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apon·harbine dair 11k resimlerden: Çinlilerin ·me~hur !9 uncu ordusundan bir müfreze -Pcki1ıin 50 kiTcmetro oenubunda Ta.o - Ting şehrinde gönüllü Çin kadın askerleri - Bir Çin mev. 

zii ;xıpteden bir Japon ntüfrezesinin. 8eVinci... :... 

Bombardımanla yaktıktan sonra 

Japonlar Tiyençin 
şehrine giriyorlar 

Valiler arasında l Pekı·nde muv kk t değişiklik şayialan a a 
Kazım dirik b• •d k ld 

lstanbula valf tayin ır ı are uru u 
eduecekmtş Çinliler, Nankin ve Şanghay şe-

'1.~~a:ır!;::::;:r:~:~~~li:~~_.,.~::- hirlerini de tehlike"'e görüyorlar 
titlikler ve valllikler araaınaa mühim te- ~ Tfençln 30 (A..ı\,) -- Çin mllWerl, bu 8&. 
beddülat ya9rlacaktır. Bu arada yeni bah ııUAhlannı depolara tevdi etmeğe ba§la.. 

ihdas edilecek Ege umumi müfettişliği. Jlll§tır. Mukavemetin bllkuvve ter'kedllmlş 
• ne üg:incü umumi müfettiş Tahsin olduğunu g&teren birçok kaWA.m vardır. 

Uzerin İzmir valiliğine Kastamonu va- Japon kıtaatı, yalnIZ §ark fsta.ayonu elin.. 
lisi Avni Doğanın, Ankara valiliğine de tutmaktadır. Bu iatuyonda birkaç bin 
İzmir valisi Fazlı Güleç, İstanbul va- Çin allAhendazından ba~ka hiı:blr Ç'in kuv. 

!iliğine Trakya umumi mt!.fcttiti Ki • 
veU yoktur. 

Londra, 30 - Röyter ajansı bildiri. 
yor: Tiyençin şehri Japon tayyareleri 
ve topçuları taraf mdan çok şiddetli 

bir şekilde bombardıman edilmi§tir. 
Ecnebi konsolosları bu hali protesto 
etmişlerse de Japon kumandanı gene. · 

(Devamı 4 ilncilae) 

" I 

zım Dirik, Trıkya umumi müfettiıliği
ne Ankara valisi Nevzat Tandoğarun, 

üçüncü umumi müfettişliğine İstanbul 
vali vekili Şiikr:ı:inün tayinleri rivayeti 

40 artist mayolarını arıyor! 

dolaıtığt kaydolunmaktadır a 

,.. ..... 

~~~ harbine dair • .••• 
~'fıo' tine dl\fr Ja 11k l'eSlmler: Yuknhda solda: Vanjlng'de hlr Çin zab!U, geri 
'e 6 bir tııuın!°n kumandanından aldığı Wtlmatoma cevap yazıyor. Sağda: Otomobil hırsızları 

rtı f<Jare lll!ı otnu, beyaz 'bayrak himayesinde, götUrUIUrken. A§ağıda •olcla: 
edildikten §t'blr kapılamun muhs.fazaaı. Sağda: Pekin kapıla.. bizde de tllregOT mu? 

~il) rmm k&paıımif hallM • D Ün 
'erıkada müthiş bir deniz kazası bir otomobil 

Bir gemi deİıiz daha çalındı Ort Şoför anahtarı makinede 

ısa asında . yand~ Dlinakp~rB~~o:~~u~yansokak-
~~lbe . Yolcudan bir çoğunun !:~:.birinde duran birotomobu ça. 

(>..~liıııoı,,,~~ hakkında malumat yok---(-Deva_m_ı_4 il_ncüde_) -
:'· b~~ - City 0~1~d Amerika) 30 yapı~ıp kalmışlarsa da nihayet sıca - Bakırköy 
lr ~adan haret ~ltınıore vapurun. ğın şiddeti tutundukları yeri bıraka. 
~irk gın Çtknııe;etınden biraz sonra ırak kendilerini denizin dalgaları içine kaymak a m 1 

~en aı~1 dakika i ~· atmağa mecbur etmiştir. 
~ ~olcu er içinde ~n~e vapur tama - Arkansa vapurundan gelen bir tel- BugUn Uğleye doğru 

P buıUnuyo~ nııştır. Vapurda size göre City of Baltimore, dalgala. U 1 dil 
llı'baJttnı acianın t u. . rın seviyesine kadar süratle yanmış • Bakırköy kaymakamı Veli Sümer 
ı 1tılıı aı ore, 3Q (J\ afsılAtı tır. bu sabah on bir buçukta Bakırköydeki 
'ti~ell evıeriııden · A.) - Bat.an ge. Faciaya şahid olanlardan biri, şid. evinde vefat etmiştir. 
" ~01CUlar kaçıp kurtulmak detli bir infilak vukua gelmiş ''e vapu. Veli Sümer sekiz senedenberi Ba. 
'-E:h~t) ' genıinin kenarlarına (Devamı 4 uncüde) kırköy kaymakamıydı. Birkaç sene-
~ El r) d den beri de göğüs hastalığından muz. , 

aa a feci Ve komik bir hadise taripti. Merhum dört gün evvel biis- ' 

1 bütün fenalaşmış, bu sabah hayata r eşegv ,· n ta hı ı·ye gözlerini kapamıştır. Cenazesi yarın 
· =~:~;~~~~t~iı~:~r~~mun ailesine ta. 

t~~ h ettirdiği köy _....lst ... an .... b_u ... 1--A-nk-.a"':~""'"" 
SQ .. ayvan telef atı verdikten gonınk tayyare 

•ıra sükunete kavuştu seferleri 
- 4: fincU saylaya bakınız - • 

(Y aaaaı l; !ilncfldo). 

., 
"" 

1592 
Lirallk 

Muhtelif 
hediyeli 

olan 
Bu mttsabakaya 
muhakkak 
iştirak ediniz 

Artist : 20 Mayo : 20 

Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidir ? 
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Başkalarının gözigle 
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Çin - Japon harbi 
karşısında Avrupa 
ŞİMAL! Çindc karşı kaJ13ıya o. 

lan iki rakib aym boyda de
ğildir. Ana vatan, Ma.nçuko, Kore, 
Fonnoz, Çaha.r, yani iç ~fogolistanın 
bir kısm•~ ve başlıca şehri Pekin olan 
Pcçili eyaletinin bir parçası hesaba ka. 
tılmca Japonyanın 160 milyon nüfusa 
hükmettiğini kabul edebiliriz. Deuiz 
Japonyaıım elindedir. Japon hava or. 
ausunun 2000 kadar tayyaresi ve ka
ra ordusunun bütUn asri teçhizatı va~. 
dır. Çin, 1911 den beri büyük kalkın. 

ma gayretleri sarfctmiştir. Bugünkü 
§efi Çankay . Şek değerli bir zattır. 
J..,akat Çin ordusu, herhalde, Japon or
ausu kıymetinde değildir. 400 milyon 
Çınliden bahsedilmekte ise de bunla. 
rın hepsi Nankin hUkumetinin muraka 
besi altında bulunmamaktadır. Esasen 

:Japonların s~miş oldukları harb sa -
hnsı da ancak 200 kilometre genişli
ğindedir. Çinlilerin sayıca üstünlüğU 
kabul edilse bile Çin ordusu Japon1a. 
rı, deniz dolayısiyle soldan ve yüksek 
cağlar dolayısiylc sağdan kuşatamaz. 
lar. Çinliler memleket içinden ia.~ye 
muhtaç oldukları halda Japonların e. 
saslı menzil teşkilatı mevcuttur. 

29 uncu Çin ordusu kumandanı 
Jı""cng başına buyruk bir zattır. Çan -
Kay - Şek1in bu zatı kendine tabi kıl. 
masr acaba kabil olacak mıdır? Bun
<ıan başka, Japonlar Şantongun mün. 
tehasında yerleşmişlerdir: buradan ha 
rckct ederek Çinlileri yandan vurma. 
ları mümkündür. Dcniı.c hakim Japon. 
ların Kanton veya Şanghay üzerine 
bir ıhraç hareketi yapmaları ihtima
lini de düşünmek lazımdır. Bundan do. 

layı Nankin bütün ordularını şimale 
se .. ·kedemez. 

Sovyetlerin, lngiltcrenin, Amerika • 
nın Çine yardımı olabilecek midir? 
Bu yardımın müessir olacağını kabul 
etmemek için birçok scbeb vardır. 

Japonların gayesi Çin piyasasını e
le geçirmek ve ayni zamanda inkılap. 
çı ve asker bir Çin kurulması için uğ. 
raşmakta olan Çinlileri . kendilerini 
veya ordularını mağlub ederek - ikti. 
dar mcvkiinden düşürmek, ve kabil o. 
lursa, şimali Çini cenubi Çinden ayıra
rak hakimiyeti eski payitahta, Pekine 
vermek suretinde tarif edilemez mi? 

Ja1>0nlar bu hedeflerine vasıl olmak 
için Cengiz Han'ın takib etmiş oldu. 
ğu istila yollarını takib etmektedir _ 
ler. Cengiz han bu yollardan geçerek 
Çinin bir kısmını ve şimdiki Rus Tür. 
kistanını, yani daha sonralan Timu _ 
run hareket noktaları olmu.s olan yer
leri zaptetmişti. Japonya, !~tc böyle, 
eski Mongol planları üzerinde hareket 
etmektedir. 

Bütiln bu !uıhların neticesi şudur 
ki Avrupa Uzak şarkta yeni bir parti 
daha kaybetmektedir. Zira hadiseler 
nasıl tezahür ederse elsin, bugün ora. 
larda. az çok hesaba katılmakta. olan 
Avrupahlar yarın daha az hesaba kar 
blır unsurlar olacaklardır. Çünkü ya 
Japonya gal!b gelecek ve Çinin bir 
kısmı bir Japon sömürgesi halini ala.. 
cak, yahud Çin muzaffer olacak ve bu 
zafer, 400 milyonluk bir imparatorlu. 
ğun doğuşunu te9kil edecektir. 

Piyer Dominik 
(ul.Aı Tı-ibunc <7cs N ations" gazete. 

sinden). 

ltalya, lngiltere 
. ile anlaşıyor 

Habeşistan ilhakının tanınmasına nıukabil 
ispanyadaki "gönüllü,, terini geri çekecek 

.. La..,dnı, 29 (A,A,) Edcnln MusolinJyi 1 mllzakerelerc girfşm!§tlr. 1nglllz llqveklll 
gormek Uzerc Romaya gitmesi muhtemel ol bu mnnuebetıe tapanyadıı.kl yabancı gönül. 
duğun dair olan §ayla hakkında sorulan llller hakkında ltalyanm ne dUşündUğUnU &

suale cevaben lyt malQmat nlmrı.kta olan çıkça. bildirmcslnl istemiştir. İtalyan ac!lrl, 
mahıı!il bu şayiayı ne tekzip ve ne de teyit İtalyanın İspanyadaki gönUllillerin geri çc. 
etmiştir. kllmeslnl kabul ctUğlne dair teminat ver. 

Bundan ba§ka hcnUz teeyyüt etmemiş ınlşUr" Bu mUnMebctle Sovyetıerin hattı 

diğer bir şayiaya. nazaran Başvekilin İtalya. hareketi d~ tetkik edllmlıı, neticede bUtün 
nın Londrn sefiri Grandiyi mumalleyhln Re. bu mf'.selclerl halletmek üzere İngiliz Harl~ 
maya har.:ıketlndcn evvel görmcsl muhtl'. clye nazın Edenin Romaya glderek Mueoll. 
melillr. nlle görüşmesine karar verUmlııUr • 

Roma 9 - İngiliz Hn.rlclyc Nazırı Ede. 
nln Bqvckll MusollnJ ile göril§mek Uzer~ ............................ ............................ ..., 

~:~~~~r.Romayı ziyaret edeceği teyit edil. Atatürk Ün 
SalAhlycttar nıahafildcn alman haberlere 

gbre, Londrada 1nglllz Ba"vekllile İtalyan 

elçisi Kont Grandi arasmdakl mülAkat mUs. 
bet netlccler verml§tlr. Ayni mnhafııc göre, 

İngiliz - ttalynn münasebalının ll!lıfLtıı im. 
k!nlan temin edllml§Ur. Londra millAkatır.. 

da cenUlmcn anlaşması, Altdenlz mosele-.1, 
İspanya hlldiselerl ve Habcşlstanın ı anmma. 
m mesclcat mUznkere edilmiştir. 

ltalyan hUkumeU Habeglstanm tanınması 
hususndn MllleUer cemiyeti tarafından bl r 
karar verllmes:lnl lstemrğc Ramr ·<'rdiA'fn_ 
den dnhn evvel İngiltere ile anlaıımak tizerc 

Bir kayıp 
Doktor Nafii vardar 

UldO 
Gillhanc hastanesi mualllmlerlndcn doktor 

yarbay Nanı Vardar kısa bir kalb hastalı. • 
ğmdan sonra genç denecek bir ya'ta vefat 
ctml§Ur. Çok değerli bir hoca olan Nal'! 
Vardann ölümü bütUn kendlSlni tanıyanları 
\"O taıcbclcrlnl çok müteessir etinf§tlr. 

Cenazesi yarın ı:abah on bir buçukta has.. 
taneden kaldırılarak aile mezarlığnla gömO. 
lecektlr. :Merhumun ailesine ve arkad.'lglan. 
na derin te<".sstlrlcrlmlzl bildiririz. 

Belediye emirlerini 
dlnlemlyenler · 

Dün tra:n .... ·aydan atlayan 23 kişi, 
1 

~purdan atlıyan 12 ki~i, aok«ğa tüJt.J- • 

ftn veya bqka §ckillcrdc 1kirlctcn 2 

kişi, çöp atan S kişi yakalanmıştır. 

,Emin8nUndc markasız 19 hamala ce. 

za vcrilmi§, SO kedi tutulmuştur. 

ıstanbuU 
köylerlnde 

Tetkikleri 
Büyük Önder Atatürk, be • 

:raberlerinde buı zevat bulundu. 
ğu halde bir kııım htanbul köy
lerinde tetkiklerde bulunmu,lar. 
dır. 

1 ki l ün evvel motörle Papbah 
çeye giden Atatürk, oradan oto. 
mobill~ Beykoz kazaımın bazı 

köylerine ve ezcümle Polonez 
ve CümhÜriyet köylerine ,eref 
vermiılerdir. 

Cümhuriyet köyunde uzun müd 
det kalan Atatürk, köylü ile cö
rütmiit, köylünün geçen ıeneki 
tabii arızalar dolayııiylc borçla.. 
nnın tecili için yapbklan müra
caatı nazarı dikkate alarak bu 
itin umumi olarak tetkikini emir 
buyunnutlardır. 

Bu lı.öy halkından Muıtalaya. 
AtatürL. tarafından bir cicara 
verilmi~ ve cigara içrniyen Muı
tafa bu cigaranın bütün aoyu ta.. 
rafından en büyük bir hatıra o
larak .-ıklanacağını ıöylemiıtir. 

Memnu mıntakada vazife gö
ren bir kır bekçiıinin uyanıldı • 
ğı, Atatürkün yiıkaek takdirlerf
le lcar~Tlanmrttll'. 

1 

....................................... ..-............ . 

HABER - ~şam 't'osfası 

içti mal bnır <dfeırdlmlz 
........................................... 

Evlatlık 
Adiyle küçük çocukların ı'iizmetçi gibi ve en 

tahammül edilmez şerait içinde çalıştırılması 

Yasak edilmelidir! 
Vazaıın : F. Güneri 

Esir ticareti ile blr asırdan fazla bir 
zamandanbcri mücadele eden medeni 
diinya. muvaffak oldu sayılır mı bil
mem? Fakat muvaffak olunsa da olun 
masa da yeni bir mevzu arıyan 

dU,ya insaniyetperverleri bu defa da 
beyaz kadın ve ço~uk ticaretini ele. al
mış bulunuyorlar. Bilhassa rikkati 
tahrike daha müsait olan çocuk tica
reti üzerinde ehemmiyetle duruluyor. 

Çocuk ticareti türlü §Ckilleriyle Ö

teden~ri biltün dünyayı sarmış olan 
bir adettir. Bunun bir şeklini göçen 
Osmanlı imparatorluğu genç Türkiye. 
ye öyle bir miras olarak bırakmıştır 
ki - boğazı tokluğuna - evlatlık al
mayı bugün gayet tabii görenlerimiz 
maalesef hi.Ja vardır. Bu hal ne.sil
den nesile intikal edip gidiyor. 

Çocuklarını besleyip büyütmekten 
aciz kalan Çinli R.ilelerin onları satına-
81 ötedenberi adetti. Son zamanlara 
kadar bu alışverişe göz yuman Çin hü
kumeti şimdi bu işi bir nizam altına 

almış bulunuyor. Tedbir şu: Beher ço
cuk bizim paramızla 120 liradan a.~ağı 
satılmıyar.ak ve hususi bir daire bu 
çocukların köle gibi kullanılmasına 

mani olacak. 
Dünyanın en medeni addedilen mem 

leketlerinde de çocuk ticaretinin en 
SQn h1zla devam etiğini görüyoruz. 

İngiltere hiç değilse İngiliz çocuk -
lannm harice satılmasını önliyecek bir 
kararnameyi çıkarıyor. Arnerikadaki 
ağır kanunlar çocuk ve beyaz kadın 
ticaretinin önüne geçmekten henüz 
çok uzaktır .. 

Diğer memleketlerde artık vaziye
tin ne olacağını varın siz hesap edin. 

l'Sl.ı.üt: c-• ıauuc 11;11 uUo\/U~un oaşıus.uu, 

Bu zavallılara ''esir,, diyemeyiz. 
Çünkü hangi bakımdan tetkik etseniz 
bu ismi vermeyi uygun bula.mazsınız. 
Ama içlerinde bir esirin bile tahammül 
edemiyeccği mua.meleyi görenler az 
değildir. 

Bunlara evlatlık da deyemeyiz. Çün 
kil, yine hangi bakımdan tetkik etse -
niz gördükleri muamele, evlat kelime
sinin delalet edebileceği mana ile ta -
ban tabana zıttır. 

Bunlar, yukarda da dediğimiz 'gibi 
geçen devirden bu devTe intikal etmiş 
çirkin bir adetin garip bir mevki
de kalını~ zavallı kurbanlardır. 

Evlatlık adetinin .medeni bir insana 
dehşet verecek kadar yükselen facia -
larını sık sık görürsünüz. Sokakta, ev
de, misafirlikte, tramvayda, vapurda, 
gezintide bunlar insanlığın eksikli bir 
uzvu, yahut yarı insanla yan hayvan 
nra.sında görür vaziyette gibi gözünü
ze batar, durur. 

• • • 
Ankara caddesinden iki arkdaş çı -

kıyoruz. Biraz ilt'rimizde gerek şıklı -
ğında, gerek tuvaletinde hiçbir şeyi ih 
mal etmemiŞ bir bayan salına salına 
yürüyor. Biraz sonra gözlerimiz onun 
biraz gerisine ilişti. Bu yürekler acrsı 
manzarayı imkanı yok tasavvur e -
demezsiniz. Küçücük, şöyle en geniş 
tahminle dört yaşlarında bir kızcağız. 
lnanın ki, daha yürümesi bile doğru 

dürüst değil.. Önüne bir öniilk takıl -
mış. saçları sıfır numarayla traş edil
miş bu yavru o koskoca kadının biz -
metçis!dir. Bu kadın nasıl oluyor da 
kendisi gibi muazam olduğunda şüphe 
olmıyan hi?.rnctini şu üç kanşlrk yav
rudan bekliyor?. 
Tanıdığım bir aile vardır. Bir fakir 

ailenin çocuğunu henüz meme çağında 
evlatlık olarak almışlardı. O sırada 
çocuğa meme veren asıl annes:ne süt 
anne namı verilmi§, biraz sonra ablalı 
nın da ayni eve hizmetçi olarak alın -
dığını gördük. Bu grupa biraz sonra 
kadının doğurduğu üçüncü kız çocuğu 
da - yine hizmetçi olarak - iltihak etti. 

Sonu §U oldu. Hizmetçi olan kt7.lar 
hanmı muamelesi gören kardeşlerine 
hizmet ctmeğe dayanamadılar ve her 
ikisi de kaçtılar. Fakat asıl ana ve 
babalarına değil, başlarına gelen 

hallerden onlarr mes'ul görmüş olacak 
lar ki onları da aff edememişlerdi. 

* • • 
Komşuyu gözetlemek muhakkak ki, 

fena şeydir. Lakin İstanbul gibi cadde 
leri dar bir şehirde karşıki komşu ile 
alakadar olmamak elden gelmiyor. Bi -
zim karşı sıramızda bir lcomşu var. 
Vakia görüşüp konuşmadım amma -
sizden iyi olma.sın! - iyi insanlara 
benı.crler. Yalnız bir evlatlıkları var 
ki, ona ynpılan muamele, karşıdan be
nim huzurumu kaçırıyor. 

Evlatlık henüz 7 - 8 yaşlarında, ba
şında daima yemenisi bulunan ve hep 
ayni entariyi giyen bir kız çocuğu .... 
Ne de hamarat şey görseniz. İnsan bu 
Ya§ta bir çocuğun bu kadar iş başara
bilmesine hayret eder . 

Görüyorum ki vazifesi bununla kal
mıyor :Evdeki üç §rmarık çocuğun eğ
lencesi odur. Suratının tahta beziyle 

silinmesinden tutun da balkondan baş 
aşağr sarkıtılmrya kadar her türlü 
eğlence - tabii onun için işkence- şek 
li üzerine tecrübe ediliyor. Evin küçük 
bayanı - ki ma38.llah kapılardan sığ
mıyor! - bütün can sıkıntısını onu 
to~atlamakla gideriyor. 

Evvelce oturduğumuz Ankara cad -
desine civar bir yerde bir evlatlık var
dı. Bu zavallı pencereden baktığı za
man dahi - hilif olma.sın ama - bir sa 
ate kadar uzıyan bir dayak faslı ile 
karşılaşırdı. Bütün mahallenin bizar 
olduğu bu dayaklardan, zavallı kızın 
aklını oynattığını duydum. 

•• ~ o 

Bir tanıdıktan dinledim: ' 
Vaktivle A nAdnh•..:ı- .. .,..:r- '- ~-. ..vı.,.., 

bir aile galiba da bir miktar para mu-
kabilinde bir fa.kir ailenin kız çocuğu 
nu alıp tstan:bula getirmiş. Fa.kat ev
lat acısı bahtsız ananın kalbini sar -
dıkça sarmış, f eryadma ailesi taham-

mUl edememiş. Kızın bir akrabası kal 
kıp 1stanbula gelmiş. İstanbul kazan 
o kepçe araya sora nihayet kızın izini 
bulmuş. 

Adamcağız kw istemiyor, yalnız 

yüzünü bir göreyim. İki satır bir şey 
yazsın da an.asma götüreyim, diyor. 
Adam kapıda yalvarıyor, kız yukarda 
ağlıyor.. Fakat nafile .. 

Neticede aldığı cevap şu: 
"- O kız öldü, git derdini istediğin 

yere anlat.,, 

Bu misalleri istediğiniz kadar uza -
ta.bilirdim. Fakat bir sürü yarayı 

tazelemekten ne fayda var?. 

Evlatlık işinde şüphesiz istisnalar 
aa var ama, o kadar devede kulak ka
'bilinden ki... • 

Hükfımetip, bütün inkılapları bir 
hamlede yapan Türkiyede bu insan ti
caretinin de bir an evvel önüne geçe -
cek tedbirler almasını diliyorum. 

A. Faik Güneri 

Cumhuriyet bayramımızda 

Ankaranın 
mümtaz 

misafirleri 
Şark me mle ketle

r inden Kra l ve 
Vellahtlor ge lecek 

Belgradda çıkan Politika. ı;aı:etesinin 

'•mevsuk bir mem badatı .. l<aydile verdiği ma 
l\Jmata göre cumhuriyet bayramında birçok 
kral vo vellııhtlerıe devlet ricali Ankaraya 
gelerek AtatUrkU ziyaret edecek ve tebrik. 
lcrlnl sunacaklardır. . 

ECgan kralı ve veliahdi, Hicaz kralı İb. 
nissuud ve velinhdl, Yemen hUkUmdarı t. 
marn Yahya, cumhuriyet bayramında Anka. 
rayı ziyaret edccelt devlet reisleri nramn. 
dadırlar. 

lran bqvekill ve Hariciye nazın, Afga.:ı 
ve frak hariciye n111:ırları, da 29 U-ıtırlnlev. 

veldc Anksrada bulunacaldıır, bu mUnasebP.t. 
le ıııırk paktı hıulclye nazırları ilk mutat 
toplantısı akdcdilecektir. 

ClumofHi 
48 saatlik 
iş haftas!eıi"· 

İş kanununun ç.alı~ma. sa~ ~ b=' 
it olan hükümleri - eayanı ,u ~,, 
süratle • mevkii tatbika. 1'.011b~ 
baı:ı.landı. Kanun 48 saatlik ıf ~~t· 

:.- · rıı• ll":~ • nın, kanunun rneriyet mevk 1 tJtbl 
sinden itibaren Uç sene tçindS~kl 
edileceğini göstermekte~fr. ıııısuP 
iktisat vekaleti iş dairesı'.. b~ bO 

§ayam takdir bir sürat goet "" tJı. 
hükümleri §imdiden yavaŞ Y' ~lfıı 
bik ediyor. Geceleri çalışail sU ıç~ 
Bursada 80 derecei harz:tte. iJI• "'!' 
çalışan koza çözücU işç1l~~ıı{ıl ~ 
guldaktaki toprak altı işçitl ııı• ıııt 
de sekiz saatten fazla çalıSJllıı!lJ diJt!' 
saade edilmiyor. Bunu şüphet 
leri ta.kip edecektir. b~ 

Sekiz saatlik çalışma t.arfl1 kıt~· 
memlekette gerek i§çinin, ~re ~dit· 
renin alı§madığı bir m~ e i•i ~ 
Bunun için bu mesele uzeriI1d • d• )1' 

raf da çok ha.saa.stır. YadırgsJ!lı)•t ~ 
ne iki taraflı olmaktadır. rştil' fil' 
tecrübe bütün §Üpheleri silın14 --te 
tice gös~rmiştir ki, b~n 1 ttltıe ~ 
kadar yükselen iş saatınııı se ,.ııı b 
dirilmesinden dolayı i~ randtıl tet11': 
nispette azalmaktadır. Ynptlll:ı,u ~ 
be bu üçte bir azalma.ya. ~~U~ 
randmanmın üçte yarım bde .~ 
ğ_ini göstermiştir. Sekiz ~t ıc~ 
zınde kafalı, sıhhatli işçinın çı ~ 
işin yüksek kaliteli oluşu d•. •"D
iş veren lehine kaydedilecek bır 
larak kalmıetır. ~ 

İşte böylece iş kanununun f:r.. f 
daha ilk adımlarda müııpct ol 
rülmektcdir. f o, ___ __!;/ 

tıa..A ~ J 
~~J'QfL ıl 
Gemi ile kazazed~, 

Bir 1temlde fi( gUnlUk erzalU "ar .,ı.ı;J 
'n.17.lfA vf""11 A,.1., •• •·----ı- --;~~ 
daya almmııtır .• Kapt.an bUDUJl ol'. ~ 
saplarını ;yeniden yapmca geınide t,.~ ,.ol 
gün yetecek erzak bulunduğUDU el ı" 
ml§Ur. Kazazedeleri almadan e'l'I ,, 

acaba kaç kl~I vardı! .ıl~ 
Bu bilmecemiz mUkA!aUıdır. J{ Of~ 

den iki kl§iye hediye verflecekUt· ıJ_,ıf 
rm 4 ağustoa tarihine kadar yoUall 
ma.sı lhımdır. 

Y irmi tüccar " 
DUnkU .Arap .ııaçmm ballldit: oJI' _, 
Yir:nlncl tUcear çeki ciro etıııifdl. ~ 

ğer on dokuz taciri bir araya to~ ' fi. 
rm kaz.ançtarmı yüzde otla ol ~· ~ :.• 
ettikten sonra, kazançlarının yl1 •'~ 
ödcıpelerlni tekllt etU; bu ııe!!l'~"bır '~~'4 
bqıu 60 lira dU§mektedir. Bö>'1 çW'~ 
fl kabul etmek mecburiyeti ,·ardl;i#tl 
çek proteao edildiği takdirde bcrbl )'ırııııı'~ 
tün meblağı ödemesi 1Azımgellrd1:· ~eet 
lUccar çeki ödetmek suretile bli' ol~ 
parasını hem de kAmıı kurtarıtl1~ fO ~. 

lıin a.ıııl tuhaf taratr vura.cıdıt filli E~ı 
car ka!"§ılı~ olmayan bir çekle lf~f il rl' 
ınn, oldukları gibi 100 de 2:1 glb~t ı;oll 
elde ı-tmişlerdl •• ·asıl! EğlenccJI 

dato değil mi? • ~LJ 

i ki tayyare fll01"u~ 
22 temmuz tarihli Arap aaçııııtl.,v"' ~ 
Blrlel 200 diğeri 300 k.iloırıetresl> t>l1 Jf1,, 

yilk yolcu tayyareleri filoları iıd ıtlcl'ti''ı si 
aaatte ısoo kilometre yapıyor dt j ,f) 
800 kllometrellk meaaleyi bliyıec• ııJ 
dakikada almaktadırlar. rtıutd' J 

Hafif ve sUraUi tayyarelerden tJ!• ıı;. tf 
filo da 1 saat t6 dakika uçaca:,1dı>f 
ki UçüncU filo: 400X ı 11aat 36 ti'' 
640 kilometre yol almı§ olur. 1 ,ıııl~~ 

Çatalcada tUmen a.akerl h&ıdıı:e ıı 
Tüzer bu bilmeccmlzl halletınl~ , 
kazanml§tır. • 

8 Altı tane elff1
111
1' 

ııc;.ııı 
(2t temmuz) tarihli Arap /5 ~ 

dlr: . ,, ·~· 
Bay İhsan I::llaçığın çocukle.!' ,,ı,tl r· 

tabloda gösterdiğimi~ biçimde eıııı ..... 
la;ıacaklardır. 

I 
Elma 24 Süha 

,. 12 Mehmet /' 
.. 36 Ahmet _ ırııl 

Ahmedin geriye altı eırna "erd f 
dik 6 nın murabbaı 36 dır. 11eılif' 

Bu .bilmecemizi halledcnlerdC11 (: 

zanan iki okuyucumuz §unıardır~r~;; 
1 - G&:\Tet Tanay KadıköY ~ııı ·~ 

me numara 81, 2 - HllsnU J.1' 
Erkek lisesi. 
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... ~~ ~Ö.~üşüm._:_ 
~G=t Olsta§I --

8'\et ~aısnme 
''lanb l ~a a ı;- a an 
F'ak u Ahmet R · ·· 

r k at on.. asım ı anıvor .. 
}ı ard k ... ııt.: Za J ı....,-,1 ı ki ,~t man hatırımızdan 
~sa ~ erı. Ş h . 
hııt • kıyıda k .. e rın ne tarafına 
ct~ra~~~ardır.' ı);ede h:p onun 
y ~ıgı, anlaşma la!nıadıgı, nüfuz 
haJJi ~ Yer de "il dıgı yer yoktu. 

a··tıp deı g • mcnkabc ve ma-
• 11>'iik " 
~>i hii1~ Ustat, Yazdı.. · •ircu ıqsa etrn · . gı tarıhle ma· 
bir ~ı.~ayfaları~§tıl. Eserinin husu
dtt r.-~ın tcfcrrua tındaki notlarla 

· ~ atı v · 1 tıoktaı en 0 f ermış o ması-
.. .ı dara eh ' en azla ufak tefek 
""Cr · emmiy 

b 1• et, kıymet atf-
Qll 'h 

orıun k cı etten '.O 
haliııd t~niklerinin b~manlı tarihi,, 
llıuL Cdir. Ahm ır mukaddemesi 
llfa\:lllttirlik Ömr:t ~asim, bütün bir 
f\ lefe"· unu ke d" d · · 
i:ıurı }'a~~ni tetkikle n ı . ev~ın~n 
Çıtı de"· ı arı Yalnı .. geçınnıştır. 
tlıiik gı), rn ·· ı: mustakbel alim 
~ :_rne] bi~s~bel edip için de 

h. varıdır nedir; bir leva· 
Otıi • 

1tta~ ·· ?amancı d"· . 
lııcI l'~ere, eski ıge.rı kronikçi ol-
ttıi \'e Utk muhar~~lı? en mükem· 
a .. Ah

1 
met Ra ı.r edn Hüseyin Rah 

,.. .. rı.. . sım · 
.. ı~ "tın ık" . . ır. 
·ı Urıu 1 ısının d D .. 

'1 ~ı. 0 tna81 d'k e. aruşşefaka 
tlluk ~olan n' 

1 katı caliptir. Ne· 
f.ıtjı'i a lıtliği y ıce muharrirler frenk 
~ lla} ta aprp d k 
tılatrrı tllarla, b· ~rur en, onlar, 

ltlJcktii~lardır. F aki~ı:ım memleketi 
derce I el_ seviyem. . Çoeuklarını en. 
.~endi c~ırıe Yük Tn en yüksek 
Cht. 1 crıJe ne k sdae ten Darüşşafaka 

a r "f "h Ah 1 tı ar etse az· 
~ibi l'ılet Ra · 
tıiıı'a~ahalli h~ d~, Hüseyin Rahmi 
di d q ttireb'l susıyet ve tipleri gö-
'1... c..,İr) 1 miştir o 1 
"'llllı.J- erj hakk . n arın Ken· 
butii '4<l Yaptık! ·~da _fstanbul mik· 
t'ııuh 1\ liirkiy ar~ ış, §ırndiki devirde 
tııuıt~rlcr ta~ mfıkd:Yasında ve birçok 
tıh~' ~Qeb· a ın an y 1 b"l" ~t 'Yat kendT"· apı a ı ırse, 

olt .~r,. 1 ıgınden doğmu"' 
)'~le \11;1 h :r 
"'' tlc"·ırnu arrir d 
·•ıl§lcr~ı '\cmiy t eh, Yalnız keyfi-
}'rp Çokt. Yani . e. e e cmmiyet ver-"c y ıyı Yazm kl k 1 . ayn tt)!rnı§la d a a a ma· 
\ııtCfC b~ ~dak· r ır. Çok yazmak 
}'~I ıtÇok muıh Ya~ılarrn aynı de-
Nc 'lt:.rtı:- r eh a~rırler tarafında 
\rt•"<lk k" emmıyctl" b" n 
lc'k'd~ ı, onlar kend~ ır şeydir. 
,, Ctirı d~ kalmıqla d 1 devirlerinde 
"at ı" :r r r Ev ttı l>cır ger kısım) · ger mem-
.ı et ~a~lannı an] arını, diğer ha-
'.ıa~ sıll'ılcr H~tan birçok Ah-
Gıı.. liı of ' Useyi R h · 
ti :· 1arıd saydı, ı·· k" n a mıler 
, tı]ll'ı. an büt.. ur •Yede d h 
~lı •t m ·ı un tef • a a o 

• ' 1 li edeb· erruatile akset-
!. 1Yat d ... 

~~kin ogrnu§ olur-
11"'" ' ne "a k tu .. ,un . J zı k" 

. t)ij r· le ·~tirak d ı, geni§ bir iııı 
lt.cı tır ii e en) :r 
tı t> Cde musiki ~ er olmamış, 
~iki n büyük b" aletleri olması 
~lcı.rd;cnde fanf orkestrada yal
dat..l'llan ~1Edebiya:r '-'e klarnet çal 
R~ttı 1 tarı a~ı ... senfonisi bu 

o Ahtrıc ı~tır. ıgından dolayı 
tıurı t Raa. . 

~ık Yapt ... •mı hürın 
l'ıı bllta~k ıgını lstanb etle analrm; 

ekli ~eni rn h ~l dışına da 
Yclıll'ı u arrırler d w · ogması. 

-

Tetr<ibya koywıwı uzaktan mrıumi görilni{.şii ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Tarabyada da umumi terkos 
l8zımdır çeşmeleri yapmak 

Burada bir tek umumi baU\ olmadığı için bazı yan sokaklar 
pek feci bir manzara arzedlyor 

Tarabyanın en büyük dertlerinden 
biriı>i sudur. 

Burada terkos vardır amma, bundan 
ancak 50- 60 lira sarfedıp evine su a
labilen aileler istifade etmektedir. Di
ğer halk, dağlardan gelen suları kul -
lanınaktadır. Halbuki kış günleri tama. 
men çamur gibi akan bu suların ya • 
zın da temizliği meşkuktür. Mikrop ve 
hastalık tehlikesi her zaman fazlasiyle 
mevcuttur • . 

Onun için Tarabyalılar, belediyeden 
burada acele bir kaç umumi terkos çe:r 
mesi yaptırmasını istemektedirler. 

Bu semtin esaslı bir derdi de, umumi 
helasw:hkmış .. Tarabyalı münevver bir 

adam: 
- Bura.da bir tek umumi hela yap • 

madıkları için, halk sokaklara pisliyor. 
Bundan tı:iyük bir pislik ve hastalık 
membaı tasavvur edebilir misiniz? di • 

yor. 
Sonra, onu,, hn 8Özlerini duyan yai· 

1ıca bir adam: • 
- Ölüyor, artık Tarabyamız diye J;i.. 

fa karışıyor, ve içi yana yat'a anlatı -
yor: 

- Burada 8 - 9 sene var ki, yıkılan, 
çürüyen evlerden hiç birisine bir tek 
çivi vuru~duğu yok.. Bu hale düşen 
semtten artık hiç bir ümit beklememek 
lazımdır. Pek yakında göreceksiniz. Bu 
rası bir harabeden ibaret olacaktır. 

ihtiyar bunları söyledikten sonra de. 
rin, derin içini çekti ve gözlerini ileri 
dikerek sustu .. 

Bir anda öyle bedbin bir hava içinde 
kalmıştı ki, içime çöken hüzümlt'n kur
tulmak için kendimi zor topladım .. Ya
nımdakilere: 

- Burada, dedim, eğlenceli bir yer 
yok mu, biraz da §Öyle hoş bir şey gö. 
relim. 

O u.ıman bana yine eski mektep ar. 

kadaşım cevap verdi: 
- Deniz hamamına gıdelim .. Bura -

nın suyuna bütün ecnebiler hayrandır
lar.. O kadar temiz, o kadar temizdir 
ki, suda tek bir çöp bile göremezsin .•. 

Bu teklifi memnuniyetle kabul ettim. 
Sefaretlerin sıralandığı nhtım üzerin -
de ikimiz kolkola hamama doğru yürü
dük. 

Srıyımıoı tcmizlifji yii::ihıilcıı cr.-ııcl>İ· 

Zerin çok rrığlmt eitikle.ri Tarabya 
deniz hamam.ı 

Yazan : Haberci 

Ta.rabya deniz lumu:ımının ka1ıvcsindeyem.ck yenıek 1ıalv-ikatcn ho§ b-ir §cydir 

Balıkçı Hiumii, ağ ataooğı yerlerde dcmıirliyC11ck ekmek parasına nwni o. 
Zan k<Jtra ve motörleri gösteriyor 

Yaklaştıkça dikkat ediyorum. Bu 
resimde de göreceğiniz ahşap bir deniz 
hamamı idi. Tamamen yanına sokuldu -
ğumuz zaman, hamamın damında genç 
bir kızın yatmakta olduğunu gördüm .. 
Dostumun anlattığına bakılırsa bura • 
!arda plajlar gibi kumda yatmak im -
kanı olmadığı için, güne§ banyosu böy
le hamamın damında yapılıyormuş. 

Doğrusu garip bir usuldü bu .. 

Buradaki hamamın kendine mahsus 
bir hususiyeti vardı. Kahve olarak da 
kullanılıyordu. Hamamın tam ortasın • 
daki kısma masalar, iskemleler konmuş, 
grup grup aileler yemekleriyle filan gel 
miş, denize girip çıkmışlar, şimdi de, 
adeta denizin içinde otun.•r gibi iskem· 
lelerine kurulmuş yemek yiyorlardı'. 

Masaların başında oturanların çoğu ha
la mayolarını çıkarmamışlardı. Belli idi 
ki, biraz sonra, Boğazın tertemiz ve 
serin sularına tekrar da13ca~.lar .. 

Ha!llamda öyle çok bir kalabalık 

yoktu .. Herkes kendi halinde. kendi key 
finde eğleniyordu. 

Buradaki hava beni dvndurmadı de • 
sem doğrusu yalan söylemiş olurum. Vıık t 

tim müsait o1saynı ve mayomu da yanı- .,. 
ma a1mış bulunsay-Oım, hiç durmadan 

hen de suya dalacaktım. Fakat çaresizlik 
karşısında, masalardaki yemeklere, de-

l nizin tertemiz suyuna b<?ka baka yut • 
kunmaktan başka bir şey yapamadım .. 
Bir ıesim alarak geri dönmek üzere 

dışarı çıkarken, kır saçlı, güler yüzlü 
bir adamla karşılaştım. 

Arkadaşım kendisini tanıyormuş, bir 

saniye içinde beni ona tanıttıktan son -

ra, onu da bana: 
- Bu hamamın sahibi Bay Hüsnü, 

' ' t 1 J >J_ ........... 

TaralnJa dcııiz honuımınrla gilnc.~um. 

m.cl~ içiıı '/uımomm damttuı çı.kmı§ 1>ir 
genç kız 

------------ uıımnın uunu• 
CUMHUR! YET,te: 

Ahmed Rasımın ikinci 
öıumu 

Ahmed Hıısim, Lılzde, A1lmet Mitat kolun.. 
dan s<>len, hakik\ A\'rupa kUıtUr ananesine 
yal)a.ncı, kendi iptida\ tekAmUIUnUn kanun. 
lanna sadık kalını§., alaturka ve yerli Türk 
ncmnln sayılı Ustadlarmdan biriydi. 

nu nesir, içinde fikre ait cevherl.?rin kıt. 
lığı pahasına, anlaıııtma kolaylığını cazip bir 
sadcllk kıymeti gibi halka sUren bir nevi 
gazetecilik edebiyatı çerçevesi d.ıfmda bir 
iddia sahlbi olmadlkç&. itibara !Ayıktır. 

Ahmet Ras1m1n de her ııöhret aalılbi gibi 
iki hayatı vardır. Şahsına alt. olanı iade eL 
meğe muktedir değiliz. Fakat eserlerine alt 
olan hayat - ki sosyal Ahmet Rulm onun 
fçlndcdir - sona esrerse, Şehir mektuplan 
mllellifinln bu ikinci ölflmUnden biz mes'ul 
oluruz. . 

Böyle bir tehlike nr mı? 
Evet. Ahmet Ra8lm1n hepıd Arap harfle_ 

rlle yazılı kitaplarından lı\çblri satılmıyor 

ve okunmuyor. Yenl harflere ÇevrUmlo kitap 
ları da yoktur •• 

Diln bir arkadll§ttnıZ, içinde hakikatin 
payı eksik olmıyan b1r llti!e ile: 

- BugfuıkU halk, Ahmet Raalm1 oarkıla. 
rlle tanıyor! dcdl. 

Ahmet Raalmin en güzel nelllr pa.rçalamn 
toplıyan bir antoloji olsun vücuda getiril. 
mezsc, felAkeUnln yıldönUmU merasimini 
yaptığımız adamm Udncl ölümUne ,ahit o. 
Jacağız: Şalısmdan sonra eserinin ölUmO . 

onu bu fellkettcn kurtaracak bir kitap. 
çı yok mu? 

(Peyami Safa) 
KURUN' da 

Daha bUyUk bir sergi 
binası 

9 uncu yerli mallar sergi8ln.e götsUmUS 
ka.baral"ak giriyoruz. Yerli mallarımızın var 
mı§ olduğu terakki derecesini görmek blzlm 
için ne kadar zevk verici, gurur okpyıcı 

bir §eydir. 
Bugün sergide gördüğümUz ms.llardao 

bir çoğunu yakın bir zamana kadar nasıl 

Avnıpndıı.n bekliyorduk?, . 
Fakat bu serginin bir kusuru var. Gördil

ğü rağbete nlsbetıe ne derece dar, ne kadar 
sıkıntılı bir yerdir orası! 

Daha açıkçasmı söylemek lAzımgelirse, 

inkişaf ctmltı olan yerli 8&Jlayilmlzl öyle 
daracılc yerlere ınğdırmak mUmkün · olmı. 
yor. 

:Muhterem İktisat vekilimiz Cel!l Bayar 
da serginin açılı§ ııılSylevlnl verirken 1stan. 
bula 1'dalmf bir sergi binası., ll.mn geldiği. 
nl söylcmJııU. Biran evvel yapılmasını veya 
seçllmcslnl beklediğimiz bu binanın zarif 
olduğu kadar gcnltı olacağını umalım. 

Gözlerlmizl aydınlatan kendi ma!Jarımızı 
ferahlık içinde Beyredebilelfm. (K1saoa) 

TAN' da 
GUrUltU ile mUcadelemız 
· ne yolda? 

Temlzlik mUcadeleslnden evvel beledi~·· 

ghrUltU Uc mUcıı.deleye ba§lamıotı • 
Temizlik mUeadcleslne bqlanmca gUrUI. 

tüyo kıı.r§ı yapılan mUcıı.delc unutulc!u. So. 
knklıırda giden tekerlekleri IA8Uk8lz ara. 
bıı.ların, sabahları ~ehrl lstilA. eden çöp ara. 
bıı.larmm, seyyar satıcıların vesairenin gU. 
rUltüsU yetmıyorınu§ gibi, ıılmdi ortalığı bir 
de hoparlörler kapladı. En küçUk ka.b\'eha.. 
nelerde bile birer hoparlör var. Ciyak ciyak 
bağırarak ortalıltt velveleye veriyorlar .. He. 
le Tepeba§tnda oturanlar, hoparlör gUrUltU. 
ııtınden vlerinden kaçıyorlar. 

Ba§lanan bir tedbiri yarıda brrakmak Be.. 
lcdlyenin prestiji bakmımdan da doğru rıl. 

muyor. GUrUltU Uc mUcade.leye devam et. 
sek te, İsta."lbullulann şehir içinde buzur ve 
rahat fçtndo yqaıpalımnı temin eUıek ol. 

maz mı? (Günföı meselesi) 

i:'iye takdim etti. 
Gazeteci olöuğumu duyan kırsaçh a

damın yüzü büsbütün güldüı 

- Aman, Allah çıkarfü, sizi karşıma. 
dedi, benim büyük bir derdim var •.•• 

Ve cevabımı beklemeden: 

- Buyurun da, hem anlatayım, hem 

göstereyim, diye Tarabya koyuna doğ. 
ru yürümeğe başladı ... 

Ben ve arkadaşım arkasından gidiyor 

duk .. Koyun önüne ge1ince durdu .. EH
ni uzattı. Orada demir1emiş olan bir a

lay, kotra, motör \te sandalllan göstere 
rek: 

- İşte, dedi, muhtelif &efaretlere ait 

olan bu tekneler buraya demirlrmekle 

bizim ekmek paramıza mani olu1orlar. 
Benim asıl mesleğim balıkçdıktır. Bu· 

ralarda voli çevirmeği maliyeden kirala-

mış bulunuyorum. Fakat bu vaziyet kar 

§ısında gelin de ağ atıp balık tutun bu
rada ....• 

O böyle söylerken, sanki a.damcağızı 
büsbütün mllteeıısir etmek ister gibi, 
denizin üzerinde, istavrit s:irüleri kay

HABERCt 

(Deoomıg 6 uıcı-O'a). 
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Çinliler silAblarıoı ~~1~~~:;i 
teslim ediyorlar !Buglln Heybeli lisesi· 

( B~ tarafı 1 i ncide) 
ral Kat.suki, bombardımanın Bomcr 
protokolu ahkatnı mucih:nce "meşru" 
olduğu cevabını vennekle kitifa etmiş. 
tir. Şehir ve civarındaki köyler alev
ler içindedir. Vaziyet çok fecidir. 

neticesinde ne için Umitmllte dUtmedlğint 1 0 İ g e Z i Y 0r18 r 
z&h ettkten sonra Çin milletine milli mUcade 

Pekinde muvakkat hükOmet 
Pekin, 30 - Japon ordusu Pekine 

girdikten sonra şehirde muvakkat bir 
hükiımet tesis etmiştir. Bu hükume. 
tin ba§ına Tiycnçin eehr :niu Çinli be· 
lediye reisi geti rilmiştir. 

Nankin ve Şaıighay da 
tehlikede mi ? 

Nankin, 30 - Röyter muhabir ;nin 
öğrendiğine göre Çinli ler Nankin ve 
Şanghayın mildafaası tedbirlerini sU. 
ratle almıya lUzum görmü1ılerdir. Lo
yangda 600 Çin tayyaresi hıırbe ha. 
zır lanmıştır. 

Japonlar vaziyete hakim 
Şanghay: 30 (A,A,) - Röytcr !l.jnısı bil. 

diriyor: 

1ııyan ederek 29 uncu Çfn ordusıınd iltihak 
eden Hopel milisleriyle bUtUn ~Un d"vam e. 
den muharebeden sonra J aponlar Tungçaud~ 
vazlyete hllklm bulunuyorlar . 

Tiençin yanıyor 
Tiencin 29 (A.A,) - Çinlilere 11it ba§lıccl 

mebanl, bilhassa ünlveralte, mcrltezl ısta". 

yon ve milis kuvveUertntn umumt karargl'ihı 

Japon tayyarelertnln bombtırdımıuu testrlle 
yanmaktadrr. 

Çin mareşah ne diyor 
Nankin 29 (A,A ,) - Mare§al Şıı:ıy..Kay. 

Şek, ı:ıu beyanatta butunmU§tur: 

''- BugUnden itibaren mahalli bir hal su. 
reti ~"1 ıı~zler artık mevzuubahs olamaz. 
Mesele, milli bir mahiyet almıatır. 19 tem. 
muz tarihli beyanatmdakl dört askeri ıart 

Japon hUkCımetl taratmdan kabul edilmedik 
çe, herh&nl'I bir Çin - Japon müzakeresi 
mUmkUn değildir. Oradaki premılplı>rln 

ademi kabulU, Çinhıı kendi milli varlığı ve 
lııUklAll için mücadele edeceği demektir.,. 

:Mareaal, 'peıptngdekl rnuva.tfaklyetstzllğtn 

ıe yolunda bUtün varlığını tam olarak haa. 
re~1emeaı llzımgcldlğinl bildırmlf ve tözle. 
rlnl ı:ıöyle b!Urml§tlr: 

··- Ben eminim ki. Çin, kendi hukukun4l 
Japonya tarafından htlrmet olunmasınr ve 
şerefli bir surette adalet ve sulha l<avu~a. 

h11meğt ancak harp meydanında nlhal za_ 
terden sonra temin edebilir ... 

Japonyanm iddiaları ve 
emelleri 

Tokyo 20 (A,A.) - Domal ajan.sır:ı1an : 

Ba,,vek11 Prens Konoyc, mebuaa.n mectı ııl. 

nln heyeti umumiye lçtlmaınds. Japonya hU. 
kômetlnln yalnız §imali Çinde ma...'ıaJll bir 

hal sureti elde etmekle tktifıı. etmly•rek Çin 
ile olan mllnasebntınm eııaslı surette mahı 
yolun1a d!\h'l ileri gitmesi IAzımrıeceğlr.ı 

tıP.ynn etmiştir. 

Başvekil. Çinin mUlkl tıı.m11mlycıtinl Ja. 
ponyanm Mn 40 l'ene zarfmd1t mtitenıadlyen 
ml\dafaa etml~ olduğunu aöylemtıtır. Bu da 
Japonyanın Çinde hAkim olabilece~ ı f'r tUr_ 
lll ecnebi nUtuzuna mani olmak arzusunda 
bıılıınduğunu gl.laterlr , 

Konılnternln ııartetmekte olduğu faaliyet. 
terin, Cinin Japonyaya kartı olan ll'Uhale!r. 
ti p! rdes! arkaama gizlenmekte olduğuna 1a 
lr olan haberlerden bahseden Eaıv•kll lllve 
et mlotlr: 

''- ıı:~er Çinliler, ıtmaMeld lhtllUa, en. 
mıh! entr!kalarmı karıftıracak '.>lurlaraa, 
bunun netice:ıl, oıırk milletleri kuvv<"tıerlnln 
zaafa ue-ramaııı olar.aktır. ,. 

Prens Konoye, Çinin Japon mllletlle mesai 
blrllğt yaparak §ark kU!tUrünUn terakldstne 
ve ~rkm teceddUdUne vakfı nefı edece~ 

ilmldlni t:ı:hsr etmiotır. • 

Otomobtl altında 
yaralanan çoeuk 
' 2739 numaralı ıoför Nccdttin otomo. 

bili diln Be~ikta§tan Ortaköyc giderken 
19 unou mektep önUnde 9 yaşında İbra
him isminde bir çocuğa ~arpmıştır. 

İbrahim ağır surette yaralanmış. 

hastaneye kaldırılmıştır. 

" 
• • .. ' ·ı ,. • • • • • .. ~ ~ -mm---. 
En emin, en rahar, en seri 
Ankara - lstanbul yolculuğu 

Nafta Bakanlığına bağlı Hava Yolları Devlet İ§letme idaresinin yolcu 
ve posta tayyarelerinin Ankara - istan bul - Ankara &ünlük ıderlcri 

muntazaman devamdadır. 

Hava Yollarının acenteleri: 
A - An karada . Bankalar caddesiııde P. T. T . binuuı::fa; (Telefon 

No: 3682). 

B - fstanbulda Karaköyde P. f T . binasında (Telefon No: 40374) • 

(2339) (4745) 1 
. . . . . ·........ . 

Jarcl.a.n mcl:tcı> gemisi Galata 
nhtımında 

Dost ve mUttefik Yuroalavyanın mektep 
gemlsf Jardan dUn limanımıza gelmlotlr. 
Şehri 21 pare topla ae:lmlayan mektep ge. 

mtııl Sellmlyeden mukabele görmUş ve aon. 
ra yolcu aalonu önünde rıhtıına yanaomrı. 
trr. 

Gemi süvarlıl Fırkateyn kaptan Mıı.to N . 
Maruafc ın&iyetile kara.ya ı:ıkarak, evvel! 
Dolma.baht~ sarayında defteri mahsusu lmz.ı 

lamı§, ondan sonra valiyi, lııtanbul komu_ 
tanmı, Harp ıtkadP.misl kl)mutanınr ziyarf!t 
ebnl~tlr. Saat 16 da bu ziyaretler iade edil. 
ml§tlr. 

Vali vekili ŞUkrU dUn gece Parkotelde 
dost memleket zahltll'rl §eretlne 40 kl~llik 
bir zlya.tct vermiştir. Ziyafet çok samhnl bir 

ha\•a lı;lnde geı;mı, ve iki dost memleke: 
ve milletin ııa.:ıdetl Ye rei"abı :erl"!ine _!$.iL 
mittir. 

Yugoslav deniz talebeııi dUn akşam §ehre 
cıkarak grup grup ge:ı:mlolerdtr. 

Ja.rdan allvarlslle zs.bltlerl bugün Heybell
denlz llseslnl 2'Jyaret edeceklerdir. 

Abideye çelenk 
Misafir Y·.ı~oslav bahriyelileri bu u

bah baılarında kumandanları olduğu 

halde önde d~niz bandomuzla Taksime 
kadar gitmişler ve abideye bir çelenk 
koyarak merasim yapmıtlardrr . 

Kırk çeşme 
suları 

Pis oldu{(u anlaşıldı 
Kapatılan çeşmelerin yerlerine 
terkos çeşmeleri ikame edildi 

Şehirde kapatılan Kıckçeşme, sulan 
hakkında Sıhhiye müdürü Ali Rıza şu 
izahatı vermiştir: 

"- Şehrin muhtelif. yerlerinde (K~rk 
çeıme) ıulraından alınan niimunelerin 
tahlili netic~sinde bu suların pis oldu -

ğu ve içinde Koli basili i:ıulundufu tes. 
bit edildi. Pisliğinden sarfınazar, Koli 

basilinin banaklara zararlı olduğu aıi -
kardır. 

Bunun için ıehrin muhtelif semtle -
rinde 88 i utııuma mahsus, 44 Ü de cL 
milerde olmak üzere timdilik 132 çeş -

menin kapatılarak yerine Terkoı çeı . 
meııi yapılmasına karar verildi. Bunla -
nn çoğu da şimdi ikmal e.dilmiı bu. 
lunmaktadır. Vaziyet bundan ibarettir 
Yoksa, bu kaıarın su cpidemiıi ile ala
kası yoktur. , 

Son 24 saatte 19 tifo vakuı tesuit e. 
dllmi§tİr. 

iş başında kaza 
Kapuka~tı Ahmedin Haliçte demirli 

bulunan Anadolu şilebin -~en kömür bo
ş-altan amele Muhtar, kömürler arasın -
da kapsüle lJenziyen bir cismin patla -
masiyle mu~telir yerlerinden yaralan -
mış, sıhhi imdat otomol:.!li ile hastane
ye kaldmlmrştır. 

Tashih 
Belediye içiı1 pazarlıga konulan yaş 

sebze 9181931 pazartesi yazılacak iken 
sehven 7 / 8 / 937 çanamba v.azılmıştır. 
Tashih olunur . 

Otomobil hırsızla~~, 
I • (BQ.§ tarafı 1 incide) müş, Mehm-:t Cerrah oğlun• 

Gala tada Gabay hanında ·tüccar Meh- vermiştir. ,ra!I~~ 
met Cerrah "ğlu dün ak§am, ıoförü Otomobil civar sokaklar.:i~e)trilsrf· 
Mehmedin i::!are ettiği 1164 numaralı bulunamayınca zabıtaya ve , 

merkezine haber verilnıiştır· ar~• ı1 
hususi otomobiline binmiş, Yerlimallar 

sergisine gitmiştir. 

Sergi kapısı önünde ot-omobilden in
dikten sonu içeri girmiş, ıoför de ara
bayı Melek sineması sokağır.a götür • 

müş, çabuk dönecekleri iı;i.n kontakt 
anahtarını Ü.?crinde bırakmış. o da ser
giye gitmiştir • 

Bin lira kıymetinde Buik 111 rafıııd 
açık olan ot.::ımobilin kimin ta 41~' 
ı;alındrğı henüz belli değilc!:r·. b~ r• 
b. k . f.. .. 1 tarııtlıgı 
ır ta sı şo :>ru evve ce git! • 

susi otomobilin ~işliye doğru 
görmüştür • 0~1~ıı 

Otomobiliı ı Mehmet c~rrah ;,prrP 
i\rkadaşları , ~rafın.dan bir şalı'a aııııeı!il' 

Yarım saat sonra oton:obili almak Ü· üzere alınıp götürüldüğü de ı ıotııO'oli 
mektedir. Bıı~ün on ikie ]<adıır 0 

zere Melek sineması sokağına gittiği za. 
man otomobilin yerinde clmııdığrnr gör 

Müthiş bir 
deniz faciası 

(Ba.ş tarafı 1 incid~) 
run iki üç dak ka içinde bir alev küt
lesi haline inkılab etmi§ olduğunu be. 
yan etmiştir .. 

Kurtarılan1ar 
' Baltimore, 30 (A. A.) - Norfolk

dan bildirildiğine göre City of Balti. 

more kazasından kurtulanlardan 4.0 
kadarı bir balıkçı gemisi tarafından a. 
hnıp kurtarılmıştır. 

Yolcuların akibeti şimdilik 

meçhul 
Nevyork, 30 (A. A.) - City of Bal. 

timor'un sahibi olan kumpanya, bir 

yolcu ile milrettebattan iki ki~i müs. 

tesna olmak üzere bütün yolcu ve mü
rettebatın akıbetlerinin ne olduğunun 

henüz bulunamamıştr. 

DonanmarT111.~rıı Yakında Yugoslavya}'l ı) 
edecek 

Belgrad radyosu bildiriyor: •ıııo$"f ıt 
Türk savaş fHosu ya!{mda ~ ~teli' ~ 

vat filosunu ziyaret edecektir. ~ 19 ~l.ı 
zi ziya ret ııdecek olan Tl1rk !il dit· Y . 
teli! gemiden terekkUp etrnek~tr• ~ 
araaında bıu:ta Yavuz oımalt U .. dl 

-... •dJ)" 
altı gemileri, Mecidiye ve Haıtl1 ~ 
~emil eri bulımmaktarlll'. ll'lıtrrf~ 

Yavuz, Akdenlzin en mUhll!I ge tJ 
dir. tıl~f 

Tllrk sava,. filosu sı11arrmı2:d• t .ı«I • nıe,,.., 

kalaca!< ve bu es:lad& muht.e11f 
pılıcıı.ktır .. 

Eşeğin ta~~W~ 
ettirdiği kO~ 
Adana 2 8 tbusustı - Ceyhe.Il I tılJ' pi 

Doruk köyünde misli gorwıneııı f ~ 
ıe olmU§tUr. t 

Doruk köyünden Koca Ma.hntll ııuıııt' 
halen taayyün etmiş olmadığım bildir. birine ai t ~5.50 kove n arısın1ll s.ıı t4' 
mekledir. kulübenin 5nUnde ı:ezmekte ~ t;lll 11 

Sebze halinin 
ücretlari 

Belediyenin yaptığı 
tetklklerlo neticesi 

Trakya genel müfettişliğinin hüku
mete yaptrğr müracaat üzerine İstan~ 

bul mezbahasının ücretlerini tetkik eden 

alak;dar makamlar, bu ücretlerin hiç 

bir memleketle kıyas edilemiyccck ka. 
dH fahi§ olcluğu neticesine varmıılar. 

dı. Şimdi bu makamlar, gene cencl 
müfett:şliğin şikayet mevzuu olan İltan 

bul meyve ve sezbe halindeki ücretleri 
tetkike başlamışlardrr. 

Bundan evvel şikayet )T1lp:lmca, be
lediye iktıc.at müdürü Asım Süreyyanın 
reisliği altında bir heyet hal ilcretlerini 

tetkik etmişti. Mesıisinin sonu haklcm. 
da h:ç bir malumat verilmemekle bera-

kebl anlar ııokmu~. ürken rnerı.e ffı 
te!cmeıer ko\'ln:ara isabet etın~!rd,ıı''; 
kovanlar yere yuvarlınıı.rak ııat t> 
muııtur. Kovanlerda bulunan ar ri P1 

mllen dışarı fırlıyarak k öytln ıçe M 
.... ,,_ ... ı.,....;&- rı J;t~r 

Anle.r rııstgelıtikleri insanla ' ..> 
pek, tavuk, kedi:erl l'lOkmu§JArdrT; ~ır ry'J' 

Arıların kove.ıılardarı böY1.8 ~sille IJI .• 
de dı§anya fırlayıp MyUn ıçe ıt6\' il' 
rak l:lntine geleni sokması ııutU.ıı 
nı tell~a dUştirmüştilr. rı'"ıı,.ııe 

Bllhusa. anların bulunduğıı 1 tefi~./ ı 
kın evlerde bu'unan tlrk&Ç aUeY !'I ;/, 
t!e toktuk111rındll!l araımıarla, bU l!rııfl -

t a a11 ~ ı. ıe"re vetlrl:erfk ~1a'l."1 s.1 ın ı~rd' ı 
,,, ,..·ıın -r 

Ha~tl arılıır•n ll"!:tııııu ,,a• ıtıılf '' 
"Pk""I tavuk blrka<; 'köpek. bir .. b 
'ölMlMUr. ,-eıifl tıf ~ 

~ehre tedavi edilmek uzere tJf / ~ 
k "11.l'rırln"'""l l"e"n: l~ ve bl!.>tgtıl /. 
bı1!unıt''Orls-ctı. -----=-: .. ı110 
HABER---;;ltuyucuıar• : 

Bedava c 

Tifo aşısı ~ ~ 
ber öğrendiğimize göre heyet umumi PAZARTESl GÜNLERİ: (f'.J.f fi 

1 
olarak halkın sebze ve meyveyi pahalı Sarıt 16 d[Ln 20 ye ktJ. ;::ıı 
yediği, müstahsilin ise kendis:ne hiçbir ra caddesinde gazeteflt 

kar bırakmıyacak kadar ucuza sattrğı rehanesinda ı/' 

neticesine varmış ve ücretlerin indiril- CUMARTESİ GüNLERİ! ~r JI' 
me5inden ziyade aradaki mütcvassıtla~ Saat 16 dan fO ye k trr"O~ 
rın kaldmlması gibi bazı tedbirler tav- lide Tayyare apll~i r) 
siye etmiştir. 2hıci daire 3 nıı mJJf ~t ed~ 

tktısat vekaleti te~kil!tının yaptığı HABER'in doktoruna muracD
9
,t ed 

tetkiklerin ise neye varacağı henüz ma. · Bu satle.rden evvel ınüracfl 
lum değildir. mesi rica olunur. 

1500 kilo şeket 
bedif'eli 

müsabakamı~ .,, 
,.ıet 1 

"Ulusal Ekoııoml ve Arttırma Kurumu .. tarafından tertip edilen ~:e g ,el'' 

t.avaasutlle yapılan ıiher mUaabakumm kupon neşri bllm~ur. ft\ 11~ı/ seri 
11&.n et.mi§ oldufutumuz gibi bu kuponlan ı den 30 numaraya ltadsr ııııı""' ff 
nlrlktlrmlı olan "kuyuı::ularmuz bunlan blu geUrerek veya Jröndererel< flP' 
birer numara alacaklardır. Kuponlarm btze getirilme mUrldeU on be§ <' 
ağuıtosun onuncu salı J(lnU akpmma kadardır. -dD~ f 

Kuponlanı:ı tealiml tamamlandıktan eonra numaralan "Ulusal F.:1' fi tı".ı1 
snt•· .;ı."' 

Arttırma Kurnmu.,na verecetfz. Kurum kur'a tekecek ve hcdıye l<aiııil edl'""' 
ederek gazetemize tılldlrecekUr. Hediye kazananlar gautemlzle Utn 

Hediyeler ıunlardır: 
2l5 Numaraya 
25 ?-:umıı.raya 
M Numaraya 

250 Nıımı:n·11 a 

20 ~l'!l' kilo fektr 
10 nar kilo ıeker 

5 §er kilo §eker 
2 eer kilo şeker 
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1 T Yazan: Şaılot Pıim 
-........__ ~zceden tercüme kalb ve his romanı 

Ocnç~ -11-
~Uı ıı, acıba k 
acab <ılabilirdi. İlk eooisi i~in ne dür:in 
l:cnd~ ~tndisini ( .. defa baktığı zaman 

ıs • gorın .. 
Si, ~- J'lı laaıctta . ~~) miydi? Gene 

"<ltık h Yın bır•si ·b · · llıı.ııt ) c cınıni . gı ı mı, yok 
il... Yet V«"reı e1' . .. oda r~ mı gor 

~-ı sının b 
I" trin aJkon 
llıaııı ' orltıanları una :layanıp da, bah 
ti arasını n mehtaba bürüh ·· 
~~c scyred k muş 

tıU h' 01madan er en, gözlerinden 
'lıtdj.., sıcak yailar do'"k""ld'" - ·· 

'Jı. JOrdu U Ug'.l 
lı caba b . 

il !ato ana ne kl . 
Oldu .,,.}'a ayak b 

0 
u, dıye, düşündü 

· u' asal 
di. lınya l!Öz'· ı daha be~ saat 

Umde reng' · d w• • G ını egıştır 
f ece 
~~ıııda llasıı gcçın: ti 
~ltı dcgildi lı ·§ ? V eyn bunun 

· I\. • oer h 1d llııııtU Çı\t gôıle l a e uyuyama 
IUııcc. llıtnağındra~· uzun bit ruya gör 
bııı 11 ' tızıa ber b 1 

yogane sarih dii-
lldı:. a er a 

S ı>lltı.dan ·b ' Ynı dam altında 
~ abahıe . 1 aretti. 
°lıtii Yln kızı 

lıtlad l'ttini int'ha ve lordla beraber 
ı. O ı aba g'cl 

lı.ırıd nunla b 1 ec-:klcrini ha 

Ta yııkarcüm nehre aTaın bir küçük 
ra§Uıyanın çıkardığı &esler arasında .. 

hıtd~Çc Veyn ~raber gidrceğini dü 
digİl\i • l<ıza ne s~ ;ta kendini kaybedi run bu cüı:cl çchro:le azametli olmakla 
Ct( adam rcr· oy ıyecckti. Acaba ken beraber tatlı tezahürünü seyretti. Son-

llıiy.:ı·, ıne koıniy t ra: s \il. < enczıül ede 
abah1 - Bundan mağrur bir kız olamaz! 

tördu licyın onu k h Hükmüne vardı. 
tOıcı~· cniız d a vealtı masasında 
1'ıııı. ı. Saçları ogınuı bir g:.ine~ gibi 

• •· be nı sade ı...· 
~t' Yaz . •ı·r şekilde top 

ı. Gır· ınııslınden b" 
'ley . gsiinclc k ır elbise giy 

~latı, hafifçe ı:,mızı bir gül vardı. 
lay ~1• Vcyn gulerek nezaketle se 
~ tdorıa ' genç kızın elini Mira 
~- }'clind uzattığını .. . ' 
~Ya 1ı c olab·ı gorüncc, zabi 

aı 1 ıtıek i · tiiı._ ır ~lduğ cın hayatını fe 
b:t "''ilYct 1. unu düşünôü 
ı· ne,.,_ l\lz, kend· . . 
~ııı· ""'"ctı ııııne dönd·· ba · '•o e sabahı u, rız 
~~ tdu. 'ley arı çay içip içmedi 

~ard n cevap . 
fıt 4, ı, o kad verırkcn o ka-

te ·• ar titred" k' · ildi~ -.1 ... ı;............ 1 ı ıradesinin 
~en ~ ....... 

utand ~ ' }l· l, 
~ ırttz • ,. * 
~ık .. 'oıı 
~ı;: €lllcl ra araba h 
h~iici:ı. bir h-. .. · azırlanmıştr. A-
'l "ıt b' .... ıran g·· .. 

i\ta 1r buı unuydü. Gökte 
lcrı, /aza. bıah ut parçası bile yoktu 

0111 sus kok 1 · 
• ......_ t,ı·Ydıı. Lord V u ar ve gürültii-
ıc ltad lıtcr 'V'bc eyn'e: 

'ti.... ar d ı rt, dcı:ı· B. 
~ ""Qlıi a güze] bir .. 1

• ız hazınz. 
Otul'lt Solt gUzel .gun .•. Uç dört sa-

\> geçırec ğ. . . 
~ c}' e ırn.ızı anla-

t !a ıı, hey 
~ö~ı l>ka. al a~ muslin elb' . 
~ t ı>U tına oi ı ıselı ve geni" 
trı ldU l> .. z enen s 

lord. . "'ararsız b" çehreyi yan 
~ ' ~: ır tavırla durur-
t'ba ister v· 

ıı1~? }';ı birı • ~bert, L . • 
dedi lllesıne,., eydı Lılyes'in 

,_ • ,J ardım o "trı ctınez misi-
~ad ·s kızın 

\ı b ar k• cJi har r 
~tı Ctt'in ~ ağırlığrn.ı ~~e eline doku~u. 
~ ~ıı ttı·' ızının k ıssedeınedi Lord 
• S ı. O d ar§ısın . 

t ~oah a bu ar a oturmasını • g.. zu 
)o ttıc İtız Une§İnin ,_ YU Yerine getir-

rdıı ın y· "'Cndis' 
d · l(a.bah UzUne bak -ne verdiği 

~be Clclcgiı at genç ın··~'· İş anlaşıh
)ij~ '1ndeyd~enç ltrıın . u endisin irade-
" t b ı.. ı. ~ ıtadey· k 
,,ltıı ioı;ıp d Uhakkak ı rran ca-
ltti ~ kcndis~ aklını hay~ı. Bu güzel 

:~, bu l~tif . değildi, na~den herhalde 
'd :ıı:lk iat iUzeıııg~. a evvel nice-

tı11 cm· ın de . . 
t 

11 
P titlll· 11 ve trı rınlıklerine u-

1 j~. fil ~§ 0 lacak1 Uvaff ak olamadan 
">'ord dıgi ardı L 

>ot i u Şc •ap1ı tarif. . eydi Lilyes 
~t ite hu ll\siye ha bir §emsiye tu-

ltıı~ gibi b~akikalar:an Yüzünü örtü-
c;, ır h·· a, 'le 

''il ııç it l.iıün d yn güneş 
h t h't ıtırı llk d uyuyordu. 

t • ıı ctr~· cfa d" .. 
~ • ~ 1

&1 ıa .. · onup de kendi-
' Bani " 1Ye h 

~lııı- a 1 • }'esi oıa ayatının en u-
ıı~,.._ 11~ İf u. Gen .. 

iı •ı.ı, l.. ıtrncd . Ç muhen-
( rcıı tU eydi ı..· ıgı birkaç bcy"t 

"c. ıcı b· ılycs ı o-
,.' ır tcbeıs·· !dudaklarında 

'ııtd llu b uınıe gence dön-
ıı ,..,. 

il ' () L_ J iti t\ 
r· 'çt "'lr. l Ctcde k 
" 

1
• 1$~ ııl 1fın ° Udıınuz' d" ç tı "ik ı Vcrd' . ıye 

l l' ~. i:t a §İirlerccn ı. Sonra söz sö. 

~11\J C>t.cıu. ci .. adarn1 hü d.~ bahsettiler. 
ti 1 \Uı. };' Ozletin· Yuk bir hazla 
~ tıd '~,_daltaı Ve ı 'Veyn'in yüzüne 

'g• '<l l Vn • 
~ • 'tıc ht~ 4:vciİ t nııralcryın sözlc-
~t t Ilı%~ )lor, faı. ilyeıı muhakkak 
~ !>,Ilı l'ldi • "'it .. 

tr11\t 'di~· 'ı lccnd' . gormUyordu. 
• ~ "' arıı ısıyıe . 

ltciaı-ı a ılı.., aynı seviye- ı 
~ a... JOrdu G 

·•nı11 h cnç kızın 
arckef . 

ını, guru- J 

Kızın gururu kendisini pek alaka

dar etmiyordu. Şatoda nasıl olsa bir 
hafta kaldıktan sonra gidecek belki de 

Leydi Lilycs'in yüzünü avc!ette birda 
ha göremiyecekti. Ömrünün bir hafta· 
!ık zamanını lfôyle bir cennette geçir
dikten sonra tekrar !dünyaya dönecek 

bir adamdı. işte bu kadar .. 
Kitaplardan birinde, aya aşık olarak, 

bu aşk uğrunda ölen bir adamın hikaye 
sini okumuştu. Kendisinin de bu Lord 
kızına aşık olması bundan farklı bir 

~ey miydi? 
Damarların..ıft ,;Mı:tli bir iptilanm 

cereyanını hissediyor ve büna karşı ko· 
yamazsa yıldıza aşık olan bir ateş 'ÜÖ· 

ccğine benziyeceğini pek ala anlıyordu. 

Leydi Lilycs'den parlak bir yıldız, ken 
disindcn hakir bir ateş böceği nerede 
bulunabilirdi? 

Lord Odlinin söze başlaması üzerine 
Veyn kendisini topladı. Gözlerini genç 
kızın yüzünden ayırdı. Lord kendis!n
den kanal meselesi hakkında izahat is
tiyordu. 

- Bugün insanlar su altında ve ha
vada dolaşabiliyorlar. Bu g!ıJiş1e daha 
neler yapmıya muktedir olabilirler der
siniz? 

Bu bahiı. Veyn'in en çok alakadar 
olduğu meselelerden biriydi. Ta yuka. 
rıdan nehre akan bir küçük çağlaya
nın çıkardığı sesler arasında ve gözleri 
parlıyarak cevap verdi: 

- insan kudretinin hududu yoktur. 
Dünyanın ihtiyarladığını söyliyenlcr 
var.. Fakat becc dünya daha çocukluk 
devresindedir. 

Leydi Lilyes bü}•Jk bir aıah ile 
kendisini dinliyordu. Güzel gözlerini 
genç mühendisten ayırmadan sordu: 

- Çocukluğu bu ha1de bulunan dün
ya yetiştiği zaman ne şekle girer acaba? 

- Bunu kimse bilemez. İlim henüz 
socukluk halinde, önünde, daha katet
mek mecburiyetinde bulunduğu birçok 
yo lvar. Ne olurdu ömrüm uzun olsaydı 
da son keşiflerin ortaya attığı ihtimal 

lerden nasıl istifade edilebileceğini gö
rebilseydim 1 

- Bun.u ben de isteıidim. 
- Etrafımızda birçok gizli şeyler 

var. İnsanlar gün gelecek, bunları bi
rer birer ortaya çıkarmış bulunacaklar. 

- Eıiki insanlar. bugünkü keşifle· 

ri rüyalarında bile görmezlerdi değil 

mi? (Devamı yarın) 

l IM<?fn'A'ıNTARllt 1 
1193 sene evvel bugün 1 
___________________________ , ____ 

Arap ve 
Berberiler 
Sabahtan akşama kadar süren 

kanlı bir harbe giriştiler 

11 S©oOO<O> nınsaıli1l 
öO<dl tYı ırd'Jı Od ü 

Arablarla Berberiler arasındaki aU§IIlan. 
Irk, tarihte zaman zaman Sen Bartelml kat
lllımı kadar korkunç, t1lylcr Urpertlcl çar. 
p13malarn yol açmışlır. 

Burada, bu çnrppışmalardnan iki misal v~. 
receğiz. 

744 yılı 20 temmuz günU. 1193 sene en·el 
bugün, Kırvano gelen Berberllerle Araplar 
karşı kar§tyO. dUıtUlcr .. 

Arab askerleri her yere din kuvveU ile 
saldırıyor ve çok dc!a ölUmU göze almı§ ol
duklarından muvattak oluyorlardı. bu karaı 
la§ı§la Brrbcrllerin Arablardan çok Ustun 
olduğu meydanda idi... Arablar, buna ra1:'. 
men harp el'meğe karar verdiler. 

GazvctUI Eı;,ar denen bu harbı bir Aralı 

tarihi §U satırlnrla ifade ediyor: 
"Arab ümerası bermutat kılrçlannın ka. 

yı§larını kopararak bizzat muhacimata ı~ 

tirak ctUlerse de Berberiler Arablnrı ihata 
e:t1lycrck cUmlcsln\ kılıçtan geçirmloterdir .. , 

Bu mağlClbiyet §lmnll Afrikadıı. büyU,k b!r 
karga§alık tevlit etti. Ahali isyan ederek 
hUkOmeUn azletml~ olduğu bir valiyi tekrar 
mcvldlne getirdi. 

Emevt hUkUmdarı HUşşam bu haborl işi. 

Unre son derece hiddetlendi. Kendi azlettlıtl 

valinin tekrar yerine getirilmeııinln Jfade et. 
tığ! mana açıktı. Halk icraatmı b~f'nmlyo'"
du . 

- İntikam, dedi lnllltam alacağım. tsyanı 
çıkarantan ve isyanı himaye edenleri en 
§lddetli ccznlarla cezalandıracağım. 

HUşşam bu intikam için bir de yemin l't. 
tikten sonra yeni vali ve emir tayin etme. 
ğe başladı. Fakat isyan kar§ısmdı:ı. tutun
mak mUmklin olmuyordu. Ma~lôblyetıer bl: 
birini takip edJyordu. 

En son tedbir oltı.rak Kelb aşiretine men. 
sup Hanznlayı A!rlkaya umumt valt tayin 
etti: 

- Her V"YC nihayet ver. DUgmanlarr ma!t. 
ti\p ederek sulh ve ııUkün tE".sls et .. ZaferdNı 
ııonra doğacak sulh \'C stıkündur ki halkı bl-

:Yeni umuınt vali Afrika yolunu tuttuğı.ı 

vakit Berberiler çoktan hazırlığa ba§lamı~ 

Uç yUz binden fazla asker toplaıru~lardı. 
Vali vazlyeU pek çabuk anladı. Fakat ne 

,:yapabilirdi. Kaçamazdı. Mevcut kuVYelleri 
ile de mukabele etmek, harbe giri§mek mu_ 
hakkak surette mj\hvolmal: demekti 

Bir gUn ~ehlrdckl Camll Kebir önünde 
klirstlyc çıktı ve halka nutuk venneğe ba§. 

ladı. 

- Bu harp hepimizin ölUmU veya bir 
kısmımızın sağ kalması ile netlcelenecc~tır. 
Berberiler galip geldikleri takdirde kadın, 
erkek, çoluk çoccuk bir tek canlı insan bı

rakmayacal;lar, keskin kılıçları yorulmak 
bilmctlen, merhamet etmeden kecsecektır. 

Dinleyiniz, surların önUnc kadar ilerllyen 
Berberiler vah§t ho.y\'anlar gibi bağrışıyor, 

onlo.n biran burada yanımızda farzcdlnlz. 
ona göre hUl<Um verlnlı:. Bu harbı hrpimlztn 
sllO.lı kullanmamızla kazanabiliriz. 

Binlerce insan bağrıştılar: 

- Hepimiz, hepimiz .. 
- O haljo hcrltea .sil1'1hlansın. 

l3ir mUddet sonra erkeklerle beraber karı. 
lan ve hemşerllcrlnin de sllAhlanmııj olduk. 
lar~ görUldU. 

Bu manzara, cesaretin en yüksek ve eri
şllmezlni vermeğe kl!I geldi. Şehrin muha. 
fa.zası bir kndın lhtlyat JnıweUno bırakıl. 

dıktan sonra bUlUn bir gece hıı.zırlıktan son. 
rn sabah namazından sonra çığhldarla aaı. 

dırıldı. 

Harp.sabahtan güneş babncıı.ya kadar din. 
medcn aUrdU. Berberiler hiç g!Srmediklerl 
bir harple karşıl~ıyorlardı. KuvveUerinin 
kat kat UatUn!Uğtlnc rağmen §Q.§lrOılar. lnU 

7.amı temin edemcdJktcn başka kınlan ceıı'l
ret ve maneviyatı da tak\•iye edemeden hava 
knranrkcn kaçmaya başladllar. 

Seben btn Be,rberl Ue bu miktara yakın 

.Arap, muharebe sahasında kanlar itinde 
kaldı \'e snğ kalanlar gllnlerce ceııetıerl 
gömmekle uğra~tılar. 

Niyazi A~et 

Ton Ton amcanın ilmt 
mesaisi 

Orümcek 

Yorgun argın kulübeme döndüm. 
Yatağıma uzandım. Uyumak üzereyim. 
Fakat dikkatimi bir manzara celbetti: 

Bir örümcek bir köşede bir ağ kur -
muıtu. Kendi de, köşenin en karanlık 
bir tarafına geçmiş, bekliyordu. Gözü
mü karanlığa alıştırdığım için vazıh su 
rette görebiliyordum. 

Odada sinekler uçuyordu. Bunlardan 
bir tanesi, ağa sarptı: 

Vzzzz ...... 
Kurtulmak için çırpınd1 sinek. Fa • 

kat imkanı yok. Örümcek ağı sinek ka
ğ1dından betterdir. Yakalanan küçük 
hayvan, ayağını kanadını, her kımılda

tışta biraz daha sanlır, biraz daha zin • 
cirlenir ... 

Zaten kurtaracak vaziyette bile olsa .• 
~mkin mı var kurtulmasına?. Demin
cenberi köşede pinekliyen ÖrJmcek, 

yerinden fırladı. Mania atlıyan at nasıl, 
:koşarsa, öyle koşuyor .. Yahut, başka bir 
teşbihle, usta bir kanuncunun eli bu 
Eaz aleti üzerinde nasıl koşarsa... İ§te, 
sineği, yakaladı. Esir edip kararilık kö
§eye çekti .. Başında uğraııyor. 

Ne yapıyor?. 

Bir kitapta okumuştum: Örümceğin 
~aşı üzerin.de yüzlerce gözü varmıs . 

Bu gözler, bizimkiler gibi müteharrik 

değilmiş tc sabitrni§·· Örmümcck göı:. 
terinden her biriyle ayn istikamete ba

karmış. 

- Öyleyse, odanın her tarafındaki 
sinekleri ayni zamanda görüyor. Ne 
müthiş avcı! ... ,, 

Evet ,ne müthiş avcı! .. Zira, şikarını 
öldüremiyor da .. Elleri ayakları bağlı 
bir surette saklıyor. Arada sıra.da, iğne
sini ensesine batırarak usaresini emi 
yor. Sonra, başka bir kahavlatı, yihut, 

oğle - akşam yemekleri için saklıyor ... 
Taze taze ... Köşede .• Serinliğin frijide. 

rinde!. 

" "' . 
... Birdenbire tavan açıldı .• içeriye 

bir takım ipler uzandı. Beni zincirle 
bağladılar. Bir vinçle yukarı çektiler. 

Fakat bu .da ne? ••. Kulübemin civa -
nnda bu derece tertibat ta nasıl hasıl 

cldu birdenbire .•..• 
- Ah, alçak .. Sen buradaydın ha? .. 

di}"Orlar. 

- Fakat ben size ne yaptım? 
- Daha ne yapacaksın? .. Sen, kurtla 

kuzu hikayesini bilmiyor musun? Ku
zunun kurda yaptığı bütıJn fenalıkları 

yaptın ... 

Görüyorum: Dev gibi mahh'.iklar .. 

Liliput hikayeleri gibi .. 

Sakallarını oynota oynata kahkaha -
lar atıp, di§lerini gösteriyorlar. 

!gte, enseme bir bıçak dayadılar .• 

- Ölmüyorsun f Meraklanma .. Yal • 
nız biraz kanını alıyoruz! .. dediler. 

Çırpındım .. 

Sonra, boynuma bandaj yaptılar. 
- Bir daha acıkınca yine içeriz 1 -

deyip uykuya yattılar. 

Şimdi ben, elim ayağım bağlı, katil
lcrimin uyanmasını bekliyorum. Korku 

ve dehtet içinde .. , 

• • • 
Birdenbir~ uyan.d1m .. 

Oh .• 
Hakikat değilmiı •. Kabus geçirmi • 

şim !. Sinek ağların isinde vızıldıyordu. 

Örümcek hazım uykusuna dalmıştı. 
Karyolamda ayağa kalktım. Bir dar

be ile ağı boz.dum. Örümceği öldürdüm . 

Sineği azat ettim 

- Menhus hayvan .. Mel un örümcek 1 

- diye homurdandım .. 

Sonra, giyindim. İ§ime gittim. 
İşim, ağtllaruruzdadır. Binlerce inek. 

lerimiz, koyunlarımız var. Kapıyı aç • 
tım. İçeriye girdim. Vaktiyle yalnız 

çocuğuma tahsis ettiğim sarı inek beni 
görünce meledi. Süt>:inü sağmağa uğra· 

şıyorlar.dı. 

Çoban Recebe: 
- Nasıl?. dedim. 
- Nafile efendim •• 
- Öyleyse sütü adamakıllı azaldı 

Jemektir .• Bunu kasaplık hayvanlar a· 
rasına koy .. 

- Başüstüne bayım. 

Haıa: 

- Mel'un örümcek! -diye 'düşünü : 
yorum. 

Hatice SÜREYYA 

lstanbt'l Dördüncii icra Memurlu. 
ğundan: 
Hasan Ramiye 2100 lira mukabilinde 

birinci derecede ipotekli paraya çevril
mesine karar verilen ve tamamına 2776 
lira kıymet taktir edilen Langada Bos 
tancıbaşı mahallesinde Tutmaklıdede 
sokağında atik 34 mükerrer NO. 1ı sağ 
tarafı 2098 ve 2099 harita numaralı 
sol tarafı 2133 çap numaralı arkası Be
lediye malr arsalar cephesi tariki am 
ile mahdut bir kıt'a arsa elyevm ha • 
nenin evsafı aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat - Zemini toprak ve 
etrafı srvasız ve basık tavanlı bir oda. 
ve içinde bir kapısı vardır. 

Zemin kat - Çift kanatlı ve kısmen 
camlı demir bir kapıdan içeriye giril· 
dikte zemini karismen bir koridor Ü• 
.zerinde bir oda, bir hala ve zemini ka.
rismen ve maltız ocaklı ve sabit teneke 
li bir mutfak ve etrafı kısmen beyaz çl 
ni döşeli bir yıkanma mahalli vardır. 

Birinci kat - Tahta merdivenle çı
kılır, bir sofa üzerinde biri küçük ve 
diğeri cumbalı olmak üzere 3 oda bir 
hala. 

İkinci kat - Bir sofa üzerinde yan .. 
lannda. iki dolaplı olan bir oda ve 
zemini çimento ve etrafı divar korku
luklu tarasa. vardır. Bina tam ki.gir 
ve dahili aksam ahşaptır. 

Sahası - 81 - 75 metre murabbaı 
olup bundan 65 - 75 metre murabbaı 
kagir hane va kalan kısmı bahçedir. 
Binada. elektrik tertibatı mevcuddur. 

Yukanda evsafı ve mesaha ve hU
dutıarı gösterilen gayri menkulün ta
mamı açık arttırmaya vaz edilmiştir. 
Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya 
iştirak edecek olan müşterilerin kıy
meti muhamminenin yüzde yedi buçuli 
nisbetnide pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Vergi, tanzifat; ten 

viriye, vakıf icareleri ve tefviz bedeli 
satış bedelinden çıkarılacaktır. Yüz.. 
de iki buçuk dellaliye müşteriye aid· 
dir. 

Arttırma şartnamesi 30 / 7 '/ 937 
tarihine müsadif cuma ğun.ü dairede 
mahalli mahsusuna asılacaktır. Birin-

ci arttırma 31 '/ 8 / 937 tarihine mil
sadif salI günü dairemizde saat on 
dörtten on altıya kadar icra edilecek 
birinci artırmada bedeli kıymeti mu. 
hammenenin % 75 ini bulduğu taktir
de üste bırakılır:. Aksi taktirde son 

arttırmanın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma on beş gün daha tem -
did edilerek l!l.9.937 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat H den 16 
ya lçadar dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en son arttrranm 
üstünde bırakılacaktır. 2004 NO. h 
icra ve iflas kanununun 126 ncı mad
de.sine tevfikan hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di
ğer alakadaranın ve irtüak hakkı sa. 
hiplerinin bu haklarını ve husus!le fa.. 
iz ve masarif e dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren 20 gün zar • 
fmda evrakı müsbiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri liznndır. Aksi 
taktirde haklan tapu sicilleriyle sabit 
olmayanlar satııı bedelinin paylaşma.
smda.n hi.riç kalırlar. 

Daha fazla malmat almak istiyen. 
lerin 934 / 4410 No 1ı dosyada. mevcud 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu g~rüp anlayacakla • 
rı ilan olunur. (V. P. 1652) 



Milli takım dün 
akşam gitti 

HABER muharriri de sporcularlaı 
beraber Belgrada hareket etti 

önümüz1e!ü pazar günü Yugoslav J 
milli takımıyla, pazartesi günü de Bel- , 

grad ~hir muhtelitiylc karşılaşacak 

olan Türk f utbolcüleri dün akşam 

s~mplon treniyle şehrimizden ayrıl. 

nuşlardır. 

Giden oyuncular şunlardır: Fene:r:. 
bahçeden Hüsameddin, Yaşar, Mehmet 
Reşad, Fikret, Niyazi, Beşiktaştan 

Hüsnü, Güneşten Cihad, Faruk, Rıza, 

RebU, Rasih, Ankara.dan Hasan, Selim 
Niyazi, İzmirden Said ve Adnan. 
Takımın antrenörü Elyot, kafile re. 

l81 Sedad Rızadır. 

!l'renin hareketi esnaemda kendisiy
le görüştüğümüz kafile ve federasyon 

reisi, Belgra.d maçları ve takım o~ 
culan hakkında 8UI11arı söylemiştir. 

- Ta.kmıımız tam formundadır. 

Maçlardan alaca.ğnnız neticeler hak. 
kında şimdiden hiçbir şey söylene. 
nıezse de galib geleceğimizi ummakta
yım, çocuklar iyi hazırlanmışlardır. 

Yarın akşam Belgradda bulunacak 
ve bir gün istirahatten !!Onra pazar 

gUnü milli, ertesi gün de Belgrad • !s. 
tanbul şehir maçını yapacağız. 
Takımın nasıl teşkil edileceği henüz 

rnalfım değildir. Bunu Belgradda. antre 
nörle beraber yapacağız.,, 

Federasyon reisinin bu sözlerinden 
de anlaşıldığına göre takımın nasıl 
çıkacağı henüz meçhul olmakla bera -
ber kaleye Cihadın, müdafaaya Hüsnü 
ve Faruğun, muavin hattına Reşad, 

Hasan, Rızanın: hücum hattına da 
Rebit, Fikret, Rasih, Said ve Niyazi. 
nin konulacağı ümid edilmektedir. 

• • • 
Daima en doğru havadisleri sü

ratle veren Haber Belgradda.kl maç. 
lan da bütün tef errüatıyla okuyucula
rına bildirmek üure futbol hakemle. 
rimizden arkadaşımız Halid Ga.lıbi 
dün hareket eden sporcularla. beraber 
Belgrada göndermi§tir 

Bitaraf bir sporcu olan Halid Ga. 
lib seyahatin ilk gününden itibaren 
beraber bulunacağı futbolcularımız 
hakkında bütün gorüşlerini ve Bel. 
graddaki iki müsabakanın bütün taf. 
sili.tını gazetemize Yazacaktır. 

Aksaray G. B. 
ikinci takımı kupamızı kazandı 

; Son maçını 25-7-937 da Yıldızspor 
la yapan Aksaray Gen~er Birliği bu 

oyunda gazetemizin B. takımlar i~in 

koymuı olduğu kupayı kazanmııtır. 

Son .ı,naslar l-8-937 de tamamiyle 

bitecek ve oyunlarımızın nihayeti alın. 

mış olacak ve galiplere kupalan mera - ~~~ıi'SW~~IJ 
simle verilecektir. "' ~~r:Jl"mCJl[ll 

Aksaray kliibü 931 de teşekkül etmiı 
se .de hemen neıvü nema but.ımamı~, bir 
zaman için idaresi muhtelif ellerde dola-

9arak istikrar buluncıya kadar 'bocala • 
DUJ ve esaslı rir varlık gösterememiştir. 

Bu müddet zarfında klübün varlığı -
m ancak Aksaray Gençler Birliği mah
feli idare etmiıtir. 

935 de beklenen idare teşekkül ede • 
rek ba§lanna Mehmet Sırn Hoşgör gi
bi fa.al ve çalııkan bir reis intihap et • 

miJler ve Eminönü Halkevi spor komi M 

teai himayesine girerek faaliyetlerine 

bir inaic:am vt rmeğe muvaffak olmuı -
lardır. 

Yağlı güreşler 
Sanyerde Hidayetin bağında bu haf. 

tadan itibaren memleketimizin en meır 
hur yağlı gilıtg.çileri arasında büyük mü 
sa.bakalar yapılması kararlajmıştır. 

Galatasaray 
klübünün daveti 

Galatasaray spor klübünden: 
l - 1 Ağustos 937 pazar günü Tak -

aim stadyomunda yapılacak 33 üncü 
yıl dönümü tpor merasimine İstanbul
da bulunan tıtyın meb'uslanmızın §eref 
vermelerini dileriz. 

2 - 33 'üncü yıldönümümüz meraai -
mi saat 14 te resmigeçitle başlıyacağın -

dan klütiüm:.iz yüksek mı.rakebe heyeti 
azasının o gün azami saat 13 te klüp 
lokalinde bulunmaları ve fazla izahat 
için her akşam müracaat edcbilecekle • 
ri bildirilir. 

Yelkencileri davet 
Galatasaray denizcilik §Ubesinden: 
31 Temmuz cumartesi günü Bebek-

te yapılacak yelken yanılanna iıtirak 
edecek olan yelkenli vesaiti Modadan 
Bebeğe cetirmek için liman idaresinin 
bir romorkörü tahsis edılmi1tir. 

Bq romorkör saat 1 de Moda vapur 
iskelesi ~nünde 'bulunacak ve tam 2 d• 
hareketle tclmcleri Bebeğe ıetireck -
t:iı: • - --

B takımları Tcupamtzı kazanan Aksa.. 
ray Gençlerbirliği takımı 

Bu kısa müddet zarfında Halkevinin 
tertip ettiği muhtelif serilerdeki maç -
Iardan üç kupa kazanmıya muvaffak o~ 
muılardır. 

Resimlerini dercettiğimiz takım HA
BER kupasının B. takımlarına ait Qla • 
runı kazanan genç takımdır. Kendileri. 
ni ve idarecilrrini tebrik eder ve mu • 
vaff akıyetler dileriz. 

iÇERiDE: 
• Belediye, çocukları konp:na. yurdunda 

buluna.n çocukları, önUmUzdek! h&fta Hey. 
bellde kampa çıkarmala karar vennııttr. 

• tktıaat veklll Celil Bayar dUn bUtUn 
gün benzin ve petrol flyatlarmı tesblt ile 

meıgul komlayonuna riyaaet ~tm.lı ve nı. 
h&yet benzin ve petrolü.n ka.t'l fiyatları tes. 
bit oıunmuı;tur. Bu fiyatlar yarm bir tebliğ. 
le illn edilecektir • 

• TUrk - Yunan kuru UzUm ihracatçıla. 
n bu sene elblrliğlyle hareket etmek için 
aralarında temular yapmaktadırlar. 

• Buğday fiyatları dUn de kiloda 3--~ 
para kadar dU§mU1JtUr, 

• Ankara belediyesi tehrln her tara!mda 
umutnl halAlar yaptmnaf& karar vennl§Ur .. 

• Yeni maarif kadroları gelecek ay llO. 

nund:ı çıkacaktır. 

• Bu sene sekiz ecneb! ve ekalliyet nıekte. 
bl da.ha tedrlaattarmr tatil ederek mıuı.rife 
devredeceklerdir. 

• Liman idarul yeniden 60 m&UDA wnar. 

l&mıltır· 
• Ya.ıımda bulundufU Nurlden 2202 Ura 

para çalarak ~an ve Ealdfeb1re gideceği 
emada yakala.nan Zehra Malzer ialrnll genç 
kız dUn mahkemece tevkil olunmu§tur. 

• Yeni tetklU.Ule memlekette jş daire.sl 
14: mıı:takay& aynlınııtır. Şimdiye kadar 
beı mmtaka vardı. 

• İktisat vekill CelAl Bayar bu &k.§am 
İpar kotruile Ege denizi aeyah&Une ba§la. 
yacakbr .• 

• • ı.t&nbul valla1 Muhiddin tJatUnda# 

HABER - ~ postasl 30 TE?.JMUZ ;;1V 

Tayyarelere karf1 

"hava torpil tarlası,, 
Galatasaray bayramında 

Türk - Yunan 
yapılabilecek ... 

Bir lngiliz aliminin çok ~~!'; 
bir keşifte bulunduğu bildıralı~ Atletlerlnlo mUsa

bakası çok 
heyecanlı olacak 
Cumartesi ve pazar günleri Galata. 

saray bayramında. koşacak olan Yu. 
nan atletleri bugün Romanya vapuru 
ile şehrimize gelmektedirler~ Gelen 
beş Yunan atleti Lambro, Yorgakopu
los, Skiadas, Kusidis, Sevastikoğlu 

kendi mesafelerinde bugün için yal. 
nız Yuna.nistanm değil, Balkanların 

en iyi adamlarıdır. 

Meşhur İngiliz alimlerinden Gr~ 
dal Metiyuz uzun bir çalışmadan son
ra, "Hava torpil tarlası" vücuda. getirM 
meye muvaffak olmuştur. 

Bu suretle denize torpil döker gibi 
havaya da torpil dökerek İngiltereyi 
düşman tayyarelerinin ansızın veya 
gayrimüsait havalarda hücumundan 
korumak mümkün olacaktır. 

İngiliz muhterii Metiyuz, bir hava 
torpili icad etmiştir. Bu torpil havaya 
çıkınca, birtakım paraşütler çıkarmak 

tadır. Paraşütlerin ucunda çelik teller 
vardır ve bu tellere bombalar bağlı-
dır. • 

Bu ihtiram gayesi, yukarda söyledi. 
ğimiz gibi, ''Havada. bir torpil tarla. 
sı'' vücuda getirmektir. 

İngiliz filimi, elektrikli tel örgü ile 
kuşatılmrş ve civarında kuvvetli pro. 
jektörlerle mücehhez bir tayyare iniş 
meydanı bulunan bir laboratuvarda 
çalrşniaktadır. 

Kendisiyle konuşan Sunday Ch.ro. 
nicle gazetesi muhabiri diyor ki: 

"Birçok gizli aletleri ihtiva eden 
laboratuvarında bana bu alim dedi 
ki: 

relerine kar§ı tayyare to~ 
manın o kadar faydası .0 .-iP~Mı 
Çünkü bu tayyareler, ınUn 

11 
.e .. ~ 

larda gelerek çok yüksekı:~~ 
lar arasından uçacak ve ~ 
vaziyetini gösteren aıetlel' 
caklardır. ·çillı blll 

lşte buna karşı ko~aS ~J~ ıot1' 
bir fişek, diğer bir ta.~ırle ~ ~ 
ilıtira ettim. Bu torpıl, k udJf 1' 
sus bir benzin kullanıııak ~ 
kaç saniye içersinde 32,00o 
tifaa kadar yükselebiliyor· ~ 

Bu irtifadayken, ha.va 'iJ 
saatli bombalan ihtiva ~· 
daha ziyade paraşüt çı~a ~ 

Ana torpilin de kendıııe uı>df o~~ 
paraşütü vardır. Atı3ın ~b\1 .u':I 
hi açılacak ve ana torpıl ·detl dD 
emniyetle arza. inerek yeııJ <;tf!> 1 
rulmak Uz.ere vazifesine ~-"' 
cektir. Büyük ha.va torpili Jıll"I 

Lambro bu mevsim meşhur Yunan 
süratçisi Frangudisin pistten çekilme. 
si Uz.erine Balkanların en seri adamı 

olarak ortada. kalmıştır. Frangudis
ten evvel daima Balka.nlarm en iyi 
sprinteri olarak koşmuş olan Lambro 
yine bu gün için Balkanların en kuv. 
vetli ve en limitli sprinteridir. Bu se. 
ne Yunan atletlerinin Polonya. ve Çe. 
koslova.kya. atletleriyle yaptığı maçta 
sUrat koşularını iyi derecelerle ve ra
hat bir koşuyla kazanmış olan bu at. 
Jet son günlerde tam form.undadır. Bu 
rada yaptığı koşularında. her zaman 
yaptığı gibi sıkı bir depar yapabilirse 
çok iy.i dereceler tutabilir. Bu mesafe. 
de bi7.den koşacak olan Haluk ve Naz
mi şanslı bir kosu yaptıkları takdirde 
bizi bir sürpriz karşısında bırakabilir. 
ler. 

dakikada mühim bir JJ1İktJ1' Jıd 
dökmek mümkün olaca.Jc~· ~ 
yük torpilin, 20 M 30 kil<;~ 
karması neticesindedir 1d ~ c 
hava torpil tarlası ihde.S 

"- İstikbalin bombardıman tayya- kt ca ır. ~tJ 

Yorgakopulos 7 senedenberi munta.. cebin iyi bir handikapı olmazsa Yunan 
zaman iki mesafe üurinde Balkan lr atlet büyük bir farkla koşuyu kaza.
şampiyonu olan bir atlettir. Bu sene mr. 
800 metreyi 1.55.2 gibi fevkalade iyi Skiadas her zaman için Mantikas. 
bir zamanda koşan bu eski kurdu bu tan sonra. Balkanların en iyi mania.er. 
gün için ne bi7.de, ne de Balkanlarda sıdrr. Ayni .7.ama.nda çok iyi bir 400 cü 
geçecek adam yoktur. olan bu genç atlet burada 400 de ko. 
Yavaş ve çok rahat bir başlangıç. §8.Caktır. 

tan sonra sıkı bir finiş yapan Yorga- 110 maniada tam form.unda olan 
kopulosun kosusunu seyretmek cidden Faik'ın Skiadası mıı c71rın etmesi bek
bUyUk bir zevktir. ıenmeKtedır. ıtUO metrede bizden koga.. 

800ve1500 metrede bize çoktan beri cak olan atletlerin içinde en ümitli ada 
görmediğimiz güzel bir koşu seyretti. mmıız lz.mirli Fahirdir. 
recek olan bu atlete karşı bizden Re. Kusidis bu sene 5000 metrede 16 dan 
ceb koşmaktadır. aşağı koşu yapmış bir atlettir. Bu me 

Recep bu sene yarım mukavemet safede geçen sene Balkan ikincisi ol. 
koşuların.da. çok iyi ve kolay koşular muş olan Rıza. Maksud.la epey çekişe
yapmış bir atlettir. Atlet takımnnızm cekleri muhakkaktır. Rızanın İzmir. 
en ku:.ıvetli ve en ümitli elemanların- den geleceği için ne vaziyette buluna.. 
dan olan Recebin fevkalade rekorlar cağını bilmiyoruz. 
yapması artık beklenmektedir. Bu ko. Sevastikoğlu Yunanlıların. en iyi 
şuda Recebe yegane tavsiye edeceği • yüksek atla.yıcılarmdan olup bu sene 
ıniz şey kuvvetli bir finişi olan Yorga.. Bal.kan oyunlarında bizim en büyük at 
kopulosun alörilne kapılmadan bildiği !etimiz olan Pulata yegane rakiptir. 
gibi sıkı bir depar yaparak arasınr ol- ı Günün en sıkı ve en heyecanlı müsaba. 
dukça açnuya çalışmaktır, Aksi tak. kası da bu iki çok kuvvetli atletin mU
dirde son dilzlüğe çıktldığx zaman Re. cadelesi ola.caktrr. 

mezuniyeti bitmeden evvel lııtanbulda b"4 
lunacağmı dostlarına blldirmiıtır. 

• Tayyare modelcilik Jrurıru.nda staj gören 
muallim ve mutetuııer pazar gUnU !nönU 
ka.mpı:na gldeceklerdlr. 

• KıymeW ve eski DarW!Unun mUderrt.s. 
!erinden, Kabala§ lisesi tabliye mua1llml 

:Vehbi evvelki ~n lstanbul erkek llseahıde 
klt:apl&rt tetkik komisyonunda çalıFken 
vulte ba§ı:nda vefat etmfıtlr. 

• Dalml encümen, Maçka • Beyazıt oto. 
bil.ıı hattı kurulmuma mUa&a.de etmııtır. 

Topkapı _ Sirkeci otobUs hattı için tc.tklkat 
yapılmaktadır. 

30 
CUMA 

TEMMUZ - 1937 
Hicrl: 13~ - Cema.ziyelevvel: 21 

Gtıoeıtln dop,u Gllnetln batııı 
4,M 19,27 

:Vakit Sabah Öğle tklndi Alqam Yatsı !m.sa.l 
3,09 12,20 16,16 19,27 21,19 2,60 

Gl:ÇE..."lli SENE BUGCN NE OLDUT 
Bugün :Lıt&nbul mevıılmln en sıcak günll. 

nü yap.dL Hararet derecesi gb1gede 3~ tU. 

• Kon.ııervatuvar blnaaı için şehZ&deba§m 
da ikinci kımn iltimlAklere bafJanroııtır. • 

• Dlyarbeldrden sonra Siirt. Bıttts mm. 
takasından geçerek Vanm Gl:lnUr boğazma 
gidecek demlryolunun ı.tilqafma b&§lanmrıı. 
tır. 

:f. Belediye kedilerden aonra 
toplattınıma.sma b&§laya.caktır. 

DIŞARIDA: 

köpeklerln 

• Yugoslavyada Patrik Banı.abenln istir&. 
bati ruhu lçln yapılan Ayinlerde kanlı hAdL 

eeler olmugtur. Belgradda bir panlk çıknııt 
S&raybosnada bir kad.m ölmU, ve 40.150 klşl 
yaralanmı§Ur. 

• Moskovada halk komiserleri reial Molo. 
tof 17 inci jeoloji kongreııl azalan ııeretlne 
dUn bir resml kabul tertip ebnlgtlr • 
~ Romanya kralı Karol dUn ak§&Jll ZUrlho 

vasıl olmuştur. 

* İngiliz kral ve krallçeal lrlandadan ay. 
nlmışlardır. 

4 Belçika ~ekili Van Zeeland, kral 
Leopoldü.n teklif ettiği beynelmllel ekono. 
mlk teııekkUller l§llo daha lyl uğraşabilmek 
için istifa t'decektlr. 

* ônUmUzdek! a~uatosun H 11.nden 20 
sine kadar, İngiliz Belediye relııler!nden bir 
grup Almanyada tetkik seyahati yspacak. 
trr. Bunlar, Ltverpol, Lelchester, Salnord, 
Sta!ford, Nevcastel, Castet ve diğer bazı İn 
gillz şehir~ teml!ll edeceklerdir. 

• Holanda Ue İngiltere Hindlat.an1ald top 
raklarmı mUşlcreken korumak hususunda 
anlB.§llll§lardır. 

Son harb senesinde de dJll ( 
yen bazı noktalarma ya~ J 
muhtelif hava ağlarJJl& 

gerile bilecektir. ır~I 
Her büyük torpilin fia.tl, b 

ingiliz lirasını bulmakts.dıı'·ı• .a)tl' 
!ngiliz gazetesine göre ııı~ 

plaru, başlıca müteha.ssıslaJ' .. 
dan tetkik ve takdir edilnıl~ ~ 

Araştırma. ve t.ecrUbe ğ-; 
.... ~--. .. ~u.u.. -yvn. ı:nuıud\1 I 
imaline ba§lanaca.ktır. 

Muhteri Grinda.l )ı{etiyııJ 
şöyle bitiriyor: .. Jf ~ 
''- tık hava. torpili ın~dJlolıP"; 

denizdeki gemilerden tesl~ .,_,. 

tır. İkinci müdafaa. ha.ttı, 00~ r 
kalan etrafında ola.cak1:ır· t .,ı~ p 
brnda barike.tlarla eınnıye etlı ~t 
nacaktır. Düşman ıayrıırel~ 
de Londraya yahut :tngi1 ~' 
yUk şehirlerine yan~ 

lstanbLll 
konuşu)'~,, 

:<Baş tarafı s # ~ 
naşmağa ba§laınıJtI. zavaJlı sıı'n1 

- Ah Çekti .• Bu koyda rı~/ 
mel balıklar çıktığını b~;i1e -1 (1 
tarafa baş vurdum. !ş narı "1· 
tine kadar aksetti. v eıcaı~' -~' I 
rin başka bir yere kal~ 1'i' 
retlercdn istedi anuna, ııiJJ 1 
çrkmadr.. ~ 

Bir kaldırsalar ıu~' 
balık çıkar buradan, öedi-' / 

Ve sonra austu, mahzııı' 
.züme baktı.... _J 

• • • . cJif ~, 
Keyif yeri, eğlence .ye~ 

ğim Tarabyanın neresıne 

lay dertle karıı1aştıııı. ~ 
Tarabyaya hoı bir ,giiı1 !;uf.'. ;,f 

midiyle geldiğim halde, d~it 'f 
şimden de daha mağınuııı -~
dığıma eminim • 14>Y.1 

~
Ahmed Rasl~1~ 
ikinci 610111 -,, 

Dün gece radyoda e /.ı 
çalındı .,~ • bl 

Türk matbuatının ~JS11 eri' ı"'~ 
olan üstad Ahmet Rası~ ıı1 uıı',ı' ;,_. 
münün ikinci yıldönü~U fil 'rı,P ..1 
d:.in akşam radyoda bıt P. ..,.~( 
gecesi yapıtımıtır. Üstad 'tı o11· 
konferans verildikten sorıt• . .J 
kılan çalınmı!;ıtır. . . tJ" 

Bu akşam ua Şehreıııi1U 
de ihtifal ya~ılacaktır. 



' . 
Anka 

llQtıı,. rada talebelerin askeri kampı 
~ r>ıenııe)w 
ı>ı~~·i. ~m ttc 0kluğu glbi Ank:arada da li:ıeliler ve yüksek tahsil genç. 
gi~. 411/~ra ~~ çı~,1!1~Jlardır. Çubuk barajı civannda arılan Anmra kıam.. 

........_ ı.,lcrdır. n ~csı ıkinci deure talebeleriyle yüksek mektepler talebeleri "J\i: ııes.mıcr:· . . . . .1.JJ ~----- "'"Ankara kampımi<ın iki •ntıbaı teobit ediyor. 

lldrit cephesinde 
~1ı harekat durdu 

()" ep k 
)t~llyu' 6{0 • fazla telefat veren astlerlo 

~tttı~llrııcto .. 9~" Köm mek için seferber etmesidir 
~l ' ~. lia lliazırda ~·> - liavu m11- :nı.lt ettlğinl beynelmH ı matbuat mUmeuU. 
k ~ ~ • bbu8 ku UtUn Madrit cep lenne ııHylein.lotlr. GörUndütüne göre U1ler 

et ı 1'14 ı. vv ti ke aı... · tra <itıın da n •:une geçml§ tarafında asker ve para nokııanı varar. DL 
llıı 'lt an heyeu hJ ~ lleyeu:tııeınıotır. çbir hare. ğer taraftan 1ta1ya hUkQmeU ademi mUda. 

ltJııı' t frert3indc hUktı hıı.le kom.ite.sinde zaman kazıı.nmıı.ğa çalı§. 
11., İlteYI ~hlik,.ıı bt metçı milisler maktadır. Giral, yabancı gönUllUlerin geri 
""'!""-. de r dU"ın · '"l ' ide bulunan" an va·<'ır. Ru çekllmesi mesel"ııi hakkında lııglltere tara.. 
l't tıı tllın lıklara meyd bUtUn kuvvetleri-: fından yapılan teklifin çok karııık ve çok 
ttzııbır~lt l'llek ınecburı .an vermemek için pahalıya mal olacak bir teklif olduğunu sö. 

Cltt""I ceııeuerın ... letınde bulunduk!<:- lemi§ ve !ŞU sözleri llAve etmiştir: 
" r. ~·evcut 1 J\ · o ması te§kll "- Bu geri çekilme keyflyeU nlsbt bir 

, 'ili, Siler Sİ)<"f sistem dahilinde yapılmalıdır. ÇUnkll ul.ler 
s~~a 29 (A.: )la muhtaç tarafınc!a bb:Jm tara!ıoırzdakinden çrık ziya. 

~ille I~~ ltaıy~ ;_, __ - Baıvekll Clral, de yabancı g!SnUllUler vardrr ... 
~lıı f:'und "undan '"" . Glral. sor. söz olarak, asilere muharip 

'-"·e eııncdfklert uuJlle asker ve h -,.,., Bo lak lıakkmm tanınması keyfiyetinin aııllcr lehin QI nunda.n evv dlrde muharc. de bir mUdahale demek olacağmı kaydeL " k a el bltcbllecP.ğinl u. Jnl§tlr. 
\'~ rı k 
~ 'Sararo~ıu 

1
0

1 
CQ davası ln~illz teklifine cevabımız 

'l.lld.. arsa il lll.11 .. HUkOmetlmlz, İsp&nyanın kontMlUne ı>Jt 
ta. -..:ı b llıda k c.<'ngtn bir Rum 
~b:_ ~ ~lnıı§Uk. ~lıkıı davaıar açıldı- İngiliz plA.nına alt cevabı, Londra elçillğL 

."""tia."""Çtr"'~ ~rkck mlz vamtaıılie lnglllz harlcfyeslne tevdi et. 
lıJıı~ hıııu dan babtııı ' Yuna.nlatana mlştlr. İtalya. AlmMya, Fransa ve Rusya L 
~1:." bı.r A.::_rrıuı, knA- ~-kansı aleyhinde b...~ ...... -...11 .,. le Ba'kan ve l\:UçUk antant memleketleri de 
~lııı 1 tetc açtnı§b. k kocası aley_ cevaplo.rını vermişlerdir. 
~ tı1;etlrı n tUıı )·~ adın tarafının ıd. 
~eıtıe 1~ ~ nıuraıııtık. Erkek taraf. Moskovanm şartları 
~ lateını. llır fr/Sstc Cllat etmt, ve bir MoSl<ova hUkQmeU, plAnın kabulll için iki 
~.ı ıı~ hA!(ı ~tir. Suı~erek vaz.ıyet!n tav mUhtm ııart ileri ııUrmU;tUr.: 
,~ ııs~Htı taratın abrnet beşinci ıul~ 1 - Asi saflarında harbeden Faıılıların da 

O~ ili~ d 
1 
Sararo~ıu dan verilmiş olan ecnebi gönUllUııU olarak kabulU ve geri çe. 

ıı... ı:ıı.. 0 a.... nun k kil · ı ı 
•ııtltı "\'&.kkat "' tnecıcnı aruıı 8oflya me er. 
~lıtıYe bucıut eıı llıenedıı hııkıarmı tııtımaı. 2 -· General Frankoya muharip hakkının 
tı~'le ıl'llı, "e lıı.rı dışına tnfş ve kcrdislnt:ı verilmemesi. 
\tl'tıı lllııce1, k hakkındakı ı;ıkaınam'l.Sl karar Maamaflh Sovyetıer, bUtUn ecnebi göntıl 
~H. ecıııllıl l lldar Jt,._ hacır davRST ne lUler!n İspanyadan çekildiklerinden aonr,ı 

-o;;, 1 lr .... cııııı - Jd ' ı Lf ltcl'flyeu ne bir mUınessll vaziyeti yeniden tetkike amade o ıııc anm '\lJ hu ııeldlde ta\"Zlh aöyleml§lerdlr. 

lı d lJ ~ b • bt ~~:~ıı~~;~:ı ~!~~~k v;e 
1

:1:~~~ he~~~~ 
~ lr- k 1 c;. 1 r caka 1 :!ı:::ı~11:::::. ç=~~ti:.:~!;!ua:::~~ 
~Ş liJ~llY.I ÖldUrdU ,. ........ ıe_rd_lr -· -----

~rtl'nı11a v Yı ' T t t 'an tıı11 ttı-e,.,.k ku12u~ın Yaraladı aşa U U1 
t!. ,)a,. k bir uş bir 
ı":~ ll.dın1ıı, 'W<>cuA'u çakaı kasabanın b 
~ lıtıııtıı,....._ (l<ırt Ço ÖldUrnıU11 Ve bir ca n az 

llt .\. · "1ll.lıı. cu~ daha 
ilan r tarar ısırmıotır .. 

'l'a g!ıtu ından ötdUrUımu1, 
~ ~' lillınUştUr. 

tııı~tııe rn .. Vlen -----
llııııtıı l'tJt :~ıı Şu Ilı e 
t~ :'"~ll~rı ~ ve !.Ianaatır eşra_ 
~tlltı lıı ~U illUtetUtı ha!ideleri lııtanbul 

lı ~~d~ıı \''he ıı ctinden Nihat Eme.. 
"1~ '""'41~- - lh-.. e Ziraat bank 
tıı~'ı-t..~betı -·ltbıın dU ası mu. 
t lıtl'lıl ~ ~ 11.kıarn n evlerıınl§Jerdir. 
~' lı.~r'b ~ TokaU!yan oteli 
~ '1ı . ~ ~laıı Uc :?a~ılllUJ ve yeni 

ıı ba::ıııı '"h lı.ıllrııu~ı birçok dostları bu tıS 
t le..dtlı~ ,.~k "<l~r ::dır. Yeni evlllerl 
'Qıı tltttı İbraıı.ını bu sabah ':"nevre. 
~ , l'eıu "~t c bankanın ~Pndlıı!. 

ede nıuvartak olma 

Başından yaralanarak 
hastahaneye 

kaldırıldı 
Fenerde Haydar.da cambazlık yapan 

Ahmet duvar üzerinde kendisini seyre. 
den çocuklar:. kovalamak isterken ço -
cuklardan birinin annesi Altın ismin -
deki kadın müdahale etmlş, cambazı ta 
şa tutmuştur. 

Kadının a\tığı taılardan biri cambaz 
Ahmedin kafasına rastlamış, cambaz 
yaralanmr~. oyunu yarılT' kalmış, sıh. 

ht imdat otomobili ile hastaneye kaldı· 
rılmııtır. 

Salah Reis ki donan:namn geri ka -
lan kısmı ile burunda kilmıştı. On beş 
kadırgayı nefleri muhafazastna bıraka

rak öbür gemilerle Ponzzole'in diğer 

tarafına geçti ve şehre karşı ateşe baş. 
ladı. Bununla beraber Ponzzole'liler 
Bir çok top atarak müdafaa ettiler. 

Donanma, Pouzzole etrafında iken 
Ginnettino Doria yirmi beş galer ile 
Pouzzole dört beş mil ötede ve kara • 
dan bir yarım mil kadar açıkta bir ada
cığa geldi. Salah Reis, Dorianın galer • 
}erini görerek altmış kadırga ile üzerine 
gitti. • 

Doria kaçmağa başladı ve Napoli li
manına çekildi. Salah Reis. Dorianın 

üzerine gi.derken Pouzzole kalesinden 
bir top atıldı, gülle, kadırgalanndan bi
riniin kıçına isabet etti. Bir reis ile 14 
'Dilrk öldü. Bizim kadırgamrz la Reale. 
de oraya koşuordu. Pauzzole bir top 
daha attı ki, gülle la Reale'in kıçından 
ancak bir el ayası öteye düştü. Rahim 
ve şefik olan Yaradan, gc.minin kıçında 
bulunan efendimizle bu kadar asilza -
denin bu gülle ile vurulmasını isteme -
mişti. 

Bu top ate§İ,bir busuk saat devam 
etti. Her iki taraftan yüz top atıldı. Sa. 
lalı Reis, Giannettino Doria'ıun Napoli 
limanına kaçtığını görünce takipten· 
vazgeçti ve Baies şatosunun altrna de
mir attı. Donanmanın mütebaki gemi -
)erile Barbaros ta geldi, orada demir • 
ledi. 

26 Haziran Baies kalesinin altında, 

fschia adasından alınan kadın erkek ve 
çocuk 2040 esirleriyle bir pazar: kurul -
du. Ayni gün, öğleden sonra saat beş • 
tc donanma Baieaden hareket etti, ve 
Napoliye .doğru ilerlemeğe başladı. 

Giannettlno Doria, 30 galeriyle Na -
poliye en yakın olan bumun arkasında 
idi. Donanmayı görür görmez Napoliye 
doğru kaçmağa başladı. Bizim kadırga_ 
mız la Real ve Capone baş papazının 

gemileri de Salih Reis ile beraber onu 
Napoli limanının içine kadar kovaladı -
lar. 

Bizim kadırgalanmızdan bazıları ona 
bir arkebuz menzili kadar yaklaştılar. 

Giannettino Doria kadırgalariyle be • 
raber Oenf kalesinin altına sığındı. Bi
zim kadırgalarımız, onu bıraktılar ve 
Capri adasına doğru yelken açtılar. 

Bütün donanma Capri adasına muva_ 
salat edince, Barbaros Paşa bu adada 
bu kadar büyük bir .donanmayı barın -
dıracak bir liman bulunmadığını gördü. 
Salerne şehrinin zaptı niyetini de bes _ 
liyerek Salerne körfezine girdi .. Fakat 
Cenabı Hak bu şehire yardım etmek i
çin, gecenin saat üçüne doğru evleri _ 
nin pencerelerindeki ışıklar görülecek 
kadar donanma oraya yaklaşmışken ha
'1a bozdu. 

Müthiş bir fırtına koptu.. Cenubu 
garbi rüzgarı ile deniz azgınlaştı. Ka.. 
ranlık o kadar kesif idi ki, Salerne şeh
rinin ışıkları zorlukla seçiliyordu. Ve 
kadırgalar biribirlerini görmiyorlar
dı. Buna, gökyüzünden durmadan bo
§anan bir de yağmur ilave edin. Ertesi 
günün sabahına kadar kendimizi ku. 
rutmağa çah§tık. 

27 Haziran, gün oğarken Licosa bur
t1unu seçtik .. Denizin azgınlığı, fırtına 
devam ediyordu. Licosa burnunu dö _ 
r.erken Barbaros paşa bir çektiri kay -
betti. 

içi yeni alınmış es:rlerlc doluydu. Yü 
zerek kurtulan on dört Türk müstesna, 
hepsi boğuldular. Ayni suretle, Dolfi -
na ve Contarina isminde çok güzel iki 

Yeni ne~rivat - Fllozofl 
(Psikoloji, Mantık, Sosyowji, Ahlak, 
Estetik) M cta/ izik.) 

Cemil Sena On~unun yeni programa göre 
tadil Ye ehemmiyetli notlarla takvtye edil. 
mı, olan !llozofl ı;rupu hakkında umuıı.ıl 

malOmatı yeren hıı 1$f'rlnl olı:;"Unluk imtihan 
!arına hazırlanacakl11ra \'C felaere okuyucıJ. 
larmıı. tavsiye ederiz. Fiyatı 100 kuruş; sa. 
trı yeri lstanbul lnkılAp kltabevldir. 

Tefrika numarası : 7 ........................................................ 
Provans seferi döıliişünde 

Barbarosun filosiyle İstan
bula gelen F ransu: papazı 
Jerome Maurandın hatıralan 
ve seyahatnamesi. 

....... , ....... . 
NaıB<Deden: 

Reşat Ekrem KOÇ!J 
ale ve yeniçeri ağası gemisi ve sonra 
'Liribiri ardından bütün donanma Ca -
labrede Poli Castro ismiindeki .kalenin 
civarındaki bir limana girdi. 

Orada iki gün kaldık. Ansızın çıkan 
bir fırtınadan, ve parçalanmış gemiler. 
le uçurumların isinde tamaıı;en kayna
yıp gitmek tehlikesini atlattıktan sonra 
bu limana giren bütün .donanmayı gör 
cüğü vakit zannederim .ki hiç bir insan 
kalbi göz yaşlarını tutamaz. Bir kadır
ganın mahmuzu kopmuş, bir diğerinin 
öireği kınlmı,, bir başkasının serenleri 
parçalanmış, bir başkasının ise kürekçi 
oturaklarının desteği kırılmıştı. Erkek 
ve kadın, kızcağız ve oğlancağızlar, e. 
sirler ,tepeden tırnağa kadar su içinde 
jdiler .. 

Donanma bu limana geldiği zaman, 
benim devletlu elçi efendim bir fıikte 
ile kaptan Puglia isminde ibir adamı şa
rap veya herhangi bir içki tedarik et -
mek ıllzere Poli Castroya yolladı. Bu 
kaptan Poli Castroda kimsecikler bula.. 
madı... Yalnız bir asilzade vardı. Bu 
zat, kaptan Pugliaya, aktam üzeri efen
dimi ziyarete gelerek bir hediye takdim 
eaeceğini s!Sylcmi}ti. 

AkJam üzeri, bu asilzade hediyesiyle 
beraber geliyordu. Fakat, Barbaros pa
§antn kadırgası önünden geçerken, he.. 
men yakalandı ve zincire vuruldu. Hc
Jcim ibir adam olan benim ünlü efendim, 
kendisini vaziyete göre idare ederek, 
hiç iıir şeyden haberi yokmuş gibi dav
randı. Paşa, Poli Castroda insan 
hulunma.dığını görünce ateşe verdi. 
Türklerden bir kısmı dağın içinde iki 
fersah kadar ilerlediler ,bazı kasabaları 
bastılar. Oralarda da his kimseyi bula.. 
ma.dılar. Ganimet mallanru yüklenerek 
~onanmaya döndüler. 
29 Haziranda, donanma Polt Castrodan 
hareket etti, ve boğaza girdi. Ayın otu
zunda, yelken ile ilerlerken, cenub -
cenubu garbi istikametinde Stromboli 
clenilen a.dayı seçtik. Bu ıssız ve dağlık 
bir adadır. Zirvesinde çok büyük bir çu 
kurluk vardı, oradan gündüzün hazan 
kara, hazan :beyaz bir .c:h:man çıkıyor -
clu. 

Güneş battıktan sonra ve bütı:.in gece, 
hiç durmadan, çok yükseklere kadar a
lev ve ateş püskürdü. Donanma, güneş 
batarken, bu adanın yanından geçti ... 
Stromboli, Sicilyadan 60 mil, Lipari a
dasından 30 mil uzaktadır. 

Temmuz ayının ilk günü, sabah kalk 
borusu ile, donanma Lipari ve Volca -
no adalan arasına geldi ve demir ~ttı. 
Bu Lipari adası, çok büyük ve mesldin
du Bir piskoposluk yeri idi. 

ls kalesi çok kuvvetli ve varoşlan 
Ç<>k büyüktü. Türkler tarafından tah -
ribinden evvel, tahmine göre iç kale ve 
varoşlarında 2000 ev var.dr. Lipari ada.. 
sının yanında, bir mil garbinde Salincs 

ııef, ki i~indc hırıstıyanlar vardı , ve 
erzak yüklüydü, batmalarına az kalmış • 
t •. Burnu dönemiyeceklctini görünce 
öem:r attılar. Ve fırtına durı:nca, Sa -
lah Rds ve öncüü vazifesini gören alt
mış kadırga ile beraber donanmayı b:k • 
lemek üzere Lipariye gittilc:r. 

Fırtına öğleden sonra saat bire k:ıdar 
devam etti. Deniz yatışınca evvela 
Çapone baş papazı, sonra bizim la Re ~ 
isminde diğer bir ada vardır ki çok gü
zel bağları vardır. Fakat bu {izümler -
den şarap yapılmaz, kuru üz:.im içindir. 
Pek çok mahsul alınır ve tüccarlar ls • 
tanbula kadar sevkederler. Gayet. bü -
yük olan Volkano adasına gelince, gay
ri mesk\indur. Donanma demir attığı 

zaman sabahın saat ikisi idi. Salah Reisi 
orada bulduk. Salerne körfezindeki a. 
ni fırtına ylizünden altnuş kadırga ve 
Contarino ve Dolfina adındaki nefler ile 
buraya ıgelmişti, ki Barbaro& Paşa, bu 
iki nelin körfezde battığını zannediyor-
. ' . 

dU • 

Salah Reis Lipari adasına gelir g.el
mez karaya beş bölük Türk çıkarmı§tr. 
Bunlar Lipari §chri varoşlarına girmiş. 
]erdi. Orada hiç kimseyi bulc.mamışlar
dı. Çı:.inkü bütün Liparotlar iç kaleye 
çekilmişlerdi. 

.Varoşlara giren 'l':.irider iç kaleyi mu 
hasaraya, ve iserdekilerle çarpışmağa 

başlamışlardı. İlk Türk hücumuna ce
surane karşı duran müdafiler kırk Türk 
öldürmüşlerdi. 

Barbaros Paşa, Salah Reisin raporun 
dan Liparotların iç kaleye sığındıkları _ 
nı ve zatı de·ıletlerine karşı müdafaaya 
cesaret ettiklerini öğrenince, ertesi ge
ce karaya ıon altı tane büyük top ve 
canlevrineler, 'uzun nımluluAtunç top • 
lar indirtti. Onlar bir manastmn köşe • 
terine yerle§tirildi ki ,bu manastır, va
roşlann başlangıcında ve kalenin !karp
sında bir tepecik üst.ıme inşa edilmiı • 
ti. 

Toplar yerleştirildikten sonra, Paşa, 
ada.da çadırını (Otağını) kurdurttu. 
Ve ayni gece, 2atı devletleri, Bay kah· 
ya ve bütün sancak askerleri ve yeniçe
rilerle, ki 5500kişi tutuyordu, karaya 
::ıktılar. Çıkar çıkmaz da, toplann Lipa. 
ri kalesine karşı ateşe başlamasını em
rettiler. Bu sırada, topçunun yanında 

bulunan Kahya bir arkebuz mermisi ile 
karnından yaralandı. Fakat bu yara 
tehlikeli .değildi, zira, sonraları lstan
bulda kendisine ekseriya rast gelirdim. 
Sıhhati yerinde, sapasağlamdı. . 

(Devamı var) 

Dünyada birinciliği 

saatleridir. 

Her yerde arayınız 
ıı 155 birinci mükafat. 

1 

1 000 
METR O 

Uzağı gösteriyor diye iddia etmiyoruz. Size 20 
metreyi vazıh gösteren ve modem İnsanın lü-

zumlu bir eşyası olan: 

JUNIOR'u t avsiye ediyoruz 
Sabş deposu: Gala tada: Karaköy Haraççı so-
kak No. 5 Telefon: 43861 

1 Bu ilanı getirene yüzde on tenzil~t yapı}ır. ı 



Şundan bundan 
.............................. 
Nurullah Ataç iftira ediyor! 

Hacivat züppe 
biı· adam değildir ! 

Ya(ğaın: Osnıan Cemal Haggılı 
Bal gibi ana baba dillerinin şeker gi. 

bi kelim eleri dururken konuşma arasın
da liızumsuz yere yabancı kelimeler 
kullananlara, Nurullah Ataç, "ıiippe,, 

diyor! Nurullahın bu sözüne ben de iş
tirak ederim, lakin o , bu arada işin içine 
meşhur Hacivatı da karıştırarak bu 

çeşi t konuşmasından dolayı onu da züp_ 
pe yapıyor. Halbuki Hacivat, katiyen 
züppe değildir. Eğer o perdede kita

betle, inşa ile, tecvitle, yabancı kelime
ler ve bir çok ıstılahlarla konuşuyorsa, 
bu, onun mutlaka züppeliğine delalet 

etmez. Züppelik başkadır, Hacıyvatlık 
başkadır. Ve züppe ile Hncıyvat ara. 
başkadır. Ve züppe ile Hacivat ara
sındaki kadar fark vardır. 

Bundan yedi, s ekiz yıl önce, bir 
mecmuada Hacıyvatla Karagöz için yaz 
mecmuada Hacivatla Karagöz için yaz-

sında dahi söylediğim gibi Hacivat, 
nabızgirdir, ruha aşmadır, iki yüzlü. 

diir, kalleştir, riyakardır. "tav§ana kaç, 

tazıya tut!,, diyen cinstendir, Kurnaz
dır, politikacıdır, yüze gülücüdür, gü-

nün adamıdır, men~~tperesttir, allak. 
tır, bir bakıma iJ becerendir, kulağı de. 
liktir. Kendisinin ide perdede söylediği 

gibi ''insan sarafı, lakırdı kavafı,. dır, 
Ve dört başı bayındır bir dalkavuk oğlu 

dalkavuktur. Fakat Hacivat, asla zÜp· 
pe değildir ve olamaz. Çünkü kendi. 

sinde iyi, kötü bu kadar meziyetler, 
yahut hünerler, marifetler bulunan, bu 

Şikayetler temenniler: 

Eksilen 
kaldırım taşları 
Bari bozuk yerlere 

kullanılsa ... Kasımpa
şayı toz bulutu daha 
ne kadar örtecek ? 
Kasımpaşada oturan okuyucuları_ 

mııdan C. H. S. bize yolladığı bir mek· 
tupta Kasımpaşanın bakımsızlığından 
bahsederek diyor ki: 

"Bütün bunlara razı olduk. Fakat 
sadece şu toz bulutlarından kurtulabil
sek. Beyoğlu tarafından rüzgar esme

ge başladı mı yükseklerden öyle bir toz 
bulutu kaldırıp Kasımpaşaya savuruyor 
ki adeta sis ha tı sanılabilir. Bütün bu 

toz toprak ta ciğerlerimize kadar girer-1 
ken nasıl olur da burada tifo ve diğer 

hastalıklar zuhut etmez. Bu şerait al. 
tında t ifo olmasına değil, olmamasına 

şaşılır. Bari hi~ değilse Kasımpaşanın 
ana caddesi ilk mektebin önüne kadar 
iki günde bir sulanıverse de bu kaldar 
bunalmasak ... 

1 
Sonra yeni yapılan dere üstü !daha j 

geniş olduğundan bir miktar kaldırım 
taşı artmıştır. Bu artan taşlarla bir 

kısmı tamamen bozuk olan ana cadde 
tamir edilmelidir. Böylece bu taşlar gün 
den güne eksilmekten kurtarılmış olur. 
Alakadarların nazarı dikkatlerini çek-
menizi ldilcrim.,, 

I 
kadar karakter sahibi ve iıgüzar olan 
bir adama züppe denilemez. Hususiyle, 
züppeliğin tamamiyle zıddı olan baba· 
canlık rolünü sahte ide olsa icabında 
ustasiyle oynıyabilen Hacivat Çelebi 
nerede, züppelik nerede? 

Karagöz perdesiMle züppe "Rezzaki 
zade Tarçın bey., orta oyununda ayni 
rolü oynıyan ve adına da "züppe,, denen 
şahıstır. Bunların ikisi de eski Direkler 
arası repertuvarını teıkil eden piyesler_ 
de ekseriyetle "Sirar,, namını alırdı ki 
bugünkü tiyatronun genç aıık rollerini 
oynıyanların fazla karikatürize edilmiı 
ve gerçekten de hayli gülünç birer Je. 
killeriydi. Manaklandaki Binemiciyan 
müstesna olmak üzere eski tiyatronun 
hemen bütün Sirarları gibi ... 

Perdede ve sahnedeki züppeler işte 
bunlardı. Müteveffa Rodolf Valantino
yu da bu kadronun en kalanturlarından 
biri telakki etmek hiç §Üphesiz büyük 

bir hakıinashk olur. Bunların ıinema
larda oynıyan en yenilerine gelince on. 
ların en hakikilerini her valtit, her gün, 

her saat Beyoğlu sinemalarında ve taklit 
terini de Beyoğlu kaldınmlanı1ch ve ge. 
ne her vakit, her gün, her saat bol bol 
görebilirsiniz • 

Yoksa Hacivat kim, züppelik kim? 
Hacivadın perdede değil de meydan-

da rolünü yapmı§ ve belki de bu rollerde 
Hacivattan da fazla muvaffak olmuı o-

lan küçük İsmailler, büyük İsmailler, A
sımlar, Mehmetpaıa Şevketler "piJe
kar,, namı altında, oynamış oldukları 

rollerde züppeyi ldeğil; içlerine züppe. 
nin dahil olduğu çeşit çeıit karakterle
rin nabızlarına göre şerbet vererek on. 

lan kah biribirine düıürmesini, kah bi
ribiriyle dost yapmasını, kah Alinin 
külahım Veliye, kah Velinin külahını 

Aliye giydirmesini bilen tiplerdir, 

Karagözde olsun orta oyunda olsun, 
sinemada olsun, sahnede olsun, hayatta 
olsun züppe Hacivattan falan büsbü· 

tün baıka bir nesn~dir. Nurullahın da 
yazısının başında dediği gibi, biz de ta. 
kırdı aralarına bol bol yabancı kelimeler 

serpiştirenlere de züppeler diyebiliriz. 
Fakat insanın tam züppe olması için 
konuşmada, giyinmede, yürümede, o
turmada, kalkmada, adette, ahlakta hat. 
ta okuma1da, yazmada bile bir takım 

şartlar ve hususiyetler bulunması lazım 
dır. 

Buna, şimdi capcanlı bir örnek mi 
istiyorsunuz? Vazgeçin canım, şimdi 
sırası değil, sırası gelince onu da göste· 
ririm. 

• O. Cemal KAYGILI 

HABEH - Ak~·· ı • ı 

Biz<l.. forunuz,fiz<ı 
(ez. vap V<ırcz.lim. ... 

"Vardar ,, bir 
I 

nehirin adıdır 
Bu ketime, bir koml

leclye de lakap 
olmuştur 

Bunada Tuzpazarında okuyucumuz 
Seyfettin Yüce Vardar bize gönderdiği 
bir mektupta ezcümle diyor ki: 

"Vardar kelimesinin ne dilden ve 
ne manada olduğunu ve bu kelime etra
fındaki malumatınızı rica ederim.,. 

CEVABLMIZ: 
"Vardar,., Yugoslavyada Kosovada 

Şar ldaiı eteğinden çıkarak bütün Yu. 
goslavya ile cenubi Sırbistanı ve /una. 
nistandaki Makedonyayı suladıktan son 

ra Selinikte denize !dökülen 340 kilo
metre uzunluğunda bir nehirin ismidir. 
Makedonya komitecilerinden Apustol, 
bu nehirin Makedonyadan geçen kısmın 

daki geniş faaliyetlerinden dolayı ''Var
ldar güne§İ,, lakabrnı almıştır. Bu keli
menin başlı başına veya iki hecesi biri. 
birinden ayrılmak suretiyle başka bir 

mana ifade ettiğini bilmiyoruz. Bu ke· 
limcyi önüne bir ''yüce., ekliyerek ken. 
dinize soyadı seçmiı olmanıza bakılırsa 
sizin Makedonyada veya Yugoslavyada 
doğmuş olmanıza veya buraları ile bir 
alakanız bulunduğuna hükmetmek icap 
eder.· 

Sivil tayyareci 
olmak için 

Malatyaıda Besni kazası nüfus me· 
muru oğlu bay Necatiye: 

Sivil tayyareci yetişmek için Eski~e
hirde hava mektebi müdürlüğüne cevap 
için ayrıca pullu bir zarfı muhtevi bir 
mektupla müracaat ederseniz bu husus
taki bütün mallımatı almı§ Qlursunuı. 

600 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

· ı 
il 

500 lira Ford markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip o- 1 
lanlarm arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 1 
l "FORD" işaretiyle bir kart yaz 

maları kafidir. -----------
HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE EVi: 

lstanbul Ankara Caddesi 
Post• kutu11u: fsl•obul 214 

Tetgref adresi: ıstanbul HABER 
Yazı ışterı teıeıonu; 23872 
idare. lf6n : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

Stınt•llk 

6 •l lık 
3 •ylık 
ı •yhk 

Türlıiye Ernrbi 
1.400 Kr. 2.700 Kr. 

7:JO · ,. 1.4~0 ., 
400 ,. HOO ., 
l:'>O ., 30~ ,. 

Sahibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
B•11ldıgı grr O'Alı iT) llalbaası 

Papaz Osman 
Tefrikamızı dercedemedik, 

özür dileriz. 

Kibar hırsız - Siyah 

,,u 
1...-,~r _ ___ ,.. .... ___ _ 

212 - Derin sessizlik içinde §il sert c 
mir duyuldu:"Haydl hU~um" aynı zamanda 
bir klbrtt çakıldı, gazlAmbası odayı aydınlat 
tı vc kara gölge sırtına kendisini yere yuvar 
l nynn nı.Ulhlş bir darbe yedi. j 

HenUz neye uğradığını nnlamaga ı.·akıt 
kalmadan, boylu boyuna yere yuvarlandı. 

Sonra ııırt Ustü çevrllmi§tl .. Bir adam ıöysU 
ne diğer birisi bacaklarına otumıuı bir UcUn 
cU.U de onu sırnaıkı baflayordu. İki dakika 
içinde, kımıldayamlyacak bir hal aımııtr. 

Kcndlaln~ duvara dayadıktan l!Onrıt. kayp 
olan mUteeavizlerlnl görmem!_şti. Biraz son 
ra kapı ycr:ıden açıldı ve Karagölğe çok iyi 

,, 
ı• 
~-

--:--::::_::--_ 
...... .. .. ... - -........_ . ...__ 

214' - -, 

tanıdığı bir adamın içeri girdiğini gördU ..... 
213 - '•Lavrens Şarlton,. diye bağırdı. 

Kara Gölgenin bundan evvel bir hayli uğrll§ 
tırdığı adam alaycı bir tavırla : "Ne tlc 
lyi hafızanız var .. dedi. fakat bu defa arlı 1 t 

climdcsinlz .. Ve size kımıldamamınızı tav3i 
ye ederim. ÇünkU yandaki odada Uç adamım 

30 TEMMUZ - ns1 ~ 

D'&~rtfii*M..-_ -a==~ 
-~~~~~~~~~--~ • o· ,.. 

Yazan: Morla UJbluı -82- Naki~ 

Patrls taban~asını karısına çevır111ltl~ 
Tam ateş edeceği sırada komiser od•Y 

daldı ve bir sıçrayışta •.• ,.,. 
- Acaba söhbet etmiye mi geliyor, 1 daha fazla alıkoymak iıtcınelll• 

dersin. nız mı?. ,oılt lıİ' 
- Bilmem fakat zannetmem ki bir Delbo, bir köpek, dayak-~_., 

tehlike olsun. köpek nasıl kuyrufunu bac&J; dili"'* 
Patris, tabancasını çıkarıp cebine çekllinıe, öyle bir vaziyete rctıl' fıll 

koydu. bir an evvel hayatlarını iUf~ ~' 
- Kararımızda katiyiz, değil mi Do kimselere derin bir kinle t>ak• 

minik?.. lip gitmiıti.. pıJ'tl' 
- Tamamen ruhum 1 Seninle hariku Vaktin geç olmasına ıatıııc~at ıı'~" 

iade bir hayat geçirdim. Bu itibarla ismi doğruca adliyeye gitti. TahJ~ iıı ce"~~ 
mizin etrafında kalkacak rezaletten ev mini gördü. Avukat ile karı11 \

11 
f#' ' 

vel kaybolmamız lazım. Patris seni hiç müzekkeresi istedi. Fakat hi~1f'121tti': 
bir kadının sevemiyecegi şekilde sevdim seleyi ~inledikten sonra bÖY~~ ~ 
Bana inanıyor musun?. ispatsız bir iı için tevkif ıııüJC 

- Bütün kalbimle, O kadar iyi bir veremiyeceğini ı<>yledi. ıçil'4'1 

zevce, bir dost, bir arkadaştın ki, .. Ka Delbo büyük bir asabiyet .., 1• 
der ve tali bunu çekemedi .. Küçük bir Martillcrin evine döndü. ~ra~dd,cf#' 
hata, bir anlık bir sarhoşluk .• Bizi bu paeaktı?. Bilmiyordu. Ukin lı 6' IJ 
müth!ş cezaya çarptı. Ne yapalım. den deli gibi ~muıtu. Fak•t :-~' 

Karı, koca birbirlerine sarıldılar. Bü avukatı ile kansının uzun bit d ~ 
tün benliklerile kucaklaştılar. Tam bu te çıktıklarım, adres bırak~ 1~ esnada kapının zili çaldı. ne zaman döneceklerini de-~~ ııl" ~ 

Hademe içeri girerek haber verdi. terini öğrenince ,artık raP-':'"" 'r#" 
- Komiser Delbo sizi görmek isti olmadığına kanaat getirerek ' 

yor. döndrJ, yattr .. 
- Gelsin! , 
Hizmetçi dışarı çıkınca Patris taban 

casını ısıkardı, Dominike çevirdi, nışan 
alırken: 

- Durunuz, çıldırdınız mı? 
Diye içeriye giren Delbo bir sıçrayış 

ta tabancayı kapıverdi, Patris: 

- Ne o, dedi, mütemadiyen işimize 
burnunuzu sokmaktan vaz geçmiyecek 
misiniz? 

- Mana teıekkür edeceliniz yerde .. 
Doğrusu taliiniz varmış .. 

- Ne gibi taliimiz Jülyou yakaladı 
ğınız, ifadesini aldığınız için mi? 

- Ne yakaladık, ne de ifadesini al 
dık. Herifi arkadaşınızın evinde yaka 
la.dığımız, daha doğruıu arkadaşınrzdan 
teslim aldığımız zama, rahat konu~ 

mak için çözmemizi rica etti. Biz de çöz 
dük. O zaman suratıma bir yumruk vur 
du. Pencereden atladı. 

- Kaçtı mı?. 

Patris bu suali heyecanla, adeta se 
vinçle sormuştu. Delbo meyüs bir ta 
vurla: 

- Kaçamadı, dedi, yakaladık .. Yaka 
ladık amma ölmüş~·~. Muavinim arka 
sından ateş etti, Jülo vu:ularak öldü. 

Bir sükut oldu .Delbo mağlubiyetini 
anlıyordu. 

Acaba buraya mağlup o~duğunu söyle -
mek için mi gelmişti? B: lki de.. Lakin 
komiser, öyle kolay kolay ka<lere b.Jyun 

eğen adamlardan değildi. Mücadeleye 
devam edeceğini ihsas için gelmişti: Pat
ris ise, sevincinden sarhoş bir haldcy. 
di. Dominik bu ümit etmediği vaziyet 
karşısında ne yapacağını şaşırmıştı .• 

Ağlıyor.du. 

Nihayet Delbo sükutu ihlal etti: 
- Evet,ölcKi, öldü amma, ölmeden 

evvel bana söyliyeceklerini bana söy
ledi. Yani ifadesini verdi. Bu itibarla, 

muhterem üstad, adalete hesap vermek 
mecburiyetindesiniz. Be:ıim için, ha -
tır ve gönül denilen şey yok, yalnız a -
dalet vardır ... Adalet ... 

Patris kısaca cevap veı di: 
-Mösyi> Delbo, adalet ,delil, ispat 

ve şahit ister .. Bu itibarla... Hem sizi 

centilmen 

var, Bir işaretim üzerine derhal sizin had 
dinlzl bildirirler., Kara Gölge lstih!tar do!u 
bir le~MUnıle gUlUmsedl ve: 

214 - Elleri ayakları bağlı bir tek Adamn. 

karşı dört kişi. Siz alçak ve korkak tıir adam 
sınız Şarlton!,, Adam kudurmu§a döndü , 
dıııterlnl ~ıcırdattı ve bir adım gt'rllcycre1t 

ona hUlUn kuvvetllc bir tokat indirdi 

• . ,rı~ 
Patris ile karısı, Alansorı .'

1
" JCıırr 

ıızak akrabalanndan birine aıt saııiııet' 
~atosuna. gitmi§lerdi. Şa~o~un ıcarff ba, 
ıhtiyar bır kadındı. Domırııke )o" 
yük bir muhabbeti vardı. ıcarı• 
orada uzun müddet kaldılar. (1 ııc'' 

. r Jc• ~~ Günler ve geceler geçıyo • JJafP"" .. 
hiç bir şey dilşünmüyortard1• ~~ 
ve sükunetin tesiriyle, ıorı , yell 
müthiş sarsılmış olan sıhhatler1 , 

geliyordu. ııart~~ 
Patria spor yapıyor, bedeni r b' 

tin tesiriyle hem sıhhat topluY~ 'of' 
de yoruluyordu. Bu yorgunl~rı cdif, 
geceleri rahat uyumasını t~ıntal~ 
du. Artık rezalet tehlikesı k 
tı. Dominik soruyordu: \ 

- Artık bitti, değil inl?· . . f-'~ 
- Evet. Polis takibatı bıttı··yır,~ 

asıl facia ,bizim için ''Yetil Ç.• e )itli 
kiminle .•. yattığını öğrennıeı1'1ıı 
devam edecek. .!il' ., fY 

- Bunu öğrenebilecek ıniY• 
yorsun?. ·rı 6ı~ 

H .. v ·1· -.ı;J<ı•ııeıı - er §ey ogrenı ır ... JJO d rı 
neceğimiz g':.ine kadar şüphe ~tea' 
zehir, içimzdedir, bizi ;lcernir~'i}<, ~ 

Patrisin hakkı vardı. ooın1~,1'~ ,, 
tün hayatını alt üst eden on r. İ}.ıl 
zaafından bir türlü kurtularn1Y'° cı 
§emiyordu. ar)•ô'', 

Patris ise, melun Jülonurı 1ı;•".ıt 
Laugrönenin evinde nak!edilCfl fi"' 
· · b' .. ı·· t du za tı!' rını ır tur u unu amıyoı · ıı• 

y. • Li}(irı tıı• 
man unutmuyor degıld~. ·dd'' ~r 
tar, hatırlamaz, kıskançlık, hl ,re'' , 
sinme hisleri coşuyor, onu h•~ ıc•f~, 

d . . ı. ndt!\I t 
dar sevke ıyor, b~an ~e ılıf'r' ,. 
bediyor, karısının uıerıne at ,,ııı ~ 
terini onun boynuna sarıyor, ~ıı r 

1 re1'• ıı< cağı anda, aklı başına ge e . dC" 
tahrik eden bu cinayet hissırı , 

nıp kırlara kaçıyordu. .ı."'1, 
11w· ~ 

Bununla beraber, zarnarıda l'f jlr 
!arının ıi.ddetini azaltmakta·diJcf· # 
miyordu. Ağustos ayında 1 

• 1,r 
pazartesi günü Patris baZ1 ıf 
Parise döndü. .

0
r) 

(Devamı t: 

,,,, 
2t:S-Srrtı duvara dayalt otdııl" ııJ' 

meler üzerinde oturan Karagöll'' ,ıt' 
raket yapamıyordu; , ti <' 

Şarlton, çehresinde bir klt1 ~"°'"' { 
dcııllc ba~ırdı! •'YUzUnUzdekl ııt·• 
men, kim olduğunuzu blllyorıı. 
görU§ellm mösyö Herber V'alid• 
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ae.1 IZabat 
tu ve lllÜlaıJıUn •ormağa da niyetleri yok 
dta ·~L otduiu kadar ıüratle ora 

p • --taardı. 
er~tlrı • 

berat.er t ~e ujr.ımıılar ve Bertiyle 
~· ...;kit edildiklerini öğrenmiıler. 
lfin \inıi btanu tahmin ediyorlardı. Bu 
~tlbıce_ ;::fından tertip edildiğine 
1P ucu ve • onlara bu huıuıta bir 
~ .:ek vaziyette değildi. tık 
lara iaaba larına gelmiıti. Karkan on-
~k t ~rdi. Janm tagayyübiinU 
c- llletelesi kahyol'-iu. .... q, ... --
- ... .1 ....,~du: 
1'.r~ltaya ~idip baktın mi? 
-. Btkı.~ bir. tavıda itiraf etti: 
~la Bu hiç akhma ıelmedi 1 

lllr.t1 bıti~~la . düıünmiyen faal ve 
-... I{ aahıbi bir gençti. 

"rdi, .~ ~kaiına gidin, diye emir 
"-'Ji ICSabeniın· avdetime kadar hapiı. 
~ etleyın. ~n Monmarta gidi-

··~. trıs..t.:;:_""VI söyler söylemez, koprak 
~ ayrıldı. Taı ocatının 
h llrdG, e, lanın düpnilı oldufu kuyu. 

~ Bunun aizmı kapatmayı unut 

'""Uıı dU • Üzerine G .. 1 d.. .. • renıay !OY e uıun. ...... __ 
~t de~ .aon geçiıimizde, bu kuyu 
~11dı. 
~ ve aradı, taradı ve henüz ka· 
tat 16ıtılu.1erinden oynatılmıı toprak ve 
di ~ kuyuya doğru eğilerek, ken. 

8u ._1/ IÖYle dedi: 
~~ ~-~r kuyudur. Fakat üıtil yeni 

'1.._ açın acaba? 

~~det diifUndü. Fakat bu ıu. 
8ı . edici bir cevap bulamadı. t:::. ıı:.;:"• bu>dan vugeçerek ma· 

• Tabii araldığıru orada da 
' Beyni mütemadiyen bu kuyu 

ile me11ul oluyor ı1e karanlık basınca 
oraya düımenin gayet kolay &ir it oldu. 
ğunu diltilnUyordu. 

Bu dilınnce. Janın böyle bir akibete 
maruz kalıp kalmadığı tilpbeaini onda 
tevlit etti. Derhal o:adan aynlarak en 
yakın değirmene gitti ve pe1inen verdi
ii bir altın mukabilinde, uzun ve saf. 
lam ipleri hamil olan iki delikanlı onu 
kuyuya kadar teıyi etmeğe razı oldular. 
ipi beline bığladı ve mepleıini yakarak 
kuyuya indi. 

Orada. ~tr çift mahmuz. bir kama ve 
bil~ kılıç buldu ve bunlann Janı ait ol. 
duklannr derhal tamdı. Şimdi artık me
aelıyi anlamıttr. Şef bir tuzağın kurba. 
nı otrnu,tu. Grcnıay zeki bir gençti. 
Kendi kendine fÖfle !dedi: 

- Eğer tef öla.eydi, onu oradan çı. 
karmak zahmetine katlanmular ve u .. 
telik de. il.zerindeki ıilihlan çıkarnvk 

tedbirinde bulunmazlardı. Demek ki aağ 

dır. Şimdi. nereye götürüldUiünü anla. 
ma1c lizım. Belki de hatunlar kaleaine. 
Bunu i>:ice anlamalı. 

Bulduju eıyayı hamilen. tekrar ma. 
tar•)'8 girdi ve bunlan oraya yerlqtir. 
dlkten ıonra, ıilihlan hamil olan Hn. 
dıklardan bfritine yaklaıtr. Bu ıil&blann 
araaından birkaç tanesini intihap etti ve 
bunlan paket yaparak omuzuna yükle. 
dikten sonra dıpnya çıktı. 

Karkanla Eıbrgaar, ı&ndermiı ol
duğu yetide buldu ve hep buaber tanı· 
dıklan bir aillh tüccanna ıittiler. Dük 
kinclan çıktıkları, zaman Grengay tara• 
fmdan ıetirilmit olar. paketleri yoktu. 
Buna mukabil ceplerinde yirmi altın 

vardı. 

Bütün geceyi. meyhaneleri dolaş·· 

mıkla ve korkunç çehreli birçok kimse
lerle ıt8rilımekle geçirdiler. Odalann.ı 

döndükleri zaman, ceplerinde mttclik 
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artık atcı bütün dö1emeye ıirayet et· 
mitti. Mahvolmak üzere bulunduiunu 
hiaseıdiyordu. Biran, kafasını duvard'l 
parçalamağı dütündü. Fakat o zaman 
Bertiy ne olacaktı? 

- Hayır, diye mınldandı, aon nefe
sime kadar mukavemet etmeliyim 1 

Birdenbire, bulunduğu k<;ıede, duv1 
rın kımıldadığtru diısetti. Geriye dön
tiü ve içinden hafif bir qık çıkan bir de 
lik gördü. Dü1ün111edi ve tereddüt et· 
medi. Bir hamlede bu delikten geçti ve 
duvar kendiliğinden kapandı .. 

Sadece hücresini değiştirmi~ti. Fakat 
burada etrafınr görebiyiordu. Vakia ışrk 
gayet aztdı fakat, çıktığı hücreyle kıyaı 

edilince, bu ona, yüzlerce mumla aydın 
lanmış bir yer gibi geliyordu. Diğer ta· 
raftan burada sıcak yoktu ve ayakları 
yanmıyordu. 

işte ilk nazarda gördügü şeyler. 
Bu ilk ferahlık anı geçtikten sonra, 

yeni hücreıini daha büyük bir dikkatl~ 
tetkike baıladı ve o zaman yeniden ür· 
pererek mınldarr:h: 

- Bu ne biçim hiicrc? 
Bu höcre yuvarlaktı. Adeta genit bit 

kuyu gibi. Tavan d<;ıeme ve duvarlar 

ayna gibi parlayan yekpare bir çelikti. 
Ne bir tek kapı, ne de bir tek pencere 
vardı. Mobilye ve eşya namına da bir 

tek şey bile yoktu. Sadece ~yna gibi , 
rarlayan çıplak ve parlak duvarlar .. Ve 
bunlar tavandan düşen hafif bir ışıkla 
aydmlanıyordu. 

Bu zaten gayri tabiiydi. Fakat hepsi 
b'.1 kadar de~il.. Asıl garip olan dö. 

ııemeydi ... 
Bu döşeme. ufki olarak, bir kedinin 

zorla tutunabileceği derecede dar bir 
şc::it halindeydi. Bu döşeme, kenarları 
hafif kıyılarla inen bir leğen ıeklindey. 

di. Orada, incak hızlı yürümek prtile, 
gezilebilirdi.. Olduğu yerde durmaga 
gelince, buna katiyen imkin yoktu
Çünkü insan gayri ihtiy.ri, dibe doğru 
kayıyordu. FAaıen her tcY bu neticeyi 
elde edecek bir tekilde heaaplarunıı gibi 
idi. 
Döşeme yerine geçen bu ceaim leğende 

çanaklara b:nziyen birbirlerine yalaıı 

birçok delikler vardı. Kenarla~ boyun
ca da, Janrn, parmapı aokabileceli ge. 
niılikte bir yank uzuyordu .• 

Duvann bir yerinde, bir kiipril tektin 
de atılmış olan demir bir plika, ldemir 
bir destek sayeıiı1de dayandıiı bu cesim 
leğenin üzerinde duruyordu. Bu plika• 
nın kenannda, diğerlerine benziyen bir 
çanak vardı. 

Jan bu plakanın üzerfue çıktı ve bu 
ona son derece sağlam 'löründil. 

Nereye oturabileceğini ldütUndU ve 
anladı ki, ancak bu plabnrn üzerinde 
veya, leğen teklindeki yerin ortaama 
oturmak milmkiln olacağnu dütllndU. 

Bu iki yerden maada, her yerde, milva. 
zeneaini temin etmek için, kotmak mec. 

buriyetindeydi.. Tekrar dUtünerek nv-
nldandı: • 

- Beni bu iki yerin birisinde bulun. 
durmak istedikleri besbelli ı .. Bunlardan 
birisini tercih etmek lziım. Karanım 
verdıkten sonra batıma acaba neler ıe. 
lecek?. Cehennemi Konçini bana naaıl 
bir işkence hazırladı? 

YeQiden plikayı dinledi, yokladı ve 
hiçbi( şey göremedi. Yerin ortasına 
yani dibine kaydı ve oradaki tetkikten 
de bir netice hasıl olmadı. NiJı.ayet kara 
nnı verdi. 

- Madem ki buradayım .. Burada ka. 
hrım. 

Tam ortayere oturdu. Yakit ilerledi, 
' 
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402 PARDAYANIN OCT tJ 
Fakat Jan yerinden kımı:Eaamadı. Sinir. 
leri gerilmiJ, zihni çalışıyordu. Esrar ve 
ınechulün sıkıntısı onu adeta boğuyor, 
ıupertiyor, heyecan içinde, beklenilme. 
dik bir lhadiseyi gBz:etlemesini intaç et. 
tiriyordu. Ara sıra §Öyle nunldamyor. 
du: 

- Yalnız vuku bulacak §eyi öğren. 
ıem, kafi! .. 

Ve filhakika onu kudurtan da bu eı. 
rarclı. 

Yatmağa çalı§tı. Bacaklarını topladı, 

dizlerini kollarile kavradı ve başını di.ı. 
lerine dayayarak uyum.ağa gayret etti. 

Ebediyetler kadar uzun saatler geçti. 
Fakat bu kadar büyük bir heyecan icin. 
de beklenen esrarengiz hadise cereyan 
etmedi. 

Plakc:nın karşı"'ında oturmuştu. Bu 
gayet makuldu. Madem ki, tehlikenin 
oradan ve yahut da yerin ortasından 
b~lireceğini dü§ünüyordu, yerin ortası. 
nı yakından gözetlediği gibi, plakayı da 
gözden kaçırmaması lazımdı. 

Birdenbire, gerilen bir zembereğin 
ıcrt glirültlisünü duydu ve yukanya 
baktı. 

Pla~nın önündeki duvar açılmıştı. 

Şin:ı:li orada siyah bir delik vardı. Der. 
hal ayağa kalkarak kendi kendine sor. 
du: 

- Beni acaba yine mi başka bir yere 
geçirmek istiyorla!'? 

Bu deliği yakından tetkik etmek için 
döşemenin kenarına tırmandı. Karan. 
lıkta iyice sezemediği bir cisim, orada, 

garip gürültüler çıkararak, gidip gcli. 

yordu. Nihayet yuvarlanarak plakanın 

kenarındaki, garip çanağın içine girdi. 
Aynı zamanda d.ıvardaki delik de ka. 

pandı. 

jan plakanın üzerine çıktı ve canavar 

cıemı y.ıkır.dan tetkik etti. Bu, demirden 
ce&im bir eülleydi. Bunda korkulacak 
ne vardı ki? Şüphesiz hiçbir tcY ! Bu. 
nunla beraber, Jan bUtUn vücudile ür. 

pendi. 
Gülleyi kaldırmağa çalııtı. Çok ağır

dı. Halbuki. Jan, emsalsiz bir kuvvete 
malikti. Onu oynatmağa çalııtı. Fakat 
gülle, yerinden oynamadı bile. Bunun 
üzerine fazla ısrar etmedi ve düıürune. 
ğe bafladı. 

Gözleri sırayla gülleden, ldöıcmeye 
gidip geliyordu. Bi~enbire dudakların. 
da çok hafif bir tebessüm belirdi ve itin 
içyü.ıünü anlaıruı olduğunu zannederek 
düşündü: 

- Mesele gayet basit, bulunduium 
yerde durunca, mesele yoktur. 

Tam bu esnada . görünmiyen birisi 
düşüncelerini okumuı ve onu gözetli. 
yormuş gibi • plakanın oyn~ığını his. 
setti. Plaka, yavaş yavaş duvarın içine 
kaymağa bıışlamıştr ve Jan, derhal anla 
dı ki bu plikanın üzerine de biraz daha 
durursa, yere yuvarlanacak ve cesim 
tülle ile döşeme arasında bir sinelc gi. 
bi ezilecekti. 

Ölmek istemiyordu. Daha doğrusu, 
ölümü mümkün o1duğu kadar bertaraf 
etmeğc çahııyordu. Bertiy tchl:kevc 
maruzdu. Onun yardımına koımahydı. 
Kedisini akibetc terketmeğe hakkı yok. 
tu. Son nefesine kadar kendisini müda. 
faa etmeliydi. 

Döşemenin ortasına atladı. Tam z3. 
manıydı. Demirin. demire çarpmasırıdan 
mütevellit gürültüyü duydu. 

Yerin ortasında. derin bir nefes aldı 
ve göz:lerini, hücuma geçecek münasir 
bri fırsat gözetler ~ibi duran dcm!r ca. 
navar<ı dikti. Onun oradan geleceğini bi
liyordu. 

Böylece, korkunç ve uzun dakikalaı 
geçti. 
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Birdenbire, ayaklarının altulc;Aa, dÖ§C· 
menin kımıldadığını ve gitgi:de artan 
bir hızla dönmeğe baflac.lığını hiısetti. 

Az kalsın müvazcneıini kaybediyordu. 
BüyUk bir gayret urfederek bir muci. 

ıe kabilinden, dü1mekten kurtuldu ve 
koşmağa ba1ladı ve o koştukça, döşeme 

de daha büyük bir süratle dönüyordu. 

Çünkü cehennemi döşemeyi §imdi biz. 
ıat kendisi çeviriyordu. 

Koşuyor ve mütemadiyen canavarı 

gözetliyordu. Gülle, dö1emenin ıyıce 

hız almasını bekliyor gibiydf. Ve niha. 

yet vakit gelmiş olacaktı ki, birdenbire 
çanağından çıkarak, ıağır edi~i b'.r gü. 

rültüyle yere düıtü ve gök gürültüsünü 

andıran bir sesle döıemenin ü.ıerinde 

dönmcğe başladı. 

O zaman, korkunç ve ccnennemi bir 
takip bqladı. Demirden canavar, adeta 
insani bir zekaya malikti. Yuvarlanı. 

yor, sıçrıyor ve tekrar mütlii~ bir gürül. 
tüyle yere iniyoiidu. Bazın bir kasırga 

gibi dönüyor, hazan da, yorgunluktan 

bitmiş gibi ağır ağır dolaşıyordu. Son

ra. Jan, tam onun duracağım veya yer. 

deki çanaklardan birisinin içinde kalaca. 

ğını ümit ettiği ııralarda, birdenbire 
yeniden ve daha büyük bir hızla faali
yete geçiyordu. 

}anın nefesi a.deta tıkanmış gibiydi. 
Soluyordu. Canavar birçok defalar, 
onun elbisesine sürünmüş veya bir ok 

gibi başı üzerinde geçmişti. Artık taham 
mülü kalmamıştı. Meşum sukutun yak. 
latuğını hissediyor ve ıon daltlk~larını 

yaşadığını anlıyordu. Buna rağmen, 

mütemadiyen koşuyordu. çünkü kafasın 
da lir tek dü~ünce vardı: 

- E~er durursam veya dı.işersem .. 
Bertiy mahvolacal.. I .. 
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Karkan güzel Peretin evine döndü. 
Fakat kapıyı yıkarcaaına vurduğu ıı.1· 
de kimse açmadı. Bunun üzerine en ya. 

kın evlerden biri&ine gidere.le bir merd~ 
ven getirdi ve duvarın üzerinden gcçtı. 

Bir karyolanın altına saklanmış ola!\ 
Martini buldu. Ka.dın, kapıya vuruldll'" 
ğunu duyunca, kendisini yakalamd" 

aeldiklerini zannetmiş ve oraya saklal'l• 
mıştı. Karkan, yabancı olmadığım 110 

;nerak etmemesi lazım geld!ğini, ona bir 

!ıayli güçlükle anlatab;}di. Fakat onun 

izahatından da bir netice elde edeıncf.1İ. 
·r 

Evi gözetlerken durduğ.ı yerdel1 bı 
•,aç defa gelip beçti. Grengayla Esıtal"" 
gası orada blacağır.ı ümit ediyordu. 

Nihayet ümitıiz bir tekilde şehre 
döndü ve arkadaş;:uile beraber sık sııC 
uğradıkları meyhaneye ve lokantaltt1 

dolaşmağa başladı. Fakat ı.>u araştırt1'18" 
lar da boşa gitti. , 

Ağlayacak kadar müteessir bir 11at*'" 

yette ve dütünceden kafası ağırlaştnl' 
bir halde, Budümond sokağındaki oda" 
sına geldi ve kendisini, ot minderin u:ı:e· 
rine attı. 

Ertesi günü, netice vermiyen ayrı• 
araştırmalar devam etti. Mösyö Jan lda• 

iki arkadaşı gibi, meydanda } oktu n~ 
yapacağını bilmiyordu. Akşam üzct'lt 

saat altıya doğru bitkin bir halde ?Jol'l
martr sokağında serseriyane dolaştıi' 
bir sırada, birdcnbi, t. Grengıy ve :gs1<at 

ga<1la burun burur.a ge~di. 

Çılgın bir sevinç, öpüşmeler, hara• 
. h•t· retli ve mesut göz yaşları ve 12:a 

lf Grengayla Eskargas nasıl yakalant1'1 

lana. öylece de, kendilerine hiçbir j:. 
hat verilmeden serbest bırakılrnıtlar 



SEFA LiN 

\1 

Çalf şmaktan 
mUtevelllt 

Dimağ 
ve 

Beden 
Yorgunluklannı 

Baş 
VE 

Diş 

Ağnlarını 
iişilmekten 
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derhal geçirir. 

Eczahaneler· 
den 1 lik ve 
12 lik amballlj
larmı arayınız. 

iltleı1i k u tut 
arda ve sene1crdenberi tecrilbe edilmiş en tesirli ilaçtır Ecznhanelerde bulunurı 

lsnılne dikkat : A L G O P A iNi 11 
•ıım111mllllıı~~•ı11111m~ı•ı•ı•m•ı••ııınıın...-ıllllillll~BD 

k~ llcıccı· 1 lı aı:: ıyc tnaL· 
&ten ıttnc §ub . • 

tnek Uıcr esıne bir elektrik fen memuru alınacaktır. Talipler 
c tnakine şubesi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

t•n· ıv8,9 (B) ( 4 7 49) 

ı '. )ap 37 curn ---~--------':> tlaca'" artcaj .. .. 
c ~t\ıp : 1ndan gcı gunu saat (15,30) !da Taksim stadyomunda itfaiye tö-

ittnirJiklerı· l'llck arzu edenlerin davetiyelerini almak üzere mıntaka 
t- ne rn" 

"~ lltnclik uracaat etmeleri ilan olunur. (B) ( 4 7 4 7) 
~ tında tnuha 

)~ "ctil~e,_t-lo. ~~~ kirası 48 lira olan Rumeli kavağında Rumeli kavağı 
~- "Ql\ı ıt li an 938 · k' '<ıllı lltnad tere r.ı k veya 939ve 940 senelerı mayıs sonuna kadar ı. 
~ \> ltıUdUrı'·~~ndan a~ı artırnıaya konulmuş ise de belli ihale gününde is.tek_ 

11111 c}'a tnc'-ugilndc D'~r.rna3/8/937 salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Le-
'llat "'tub· ı ıt.Orülebil' • k 'dırıa 1 c her b ır . .ı.stckliler 3 Jira 60 kuruşluk ilk teminat ma . 

r. (8.) a( er Yukartla yazılı günde saat ı 4de Daimi Encümende 
4748) 

~~}' 
~~~derede Seneı:k muhammen ilk t~minatı 
lıııır~b o. 1\ı k nuYiikd kirası 
:ıı}'İiltba, i.t~hve karşı:;e caddesinde 
O )., dtrc.ı nda 104 metre 

Ilı ·~o "C '.a 
lırab· lu ita liyükd ıo 0,75 
\. ha, lıvc '-- ere cadd . d 

~ ... 'ı.ıı. ilt"" ,..-11r§ csın e 
. ~1· ~ilM. '"" ısında 67 ''r "4l , nıetre 

il) tc ı· crnu o ~ il " • ı 1lll • ııencl'k ı 3 • ,98 
t}'~ ıuitilrrıc1c ~arihindc~ . ~uhammen kiralarile ilk teminatlan yazılı olan 
ıııı' ttıt,_ tıllde .. tere ar k ıtıbarcn 938 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayn 

lı ~tlıb tor :rı artı ıı~lı İle b Ulcbilir, İ r~ya konulmu~lardır. Şartnameleri Levazım 
dırlar. c~hcr 518 •teklıler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 

<:a.) ( .(937 perşcm-bc günü saat 14 de Daimi Encümende 
4416) 

Fevkalade 
tenzilat 

• <C~Şk6=Dtn 
mağazaıso 

coşit:lYI 
Beyoğlu iş Bankasının karşısında, 

Ticaret odasının müsaadesile ve bir 

ay müddetle. 

Büyük 
Tenzilatla 

Geç gelmiş ve gelecek seneye bı

rakılmasını istemediğimiz büyük mik
tarda yazlık ~eten, pamuklu, ipekli 

keten, son moda kumaşlar satılacak-
tır. 

Bu emsalsiz tenzilatı maruf 

Coşkun 
Manifatura mağazası temin eder. 
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Bat, dit, ağrdan, nezle, kırgınlık ve ÜfÜtmekten mütevellid bütün .ızb· 

rablarm baılamuı ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan. kalp ve 
lb>ölbırelkleıre <dlck6=!1 n madan 

... 1 E-n-seri tesir, en kat'i netice 1 
Tecrübe ediniz ! ------HER AKŞAM 

Küçük Çiftlik Parkında 
IVs D K .E M M E L S AZ 

Arap rakı; ve şarkıları, bayan LEYLA tarafımlan Ar.:erbaycan saz takımı 

ve oyunları ~ 

Saz heyeti : KEMANI HAYDAR, HAFIZ BURHAN, HAFIZ SAJ..'1, 
Banço HIRANT, Kanun ISMAIL, 
Bayanlar : BEHiCE, NEDiME, MONEVVER, LE.'1AN. 

Rakr Duble bira Meşrubat 

75 20 25 

• 
lstaobul CumhurlyetMllddelumumillğlnden: 

İstanbul ceza ve tevkif evleri hastaneleri için (2000) kilo Dibek Urfa pirinci 
He (500} kilo birinci Urfa yağı ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. Pirincin 
muhammen bedeli beher kilosu 21 kuruıjtan 420 lira olup muvakkat teminatı 
(31) lira (50) kuruştur. Urfa yağının muhammen bedeli beher kilosu 93 kurue. 
tan 465 lira olup muvakkat teminatı 34 lira 88 kuruştur. İstekliler şartnameyJ 
tatil günlerinden maada her gün adliye levazrm dairesinde görebilirler. a 
siltme Sirkeci Agıre.fendi sokak No. 113 lstanbul mUddei umu.nıiliği levaznn 
dairesinde yapılacaktır. Pirincin eksiltmesi 10-8-1937 Salı günü saat 14 de, YL 
ğın eksiltmeslnin de ayni günde saat 15 te yapılacağı ilan olunur. ( 4533) 

lstanbul Cumhuriyet Milddelumumtliğlodeo: 
1stanbul Adliye Dairesiyle Sulh mahkemeleri için mübayaa edilecek olan 175 

ton Marcn lave kömüril ve 75 ton kok kömürU ile 15 adet 4 numara. yangm 
söndürme aleti ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. Maren • lave kömürünün 
muhammen bedeli lbeher tonu 14 liradan 2450 lira olup muvakkat temin~ı 183 
Ura 75 kuruştur. Kok kömürünün muha mmcn bedeli !beher tonu 19 liradan 1425 / 
lira olup muvakkat teminatı 106 lira 88 kuruştur. Yangın söndürme aletlerinin 
muhammen bedeli beheri 26 liradan 390 lira olup muvakkat teminatı 29 lira 25 
kuruştur. İstekliler şartnameyi tatil gühlerinden maada her gün Sirkecide Aeır 
efendi sokak 13 numarada. İstanbul adliye levazım dairesinde görebilirler. Ma.
rcn lave maden kömürünün eksiltmesi 16.8-937 pazartesi günü saat 14 de ve 
kok kömürünün eksiltmesi ayni günde saat 15 de ve yangın söndürme aletleri. 
nin eksiltmesi yine ayni günde saat 16 da adliye Levazım dairesinde yapılacafı 
ilan olunur. ( 4652) 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üze

re müsabaka imtihanı açılmıştrr. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 

aşağı 30 dan yukan olmamak şarttır. 
(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirler5e de 18 yaşından evvel memur-

luk sınıfına geçemezler). 
Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunlan için bir 

sene deva~ edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 30, orta 
ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlanna 80, yüksek mek 
tep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesiyle müte

nasip surette ücret verilir. 
iyi derecede yabancı idili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az olma· 

mak üzere yüksek tutulur. 
Staj devreıini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirmi li· 

radan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla tekaüde tabi daimt • 

kadroya alınırlar. 
Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Ayldın, Balıkesir• 

Bursa, Çanakkale, Diyarıbekir, Denizli, Edirne, Edremit, Erzurum, Erzincan, 
Eskişehir, G. aymtap. İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, K~ 
~ahya, Gireson, Malatya, Maraş, Samsunl)rdu, Ugak, ödemiş. Sıvas, Tokat. Trab
r.on, Van, Yozgat, şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için l t 
ve 20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunlan için 23 ve 24 ~ğustosta saat do 

kuzda başlanacaktır. 
(Ankara ve btanbuldaki imtihanlara 0 rta mektep mezunları alınnuyacaktır.) 

Müsabakaya iirec;eklerden ne gibi vtNkalar arandığı ve nelerden imtihan yapı
lacağr yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnamelerde iÖ· 
rülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya i~tirak edebik::ekleri mahaldeki banka şubesi müdür 
lüğüne ' 'e Ankarada bankanm personel i·~lcri müdürlüfüne 18/ 8/1937 tarihine 
kadar müracaat etmeleri lazımdır, ,(4673l 
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Bu cumartesi günü dahi 71 numa
ralı vapur mutad tenezzüli seferi
ni. yapmak için saat on dört on beş 
te köprüden kalkacaktır. 

, 

Vapurda Sarıyere kadar iki saatlik 
seyir esnasında memleketimize ·yeni 
gelen sekiz artistten mürekkep 

1 ·y 
/DA RESiNDE 

TOGANY 
DEZSK 

Vtacar.orkestra takımı en latif ve en. 
klasik parçaları çalacak ve sonra va 
purdakioparlör tertibatı en seçil~iş 
havalarla sayın yolcularımızın huzur 
ve sefasını ·.temin edecektir. 

Büfe meşhur lokantacı Pan
deli tarafından deruhte edil-

• I 

mektedir. • 
' · D1.1ktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün mürekkepli ka-

lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akrnasınd'Cln, kurumasından, 
ucun bo.zulmasmdan kurtaran ye

gane dolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyarun bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar
mıştır. 

- •. , . _ ucu aş!nmaz, bol mü 

rckkcp alır kuvvetli oosılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık Dırakı)clığı 
halde her ne şekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T f K U en sağlam ve kulla. 

nrşlı mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve K11 mızı 
renkleıde de bulunur. 

Her yerde arayınız. Deposu: Havuzlu han No. 1 İstanbul 
Ta§raya posta ile gönderilir. 
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Ulviye Ers n·c ı ki_ş Yurdu ... 
~,? ~~ metot ve k?lay usulleriyle biçki, dikit 1 O ayda mükemmel l 
ogretilır. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me· 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir kayıt muame· 
leai bqlamııtır. Adres: Tepebafı: Bay Murat Ap. No. 2 , 

HABER - ~ICsam "°sfast 

bu sene Galatasaray Yerli Mal

lar Sergisinde yalnız mamulle· 

rini teşhir etme.ktedir. 

Harikulade evsafda olan bu 

malları Sergi devam _ ettiki 

müddetce 

TEftZiLATLL\ 

HALLAR 
BUL 

• ~~~ Her ak,am Harbiyede B E L V D a!aturka kısmında 4 
1 Mosoır IFDDm VoDc:flozo ve MeşlhHuıır ~akkases1 
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Ayrıca: Solist Baya~ 
MU AL L 

Zeybek ve Anadoh.ıı ıreviJılerı ve mem De1<et:lt' 
en y~lksek ınfiHuısDk.ô sanaıtlkaıroaıırondatl 

mlYlteşekkftO taınoınımnş saz ıneyetn 

• 
SEZEN 
TE.RZiHANESi 
Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

''" KUçUk çocukları eğlend~rme§e "• ,. 
'arını ko ·ayca öğretmeğe mahsus -·~ 

A. K i F i D e; =-' 
ISTANBUL J 

1' Beyoğlu, istiklal caddesi Kallavi ( eski Oll 
sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiııifı' 

En cazip modeller, mevsimlik metin Alameti 
ve şık kumaşlar. farika 

latanbul Yeni Pwtahane kar~ındo 


