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.Sovyei notası ve Sovget - Çin misakı Üzerine 

Japon Alman 
J!aiya da 

- ittifakına 
• u karar verdi gırmege 

Giizcl Tzmirdcn bir gii ii ıf:ş: Karş-ıyali:a 

and :s kurtulus 

tesl · etmektedir 

9 Eylôlün 
\• Dünya mikyasmdaki 

~'•anası nedir? 
•~ı~ deniz konferansının arifesinde Ege, 

•, mede niyete ve insanlığa nasıl bir 
teselli sunmaktadır ? 

~ - Nizameddin Nazifin yazııı 6 ıncı sayfadadır. -

Vekiller Heyeti bu · 
~~~kşam toplanıyor 

~tılz konferansı dolayıslle HOkftmetlmlz 
lnglltere ve Fransaya cevabi 

~ birer nota verdi 
~ı. rııa.rı.9 (Telefonla) - Manlsadan gel- 17,30 da buradan ayrıldı. 
~ bıı:.l'ıı. lla§vekJı tsmet !nönu ak§am u. Hükumetimizin daveti 
~~~ı. .. "aaıı olacaktır. Vekiller Heyeti. 

"llin gelmesini müteakip derhal Ankara, 8, (A,A,) - Akdeniz konferan. 
».~ azı mıa TOrldye cumhuriyetinin davet edildiği 

~ -.qll lll§ılmaktadır. Lakkmda Ankaradaki Fraruıız büyük clçlBl 
~ ~ ~Udafaa Veklll KAznn Özalp da ıle İngiliz masl&hatgtizarı tarafından haricl. 
~ı: llı4 \oe1tlanbuıdan gelml§tlr. Bu suret. ye vek!letıne ayni mealde olarak 6.6.937 ta. 
~İl4· iller A:ııkaraya gelmlı bulunmak rihJnde te\·di olunan nota ile buna bugün ve.. 

't.~~kit rilcn cevap a§ağtya dercoıunmuştur. 
~' 11 Manisadan geçerken .Ayni m~aıdckı notanın sureu: 

t ~ teı (liusust) - DUn saat 12,30 da "HUkQmeUmln emriyle ve, (İn~lliz), 
~ :t~lcte~ ~Vekil tsmet tnönU Halkevi. (Fransız) meslekdaşımla mutabık olarak ıl 
~.'~sonra vatı konağmı ziyaret et. zc &§ağtdaki huıusatı arzetmekle &1ere!ya.. 

tıı ~l oıııu \'llfiyettmlzln Uz.Um vaziyeUle bım: 
tltt ı ~lırnet lnönU beraberinde Maa... İhtarda bulunmaksızın ve hUviyetıeıinl 
~ '" Ankan oldutu baldo oaat (Detıamı 6 ınctda) 

ı~ talebeler kampa 
ı\11" da gidecekler 

~erlik dersi, erkeklerde olduğu gibi, 
•ııarda da S t nıf geçmek üzerln(je 

1t~1lı~ cı,r, mil essi r o ~ aeak 
it;1~1İtlti it senesinde lise ve orta mek- ı için ayni maksada matuf dersler ilave 
l! ~İtcc 12 

talebenin d: askerlik ders olunmaktadır. 
~Qclafaa eklerini cün yazmıştık. Mil- Sene sonlarında kızlar da erkekler 

t~ lı~~ırı"'c Maarif vekaletleri bu hu- gibi askerlik kamplarına gidecck'erd!r. 

~ti, il'\ anmakta olan bir layihanın Kamplar:iaki muvaffakıyet sınıf geç-
"ı ~tif eşguı ol.naktadırlar. mektc amil olacaktır. 

l)ıc'- "eltaı · . 
~t,h1 . etı, bu sen~ orta tedr--

'lt a- erı · Bu sene programlara ılave edilecek 
~r 'rlıJt d nın programlarına kızlar dersler, havacılık, gaz muharebeleri ve 
•~, .. allı& ı:r~ Ctsi ilave etmiştir. Yeni 

·ı.. e.vrc ? korunma çareleri, muhabcrecilik ve nak-
~ ~•kcrl'lc: • • ve 8 inci sınıflarda 

r ~'Oar~ bıhisi ver'lecek. 9 ve ı O 
'fıtt a tatb!.kat da yaptmlacak

•ct 
l'tıcittepJcrdc okuyan kızlar 

liye·iliktir. 

Diğer taraftan kadınlann ordudaki 

filt hizmetleri hakkında biıı layiha hazır 
lan maktadır. 

lngiliz ve Fransız notalarına 

Almanya ve Italyanın 
cevapları menfi ... 

Bu vaziyette konferansın 
Cenevrede içtimaı muhtemel.~ 

ı 1 

Mıısolini 

Meçhul tahtelbahirlerin 
.orsanlıkları devam ediyor 

Dün bir Sovyet gemisini 
Boğaz dışında çevirdiler' 

Bir lngiliz gemisi torpillenme tehlikesi atlattı, 
bir lngiliz ve iki lspanyol gemisinin de 

batırıldığı söyleniyor 
--Ş-e-ke_r_---:: Sovyet gemile r i 
müsabakası Kara deniz e 

Hediyelerin dağıtıl- d Ö n Ü Y 0 r 1 a r 
masına başlanıyor Yunanlslanda batırılan Sovyet gemisinin 
•'Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu., 

tarafından tertip edilerek gazetemizin de ta. 
vassutlle yapılan ııeker ınUııabaka.smda ka.. 
zanan numaraları dün yazml§tık. Kendileri. 
ne hediye isabet eden okuyucularımız 7-
10--937 tarihine kadar kurumun DördUncU 
Vakı! han UçUncU katta İstanbul §Ubesi ba§ 
kanlığrna hergUn saat ondan on ikiye kadar 
müracaatla hl'dlyelerinl alabilirler. 1.10.937 
tarihine kad:ır müracaat etmlyenler hedl. 
yelerini kurumn teberru etmiş olacaklardır. 

Kurum kemlllcrine hediye isabet eden o. 
ktıyucuıarımızdan bu hediyeler mukabilinde 
herhangi bir rctcl. şurup veya tatlının bir 
reçetesini rica etmektedir. Billhare bu reçel 
ler de nc~rcdllecek ve bunları tatbik edenler 
ara,.•nıla bir bU;>1lk mUsab:ıka tertip oluna. 
caktır. 

Tarih kurultayında 
mebuslar 

Cumhuriyet Halk Partisi Sekreter
liğiru.ien: 

20 eylül 193 7 tarihinde Dolma bahçe 
Sarayıntla açılacak olan İkinci Türk Ta 
rih Kurultayı ve Sergisine bütün mebus 
arkadaılar davetlidir. Girmek için hü
viyet varakalarını gösterımk kafidir 

bu sabah şehrimize gele n mürettebatı 

Mütearrız tahtelbahirin ltalyan 
olduğunu iddia ediyorlar 

(Yazısı 4 tüncüde) 

Japonyanın §imali Çindeki 1omroetZerinfn Joumand.anı 
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2Jış Süµısa: 

Sovyetler - Italya 
V IE 

Sovyetler - Çin ... 
v a zan: Şekip Gündüz 

İngiltere ile I<'ransa Akdeniz devlet 
lerini ve bir şimali Avrupa devletini. 
Nyon da toplanacak ··Akdeniz konfe
ransı,, na davet ededursunlar. işte dün 
Egede gene bir korsan görüldU. Bir pet 
rol kumpanyasırfin malı olan ve üc 
.,.i.in evvel limanımızdan geçip Çanak
eı 

kale boğaundan çıkan Pcgasus adlı 
gemiyi durduran, muayene eden ve 
sonra kaptana: 

- Gidebilirsin! 
Diyen bu korsan deniz::ıltı, birkaç 

gündenheri Karadeniz limanlarından 

Marmaraya gelmiş, Çanakkaleye ulaş
mıı;ı ve hatta Egeye açılmış Sovyet 
gemilerine, Moskovanın Karadenize 
avdet emrini vermesini haklı göster
mektedir. 

Pegasus gemisi İngiliz bandıralı bir 
gemidir. Onun tevkifi ve muayeneye 
tabi tutulması, hüviyetleri henüz rcs
nıen tesbit edilmemiş bulunan esraren 
giz korsanların artık yalnız Sovyet 
gemilerine, Valans gemilerine veya 
hamuleslni hükfımetçi İspanya liman· 
larına göttirmesinden şilphe edilen 
gemilere musallat olmakla. iktüa et
mediklerini, Ege ve Akdenizde maııum 
maııum uskur döndüren her gemiye 
saldırmak istidadını gösterdiklerini 
açığa vuruyor. 

Bu denizaltı gemilerinin hareketle
rine böyle bir inkişaf vermeleri dün
yada umumi bir harp olması veya 

Egede ve Akdenizin earkmda ~ki dev
letin harbe tutuşmuş bulunma.sile bir 

aereceye kadar ka.blli izah ola.bilirdi. 
Böyle bir vaziyet mevcut olmadığİna 
~öre ı:.ıu neticeye varmakta tereddüt 
edilemez. 

"Korsanlık acl"l.lll akıllı gemi azıya 
almı3tır. Akdeniz ko'H.fcra.namm akdi 
•rifesinde görülen tezahürleri bazı 
öevletlerln konferansı akim bırakma

ga çalışacaklarına veyahut konferan· 
sın \'ereceği kararların tatbikinde yan 
~izeceklerine bir delil addetmek la
~ımdır .. , 

O halde ne olacak ? İngiltere ile 
Fransa, hakikaten şimdiden vaadettik 
_leri gibi, kendi vasıtalarını yalnız meş 
ru emeller beslediklerini jsbat etmiş 
olan temiz yürekli devletlerin vasıta 

larile birlc8tirerek Akrlenizde deniz ti
careti emniyetini korumağa girişecek
ler mi? 

ı Bilhassa Sovyet Rusyanm vaziyeti 
ııe olacak? Korsanlığı açıkça ltalyaya. 

1 • 

,~aletmiş bulunan bu devletin gemile-
rJne yann İtalya ile arasında muahe-
aeli bir dostluk mevcut olduğu günler 
tiekinden daha çok torpil savrulacağı. 
na inanmak lazım. 

1 Sovyet Rusyanın daha şimdiden ge
f1ilerine Egeyi ve Akdenizi haram ol
tnuş gördüğüne bakılırsa yarın tehlike 
'artınca Sovyet gemilerinin tamamile 
li~anlarına kapanıp kalacaklarını mı 

sanmalıyız? 

Bu takdirde meçhul korsanların ar
zularına ul~mııi bulunduklarını kabul 
etmek icap ediyor. 

Maamafih Akdenizde, umumi harpte 
t>lduğu gibi ticaret gemilerinin harp 
gemileri refakatinde dolB.§maları kon
feransta kararlaştmldıktnn sonra 
Moskovanın bu kararlar ve tedbirler 
aahilinde Akdenizdcki ticaret müna
sebetlerine d.evam etmek taraf mı tuta
cağı da tabii telakki edilebilir. 

BiltUn bu hadiseler içinde göze en 
fazla. vuran §Cy; Moskovanın bir ade
mi tecavüz pakti ile bağlı bulunduğu 
ltaıyaya gönderdiği notalardır. Acaba 
bu notalarda kullanılan §iddetli dilden 
sonra da iki taraf bu ademi tecavüz 
paktını resmen feshetmekten çekine
ıcekler mi? 

Ademi tecavüz paktları her şeyden 
evvel kar§ıhklı bir dostluğun daha em
Jliyetli bir eekle sokulması manasına 
geldiğine bakılırsa.. dostluk ortadan 
kalktıfr anda paktin kendiliğinden in
fisah etmlı olma!ı l&zım gelir. 

Bizim ademi tecavüz paktlarına ,ok 
ehemmiY.et veren bir Dış siY.a.samız 

vardır. Ve bu dış siyasa hem milli te
mayüllerimil.e, hem rejimimizin belke
m" fnt?, hem de halkımızın insani has
letlerine çok uygundur. 

He. hanıi bir arlcmi tecavüz paktı
nın yapıldığını görmek bizi b rçok 
cc;>he,e ·dc:ı daima memnun etıriş ve ı 

i ''S rnlığ"ın at· sine k"rşı göstcrdiğ:miı 
nikci li ~i ar~ırmış' ır. 

Türkiye e:Karıumum:y si ad<'mi te
cavüz pak'lar na tnkndcJiim eden ahval 
ve ı:craiti, bu p~kll'lrtn parafe edilme
lerinden sonra iki tnrafın tatbikatta 
gös '. e:-dıkleri itinayı ve iki taraf lç \'e 
Dış polit:kalannm bu pakta mUvazi 
bir hat resmedip etmemesini daima 
dikkatle takip eder ve Milletler ara
sındıı.ki dostluğun her inkişafından 
memnun olur. 

Ni~ekim milli Çin hü1'iımcti ile Sov
yet Rusya arasmda gccenkrde akdedi 
len ademi tecavüz paktı dn Tilrk efka-

rıumumiyesinde böyle bir memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Avrupada bir ademi tecavüz 
paktının manasından biiyilk şeyler 

kaybettiği bugünlerde Uzak Şarkın 

pek gürilltülü şartları içinde yapılan 
Çin - Sovyet paktı dilnyanın bu köşe
sinde yaşayan insanlara uzun yıllardan 
beri kaybolduğunu sandıkları insani 
ve medeni duyguları yeniden hatırlat
mıe olacaktır. 

922 - 923 ve 92.5 - 926 hadiselerin
den sonra, yani Çin komünistlerinin 

ve Sovyet taraftarlannın Şanghay so
kaklarında. ve Nankin hUkfunetinin 

kontrol ettiği bütün Çin toprakların

da k atliam edildikleri günlerden ve 
Çinde b ir komünist devlet teşekkülün· 
den 11<>nra. Na.nkin ile Moskova arasın
da velev yalnız siyuf olsun - bir ya· 

kınlık tesis edilemiyeceğini sananlar 
bu hadiseyi, Moskova.nm cihan sulhu
na. gösterdiği bir itibar ve Çinde Ja
pon düşmanlığını bir kat daha artıra
cak bir yeni unsur suretinde tefsir 
edebilirler. 

Şekip GÜNDÜZ 

Mektepleri değişen 

Orta tedrisat 
hocaları 

Orta tedrisat kadroları dUn akşam tebliğ 

edilmlıtır. Yeni kadroda ııu değişikhkler ol. 
tnu9tur: 

İstanbul Kız muallim mektebi fL?.ık ve 
kimya muallimi Abdi Kabndl\!J llııcaınc, Kum 
lrapı ortamektebl fen bllglııi stajyerı Muhsin 
ayni mektebin yardımcı muallimliğine, Ka. 
dtköy ikinci ortamektebl tarih ve coğrafya 
ttıuallfml Ruhsar Taksim ortamcktebl tarih 
ve cofratya muallimliğine, üskUdar birinci 
orta.mektebi tilrkçe muallimliğine Fuat, Sel 
çuk kız sanat enstilU.,U çocuk bakımı mu. 
aııımııttne Zekiye Ali, üniversite umumı 

kimya aslııtanı Mellba İstanbul kız lisesi 
kimya ııtajyerliğlne, İstanbul kız ortamekte. 
bl mus!kl mualllml Nezahet I<adıköy UçUncU 
ortamektebl musiki mualllmllflnc, Gazioa. 
manpaşa ortamektebl fen bll&iSt mua1\!ml . 
Mellhat latanbul kız muallim mektebi kim. 

ya ınuallimllğlne, Ge!enbcvl ortamektebl ta. 
rih ve coğrafya mualllml Muzaffer Nami 
Bakırköy ortamektebl tarih ve coğrafya mu 
alllmllğlne, Celenbcvl ortamelttebl transızca 
muallimi Sadrettln Bakırköy ortamektebl 
fransızca muallimliğine, lııtanbul !cız Iiıııesl 
tarih mııalllıni izzet 1nönU orlamektebl tarih 
mualllm\Iğine, Merııtn ortamektebl tarih mu 
&illmi Sami Getenbevt ortamektebl tarih mu 
alllmllğfne, Beyoğlu 48 lncJ Ukmektep mual. l 
ilmi MUro• Tlmur Ankara Gazi lisesi tarih 
ve coğrafya mua\llmllğine, Adapazarı orta 
mektebi tUrkçe mualllınt Hikmet Cağaloğlu 
ortamektebl tUrkçe mualllmllğlnc, Isparta 
ortarnektebl blckl ve dlkiı muallimi Seniye 
Be,şlktaş ortamektebl blçkt ve dikiş muallim 
lğine, Kadıl<ISy brlncl ortamektcbl tUrkçe 
muallimi Sabahat Üsküdar birinci ortamek. 
tebl tilrkçe muıı.1llmllğfne, Haydarpaşa ııııe. 

111 tabıtye muallimi Nlzameddln lnönU kız 
ortamel<tebl tabliye mualllmllğlne, latanbut 
erkek llse3i fen bllgiııl muallimllğfne açıktan 
ICenıal, İstanbul kız lisesi labilye mualllml 
Ane SU\eymanlye or lamcktebl muallimliği. 
ne, Kabataş lisesi fen bJlgi!f m&'.&lllm! Sal!. 
haddin Gazi Osmanpqa ortamektebl fen bll 
rtst mualllmllğlne, Hayd&rp&§& llsest tabllye 
mu &lliml Adem K&bataf lleeaı tabıtye mual. 
llmllğtne naklen tayin edilmi§lerdlr. 

1arihi tetkikler :/Uuµıta dal!. 
Maddi refah •• 

Uçüncü Se1im 
Artist ruhlu olduğu halde 

Cell8tlık yaptı ! 
Yazan : Reşat Ekıem Koçu 

On dokuzuncu aııır başlarında, Oemanlı 
tmpara.torluğu slyasl !elft.ketlcr içinde yurnr 
Jnnırkcn, üçUncU Sellm, lereddUUerine ve 
zaanarına raıtmcn, güzide bir sima olar!\k 

görU!Ur. 
Hiç ,şüphesiz ki , giriştiği ıs!P.hatı başara.. 

bılecek bir devlet ıı.damı değildi. ı.;:abalıçı lh. 
t~h\Hnıle "benim yUzUmden kan dökUlnıesln!,. 
diye hUkUmdarlıktan feragat etti; ve son ne. 
fesini GUrcU kölelerinden A bdlllfettah ve 
Sırp kölelerinden Ebe Selim ne ayakdaşıarı. 
nm hançerlerı altında verdi. Fakat hiç tercd 
c! Ut ctmPdcn UçUncU Selime bir •artlst .. dir ' 

diyebıllrlz .. 
Orta bir §alr ve hattattı; birinci sınıf bir 

musiki Cıliml ve bestekf~rdı. "SOrJdilı\.rA., fas. 
hnda tkl bestesi i'c lkl &ematsl, "•R!ııtı cedit, 
de bir bestesi , .. Pesendl ,. de bir beste ve 1 ir 
!cmaiırl, .. Mahur,. "Şehnaz,. (Muhayyer sUn. 
bUle). (Ş~naz buselik), l llUzzam). (Şevki 
tarab) ve (Şevki efza) fasıllarında ustadane 
r:arkıları oldu,:tunu k.tydedcn "Enderun ta... 
rlhl,. mUellifi Tayyar zade Ata, onun, dev. 
rlndekl musikişinaslar ve saz ustaları tara. 
tından fevll&lAde takdir edlldiğlnl söyler. 

Ba.t3a Derviş lsmall dedı- erendi bulunmak 
Uzere "Şehle\•endim., ili.kabile anılan hafız 
A b<lullah ağa, Musahip Salih efendi, KcmllDl 
Ali ağa, '•cennet llliı.l .. bt.fız AbdUlkerim e. 
fendi, Tatar hafız Ahmet Kii.mi! erendi , Su 
yolcu zade Salih erendi, EytlplU hafız Ah. 
met efendi, Kemanı All etendi, Hızır ağa 
zade Salt bey, hafız Şevki efendi, tanbur1 
Numan ağa, müezzin başı Şakir efendi. bl. 
ı aderi kemani Mustafa ağa, mUeuin başı ı 
Fazıl cfendl, Zeki Mehmet ağa, kömUrcU 
zade hafız efendi, Bll§cavuı tzzet ağa. Çok.. 
tar Rasih İbrahim ağa, meohur neyzen Mu. 
ııahlp Salt efendi, mUezztn HUsnU ağa, Çi. 
Jlnglr oğlu Ahmet ağa, Mu!llddin ağa, Şeb. 
levendim zade R,fat bey, teıııı.ı zade tamatl 
ağ'a, Mehmet ağa zade Ha§lm bey, Tophane 
JıaUbl İzzet efendi, neyzenbaşı Ç&lılı Salt 
dede, kuidecl zade Nuri efendi, kemani Rı 
ta efendi, baamacı Abdi efendi, Salih dede, 
Denlzoğlu Emin, tbrahlm, Miron, Todorakl, 
H11.1köylU A vanal, Mark ar ve Nlkoğoı gibi 
•·uatadant meşhure .. UçUncU Selimin mwılklde 
olan mahareti kAmlle ve UyakaU bahlreslnl 
t alldlk ctUklerlnl, Tayyar zade Ata, llsanla.. 
rmdan f§ltmlştı. 

Mualki tarlhimlzde lyt bir yeri olan UçUn. 
eU Sellmin garp muıılkl!lne kar§ı da hayran 
olduğunu görüyoruz. Kız kardeşi Hatice Sul 
tanın reıısamı ve miman Melllng, bize gU. 
zel bir sahne nakleder. Melling, o zamanlar 
çubultluk yasemlnlerll.e meohur olan Ortaköy 
de Defterdar burnunda, Hatice sultana &11-
zel bir sahllsaray yapmı§tı. lııtanbuldakl ec. 
nebl elçileri bile sarayı görmek, MelUngin 
bir bahçıvan gibi bizzat tanzim etti~ bah. 
çelcrlni gezmek lııterler. mimar va.sıtaslle 

sultandan izin alırlardı. 
O asırda Sicilya ada.ılle Napollden mUrek 

kep, "iki Sicilya kr&llığ1., vardı. Bu karallı. 
f.ın lstanbuldakl sefiri Kont dö LUdof zevce. 
ıılle beraber halice sultan sarayını gezdiği 
zaman sultanın birçok hediyelerine nail ol. 
muştu. Bu nezaketten mahcup olarak Hatice 
,sultan için Avrupadan nadide vazolar getirt 
mlı,, bu vıızolann ya a nadide bir takım 

mUeevherler de llAvc ederek, ı:Uzelliğt\e ırı~. 

hur olan kızlyle ıulta'la göndermişti. O gl!n 
UçUncU Selim de kı7. kardrşlnln sahllııarayın. 
da bulunuyordu,. Bir melel< kadar gtizel "olan 
matmazel LUdofa, bir Fransız dilberi, maL 
mazel Amurö refakat edlyorJu. Matmazel 
LUdof narin ve vakur, matmazel Amurö, 

rcki bir e~mer güzeliydi, aen ve ouh bir kız. 
dı. Bir ergenun getirildi. Matmazel Amurö 
alafranga klA.slk parçalar çaldı. Sonra, er. 
gonunu Ha.tice sultanın bir cariyesi çalarken 
lkl gUz~l kız, beraber dansettller. İtte reeaam 
Melllng bugUnUn hntıraı11nı kaydederken, U. 
çllncU Sellmln klll.alk parçalan dinlerken ve 
kızların rak.'!ını seyrederken hayran kaldıfı. 
nı söyler. 

üçUncU Selirı> nazik, çelebi, aamlml bir a_ 

C:amdı. HUkUmdarlıktıın çekildikten sonra 
o .. man'ı banl"'Janı 11.Jellnce, harem dairesine 
lılr octaya ko.patılmıgtı. ÖIUmUne tııkaddUm 

eden gUn\er J<:-n blrtnde, saraydaki sadık ben 
delerinden rayyar efendiye pejmürde kıya_ 
frUI ve "ıırrscm suretinde,. bir saray bal. 
tacısı ~·nkıa,mış, telt\.ş ve ihtiyat ile eline 
l!'fzlicfl bir kı\ğlt tutturmuştu. Tayyar efendi 
kı\ğıılı açtığı zAm.1n e:ıl<l efendlııl Uı;UncU Se. 
ilmin el yazısını derhal tanımıştı. Selim, 
taliki halin. yazdığı bu teT.l,crede: "Benim 
muhliırl ı:adıltım Ta,tyar efendi, mecbur oldu 
t-um l\arute enfiye hltnme residc oldıığıından 
Hrlnn biraz en!lye tedarik ve lrsallnl me. 
mu! ederim,, diyordu. 

Bu iki Uç satır pek ııarnlml ,.e !elidir sanı. 
rıın. 

Tnyyar efendi UçUncll Selimin cirlclen sadık 
lılr bendeııiydl. O~\u mUverrlh Ata efendi ise 
üı;Uncü Setimin hatırasına pre.stiş eder~eıılne 
tir bağlılık g-österlr. Jo'akat o Tayyar za. 
de Atanın •'!;inderun Tarihl .. nJn UçUocU el\. 
<!ini kart§tırırken, 92 inci .sayfaamda §U sa.. 
tırlan okuruz: 
"HUkUmdarlığt zamanında UçUncU Selim 

Ur glln tebdil gezmek için tersane kethUdası 
kıyafetine girdi. B&§ma içi kW&hlı feı üzeri.. 

Vçiind< Selim 

nı: lAhur jal sararak belinde taban::-11 ve ya. 
trığan bıçağı o'duğu halde, maiyeti halkı da 
Kalyoncu neferleri kıyafetinde SSultanahmet 
ramli civarında Sokullu Mehmet paşa en. 
mil yokuşundaki tenh'l. yerlerden ıışa~ iner. 
ken yeniı:erl cşl<lyaııından mUsellA.h bir tu. 
\'Jmbacı neferine rastladı. Bu adam, kendi 

halinde ı;-itmekte olan ırz ehli bir hatunun 
arkruıma düşmüş, onu çevirerek, "bir virane 

ye ye.but Dartil Nedve! cehennem nişaneye,. 
r;ötUrmek için elini yata~anına atmıştı kadını 
cerh ve kaU ile tehdit t>derek: '•dön avrat!., 
~iye zorluyordu. Kadın ise: •'I<arındaşım, 

hen ehli ırzmi. Evim" KUçUl<ayasofyadaöır, 
çocuğum hastadır, tabibe gitmiştim, eczacı 
dUkkan~~ llA~ al<llm. lote elimde, şimdi 

evime ~!diyorum, lnanmauan mallallt>me gel, 
Eor, ,bana ilişme ! ., di:a·e yalvardıkça, tulumba 
cı, neferi herkesin n~ alamıyae&ğı ayıp ve 
ağır kelimeler, kU!Urler savuruyordu. Ve 

1-:adın kıyafetini değl~tfrmlş olan UçUncU 
Selim ile mai)etlnl görUnce: "Aman kapdan 
ve kalyoncu din karında,,larım, Tanrı tealA 
hazretleri a,kma olsun beni bu adamın ~n. 
çel zulmünden halll.a edin!,. diye yalvardır. 

Tulumbacı neferi, bu sefer o zamanın ka... 
rıunlarma ~öre insanı lc'ama kadar sUrilkllye 
cek olan kUCUrlere ba~ladı ve belindeki 

bıçağı çekerken, k~ bıçağı kınından 

JıenUz ya.rısma kadar sıyırmıştı. UçUncU 
Selim belindeki yatağanı göz ile takip edlle 
m!yeceic bir sUrnt?e çekti ve bUtUn kuvvetlle 
tulumbacıya çaldı, iki parça ederek yere yık 

tı. Sonra kadını evine kadar götUrdU ve bir 
mıı;ls.r ·para vererek korkusunu ~derdi. Sa.. 

l'e.ya dôndUkten ıonra Babı&llye §U mealde 
lir hat gönderdi: ·•sokullu Mehmet p~a yo. 
ı.·uıunda maktul olan tulumbacının katili 
me~ruu benim. Vereııe~I varsa mUdataal §er' I. 
yeııine hazırım ... 

Tayyar zade Ata Içln bu; adalet 11abne.. 
ııldlr. Fakat ben, katil vo arUııt Benvemuto 
Cc\1iniyı hatırlıyorum, bir sanatkt.rın kimbl 

lir na.ıııl bir buhran ile lgledlğf bir cinayettir 
dlyece~m. OçUncU g,.ıım. katil yahut cell&t 
olmadan, Adil olablllrd1. Bunun için de, mal. 
~eline ufak bir emir \'ererek tulumbacıyr ya 
kalalması k&.fiydl. 

Reşat Ekrem Koçu 

Almanya ile 
anlaşma 

Kleriog esaslarına 
göre yapıldı 

Almanya ile aramızda akdolun&n yeni 
nıuahedenin ·rran!lızca metni 1ktlısııt vckAle. 
tıne gelmiştir .. Muahed<'nln lnıza tarihi olan 
30 agııstos 937 tarihinden itibaren merl ol
ması kararlatıtırılmııtır. Muahede klerlng 

esaslarına göre yapılmıı,tır. Bir çok hUkUm.. 
ieri bundan evvelki 935 senesi anlqmaaının 
hUkUınlerine yakın bulunmaktadır. 

Muahedeyi imzalayan İktlııat vekAlett mUs 
te,,an Faik Kurdoğ\u ve dlıter heyet az.ası 
onU:nUzdekl hafta basında fehrlmlze gelecek 
terdir. 

Jtalya ile ticaretimiz 
lktlsa.t veklleti memlçketlmizle İtalya a.. 

ruında.ki ticari mlinuebatın ve klering mu. 
amcııı.tının daha !azla 1nkloatmı temin için 
ne dUştinWdtiğUnU lstAnbul Ticaret odasmdan 
sonnuı. dUn bu hususta görtifülmek Uzere 
ithallt ve ihra&t tacirleri odada bir lçUma 
yapmıılardır. 

ııııııı 

P ARAYI hafifseme~ nJerİ" 
düşunt lb-

geldiğini, onu t gibİ • 
kendilerini Doktor Faul le (leıı. 

: ..ıd· edece or• Jis' e sattıklarını ı.ll ıa gUrıe ı . . 
lim; geçinmenin günden el1difC51~ 
Jaştığı bir devirde para 

1 
..... e. pe 

d ğiJ C•"' ctatı ayıplayanlar, pek saf e . durt113 
mürai kimselerdir. Dünya. hıÇ r '/C bılıı
yeni yeni zenginlikeler yaratıY0 ..,8sıtaS1• 

lar Jir zaman fazla bir zevk k bayat 
birer ziynet sayılsa bile çabU~y~r. 
. . • b" oıuverı ıı1""İ' 
ıçın zarurı ırcr nesne dedir.·"' 

Münevver zümre adamları tkirıar~· 
kimselerin, alimlerin. ,ana da bir 
muharrirlerin, zamanları dı~ı~ ti~e"1e • 

• • 1 rını ıs ' da.r hayal alemınde yaşama a k3 
'l ne . 

yiz; bilakis, onlar realite 1 e b·r ceırı1: 
temas ederlerse vazifelerini, ı ·re1erill1 

k vazı 
yetin şuurunu temsil ctrrıe tde . ıaflla-
o kadar iyi ifa ederler. O ha rkes }<a: 
nın yarattığı ihtiyaçları da ~e etınetefl 

1 bı55 ~ 
dar, belki herkesten faz a n en ço 
tabiidir. Asrımız insanlarını .. . ıcoıı• 

..ı n bırt ıt 
kullandıkları kelimeler.ue nı ralı 

f k 1. 'd' d k ki insa "nuıı ort.. e ımesı ır; eme bUgu 
ettiren t'Şya içinde yaşarrıak; dı.ıyııl•!I 
en mübrem, en ziyade şiddet e 

ihtiyacıdır. ınaınil' 
k·rrıse ta ti 

O ihtiyacı duymıyan 1 rııanı~ 
b ad 1 -"z za . bıl u asrın amı sayı au- · ek ıcı 
tems:ı edemez, anlıyamaz: del'l'I 
günkü insanın ,uuru oıarnaz· n saıı'1' 

"Confort., ihtiyacını duyrrı.ı}:baııcı l" 
kar asrımız insanına ade~a yıarınl dJ• 
lacağı icin onun diğer ihtiyaç. rı d~' 

J • • de ıçte ~ı 
sevinçlerini ve elemlerını ·ıebi!İf 

• • k . penı r rt• yup ıfade edem:yece ur. "Cofl o , 
bugün şi.ddetle duyduğurrıuz"ketleft 0' 

ihtiyacı, insanı bir takım fela g6 
.. ··kt' h. 1 a saadete, ı.•;. suru ıyor, ıç o mazs . 0 ı ... 

rahatına ermesini zorlaştırıyor.'. 11e,·\''' 
de cemiyete rehberlik .t>den ı;.~crı(off' 
rin sanatkaı veya alirnın, bu 

3 
o~ 

'h . ..k ~ hir olrnaıs ~ 
ı tıyacını so mege, :s d r 

) ~ rrı 1 • ..ti 
hafif1etmeğe çalışması azı biSY 
düşünce doğru olabilir fakat üc'd' 
duymadığımız ihtiyaç1a.rla r:ı dt 

· ı::abıJ · ~ 
etmemiz, onları sökmernız ··ne~ .. .. rrıu 
dir. O halde bugunun · !'t 

•·confort .. denilen ilahı devirnıe .. Çaııf 
bile yine o ihtiyacı duymuş, 0 y 
eziyet cekmiş olması lazımdır. si' 

J • • htrkC .ı 
Zamanımız münevvcnnın as1

• 

raber, hatta herkesten fazla. b
11

53 
o~.y 

başlıca ihtiyacını duyması ıazıın jtllı11 

"Confort,. u temin eden paraf~. 11ııı11' 
··rıneı- ıll 

etmesini de tabii, zaruri ~? daha {• 
dır. Para kazanmak he rgun bıl lı' 

kazanmak istiyecektir. F~~a~enb'!I e• 
fenamıza gidiyor, çünkü ote !< ,yıcı 
..ı· d"y • · b" 'h • "t"ıyada pe 'liııı' 
oın ıg.mız ır zı nı ı veY' 1J ~· 

geliyor. Münevver, sanatk~\kıere ~ e 
ferağat sahibi, maddi zengın 1 ··rııt'i 

• k go .. ~11 
met vermez bır a.dam oJara çııfl 

}<sızıtr .f)I• 
ahımışız. Bittabi biz ha ki '310 

· · ba-ı ·ıl' yeni hayatın hadiselcrını, ' r. ııı• 
. h1ak1 • rıfı 

rın doğurmuş olduğu bır a .... ci ıı• 
y· rrıı" • 

nına vurmak istiyoruz. ır d ortl t 
arın a. oıı' 

( Conf ort) asrının sanatk • dilt fit 
Zaman ideal rahibinin hislerı, biıi' . e 
]eri bulunsun ve yine de bıt 

}atabilsin istiyoruz. ._ ı. )ı.1 >-Ç 
Nurulıaı• ~ İ 

-T-e-pe_b_a_ş~u,~8 e 
kaza üıerıf1 11 
Çöp kamyooııırJrıdl 

binmek yasak e l ı e) 1~ 
.. cv"e , dll· ı 

Bundan dokuz gun 111 rırı ,ıe 

b .. .. 9 so sı.ı ı;ıı.ıt11 
çarşam a gunu wr . • .. 

.. nı.ın 
başında zavallı bir çöpCO ııştll· (ııı 

• • • k a o1J11 ilt' 
netıcelenen fecı bır az ıesi. d~ıı 

Ali isminde bir çöp arrıe .0nııll 1ıı .. t.arn> o< 
de oturmakta ol:luğu çoP bCY'İf\ ~ 
müvazcnesini ka:·b. derck .. l>' ı ıııı ,. 
yere düşüp derhal ölr:-•J~t~~11 ı11 rıııc!11,, 
<liseyi yazarken, çöp k:ırt'IY .;e ııe'. ıf 

··n11JıŞ J1il' mele taşımanın da çok ; ,ıc 1ıo u*' ;d' man feci kazalara yol aça · ıcitı1 er 
olduğuna işaret etmiş. bU ~~ııi ilj'' 
derhal kaldırılması icap ctug ıı 
miştik. .\.ofll

1 ,ı 
·«:trc11 ı ıe 

Bugün memnuniyetle o,, dile~' tııfl 
belediye neıriyatımızı nazıır~lllrıfl' 
mış ve amelenin çö.' karnf

0 .,~ 
mesi yasak cı:iilmiştir. d• çıllıcr 

Belediye çöp kamyonıartt1 c11' ~; .. 
1. de aıı ·,.. amelenin lüzumu 'ha ın 

1 
fiıtı 

. elı e 
lerin yanlarına oturabıleC 
'darlara bildirmiştir! 



~--
~~ CJÖc{işüffı: 
0~a CiJa çÖui 

Şijlkl\Jıır: 

I~" ~DtYım 
1'crkc~Tll<eesnzcQI ~ ır R 
t~b:r~Yni fikirde: Beyazların a
)tt •u)c 

1 kurduğu o muazzam me
Ctrr· h Ut ediyor. 

ıı en·· 
', llıak• uz maddi cihetler var: Bi-
~. ıncler, istihsal ve tevzi tcş-

l.&1zı bi 
~tdınıa na!ar, makineler, birkaç 

-~bir it na bakar. Niteı<im, Avru· 'rq.
11 
~arı~_da kangıren başladı. 

~%r l.ı ş YUz senelik asarı mah-
'ltıJ ' akinc m d · · 1. 

ıııca e enıyet ne ge ınce, 
t · 'Pas h ı· . 'liıı· • a ıne gelecek; taş me-

~· ın asa b' ';>aı tı :nlerce ı.ene sonra 
"tilıtı esnasında h ·~ . 'b' r Crj,.... • zu ur ettiı;ı gı ı, 
~' .. ,IZ•n "'ilci • parçaları bulunup da 
1 

• dcdı' asırbJar ne dc:hi insanlar-
ı rtc · ~ 'lihıaı llliyecektir. 

t.~u ted~e t:vzi İ§İne gelince: Za
t"'<i:jtıı d'· ennı ettirmeğe başlamıştık. 
l!.•_l!ıaı hc~a~ın her yerinde çıkan 
~~ bıı rınde satılırdı. Fakat ileri 
~ l adırnd 

tı ıu1q an - sebep her ne o-

~ b.'llıc( -:- geri döndük. 

E tilıctin..ıki, tnedeniyetimizin demir
~ct h.. \le de • 'h 
~ ~ "'1ddi tih • ıs~ sal ve tevzi gibi 
\ 'tııılatı etler:n:ie de tedenni var. 
~dır. n bakiyyetüs-ıüyufu tehdit 

l'ııııu,. 
'~ ... 
ı tı 10 

n senelerin terakkileri yok 
'\> 
~ ~r. İ"ak 
,~de~.. at tahrip edici maddeler 

"

'rhre1 
0111 er falan? 

'' arın d a ll:ıuh a l:ullanıldıkJarı yerler 
)'İlld arebe . J • H c d 1§ en... er yeni ica-

t:.~ 0ksa • . 
'<. ''dır n ıstımal mahalli tah-

... 1' tk'k ~ e edin, göreceksi-
~ C4t ... 

tt ht ··ıYcti · 
b~11 ~liy0 tnıı Yıkılmak •Jzere bir 

~ ~ "111 hapr. lieıe manevi cihetlerden 

~bı~ t~td' 1 Y~ttu. Birçok memle
. ..,,, ın ınk' r 'lf 'Ilı' ışa ı - son asırlar 
ı:. ın bu en .. 
~ }'~ guzcl mazhariyeti 

~r \ \cıc ın bir hadde indirildi. tn

~'1}1• clJgençJik m<lkinelcştirildi. El
~r~ilı er Yukan ! Onlıır lda tahrip 

"'· h 11 di.if· . ı. ~ 
1 

•liııc unmıyen bir yarı canlı 
"tt •ıı1 getirild' u ( l._ ı. 

"'l~~ ~!tan 
r' lata d kckarmış. Medeniyet-

~!\. ııı ~.1 ayanırmış. En büyük dev 
b.. ile ı.. 1 arını 
{>'~~ ~ht n ahlakı koktu ! Ne 
~t:... ·t. C:.: ' ne nizam, ne intizam ta
~ 'I) "lg·· • ı.. 0tlar • ore yalan söylüyorlar 

.. ,~ . ınka . . 
tlOta t Cdj r edıyorlar. Vuruyor-
~~ lr h }"oraJr S .. . a tı; Quı.·· · oz verıyorlar, tut-

ı.. ı.ıtı·· .. un bö 1 d" 1 ~ 'llJ> li }"a Y e ıyor ar, yarın 
•~a;.~lar. 'k.aPıyorJar. Denize lfondak 

~ ~Ch· raya tuzak kuruyorlar. 
it it Ck' 

, ar~d 1Yorlar. 
~ar· aıırn. 

'~ ı eairu~: . 
t , • t'bediJ gı 1.hya etseler •.•• dedi. 
" r {ııb_ er tnı? 

Ilı)' ""! Bat 
~ 't tidiırn n:1Yorlar ki .. Esir pazar-
\ il~ Cdı. 

Otlarlla kıymet atr d'l d·-· .. t • trıs . e ı me ııı ıçın 
~ ~tc •~ence <ınıyetlerinden değil. 
~ o Yap ! ~arn mıyorlar ... 

an t·· 1 • 
~h· uy erım diken diken 

~~it~ 
~~~lcti lırıu Ya 
~~trı il her 111 P~ıyorlar .. Eski barbar 
.~ ı h•] :rCyı h ıtca· a a .. Ortladı. Yalnız idam 
~' 1l'o rnuted'l d ' 11~· ı1~ tlar f ı .. ır. Baltayla 
~)'İi~·~llc:chanal:ın ama. öldürüş ani
~)'Otla'llrnuyor eler henüz kurulmadı. 
~ tırlar r, ltjttıs' ~ırk kahra adamı bağ 
~de b· ~itdecyı. hafif ateşte kızart
"~ill llltrce ?bırc öldürüyorlar ... 
llııı .11t, "'-- ınsanı birden. 

~ dı1· -vrı a 1 ~t. ~ •it }"aJ sır arın medeniyetin-
lııı nı2 bu . ·ı· ~ · a da ıyı ıgı muhafaza 

Çok §Ük-:ir f 

~ < V 8-Nıi\ 
~ .. , 

• st ~Uhakeme 
'llııclll~lı 8 r a r ı . 

il bi z tarihı. 
leh· t l!:eh· 1 sayımızda "Bcy-

lıt tr ır fab 'k 
~~ ~ Cto~ k r ası basıldı., baş 
~~d a~llıırıı açakçıhğından bahset 

~'> 0llıı10 .;rdan Andon oğlu Ya
lı.. \t haltı~ e Rızkullah oğlu Ne-
"'I\ L ll;ftıd 
l'-ı 11;aJi b· a son trıhkikatın a-

ııı .. -ıt \· ır d ı· 
.~~ i lgt c ıl elde cdilemcm·ş 

~•i 
8 
anbuı asliye beşinci cc

'lh, lt~rgu hakinıtğindcn me
r"r 1 ' :ı .,,,, .. l;ırdır • 

Ztb:ı sokağında çoluklu. çoetiklıt ailelerin oturduğu ev1.crin hemen ka1 §tsmda umumi evler vardı. 

lstanbulkonuşuyor! 

Ziba sokağının hali 
içtimai bir faciadır 

Çoluklu çocuklu yüzlerce aile 
ev bırakllamaz 

arasında 

umumi 
lçinizde Ziba sokağının ismini duy

mayan var mıdır bilmem ? Burası bir 
vakitler baştan başa umumi evlerle 
dolu. Beyoğlunun Bayram, Abanoz ve 
Feridiyeden sonra gelen bir umumha
ne mahal~esi idi. 

Fakat son zamanlarda, Ziba sokağın 
daki umumi evlerin hemen hemen hep 
si kapanmış, burada yalnız 2-3 ev kal
mıştı. 

İşte dostum Foto Ali ile beraber, 
bu sokağı dolaşıyorduk. 

Daha evvel, Yeni §ehiri dolaştığı
mız sıralarda bize: 

- Burası tcnhalaşıp rağbetten düş

tükten soç.ra, Ziba sokağının da artık 
hikmeti vücudu kalmadı. Zaten polis 
kontrolü de sıklaştığından burada 
umumi evlerin adedi gün geçtikçe 
azaldı, üçe, hatta ikiye kadar indi, de
mişlerdi. 

Ziba sokağını gezmeğe başladığım 
zaman ilk olarak burada bir berber 
dükkanı iı:leten berberler cemiyeti sa
bık muhasibi mesul Raşit idil ile ko· 

Ya~aıro : Haberci 
~ __ .,... 

.. 

Zib~ sokağından bir görilnüş 

çoluklu, çocuklu a:tcler oturmakta- Artık evlerimizde rahat rahat yatabi-
dır. liyoruz. 

Halbuki, sokağımız, hala, o eski 
zamanların kötü ismini tasıması \'e 

bazı uygunsuz evlerin hıiln bu mahal
le arasında bulunma~ı bizleri çok mü
teessir ediyor. 

Onun için bütün mahallenin gerek 
nahiye müdürüne, gerekse ı::cmtimizin 
zab:ta amirlerine müteşekkir olduğu
nu da size söylemek isterim. 

Ziba sokağının bozuk kaldırımlı yo

3 
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CUMHURIYET'de: 

Harp 
Dcnilcblllr ki Sovyct Rusya ttaıyayn de. 

nizdcn taarruz edecek kuvvette değildir a.. 
ma İtalyan donanmnaı Sovyct Rusyaya hU
cum ednbillr. 

Montrö mu&hcdcnıuncsl Boğazları muha_ 
rlp devletlerin gemilerine kapadığı lçln, ı_ 
talyan donanmmıının d3 Karadenlzc geçmesi 
imklnı yoktur. İtalyanlar, Baltık denlzlnc 
kadar gidemezler. Mc~cr ki Almanya, ken. 
dl sahillerinde ve harp limanlarında ttnlyan 
gomile':"lnl banndrrmağı kabul eder. Bu lak 
dlrde Almanya da, İtalya Ue beraber $ov_ 
yet Rusya.ya kar§ı harbe l)irmlş olur. 

Hullsa, iki devlet arasında hudut olmnmn 
er, donanmaların vazlyetJ, yeni Boğazlar re. 
jiml, Sovyet Rusyanın Akdcnlzdc ve İtalya. 
nın Baltık denizinde deniz Uslerl olmaması 

aradaki bUyUk mcsatclcrln bitaraf dc\•lctıc. 
rin topraklan Uzertnden geçmesi ve iki ln

raf hı.va kuvveUerlnln bu uzun mesafeleri 
aşıp geri dlinebilecek kudrette olmamalan 
gtbl sebcblcr Sovyct Rus;ya ile 1talyn arosın 
da ancak harpsiz bir harp vukuunn imkrın 

verebilir ki bu da slyast nıUnıı.sebeUerln ke. 
sllmeıll.ıin daha şlddeUisldir. Eğer bu lkl 

devlet bu ycnillğl de yaparlarsa harpsiz bir 
harbe §&bit oluruz. Şunu da 11Ave edelim ki 

bu harp, daha ziyade Sovyet Rusyanm ntey_ 
hine otur. ÇUnkü İtalyan donıınm11BI, Sov. 
vet ı.tusyanın Karadcnlzle yaptığı bUtUn tL 

caretl durdurur; yıınl Karadeniz! uzaktan ab 
1uka etmiş olur. Fakat, bu da, Sovyet Rusya 

için öldUrUcU blr darbe t~kll etmez. Onun 
için de tt.nıya yalnız başına Rusya ile harbe 
&'frlgmektcn bir fayda ummaz. Bununla bora 
bor, bunlar makul ve ma.ntlk1 dUşUnceler. 

dlr; bazı kere devletlerin akıllan da fert!~ 
rWd gibi zıvanasından çıkabilir. 

( Ab-idin Daucr 
KURUN' da 

Kemiğe dayanan bıçak 
1918 de insanlık büyük bir ameliyata uğ. 

:ramış, hııritaıar do~mıo. sınırlar sınır. 

Jera, ırklar Irklara yamanmt§, lstlklAller ka.. 

2Wlılmış, IııtikltLller kaybedilml§tl. Fakat 
dUnya.nın hAld ateşi inmediğine bakılırsa, bu 

nmellyatta bozuk tara! var demektir .. Kuv_ 
\•ellerde mi denklik yok? Devlet manzumele 
rint kuracak diploma.si mimarları mı yetlş
mJyor? SUrUp l)iden muharebeler, silll.hlanma 
lar mı arzın yarB.BllU 4\~ tulınıyacnk bir 
hale koydu, bilmem. Fakat apaçık glirUlen 
r;ıey, "mukadderat,, yularınm biç khıuıenln e_ 
llnde olmadığıdır. 

Ama, artık bıçak kemiğe dayandı galiba. 
DUnc kadar •'aman, biz aebeb olmıyalım! ... ., 
"dQşmanı ezeriz ama, biz de zedeletılr birin. 
clliğlmizl kaybederiz!., diyenler de §imdi kı_ 
lıçlıınnı yanyanya çekmiş bulunuyorlar: 

Bu kımıldanış belki biraz &eı:U. Fakat ge.. 
ne vaktini bUsbUtUn geçirmiş sayılamaz. Or 
talrğt tutu§turmaklan zevk ntan canavarlar_ 
la, insanlar blriblrlnaen keskin aUngU par_ 

roakbklarile ayrılsın ve amansız ablokalar 
kurulsun. Ve bUtUn bunların y&lnız insanlığı 
kurtarmak gibi yüksek bir WkUsU olsun. El. 

il asırlık emcklerimlzln yarattığı medenl 
yaşayıştan tekrar mağara kovuklarına dUş. 
mek istemiyorsak bundan başka tutulacak 
yol yoktur. 

S. Gczgiıı 
nuştum. Kend'si zaten bizim okuyucu
tnuzmuş. Beni ve Aliyi görür görmez 
tanıdı. M.aamaf ih size şunu da ilave ede

yim: 
lunda yürüye yürüye, küçük Zibanın =====================::!::=== 

- Size buranın dertlerini maalmem 
nuniye anlatayım. diye söze başladı. 
"Buranın en büyük derdi, ismidir, 

diyordu. Evet (Ziba) ismi kaldıkça 

burada evi o!anlar, evlerine kiracı bu· 
lamadıkları gibi satıp e1Jerinden de çı
karamazlar. 

Ziba sokağını işiten bir tek adam 
akıllı aile yoktur ki, buraya kiracı 

olarak gelsin veya ev almağa kalk
sın. Vaziyet böyle olunca, zaten zen
gin insanlar olmayan ev sahipleri, iyi 
kötü, evlerinde bizzat kendileri otur
mak mecburiyetindedirler. 

Yani buradaki bütün insanlar, ma
hallenin yerlileridir. Ve vaziyet böyle 
olu':"'ca. buradaki evlerin yüzde dok
san d'.)kuzunda namuslu, iş güç sahibi 

Bizim mahallenin meshur ismine 
bakıp, gece yarısından sonra lstanbu
lun ta koytu yerlerinden kalkıp kafa-

ları tütsülemiş birçok adam buraya 
gelir ve bir de nara atarlar. Bereket 

mahalli zabıtamız bu vaziyetlere der
hal yetişip, bu münasebetsizleri yaka-

lar. Fakat sokaklarrmızın karanlığı 
ve biçimsizliği yüzünden bu çok güç 
bir iştir. 

Taksim nahiye müdürü buraya sık 
sık gelip kontrol yapması ve Taksim 
merkezi, semt karakolu amir ve me

m:ırlarınm daimi çalışmaları sayesin
de birçok vukuatın önü alınmıştır. 

Mahallemizde inzibat tc~ssüs etmiştir. 

önüne kadar gelmiştik. Burada Bcy-

oğlunda lokantacılık yaptığı zaman
dan tanıdığım bir zatla karşılaştım. 

O da burada oturmak mecburiyetin 
de imiş. Bana, şimdi ismini hatırlaya
madığım dar bir sokağı gösterdi. Sa
bah yağan yağmurlş.r burayı bir sel 
yatağı haline getirmişti. 

- Bakınız, dedi. Yağmurlardan bu
rada adamlar sürüklenir. Şu yolu ya
pıvcrseler ne olur. 

Etrafımıza başkaları :da toplanmış.. 
tı. Bunların içinde 18-19 yaşlarında 
bir c;ocuk vardı. Mahcup mahcup du
rurken. birdenbire SÖ7.C karıştı: 

- Bunlar dert değil. bunlar dert 
değil, asıl dert. §U umumi evlerln bu
radan tamamen kaldınlmasıdrr. Ya-
1..acaksanız onu yazınız. Yoksa sokak
lar, elektrik filan hepsi olur diye ade
ta bizlere çıkıştı. 

Bir saniye sustuktan sonra, biraz 
sakinleşmiş bir tavırla, küçük Ziba 

sokağında, kapısında "genel evi., yazılı 
kırmızı levha taşıyan bir yeri göster-

di. Evin önündeki kaldırıma atılan is
kemlelerde üstlerinde birer kimano, 
çıplak ayaklarında birer terlikle otu
ran kadınları işar~t etti. 

- Mahalle arasında böyle şey olur 
mu, burayı ya baştan ba~a umumi bir 
sokak haline koymalı, yahut da zaten 
kala kala iki iiç taııe kalan umumi cv
l<'ri kaldırıp başka taraflara götiirsün 
kr de, biz de kurtulalım. 

Burada tekrar sustu. Büyük Ziba 
ı:ıokaP,ına ıfofh-u döndii . Oradaki umu· 

mi evle karşı karşıya duran bir evi 
gösterdi. 

- Bakınız, dedi. Şurası umumi ev
dir. Karşısında da çoluklu çocuklu bir 
aile oturuyor. Bu ailenin çocuklarının 
ne terbiye, ne zimniyetle yetişeceğini 
artık siz hesap edin .. 

Genç çocuk yaşının verdiği bir he
yecanla konuşuyordu. 

Daha birçok şeyler anlattı. Fakat o 
kadar çabuk ve hırslı söyliyordu ki 
bunların çoğunu anlayamadım. 

Yalnız alakadar makamların çok 
sık ve ciddi kontrolü sayesinde burada 
hepsi birer serseri yatağı olan 

ve yekünu 18 i bulan kahvelerin birer 
birer tamamen ortadan kaldırıldığı 

ve umumi evlerden çoğunun da kanun 

suz ve nizamsız iş yaptıklarından kn· 
patılıp mühürlendiğini öğrenebildim. 

Arkada§tm Ali ile beraber, bu tali. 

siz sokaktan ayrılırken, umumi evler· 
den birisine yarı sarho~ üç adam giri· 
yordu. 

Umumi evin karş1sındaki kaldırım· 

da ise ikisi erkek üçü kız çocuğu oyna
dıkları oyunu bırakmış, umumi eve 
girenlerin yarı çıplak kadınlar tara
fından karşılanı§larını açık kapıdan 

seyrediyorlardr. 
Arkadaşım dayanamadı: 

- Bu içtimai bir facia, görülmemi~ 

bir şey, diye söylenerek, beni kolum. 

dan çekti, buradan adeta koşarak kaç
tık. 

HABERCt 
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Italya, Jap.onya 
ittifak yapıyor 

ile 

Tokyo 9 (A.A.) - Gazeteler, Roma vesi içinde toplanmaması için hiçbir 
dan alm.ıg oldukları bir haberi neşret- sebep artık mevcut olmayacaktır. 
mektedirler. Bu hater de, İtalyanın Soyyellerin konferans davetine 
Japonya ile Almanya arasında müna- verd ı kleri cevap 
kit komünizm aleyhtarlığı misa.kına Mr.skova 8 (AA.) - Sovyet hUku-
i~tira.ke karar vermi~ olduğu bildiril- meti, Fransız ve İngiliz hUkumetleri-
mektedir. nin 6 eylQlde tevdi ettikleri Akdeniz 

Sovyellerin ltalyaya ikinci konferansına davet notasına apğld~ 
notası ki cevabı vermiştir: 

Moskova 8 (A.A.) - Tas ajansı bil· "Sovyet'er birliği hUk\ımeti, bazı 
diriyor: harp gemileri ve en ba§ta ltalyan ge-

Sovyet hUkfımeti, notasına Italya milerl tarafından muhtelif mllli bay
tarafından verilen cevabı gayri kflfi raklar altında seyrisefer eden ticaret 
bulduğunun ve bUtün ittihamlarını gemil ::: rine kar§ı yapılan tecavUzlerin 
olduğu gibi muhafaza ettiğinin !tal- tama mile taha mmül edilmez bir key
ya. hükumetine tebliğe Romadaki bü- fiyet olarak tanınması lazım geldıği 
yük elçisini memur etmiştir. ve bu tecavüzlerin beynelmilel hukuk 

Notada ne'.er var ? kaidAlerile insanlık esas prem:iplerinin 
Londra, 9 - Dlln Sovyet maslahat- en iptidai normları ile tezat halinde 

gilza.n tarafından Romada İtalyan buiunduğu f.kr!nded:r. Açık den:z yol 
Hariciye nazır;na tevdi edilen notada larında sulhperver devletlerin gemilc
İtalyan cevabt notasının mucibi mem· rine karşı yapılan bu tecavüz bareket
nuniyet olmadığına işaretle Akder.izde ler inin doğrudan doğruya Avrupa em
Sovyet gemilerin:n batırılmasından niyc~ine umami sulha tehditler yarat
İtalyanın mesul tutulduğu hususundı:ı mnkat o!cluğu muha!<kaktır. Bu sebep 
ısrar ve eski ithamları tekrar etmf'k- ten dolayı Sovyetler birliği hükumeti, 
tedir. açık deniz yollarında scyriEeferin sulh 

Roma siyast mahafili bu notanın temellerinden birini teekil eden emni
cevapsız bırakılacağını, çünkü hiçbir yetine matuf tedbirleri müzakere için 
yeni unsuru ihtiva etmediğini bildir- Fransız "e İngiliz hükumetlerinin te-
mektedirler. şebbüsü ile 10 eylülde toplantıya da-

Sovyet Rusya sefirini vet edilen konferansa iştirake hazır-

k k 
dır. 

çe ece mi ? 
Bu ktınferansa. Akdeniz havzuı ile 

Londra. 9 - İtalya ıon Sovyet nota- doğrudan doğruya allkadar devlelle-
ım& cevap vermezse Sovyet Rusyanın · l 
ıefirinl geri çağırması muhtemeldir. rın hıtirak etmesi 1 zım geldiğini na,.. 

zarı dikkate alan Sovyetler birllll hU
:M011kovadan gelen haberler Sovyet metl, İngiliz ve Fransız hUkmetlerln
RU8yarun azimkAr bir vaziyet almağa 
kuar verdiğini gösteriyor. den, Akdeniz konferansı mUteıebbl&

leri sıfatlle, bu konferansa, bir Akde-
Alman cevabı menfi niz devleti olmadığı malf1m olan Al-

Nuremberg, 9 (A.A.) - Havas ajan manyanın da davet edllmio bulunma.-
eı muhabir;nden: sının sebeplerini kendhıine izah etıne-
Almanyanın Nyon içtimama daveti lerlni talep eder. 

muta.zammın notaya verdiği cevap, Aynı zamanda Sovyetler birliği 
alin gönderilmi3tir. Bu cevap, ademi hükflmetl, 10 eylfll konferanaına t. 
müdahale komitesine gönderilmiştir. panya cumhuriyeti hUkftmetinln de 

Alman malftmata göre, bu cevap, şimdiden davet edilmesi Jbım geldiği 
bir takrm ihtlrazt kayıtlar ve itirazla- mUtaleasındadır. Zira, lspanya bir Ak

n ihtiva etmekte olup bunların heye- deniz devletidir ve fazla olarak da 
ti mecmuuı redde muadildir. ispanya cumhuriyetinin menfaatleri, 

ltalyan cevabı da menfi korsan harp gemilerinin tecavüzkar 
Mlllno 8 (A.A.) - Popolo d'İtalla hareketleri ile bilhassa ciddi bir eıuret 

gazetesi, bUyük harflerle, İtalyanın te ihlal edilmiş bulunmaktadır.,. 
Sovyet notası dolayısile Akdeniz kon- Yugoslavyanın cevabı 
f ~ransına iıtırak etmiyeceğinl bildir- Belgrat, 8 ( A.A.) Resmen bildirildi. 
mektedir. ğinc göre Yugoslavya hükumeti, Nyon 

ransından bahseden "HUmanite,, ıaıe. 
tcsi diyor ki : 

••Eğer Fransa ve İngiltere azimle 
hareket edecek olurlarsa Almanya ve 

İtalyanın her halde akıllan baılarına 
gelecektir. Cenevre toplantısının arife-

sinde Londl'ada milcahalc komitesine 

blr zcyl yaratılmak isteniliyor. lıte her 

türlU sureti halli reddedecek olan bir 
takım eksperlerin mUnakaıalarına bı

rakılmak yolu tutulmuıtur. Sovyetler 

birliğinin teıcbbüsU ise toplanıp kor • 
sanları ve mütearrızlara bir paravanı 

teşkil edecek olan konferansa mAni ol 
maya yarayaacktrr. 

Ademi müdahale içtimnı 
tehir edildi 

Londra, 8 (A.A.) - ''Press Associa

tion,, un öğrendiğine göre, ademi mü 

dahale tali komitesinin önümüzdeki cu 

ma günü yapılacak toplantısı tehir o. 
lunmuıtur. 

ispanya Hariciye Nazırı Pariste 
Paris, 8 A.A.) - İspanya Hariciye 

nazırı Negrin tayyare ile Valansiyadan 
buraya gelmiştir • 

Paris, 9 A.A.) - Ncgrin - Delbos 

mUIAkatının sonunda Paristeki İspanya 

sefareti, Ncgrin görüşmüş olduğu Fran 

sız ricaline İspanyol noktai nazarını 

bildirmiı oldufunu ıuetclerc tebliğ et 
mittir • 

Bu noktai nazara gCSrc Akdcnizin cm 
niyeti mcıelcsinin tetkiki hiç bir vesile 
ve bahane ile Milletler Cemiyetinin aa. 
lahiyettar org:ınla~ının elinden alına
maz. Aksi takdirde Milletler Cemiyeti. 
nin nUf uıuna ve manevt otoritcslnc bir 
darbe in.dirilmiı olur • 

Tlno Rossl Hollvuda 
gidiyor 

Holivut, Avrupadan ve bilhassa Fran 
ıadan en bUyUk ıincma artistlerini çek· 

mektc devam ediyor. Bu defa lda, mc§
hur Konikalı ıarkrcı Tino Rosainin de 

Holivuda gitmek Uzcre olduğu haber 
verilmektedir. Rosı;i Holivut şirketlerin 
den biriyle çok elverişli bir konturat 

i°'zalamıştrr. Bu konturat mucibince, 
her gün radyoda ;arkı söyliyccck ve 
senede iki film çevirecektir. 

Mevlidi Nebevi 
Almanya ve İtalya gelmese de Al:d:n;z konferc:nsına i§tiraki kabul ey !stanbulda ameliyat neticesinde ölen 

konferanı toplanacak lcdiğini Fransa ve tn,ilterc elçilerine kıymetli babamız Ankara Şark Pazan 
bı'ldiımı'ctı'r tahiplcrindcn Evcrckli Bay ABDUL. 

Londra 8 (A.A.) - Royter bildiri- :ır • 
yor: Salahiyettar mahafil Yugoslavyanın LAH KÖKÇÜNÜN ruhuna ithaf 

Almanyanın ve belki de İtalyanın ' cevabı vermeden evvel Balkan Antantı olunmak üzere 12 Eyliil pazar günü öğ_ 
cevaplarında Akdenizdeki koıııanhk ve KüçUk Antant müttefikleri ile isti _ le namazım müteakip BEYAZIT camii 
meselesinin ademi mUdahale komi~!- şarcde bulunmuı oldu~unu ilıtve eyle ıcrifindc Mevlidi Nebc\•t kıraat oluna _ 

lzı ;ı:, ldl ğ. h k rncktedir · cağından akraba ve dostlarının ve kcn 
ne arzı 1 m geldi6ini bi rece ı a - Almanya ve ltalyanm akıllan 
kında bazı emareler mevcuttur. Eğer cısını seven ve tanıyanların teşrifleri 
bu hattı hareket konferans& iştirak- baş1nrma nasıl gelebilir ? rica olunur. Caymvaldcsi Kı.r;ı 

~~~~~f~~~l~~hİ~~P~a~riis,i8~(iA~·~A~.)~~A~k~.die~niiz~kio~n~f~e~-~~~~~~~~A~n~c~~~P~cr~ili~a~n~ 
konferansı toplamak hakkındaki ka- ı •w MM *'- 8RllWW!E&G1WbtW* Wi' ~ 

11 eylül cumartHİ matin:lerinden :tibaren ı rarmm değiomeslnin katiyen imktını 

yoktur. Fransa ve İngiltere, korsanlık S A K A R Y A Sineması 
meselesinin ademi mUdahalc işinden ta 
mamlle ayn bir mesele o!duğuna kani 
dfrler. Bu iki meseleyi birbirine karı.o 
tırmalr: vak:t zayi etmekten başka 

bir ,eye yaramayacaktır. Eğer Alman 

Mevsimi, en güzel inaani bir hiasin ifadeai olan 

GCJNAH ÇOCUGU 
filmile açacaktır. 

ya ve İtalya, bu konferansa i§tirak e~ 1 OYNIYANLAR: 
memeye karar verirlerse, konferansın , FRANÇOlSE ROSA Y - FELJ.f OUDART - HELLA MULLER 
Cenevrede Mil'.etler Cemiyeti çerge-,•••• 1l~veten: En ıon çıkan PARAMOUNT dünya haberleri •••i 

Bu AKŞAM 
BUtiln lstanbul halkı 

- • .. .. •• : f -1." - - • t ~ ~ • ~ , • ' • 

SARAY Sinemasının 
Yeni 1937 - 1938 ıinema mevsim; münasebetiyle verilecek GALA MÜSAMERESiNE ittirak edecektir. 

IUr prof'ram: CASUS AŞKI (fnnaızca tözlü) 

Altın sesli: GITTA ALPAR - Koır.e~; Frcnıczden: JULES BERRY ~i!>i iki büyük yaldız wafmdan 
~ah.ne bir ıurette tema.il adilen ve emsalsiz bir lüks ve ihtiıam içinde cereyan eden MUSIKt 

AŞK ve CASUSLUK fi!mi. ' 

ilaveten · BH~ük Trakya manevraları 
'H PARAMOUNT JURNAL cfünya havadiılm 

Bu ak§am için yerlerinizi evvelden temin edin.iz. Te~cfon: 416Y 

Japon tayyareJe~!ri 
Hani hani sivilleri ve mültecıl 

bombardıman ediyor ııaber"e:· 
Hoqkonı. 9 (A,A,> - Honrkonr banka.. bardrman edilmiş o'duğuıııJOO ıtiti '{J. 

!arına dolar ve c:ubulc o!aralı srıo milyon do_ mcktcdir. 300 kiş' ölrnÜ!• 4 

lar kıymet.nde ram~ tevdi edUmlşUr. l t .11,,irl H ta anmı~ ır. a 1 ... :ı 
emen hemtn tamameın Çin bUkQmettm:ıen • • . cağıll dol•) 

tevdi •dilmlı olan bu rnUhlm mebltt bllhu Japon malıyesın n o çın ııarbl ııı ıı. 
ı .. Canton ve Hanlcovdan göndertımııtır. Tokyo 8 ( \,A,l - DiY~iı 01utıs'rn~ı:ıtt• 

Harp vazlyuti ıile ihUyar edilecek masa ıtll ,r ııuıc.ıı "' 
çUncti bUtçe kanunu ıayill~ tıo)<tı\ ıl 

Honc:kong, 8 (A.A.) - Japonların lktıaadJ teşkilatı barp ı.aune tıSb~eıı ş 
cenubi Çindcki İfgallcrinin ıon merha- kontrol etmek se.l&hiyetıertnltJkttn !()Ilr~ 
lcsin:n Hainan adaamı karıı yapaeakla- kanun llylhR1ın1 kabul •dt ıcurıı• de~ 

f •)<alA e n bahri bir ıcfcr tcıkil cdeccfi tahmin günden ibaret olan e' 
1 k d F·ı k' ç· 1.1 . ne nihayet vermiştir. JapOll 

o unma taı ır. ı va ı, m ı crın yan S • oda 
rcımt haberlerinde Hıinan Bofazında ovyet su ar~ın . si a.rP gtreı. 
üç Japon harp gcrr.iıinin görillmilı ve Londr 8 <~aJf _g Bir J•Poıı b Gellll ıc~! 
b

. • . . rıııtftlr· rıt',.. 
r Çin tayyareııinin, Fransıı suları ha· .ı Sovyet kıı.ra ıclarına gt t ıul• ~ 

riclnde Kvangthovın yakınında diğer tanı Japon batıkçııu.nı so~;ııı so\"<1et,e-
altı Japon harp gemisini görmüş oldu- balık avlamaktan menetrnek)foskovad&ll~J-
ğu b!yan edilmektedir. larına glrdtgını söyleml§t.lri,ıntn tıafltll ~ 

len haberler ıu Japon gem ıdu!U ytrd' r!l-
Japonların bir tarruzu ,ı.ı :r.ıalinc bi- tatlar takip ettiğini ve tutu ıurıılladılııı' 

nııcn adan:n garnizonu süratlc takviye bir Japon bal ıkçı ıeı11lsl bU 
edilmiştir. dirmektedlrler. ıniyetlrıe 

Zavallı Çinliler! Çinin Milletler Ce aJ1 
Ş;:1ghay, 8 (A.A. )- Central Ncvs mUracaat:eıertnde·~tılo 

ajansı , Şanghaydan gelen ve mülteciler- Burun ıeten Fr&rlauı gaı;e e· çın ııuıc Jık'.., 
dan \'erilen bir babe~ gör ceınJY'tl 

le do:u olan bir trenin Sourıkin istasyo- bugUnkU lhtı!Mın ba111 ıçın weınııt.1r 
nunda Japon ıayyarclo<i torahndan bom m• mUmaat •im•~• • .,.., t O 

Korsanların faali,Y..~~ 
Akdeniz konferansı hazırrlıkları yapıl&- •ına ml'nııup kuvvetli bir geıniıetl ~'Y 

dursun Akdenlzde ve Adalar denizinde kor. ela.sına gelmi§tlr. tngUlz h&~r: )-ar& 
tan taııtclbahirlerin faaliyet! devam ediyor.. adanm civarında alı§ mane . i 
Dün bir tngll1z petrol gemisinin korsan tah_ lı.rdır. rl1jlef .rıf 
telbahirlerden biri tarafından çevrlldiğlnl, Iade edilen JngiliZ sıe tııJlllıı'-' 
sonra İsltendertyeye gitmekte olduğunu öt- Londra 8 (.t.,A., ı -Henıil~~eyUdeıı eJÇ~t;ı-
renlnce yoluna devam etnıeslne mUea.ade et. olan tııpıt,renln tııpanY• bıııda.'1 ~~,.ıı' 
tlflnl yazmıotık. DUn bunlardan ba§ka kor_ Balamanka hUk(lmeU taraf c-ıı(,lf ~ 
eanlık Mdleelert de oımu~tur. muzda mUıadere edllml§ ol~kl ı11ıfl11 ıJJ' 

Bir şayia Caıteı ve Molton naınındald 1<ı1acııııı" 
Cebe!Uttank 8 (A,A,) - Bir tnıtl~ vapu- llye gemisinin aerbeSt btr• 1 

rlle iki tııpanyol vapurunun geçen ıece bir draya blldlrmlşUr. 
01

uer10 
tecavUze manız kalmı, olduklarma dair or_ AmerlkaD tic. aret ge ~ 
tada bir oayl& dolqrr.akt&drr. kaz 'fl':.r, 

B ğ d 'I 8 t J rJIO• ~· o az a çevrı en ovye . gemisi vaıınzton, 9 CA,A,ı - Aıne eınneı'~ 
Boğaz d!§ında meçhftl blr denizaltı gemisi daire.al, Akdentzde sefer yapan !ıe J.1' _ .. 

Sovyet bandıralı Ziryanln isimli gemiyi ka.. 11 vukubulan taarruıl:ır dolaYI ııııl~ 
ra sularımıza yaklll.§mak üzere iken çevlrmlo ticaret gemllerinl mUteyat<ld•rtYe dJI ııtf' 
ve vapunın kaptanı sorgu~ çekUmlJUr. Va.. davet etaıııttr. Bu IJltar, bşlı radYo 11~,J 
pur kaptanı bu hldiaeyl Boğazdan girer gtı·- Hidrografi bUrosunun hergOnt,a.a11e )"~ti' 
mez al!kadar makamlara haber vermlıUr. retmekte olduf\1 bUlten vası .-.Y1'"';; "' 
Son felaketzedeler şehrimizde br. Bu büro, Jıava ıartıarı• 1 r1 .,etff> 
Sovyet bandıralı Blagoyet ıemlsl kaptanı mevcudiyeti... UA. gibi Jıatıer e ~~ 
lanndan olarak Yunan ııularmda torplllenen &ifeslni ifa etmektedir. bU lb~ ,.ı:~ 
Sovyet bandıralı Blagayet gemisi kaptanı Hariciye nezareti erkAn

1
• bf(fdt11 il'' 

ve mUrettebalı bugün bir Franıız vapurUe mıtln alyuetınde 11erungf te ıııı e~~ ıY 
§ehrlmlze getlrtlmlılerdlr. gelmlf oldufu ınaııumı t~ ı~~ 

Buradan Sovyet Rusyay& &1dtcek olaıı to bulundufunu ve bu ~y~ ınaı<t" t --~ 
felaketzedeler h!diseyt §Öyle mlatmaktadır. runlarmm ablokasını ıannn~ ıııattıU• ,.'~ 
!ar: nu beyan etmektedirler. ff~raııı 11-" t <f' 
"- Hiçbir bayrak ta:ımayan denizaltı feransıııd& tWyan, SO'VYtt uııll t.P\I ııf' 

remlsl o sabah aaat 6 d& görllndU. Biz onwı 1 mUtalea beyanmdan ınıUıı• t: cı!d~6tı? 
tipinden derhal bir ttaıyan deniqltai oldU- ıtyetl dikkatle takip etın~ ett.Jll 
ğ1lnu anladık. Bize hiçbir ıey yokmuı gibi yan ve tehllkelf diye tav 
yakla,tı ve takriben 200 metreden ilk tor_ ceraitln• telmih etını,ur. . rle~ 

·ste pili attr. Kaptanımızm yaptıft bJr manevra d ne 1 
ııe bundan kurtutduk. Kendi aralann a ! ~ 

Bundan ııonra denizaltı gemıı: ıUraUal yapsınlar rlJI ~ d~ 
• ,A.8!18 dt 

arttırarak bordamıza. kadar geldi. Gemitıl.n Salamanka, 8 (A,A.) - ııaJ11Uerll' 1ııt f' 
durması ve hamule klğıttarını kendilerine ?ıarp gemi.al, Centabrik fi• 11ar~ ": 
te:ıllm etmek için iı,aret verdi Bu emre itaat beş hUJrometçl harp ~ertıf5f t,ad. I' il'~ 
C!'tmek Uzer• den~e bir aıı.ndal indirdik. Ve muştur. HUkOmetçl "Litıer' dÖ~ ı•rııl 
~em! mUrettcbatından birkaç k~f beyaz bay bim rahneler alarak diğer oıınıııtııf" 
r!lk ~ekmiş olan e&ndalla denıuı.ıtı cemiıln• ilkte geri çekilmeye mecbur atı•Y'' 
doğru yollandılar. Fakat tam bu ııırada d... Astler:n murnudYI H"' 
nlzaltı gemlııl bize karşı top ateıl açtı. ı ""' 

Telsiz memuru atılan mermilerden yarala- kadar yaıı .,.,,ti· 
urak vazJfeal bq;ınd& öldü. Bundan ba§ka Partı 8 (A,A,) - a.ncl> .. rı ~ 
diğer bir gemici de te~ef oJdu. Uğ ediyor: tı.,art0ıo~ Denizaltı gemlal, top ateıinl müteakip L tapanyol hUkOmetçUerfnlD >tl~f ol~ 
kinci bir torpil daha attı. Hareketaı. btr va. mrş olan •'C • .. denızaıtıs~~ fl''."".ıetl ~ 
zlyette dunnakta olan geminin omurguıtıa JUDd&ld bir Frıuıaıs um-;, ,.,.~ ıt"'..ıı 
isabet eden torpil, §lddeUI bir surette paUL tunu haber veren bası eeıı• 1~ oıd~ 
dr ve gemi atıratıe batmağa ~ladı. vock t.anıUldeki tngUIZ torP eı:ııJ 

Bunun üzerine cankurtaran ısandallerma etml§ olan denizaltının bU ı ıf 
aUıyıı.n mUrettebat vaka rne.halllod.en uze.k_ !çata ~aiıımaktad.ırlar. d{r ,tıııe~ 
!Afarak, hllll bir adaya ıısındtlar. BllUıare Bu haberin laymeUnl tak ~ , ~ı.P 
Yunan balık~ı gemllerl tJralmdan Slroa ada.. tn31ıı.ı cemlılnln 31 a#U'~ l'~~--
ama ,;ötUrUldUler . ., uğramıı oldufunu, lıpaıı~~ 
Sovyet gemileri J{araden:ze gustoııtant>ert verdon ııııı ısıi~i 

d.. .. l nu hatırlatmak ka.tidir. .,. gt f 
onuyor ar l{orsanların ıtnlY'" 1oetlte 

Ak<1ınlıdtk1 ııon J<or11nlık V&kal.an U&erl- eJJ p 

ne rerı dtsamık emrini aıaıı Sovyet vapurtan olduğunda he~ ! ~· 
birer blrer Botudaıı reçtp K&radını. sit. miiltefılc dll ~ ~ 
rı: •te bql&mJ111&rdır. Fran,ıs guıteıerlndell ~; ı~ sc:;;. 

Akdenlze çıkMak lken Çuakk&ledeıı r•. ki : "Akdcnlzde bazı vapur s d,ıt fPl .Al 

rl dönen birkaç Sc>vyet gemill dt limanımı.. altı gomllerlnln batırdıtdaı'~uOdul" t ft~d' 
d& beklemektedirler. Rusyanm elinde dcl!lter ~ ~-e tıll ~· 

Torpillenmeden kurlulın yor. Bunu biz de kabul ed ııs ~Jll'tl'~ 
lnglllz gemlıl nm ltalyay& verdiği ııotlJl tl Ç' ıı•~~~ 

'J'luıus ı (A,4,) _ lnıUla llMD&bUtıdft sustaki acele na.zarı di~~ıı r•#tf' ,,,. 
ı•l•n b&btrltn nuaraıı Ak&tıılade bir tor.. Sovyetıer Akdeniz kon.fe flJf' ,,.,-

bırakmak lltuelerdi tıa11C• ~/P~ <' 
pllleıımet:ı.n kurtulmUf oJır.ıı ~ pttrol ı• edemfllllerdl. ..ntU' ... ,,,; j. 
mlstnııı mUretteb&tı, JAJoulet~ bu kabil ııs 1P" >' ""'~"' 
btd!N hakkında bir ~ııa ~ı. tıuıua. Sovyet Ruıye. ltalY.a?I azı' Y.:.ıtf ,., 

aklıııda.ıı l'llÇtn ,eyleri. 'Y tf ~.# ti 
m&m.Iflardıt. Çanakkale açıktarınd• t!JCC"6~ ~ l-

Bu UııwuJa iki &11a kalmq oll# pmlde taıyan tahttlbahlrterl.nlıl ı4 ("" ~ 
tir &'Ona han.r ~ktu. DUD Trt,...t.,. ban. lemlfUr. Biz hatta dalı• il~ ,. 
ket etmlfUr. telb&hlrler4en ~ki.mi ,4fl::;~ 
Jnglllz ffloıu Tqoz ctvannda tatyaıı 0ıeıı1ıa1tı 1eıısJJerf 

.\Un& 8 - :tnrtJterenJıı 4kdeniı donuma. ~ 
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- Aşk ve macera 
~---------_-2_3 ___ N_1_k_ıe-=d-en_:_(::-:V-:-:a=----;;:N:-;--::O;--;):---
"itıı, On:ı • 
tlbı, --, ışkcnceye uğratılan bir veriyordu. İzdivaçları esnasında bizzat 
"'tc~akıyordu. Nermin, masanın o da bir talepte bulunmuş değildi. 

tı lllJ§tı. Başını avuçları içine Bu zihni peri.:anlık esnasında, o-
Ok~;ıdı ~U§tU elini uzattı. Onun dasın.daki lükaün naaıl farkına vaıabl-

' fytrll1i' ta Ur bir sesle: lirdi? Şimdi işte bakıyordu: Ne siislü, 
' c' nciğiın, evlldım ... - dedi. • ne mükemmel bir odaydı bu! Onu satın 

ot:ld:: "'cscriya, sevkitabiilerinin e- almak i~in işte bu kadar mauafa gir-
~r ~ b~ ııevkitabii, onları vahıi mişlerdi. 

~ııı i ~lıne çevirir. Karde imin Dımağında bir boşluk ha11l oldu. 
• •L Çı.n teh~ikeli olabilirdi. Celil Yer.de serili duran muhteşem ayr 

""t b' 
t d~ d r adamda, insanlara karşı dcriai üzerine yıkıldı ve ayni zamanda 

t ~ h
0
bhiUr. Zira insanlar onu bir çığlık kopardı: 

ıe rcs· lar. 
0 

ıyle artık kendilerind1:n - Ah, anneciğim... DUşünmeöi: 
lir, 1" rrıcrntcket uğruna bu hale Benim bir kalbim olabileceğini bile dü-
r ~ıc.l.ı akat birçokları onu ucLJbe şünmcdl. ...• 
'\at r. liele kndmlar on.dan kcr 

btıt . onun <Üt gönlü vadır. 
~tktiYetc karşı nefret bc-s!lyen, 
~ak ten korkuı bir adam ola· 

"' . ~ 
!\~~ &cv~·ıırk hislerir. kaynaıtrfı 
"'rıı:ı 1

• 

~! oıa~evıutara dalıyordu. He·.üz 
;ı•l~rı Ncrrnin bu kadar k:m,ık 
dı. v lta"rı~·amıyordu. Baıını 

'll ~ ~deta hiddetle: 
lltaaa k 

'rt Ilı almak hususundaki Jid-
\ırrııa: !'ağrrıen, beni çiftlikten u
ll ıydınu:. 

~- ll:ııı 
~i'ttı b· Çok tecrübe ettim. Likin 
~ı-... ılırıerrıck kimsesizlik gi'.>i 
·~·ııa ' 

ıııa.,1 • bana kar;t koydun11z. 
;ı lıt~p ettiniz .... Esasen sizi bu

la~hrınak da bir hal çaresi 

Ct~;ı Cclaı, beni müthiJ tehdit!crle 

~,~ı ,5 li~ırı size, hem kendine lcı· 
tt: ··a~luyordu. Di!er taraftan 
?., d" ır Ucubenin kansı olur mu· 
' tıırı 'Ye bir teklifte bulunmak 

oı:rı alacağı işlerden değildi .... 
ııı:' ta~ındım işte bu hal çarl'si
~~ Sıze iımimi verecektim, 
l~ ~ <>larak alacaktım. Si
•ı. : •. namusla himaye edecek 

•• ~~ hayatınu 1.asredecektim. 
. ııı soktuğum vahim vaziye-
< L, ~· • 

lllt ~ 1rrıı de vahim vaziyete eo-
ıt t\>i Ödeme.de bulunmu,ı olu-

iıı~ b~nda ulvi bir ıey de 
~ 't b· ' :Sır takım tel!klciler 

~ tibirl · • b ~ t• erını ogaılıyan erkek 
•tlığ 

ıı.. l tost ın inaanlara neler y.ıptı-
"'lı, t~t ermek istiyordum. 

' OQaYt derin bir sükut kap-

~ 
tıı ~~ l'a..,aı yava , gözlerini tildi· 

~~ rnıaklariyle, saçlannı dü· 

l~ ·~~deliycırek yağa kalktı. 
~ t~ fitcnınek daha iyi oldu. 

< ,ı il dü u . . 
t.~"'t ncelerıniz:ı anladım .... 
" anın ~lbıık anızın manası da or!a~•a 

1

1 o t 1 ben benden ka,ıırr.ııın 
~~~tıı. ~nlar bir türlil kavrıya-
<1lU b 

~tr}!ıru eıı:dı • 
-~ \it • 6 • 
~I Çt~cb~ıını bizi yanyana görerek 
~. d'ı· ı lr di. 
~ l>ıcn b' 

1 ~ğıı . ır hali vardı. 
. t berı' temini ileri götürdii: 
~1~lt b ·~lhndi &ize, aiır vuifeniz 

ı- ~ ad•n b 1 ~l:cı.ı~11ll... ını u unuyorum .... 

' ıı; iti ı. ra2 etti. 
'l•»ı . 
cı~ r, ha . 

ııtı.ı Yır .... Asl&.... Benım 

b~ ılut i~in asla piJman :llma· 

t~ 'lıJ 
I> tıc ita~t v~rme!i. Mavi 
~ trcd 

baıo: en dı arıyı, kı§:n ıılııli 
t ·h K~ · ~ •• h •• Qnunusanı 'tyın-

t'•. 'ltı • 
l h\cv :Ycnı sene, 5iftliğe ancak 
't%t ı1.t1nr tetirmi ti. 
~ '~th l'I Sıkı tun, harap, koca"iının 
'" ı. l!a ~ , 1 .ıtdtt sı .d6nüyor, aya~ arı 
~ ( • ~C11 k w • • 
t it, , e arar vcrecegınııı 
td "c .... <ıında değildi. 
f "trf tı 1tdi. 13 çıktı. Yukarı katta, O· 

c41"~ u evdeki vaziyetin!n ne 
\ ltrıu l:endi do kestirenılyor 
~! A.~•tı 

~, ttı }ıl>'Otd:~~bbi .... ~ ~iv~ l;h iç.in 
t ~ ?ıtd· Ben 'kımım. Aıl: 
"~ ır? n 1 ~ntııı u bir kadın mwım? 

~tlı~or? ~ltn.sııl<Jan ağlamam r.;ı 
"a l okaa manasıı ve ldStil 

'il ·l)ııı e"le . 
) "lı • • l{f nrnı metrfık bır 1ev-
• ~ Er t\t~lrn ben ( N l'vi m b~~? .. 

tlt 1 l'ltı ~k re 'ilıülüyütdu. 
t 'hıt k :Yo1Jarrnm hang1şln-

t; Cııa, ıtrııı fleticeye v11nyor<lu: 

~ttclt l4~·r1nda aşk olmadıfınr 1 
htt Çİfii ıp ol:nuştu. bdlvac o- [ 

ktc yaşamak hakkını 

. 
Rü~tü bey, §İmdi her gün munta

·ıı.mar,. yemek saatlerinde sofra başın
da ha:m bulunuyordu. Malfıl knrrleşi

n:n kabusu üzerinden silinmi gibiydi. 
." 1manının bUyl.ik bir kısmım o betbaht 
la r eirmeııi lazım gelmiyordu. 

Şimdi 11ofraya gelmlycn Nermir.di. 
Üç gündenberi, yem•l!ini odasında yi

yordu. Bunun iı:in <le baş ağrısını baha
ne gösteriyordu. 

Rüştü bey. bu hastalık bahanes1ni 
kabul etmi~ti. Hiç bir ~eyden 1.iphelcn 
memiı gibi durmuştu. Hakikatte ise, 
uzaktan uzağa, genç kızın haleti ruhi
yesini tetkikle me~2uldü. Nasıl yapıp 
da ıt0n muhavereleri ona unutturabilir
di? Nuıl yapıp da müşterek hayatla
rını eski tabiiliğin de tesis ettirmeliydi? 

Yalnız sabah akşam haber g8nde
riyor, Nerminin aıhhatine dair haber eo 

ruyor, mahlmat alıyor<lu. O mevı:mdc 
çiftlikte çiçek bulunmadığı için, çiçek 

göndererek gön1ilnü alamadığına tees
süf ediyordu. 

Bu inzivayı, bu çekik hayatı ilk tesiı 
eden kendisiydi. Böyle münzevi yaşıyor 
diye Nermini pek fazla tenkide hakkr 
yoktu. 

O sabah, genç kız, yazı odasına gir-
di. RüştU ,Qnu eşikte görünce pek 

sevindi. Fakat dikkatle bakınca, sevinci 

geçti. Zira, kız, fevkalade dikkati cel
bedecek derecede soluk benizliydi. Göz
lerinin altı çürilmüştU. Dudakları u. 
çuktu. 

- Nerminciğim 1 Nen var? Pek hal
si.ı görünüyorsun? Odanda krıpalı kalı· 
yo:-sun. Hiç hava aldığın yok. Ondan 
olacak. 

Kız, kısaca cevap verdi: 
- Artık ben orada yaşıyıımıyacağım. 

Erkek bir koltuk göate;di. Bu kol· 

tuk, kızın geçen gün oturduğu kol· 
tuktu. Lakin Nermin bu dostça i~ueti 
farl:etmemiJ görüıı:Jü . Çiftliğe ilk gel

diği gün İli§tiği yere, kapının yanında· 
ki mütevazı iskemleye oturdu. 

Başı eğikti. Gizleri yerdeydi. İlk 
ziyareti esnasında Ri.i§tü onu evinde 

nlıkoymak istemediği zaman hangi ha· 
Jeti ruhiye içinde ise, gene öyleydi. sa, 
ki kocasının evinde, kendi evinde ol
duğunu unutmuştu. 

Erkek. sesini mümkün okluğu dere-
cede tatlılaıtırmağa çalışarak: 

- Ne var, Nermin? - diye sordu. 
Kadın, iri gözlerini kaldırdı. 

- Çiftl'kte kalmak istemiyorum! 
• diye zavallı bir sesle mırıldandı. 

Rüştü, yerinden eıçradı: 
- Nelı:r söv lUyorsun, Nermin? 
Kadın ısrarla: 

- Gitmek İ6tiyorum. 
- Nereye? 

- Her nereye olurs ı. u.raga ... 
Bu çiftlikten uzağa ... Şimcli art k hava· 

tın manasını öğrend:m . Artık hayatın 

müşkiı"'ılerinden korkmıyorum. 
- Canım, Nermin ... Ne oluyonu

nu~ ..... Siz! ınhyamıyorum, dcğrusu 

( Dcııqm ı vcır) 

bugün 
-----=--""""~=oı .... -.. ....... ..-. ___ 

1 ce 
• ns n 

l\f anesız bir ihtiras uğrunn 
nehirde boğduruldu 

Yeniçeı iter mükafat 
için hagatlaı ını feda 

ed/goı lardı 
1~78 yılı 9 eyJOl gUnU, 3~9 sene evvel bu 

gUn trnnda büJUk muharebeler yaparak ırı.. 
'l!blyetlcr kazanan ordu, muharebe meyda... 

nından kaco.nları da takip ederek mağlOp 

etUği vakit beltlenmlyen bir haber geldi. 

GUrcU hükümdar ıUIAlesinden Aleksandre 
Lcnnn Osmanlı sancak beyi ıııfaUle Kafkasya 

nın §lmo.J tınrkındaki Şeld kalesini zaptet. 
mıuu. 

Ordu kunuındant Mustafa paşa bu hıberl 

alır almaz ~rhal hazırlıklar yapılmasını 
f;mretU. Za.p~cdilen yerE' gidilecekti. 

Fakııt yeniçeriler bu uzun harplerdt'n bık. 
ml§lıı.rdı. Gizli bir kaynavma başladı. Harbe 

devam etmek lstemiyenler ZU!kndriye Beyler 

beyini k endilerine rclıı intihap ederek geri 
dônmek istediler. 

Fakat, bu arzulan, reis tntıh p edilmek 

fııtlycn beyiJı teklifi kabul etmcmrsl yOzUn. 

den tatmin edilemedi ve ordu hareket etti .. 

l{anak nohri mülhit ıurette 'kabarmıetı. 

Askerin buradan geçmem lmktınaızdı. Fakat 

OUrcU prensin i~gaı etmiş olduğu Şeklye 

biran önce ııl:tşmak f!!tlyen Muııta!a pa§I\ 
)Ola devam etmek arzusundan bir tUrlü vaz 
geçmiyordu. 

Atını hazırlattı ve BUyllk İıkenderin Dlc. 
leden geçUği gibi atını nehre doğru sUrdü. 

Bıı suretle askeri coşturup ark8aından ıU. 

rllkllyecekll. 
Birçok kumandanlar etrafını aldılar, bir 

kısmı önüne geçti: 

- Paşa, dcdller. Bu göz göre &öre ölüme 
atılmaktır. Nehir atı sUrUkler. Bu kadar 

zaf~rden ııonra mahvolmak çok acı olur .. 

MusWa paşa hiçbir şey dinlemiyordu. 
J. tını mahmuzlayarak nehre daldL 

Bu vaziyeti gören or~u duramazdı. Binler~ 
ce asker, Mustafa paşanın arkas:ındıı.n nehre 
c'oğru akın etti. 

Vaziyet hakikaten acınacak bir halde idi. 
YUzlerco insan sulara kanşıyor, bağırarak 

kayboluyordu. 
Serasker beş yaya başlyı çağırdı ve: 
- Sizi çavuş nasbcttım, dedi. öte tarafı 

bulanlara müktıfat vcrecegim. 
Derhal yüz yeniçeriye eüvart tımarları ve.. 

rlldl. Altmışı solak, otuzu korucu oldu .. Bu 
terfileri gllrcnlerln cesaretlerinin arttığını 

gören Mustafa paşa mUkUatıanm artırdı. 

- Nehri gE"çenlerln oğullarını da umumen 

acemi oğlan unvanı ile yeniçeri kaydedece. 

ğlm ve yevmiye birer akçe tahBls edeceğim. 

<!edl .. 

Bıından fazla mUktt!at vcrllcmeZdl. Harbe 
girmek esas n "ya filOm veya parıı. kaun. 
mak., demekti. Buradıı da aynı eey yapılıyor 

du. Hatta nehri geçmek daha az tehlikeli 
idi. 

Çok gariptir ki binlerre yenlc;:ert gllzlerL 

nln önUnde binlerce insanın boğulmakta ol. 

duğunu gördUklerl halpe ce!!aretıerini kaylı.. 

etmeden atııamı 111ürllyorlardı. Her ileri atı. 

lan, boğulanın ceaarctaizll.ği yüzünden bu 

eklbcte uğradığını ııöyllyordu. 

Bu gec;l§I anlatan tarlhc;llcrden Mlnadovll, 

boğulanların miktarını seki:: bin kl§l ola.. 

ralr knydedrr. Natıı.11 kontu 'be§ bin kl§lnln 
boğuldu unu yazmalttadır. 

Tarihçi Ali '•blrkaı; hin kl§I boğuldu,, diye 

rE"k kati adet tayin etmez. Fakat yazılan 

miktarın vasati.si ahnırsa gene en az Ut; bin 
kl!ılnln boğulduğU tnrlbl bir hakikat olarak 

kabul edllcblllr. 
Ne ibret verici bir misal dE"ğil mi? DU§man 

ktıruısırıdtl muvat!,ak olduktan sonra ihtiras 

YUzUnden binlerce ln:ıa.nı nehirde boğmak. 

Niynzi Ahmet 
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Gece olmu- tu. Malike Cemil Ertın, denizi 
kenarında oturuyordu. On gündcnberi Kala. 
mrşta, anne 'ie babasının köıkUnde misafirdi. 
Onlarla beraber YD.§Iyordu. 

- Bir ahbap bulurum. Beni getirir. 
Odadan çıkıp da gtylnmeğe #ittiği zamın 

annesile babası bir takım faraziyeler ylirUt. 
tü. Anne: 

ömrUnde asla bu d.:!rcce yalnızlık ve met. 
ruklyct hluetmeml§U. 

Geçen sen\!, izdivaçlarından birkaç hafta 
sonra. kocasından bu ayrılık ona daha az 
vahim gelmişti. Her gün kocası Cemil Er
tlne mektup yazar, Cemil de, çok meşgul 
olmasına re.emen, ona uzun uzadıya ce\·ap. 
!ar verirdi. 

Cumartesi sabahtan, Bağdat caddesindeki 
asfaltta yürünıcğ'e ba§lardı. Bir saat kadar 
giderdi. Artık Bostancı da mı ohır, Kaıtepcye 
yakın bir yerde mı olur, kocasının lzmlttcn 
t-inerek geldiği spor otomobiline rastlardı. 

Blriblrlcrlne neşeyle "huhuu!,, diye sesle. 
nlrlerdl. Yol tenha ise öpUşUrler, yanyana 
otururlardı. Blrtblrlcrlne, kısa zaman içinde 
geçirdikleri maceraları anıntmağa koyulur. 
!ardı. 

Bir aenedenberi devam eden izdivaç hayat 
!arı ise, onlan epeyce durmu§ otumıuı. bir 
hale getirmişti. HAia. blrlbirterlnl seviyorlar. 
dı. Her cumartesi blrlblrlerlne tekrar kavııı:ı 
maltlan memnundular. Fakat bu sefer, MiL 
ilke, yollara çıkmıyordu. Her eabah tele.fon 
ıa konueuyorlnrdı; bu sebeple hiç mektup 
yazmıyorlardı. 

Konll§tuklan da, mcselA, §Öyleydi: 
- Ne var ne yok?. Yeni bir §ey var mı? 

Bende de yok.. DUn, mühendis De.nişlerle 
birlikte yemek yedik .. !\:arısı çok ıııktı .• 

- Ben de arko.dll§ın Rahmiye ra.stJadun. 
BelvUde birlikte danscttlk .. Gayet nazile dav 
randı. Cumartesi akııa.mına bizi davet edL 
yQr .. 

- Beni ae\1yor munun T 
- T~bll ... Ya aen? 
- Cumnrteslye! 
Şimdi, Malike, balkonda, denize kar§ı, otu. 

ruyordu. 
Hayatmda kendini aala bu derece yalnız 

ve metruk hlsaetmemlştl, evei... 
Annesi, iki kere kendlalne: 
- Haydi artık ıccrı gir. Soğuk aıacaksm! 

diye sesıenınl§U. 
- Hayır, hayır .. BurMı gayet iyi.... HJç 

Uşümlyorum! • diye cevap vermlıtt. 
Semaya bakıyordu .. Deniz.in sesini dinliyor 

du. Scbclıbıl bilmeden ağlaması geliyordu. 
İyice anlıyordu ki, böyle b\r anda, kendlsipe 
herhangi bir sazu s6yllyecek olan herhangi 
bir erkeği can ltulağlle dinlerdi. İ§I lzmltte 
olan ıı.casından ayrı dU~UgU, ona, en mUl!a. 
maha edllmez bir haksızlık gibi g5rUnUyo~u. 

Hayır, o, yalnız yavamak Jçln yaratılmıı 
kadınlardan değildi. Şrmartılmağa, okııanma 
ğa 1htlyacı da vardı. 

Böyle bir akııam zarfında, kocasmm yanın 
da olması 14zımdı. Onu kollarUc sarmaaı, 

başını başına dayaması, belki f!Uaması, takat 
ruhlle konuııması .. Evet, bunlar IAzıındı! 

Birdenbire, Malike, kendi kendine sordu: 
"- Peki, Cemli . Bu esnada Cemli ne yL 

pıyor? .• 
O da, aynı ezici tahassUsc kapılıyor muy. 

du. O da bir bo§luk, bir yokluk duyuyor 
muydu? Saat on buçuk. 
ŞUphesiz henüz yatmak için de e\•cı dönmüş 

olmnyacnktı. Pokl, neredeydi öylc:-yae?. VIJ. 
cudunu bir ürperme kapladı. Bir erkek, bir 
kadma nazaran kencJml aileye de.ha az bağlı 
hisscd<?r. 

"- Canı sıkılıyordur. Sıkılınca da eğ-len. 
mesl gllç bir §CY değil. Teselliyi çabucak bu. 
ıur . ., 
Hayır! Hissettiği ııey. tam manaslle kıs. 

kıınçlık değildi. Biraz da hiddetti. 
"- O orada eğlenip dururken benim bu. 

rada ahmakçasına oturmamın manası ne? .. 
diye dUşOndU. Eğer ennem de, babam da, 
kocam da benim altı haftıı daha bu bayatı 
yqayabtıeceğiml dUşUnUyorJarsa aldanyor. 
!ar!,. 

Gö.'fe de, denize de ailesine de, kocuına 

d::ı., bütun dUnyaya da, şu anda kUskUndU. 
Kö;ıke girdi: 
- J3eMlye gldeccg-ım... Biraz eğlenmete 

ih tıyacım var! • dedi 
Baba llo anne !Uraz ettiler. Onların anla. 

yı1ifna göre bu Mallke artık aklını ltaçırıyor. 
du. 

- B:.ı eaatte ycnlçtcn &1yinmlyecekaln 111\.. 
nırıı .. 

- Niı;ln glyjnmlycylm .. 

- Galiba araları açıldı! • dedi. 
Baba: 
- Esklııl gibi değil.. Değlfti bu kıı.! 
- Bana d:ı hiç d<!rdlni açmıyor ki , ca. 

nıc ... 
Biraz sonra, Malike görUndU 
- Anahtarı mı alacaksın? 

- Hayır.. I<:oskooa anahtarı nart"ye ko:•ıı. 

yım? Çantam kUt,;Ucük. Kapıyı iter, aı;ık bı. 
ı-akırım. 

- Oh, m8.§4]1ah ... E,·ı soydurmak h;:ln ga. 
llba .. 

Anne: 
- Haydi, haydi, een glL Ben, beklerim .• 
O gece uyumayacaktı, belli .• 
Malike gttU. Kapının 6nUnde biraz tereci. 

dUt geçirdi. Geri dönmek latedl. Fakat lhtl. 
yo.rların çenesinden kurtulamayacaktı: "Xe 
yaptığını, ne ıstedJğ'lnl bilmiyor! Delil,. diye. 
<'eklerdi. 

Fakat orada da, kalabalığın ortaııınds .. 
Hem, ho~laııdığı kimse de yoktu pelc .. 

Kapmm önUne ~ldiğt zaman, Rahmi, daha 
uzaktan kendisini te§hla etU. Heıneıı yanma 
sokularak: 

- Bonsuvar, hanımefendi... Ceınllden ne 
he.bert. Doğrusu ~!l§ıyorum: Sl.zln gibi ıuu 
ve muate.ma bir karıııı olsun da, beraber C2 

mesin.. BöyJe yalnız bıraksın,. 

Ve komplimanlar devam etUI 
Ne tuhaf: Daha demin herhangi bir erk~ 

ğln herhangi bir söz s!Sylemcslnl istiyordu. 
Fakat §imdi bu IU!ar işte ıılnlrine dokunu. 
yordu. 

Danaa bqladılar.. Erkek, daha Uerl "arı.. 
yordu. HRtta Yalnız ıı!)zlcrle defll. Bazı hL 
rekeUerle de... Sıkıştırıyordu ... 

Malike onu: 
- Rica ederim". • diye ltU. 
Ve dana bitince, alnlrlorl oyna.mıı vazfvet.. 

teydl. Hemen oradan &1decekU. Fakat dlkkL 
ti celbetmekten çekindi.. B~ı tanıdıklarla 
azıcık konu~tuktnn 110.cıra sokağa fırladı. Bir 
klbustruı kaçarcasına evine döndU, ı 

Ertesi aabah, telefonda, kocasma: 
- Ot, canım ıııkılıyor. Yarın d/jneylm mi! 

Ne dersin? 

- TabU. acn de sıkılıyorum .. Sana gel dl. 
ye rica edecektim. 

- Öyleyse yarın... Hayır hayır bug~n 
gelirim. 

Ke,dm sevinçle d~UndUı Demek kocası da 
onsuı: edemiyordu .•• 

Saadet içinde haarlanmağa bMlaclı, 

Nakleden: Hatice SUreyya 

Kocalarından 
boşananlar 

Sonradan pişman 
olurlar ını ? 

Isviçrenin kndın mecmualarından 
biri okuyucuları nrasında kocaların • 
dan bo5anıın kndınlara mahsus olmak 
üzere föyle bir anket açmıgtır: 

"Talaktan beş strnc sonra 1woonıt • 
dan boş~ndığınıuia.n doıayı memnun 
mu, ,;o1.·:n müteessir misinf~?,, 

Ankete cevnb \"eren 123 kadın oku. 
yucudan 41 i, kocalarından boışanmak 
hususunda süratle karar \'ermi!i olduk 
larına nedamet getirdlklt>rJni ve 5lm. 

di nyni vaz:yetle karf}Ila§!alar koca • 
lnrındnn bo§anmıyncaklarını itiraf et. 
mişlerdir. 

25 kadın kocalarından ayrıldıkların 
dan şimdi de memnun olduklarını söy .. 
lemielerdir. 

Ankete ccva bvcrenler arasında 50 
si eski koralarnın kötU adam olduk. 

lar1ru söylemekle iktifa. etmi5tir. 7 dul 
da tekrar eski kocalarına döndükle • 
rini söylemişlerdir. 

- ~~ak yatmıştır. Şeni nereden oraya AyD<aılr<Cal lYIVIUl'f alll"'il 
kadar götürecek gece yarısı.. Kaldıralım 

nıın.. n a-n sa lrll o a ır 
- Adam .. l]ç tıeı yUz aç1ımhk bir yolda 

uşağa ne lhtt.raç var~ Kendi kendime gide. 
rım. Ham yollar aydınlık ve kalabalıktır. 

- Peki, d/;inü§te? 

Uyku hastalığını murad etmiyoruz. 
Bilakis kııılan uykuya dalıp yazları u • 
yanan hayvanlar olduğu gibi kıtlık !:e
nelerinde soğuk iklimlerde yaşıyan ba 
zı insanların tıpkı hayvanlar gibi ay. 
larca yemek yemeden uyuduklarını 

söylemek isfiyoruz. 
Kendilerini ağır ve soğuk geçmez 

kilrklerle örterek b;rkaç aylık fasıla. 
1ı uykuya dalan insanların misali şl. 
malde çok defalar görülmüştür. Acık. 
mnk gibi kat'i lüzum olmadıkça uyan. 
mıyan ve hııf'talar hatta aylarca uyu. 
yan bu insanlar karlar ve buzlar kalk. 
tı}ftan sonra uyanmakta ve tekrar ha.. 
yata avdet etmektedirler. 
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lzmlr ,u anda kurt uluş 

bayrammı teslt etmektedir 

9 Eylôliin 
Dünya mikyasındaki 

Manası nedir? 
Vaı~aını: Nizamettin Nazif 

Egenin büyük limanı ve muaşır me
deniyetin şarki Akdenizdeki en büyük 
mümessili ız·m:r bugün bayram yapmak 
tadır. On dört yıl önce yalnız İzmirin 
ve yalnız Türkiyenin olan bu bayram, 
şimdi Egenin şark ve garp kıyılarının, 
ıarki Akdenizin ve bütün medeniyet ve 
insaniyet taraftarı alemin de müşterek 
bayramıdır. Zira İzmir bugün bayra
ğrru muasır medeniyetin en yüce bay
rağı olarak tanıtan, medeniyetin 
devamına ve inkişafına en samimi mü
zahir olan b:.C milletin malıdır. 

Bu millet Egenin şarkında öyle yal
çın bir sulh çehr-esi göstermektedir ki 
aulha dört elle sarılım§ olanlar, her 24 
eaatte bir harp- sar'asına tutulan dünya
da, biraz da bu çok sıhahtli çehreye ba
karak sulhün devamına inanabiliyorlar. 
Bu millet, kaza ve kaderine kendi irade
siyle hükmetmeğe başlaldığı gündenbe
ri, kabiliyet ve istidatlarına ilahi bir isa
betle teşhis koymu§ olan liderinin işa
ret ve irşatlariyle hadiselere viche ve is
tikamet vermeğe başladığı gündenberi, 
Ege, ilk devirlerde medeniyetin hem 
beşiği hem anası olduğuna inandığımız 
bu Ege yeni pir tarihi rol almr~, yani, 
binbir hercümerç, binbir bela ve taun 
içinde hırpalanan mustarip o:.inyanın. 
biricik prevantoryomu olmuştur. Dün
ya ancak bir ucunda Türk, bir ucuni:fa 
Elen ve tam ortasında elele vermiş, gar
bi Asyalt ve şarkt Avrupah, yedi 
insan ve müttefik <levletin ifade edilmiş 
eulh temayülü bulunan bu Ege~de rahat 
bir nefes alabilmektedir. 

Ordularını küçük\Asya yaylaların

dan Akdenize ulaştırdığı günün on dör
düncü yıl dönümünde Atatürkün Ege
ye bah!tettiği bu tılsım, Türk kıyıların
da ve İzmirde başarılan sonsuz medeni
yet eserleriyle gı:.inden güne inkişaf e
den büyük mucizenin bir parçasıdır. Bu 
hal Türkün Akdeniz kıyılarından uzak-

1- An office: bir yazıhane. 2 - The 
menager: miidilr. 3 - The dcsk: writ. 
ing table: ya::ıh:ıııc; ya::.ı m.asası. 4 -
'A caJler; v:sitor: bfr ::'yaretçi. 5 -
Tbe Eecre~ary and shorthand.typist: 
bir kutip ı·e istcııodaktilo. 6 - A 
typewriter: bir !'azı mal.' inesi. 7 - A 
letter - basket: lıfeldup .~epe ti. 8 - A 
filingcabine~: bir kl<isör. 9 - A letter. 
file: mel;tun gö;:ii. 10 -A pencil: bir 
kurşımka'em. 11 - A fountain-ren: 
bir dolmrı krılcm. 12 - An ink.stand: 
b:r hokkrı. l~ - A ncn.holdcr: 11ir yrı. 
:ı ka.!cmi. 14 - A ruler: 1>ir r.cfrcl. 
15 - A b'ottin~ r.art ( tl,.Wn~ pancr): 
bir 'kıınıtma kd{lı rlı. lli - RubberR: 
yıı;:;ı lô..~fiktcri. J 7 - A waste.par.er 1 
basket: k<11i ı t •v ,·v·::. 1:3- ,\ <":-..ıencer: 
1 · r. • ' • 1 
ıır tnıtum. 1~ ·- ·:··,. -" c"hrın<.': tc-

1 
1"/on. 21) - !_ r. : ~!!.k.·,,;;: IJir ,;,Jl ıl"f. İ 
ter.. 

laştırılamamış olmasiyle insanlığın ne 
büyük şeyler kazanmış obduğunu ve 
Türk Lid~rinin z:ıferlcriy1e insanlık ve 
ı11edeniyet dünyasını ne fevkalade bir 
talie ulaştırmış bulunduğunu açıkça 

göze vurmaktadır. 

On dört yıl evvel bugün, Türk or
dularına tekrar kavuşan İzmir bugün
kü İzmir miydi? Ne gezer .. O İzmir bü
tün dükkanları yabancı baltkallar tara
fından tutulmuş bir Balıkpazarı, bir 
Tahtakaleydi. Hinterlandı ise Babilli ır
gatlardan farksız bir betbaht insan yı
ğınının bir yd hastalıklı, aç ve çıplak 

kalmak için 365 gün geceli gı:.indüz1ü 

çalıştırıldığı bir y;ıbancı çiftfü:ti. Bu
günkü İzm'r ve kendi toprağına sahip, e 
meğinin semeresine hakim, milli onuru 
dünyanın saygısına muhatap bir mille
tin güneşi severek, toprağı severek, 
traktörü severek, denizi ve gemiyi se
verek, hayatı severek çalıştığı, sulh ve 
medeniyet alemindeki insani büyük 
rolüne inanarak yaşadığı bir Hinterlan
dın limanıdır. Bu limanda bütün banka
lar, bütün ldükkan1ar, bütün emeller, 
bütün arzular Türktür. Ve Türk devle
tinin cihan siyasas:ndaki bünyesi, Türk 
milletinin yılmadan, usanmadan b:t
mez hır iştiyakla daima iyiliğe ve yük
selmeye doğru gösterdiği savlet bütün 
bu nimetlere hakkı olduğunu herkese 
tasdik ettirmektedir. 

tzm'.ri biz ne zaman kaybetmiştik? 
On dört yıl önce mi? 

Hayır .. Deniz satveti biter bitmez Os
manlı imparatorluğu ile olan alakası de 
rece derece azalan İzmir, sarayla Babıali 
de sersemlik ve hiyanet müzminle!}=nce 
adım adım bizden uzaklaşmış ve gizli 

kuvvetler gürültüsüz ve görünmez bir is
tila ile bu 1zmiri bizden alıvermişlerdi. 

14 yıl önce Loit Corcun gönderdiği 
kuvvetler on dokuzuncu asırda bütün 
şartlan yerine getirilmiş bir istilanın 

jandarma ve polis kuvvetlerini değiştir
mesinden ibaretti. 

Hani Franslzlar bir müstemlekele
rindeki Senegallı Garnizonları kald -

np Faslı alaylar gönderirler ya .. Onun 
gibi bir şey .... 

Başkumandan Mustafa Kemalin or
duları tzmire girmekle oradan yalnız 

"1918 • 1923,, ün muvakkat istilasını 
değil, hak=ki istilayı on sekizinci asrın 
sonunda başlayıp on dokuzuncu asırda 
gökleşmiş olanas ıl istilayı ~a kazıyıp 

atmıştır. 

Şimdi, işte bu ist]adan kurtuluşun 

~ ~EHIDE: \ 
• Milli sanayi lılrl!~i. yeni sanayi teı:ıklllt 

kanunu projesinde projenin tatbikatı teshil 
t>decek değişiklikler yapılmasını ala.kadar 
makamlardan temenni etmiştir. 

• İktisat \·eka.letinin tasdik ettiği yeni 
liman tahml! ve tahliye, antrepo tarifesi 
n.ym on beşinden itibaren meriyct mevkllne 
girecektir. Yeni tarifede esklslne nazaran 
mühim tenzlla.t vardır. 

• Yenlkapıda Sandıkburnunda Bizim Aile 
ı:.-azinoınında Kızılay Kumkapı Nahiye şube. 
11i tarafından bu akşam ııaat 20 de fakir ço. 
cukların ııUnnetl mütenevvı e~lenceler ter. 
tip edilerek yapılacaktır. 

• İran transit yolunda işliycn vesaite her 
turlü gtlmrük kolaylıklarının gösterUmeııl 

için bir talimatname ha:r.rrlanmıştır. 
• Esnaf cemiyetleri relıd ve umumt kfl. 

lip'erl buı:;Un ticaret oda..•ıında bir toplantı 
yııpacaklardır. 

• ünivrrRite dil mektebinin vaziyetini yeni 
d<'n tayin eden talimatname ge'ml1,1tır. 

• Te,rinlPvvclln hirlncen itibaren Halk par 
tisi konı::-n lerı yıı.pılmn~a başlanacaktır. 

• Yunıın ı.rnlı ve Maverayı J<~rdUn Pmfrl 
Ab•lııllah haşbakan•mıza biraderlerinin ve. 
ratıa·ın•tnn drylayı taziyetlerini bildirmişler. 

c!lr. Basbakanımrz bu lelgraf:ara cevaplar 
vermiştir. 

• Genelkurmay başkanı, Mare§al Fevzi 

Vekiller Heyeti 
(Baş tarafı 1 incide) 

bildirmeksizin seyrlsefalne karşı hukuku dU. 
vele mugayir olarak yapılan son tecavllzler 
Akdenizde o derece vahim bir emniyetsizlik 
födıuı etmiştir ki Fransız ve İngiliz: hUkQmet 
!erinin mUtaleasma göre ortaya çıkan ta.. 
bammül edilmez vaziyete bir çare bulmak 
üzere Akdeniz: devletlerinin ve diğer bazt 
devletlerin noktainazar teatisine tevessül 
etmeleri ve ittihaz olunacak hattı hareket 
h:ıkkmd& bir' karar vermeleri zaruret kesbet 
mlştır. 

Binaenaleyh, Franııız ve İngiliz hUkQmet. 
Jcrt, Akdenlzdeki emniyetsizliğe bir nihayet 
vermek için alınacak tedbirleri tetkik ve sey 
rirefain hakkında hukuku dUvel nizamatmı 
takviye eylemek Uzere 10 eylfilde bir konfe
ransın toplanmasınr teklll ederler. 

Fransız ve İngiliz hUkQmetıeri TUrk hU. 
kümetinin bu konferansta kendisini temsil 

ı>ttirmek lsUyeceğinl ümit ve mademki ata... 
kadar hUkQmeUerden blr çoğU.nun mUme.ssil 

lert yakında Cenevrede bulunacaklardır. Kon 
!eransm mez:kQr şehrin civarında toplanma.. 
sının elvertı,ıll olacağını telkin eylerler. 

Bu davetin gönderildiği Akdeniz: devletleri: 
İtalya,, Yug0&lavya, Arnavutluk, Yunanlı!. 

tan, Türkiye, ve Mısır Ka.radeniZ devletleri 
Sovyetler birliği, Romanya ve Bulgaris. 
tan ile Almanyadır. 

Konferansın bu mUzakerelere ileride diğer 
c!evletlerin de iştirake davetln.ln muvafık o. 
Jup olmryacağmı tetkik edlleblleceğl ta.bil. 
dlr.,, 

Ponsot Morgan 
Fransa büyük büyük Brltanya 

elçisi maslahatgUzan 

Bu notaya verilen cevabın 
şu re ti 

••Hariciye vekA.leti vekili "EkselAns Fran 
M büyük elçisi., (BUyUk Brita.nya maslahat. 
gUzan), tarafından (İngiliz) (Fransız:) meıı 

lektaşile mutabık olarak, 10 eylQlde Cenev. 
re civarında bir konleransm akdl hakkında 
kendisine yapılan tebligatı aldığını beyan et. 
meklo şeref duyıı.r. 

Bu tebligata cevaben Menemeneioğlu, CUm 
l'ıuriyet hükQmeUnfn mevzuubahs konferansa 
l~tirak etmlye karar verdiğini ve timdi Ce. 
nevrcde bulunmakta olan Hariciye vekJll Dr. 
Tevfik RilştU Arası konleran.sta TürkJyeyi 
temsile memur ettiğini "ekselA.na Ponsot., 
(Morgana) bildirmekle mUbabidlr . ., 

~lenemencloflo 

Buhranın borsalarda tesiri 
Siyasi havadaki gerginlik ve harp ihtimal. 

leri dolayıııile iktiııadl vaziyette de büyük 
bir hareket baslamıştır. Bllhas!!a dUn gelen 

telgraflar İtalya _ Sovyet Rusya gerginliği. 
nin dünya para ve ticaret borsalarında bU. 
yük tesirler husule getirdiğini göstermekte. 
dl .. 

Bizim para borsamızda, henüz bu hare. 

ketlerin akisleri görülmemiştir. Yalnız bor. 
sada birdenbire başlryan durgunluğun bir 
intizar devreslne del~let ettiği anlaşılmakta 

dır. Ticaret boreaıımda lse vaziyetin bir kı. 
sım ticaret maddeleri Uz:erlnde tesiri görül 
müştUr. 

bayramını yapan İzmir, arsıulusal fuva 
nnda teşhir ettiği sayısız yerli eserlerle 
dünyaya Türk tarafından yalnız istir
dat edilm:ş olduğun.ı değil ayni zaman
da geçen yıllar içinde Türk tarafından 
adamakıllı zaptedilmiş olduğunu da is

pat etmektedir, 
On ldört yıl gibi kısa bir zaman için

de v<: h iç bir devirde görülmemi§ de
vamlı dünya buhranları ve vautasızlık 
arasında İzmire c):inya ın'.kyasındaki 
bu ehemmiyeti veren Cumhuriyet Tür-

Çakmak Adanadan Dlyarbeklre gltmJıUr. \ 
• nkteşrin ba,,mda yeni betlik banknotlar 

mevkii tedavüle konulacaktır. 
• Yunan bandıralı Salami.s gemisi .evvelkJ 

gün Bozca.ada clvarmda Karıuıulannuz da. 
hlllnde karaya oturmu, ve Alemdar tahlisi. 
yesi tara!mdan kurta.rıımıştir. 

• Mahalle aralarındaki yerlerde saz heyeL 
lerinin saat 23 den ve radyolarm 24 den son. 
ra çalmmasmm rnenedilmeııine karar veril. 
mi§tlr. 

• Bu yıl memlekeümJze 14000 göçmen gel 
ml~tlr. Daha 15000 göçmenin gelmesine ka. 
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EYLOL - 1937 

Hicri: 13:>6 - Recep:3 
Regaip geceıııf 

lzınlrin kurtuluşu 

Gtını>şln doluşu UUneşln batııı 

5,34 18,31 
Vakit Sabah Öğle İkindi l..kpm Yatsı im.sal 

4,0() 12,12 lıJ,•7 18,31 20,06 3,151 

Şehirde sabah 
pazarları ku_rula:ı~~"~ 

Belediye, 1 ilkteşrinden itibaren sırt, ıstı hsalatı da azalt:ıra.k iç il g 
. sunun .. ~e· 

sırık, baş ve omuz!ja yük taşımanın me- mutazarrır edecektı.r. e olduğu gıbi ' .. , 
nedilmesi dolayısiyle seyyar satıcılığın bın her med:ni şehrınd kUrtt'l8g 

arları 
alacağı yeni şekilden müstahs' lin zarar hir dahilinde sabah paı 

görmemesi ve halkın müşkülata uğra- miinasip gördüm. a ııisbeten ~ı;:ı 
maması için yeni usuller ortaya koy- Bu pazarları çarşılar il Jerrin b f 

ha e saa· maktadır. ve muhtelJf semt ve nıa paıar 
. ~ . ı rde ve eğe Bu hususta vali ve belediye reisi Mu- r .ne baglandtgı yer'! ·ı1erı!1'1 

1 kla wr.ı k o-hiddin Üstündağ şu beyanatta bulun- tinden sonra kolay 1 rrıuvafı 

muştur: elverişli sokaklud:ı açmak 
tıe• "- 1 ilkteşrniden itibaren Beyoğlu, lacaktır. 

1 
ğında ba~ 

Eminönü, Beş;ktaıı ve Fat'hte insan Kaymakamların başk~n.kı a!1'1iril1de11 

d. t nıızlı kan· sırtında, başında. omuzunda gıda maıd- kim, başmühen ıs, e . kata ba§ 
deleri taşınması memnudur. İkniciteş- mürekkep bir heyet partı k ')atıodal1 

rti tc~ · ol'I rinden itibaren de bu yasak diğer bele- larının yardımiyle pa yerlerini 
diye mıntakalarmda tatbik edilecektir. istifade ederek bu paza.r 

B k d tı 1 k gu"n ı"cı"nde tesbı't ·decektır1·. tfl ..... urları u arar an sonra seyyar sa cı ı .. .. ••. 
~ "klet ı ril' pek tab:i olarak muhtelif ş_ekiller ala- Belediyenin motosı .. de takar 

el Hal ıçın ~·e--
caktır. Esasen yasak tarihi gelmeden her sabah erken en erlerine ı , 

evvel arabalarla gıda maddderi satılma eden toptan fiatları paza~. yt cetvetlerı 
ğa başlanmıştır. Bununla beraber sene- t'ştirecekler ve toptan ıa asıtacaıctı'· 

.. . ~ · yerlere 0JJ!I lerdenberi cari olan bu usulün yeni şek- halkın gorebılecegı .
1 

mrntaka 
le inkılabını kolaylaştırmak belediyenin Bu tedbirler müstahSl··· gibi aY'rıcJ 

k 11 d be · !zmı"t vı'laAyctı"ne bı"ldirildıgı e.111e se<t• vazifesDdir. Hal ırnız yı ar an rı yaş J . 
bze ve nı t..,ası sebze ve meyveyi kapısının önünde bul İstanbula yapılan sc . rla yapll''" 

mağa alı"mıştır. A!ınan yeni karar sey- kiyatırun küçük ambalaJlab. halde yal' 
~ . k ır ·ıa• 

yar satıcılığı menetmemekle beraber sıh ve kolaylıkla kabilı sev f tıeri j]ctl 

d. men aa tt>e' 
ht ve insani düşüncelerle bu nevi ticaret çıkarılmasının ken 1 

1 
dikkati ce 

medeni bir şekle konmuştur. sından olacağı da nazar 
1 k • d"l . t" eef 1lk zamanlar seyyar satıcı ann es ı ı mış ır • ., .. belediye. 

göreneklerine uymıyan bu yeni tarzı öğrendiğimize gore. • beşine ~ 
yadırgamaları, tamamen buna alışmak yar satıcılık için ayın yırnıı 100 lira 1 

istememeleri yüzünden belki eskisi ka- dar en güzel arabayı yapa~ tir. l3\l11\J
11 

dar seyyar satıcı evlerin önünlden geç- ramiye vermeğe karar vern;;caktlr· 
miyecektir. Bu ihtimal ayni zamanda için de bir müsab;ıka yapı 

Ç©elb!lik h<§lflt~~o 
Hediye kazananlarır1ı 

isimlerini neşrediyorLI .ı 
bl)ııtlt 

21 ağustoıı tarihli bllmecemlzln hallidir. 

Bu §ekil, ufkt vaziyette olduğu gibi, amu. 

dl vaziytte de bölmeler adetlerinin çift olma. 

kiyes.i ne büyük bir kudret kaynağıdır. 
Bu Türkiyenin şekli, manası ve 

havası ile Akdenizdc sulha ve mu-
asır mcldeniyete sıhhat verdiğine 

nümunc olduğuna inanmalıdır. 

Nizamettin NAZiF 

ve 

rar verilmiştir. Bu yıl zarfında 14000 ev da.. 
ha yapılacaktır .. 

• Tedavi için Vlşlde bulunan ticaret odası 
birinci reisi Mıtat Nemli ve refikıuımm bu. 
lunduğu otomobil başka bir otomobille kar. 
oılaşmu,ı, Milat Nemll bacağından ehemmi. 
yetlice ve refikası yUzUnden hafifçe yaralan 
mışlardrr. 

• tz:mlrden dün limanımıza gelen İzmir 

vapuru yolculardan Ömer oğlu Necip vapur. 
da ö!U olarak bulunmuştur. Necibin kalb sek 
tesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

• DUn Heybeliadada bisikletle gezen Ko. 
ço isminde 12 yaşında bir yaramaz çamhkt& 
gezen 78 yaşmda Virjinlye çarparak baca.. 
ğmı kırmrşlır. 

O I ŞARIOA : 
• Ccbelidtiruzda yeniden il!yan ba~ladığm. 

dan intihap tehir edilmi~tir. 
• Polonya hariciye naz:m Bek dUn Parlse 

muva.'lalat etmiştir. 

• Şimal memleketleri hariciye nazırları 

dlln Stokhotmde toplanmışlardır. 
• Sabık İngiliz l<ralile refikasının bu~Un. 

!erde Macaristana gldh> 15 eylQlde Avustur. 
yl\ya dönecekleri ve kı~r da Franııad& geçire. 
cekleri bildirilmektedir. 

• Franııız: resmt gazetesi Hataym lııtllA.ll 

hıı.kındakl muahede ne Türk _ Suriye hudut. 
lannm garantisine müteallik muahedeyi ne~ 
retml§tlr. J 

. ı.ın geten 
sı için, 1laafedilmeııı l!Z 
gösteriyor. 

BlR KOL SAA Ti KAZ~~ tıc1' 
Birinci: Behire Gazi osınıı.n p • N 

tebl talebı'slnden N y.AZJJ'pv • 
BlR ŞiŞE LOSYO 
!kinci: Muazez: çoru g:AZAN~ 

1KI ŞiŞE ESANS :Mllrıış. 
üçüncü: Fikret öz:alp pO~~ 

BİRER MOREK~J;tı!J\R , ..,,, 
KALEM KAZ~.. J.!Ufld~, 

1 - Şişli Mecidiye sol<a~ ,\ltW 5 / 
Meıılha Fındıklr 3 - Netah~ek ııeeSi erııe1' 
köy 4 - HUsnU Akalın er suıeyltlsn S ""' 
Vefa lisesi Rlfat Bengi 6 --;- '\fllkıfbsil ,o'ı>"r. 
llııesi 7 - Hüse)in blrtııc k lJlltılaın pı JO 
Mukaddes Beşiktaş ı<tıçO 

1 
ıı;dirnct<• 

ahaııes Halime Kel&eı:mez: m oJ<Uştl• 
- Muzaffer Kumbaracı y orJO 

BiRER RESiM ~ 5ııı1'e$ KAZANAN z _ ı-t· s 13eJıl" 
l ı - Hamid Kadlrga. 1 

1 14 - tS9' ' 
uçak lJ - Hamid l{uıxı1<11;11r saıı1"'~ 
Kemal aFtıh 1 ıs - B. ça~ıye tJlU!i ııııed~ 
Fevziye Sirkeci 16 - aFb - vurlı jO 
17 Müberra Acımusluk ıs . J{ıı.dıkli~ et• 

uııgör aıcro 
Çarşık!lpl 19 - tsmet G 21 - ,,, ""' 
- Erkan GalataııaraY )lscs~kU Jistsi; "'6>' 
23 - Ertuğrul Özalp yuce rol 13oy& .:ıııl'ııl 

d va 5 - ., kek lisesi 22 - BüleD kul 2 
LUt!U Özin Emlrgln ortıı. 0 

Kasım paşa.. NANJ..~~dJJI 
BEL KEMERl g,AZ:- ı.r..rtı. 29"" 

26 - Mukaddes Fatih 2 J{ıı.dıkÖ.>' ()ı'-er 
Ankara 28 - Ruhiye Söntııe;O orJısil sl? "" 
Firdevs Biler Ke.raguaırtlk csısJoğltl f3$!ıııJ 
Pertevnlyal 31 - Sabab8 t /.Yt,tJJ oıııJt 

33- - -·b M. KA.zım Fatih ilk okul ğlıl s!i kul P..-

başı 3-1 - Serap Bari JJe); r oııtr sS "" 
Tuzer Çatalca 36 - )ruza! ~yıd 11,esi enJı )-ol 
çekapı 37 - Cahid perte'Jll z;I).,. d ..ırll~ 

. 89 - .,a'! 5'"._.ııJ Azime Aytaç Niııantaşı trıı-tıl ol'"' 
Jannda 40 - Adnan 41 l~gretıı1eıı i 44 _., 
tinde •2 - Nezihe çapa rı<etc ııse:i 1;ef& 
43 - Selltnl Şefik vefa :s - z;e ,.., şıt!V 
Semiha Komuma FaUh ·i 0ıculıl ' 1sn 50""' 
Jisesl 46 - Nuri Gelenbe~ vııkJ! il 
riye HID:ı kızı 48 - orbatı 
FethJye Yüce ıııeııı. f'f eıd 

BiRER CEP p~~ şe''ııet 
KAZANA.NL :1!? - &1 ıcıı rtJk reıııı .. ı: ,,,. 

51 - Nuriye KaragUJXl :tel~ ıı; ııııl "" efl 
Çuhadar Kumkapı 53 - ıııcl jJK 

0 ~f 11, 
lisesi 54 - Bekir önen ıs J{tnsn ~ .. Ş· 
Necati erkek lisesi M4 56;. o~ ~ııtl J{.r:: 
Kasımpaşa ilk okul 57 - 80 - •ı1111~ J.,,,. 
O ıs, 58 - Hamdi NlşAilts.' - ~t. ııl't 6' e1' 
cık Feyzi paşa caddesi 6\reııtr l3...,..,. Jfl\ _., 
1-:ara 62 - Hasan Yüksel t<W 6f ıt61 66 ,.ti 
Kemaleddin İstanbul ilk 

0 
rlJ ~d~ ~~11,.,. 

Xumkapı 65 - Cevdet J,.Cll 87 ...,..,. 69 ""•,,,. 
Te\'flk Tezcan KasmtP~1 ~ırııetl ıtıc:" 1 deP 
Heybellada 6~ - Yurdııgll ;aııflu jUC 
dl JŞşlf 70 - Sırrı aeşıkt~ rtıı.cl>-o 
Hallme Edlrnekapı 73 -
Topkapı. 
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Sekizinci 
alkan oyunları 

~U~abakaların ikinci gününde 

Türkiye serbest güreş ~İrinciliği 
Dinarlı Mehmet 

Bu haftaki milsabakalaıa iştlıalı 
elmlgecelı mi ? 

it 1kıncilik. iki de üçüncülük kazandık, rekorlar 
gene dördüncüyüz ı 

Geçen sene Türkiye serbest preı 
bafpehllvanlıiına ıUmeyen Dinarh, 
güreılerden bir hafta sonra misafir ol. 
dulu bir köyden meydana çıkarak ga.. 

(Yeni Balkan 

.. 

\' ~ndan ıırantU.... 
~--~ Ol Yunanlı Yorgakopuloa 
~ ~ rı uraa olsun kazanmak ar. 
~' deıa Yugoslavyalı raldplerlnl 

"-.' 'Sdl. Kö§e hakemıer1n1n bu. 
~ I&.. ~ etı bu hareket g6rülme. 
\ ~ '80nunda aUeUer arumda 

\. \ ~-"- l 1ukanda yazdığımız gibi 
,~ ~::nhlar bun'J. IUraz ettt. 
S...~e tetgratıa mttracaat 
~~' tetece girmemek tçln mtıaa. 
~s· ~ k CP.Vaba göre harekete. 
~ ~ la.kınımdan Recep ilk tur 
"-~ larfederek bqta giderken 
ı ~ <\ ~U._~ fert kaldı, Galip lııe u. 
t ~: kayı tcrkettl. 

ı '-' rr 
' >ı~"~ ,~anı 46.46 
~ ('y llıen) 44.7 
\1 oıo..,1ç lınan ı 4 ı ,93 

~ ~ ('l'u ('Y'ugo.ıııav) U.28 S rk) 40.27 

~ ı~an bir ııaat evvel trenden 
t\... Qlcı~orgundu, atl§larmdaD 
~ ndan ancak beılııcl gele 

"~: 
bıı el'lnd~n h 

ltıllııo.tıa 1" kimsenin iştirak 
~'· ka un neticesi şöyledir: 
t...-.. <t'OJ~r». (\"un:ını, 48,7 
~lıt <;aıa ... ı 46 45 

" ''°' 11
troalav) -111 '.?t 

S
"' ı~ <Yunan) .u_. 

ırı."l u 80 
1 

~> U.",4 (ttekor). 

zeteleri dolapp ıu beyanat ve itanatta 
bulunmuıtu: 

- Bana, haber vermediler. Tekirdağlı 
Hüseyinle tutuımaJı: iıter:m .. Meydana 
9ksın .. Bu yaygaralann içyüzüaü bil
miyenler hakikaten bu pehlivana haber 
verilmediğini zannetmiılerdi. Halbuki 
biz biliyorduk ki; Dinarlı güretlerden 
bir hafta evvel Yunaniıtandan gelmit 
ve güreıten haberdar olduğu halde ah. 
baplanndan birinin köyünde miufir o. 
llrak kalmıftı. • 

Bu bapta ne maksat güttüğü biline • 
mez .. Yalnıı:, ortada malum olan bir ha 

k:kat vana o da, ıudur: 
Dinarlı cüreıleri bildiği halde böyle 

çekilmit ve İıtanbula gelmemifti. 
Acaba, Dinarlı bu ıene de böyle mi 

yapacak, derainiz?. 
Haber aldığımıza göre, Bulgar pehli. 

vanlarla Anadoluyu dolatan Dinarlı ge 
çen hafta latanbula gelmiı ve Galatada 
Romanya oteline inmittir. · 

Bu hafta yapılacak Türkiye serbest 

Dinar:ı, Müıôyimle yaptığı mıüaabaka
lard.an birinde 

memesini Türkiye halkmın hoı görmi. 
yeceğini anlamak o kadar müıkül ol. 
masa gerek .. 

Yük#'k atlama birincieı Ytı*ltllt Pou t1Jjis bıc miiaabakanın ikincisi Pul~t 

gilrt! bafpehlivanbğı miiaabakalann • 
<lan haberdardır. Hal böyle iken, bugü 
ne kadar daha hala, güreılere iştirak e. 
dip etmiyeceğini lizımgelenlere bildir • 
mediğini de öğrenmiş bulunuyoruz. 
Eğet Dinarlı, bu ıene de ıerbeat gii

reı baıpehlivanlığı müıabakalanna bir 
bahane ile girmiyecek oluna pehlivanı. 

mızın bu hareketine ne demeliyiz?. 

Maamafi öyle zannediyoruz ki; Di • 
narlı bu defa ortaya çıkacak ve bu ıe 
neki karplaımalarda o malum numara. 
lanm seyircilere göıterecektir. 

2 - Krtyaktdla (YUD&Dl aa.e.ı 
a - v~ (Yunan), aa,40 
' - LBDlv <Rumen> aa,aa 
& - Brükan (Yugoalav), 
Rumen ve Yunan aUeUerlnln çeklfmealle 

geçen ve sonunda Yunanlmm mağlOblyeUle 

,Jıeticelen R!r:~ .P_!me. 
mifU, ~rtln '°'tu -son \ura 
kadar azlyeUıııl mu aza •de.. 

bildlyae de .on turda mtısab&kayı bıraktı. 
Neticede Rumen aueu Krtatea yeni bir Bal. 
kan rekoru yapmap mu'V&ffak, oldu, lN 
mUaabakanm en kuneW mporcuau Yuıoe
Jav Brükan lae ancak sonuncu ıeleblldi. 

Yli&SEK ATLAllAı 
1 - Pantazls (Yunan) 1.81 
2 - Pulat (Tllrk) 1.84 
3 - Lekeçaa (Yunan) 1.M 
• - Marek (Yupav) 1.81 

Şimdiye kadar aldıtnmz neticelerin -en L 
ytıılnl Pulad bu mUAb&kada yf\plı. 1,84 pbl 
iyi bir derece Ue lkincllltl kazandı. lklncl at 
ıeumız Necdet 1,e& den IOllr'& tufiyeye ut
ramqtı. 

BALKAN BAYRAK YARIŞiı 
1 - Rumen takımı: 8.24,2 
2 - Yunan takımı: 3,26 

8 -Tllrk takUDJ: 8.28,1 

' - Yqoalav takımı: 3,30 
15 - Bulgar takUDJ: 3.32.1 

Bu mUAbakada UçOncU olablldtk. 800 met 
ı-ede Galip, 400 metrede Ftlruzan, 200 metre.. 
de Melih, 100 metrede de R.ılflll koıtutu 

Bayrak takımıma blllıaua 800 ve 600 metre 

lerdekl Uatünlııtttmtız aayeatııde Yugoalavla. 
n geçerek UçUncWUftı kazandık. 

Son mtıısabakalar pazar gUntı yapdacaktır. 

Bunlardan gülle, Uç adım ve tOOO metre ko. 
§U için UmlW bulunuyoruz. . 

~CI GCN SONUNDA PUV AN 
VAZffttt 

1 - Yunanistan 78 

2 - Romanya M 

8 - Yugcx:lavya 45 

f - Türkiye H 

5 - BuJcaıUt&D 2 

Yorga"kıopuloa 

Balkan futbol 
şampiyonluğu 
MDsabakalarına 
l~tlrak etmiyoruz 
Bu aene Bükreıte yapılacak olan BaL 

kan futbol pmpiyonluğu müsabakala • 
lanna Türk takımının iştirakinden sarfı 
nazar edilmittir. 

Buna sebep te Yunanlılarla, Yugoı. 
~vlann bu turnuvaya girmemeleridir. 
Bizim ekibin iıtirak e~ınemeüylo Bul. 
gar ve Rumen takımları arasında kal. 
mıı olan bu ıeneki Balkan futbol pm. 
piyonluğunun turnuva şeklinde yapıl ~ 
mıaına imkan ka,lmıyacaktır. 

lstanbul 
muhteliti 

RogUo lzmlre 
hareket ediyor 

T. S. K. lstanbul futbol ajanlığın • 
dan: . 
. İstanbul futbol muhteliti takımı bu. 
gün (9-!-9-937 pertembe) Eakitehir 
yoliyle ve gündüz treniie İzmire hare • 
ket edecektir. Ap.ğıda isimleri yazılı 
futbolcuların mabemeleriyle birlikte 
bugün saat 11,30 da Cağaoğlunda C. 
H. Partisi merkezinde T. S. K. lstan. 
bul bölıeainde hazır bulunmaları tebliğ 
olunur: 

Beykoz.dan: Safa, Bahadır, Kemal, 
Sadeddin, Turhan, Şahap. 

Süleymaniyeden: Ruhi, Daniı • 
Vefadan: Muhteıem, Muıtafa. 
Hililden: Nimet. 
Anadoludan: Salih, Liva. 
Topkapldan: Salahaddin. 
Eyilptcn: Halit. 

Cim Londoslarla, Bulgarlarla güre. 
ıen ve namı söylenen Dinarlı neden 
Türkiye serbest baıpehlivanhğı müsa • 
baltalarına gir~ekten çekiniyor? 'l 

Bütün 'J;'ilrk pehlivanlarının iatiana • -
sız bir surette ittirak ettikleri bqpehli 
vanhk müsabakalanna Dinarhnm gir. 

Izmire 
götürülen 

y üziiciileı\de 
Hakslzllk mı 
yapıldı ? 

Şark muhteıı·ı·ı Dün aşağıdaki okuyacağınız mektu. 
bu aldık. 

Afyonda da Bitaraflığımıza binaen aynen ncfl'-

gallp xeldl ediyoruz: 
Anadoluda turne yapmakta olan Şark "/zmirde yapılaca.k Türkiye ytii.mıe 

vilayetleri muhtelit futbol takımı, Af • birincilikleri 100 metre sırt ü.!tii ,,._ 
yon kanıık timiyle yaptığı müsabakayı nşına lstanbuldan Şômtıi götürmilf-
beıe kartı yedi sayı ile kazanmııtır. ?erdir! Halbuki &ykoz kUıbüft.den 

A 
Jl'uadin git1M.ti ldzımdı. Qü.nkü tef" 

v r u pa da vik ve 8eçme yUzme 1ot.ır§ılapwılann. 

f tb 1 
da Jl'tUJd Şamili iki kme geçmi§ti. Şa.. u o şa m pi. mili geçtiği halde gôttırülm;üyor ue ae. 

1 
beb olarak da lzmirde Türkiye birin. 

yon uk maçları ciliği değil, göaterif yanflan ~ptla -
Avrupa memleketlerinde geçen haf- cakmı§ detıtyor. Jlademlci lzmirde gô3 

tadanberi baflamıı olan .uıımpiyonluk teriş mii8abakalan yapıl4otJk latan ~ 
:r- buldo.n eJS iyi • .:ı...oı,,..11- götiiriilmekle 

futbol maçlarına bu pazar da devam e· :1-----· 
dilmiştir. Muhtelif memleketlerdeki kar zevkli ve güzel bir yüzme 1Jll"fı !Jtl
§Jlaımalarda alınan dereceler ıunlardır: pıJamk icap etmez mt tdiP. 

ÇEKOSLOVAKY ADA: .Fuadan 1cnrdefi 
Sk. Pilsen - Viktorya Pilsen 3 • 2 TABI& . 
F~. P~rdut~itz-Viktorya Zizkov s- o Ok spot' kurumu ae. 
ZidenıcebrUnn - Sk. Protznitz S - O 1 ,.. 
Slavia Prae - Sk. Nachod 4 • ı De 8ekreterllğ1Dd8D 
Fc. Ostrau - Sk. Kladnt 0 • 3 · dea ~apor Kurumu Genel Sekreterliiia-
Sk. Preuburg - Sparta Prag ı - ı · 

MACARISTANDA: 1 - Kurumumuz merkezinde mev. 
Budafok - Ujpeıt 0 _ 5 cut yay ve ok kolleluiyonlanm gör. 
Kiıpest - Ferencvaros 4 • 3 mek istiyen birçok müracaatlar karlı.. 
Nemzeti - Bocakai 1 • O smda kalınmıştır. 9.9..937 pereembeden 
Hungaria- Szuerketexf 7. 0 itibaren 16.9.937 perşembe akpmm« 
Phöbus - Ofner Olf 3 _ 0 kadar saat •5 ten 18 e kadar kurum 
Teorekes - E. T. o. Raaf 3 _ 0 merkezi halka açık bulundurulacak • 

FRANSADA: tır. 
Fc. Sete - Sc. Fives Lille ı . o 
Racing Roubaix - Uı, Valenciennes 

3 - 2 
Ced Star Pariı - Cı. Metz 2 - 2 
Xracing Lenı - As. Cannes 2 - 2 
Tibes Fc. A - Rcing P:ıria ı - 2· 
Fc. Sochaux - Fc. Rouen 5 - O 
Olimpique Lille - Excelsior Roubaix 

1 - 1 
Racing Strasburg - Olymp. Mar-
~ilk 2-2 
AVUSTURYADA: • 
Admira - Aıtria 1 - 3 
Favoritner - Floridldarf 3 - 2 
Vienna - Siniering 2 - O 
Sport kUlp - Rapid 2 - 1 
Fc. Wien - Wacker 1 - O 

2 - Kurumumuz amatör ve üye ya. 
zımına başlamıştır. 6.9.937 pazartesi 
gününden itibaren her gUn saat 15 den 
18 e kadar bu milli sporumllzu öğren. 
mek istiyenlerin mllracaatleri. 

3 - Kurumun merkezi Beyoğlunda 
İstiklal caddesinde Nuruziya. sokağın.. 
da C. H. P. Beyoğlu merkezindedir. 

-
Altınordu klDbllnde 
kayltler yeolleolyor 

Altmordu idman yurdundan: 
936 ve 931 ııenelert spor barekeUerlDe ifU.. 

rak edenlerden bqka azanm 937 11eneli ey. 
ıaıu nlhayettne kadar k&yrtlanm yenDemt. 
yenlerin kltlple olan altJcalarmm keeDecett 
ve kona-relere lıtirak edemiyeceklert bildi. 
rlllr. 



Dünyan~~ en hfiyfikJ8i)Ô;ıy8Va kcii-fl 
"k.ÜÇÜ~ şehr,, İ 50 milyon dolar sar/ile vücuda getirilen 

"Boşanma sanayii,, kurarak Mu·· stahkem m:__ vki. re· 
nasll zengin ve meşhur oldu? 1 · 

r. Japonya da neşredilen bir kitaptan: '' ıngdı. t~ 
1 ı ile bir harp ictinabı gayri kabil bir şey_!!.:;; 

••••••••• • in • 

Renodan nınıu~ırafar: 

no~tUlmlll< Uıere Renoyn gelen bir KCDÇ kodm, bo'):ınabllmf'!k itin 42 glln kıılma~a 
nırcbur olduğu oteldi' defteri imzalarken _ :.>~ seııedrııberl hlnler('e çlrti a~·ıran .~Akim 
'J " mn!I l\lonın _ boşanma ltı'ığıdını elde rden bir l•ııdın adliye dairesinde bir ıütunu opPrelc 
ıın:ınc:ve hl\rmet gösteriyor_ no,:ınan bir kat!ın, Adeti JCrine retırmr.k için, yüıüğUnü 

• dereye atı~·or. 

Renodan bahsei.lildiğini duymıyan 

pek az insan vardır. Buna rağmen Reno. 
nun 20.000 hemşehrisi arasında, ancak 
pek azı, Şimali Amerikada Nevada eya
letinin bu küçük şehrine cihanşümul bir 
şöhret ,~min eden, onu zenginlik ve re 
faha kavuşturan "boşanma sanayii,, mü. 
essisi Vilyam Şmitzerin ismini duymuş. 
lardır. 

Renonun ilk avukatı 
1908 senesine doğru Bil Şmitzer a

dında, Nevyorklu mütevazi bir avukat, 
Renoya gelerek yerleştt Bu devirde, 
Renonun 5000 sakin'i, pek fazla dava aç 
mazlatfdı. Bunun için de burada avukat 

yoktu. (Şimdi ylizden fazla avukat 
var.) Doğrusunu söylemek icap ederse, 
Şmitzer, bu küçük şehre, bir tesadüf c. 
seri olarak gelmişti. 

Graham Ris adında bir dolandıncr, 
Sing • Sing hap!sanesinden henüz çık
tığı bir sırada N evadada yeni bir do. 
landırıcılıkta bulunmuş ve zavallı Şmit
zer ide onu müdafaa etmek için, buraya 
gelmişti. 

Bir gün. Bili Şmitzer sevinçle, dos. 
tu Oskar Morganın yazıhanesine girdi 
ve şöyle dedi: 

- Güzel bir fikir buldum. 
Gözlerinden b:.iyük bir enerji ifadesi 

vardı ve bu "güzel fikir,. i tahakkuk et. 
tirmek için, bir çok manileri yıkmak I 

icap ettiğini 6Öyledi. 

Bill Şmitzer, dostuna planını anlattı .. 
Nevadada altına hücum devri geçmiş 
olduğu cihetle, Renoyu tekrar refaha 
kavuşturmak için, yeni bir §ey bulmak 
lazımdı. Şmitzer mühim b!r hakikat öğ 
renmişti: Beş sene evvel, en me~hur 
milya11:3erlerden birisinin karısı, bir a. 
vukatın tavassutu neticesinde, boşan _ 
mak için gayet müsait kanunlan olan 
Renoya gelerek, talak davası açmış ve 
kolaylıkla kocasından ayrflmıştı. 

Malıim olduğu üzere Şimali Amerika 
n:rıeşik Cümhuriyetlerini teşkil eden 
küciik devletlerin her biri kend"ne 
mahsus kanunlar yapmak hakkına ma • 
likt'r. Reno şehrinin bulunduğu Neva • 
da devletinin kanunları diğer Amerika 
devlctler·ne a::aran boşanmağı çok ko. 
lavlaştıran hususiyetlere maliktiler. 

Smitzer işte bu müsa't kanunları, 
istismar etmeği diişünüyordu ve dostu. 
na şöyle dedi: 

- Rcnoyu. dünyanın boşanma payı. 
tahtı haline getireceğim! Renoda boşan 
ma::ian daha kolay ve daha güzel bir şey 
tasavvur edilemiyecef ni ht'rkese an _ 
latacağım.. Burada altı aylık mükem -
mel ve efsanevi bir ikamettc:ı sonra 1 
kolaylıkla boşanılabileceğini söyliye • 
ceğim. Kendi hakkımda da bir §eyler L 
lave edeceğim. 

- Bı:.itün bunları nasıl anlatıp, nasıl 
söyliyeceksiniz ?. 

- Bir kitap yazıp, bütün avukatlara 
ve bilhassa, kanunları boşanmayı güç -
leştiren yerlere göndereceğim. 

Boşanma sanayiini yaratan 
kitap 

Kitap neşredildi ve her tarafa gön. 
derildi. içinde Renodan, onun, talakı 

son derece kolaylaıtıran kanunlannldan 
ve nihayet Şmitzerin mesleki meziyet • 
)erinden sitayiJle bahsediliyordu. BU • 
yük puntularla tela şu cümle yazılıydı: 

"Renoda, izdivaçlanndan memnun ol 
mıyan insanlar, hiçbir sahtekarlığa bat 
vurmadan, kolaylıkla ve me§ru bir ıe
kilde, sür'atle aynlabilirler. ,, 

Biraz öt~ de §U cümle: 
"Renonun kırk kilometre yakmmda, 

di:n yanın en gij.zel yerlerin~ biri 
olan Tabak gölü bulunmaktadır. Reno 
§İmdiden, zarafet ve eğlence mrekezi ol 
muştur.,, 

Ve kitap, betbaht evlilerin, ev kira • 
sını Renoda ödemek şartiyle hakim hu 
zuruna çıkıncıya kadar San Fransiskoda 
bile ikamet edebileceklerini izah ediyor 
du. 

"Avukat intihabı,, na mahsus ktsrmda 
ida şu satırlar okunuyordu: 

Nevyork ve Nevada barolarmda kırk 
senelik tecrübem var. Barodaki meslek 
tcı alrımın ve Nevada hakimlerinin dost
luk" ve hürmetlerine nail oluyorum. Te. 
vazuum fazla söz söylememe manidir.,, 

Bundan sonra, bir çok müşterilerin, 

bir senato azasırun ve bir valinin sita -
vişkar tavsiyeleri ve saire geliyordu. 

Reno refaha kavuşuyor 
Şmitzer'in kitabının Amerikada sür. 

atla büyük b!r heyecan uyandırdığı ve 
va derhal m:.i§teri akını başladığı söyle 
nemez. 

Maamafih, bir gün Renoya bir kaç 
kadın geldi ve doğruca Şmitzere mü -
racaat etti. Kısa bir müddet sonra da, 
erkek ve kadın, diğer bir çok boşanma 
namzedi geldi. Şmitzer evvela, matbaa. 
ya kitap masrafını ödedi, sonra da, da
ha büyük bir bina kiralayarak bir de 
otomob'l aldı. Diğer taraftan, Reno, n. 
telcilerinin, lokantacı ve tüccarlarının 
yüzleri -de gülmeğe başladı •. 

Şmitzer. kendisini, şehrin velinimeti 
sayıyor ve bundan haklı bir gurur his
sediyordu. 

inkisarı hayal 
Fakat 26 Kanunusani 191 ı de, yani 

kitabın neşrinden iki sene sonr .. Ne ... a. 
da divanı alisi, kitabının ahlaka ve a· ı 
vukatlık şerefine mugayir olduğu için, 
kendisini sekiz ay için avukathk mes. 
!eğinden menettiğini Şm"tzere bildirdi. 

Sekiz aylık m~hlet bittiği zaman, 
Şmitzer, müıterilerinin, artık kendisi-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••• .. ••····-··•• .. ••••• .. ••••••••••·· .. •••••••••••••••·•••• .. --···· .. •••••• · ıterrıın : 
~ lngilterenin U7.ak Şarktaki M altaar olan Singapur bahri üssü lngi!terc nin o rruntakadaki müdafaa 

11 i 
~ anahtarı haline getirilmiştir. • •••• .--········· : ......................................................................... -...................................................................... .. 

sinacıP1 r 
•d o•• • • 7A ~da 1•• l'l J "!ı.y t• ,__ eçcr soldOı • Singap11run Kepel limanına gır ı9tnı:; zaman, gemı cvve a, sıı9 r(t > a rony 11 ı oc~mı g · 

adasrnda Kr.pcl lim.aııı tersrınc7eri va rclır. Ayni :;:ıman :lu "Ş~rk te1si:; istas!Jonu" bulıınur. 
Lord Redesdale 1nglllz kralının kardeşi 

Gluçester dUkU ile birlikte Tokyoya ı;lttlği 
zaman Japonların Kasumi _ Ga.qekt yani 
'•bulutlu mania .. adını \'erdikleri Japon hıı.rL 
clye nezaretini de ziyaret etmişti. Redesdnle 
orada Japon _ lnı;lliz ittifakının artık nlha_ 
yet bulduğunu eseflerle ıııtmiştl. Kendlst 
diyor ki: 
"- Orada önUme bir harita açtılar ve 

nazır muavini bana dedi ki: 
- Şu iki ada imparatorluğuna bakınız! 

Bunlar, bir yUz Uzeri.nde bulunan iki gBze 
benzemiyorlar mı? Yalnız ne olurdu ikisi de 
birlikle görebilselerdi! 

Bu iki göz 1921 _ 22 Vaşington konferan_ 
sının ve Japonların Hitlerle ittifak temayUI. 
lerl göstermesinden ve hele Fransız hariciye 
nezaretinin bu vaziyete fena bir kompllkas. 
yon gözU ile bakmasından sonra büsbütün 
blribirlerinden ayrıldı. Bu gizli muahede Tok 
yoda 4 lkinclkAnun 1935 de imzalanmıştı. 

Şark ile garbın bu blrle§mesi uzun uı._ 

mandanberl olgunla§makta idi. Visamiral 
Matuııhlta Berlinde bulunduğu zaman Hitler 
ve maJyeU taraf!mdan gayet iyi karşılandı-
!ar. 

Reıımt bir ziyafette bu amiral verdiği bir 
nutukta Japon ve Alman vatanmrn ekono. 
mlk durumunu kıyaslamıı, arada yakınlıklar 
bulmuı ve demlttl ki: 

- Her iki ırk da her nekadar blriblrtnden 
coğrafyaca uzak bulunuyorlarsa da kifayet 
ve meziyet bakımmdan bUyUk bir benzerlik 
arzetmekledlrler. 

Amiral bundan eonra lnazo Nltobenln ,u 
8'5zlerinl lekrarlamıotı: "Boğulmak vazfye. 
tinde bulunan mllleUer, vazlyeUeriııi düzelt. 
mek için ergeç aUA.ha ve kuvvete ba§vurmak 
lztlrarmd& kalırlar.,. 

Peki, merkezi Londrada bulunan öteki 
ada imparatorluğu bu ııırada ne yapıyordu. 
Onun domlnyonları ve aömUrgeleri Japon' 
dan daha ziyade her tarata yayılmı§b. Onun 
için o da bir çok emek ve para aarfederek 
her ta.rafda tedbirler almııııtı. Bunların için_ 
de bllhasııa Slngapur dehşetli surette tah. 
kim ed1lml§Ur • 

ne müracaat etmc!dH<lerini esefle gördü. 
Onun aaye!>inde, kolaylıkla boşanma 

yolunu bulanlar, sırf bu fikri, ortaya 
attığı için,, ona mi.iracaat etmekten çe • 

kiniyorlardı • 

Bütün parasını kaybeden Şmitzer, 

otomob:Iini de sattı ve Renoyu terket
meğe karar vererek dostuna şöyle dedi: 

- Artık burada yapacak işim kal • 
mamıştrr, ismimi değiştirerek başka 

yerlere gidecek ve orada avukatlığa de 
vam edeceğim .. 'Artxk hiç bir şeye aldır 
mam, Renonun velinimeti olduğumu, 

artık kimse inkar edemez ya.. Şu hal
de emelime nail oldum demektir •. 

Şmitzer filhakika, ertesi günü Reno. 
dan ayrıldı ve onun sayes"nde servet 
yapan meslektaşlarından hiç biri. onu 
teşyie gelmedi. 

O zamandanberi Reno, boşanma pa
yıtahtı oldu. Bu garip "sanayi., i büs. 
büt•:in kolaylaştırmak için, kanunlar bi
raz ldaha değişti, ve Reno dünyanın en 
meşhur şehirlerinden biri oldu. Ameri. 
kalılar bu şehre "dünyanın en büyük, 
küçük şehri,, adını verdiler. 

Meı;hul bir şöhret 
Şmitzer, vaktinden evvel ihtiyarla 

m•ş bir halde ve nisbeten genç bir yaş 
ta, sefalet içinde öldü. Eseriyle binlerce 
insanı zengin e'den ve kendisini fclakc. 
te sürükliyen acı mukadderatı onu se· 
nelerce hırpaladı. Mezarı Renddan bir 
hayli uzaktadır ve güzel fikriyle Neva. 
daya ve gitgide büyüyen bu şehre hala 
milyonlar kazandıran, l>etbaht Şmitzeri, 
Renoun ancak ihtiyar bir kaç sakini ha 
tırlıyor • 

• 

·bi~ 
. . . . rada es1.'1 po , 

Si11gap11r, modern bir şehır olması do?ayısıylc bılfa~ı 0 b<l§kD' ~ ~ 
m rasgelincmcz. Fl>ı gfo::el biııal.arı, lıiil-;ı{met Troııagmdmı l'ıc"lı"ı' 
Trong ve Şanghay bankaları tıc yiik.~c"k mahlwm..c 1>inaı:z~.a;sımu.Z. ., 
fcdero Mal.ay dcvlefleri yil.ksek krmtıi.serinilı bhıasını gonıy ~ 

en ınuktedlt 
Cenubi Afrikanın devlet adamı general 

Smuts bundan senelerce önce Kayser Vil. 
helm tarafından görülmll§ olan "ııan tehll. 
ke., hakkında söylediği bir nutukta, bakı. 
nız, neler sByleıntoU: 

- 1ruıan ırkının üçte ikisi şimdi, büyUk 
Avrupa ve Amerika devleUerlle denizde mu. 
ı.avat lddiasmda. bulunan bir devlet taratın. 
dan kışkırtılmakta ve harekete geçml§ bu. 

lunmaktadır. Bu sebeble tarihin bUyUk bir 
lnkl§aflle ka.roı kar§ıya bulunuyoruz. Japon 
yanın gülmekte olduğu ııiya.set, bUyUk ve 
fect tehlikeleri ihtiva ediyor. Bizim karışık 
sulh makinemiz bir tehlikeye uğnyabillr ve 
bUyUk Okyanus büyUk ölçUde bir tehlike 
noktası olablllr.,. 

50 mil yon dolar masraf 
Bir milyar dolar ticaret! olan olan yeni 

Ze!Anda ile Avuııtralyanm müdafaa tertibatı 
1ngtllz anavatanı için pahalıya oturmakta.. 

dır. üç ko11u müstahkem bir mevki olan Sin 
gapur §imdi o mıntakada lnglllz mUdataa 
alsterni.ni.n anahtarı mesabesindedir. 

KötU hıı\'alı bir orman parça.sı olan bu ye_ 
ri bugünkü hale getirmek için, qağı yukan 
50.000.000 dolar sartedilmiştlr. 

Mesahuı bJrleoik Amerika hUkUmetlne 
yakın olduğu halde nüfusu Ne\')'Ork nü!u. 
ııunu 8.§mıyan bUyUk Avustralya, nU!uııu ıır. 

kışık bir haldo bulunan Japonyanm hrrsını 

rm ldaresl lngnterenln rte 01~ 
rına verilml§Ur. birinde tı6~ 

Bu ıssız ormamn glln~e geıeet 
• modem bir isUhkAın ~ 
tahmin edebillrdl? 2 ooo.OOo ~ <'' 

Bu l§e Selangor suıtanı ·ıngtılJ (flı-rf/J 
--.d 50.oOO da :J. 

lirası, Johore prı:ı- zeı!nda ~tir· ' 
mi§, diğerleri gibi Yeni ıa.ab11Ut etın1·~~ 
lnglllz llnw vermeyi teJI sl!te ııw· 

BUyUk okyanustaki str:tereJlln e1J -~· 
kemmelleşUrmek için lngi rı~·le çal1~~ 

r\'etıe J ,-e "Afi 
mUhencUslerl var kU'f Jacksen t rfP"-
<!ır. Geçen mart ayında to ve graııl 
panyasma yalnız çıınen 5<Jenrııl§tır· ,;O~ 
olarak 20.000.000 dola:a (l!letl ~ ~ 

Burada deniz ve ba bulunan tJll"' .. 
glbl bllyUk çapta topla.t1r1 kUV"\'etJef• ,rttı-
kAmlar da vardır . .ı\91.<e ~ _d~1 ıçl' 

her8"un b&".- b 
ve sair ıılltıhlar d& buranııı tıtl tt 
rılmaktadtr. HUkOrııet ıaıısııı ettf!I rtJ<l,r li 
her sene 500.000 dolar bUtuıı toP 

eat için IUzumlu ol~ını~tit· _ııııl.~: 
hUkfimete parasız ı: ııJı!Ull be..5t ,.çııır~ 
Sıcak memleketlere b: JJlucŞ(lele ııır ~ 

f!ivrlsineklere b{lyük ~eti ~ eıet> 
tır. Burada oturan ln~fçln 1~ !-e ~ 
içinde bulundurabilrl'le eğlence ~f 
ttin konfor temin edllrnl§u·ıııı§tlr· -" 6t •. 

getir -•r ÇCJP , ... 
hat yerleri vücuda ııttell "' # 

• telı .~ı~ • 
Burada zehirll 'e dtf· :sv- ~·ıtJI"· <' 

"ar aıınllV" sıı tahrik etmektedir. Londradan daha. !azla. ve kara hayvanları dbırıer --;İ>.,,ıı ıı>' 
nUtusu olmıyan Kanada da böyledir. Cenubl mek için de genlt te ,1.,1Jstr l)UtUll JJ 
Afrika ittihadı da bu tehlikenin dışında de. Bu mevki Hindtstanlı:sıııdııdtl'· ı.rıgill~tıl'' 
ğlldlr. Çin denizinin tarn or erde olııJl.0~6• 

,Japon planının beş hedefi yat ve istikbali den~oJU gibi -~er, 
Slngapur bir Uerl kar .... P'-.<, 

Büyük harbde kumanda mevkllnde bulun. pıı.•· ııı• 
mu~ eski bir deniz zabiti olan Strabolglye maktadır. doıusU ~1'etıı_,.,,ct1' 
nazaran Japon harp plAnmm be§ hedetl var. lnı;ilizlerin kucak: tıU ı:ıı ıtete ı;;~ 

mekten çeklnınedlkl ıe.cıS'I b•;1'• el& dır: 

l ) Mnm:urlyi almak. •(Tahakkuk ettiril. 
mlşUrı 

21 Şanı;hay, Nankln, Yangçe vadisini il. 
l'ak etmek. (Tahakkuk ettirilmek üzeredir) 

3 ı Kantonu ve hinterlandını zaptebnek. 
4) Hindi Çiniyi Fransadan koparmak. 
liı Hindlstanı !eth ve !sUll etmek. 
Japon deniz zabitlerinden Tota lşfmaru 

'•Japonya Brltanyayı fethetmelidir,, lslmU 
kitabında lnglltere ile bir hıı.rbı fctinabı lm. 
kAnııız görmektedir. 

İnglllerc on dört senedenberf Slngapurda 
Uzaktark ve bü)1lk Okyanus filosu için bir 
dok ve bir tamir istasyonu yapmayı ınzumlu 
bulmu§tur. 

Bu bUyUk UssUn Japon izzeti nefsini kır. 
mıı olduğu lngUlz bahriye ve hariciye nazır. 
larınııı pek 1)1 blldlkleri bir hakikattir. ln. 
l(iltcrcden SOOO mll uzakta bulunan Singapur 
her hususta gayet mükemmel iş ı;8ren bir' 
mevki olnıuşlur. Buna yardımcı ol~ SeylAn 
da ve Avustralyada da bir takım müstahkem 
limanlar vUcuda geUriimlşUr. Burada kara, 
deniz \'e hava ıılllhları ve mUdafaaaı bakı. 
mında.ıı kuaurıuz teıılııat kurulmUf ve bwıla.. 

kiden e""er •ark ısU •.., 
• " w d ,.e~ 

olursa, belki, Holl81l a 
lanabllcceklcrdlr • • soıil ~ı!lf· 

1
.. 0 bır . ..,.ıc S ta ıı 11 urı-..... - ııV 

u b• ttf Stallnin bir sözün ti J<I: şıı 
Slalln bir defa dcrnl§ p cııı ı!Jlll'' 
"- 7.a111Anıını:ıdıı. ıı:ır ı1d ttı ..ııll' 

[UldC JIW 
ed.IJemrz; başlar. . 1, uı rııt• 

UP ,r . f 11 
Bana knlırııa bllJ;" ırı;ı ııtJ'1' ._. ttıı61' ~ 

mıntakn111 \"ardır: 6 ,\Jf1111"~,~ ~-
ya, ötRkfsl A' nıp~ el~ ~uıcıur· """"' 

Bunlann hangisin ııınt" dl- ç-1 
· ·ıcıuel< ı•I ıııı dlel olduğunu söJ ·e ıırr 11' lfllJ 

hrr lklııl de \'ardır ' ,-f'. 
~ ..ttJr ... ~ıı.. 

dır. ~:ır1'ı.t' 1'1"'~.- ttr 
ihtimal ld ,\ı;Jıuı1;,1t1J Jı0~ ".ı"ııl':; 

Oliyanustakl tchllkll detti e,11ııel~ ~Jll 
Stallnln bu fi5z]c:y11cr ' 11"'eJtP ,p 

keyf en 8nce sezen şll J<t' pi I 
ıı:ı önce yazmış old~CU ~~td' 
tomak mUmkUndUr· ııe ).,,rı 

"Garp medenıyctl ~.,, 
arasında. ka.t'l bllJ'P _ _..Mf',. 

,.,~~ 
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lok-rn acn·Hmek İ rn' i,,flTorooV8f iİ ğ 1 yer: 
TARSUS ı 

aurası tarihin komprime olduğu 
bir tabiat şaheseridir 

''taraug E ı··ı l' ')'U-

bit }' arıusa tar.hin komprime ol.lutu 

~ııt c~ de~ilcbilir. 
lıtc a a kımler ve kimler Y"k? Hani ıjU 
~e :~uş, Debernu~ .. ihayet Kıt.rııir de 
oıdıtıttılan ve hala ölmeyip uyumakt ... • 
~hab arı rivayet edilen yedi kişilik 

Ctıı l:> 1 kchiftcn tutunuz da Bilali Ha
l.ok anyaı Peygamber. Sardanapal, 

bir ~n Hekim. Halife Memun. dahı\ 
ıvlc k' l'l tıu ımseler burada yatıyorlar; !lon 

'~rı/il~ ~skender o koca ordusunu To 
~ bırıc" k geçidi Gülek boğazın. 
~~ teç·rıniş : meşhur Dara Yunanis • 
ııı:1, ~ene bu boğazdan geçerek saldır 
~~cak leopatra ile Antuvan burada 
t?ttı !aşmışlar; Yavuz Selim Mıs•r sc
ttt ~ buradan atlıyarak gitmiş: niha· 
~~ ısırlı İbrahim Paşa da gene bu 
1'ttltt .Y01iyle Kütahya önlerine k:ıc!ar 
'~ıı.. Saatler ve saatlt'rce süren 
bir So~boğazının şurasında, burasında 
1~ıttj harabeler: Askeri tarassut k·ı
~lrı Selimin yaptığı hanlar, İbrah!m 
: ııc;I\ geçiremeyip bıraktığı eski top 
~· er ve neler 1 l •t h . 
~ela Unı ağzı kadar d;ır olan bu bo· 

t~~ttll\ }'Üz binlerce kişilik ordular v 
~ ~ . ağırlıklariyle ve gene o ~ünk:i 
?· •ıt . 
~.~ti vasıtalar ıle nasıl ve ne kan:ı:-
~t a geçHlebilmiş acaba? Bo~az o 
~ : .ar? İki tarafındaki kayahr o 
~rı d ık Ve yalçın. hep gran't .. 

~; hcı~·t Yerine iki büyük kaya dikil-
S011t ı ki lı:apı. 
~ a bu kapının yanından kayalar 

~~çllıc~k. >'?kseklere çıkılmış; bu,.adan, 
, 

11. Ö ıstıyen ordulara karşı gelirler· ı 
~iı;-/~c ki yukarılara çıkan yüz kişi 
~ bizıı ırlatacaklan çakıl taşları ile 
ti rı erce kişilik orduları durdu~abi-
~ 

~lııııın •. 
lıj llJ it ıçındir ki her geçen or.du, ar-
bi:lcr aı Oruyabilmek için bir çok teıi 
~· ç0k trııya mecbur kalmış ve böyle 
~İlıl bi:ııcrler bırakmış 1 Acr da ol5il 

l\cd hatıra olan o kırık toplar aca· 
to en 

t li~tltta. <>ral~rda bırakılmış?. 
ht~cı Ön·~ gelecek akınların buradan 

~u°'ir lta~n: ~eçmck için o büyük Diy2r 
~ ~?tıct esının meydana getiriLdiğine 
~cl\in trıcrnek kabil değil: bu büyük 

;>Ot .,. ıQa_rncti gözümün önünden git
~İtibi;. g.ıtnıiyecek te 1 
~ 'l'or 1010 sırtına binmiş gibi sırala
~ il ı:1' tepeleri arasındaki boğazın 
~ illet. telclerden açıldığına hükme· 
t~. • aka 1 ~ ıt'ttıck n su arın kayalan yeyip 
~ ~ Çok y suretiyle bu geçidin acılm:ı 
~)j~i d iltdıın ettiği belii; iki ta;afın 
'\>,,L e bunu .. . 

t1 b "ıtatd gosterıyor. 
l>o ~trıakan· aşağı değil. a~11ğıdan yuk~ 
~ bıJc insanın başını döndürii 

6'1t. hıa . 
ti'f 1 tcp. 1gırrneden, ağzın !ağ tarafın· a~ "c c ·· ~ c e:l"l }'uz yıllardanbcri yattt~ı 
~ı-İ'al'ird~~ c~ Eshabr kehif bir takım 
1),. ıı hıı ıbaret : güya taş k~ilmi•. 

., lav 1 . 
6cıı ~İlttıanl a lıların heykelleri, kayala· 
~ ha~ka ba. aldığı türlü türlü şekillt-'" 

f•rt.:ı ır •c d ~ ·ı h . ~ "a.n " Y egı : ep ınsanırı 

el'gaırt''-hırulmuş hikayel: r .. 
lııı ~cildine berce bir kurnazlık! 
b

11
\ !)la.rı S tnuaızam bir mezar yaptrr
!11ft "•r .ardanapııl hakkında da !:iir 
\la.r • 

tu~ ~arıa 
' törın~111• harp ettiği sıralarda Liı 

tllr. ' çok, pek çok meraka dü, 
t&bir eden bir çok kimseleri 

\'azan : D=fJlUıseyDın ~Dfat 

Toroslrıra bir bakı.J ..• 

huzı:runa çağırtmış, rüyasını anlatmış: 

hepsinin de verdiği cevaplardan içi ra
hat bulmamış; nihayet nedimlerinJen 

biri: 
- Padişahım, demiş. bura hapis:ı.ıe 

sinde yıllardanberi yatan gayet akıllı 

bir adam var; çok alim, çok derin hiı 
zat; rüyanızı tabir etse etse o tabir e

debilir!.. 
Adamı hapisaneden çıkarmış; rüyııyı 

ona da anlatmış: rüyayı dinli yen 
mahpus ezile, sıkıla bu rüyanın herke· 
sin yanında apaçık tabir edilemiyecl'k 
derece-de mühim olduğunu söylemiş: 

mecliste olanların hepsi dışarı çıkın -
ca: 

- Siz muharebeyi kaybedecekcıinU:: 
ve s!zin ordunuzdan ancak iki kişi sağ 
kalabilecek! .. 

Demiş, bu sözler Uzerine son derece 
de korkan Sardanapal da onun kulağı· 
na gizlice: 

- Öyle ise bunu kimseye söyleme, 
demiş. bu gece kimseye haber verme 

den sen ve ben ikimiz kaçalım ve 
kurtulacak olan bu iki kişi de sen ve 
ben olalım! .. 

O gece ordusunu yüzüstü bırakarak 
Tarsus ta soluğu almışlar: Meğer rüya· 
yı tabir eden adam Danial Peygamber 
değil mi imiş!.. 

Hapisaneıicn kurtulmak için peyganı 
berce bir kurnazlık değil mi?. 

Elektrik hikayesi 
Tarsusun menkibe, hikaye ve bura 

fclerini dinleyip gülmekten, asıl şe.!ıri 

gezip yazmıya sıra gelmiyccek.. Bura· 
nın bir de elektrik hikayesi var: 

Bundan kırk sene kadar evvel bütün 
Anadolu. hatta İstanbul karanlıklar 
içinde yüzerken Tarsusa elektrik maki· 
neleri kurulmuş ve şehir nurlara büri;ıı 
müş .• 

Mesele bu değil: o vakit belediy ! 
mühen.ı;lisi olan bir İtalyan, Sultıın 

Hamitten imtiyazı koparmak ve elek 
trik makinesini Tlirkiyeye sokmak için 
çekilen eziyetleri görerek ileride maki 
ne eskiyince aynı şekilde bir belaya uğ 
ramamak için, su ile dönen çarkın di' 
yerlerini yivli ısmarlamış ve yaptırmı~: 
şimdi her sene demir dişler yerine sert 
ağaçlardan parçalar vidalanıyor, maki
ne de her sene yenilenmiş olduğu içirı 

ayni makine kırk ~encdir kullanılıy.•r· 

muş. 

Sular ve şelaleler 
Tarsusun üç büyük ve zengin suyu 

var: bunlardan biri ve başlıcası gene 
Tarsus çayıdır; Kon yanın Cehennem 
deresinden fışkıran bu (Kevser) kac!ar 

feyizli çay uzun yollardan Toroslan a
şarak ovaya, şehre can verdikten sonra, 
denize dökülüyor; Akdeniz vaktiyle 

Tarsusu dalgalariyle döverken Tarsus 
çayı sürükted;ğj topraklariyle şehri d~-

nizden otuz kilometre kadar "ğ;ride '>r· 
rakmt§ ... 

Şehri Uç koldan kucaklıyan çay, şe· 
laleleriyle geceli gündüzlü tabiate karşı 
anlaşılmaz şiirler okuyup besteliyor. 

Bu şelaleler.öen en mühimmi sert 

bir kayalık üzerinden süzülüyor. Bu 
sert kaya kimbilir kimler tarafında:1 

muntazam bir şekilde oyulmuş, içine o· 
qalar yapılmış ve hamam haline sokul
muş. Hamama inebilmek için yapılan 

basamaklar pek güzel gözüküyor. Bil 
yük İskender bu hamada yıkanırken 
hastalanmış. az kalsın ölüyormuş ı. 

Tarsusun (Park) ı da her yerden gü
zel: çaylardan biri parkın içinden geç
tiği için yeni dikilen ağaçlar, çamlar, 
be§, on senelik imişler gibi gürbüzleş· 

Giılek boğazında .. 

mişler; hele yapraklardaki yeşilliklerin 
tatlılığı ...• 

Eski eserler 
Kilikyanın esik adı (Kızvatna), Tar

sus çayının da (Kidnos) olduğuna ba
kıp ta Tarsusun eski Yunanilcrden ve 
ya Romalılardan kalma olduklarına 
hüküm verilmemeli; içlerinden biri eı -

kek olmak üzere Amerikalı kadınlar • 
dan mürekkep bir heyet tarafından şeh 

rin biraz cenubuna düşen tepecik üze 
rinde yapılan hafriyatta elde edilen c 

serler gösteriyor ki Milattan pek çok 
evvel burada Yunan ve Roma kültüriin 
den başka yerli bir kültür var. 

Bu heyetin elde ettiği minimini Hitit 
masnuatı bunu teyit etmez mi?. 

Öyle ki heyet, hafriyatında demk ve 
tunç devirlerine kadar bile inmişlı-r. 

Bu eserlerin toplandığı odaya girdiğim 

zaman kendimi Beyoğlunun eski (Bofl 
marşe) sinde zannettim; güzel ve zıı. -
rif 'eyler .... 

Amerikanın Harvard Darülfünunu 
namına çalııan pro(esör bayan Hetti 
Goldman senede 80-100 bin lira gi 
biı bir para sarfederek bu eserleri top
layabilmiş, tamamen tasnif edildikten 
sonra Adana müzesine hediye edecek -
ler • 

Gene buraya Con Gastron adında bir 
İngifü ~limi gelerek, Hititlerin en bü 
yük hükümdarlarından iş - Po - Tu 
so ait bir tablet bulunca asıl Hitit mer 
kezinin Karadeniz sahilleri değil, Tar 
sus havalisinin merkez olduğuna bük -
medip dokuz kişilik bir heyetle gelerek 
Soğuksu höyüğünde hafriyat yapmrya 
karar vermiştir . 

Coni Gastron, Hititolog yetiçtirnıel( 

lizerine bizden de tabletler istemek su 
retiyle ancak alimlere yakışacak büyü!: 1 
lük te göstermit· 

Amerikalı profesör bayan elde ettiği 
neticeleri her sene neşrettiği bir broıüı:ı 
ile ilim alemine tanıttığı gibi en nihayet 
çıkaracağı umumi bir eser ile şimdiye. 
kadar bildiğimiz tarihi malumat[ bat 
tan başa değiştireceğine şim<iiden ve 
kat'i olarak hüküm veriyor. 1 

Bu malumat çok güzel, çok sevindiri 
ci ..• Bir Amerikalı, bir İngiliz yer altla• 
nnı temizlerler iken buranın Evka[ 
İdaresi de, bir vakitler buralarda hü • 
küm süren Ramazanoğullanrun va
kıflarından (Kırık kaşık) imaretanesini 

semercilere kiralamış, onlar da bW"a • 
ya, eşekleri, atlan, katırları bağlıyarak 
ahıra çevirmişler. Ne kadar acı.. Ne 
kadar acı! .. 

Bereket versin Mersin valisi Rilk· 
neddinin kiy:metli eli bu tekeyi silmiş 1 

Buranın (İmdadi) namında Etili bir 
halk şairi varmış: oğluyla görü~tüm: 

o da babası gibi özlü ve kuvvetli bir 
pir. Bana babasının, kendisinin bir çok 
şiirlerini verdi; l:iabasına ait olan §U par 
ça ne kadar güzel: 

Gam, dert diyarından gel geçme gl)nUI, 
Korkanm gört.lnce el eder ıs'evda: 
Bir katra me~inden ı:cn içme gônUl 
Edna.dan ednaya el eder sevda! 

TcrketUrlr seni kisb • 1 _ klrından 
Alem taciz olur ah • U . zanndaıı 
Giderek düşersin itibarından 
Ce\·ahlr adını pul eder sevda! 

Şiddetli atl'§l pek, gayet yakar, 
Dumanı ser çeker, semaya çıkar: 
ömrUmUn kalesin devirir, yıkar; 
0-ım k<'r\'ant geçer, yol ed<'r sevdat 

"İmdad' .. acap nedir bunun dermanı?, 
Kanca ne çeker c~etten canı; 

Hem do tele! eder bir çok insanı 
Mihnet binasında kül eder sevda! 

Hüseyin Rifat 
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ŞDphelendlrmekten korkuyorum. Gece
leyin lslanbuldan Tarabyaya J(llmek için 

makul bir sebep bulmak IAzımdır 
- Dün gece mühim olnuyan, bu gece 

mühim olabilir. 
-Yani?. 
- Yani bu gece ide oraya gitmenizi 

rica edecektim .. 
- Bu geec balo yok ki.. 
- Biliyorum, fakat onlar her akşam 

Sümerpalasta bulunurlar. Orada kendi
lerini bulabilirsiniz. 

- Şüphelendirmekten korkuyorum .. 
Geceleyin istanbuldan Tarabyaya git-

mek için makul bir sebep bulmak la -
zımdır. 

- Güzel ve zeki bir kadın bu husus 
ta kimseden akıl sormaz... Bu ak§am 

oraya gidersiniz .. Saat on bire doğru 

ıizi orada telefonla arayacağım .• 

Fransız kadım fazla israr etmedi ve: 
- Öyle ise müsaade ediniz de gide

yim hazırlanayım.. Buradaki işleri bi
tirir bitirmez bir otomobile atlar Ta -
ra.byaya giderim .. diyerek bizden ayrıl 
dı .. 

Fransız kadını odadan çıkınca Hraç 
saate baktı ve bana hitaben: 

- Şimdi bazr arkadaflar beni zyiare 
te gelecektir. Sizi bitişik Odaya götüre 

ceğim. Orada biraz ..istirahat edersiniz. 
lıimi mümkün olduğu kadar çabuk bi-

tirir, gelir sizi bulur ve beraber yemeğe 
~ıkanz, dedi. 

Filhakika bir buçuk saat sonra Hraç 
la· beraber malUm gizli kapıdan geçerek 

U nion Fransez klübline girmit ve ora
dan sokağa çıkmı§ bulunuyorduk. 

Gece yarısında 
cinayet 

Akşam yemeğini gc e Tokatliyan o 
telinde yiyeceğimizi zannediyordum. 
Halbuki Hraç Tilnelle Galataya indir-

miıti. Oradan bir otomobile atlıyarak 

Bakırköyüne hareket et tik. Arkadaırm 

yolda bu seyahat hakkında §U maHlma
tı veriyordu: ~ 

- Bu gece Bakırköyilnde bir fransız 
zabiti .ziyafet veriyor. Beni de davet etti 
Oraya ıgidiyoruz. · / 

- Fakat ben davetli değilim. 
- Beraberimde bir de misafir getire 

ceğimi söyledim. Memnuniyetle kabul 

etti. Seni akrabamdan biri olarak tak 
dim edeceğim. Ona göre hareket etmeni 

rica ederim. Ziyafette bir ik_i ermeni da 
ha olacaktır, Vakıa onlar da arkadaıları 

rruzdır, fakat resmiyeti elden bırakma 
rr.ak lazımdır. Size bir §eyler soracak o 
turlarsa, handan fstanbula yeni geldjği 

nizi, benim misafirim olduğunuzu ve bir 
iki güne kadar tekrar !rana döneceğini 
zi ~öylersiniz. · 

Bakırköyüne yaklaştrğımız zaman 
fransız askerleri otomobilimizi durdur 
dular. Hraç derhal ba§ınr otomobilin 

pencereden çıkararak askerlere bir 
§eyler söyledi. Bunun üzerine devriye 
ler askeri selam vererek bize yol verdi 

ler. Nihayet Bakırköyüne gelmiştik. Bi 
raz sonra otomobilimiz bizi davet eden 

fransız zabitinin evinin önünde duruyor 
du. 

Bir yaver koşarak otomobilimizin ka 
pısını açtı. Ve bjzi selamladı. Hraç yave 

rin elini ahbabça sıktı ve beni takdim et 
ti. On dakika sonra general Moris adın 

da bir fransı.z zabit:nin karşısında bulu 
nuyordu. Mükellef salonda bizden evvel 
gelmiı dört beş davetli genç bir kızın 

etrafına küçük bir daire teşkil etmiş, ha 
raretli hararetli konuşuyorlardı. 

Takdim merasiminden sonra, general 

Moris, Hraçı b:r tarafa çekerek beş da 
kika kadar konuştu. Bunu müteakip bi 
ze yaklaşarak : 

- Dostlarım, sofra sizi bekliyor ... di
yerek bizi yemek odasına davet etti. 

Yemek çok neşeli geçti, yanı başım 

da oturan keçi sakallı bir ermeni müte 
madiyen bana sual soruyor. handan gel 
diğimi işitince, 1ran hadiıeleri hakkın 
da izahat istiyordu. Müıkut vaziyette I 
bulunduğumu gören Hraç derhal imda 

dıma yetişti ve yanımdaki &akallıya hi 
taben: 

- Güzel sesinizle bize bir şarkı söy 
ler misiniz?. dedi. 

General Moris ile diğer davetliler bu 

teklifi tiddetle alkışladılar. 
Sakallı adam şarkı söylemiye ba~la 

ymce Hraç bana yerimden kalkmamı i 
taret etti. Bu esnada kendisi de sofra 
dan kalkmJ§, olduğundan yanına gittim. 
Bana bir cığara uzatarak: 

- Arkamdan gel, dedi ve salonu ter 
ketti. 

Kendisini takip ett:m. Şimdi küçük 
bir odada bulunuyorduk. Odada yalnız 
kalınca Hraç sakallının bana neler sor 
duğunu öğrenmek istedi. Her şeyi oldu 
ğu gibi anlattım. Bunun üzerine ayağa 
kalkarak: 

- Ben .zaten bu adamdan ötcdenberi 
şüphe ederdim, fakat general daima mü 
dafaa eder durur. Bu akıam bu adamın 
mahiyetini meydana çıkaracağım. dedi. 

Bittabi ben bu sözlerden bir ıey an
lıyanuyordum. Hraç bir müddet düşün 
dükten sonra zile bastı. İçeri giren bir 

askere generalin yaverini çağırmasını 

emretti. Yaver odaya girince Hraç onun 
la yava§ sesle bir şeyler konuştu. 

Bidayette sözlerine itiraz eden yaver 
yavaş yavaş deği§iyor, Nihayet bütün 
söylediklerini kabul ediyordu. Araların 

da anlaıma hasıl olduktan sonra yaver 
odadan çrktr, biz de salona döndük. 

Aradan on .dakika kadar henüz geç 
mitti ki yaver salona girerek sakallıya 

yaklaştı ve her kes tarafından işitilecek 
yUksek ıeıle : 

- Telefonda şimdi sizi aradılar. Bu 
rada olduğunuzu söyledik. Evde hasta 
nız o1duğunu söyliyerek çabuk dönme 
nizi rica ettiler ve telefonu kapattılar. 
dedi. ,,, 

/ 

Bu haber sakallı adam üzerinde so 
"ğuk su dutu tesiri yaptı. Sarho§luğuna 
rağmen hemen ayağa kalktı ve general 
dan ö.zUr diliyerek ayrıldı. 

Olup bitenlerden haberi olmiyan ge 
neral telefon muhaveresine inanmıştıı. 
Hraç generala yaklatarak müsaade is 
tedi. Biraz sonra biz de eokağa çıkmış 
bulun_uyorduk. Kapunun önünde bize il 
t ihak eden yaver: 

- Otom;bil hazırdır. 
Diyerek bizi bir otomobile götürdü. 

ve ke~disi de yanımız.da oturdu. 

Önümüzden bir otomobil daha gidi 
yordu. Bakırköy hariçine çıktığımız za 
man bizim otomc-'.,.il suratini eksiltme 

ğe başladı. Birdenbire önümüuieki oto 
mob:ıin durduğunu gördük. Hraçla ya 
ver başlarınr otomobilin pençeresinden 

çıkarmış, dikkatla etrafı tetkik ediyor 
lardı. Beş dakika sonra genç bir adam 
otomobilimize yaklaştı ve dikkatle ice 
riye baktıktan sonra Hraça bir mekt~p 
uzattı. Hraç asabivetle mektubu açtı ve 
hemen yerinden fırlıyarak: 

- Hain .. Hain .. diye ,bağırdJ. Ben si 
ze bu adamın casus olduğunu söylemi 
yor muydum. İşte nihayet tuzağa düş 
tü. Diyerek otomobilden atladı. 

Yaveri takiben ben de indim. Hrac 
hiddetinden ne yapacağını şaşırmıs bi~ 
vaziyette idi. Fakat bu saskınlık uzun 
sürmedi. Birdenbire c;d<lileşti ve: 

- Lütfen beni takip "·diniz. dedi. 
Yirmi beş otuz metre kadar ilerde du 

ran sakallının otomobiline doğru ilerle 
mcğe başladı. Zavallı sakallı otomobili 
nin birdenb"re bozulduğunu zannedeıc\c 
müsterih bir veziyette tamiratın bitme 
sini bekliyor ve hafif tertip kestiriror 
du. 

Hıaç biraz evvel kendisine veri1cn 
mektubu göstererek sakallıya bağırdı : 

- Kalk bakalım ha'n .. Bu yazdığ'ın 
mektubun hesabını vereceksin . 

Sakallı daldığı uykudan fırlıvarak 

kokudan büyümüş gözlerini açmış hay 
ret]~ Hraça bakırordu. İlk nazarda her 
şey i anlıyam:ım•ştr, fakat Hra,.: 

- Bu nıektu!.Ju sen mi yaz<lın? 
Deyince: 

(Devamı tar) 

HABER - /\k"şam postası 

Haber, okuyuculan 1&ruında btr 
fıkra müaabakuı açmtftıı'. Ofjnderf. 
lecek fıkraların kısa ve htç otmazaa 
az lşltllmlş olmaın IAzımdIT. 

Fıkralar, ~önderenlt.·rln tmzalan 
yahut mUstear adlarlle ne(lredllecek 
ve ber ay o ay içinde çıkacaklann 

en iyilerinden be~lne muhtellf ve kıy. 
metti hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel f1kralan 
gönderiniz. 

Yılanın ba11ını 
bulsun 

İki palavracı bir gün konuşurlar -
ken biri: 

- Dedem_ der - bir giln bir orman
dan geçerken bir yılanın ku;Tuğunu 

görür, m~rak eder. Ba§ tarafını ara -
mağa kalkar. Ömrünün sonuna kadar 

arar bulamaz. Ölürken babama bu yı 
lanın başını bulmasını Yasiyet eder. 

Diğer arkadaşı söz alarak der ki: 
- Bir gün dört arkadaş sandalla 

Kağıthancyc gittik. sandalımız dere 

kenarına yana'.;arak yiyecek \'e içecek. 
!erimizi sahile çıkarırken limonata e. 

sansile dolu olan uf ak bir şişe arka -
daşımm elinden kaydı ve dereye düş. 

tü. Biz bunu kaybettiğimizden mütc. 
essir olmak'a \:crabcr o gün zevkimi. 

ze devam ettik. Ak~am üstü kayığı -
mıza döndük. dereden testisini doldu. 
ran gidiyor. 

Kayığımız Eyüb önlerine açıldı. O

rada da birçok sandal ve sahildeki in. 
sanların kovalarını dereden doldurduk 

larını gördük. Bu pek merakımızı mu. 
cip oldu. Velhasıl ilerledik. Kayığımız 

Unkapanı, Yemiş tarikiyle Karaköy 
köprüsünden geçerek Sarayburnuna 
geldiğimiz zaman ayni vaziyetin de -
vam ettiğini gördük. Sarayburnuna 

yaklaşarak ellerinde kovalar bulunan 
insanlara denizden ne aldıklarını sor. 
duk. Bunlar Umonata doldurduklarını 

söylediler. Meğer bizim limonata esan 
sı Kağıthanede dereye düşünce Saray. 
burnuna kadar denizi l!monata yap -
mış. 

Birincisi buna dayanamıyarak: 
- Ama yaptın ha! demiş. 
İkincisi ise: 
- Babana söyle. ya yılanın başını 

bulsun, yahut Marmarayı limonataya 

boğacağım, demiş. 
Ş. Esmer 

Atın tekmesi 
Doktor Rif atın mahkemede bir ışı 

varmış. Bu işi görmek için kadı rüş. 

vet olarak, doktorun güzel atını iste. 
miş. Doktor bunu vermeyince işi de 
görülmemiş. 

Doktor b:r çares ini bulup kadıyı az 
!ettirir. Bir gün her ikis i. de bir yerde 

buluşurlar. Kadı. söz arasında: 

- Bize gelen bu tekmenin kimin 
l<!kıneı:ıi olduğunu anhyamadım. 

- }{imin tekmesi olacak? Bizim a. 
tın! cevabmı \'ermiş. 

/ . lfoli:lcı 

ovıe ise san a ne 
B r gün hocaya bir ahbabı gelip de. 

mi§ ki: 

- Hocnm, demin gördüm. Bir len. 
gcrde hindi dolması gidiyordu. 

Hoca : 

- Bana ne?! 
c~vo.hını vermiş. l<~akat al1babt: .. 
- Lakin lenger sizin e.ve gitti! 

Deyince Hoca: 
- Öyley~c sana ne? demi~. 

Şc1!kct Çıılıar1f r 

HABER 
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Garip adetler ve itikailar 

Başınız ağırırsa ıı 
Ve eğer Afrikada bulunuyor~a~ 
Doktora gitmeyiniı": 
Tedavi tarzı başınızı iple boğmak 

ağrıyan yeri cam parçaslle kazıyıp 
Ostllne tllkftrmek olacaktır! ,.e bUrar- ~:: 

Kenyo dağınm eteğinde, takrl~n sekiz bin cldukça derin iki delik açılır uı: ,oJcU ~ 
kilomctrtllk bir arazi üzerlnJe, Klkuyus adm r. krtmnk için, lı;I hoş iki bO::J<tC ~cctlduıt 
<'ak! zenci kahilesl yaı;amaktadır. Bu iptiılai F.:ğc•r salah l:eıııllsini hissettir ıııute1t 

8 h tcden ır ,. 
:rerlllcr, küçUk topluluklar hallndc, datı"ınık hastnııın, bu ilk müda a tıcldeJI !)!. 

bJr vaziyette, her tnr.:ıtı bakir ormanlarla sarsmtıaından biraz kurnıln1ıı.'!1 e ııl\!U1 ıJ. 
muhat ol:ı.n cennet gitıi bir yerde ikamet et. bu işkenceler tekrar edilir. ~ğ rııarUZ it 
mekteıilrlcr. n:r.zse, UçUncU bir ınüdahalcYC , 

. i eder· ııııstıı-Klkuyu göçebe değildir . ekin eker ve chll mak korkusu onu derhal 1> dilderi ıŞ 

hayvan yetiştirir. Mlltendult zevceleri \'ar<lır, Zenci tabiplerin teşhis cdelfl:rlnl. ısıtılııı (! 
ÇUnkU i§lerl g6rdUrmck lçin birçok kadınıı tıklar ise, vücudun ağrıyan y tile ted•_, 

k ııurc ı"'P' ihtiyacı \·ar •• Tembelllğt vücudunun teşkllA. ~chlrli nebatlarln oğUşturma ceıtıclt ı.· 

t1na te~ir edecek kadar büyülıtllr. K1kuyu, eullır. Klkuyutar zc-hrin zeblri rl de!il5e. 
kısa boylu, umumiyet IUbarıle 7.ayı!. derisi coylerler ,.e her ağrı, cinlerin ese 
çok alyah, elmacıkları son derece çıkık ve muhakkak ki zehrin c.ııeridlr. ro ıcorll111 
burnu ya.sındır. bil J{il<U)'\I~ ıJ:t!-

Medeniyet tıevlyesl ~ayet aşn:!"ı olmakla 
beraber, enerjisini asgari bir ııekllde işletmek • için, şayanı ha)Tet buluşları vardır_ 

Kikuyu batıl itikatlara son derece inanır. 

Onun nazarında, dünyaya, iyi ve fa.na cinler 
hükmetmektedir. ve bu cinler mütemadiyen 

lnııanlara fenalık yapmğa çalıımaktadırlar 

BunlarJan korunmak için Klkuyu hiçbir te. 
daktı.rlıktan çekinmez ve sır! bunun içindir 
ki 1'tkuyu da büyUcUIOk son derece klı.rlr bir 
meslektir. 

Yıkanmasını sevmiyen insanlar 
Bu memleket Afrfkanm en iyi iklimlnıle 

bulunduğu halde burada hutaıık hiç ekaik 
olmaz, bunun sebebi Klkuyunun sıhhi maltL 
mat hakkındaki cehaletidir. 

Bir tek penceresi bile olmayan ufacık \•e 
~;uvarlak ku!Ubeıılnde koyunları n keçllerile 
beraber ikamet eder. Bu çok iptidai lkameL 
gAhm yeglne sakinleri yalnız bunlar detıL 

dlr. Burada her nevi böcek de bulunur •. Ki. 
kuyu, ancak bu böcekler, kendisini diri diri 
yiyecek kadar fazlalqtıklan zaman bunlar. 
dan korunmayı a1dına getirir ve bu defa da 

ku\Ubeclğlnl yakarak birkaç adım ötede bir 
yenl8lnl lll§a etmekten baıka çare bulamaz .• 

Fbkat kurnaz böcekler, yangından onun kadar 

çabuk kaçarlar ve el<Aerlya, ondan evvel 
yeni ikametg&.hına yerle_olrler. 

XıkMınak n t~mtzlenmek, Kikuyulann 
ı:azarmda hayatı boıu boşuna güçieııtır~n, 

!aydaltz bir iştir. Anneler bazan, çocuklarmı 

tıpkı kedilerin Y!'-vrulanna yaptıklan gibi, 
yalamakla iktifa ederler .. Çocuklar , annele_rL 
nln tarladan dönüııleri zamanına, yani ak. 

ıama kadar, çırçıplak bir vaziyette pislikler 
içinde oynarlar ve burada ellerine dU~n her 
ıe)1 ağızlarına atarlar. Bunun için, hemen 

1:ep&Uıln midelerinde böcekler ' 'e ezcUmle 
"tenya,. vardır ve bunlar kendllerint gerek 
vtlcutca, gerekse manen zayı!latır. 

BllAhare, çocuk, ölmemek ve bUyUmek SiL 

adetine nıı.il olmuşsa, mütemadiyen, her 
tUrl ü haatalığa tutulur .. Umumiyet itibarile, 

Klkuyunun bUnyesl, san veya sarı olmayan 
ter nevi haatalık için mUkemmel bir saha 
teşkil tder. Çiçek, dizanteri, kızıl, buralarını 

ka.•np kavurur \ 'C her sene binlerce insanın 
blUmtine sebebiyet verır. 

Hastalıklarla mUcıtd!!lc etmek için, yerli, 
ımcak bUyUcülcrln ve diğer §arlatanlarm tec 
rübeye dayanan ilimlerine ba.ş vuruur. Esa.. 
sen bunlara buyuk bir itimadı vadır ve ken. 
dlsinl tıoyup soğana çevvirdlklerl halde, 
onları lngiliz makamlarının seyyar doktorln. 
r:ndan daha UstUn görUr. 

· · Zencilerde "tıp ilmi,, 
Avrupalılar, Kenya mıntakalarmdakl yer. 

lilerin tıbbi metodlarını tetkik lmklnlarını 

gayet az bulur. Zenci •'ilmi aır,. tarını büyük 
bir kıskançlıkla •aklar ve beyazlarm en klL 
çük tecessüsleri bile onu fena halele kızdırır. 

Bunları, her §eye rağmen görmek lmk~nmı 
bulan A\'Tupalı da, bu kadar cehalet ve ba. 
tıl lUkntlar ka11ıamda, hayretinden dona 
kalır .. 

Faraza, bir zenci sıtmaya tutuluyor. Ara 
sıra onun Uzerine bir kova soğUk su dol<Ulür. 
Sonra ela, kendisine, haşlanmış bir sUrU ne. 
batla "mucize\1.,; kök}er verilir .. O kadar çok 
verılir ki, f&\'.allı . 9asta lstil~lt eder. Çünkü 
Kfkuy ulnr . .. sıtmanın geçmeııl için kusmak 
el.zem oldu~u kanaatindedirler. • 

Baş ağrısından veya nevraljlden muztarıp 
olanların vay haline! Znva\lının haşı ince 
bir iple earıltr ve gö:ı;Jerl yuvalarından fırla.. 
yacak gibi oıwı~aya kadar sıkılır. Bundan 

sonra a~yan yeri blr c;:akı veya cam parçR.. 
sile kanayacınya kadar kazınır ve daha eonra 
tükürllklenlr. 

Yalnız nebat yıyen bu deve ku§u mideli 
ln11anlarda mJdehuiaııklan gayet nadirdlr. 
Mu.rtıaClh böyle bir hiatalık vukuunda " teda 
vt . edici., müıte.rlsinln karnını deeecekmlf gL 

bl oğalamakta işe başlar .. Eğer bir satAh gö. 
rUlme.zse, .zavallı hutanm karnı Uzerine diz 
çöker ve hastalığı, çekilip gltmete icbar eL 
mek fçln, dizlerlle çlğnemete baflar. 

Klkuyu memlekeUnde zatUrree, aık sık 

nkf olan bir hastalıktır. Bu vaziyet te, hu. 

taya hep hqlanmlf acı nehatıarm auyu lçlrlllr 
ve kanı atmır. Kullanılan metodlar, gayet 
u:tırap verici olduklarmdan, zavallı hula 
ekaetjya ölmeli tercllı eder. Göf.U üzerinde 

En tehllk"ll yaralar e trinc ralt lJ 
nıaz. Yaranın iki tarafını tıtrb tıpkı dl11 

tturur, ( l ,_ 
rır ve ince dikenlerle tu bCıdcr· 

ınaJ!IJll ""' ı;ıoıı sonra yaranın kapnn dil<ecelt _ı.ı 
uar•• _,ı ,.ır ta cerrahlar, ya.rayı ince o IJU tc .. • dil'' 

far meharet bile gösterirler~ vaziyette O.. 

yapıldığı sıhhi şartlar acınac toPrslt ~c ~ 
Antiseptik olarak, ancak toz. evi yari 
tUn kullanılır ve Kikuyu her n 

bunlarla kurutmağa çalışır. tıetb8btl~ 
Malarya hastalığına wtuıınu§ rnadenl ı!f 

gelince, bunlar da, kızartılınl§ 
1 
eSll~-~ 

bU teda'' ıcolJJ 
çubukla tcda'i edilir ve a!eden ..A• 
:>.avaııı hnsta, bir kilometre ın:rwr ıı-E~f' 
lıkla duyulabilecek oekllde. ıütlkatel' 
Hu işkenceleri görebilmek için ~nıdlr· 
\ eUI alnirlcre malik olmak IAZ 

Dişçilik sa1.1af!l; 
Kikuyulnr diyarında. kUçü~ ~·~k .ı;ne.tl' P' 

kamaya malik olan herke!. di§Ç da'-1' bil 
intisap edebilir. ÇUnkU yegln~ t:aııaıı> ~ 
mayı, atrıyan dişle, yanında kU''~etJe dıf 
arasına ı:ıokarak, kamayı var sağlatıl ı 
coğru dayanmaktan lbaretUr. ul<a\'f~ 
bile bu garıp ameliyeye nadl!"CP I1l D)'te .,.., 

t ..:oktur.. ıı,... 
eltlğinl söylcmeğe haCC "' "lkUY'1 stil ,r· 
sinni rUşte vasıl olmuş bir K UnkU diferl..; 
tlyen dlQ ağ'nsına tutuırnaz, ç .., 'f"A< 

.. d ınuzl•r-
tık çc-nesint değil, takat 0 

1 
keÇiııll' 

bağlanml§ olan güzel blr yabail .. ~ 
nunu aüaler! ıcıı oJ0"".1 

Ki kuyulu bir tabibin teda \iden derde d' 
blr hastalık mevcut değUdlr. O ne~ ııs~ 
tutur, eıı-er tedavisi, ha.atayı lnk ..,otfc 

6 • .n uye ... 
ı ıtratırsa, o zaman da büJ'.uC 
edilir •• • 

Birkaç sihirbazlık retli tılf t ııara ,~ ... tJ 
BUyllcünUn ziyareti berrouta 

1 
k e5f!sP""ı<' 

pazarlıkla ba§lar ve bu Paza;~ış ıçıciler ti 
§eker kamışı veya baldan y•P1 

• }"{&iti 
·nrııır· lir. Nlhyct bir anlaşmaya " 

kepçeye mukabil lyUefccektfr. . '-"'~~ 
sec;ıJlr, eri 
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Hükumetimiz l~ıluğnl fn"!~~ı f'C'· 

hitlerinin hatıralarım ebedileştirmek 

ic;in facianın vuku bulduğu yere en 
yakın mahalde Oşima adasında ns!tc-

Hintli renbcrin !•aplanla mü;:adclesi 

Hindistan mihraceleıfoin kaplan avı 
meraklan meşhurdur. Fakat her sene bu 
yüzden lir kaç yüz fakir Hindlinin bu 
zalim ve \'ahşi hayvanların pençelerine 

kurban gittiklerini pek az kişi b:lir. 
Kaplanlar tar:ıfmdan hücuma uğra • 

yıp parçalanan insanların resimlerini 
almak son derece müşkülatlı bir iştir. 
Hatta şimdiye kadar böyle rcsimler:n 
ender nadirattan addotunacak kaklar 
azlığı muhakkaktır. 

Bu itibarla bu sayfada gördüğünüz 
resimlerin büyük kıymeti olduğıl gibi 
-.,eıki de 11cnelerce b:r daha tekerrür 
etmiyeceği için çok şayanı dikkat ol
maları iktrza eder. Bu resimler Bhopal 
mihracesinin son kaplan avında bir 
sinema operatörü tarafından çek"lmiş. 

tir. 
O gün sabahleyin ava çıkan mihra • 

ce ve arkadaştan iki üç saat bekledikleri 
halde, oramana girerek teneke ve davul 
çalmık suretiyle kaplanları ürküti.:F 
çıpl:ık araizye sevkeden adamlardan l:iç 
bir haber alamamışlardı. 

Bu adamlar neden sonra iki kilomct. 
relik bir mesafe dahilinde beş altı kap 
lanı sıkıştırmışlar ve mihraceye de 
haber göndererek prenslerin bu mahal. 
le sür'atle yetişmelerini bildirmişlerdi. 

Mihrace ve arkaıdaşlan fillerin üze • 
rinde oldukları halde kaplanların bulun 
dunklan yere gitmişler ve yanlarına da 
bir fotoğrafçı almışlardı. 

Rehberler, kaplanların bir kilometre 
önlerinde yatmakta olduklarını söylU. 
yor ve Üzerlerine gitmenin tam vakti 
olduğunu i.dc;ia ediyorlardı. Mihrace ise 
bu fikre uyup harekete geçmek üzere 
iken elindeki tüfeğin fişklerini evveıa 

bekledikleri ye:-de unuttuğunu farket • 
ti. 

Kaplanların pusudan kalkmıyacakld. 

rını tahmin ecerek adamlardan birine. 
fişeklui almak üzere bekleme mahallin 
de ki çadıra gitmesini emretti. 

Bu a<lam, yaya olarak henüz yirmi 
metre mesdfo katetmemi§ti ki mihrace, 
ve arkadaşları acı acı feryadını duyarak 

. ., g:ttiği tarafa başlarını çevirdiler. 
Fillerin üzerinde bulunanlar için hiç 

te tehlike addetmooikleri bir manzara 
karşısında bulunuyorlardı . 

Kaplan, çalılıklar araımdan fırlayıp 
zavallıya sal'dımu!b 

Çalıların arasından meıhur çevikli. 
ğiyle fırlryan bir kaplan zavallr adamın 
üzerine hücum etmiı ve pençelemeğe 
başlamıştı. Vaziyet o kadar vahim idi 
ki :ıvcular kaplana bir kurıun isabet et. 
tiremedikleri takdirde adam muhakkak 
surette ölüme mahkumdu. 

Bu esnada soğukkanlılığını kaybet • 
miyen fotoğrafçı ise makinesini düzelt. 
miş ve resim almağa başlamıştı. 

Mihrace olanca kuvvetilc adamına 
mücadele etmesini emrediyor, çünkü 
ancak kap!anla adamın biribirinden ay. 
rılacaklan kısa bir anda ateş etmenin 
münasip olacağını hesap ediyor<lu. 

Adam, hakikaten harikutade denecek 
bir cesaretle mücadele ediyordu. Kol • 
lariyle, elleriyle, ayaklariyle olanca hr. 
ziyle kudurmuş hayvanın savletlerine 
mani olmıya savaşıyor. yere düşer düş. 
mez hemen kalkıyor ve kaplanın ken • 
dini dişlemesine mani oluyordu. Başını 
ve bilhassa gövdesini kaplanın dişleme. 
sinden kurtarıyor ve aldığı yaralardan 
akan kanlara rağmen bir an dahi olsa 
cesaretlni kaybetmiyordu . 

Kaplanla adamın mücadelesi esnasın. 
rl bir abide de diktirdi. Bu abidenin da hayvana ateş edebilecek anlar gel. 
açılış töreni 3 haziran 937 de yapıldı. diysede kaplanın yüzü avcılara dönük 
Bu açılış töreninde Japon büyük elçi- olduğu için mihrace ve arkada~ları bu 
liğimiz hatıra kart postalı, hatıra ma- na da cesaret edemiyorlardı. Çünkil 
dalyası ile bir de tarihçe vücuda ge- Hindistandaki bir itikada göre yüzü in. 
tirdi .. Parti genel sekreterliği, bu batı- sana dönük kaplana ateş edilemez; edil 
raları vermek üzere bütün parti teşki· d:ği takdirde ateş edenin akibeti fena 
litına tamimler yaparak faciadan kur- olur . 

tulanlardan sağ olanı sordu. Partimi- zavallı Hindli vahşi hayvanla beş da. 
zin Bartın İlçeyönkurulu bu facianın kika savaştıktan sonra yorgunluktan 
canlı tarihini hafızasında saklayan bayılarak yere serilmişti ve gariptir ki 
Ahmet Erkişi bulmakta gecikmedi. hayatını da bu bayılma hadisesine med • 

Tesadüf, kazadan kurtulan ikinci yundur. Çünkü kaplan yiyeceği eti evi. 
bahtiyarı da Bartında bulunduruyor. rip çevirip iyice koklamaıdıktan sonra 
Bu yurddaş da Bartmın İlyas geç:di kat'iyyen a~zma koymaz. Tam bu mu. 
köyünden Agva1i oğlu Ali adında yet- ;ıvcne e&nasında idi ki avcılar kaplanı 
miş beslik bir ihtiyardır. Onunla da bir kaç yerinden çapraz ateşe aldılar ve 
konuştum. Bazı· küçük tenakuzlara ısal etli cndaht neticesi <le hayvan cansız 
rağmen Ahmet Erkişin hatıralarını olarak yere serildi. 
leyid ediyor. Bu ihtiyar yurddaşın Hintli aldığı yaraların tesiriyle bir 
okuyup yazması olmadığından halı- kaç saat ayılamamış ve otomobille gö. 
raları muntar.am bir akış tnkip ctmi- türüldüğü hastanede ancak ilk müda • 
yor. vattan sonra g8zlerini açmış ve kendine 

Ahmet Erkişe vaziyC'ti anlattığım gelebilmişd . 
zaman, yarım asırlık macerasının yeni Mihrace ve arkadaşları bu feci hadi. 
hatıralarına ka\'uşaçağı için sonsuz Eeye rağmen akşama kadar ava devam et 
bir SC\'inc kinde idi. mişler ve iki kaplan daha vurarak keyif. 

• • il bir av yapmışlardıt 



HABER - :A.lCşam postan 

Alibey köyü ahalisi köy e-
rindeı~ kOğulacaklar mı ? 

Köylüler ve araziye hak iddia 
edenle .. eler söylüyorlar? 

• Bundan bir mllddet evvel bizim ga. 
ze~ede şöyle bir haber çıkmıştı: "Bir 
bayan uzun seneler mahkemelerde uğ
raş?Jktan sonra Silahta.rağa vakfının 
en son varisi olduğunu ispat etmiş ve 
Alibey köyünden başlayıp Silahtara • 
ğa deresinin iki sa.bilini takip eden 
ve Kiğrthane deresinden at(ayıp OS
maniye telsizinin bulunduğll yere ka. 
dar uzıyan b1r arazı parçasını içine 
alan muazzam araziye mahkeme ka. 
rariyle taahup etmi§ ... ,, 
Hesabım pek kuvvetli olmamakla 

beraber şöyle z:hnen yaptığım b~r he
sap bana bu arazinin milyonlarca li
ra değerind~ olabileceği kanaatini ver 
rtyorıfü. Öyle ya, üzerinde tarlasiyle, 
merasiyle, deresiyle, köprtisUyle koS;. 
k~ iki köy ... Gazinolar, elektrik fab 
rlkası ve büyük telsiz istas3•onu bulu. 
rıan böyle on binlerce dönUınlük bir 
arazi, çi(tlil'deşiverince milyondan a.. 
şıı.ğı bir kıymetle öl1:mek hernaldı! 
hata olurdu. Ben bunu böyle düşUn. 
düm ve arkada.5tarnn da benim filt. 
rime iştir.ak: ett11er. 

İtiraf edeyim ki, o gtin bu gfuıdür 
bu !§in ~indeyim. f§lerin aksi git. 
mesinden mi, yoksa benim tembelli
ğimden midir nedir. bir türlü bu i§in 
bütUn al!kadarlariyle; konu§D:lak ka -
bil olamamı3tı. Evvela bu milyonluk 
araziye sahi& olan bayanla görüşmek 
ist~dim. Uzun atastırmalardan sonra 
adresirtl de. ôğrendım: Bir za.manla.r 
İstanbuli şefıir meclisinin birinci reis 
vekfüigi.ni yapan ve eimdi de tstan
bulun meb'usu bulunan a.vukat Sa
dettin Ferid yok mu? !§te onun ka. 
yınvaldesi Emine "Silahtar"... Evet, 
soy adı "Sillhta.r". ÇiinkU muazzam 
Silahtar vakfına mahkeme karariyle 
el koyan bu bayan gene mahkeme 
kararlyte "Silahtar"' soy adını da al
mıl'··· Yani, ismi müsemmasına uy. 
gun. 

Tabii ilk i§lm bayanın Osmanbeyde 
Rumeli caddesinde 53 numaralı evi -
nin kapısına koşmak oldu. Fakat ne 
fayda ki, evvelA Ankaraya, sonra da 
A vrupaya gittiğini öğrendim. 

Eh dedim, hele bir defa köylülerle 
konupbm da elbet o da gelir, görü.. 
şUrliz. 

:AU'6ey köyünü bilir misiniz? Eğer 
yorunuz dU.stlp de hiç gitmcdinizse 
~a.vsıye. ederim, gidip görün. Halicin 
mtııı.tehasmda, iki kola ayrıldığını el 
bet de bilirsiniz. "Altın boynuz'' u 
tealiyen bu iki koldan birisi, Kağıt
hane deresi, diğeri de Alibey deres!
dir. Kağıthane deresinin sonun~ do~
ru Kagithane köyil olduğu gibı, Alı.. 
bey dere.sinin tam bilmek Uzere oldu
ğu yer.de de Alibey köyü vardır. A
ğaçlıklar arasına gömUlen ve hemen 
biraz berisinde Siliı.htara.ğa. ve Çoban 
~eşme mesire yerleri bulunan Alibey 
köyü 1stanbulun en yakın köyüdür. 
KöyUn hem denizden, hem karadan 
yolu var. Deniz yolu çok güzel ve şa.. 
iranedir, Haliç sandalcıları ısizi köp_ 
rilden bir buçuk aatte buraya atabi
lir. Kara yoluna gelince, pek az köyU_ 
müze nasip olan düzgün bir şoseden 
otomobille azami yarım saatte Alibey 
köyüne gidebilirsiniz. 

Alfbey köyil iyi manda sütünün. 
.. sUtlü" mısınnm ve karpuzunun, bir 
de çok ucuz etinin §Öhretiyle tanm .. 
mıştır. İşte bu güzelim köyün ~en haL 
kl, imdi mallarnıın ellerinden gitme.. 
sinden mütevcllid bir kabusun tesiri 
altında, yeis ve keder içindedir. 

Söylendiğine göre Alibey köyli İs. 
tanbulun fethi esnasında bile mevcut 
muş. KöyUn kuruluş tarihini 1200 se
neye kadar çıkartanlar vardır. Bizi a.. 
18.kadar eden Alibey köyfi tarihi 1270 
ve hattA daha sonra tarihlerden baş. 
lıyor. 

Alibey köyU ahalisine gbre işin ta
rfhl 1Ud1D': 

Abdül!ztzln kızlarından. Adile suı. 
tanm kocası suasker Trabzonlu :Meh. 
met Ali (paşa) 1260 tarı1ıinden iti. 

• 

, ı Alibey köyii civarından bir ma1tmra 

Ali BcıJ köyü muhtarı Emin, Rcccb 
Ersöz, Troy ihtiyar hayetin.den Jfos. 

tafa ·ve Mahmud 

baren parlamağa başlamış. Ve niha. 
yet vezirlik payesine erişerek saras. 
ker olmuştur. 1270 tanlılerinde ende
runda.n Alibey köylü Yahya (bey) 
mutasarrıf olduğu Sil8.htarağadaki a.. 
razislni Mehmet Ali (paşa) ya satmış 
ve o da burada bir köşk yaptırmıştır. 

Mehmet Ali burada. bir köşk kur .. 
dukta.n sonra yavaş yavaş etrafa el 

atmağa başlamış. !yi ve ıtıUnbit gör. 
dUğü her tarlayı, araziyi tehdid ve 
düğU her tarlayı, araziyi zaptetmeye 
ve ele geçirmeye başlamıştır. 

Eyübün ve bu civarın yaşlılan bun.. 
dan 30 sene evvel Silahtarağadaki 

Adile sultan köşkünü ve oradan her 

erkek geçişjnde pencerelere koşuşan 
genç saraylıları hatırlamaktadırlar. 

Bu pencerelere baktığı veya söz attığı 

ldC:iasiyle zindanlara atılan, ortadan 
kaybolan deHlqmlrlann hatıraları el
an halk arasında yaşamaktadır. 

Adile sultan "'bilaveled" ölmüştür. 
Bu vaziyette arazi devlet hazinesine 
intikal edecekken halktan alın • 

miş olan 69 parça arazi 1315 tarihin
de Kızıl sultan Abdülhamidin bir i-

radesiyle Abdülhamid veresesi ~amı -
na tescil edilmi§tir. 

!stibdad devrinde "hazinei hassa" 
nın bu çütliğine kihya ve başmuha. 
f ız olarak tayin edilen cahil bir ağa. 

nm eahsma da vasi salahiyet veril -
rnesi ve icabında jandarma ta:burları
mızdan da yardım görebileceğinin bil. 

dirilmesi üzerine bu da gözüne kes.. 
tirdiği civar arazileri çiftliğe ilhak 
etmiş ve bu suretle havada.n gelen a
razi biiyUdkçe büyUmüştlir. Bu ismi ya 
zılanların bayan Emine ile alakan 
yoktur, bunlar hep tarihe ait şeyler -
dir. 

Hürriyetin ilanından sonra bu va. 
ziyet devam etmiş. fakat bu esnada 

köylü yavaş yavaş evvelce elinden a
lmmış olan araziden istifadeye başla
nugtır. 

Aradan seneler gcçmfş ve nihayet ı 
İstiklal harbi bitmiştir. lşte bundan 

1 

sonra, Silahtar Abdullah ağa sülale
sinden Eminenin, evkıı.! ve hazine ile 
arasında bitmez tükenmez davalar baş 
lam ıştır. 

Buna ait tafsilatı şimdi Emine Si. 

U.htarm avukatı Cevdetin ağımdan 
d'nliyelim: 

"- Bu davalar 17 senedenberi de. 
vam ediyordu. Tam 17 senedir mah. 
kemenin almadığı şekil kalmadı. Dört 
defa temyire gitti ve dördüncüsünde 
karar kat'iyet kespctti. 
· Bu karar mucibince ~imdi bayan 

Emine Silahtar Alibey köyün · 
den Osmaniye telsiz:ne kadar uza.nan 
30,00Q dönUmlük kadar arazinin vari. 
si ve evkaf indinde tek mütevellisidir. 

Avukat Cevdet burada biraz durdu. 
Bir cıgara yaktı, sonra tekrar söze 
başlıyarak: 

- Köylülerin iddialan varid değil. 
dir, dedi. Çok rica ederim: eğer ort.a.üa 
bir sahtekarlık olsa bu sahtel:fırhk 
tam 17 sene Türkiye cumhuriyeti rnah 
kemelerinde devam edebilir mi? Han
gi devirdeyiz, değil mi efendim? 
Davanın devamı müddetince köylü

lere karşı hiçbir hareket yapılmamış. 
tır. Onların ekip biçtikleri yerlerden 
tedirgin olmamaları için azami mUsa.. 
maha gösterilmiştir. Sonra mahkeme 
evvela tek hakimle, sonra üç bakim.. 
le, yani bütün mahkemenin orada ku. 
rulmasiyle keşifler yaptı. 

Nihayet temyiz karan tasdik edip 
de sıra kararın tatbikı cihetine gelin.. 
ce, icra hakimiyle beraber köye giL 
tik. Doğruca köy ihtiyar odasına gir_ 

dik. Mülayim bir sesle köylülere hi

tab ederek vaziyeti anlattık. O zaman 
tasavvur edemezsiniz, ne dürüşt bir 
hareketle karşılaştık. 

Avukat Cevdet burada sözünli ke. 
since sordum: 

- Netice ne olacak? 
- Netice sarihtir. Hak sahibi mey_ 

dandadır. Mahkeme hükmünü vermiş. 

hazine karan tanınmı5 ev evkaf mü. 

tevelliyi tasdik etmi~ir. KöylünUn 
hak sahibiyle anl~ması lhımdır. 

Bu muaz1.am arazinin 5ahib ve_ 
kili böyle düşünmekle beraber, köylü 

hiç de bu kanaatte değildir. En haya. 
il noktalarına temas etmesi itibariyle 

bu i§i candan takib eden ve icab eden 
her makama baevuran köy1Uler şöyle 
diyorlar: 

..:. Buradan hicret mi edelim? 
Her ~eyden evvel işin içinde Alibey 

köyünün !iahsiyeti mancviyesi vardır. 
Halbuki bu cihet şimdiye kadar hiç 
nazarı itibara alınmamı~tır. 

Bu sırada başka bir Alibey köy;ü 
şunu anlatıyor: 

- Ötedcnbc.ri koy civarında bulu. 
nan yaylaya "Köpek yaylası" ismi ve-

:iJir. Bu işe ait kayıtları çıkartırken 
bir de ne görelim ? Burası evvelce 

"köyün yaylası" ismini ta§ım1yor 

mıymış? Tabii bu isim değiştirmekte
ki maksadı anlıyorsunuz. 

Alibcy köylüler sonuna kadar gaye 
uğrunda uğraşmaktan vazgeçmiyecek. 

terini ve neticede Türk adliyesinin 
haklarını teslim edeceğini söylüyor -

lar. Şu hale göre 17 senelik dava ma~ 
kemcde değilse bile alakadarlar arasm· 
da el'nn bitmiş değildir ve kolay ko
lay bitmiyccektir de ... Bir de işe fab

rikası dolayısiyle elektrik şirketi ve 
ı 

telsiz mıntakası dolayısiyle alakadar 

daire de karışırsa bilmem işin içinden 
nasıl çıkılacak? .A. 11'. 

Bina yakılırken • •• ' 
Kendisine gay~ ehemmiyet veren bir 

zengin, ev yaptınyor ve her gün gıele
rek işçilerin çalışmasını tenkit cıdiyor

du. 
Bir gün, işçilerden birini, mala ile 

tuğla kırarken gördü. Ve: 
- Bu ne hal, dedi. Buıünkü ası1 

hayatta mala ite tuğla parçalamak ne 

Anne ku§ yavru 1..'1tfa u.f7M ö(J:--: • 
tiyor: 

- Haydi, niçin duruyormnuz' Tıı!J. 
yareci Lindberg bir dakikacık ter.~tL 
düd etserJdi, §imdi ne 1ıa1.d.e olurJ:&t 
Onu dit.§ilJti1p ibret aoonıa.. 

Konseıde 
Konser başladıktan epey sonra birçok 

kimselere zahmet vererek yerine otura
bilen adam, yanındakine sordu: 

- Ne çalınıyor? 
- Dokuzuncu senfoni .. 

- Eyvah ! Ama da geçikmi§iz ha 1 

- Çocı,ğ11mun Melrnıede benziyccc. 
§ini .<tanıyonoıı. 

- Neden? 
- Çiüıkii ıtelınıcd kocama çol.: lıeıt. 

z:yor.1• 

81Jnhada hesap 
- Bankanızda bir hesap açmak isti- , 

yorum. 
- Pek güzel bayan. Affedersiniz 

ama. ne katlar para yatırmak arzusun
dasınız? 

- Hayır- Para yatırmak iatemiyo
rwn. 15 lira kadar çekeceğim • 

- H:ıkl:ın varmı§ k."lncığım, 1Jıı M'. 

ııe epey zayıflrımışsrn,· gccetı seııedtm 
daha az gôlgedeyim!. lcri vardır, 
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~akşam onlar benim ceb.mde ola. 
ar - dedi._ 

'h.:-- Haydi git de lazım olan şeyleri 

1-ıtrla. Yarma kadar her iş tamam . 
ln:nış olmalıdır. 

et - .Merak etmeyiniz, mösyö. Merak 
llleyiniz. 

~ .. Stokko odadan çıkar çıkmaz, Mari 4 }.fediçiye gitmek üzere hazrrlanan 
~ °;?oranın yanına. gitti. Ef endıslyle 
la~ı:ti§Ulklerinl harfi harfine ona an • 

1 .. tı. Leonora bunları meş'um bir gü. 

13ull1Senıe ile dinlemişti. Son kelimeden 
0
llra cevab verdi: 

cm"": Pekaıa ... Git, Konçininin verdiği 
itleri hemen ifa eti. 

t nSlokko kadının bu §ekilde hareke • 
ke:e~ kuşkulanm1ştı. Yolda giderken 

dı kendine: 
it - Bu kadın acaba ne hazırlıyor? 
is~Çininin yerinde olmak kat'iyye~ 
ta :ez:iim. Şu muhakkak ki Leono. 
Cak 0casına müthiş bir oyun oynıya • 
lis· trr. Zavallı Konçini, hakikaten ta. 

ıt adam, demekteydi. 

~e~lokko o gün nk~ama doğru Sen ML 
gı ~aPISından çıkarak Anfer sokağına 
<l .. 1• Acele etmeksizin Fontenroza 
~ Yol alıyordu. Fakat arasıra du. 
knıv k b:ışmı çeviri 1or. arka tarafı 
liicı .. roı ediyordu Bir ~aat kadar ~ii
du'Y~kt..en sonra gerilerden nal sesleri 
~n u. Gelenler Konçini, Rosp1nyak, 
l> 

0
• Longva1, Rofani ve Lo\·inyaktı. 

~on. 

~51nı halinden gavetle memnun, 
te~~Utemadiyen gülüyordu. Fon • 
Sto a ancak geceyansı vardılar, 

du~lto onları evvelce yemek yemi§ ol. 
)1 lokantaya götürdü. Biitiln gece. 
lttııo;aaa geçirdiler. Ertesi sabah er • . 
ttt.u en hepsi birden oradan hareket 1 

er. Atları lokantada bırakmıglar. 1 

dı . Yalnız bir araba onlara refakat e.. 
diyordu. Bu suretle kafile Perinin evi. 
nin önüne kadar geldi. Evin etrafın.. 
daki çitin arkasına saklandılar, saat 
altıda ihtiyar Perin gelip evin kapısı.. 
nı ac;tı. Yola doğru bir baktıktan son. 
ra tekrar içeri çekildi. Şüphesiz ki 
genç kızın gelmesi için bir hayli za
man vardı. Perin kapıdan etrafa bak
mış olmasına rağmen, kendisini gözet.. 
liyen insanlarla arabayı görememişti. 
Kadın içeri girer girmez, Stokko sak. 
landığı yerden çıktı, Eno ile Longval 
de onu takib ettiler. Her üçü de per. 
\'asızca açık kapıdan Perinin evine 
daldılar. Birkaç dakika. sonra Stokko 
kapıda gözüktü ve italyanca bağırdı: 

- Mösyö, mösyö ... Ev bizimdir. 
Konçini hemen koştu, adamları da 

onun arknsınrlan gittiler. Hepsi bir • 
den içeri girdiler. Odada madam re. 
rin sımsıkı bağlanarak yere yatırılmış 
tı. Konçini sordu: 

- Ya çocuk ne oldu? 

- Yandaki odada mı§ıl mışıl uyu. 
yor. O kadar az gilrültü yaptık ki, u. 

yanmadı. J{ocakarının üzerine birden. 
bire hücum ettik, ağzım bile açama. 
dı. 

Konçini lakayt bir tavırla Perlne 
doğru döndü; zavallı kadın sıkı sıkı 

batle.nmış. ağzı da tıkanmıştı. B"yle 
bir halde olmasına rağmen, kendisini 
kaybe.tmemişti. Konçini ile arkada.ş • 
larma yi, ·e~ekmiş gibi bakıyordu. 

Mari dö Mediçinin dostu, kadının 

kcrk tuğunu zannederek teskin etmek 
istedi: 

- Kadıncağız, maksadımız sana bir 
ı;ey yapmak değıldir. Eğer uslu durur. 

sa.n hiçbir fenalığa maruz kalma7.5ın ... 
dedi ve arkasını dönerek yürüdü. 
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kUm ettikleri kw mı düşünüyordu? 
Acaba vicdanı böyle alçakça bir karar 
vermiş olduğundan dolayı kendisini 
rahatsız mı ediyordu? Yoksa bu cina. 
yetin nasıl yapılacağını mı aklından 

geçirmekteydi. Uzun süren düşüncele
rinden sonra kendi kendine mırıldan
dı: 

- Ah taht? .. Hakkım olmadığı hal
de bu tahtı elde etmek için karşıma 
dikilecek her kuvveti parçalamıya 

hazırım. Ah, taht, sana. bugiln malik 
olanlara lanet, seni elimden almak is 
tiyenlere lanet.. Kan, yine kan. Ben 
o tahta çıkıncaya kadar kan. Yığın -
lnrla ölü, o kadar ölü ki, bana basa.. 

makhk ederek o yüksek yere yüksele. 
bileyim. Ey taht! .. Sana hiçbir hak -

kım olmadığı halde seni elde etsem 
bana mukavemet eden şu !nci çiçeği. 
nin cir aşk busesi için bile seni fed&.
ya hazırım. 

!şte kızının idamına karar venni§ 
olan Sinyor Konçini böyle düşilnüyor
du. Onun kafasında yalnız İnci çiçeği 
vardı. Güz.el kızın yüz vermemesi onu 
c1ldırtıyordu. DüşUnceleri doğruydu., 

Bu kıza malik olabilmek için o kadar 

özlediği tahtı bile fedaya razı oluyor
du. Fakat bu sefil adam bilmiyordu 
ki. id!lm hakkını Leonoraya bıraktığı 

ç1çekçi kız kendi evladı idi. Bu kızın 
ismini hatırlayınca bütün sinirleri ge.. 
riliyordu. Kendi kendine söylenmiye 
başladı: 

- Acaba bu menhus Stokko da ne 
yapıyor? 

Şiddetle zili çaldı. Bir dakika sonra 
Stokdo içeri girdi, Konçininin önünde 
lğilere1~ onu selamladı ve pervasızca.: 

- Mo::ıs~nyör, f:izdcn vaadetmiş ol. 
duğunuz beş bin frangı almıya gel • 

dim. - dedi • Bu sözleri başka bir z.a.. 
man ısöylesey"'1i kapı dışarı edilir, bel
ki de bir bıyJ. la kafası uçurulurdu. 
Fe.kat bu sırada ne söylese, tehlike 
mevcut değildi. Zaten Konçini de 
Stokkonun ne demek istediğini anla -
mıştı . Birdenbire yerinden fırladı, h~ 
yecandan titriyen bir sesle: 

- Onun nerede olduğunu, kendiei .. 
ni nerede bulabileceğimi biliyor mu .. 
sun? 

Diye sordu. 

- Evet hem yerini, hem de b~ke. 
§eylerini biliyorum. 

Konçinl sık sık nefes alıyor, W:e • 
rinden büyük bir yük atmıe gibi ha. 
reket ediyordu. Stokko yava§ça dedi 
ki: 

- Size söyledim ya mösyö, beg bin 
frangı fazlasiyle hak ettim. 

Leonora gibi Konçiniden de bir şey .. 
ler koparacağına emindi, netekim U. 
mit ettiği gibi oldu. Efendisi kasasını 
açarak vaadedilen paranın iki misli 
kadannı alabilecek bir torbayı Stok .. 
konun önüne fırlattı: ' 

- E .. Şimdi söyle bakalım. 
Stokkonun gözleri parladı, bir ba • .' 

kıRta torbanın içinde ümidinden çok 

daha fazla bulunduğunu derhal anla • 
dı. Bu yüksek hediyeden son derece 
memnun olmuştu, hakiki bir hürmetle 
tekrar iğilerek efendisini selamlar • 
ken: 

- Mösyö... Kral olduğunuz zaman 
dağıtacağınız ihsanlarla diğer kralla. 
n para düşkünü birer serseri vaziye .ı 
tine sokacaksınız • dedi. 

- Söyle be adam, ne yaptığını ~ 
lat, ben bunu işitmek istiyorum. 

- Efendim, aşk sizi ne~adar da sar 
mış. Merak etmeyiniz, kilçilk çi~kçl 

/ 



.... .,.. ::s 

9 
c: 
N 
~ ., -::s 
c. 
~ 

il 

~· 
~ 

tJj :>;• 

c: = <..: 
c:: 
::ı;' 

e 
[ 
il' 

"O 

~ 
c: 
;ıı;' 

~ 

138 PARD'AYANIN KIZI 

---------------------------------------------kız1 1..ıJe edeceksiniz, hem de yarın, ga 
yet kolaylıkla bu iş olacaktır. 

- Neden yarın? Neden bugün, haL 
ta şimdi olmasın? Çabuk söyle. İçim 
içime sığmıyor, çabuk cevab ver. 

- Bu ne heyecan efendim, bu ne he 
yecan. Yarına kadar sabredin1a, hem 
de bildiğim bnzt şeyleri söyliyeyim. 

- Ne saçma sözler söyliyeceksin 
kimbilir? Sen lafı bir türlü bitiremL 
yorsun ki. Bana lazım olan yalnız 0 _ 

nun laflarıdır. 

Stokko hiç acele etmiyordu. Sırıta. 
rak şunları söyledi: 

- Söyl;yeceğim Beyler fikrinizi de. 
ğir;tirecek mahiyettedir, onun için si 
zi kemiren aşkı azaltrr düşüncesiyle 
bunları haber vermek mecburiyetin _ 
deyim. 

CözünUn ucuyla Konc;iniyi süzerek 
söz'erinc de\·am etti: 

- D kkat ediniz nıösyö ... Size anla. 
t "Al<larım. cok garib, hatta inanıl _ 
maz gibi şeylerdir. fakat doğrudur. 

Dünyanın en namuslu kızı gibi kendi. 
ııi satan şu ciçek<;i kız yok mu? Me. 
ğerse t,,ir e\'lat anasıymış . 

~t~kko . bunu anlatarak büyük bir 
te:; ' r yıp·f\r.n?mı zannediyordu. 'f!atta 
efen ·1i inin alacağı vaz'yeti düşiinc • 

r"k se-vinmış• i de. Halbuki netice clü. 
Eüııdii~ü gibi c:ı'cnadı. hatta az kalsın 
kendisi ic;in paha 'ıya mal olacaktı. 

Stokkonun sözlerini oturduğu kol • 
t 11~ıında din 1 iven Konçlni. ı::on cümle. 
yi isit inre ycı·inden fırladr. Masanm ü. 
zerinde duran bir brçağı kaptı ve 
Slnk1mnurı fü.~.erine atıldı. Bıçaklı eli 

ye adeta kükredi. Stokko eğleneceğini 
sanarken, hrratının tehlikeye girdi .. 
ğini görerek: ''Vay canına, bunu hiç 
hesaba katmamıştım,, diye düşündü 

ve bütün cesaretini toplıyarak yük. 
sek sesle dedi ki: 

- Size yemin ederim ki, bütün söy .. 
lediklerim doğrudur. Bunları gözümle 
gördüm ve kulağımla işittim. Eğer 

mösyö beni biraz daha dinlemek hit.. 
·funda bulunurlarsa yalan söylemedi • 
ğimi anhyacakiardır. 

Kon<;ini geri çekildi, bir hayli gay. 
ret ederek kendini sakinleştirmeye u~ 
raştı, muvaffak da o1du. 

- Söyle bakalım, ne söyliyecek • 
sin? . dedi. 

- Bir tek kelime yalan söylemedi. 
ğime ve söylemiyeceğime yem!n ede
rim • diye • söze başladı. Stokko bun. 

dan sonra görüp işittiklerini birer bi

rer anlattı. Bu sözler Konçiniye pek a.. 
ğır geliyordu. Dişleri gıcrrdadı, ağzı 
köpürdü. Kızgınlığı bir türlü geçmı _ 
yordu. Hiddetini yenebilmek için elin 

deki kamayı odanın karşı duvarına 
fırlattJ. Salonun içinde bir aeağı. bir 
yukarı heyecanla dolaşmıya başladı. 

Sadık adamı efendisini göz ucuyla t~ 
kip ediyor, fakat artık gülmek aklın- · 
dan b'. le geçmiyordu. Kendi kendine: 

- Ne hiddet. ne hiddet. .. Az kalsın 
bu uğurda ölüp gidiyordum. Bu adam 
bir sevdi mi yaman ~eYiyor galiba. 
l~in tuhaft ne kadar çabuk aşık olur
sa o kadar çabuk da bu hastalıktan 
kurtulmasıdır. Bir dakika evvel beni 

ha\•aıia. saçları diken diken olmuş bir 
fü~l;le hiddelindcn avazı çıktığı kadar 1 
bağırarak: 1 

bu kız uğruna tavuk boğazlar gibi bo
ğazhyacaklı. Fakat yarın bu kı1.dan 
bahsedılmesini bile istemiyebilir. Ba .. 
kalım şimdi neye karar verecek ..• di. 
ye düşünüyordu. Sükfıtu nihayet Kon.. - Sefil herif, ne söylüyorsun? • dL 
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-------------------------------------------------------------çini bozdu. Çiçekçi kıza olan sevgisi 
üstün gelmişti. Dedi ki: 

- Ne olmuş canım. Bu kızın vak. 
• tile aşıkı belki de aşıkları olsa ne çı. 

kar? Bunun için ondan vazgeçmem 
lıi.zımgelmez ya. Vaktıyle başkalarının 

olur da, şimdi bana gelir. Bugüne ka. 
dar tanıdığım kadınların hepsi de genç 
kız değillerdi ya, bundan ne çıkar? 

Stokko odanın köşesinde efendisi • 
nin emirlerini bekliyordu. 

- Bu kızın yarın Fontenroz'a gide. 
ceğine emin misin? 

Stokko bu defa ihtiyatlı da vram • 
yor:iu: 

- Oraya gideceğini söylemişti - di. 

ye cevab verdi. • Hem de oradan çiçek 

alıp satıyor. Yarın da kendisi için ha. 
zırlanacak olan çiçekleri alacağına e. 
minim. 

- Evet, böyle olması ihtimali var. 

Binaenaleyh yann sabah ondan evvel 

oraya gideceğim. S2n de benimle be. 
raber olacaksın. 

Stokko kendini tutamadı ve sordu: 
- Demek monsenyör, bu kızdan 

vazgeçmedi, öyle mi? 

- Neden vazgeçecek mi!:jim? Ha, 
f!cnin haber verdiğin şu çocuk mese. 

lesi için mi': Ben metresler'.mi yalnız 
benim oldukları zaman kıskanırım. 

Benden evvel vevahut benden sonra ne 
yaparlarsa yapsınlar, vazifrm değil _ 
dir. 

- Haklıı"ınız mösyö. Fakat ne yap. 
mak fikrinde olduğunuı.ıı da sormama 
mfüı:ıade eder misiniz~ 

Konçininin bütün hiddeti geçmişti, 

artık gülüyordu bile: 
- Rospinyak ve arkad~ları benim 

1e beraber gelecek ve yarın sabah bu 

gtizel kızı kaçıracağım. Yarın a,kşa.Jll · 
o benim olacak. 

- Zorbalıkla mı? 

- Eğer liı..zmıgelirse. cib 
- Kendi isteğiyle gelmesini ter 

etmez misiniz? 
il ola.

- Tabii... Fakat bunun kab 
cağını ben zannetmiyorum. 

Stokko güldü ve dedi ki: .. lf .. 
- Öyleyse size bir şey daha soY .. 

yeyim: bu defaki lakırdılarıın zanııe ıı 
derim ki hoşunuza gidecek. GUzel Jc~ 
yola getirecek bir hale koymak be~ 
elimdedir. Ne zorla, ne de ka.ÇJ1'111 ge 
lüzum kalmadan o, kendi rızasiyle • 

·rsetıı• 
lecektir. İşte size bunu söz verı 
buna ne dersiniz, mösyö? 

1 ..y~ 
Bu sözleri o kadar emniyetle so 

mişti ki, Konçini hayretle: 
- İmkansız ...• dedi. • Bunu ya.Pa.

bilirsen seni bir sihirbaz addedec~ 
ğim. Ve mrakla sordu: 

·ı cel<' 
- Peki, bunu nasıl yapabl e 

. ? 
sın .... 

diıt1• 
- Pek kolay bir §ekilde efen 

bakınız. dinleyiniz. . el< 
Stokko İnci çiçeğini yola. getı{~ıf'f\ 

için nasıl bir plan kurulması ~ .1e .. 
olduğunu uzun uzadıya anlattT· s ~tti 
diklerini Konçini itirazsız kabul 
ve uşağı takdir etti. bt1 

- Sen çok akıllısın Stol;ko, efe[ur .. 
işte ümit ettiğin gibi muvaffak 0 

san... · f11itl 
- Muvaffak olacağıma siz de e 

olmahsını?. efendim. f,,.. 
tryor· 

- Evet, benim de aklım Y8 • frsıı1' 
~er bunu yaparsan, sana on bır1 
daha vereceğim. 

Stokkonun gözleri parladı: .. _,., 
.. 9,,•0ı ı

- Paraları hazırlayınız ıno " 
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•ııt~llgünkü radyo 
Pıt • mot'on, konugma, eğlence, La Dame aux ca_ 

: dans rntuılklııl. 19,30 spor mu mclia.s piyesi 23,35 hııbcrlcr. gramofon, hava 
la~rcr Ş"fU: tıırafındnn, 20 Sadi noııı ,\: 

rı lararınctan TUrk muslkl61 ve l'l,20 danıı mu!liklsl, 18,55 karı§tk yayın, 
~ rı, 20 30 Ömer Rıza tarafından 21,45 karışık musiki, 22,05 komedi, 23,20 
larar: 20,45 Bayan EmcJ ve arka. konseri, 24,05 haberler, hava, 24,20 dans mu 
, ııaa ı1an TUrk musikisi ve halk ııikls!, 
~raa t 8Yan), 21,15 orkestra, 22,15 ---------------

tıı~~~rıerı \'C ertesi ı;ilnUn prog Nöbetçi eczane) er 
~ ~ 2;ı sololar, opera ve pcrct Bu aksam !;f'hrln muhtf'llf ıaemtlerlndo nö. ~\: &on. ~ 

betti olan e<ı:r.anf'ler ııuqlardrr: 

'" Ya tıstanbul clhetindekiler: tahıı Yln. 18,35 şarkılar, 19,05 
~nıı • 20,ao salon orkestrası. 21,30 EminönUndo (Bc§lr Kemal). Beyazıt ta 

'b-u llıalar, 22,o.6 orkestra konsc_ (Asado), KUçUkpazarda (Necati Ahmet), 
~Ut ha~rlcr, 23,25 dnns musl. Efuptc (Mustıı.fa Ari!), Şehrcmlnlndc (NL 

li: z.ım Sadık), KaragUmrUkte (Kemal), Şchza. 
debaşmda (Asaf), Aksarayda (Şeref), Fe_ 
nerdc {Emllyadi), Alemdarda (F~rer 1':'c~t), 
Samatyada (Teofilos), Bakırköydc (Merkez) 

Beyottlu clhetlndekller: 

!sUkltı.l caddesindo (Kanzuk), Yenlgchfr 
l\Iankasnr caddesinde (Parunakyan), Bostan 
başı cadde.'!ln<le (İtimat). Galatada Mumha
ne cddeııinde (.Nizamettln), Şişli Kurtulu~ 

caddesinde (Necdet), Kasımpqada (Vuıf). 
Haaköyde (Barbut), Beşlktaşta (Nafi Halit) 

Sarıyerdc ı Nuri). 

SEZEN 
TS:RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter zisdiri 

En cazıp rıı:ıdeller, mevsimlik metin 
l.'itanbul Yeni l'ostahans kar~do 

'le şık kumaşlar. 

~arıu---....,. 
~la\· a karş?layan arabalar ter c:ih olunacak ve seçilen örnekler alaka
Ö~~e edilecektir. 

~lcd ekler 2G Eylül 937 tarihine kadar hazırlanacak ve makbuz muka. 
1
Ye Levazım Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. (B.) (6026) 

ll:ctr 
'lıa!ıa_~ ll'ıurabbama iki lira bedel t<ıhmin edilen Fatih yangın yerinde Sifta 
'ı 'atıe~İnin İmam Mesut sokağında 180 inci adada 5,55 metre yüzlü 66 

ltıır tıınctre murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya 
ttıtı: Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 10 li. 
~~at tnakbuz veya mektubile beraber 10-9-937 cuma günü saat 

l4ı :Encümende bulunmalıdırlar. (B) "5603,,, 

\ '•be · • . 
~~~ t~ ı~ın lüzumu olan dizel motörlü mazotla işler bir tane kamyon 

HAYllEm/il 
• r;,.ıaıı 

~ arı,f:a tıneye konulmuş ise de !Jelli ihale gününde giren bulunmadığın. 
~ t ~d· Ç~vrilm;ştir. Buna 3800 lire bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

i U lirluğünde görülebilir. 1stt:kliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesi. Göz Hekimi 
~talık ilk teminat makbuz veya mekt~bile beraber 13-9-937 pazar. k 

Bina işleri ilanı 

. ' i 

~ ilt 14 de D:ıımi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) "5893,, Dr. Şü rü Ertan 
'ba· Cağaloğlu Nurucamaniye cad. No. 3C ı - istekli çıkmamış olan Ankara Gazi Terbiye Enstitılisü yanında yapı. 
~ ~~~i Encümenin 10 - 8 _ 937 tarihli kararile Eminönü, Fatih, Be. (Cağaloğlu Eczanesi yanında) ıacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni tartlarla yeniden eksiltmeye 

Nafıa Vekaletinden: 
b:ktaş Belediye Şubeleri rrımtakalannda 1 Birincitcşrin ve diğer 1 Telefon. 22566 çıkarılmıştır. 

b: lerj rnn1takalarında 1 lkiıı,•ite~rin tarihlerinden itibaren sırtta, o- •••••••••••••••••.. Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
~ I' ta her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak 2 _ Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı 
'llıı l' Dr. Hafız Cemal işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında pazarlıkla yapılacak 
~ ~tıli as:ı.k dolayısiylc Belediye sırf seyyar satıcılıkla meJgul hem- LOKMA."'ıl BEKiM tır. 

"..ı ~ı a~llışJı ve kolay bir vasıta te.min ettirmek .ve ?u işe en elveri!li Dahüiye Miitehau111 3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kuruş bedel muka-
~ \ıe balarını araştırmak mak~adiyle gerek şımdıden kullamlmaga. Pazardan başka gtllllerde Oğleden ıonr• ı bilinde Yapı İşleri Umum MüdUrlüğünden elınabiHr. 
~ b I' trerek aJakadarlarca yeniden vücude getirilecek olan el arabaları, aaat c2.~ tan 6 ya) kadar lstanbul<ta oıva,:, 4 _ Eksiltmeye girebilmek için iste!dilerin 2370 lira 03 kuruşluk muvakkat 
l'tqYa ~Usabaka yapn;rnğa ve en muvafık ve kullanışlı el arabası örnek. yolunda (104) oumaralı bususı kabinesinde teminat vermesi Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ibru 

ı\,' llıı 0Yanıara yüzer lira mükafat vermeği kararlaştırmıştır. butaıarmı kabul eder. satı, cumartesi güıı etmesi Iazımdır. 
~ 'lıı-.. arabalar için şimdilik üç ~ip tercih edilecektir. ıert sabah •·9,5-ıı" saatleri baklk1 fukarayı 5 _ İsteklilerin vesaiki havi z:ırfları ımkbu.::- mukabilinde Komisyon Reisliği· 
·' '<l\l111· mahsuatur. Muayenehane ve H telefon· ~ '(J~ 1

Yetle yaş seb7.C ve mey\'e sat.ışına mahsus arabalar. 22398. Kışlık telefon: 2100. ne vermeleri lazımdır. (5729) (3043) 
~ ~ıı. a 

111 
ve kiraz gibi ambalajları içinde satılması lazmıgelen meyve. -==-=-=----------------------------------------------

~' llaı r:baıar. Türkiye Cumlıurlyel Merkez Bankası ı ,~~ ı :i • Yoğurt ,.e bunlara benıeyüp başta ve omuzda satılan muhtelif 
41 

9 / l 937 V 0. z i y C t İ 
l\uııa ne rnahsus arabalar. _ 

nı§Jı ve ucuz olmakla beraber yukarda işaret olunan ihtiyaçları Kua• AK Ti F ~ lira ~ ..,... A S i F" 

~ Senelik muhammen İlk Altm Aft kllomram 19616 281 L27.591.868.5 /! 3ermaye. , 
1 1 1 1 ~~t~~}'li '<irası teminatı Bu.knot, • • • ,, 15.892.956.- 1 İhtiyat akçesi: ~ ! , ' 

t1 la i.....;1c Llıtfiye mahallesinde Ufaklık. • • • " 88.i.Ofö.72 44.369.890.25 
Qıı~ l' l No. lı ev. 48 3,60 Dalaildek.I Mo.hablrler ı 
~. Cltlabaşr mahallesinde 4S Ttlrk l1ruı: • 

•~'da 240 18 • llarigtekl mahablrler: 

~l lcı:n Altm aatı kllograt 6 482 0091 9. 118. 730.14 '•tı· ~tar· ~i, senelik muhammen kirasiyle ilk teminatları yazılı olan "':a. Altma tahvili kabil 1erbeııt 
~illl'ıc~ .. thınden itibar.en 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar kt • dörtzter; 40.284.93 
~~ ~c l · l ~ "\IUrı· ... re ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartname en e • Diğer dövlzJer ,.. borçtu 
t \tc}';ı Ugunde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat kllrlng bakiyeleri , , • • 32. l 16.543.iS 41.275.558.82 
ilde bıı~Cktubiyle beraber 10-9- 937 cuma günü saat 14 te Daimi llulııe tabrillert: 

iL. 948.764.99 948.76t.99 

ka11ıııg1: · L158.748.563-

Adi ve fevkaldde. • ı • • 
Hwıus! • • • • 

redavWdeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ııaktlye 
Kanunun 6 ve 8 inci madd~ 
terine tevfikan hazin• tara.tm.. 
da.n vaki teöiyat, 
Deruhte edilen evrakı ııaktt) ... 

2.105.172.4C 
4.516.007.70 

L158.748.563-
I 
ıL 13.496.827-

ıl baklyest. • • • • [L 145.251.736-
K~xtı tamamen altm olarak ~ 
tedavüle ilaveten vazedilen L. 19.000.000-

lir• 

15.000.000-

6.621.180.10 

~ 
lınlllalıdırlar. (İ) "5606,, Deruhte edilen evrakı naltUye r 

l~ k K Kuwıun & .,.. a lııcf ma~ \.("' H mu delerine te'rllkan Hazine tar ... ~ ~ .. '., ava uru fmdaıı nkl tedlyat. n,, 13.496.827- 14S.251.736-

Recakont mukab111 lllveten ted ,, 9.000.000- 173.251.738. ~ 

s ~. lİ v •. k ~ • l!eaeda& cttaaıuı ıı 
U ~ıyangosu eazıne boııoıan. ••• ~L 3.000.000.-

• l i Ticar1 uııetıer , , , , , 'f.•,. 37.497.132.2.3 40.497.132.23 ' 

~U"~~i keşide 11 Eqlül 937 dedir. ;-.:,:·;.:..ı::,:::=.:: I 
~~t)J\lk ikramye: 50.000 Liradır. A}~be=tk~~:~ e=etı:elL.3S.tG9.o84·30 

''ı dah b 8 Serbest esham H tahYllA.t L. 3.796.331.60 
'ttq~: aşka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık Avanslar: 

1 • 
'Ye'.e_ t le ( 20.000 ve 1O.000) liralık Altm.,.. dt..t:ı: o:ı:erlıl• 

) TahTI1At Uzertne 
~ ı~~ 1ki adet mükafat vardır. 
"t at: Bı.-larlar 

Hııhtdlf 

L 62.253.58 

41.905.415.90 

4.500.000. - 1 

15.215.960.60 ~lıd'la.ı:ı herk · · · d ~ - ı· · 
Yekb 342.610.589.2.3 

•azed. 

Tttrk Llraaı Mevduab 
Dö,·lz raalabUdab: 

Altına t&hvlll kabil d1Svizler 
Diğer dlh1zler ve alacaklı 

kllrln~ t>Al<lyelerl • • • 

&luhtd11 • • • • • 

ıl 

12.241.60.l.21 

'L 728.150.69 

L.~. 740.?67.68 29.468.51~37 
tC6.027.551,5~ 

342.ti ıô.589.32 "il~?', ·es 7 / Eylül 9:n günü akşamına kadar bıletını egı~ ır.n11 
lhte 

n sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

L. 8.583.876. ' 8.646. 130.44 ~ 

lak;; ~ddl yQad-;-6 1..2 - AJbr llt.eıtDe avau yQzck • 111 ı Mart 1933 t&rlh1nden lt1b&reza: 



1t 
~ ,. __ ., .... . '. ~ . "' . . . . ·.~.... . .. , , . -

Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanalkArlarlle blrllkte 

• 

T A K S ı• M Beıeaıye 
bahçesinde 

Tel : 43703 
..,..; '":. ı: ~ 1' • • 

-- ŞiRKETi HA YRiYEOEN 
• 

1 - Cumartesi ve Pazar günU akt;amları Yenimahalleden saat 24 

HAbl.:.t<. - Akşam postuı 

;::::::: 1 O EylO.I Cuma gilnü ........ ...... i, .. .. 
F. .. 
i! s .. •• 
H .. 
H 

PA ORAM 
! 
5 . . .. 
ı: 1 

?. ı 
g ı .. ı .. 1 

Bahçesinde 
Büyük 

SUnnet DüğUnU 
Tel: 41oas 

:::r.::::::::::::: nr.::u:::::::.-:ne=:.a - iihtff 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

'1!1111-- Dr. Ihsan Sami --•"I 
de hareketle Sanyer Büyükdere, Trabya, Beykoz, Yeniköy ve Üsküdara Uksilrilk şurubu 

uğradıktan sonra saat 1,25 de Köprüye yapılan postanın bundan böyle Uksürük ve nefes darlığı boğmaca 
yapılmıyacağı. ve kızamık öksürükleri için pek te· 

ı sirli !llçrır. Her eczanede ve ecza 

2- Ycniköy ile Beyk~z arasındaki araba vapuru seferlerinin d•e•E• y_-_

1 
_ depolınndı bulunur. -

lül nihayetine kadar yalnız Pazar günleri yapılacağı ilan olunur. 

(1076) Göz hekimi 

----------------· Dr•Muıat RamiAydın ---·-------------, BiRiNCi BURSA festıvafi 
3 gün devam etmek üzere 

10 Eylfıl 1937 Cuma günü başlıyor 
10 EYLÜL 1937 CUMA DAÔ GÜNÜ 
11 EYLÜL 1937 CUMARTESi SU GÜNÜ 
12 EYLÜL 1937 PAZAR D~tz GÜNODüR. 

Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda 
tenzllit yapalmı,llr 

Bursa Festivali gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğlence suna
rnktır. Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: Tarih şehri Bursayı, dünya 
cenneti Uludağt tanıtacak ve güneşin, ayın koynunda doğup, battığı 

Marmarada. unutulmaz bir gece yaşata caktırr. Bursa Festir;al Komitesi .. .. - . . . .. .. . -·· .. 

Nafia Vekaletinden: 
12 Birinciteşrin 937 salı günü saat 15 de Ankarada Vekalet malzeme eksilt

me komisyonunda 25500 lira muhammen bedelli font boru ve teferruatı kapa
lı zarf usulile cksiltm~ye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve tefeuuatı 128 kuru§ mukabilinde Ankarada Veka
let malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuru§tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alrnmış 
malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 12 Birinciteşrin 937 salı günü saat 14 

de kadar vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazmdır. (2915) (5608) 

Muayenehanesini Taksim. Talima.ne 
Ta.rlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel : 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kada r 

··--·······~-ınnı ....... ·······ı .. ........ .... .... " ........• 
!i ı, Doktoru Ü 
H . Necatı Pakşi ıı 
i! Hastalarını hergün sabah 10 dan h 
ii akşam 19 za kadar Kara köy T ünel il 
g meydanı Mahmudiye caddesi No. ft 
! 112 de kabul eder. 1 
ff Sah ve cuma günleri aaat 14 d en ı= 
ii 18 ze kadar parasızdır. ! 
ii:n:==::=:=:c::ı::::::m:::::=-=ı.-:s:m:: 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
H er gün sabahlan ıeki.z buçuğa 

ak~amlarr 1 7 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlarr ikinci daire 

3 numarada haatalannı kabul eder. 

Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka

bilinde muayene eder. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: _ .. 
1

0pr
1

;~ö·;-UroıoÖ1 
Doktor H 

i mtihanla M ubakemat Amir I Süreyya Atamaı 1 
ve memuru alınacaktır B tı t ·kıa. ı dd · P kk 1 : eyo u stı ca esı arma apı 

ı: Tramvay durağı No. 121 birinci 
A'- Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeıerı amır ve •ul. kattaki 

memurluklan için imtihanla memur alınıcağından a~ğıdaki evsaf ve ~eraite haiz =:I Muayene hanesinde hastalarını her.~ 
olanlann evrakı mllsbitelerile ve üç adet fotoğraflan ile birlikte 16 - 9 - 1937 :: gün saat 16-20 arasında kabul fi 
tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri: n eder. :: 

l - Lliaka', orta mektep tahsilini bitirmiş olmak :: i! 
ıa:::::::::::ı:::::::ı::ııs:::ı::::ııı:ı::n::r.::::. __ .: 

2 - Yirmi beş yaşından aşağı olmamak. 
3 - Askerliğini (Fili veya kısa hizmetli) bitirmiş olmak veya müeccel bulun 

mak. 

4 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak eshabından olmak, haysiyeti muhil 
bir cürüm ve alelitlak ağır hapis veya o derecede cezai müstelzim bir fiille mah 
kOm bulunmamak. 

5 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklarave bedeni ve akli arızalara müptela olma 
mak. 

6 - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hakimlik yapanlarla 
adliye meslek mekteplerinden mezun olanlar ve icra memurluğu, müstantiklik veya 
zabıta katipliği ı;ibi vazifelerde tatbikat ı;:örmüş bulunanlar. 

1:1:1 .. ı·m.:c .... ......:==-- :ıssc:ırmm:aw u ~ " DOKTOR ~ 
n = " ~ :: Kemal özsan fi n c 
:: Oroloğ • Operatör !i 

Bevliye mütehassısı U 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası ii 
yanında. Her gün öğleden sonra !i 
2 den 8 e kadar: 'l'el : 41235 ğ 

:::::::-.:::a::::::::s:::: a:ı .. ..::::==''-·=== 
-

, S n har 

E K·s iliF5i~ÖmS Y O il 
Büyük Elbise 

• ·ı...,.re11 
Liradan ıtı..,.. 

ıs 
ıs ırı 

PARDESULER 
PAROESiiLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

S katlı 

KAOINLARA 
-------------------------MANTOLAR 
PARDESULER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Yilnlil 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkte 

ÇOCUKLARA ____ ,.... _________________ __ 

Gabardin PARDESULER 
MUŞAMBALAR Her renkte 

ıı ıtı 
15 ıtı 

Erkeklere ısmarlama KOSTUM LERI 28 ıtı 
en iyi kumaşlardan iki prova ile 

Haftalık ve Aylık tedlyatla dabl 
muamele vardır. 

• Satıl ık 
Kıynıetl i arsa etli'rf' 

Divanyolu Pi yer Loti caddesinde 160 metre murabbaı bir kıta ;;:tıerİ· 
satılıktır. Talio olanların ayni caddede 34 numaralı haneye ın $ 

Gilmrilk Muhafaza Genel Komul8111111~
1 

d8 • lstanbul Satınalma Komisyonun . 1v9"" 
lbisenın 

1 - Deniz eratı için 99 takım yazlık ve 99 takım da kışlık c 

937 cumartesi gün il saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlan:ın tutarı 1221 lira 66 kuruştur • ~ 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. ıJ <;e'f' . ıo' 
4 - bteklilerin ilk teminat olarak 92 liralık vezne m.~~~uz tnasılldıı.1'1 

mektuplariyle birlikte o gün Galatada Eski İthalat Gümruga b 
mutanlrk Satınalma I~omisyonuna gelmeleri. (5901) Ş 

011deJJ 
lnbfsarlar lstanbul BaşmildUrlllğ ecbtlr~: 

Bilumum ispirto bayilerinin inhisarlar İdaresinden ruhsat alıtıağ~_,51Jc 11;ç~ 
. nıalarJ . lll ~1. duklan kanunda yazıh ve muayyen fıatla fazlasına satış ya.~ isPiftO ~P' 

lunduğu ve 1-6-937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğfiın.u:den. e rıııısat r~flı 
beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak i~in de ayni tezkere il ınitdell eıcte' 
mektc olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idare gorillıı" 

f • f l . • :;attJ}(İat"f JI tezkeresi almadıkları ve muayyen ıattan az asına ıspırto ıcıaı'll"' 

d" bS 
ır. . r· f 1 • • to satanl'' 

Böyle tczkeresız veya muayyen ıat tan az asına ıs pır 

kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936) 

7 - Aidliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maldede gösteri 
len tahsili yapmış olmakla adliyenin muhtelif hizmetlerine, müddeiumumilik kalem 
!erinde, zabıta katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

B. - Hukuk fakültesinden mezun olup da, bilfiil hakimlik yapmış olanlar 
imtihana tabi tutulmayarak bu gibilerin müracaatleri ayrıca tetkik edilecektir. 

C - İmtihan 17 - 9 - 19 3 7 cuma günü saat 13 te Sirkecide inhisarlar me 
murin kursu binasında yapılacaktır. 

biıt'd" 
Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızl ar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapıfstl 

• yatıl • 
D - İmtihnoda kazananlar ehliyet ve muvaffakıyet derecelerine göre sırasile 

muhakemat amir ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet adreslerine tebliğ olu 
nacaktır. 

E - tmt han mevzuu şunlardır: 
1 - Kara ve deniz ticareti kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarat ve ticaret 

taahhütle .. i. 

ı 

2 - Borçlar kanununun umumi hükümleri (hır teminat ve hizmet akitleri). 
3 - Ceza kanununun esasları: Devlet aleyhine suçlar. 
4 - Memurin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflas kanunları. (5823) 

---------------r: ı ································-------···-···---· .... ............................................................. 
SA c= O jH Meccani muayene H 

A. Doc!e • i i . R "ftıf U Pe111embc S'ilnlerf saat 2 den 6 e kadar 511 

Sayfiyede okunacak g·~zcl g Ortaköy Taşbasaınak Palangada 25 İl 
bir romru. U numarada Doktor Mümtaz Gürsoy H 

ı: 
V AKIT KitabC'vi • 100 kura;, n fakirleri parasız muayene eder. Ü ._ ______ ....,_ ...... __ •. ~ ı:a.~z::r.:1:::::::::::::::.::::..-:ı:r.::::::::::n 

• • .. 1 - ·-yat• ı~ 
ecııebİ but!ltl 

Ana • tık - orta lise kısımlarını h:ıvidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflardan itiba.feJl 01sJl dJ te<'· 
mecburidir. Milnirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı kar§ısındı:ı. leyli bir Jiseye ıaııoıJ<ısıııı' tJ~ 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar J{ayıd tıı 

Koz 
IEırkek ay e 

risat tamamiyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. 
30

. 
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saatlO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 205 

Yatılı 

Eski Feyzlatı 

BOGAZiÇi LiSEL Ri 
Kız ve erkekler içia ayn bölilklerde: Ana- İlk -Orta. - Liııe sınıfları 

t?ıt kısıdan itfüaren yabancı diller 

Talebe kaydı için her gün mektebe müracaat edilebilir. tsteeynlcrP tebe müracaat edilebilir· 

.Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Tet~fon - 36.210 


