin tesbiti ve lüzumu halinde, 
yılın muhtelif mevsimlerine, işyerinin 
her bir kısmına, yaşlarına, dahil olduk 
Jarı g. uplara göre ve müteaddit işçi 

postalan ile çalışılıyorsa. her posta i. 
çin bu müddetin ayrı ayrı tayini. 

6 - İş kanununun 37 nci maddesi 
mucibince işçilerin mukannen çalışma 
müddetlerinden daha fazla çalıştıkları 
iş kısımlariyle -işçi gruplarının gös. 
tcrilmesı. Günlük ve- haftalık olarl!k 
kabul edilecek fazla çalışma saatleri 
günlerin tesbiti. Fazla saatler için ve. 
rilecek munzam ücretlerin tayini. 

7 - 1ş kanununun 41 inci maddesi 
mucibince i§yerlnde' tatbik edilen çalış. 
ma ve dinlenme mUddetlerine ait saat_ 
)erin ve mevkideki hangi saate göre 
ayar edildiğinin tasrihi. 

8 - Gece, cumartesi günü saat 13 
den sonra, pazar günü ve 29 ilkteşrin. 
de işyerinin bazı kısımlarında mukan. 
nen surette çalışıldığı takdirde bu kı. 
sımlarm ve orada çalışan işçi grupl;ı. 
rınm gösterilmesi. 

9 - İş kanununun 46 ncı maddesi. 
nin 3 numaralı bendinde yazılmış ol. 
duğu üzere. işyer;nin kanuni bir mer. 
buriyet olmaksızın müessesece ittihaz 
edilmiş usule göre bazı günlerde ka. 
panması halinde. i§bu günlerde çalış. 
mıyan işçilere verilecek ücretlerin tes. 
biti ve şayet o günlerde müessese ka. 
milen kapanmayıp da ancak bazı kı. 
sımları işlemeye devam ediycırsa, bu 
kısımlarda çalışacak işçi gruplarının 

Ye onlara verilecek Ucretlerin tasrihi. 
10 - "Hafta tatili,, ve "Ulusal bay. 

ram ve genel tatiller., hakkındaki ka. 
nunlara göre cumartesi günU öğleden 
sonra ve pazar günleri çalışıldığı ta!<. 
dircle bu suretle işletilen işçilere haf. 
tanın hangi günlerinde tatil verilece. 
ğinin tesbiti. 

11 - İşçi postn.ları kullanıl~n işler. 
de iş kanununun 43 üncü maddesinin 1 
4 numaralı fıkrasına göre postaların 

ne suretle sıraya konulduğu. 
12 - Gün, saat, hafta, ay veya b~ka 
bir zaman ölçUeü ve parça veya iı mik. 
tan U7.erinden ücreti hesaplanan i§le. 
rin ve i§çi gruplarının gösterilmesi. 

13 - İ§çiler parça veya iş miktarı 
üzerinden ücret aldıklan takdirde, par 

1 11 · l b h $ 1 · · t · d.lden ter rı da ama usu erıy e u e ap arın ışçı a. aynen başka. bır ~ Jnırnaı.la 

rafından da tetkik neticesinde vaki o. leri bilirim. !çlerınde fııcracıla.J11lf1l 
lacak itir~z üz.erine yapılacak muame. var: Tanınmıs frenk 'ki üç a1 
1 . . ~ klı'-•or, l kll\S 
enin tayını. yazılarını kesıp sa -' tihalin fJf 

11 - Türlü işlere ve işçi gruplarına sonra kullanıyor: 1n , 
,·erilecek asgari ücrftlcrle tecrübe d-!v. varan olmasın diye.. , ni bir şe) 
relerine ait asgari ücretlerin tasrihi. Arkadaşın anlattıklar~ )~tedcnberi' 

15 - Jşçi gruplarından bazılarınm değildi: Biz de bu ba~· okUyanl~ 
aldıkları ücretten başkaca yemelerı. gazeteleri dolduranlar 

3
-ayaJlllll1 

içmelcrı ve yatmaları gibi zaruri ih. da bilir. Bu u~uı_e ~d~ıerin ''?; 
tiyaçlarının da tatmin edilmesi us•ıl hemen yok gibıdı~. lI . biıe. Jl11 • 

ittihaz edilmiş olduğu takdirde, veri. hayalimiz.in basislık edı.p rınediği gUJl 
lecek istihlak madde:erinin ve yatı cımıza göre bir mev~u.'\C ğıtrnış s--:; 
şartlarının ayrı ayrı tasrihi. lerde, masanın uzerıne .:ıeri ya~1 • 

16 - İş kanununun 19 uncu madd\1. "lelerin sessizce arzet~~leri iyili~~· 
si mucibince işçi ücretlerinin her gün tepmek kolay mı? Ett dan eıni11 eJl' 
ınü, haftada. bir mi, iki hfıftada bir mi §ımı?.a kakmayacakların·stifade ed ~ 
veya aydan aya mı tesviye edildiğinin duğumuz 0 dostlardan 

1 ne de~ 
ve hangi gün ve &aa.tlerrle ve işyı>rinin lere, başı darda. kalmanın atsın; b af· 
bangi kısmında ödendiğinin tasrihi. olduğunu bilmiyenler ta.~aJinİ ıııl 

Asıl işyE>ri dışında çalışan işçiler inaaf sahipleri onların ... ıe 
Yarsa, ücretlerinin ödeneceği yer, gün Gazeteci arkadaşa: . varsın, 0~,. 
ve saatlcrir.in ayrıca bildirilmesi. N ıkar? dedll11• ııe of\ 

- e ç . . ri sıfat ' ıı•· 
17 - 1şcinin, aldığı ücretin ne su. yapsınlar .. Ben, bır ka ıa.nıyo~' Mı 

retle hesaplandığını anlıyabilmesi içl1 rm yazdıklarmdan hOO ·rıdt dO&'

gerekli usıılün ''pusula vermek veya rici eiyasete dair m~ka~le~uıuY~ 
işçinin yan•nda bulunan deftere bu he. bir görU~. özlü fikırler fikirler, ~ 
saplarr yazmak gibi., ve bu hesabın İ!J. daha ne isterim? .. ~~,: iııtt.I- ,.ıı~, 
çi tarafından da tetkiki netfceslnd~ kalenin .altında go~il6\i~ıyeıı >, 
vaki oiacak itiraz üzerine yapılacak nin değil de ad~ soyl~n Bana ne·'l1' 
muamelenin tcsbiti. palı bir muharrırinmış .. ğntl'ı ~~ı&I' 

18 - 1şçınin, borçlar kanununun 327 zaten kendimizin .andı ·a·ır! ~1 ••. . iın ını ~· inci m3ddesine göre avans alması ve fer de hakikaten bız k011ııŞ!11 ıııı· 
bunu ödemesi şartlarının tesbiti. da eski okuduklarıınızın, Jl ..kit 

19 - İşçi ücretlerinden kefalet alt. rımızm bizde bıraktığı. izl:ıiş tı!~ 
çcsi ve'-•ahut isrı lehine müessesece k!i. d. ? Dün da söylenılrn · JCY _, .... ır. ya rdanbtrı 
ııuni r.1ecturiyet haricinde temin edi. BeY kalmadığını asırla . 1" 
ı~·n hizmet \'e muavenetler karşılığı gi. ederler. . ıceo~ • 
bi sebeplerle veyahut iş kanununtm 22 Demek ki bizim w kendı 0zıtr aıı 
inci maddesi hükmüne tevfikan · yapı. bulduğumuzu sandıgtmız ~ b~• 
lan kesinti miktarının tayini. · iyice ara.nıhr8& - dUnUn ~~ir. ltt' 

Bu kesintilerin tahsil .veya. iadesi u. yazılarında. aynen bulun& r{idı• 1' ~e 
suliyle bunların işçi tarafından da tet. bilmeden olursa adın& "te;~iŞ" 
kiki netices1nde vaki olacak itiraz U. rek olursa ''intihal,, dere 111ıt 
zerine yapılacak muamelenin teebiti. derlerse desinler.. • . Biz gar.et~~ 

20 - İşveren, iş kanununun 13 ün. Bir nokta daha var. Jlluııaı1' ol' 
cü maddeeiyle işçi lehine temin edil. harriri ile roman, hikaye tıarıll bil'ş,-c
miş olan mühlet ve tazminat miktar. şairin tabi oldukları ~-ar rtJZ- ıfıl< ;v 
lanndan daha iyi şartları işçilerine madığını pek düşünntuYO (biç oltl'I U· 
t k • . ratıcı 1 ııı 
atbik etme isterse, bu usul ve şartla. cı, romancı, şaır ya lınal< ı ıı'ıı 
rın tasrihi. ~a bir dereceye kadar) ;ide ııt'te' 

21 - İşçinin kendisine ait olup işi kelleftir · halbuki gaı.c Ga~ .ş· 
1 l kf•'· ... ı ) görmek için getirmeye mecbur olduğ•1 başlıca vasıf, yazıcı 1 fil<irl"" 101~ 

alat, edevat ve hayvanlar gibi vasıta. doğru bulduğu bir takı:redell ·~i)'of 
ların tayini ve işçinin bu hususta it ka.. yar, bildirir. Onları. ~ anlstBb1 eEiJ!I 
nununun 28 inci maddesine göre hak!n olunıa olsun kariJer111 \'8ıif 

' . ·.rof'8a 
olan tazminatı alması yolunun göete. tanıtıyor, kabul ettırı_, tıaf"' 
rilmesi. yapmış demektir~. ıızcte JllU,, ıW 

22 - 1lk ınhhi imdat, müessese dok. Böyle düşünüluncc g 01rsınıı~. 
toru tarafından bakılma, hutahaneyr. rinin işi kolaylaşır .mı:" ·yığınl'·ıefıııe 
kaldırılma, ilaçlar vesaire gibi tıbM yır .. Her gün okuy~c~ ' ve 1<ııt1 •• we 
tedbirlerle işçinin "ve ailesi efradının. te arasından kendın ' k btın~ \'trt' 

müesscee tarafından tedavi edilmesi · uygun bir yazıyı se~c~i~'·tsil11 ıco1'°1 
yolunda tatbik olunan usullerin güs düşünülmüş., şeyl~rın da pel< 
terilmesi. cck.. İtiraf edin kı bU rıtlıı • 

23 - Sağlık koruma ve iş emniyetı bir iş değildir. bağını ~o oıil' 
bakımından aşağıdaki D()ktalarda i~. "Üzümünü ye de a·ıcJerl ıt•t . ..;c 1 f'B , 
çilerin riayet etmeye mecbur oldukları derler. Bizde karıter, • ıyor· e,·d' 
şart ve usullerin tesbiti: mün bağını pek ara..~tırJilyıbırıı ııı 1(iı;ıl' 

İ . . b. ;nın a ~e 
Yangından korunma, şyerlerinin VE: muharrırler bır ır ıyor· 

işçilerin temizliği, iş elbisesi ve işçi. na çıkarmaktan ho~lan Ç 
nin kullanacağı korunma eşyası "ko. mu var? _ ... 1-1 >-

N urulls-• 
runma gözlüğü, hususi eldiven, ayak. ~~ _...... ı 
kabı v.s. gibi,. makine, alat ve iptidai .11in taY

10 ·,d~e· 
maddelerin kullanılması, noksanlarhı ne yolda biidirecekJerı 0 uııcu ııı ,c:ıı~ 

un 3 ,ıııı ·e 
ve hasarın bildirilmesi, tehlikeli yer. 26 - h kanunun kilde rıe ' . 
lere girme ve oralarda bulunma şart. si hükümlerine uygun.~ sel)e~~e ettif1

' 

ları. para cezalarının ne gı ~lt91 ıoPııı· 
kkuk ,,e rdıJtl 1:111 

24 - İş inzibatının bilhassa aşağJ. ne hallerde taba ı.ıalll . ,•e 
daki hususlarda temin edilmesi; leceğinin tesbiti, bu ce ... yerıtı i olJ' 

rf dıle~S1 ,,,ıc ıe• 
İş saatlerine riayet, işçilerin giri~ nan paranın sa e fırtdan ıı 11111t 

ve çıkışlarını kontrol, işçilerin muvak. cezaya karşı ieçi tara ıacal< rr1 
<'ak itiraz Uzerine yapı 0ıctt•· 

katan ve beklenmiyen bir sebeple i:=ı. 11 
yerinden ayrılmaları, işçinin çalışma nin taerihi. yafol11 ·ıc bJ· 

İHTAR 1 
Yukarda u11ıı ı gt· 

yerini muvakkatan terketmesi ve işye. - i~ )<llfl 11111Jt' 11 ır 
tinin d!g-er kısımlarına girmesi, mec. lardan maada işveren .. e tı1 ııtt&I 

nam , r11v rtı"' 
buri dinlenmelerde işçinin bulunacağ• na mUteferri niz~rn a ,5tırıa ritıC U· 
yer, iş esnasında yemek ve içmek, iş. nel emf rlerin \"e ış b ~U1'uıııtettı1'i ~~· 
çinin amirleri ve arkadaşlariyle müna;, sair mert mevzuatın rne\'ıU~11ı.ıı t '/• 
scbetlerinde riayet edeceği muame~e halif olmamak ve btı ·caPla ,-rtı· 1 

tarzları ve işçi olmıyanların i;,yerine kümlerin netice \·eY~ ~ .. ııı~ ~';. 
girebilmeleri şartları. rarı mahiyetinde bU u 11ıı•ıı'1 uı'ti' 

25 - !§çinin doğrudan doğruya bağ. le kendi ityeri için b~ıt tali
111

' 
lı bulunduğu Amirlerin gösterilmeJi vanıa bunla.n da ds. u~eJJeftl~tııı ııtl' 
müessesedeki Amirler arasında dere. 11ine ilave etmekle nı t te1'~). 
cc sırası, bu amirlerin hak ve vazife. İHTAR 2 - BU re;~ 6 
Jeri ve iıçilcrin dilek ve şikaY.etlerini · (D 
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.JJe,~,·,.. .. .. .. 
~,1 gocuşum: 
1' ..... - - ~ 

tiı r11<nye<dle--
~ ~StlQ>yat 
Urırnyetn ve 
'l&baın<eo 

~ c:ae\?Oetoeır 
ı diktat·· 1· . 

~ or uk memleketlerınde şa-
~taıete çıkaramazlar. Neşriyatta 
~ui fırka gibi. gcnsler teşkilatı 
~1 ~~t gibi manevi şahsiyetlerdir. 

( ıktatörlüklerde de tek fırka, 
crdiyctı . . . F d. h 

tı(r" erı ezmıştır. er ın u-
~lıd ı olamaz. 

tgc ne birinci, ne ikinci şık var
"İz :r arzu ediyorsanız, maddi ve
hai~ ::sa - bizzat veya kanu;'li şart 
lida ır ilrka.daşınız vasıtasiyle -

) taı \'erin. (Harcı ancak bir lira-
1(11tl ete tesis edin. 

-b ... ca]~a Partinin fikirlerini de -
"'P, ıf · · 
'lizıd ıclıfıne - neşretmek mecbu
k td ~ . 
,:"4ll1ıı cgılsiniz. Çünkü siyasi kuru-

}ıf ona göredir. Mesela, Büyük 

en ~:ı~~'.n~e de bütün say lavlar 
~ "h gııdır; müstakiller vardır. 
\ ~lıısusi, gayri us mi.. olduktan 

\(tır Y0nlar arasında haydi haydi 

~Ct
0 

• 

11 datnılletin rejimi kendine 1 Baş-
~. ~!1~ ve hususi işlerine karış-
~' 1zırnkinc de kimseyi karıı
tt~: :Prcnsipini bütün devletler 

~t d 1! gibidir. 
o~ 

ll~t ~u, ne mükemmel prensip f .... 
~ildi d 12deki neıriyatı takip edip 
1 dc~ı 0ktrinlerine uygun bulmıyan 

tt 
''Ya mensupları: 

''· J~ . Falanca gazeteniz şunu 
kurnet menetsin 1 - diyorlar-

~ ıı >'lcıc • . 
~l?ııd rının nizamlamnızı öğrenme 

bıırrı.r: Biz.de anlattığımız şekil
~lıt 1Yet vardır. Şayet Ulus gaze-
~ t :Partinin dek iare bir başmu

~t ~ın~. yan resmi mahiyette bir 
}"la y rıci siyaset-: dair bir ııey 

l\j}'c ilhancı devletlt-r bakımından 
t~c 

1
hUkumeti ne düşünüyor?,. 

~ ~ ~ınır. Fakat, ben şu satırları 
~ ' . Cllti de Tevf;k Rüştü Aras'ı, 
ı"t!ıcıo~ı 

~ 'le g u'yu kızdırıyorum. Sa-
~ dtltanıınızı manevralar esnasın-
\ leı~t gördüm. ''Nasılsınız, - iyi

~~·· ~~ti ur ederim!,, diye konuştuk. 
'ıa.dc·r zarfındaki mülakatımız bu 
~ ~Oerden ibcırcttir. Mcnemen
~ir ta Uzaktan birkaç kere gör

'~ ' an tııı&il 1§ınam.Bu rr.uhterem zevat 
t h "ekaleti vermemişlerdir. 
L Crl' ''F .. • ".ı. • ranko şoyledır, Sovyet-
~ır Al . 

'lıdu ' ınanya ve İtalya ıse baş-
: h ti' diye bir takım indi mü-

hı' cl'an et T'" k' 1 .. ~~ııc1 .. sem ur ıye ıarıcıye-
Çc~il ~Urncssillik!erce neden sor

sırı • 
t \le· • ızahat, hatta bazan da 

~tor~lllcğe mecöur tutulsun? An
~r llt. 

'<• 'ne Arn .k .. • erı aya muracaat et· 

'1-'aıa 
11ttı ~ca Yazılar Tiirklük aleyhin

t !''- estirin. Dost değil miyiz? -
t\oa 

'"'ıı \lcr • v01t ınışlerdi: 

b•hu~z .aına, onları biz yaznuyo
~ltt~•irı~ nızaınıanmızı tetkik edin ... 
~~~t. ~ı. ki, bizde matbuat hürriye
"'llea d~ı. 1.Y'Orlar. Men edemeyiz. 
~ tttııl 1ktatörlük devleti bize mü
~ ş olsa. 

~ tbu • t ar. ilhnızda alt-yhimizde ncş-
tı,a 

ıı !Ö ~aıa l'le olmalı: 
~~r.n~r gayri mesul. lalettayin 
~ ttitı azdıkları gazeteler de 
~thı •c.:nıayesiyl: değil. 

<lcr ~~ınessil, kızmış olabilir. 
})cı_. ı: 

• lg • • • • • • 

' 
... ,. 

, da . ter ınısını' kı, bızım mat-
ıılc d . b . aır t; nevı yazılar 

lı 
bi~ aJcııt b' 

i'oru ız sizin matbuatınızın şek 
,ta~ct 

1
21 Bizimkinden farkhdır. 

'I C Ct' • 
~ .bl'ti ınız bJ§ka mahiyettedir. 

/'~- tc rncsul fertler sıkarmıyor. 
ttı 'ttıi • • er . • yarı resmı mane,,ı 
~ d tıb· 
~ c ta 1 taınamiyle gayri mesul 

:\ ~ •i~e ~.te çıkarıyor. Şayet birin
\ 'rı 1~ s!tem, bir kinaye vaki 

:· l<'aıc ' 0Y!eyin, hemen tarziye 
'\ ·~. bi .at ıkinci!~re karışmamızı 
~lıır ~'tll dahili sistemimize mü
~ i,._·~:· liatırınız için fertlere ga
ıı,11,i ~ı vermiyelim? Fertleri

~le b' fık:rlcri mi olr.1asın? Belki 
~blıt ır "aziyet olacak ki "müs

~tJt~~n.ul kamutay kürsüsünden 
~ ıı,~~1~ aleyhine bir nutuk söy

ttıı,.., d •• • ·ı· . . o "·" e cıyeoı ırsını?.. -

• • .f./ 

llascki caddesinde yaya 1w1dımm iizcri}/(le "T-.·uru1mı Tcavım, 1.arpuz sergisi! ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Haseki caddesinde 
Vaya kaldırımında kavun - karpuz 

sergisi kurulur mu ? 
V a(gaılfD : Haberci 

Cerrahpaşa ile Hasekiyi birleştiren 
yol üzerinde antika kaleyi seyrettik. 
Burası üç katlı iki ev arasınl::l.a kalmış, 

eski İstanbul §ehri etrafındaki surların 
küçük kalelerine benziyordu.. Fakat 

mermeri andıran büyük taşlarla 

yapılmıştı. Orta yerinde küçük taş par
çaları ile kapanmış bir pencere görü • 
nü yordu. Orada rast geldiğimiz Di zat: 

- İçinde büyük ve geniş odalar var· 
dır. !sterseniz, yandaki evden girebi
lirsiniz. Buraya ne kadar seyyah varsa, 
hepsi mutlak uğrarlar.. Söylendiğ:ne 

nazaran çok kıyr.ıctli bir asarıatika 
dır, bu taş ytğını, diyordu •. 

Bu izahatı dinlerken, kale duvarının 
dibine yeı1eşt:rilmiş bir küçük kümes. 
ten tavukların çıkığını gördüm. Gayri 
ihtiyari gülümseı:iim. Bilmem nasıl odu, 
izahatı veren zat buna fena halde sinir
lcnmi~ göründü. Belki kendi sözlerine 
gü'.üyorum sandı. Bir saniye içinde, 
yüzüme bile bakmadan yürüdü, gitti. O 
kadar şaşırm•ştım ki, kendisine güliişü. 
mün sebebini bile anlatamadım ve hala 
düşünüyorum. kinıbilir !iimı\i benim 
için "ne terbiyesiz adam .. deyip neler 
düşünecektir .• 

IJuraıım insan(! çamur gibi yapışan çocıtkları, foto Aliııin peşini bıra1:ıp 
Haberciye balta olmuşlardı 

U ğradığunrz garip vaziyet karşısın
da tekrar gülmekten başk<ı elimizden 
bir şey gelmediğinden Ali ile kolkola 
girip, yolumuza devam ettik. Biraz son 
ra yolumuz, gene oldukça muntazam ve 
parke döşeli bir cadde ile birleşiyordu. 
Ben burayı hiç bilmiyor:lum. Arkada • 
şım: 

- Haseki caddesi, diye anlattı. 
Sonra: 
- Hastane yokuşun biraz aşağısın -

dadır~ Fakat biz seninle yukarı taraf • 
lan dolap.Jım, dedi. Geldiğimiz &o. 
kağın köşesindeki türbemsi bir binanın 
önündeki yaya katdmmmın üzerine, 
garip bir kavun ve karpuz s<..rgisi kurul 
muştu. Kaldırım taşlan üzerine dizi -
len yüzlerce kavun, karpuz arasında bir 
sandık ta ayva görünüyordu. 

nun için, bu r;ibi müdahalelere mani ol
mak üzere, aaha ilk giinünden en ufak 
mücfahaleye benzer bir ~ey kabul etme
yiz. Amerikada gayri mer.ul fertlerin çı
kardığı gazeteler olduğıı için orada bize 
dair yazılanlara karışamadık. Şayet siz 
de bir güıı rejiminizi d\:ğiştirip dikta
törlükten vazgeçerseniz ve hür fertle
riniz bize dair atıp tutarlarsa onlara 
karı~amayn:. Fakat m;.demki bugün 
bütün gazeteleri inhisarınıza almışsınız, 
ve bizimle dostsunuz matbuatınu:ın biz
deki muadili ancak bizil'T' resmi neşriyat 
tır. Onlar biribirimiz aleyhine yaza- ı 

maz. 
Son münakaşalara dair "benim gö

rüşüm .. bwfor. Diyeceksiniz ki: 

Bu hoşa gitmez ır.anzarayı hayretle 
seyrettikten sonra, Haseki caddesinde 
yukarıya doğru yürüdük. Yolumuz ü. 
zerinde bir kaç dükkan vardı. Bunlar -

dan birisinin kapıı:.ında -duran orta yaş 
1ı bir zatla konuştum. Çok kısa ve kafi 
cümlelerle cevaplar vereli. Demin balı. 

scttiğim manzar:ıyı ve yolun biraz da
ha yukarısında gene yaya kaldırım ü. 
zerine kurulmuş daha küçı:ik bir kavun 
ve karpuz sergisini göstererek: 

- işte, dedi, bunların önü alınmalı
dır. Bu yer, sonra maha!lcmizdc pek 
kalabalık ve tasavvurun fevkinde pa • 
tırdıcı bazı aileler türc:li, bunları ve 
bilhassa çocuklarını, herkesi rahatsız 
ctmiyecek şekilde oturmağa mecbuı et 
melidir. Bu da ikinci ve son derdimiz -
dir. 

Sözlerini bitirir bitirmez dükkanına 
girmişti. Biz de yıikaııya c!oğru tekrar 
yürümeğe haşlamı§tık. Biırdcnbirc ayni 
zatın sesini <luyclum. Arkaııtdan bağrı. 
yordu; 

.... 

- Biıde faşist veya komünist propa
gandası yapan fertler zuhur ederse? ... 

- O, dahili bir mevzudur. Hariciye- ~ 
mize de~il. emniv,.ti umumiyemize ta· 

l ... 

alluk eder..... j 
( VA-NU) 

llasc.'ii caddesinde 7ıara1> tlılt•ar içinde 
J.-zırulmu§ lıir ev 

- Demin bahsettiğim ailelere rast 
gelmek isterseniz, önünüze ilk çıkacak 
soldaki sokağa sapınız • 

Sapacağımız soldaki sokağı ararken, 
sağ tarafta gözümüze öyle bir manza. 
ra ilişti ki. bunun karşısında dakikalar 
ca durmaktan kendimizi alamadık. Bu, 
eski medrese bozması bir harabenin su 
kemerine benzer kapısı içinJde kurul -
muş garip bir kulübe geldi. Resimden 
de pek güzel göreceğiziniz bu garip 
meskenin en büyük hususiyeti. harap 
pen:eresinin öni.imüzde dizili duran bir 
alay çiçek saksısı idi. 

Biz bu manzarayı seyredCTken. ya
nımızda iki çocuk belirdi. Bunlardan 
birisi öyle pek te çocuk denecek ya§ta 

değih:li 

17 - 18 inde vardı. üstünde yetmiş 
yerinden yırtık ve biribiri üzerine gi. 
yilmiş iki mintan, ayaklarında çok ya· 

malr bir pantalon vardı. Yanındaki kü· 
çük çocuk ise, iğrenç bir halde idi. Ka. 
fasından saçlar dökülmü§. bunun yerine 
bir çok yaralar görünüyordu Kir.ti yü
zünde de artık iyiliğe yüz tutmuş bazı 

yaraların kabuklan belirmişti. Ustü 
başı perişan, ayakları kendisine refa • 
!:at eden genç çocu!: gibi çıplaktı .. 

Bu yavru belki ilk nazarda insanc- is 
ikrah veriyordu. Fakat bana daha çok 
mrehamet telkin etti. Arkadaşım Ali iki 
adım geri çekilirken, ben Lilakis onlara 
doğru ilerledim.. 

- Senin ismin ne kü~ük? diye sor -
dum. 

Henüz 3-4 yaşlarında gösteren bi. 
çare cevap vermcd. Evvela benim, son 
rada yanındakinin y:izüne bön bön bak
tı. O zaman büyük çocuk: 

- Benim kardeşimin ismi Ahmet 

amma! Ne olacakm•ş ki ismi sanki, di. 
ye. adeta bize çıkıştı. Ve Alinin foto~ -
raf makinesini ayar ettiğini gorunce, 
küçüğü elinden tuttuğa gibi hemen ya. 
nımızdan uzaklaştırdı. Tam bu saniyede 
bizim arkadaş derhal toparlanıp sizin 

(Dcı·amı G ıncıda) 
HABERCl 
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KURUN' da 

Bir bUyük adamın ölUmU 
Çelrn•lnvakya~ ı ,ıımtan buyük milliyet. 

pt"n:er ııabık <"koıılovak C"umhurrl'l!lil l\fauı. 
rllc'ln ölümü, blitlln dUnyıı. m:ıtbııatmdn ol. 
dıı~ gibi '.l'tirl\ matbuatında da, lAJık oldu. 
jtıı f<"<" sürü 11~andırmr11hr . .\!lım U • ımu.:ı. 
rlk'e tah!ll!I ettlA'I ba makalc<ılnde bu şah!'ol. 
~C'tl gayl't :tJllnı dil.kat bir balumdan tah'il ' 
ederek d!Jor ki: 

Yirminci aStr bUyük adamlarından birini 
daha kaybetti: Çckoslovakyanın haltıskAr 

reisi öldU. 

Tarih içinde fena idare, yahut herhan!;'l 
bir talisl.zllk neticesi olarak, mah,•ol.mu,ş ya. 
bancı bir 1stlh'.I. altına geçmi§ bir milleti ye. 
nldcn kurtarmı§ bUyUk adamlar \"ardır. 

Mazarlldn ckosÇ'ek~lovakya için hizmeti 
iııo bundan biraz b8.§kadır: O, tarih sahasın. 
da. yalnız adları olan, fakat hlc;blr 7.aman dev 
Iet halinde y8.§adığı duyulnuyan iki ha•k 
yığınını blrle§tirerek bir devlet yapmak 
mUmkUn olduğunu kendi Jrnndine dllşlin. 

ınüş, bu maksatla. daha umumi harpten evvel 

Avusturya _ Macaristana kar§ı mücadele 
açmış, nihayet Umumi harp esnasında ylno 
bu maksat için kendl. &ınhSI teşebbüsü netice 
sinde umum! sulh imza edilirken bug{lnkU 

Çekoslovakya devleUnl vücuda gcUrmlştlr. 
Mazarlk bu suretle Çckoslovakyanm lptid.s 

ba!AııkAn. sonra da cumhurretsl olmuştur .. 
Aıınn U• dolayısDe, bu bU;rllk ölü.nün ter. 

cilmeJhalinl de nrmektedlr: 

Mazarikin Çekoslovakya için hizmet! 
IA.l meel!sl tarafından halltık!r ve Çekoslo. 
vak cumhurrelsl ntın edildikten sonra bir ço!< 

defa baklkl bir lnUba.p ile bu yUksek makam 
da kalmıştır. Yaşının sekseni geçml§ olmaqı 
na rağmen bu vazifenin icabı olan faaliyeti 
de glSsterıni§tlr. Fakat y8.§ı doksana yakla,ıp 

da artık vUcudunda çalışma kabiliyetinin son 
kaynaklan: da kuruyunca cumhurrelsllğin. 
den çekl.lml§. yeniden intihap için kendisine 
müracaat edildiği zaman •'Cumhurrelsliğl 

yapacak takati ve hayaU kabiliyeti kalmıı

dığını., ml\llZCrct olarak ileri sUrmU,ş, tekrar 
lntihıı.bını kabul etmemekte Israr göstermi§. 
tfr. Ancak bundan sonradır ki yerine şlrn. 

diki cumhurrels Beneı seçilmiştir. 
Mazarllt ölmUştUr. Fakat onun kıymetli 

hatIT"aın bUtUn bir mlllcUn tarihinde daima 
ya§ıyacaktır. 

CUMHU RIYET'de: 

Muharebelerin ash 
,l'oyaml .Safa. mcııfa.atlero dayanan ideo. 

lojllerln çarpıı:maın neticesinde diinyanın 

görmediği rahnte l,arotle eu satırlan yBlı, 

lOr: 

Zamanımızın hususiyeUcrlnden biri de, 
bu iki kelimeyi SJk sık yanyana getirmesidir. 
Her menfaat ve politika çarpı§tllasında blr 
ideoloji lhUIAfı ammak, zamanımıza ıuı., 
bir tahlil tarzı haline geldi. Tarihin hiçbir 

devresinde sosyalizm. demokrasi ve ıia!ııı 

sonraları komünizm ve !a§IZil'l, bugUnkU ka. 
dar canlı birer kelime olmamışlardır. DUno 
lcada.r yalnız birer dünya görUşU, yalnız bl. 
rcr fç polltlka ve idare sist.eıni ifada e\!cn 

bu tabirler, son senelerde, taazzuv etnılo 

silAhlanmış. maddi ve mUcesscm birer mücıı. 

dele cephesi temsil eder görUnUyorlar: ls. 
panyada sosyaU,zmlc nasyonalizmin boğuşt•ı. 
ğu söyleniyor. Çlndc Japon nasyonallzmln ve 
crnpcryalizrnlnin yUrüdUğü iddia ediliyorı Ak 
denizde faşizmin hA.klmlyet ihtiraslarından 
lıahsolunuyor. İsterseniz bUtUn bunlara birer 
"barblzm., adını da koyabllinrlnlz. 

Gerçeklen bir ideoloji harbi içinde miyiz., 
Fikirler menfaatleri, menfaatler fikirleri mi 
temsil ediyor? Uzaklara \"e derinlere gölil
rlllen bir tablll, esasta fikir mi bulur, men.. 
!aat mi? 

Şu var ki, bugünün cehennemi polltlka 
mücadclcııindc, her menfaat, kcndısine bir 
fikir aaalcll verebilmek için herhangi bir ide. 

olojinln Unllormala.rını giyiniyor; hcrhan~l 

bir felse!l, iktisadi, lçUma! nazariyenin mr. 
mala.rını Ye nişRnlannı takıyor; herhangi 
bir ılilnyn görU§llnUn kılıcını kuşanıyor,. Bu 

ilniCormaların altında ınrıtan ııey, dUpcdUı. 

menfa.attır. Yahut, koyu ve halis menfaat 
değilse bile, her milleti, her sınıfı, her :r.Um. 
rc.)i, her ferdi kendi kadC'rlnc doğru H"n za. 

rureUerln rnuhassalasıdIT" ld, bunun tesirin.. 
den sıyrılmak lmkAnsız olduğuna göre, ide • 
lojl harbi gibi ı;örllncn bugünkU politika ih. 
Uraslannı ve rnUcadclclcrinl biraz tabii bul. 
mak lAzımgcllr. 

AKŞAM'da • _ _...;,;;.,__ ___ . 
Bolfevlzmle blrllkte 

fa,ızml de •• 
Akıtam ga~f'te&inln '"Dikkatler., &ıitunun. 

da okunmu,tur: 

HiUcr, son nutkunda, İspanya meselesin.. 
den bahsederkm: 

''Avrupanm herhangi bir noktasında bot. 
§C\'lzml kurmağa tcııebbUsll A\TUpa muvazc. 

nesini lhllUc matuf bir hareket telakki ede. 
ceğiz!., diyor. 

Ne hassas bir nolttaya dokunmu~ oluyor. 
Hay Allah razı olsun, yerden göğe kadar 
hakkı vıı.r. ATnıpıı muvazenesini bo1.mamıık 

için holşevlzml de, !8§izml de bir mcmlek"le 
zoraki sokmnğıı kalkmamalı: •·Fa.~izml de., 
diye iyice tasrih etmeli ki, aman, Avrup:ı. 

muvazenesi bozulmasın. 



'' r ık ta 
devle 

(Ba§ taraf t 1 incide) 
ye tayin edilen g~mllerln korsa.nlığı tepeliye. 
cek bir kıymette olmalarına dikkat etml§. 
ıerdlr. Şu anda Akdeniz sularuu tarayan 
muhrlplerln hepsi en son sistem. dayanıklı, 
manevre kablliyeU mükemmel ve bUyük sUr. 

aw gemilerdir. 
Alman tedbirler gösteriyor ki korsanlı. 

ğın akdcnlzde devamına ve medeniyet için 
bir tthllko batini almasına asla lrtıklln ve ih. 
umaı kalmamııtır. Akdenlzdc kontrol va.zl. 
ful aımıı oııı.n harp gemileri llmanlarımızda 
azami yarc:umı ve koıa.ylıtı görecekler. kö. 

mUr, erzak ve levazım almak lste<Jlkleri za. 
me.n ıımanlıınmızdakl bütUn vasıtalar bu iş. 
l~ri diğer iıılere tercih cıderek kullanılacaktır. 
HUkQınoUmlz tarafından bUtUn Akdeniz 

Türk llmanlarına, Alcdcnlz Türk kıyılarınm 
herhangi bir noktasında otoriteyi temsil c. 
denlere bu hususta IAzımgclcn emirler ve ta. 
Jlmat verıımı,ur. 

Ke.radenl::.d~ \'.C karasularımızdaki seyrUs0 

fer enınlyeU i"e malfım olduı;11 Uzere 'l'Url: 
hal'.P denizci l;!I ttırafmdan tC'mln ecuıecek 
Ur. Donanmamı::.ın bu mUhlm vazife)i mü. 
kemmelcn 1!2.şiracağınti cttıln olmak ltızım. 
dir. 

Atalllrk dUn tamim C'ıfücn mr milli ırad Y 
le 13Uytik ıııııet mecll ini tôp'anuyıı dııV,•t 

elml§Ur. Bu tople.ntmın tıL'nnnını \'C sebebi 
nJ Anadolu ajansı oöylo l:llditiyor: 

nkarıı, 4 ( ,A,) - N~ bnM de'letlerle 
yapt.tirmıt. nıukııv~le) 1 t kik ve lnsfl.11< et. 
mP-k Utcr Blil ük l'ıllllr~ rı1cc:ııınnı 18 eytcıı 
1981 cıımıırtuı gUnU sn t 14 de Içtlrruuı da. 

'\eı edl~orum. 
TUrldyu R<'lslcuıruıuru 

ATATORK 

BUyilk 'Mll!et Meclisi larafınQan Nyon mu. 
kavelcslnlti lUtauız kabul v tasdik edll"O" 
ğl muhakkaktır. Zira menılckelte kOrsanlı. 
ğa ve meitU Olmayan bcr temayUle karıı 

dU)'Ulan infial o derece mcydand.ıdır ki Tür'< 
mlllellıitıi lam ayna!;t olan :Metliııln hUkfımPı 
t.&ralından dP.ruhte edilen medeni vaziicyl 
benimsememesine lmkAn yoktur. BinaPn'I. 
leyb Nyon mukavelesinin bUtün formalitelu! 
ile Uç ı;tın sonra TUrklyede üı.mamlanmış o. 
lacağmı ve hUkOmetln bu mukavele muct. 
blnce uhdesine dUşcn lflerl, her zamanki gl. 
bl mlllet!n tam itimadına mazhar olarak 1.at. 
blka başlıyacnğmı s6ylcmck doğru olur. 

.. JI ismet lnönii 
Başveklllmlz dUn akşam KarabUk seya

lıaUne çıkmamıotır. Anks.radan gelen habe:-. 
]erden anla~ıld:ğma göre lnönil, Kemutaym 
JS eylfll fçtlmaınıı iştirak etmek Uzere An. 
ltarada kalacak v• aonra tarih kurultayında 
l ulunmak için lııtanbula gc'eccl<tlr. Ba ve .. 
Jdllıi tarih kurultayı mcsal!inl blllrtlllttcn 
ı:onra KarabUkc gideceği ı:nnılmn.ktn.dır. 

Vek~ller Heyeti 
.S<41vckllln tıa,kanUğı a•tıtı:ıa Vekiller he. 

y U dUn l!Aflt 18 de tôp'tı.nmı~ \ t! ttıUzakcrc!M 
g ç vakte ktı.dnr (1 vıım t!tml .. Ur. 

1 n ~l lterede: 

Eden laraTmdan 
söylenen ııutuk 

ln lllt efkArı umumlye§i galoyan halind". 
dlr. Nyon kônfcrnnsını bUytlk bir dikkaUc 
takip etmiş olan iniflıtere cfklı.rı umumlyes! 
alınan ka.tar!Srda tamamlk hUk!imeUc bir 
Jikle butunmaklA ve Almanya ile 1tıılyaıım 
korsanlık gibi bUyUk b1r tel~kct karou:ındl 
dahi m deni dUnyaya t&Jcayt kalmaltırınn 
hayret ve hiddet etmektedir. 

Bu temayntc tercüman olan tn"'lllz har!rl 
ye ntı.tırı Eden dUn akşam Cenevre radyoın. 
le Akdeniz anlaşması luı.kkında bir h1labCdo 
btılunmuıı ve ııHyle dcml§tlr: 

" - teçhtıl deııh:ııltı gf'mll11r1 Akdf'ııfaij • 
:l'aıill~· t geçnrek m ılıtellf 1lc:ıı'ef. gemllcrinl 
tiatırn\8 a b ladılıı.r. nu korf!ıınHk fn llyı·tl 
Türle Ulıırm<I n IUb:ırt'n Ak<INllz.lıı h r ımu 
taka!m3. yayıldı. , 

İspım~·ııaa fıarbCden t:ırunıırilıln hftlılrl 
btl gemt b:ıtırm:ı. llhdl lP.rlnln meı:ull~ i>tlnl 
dCrııbte etmtSk lllt!JmejJ, 

Bunun Uz.erin~. Altd nlz.d ı.ı ~Tü tft'r 
ıı;r.rbe5tl,lnl tl-.nıln l•tm"k gn)P5ll'" korsanltğn 
karıtı mUc:ıa le atmıtğn kıırar \'erdik. 

Nyon konfenın mm nı tına rı mnıtsnt, kor 
sanlığa lınr ı ncılinrun l~"'~l'n mncacı il'. 
de bUtWı n:ı kıü!ar d \'I tin t•,rlltl n " 1. 
sini umln f'tmC'k ''" mlil" ,•.,ı-. 1 kel ımr btr 
aıırettc baınrtn3k olmu t•Jr. 
Franııanm tekilli ü•erlnc Al•dt>nlı; konf P. 

rıınsı nkt.Milıil. Almatilll ile İtal)nfiın bıı 
knnfPrnnsa lştlrıı.ltlerlnl imin) ıa,tırr.r: 1t ın:ık 

sadilP. t-0plantı m:ıh:ılll <•lornl. Nyoııu 't:ı3 lıı 
r.ttlk. ıikst mruıtt.f'ıl'Ss!ır lr.ı ıı.ı devlet kon. 
ternıısa lştlnık etm,.ıll. nund:ın doliıyı mille. 
cs5lrl?:..,, 

Oang9tı'rlı•r gibi d<itt ctttıln ter6r )tı.yrnı' 
olıın nıeçhffi dl'nlz:ı.!tıltınr.m tıınTI•·rt!ne ar. 
tık t ~ıımııtır. l pa l h::rbl dola)r ne 
bltarat gemtlr.rln b!ltinlm.u:n:ı tah3m.nıül "· 
<lemel1Z. Beynelmll~ l.ımunl:ıtn rlnyrıt etnıı. 
3cn ve açık denlzdıı tlc:ırd ~l'mllerinl iz'aç 
eden Ocnlznltılıın bnhrm:ıl, Uu-re kat'I tl'il. 
birler l\.lınmı lır. Kcrnl•ol \er.ile ini ye.pan 
torplllolar konlernnst;ı \erilen kararları tat. 
hlk edeockfordlr.,. 

Akdenlzdeki İngiliz 
harp gemileri 

İngiliz amJralllğt ou atıdıı Akdenlzde bu 

ıunan lnglllz harp gemilerini OöYI• bildir. 
mektcdir· 

2 Saffıharp zırhlısı 
2 Harp kruvazöl11 
ı Uçak gcmlııl 
3 BUyUk kMJVUÖl" 

4 Hafit knıvUör 
17 denizaltı gemisi 
40 ll(ık deniz muhr1bl 
6 Torpido vo bir çok yardımcı gemiler 
Bunlardan batka son sıatem dokuz muh. 

riptmı D1Urckkcp dltrdllncU açık deniz fllotll. 
ltı.sın•n bu Bııbah tngııtercdcn CcbolUttarikıl 
hareket etUğl b!ldlrilmcktcdlr. 

ltalyeda: 
Mu r;olini Berline git
mekten vazgeçmedi 

H!'ı.dı~eıertn aldığı çekle rağmen :MusolL 
ninln bu ayın 25 inci cumartesi gUnU Rom:ı.. 
ilan B"r'lne hareket edeceği ve günlerdcnbe. 
rl !talyan \'C Alman gazetelerinin parla'< 
bir mn!ılyct \'ernıcğe çaiıl}tıkları H1Uer • 
MJ~:>llnl mUlikatının ~IUnthte Bavyera sa. 
ro.yın1a CC'rc:rıın edeceği anlaşılmaktadır. 

Hltlcr'e Musollni Milıtlhtc lkf g'Un kadar kal. 

tıı'.tan s:mr~ E rllnc gidecek:cr \'e oraliıı 

Mus~llnlnln B rl!nl zıyarett ıerefinc yapıla. 
cak ~cnllklcr ve meraalme iştirak edecek. 
lcrdir. 

Bir ltalyan ga· 
zet esi diyor ki : 

ltalyan'ar Nyon mukavelesine köpUr. 
ıuektcdirlC'r. RC'j!ma Fa r:ıte gazeteai §U ııa. 

tırıtırı n f)'Ctmektedir: 

••Bu tehdll!er kartısında fa§lzm btrrA'ını 
blle gcrllemlycceımr. Şefler davet ederlerse 
İtalyan fa;ıleUerl matlannı ve canlarını ver. 
mcğe ve hiç bir mUkl!at mukabllln<le olmı. 
~arak bugün J{astllln çOrö.k yaylalarında 
\•e icap ederse yarın Çinin ıuttnalı ve hum. 
malı batnldıklarında harbetmcğe hazıraır. 

lar ... 

Ba 1 kan tarda : 
Rumen gazeteleri 
ııc yazıyor ? 

Büktt§le. Fratıaız diliyle çıkan "Le Mo. 
lnent,. ııdlı Rumen guetesl §unları yazmak. 
ta ve Al<dehlz anıoeması mUnaseootl!~ 

'IUtklyetıln ehemmiyetini §Öyle tebarUz ett!r 
mektedlr: 

Yugoslavya veya TUrldye bllA.k:ls, harp 
vukuundtl, lsUklft.llerlnl muhafaza edebilmek 
için kA.fi derecede kuvveUl6lrler. Yug08la'lya, 

ltaıya ile bir dostluk muahedesi imı:alamt§. 
lır. Ve bu muahede, Genllemen Agremcntic 

himo.~sl ıı.ılında ltntals.n<lığı itin, Yugoslav. 
~ıuıın, dOlltıuğuna çôk kıymet ver6I~i tngil. 
tereye de kat'lyyen müteveccih dC'ğıldir. 

TUrkly nln lngitterti il~ olan münaaebatı. 
na gelince, bu mUnasebat, son ııenelerue çok 
dostane bir mahiyet almıetır. İtalyan • Türk 
mUnascMtı is Montrts mukaveleliintıe, İtil!. 
yanın imzası bulunmamnklil htıre.oor, Haben 
harbinden onrn c;ıol< dUzclml§tlr. 

ııaınrn oldu~u Uzı?rc, ltalyo. Sovyet Cılosu. 
nun A Menıze geçmesine nılı~de vertlme!l. 

nl tecviz etmiyor, bu mUsaadenln, Akdeniz. 
de bir Rus nıUdaha'eslne sebebiyet vereblle. 

c~nl s6y!Uyc'ıl'du. Hf:Ubukl, Türktyc dahi, 
Rusyııııın Akdcnlzdekl salAhiyellnl tecavUz 
<'lmeslne taraftar bulunmlıdığtndan, Alıkar 
ile Roma arasında bir anla.,"tlla husuıu lhll. 
mıııı vardır. ltnJya ile lnglltere arasmaa bir 
nnltııJmazlık zuhur ettlğl takdirde, gcr«?k 
Tılrldy , gerek Balkan 6e\'leUerl bitartı.f ka. 
lacaklardır. 

O~tUIUyôr ki, Bnlklln devleUeri ve bilhaıı ıı 
Trııkyacın ~ Anadoluda iki istinat noktııs: 
hulıınan, beyuclmllel milnasabeUeri çok bil. 
yUk ehemmiyet arzcıden, A vrupıı.rla Ballcau 

Antantı. Asyada Santlabad nıuahedeslle ba~ 
lı o·ıın "I'Urklye, hUyUk bir rol oynıyacak mP. • 
ktcı Clirlcr. ~aıımtıflh, §ilphe yok kl1 gUnUtı 
Llrınac birlblrlne knroı muhıısıtrı vaziyette 

l:ıulunmalan muhtemel 11<1 Uıriı.!m muve.Zen" 
sinin l:ozuımamaııı, ve iki taraftan birinin 
g:ı'lblyett ha!lnd", o gn'lp taratın Akdenlvte 

ki hAklmlyctlnln fazla mab.stıs bir dcrl!ceye 
çıkmamMt d:ı, Balkan de,·ıcuennin mcnfaatt 
iktız liıntlanOır . ., 

F ransada: 
Oen'le at:ı lan 

torpito'ar 
Bre3t 14 (A.A.) - Audacieux. Fan

tasquc, T~rrible muhripler]~ Cyclore, 
Mls~rnl, S•rro~co, 'fyhon, Alcyon ve ı 
Tcirnade torpitolıın bu sabah Akdeni
zc hareket etmh:lcrdir. 

"Artık lla\ya büyiik 
devlet değild'r,. 

:Moskova, 15 (A,A,) - Taa ajansı bildiri. 
yor: 

fzv stlya gazetesi Nyon~a imzalanan Alt. 
acnlZ anla§muma tahsJıı ettiği ba.§ın:ıkaıe. 

sinde diyor ki: 

Bu anl~nl J nt ı:arnanda, ttnl~"IU!m 
fa lzml mübulAğacıtarmın llrrl tıiirdllklerl 

lddlnlara d:ı. be~ nelrnlHıl verllmiş ka'I bir <'<'
\'Dp ıc,kn ctnmJ<t~ıllr. Akdenlzdo mühim mlk 1 

Akdeniz 
• 1 

'' tnrdn lnglllz vo Franılı:ı hAJ'p cerıınerıntn tah 
elt e~llmlt btilunmıısı, ttalya.nm Akdeniz 
haVt.8$ındtı askeri le Mlır1 baldmlf~tl Juık. 
kında rilytısını tarnanilylo UUüı9 bir hılle 
ko3'1ltuşt11r. 

l\Wnuflh kor!Ullllık lıMJM!lerlne karşı, koJ 
IP.kt.ıf teClblrlr.rl ttu.ıı.rnmun e4e1ı bu anlaşma 
Ue, Söv) etler birliği llUWnu takdlrtntle ken 
aı tlcnrct gemllerlnl hln1aye ~in mUStakU 
bir brucıe wctbir1 r almal< bu usunll&kl 11!$. 
lımnı terk tml cleğlldlr ve ovyetlcr blrll. 
ğlnln koli ktlf hareke1Jere 1 Urakl, SOv;ret 
de\'letlnln menfaatıerlrlln kati tuteUe mUd:i. 
fn ı ıılyaııeUnden feragati taı.a.mmun f:'y le. 
mernelttt'dlr.,. 

Alma nlar da 
aynı fikirde ,, 

Bertin, 15 (A,A,) - Nyon kararlarmın 

İtalya tarafından reddcdilmlı bulunmasından 

bahseden ''Berllner Gokal Anzelger,, diyor 
ki: 

•'Nyon kararları, İtalyanın Akdcili bUyUk 
devleti hayslyctlle roıunu hiçbir suretle na 
zarı dikkate almamı~ bulunmaktadır. Nyon. 
dakl bu mUhim kararlar sulh men!aaU için 
A Vftıpaya ~tlmll bfr tesanUdlliı tebarU% etU. 
rllmesl JAtrmgcldlği başka fırsatlarda glJr. 
meyi istediğimiz bir surat ve stikünet ile a. 
ıınrnııtır. Ve geno ayni ıUralledir ki bu kon 
ferwısın ''aktörleri,, alınan kararları tatbı. 
ke geçmektedir . ., 

Deutsehc Allgamclne Zeitung diyor kl: 
Akdcnlzln bu kontrol pla.nı, işler daha zt. 

yade kötUlellllği zaman husule gelecek va.zl. 
yeli ölçmek için girişilmiş bir tecrübedir. 
Nyonlla mevzuubahı olan şey en geni§ mik. 
yasta bir eeblr manevrasından başka bir §ey 
değlldlr.,, 

Almanyada: 
" Dörtgözle Akde· 
nize bakıyorlar ,, 

Almanyanın Nyon mul<alevesine 
S6n derece hiddetlendiği anlaşılmakta 
dır. Alman gazeteleri Litvinof aleyhin
de sUtun sUtun makaleler yazarak ha
karetler savurmakta.dırlar. 

Pariste çıkan İntrcnelgcant gazete
sinin Nurcmberg de Nazi kongresini 
takip eden muharriri gazetesine tel • 
fonla §Unları bildirmektedir: 

. "Bütün gazeteler Sovyet Dış baka
nına hayaut, korsan ve pis yahudi di
ye hücum etmektedirler. 

Görilnüşte herkes geçid resimleri 
ve kongrede söylenen nutuklarla ala
kadar gibi sanılıyorsa. da burada top
lananların hepsi gözlerini Akdcnize 

çevirmişlerdir. Almanyanın tanınmış 

diplomatlarmdan ve Von Noyratın 

yakın nrkadaRlarmdan !biri bana dedi 
ki: 

"- Nyon konferansı Almanya için 
yeni bir ders oldu. Bu tecrübeden son
ra Almanya bir Sovyet mümessiline 
tesadüf edilmesi muhetmel her enter
nasyonel kongreye iştirak ctmemeği 
bir lüzum olarak tanıyacaktır.,, 

Bu sözlerden Almanyanın ademi 
müdahale komitesini kati surette terk 
edeceği ve Milletler cemiyetine girmek 

için en ufak bir temayiil göstermiye
ccği \'C asi lspanyaya ar.ami surette 
yardımda devam cdec~ği anlaşılmak
tadır. 

Çin - Japon harbine 

Cephane taşıyan 
Amerikan vapurla!' 
UOra&llacak zararlara hUkQ n et kar•f1111ya &ocatigri• 

Vagigt on, 1 S ( A.A.) - Selahiyet· 
tar mahafil, Amerikan bayrağın ı taşı

yan vapurlarla Çine ve Japonyaya esli
ha ve! mühimmat nakli aıeseleıindc itti· 
haz edilmi§ ôlan kararı, bitaraflık ka· 
nununun tatbiki sahasında atılmış ilk 
adım tel!kki etmektedir 

Maamafih bu mahafil, reisicumhu-

kiirt oıan • J(ale-
rasında yarıyolda tfl1iştır· ,,.. 

. · b rdırnart e su "' kalelerını kom a ırıuştur. et· 
!er. mukabelede bulıı~lr~•ne taırrıı:,,c. 

h geını · \f3}atııw' rada Japon arp •eri ha .. 11,. 
mek üzere Çin tayyare. gernilerın~·t· 
tır. Tayyareler. Japor dlSnrrıU§le 1 

!I 
sonra d .:c.u ta sara uğrattıktan ..... ol o,-. 

a uğra•·-,. 
~aleler:n de hasar ıı 

d. c;· tilcft 
run öeyanatınm ancak "Amerikan bay· min edilm~kte ır'.( A A.) - ~rı ~far1' 
rağını ta§ıyan .. gemileri" mlitcallik ol- Şanghay. 14 · • Mahı · L....,.. 

• arele''· ov·· 
duğunu kaydetmekte.iir Şu halde ilıra- bombard•man tayy n" geınlsiııc ııtt1 
cat menedilmi~ değildir. Yalnız bt}•az; adındaki Japon hasta : 1189ara ulr' 
sarayın tebliği hususi tıcarct gemilerine baJQr atmışlardır. oenıı 

oktur. 
yapılmış ciddi bir ihtardır. çünk:i teh- tır. Fakat t ,.ıefat Y il ı11yortsr ~ıı 
liğde Çine ve Japonyaya silah nakli Dumdum kU 3 durl1 ktır 

·da durn 
yüzünden uğranılacak ı.iyanların hükü· Japoıılar, Şanı,ı:hay • ·rdi~İ 
metin mesuliyetini davı:• etmiyect-ği tas nu kullarr.ak~a.dır. , . rıitı bılı bıl 

ervısı,. · de 
rih olunmaktadır. "Çin istihbarat 5 hanclcrıt1 ,,fi 
J apon gemileri hasara uğ"rad t ne göre Şanghay has

1
ta rnış 0Jd!.1Jc1 r 

• 1 vara an "'r" Cant-on, 14 (A.A.) - Beş Japon çept kurşunlara.; aratıtar 
harp gemisi,Canton ile Mongkong a- açıktan açığa belh olan Y •' 

Sucu Halil d .. dil 
k a r 1 s 1 n 1 ö 1 lJ r {1stleri~e 

.. .. karardı· ·1111ir°' 
(Baş tarafı 1 i>ıcide) 

on tayin eıdilmiştiı. Halil saat ona on 
kala mahkemeye gel'rken karısını mahke 

mc b:nasına yakın elektrik muhawile 
merkezin"n clibinde şoför Lütfü ile ko
nuşurken görmüş, yanında buluna.ı bı

çağını çekerek T.adının üzerine atılmış, 
ili( darbeyi ŞUkriyenin karnına indir • 
mi§tir. Bunu ikincisi takip cım·~. bir 

üçilncü darbe sağ bacağtna saplanrru~-
tır. 

Şükrüye kanlar içinde yere yuvarlan 
mış, biraz sonra, çağmlan srhhi iırJ:lat 
otomobili ile Cerrahpaşa hastanesine 

kaldınlmıısa da kapıdan içeri girerken 
ölmÜftÜr. 

Şoför Lutfü, Ha\ilin üıerlerine doğru 
geldiğini görünce, tabanları kaldırıp 

üniversite meydanına doğru kaçmış· 
tır. 

Bir muharririmİl: cinayetten &0nra 
bir bekçi ile karakola gitmekte olan 
katille görüşmüştür. Halil ~öyle demi -
tir: 

"--- Karımın bir senedenberi Lutfü 
ite alfikadar olduğunu biliyordum. Bu. 
nu öenim gibi, lfütÜn s~mtim:i!de otu -
ranlıır ve polis karakolu da bilir. Bugün 

saat 10 da benim onun aleyh=ne açtığım 
davaya bakılacaktır. Yarın da onun aç
tığı hakaret davası görülecektir. Sözde 
ben onu dövüyorm .şum. Ne ise .. Bu sa. 
bi\I ona dofru mahkemeye geliyordum. 

Kö eyi dönünce karımla §oför LOt -
Iil}•:.i ba ha a konuşurken gördüm .. Ka
rımın tniıhkcme önlerinde bile onunla 
görü§mesl kanıma dokundu. Kendimi 

r·······:·:ı······························-r.··· •:··, ................................................. 

Alkazar· 

tutamadım. Coı:um .... 1 b1 e 
aptığt•.. ~ ye 

vürüdüm. Sonra ne Y .. biçagı ..al• 
. d"' unce r 
rum Valnrz o yere uş k :ııere •• 

. 'tm" .. • r 
f•r1 attım. Knakola ~ 1 

1 
~u ı,c1'Ç' 

bı ~ ... cvve ıo 
çıktım. Fakat .. _ . d· ' ,.,, ,.,~ 

· dur ...,... J' 
tişt!: "n:.ır!. dedı. dedi .. sen f" 

- Yürü karakola, :Scraberterıı'" 
karakola yürüyordum. a gidiY0 t.l 

t · :li oraY tJ" koyulduk şte şın' 'kf•f 
Kadıkö~·deki ' 'C seşı :11' 

varaJa013 
_ J ... ~ıf" 

· ğ"rırteıu ,-
Kadıköyilnde Yelde \)eti 

da oturan Bedia iki aydadn r "", 
1 akta 1 • p ,. 

Fuatla da rgın bu unm. ıcc;rntıı-' ., 
Btd' dün att~nı hır 7

- _..,..~ 
ıa olunu 1CeP"" -r-

dtrkcn kocalt Fuat Y 1 M•f"'' 6•ı6' 
nsını •ağ elinden yara 

3 tJC• !tt .,t 

yakalanmı§tır. Bu~nd ba J(e11ıe! 
oturan tütUn amelesın e~etlf.e ı ·rıdt 
Nurlye dün gcte onda e'/ , 1ddef ~· 
ken Be ikta.şta fla:fırınıJcı11ıft ~~ 
d.. . Sami önlerıne ç .... ,~ 
o~cmecı ·ııce ~ 

. k 'stenıevı , 
ai ı1e konuşma 1 aJaıTlıttı'·. 

1 
~ 

dôvm:.iş, başından yar dı uıtr111 ~"ır 
Sami, kadınlann ferya _Jı1ıt Y1 

şen tahtta memuru 
tarafı~ 
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tt<lclıına yazaca~ı mektup onu ıon vazifesine gidiyordu. B:.ı satış magazası 
cu;, tnuıtarip ediyordu. Ne diye· çok müşterisi olan btr cıükkandı. Kız, 
~İhı bütün gün, alıcılarla meşgul olarak, 

~r Yet iki satırla tcıekkür etmeğe uzun uzun düşünme~e vakit bulamıyor 
~a"trdi: du. Fakat ak§amları tuttuğu küçücük 

'-1, •ıı. İntihap ettiiiniıı: otel çok ra· odada yapayalnız kaime•• maneviyatı 
'-~İyi, teıelc.kür ederim. Sıhhatte· son derece bozuluyvrdu. Bazı an 

•r ftye ihtiyacım yok.,. Jar, bu yaptığı delili!derden cidden piş-
a Nermin man oluyordu. Nasıl olmuştu da, koca· 
'ı~ ltaç giln sonra aldıeı cevapta şu ıiyle arasındaki bağı hl! kadar çabuk 

"ııı Okudu! Y b o ~ koparmııtt? a Rüttü bey mektu a 
';.~fi. rahat ettiiinize memnu• kızdıysa. ya or.u nankör telakki ettiyse? 
b IO,ı~ın bir ıeye ihtiyacımz olmadı· Fakat gene, anut bir hissin tesiriy· 
~t~"Yorıunuz. Fakat çiltliiin ıize 

"lr. Herkeı ıizi anyor.,. 
\ı Rüıtü. 
t1<~ muhavere bu ıekilde devam etti. 
tid~t kıaa mektuplar, biribiri pe~in 

de, 
1
P .. geliyordu. Fakat genç krzın 

\ ... ltluterna.diyen bir ses: 
' Sen onun için hiçsin. O sana e
İıt ~et bile vermedi 1 •• diyordu. 
~b: 0 zaman co~uyor, erkeğe kar· 
~tinde bir kin kab~ıyordu. Gün 
t;jttçc bu isyan artıyordu. Yalnız 
tıı ~n ~zaklaşması kfıfi ıelmiyordu. 

~ıboı tyın hayatırı.;a da büsbütün 
trt ~ak istiyordu. Öyle kaybolmak 
bi: 0nun nerede olduğunu bileme

~a,1rı daha bulama.sırı.... Anlasın ki 
~ltıtrıa rağmen, verdiği sadakalara 

bır h:- nasıl Nermin onun hayatın 
~rı 1~1C - Rüştü de Nermin için 
taç 
~ ~ sapan işler yapmağa kalktı· 

•, tealllan hadiseler daima şerikimiz 
~tv~ilclUf de manasız teşebbüsümü 
~ft1Yc eder. 

/ liermin hayatını kazanmak 
t\, ~~etinde bir insan olsaydı. mu
~·ıi~ haftalarca, günlerce, aylarca 
~t 1 • c koşmağa mecbur olacaktı. 

:r1rtıd' 
kıt 1 parası olduğu ve korkusuz 
ltş :c~ kabiliyetinde bulunduğu 
l itle bUa eder etmez bir it bul· 

b.~ llVaffak oldu. 
·~ '-brikaaının İstanbul satıı ma 
q~a açık bir y er varmış. Derhal 
~~lik1e aldılar. Genç kadın bu 

~irı uk muvaffak olacağını umma 
b !aşırdı. O, kocasiyle bütün 

~~ıı ttlerini koparmak istediği hal-
0 sunun bu kadar çabuk yerine 

~~ tıu afallattı. Bir geceyi, saba
~l?tı t 0Yumadan geçirdikten sonra 
t, i ~erdi: Gidecekti. Oteli terke

~ . •tc~~i baybettirecekti. Ve böyle
~ Ctı aıJıyacaktr. 

'\t ~ lıt~artesiydi. Ertesi günkü ta 
~ ~d/••de ederek bütün bavullarını 
• ıı-ıc~ Hesabını istedi. Kocasına bir 
~lıu··tubu yazmığa karar verdi. 
ı. il be 

~illi~· Y, 
\ ~k•iıdı elinize aldıiınız uman, 
~ iıtıı. •~edeki otelden uzakla, mı, o 
\ ltl'll' ur~yı terkediyorum. Haya
t "'ı~d'" eden iyi bir İf buldum. Bu 
ı'l'ıi t.ıı ' :\ı ~'rrı Cl<:loyı bana kızmayınız. 
\ı..'' •"da, mevcudiyetimden sizi 
~'I i~i! oluyorum. Çünkü ba,kaıının 

dt .... kYapbğınız bu fedakarlık ıizin 
~ "il t .. 

\..">l'ıltt ur. Bunu anl•yorum. 
\\ ~i b~~n yalnız tunu ıöylemek İı· 
~'~ ·l'adcri~izle aıramızda hiç bir 

' ' '.01rnaın:ıtır. O benim
1
için bü 

,~ '••yl \ · 1 e Ya~l\ncı bir erke!c kal-
'11 k.,'~e bu a:hr".\le bana terkettiii 

ı;J~ ul etmedim. 
,. .... lı ~ ··~ ~) ıaavc edeyim: Ben yalnız 
~ ~,.11:urn Ve hayatta her ıeyi ıi· 
\' 

0 
bulunduğumu aa.'?ıyordum. 

,1 1.ıı , k•dar alıımııltm ki dü,ünme 
Orı l~ E 

\ ttti Ut unuzu da o yüzden ka-

'iı!~rı:· lc Fakat gün!t-r geçip de bura 
,, !! alınca her IJf.Yİ iyice tahlil 
t~ >oı11&.fla, kartı hiç bir mecburiye· 
~~ 'b llr •• ~~rhamet vüzünden yap· 

ı, ~ ı.ı ıyıliklere çc.k te,ekkür et-

\ "~et~ber, bundan ıonra hic bir 
\.>11"ıt •bul etmiyeceiimi ıöylemek 
·'" ttı. s· . q~, ıze eh:diyen mınnetta· 

d"Hli" 
1~ Yüzümden bir.-ok ııkıntıla· l\\j ,.. 

~ "~et ~ lutfunuza ne kadar te· 
\~~ ;e1?' azdır. Çekinizi de iade e· 
ı. ~ ~inden epey pllra kullandım. 
\.~ l\\i ti<_ IW>iliyetıni Allah bana 

• kunbilir? Tekrar tefekkür· 

._ Nermin ..,,, .. ~ 
lrtılc lstınbulda her J?Ün 

ıe: 

"- Benim kocamın in.dinde bir mev 
kiim yok ki... '' diye kendini teselli e 
diyordu. 

Aynı zamanda, bu ayrılığın böyle ko 
layca oluşuna üzülmü} or değildi. 

Gayri ihtiyarı, büti.ııı gün, aklı çift
likte saplanır, kalırdı. Muhtelif şahısla
rı gözünün önüne getirir onların, o sa 
atte ne yaptı1darmı haralinde yaşatır
dı. 

Odası ne fakir, ne kü!jük. ne soğuk
tu. Daha birka!j gün evvel, otelde gar
sonlar onun etrafını ~O?rar, emirlerini 
beklerken. ~imdi böyle :ıapayalnız, hiz
metçisiz kalışı N ermini çok üzüyordu. 

İnsan iyi şeye o kacJar çabuk alışır
mış ki ... 

Silkindi. 

Böyle kedere kapılmak doğru değil 
di. Mademki bu işe karar vermişti. Me
tanetle tahammül edecekti. 

Vaktini geçirmek içın. bavullarını 
yeryeştirmeğe karar verdi. Eşyalarını 

sıraya koyarken Celahn mektubu gözü 
ne ilişti. Rüştü bey onu kendisine ver
diği gün.denberi, Nermin zarfı açma
mıştı. İlk zamanlar, k~ııdi derdiyle ta-

mamen unutmuştu. At'aba bu ölünün 
mektubunda ne yazılıydı? Okumadan 
yırtıp atsa daha iyi değil miydi? 

Bir an tereddüt et•i Fakat sonra 
gayri ihtiyari zarfı açtı . 

Bu, uzun bir rica ve af dilemekti. 
Zavallı betbaht erkek, hayatının acıla
rını anlatıyor: 

"Nermin 1 - diyordu • Affet. Seni 
kardeşimden ayırmağa çalışmamalıy

<lım. Bu, bir delilikti. Fakat belki bir 
ıün karanlıkta yavaş yavaş kendimi 
sevdirtmeğe muvaffak olurum sanmış 

tım. Karde,ime fazla kızmayın ve be· 
ni de affedin. 

"Rüştü bu işi ancak benim intihar 
etmek tehdidim karl}•ırııda yaptı. Çün
kü o beni o kadar çok severdi ki her şe
yi o uğurda feda ederdi. Şunu da bilin 
ki ilk günler size lakayt kalan karde· 
şim, izdivaçtan sonra ~eıhal sizi sevme· 

ğe baıladı. Hem de gitgide artan bir 
aşkla ... Erkek bir başka erkeğin sevdiği 
kadına karşı zaafını gör<!ükçe, o kadına 
daha fazla bağlanır.Benim ıize karşı o 
lan aıkım,Rüştüde de rr.uhabbet hissini 
uyandırdı. Fakat bana verdiği sözü tut 
mak için size kar§ı 10ğuk ve yabancı du
ruyordu. 

''f~te benim bunları bildiğimdendir ki 
geceleri odanıza geldiğim zaman çok faz 
la ileriye varmadım. ve neticede bu işin 
çıkmaz bir yol olduğunL1 düşünerek in
tihara karar verdim. 

"Nermin! Size bütün hakikati söy
lüyorum. Kar.deşimin saadeti sizin mini 
mini avuçlarınızın içindedir. O zavallı
cığın hayatı yalnız fedakarlıkla geçmiş

tir. Şimdiden sonra siz onu bahtiyar e
din. O da yer yüzünde biraz saadet gör 
sün. 

''Allaha ıı;marladrk Nermin. Beni af
fedin. Kardeşimle meı-ut olun ve her 
ikiniz de beni müsamaha ile yadcdin ... 

Altında imza vardı: Celal. 
(Devamı ı'ar) 

ı BFi&'l~t\RIH' 
359 sene evvel bugUn 

----..--------------------- --Gürcistan 
Fethedildi, dört eyalete 

• ayrılarak paşalara verildi 
Sefer sekiz ay 
sürmüş 70 b·n kişi 
zayiat verilmişti 
15i8 yılı 15 cyliıl gUnU 359 !!ene evvo? l 

bugiln, GUrclstan fethedilerek Şekl şehrind.s 

elli senedir imamı olmayan camide mutaııav. 
vı! şeyh Vallhl ilk \'aazı verdi. Şeyh bu vazi... 

fesinden dolayı gUnde elli akı;e ile Semah! 
mUderrtııllğlne nail oldu. 

Kanuuıyıuıın bu güzel diyarı fethedildlkteo 

sonra serasker Mustafa pqa büyük bir dl. 

vnn kurdu ve Gürciııtanı dört eyalete ayı. 

rarak hf'rbirinl bir Beylerbeyine verdi. 

ştrvnn eyaleti tama.mile fethedilmemişti. 

Burayı Diyarbcklr beylerbeyi Derviş paşaya 

verdi . Fakat Derviş pa.'je. bu lhııl\nı kabul et. 
medi. Bunun üzerine burası Yemen !atihl 

Ozdf'mlr Osman P&§&ya senevi iki milyon 
akçe He verildi. Tiflis senevi bir milyon ili? 

Mehmet paşaya tevcih e<İlldi . Kaheti Güt<'U 

prenslerinden Levanın oğluna verdi. Sohum 

ııcklz yUz bin akt;;c tahaisat ile Haydar pa.. 

şaya tcf,iz edildi. 

BUytlk maarat' ve çok çetin bir oerait altın. 
da yapılan sefer sona erince Muetata paşa 
padişaha uzun bir ariza gönderdi. Ariza il-: 

muvaftakiyetlnden dolayı kendisini tebrik e. 

diyor ve yaptığı icraatı sayıyordu. 

• • • 
Mu!!tafa paşa Tifliııten Erzuruma döner. 

ken !meret hlklminln kardeşi Jorj ve cliğ~r 

GürcU prenıı!erln!n arzı ubudiyeUerinl kab-.ıl 

etti. Slmon Luarsab 1ra.ıı 1ahı tarafını terlt 

etUğl için ayrıca. mükl!atlandınldı. Gurla 

kaleai malikllne olarak hediye edildi. 

Bu muazzam ıeter ııeklz ay aUrmüı ve yüz 

otuz dört defa xnuhtelit merhalelerde çadır 

kurulmuştu. 

Tarihçi Porsu "İran muharebeleri tarihi,, 

adlı eserinde Kafkaıı seterinde TUrk kuvveL 

lertnln yetmio bin tranlılıuın Y1rmi b~ b1n 

zayiat verdiklerini yu~'!.r. 
,,. ,,. ,,. 

Bu harpte fethedilen Gürclıtanda pren~
leriıı hiçbir m11halet'etlne raııtıanmamıştt.TUr:< 

ordusu gelir gelmez te~fm olmuııar \'8 l>u 

suretle üste mtik!tat da almıt'lardı. 

Harzem hükümdarı Cellleddin Mcnküber _ 

U)1 üç defa sefere ııevkeden Gürcistan, yal. 

nız tabiat güzelliği ile değil, güzel kızlan ile 

e!ııaneleomlf bir dlyardrr. Buraya yapılan 

büttin Oıımanlı 1t1ferlerl, yalnız feth n bir 

müddet muha!az& etmekle kalıyor, dalma 

nıliııtkil yaşamak ııevduı ile tırııat buldukça 

mücadeleye geçen Gürcü preıııııert, kıııa bir 
mUddet sonra fethedilen yerleri tek. 

rar lııtirdad etmeğe muvattak oluyorlardı. 

Yetmit bin ukerln ö!UmU bahuma elde e. 

dilen GUrclııtan bir ıene sonra tekrar hükıl. 

metı uğraıtırmağa balladı ve dört ııene ıon. 

ra bUtün Gürcü kuvvetleri tranıııarla birle. 

ıerek memleketlerini kurtardılar. 

yol! 

Niyazi Ahmet 

Daııyolarıııız pek kiiçiikmii., a • 

Tonton 
amca 
avcı 

1 .. \ 
•' . • • • 

•• 

Crgü şişi 

Vehbi Akkurt beylerin çıldırasıya 

sevdikleri bir köpekleri vardı. Paraları 
pek azdı. Ay nihayetinde ödenmesi la
zım gelen beşyüz liralık da borçları bi· 
rikmişti. 

Bu parayı nereden bulacaklardı'? U
zun uzadıya müşavere ve münakaşa ne
ticesi. hacizden kurtulmak için ancak 

cek sevdikleri Tommiyi satmak lazım 
" geliyordu. Meraklı b:rlngiliz onlara 
bin lira teklif etmişti. 

Tabiidir ki, erkek müteessir, kadın 
göz yaşları içinde alıcı, üç yüz liradan 
fazla veremiyeceğini söyledi. 

Karı kocanın ısrar; üzerine pa
zarlık , pazarlık beş yüz liraya uyuştu· 

lar. 

Bayan Vehbi Akkurt, büyük tees· 
sürlerle köpeğine veda etti : 

- Yavrum! Evladım! Senden ay
rılmağa mecbur oldum ha?... İşte bu 
çok feci! 

Erkek, !cansına: 

- Haydi şekerim .... Gidelim ... Son
ra farla teessüre ~apılıp hastalanacak· 
sın. 

Ka.dın hıçkırarak: 

- Baksana ... O da nasıl hazin ha· 
zin ağlıyor.. Bırakacağımızı anladı. 

Bay Vehbi, köpeğinin gözlerinde öy 
le bir rica, öyle bir istirham hissetti 
ki. dayanamıyarak, alıcıya: 

- Paranızı geri alın . Köpeğimizi bi
ze verin ! · dedi. 

Ertesi sabah bayan Vehbi pencere
nin önüne oturmu , bir .sveter örüyor
du. Sevgili Tommi'si de ayakları önün
de yalmışı. Sokak kapısı çalındı. 

Kadın açmak üzere gidince, köpek o 
dada yalnız kaldı. Gelen postacıydı. Se
nelerce evvel. halleri vakitleri yerindey 
ken tanıdıkları bir ahbaplarına epey 
miktar.da borç para vermişlerdi . Artık 

onun tekrar ellerine gc~cceğini ummu 
yorlardı. Halbuki gelen mektupta bu 
paranın iade edildiği yazılıyordu. Ge· 
ciktiğinden dolayı da özürler dileni· 
yordu. 

Öğle yemeğine, bay Vehbi, evine .dö
nünce, kadın sevinçle seslendi: 

- Vehbi 1 Hayret edeceksin 1 Müj

de! Hani 1924 te Aliye hanıma sekiz 
yüz lira borç vermemiş miydik? Şimdi 
onu bize iade ediyor. 

- Yok canım! Yaşadık .desene ? .... 
Kurtulduk hacizden! 

- Ya .... Tomm:Ciğimizi satmadığı
mıza ne iyi ettik. 

Fakat bir çeyrek sonra. apartmanın 

içi, feryatlar içinde doldu. Bayan Veh
bi, odaya girdiği zaman örgü şişinin 

tekini bulamam111tı. Tommi bu seluloit 
çubuğunu yutmu§tu. 

Bay Vehbi: 

- Eğer bunu yuttuysa ölmeğe mah 
kumdur! - dedi. 

- Aman sus! Öyle şey söyleme! 
Dur bakalım. belki buluruz! 

Odayı altüst ettiler. Her yeri ara
dılar. Fakat neticede hayvanın müthiş 
sancılarla ölmeğe mahkum olduğuna 

karar verdiler. 
Kadın yalvardı: 

- Aman Vehbi 1 Al götür. Onun öy
le sancıdan kıvranmasına tahammül 
edemem. 

Erkek, büyük bir cebri nefsle sevgili 
köpeğini dışarıya ııürkliyerek : 

- Keşke satsaydık .. Daha iyi e-

derdik. Şimdi hem köpek ölecek, hem 
cl:mize para geçmemiş olacak. 

Bir an düşündü. Tekrar karısının 

yanına yakla~arak: 

- Bir şey aklıma geldi. 
Senclerdenberi beraber yaşıyan 

karı kocalar, ekseriya leb demeden leh· 

• • 
• • • 

lcbiyi anlarlar. Kadın , aşını salladı: 

- Hakkın var. Bir dakika fevtet

me l 
Biraz sonra Vehbi bey, tekrar. kö· 

pek meraklısı İngilizin yanına gitmişti. 
- Beni pek dönek bulacak ınız a

ma, ~ene karımla kararlaştırdık. Tom· 
miy i satacağız!. 

- Beyim! siz de benipek dönek 
bulacaksınız ama, ben de eski fiyata 
alamam. İki yüz liraya razı iseniz he
men vereyim. 

Vehbi bir an evvel hayvanı defet
mek kaygusiyle derhal kabul etti. 

Meyus meyus evine dönüyordu. 
Bir taraftan da ölmeden evvel köpeği 

sattığına memnundu. Karısı heyecan 
içinde onu k<:.rşıla.dr. 

- Vehbi! Köpeği sattın nu? 
- Evet ama, yalnız iki yüz lira ala· 

bildim. 
- İki yüz lira mı? Felaket. Allah 

cezamızı verdi. Ben şişi buldum. 
Nakleden~ 

Hatice Süreyya 

Ruzveltin 
annesi 

Parls sergisini 
' geziyor 

Amerika reisicuhmurunun, halı ha
zırda Paristc bulunan annesi, her gün 
beynelmilel sergiye gelmektedir. Eğlen· 
miye karar verdiği için, bir gün kendisi 
ni Luna Parka götürmüşler ve Madam 
Ruzvelt paraşut kulesi karşısında hay· 
ran kalmıştır: 

- Ah! .. demiştir, oradan atlamak is
tiyorum! .. 

Parşütle yere sukutun kalbi için teh· 
likeli olabileceği, kenditine izah edilin· 
ce omuzlarını silkerek cevap vermiş

tir: 
- Kalbim mi'! Size de benim gibi sağ 

lam !bir kalbe malik olmanızı temenni 
ederim. Düşünün ki oğlumun intihabı 
sırasında hile kalbime bir şey olmadı! .• 

Matbuat pavyonundaki bir resmi ka
bulde, herkeı: yorul:nağa başladığı bir 
sırada. Madam Ruzvelt ayakta kalmak 
istemiştir. Ona bir çok defalar koltuk u 
zatmışlar, nihayet sabn tükenen kadın
cağız da şöyle mukabele etmiştir: 

- Ayakta durmak gC"nç kalmamı te· 
min eden metodlarımdan biridir. Di
ğer bir metot da, hiç bir zaman can sı
kıntısına maruz kalmamaktır. Bu çok 
güçtür, bilhassa resmi nutuklar dinler· 
ken!:. 

Tabii ne demek istediği derhal anla. 
şılmış ve nutuklar kısa kesilmiştir. 

' 

Mademki 
gömülmek ucuz 
Ne diye yaşıyorsunuz! 

Amerikada reklama ııe büyük bir e· 
hemmiyet verildiğini herkes bilir. Fa
kat Los Ancelos gazetelerinde görülen 
şu reklamlar, muhakkak ki pek az kim
senin malumudur: 

" Ölülerinizi Glendal mezarlığına 
gömünüz! Orada toprak her yerden da· 
ha hafirtir. Ve her paur saat üçle dört 
arasında ölüler için kuvvet verilmekte· 
dir." 

Başka reklam .daha ; bunu veren de, 
ölülere mahsı.s abide, heykel ve saire 
yapan bir şirkettir: 

"Çok ehven fiatla, kendinize bir is
tirahatgah yaptrrabiliroiniz. Hayat ö
lümden sonra başlar." 

Rakip şirketin aynı gazeteye verdi
ği bu reklim da şayanı dikkattir: 

" Mademki 18 dola: :'!\ cefncdilebilir· 
siniz, ne diye ya!jıyorsunuz? " 

1 
Göz heklmı 

Dr.Muıat R<ımiAydın 
Muayenehanesini Taksirn.Talimanc 
Tarla başı Cad. URFA Apt. nına 

~ 
nakletmiştir. Tel: 41553~ 

azardan maada hcrgün: Oğledcn 
sonra saat ikiden altıya kadar J ..... ____ _ 
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Son defa dünya 
rokorunu nasıl 

kırdığını anlat.yor 
Tass ajansı bildiriyor: \ 
Yüzbaşı Kaytanov, 24 Ağustosta 

oksijen maskesiyle 11. 03 7 metre yük
seklikten kendisini para~ütle aşağıya 

atarak paraşütle yük!!ıekten atlama 
dünya rekorunu kırmıştır. Bundan ev
velki rekor da gene kendisine ait bulun 
makta, fakat 9.800 metreden yukarı çık
mamaktaydı. 

30 dakika süren son atlayışı hak
kında Kaytanov, aşağıdaki izahatı ver
miştir: 

"Bu atlayış, benim 427 inci atlayı
şımdır. İlk on ilci on iki saniye esnasın
da paraşütümü açmıyarak 1.000 metre 
kadar düştüm ve bundan sonra paraşü
tümü açtım, Açılma çok kolay oldu. 
fakat bu esnada, sol elimde eldiven bu
lunmadığını hayretle gördüm. Pek 
muhtemel olarak tayyarenin kapı
sını açarken eldivf'nimi kaybet
mi§İm. Parmaklarım o derece hissiz 
bir hale geldi ki elimi kc!patamxyordum. 
4.000 metre irtifada okı:ijen maskemi 

Sovyetler 
Atıcılıkta rekor 

kırdılar 
Dinamo soprklübünün tertip ettiği 

son Moskova atıcılık müsabakalarında 
birçok dünya ve Sovyet rekorları tesis 
olunmuıtur. 

çıkardım. Isınmağ;ı başı ıyan elim bana 
müthiş acı veriyordu. İniş, normal bir 
vaziyette devam ediyor ve rüzgar beni 
demir yolu boyunca göt ürüyordu. 500 
ila 600 metreye inince, b<.>takhk bir sa-

haya konacağımı c:nlad m. Bu hiç de 
hoş bir ş:y cieğ:Jdi. tn·~ ş:ratini azalt-

mak için ikinci paratüşü açtım. Fakat 
yalnız sağ elimle çalışabıliyordum. İki 

paraşüt biribirine karı1tı ve inaş daha 
ziya.de hrzlılaştı. Bunun üzerine bıçakla 
ikinci paraşütü kestim ve attım. Biraz 

hızhca yere indim. Dü~tüğüm yer, fun
dalrkla dolu bir çukurumsu yerdi. Para-

şüt derhal üstümü kapadı ve ben de bir 
dakika kadar harekets;z kaldım. Hemen 
derhal yakınlarda çalı~makta olan Kolk 
hozcular geldiler ve paraşütümü topla
mağa yardım ettiler. 

11.037 metrelik bu rekor atlayışım, 
nebenim için ne de diğer Sovyet para -
şütçüleri için, en yükseok bir had teşkil 
etmiyecektir.,, 

Yüzme 
birincilikleri 
BuırUn lzmtrde 

başlıyor 
Türkiye yüzme birinciliği müsaba

kalanna, bugün !zmirde başlanacak
tır. 

ya k a 1and1 bildi amma, doğrusu bu değme fotoğ -
rafçının işi değildi. Berektt Alinin on 

Kendisi çıplaklar cemiyetine küsur senelik tecrübe ve meşhur usta - , 

mensupmuş lığına. .. 
· · d 1 1 •, Dostum gösterdiği maharetin neşe. Pariste otomobil ıçın e çın çıp aı< 

bir kadın yakalanmıştır. siyle : 
- Haydi, dedi, şimdi bize söylenen 

Bu kadının ismi verilmemekte ise de şu soldaki so!tağa gidel:m ıcıe, buradaki 
İngiliz olduğu anlaşrlr.ıaktadır. Oto- iş te b:tsin, çünkü artık yoruldum, bJ.-
mobili idare eden şoför de Amerikalı- yım. 

dır. Yürüdük, solda ilk önümüze çıkan, 

Hadise şöyle olmuşt .. ,r: 

Parisin Bulonya ormanına giden Foı 

caddesinde, birdenbire iki polisin bir 

otomobile atladığı göı t:lmüştür". Polis

lerden biri otomobilin direksiyonunu 

ele aldığı sırada, diğer polis de içeride 

anadan doğma oturan bir kadının vücu· 

dunu örtüyordu. 

İngilizce 'The People., gazetesının 

yazdığına göre, bu kadın, her sene İn

giltereden Fransaya gelen ve orada 

"Çıplaklar cemiyeti,, aıalarının kendi

lerine ayırmış olc!uğu bir mmtakada yaz 

tatilini geçiren bir İngiliz kadınıdır. 

Kendisi de ''Çıplaklar cemiyeti,. ne 

mensup olmakla tanınIT'ıştır. 

Şöylendiğine göre, bu kadın kendisi 

gibi çıplaklık müdafii diğer arka.daı

lariyle bahs~ girişmiş ve Bulonya orma· 

nından Parisin göbeğindeki "zafer ta

kı,, na kadar, otomobil içinde çıplak 

geleceğini iddia etmi§tir. Filhakika oto 

mobille bir arka.daşmın evinden katkını§ 

fakat büyük caddelerden geçerken,ü

zerinde elbise olmadığı polis tarafından 

farkedilerek ıoföiryle birlikte yakalan
mıştır. 

Doğu vilayetler 
Futbol muhtelitl 

dün geldi 

daracık bir sokağa sapt k. Fakat nasıl 
oldu bilmem daha on adım yürümemiş • 
t"k ki, sanki yerden bitm:ş gibi, etrafı· 
mız birdcnb'.re bir alay çocukla sarıl. 
dr. Hepsinin derdi, Alinin boynun
daki fotoğraf makines~ndeydi. 

- Amca beim resmimi alsana, ağa • 
b:y ben de isterim, diye zavallının et -
rafını almışlar, sıkıştırıp c!uruyorlardr. 

Ali çaresiz kalınca, bir kaç resim alır 
gibi yaptı. Mak:ncsi ka):lırıp in•' inT. 
Fakat bu yalan-::ı gösteriş işi l-ii.sbütün 
azıttı. Çocuklar biçareye tüsbütün bal 
ta oldular. 

Dostumun halini evvela gülerek sey 
rediyordum. Fakat sonra yavaş yavaş 
acımağa başladım. Çünkü o etrafın
dakileri kovdukça onlar çamur gibi ya 
pışıyorlar ve bu küçük bclalılann ade. 
di büyüdükçe büyüyordu. Alinin alnın 

da iri iri ter ldamla1an beliriyordu. İster 
istemez yanına sokuldum. Ben de çocuk 
ları kovacaktım. Fakat bu iyiliğime kar 
şı Ali ne yapsa bcğenirs!niz. Beni kar. 
§Isında bulur bulmaz, çocuklara: 

- Ha, işte HABERC';, ona söy, ... 
yin. O çek derse, ben de çekerim. Başka 
türlü olmaz, demez mi?. 

İşte o dakikada Ali kurtuldu, ben de 
hapı yuttum. Çocuklar, bu sefer benim 
etrafnm satldılar: 

- İlle de fotoğraf, ille de fotoğraf .. 
diye terter tepiniyorlar, ayrı ayn rcs • 
minin alınmasını istiyorlaıfdı. 

Ne azar, ne tehdit, para et-

.. 
• 

. - . idile' 
• • . nihnıuıcst 

Bıı iki l:arde.-: se/alctııı 
- J:ııl• 

rn"rı 
. evvel 0 ~dası'' 

ru gidiyorduk. B.raz lık ve-:crı a 
::okağa sapmamızı sağ d 
dükkanın önünde duruyor ~· ·ndc tıalf. 

. k n ter ı~ı 1< al 
Alinin ve benırn a nra bıfl 
• • •• J b" ··zdu·· Ve so 

mızı şoy e ır so · 
tında gülmeye ba~ladı. HAESıtCl 

lngiltere 1 
ne yapacaktır . 

Lloyd <:-~0:0~~rıı1' 
Japon emellerın• r 

Bun u soru yo s~d•1 
yd corÇ Ol'),.. 

Eski 1ngl'lz ba§Veklll ı..o B dt'Ji d ıı!I• 
• dığı .. u ...ııı• 

Ekspres gazetesinde yaz re ,.e ;.rneı- #_ 
isimli makııleslnde İngllte ~dJ JCld 

Adiseıcr k&I1 ttD 
kı'.ımetıerlnln, son h t ıncsınl ur''tlf' 
nevinden bir tereddüt gös er _,..,1 ıı• 

ba vekille .... 
ederek eski İngiliz § (41' 
ezcümle diyor ki: 

1 
ı.rusoıııı1.,; 

Moskovalr Odnolietkov, Naıgan sis
temi bir tabanca ile 25 metreden yap

tığı atışlarda 300 m'Umkün puvandan 

283 totalize ederek 4 puvan farkla 
Fenlan.diyalı Wartiovarın dünya reko· 

runu kırmıştır. Küçük çapta silah ile 

Memlekette bilyilk bir turneye c.;ı

kan Doğu vilayetleri futbol muhteliti sir, Koca.eli, Antalya ve Mersin mın-
diln şehrimize gelmiştir. 

Bu mUsabakalara girecek 36 müsa
bık Tutanbul, İzmir, Ankara, Balıke-

miyordu. Baktım başka çare yok, el • 
lerimle öndekileri itip ker.dimc bir yol 
açtım .. Ve geldiğill) sokaktan adeta ko 
şa koıa geri dönmiye başladım. Yılışık 

çocuk kafilesi peşimi bırakmıyordu. Ar 
kamada bir alay mahalle çocuğu yaver 
le! yürürken, artık hırsımdan gülı3.yor. 

•'Pa.lmcrston veya oısrael U r!IlO ~ 
ıerlld Frankonun faşist c~e : ''1t 
muı edeblllr miydi! Ehe:::ıeharel<'tl 
protestoların ardından d Jt~ 
!erdi. Teodot ~e-

Eski Amerikan reıs!cuınhU~ ınerll<,ıı ~ 
tatarına mensup gençlerdir. 

lzmlre giden 
Beykozlu yUzilcUler 

50 metreden dizüstü yapılan atışlarda -

5 kiıilik Sovyet ekipi 2000 mümkün 

puvanclan 1933 puvan cemederek 24 

puvanla dünya rekorunu kırmıştır. Türkiye yüzme birincilikleri için 

federasyon tarafından 1zmire götürü

len Tekin ve lsmailden başka, Beykoz 

klilbü yüzücülerinden, Sabri, Fahri, 

Vcdad, İskender, Fuad, Ali, Murad ve 
Fikret de yarışları takip etmek üzere 
kendi klüpleri hesabına İzmire gitmiş 
!erdir. 

' 

Balkan futbol 
şampiyonası 

Bu sene 
yapılamıyacak 

Yugoslav ve Yunan milli takımla
rından sonra Türk milli takımının i§-

tirak etmemesi üzerine bu sene Bük

reşte yapılması icap eden Balkan fut

bol turnuvasını organi.ze etmekten 

Romanya federasyonu vazgeçmiştir. 

Atletizmde 
AmeırDkaDoDaır, 

-Dapolfil Daıro 
veını<dJ n oeır 

Osaka, 14 (A.A.) - Dün burada 
J\merikan ve Japon şampiyonları ara-

sın.da bir atletizm maçı yapılmıştır. 

Amerikalı atletler, 79 E~yıya karşı 98 

sayı ile galip gelmişlerdir. 
----~--~----~~------~-----

Ati eti erimiz 
Dün döndüler 

Balkan oyunları münasebetile Ro
manyaya gitmis olan milli atlet:zim 
taı·n.o;m;z c?tin saat 13,30 da gelen 

Romanya ::apurilc ~chrimizc dönmüş
lerdir. 

Ankara 
muhteliti 

izmiri 3 - ı yendi 
Dil:ı fmılrdc yapılan lzm!r Ankara 

mu~tclitlerı futb:..l maçı, Ankaralıla
rın 3-1 galip gelme <'rifo net" c~lenıniş
tir. 

ıÇERIDE: l 
• Şimdiye kadar gUmrUk resminden muat 

olarak memlekete giren kUkUrdün beher 
kilosundan dört kuruş gümrük resmi alm. 
ması blldirilml§tir. 

• Ağır cezada 8alıtekArlık suçundan Uç 
sene hapse mnhktım edilen mübaşir Sallhad 
dinin karanru tem31z bozarak suç vaziyetını:ı 
göre sahtekArlık değil vazi!eyi aullstimııl 
noktasından duruşma yapılma.aını bildirmiş. 
Ur. SalA.haddlnln duruşma.ııı dUn tekrar bal). 
lamış ve tahliye edilmiştir. 

• Rüşvet almak suçundan Yenlköy nahiye 
müdürü AlA.eddlnln duruşmasına dUn de de. 
vam edilmiş ve karar başka bir güne bıra.. 
kılmı~tır. 

• İki aydanbert Almanyadır. bulunup ye~l 
posta vapurlarımızın inşaatını tetkik ednn 
Denlzyollan müdürü Sadettin dün Roman}'a 
vapurlle §chrlmlze gelmiştir. 

• ŞlrkeUhayıiye meclisi dikkatsizlik yU. 
zünden Anadoluhlııarında bir yalının rıhtımı 
na çarpan ô3 numaralı vapurun kaptanı MU. 
nlrln tecziyesine karar vermiştir. 

• Sokakların isimlerini tetkik eden ko_ 
misyon 70 sokağın ismini değlştirml;,tir .. 

• Belediye mezbahadaki kan müteahhid\. 
nln mukavelesini teshetml§tlr. 

• Ortamektep muallim muavin11ğl için 
tUrkçcdcn imtihana giren 43 muo.lllmdı-rı 

yalnız 7 kl~nln, ingtllzccden imtihana gtr•n 
24 kl§iden 14 klşlnJn, fransı:ı:cadan imtihan" 
gren 23 kişiden l:? kişinin muvıtttak olduğ ı 
anlaşılmıştir. Almanca, tarih ve coğratva 
ve yurt bilgisinden imtihana girenlerden hiı; 
ldıruıe muvaffak olıımamışln'. 

• Devlet matbaa:ıı tarih kurultayı l§lerlle 

Misafir sporcular şehrimizde Gala

tasaray ve Beşiktaş birinci takımlari-

le birer maç yapacaklardır. 

Güreşçilerimiz 
lzmirde 

dum. 

Hele bu sırada Alinin de kat'§ıma ge· 
çip bu gülünç halin resmini aldığını 

görünce artık kan beynime çıktı. 
Her şeyi unutup tabanları yağladım. 

Var kuvvetimle koşarak kendimi cad. 
deye dar attım. Kendimden o kadar 
geçmiş ve öyle hızlı konuşmuştum ki, 
bizim arkadaşta çocuklarla hep arkada 
kalmışlardı. Bunlardan kurtulduk -

&noyan,.. .. ııı.ı 
vcıt, ıarkta tehdide U6·- clrıeı ... ~dl· 

rlkan ta file r 
nam kargıeında Amc ktP tehi cıeıı 
misyonerlerine Jşlerinl bıra naıııco.ne çııı 
tak&amdan kurtuıınak Içln erdi 1 cdl': 
kaçmalarını mı te.vsıye ed tııurıı'eıtt edl-

Loyd Corç sözlerini oöYl::ı ~ıcu~ıı1" 
"Efer Tokyonun tasaVVU J3U)-0ıc !l'P'° 

içinde, tılt 1 
cek olursa, bir lld sene k yeııl e:t "D!' 
nua sahilinde 500.000.00o ıu ııcY~V' ııeııd' 
ratorluk kurulması gibi }..tıns-n)'&• ~· 
manzaraya oaıııt 01e.calfIZ· 

1 
g.retJe ıtıı-

•le bir ş orlıl&" • 
huzurunu tehdit eden a, lrtl~t #. 
l&J&cak kit bu hal, AlmarıY3 teııdit 

Balkan oyunlarına seçilmiş olan 

milli güreş takımnnız, dün !zmire var

mış İzmirli sporcular tarafından ha

raretle karşılanmıştır. 
tan sonra caddede Ali ile buluşup Haseki 

hastane&i önünden tramvay yoluna doğ 
nun Harblumumlde A vruPe.yt p_· 
den daha tehllkell oıacaktrr· ıancJ&l<I ııt (ıı,, 

:aındlS _ ııroell 1 

meogul olduğu için mektep kitaplarının geç ı 
kalmamasını tem.inen bD.§k& matbaalardan 
!stltadeye karar verilmigtir. 

• Mo:ıkova sefirimiz ZekAI Apaydın bu aa.. 
bah Ankaradan oehrlmize gelmlgtlr. 

• Maarif mutettiglerlnden Faik ve Enver 
klSy yapıcı ve demlrclal mektebine toplana. 
cak talebeleri tesblt etmek Uzere Anado1u 
köylerini ge7.meğe başlamışlardır. 

• Bu sene yalnız Ankara vlldyetınde 79 
ltöy mektebi yapılacaktır. 

• Ankarada Yenişehlrde su deposu etratın . 

da on binlerce e.ğaçtnn mürekkep bir kora 
vücuda ıetırllecektir. 

• Evvelki gece saat beşte, bandırma llma. 
nma mensup Haminin motörU Marmara ada. 
aı önUnde 1800 torba çimento yUktiyle bat. 
mıştır. :Molördokller kurtulmuştur. 

• DUn Atatürk köprüsü için bclediyed1: ı 

bir toplantı yapılmıştır. l 

15 
ÇARŞAMBA 

EYLÜL - 1937 

Hlcrt: 1356 - Recep: 9 
GUnl'şln dnğu,u Gtlne:şlo batr,ı 

~.40 18,20 

Vak.lt Sabab ôğle Ikindl ı.kşam Yahı lmsa\ 
4,17 12,09 15,41 18,20 19,5, 3,59 

İngiltereye geJL-ıce, sınc J'llb--

ler ıtmdi durmuş gorUnıne ,-eV.· 
tikçe artmaktadır. uyUI<· dsll~e ııo1 

tngilterenlnkinden dalı~ .:cel< derece tofl°' 
pare ve ucu bucağı gclIIl > ııııPsflJ oııı'"" 

b1 Jşp0%1 Jd d 
askeri vesaite sahip r n }..~dl>. ter" ıı• 
ğu kurularak, 1ng!Jtcrenl zaınaı'• ~ 
yonun& meydan okuduğU 

• ÜnlveraJte doçentleri imtihan müddetinl:ı 
uzatılmasını tıtemlşlerdlr. 

• Yun&n bandıralı Malyakos vapuru evvel 
ki gece Şarköy civarında İnceburunda kara. 
ya oturmuştur. 

• Bugünden itibaren tito aşısı lstaayonla. 
nnda yalnız öğleden aonra tldşer aaat !l'ı 

yapılacakbr. 

• Şile civarında demirci köyünde bir kaza 
olmuş, ve Hasan isminde biri mımr tarlaam. 
da yıkılan kulübenin altında ezilerek ölmUş 
tür. 

yapacaktır?,. ,, ,, 

iş vererıter~ı 
tabi oıacadir1 

şartlar nel~~w•"'! ... 
( Ba§ tarD . ı<flllı.Jll .,,e 

• OUn Ankarada biri 1smetpqa mahalleıı\r. 
de dı:ıırı aafaltta lld çocuk otomobil allm. 
da kalarak can vermiştir. 

• Elektrik §irketi mUmesslllerl dUn Anka. 
raya vasıl olmuşlar ve bizzat All Çetlnkaya.. 
nm huzunle görüı,melero baıılaml§lardır. 

• Müskirat inhisarına alt yirmişer liralık 
~5 Ergani tahvilini zimmetine geçiren me. 
mur Hayri Şakir dUn tevkif edilmiştir. 

DIŞARIDA: 
. • Londradeld cenubi Afrika Ali komisyonu 

<"enubl A!rlka hU~metınln Almanya ile blr 
ma.aa başında müstemlekeler meııeleslnl gö. 
rtışmeğe hazır olduğunu bildirmiştir. 

• Japon imparatorunun kardeşi dün Ham
burgdan vapurla Japonyaya hareket etrnl§. 
tir. 

• İzmir valisi Fazlt Glllec ve iktisat vekA. 
leU liyast müsteşarı Ali Rıza bugün İzmir. 
den Seltnlğe hareket edecek ve hUkQmetlmlz 
namına SelA.nlk sergisini ziyaret edecekl~r
dlr. 
, • tngillz harbiye nazırlle ErkA.nıharbiye re. , 
is!, Fransız ordusunun manevralarında bu. 
lunmak Uzere Fransaya gitmiglerdlr. 

ve ış rıerı,.: 
rinde işlemekte otan s.Jl iŞ~ i tslİ• 
şümulüne dahil buturı l< d11ll11 dflll 

. . edilece ıJıO ıL 
aıt olarak tanzım tef t~ .

1
tte P-

. · veren · t>O ı;- .. 
matnamelerın, ış a.ire51 ıe•• 
2 ay içinde ilgili ··tş -~rrıelC uıete 
mirliği., ne, tasdik c~ı . i.!l 1 ı 
di edilmesi mecburidir· i tebl•!,, ''" 

resfll ı ~11 ..rtt 
İHTAR 3 - lşbU zO, 2 'ıJSııır 

2 3 8 10 11 13, lS, ]1tlS Jıştl• 
• ' ' ' ' aı.ılJ · i çB O• 

25 numaralarında Y ,,da 1şç uısıtl 
. . z sa) Iitıls 

yınnı veya daha .a bili tB ı<ttıf• 
ran işyerlerine aı~ d~ .. zllrtı )'0 
lerde gösterilmesırıe u 

Ta~~r "1t b,et;e. 
·rı a~· t• ı 

Meşhur Hint şııı rnaıutı" 'fd~~ 
Kalkütadan gelen. drl11aC .teııcli 

. · Rabıl" ~ .rdtıı 
meşhur Hint şaırı ctır· -'•F" 

1 nın•s J t1' 
ağır surette hasta a 11ııY'°'" .. uııô~ .... 
şimdi 76 yaşında bul~a göı ?~ ,,.,,. 
hayli ilerlemiş otrnası. e <1ef1'1 
tularak, netice, endı§ 
maktadır. 
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~;İı~iu;ı~~ra~;i;;;;ğ~ 
başladılar 

. F=>rofesör Pittard diyor ki : 
'l --------------~~~--~-'-t i b insanla başlar. ilk insanlar Türk 

Yurdunda yaşamış olduğuna J?Öre, 
ecdadımız Anadoluda yaşamıştır.,, 

Pittard VG 

ll 'l'lrih l(uru·t.ayına l~tıraK edecek 
'ol( bı~er gelme~c bıı,,lamı§tır. Diln de 

Ilı IU:ıtrepoloji ö.llml ile A vrupad .. 
'~lıarrırıerden oın.n refikası Roman. 
S fchrımı.zc gelmişlerdir. 
~t bcYnclmUel antrepolojl enırt.ltllsU 

111 ltı ~"! ın profesör Plttard ve Avrupa 
1'r 

11 
~r romancısı olup Noel Rogeı

lılıııe tanınan madamı ve I..obsıy~r 
lcıı-,,_ldtncıakl asistanı rıhtımda TOrl; 

~'<lllu asbaşkanı profesör Afet, say. 

' ııu,lak ıtaynkon ve Kurum er. 
'ıtı11an karıılanrnt§lıT. 
~t 11Un indiği Tokatllyan otellnd~ 
~ ta bulunmu§tur: 

)'e lıaıtkında bir sene konuşabil'. 
it 
~Un~ ilk defa 30 sene evvel kR... 

>ı~ 
1 

hurafeleriyle dolu oMuğu htı.ld~ 
\.. "\nu ilk ztyareUmde garbın Türkl. 
'.\,,' l<ı tclikkllcrlnln yanlı§ olduğun.ı 
~Undan sonra, Türklyenin ~a. 
~ sıfatıylc, Türkiyeyi ve Türkl·~

ıtınak için elimizden geleni yap. 
~ hnrp <'Enruılnda TUrklyenln fay. 

l'ı arasında bulunduğumuzu fiile."1 
l\ ~it, l'ürldyc hnltkmd:ıkl hurafclE"'I 

e hnltlkau olduğu gibi anlatmağ l 
llt 
~ ~tklyeye ikinci defa olarak ge\. 

l't klllbl~le karşılaştım. Anlmradao 
~ ltatıar uzanan genl,Ş sahada tet. 

>tııı luııup en ufak köylere varıncay::ı 
t~11rflert ö~renmck için lıUyUk bir 
ı. lildlğtni gözlerimizle gördUk. 

~le., taııbuıa gelir gelmez. yakın mB7J. 

~b'>lrnaz hntıraıan bende yenid~n 
~bassa son seneler lc;:lndc TUrkiv" 

'<atla dünyayı hayrette bırakan 
.. Yd<!trnlsUr 
l'ıi > • 

~tıı h }{urumu, Ttlrklyqı!ı:ı,. prtmltl! • 
& ıı.ınıyıe mcydıuııı çılmrmış bulu 
•er ta 

~- lq_t tattan aynı kurum tarafından 
'"'lıııı~Yat ncUcC31nde EU medeniyeti. 

· ~u noktaları da aydınlanmış bu. 
~t~ llınt çalışmalar sııye::inde bu. 
'tt~Jlıı:ı.•ıerinin tam \'e ha\rlkl Uırl 

>erilt buıunuyonız. 
~ ~ dalma tc-krar edecc~lm veçhl!f' 
~ bbinıercc senelerdanbcrl dalnıa 

\ tarı:lunıın insanların hnlc:ldir. Bu 
~' ı:..ı'ttca kuruıtaymdn etraflıca anla~ . 
I~ ~ tlın, 
\:' ltıbar~tı.rne göre tarih insanla baş. 
1~ 1:ıı1111 l k insanlar Türk yurdunda 
h 1'1ttı ~a göre, -ecdadımız Anadohı. 
\:' l', ;"t 11\ını 

~hYetı t~kll edc:ı topluluğun me. 
'-.~~binde çok bUyllk bir rolU olmuş. 
•, "1ıı ~ ilk topluluğun ilk defa mem. 
~~ kubuıduğunu söylersem. TUrk. 
~ete Yaptığı bUyUk hizmeti mey. 
~ tt ı:ıı Olacağımı snnınm, llk TUrk 

°"'11 •uretıe memleketinizden Tuna 
~ an garba, Avrupayn geçml§tlr. 
~ ~t(lttı bUYÜk içtlmat lhUltıllnl teıık!I 
"I'\ ~ cnıYeti bizzat TUrldere med\·u. 
' gunltü garp medeniyeti bi~u 

• ettııt 
'I 'tııln im gibi, temeli TUrl;lcr tara. 
~. l>ıı?1edcnlyete dayanmaktadır ... 
ı,lıtıı.• -arcı bunt:an ııonr.a, Profeııür 
~ ~ ~tt•tı BJIO't'S kon,reslnden 
l't•t ltir ki: 
~ ~r A • 

~'\Jı ~et. kongrede bUyllk mu·ıaf 
·tı.:...:.rJ.ı. l{ıYlnetli TUrk bilgini, kon. 
~l :ı .\ntrcpJlojlk Fi=lk çube.;i 

ll">ni• 
t erı . rn1-ur. \'c kon:-rrece f~vka. 

1~'Iıtı. en fü\ şayanı dıkknt komu. 

~'ttıı ~ .\t"tl<urıununu:ı .f:ı.:.llycU h:ıklm~. 
t.:'ttııe ta~ ... ~"t\.!a,n V""i't-n mUhlm l. 
ıı.:"tt etnı'l'tırk Tnrlh Kurumum.on m•S'J ı 

~rıı.<!k hususunda kongre şul;csl I 
ra alınan tcm-::nninin, k'lng. 

il 

,renin heyeti umumtyesl tarafından da kabul 
edildiğini tebşir etmekle müftehirim. 

Gelecek kongre iki sene sonra lstanbuld:ı 
yapılacaktır. 

Bir tarihçi daha ge\di 
Bilkreşte toplanan Tarih kongre~lne l§tl

rak eden ıno.ruf Fransız tarihçilerinden MtJ.. 
dam Martıevl dün ııehrlmize gelmiştir. 

Çocuğunu tramvay altına 
attığı söylenen 

Adanı 
MUddeitimumilikçe 

serbest bırakıldı 
Had"senin aslı ne imiş ? 
Evvelki gece Çarııkııpıda ~uğu 

Ali Muhittin! tramvay altına.,.atmak is· 
tediği iddia olunan Mehmet Nuri müd
deiumumilikçe serbest bırakılmıştır. 
Me:ımet Nurinin çocuğunu tramvay al· 
tına atmadığı, sarhoş rla olmadığı yal
nız dalgın giderken bir Edir.ıekapı 
- Sirkeci tramvayının arkasından gel· 
mesi üzerine ani bir tuhran geçirip 
tramvayın üzerine atıldığı anlaşılmış· 

tır. 

Bu buhrana sebep, Mehmet Nurinin 
bundan üç sene evvel 11 yaşında bir 
çocuğunun Edirnekapı tramvayı altında 

kalmasıdır. O vakit 50 lıin liralık bir 
tüccar olan Mehmet N'uri bu yüzden 
mahvolmuş ve birkaç defa Edirnekapı 

tramvayını görünce böy:e buh:'anlar ge
ç:rmiştir. 

Yugoslav 
mıı nevraları 

Ey:umn ikinci yarrnında 
ynpı'ncak 

Belgrat, 15 (A.A.) - Avala ajan· 

sından: 

Yugoslav ordusunun eyliıl ayının 

ikinci yarısında yapılacak olan büyük 
manevralarda ecnebi birçok askeri he
yetler ve bilhassa Çekoslovakya, Ro-

manya, Fransa. İtalya, Türkiye ve Yu 
nanistan heyetleri haz:r bulunacaktır. 

Çekoslovakya heyet:ne milli mü· 
d?fa nazırı Mahnik ile erkanı harbiye 
reisi general Krojcik riyaset edecek
tir. Romanya heyetim· erkanı harbiye 

reisi geneul ton Sikitiı.ı, Fransız he
yetine erkanı harbiye reisi general 
Gametin. ltalyan heyetine Bolog 

ne mıntakaaı Kolordu kumanda
nı general Amedo, ~ürk heyetine 
erkanı hrabiye reisi Mareşal • Fevzi 

Çakmak, Yunan heyetine erkanı harbi
ye reisi general Papagos riyaset ede
ceklerdir. 

Bu manevralarm gayesi, Yugoslav 
ordusunun asri hazırlıklarını göstermek 
tir. 

Hususi teknik kıtaat ile, motörlü kı
taat, tayyareler ve sairt. vasi mikyas
ta bu manevralara iı.irak edecektir. 
Manevralara ylikıek aı!keri şura 'reisi 
r,eneral Milavanoviç kurr.anda edecek
tir. 

Manevralara takriben 50 bin kişi İ!· 
tirak edecektir. 

? 
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Kazlıçeşmede iki d~efa milyoner 
büyük bir 

yan g in oldu k a ~~ .. ~yorsunuz? Az emek ml aartetllk? 
(Va:ı tarafı 1 incide) " 

('EJaş tarafı 1 üıci.de) nız. Bilmem hatırlıyor musunuz? Bundan bir Az para mı döktük? HIUtı da dökmekteylz. 
İtfaiyenin iki grubunun çalışması 

sayesinde, yangının daha fazla büyü
mesine meydan bırakılmayark bir sa
nayi mmtakası olan Kazlıçeşme bü
yük bir tehlikeden kurtarılmıştır. 

Dün gece saat ikiye beş kala Beya
zıt kulesinde nöbet bekliyen bir göz... 
cü Yedikule haricinde semaya doğru 

1 
birdenbire alevlerin yUkseldiğini gör
müş hemen ls.tanbul grubuna haber 
vermiştir. 

Aynı dakikada Samatya komiEeri de 
İstanbul itfaiyesine Kazlıçeşmede yan 
gın olduğunu bildirmiştir. Grup vesa
iti hemen harekete geçmiş, Horhor 
yokuşundan Aksaraya inilirken Yedi
kule istikametinde duman ve alevler 
görülmüştür. 

Grup yangın yerine vasıl olduğu 

zaman birbirine bitişik ve tamamen 
ahşap olan binaların cayır cayır yan· 
makta olduğunu görmüştür. 

Terkos ve denizden ve deri havuz
larında birikt'rHmiş olan sulardan is
tifade edilerek su sıkılmaya başlan· 

mıştır. Ancak yangının genişlemesi 
ihtimali hatıra geldiğinden Bakır

köy itf aiyed de çağırılmış, biraz son
ra bu grup da yetişmiş, müştereken 

çalışılmıştır. 

Yangın çıkan fabrikada benzin bi
ıdonları da birbiri peşine infilak etti
ğinden alevler civar binaları, karşıda-
ki depoları da sarmıştır. f 

Itf aiyenin yorulmak bilmiyen gay
reti sayesinde yangın sabaha karşı ta
mamen söndürülmüş, dokuz buçukta 
da her iki grup yerlerine dönmüşler
clir. 

Yangın Kazlıçeşmede güdereci SO· 

ltağında Demirciyan kardeşlerin deri 
ıre kösele fabrikasından çıkmıştır. 

Fabrikada saat on bire kadar deri ku
rutulmuş, ameleler bundan sonra ev
lerine gitmişlerdir. Gece bekçisi de 
Ust kattaki odasına çekilerek yatağı
na girmiştir. 

Bekçi derin uykuda iken bir takım 
gürültüler işiterek uyanmış, gözlerini 
nçmca etrafını alev ve dumanların 
~ar<lığmı görmüş, kendisini merdiven· 
elen aşağıya atarak kaçmıştır. 

Bu sırada bekçinin saçları ve kir
pikleri tamamen yanmıştır. Yangını 
sokak bekçileri görerek Samatya ka
rakoluna haber vermişlerdir. Fabrika 
nın gece bekçisi üç saat sonra meyda· 
na çıkmış, karakola götürülmüştür. 
Yangın çıkan fabrika ile, bitişiğinde 

ki 11 numaralı Silahtar zadelerin deri 
ve yün deposu ile İbrahim Niyazi ve 
İsmail Hakkmm boya imalathanesi 
tamamen, karşı taraftaki Süleyman 
Mehmedin deri ve kösele fabrikası 
kısmen yanmıştır. 

Mehmet Rasim in deri fabrikası da 
bu arada büyük tehlike atlatmıştır. 

Rüzrrarın yükseltip Bakırköy isti
kametlne savurduğu yanar bir halde 
bulunan tahta parçaları Zeytin bur
nundaki çalıları tutuşturmuşsa da 
yangını görüp uyanan halk tarafın
dan çabuk söndürülmüştür. 
Yangının nasıl ve neden ~ıktığı he

nüz tesbit edilememiştir. Adliye ve 
zabıta tarafından müştereken tahki· 
kata devam edilmektedir. Müddeiumu 
mi Hikmet Onat dün gece yangın ye
rine giderek bizzat me~gul olmuştur. 

Bu sabah Dcmirciyanın fabrikasın
da bulunan motörUn kontak yapması 
yüzünden yangının çıktığı söyleniyor-

du. 
Yanan binalardan ziyade içindeki 

malların çok değerli olduğu, zararın 
yarım milyon lirayı geçtiği de söylen

mektedir. 

B r kadının ölUmiine 
sebebiyet veren 

Ş~för _ 
D ü n tevkif edıldl 
Ortaköyde Huriye isminde bir ka

dını ezerek öldüren ve Şahende ismin
de d;ğer birini de yaralayan şoför 
Hayri dün Sultanahmet ikinci sulh 
ceza hakimi tarafından tevkif edil
miştir. 

Yapılan tevkifat kamyonun direksi
yonunun bozuk olduğunu ve Hayrinin 
usul harici, tramvay dururken solun
dan geçmek istediğini göstermi§tir. 

müddet evvel Allbcy köyU ve civarındaki e. Günde 40.50 lira bu i~e harcıyorum. Acaba 
benim param olmasaydı bunu kanazablllr raziye, Emine SllAhtar adlı bir bayanın sa. 
mlyctlm? 

hlp çıktığını ve ta Alibey köyünden Osma. Merak edip sordum: 
niye telsizle kadar olan, içinde köyler, fab. - Şimdiye kadar ne kadar para sarfettL 
rlkalar, köprüler, gazinolar, koruluklar bul?J nlz 1 On bin lirayı buldu mu? 
nan bu araziye hakikaten sahip olduğu tem. 0 güldü, ve: 
;1z mahkemesince de tasdik edildiğini yaz. _ .Ne söylUyorsunuz! diye cevap verctJ. 
mıştım. .Ne on bini ne yirmi bini bir apartıman pa.. 

tşte bu bayan matbaanın yazı işleri oda!n. ram vardı. Onu çoktan bu uğurda tükettim. 
na girince herkes hUrmetle karışık bir korku Bu tıırııd:ı bir arkadaş sordu: 
ne ayağa kalktı. Hayret etmeyin, hepimiz _ Acaba kıymeti nedir bu arazinin? 
bir kadın milyoneri hayatımızda ilk defa ~ö- Şöyle biraz durdu. Sonra bir sır tevdi e. 
rUyorduk. der gibi hafifçe fısıldadı: 

Şimdi karşı karşıya oturuyoruz. Elli ya~t- _ lki mUyon liradan fazla .. Evet devlet 
nı biraz geçml§ görünüyor. Onun iri gözlük. iki milyon Ura kıymet koydu. Elimde resmt 
ıerl şapkasından eteğine kadar siyah .e!bis?- \ klı.ğıtlar \•nr. 
si ve bir hayli cesameUI vücudu hakikat •o Sonra benim dudak bültmeme bakarak; 
ln!!anda, korku ile karışık bir hürmet uyan. _ Ne zannettin yavrum, dedi. Biz bUtUn 
dırıyordu. ıı.razlyi görmek için tam Uç gün sabahtan ak 

HenUz IA.fa başlamamıştık.Etrafıma bakı {ama kadar otomotuıe dolaştık. 111te biz 
yorum. BUtUn arkadaşlar işi bırakmış, on ı böyle bir dava ile uğraıJıyoruz. 
bakıyorlar. Ben daha !Ata nereden başlaya. Ağzımdan: 

cağımı tasarlarken o tam bir iş adamı tav. _ Daha da uğraşacağa benziyorsunuz, 
rlle iri çantasından çıkardığı mendille alnın kcJlmelerl dökUIUverdl. 
da toplanan terleri sildi, sonra: Bayruı Emine, bu sözlerime kızmadı: 

- Ah bilmezsiniz? dedi. Neler çektirdiler _ Tabll dedi. Tabil uğraşacağız. Zevcim 
bana .. 

sonra birden heyecanlandı ve: 
- Hiç olur mu bu efendim? diye bize ser. 

du. Sen gel benim yerime otur, yerle§, ev 
bark kur, senelerce sur, ek, mahsul al sonra 
da kafa tut.,, 

o zaman ben soruyorum. 
- Şimdiye kadar bu yerlerden hiç istifade 

etmemtı miydiniz? 
o, hlkAyeyt başlangıcından anlatmak mec. 

burfyetlnde kaldığını görüyor ve ııöze başlı. 
yor: 

- Efendiciğim, benim pederim merhum 
gtımrUkler bll§mtldUrü Hacı Hakkı beydir. 
Merhum SllAhtar Abdullah ağa vak!mın ir. 
aen bize menkul olduğu halde Abdülhamit ta 
ra!mdıı.n kaspcdllml.1 olduğunu görüyordu. 
Fakat ona ne vakit söylcn.ııe: 

- Korkanm, dedi. Ben bu haktan vaz
geçUın. Ba§IDldan korkarım. 

Nihayet kızıl sultan yıkılıp gltU, meşruti. 
yet na.n olundu. Biz do umumi harp başla. 
rmda ilk davayı açtık. Bu dava Allbey köyU 
ve civarına aJttl. Dava ettiğimiz de Sultan 
Hamit veresesi, bu davanın muhakcmeı;I 

umuml harp mUddetlnce aürdU, gttU.~ Garlp 
tesadUltUr. Saltanat ailesi aleyhine açtığını '3 

bir davanın lehimlze tasdiki tam son sultan 
Vahidettlnln !atanbuldan kaçtığı gün yapıl
dı. 

İ§te davanm ilk satı.ast .• Memlekette re. 
jlm değl.§lyordu. Ne olacağını beklemek lA
zmıdı, biz de bakalım bizim araziye kim sa. 
hlp çıkacak diye bekledik. Gel zaman git 
zaman araziye bu defa da. devren EmlA.kl 
Mllltye el koydu. Biz de bu ldare aleyhine 
dava açtık. 
Davamızı bu esnada üçe ayırmıştık. İşte 

18 senellk bir çalt§ma sonunda llk kısmını 
yani Allbey köyü ve ch'l:.nnı kazanıyoruz. 

Bu kısmın kıymeti bir mllyon l!ralıktır . ., 
Gayrilhtlyaı1: 

- Bundan sonra. diye sordum: 
Parmaklarile aayınağa başladı: 
- Bundan sonra Eyüp yaka.ama alt da7a 

var bütUn o yakadaki tuğla harmanları ta 
Suat Sabri tuğla fabrlkasm.ı katlar bize ait 
tir. Bunun muhakemesi bir kaç güne kadar 
görülecek. Bunlardan 2w.ooo lira ftızuıı i§. 
gal parası faUyorum. 
•Sonra muazzam çayır'lar var o da ayrı bir 

dava mevzuudur. Daha sonra Elektrik fabri. 
' kası ••. 

Buraya gelince birden dı.rdu ve: 
- Ha bakın dedi. Bu ço·. mllhlmdlr. Ele'k.. 

trik §lrkeU benim arazim Uzerine malikA.ne. 
sl gibi ycrleııml§. ŞlrkeU dava etUm. Ya 
benim arazimden çıksın, yR parasını \"ersln. 

Bir arka&,: 
- Aman nasıl, diyecek oldu. 
Fakat bayan Emine SilAhtarm s!SzU kat'. 

fydi: 
- N11Sil oluru yok dedi. Ya çıkar yahut 

parastnı verir. 
Fabrlkanm yerini EmlA.ki Mllllyeden dava 

etUm kazandım. Şimdi yerin tapusu bende. 
dir. Şimdi §lrket aleyhine fUzull işgal dava. 
11 açtım. Birkaç güne kadar bu davaya da 
bakılacak; bu bir ... 
Ayrıca elektrik fabrikası ile Sünnet kllp. 

rUsU arasındaki kısım vardır. 36000 liralık 

tır. Bu da lki. .. 
Şirket yeni fabrika için Kemlklldere clva. 

nnda temel atmıııtı. HA.11!. duruyoı bu da 
Uç ... 

SllAhtarağa çl!tllğl içinde, yani benim ar.ı. 
zlmde Bakırköyc giden havat hattın dlrek:e. 
rinl abnış. Kime sorup yapml§? Bu da etti 
mi dllrt? .. ,, 

'Bu esnada bahis tf!krar Allbcy . köyünlin 
vaziyetine intikal etti. Bayan Emine haklk~. 
ten samimi olan bir lisanla ıınlatmağa ba-,. 
ladı: 

- l{öye gittim. Ağannı, çoluğunu çocu. 
ğunu ba§ıma topladım. Yavrulanm, dedim. 
Ben ıı1zln öz annenizim. Siz de benim evlı!.t. 
lanmsmız. Sizin evinizde barkınızda gözüm 
yok. Gene eskisi gibi burada yaşayın, ekip 
biçin. A, baktım güzellikten anlamıyorlar. 

Sen misin efendim bunları söyllyen bir alcy. 
hlmdc ça!ışmıığa başladılar kl sormayın. 

Ama ben gene onlann kusurlarına bak;nıyo. 
nım. 13 senedir mahkeme kapılarında koşu. 
yoruz. 

"-- Dog-rusu bUyUk sebat göstermiş Blnlz. 
dedim. 

- Ne sllylUyorsunuz diye b:ı.§ını salladı. 

on sene bu işle uıtraştı. Damadım avukot 
Cevdet dokuz senedir uğra.,ıyor. Torımum 

Türklln var, glmdl hukuk stajını yapıycr. 

o da stajını bitirir bitirmez bu işe sanlacak. 
Elbette Uğr8§8.Ctlğn:. 

- Peki, dedim. Bu kadar uğraşmanın otm_ 
diye kadar ne nimetini gördUnUz! 

Bay!Ul Emlncnln bu sualim dertlerine do. 
kundu. Başını esefle salladı: 

- Daha on parasını almadmı, dedi. 

Bayrağa 
hürmet 

A. F. 

Vekiller heyeti bayrak nizam· 
namesini tasdik etti 

Vekiller heyeti, Türk bayrağı ni
zamnamesini tasdik etmiştir. Nizam
nameye göre, bayrak sabah sekizde 
çekilir ve gurup anında indirilir. Ta
til zamanında tatilin başlayacağı anda 
çekilir. Bayraklar her taraftan işiti1e
bileeek bir işaret)~ aynı zamanda çe
kilecek ve indirilecektir. 

Bayrakları tatillerden bayramlardan 
mada günlerde resmi daireler, askert 
karargahlar, polis, jandarma, hudut ve 
gümrük ve muhafaza karakolları 

harp ve ticaret gemllerile hususi ge
miler, makineli diğer deniz vasıtaları 
çekeceklerdir. Hususi mağaza ve mü
esseseler ancak bayramlarda. ve umu
mi tatil günlerinde bayrak çekebilir

ler. 
Diğer maddelerde bayrağın ne su

retle orduda, denizde, ve sairede çeki
leceği yazılıdır. Hususi evlerde bay
rak çekilirken çabuk çekilecek, indiri
lirken yavaş yavaş indirilecektir. Bay 
rak getirilir ve götürülürken hürmet 
hissi izhar edilecektir. Bu sırada yere 
atmak, sürüklemek, mUnasebetsiz va
ziyetlerde tutmak caiz değild~r. Bay
rak kanununa ve nizaınna.mesme mu
halif olarak bayrak yapan ve satan
lar ceza aknununun 526 mq maddesi
ne göre tecziye edileceklerdir. Kanuna. 
ve nizamnameye muvafık olarak çe
kilmiyen bayraklar mahallin!n en bü
yük memurunun emrile indirilir. 

Dün u manda 

Kaçakçllar 
yakalandı 

iplerle bir sandala inen paketl!r: 
Gümrük muhafaza memurları dun 

limanda heyecanlı bir kaçakçı takibi 
yapmışlar ve kaçakçıları yakalamışlar- . 

dır. 

Muhafaza teşkilatı c.rasıra limanı

mıza gelen Fasino isimli İngiliz petrol 
vapurundan şüphelendiğinden dün .bu 
vapur limana gelince b.ılıkçı kıyafetıne 
giren muhafaza memuılan sanda11arla 
vapurun etrafında yer Qlmışlardır. U • 
zun bir beklemeden sonra vapurun bir 
lombozun.dan bir sandala iplerle paket
ler indiğini görmüşler bunun üzerine !he 
men vapura atlıyarak kııçakçılan yaka
lamışlardır. Yakalanan kaçakçılar İsken 
deriyeli Hamit Hasan, Hasan Bahit, ve 
Müs:t Hasandır, birçok kıymetli kaçak 
eşva ele geçmiştir. 

Mühlet bitiyo r 
Deniz ticaret mtldUrlUğQnUn denizde mo. 

tısrle lşllyen vasıtnlarm ~z borularına -
karadakiler gibi - susturucu ö.let takılmUI 
için verdiği mühlet bu ay nihayeUndc bite. 
ccktlr. O vakte kadar susturucu Alet takma 
yan motörler ııten menedilecckUr. 
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Aşk ve macera ı omanı -
-29 - N 'lkleden : (va -NO) 

lstanbuldakl Taşnak reisi bana : Sen, 
diyordu, çok uğurlu geldin. lşlerlmlz 

o g ilndenberl yolunda gidiyor 
Meselenin siyasi mahiyeti göz öniln. tikbal vardır. Siz benden daha gcnçsi-

cle tutularak, hadise bugünkü gazetele- niz ve herkes sizi seviyor. 
re u §Cklide bildirilmiştir: - Beni teselli etmek için söylediği. 

"Dün gece Beyoğlundan Bakırkö • niz sözlere teşekkür eder m, fakat his-
yüne gitmekte olan bir otomobil yolunu siyatımın beni aldatmadığına eminim .. 
şa~rrmış ve Bakırköy civarında bir hen - Şimdiye kadar belki öyle olmuş-
değc yuvarlanmı tır. Otomobilde bulu tur, fakat aıkın bir adamı tanımıyacak 
nan ve hliviyeti henüz tesbit ddilemiyen kadar değiştirebildiğini galiba b:Jmiyor. 
orta yaşlı bir adam ağır yaralı bir hal· sunuz ki Hcnriette'in hayatınıza ka -
de hastaneye nakledi!irken r aldığı ya. rıştığını hiç hesaba katmıyorsunuz. 
raların tesiriyle yolda ölm:.ittür. Şoför - Bir kadının, bir adamın mukad-
kaçmı§tır. Tahkikata devam edilmekte- deratı üzerine te ir yapab:leceğinc inan 

dir ... ,, 
Hracın İngilizler nezdindekf bilytik 

nü!uzunun delili olan bu rapor hakika 
ten ;büyük bir maharetle tanzim edil • 
mİ§ti. Bunu okuyan Fransız generali 
bile en sevdiği adamdan nefret edeceği, 
ve bir daha onun ismini bile iş.itmek 

i&temiyeceği muhakkaktı .• Hraç mem
nuniyetini zaptedemiyor ve mütemadi
yen raporu nasıl bulduğwnu soruyor, 
b'en ide mükemmel bulduğumu itiraf e. 
öiyordum. 

:Vazietin bu şekle ginnesinden son 
C:ierece memnun olan Hraç artık kabına 
ığamıyor ve adet kendi kendine ko_ 

nuşur gibi: 

- Ne yazık ki arkadaşlarımız arasın 
Öa bunları takdir edecek kafada adam 
yok. işin içyüzünü anlayamazlar ki .... 
Hraçın bJtün gece uyumadıfını, saba
ha kadar öteye beriye koıarak bu neti. 
ceyi elde ettiğini kim anhyacak? Her
kes itlerin kendiliğinden yürüdüğünü 
zanneder .•• 

- Hiç te öyle değil, ben ıizi §Mısan 
bnımıyo!Mum .. Fakat uzaktan bile bu 
radaki faaliyetinizden habtrdar bulu -
nuyor ve sizi takdir ederdim • 

- Senin gibi dlişilnen biriıini daha 
gösterebilir misin?. 

- Bir değil, on kiti bile g8s~rtbili. 
rim .. Öyle olmasa idi, Erivan merkezi 
umumisi size burada vasi salihiyet ve 
.rir miydi?. 

- Ben Erivaıidan bahsetmiyorum. · 
Burada, İstanbulda beni takdir eden 
kaç kişi bulabilirırin? 

-istanbulun yabancım olduğum için 
orasını bilmem. Yalnız muhakkak olan 
bir şey varsa buradaki arkadaılann fa
aliyetinizden haberdar olmalan alzin a· 
leyhinizcle değil, 1ehinizded1r •• 

Bu esnada telefon çaldr Hraç telefon 
'da on dakika kadar İngilizce g.Öriiftü. 
Ve muhavereyi bitirdikten sonra bana 
yaklaşarak: 

- Hakikaten sen çok ufurlu bir 
çocuksun .• Ayağın uğurlu geldi.. Sen 
buraya geletl bir çok i~lerimiı; kenditi. 
ğinden halloluyor, dedi .. 

- Ba kpsr için bellci uğurlu olabili
rim, fakat her halde bu uğurdan ken -
dime hisse ayıramadrğım meyldanda • 
dır. 

- Vaziyetiniıden şiHyete hakkınız 
yok.. , 

- Nasıl hakkım yok .. Bu yaırrna ka
aar ben daha bir gün rahat yüzli gör -
medim. Bir Fransız muharririnin tasvir 
ettiği "Serseri Yahudi .. gibi senelerden 
beri dilnyayı dola~ıyor, memleket mem 
leket silrünOyorum. 

- Şimdi sen bu kara dJşilnceleri 
bırak.. Bundan sonra inşaallah rahat 
bir hayat yaşıyacaksın. Artık seni sc • 
ven bir kal lın buldun .. Ustelik sıhhatte 
verahat"ın da. Daha ne istiyorsun? 

- Ben bugünü düşünmüyor, asıl ya
rından endişe ediyorum, çünkü hlç bir 
ı>aadctimin uzun sürmediğini tecrübe -
leıle görmüşümdür .. Bugünkü vaziye. 

·imden ~ok şükiır memnunum. Beni seven 
b!r kadın, itimat ettiğim bir de arka -
ıdaşıın var, fa:.:at bir hissikablelıruku bu 

saacletimin uzun slirmiyceeğini bana 
haber veriyor. Adeta bir felaket hisse. 

diyor ve korkuyorum. 

- Çok ıstırap çeken adamlar rahat 
hayata kavuştukça daima ~nin gibi dü 
ı;-:.ınürler, fakat h!ç de doğru delildir ... 
Artık kork1cak bir şey kalmamı§ttr. 

Harp bitmiş. fırtınalı günler ~eçm11, 
ör.iimfu:dc i.ırr.itlec~c dolu parlak bir w-

nuyorum dofruıu. 

- Bu hususta tecrübeniz olmadığı 
için bu bahsi ~imdilik kapatalım ye bir 
ay sonra açalım .• Sizi temin ederim ki 
bir ay sonra bugilnkü dütUnccler'nizin 
tam aksini müdafaa edeceksiniz .. Bu • 
nun haricinde bu&ünkü vaziyeti müza
kere edebiliriz. 

- Hangi vaziyeti ... 
- Şahsi vaziyetinizi .. 

- Ne demek lsted ' ğinfzi anıamıyo--

rum. 
- Sizinle bu huiusta fdün gece ko • 

nu caktım, fakat biribirini takip eden 
hadiselerden vakit bulamadım .. Buraya 
geldiğinizi haber alınca beni kontrola 
memur olarak gönderildiğinizi zannet 
miş, size karıı azami ihtiyat gösterme
ğc karar vermittim. Halbuki hadise bu 

pUrunr alt':ist etti. Ve bugün ıi:t benim 
husust hayatıma karı~mış bulunuyor -
sunuz. İltanbulda kimsenin bilmediği 
hldlselere tahit oldunuz, hayatımın 

mlhim ıırlannı öf ren diniz. Bu vazi • 

yetten sonra, her ne bahaııına olursa 
olsun sizden ayrılamıyacaiım .. Esasen 
tek baııma fazla yoruluyor, ıizin gibi 
bir arkaldaı arıyor1 fakat bir türlü bu
lamıyodum.. Seni buraya Allah gön -
derdi. Kısa bir müddet zarfında beni ta. 
nımak fınatınr elde ettiğinizi ümit edi
yorum. Ben eize karıı elimden gelen 
arkadatlılı yaptım, bundan sonra da 
yapacağım .• Buna mukabil siz de bana 
yardım etmeği, sal"l)imi bir ka~:ieş gibi 
benimle teşriki mesai etme~i kabul e-

der miainiz? 

Hiç beklemediğim bu teklif karşısın. 
da dü~ünmeğe ba~ladım .. Bir taraftan 
vereceğim cevabın Hraç üzerinde ya -
pacağr te&ri ıöz önüne ıctiriyor. Bir 
taraftan da vereceğim kararın Erivanda 
ne suretle tefsir edileceğini dil~ünü • 
yor+:lum. 

Hraç tereddüde düştüğüm:i görün -
ce: 

-Bu kadar düşündüğünüze göre heft 
halde benden saklamak istediğiniz bir 
vaziyet var ... dedi 

- Hayır Hraç, senden saklı bir ıcy
ciğim yok .. Maidemki sen bana karde§ 
muamelesi yaptın, ben de sana dü~ün. 
celerimi açıkça bildireceğim, diye §Un
lan söyledim ... 

- Münfcdd bir adam sıfatiylc tekli
fini derhal ve bilatereddilt kabul eder, 
hattl senin için hayatımı bile tehlikeye 
koymaktan sakınmam. Bundan 
kat'i sürette emin olabilir, iııtediğin za
man beni tecrübe edebilirsin. Erivan - ' 
dan buraya gelirken bana herhangi ~a
rih bir talimat ta vermediler. Sadece: 
"iatanbula gidince ne yapacağını orad? 
öğrenirsin,, dediler. Görüyorsun' ki ilk 
şüphelerin tamamiyle yersiz. Sen b:raz 
evvel ist'kbalin ümitler it dolu ve par. 
lak olduğunu söy):iyor!tlun, halbuki E
rivandan yeni gelmiş bir adam sıfatiyle 
temin ederim ki istikbalimiz her zaman 
dan daha karanlık ve tehlikeli .. 

Son derece mahrem olarak sana 
şunu da söyl"yeyim ki bizzat arkadaş 
Hamparsum vaziyeti o derece tehlikeli 
görüyor ki, fırka umumi merkezinin 
İstanbula naklini dü~ünüyor •. Bundan 
dolayt.dır ki beni daha evvelden bura • 
ya göndermiı bulunuyor. Bu karardan 
henüz kimsenin haberi yoktur . 

Bu izahat H racs üzerine derin bir te
sir yapmış olacaktır ki: 

- Fakat bana bu hususta hiç bir şey 
yazmadılar, vaziyeti ihsa!'I bne etmedi_ 
ler, dedl 

(Devamı tıar) 

HABER - ~l<şam 'ı'OtfAST ·-- = 
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1 arihi tetkikler 
xvı ıncı asnn en büyük geografı 

litüı rr k A liifi1 ü rr ~ O o 
Piri Reis 
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Zira bu zikrolunan kaziyeler harta • 
iç "nc1c kaydolunmağa kabil ve müyeuer 
dcğild ; r. Gayet ve nihayet te mücmel -
dir. Bu ecildendir ki hartı dedikleri 
nesne bu fennin mahirleri pergir ile 
mil hesabı üzerine bağlarnııtardır. Rast 
b'r deriye yazup öyle olsa on mil hesap 
olunacak yerlere hartı isinde ancak üç 
nokta 111ğar İmdi yerler vardır ki on 
milden eksiktir, bir an takdir olut mil 
olup dokuz nokta sığar imiş. Bu itibar 
üzerine anın gibi mahallerde vaki olan 
kenarların ve cezirelerin me:nurları ve 
harapları ve Hm:ınları ve sular ve derya
da olan taıları vat:ıfları mezkur liman. 
ların kangi canipte idüğü ve ne rüzga
ra muvafık ve kangısıne muhalif idliğü 
vüs'at darlığı ve ne miktar sefinelere 
mütehammil idı:iğü ve dahi bunJara 
benzer n:ce türlli alemetler hartı içinde 
kaydolunmağa kabiliyet ihtimali mu -
haldir. Eğer hartı bir nice deriye yazıl 
mak cp.zi değil mi denilirae ~ğer ol 
deri şol miktar büyüye kim anı gemiler. 
de hizmetlenmeğe kabil olmıya. 01 tıe

bepten üstadlar anı bir deriye yazarlar 
ki anınla deryiılnın vbi olan kenarların
da e azim cezireleinde amel edebilür. 
ler, lAkin vüs't olmıyan yerlerde bil!tek 
kılavuza ihtiyaçları olmak mukarrer -
dir. 

Bu fakir dahi mukaddema bir hartı 
bünyat edip şimd!.den olan hartılardan 
ez'afı muzaaf ziyade türlü tasarruflar 
gösterip Hint ve Çin bahirelerinin taze 
çıkan hartılar hi diyarı Romda küncsne 
anı bu zamanedek malum edilmem:ttir. 
Anları ija bile kaydecJ,ip Merhum ve 
Mağfur Sultan Selim Han tlbe ıerahü 
ve ceale cennette mesvihU Hazretleri 
nin babı seadet meabına nefsi Mısırda 

vrilip makbul olmu§tur. 
Amma zikrolunan icmal anda da mu. 

karrer idi .İmdi bu istimal olan hartılar 
ilmi ile deryanın vaai olan kenarlarında 
ve azim cezirelerde amel edebilirler. 
Lakin anın gibi vasi yerlerde 'bazı ala
metler mehmaemken yazılup farkolmaz. 
Bizzarur mücmel yazılur amma bu fakir 
bir tarik üzerine asan eyledim ki bu 
fennin ehl olan kimesnelerden mczbur 
yerleri görmeden ve bilmclden 'bu kitap. 
ta yazılanrnı amele götürmekk biina -
yctillah her işleri asSn olup kılavuza 
ihtiyaçları kalmaz ... 

Piri reisin 1520 de. Hicrı 927 yılın 

da, tamamladığını söykdiği eseri, gemi 
cilik hakkında bazı malumatı ihtiva e 
den manzum bir mukaddime ile ba§lt 
yor; sadece bu maliımat, muharririn de 
dizcilik ilmindeki derinliğini kafi derece 
gösterir. Ayni mukaddemede bütün 
dünya denizleri hakkında bildikler:ni ve 
işittiklerini anlattıktan sonra muharrir 
eserin ba§hca mevzuu olan· Akdenize 
geçiyor. 

Bu mukaddeme büyük Türk gemicisi 
deniz haritalarının ne kadar doğru olma 
sı lazımgeldiği hususu\ıı.laki fikirlerini 
şu suretle anlatmaktadır: 

" Bil ki, bir harita yapmak için husu 
si bir vukuf gerektir. Ve rastgele bir a 

damın onu y~pabilcceğini sanma; çün 
kü bir harita.da her şey en ince teferrü 
ata kadar doğru olmalı ,ve hakikate te 
vafuk edeblmeli, his ')ir fark ıörülme
melidir. '' 

En kUçük bir harita husuıunda çıka 
bilecek fena neticeleri Piri rciıı, bakınız 

nasıl anlatıyor: 

" Bir haritada en kii~ük bir ıey nok 
san olur a bu harita ~ıç bir şeye yara 
maz. Alimler hatta en icUçük bir hata 
yapaalu harita üzerinae bütün burun 
Jarın yerleri altüst olacak mesafeler öl 
çülemiyecek ve böyle bir huitayı kulla 
nanlar yanılacaklardır. " 

7 53 sahife tutan Bahriye " Deniı:ci 
lik kitabı " nın en mühim kısmı Akdeni 
ze aid olanıdır. Bu kıamın ilk fasılları ta 

• Tarih ı<uruııııJ >. d 11' 
le• a 

. · clrrılJ bir Ço hlikt 
- bu yoldan gıdıp g A ya"·a tc 

· ·· c - 5 
; J\O 

ların şehadetınc gor 'td'riyorınUt· ö 
. 1 . w lni bı ı d• 1 aiıo:cc ıaa ettıg yanın ,, 

lomb bu mektupla harı.ıri'~ la pon~ıer 
1 tUrmUı diğer taraftan ndıi' harıta~ 

Kristoi Kolombun ~ull• Bu portcl<ll 
buldutunu iddia edıf"1 · da yapıJıtılŞ 
haritası 1488 • 1403 aratın 

'd• tır. d' eti Avrup• 0 Amerikanırt mevc:u 
1~ ~tunına.d1• 

1507 den önce hiç tahnıın. o veıpıl'" 
.,1 Arnerıg e e• 

yıl Floranaalı genıı d ,1 re ıercUat 
o vakittenbcrl bir sok 1' eb'rirtdc ceılto 
dilmit olan mektuplarınrn ~rblnde kC1' 

A upanırı g pUI\' b!r topraktan, vr J .. yeni 
1 folunmuı Novus Mun us 

111 
ı), St· ~ ~ 

ya" dan bahsediyordu. Ay 'I ,,efrcttıl 
adlı bir matbaacı • belki dl~ için - ;..rrıe• 
V eıpucci mektuplarını t~Ydl dl"'i 1tıt•Y' 

"h t • • • ' b•J r "' . .ıı· rı ve coğrafya ma Utn4tını, sonra mes rigonun mevcudıyetır11 .• tekli( ıu 
leki bakımdan bir taaviri ve her fasıla Amerika adının verilmetı~ı une k•dı! 
da sahillerin ve denizlerin ar.ıettiği ma yordu. Fakat, Veı~u~ci ı>~u7ınağa b3r 
nialar hakkınd?.ki işaretleri ihtiva et ı 512 Amerika ismının Y yı 
mektedir. Muharrir, böylece deniz reh ladığını öğrenmedi. . N"karogaıı'~' 
berlerinin yazılı.-ınd« daima nazarı dik Öte taraftan, bu ismın 1 ·ıen bir 

:s ika de!11 · 
kate almmı2 ola.n usulleri vazetmi§ bu yerliler tarafından Amer "ddia edlldi· ~ 
lunuyor. noktasından çıktığı da 1 

?JU 1101<t~ır 
Bu kısım, Rumeli v~ Anadolu sahille Bayan Alet, konteran~~; itici a1ır ~~ 

ri ve Adriyatik, İspanya , Tunus, Ceza Amerikanın ° devre alt ;x klloeıerl ~ 
!arından aJınmıı oıaıı batı 11 

yir ve Mısır sevahili hakkında ınalfımatı Bu klıfeler ıunıardı: ucn ı:,,rl 
da ihtiva etmektedir. Piri Reisin bu bü ı - Toakanelll }l&rıtuı den ıııtl' 
yUk ve ıüzel eseri ayni devirde tertip (Kreçnertn yenildiği hal il•). 

1 
deıUltjl ~ 

edilmiş benzeri eserler arasında birinci 2 - Kriatot Kolomb hari~10ınb'u11 P• 
ta. (Dö la Ponater, Kriato! KO bU ıı"1'11 

safı işgal eder. jeaını' H91 de katollk ıu•aııara dil' 
Esasen İngiliz, İtalyan, İspanyol, anlattıtmı iddia ediyor) .• de yapılıııJf ~ 

Fransız ve Hollanda drniz rehberleri 3 - Valdaemüllerin ı50ı taıı f' 
bu kitabın koyduğu usuller sayesinde ya haritası. ı Burada Atrik& kı "6' 

yazılmıştır. Binaenaleyh Piri Reisin ese bir vulyet göııtcrtyor). cı.erdtl~t.1' 
5 _ Jan seversin 1514 te ta.ıarıtl F,ı11 

ri, Garpta yazılan biitün rehberlerin 
ana kaynağını tetkil edeı . Bahriyenin il 
mi deierini takdir edebilmek için onu 

ayni tarzda yazılmıt başka bir eserle 
karıılaştırmak muvafık olur. Ancak 
Bahriye bu nevi eserlerin ilki olduğun 
dan böyle bir kar§ıla2tırma yapmanın 
imkanı yoktur. 

'(Bayan Afet, konferaruımın bu noktasın. 
da, atideki projeksiyonları gösterdi.) 

1 - Bahriyenin mukaddcme$l. 
2 - {Dıı.rdanelle!I) 11.dıyl& tanınan Çanıtl<. 

kale Boğazının • Bahriye roprodtiksfyonuna 
nuaran • plAnı. 

3 - Venedik pllnı. (Bahriye röprodüksL 

ıılmış harlta.sr. ( BU harita, ki aJl tl)~ I' 
rill§l ve onları blriblrinden a:ı )'~~\ 
bakımından Piri ReJ.slrt h&rletmektt~· t.~ 
hemmlyetll yanıı§lıklaı' •:da )-spıl • .ı ııt• 

8 - Lopo Hameııln 1a~ c J[UfV 
up nıer .~ 

rtta.ııı. (Bu hant.ada. eeıı 1P 

olarak röıtertııyorı. 1 tar~ ııı" l - Me~hQI bfr porte~ ıJS 0eıdl 1f 
de yapılan harit& ~Bu barıtan . · 1'1' 
ııafeleri doğru değildir. ., vcı1'1 ,ıı. 

d met•" ar~ Bu harita hakkın a • ııı· G 
k • tiyorıı ·r .,,r 

müşahedeyi bildirme ıs tıtelı ı . 
. n ınu 1'•> 

yorsunuz ki, bu barıtan~ ·tıtarlar d ~ 
· · hte'ıf 1 ·rı e lerıne muharrır mu • .• \iı:erı ııt 

detmiştir. Brezilya araıısı ıncı11ıclı'ıır 
yonu). 

oi - Sardunya adumın pllnı. 
röprodtıkalyonu). 

ihtar şunu ıöylüyor:. ··.:in.den fıı~tJO 
(Bahriye nebatlar ve kutlar bııı 'tJ'OıoJi: ~ıd' 

dır.'' Sadece tsodore • etı ~ı.ı şt dJ~ 
14, "hife 5 - bu toprak~~" ]<ıta5ıtl ~ ıs - Marally&nm pllnı. (Bahriyeye naza. 

ran). 

Piri Reisin haritaların~ tetkike geçme 
den önce size, bu husu3ta muhteliE bir 
çok tezler olsa da. Amerikanın keşfi 

hakkında bazı noktaları kısaca anlat 
mak isterim. 

Portulan denilen ve sahil kılavuzları 
için yapılmı§ olan harita ve rehber 
ler XlV üncü asırda Br:azil adasını,1424 
tenberi de, hazan Sipangu ''Japonya" 
ile karıştmlan Antily.ı a.dasını haber ve 

riyorlarclı. 14 74-1482 tarihleri arasın 
da Toskanelli, Kristof Kolomba bugUn 
elde olmiyan ve esasen mevcudiyeti de 

mucibi tereddüt bulun:ın bir mektup 
yazmış ve bu mektuba bir de harita ilit 
tirilmiş imiş. Bu mektup. Garp yolunun 

bahseder· " Dünyanın uç .. .ıe, r . • "tesırw O' 
sı.ııı o '" maada bir de Okyanu vardır ..ıs• 

. · kıta ~ ,.. 
cenupta dördünciı bır . d .. 11 ço 

·nııı .. 
rada güneı memleketı . ııı•· 

d ., bı"' •. 
gın ır. 639 da. t•f 
Mevzuubahı ada~· teıf g0ıoıtıb61ıııUI 

leyh Amerikanın J{rıs ı;rıce 
k. asır d'' ..ııı fından keşfinden se ız: se~il 1 ;.ıeı~ 

İspanyol alimi 1sodore5:~a.stlsll 1~ ııt~ Bayan Afet burada al •S }dtıı.b ııl• r 
ı :>:>O de yazdıfı ko1..rııogr .>ro.ft.l(Slf0 

lunan Amerika h&riW1tı 1 p 

terml§ti r. . -~ 
• • ,. 111rtl ~t< 

d··0 ya 6ıı 
Piri Reis, 1513 de u·ıdi· 01111ıı S'' 

Gelibolud« hazırladı ve_ ~ıııci sıılt~,~ıll' 
yıl sonra Mısır fatihi b~r ıneti es 
lime bu memleketteki ık• 

~,. 
--..._----~----....--:-~r,trı! 

c~hQızeO ırtUıırll-:Dye(Çilen manzaıra B aır 
da bizzat sundu. 

HAS ~fi 
po6 

AKŞAM , /: de51 
/ 1J4RIJ 1. C' d 

lstanb ul Anf<a1~1~.,,,ııı ~~eır.~ 
ı•0,,t.- ı.utuııu' çıoııl 81t 

• '~'" tıı o Tergrat adresi . t0,,ııı ., , ,1 
Yazı ısıen ıeı• · " 
idare, ııan •· ft l 
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tnadam Pardayana. karşı büyük bir 
~;vgi ,.e saygı beslemekteydi. Nihayet 
h ardayanın gelişi hepsinin içini ra • 
atıaştırdı. Madam Nikol şövalyeye 

clerhaı elbise ve tamaşır hazırladı, 
:

0 nra da mutfağa giderek yemekleri 
~ılnııya başladı. Şövalyenin en sevdL 
~1 !:arapları sofraya getirdi. Parda.. 
l an Grengayı bir gün evvel yolda bir 
~antada bırakmış olduğu beygirini, 

~l ~argası da Valverin evinden bir kat 
oı bıse getirtmeye gönderdi; kendisi de 
~~ · . 
21 

1 kaniı He beraber yemek masası 
ıı. oturdular. 

1 l!':skargas, Landriyi evde bulamadı. 
cl~andri madam Perinden aldığı hava. 
~6 Uzcrine efendisini aramıya koyul. 
U ~· kendisi yokken, Valver eve gelir 
ttı llltdiylc ihtiyar kadını orada bırak • 

vtr;tı. Bu suretle Eskargas Valverin e
\r llde madam Perini buldu. Kont dö 

lh~~\rer tarafından geldiğini söyleyince 
lta~Yar kadın ~ ... onteroz'dan gelen bir 
tı: 1nın kontu hemen görmek istediği. 
d~ \:aıvere söylemesini rica etli. Jan 
ten 1 arctayanın uşağını ilk defa gö. 
~ l'erin fazla tafsilat vermeye IU -

t~ görmemişti. Şüphesiz ki Eskar • 
ela' a beraber gidip Valveri bulması 
hııiıa doğruydu. Fakat heyecan içinde 
~ Unan kadının aklına gelmedi. Es • 

'V:tga.a ise Valvcrc haber vereceğini 
lh.acıederck oradan ayrıldı. Fakat söy 
"'ecer.· 

\e>t .,,ı hab~rc o kadar ehemmiyet 
IQ lllenıişti Lokantaya geldiği zaman 

d"::lanı Nikol rlbiscleri aceleyle elin. 
~enc1~1?rak Valverc g-ötürdüğü için 
d<t • 151 söyliyccekler ini unuttu. Par • 
lia~anıa Vah-er de, şövalyenin odasın. 
da Y:n:ıck ycdi!derinden u~ak onları 
ıf 0renıcmişti. 

13kargas lokantada şnrab içmeye 

başları. Perinin söylediklerini biraz 
daha geç haber verirse, hiçbir şeyin 
kaybolmıyacağını zannederek bu eara. 
bı rahat rahat içiyordu. Madam Pe • 
rin ise Valver:n evinde tek başına he. 
yecanh ve korkulu bir intizar devresi 
geçirmekteydi. 

xxxm 
BABA, KIZ 

Ode dö Val\'er, Pardayana İnci çiçe. 
ği ile nasıl nİ§anlanmış olduğunu, Lu. 
izin Janın çocuğu olduğunu nasıl öğ. 
rcndiğini anlatırken onları kendi hal. 
lcrinc bırakacağız. . 

Landri de şaşkın şaşkın Farisi do. 
taşarak nişanlısının başına gelecek 
müthiş nkayı haber vermek için Val., 

veri aramakta olduğunu, sadık Madam 
Perinin de bu sırada Konsüri sokağın. 
daki Valvcrin odasında boş yere de. 
Iikanlıyı beklediğini, Eskarg-asın du 
söyliyeceğini unutmu~. önündeki şa • 
rabı midesine keyifli keyüli indirdi • 
ğini, velhasıl bunların hepsini bir ya. 
na bırakarak, Konçini, Leonora, Stok. 
ko ve Rospinyak'ın ne yaptıklarını a.. 
raştrracağız. Bu suretle de 1nci çiçe. 
ğinin başına gelenleri de öğrencceğiı:. 

Stokko • evvelce yazdığımız gibi • 
küçük Luizi arabaya koyarak madam 
Perin'in evinden uzaklaşmıştı. Çocuk 
yorganına sarılmış, herifin müthiş ta 
vırlarından korkmuş ve bu korku ile 
adeti bayılmtş bir halde hiç sesini çı. 
karmadan bir çe)Tek saatlik bir yol 

gitti. Bir müddet sonunda arabadan da 
ha süratli gideceğini iimid eden Stok •• 
ko, ço<ıuğu mantosu içine alarak bey. 
gire atıadr. arabayı yolda bırnlrnrak 
dört nala hareket ettL Biraz sonra 
Konçininin Kase sokağındaki evine 
vannı~tı. Evvelce hazırlanmı5 olan 
program mucibince kilçük Luizi bek. 
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Bu sırada Vah·er gülmeye başla. 

tmıştı. Pardayan sordu: 
- Neye gülüyorsun? 
- Neye mi gülüyorum? Dün akşam 

ki karşılaşmamızdanbcri sizi kurtar. 1 
mak iiçn o kadar çabaladım, fakat so. , 
ııunda siz beni kurtardınız. İşte buna ' 
giilüyorum. Çünkü siz olmasaydınız, 

§tı mahzenin içinde boğulup gidecek . 
tim. Bu suretle de, sire karşı yine 
borçlanmış oldum. Yalnız sire mcm -
nun olacağınız bir haber vereceğim 
•mösyö. Amcazadem Janın kızı Luizi 
buldum .. 

Pardayan heyecanla sordu: 
- Bundan emin misin? 
- Tamamen eminim efendim. Ço. 

<' tığun çalındığı zaman başındaki tak. 
k -?:,.·i gördüm. Üzerinde Soji ailesinin 
arması var. Bu hale nazaran şüpheye 
inıkiı.n var mıdır? 

- Bu çok iyi bir havadis!. Peki, ço. 
cuğu nerede buldun? Kendisi nasıl, sıh 
hatte mi, eziyet çekiyor mu? 

Pardayan bu sualleri biribiri arka.. 
sına süratle sormasından pek ala an.. 

'Jaşıldı ki, bu küçük kızla ali.kadar o. 
luyordu. Valver bunlara şöylece cevab 
Yerdi: 

- Çocuk çok iyidir, son derece bah. 
tiyardır. Onu kurtaan genç kız tara. 
fmdan fevkalade iyi baktırılıyor. 

l"cndisi bir kraliçe gibi yaşamaktadır. 

- Valver, bu kız hakkında bildik. 
lerinizi bana anlatır mısınız? 
De'ikanlı esasen bir gün evvel inci 

1çiçC'~ind!'n mali'ımat alır almaz, Gran 
l'aspartıı otelinde Pardayanı aramış, 
f:ıku l. ''henü?. ~elmedi" cevabını al • 

ını ı:;t ı . Eğer bulsaydı. o zaman bunla. 
rı s ?yliy"cektl. Tam anlatmıya hazır. 
J:ınırken , Pardayan boğuk bir sesle 
eledi ki: 

- Vay canına. Herhalde anlamıyo. 
rum. 

Kapıya iyice :yaklaştı, dinledi. Ode 
dö Valver de kapıya kulağını verdi, 
sonra her ikisi de dclikler<len dışarJ
ya baktılar. Bütün dikkatlerine rağ • 
men hiçbir şey göremiyorlardı. Val • 
\'tr Pardayanın kulağına iğilerek de. 
diki: 

- Bu kapının altındaki rıhtıma bir 
sandal sürünür gibi oluyor. 

Pardayan da gaye~ yavaş bir sesle 
ccvab verdi: 

- Evet, bana da öyle gelmişti. Bu 
kayık çoktanberi burada durduğuna 
ve içindekileri de deliklerden görmedi. 
ğimize göre bunların bizi gözetledikle. 
rine ve bu kapıdan çıkıp çıkmıyaca • 
ğımızı seyrettiklerine şüphem yok. 

Vah·er de ayni fikirdeydi. Tasdik 
elti : 

- Madam I<'austa ile mahzene ;el. 
diğimiz ve sizi göremediğimiz zaman 
o, şaşırmıştı. hayret etti ve bir şey 
anlıyamadığmı söyledi. Demek oluyor 
ki sonra kendini toplamış ve buraya 
saklanabileceğinizi düşünmüştür. Mali 
zenle beraber buranın da su altında 

kalmasını emrettikten sonra, yolun 
parmaklığını söken adamın bu kapı • 
yı da kırabileceğini hatırlıyarak dışa.. 
rıya gözcüler göndermiştir. Şu halde 
bu kapıdan çıktığımız anda tüfek ate. 
şiyle karşılaşacağız demektir. 

- Ben de böyle düşünüyorum. 
!ş hakikaten Valverin düşündüğit 

gibiydi. Fausta delikanlıdan kurlu • 
lunca her şeyi inceden inceye düşün • 
müş, ona göre emirler vermişti. • 

Dalbaran diğer iiç muhafızla bera .. 
ber kayığa binerek küçiik demir kapr. 
nın altında nöbet beklemiyc başlamr§. 
lardı. Bu adamlardan biri kürek çeki. 

• 
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yor, Dalbaranla diğer ikisi de tüfekle 1 
bekliyordu. Kapı açıldığı anda ateşe. 
deceklcrdi. Bütün bunları düşünen ve 
yapan Faustayla sadık hizınetk!rı Dal , 
baran, neticedeµ yüzde yüz emindiler. 
Onlar, kayık işini bile her ihtimale 
karşl yapmI§lardı. Çünkü mahzenden 
kurtulmanın Pardayan için dahi im0 1 
kAnsız olduğuna, §Övalyenin burada 
kapana girmiş bir fare gibi boğulaca.. 
ğrna iman etmekteydiler. Valver dil -
şünen Pardayana sordu: 

- Neye karar veriyorsunuz mösyö? 
Pardayan kaı:lan çatılmış olduğu 

halde yavaşça cevab verdi: 

- Canım sıkılıyor. Bu heriflerin 
kaç kişi olduklarını görememek içimi 
sıkıyor. _ \.~lverin yüzüne dikkatle 
bakarak lakırdısına devam etti • 

- Nasıl, mücadele edebilecek kadar 
kendini toplıyabildin mi? 

Delikanlı kendine güvenir bir tavır. 
la: 

- Sizinle beraberken her Şeyi yapa
bilirim. yaptlamıyacak şeyleri bile ... 

- Her eey yapılır ama. unutmama. 
lıdır ki, muvaffak o1mak şartiyle ... 

- Anlıyorum mösyö, kuvvetimin ye 
rlne gelmiş olup oluıadığmı anlamak 
için bir tecrübe yapalım. 

Bu sözleri söyledikten sonra iğildi. 
büyük kaya parçasını kolları arasına 
alarak kaldırdı. Bunu yaparken çok 
miişkilliıt da Ç.c'kmemişti. T~ı yeri.ne 
bıralttıktan sonra: 

- Zannederim ki, bu hare\cetım.le 
kuvvetimin oldukç!l ~·erinde olduğunu 
ispat ettim - dedi. 

Pardayan memnundu, eu cevabı ver. 
eli: 

- Eğer biraz evvel seni yarı öldür. 
mUş olmasalardı, acaba neler yapabi
lirdin. Yumrukfarına kar§ı gelecekle- . 

re cidden acıyorum. Şimdi ilk işimiı 
yapacağımız manevrayı kararlaşttr. 
maktır. Bakınız şimdi ne yapacağız: 
Kısa birkaç sözle ne yapmak lazım. 

geldiğini anlattı; Valver bunları bü .. 
yUk bir dikkatle dinledi. Sonra her i. 
kisi de işe ba§ladılar. Pardayan deli. 
kanlının kuvvetine güvenmekle bera .. 
bcr vaktinden evvel yorulmaması için 
kilidi parçalamak işini kendi üzerine 
almıştı. Çubu~ parçalıY.amadığı ka
pı, ta§ın kuvvetli bir vuruşu ile yerin .. 
den oynadı, kilit koptu. O vakit Par .. 
dayan taşı kapının öniine yere bırak
tı. İkisi de kayanın arkasına yere u .. 

zandılar. Pardayan birdenblre kapıyı 
kendine doğru çekerek açtı. Ümit et .. 
tikleri ı=;ey de olmuştu. Dalbaran ka .. 
pının açıldığını görünce "ateş" diye 

bağıroı ve bir anda. üç tüf enk birden 
patladı. Valver ile Pardayan önlerin
deki büyük taşı dıaan doğru ittiler ve 
bir lahza sonra da kendilerini aşağı 
attılar. Onlar, kayanın sandal üzerine 
düşerek sandalı devireceğini ümit et
mişlerdi. Halbuki böyle olmadı, kaya 
nehre yuvarlanmış kendileri ise san • 
dalın içne dü.<Jmüşlerdi. Ayakta kt1.1 
manda eden Dalbaran, iki kiş;nin at. 
lamasiyle hasıl olan sallantıdan mu -
vazen<:s.ini kaybederek nelıre clü§tÜ1 di
ğer iki tüfcnkli ise ne olduklarını an
lamıya vakit bulmadan biri Valver, 
diğ'eri de Pardayan tarafından Dalba
ranın yanına gönderildiler. Bütün bu 
işler bir saniye içinde olup bitmişti .. 
Kürekteki adam şaşkm §aşkın bakını
yor, fakat hiçbir şey a.nlıyamıyordtt. 
Pardayan bu herifin yakasına yapıştı, 
demir gibi koluyla onu da ayağa kal
dırarak nehri gösterdi ve sert bir ses .. 
le: 

- Atla!... serseri _diye - bağırdı. 
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Herif itiraz ederr.edi, kendis.ni suya 
bıraktı. Valver bu sırada küreklere 
geçmi§ ve sandalı yürütüyordu. 

Gerek şövalye, gerekse delikanlı 

gUlüyorlardı. Onları sevindiren 'şey İ- J 

§İn süratle ve kolaylıkla göçülmüş ol- ! 
masıydı. Mµhakkak bir ölümden o ka. 
dar kolay kurtulmuşlardı ki... Valver 
dedi ki: 

- Madam F~usta elbiselerimizle 
banyo yapmamızı münasip görmemiş 
olacak ki. bu sandalı emrimize gön -
dermiş. E;cr bu olma~aydı epeyce ıs. 
lanaca.ktık. 

Paı:dayan da ~u ce\abı veı:di: 
- Madam Faucta nrh rdo değil, 

ı11~hı.ende banyo yarm~mızı istenuşti 
ama, olmadı. 

Bu sırada Dalbaran ve ar\tada§la. 
rı dibine kadar gittikleri nehiç suları. 
nın üstüne çıkmışlar, ve süratle yü -

1.erak kayığa doğru gelixorla.rdı. Elbi. 
seli olmalanna rağmen • böyle yüz. 
ınelere al!~Ik olduklarından - hiç !11-

ktntı çekmeden yüzebiliyorlardı. Fa -
kat kayığa yeti~meleri de çok müşkül. 

dil. Her zaman muvaf{ak olamaması .. 
na rağmen iııatçı bir adam olan DaL 

baran vaziyeti,.ı:ı böyle olduğunu görü
ycır, fakat takipten vazgeçmiyordu. 

Bazı bazı akıntının tesiriyle san
dalın yanma kadar gelebiliyorlardı. 

Fa!~at Valverle Pardayan küreklerle 
onlara vuruyorlar ve sandalı tutturmu 

yorlarar. Yüksek tabiatlı birer kahra
man olan şövalye ve delikanlı rakiple
rini öldürmek için çok ko1ay olan kı. 
lıç kullanmayı kendilerine yakı§tıra. 
mamaktaydılar. 

Şövalye suda.kilere dönerek alayla 
dedi ki: 

- Mejisürl rıhtımına gideceğımızi 

çvvelden haber vereyim. Eğer cereya..
ru yukarı çıkacak kadar kendinize gil.
veniyorsanız keyfinize bakınız. 

Bu sözlere Dalbaran müthiŞ küfilr· 
!erle mukabele etti, fakat cevab ala
madı. Bir müddet daha takipten soP.. 
ra bu işin sonu olmıyacağmı anııyarı 
İspanyol ve arkadaşları nehirden çık· 
mak ixin en yakın sahile doğru yUı
meğe başladılar. tik rasladıkları nıer· 
divenlerden sudan çıktılar. Dalbara.n1rı 

inadı yüztinden mükemmel bir banY0 

yapmışlard•. Yeglı..ne kirları da bu)'· 
du. Fardayanla Valve~ de Susşosi So• 

kağının altındaki rıhtıma yanaştı'.srı 
buradan Sendeki sokağı gayet yakııtl 
dı. Do~ca Gran Paspartu otclincıelt 
Pardayanıo o·kısma gittiler. 

Şövalye orada elb'seler-!ni değiştir" 
mclerini ve güzc!ce karmlarını doyur• 
malarını teklif etmişti. Yemek yerlct"' 
ken Valver, Jan dö

1 Pardayanın Jcııf 
Luiz hakkındaki bildiklerini de antıı-
tacaktı. 

Lokantaya girdikleri zaman Jaıııll 
çok sadik iki uşağını buldular. :s~: 
lar eserimizin başında da bahsettjg. 

St1 J.1 
miz Eskarga.s ve Grengaydılar. dtJ. 
ki eadık insan efendilerini bekliyor ... 

·çı·· 
Pardayan onların otele gelmeler! 1 ·r 
evvelce emir vermişti. Onlar da b• 

gün evvel ora.ya gelmişler ve Pa~; 
yanı bulamayınca beklemeyi karat 

F3" tırmışlardı. Pardayan eğer yolda ~ı.. 
ustaya ra.şlamamış, bu i§.ler d~. bae''" 
na gelmemiş olsaydı, o da bir gurı. ll" 

vel oraya. vasıl olmuş olacaktı. lltı l< • 
şak Pardayanın gecikmesinden 1<0:.ııf 
mıya. başlamı~lardı. Bu korkll ~i ~ 
yavaş lokantanın fındık kurdu gı <JJtfl 
miz. fakat güzel sahibesi olan ?J3 jtiJI 
Nikol'e de sirayet ctmi!ti. Bu f 
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DN ALAN Bugünkü 
SARI KURDELE radyo 

ODEQN 
Ptakıarı nda ç•kmıe~ır • 

•: MONiR NUREDDiN 
Pla k No. 270904----• 

VALDE Lokanta ve __ , 
Birahanesi Eminönü Valde hanı içinde No. 17 

C3 l:S.16/ 9/ 937 gUnlerine ait Tabldot listesi 

Ç Y E MEK 32,5 KUAl.l$TUA 
~41l'tırıekler: Piliç fırkası, avcı kebabı, beycodili kebap, piliç güve. 

tıvaıı, balık. 
ttz::kıer : Etli Ayşe. bamya, biber dolması, zeytinyağlı patlıcan 

rbunya, pilav, fınn makamuı. 
~ekler ı Tuh&rnba tathıt, elm s.1 ayva kompoitoau, m~yva. 
"&"- balık \it tavuk ~tltriltı alakart pıeti~ Eerviıln~ ~\aDlı• 

Bu servisi bilhassa balık meraklılarının nazarı dikkatine 

f. C. Ziraat 
llbesinden 

Bankası lstanbul 

' Hanıar 1aptırılat-ak 
~ Ziraat Mektebi arazla& dablllndı vebirl Yeıilköy Tohum lılah 

olınlk Uatre behett 52. 5 X 7 ,s ebadtnda Uç adet lhtap hangar 
r. Çatılan ldttnlitlt •• et pheleri olultlu uçla lıaplnatak, direkle
~ beton olacakur. Muvıkkıt teminat ıkçeıi nwktuan 800 Ura kati 
~ •eı ·. ihale bedelinin yüzde ıs tidir Taliplerin bu gibi itleri yaptıkla-
1~, '-lİk ibraa etmeleri lbımdır. 
't ~e projeleri cörmek ve iti almak iıtiyenlerin teklif mektuplarını ver 

... kat teminat alcçelerini yatırmak ilzere nihayet 22 eylQl 937 çarpm-
t le yı kadar Zirut Bank11r miidirlyetine müracut etmeleri ilin 

(6202) 

ava Kurumu 
Oyük Piyangosu 
keşide 11 Birinciteşrin 937 tletlir. 

Yiik ikr ·ye: 200 000 Liradır. 
baıka: 40.000, 25.000. 20.000, 15.000 

liralık ikramiyeler ~00.COO ve S0.000) 

~
~ liralı!c ı d l müklfat vardır. 
~kat: 
~ ~ htıitee 7 ·birincitetrin·937 pnü akfAJ'Dlna kadar biletini deiif-

~llınahdır. 
~ ten aonı a bilet Uıerlndekl 

di kendine 10:>!1 kefüne ile 

" ızca dersi 
• tm : 27 

hakkı l&kıt olur •• 

· T1Y ATBOLAB: 
ERTl TGRUL SADİ TEK 

Bu ıece (Bllyükadı) 
pertembe (Yqilköy) 
cuma (Heybeli) tlyat· 

roıunda REVU ve , 
KAYNANA 

DOKTOR 

Kemal öz.an 
Orolof • Operatör 

l•vll,. •ut ......... 
Klftköy - snaıııy0r matuuı 
Jdlllda. Rer st\ll ~ ibııra 
2 den 8 e kadar: 'lel: il28:5 

18,30 pl&kia dana muaildal, 19,30 konferan.t 
e.yoftu ballcnt namına: tcısmaı yardim. 

şllk6fe Nlh&l Batar t&ratmd&D, 20 Burbaıı 
ve ark&dqlan taratıDdu TUrlC mu.lkUI, 

ve b&lk p.rlulan, 20,30 ömer Rıza tarafın. 
d&ll &r&PÇ& 8Hylev, 20,46 Feyatye ve arkadq 

lart taratmdan Türk mu.ildal ve ba1k f&l'lu 
lan, saat a:v.n 21,115 orke.tra, 22,ıs ajam 
ve bora& haberleri ve ertHI günfln programı 

22,IO f&D, tur• PJUO nlak&We 11&7u 
lnct tanfmd&D 21 IOD. 
B1)1UD:Ş: 

ıt,08 orkettn kontert, 20,as konteram, 
graanofon, 21,40 keman koıuıerl, ıan kODMrt, 
22,16 k&rıflk yaym, 22,ıso sece kouerl, 22, 
l50 laaberler, 

JdlLQBAD: 

18,25 prkılar, 18,1515 ıramoton, balk f&J'kı. 
ıarr, uıuaaı yaym, haberler, 21,05 kauM'. 
21,IO gramofon, mlzala, ,ll&berttr, pmotoıı, 
LOJmRA: 

ıt,OIS orkeıtra konaerl, 19,1515 k&nflk prog 
ram, 21,05 f&n kODMrl, 21,36 konupl&, 22, 
•ede hava kOD.lerl, 22,43 eftenceli kouır. 
23,16 ıı.l'UMen: dau mt.oda, 24,0ll dan• 
.. Yalan. 24,35 k&nfık yayın, 

BOJIA: 
18,015 haberler, dana, mualld, 18,1515 k&npk 

Y"11D• 22,0IS senfonik kODIJel', 28,0G haberi.-, 
haft 24,315 dam mUalld81. 

Nlbetçl eezaneler 
Bu &kf&m ıehrln-mÜJıteut ııemUertnde n«S 

betçi o1&D eCUDe1er tanlU'dD': 
ı.tanbul clh•Undeldı•: 
EmJn&lflade <Bettr kelnel), Be)'Ult~. 

(8elkla), KUtokPuard& (11. Huliml), Eytlp. 
tt (lluatafa Arif)• Şehremininde (Nbnn 
Sadık), Karq11mrllkte (Kemal), Akar&Jda 
(IDtem Pertev), '8tuı.debqmda (0DITenılte) 
lamatyada '(Rldftll), B&Jark07de (KerkH) 

J'tDerde uı:mill&dl) Alemdarda (All Rlla), 

Bqoltu Clhetmdeldler: -
ı.tud&I ca4de8hıde (Galatua1'a7), P09tıt 

aobimda (Garib), a.Jata topçular oadd9. 
ıdnde (Hidayet), Tablmde (Kemal RebCU), 
Kurtulut caddeel"Cle (a.lopulo). fllll Mac· 
ka caddMIDde '(l'.,.a), Ka.mnpa .. da (Vwf> 
Huk67de (Bartıut), Beflktqta (Ali Bma) 

8erqerde (Nud), f 

Uakldar, KaddrıD7 •• .Adalardlldler: 
UıkUd&rds Clmrahor), Kadık8yde Blkl la 

kalede caddellnde (lotlr7&dia), Ttldellrme. 
Dinde (Up), JIQ7'1kadade (~ Rm&). 
HefbeUde (Halk), 

&e,oiltl -- ........... Mlrje. 

liiin"-: 
Ahmet ve Mütflka Ye lafrenin müı

tereken mut.aumf oldulrlan Tophane 

Karabat awhaJtnl Xarabq 10bfr ve 
Boiukeıaen caddesinde 15 Ye 87, 80 ve 
131 ve 133 ve yeni 87 •e 80 ve 01 ve 
117 ve 11 g numaralarla muraklram iki 
cltikkin bir depoyu mottemll (3200 lira 

kıymetli Ud evin, tamamı IU1UIUl iza 
leai için arttırmaya lronuldutundan 

20 • 10 - 937 çaqamba rttntı aut 15 

ten ı 8 ya kadar Beyot!u ıulh mahke
meli blltkitipli~ mUsayede ile Atıl
maktadır. Arttırma bec1eli muh•mmen 
bedelin yüsde 7 5 ini buluna o cUn iha
le e4ilecektir. Bulmadıp takidrde ikin· 
el arttırmaaı ı 5 inci ,Une celen 4 • ı ı -
937 peqembe uat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacaktır. Ve en 90k arttırana 
ihale edilecektir. 

1 - Gayri menkullerin enefı mu
balreme bapttipliif neıdlndeld 937 /25 
numaralı d0tyada yaırh oldufundan 
anlamak iltfyenler orac.'a olruyabillrler. 

1 11 
2 - İhaleye kadar tlrilnnit maliye, 

ş ç e r belediye, vakıf icarelİ, delWiye ve 20 

tı Kanunu lise ne bUJar ••rmİI 1tnelik evkaf tam bedelt müıteriye 1 • 

bil 
ittir. 

ve sizden neler iatiyor mefe mec· 
buraunaz. 3 - Arttırmaya pımek iatiyenler 

Bunlan me ıuaJ cevaplı, toplu muhammen bedelin yüzde 7 ,5 niabetin-
• ve pratik olarak Btmecek olan : de ve teminat alcçeıi veya uluaal bir 

banı.nm teminat mekt-.ıbunu cetirme
lı ""8in ve iıçinİn kanuni hllk leri prttır. 

Ye &devleri -.kitalmlır. 4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba-

P'latı 10 le uru.tur den s rün içinde mahktme lraıaaına ya-

' 

inkılap ~- 1abbr. trnlacaktır. Aksi takdirde ihale bosula-
~~~~!!!!~~~~!!~~!I rak farkı fiat ve zarar ve ziyan f'aiz bi· 'b._ l'nrtc: bir ,.,._.vo t'8faa.t:. C li hüküm kendisinden almacaktır. 

~ ~ · Dr. Hafız emal 3 d''°';utura: ll.t' p/t LolUIA.N _... 5 - 2004 nuramab icra, iflh kı· 
:,,..._':'"' Une latl'pt: blr lamba nununun 185 inci maddesine tevfikan r ~ Oaltili~ llütelaanı .. • S • J>arJcur: aOGt ':Jük«-l- ıayri menkul üzerindeki ipotek sahibi t....:- t1nc &"\tuC!: bfr. onten.. ~ batlla *8Dlel'dt llleod eonn olacaklılırla difer alacıklılar gayri 
""it d-. sut cu &aD ı ,., kadU ı.ıuı1ıuıu Dlwa 
~ ~ ·'11.. T - Le eadrta: Çff· Yohmda c ıott eum....ıı bUAlll kılblHlllMll menkul U.erlndeld bakJannı huıusiyle 
~ bi bobines: bolltn~. 9 - ıtastaıvuu kabul ..s.r. a.ıı, cumart• .. faiz•• murua dair olan icMialannı i1-

: f,. r bobin. 10 - Uıt corı· 1_. eabatı ·'1.a-ır _.uert ltaldld fukara,. pat için illn aünUnden itibaren 20 rün 
~ r kon~anaatör. 11 -I.s malllUlt\lr. llua,a....,.. " " teıetae· içinde evrakı millbiteleriyle birlikte 

12 - Le cadran: lCM!M. J ...... &ıfldl w.M& tıOM. · tabi memuruna müracaat etmelidirler. 
: ..,..,. :Akıi takdirde haklan tapu kütüliyle 

............................. .......... 1. 
Erkekler nezdinde 

nasıl 
Muvaffak oldu'm ? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim. hemen ya 
n ölmU, bir haldt 
idi. BurupaUf, IOl• 
muı ve Uatlyarla • 
Dllftt. llaımlfUa 
karakterim henU. 
gençti. l>aDlı H• 

viyördum. fakat 
hiç kimM beDl dan 
aa dant dmlyor
du. Buıtınfln er. 
kekleri. ıensllll 
arıyorlar. 

Nihayet bir dit mtlfela1U111 
ile iatlpre ettim. DecU ld ı ClldL 
min -ılioctl,,I dldl tertı taze tu
tan laJmetU cnlaed • •nlımt • 
tır. Pen, eoa a1111aJarda -Slo
cet.,i llDS laa)'ftnlarcta ıtslen. 
mit cDt lıOceyreJerlıiıSen lltihaal 
çarealnl bulmap muvaffak oı. 
muıtur. Tıpkı cDclhıbln '"BloceJ., 
l gibidir.. Bu cevher; timdi en. 
dinizl beslemek ve gençlt'ttirmek 
için matlup niıbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibinde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve reıim!erde gö· 

rüldüfü gibi memnuniyetbahı 

neticele! elde ettim. Sonra. bir 

milmatiain çelllf cezbettiği gibi 

dide 1011 etence yapqma lluu
um veren hU8Ull •e kıJmetli 
maddeleri Dstlft eden yeni •e 
pyet ince bir pa4ra 1m11enAım. 
Hemen hemen pJdmer'I olup 
auctaa, ,almunlan •• aPnu. 
ratı ba.alyecten kat'lyytn mtlte-
cMir olmadılı i~ banJODUU ı
hrkm nya mcak bir lllonda 
dansederken terletenis bile JI. 
sUnUıde ıablt kı1rr. Bu yeni 
pudranın tayanı baytet ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
kqif pek büyük ve mali f edakir
lıklarla Tokalon mOe .. eti ta. 
rafından temin edttıillftir. Ve 
Tokalon pudrasına nfittmlmıı· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıterUiaclen mü•..,.,.;ze mektup 
yazanlann miiphedeleri, kendilôiinclea ıelen • 1ay. 
metli delillerdir: 

( Krem ve puclnlannızı kullanmak suretile yü:dlmü. 
züa düz ve pürüzsüz hale ıeld\iini ıör düay' Bu hal ar 
uuılanmın bile nazarı dikkatini c:elbet ti.) 

-~ ~~~~ &~ 
(Tokaloa kreminin yüzdeki kabarcddar için çok isti· 

fUeaini sördüı6. Bu k..... •• etaia puclralaruua .. , .. u.. 
de diiaaln ve t.eJb bir cilde malik ol chnn.) 

Z. 8. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplana a11llan doayalanmızda saklıdır. 

Bandırma MalmtldOrlOğOnden: 
Manyas gölünün üç senelik saydi yesine müzayede ve temdıt müddetle

ri içinde talip çıkmadığından 11/ 9/ 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlıkla ih&leainin icrasına karar verildiği ilan olunur. (616!)) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beherine 2,5 lira kıymet konan Şehir rehbzrinin perakende fiatının 
115() kuruş ve ltUtUphattelere mahaua toptan fiatının da 125 kuruea lndirıldi
ği ili.n olunur. {6196) 

aabit olımyanlar 11tıf p.ıraıım paylq
masından hariç kalırlar. 

Şartname mahkeme divanhanesinde 
berkesin ıörebileceli yere ıaılmıttu. 

Fazla malumat almak istiyenlerin 
937 25 ıayılı doı:y11iylc mahkeme bq· 
katipliğine mürıcaatlan iln olunur. 

~!)6!)2). 
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Amerikan Kız Koleji ~ı R o b e r t K o 1 e j 
: Arnavutköy, Tel. 36.160 il Bebek, Tel. 36 ... 3 =~~K~K 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir mü:.ssese-dir. A!manca veya Fransızca ihtiyati olarak mütehassıs muallimler 1 
9 tarafından öğr;tilir. Mi1li terbiye ve kült il ı e son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
== ;;;:::; mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbi} esi ve sporlar talebenin bedeni tekemm!ilünü temin eder... Lise kısmı 

EE derslerine munzam olarak ticaret clersleı i gösterilir. & 
~ ~ 
~ M Ü H EN O J S K ( S M 1 Ameli ve nazari .usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeti§tirir.I 
~ ı g§i KA YiT GON LER : Çarşamba ve cumaı tesi günleri saat 9 "dan 12 ye kadar 7 eylfılden sonra her gün 

~ l"azla malCımat için ~ektupla veya bizzat müracaat edilebilir. ~ 
g§1 DERSLER: 22 Eylfıl çarşamba günü başlıyacaktır. Leyli talebenin 21 eylUl salı ak§amı mektepte bulunması lazımdır. I 
~ Erkek kısmında nihari kayıd gün !eri 18 eylül cuınart~si ve 20 eylül pazartesi günleri, kız kısmında ise 201 
~ eylül pazartesi gü,ıii saat 2 den 5 e kadar, ve 21 eylül salı günleridir. , 

Lı~ 11ı111lilllı ı mıııııınm mmıııın~nııılll!llllıı~.m mı ınııııııınnıııııııııınıınıınnııı•mınm•ıııı~!nımlillllllilllooı~~ıl!!ll~nıınıı• .. mnıııımımııı11D1ınımnl --· • • .'I • •• • • .. • ' •• !" ,. • ,. ~ .. • ; 

1 Istiklôl Lisesi 
Direk törlüğünden • • 

1 - !Ik, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatr, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlnrı kapanmıştır. Bundan sonra yapüacak müracaat 
kabuledilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres : Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

NORMA 

I•-• Dr. Ihsan Sami --il 
BAKTERIYOLO jl 

LABORATUVARI 

Umumt kan tahlilatı. Fn'ngi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılms.
sı, tifo ve ı.ntma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su !.ahlilatı illtarınikToskopi, kan. 

1 
da üre, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

N o. 113 Tel.: 20981 

..-:-:- Kimyager 

ı · Hüsaineddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam BankaSI kar~ısında İzzet 
Bey hanı. 

·ı----... D' h k' . •: .. ••••H•••···ı ı ............... ış e ımı • ......... ._ ..... ! 
!: FERiT RAMIZ :. 
i: Seyahatten avdet ederek hastalarınıU 
q k Ü :..·-·-· abule başlamıştır - ........ ............ ••••u•an .. 

IO> O KT O R 

Dört renk bir kalem 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıckiz buçuğa 

akşamları 17 den 20 ye kadar Laıe 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada .hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız; Kurun, Ha 

lerini her 
yerde 

Markaya 
dikkat 

N O R M A 

ber okuyucularını dakupon rnuka· 

bilinde muayene eder. 

::=-m:::::::::ımn:mn:ııı:nummnm==r.:n 
ii Diş Doktoru H 

_______ ~--=====-==='=l=S=E~YL=ü=i ~ 
................................. 

• i 

I IKnwmeil:DD sall"il"aıil:~~ır 

1 Bayan SAFiYE'r1İf1 
1 SAHiBiNiN SESi·nde okudLI~" 
1 ~ 

Plakı çıkmıştır ~ 
~~~~~~~--~ 
-~~~.E!:!~!Ei!!3 Taksim Be~ed~ye Bahçasl_ -~ 

ALAFRANGA KDS~U 
18 Eylül Cum:ırtesi Akıamı f1 

Meşhur Tenor Gaston de Polaf11 

ALA ECESi 
POL ABRAHAM'ı~ Şaheserile VIKTORY A ve HU SARİ 

OPERET 3 PERDE 

Perde aralannda Garden Bann ''Trio del sol De Kuba,, "Top Donçe~. 
SüClmille ve Eddy Kinst ve "Trio Mi.ki,, numaralan ittirak ed~ ttl 
Opel"'etin büyük artisri ZAZA BRlLANTt ile Gerty Dolkıys ''~ıdı. 
memleketlerde danı nasıl oynarlar,, numuasım yapacaldal".. lvan Vla~ 

, ile M. Vertako komik bir skeç yapacaklar. Panoramanın Hristodulu, Y ·I, 
ve Nako artisleri İ!tirllk edecekler • Fiyatlar her günkü gibi aY111 

- - ::;: 

I' 
~ 
'f 
ı 
~ 

Antivirüsle teda'f.~ 
]{an çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, ıı~' 
meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yaruklar, tıra~ yaraları, erge 

koltuk altı çıbanları. edet• 
en erken ve en emin bir surette teıniJl 
Şark ispençiyari Uboratuvan, ISTANB UL. 

-----~ 
Her akşanı 

Memleketin en yüksek sanalklrlarlle blr11"
11 

s iV 
Umumi deposu: Mahmutpaşa 

Havuzlu Han. No. 1 İstarıbul 

~~ Necati Pahşi fi 
!$ Hastalarını hergün sabah 10 dan ff y S 
ii akşam 19 za kadar K.araköy Tünel H T A K s ı· M B e 1 e d i d" 
g meydanı · Mahmudiye . caddesi No. H bahçesir1 

••••••••••--••••••••••••••••Ü 112 de kabul eder. H p B • ii Salı ve cuma günleri saat 14 den ı11 T e 1 : 43703 

I içki ve Dikiş Yurdu 1 !t:::~~=~~~=~~~:.~:=·=~~~~;:::::r.:m::=::ıw _•_•_•_ •_ •_•_ •_ •_ •_ •_ •_• _• _._• _•_•_!!il_•_• ___ •_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_ 
MUdUrU : Anna Peçaropulo 

Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talebe kabulüne 
bnşlanacaklır. Giliıdüz ücrzti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah
name mektep idaresinden istenilebilir, Her husus için Bursada kız lise-
si DlrcktörlUğüne müracaat edilmesi. ( 4997) 

::::::::::::::::::::::::::::::::-==:=::::::::::::::: .. I! 
ii Meccani muayene !! 
:: k .c 
:: Pcr~embe günleri saat 2 den ~ • adar •ı 
H Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 I 
ii numarada Doktor Mümtaz Gürsoy li 
ii fakirleri parasız muayene eder. 

1 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_______:w·: __________ ._ ...... ._~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 


