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Nafia Vekili lsveç'te 
fabrikaları geziyor 

Çinde patlayan toplar 
atıldı ? ! Berlinden • 

ını 

'Japonya Almanyanın tuza
ğına düşmüş! Sovyetleri 
harbe sürüklemek istiyor 

ını ger-

.. us 
~ . 

f:eci bir cinayet 
lbrah . 

ım adlı bir san-
il ~~~cı. ark~daşını 
n'udurijp d~n~Z..!! atlı 

•'- n gece Satnal "· :.... ~ bir , . . 1ya<Wa <len.iz kenann· 
4ttn11- clınayct ış)enmiştir. Saa~ 14 su-

ua brılb · • .. 
~li ., un adlı biri sand~J Ke-
~a k GcJ ekmek _Y.iycliml" ef)..f~Mus
ttltli aptanın kömUr kayığı2a .f; davet 
ler.ı·§· licr ikisi de bu ka·,,'ı~gitmiş-
~~ ~ 

Bir rn"d ,,. .. -
ttıa§lı u_ det sonra İfüahiır.in sandalı 
lllU. telaşlı kıyıya bıraktığı görül

:r \re g·· le ~ . orenlerin "Yahu Een Kemal-
c.•ttın h . ' _ • anı Kemal?'' demelerine; 

i\'ttip kayıkta şimdi gelir 1 cevabını 
Ge ea:vuırnuıtur, 

Jtıalin Cc :Yarısından iki saat sonra Ke
~Jttr cesedi deniz.den ölü olarak çık
ltrında 'Ve İbrahimin her nedense ara
•itr bi Çik~ bir kav.ga üzerine b~ına 
tUp d r ceaım vurarak Kemali öldü· 

Clliıc 
lbraıı· attığı anlaşılmıştıı 

qlıtnrn/rn gece Fatih merkezince ya-
"' ~ Itır. 

., ~ -~----.. "''• ·~ ~.!_ca: 
• 

Veoı çı1'an 
aell. Olozayi k ler 

~İt e:k;ba.:~ı bir 8Cıtıat vücuda gctir
~ıı l ata bır imparatorluğun •medf e1ıi 

§f Cd.ile~·bulda., her gün bir hazine 
Nctek· •lcceği muha1•1;.aktır. 

ını li . ' "e. &<ın arıyc, Fethiye, Ay'J.sof y'J. 
kıy~7~ • Zeyrek omnileritulc türlü 

tır. ı altın nwzaiklcr çık-,nış -

~"1ld.a 
<i<ıki kiı· ıı bir kaç gihı önce de, Vefa • 
~, -'e oa .. 

ı ~ »ııındc bir vataıula§:mı • 
il<iıı Cdild~Yntctli nwzaU:ler bıtlduğıı 
~ Oo.,1~·· Daha da bulıu:cbilcccğ:n • 

lJi:: •• 
ç·· .. , bıı le . 
~>ılcü. ~'ı. 01ıflcrc çok sev:niyoruz. 

ıı ~ ır tar'h ve sanat lxıktmın -

111;:1ldırıc1 ::;uuız:şiyor, daha aüika u
ifi chentnıh fı<'kıl aZ1yoJ" .. Anoak Ckı
eı 0kı>ı nı:ct~ t• pek nazi!; bir iht :s~ 
~ 'rtı..ek ki~ '"1tk Ufmağ~ ne kadar ilina 

11 
1ı 9t'k.ır~ nı YCldiğini de a ıa hatır -

c eleı-i o.'r'fı.aı tartu:.ıı~.~- Asırl.amı baki • 
~n.ı ~: Yonıiüü ince bir sanat 
te~. 9~"1n.e7c.n.a r:k:lı·mak, o eseri va • 

:tl!ltr, 1:cuıar güç bi1 i.s ols:ı ge 

fevazımı 
var 

.... . .., 
1 

Sovyefler birliği harbe karışırsa Avrupada zayıf 
düşecek, karışmazsa Japonlar Şimal Çinini alarak 

Rusgaga karşı bir üs elde edecek!er 

Nafıa ııcl..-ilimiz B. Ali Çetin Kaya 

1stokholm 18 (A. A.) - İsveç a
jansı bildiriyor: 

Türkiye Nafia Vekili B. Ali Çetin 
Kaya'nın İave~e gelişi münasebetile, 
bütün büyı:ik İs\·e~ gazeteleri uzun 
makaleler neşrederek bu ziyaretin e
hemmiyetini tebarüz ettirmekte ve bu 
ziyaretin Türkiye ile İsveç arasında 
bilhassa ticaret ve endüstri sahaların
da, gittikçe faz1a"a§makta :>lan müna-

(Sonu Sa. 10 SU. 4) 

Paris 18 (A. A.) - Eski Hindiçini 
valisi B. Alexan<lre Varenne, Paris 
Soir gazetesinde intişar etmiş olan u
;un bir etüdün de Çin - Japon ihtiliifruw 
menşelerini izah etmekte ve bu itilafın 
beynelmilel cephesini tebarüz ettirerek 
şöyle demektedir: 

Japonya nekadar aküni iddia ederae 
ehin, tamamile Almanyanm tuzağına 
dü,mü,tür. Yeni ittifakı müselles de 

BugUnkll sayımız 

12 
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Kendine ayı süsü 
veren adam 

Yepyeni bir muvzuda yerli bir 
memleket hikayesi 

.....,. __ _....._._... __ YAZAN -------.. 

TUrk edebiyatının yanı battan kurulu
,unda, yazdığı bUtUn mevzulara realist 

b"r hüviyet ile temas etmlf olan 

Sadri Ertem ----' 
Bugün 6 ıncı sayıf amızda okuyun 

Ya ölü, Ya diri 
Romanımızda yapılan 

yanlışı bulanlar 
Müsabakamızın müddeti di.in akşam bitmiş olmakla beraber oku

yucularımızdan gelen mektupların arkası henüz alınmadığı ve uzak vi
layetlerdeki bir çok okuyucularımız da mektuplarının postada bulun • 
duğunn telgrafla haber verdik leri için, miisabakamJZin nihayetini 2 1 
temmuz ~arşanba giinii akşamım\ kadar uza tmağa mecbur olduk. Bu 
suretle. miis::ıbakaını7.a iştirak ederek bize kupon göndermiş olan oku· 
ym.nlanmız, matbuatımızda eşine az tesadiif edilir bir alaka tevlit et· 
mi~ olan rornanımızın her halde diğer okuyucularımız tarafından da 
ayni dikkat ve alaka ile karşılanmış olmasını yerinde bulur ve bu yüzden 
hediyelerinin bir kaç giin gecikmesini mazur görürler . 

24 Temmuz 
Cumartesi günü 

Müsaqakamıza iştira k ederek h e diye 
kazanan okuyucu l at1mız ı n t am 

listesini . neşredeceğiz 
.dlıııııııuıııu~ll'lllıM111..., • ._11011nıın1111111111ıınıııuıuıllllıııı111uıw1111111M11lllı.... 

Japonya ya dü~n ro1, Avrupa ıiyaae
tindeki ihtilaflann umumi b ir harp fır· 
aatını verebileceği bir ıaatte Rus ordu
lannm bir k11ını Uuk ıarkta tutma, 
meırul etmektir. 

B. Varenne, Sovyct • Maııçurya hu 
dudunda son zamanlarda vukua gelen 
hAdiseleri hatırlattıkktan sonra şöyle 
devam ediyor: 

Bu tarafta vurulmuı olan darbe bo· 
,§• ritmiı olduğundan Japonya, Çinin 
yakasına yapıımıya uğraııyor. Şayet 

Sevyetler birliği arbede meydanına • · 
blacak olursa Avrupa da uifa düte· 
cektir. Müdahaleden .imtina ettiği tak• 
tirde ise Japonya bütün §İmali Çini 
fethedecek ve umumi bir harpte Ruı-

'(Sonu: Sa. 6 .C:ii. 1) 

Mülayim Amerikan 
boğasını · yendi 

Kemeıi Haber gazetesinin sahibi bay Rasim 
lis Mülayimin beline takdı. 

Zibisko Mülayim ile Tekir 
dağhyı güreştirecek, hangisi 
kazanırsa onu Amerikaya 

götürecek 

\ '"" .. ,,. .. ... ... 
•• • 11"' 

" TIABSR,, gazctc~-i sahibi B. Rasim Us Mülyimc kemeri tak"'lyor 

Amerikan boğası ile Mülayim pehli
van dün boğanın kemeri için güreşti
ler. Stadyom tribunları hıncahınç de
necek derecede kalabalıktı. BJyük gü
reşten evvel iki küçük pehlivan karşı
laştı. Bunlar Bursalı Hasan He Cemal· 
di. On brrer yaşında olan bu pehlivan· 
ların güreşi hayli sert ba)adı ve Ha
san üç dakikada Cemalin ı;ırtını yere 
getirdi. 

SÜLEYMAN • IDRIS 

Bunlardan sonra 937 senesi Türkiye 
küçük orta şampiyonu Süleyman ile 
Osküpi:i İdris karşılaştılar. Süleym:ın 

sekiz dakikada İdrisi tuşla ~endi. 

Ali Ahmet • Sındırğılı lbra~İm 

937 büyük orta şampiyonu Ali Ah
metle Sındırğılı İbrahim karşılaştı. Es
ki.den amatör bir güreşçi olan Sındırğı
lı İbrahim büyük orta şampiyonu AH 
Ahmedi salto ile on dört dakikada 
yçndi. 

(Sonu~ Sa,. 8 Sü. 4) MiüaY,inıin kı;:ı gali{} QaQ.q.nmn ~ 
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aşllamaya dair 

Bizim Haçiği de 
aşılamışlar! 

lngilterede ~den' e 
karşı tarizler 

Yazan: 

Londra, (Husu
si) - Cebelütta
rık civarında Al-

kap temi§ oldu. Birçok kimselerin 
kafasında gizli bir takım miizake
relerle meşgul olduğu, yahut teh-

•• 
likeli bir takım teşebbüslere gı 
tiği zannı hasıl olmu§tur.,, 

Diyorlar. 
manlar tarafın-------------------------~ ........ -----------.--+------'--------

- Neye aşılamışlar? 
Diyeceksiniz. Ne kadar zah · 

metse Cedikpaşaya kadar gidin C!e 
onu Balıkçı Haçiğin kendisinden 
sorun 1 Dün akşam ben sordum : 

- Haçik be 1 dedim, seni neye 
asıladılar? 

. Beni yan yan süzi.ip surat ede· 
rek: 

-- Git işine :oer•de, dedi. işin mi 
yok senin? 

-- Ayol ne kızıyorsun, salt se· 
nı aşılamadılar ya, görmüyor mu· 
sun, biitün alemi aşılıyorlar. 

Bu sefer biraz yumuşıyarak 
karşılık verdi: 

- lyi ya işte bütün elalemlen 
birlikte bizi de aşıladılar. 

- Aşıladıklannı anladık, fakat 
neye aşıladılar, şeftaliye mi, kaysı· 
yn mı, vişneye mi, çakal eriğine mi, 
jncire mi, kızılcığa mı, ayvaya mı, 
kestaneye mi yoksa ... 

- He, he, söyle, dilinin altın
da bir iki şey daha kaldı, onları da 
say, dök bakayım? • 

Tam bu aralık gülerek yanımıza 
sokulan oradaki gazinonun yaşlı 
tezgahtarı barba, benim bu sorgu · 
lanmı tamamladı : 

Yoksa armuda mı? 
Haçik hemen köpürdü: 
- Armuda seni aşlamışlar, seni! 
- Şey yanlı§ söyledim, hıyara 

olacak! 
- Hıyara ela senin babanı aşı • 

lamışlar ağnadın mı? 
Şimdi de garson Veli atıldı: 
- Bay Haçiği asma kabağına 

Lc:·ı~waı 'llvıa tutmamış ı 
- Şçn\!ı gibi cins oğlu cins ol· 

:-:ıY.ı:lrm tutar idi ve lakin .. 
<;.:arşıdan bir başkası lafa karıştı: 
- Bay Haçik be, sana dal aşı

sı mı yaptılar, yoksa yaprak aşısı 
m:? 

Kim dedi beni sana, kavak ağa. 
cı! diye? 

- Vay sen kavak değil misin? 
(uzun boyundan kinaye olarak) 

- Ben kavak isem, sen de ha • 
Jis meşe oğ]u meşesin ya J 

Tekrar ben sordum: 
- Bay Haçik, ne olur ne ol • 

maz, sen şu ta:blandaki balıkları da 
aşılatsana ! 

Cülümsiyerek: 
- Onları mevlam aşlamıştır aşı· 

lıyacağı kadar 
Eli le yukarısını göstererek: 
- Gök yüzünün tepesinde aşlı· 

yacak değil ya, elbette denizin dip 
tarafında a§laını§tır. 

Kanuncu Asım: 
- Haçik, ikinci aşıda11 sonra 

sana atq bastı mı? 
- Basmaz olur hiç~ Sandım ki 

vücudüm alef alcf yanıyor! 
- iyi ama Beyazıt kulesi niçin 

;taret çekmem itti~ 
- Elinin körü için çekmişti. 

Çattık yine bu akşamılan 1 Şunun 
§urasında balık mı aatacağız, yok· 
sam lala paşa eğlendireceğiz? 
Elleri arkasında kırıtarak, çarşı 
dan doğru yaklaşan ceketsiz, kı -
ranta birisi: 

- Pavuryayı haşlamışlar ! 
Tezgahtar barba : 
- Bay Haçiği haşlamıtlar 1 
Bakkal Hampar Haçiğin balık 

tablaama bir tane taze fındık ata· 
rak: 

•· · Tablasını taşlamışlar I. 
Haçik fena halde hiddetle: 
- Silailenizden başlamışlar 1 
Kasap Bay Mehmet şakadan ö -

tekilere çıkıtır. 
- Dokunmayın benim Haçi • 

ğime yahu, çar§ımızın b!r tanecik 
Bay Ha çiği var 1 

Veli: 
- iyi ama zavallıyı aılamıt • 

larl 
Patik°çi Maksut: 

- f yi ya işte, bizim kırk yıllık 
aşısız Haçik şimdi halis aşlama ol· 
dul 

Bu sefer hep birden şu curcuna· 
yı tutturdular: 

"Aşfamıdrr aşlama" 
"Bahçeleri taşlama!" 

Cürcüne biter bitmez demin · 
denber.i zaten kafası şişen Haçik 
önündeki ateş balıklarını unuttu, 
kendisini bir akşam önce sattığı 
şeftalilerin ki.ifesi on\inde sanarak 
hafiften feryadı bastı: 
· - Haniya aşlcımadır bunlar, aş· 
lamadır Bursanın ! 

Şimdi herkes kahkahayı koparır
ken aklı başına gelen zavallı, 
etrafındakilere döndü: 

- Ne gülüyorsunuz dedi, sizin 
gibi bir alay yabaninin içinde bir 
tabla da aşlama balık bulunmuş çok 
mu? 

Osmaun Cemal Kaygılı 

Dünyada en çok lia
sı/an resi 11 

Dlinyanın en çok basılar, resimle -
rinden biri, işte yukarda gördüğünüz 
resimdir. Bu resim, sabık İngiltere 

dan yerle§tiri!miş 
(16) pusluk Krup 
topları vardır. Bu 
toplar doğrudan 
doğruya Cebe!üt • 
tarığı, Cebeli.ata -
rık boğazm1 \:: 
Fas sahillerini teh 
didi altında bu -
lunduruyor. Bu, 
lngilizlerin ma -
nasını pek kolay 

anhyabilecc~deri bir haherdit. Bu 
hadise Avnm Kamarasında da 
mevzuu bahsolmu§ ve İngiliz Ha
riciye Nazırı Eden Cebelüttarık 
civarındaki Alman toplarının mev 
ct1diyetinden haberdar olduğunu 
sövlemistir. 

Zavallı Eden! O, hariciye nazır
lığı aandalyasında gayet mühim 
bir vazifenin ifası ile meşgul olur
ken, siyasi muhafillerinden bir 
grup, sayıları nisbeten az obıak
la beraber, çok heyecanlı ve faal 
bir grup Avam Kamarasının ku
lislerinde dolafıyor ve yüksek ses
le bağırıyorlar: 

- Biz böyle seyyah bir harici
ye nazırı istemeyiz!,, 

Diyorlar. 
İngilterenin bu genç hariciye 

nazırı ne yapmı§tır? Muhalifleri
nin ona karfı yaptıkları belli bat· 
h tariz §Udur: 

-- Eden bir iki günlük tatili es
nasında (Deauville) e yakın bir 
yerde bir yat içerisinde birkaç sa
atlik istirahat vakti geçirdi. Bu su
retle tamir edileme zbir hata irti-

Kralı Sekiz.inci Edvardın veliaht iken 
1919 senesinde alınmış bir fotoğrafı

dır. 

Önüne konulan bir defte:ri imza e -
derken, ahaliden biri "Dikkat et! bir 
taahhüt imzalıyorsun!,, diye haykır -
mış bunun üzerine Prens Dö Gal gül. 
müştü. Ve o zamandanberl bu resim, 
çikolota, sigara kutularına, kartpos -
tallara. takvimlere yüz binlerce dcf a 
basılmıı:; ve fotoğrafı çeken hayli pa
ra l>azanmıstır. 

Günlerin peşinden: 

Sanat anlayışı 
Evkaf idaresi son zamanlarda tarihi kıymeti haiz binalar arasında 

lsta:ıbul tarafındaki Atik Ali Paşa camiini de tamir ediyor. Ali Paşa 
ikinci Beyazıdın veziri idi. C,,ami Amerika keşfolunmazdan evvel yapı]. 
mış olduğu için gerçekten tarihi kıymeti büyüktür. Minaresi giizeldir. 

Renkli pencereleri Şark san'atının nümunc eserlerindendir. Camiin 
hatircsinde yine güzel san'at eseri olan taşlar vardır. Cami tamir edilir· 
ken bu taşlar da meydana çıkarılıyor. Yıkık, harap vaziyetten kurları· 
lıyor. Bütiin bu faaliyetleri takdir etmek tabiidir. 

Ancak camiin minber ve mihrabındaki beyaz mermerlerin kor· 
nişleri yeşile boyanmış. Acaba bundan makrnt nedir? Bu anlaşılamıyor. 
Atik Ali Paşa camii gibi müstesna san'at abidesinin en güzel köşesini 
tC"şkil eden beyaz mermerler hiç yc_§jl renge boyamr mı? 

Hasan Kumçayı 

. ...... . .t----

- Bak §Uracla bo§ bir yer 11ar! •• 

Gün ün Alli.slerl 
Fasuıya Qibi n met:en 

sayı:an bir nebat 
Amerikan sanayii, malı ucuza getirip 

dış memlekette ucuz ucuz sürmek si
yasetini takip ctmiye baılamıştır. Bu· 
nun için, mallarda kullanılan ilk mad
delerin daima en ucuzu aranmakta· 
dır. 

Mesela, eskiden yalnız Japonyada 
ekilip biçilen "Soya" isminıleki nebat 
şim<li Amerikada tarlaları kaplamakta
dır. 

"Soya" ekildikten Gç ay sonra mah
sul veren bir nebattır. kaşe olarak da 
kullanılır ve bilhassa şeker hastahğt 

olanlara yedirilir. Sanayide yağından 

ve kemik haline getirilerek aldığı şe
kiLden istifade edilir. Mesela, Ford 
kumpanyası otomobillerinde kemiğe 
benziyen d<alın tokmaklarını, pencere 
kenarlarını bundan yapmaktadır. Oto· 
mobil boyalarının terkibinde de ''So
ya" bulunur. • 

Klld yapllacak yeni bir 
madde bulundu 

Amerikada kağıdı pamuktan başka 

her §eyden yapmak çarelerini aradı
lar ve nihayet buldular: 

Cenubi Amerika.da yetişen bir nevi 
camın lifleri kağ1t yapmıya yaramak-,.. 
tadır. Bu çam oralarda okadar çoktur 
ki, Amerikada kağıt sanayiinin yakın· 
da birdenbire dehşetli surette inkişaf 
edeceği ve Amerikanın artık hariçten 
kağıt almadıktan başka, Jc~ndisinin ih
raç edeceği di.iı;ünülü}"Or. 

Mısırdan benzin 
Amerika petrol ve benzini olmıyan 

bir yer değil. Fakat, yine masrafı kıs
mak için, başka şeyleri benzin yerine 
kullanmak çarelerini arıyor. 

Kanusas'daki bir fabrika Mısırdan 

otomobillerde ya.kılacak benzin çıkar· 
maktadır. Fabrikada, bu iş için yalnız 
35 işçi çalışmaktadır. Fakat, fabrika
ya mısır yetiştirmek için çalışan işçi 

2000 kişidir. Bu da, nekadar çok mı
sırdan nekadar az benzin çıktığını gös
termeğe kafidir. 

Pamuktan yol yapıyorlar 
, Amerikada asfalt yollar da artı.k as· 
ri sayılnuyor ve yolları pamuk döşü
yorlar: 

Şüphesiz yollara pamuk döşenir a· 
ma bir yatak halini alıruyor. Çünkü 
pamuklar hususi kimyevi ilaçlarla 
katı ve elastiki bir ,şekle konulmakta
dır. Bundan sonra yola döşenen bu 
madde, hiç bir harici tesirle bozulmaz 
hale geliyor. 

Bu yolun ilk• tecrübeıti yapılmr;tır. 
Şimdiye kadar döşenen kısımda yap7:.: 
lan hesaba göre, 1 mile ( 1,6 kilomet
reye) 9 milyon balya ramuk gitmek
tedir. Bu hesaba göre, Amerikadaki 
'bütün yolları pamuk döşr.mck için, 
Amerikada bir senede cıkan bütiin pa
mukları harcamak lazımdır. 

lngllterede mebus 
fahs:sall 

İngiliz parlamentosunun son top -
lantılanndan birinde, Baş~akan Bay 
Ncville Chamberlain, mebus tahs '.satı 

nın 400 İngiliz lirasından 600 İngiliz 
lirasına çıkarılmasını teklif etmiştir. 

Ba. bakanın bu tezy:di haklı göster -
mck için ileri sUrau:;u s~bcblcr. kısaca, 
şunlardır: 

- Parlamento azasından esasen zen 
gin olmıyanlar, mebus değilken birik -
tirebilmiı; oldukları paraları mebus ol
duktan sonra başka b'r işte çalı13ma -
dıklnrmdan harcamakta, tasarrufa 
mecbur kalarak çocuklarının tahsil ve 
hatta ailelerinin iaşe m~ raflarını kıs 
makladırlar. 

Şu kadar ki bu tahsisat aylık değil, 
yıllktır. 

Kahve çekirdeği kadar 
kitap 

l{ahvc çekirdeği kadar bir kil& 
J>aris kitap sergisinde teşhir edilme~ 
te ve dünyanın en küçük ldlabı ol 
ilan edilmektedir. 

Bu kitabın içinde Romanın J{aııtı11. 
esasisi yazılıdır. Ve kraı Karolun b 
rcsnıi vardır. 

En çok harp etmek rekG
ru ispanyada 

Bir Amerikan üniversitesinin içti 
rnaiyat profesorü son 2500 yıl için 

ki harp ve is.}!anlar hakkmda. çok 
tcresan bir eser neşretmiştir. AliJJl 

902 harp ve 1816 isyan üzerindeki i.S 
tatistiklerine göre harplerle en Ç 

karşılaşan memleket lspanyadır. oıı 
don sonra ,sıra ile, İngiltere, Ji"r:ı 

Rusya, İtalya ve Almanya gelmekte 
dir . 

Profesör, yirminci asrın ilk yir 
beş yılını insanlık tarihinin en kap 

deYI'l olarak tavsif etmekte ve on Uç 
cü .asırda, bugünkUndcn 6500 defa 

ha ziyade sulh içinde yaşamak ibtilll 
olduğu neticesine varmaktadır. 

Amerikan içtimaiyalçısına göre, 1< 

tür ve ilmi inkiaaf devirlerinde hart 
!aaliycti de çoğalmaktadır. 

lskelede bir l<ıazd 
i 

Vapurdan iskele veren 
memur denize dUfdU, 

yaralandı. 

Dün akşam Al.iay vapurl:ırından bİ• 
rinde bir kaza olmuştur. 

8,15 de Büyüadadan kalkan "Göt· 
tepe" vapuru saat 9.1 O da Modaya 
geldiği zaman güverteden iskele ve· 
ren Halit, müvazenesini itaybederck 
iskele tahtası ile beraber denize yLJ• 
varlanmıştır. Güverte.den düşen iske• 
le de, aşağıda vapurdan çıkmak ~zere 
bulunan yolculardan trikotajcı Lüt· 
finin iizerine gelmiştir. L(ıtfi hafifçe 
yaralanmış, denizden kurtarılan ı-ıa· 

lid'in de s~ğ kolunun k·rık o!<lu ğu gö· 
rülmüştür. Yaralı, Haydarpaşa Nuını' 

ne hastar.esine kaldırılm:r:tır. 

Kadınlar için 

llcya;: çi-Oek1.crden yap-ılmış güzel lli' 
ev ve sokak cllMesi. Vzerindcld ce".J 
evde çıkabilir. Altında entari lcıs<I /;, 
Zıt ve dekolte lı."(l.lmc.1 .. "iadır. 
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Kadınlarda kısırlık 
neden ileri gelir ? 

Dw 
ogumlarda 

ŞEHiR HABERLERi 
iş kanunu ay ve yıldızların rolü 3eyoğlu teleforı 

Jarı bozuk mu? Yazan : Ma L. Sonda~ 
le [ Me,hur tabiat allml ve heyet,ınas ) 
adın ha 

3elelerı"nd Yatının en büyük me-
d. en b' · · ır. Çok ırı.sı çocuk meselesi-
Bu, tabii ~?Cuklu kadınlar vardır. 

ekono-· •Ya.kat ve kuvvetlerine 
••ıl Ve V • ' 

atfedilir B azıyetlerindeki refaha 
birçok k. d unların zıddı olarak 
olabilrn ak ınlar da çocuğa malik 

e rn ı ·· }Çeıa k ev <ıtnde değillerdir. 
lar1 içind:ı~ .. ıstırapları, göz yat· 
le, bu çoc k~nyaya çocuk getirip 
ltll'iicade) ~ ara bir yuva, hayat 
'bir erkek1?~e hami ve arkadat 
•tadet' gıbı en ufak bir insanlrk 
1.. 1 ver ~dınlar d emeyen evlenmemiş 

[)... a vardır. 
ıger b. 

çOcuk d .... ır takım kadınlara da 
ler Det· ogurmak hesapsız saadet-

e ırecek 'k tulbd ] 1 en bundan mah-
\'e an:.) k\!ii~ayet iki histen, aşk 
)en kad 

1 
•ıaınden kaçmak isti

hepaj d •n ar da vardır. Bunların 
iu dofue çok ~~zu ettikleri çocu-
1lıl4ait b~k ıçın kendilerince en 
lliirler. ır Zamanı bulmayı dütü-

N· 
..... •tanlıların k . ""' 'b·1 • ın ço genç ve claı-
ı..: &#•r ıt aah. b. . 
'lltınak 1 ı olmadığı için aile 
t.lı&kten ke ~ocuk meydana getir
~lc ka.d ~r arak evlen~iye11 pek 
hi haJJ ın ar da bulunur. Bu gi-

er n t' 'ra.aınd e ıceaj olarak sevdalılar 
~ \'e ~ Pek çok defalar soğuk -
tılekted· &\'galara da tesadüf edil -
Sac\lğu ır. Bazan da kadının ilk 
için t dnb~n doğmasını geciktirmek 
1 e ırl 1 '~ı b)\i er a rnadığından do -
~tt.ft.nna~lar çıkarılır ki, diğer 
"1eyda bırç?k evliler de çocuk 
~larak1t!etıremediklerini sebep 
~drrlar F fanınalara başvurmak-
İlcle y · akat bu kadar serbest
tlı~el aıadığım1z bir devirde bu 
to,.lcu eye mukabele edememek çok 
~ ~' tıçhır. Cu·· k ·· f b '1.1ıu d • - n u ur u mese-
Sok köt~.l~knlınsaniyetin ba~ına bi· 

k. u u er 1 kt d' ''lesela b. ge me e ır. 
llt o kad ır Jozephine NapolvC"' 
"elia.ht ar arzu etti~i bir e,.ke' 
~ hidı'velrebilseydi .'kiTTıhilir Frar 

se e · l!a1u h rı ne Jekil alacaktı. 
ll~tice inr u bahsettiğimizden ik' 

1 __ s~m'la~ edilmektedir: 

kebeJik ... adınların bir kısmı içi· 
~ _ D'll-k sade bir meseledir. d .,. 

' kıaır ;fler bir kısım kadınla· 
'llıeHy 0 up Çocuk doğurmalar 
ta.tbik1~ ve~a sair fenni usullerir 
J~p ınutevakkıftır. 

le,._ on\'alı D k O • ·~e Ya- .. o_ tor nkıno, tene-
~tıd:~~gı tecrübelerden sonra 

tcj ner l ıtr:~selelerde tatmin e-
tetr ". •celer ı d · · ., .. 

1 
1iı kit e e etmı~tır. Neş-

ı,'· erek ka.~P butün liıanlara çev
t 1" teha)"Lınlar tarafından büyük 
er..:11• ... U"'t~ oku kt l. d· 'l ~ı rn . nma a ve ~os-

4'"· l>okt etod tatbik edilmekte
. ' 6 D"' ()r, kadının yalnız ayın 
ldd• •Unij h~ ~brı.:k_de ~ebe kalabileceğini 
d 
~lct tedır. 

fllJ Ot Q k' • 
f \r a" l n ıno nun ketfi ka -•tt em· , h lt1lla11 k ınde bir memnt1niyet 
l lar1 \' ~narnuştır. Bunda da 

ı f;' ak ar ır. 
~:.n at, ın 1 
d · .. Un fekl·aa esef doktorun bir 
d 1 ~~1' })Üt" •ndE gösterdiği m~tot, 
?'rı~~tldir. uB kanunlar gibi kat'i 
d \'eya d U.. nıetod çocuk doğur
~ 1 rıl~r tar :ıurmamak istiyen ka
l':l hır Çokİ •ndan tatbik edilmİ§ 
~ .. tlır. arın\ İnkisar hayale uğ-

,ie 
~elti r laraf ta. 
~· ll&ı F'ra n Alman aliıııi he-
Q ~Yet bak ne Klan, bu cmeseJe-f,k no lttet:•ndan tetkik ederd: 

1l'eti •eh unun ademi muvaf
i J\Jan'1 eplcrini göıtermittir 
r ile 11 çıka d .. . • 

ltı !tettiai k· r ıgı netıcelere da-
eri A ıta;ba "Ki ' K 1 tı.... ~ "'~r . an ın n-

-'1! rıe 1
' ••mi ·ı · . ,,...., d J'et•f.... verı mııtır. I· ran-

ltı 'L_ :r ·-11 D 
~z. ·~"I . assone h\l'af ın-
~e .. J edıle b . •1
1 
h llJ>on d k n u letkıklerde 
ltta haıı ~ !orunun nazariye

•hanalar ile kadımnl 

1 ele/on honuş111ala
ı 111da halkı zarara 
suhan bir yanlışlık 

aylık devresine tevafuk etmezse 
hiç bir kıymeti olmıyacağı göste· 
rilmektedir. Kamer bilhassa ka
dın yıldızıdır. Kadmm ay dc,-resı 
Kamerin aylık devresi olan 21 gÜ· Son günlerde Bcyoı;lu mmtakası· 
ne mutlaka tabi bulunmaktadır. nın telefonlarında bazı mükalemelerin 

Kadının aylık devresinin ilk gü- pek güçlükle yapıldığı görülmüştür. 
' Haber verildi gine göre; bu mıntakada 

nü umumiyetle Kamerin ilk dörtte oturan bir kısım halk, ayni numar-ayı 
birini kanılamakta ve bedritam-
da kadını~ gebe kalabileceği dev- cevap r.lmadıklaıı için müteaddit de-

falar çevirmek mecburiyetinde kalmak-
ri kartılamaktadır. Buna göre ka- taclırlar .. 
dının aylık devresi Onkino'nun ta- Beyoğlu semti, mallım olduğu üze

yin ettiği gibi her ay Kamerin re telefona en fazla ihtiyaç gösteren ve 
devresiyle ayni zamana tes:\düf daha doğru bir tabirle en fazla m:ika
etmektedir. Şu halde kadın bedrı- leme yapılan yerdir. Burada telefon
tam gününde gebe kalabilir. lann aksaması, büyük bir müşkülatın 

Şöhreti dünyayı tutmu$ olar. doğmasına sebep olmaktadır. 
Doktor Devrayin de, gebeliğin Diğer taraftan telefon işlerin.de son 
bedritam gününde olabileceğin1 günlerde başka bir pürüz daha kendi-
iddia etmektedir. ni göstermiştir. 

Eski milletler Kamere, çocı;k 
doğurma ilahı olarak taparlardı. 
Bedritam gününde kadınlar su ı
çine girerek bir takım dualar mı-
rıldanırlar ve bu suretle Kamerin 
çocuk doğurmak için kendilerine 
daha milsait davranacağını ümit 
ederlerdi. Af rikanm Negri'lerinin 
bedritam günlerinde yaptıkları hır 
takım eğlencelerin manası sırf ço
cuk doğunnıya münhasırdır. Av- . 

Bir yıl zarfında muhtelif telefon sa
hipleri ya herhangi bir göç yüzünden. 
veya maddi bazı zaruretler dolayısilc 
telefonlannı terkctmektedi:-ler. Tele
fon idaresi terkedilen bu tclefon]arır 

numaralarını yeni abonmanlara verdi
ğinden bundan haberdar olmıyanlar 

fuzuli olarak o numaranın eski sahibini 
aramakta ve bunun için de aynca bir 
mükaleme ücreti ödemekte:lir. 

Bazı §ikayet sahiplerine göre; tele
fon idaresi bu kabilden terkedilen te-

Halk tarafından tamam ile an/a ... 
şılmış bulunuyor. 

Bir hafta kadar evvel Bursa 
mıntakasmda bazı tetkikler yap· 
rr.ak üz.ere giden İ§ dairesi üçüncü 
mıntaka başmüf eltişi Halukun ya
rın şehrimize dönmesi beklenmek
tedir. 

Başmüf elliş, Bursada kaldığı 
müddet zarfında iş kanununun 
mer'iyetc girmesinden sonra ya
pılan tikayctleri tetkik etmiş, bu 
arada genişletilmesi düıünülen İş 
daire teşkilôtı etrafında alikadar
larla temas etmiştir. Bay HclJUk 
bu husustaki tetkikatını şehrimize 
döndükten sonra bir rapor lrnlin
de hazırlıyarak iş dairesi merkezi
ne gönderecektir. 

Diğer taraftan aldığımız nrnlü
rr.ata göre; İ§Çİ ~ikayetlerinin önü 
tamamen almmıt bulunmaktadır. 
Bir iki hafta evvel günde 30-40 
İ§Çi şikayeti kaydedilmektt~ iken 
bugün tikiyetler, mahiyeti itiba -
riyle basit olmak üzere ancak üç 
günde birkaç miiracaattan ibaret 
kalmaktadır. 

Şikayetlerin yok denecek kadar 
azalmış bulunması memlekette, 
kanunun iıçi tarafından taına.men 

anlaşılmış olduğuna bir delil s:ı
yılmaktadır. 

Ancak bazı refiklerimizin vah
tile haftada 48 saat, yani g\iı~..ıc 
8 saat çalışma mevzuu etraf mcıa 
yaptıkları neşriyat, bazı lüzumsuz 
müracaatlara sebebiyet vermış, bu 
yüzden 8 saat çalıştıktan sonra 
İ§lerini bırakıp İ§ dairesine giden 
iıçiler pek çok görülmüştiir. 

Bu işçiler, 8 saat rqeselcsinin 
kanunun meriyete girmesiyle he
men tatbik edileceğini zanueJi
yorlardı. 

Halbuki tatbik üç yıl ıonraya 
bırakılmıştır. Bu müddet zarf rn
da Vekalet ımı\ifeUişleri tetkikler 
yaparak rapor ha?Jrlıyacak ve ni
zamnameler vücuda getirece!.!;r. 

Tramvay, vapur ve saire gibi 8 
saat meselesinin tatbiki güç f .. 
len yerler için de ayrıca bir for -
mül bulunacaktır. 

Ancak bu nizamnamelerin bü
tün mmtakalara göre tes.hitindcn 
sonradır ki memlekette sekiz saat
lik çalışma kanunu ~ekline girmiş 
olacaktır. 

rupar.ın birçok yerlerinde çocuk 
1 

le.fon numaralannr başkalanna vere- 1 
doğurmak istiyenlerin bedritam cek yerde. bunları katolok harici tu- t Polonya pı·yasasını nı·ç1• n 
gününde yi.izlerini Kamere karşı ! tarak yeni telefon almak istiyenlere 

t:::~:kg:=~i:::~~l~v;;~:· ı :;~ :;~::~ ~:;~::b~.:t.::.r tama- ı ı·hmal edı·yoruz?. 
şmda kısır bir kadının çocuk do-

ğurduğunu zikrediyor. F içi fabrikatörleri Varşova Ticaret Ataşemlzd0n 
Bütün bu ilimler ikrıırlığın. ka- ~ 

dmın aylık devresinin başka yıl- ağaç bulamıyorlar mfthlm bir mektup geldi 
dızlarm bilhassa Günet ve Zühal Şehrimiz fıçı fabrikatörlerinden bir 
yıldızlarının devresine tesadüf et- kısmı Ticaret Odasına müracaat ede· lCQp ederse mÜfeVQSSlflaT ka Jd1r1Jacak 
mesinden ileri geldiğini iddia et- rek fıçı yapmak için istenilen evsafı 
mektedir. Ben de bu noktai na- haiz ağaç cinslerini memleket dahiJin
zarı kabul ediyorum. de tedarik edemediklerini bildirmiş -

lerdir. 
M. L. SONDAZ 

Mesut bir do§um 

Fıçı yapmağa mahsus ağaçlar bilhas 
sa gürgen. ak meşe ve kayin ağaçla -
rıdır. Bunlar gerek elestikiyyeti gerek 
elyaflarının muvazi gerekse tanenli 

Muharrir arkadaşlarımizdan İbrahim maddelerinin az ve budaksız bulunma 
Hoyinin bir erkek evladı d:lğmuş ve sı dolayisile fıçı imalinde tercih olun-
yavruya Ferdin ismi verilmiştir. maktadır. 

Küçük Ferdine anası ve babası ile Bu gibi ağaçlar yalnız Belgrat or -
birlikte uzun ömürler diler; sıhhat ve manlarında vardır. Fıçıcılar Belgrat 
afiyet temenni ederiz. ormanında ya fırtınadan devrilmiş, ya 

hut devresini geçirmiş ağaçların kesil

1 
Hararet derecesi , 
tekrar yükseldi 

* 

Birltaç gün evvel yalan } ağ
murdan sonra gelen serinlik btan
bulluları biraz sevindirmişti. Fa
kat, dür, yeniden har ret derece
si yükse1ır.i~. hali: rcrirı!emck için 
pla.i ve eğlence yerlerine akın et
mitlir. 

mek ihtiyaçlarına ceva pverilmesini 
istemişlerdir • 

Ticaret Odası vaziyeti Orman idare 
sinden soracaktır. 

7 rabzon limanı 
Trabzon liman şirketi müdürü SU -

leyman Mahir şehrimize gelmiş bulun
makladır . 

Süleyman Mahir bir kaç gün son
ra Trabzona gideceği cihetle orada ya
pılacak ıslahat etrafında esaslı direk -
tifler alacaktır. 

Trabzon limanı tasfiye heyeti 14 a -
ğustosta toplanacak, Jimanrn tasfiye işi 

ne başlayacaktır. Tasfiye heyetine İs -
tanbul liman işletmesi namına Bay 
Hamit Saracoğlu iştirak r.decektir. 

Liman idaresi eylf.ılc kadar limanın 
kadro ve bütçe işini hallederek 11 ey
lf.ılden itibaren filen işe başlamr§ bu -
lunacaktır. 

Dokuzuncu işletme 
kadrosu 

Dc\·let Demir yolları 9 uncu is -
letmcslnin Nafıa velcalcti tarafmc!:rn 
bir mlıddcttcnbcri hazırlanmakta olan 
kadrosu ikmal edilmek Umredir. 

Sbylendiğinc göre. yeni kadroda ba
zı değ'şiklıklcr yapılmış, banliyö hr.ltı 
ile Avrupa haltına işleyen trenlere li -
san bilen yeni memurlar alınması ıta

karrur etmbılır. 
Yeni kadro bır haftaya kadar ll unru 

işletme baş miifetişliğinc tebliğ edile
cektir. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi O
da.sına dün Val'fOVa ticaret ateşe
mizden mühim bir mektup gel
miıtir. 

Ticcaret atetemiz bu mektupta; 
Polonya piyasasının ötedenberi 
ihmal edildiğini, 35 milyon nü
fuslu olan bu büyük memleketin 
muhtelif yabancı piyasalardan bü
yük yekunlar tutan mallar almak
ta olduğunu, Türk mallarının ne
faseti Polonyalılar tarafından ta
mnmıt olmasına rağmen Türk ta
cirlerinin maalesef bu memleket 
ile hiç denecek kadar ticaret yap
makta olduklarım bildirmekte ve 
bunun için Oda kanalile esaslı şe
kilde tedbirler alınarak bu piyasa
ya Türk mallarının gönderilmesi 
hususunda tüccarlarla temas edil
mesi istenilmektedir. 

MP,ktupta: avnca şitr-diye k:i
dar Polonvadl\ Türk m<' 11arın1 sat
mak icin fozuli olar"' k Türk tacir
lerini büyi~" mas .. ~fl? .. ., ·~vl'"ed,. ... 
Mntavı:-•~ıtlarm da k~ l~ı,.,lar:-k 
btı v? ... ;fe:ııin atern'""'i7 hi;rosu hı
rafın-1 .. .., me-n1m:vet1 .. yapıhbi
lı?c""i 1\5vıı? rcl11""o1<t0dİT·. 

Polonya için; tütün, pamuk, 
yün, tiftik biliimum kuru ve yaş 
üzüm, portakal, palamut ve hula
sası, miyan kökü, rniyan balığı, 
deri, balmumu, halı, madenler ve 
saire gibi malların satılması müm
kün olduğu ayrıca bildirilmiştir. 

Çalışkan ateşemiz, bu mektubu 
uzun bir tetkikten sonra yazmış 
bulunmaktadır. Ateşemiz lktıs::ıt 
Vekaletine ayrıca bir uzun rapor
la da vaziyeti bildirmiştir. 

Oda katibi umumisi Cevat Ni
zaminin gÖ3tcrdiği lüzum üzerine 
birkaç raportör bu i, için memur 
edilerek Polonya ile ihracat y:lpıl
m~ıı hususunda esaslı bir tetkikata 
has lanmıştır. 

Raportörler, evvela tüccarları
mızla l<!inas ederek içlerinden 
Polonya ile ticaret yap:nak i!lli -
yenlerin bir listesi ile ihraç e!lc -
cekleri malları p-Öst~rir bir )::-tç 
hazırhvar;\k derhal Va~ova atc:c
mi:..e pöndP.receklerdir. 

Sövlenrliifine göre: Polony:o hi.i
y,.,-;~--ti. a1ır-• 1<ı~Tı-m ~r.,.sm ~ ,..., 
iyi ~; .. .,.,,,. .. Jti almıyn namzet l:ir 
memiekettir. 

Çiment<;> ihtikirı kalmadı 
Fabrikalar normalden aşağı 

mal çıkarmayacaklar 
İktısat Vekaletinin almr~ olduğu 1 Sanayi umum müdill•:.i B. Re;;:ıt bu 

şiddetli tedbirler sayesinde ~imento ih- hususta bütün fabrikalara bir tamim 
tikarı tamamen ortada:t k1t 1 kmış bu- göndermiş, imalatlannı normalden a-
lunuyor. şağı düşürmemelerini bildirmiştir Hu 

Yapılan tetkikat neticesinde memle- tamimden sonra herhangi l:ir makso.t 
kctimizde hiç bir suretle çimento buh· ile piyasaya mal çıkarmryan veya az 
ranı olmadığı tesbit edilmiştir. çıkarann bulunursa bunlar hakkında 

İhtikarın bazı fabrikalarırı piyasaya şiddetli takibat yapılacaktır. 
mal çıkµrmamalanndan doğduğu anla- Şimdiki halde piyasada ç!mcnto iyi 
şılmıştır. Memlekette bulunan çimento lıir fiatla satılmaktadır. Bunun icin, 
fabrikaları ihtiyacı tamamile ve hatta hükümetin tesbit ctmi} olduğu narh 
fazla bile karşılıyabilccek vaziyette- Almanya çimento fiatları kadar ucuz-
dir. dur. 



Pariste otelciler grevi 
devam etmekte 

Başvekil bu mesele hakkında 

Eski Basvekil 
.s 

Blum'un bir nutku 
Sosgalislleı· hükumete 
niçin iştirak eltileı? 

Tours, 18 (A. A .) - Hukukubeşer 

ne diyor? • birliğinin ziyafetinde bir nutuk söyli -
yen B. Leon Blum, e:ıcümie demi§tir 
ki: 

Paris, 18 (A. A.) - Otelciler grevi 
hakkında Havas ajansı muhabirine be 
yanata bulunan Chautemps, ezcümle 
demiştir ki: 

mrş şiddet hareketleri görülmüştür. Bu 
gibi şeyler asla kabul edilemez. Polis, 
daha §imdiden şiddetle müdahalede 
bulunmuş ve mahkemeler bir takım 

mahkfımiyet kararları vermiştir. Şimdiye kadar grevi hitama erdir· 
memiz mümkün olmamıştır. Şimdi ma 
demki lbana. fırsat verdiniz, alakadar -
lara. yeniden ısrarla hitap ediyorum ve 
kendilerini grev hareketinin memleke 
ti sokmakta. olduğu azim zararı artık 
anlamağa davet ediyorum. 

Neticesi akim her türlü tahrikat, 
memleketi çok geniş mikyasta zafa uğ 
ratır bu sebeplerden dolayı artık fazla 
: ~ uzamış olan bu ihtillifa bir nihayet 
vermek için büyük bir faaliyetle ça. •

1 
lışmağa devam edeceğim. 
Diğer taraft:m §ebrln muhtelif nok

talarında bir t:ıkmı kargaşalıklar sık -

Hükumet, bu yüz kızartacak ahva -
le nihayet vernıeğe azmetmiştir. Fa -
illerine hitap ediyorum ki vandalizm 
harekatına koyulacak olan kimseler, 
hemen tevkif edilecek ve haklarında 

şiddetli takibat yapılacaktır. Herke -
sin anlaması lazımdır ki hükumet her 
ne kadar mesleki münaka§alarda tam 
bir bitaraflığa riayet etmek niyetinde 
ise de kanuna ve milli menfaate kar§ı 
yapılacak suikastlar önünde zerre ka
dar zaaf göstermesine imkan düşünü
lemez. 

Eğer sosyalist fırkası, Chautemps 
kabinesine iştiraki memleketin yüksek 
menfaatlerinin amir olduğuna kail ol
mamış olsa! dı bu iştirake kllrar ver
mezdi. Mademki sosyalist f ır~msı, bir 
kere bu kararı tatbik edecektir. Biz bu 
nu samimiyet ve hulusu kalb ile yapa
cağız. 

Bu sözlerimi tekrar etmekte oldu -
ğum şu sırada B. Chautempsin yaıuba
§ında. bulunmadığmıa müteessüim. 
Müşterek rakiplerimiz, buhrandan bek 
!edikleri istifadeyi edemediklerinden 
dolayı tcsliyetc muhtaç bi:- haldedir. 
Onların bekledikleri halkçılar toplan -
tısının inhilali ve siyasi ekseriyetin 
devrilmesidir . 

Yalova 

-
M-uharebenin yildönümünde 

ispanya hükUmeti 
Her zamandan daha fazla mücadeleye 

hazır bulunuyor • 
Valancia, 17 (A.A.) - lapan- ruz. Hiç kimsenin esiri olnıJY"" 

yanın Fabra ajansı kablo ile bildi- ğız. 1" ~ 
riyor: Nazır, müteakiben her tür~ 

"İspanyol isyanının birinci yıl- tibdadın ve hepsinin en meo '1 
dönümü münaaebetiyle bütün met olan ecnebi istibdadının aleyh 
ru İspanyadan yürünmeye bqla-- bulunmu§tur. ~ 
nan zafer yolunda devam edilme- Nazır, ıözün aonunda c biJ 
$i hakkında hararetli mes~jlar yet ordwunun mukavemet k~ 
gelmektedir. yetine hitap etmiı ve ıöyle d 

"Bütün partilere mensup gaze- tir: ,J 
teler, ispanya cumhuriyetinin hav "Yekvücut olarak mukıifl i 
aalaya sığmıyan büyük gayretleri- ediniz. Bizim için mukavem~ı$ 
ni tebarüz ettirmektedir. Gazete- mek, galebe çalmıya muaciı ~ 
ler, 18 tem.muz 1936 tarihinde si- Fakat akan kanlann aeyeliflıjl 
lahsız denecek vaziyette bulunan mani olmak ve iktisadiya~, 
ve bahriyesi olmıyan lspanyo! mil- tamamiyle harap olmumnı o r 
Jetinin f aıist askerlere nasıl kar§ı- geçmek için istical ebnek ics1' 
koyduğunu hatırlatmaktac!:r. 18 der.,, , 
temmuz 1937 tarihinde ise o kuv- Hükumetçilerin Bir cephede~ 
vetli İspanyol ordusu, mütecaviz- Tazyiki ti 
lere kartı muzafferiyet yolunda Sarragosse, 18 (A.A.) _ }lıı. ..AT 

harp etmektedir.,, h b bük... t v 
"18Temmuz1937tarihinde, Is- ajansının mu a iri, .. ume ·~ 

Panya cumhuriyeti, müthit harp Jislerinin Aragon cephesindeki b 
yiklerinin artmakta olduğunıı 

sahnesini bitirmit olacaktır. Bu h b" • ,._ dirmelrtedir. Mu a ıre gor.., _.r, 
sene, bir harp senesi olduğu ka- 1 )<u1'1'l 
dar, ayni zamanda da bir soayal hareket cumhuriyetçi erin )ti 

da heyeti aailerin Madrid ceP 
terakki senesi olmuıtur. Bu ıene d el• 

ıine takviye kıtaah gön entl 
içinde birçok yüksek eserler vii- rine mani olmak için asi ku~ 

Vst yani birinciM cuda getirilmit ve istikbal için h d a1< v 
Yaıovanm yegane noksanı ban- .. 1 il ~ım t İ leri ragon cep esin e tutm d~ 

ıag am teme er au 1! ır. span- yetinde olduğunu göstermekte 

Çinde patlayan toplar 
tJst yani birincide 1 HER ŞEY AMERİKADAN BEJK - yoların bulunduğu yerde büyük yol miHeti bugün her zamandan 

1 
· H e5" 

bir otel olmaması idi. Bir otel ki, daha fazla, hüniyeti, yeni doğ- Dün miliı kuvvet erı, u 1'. 
yaya kaı,ı icra edeceği harekat için ) yazın olduğu gibi kışın da İstifade makta olan refahı ve ayni zaman- mn farkında birkaç kilometr~tl 
aağlam bir hareket üssü elde etmit o- Paris, 18 (A. A. - Paris gazete • l B d safede bulunan asilerin me'VZ~...t 

ıerı·, u--1- Şarkta.ki vakayiin inki• ... rm edi ebilsin. ura a geçen sene- da dünya sulbü ve ıükfınu için he- h . l d' M·ı· J" . 

LENİYOR 

lac&ktır, ~ ~ d b • • ha l I ne ücum etmış er ır. ı ıs . -JJ 
d& Amerikanın hattı hareketinin kati en erı ın~asma § anımı§ 0 an yecanla mücadeleye hazır bdun-

0 
b 11"". 

B. Varenne, eski Japon htikiımetinin büyük otel de artık bitmi§tir. Ni- kt d vetleri, harp hattına 1 1 il_ 
P k. ha aı· . d k" ke •. val mes bir tesiri olacağında müttefiktirler. Q. ma a ır.,, fazla ··ker ~kmu•lar, 20 k•~J e ın v ısın e 1 as rı ışg · hayet bir hafta sonra açılabilecek _,. .,., :ı: ·ır-
cleııini dostane bir surette halletmiye cuvre gazetesinde madam Tabouis, B. dereceye gelmiıtir. Doksan odalı MaJriJ Cepheainde Muharebe tank, zırhlı otomobil ve bı 
amade olduğu, fakat şimdiği kabinenin Rooscvelt'in Çinden daha ziyade kolay ve yüz elli yataklı olan bu otelin Devam Ediyor mitralyöz kullanmıılardır. 

. . d b 1 lıkla gemi gönderebilecek ve peşin pa - M d "d ıs (AA) C I d y al J.a-' arıli öevlete hakim olmak daıyesın e u u- sadece uzaktan görünü•ü bile in- a rı , . • - uma • tıpanya a ar anan ı.uıy .A 
d · 1 ra vesrebilecek olan Japonyanın i~ini :ı: C · · A ·ı · ta R 18 (A.A ) H rp 1P". nan ve g~en ilkbahar a diyetı zora sana revk ve ferahlık veriyor. Ya- umarteıı geceaı aaı erın yyare- oma, . - a ~ 

feshettirmiş olan ve fazla olarak 30 kolaylaştırmıyarak (bitaraflık kanu ) lovaya gidenler burada her türlü leri, Madridin §İmali garbi:iinde lulleri milli cemiyeti, lapan~ 
1 Nisan tarihli intihabatta bu oldukça nu tatbik etmek arzu15Uilda olduğunu konfor vasıtalarını bulabilecek- Villafranca del caıtillo civarını yaralanan İtalyan gönüllüler1;ill'' 

tahmin etmektedir. d · J k k b 1 k manidardır. Japon milletinin vermiş lerdir. Bu otele inenler odalarmm bombar ıman etmıı ve yang111 çı- za o ara a u e arar ve 
olduğu hüküm önünde de scrfürü et- Madam Tabouis diyor ki: Amerika hemen yanıbatında banyo suyunu karan bombalar atmıftır. tir. ~· 
miyen askeri fırkanın emrine tamamile istediği kadar (bitaraflık kanunu) nu da bula.bileceklerdir. Diğer taraf- Cumartesi günü sabahtan itiba- Fransa, Kontrolleri Kendi 
muti olduğu mütaleasında.dır. tatbik etmeğe karar versin, bir kaç tan yeni otele de bugün Çınar 0 • ren asiler, bu mıntakada bir taar- Toprağında lıtemiyor ,.t 

B. Varenne ilave ediyor: hafta içinrde Japonya mühimmatını telinde verilmekte olan ücretten nız yapmıılar ve milisleri Villa- Paris, 18 (A.A.) - Oeuvre ~' 
Japon diplomatisinin müJhimi aı'{eri tebarik etmek imkfmmr elde edecek, fazla bir ıey vermiyeceklerdir. franca etrafındaki mevzilerinden zetesinde Madam Ta.bouiı, f~ 

fırkadır. Japonya ile Almanya arasın- bu da Çine karşr durmasına medar 0 
• Y alovanın ilerileme yolunda çıkarmıya t~ebbüs etmişlerdir. aa hükfunetinin İngiltere bari&"~ 

daki muahede, diplomatlar tarafmdan lacaktır. geçirdiği büyük değişiklik daha Bütün sabah devam etmiş olan çe- nezaretine karada kontrol ~)I 
değil, bu fırkanın Berlindeki ajanlan (B:taraflık kanunu) nun Japonyaya iskeleye çıkar çıkmaz anlaJılıyor. tin bir muharebe yapılmı,, fakat getirildiği takdirde beynelıı'~.ıı 
tarafından aktedilmiıtir. Şimdiki veka- kar§ı tatbikında B. Roosevelt'in oynı Sahilden banyolara giden a.sfalt milisler mevzilerinden bir tar.esi- kontrol memurlarının, iatikbıJ~ 
yiinn izahı matlup ise bunun i~in Çin- yacağı rol, Reisicumhurun istikbalde yol üzerinde modern tipte yeni bi· ni bile terketmemi,lerdir. Pirenelerde Fransız topra,ın.d~.,; 
de akisleri duyulmuı olan topun Ber- hareket serbestisi noktai nazarından nalar diziliyor. iskeleden banyo- Asilerin tayyareleri, tehrin mer meleri lazımgeleceğini bilclıı .. 

1 Jirıden atıJmıı olup oJmadığJ sualini çok mUhim olacaktır. Iara pek rahat gidilip gel;.niyor. kezini bombardımana teşebbüt1 et- ğil, İspanyol arazisinde ikanıel 
irat etmek kafidir. Republique gazetesi diyor ki: Bursa ile Yalova arasında otomo- mit iııe de tayyarelere kartı kulla- olduğunu yazıyor. Jı 

Makale muhuriri, yazısının sonun- Sulhu yalnız bir şey kutara.bilir. Bü bil ve otobüs işlediği için bu yol- nılan toplarla kaçırılmıştır. Bcrezily~ Ve Ademi Müdalall' 
da Japonyanın Çinde tükenmek bilmi- yük devletlerin ve bilhassa. Amerika • dan Bursa yolcuları da ayrıca isti- Hükumet Askerlerini Komitesi / 
yen her nevi membalan ve bundan bir mn müdahalesi, bu ee'bebe mebni Wa,. fade ediyor. Onun için İstanbul- Mukavemete Çağırıyor Rio de Janeiro. 18 (A.AJ 

1 kaç sene evvelki sebcbile ciddi bir mu- shington'da olup biten §eyleri yakın. dan Bursaya her gün Müdanya yo- Madrid, 18 (A.A.) - Havasa- Hariciye Nazırı, Berezi!yanın. ,~ 
kavemete maruz kalmış olduğunu e· dan takip etmek icap eder. Hali ha_ lu ile gidenler olduğu gibi Yalova jansı muhabirinden: demi mitri h•le ıti~temine jc.ttf J 

hemmiyetle kaydetmektedir. zırda orada bulunan B.Roosevelt, va - ya giden vapurlarda Bursa yolcu- Hükumet kuvvetleri, Boadilla etmeye davet edilmiş oldu~1.1~( 
B. Varenne, müteakiben Çin ordu· ziyet icabı dolayısile endişe içinde gö- lanna da çok tesadüf olunuyor. Delmonte'ye doğru ileri hareketle- rfa1r olan haberleri tekzip ett'1 

sanun c!ikkate ıayan olan telakkiyatı rünmektedir. Japonyayı girmi§ olduğu Yalnız Yalovadan Bursaya gi- rine devam etmektedirler. Bu kuv tir. . l 
bahsinde ısrar etmc:'<le ve §Öyle de- yolda ilerlemek hususunda tereddüde den yolda otomobil ve otobüs yol- vetler dün öğleden sonra mevzile- BiR CEPHEDE HARP şıooE11' 
mektedir. Japonya, uzun, pahalıya mal scvkedebilecek olan ycgi.ne kuvvet, bil culuğunun zorluğundan şikayetler rini ıslah etmişlerdir. Asilerin Na- SaragoS&e 

18 
(A. A.) _ Radio r.zclC' 

olacak ve mü{kül bir harbe.,girmiı o· yük Amerika cumhuriyetinin bir taz.. var. Bu tikayetlerden Yalova - valcarnero' da mühim kuvvetler d ı f 
. Bursa yolunun ıslahına ihtiyaç bu- h nal tebliğ ediyor: Villanueva e _.f/ lacı-.ktır. Japonya, talim görmü!, Syı yikı olabilir. ta ıit ebniş oldukları haber veril- , radillo ve Villafranca del cutillo ıı:~ 

tc~l"h edilmiş ve harpçılık kabiliyeti lunduğunu anlıyoruz. mektedir. Madridin cenubunda rrıııv 
dan fa la • ek AMERiKA DÜŞÜNÜYOR... Eg"er Yalova _ Bursa yolu ıs- .1. I M k takalannda hari>in §İddeti art ·_A artımı iki milyon z ınsanı Y • l mı ıs er, Navaı de arqueı asa- Bu mrntakalarda hükfunetri!erin rJI" · · ı _.ı_ d ı la har d Waııington 18 (A.A.) - Reisi· lah ve ikmal edilecek olursa stan- '-- - k b' ·k · · :ı: diğcnnı ve yı::.oc;ı a ga r ın e s ocıaına artı ır tazyı 1cra etmıı- zilerine ciddetle hücum etmi,lerdir· e 

h ıı.-t .....__k :1_ d t• ma cumhur B. Roosevclt, dün ög"'le ye- bul -Yalova - Bursa, memleke- 1 k.b ·ı · b' t s :ı ..1 arp llld tına sev c .. urn• gu re ne • - er ve mütea ı en ası enn ır a- Nasyonalistlerin filoian, BrtıJ'IC',,. 
Ji~ 400 miylondan faz.la nüfuslu bir meğini B. Hull ile birlikte ycmiıı- timizin birinci turizm mıntakuı d · 1 d' ı,ı · 

- :ıo 1 bu arruzunu tar etmıt er ır • Majadahon<la ve las rasaıı mrntalt' ır.illetin hakkınca:ı kclay kolay gele· tir. lki devlet adamr, uzun uzadı· olacaktır. Çiinkü ıtan lda:ı va- C h • ·ı · be ta 
1 'd l la uın urıyetçı erın t yyare- nr bombardıman etmiştir. u -:yecegvini kendi zaranna olarak öğ- ya Uzak Şarktaki vaziyet ile Çin - purla Ya ovaya gı en yo cu r o- • d "" ..... 1 d Mad ·d· ııv 

.... h h B ıı, un og e en sonra rı ın Diğer cephelerde iıare değer renec ... Jctir. Japon ihtilafınm zaruri kılması tak- radan ra llt ra at ursa.ya geçe- yuk d ·ı · ta 1 · 
d b fl k b·ı k n_~ d l ı_ __ 1 d arısın a uı enn yyare erıne •ey yoktur. .A tst f"'h..n:- YORÜYOR irinde itara ı kanununun tat • ı ece , ourıa an stanoıu a a k b h b · " ı• 

30000 K - ~uu" Mucıanya Y'""· '·u ı·ıe do'·nebı"lec-ktı'r. awılrfı ir mu are eye giriımlJ ve NASYONAL!STLERIN HARE1'ı' ,,ı biki µıeselesi hakkında görüşmüş- ı .. .. b d :ı_· • • d"" · ·· , __ 1111· Şanghay 18 (A. A.) - Koreden ge- ]erdir. Bu suretle İstanbuldan Bursa.ya ar an ıaı taneıını uşiırmuf- Teruel' 18 (A. A.) Havas mu~" 
len haberlere göre, yirminci Japon fır tür. Cumhuriyetçilerin tayyarele- kıt ö5D "J 

fırkası, tam olarak, Seulden hareket HARICIYE NAZIRININ SÖZLERi Yalova yolu ile gidip Mudanyadan ri, Madridin ıimali ıarıbiıinde de bildiri;·or: Nasyonalist aat ~ 
etmı.~tı·r. Halen çı·ne dogruv yu"'rilmek _ · dönmek, yahut Mudanya yolu ile d'.. :.I..! • • • d"" .. .. ruel mmtakasında mühim bir t• .,.ç1 

"$ \Vafington 18 (A.A.) - B. Hull gidip Yalovadan gel~k bir iki ıger nuuı tayyareaını UfurmUf- hareketler yapnular ve kumancıarılı~ıf' 
te olan Japon kuvvetlerinin mıktan bu dün Amerikanın cihan aulhunun günlük güzel bir eğlence ve iıti- tür. tayin edilen bütün hedeflere ~•J1P"' 
suretle 30 bin kişiye varmıştır. muhafazası için mesai birliğinde rahat seyahati te~kil edecektir. Madrid, 18 (A.A.) - Müdafaa ]ardır. / 
JAPONYANIN Ç!NE MÜRACAAT! bulunmak arzusunda olduğuna da- Nihayet Bursa_ Yalova oto- nazın B. lndalgolo Prieta, dii:ı ak- ____________ _.,,,, 

Tokya 18 (A. A.) - Domei Ajansı ir yapmı§o lduğu beyanata tekrar n:obil yolunun güzel bir surette tam radyoda deniz ve kara kuv- Yu~oslav ve Rom•" ,ı 
tebliğ ediyor: dönerek hariviye nezaretinin sulh yapılması. turizm bakimından bir vetlerine hitaben bir nutuk ıöyle- Eı kanıharbiye reisli'' 

Öğrenildiğine göre Jn.ponyanın Çln - namına vaki olan bu davetine ce • ihtiyaç oldl~ğu kadar, Buna ve miş, bu nutkunda demiıtir ki: 
deki sefaret müsteşarı B. Ha.dika, cu nubi Amerika memleketlerinin kaf- Yalova için de avrı ayn menfaat- Cumhuriyetçiler, halihazırda Parisle f'f' 
martesi günü Çin hnriciye nazırı B. fesinin muzaheret etmekte olduk • ler temin eder. Bursa.ya su kürü yalnız asi lspanyollara ka1Jı de • Verdun 18 (A. A.) _ Yugosl~ ti 
Auang-tehing -Oueiyi ziyaret etmi§ lanm söylemi~tir. irin gitmi• olanlar beş, on gün 0 _ ğil, ayni zamanda bunlara açıkça R E k" h rb" ·sıerı 

!!' " yardım etmekte olan uç·· millete ve omanya r anı a ıye reı ,..r'f 
tir. Hariciye nazırı Buenos Aires rada istirahat ettikten ıonra bet, raya gelmigler ve Dduamont ille ts'' 

Müsteşarın naz!rdan Çin hükumeti • konferansında bahsetmiş olduğu on giin de Yalovaya Jıelmek için kar§ı mücadele etmektedirler Bu ğma çelenk koyduktan sonra ?tfe 
nlıı ~i ..... nH Cin mahalli zr.akamatı ile .. sulhun sekiz mesnedini,, hatır - tereddu .. t etmez·, kezalik be-=, on üç millet, Portekiz, Almanya ve h k t _._. l d" ı:ıt- :ı- İ H are e ,.;rnıl§ er ır. /ı 
Japon makanıatı arasındaki 11 tem latmı§tır. gün Yalovada kalını§ olanlar da talyadır. ürriyetimİ2e kavuş- BELÇiKA HARiCiYE NAZiRi 1' 
mu.g tarihll ltfl!!namenin üç noktasına B. Hull, beyanatın beynelmilel kolayca oradan Bursaya geçebi- mak için aç.mı§ olduğumuz harp 
tebarilz edecek her türlü t -.dbirlcrden anarşi ile beynelmilel intizam ara· lir.. Bu suretle Buna ve Y?.lova iıtiklal harbi... teklini almıttır. PAR!STE .~ 
tevakki etme.::inl istem~ olduğu riva . smda bir had çizmekte olduğunu birihirini tamamlıyan bire" ıu Bu da bizim için bir şeerftir. Biz Paris 18 A. A.) - Belçika ll~tit' 
yt edilmektedir. ilave etmiştir. mevkii olur. ASIM US müstakil ve serbest olmak iıti_y:o- nazın, dün a bura a elınlf 
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Çıkan ki~aplaı-a*bir bakışJ 

"Pazartesi konuşmaları,, 
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M~E Z~H~E~P 'KAVGALA~ı 
~ONNiLJK VE SIILfK MLJCADE LE.Sİ 

etr•ka numarası: 19 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

~uhammel Ali'yi metbederdi 
ıtıaa~ıh~y~ fırkacılığın bu çarpı!·ı ket etmesi, ve bilhassa - Abba- sıyım. Ben, her kimin (Mevlilı) \ 
ölünı{uzunden, feci ve kanlı bir ıi hükumetini teıiı eden - (Eba iıem, (Ali) de onlann mevlilı-

(A.l~)C4~ vermiıti. Müslim) gibi bir kahramanı sara- dır. (1) dem.itli. Bu bir •.• 
e) lik 1• h'n Avefatmdan sonra (Şi- yında pek feci bir şekilde kadet- lkincia~, (~en -kimin (veliıi) i
(A.Ji) ın klal etmemitti. Şiiier, Lirmesi; (Şii) liğin büsbütün yeni ıem, (Alı) de onlann veliıi) dir. 
dilder_Ye artı kalblerinde besle - bir safhaya grimesine 'sebebiyet demitti (2) •.. . 
tına~ nıuhabbeti, onun evlatla . vermişti. Oçüncii bir hadiı te; (Ali Ak
tın hcaaretnıitl~~; timdi de, onla - (Mezhep kavgaları) nı c_!aha i- zi.~). d.ur. Bu. da. (Sizin di~e 
t:ııişle d' hına muc.adelelere giriş - yi anlıyabilmek için; (Şii hareket· en ahmınız (Ah> dır) demektır. 
Jİne Ch!İA~u nıücadelelere ıebep1 leri, ne eıas olan (on iki imanı) ltt~, ıu sarih hadialer ıöateri
t-ne 1 ~ et) meselesi idi. Mahi - ın hayalını tetkik etmek icap eder. yor kı; (Reaülü Ekrem) henüz 
tİJetilııt~ıkalarla (lsli.m Cumhu . (On iki imam) ... (Şii) lerin iti- h~y.~tta ~~~, vefabnd~. ıonra, 
di h nı Yıkarak, (Şam) da ken- kat ve İi!:enınd:ı en mUbim rol oy- bulun mualumanlann (iktida et
den etaplarına (saltanat) tesiı e- nıyan, bu meıeledir. Hatta diye· meleri - yani, her huauata ken
leçir ve hilafeti de ele • bilirız ki; bütün (Şii) lik davaaı, dine uymaları) lizmıselen zab 
YeleJn Enıeviler, nihayet ga - bu mesele üzerine iıtinat etmif- t~yin etmittir. Bu da (Ali) dir. 
dide !'İA V~sıl olmutlar; tim - tir. Bına~~aleyh, Ali (ima.~ - yani 
:-1itle 1d.aın ıdarenin riyasetine geç (imam) lık ~dir?.. kendısıne uyulan adam) dır. 
ın '1.eh' ;· Sonra .. Oınamı Hatan ' (On iki imam) kimdir?.. (İmamı Ali) ye (Peyıamber 
iıı ke 1}, e1~ınesi, (İmamı Hüıeyin) Bu zatlar, (Şii) lerin niçin bu tarafından (mevla) ve veli) 11fat-
lneai "·b- a çöllerinde tehit edil- derecede alakalarını celbetmitler- lan tevcih edilmittir. Buna binaen 
~. ~· h büyük facialar yarata· dir?... • (Ali>; <imamı müılimin) dir. 
~tel ~ a tonra da~ zalimsne i- Bu suallere cevap vermeden ev- (imamet) ııfabnın yanında, 
.._ta.ke};11e .halkı bıktırıp uscrndı- vel Jqnu arzedelim ki; hiç bir ta- <.hilafet) İn derecesi, hiç meaabe
laa~le en.~ılerinden nefret ı!tlir- rih, - islim aleminde pek mü- sındedir. Çünkü, (imamet); · ma-
1(Şii) rİ. ~~ halk kütlelerinin him telakki edilen - bu mesele n~vi ve ruhani bir kudsiyeti haiz
lbitle ;~e ıltıhakına sebebiyet ver etrafında toplu hır mal&r.at ver- dır. (Hilafet) iae; zahiri ve mad-
N·~ 1' memi,tir. Bftzı (Şii) tarih ve ki- di bir memuriyetten ibarettir. 0-

fitrıiı •Yet; - evvelce de ar:ıetti· tapları da bu zallann hayat V"! ta- nun için Omam), (Halife) nin fev 
tlJe~ v~h!le - anık (Şit) lik rihlerini hürafelere bürüyerek ha- kindedir. ~~iz oldu~ mane~i 
ttıaa.ı· bnıı; mı· , · -"t~ kuvve-tle- kikati kayhetmi,lerdir .... Biz, ta- mertebe ve ıhm kuvvetıyle, (kur -
dttbe. ~ 01n:uına rağmen Şiilerin mamen tarihi hakikatlere ıadık an) ve (Hadis) te bulunmıyan 
~ •ne dayanamıyan' Emevi kalarak (Şii Tarihi) nin bu mü- meıeleler hakkında (ictihat) ede
ile ıa n~tı da korkunç bir in.hizam hinı tahsiyetlerini birer birer tet- bilir. Verdiii hüküm (hak) tır. 
ilin ~tıcelenmif .. lalim saltanatı- kik ediyoruz; ilk defa olarak bu Bili tereddüt, ona itaat li.zmıdır.) 
t&zaliıetine, (Peygamberin am- (on iki imamın tarihi) ni bir çer- işte; (imamet) huıuıun.da (Şi-
1~ 

1 
e.e.r) !nden olan (Abbaıi) çeve içine yerlqtiriyoruz. i) lerin telakkileri. .. 

8 eçırılnuşti. Bu tetkiklerimize ilk evvel (1- Görülüyor ki (Şii) ler, (lmaımı 
.._ U.. büyük tarihi hadiseden son- mam) Irktan haılıyalım: - (1- Ali) yi (Reaülü Ekrem) in (ma
)~ger ~Abbaailer) makul b' ·- marn\ ne demektir? nevi variıi) addediyorlar; ve Pey
~· t t"':kıp.etıni, olsalardı· hi~rJ~ı (IT•'.lm) en kıta manaıiyle - gamberin bütün hukuk ve imtiya
t~tıiz kı, Şıiliğin de hedefini d'?- (kendiıine uyulan - (iktida olu- zını da, yine onda görüyorlardı. 
~ t~ekler, ehli islim aaraında nan) demektir. (imamet) bu auretle başlıyor-
~dec ır -vahdet ve ıükun hasıl e~ (Şii) !erdeki telakki ve itikada du. 
~.eklerdi. Fakat - geçen fasıl- göre. (İmam) ın manası, tudur: Ve bu (mukaddee aıfat) (vera-
M.t.•11.Y~zıınızın aon•,nda da 

1
•• t [(ıt"b B k' ) · set) suretiyle (imamı Ali) nin o-~,, i"'1i ~ :s:lre r.. u e ır ı ve onu mütea-

lifeai z aibi-ikinci Abbui ha- kip (Ömer) ile (Osman) 1 (hili- ğullarır.a ve tonınların intikale-
bt11) (Cafer Mansur) un (Ehli- fet) mevkiine getirenler, (Re&ülü diyordu. 
~artı pek zalimane h Ekrem) in rızası hilafına h:ıre- (imamı Ali) den sonra, (İmam-

________ a_re-_ ket ettiler. Çünkü; (Resülü Ek- lık), en büyük oğlu (İmamı Ha-

Sağlık 
Servisimiz 
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~~ teo 18 • kadar '161•11 Tayyare 
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o\Ybı te<ıavııerlnl yapacaklarrtn 

Cltft ~ ıarnan11a Beşıktaıı tr11mv11y cıu1 
~daa p ap&rtımanında ıUnnetc;I Enıı~ 
'lılrtıı1 :;uhtaı: nkuyucuıarımızın çncuk 

o\ rınet tdcr.el<tır 
a Ytıc. ~ 
llıcta ı... kaaray V.rlH l:cuDal Y• 

ille"' ....,. aa ...... ~--•e uııa M11r1-.. IODDetçt •• 11tııaaı 
~ ..... KURUN doktorunun 
~ ~JGDlan bebert.nı yedi ıcu'- ""'u. de 'le' abnael•rlmla. etı eht 

~h.-~klann111 IOM•t ım•~lo 
·-..aıctır • 

~ ~lııll1a dnktor dlflıil " llGD 
ı ......_~ı ederken KURUN°UD 
~ -............ Yedi tan• cfttOrm•lı 

RtrN-..... 
~-._. kuponu 

... llra...a."' '• "hırp trıt ııreıtr•r.ıer 
a ... ~--- tltraıa ı "il._,. rtnı lNlruıı tııtıtınrtaı 
ırı... '-ktmlerln• panuııJ tıaıcıı 
a ... 

tıırııı ltuas.u. 
ltaıa11rı Y '- lbalt mlf .. trlerlM ı..r ona... llU'a11ı eorup fttrenlr 

) 1 c! san) a intikal etmit; ve buna, (1-
rem , sai ıiın a muhtelif yerler- kinci imam) denilmitti. Onun ve-
de, muhtelif vesilelerle (Ali) nin falından aonra da (Üçüncü l
ilmini, faziletini, şecaatini metbu ~ena etti. / mam) lıiı, küçük kardeti( imamı 

Hüıeyin) ihraz etmİftİ. 
- Ben, (ilim) İn Medineai (ya- Bu üç (imam) ın hal ve hayatı 

ni; tehri • beldeıi) yim. Ali d~ o- hakkında pek çok teyler yazıldıiı 
nun kapıııdır. için biz burada onları tekrar etmi-

Dedi... Sonra: yeceğiz. Diğer imamlara geçece-
. -. Ali benim etimdeµ, benim ğiz. 
cısmımden, benim kanımdandır... DÖRDÜNCÜ iMAM: 

Dedi ... Daha ıonra: 
- Ali; beniı:n kardeıimdir. Ve, 

( vl\hi) mdir. 
Dedi. .. 
Bunlardan milada, (AID ve en 

!\evgili kızı (Fatma) yı verdi. (A
li) yi ve (Fatma) yı o kadar se
verdi ki; onların çocukları olan 
( Haıan) ile (Hüseyin) i, · müba
rek b'Tluzlarınds gezdirirdi.. Re
ıülü Ekrtmin onbra bahıetti~i bu 
~refin mertebesine, Beni Beter 
efradından hiç bir kul eremedi .. 

Ha~bu.ki bütün bunlara raimen, 
bazı kimıeler tarafından ehH is
li.mın riyasetine evveli (Ebu Be
kir) ve sonra ba•kftları peçirildi. 
Bunlar" da lhalif e) denildi. 

(Hatif~) kelimeı1nin hiç bir kıy 
met ve ebem'lliveti 1oktur·· Aııl 
mA"'11p olan •udur: 

<R~111ü F."r•9"1İn vefatı11dan 
ıorra. kime iktida etmek liıım
dır ? .. ) 

- <Ali) ve ... 
- Niçin? ..• 
- Şı,nun içindir ki •. Reaülü Ek-

rem. (Veda haccı) nda ıayet sa· 
rih bir surette: 

- Allah, benim ) Mevlam) dır. 
Ben de bütün müminlerin Mevli· 

Omam, Zeynelabidin) 

(Halife Ö:nıer) zamanında, 
(lran) ın fethine memur edilen 
islim erduau, ( Kadisiyye) de par
lak bir zafer kazandıktan ıonra, 
muazzam İran ordusuna (Neha
vend) mevkiinde aon darbeyi in_: 
dirmif •. ( Saaatyan) ıülalesinin aon 
hükiimdarı olan (Yezd Cürd) ü 
firara mecbur etmiıti. 

lran hatmet ve aaltanatının göz
ler kamattıran birçok mal ve eıya
aından maada, betbaht hükümdar 
Y ezd Cürd'ün iki kızı da ele reçi
rilmi1ti. 

Birinin adı (Sehribanu). diie
rinin adı da (Kehan1banu) olan 
bu iki lran prensesi, Medineye ge
tirilerek, bunlardan (Şehribanu) 
zevce olarak (Ali) nin ıenç oğlu 
(Hüıeyin) e verilmi,ti. 

Hüseyin, bu zarif ve dilber lran 
prenaeıini ıon derecede ıevmifli. 
Ve bundan bir oğlu dünyaya gel-
mitti. 

(Arluısı var) 
' ----------------

(1) Hadi.in a.lı - Men lrünle 
mevlahü, lealiyyün mevla. 

(2) Men lıiinte veliyye /ealiyyü 
veli. 

1 Sad;;zı~rte-; - j 
• 

Huan Ali Yü- Huan Alinin kafaıında tek ce~ 
cel, ıünüm~zün heli ve tek nıhlu kalmıtlır. 
!n velud mü~llif- • • • 

l ferinden biridir. Haıan Alinin mantıkçı tenakuı· 
• 926 danberi on tan, tezattan kaçar bir inaan oldu-

dokuz cilt eaeri ğunu bilirdim. Fakat hayatın te
Türk kariler ine zat ve tenakueları üstüne bu ka
ıunan bu ıenç fi- dar kolayca çıkabileceğini tah
kir ve aan'at ada- min edemezdim. 
mı, ıon senelerde Bizim gibi aündelik ve yahut 
veludluğunu da- müaa.habe yazanlardan Huan A-

'&Jy Haaan Ali ha ııklaıtırdı. Bir linin farkı nedir? 
sene içinde üç dit eıeri birden · Bunu töylece daha iyi tasavvur 
meydana çıkardı. Ben, ne bu ki- ec:lebilirıiniz: 
taplardan, ne de H. Ali' den bah- Meaeli bizden herhan•i bir mu
ıetmek taraftan deiilim. Çünkü, harririn on bet senelik yazılarını 
bu kitaplann etrafında cim cins kendieine haber vermetlen bir cilt 
okuyucular kümelenmiıtir. Halan haline koyunuz ve kitapçı vitrin
Ali peda.goıdur. Peda.goji hakkın- lerine yerlqtiriniz. Göreceiiniz 
ela yazdrklannı hocalar ve kültür manzara nedir? 
te,kilatile metrul olanlar okumuı- Tezatlar, tenakuslar ve zamanın 
tur. Hasan Ali tairdir. Şiirlerini her feyden kuvvetli olan izleri. 
çok defa radyolardan ve Biz, bu tezatlara kendimiz bel-
ıaz meclialeriıiden dinlemek ki teselli de icat ederiz, deriz ki; 
mümkündür. Hasan Ali li- zaman, tekamül demektir. Zaman 
ae hocaaıdır, felıefecidir. Bu- rüzgarının önüne düıerek inkitaf 
na dair neıriyabnı mektep aırala- ediyonız. Belki de mazur görülü
rında bir sürü insan kapıfmııtır. rüz. Fakat Hasan Ali bu müdafaa-

Haıan Ali edebiyat mütetebii- ya lüzum kalmadan batından so
dir. Buna dair neırettiği eıerler nuna kadar bir ruh yekpaı-eliğini 
ıerçekten bir alaka ile karıılan- g&teriyor 
mıttır. Bunun için kitaplanndan 
bahıetmiyorum. Fakat onun aon 

Bence "Pazartesi konuımalan,, 
bize bir takım mevzuları değil, 

zamanlarda netrettiği yeni bir ki- muharririnin ruhunu öğretiyor. 
tap, doiruau bana üzerinde duru----------------
lacak bir noktayı hatırlattı. 

Pazartesi müsahabelerinden 
bahıetmek iıtiyonmı. 

Pazarteıi müsahabeleri ! 
Pazarteıi müaahabeleri, Hasan 

Alinin muhtelif mecmualarda ve 
ıazetelerde yazdığı müaahabele-
rin yekWıudur. Üzerinde dütünül
meıi lizım olan taraf ta bir ham
lede deiil, fakat muhtelif zaman
larda, muhtelif tesirler altında ya
zılan ve ayrı, ayrı tartlann tesir
lerini ta,ıyan eserlerden bir kül 
vücuda ıetirmeye çalışma gayre
tidir. 

Ayn ayrı zamanlarda yazılan 
yazı, muhakkak ki imanın muh
telif zamanlardaki, muhtelif te
mayüllerini, hayat ıartlarını ifade 
eder. Fakat kitapta görüyonız ki, 
Huan Ali zamanı ayni eb'atta tes 
bih tanelerini bir araya toplıyan 
bir iplik halinde kullaıvnıttır. 

Dört muhtelif yazı çetniıini ta
'ıyan "Paıarteai konuşmaları,, a
ra11nda bir tesbihin taneleri gibi 
benzerlik, biribirine uygunluk 
vardır. 

Benim hayretimi mucip olan ta
raf ta budur. Naııl oluyor da, her 
ıün bize yeni bir cephe, her gün 
yeni istikaıTet stösteren zaman 

Çelik kasalar içinde 
el yazılaıı 

Sovyetler birliğindeki (Lenin) kil • 
tüphanesinin elya.zıları kısmı, dUnya • 
nm her hangi bir koleksiyonu jJe1 bat 
ta British Museum ve Fransa. .Milli 
Kütiiphanesi koleksiyonları ile, mu • 
kayese edilebilecek derecede zengin -
dir. 

Lenin kütüphanesinin çelikten kasa
lan içinde, kıymet biçilmez ve dünya
da tek elya:ııları, tarihçiler ve muhar
rirlerin arşivleri saklanmaktadır. 

Bu el yazılan arasında, en eskisi, 
1092 tarihli Arkangel 1nciHdir. Bu e
ser, Rus dilinde yazılmış en eski eser 
dir. 

On altıncı asırda Müthiş 1van zama 
nından kalma. (tarih) eserinin muaz. 
zam bir cilt de bu kütüphanede mev
cuttur. Bu eserin yazılmasına yüzlerce 
tarihçi ve kopist iştirak etmiştir. Bir 
nevi umumi tarih olan bu eserin içinde 
artistik minyatürler vardır ve bunla -
rın renkleri bu ana kadar katiyen kay 
bolmamı§tır. Nikitin'in on beşinci a • 
sırda yazdığı (Üç denizin ötesine seya 
hat) kitabının yegane nushası da. (Le
nin) kütliphanesindedir. Bu eser. eski 
laik edebiyatın en mühim abidelerin -
den birisini teşkil eyl~mektedif. (Tasa) 

Bu da bir seyahat 

Holivut yıldızları plajlarda yalnız film., ~evirmek için değil; ~olr 
defalar eğlenmek için de giderler. Re•imcle, ne kadar z.evk iprule bir 
deniz aeyahaline çıklıkları pek belli ••• 
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Odun yüklü Uç eşek kahvenin öniinden geçti 

1 
Oğle güneşi sitebe diklemesine 

bir alev sağnağı halinde akıyordu. 
Boz, ötesi berisi suya hnsret bir 

(fodak gibi çatlaklarla dolu toprağa 
serpilmiş sapsarı cılız otların, toz
dan topraktan asıl rengini kaybet • 
miş dikenlerin diplerinde bile göz. 
leri yoran dalga dalga bir aydın · 
lık kalkıyordu. Halbuki, otların 
dibinde rütubetli, ve haşeratm ya • 
şayacağı bir serin alem vardır. in
san öğlenin bu saatinde böyle bir 
otun dibindeki serin alemde uçu • 
şan böcekler kadar bile rahat değil
dir. 

Burada gözü okşıyan tek gözel 
şey, rengini tozdan topraktan kay
beden dikenlerin güneşe karşı açıl
'lnIŞ ağızlarmaaki irili ufaklı çiçek • 
lerdir. Bu çiçeklerin rengi berrak 
mavi gölgeler ve denize benzer. Sa
zan da morumsu olur. Üzerlerinde 
öyle canlı, öyle hayat eseri vardır. 

Sitebin yandığı ve rehavet hissi • 
nin ağır, ağır adımlarla do
laştığı bu saatlerde nahiye mer · 
kezinin sokaklarında adamlar tek 
tük dolaşır. Camiin yanındaki kah
venin camları açıktır. Bu tahta iis
tü çamurla, ağaç dallarile örtülü 
salaşın açık pencerelerinden sokağa 
doğru bir serinlik hissi akar. Sanki 
serin rüzgarlar dükkanın loş köşe
lerinden sızar. 

Odun yüklü üç eşek .kahvenin 
onünden geçti. Eşekler ve sahipleri 
serinliğe hoğru tatlı, tatlı başlarım 
döndürdüler. Bir eşek gölgede ra • 
hatlaşmış gibi silkinmek istedi, e . 
şekleri sürenlerden biri mintanının 
yeni ile yüzündeki teri sildi. Min
tanının ne renkte olduğu belli de . 
ğildi. Yamalar fark olunmuyordu. 
Sitebin tozu onun üstünü başını 
tek renge boyamıştı. Yüzünü sil . 
diği mintanının kolu boz rengin . 
den çıktı . Simsiyah oldu. Koyu 
renkli bir boya ile boyanmış 
gibi idi. 

Kahvenin içerisinden elindeki 
fincanla etrafı süzen bir ihtiyar, 
oduncuları gördüğü zaman kendi ha
Jinden memnun olduğunu anlatır 
bir eca ile yanındakine seslendi: 

- Yazık .. Şu insanlara, şu hay
vanlara dedi. 

Kahves;nden bir yudum daha jr. 
ti. ~ 

-· Hey dedi, köylü, bana bak <:: ... 
.....,u hayvanları zahmetten kurtarın 
diye sövlüyorum, üa eşek yiiküne 
ne verelim .. 

Köylüler cevap verdiler:: 
- Satıl•k de!!il 1 ., 
Kahvenin penceresinden etrafı 

süzen adem yanındakine yavaşça: 
- Hayvanlar adamakıllı yüklii 

J.,,. bı'r "~ek ··k·· ·· ·· ı ·· d ' 
J -. ~ yu u u~ ::t yu.~un en 
daha bereketlidir. Satm almak kar
lr olur. 

Köylii1er eşeklerini diirttüler yü
rü;rüşlerine devam ettiler. 

Eşeklerin yava_ş yavaş fakat bel. 
leri yassılarak, ayakları çarpılarak 
gidişleri kahvedeki adamı sinirlen • 
dirdi ve merhameti ayaklandı, yük
lü hayvanları bütün kahve halkına 
gösterdi. 

- Yazık, diyordu, yazık... Bu 
hayvanların hali ne olacak? 

Birisi söze karışır gibi oldu: 
- Bu hayvanların hali yük al • 

tında can vermek olacak. 
- Hayır, dedi. Hayır... Allah 

Rabbilalemindir. Hayvanlara yazık, 
bu heriflere yüklerini boşalttı . 
ralmı. 

Bu sözlere, kahvede tavla oynı • 
yan bir kaç kişidahakulak kabart
tr, hayvanları korumak için küçü · 
mencik kahvede bir efkarı umumi
ye ayaklanınıya başladı. 

Eşekler ve köylüler ilerliyorlardı. 
Fakat sıcaktan yorgun insanlarla, 
yük altında belleri çökmüş olan 
hayvanlar ancak, arpa boyu, arpa 
boyu yol a1abiliyorlardı. 

Kahve sahibi hayvanları görüp 
nutuklar söylemeğe başlıyan ada · 
ma yanaştı: 

- Hocam dedi, şu eşek yükleri
ni ucuza alabilirsek sizlere tezek 
içinde kahve pişirmekten kurtulu · 
rum. Ha hocam, ha .. Gayret ... 

Hoca kahveden dışarı fırladı, 
kahveden dışarı fırlıyan insanı ta
kip edenler de oldu. 

Hoca bağırıyordu: 
- Durun ... hey durun .. 
Köylüler bir şey işitmemiş gibi 

yollarına devam ediyorlardı. 
Hoca köylülerden birinin yaka

sına rast gele yapıştı . 
- Ulan dedi sana ne zamandır 

dur diyorum. Gırtlağım parçalan
dı .. 

Köylü cevap verdi: 
- Askerliğimi yaptım. Vergi

lerimizi verdik .. Bizden ne istiyor . 
sun? 

- Ne mi, bir de utanmadan so
ruyorsun, Allahtan korkmaz kul . 
dan utanmaz ... Nedir bu hayvan • 
lann hali... Demin size hayır ol • 
sun diye odunları satın dedim. Kulak 
asmadınız geçip gittiniz. Şimdi laf 
istemem ... Yıkın bakalım hayvan
ları .. Bir eşeğin taşıyacağı kada . 
nm hayvanın sırtına vurun ... Şim
di k«rakola haber veririm .. 

Köylüler durgun sular gibi hiç 
renk belli etmeden konuşmadan 
şündi.iler. 

- Dediğin gibi yapalım dediler. 
Hoca bağırıyordu: 
- Bu hayvanlar yarın da size 

lazım ... 
Odunlar söki.lldü. E'lekler rahat

laştı, b~lleri doğruldu, hatta birisi 
keyiften yere yattı ayakforn' hava
ya kaldırdı, debelenmeQ;e ba~ladı. 
Hocanın nezareti altında hayvan . 
larm sırtına odunlar yerleştiriliyor
du. Hayvanların sırtmdaki odunla
rın yarsı yerde kalm:ştr. 

Yükletme işi tamamlanınca, ho· 

ca köylülere seslendi: 
- Ey şimdi bu yerdeki odunları 

ne yapacaksınız eksik artık satın 
savun da buradan köyünüze gidin. 
Eşeklerdekileri şehirde bahalı baha
lı satarsınız. 

Köylüler birbirlerine bakıştılar 
yan yana geldiler: 

- Ne vereceksiniz dediler. 
Hoca cevap verdi : 
- Üçünüze onar kuruştan otuz 

kuruş. 
İnsiyaki bir şekilde cevap verdi

ler: 
- Hayır olamaz .. satamayız ... 
- Biz de bir metelik daha faz. 

la veremeyiz. 
Yine köylüler birbirlerine bak . 

tılar. Yaşlıca gözüken söze başladı .. 
-Pekala ... 
- Ama siz bu odunları hayvan-

lara yi.ikletemezsiniz. 
- Pekala yükletemeyelim bun

dan ne fükar? 
- Onu siz bilirsiniz; buradaki 

odunları kimse muhafaza edemez. 
- Ne diye koruyacakmışsınız. 
Köylülf"rden biri kuşağını çıkar

dı öteki bir ip parçası buldu, üçiin
cü hayvanın kemerine takılı bir 
kangal ipi çözdü . 

Birbirlerine yardım ettiler eşek
lerine yükletemedikleri odunları 
sırtlarına bir yük halinde vurdu • 
lar, yollarına devam ettiler. 

öyden beş dakika uzaklaştık
tan sonra bir ceviz ağacının 

altında eşekleri yıktılar, kendi yük
lerini indirdiler. Tıka basa yine e
şeklere yüklediler. Bu halden mem
nundular. Gerçi memnuniyetleri • 
ni birbirlerine anlatmıyorlardı. Fa . 
kat hepsinin kafası bir muamma • 
mn halli ile meşguldii. Hepsinin ka
fasında şehirin pazar kurulan ma . 
ha11esinin sokak aralarını, arsa • 
larmı işaret eden bir harita gibi idi. 

Çünkü hep biliyorlardı ki · bir e
şekte üç eşek yükü odun vardır. Oç 
eşek yü~ü odun satılınca epey pa· 
ra ederdı. Her zaman böyle vapar
l~~dr. ?dunlan tıka basa eş.eklere 
yukletırler, şehire getirirler, bir ten
ha arsada yükleri yıkarlar, bir eşek 
yükü odun alıp satarlar, sonra tek. 
rar gelir alırlar. 

Beş giinliik bir zahmete mal 0 • 

lan bu odunları bir eşek yükü 60 
kuruşa satılabilirse 180 kuruş ka . 
zam,l~caktı. Bu para. zenl'Yinliğe ben
zer oır servet sayılabilirdi. 

il 
180 kuruş zenginliğe benzer bir 

sr.rvetti. Köylüler böyle düşünü • 1 

yorlardı. Şehrin haftada bir kuru • 
lan pa7.arı anlara böyle karlı gözii
kfr·,,rdu . 

Bazan köyc!cn odunla beraber 
yumurta rribi. voğurt gibi şeyleri ce 
r.etirirlerdi. F nkat çok defa onların 
kazancı,. odun ve satıcıdan aldık • 
larr yumurtalar yüzündendi. Avru
paya yumurta gönde:·en tüccarlar, 
lnı.zan mal ellerinde kalınca yu • 

Kendine 
Ayı Süsü 
Veren Adam 

Yazan: 
"Çıkrık~ar Durunca,, , 
Bacayı kaldır,, ve 
hlkiyeJerin muharr. rl 

"Bacayı rnd.r, 
d!Aer birçok 

Sadri Ertenı 
. 

murtalan köy1ülere dağıtırlardı. 
Köylüler de bunları sokaklarda: 
- Taze, taze köy yumurtası di

ye satarlardı. Köylü tüccara göre ti
caretin en geçer akçesi olan doğru
luğun çok ucuza satın alınan ta 
kendisi idi. 

Odun yüklü eşekle ve yanlarda· 
ki köylüler köylerine yaklaştıkları 
zaman nasıl olsa üç e§ek yükü o • 
dun parası kazanacaklarından e • 
mindiler. Yumurta işine pekte ya
naşmaya taraftar değildiler. Bunu 
yalan söylemekten tiksinmek, ya • 
hut kötü bir iş yapmanın verdiği hi
captan kurtulmak kaygısı ile düşün
miiyorlardı. Öyle bir şey hatırlan · 
na gelmezdi. Kıraç toprağa yapışık 
gibi yaşıyan bu köylüler için köyün 
hududu içindeki insan bir başka 
dünyanın insanı gibi idi, onun ölçü
sü, onun anlatışı ile bunlarınki ara
sında ne müthiş farklar vardı. Bu 
farkları izah edemezlerdi. Nite • 
kim şehirli ile köylünün karşı karşı· 
ya gelip te birbirlerinin mantıkla • 
rını anladıklarını gören var mıdır} 
Bir sitep köylüsü ile şehirlinin ka
fası bazı müşterek hükümlere sa • 
hip olmakla beraber birbirinden iki 
dünya gibi uzaktırlar. 

Mamafih şehrin büyümesini on· 
lar, ekinlerinin, çocuklarının ve 
hayvanlarının büyümesi gibi se • 
vinçle karşılamışlardır. Şehire kar
şı efsaneye benzer hislerle bağlı . 

, dırlar. Şehir kaldırımları kazılınca 
altın nehri akacağını sanmak, köy
de dünyaya gelmiş bir hülyadır. Ha
kikat olan tarafı şudur. Şehirden 
bir şeyler kazanmak mümkündür. 
Soluyan eşeklerin yanında yürü . 
yen yorgun oduncular da bunu dü
şünüyorlardı. Başka bir şey hatır • 
larından geçmiyordu. 

Böylece yorgun ve konuşmak • 
sızın köye geldikleri zaman dere . 
nin kenarındaki bodur yapraklarım 
böceklerin giive yeniği bir kumaş 
parçası haline koyduğu söğütle . 
rin gölgesine yaslanan çeşmenin 
başında çamaşır yıkıyan kadınlar • 
la karşılaştılar. Kadınlar kazanları 
boşaltmışlardi. Killi ve kirli su, o· 
luk oluk dereye karışıyordu. 

Yaşlıca bir adam çubuğunu tüt· 
türe tüttüre odunculara yaklaştı. 
Bu ihtiyar adamın gözleri çipildi. 
Sırtında rengi atmış ve yamalan • 
dığt yerlerdeki ipliğin boyası beyaz
lanmış bir camadan salJanıyordu. 

Şalvarı örme kıldandı. Başında gii 
neşin geldiği tarafa gerilen bir te 
te vazifesi gören yağlıca kaake 
vardı. Sabahtan beri kaç defa İl 
tikametini değiştiren siperliği 
defa oduncularla karşılaşinca dji 
zeltti. Ka?§ısındakileri görmek İ ' 
kasketin siperliğini gözlerinin Öl 

tünden çekti, elindeki sopaya 
landı: 

- Kara Mehmet dedi oğul iyi' 
ik geldin. 

Senin Küldökem epeyi hat~ 
Bir ebe bulduk. 

Kıvırcık sakallı ihtiyar devam dl 
ti: 

- Ebe dediğime bakma ... Buıt' 
dan evvel muhtarın ineğini doğurt' 
ı:ıuş ... AJlah kuluna kolaylığını 'le' 
rır. 

- Hasan dayı dedi, ne yapa ' 
lım, ne dersini 

- Oğlum ben diyeceğimi de ' 
dim. İstersen bir muska filan yaı ' 

dır .. Kann doğuramıyor .. 
Kara Mehmet Hasan dayıya fat' 

la bir §ey söylemesi, ve deh dedi t 
şeğini sürdü • 

AV,/' 1'1"if 
- Hele bir görelim.. H~ 

dayı ... 
Diye dütüne dütüne ilerledi. 
Hasan dayı da heral?cr yola dii • 

züldü. 
Kara Mehmet, 
- Bari, dedi. Hasan dayı iyi bit 

ebe bulsaydık.. 
Hasan dayı gülümsedi: 
- Oğul dedi sıdkını bütün tul··· 

Topumuz dağların kovuklarmdl 
böyle 'doğduk. Biz kediler, farelet 
gibi tavşanlar gibi kendi kendirı\İ' 
ze doğarız. Oksüz olan göbeğiııl 
kendi keser. derler .. Buiıun mana" 
vardır elbette. 

- Yani bizim kadın kendi ken -
dine doğuracak mı demektir? 

- Allah nasıl dilerse öyle ola • 
cak, babasız çocuk halk eden, yıı• 
varlak yumurtalara can veren Al ' 
lahım nelere kadir değildir? 

- Dayı yakın köylerde daha i)'İ 
ebe bulunamaz mı? 

- Bulamazsın aen benim dedİ" 
ğime bak.. Eğer mutlaka istiyor • 
san sana haber vereyim, nah ıute• 
da. _,,, 

Başı dumanlı ve yan beline ~ ' 
dar kulutlara gömülmü§ morurnıd 
dağlan İ§aret etti. 

(Arkuı var) 
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Güzel Kadınlar 

GRETA GARBO 
1 tanbula Gelinişti 

c._ Carbo. artistlik hayatının 
il~eleriacle latanbula gelmifti. 
"1lı ~eınanın bugünkü lihirli, es· 
~ richzı o zaman nipnb idi ve 
~ 1arclan eteeydi bugün onun 
~ O~b. Fakat, ömrü vefa 
~ ll1lema dünyannm gök . 
...... 7ilcLza liartı ıözlerini ka-

~ta Caıbonun nipnlm bir ıi· 
~hne vam idi ve artiıti ıi • 
/~ ~ Yetiftiren o olmuıtur. 
~ r4lu Gteta Catbô latan -
1.ı....-;- tam ruhuna uygun hayatı 
~ ... bütün .. ı . . dada ~. gunennı a , 
~ele, tebrimizin bitmez ve 
~ .. ez ~e yapnma)da doıyul • 
.... auzellikleri arumda ıeçiriyor-

~~!8. Garbo latanbulda iken 
l-e •ını Buıpz adumda ıören 
11aız:;: ıöriifen bir arkadatı • 

··ere tıyor: 
IÖrın ta Gaiboyu uzaktan ,örür 
~~tanıdan ve yanma giderek 
o ~~ ~ muhakkak ki, Greta 
~ bir tundiki kadar hqin ta· 
..,_ kadın değildi. Hakikaten 
'~ Holliyvood'a ken· 
~ ııuqqe yaklapmıyormUf, 

~ --- einema adamlan ko
~o~Uf· Hele huwıi hayatı 
~ kinı8enin bir teY öğren • 
........ -:- bu hayatm daimi eer?.r 

~ .. 'i':;:::üt bir tekilde 

~ ~ Hollyv~'da Creta 
1'ilt 'otr ile ken\lfan bir gazeteci bü
!"11 ~ubarebede zafer kazan • 
L. IÖate~ takdirle ve parmak· 

Son .. ektedir. 
~ iün1er,le kendiaile ancak 
~ (~lerinden Philippe 

• P Üya) konupbilmiı • 

Lf:'-t. ,...!: 
.... ._ de retanm yanmdan ge • 
..._. ~ • endi.i gibi aır eakJama • 
~ ~rı~ oluyorlar, ağJzla • 

or~ keliıne kaçınnamağa ça· 
t:~ ~ Heriat ta kendi· 
~ ı..._ hakkında soru • 

• 
O zaman· 
den buıU· 
ne kadar 
Grete&•r· 
bo hiç d•· 
lltmemlf 
bulunuyor 
'f•nlnezbu 
gllnteblall 
b!r ez de
h• h•tln. 

• 
dır. Fakat bunu eöylememek, 111' 

saklamak tabiatin\ ayni zamanda 
kenc:liainden kapmlf bulunuyorum. 

Bana öyle geliyor ki, kendiıi 
hakkında ifpatta bulununam be • 
na göeterdiği samimiyeti, itimadı 
suiiltimal etmİf bir vaziyete gireae
ğim. Şüphesiz ki, bu hal kendisini 
memnun etmiyecek. Bu ela, benim 
sebep olmak istemediğim bir teY • 
dir.,. 

..Görüyorum ki Greta Garbo, o 
zamandan bu :mmana kadar deiit· 
memii: lıtanbula "'eldiği za. 
man da, kendisi hakkm la bir teY 
öğrenilmemesine çalqır, etrafında
kilere de bu ımı muhafaza etmeji 
telkin ederdi. 

Greta Garbo der ki: 
••-Benim hakkımda söylenen 

her ,ten: Çocukluğuma, nitanhhiı 
ma, huıuıi·hayatuna, ean'at haya· 
~ dair . söylenen her ıey çok 
muphemdir ve bunları söyliyenlerin 
malumatı pek noksandır .• , 

Hakikaten, Greta Garbonun, hu· 
su~ hayab ve meslek hayatı hak
kında fazla dedi kodu yapılmıttır. 
Buna kendisinin ketum kalması 
sebep olmuıtur. Fakat, kendisi hiç 
bir teY' söylememekle beraber 
~ela söylenenleri de tekzip et: 
meeı onu daha büyük bir eararen • 

Garip adetler 
..-.- - - - _,. 

Çocuklarını 
şapkalarının içinde 

taşıyan analar 
"lliin1a11 clolattm" .&ibmm 18 • 

an metbur HJabat muharriri TitaJ'· 
aa'mn saip dolatbiı ,.._. sördü
iü sarip ..,a.;, &nat a.tikçe. Qll· 

ca AJlfalanma rsü•Ji ~ 
mna içüa fay .... lııalQOnL .. 

Moda bize laer ICJlc biç aklımıza 

celmiyen ppka biçimleri cetiriyor. 
Faka~ Pariali bir um ne yapana 
yapam, bir Amerika yerlial Qdmm 

bqma liydiif ppbllnlıln daJaa ... 
rip bİl)ey dUfl1nlllemu 1 

Tiburin adHmda 1U keparmdaki bir 
kulübede oturuyordum. Adada milthlt 
yılanlar vardı. Bu yılaD1ardan kurtul· 
mak için, böyle ıuya yakın batta 1111-

yun O.erine brulmut kulilbelerda o
turmak lbımdı. 

Bir aem, kulübemden pktnD ve, ku
iuı cUnet altıiıda, lçerlere dolru iler
ledün. 

Ufu:k, cilneıin elle tutulur tekilde 
c8rllnen kupwp içinde daJcalanı
yordu. Bu koyu Jflk içinde birdenbire 
bir cBlce eörilr gl>I oldum. 

Uaktan ,elen, usun baylu bir ka· 
cfmdı. Yan belden yukarnı çıplaftı. Ya
n belinden apfımıu tUylerden mlite
tekldl bir etekliklc tirtmilttil. Bap· 
da da, yine tUyden bayWc bir ppka 
.ardı. Fakat, okadar bUyUık ki, bura· 
da anlatmak imlrinı yok. 

Biru yaklqınca: 

- Gel 1 dedim. 
Tereddüt etmeden celdi. Ytlrildilk· 

çe, bqmdald pplranm tUyleri aallanı
yor, riiqlr çıkanyordU. Beraber )'Ü· 

rilye yürüye döndük ve benim kulU-
ıizaizlik içinde boğmaktadır. 'beye doğru celdik. ------------1 Kulübenin yamna celdiğimiz za. 

Bayan ve Baylara man, uc1ınm ı. ........ k, tuy1en1en bir 
lel çıktı: 

nezaket dersi I TUyler ötmiye baflamıttıl 
Prağ belediye mecliai, kız ve erkek Hayır, 1rut ıeai delildi bul Bir ~ 

mekteplerindeki den pragrammı tu • cuk ailama11, bir çocuk bağırmuı idi.. 
rizm ile yakından aJakalandırmağa ka Yerli kadın bafıDJ biraz saDadı, 1e1 

rar Vermiftir. Bu makl&d!a yun! bilgi kesildi. 
si deninde turimün ehemiyetinl te • KWW>emin kaplllDda bekliyen yer-
barUz ettirmeleri ve ~cılara yur • 1i hizmetçi, kadım cörünce: 
dun güzelliklerini tanıtmak memleket - Bu nhtl ne iatiyor? Dedi. 
t.e mlaatir kaldıklan mUdd~tçe kendi. - Açımı. dedim. Biraz yiyecek nr • 
lerine hot vakit geçirtmek ve unutul- Kaclmı m1ama oturttuk, yemek 
mu hatın.larla aynlmaları için ne su- verdik. Yerli kadın, 1ea çıkarmadan 
retle hareket etmek icap edeceğini ta- yıyor, bapnı da muntuam hareket· 
lebelere öjretmeıeri hakkmda öjret • lerle mütemadiyen ullıyordu •• 

GCJZELLIKLEAiNI 

GU.ellifin sımnı gilzellenn afZIJl· 
dan ititmek tabü en iyisidir. Onun için 
methur artistlerden bazılaruun ımel
liklerini nasıl muhafaza ettıtlerini öl· 
renmek hiç de fayduız değildir. 

Franau artisti Goby Moclay diyor 

ld: 
"Günlerim ve gecelerim Stüdyoda ve 

tiyatroda geçiyor. Bunun için, fazla 
ıpor yapmama imkan yok. Fakat, u
bahleyin banyodan çıktıktan sonra, ı 5 
dakika muhakkak jimnaatik ,apanm. 
Zannedersem, vücut güzelliğini muha
faza etmek için de bundan daha iyi ça
re yoktur. 

.. Şüphesiz, bu hareketleri jYi intihap 
etmek lbımdır. Meseli, benim yaptı
ğun, vUcudün bütün adalelerini hare
kete getirecek kol, bacak ve ıövde 
hareketleridir." 

" 

Hollivutta 
Kadın erkek her Jcpse 

1 Cinsi cazibe 
dersi verecekleri 

Sinema .artlsUerbaden Valaa Mak • 
donald, ortaya yenpyeni bir fikir atı
yor: Sekaa.pel (cinai cazibtı) öirete. 
cek olan bir yUkaek mektep açmak. Bu 
mektepte, Holivudun, t.a.nmmıı bir çok 
yıldızlan den vereceklerdir. 

Amerika, dünyaya (cins cuibeai) 
diye ~yip bir UD8U1' çıkardıktan ~ 

ar, timdi de (usaktan erotik teair yap 
mak) sanatını i1mt bir sisteme bal -
lamak istiyor. 

Valu Makdonald'm dera programı • 
na göre: Bir filmin meydan& ptlrll • 
mealle allkadar muhtelif den pbelerl 
yanında, ilk zamanlar haftada ild au.t 
ciııa cuibeel kummd& tatbikat yapı • 
lacaktır. 

İlk denle.re, ölen Valantlnonwı. 
(Şeyhin r admdaki methur filmi 
ile batla ktır. 

Bu den esnaamda, talebelere, ölen 
eebapll'ln BD' ve kudreti ~ 
Garbo, Karlene DletJilch, Gary Koper, 
VretilecktJr. Bir mtlcldt 80llN, Gıeta 
Klark Gable, Jan Kn.vfort ve daha ba 
a yıldular ders vermete bqlıyaeak • 
lanhr. 

Kekt.epte gerek kadınlardaki, preli 
erkeklerdeki cinai cuibeye dair deialer 
verilecektir. Bu derelere 8inema artist 

rinden başka devam etmk lateJell di
ler kadın ve erkekler de plebilecet
tir. 

Bir rUJ• mu ... 111••• 
İtalyan hekimleri bir mu:mmıanm 

halli ile uğrqmaktadJrlar: 
Bayan lılauri adında bir kadm ı,a

dan bir kaç yıl evvel ciferlerlnden ~ 
· tırap çekmefe bqlamlf ve gUnUn bl • 
rinde bu hutalık o derece ilerlemif· 1d, 
hekimleı' hastadan tımidi k~ .. 
Fakat, bu arada huta birdenbire lyJ.. 
letmeie bq]amıı ve bu iyiletme ha -
dieeel dratle ilerlemiş. FCer bh' ablll 
amel olmazaa, kadmm sıhhati talllbll 
le pli dönmllf aayılabliir. 

Bayan Kaurt, iyilefmep -.ıama • 
daa önce bir rüya gOrdqtlatl w il. • 
yumda ona bDsbtWln 1,Ueteoelf 16J
leYıdlfbıl ve ertesi gltnden itlbarell iJl
~eğe batladıjmı anlatmaktadır. 

.. "'P kaçamaklı cevap 
... ~tir ki: 

~""'!~ ~ o kadar hür • 
~ ~;_ ~r sükun ve ıükut 
~ ~,..._tadır ki. hayatm • 
...ı~~ ~ için kendisine 

menlere talimat vermlıUr. O zaman, birdenbire gözüme iliftl: 
Bu h111qıta esas p.rt: Herkeee kar- Kadmm bqınclald tüylerin içinde 

11 nezaketle muamele etmektir. Bu bir çocuk yatıyordu 1 Bir iki aylık olan 
mak•ada uygun bir fe)dldeki nezaket, çocuk, yumupk tüylerin içine cömW· 
çocuklar., daha mektep mralarmda i. mUı. rahat rahat uyuyor, duclaklan 

Jozef"n a.,1cer ne dlıor ? 
Hakikaten o dakibda bina lhtiyarı.
IJU!um.&r ve ihtiyarlamaktaımus. 

''VücudUnriln çlqilerini idmanla ve 
ıporla muhafasa ederken, neıemi ele 
açık hava. dana ve spordan alının..'" 

.... _....._ L..1_~eya. ~u huauıta 
-.unmak ınuna ayıp 

Ctnonun bizi mü • 
""7J~;i~~ benzetmeein • 

bılundum, fakat 

ken CSfretilecektir. ite meme emer Jibi ylpıyordu. 
Belediye meclisi bununla da iktifa Biraz sonra, çocuk, biı: kuı yavruıu 

etmemlt, Pra.f halkına hitap eden bir ıibi, afmu açtı ve yuvumclan çıkmak 
beyanname netrederek, yabancılara i.tedi. O zaman annesi onu aldı, kuca
k&r11 fevkallde bir ıurette nazik dav- ğına oturttu ve memesini vererek em
ranmalamu rica etmiftir. Bundan baş dirdi. .. 
b, aynca mabza aah'plerine hitap e-1 Şapka veya kut tUyilnden yapılmı• 
den bir beytnnamede de. müesseseleri bu yuva bir an bot kaldı. Fakat, aon
ni mUkemeJ bir vu·yete sokmalan .1 ra, kann1annı doyuran ana oğul, yine 
m ve turizınin menfaatleri icabı zevk I beraber yola çıktılar. Çocuk, yumu
ve l&nata itina s&termelerini latemitl pk tı:lylerin aruında yine rahat bir J 
tir. uykuya dalmıt • .aıtana aa1lana, bepkte 1 

Methur selki artiıt Jozefin Beyker 
aporu, dlnaı ve jimnutili -çok seviyor. 
Geçenlerde, tayyareci ehliyetnameıi al
dığını da yumqtdc ..• 

O diyor ki: 
- Bende g6rdüfünllz bu çevildifi, 

eantıtıtı ıpora borçluyum. Sonra, cllk
kat ettilim bir şey vardır: Y orulmalıc· 
tan kaçmınm. Vücut yorulunca kendi
nizi hallis ve ihtiyar hiuederainia? 

imit gibi uyuyordu. Annesi de, bqıncla 
cayet pk bir tüy ppka tqıyarak, ıu· 
rurla ilerliyordu." 

Bu iki yıldızda olduiu gibi. ıtıseıu. 
li muhafaza etmenin uıalü, hemen 
hemen her artistte jimnutik ve çor 
olarak meydana çıkmaktadır. 

Parla muikhoDerinin ~ur oyun
cusu Nita Roya ıpordan batb. o)'11ftU 
da sevmektedir. ip atlamak, tovaım. 
baÇ veya aaklambaç oynamak en b8-
yi1k sevlclerlndendir; 

Eloire Popeıco yürümeyi de fayda
lı buluyor, 
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Polisle firari katil çarpışıyor ! 

,,,. 

Hörbert Jangblad, cadde ortasındaki çarpış-
mada 3 kişiyi ağır yaraladık tan sonra gebertildi ! 

Con Dillinger bir defa da
ha ka~ıyor. Kravn Poynt ha
piıhaneıind e eline geçirdiği 
kararmtf bir tahta parçasını 
§Öyle böyle bir tabancaya ben 
z.er ıekilde yontarak, gardi
.vanları bununla korkutup, 
Höbert Jangblad adlı bir ka
tille beraber kaçııına ait tah
kikat neticesinde, azledilen 
gardiyanlar cezaya çarpılı
yor. Mahallin kadın olan en 
yükıelt zabıta amiri de jtifa 
%orunda kalıyor. Alakadarlar 
utanç ve yei• içinde kwranı
yorlar: 

Bütün bu üzüntü verici mesele
de küçük bir teselli mahiyetinde 
olan !ey, Con Dillingerle beraber 
kaçan Höbert Jangbladın hürri
yetinden uzun müddet istifade e
dememesi, bu kanlı katilin sevin
cinin kısa sürmesiydi. Hiç değilse 
ikisinden biri! 

16 Marttı. Hörbert Jangb!ad, 
Mitiganda F ort Haron sokakların
da hiç bir §eyin farkında olma
dan, serserice dolatıyordu. Halbu
ki, zabıta memurları onu görmüş
lerdi. Görüp hemen takibe başla
mı§lardı. Fakat, yakalamak çok 
güçtü. Firari, ~öyle bir kenarda 
yürümüyor, gelip geçenler arasın
da ilerliyordu. 

Hörbert Jangblad, bir arahk 
nehir gibi akan ka!abalığın azıcık 
tenhalaıtığı bir yere gelince, me
murlar, bu f ınatı kaçırmak iste
mediler. Uzun boylu merasime, 
"Seni kanun namına tevkif ediyo
rum r,, falan yollu sözlere lü2.um 
yoktu. Şikagodaki müf ettiıin, hay 
dut Cak Klutasm bulunduğu yere 
yolladığı memurlara tavsiye ettiği 
gibi hareket edeceklerdi. O mü
fettiş, Şikago kaldırımlarını çiğne
yen gangsterlere hiç göz açtırma
dan ateş etmek taraflr11ydı. Hele 
Con Dillinger çetesi efradına kar
şı, amansız davranılacaktı ... Me -
mur Vilyem Şanli, bu çeteden Con 
Hamiltomın kurşuniyle, neden ye
re serilmiıti? Harekette biraı: ge
ciktiği i~in ! Ve ayni çeteden Cak 
Klutas, üzerine derhal ateı edildi
ği için, gık diyemeden gebertil
miıti ! 

F ort Haron zabıt asma mensup 
memurlar, en müsait buldukları 
kalabalığın tenhalaıtığı bir yerde, 
tabancaları ateılediler. Jangblad, 
biraz af alladı; galiba bir yerine i
sabet le vaki olmuıtu. Fakat, ken
disini toplamaya muvaffak olarak 
kalabalık arasına karıtmayı da a
kıl etti. Ahali araıına girer girmez 
de rutgele kurıun sıktı. Karşısın
dakiler memur mu, yoksa değil 
mi? hiç ayırt etmeye lüzum gör -
meden, veryansın ediyordu kur -
ıunu! 

Kartılıklı ve fasılasız kur§un a
tı§! Ahali, çilyavrusu gibi ~ağıl
mıttr. Herkes, dehtet ve heyecan 
içerisinde, dört bir tarafa keçııı -
yorlardı. Polislerden biri ve mü -
aademeye iştirak etmedikleri hal
de, gericilerden ikisi, ağır yaralı 
olarak, kaldırrm üzerinde yatıyor
lardı. 

Derken, \'aziyet tamamiyle mü
aaitleıti. Katil, timdi bir vitrinin 

.~ 
' 

T cfribımızda pek ,.Jrmda geçecek heyecanlı l:iir sahne: 
Haydut, •&rr 11 duvara vererek, clindc7cl otonwtik rovclvcrin biUitn 7mrşım
larını bir anda boşalttı,' polisler merdi ven duvarını siper almışlardı! 

önünde tek baıınaydı. Endaht sa
hası, onun etrafına geniılemit, a
çılmıttı. Etraf bombot ve Hörbert 
Jangblad orta yerde, mükemmel 
bir hedef! Memurlar, bir aaniye 
yerleştirdiler kurtunu ! isabet, tam 
dı ! Katil, kaldırıma devrildi. Ve 
müteakip dakikada...... Mel'unun 
canı çıktı! 

Hörbert Jangblad, Con Dillin
ger tevabiinden olup ta hesabı te
mizlenen ikinci adamdı. Cak Klu
tas 1, Hörbert Jangblad 2 ! 

Bunlardan 3 üncü olarak kalıbı 
dinlendirilecek acaba kimdi? Şim 
dilik meçhul! 

30 Martta Sen Povl müdcleiu
mumiliği bürosuna yaşlıca, fakat 
enerjik bir kadın başvurdu ve ken 
disinin bir pansiyon sahibesi oldu
ğunu söyledi. 

Derdini ıöylc anlattı: 
- Benim evimi kime sorsanız, 

hemen gösterir. Pansiyonumun iyi 
bir §Öhreti varc:?ır. Bu iyi §Öhret 
yerine sui§öhret kaim olmasını, 
her ne pahaya c.lursa olsun, kat'iy
yen arzu etme!tJ. Beni kime ister
seniz sorabilirsiniz. Size herkes 
dediklerimi tekearlıyacaktır ! , 

Yaşlıca, f al<at enerjik kadın, 
bunları anlatarak, masnnın üa~üne 
kalrnı:a hir r11t kox-<lu; bı.ı, b·r it 
defterine benziyordu. 

- Ben, evinıde dolambaçh iş -
ler dönmesinden hazzetmem. Hal 
buki pansiyoner olarak evimde bir 
kaç gündenberi bir çift oturuyor. 
Misafir defterime adlarını ş5fle 
yazdılar: Mhter ve Mi.sis Karl T. 
Helman. itte o defteri size Getir
dim. Bizzat okuyabilininiz ! 

Müracaatçıy..ı muhatap oian me 
mur, deftere !Öyle bir göz atıp, sa-ı 
bırsızlandı: 

- E, pek ala ... Sonra?. Bı.. Hel-

manların ımisaf:r defterinize a!lla
rını yazmış olcıalarından dı~!ayı 
tikayetiniz nedir? 

Yatlıca kadın, iğLirarla: 
- Bu adamlar, dedi, b.ana şüp

heli görünüyor .. Hem de pek fÜp· 
heli, doğrutıu.. Amr1a siz böyle 
benımle zev!d~·nece4 oluı ı~nız, 
kalkar, giderim. Ben durup durur
ken alaya tahammül ?demem. Y o· 
ok.. hak, bu olmaz! 

Memur, rmuğber olan kadmı tat
min ve teskin yollu: 

- Kat'iyyen eğlenmiyorum, de
di, sükunetle anlatmıya devam ~
diniz ..• Benim latifelerimı~ öfke
lenmeyiniz. Eğer arada §Öyle bir 
!aka etmesek, sonra burada can 
sıkıntısından patlarız, değil mi? .. 
Haydi, bakalım! Kulaklarım siz
de! 

- Evet, itte bu Helmanlar, he
men hiç dışarıya çıkmıyorlar. Dı-

d. . k ~ 1 
şınıya ıyorsam ....... yanı so .:>.ga. 
Ha, bu pek de öyle §Üphe uyan
dıracak bir §ey saydamaz belki, 
değil mi?. Öyle ya, ikisi de genç!. 
Yeni evlenmiı olabilirler! Ve bal 
aylat'ının zevkini tatlı tatlı doyası
ya çıkarabilmek için ... 

Memur, §U mülahazada bulun
du: 

- Yahut ta evli değillerdir de, 
bir çift genç ... Sevgilidirler! Aşık
la maşuka! 

- İmkansız! Ben, nikahsız se
vişen çiftlere evime adım bile at· 
tırmam. Y ook, bak, bu olmaz, ha! 
Lakırdımzı düşünüp tatınınız, iyi
ce tartınız da öyle söyleyiniz! Ben 
boynuz yaldızlıyan takımdan de
ğilim; randev.uculuk etmedim de .. 
etmem de! Ben, pansiyoner!eri
mi resmen karı, kocalardan seçe
rim! Nikahsızları da bir bakışta 

. ' geçerım. 

'(Ar/tası nır} 

Mülöyim amerikan 
boğasını yendi ~ 

M illayim ringden k-açaıı Bul 

Üst yaııi birincide 

Mülayim - Komar 

Bunlardan sonra Mülayim ile Bul
komar ringe çıktılar. Mülayim halk ta
rafından §iddetle alkışlandı. Yan ha
kemi eski güroı antrenörü Raul Petel· 
di. Diğer yan hakemleri de şim

diki güreş antrenörü Pellincn ile Eş
ref Şefik'ti. Orta hakemi Cemaldi. Üç 
aleni ihtar alanın diskalifiye edileceği 
ve güreşin yenişinciye kadar olacağı 

bildirildikten sonra ıüreş başladı. 
Komar gayet düşünceli idi İplere 

tutunmuş halkr seyrediyordu. 

Nihayet düdük çaldı. İki pehlivan 
biribirlerini ellerile yoklıyarak güreşe 
başladılar. İkisi de kafalarını kavramak 
istiyorlardı. Komar bermuta' soluyor
du. Arada bir de Mülayimin başına 

vurarak kızdırmak istiyordu. Sekizinci 
dakikada Mülayim Komarı bir yum
rukla yere çökertti. İplerir. yanında 
olduğundan hakem düdük ç<:lciı. Fakat 
Komar Mül8yimin ayağına yapıştı. 

Fırsattan istifade etmek istiyordu. 
Hakemin düdüğ•:.i ikisini de ortaya ça
ğırdı. Yine ayakta güre1iyorlar. Ko
mar, geçenki güreşte elden giden ke
meri geri almak için hamleler yapıyor. 
Mülayim ara.da bir ayağı ile Komarın 
bacaklarına vuruyor, sağ dirseği ile 
ense köküne şiddetli darbeler indiri
yor. On beşinci dakika.ela M üliyim Ko
man yere o:işürdü. Kendisi c.yakta idi. 
Komarın ayağa kalkmasını bekliyordu. 
Komar da Mülayimin üzerine atılaca
ğını tahmin etti ve yere boylu boyuna 
uzanarak kollarını dirseklerine kadar 
iplerden dışarı çıkardı. Bunun üzeri
ne Komar ayağa kalktı. Güreşe ayakta 
<levam ettiler. 

Bu sırada hakem heyetinin bir kara
rı tebliğ edildi. Bu karara göre altta 
olup da kollarını iplerden dışarı çıkaran 
ayakta değil, yerde güreşecekti. Bu
nunla Komarın gesen seferki gibi ka
çamak yapması ortadan kald ırılmış olu
yordu. 

30 uncu dakika ... Ayakta güreşiyor
lar. Mülayim sık sık Koman iplere ta
kıyor. Fa.kat otuz birinci dakikada 
Mülayim Koman yere attı. Komar kol
larını yine dirseklerine kadar dışarı 
çıkardı. Hakem düci:ik çaLdı. Komarın 
yere yatarak güreşmesi icap odiyordu. 
Fakat kendisi ayağa kalktı. Hakem ye
re yatmasını ihtar etti. Korr.ar sol e
linin şahadet parmağım havada birkaç 
defa ~iddetle salladı. Yere yatmıyaca
ğını söylüyordu. F'akat bunun hakem
ler kararı olduğunu anlayınca mecbu
ren yere yattı. Şimdi Koma: altta gü
reşiyorlar. 

Mülayim Komarın bacaklarına ya
pışmış, habre çekiyor. Komar ise ne 
yapacağını şaşırmış boyuna iplere ka
çıyordu. 

Nihayet otuz altıncı dakika geldi 
çattı. Mülayim Komarın iki bacağını 

birden kavradı. Komar arkası üstü 
yerde idi. Yfü.1:1 koyun dönmek istiyor
du. Mülayim Kcmarm bacal:larını be
line kadar çekti. İleri doğru tazyıklar 
yapıyordu. Bu vaziyete gelince Ko
mann başı yere düştü. Omuzları da ta
tiatile mindere temas etti. Komar ye
nileceğini anlamıştı. Mütemadiyen o
muzlarını oynatıp duruyorc!u. Fakat 
Mülayim adamakıllı bastırdı. Komarın 
sırtı ve iki omuzu iyice yere gelmişti. 

Orta hakem Cemal, üç saniyeyi bol 
bol saydı. Hatta geçti bil::. Komarın 

sırtı hala yerde idi. Halk çılgınca al-

~'~ 

Koman ortaya çekAyor 

kışlıyordu. Yan ha.kemler ayağa ka~· 
ınışlar, bununla güreşih hitam buldll" 
duğunu anlatmak istiyorlardı. Koııı" 
yerden kalktıktan sonra rinğin sağ )li' 
~sine çekildi. Kan ter içinde ve cıW 
leri yer.de idi. 

Mcneceri Zibcsko yanımda otı.ırıı" 
yordu. Tuş olurken bir saniye ~c 
baktım. Yüzünün ifadesi birdenbit' 
değişti. Çünkü daha evvel ümitvar gt 
rünüyordu, Tuş olduktan sonra acı bit 
g:ilümseme ile rinğin kenarında durtl' 
Komarın yüzüne baktı, baktı, sonrl 
yerinden fırlıyarak yanına gitti. Bil 
sırada da orta hakem Mülayimin kO' 
lunu havaya kaldımuştı. Komar bıl 
son akibetine boyun iğerek rinğtc!I 
indi. Meneceri ayni acı gülümseme il' 
Yiizüne bakarak yanında yürüC:•J. f;t· 
raflarını zabıta memurlan sardılar 1' 

Koman sahadan dışarı çıkardılar. 
Bundan sonra Mülayimin K01Jlifl 

36 dakikada tuşlaycndiği hoparlörlerle 
halka ilan edildi. 

Ve beş gündenberi Haber refikirı1;. 
zin idarehancr:nde mahfuz bulun' 
boğanın keme. 'ni Haberin sahibi 13';' 
Rasım Us rinğe çıkarak alkışlar ar'' 
sın.da Mülayimin beline ikinci o,ef• 
taktı. Halk kemer takılırken ~~ı~~: 
sına alkışlıyordu. Kemer takıldıkt' 

sonra re5imler cıkarı1dı. Halk sahllY' 
hücum etmişti. ivtıı.ilayimin etrafını bi' 
çok ı:abıta memuru çevreleml"sine rd' 
men aradan rinğe atlıyanla.- oluyor• 
Mülayimi öpüyorlardı. 

Bir 90ğu da MıJiayimi omuzlarınd3 

taşımak arzusunu gösteriyor, haykırı· 
yorlardı. 

Nihayet Mülayim güçlükle rinğtt11 

indirildi, içeriye götürü!&:i. 
Halk dağılıyordu. Hoparlör vası11.' 

sile Zibeskonun bir arzusu ilan edilÖI· 
Zibe5ko şöyle diyordu: 

"- Mülayimin değerini görd\:'111 ..;e 

anla1rm. Ancak Türkiye ba.1 pehliY•ııı 
Tekirdağlının güre§ini henüz görı11e' 
dim. Kıymetini <le bilmiyorum tabii·; 
Amcrikaya buradan bir Türk pehlivaıı 
götüreceğim ve kendisine 25000 dol•' 
vereceğim. Gö~'.ireceğim güreşçiyi 5~: 
çebilm~kliğim için Tekirdağlı ile rA , 
layimin kar~ılaşmalarr lazımdır. 11~ 
gisi galip gelirse onu götürc-ceğitn· 

Saat yediye geliyordu. Halit ya'11
' 

yavaş dağılnuya başladr. Mülayirrı ~e 
dünkü güreşi ile kemeri ikinci de ' 
kazanmış oldu. 

Yekta Rnğıp Ön~ ------------ ,ı 
Teklrdaöda spor touıant• 

Tekirdağ (Hususi) - Temmuıı.ı~, 
24 üncü günü Trakya umumi rniJ[t'ğ' 
tişi general Kazım Dirik'in baskanlı 

~ ti' 
altında Tekirdnğda bir spor ropla!'I 

sı yapılacaktır. /"~ 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Y 
11 

nakkale vilayetleri spor böigclerin~,_ 
seçilen •:iser delegeden teşekkül c: 1 
cek olan bu toplantıda Trakyadaki 9~ 
faaliyetleri hakkında konuşrııalar yaP, 
Jacak, kara ve deniz sporlaıının i~ c 
şafını temin yolunda yeni yeni kara'·' 
alınacaktır. · 

··- . Kurun .:;:~: 
·:' ~ .. 

Türkiyenin ·~n:ucuı 

.. ve eri'.'· Çôit.~~~··J~n 
gazetesidir."·:_ .. · 

KURUN'a abone 
·olunuz. " -



Hozat yolunda Ahmefpaşa deresi 
11 

ve müthiş bir böcek 
. ozat yol 1 

•ı 
1 

bırÇoğu '} Unda Çalışan l>~ısimlilcrin 
. . ı e konust H . 

nıyetın· . :ı: um. cp.:; memnu-
ı ızhar ed' 

- F k ıyordu. Biri· 
. a at, ded' 

gıni ve . ı, aldığım paıanın hep· 
_ rını.Y'Orlar. 

Günde k - ai . aç kuruş alıycı sun? 
r lıra ver -· Vcrnıiyorı ecegız dedıleı. H cpsini 

ile bir l' ar ... Anıa hesap edilirken yi-
" ıra verdikler' . .. l" 1 verg· . ını soy uyor ar. 

ı_ ıoııı bir ı · d 
~astcd' ıra an kesil-:n vergiyi 
1 

1Yordu K .1 o duğu · csı en paraııın vergi 
f nu ke a· · altat b' . n ısıne izah etmişler 

ır tür].. . ' 
- ttadcın u. vcrgıye aklı yatışmamış. 

dığırnı kı ben çalışıyorum, kazan-
İtira: h:psı benim olmalıdır .. Diyor. 

~Üyen :a erken gözleri büsı.ıütün bü
bcrsi~Hy·ınarları gerilen beyaz donlu 
na dev) ! Yolun kenarına çektim. O· 
•· etı, teı::kı'l~t . • . "'OJ, mili . :r cı ını, vergı:-ıın mana-
tc kat'§ etın devlete ve devletin mille
dinJecı· 1 

vazifelerini anlattım Hepsini 
- ~ vel en sonunda şöyle dedi: 

ev et ner d d' 'Ve .1• e e ır .. 
ı ave etı·. - o ı. 

biıiın .. mademki bizi okadar seviyor, 
lt' ıçın çalı ~ 
ıt alsın şıyor, lazım oldugu va-
Bu ad ... Her vakit mi atat.ak ... 

~. 

==·Y 

ı ı 

dı. lk aın otuz bej yaşlarında ka<lar-
nıtnıa r.a etmek, anlatabilmek için o- .-
Sadcte~atlerce konuşmam lazımdı. 

S ...._ l>e11Jete . . . 
<>nra 

1 
şımdı çok para lazım.. ıF 

'ltıc~ tnıyacak .. dedim. 
..... nun ola - · · c.lJllde b' cagrnı, hıç olmazsa yü-
baaıı olalfll:bze olsun tatlı bir kmşıklık 
fıh \>er ~grru umdum. Hayır. Maa.ma
~dc gının manasını bilen ve bildiği 
<ligind Otoriteden azade yapmak iste• 
ler de en vermek istemiyen Dersimli
tbr. A. Yar. Bunların yekünu daha çok· 
lertc b~~ar ve Seyitler köylü)"'J sene
lar... 

1 
assa bu noktadan kı}ktrtmı§ 

Otoınob'J 
llcler· 1 yolu gittikçe yüksek te-

ı aşıyor 
Yattı ve dağlara daha ziy<ı<lc 

il§ıyor, 

l>craiınr 
'ıı dağı ~.ol~yanlar bu dağıara "Baş-
<iağ1n bar ~ıyorlar, Çünkü hiç bir 
•ında ,_aşı gorünmüyor. Bulutlar ara-

ıı;ayboım 
§o{ö u-ş .. 

ıcıcn ~ Mustafa yolun üstünde yük
- ayalıkları işaret ede;·rk: 

Gör" 
l!aıt uyor musunuz dedi. 

Yalıktatıın.. iiç Der simli, dik · bir ka
hangi n tırınanıyor ... Kim bilir nerden 
di~rla~lak. yoldan gelip köylerine gi
<lan dür. _:Oıkkatıe, gözlerim~ inanma
bil§tan ~ınle baktım. YürücHikleı i yer 
lar1~ aşa taşlık ve kayalıktı. Adım-

'"la h' 
<>lıun ıç Yadırğamı~orlar. birazıcık 

sende] · 1~er ib' cnuyorlar. Uzun adımlarla 
t g 1 mesafe alıyorla< .. 

n ku 
tarı. k VVetli, erı iyi gıdalcm bir ay-

urusu l 
!tlaıc cld 0 an bu ~nsanlara acıma-
'l cryu .. en gelmiyor. Düşürıüyorsunz. 
""" zunde · v • • 
""tttııa ınaanlann rahathgı ıçın 
hayatı n Ye insanların i.nsanhk için 
dukıa~rı~ feda ederek meydana koy
bu itıaan hıç bir §eyden nasip almıyan 
ltuca~ evlatlarının haıin lılr tabiatın 

51nc1a k 0n~ın bi ne ._adar zavallı ve sonra 
!ltı1 Ye l'" rer oz Türk evlad: oldukla
'l'iirke d'~rk Yurdunun çerçevesi içinde 
lıtaJc t uıınan, Türkten, Türklükten 
... ı· ıraıuldtkl .. k .. J • • .. >'-,a arını gorme goz erını-
Saıta.na~acak kadar hazin ve elemli.dir. 
kaırnad ~ n Yalnız Tt:irklüğü ihmalle 
tiğitıi ıgını, Türkü Türke düşman et
bi ,_ lnlarnak · · D · · k'' ··k r ~ö..:: ıçın crsımın uçu 

""ne u~ llund grarnak kafi. b· an ,,. 
ır rnc "ırrni sene evve 1 J in adlı 

el cınua a otan b ç1kardr. "Hayat" manasın· 
larak .. u mecmua T" ki ri ku"rt o-1 goıterj . • ur t 

8ta.nb .. ı... rdı. Mecmuayi rıkaranlann 
··~ "'<lll. b' :ı • Ürdiat ır de cemiyetleri vardı. 
laltıct ..,

0
an
11 

ın ve Kurtlüğün yarınki se· 
ll " arı'' d' 

•11 da kar .1Ye yazılar yazılırdı. 
l'ıf Cdil' ~ geJrnıyor gibi Türklük tez

'l' . ır<Jı, 
• lirlı: in 

tirı' kı13bı on d'' d" .. Yor. nu . or uıır.u yaşınA 
IllJddet içinde Türk top-

YAZAN: 

raklarında başarılan işler akılları dur
t"u, a:ak l.:ı..iaı muazzamdır. Yakında 

on dördüncü' yaşına basacak olan 
cümhuriyet idaresi., ken.dır.:ne miras 
kalan binqir kötülüğün yanıı~a bir me
zar daha ilave ediyor ve bı: çukura, 
altı asrın beslediği bir ceha.ct ve vah
şet yuvasını yuvarlıyor. 

ı;t • ı;ı 

Elaziz • Hozat yolunda Ahmet paşa 
deresi ve Ahmet paşa suyu denen bir 
yer vra. Şehirden hareket ederken: 

- O su.elan içmeden geçmtyiniz. Di
ye sıkı sıkıya tembih etmişkrdi. 

Yol kenarında akan ı:u su, baj dön
dürücü kayaların etcginden sızmakta· 
dır. 

Su kenarına yeni bir hevesle koş
tum. Fakat maaiesef kana kana içeme
dim. Ne elim, ne dedudaklraum bunal
tıcı bir sıcakla kavrulan tab;at parça
sının için.den sızan soğuğa tahamm:il 
edemedi. 

Şoför gülüyordu: 
- Saat tutun. Eir dakika elinizi su-

yun içinde bırakamazsınız.. dedi ve 
ilave etti: 

- Buraya bir günlük yoldan kuzu 
yemek için gelirler. Adam Iuşı bir ku
zu yer bu sudan birkaç defa içtikten 
sonra köyünün yolunu tutar ... Bir iki 
saat B<>nra tekrar acıkırlar ... 

Dersimde ilk geceyi Hozatta geçir
dim Hozat, Dersim kadar ihmal edil
miş bir kazadır. Yegane handa buldu
ğumuz odaya girerken han sahibine 
sordum: 

- Akrep falan bulunur mu? 
- Hayır, faht BUyli var .. 
- Bii)•:i mü? 
Gtil:Jü ve: 

- Dokanmaz.. dedi. 
Büyü'nün ne yamıın bir bö .. ,.1< ol

<1ııihı:111 F.la :ı: izd,. ö<"r""' IT':.,+ ....... İnca.,ı 

derhal öV.' iriirmfü;. (" ,.rci P oıı:att ... l<i 
B:.iyü'ler tehlikeli değilmiş insanı öl
dürmezmiş. Fakat bana ayrılan yata-

~ Cel{il Bayar şcrcfiııe • 1·crilc11 öğle ziyafctiııdc. 

·~ Iz'mir yedinci beynelniilel 

ğın ~uvarında bir sağa bir sola .dolaşan 
bu böcekleri görünce kcn.limi doğru 
sokağa, otomobilin içine attım. ' 

Niyazi Ahmet 

Poliste 

Tramvaydan, 
vapurdan atla· 
mayın, sokağa 
tükürmeyin ! 
Diın kanuna aykırı hareket eden 

82 kiıiye, polis marifotiyle, ceza 
yazıln.ıtiır. 

B~ntard?n € l kişi tramva;ıdan 
atlamıştır. Tramvaydan athyan
larm 56 sı para cezası vennİ§, 

Fuarı 
Fuarda geceli gündüzlü bir 

çalışma var. 
1 ozan önüne ge{~mek için bütüıı yollar 

asfalta çevı ildi 
lzmir 16 (Husus) - VII inci İzmir 

Enternasyonal ~'unrı için, İz.mirde bü
yük bir faaliyet göze çarpmaktadır. 
lki binden fazla usta, işçi ,.c amele fu
ar sahasında k~ynaşmakta ,.c her bi -
ri bir işle uğra~ınaktadır. 

Fuar bu sene baştan başa değiştiri
len ve hemen hemen ekseriyetle bütün 
olarak yapıian ~eni paviyonlarile ycp 
yeni bir veçhe arzedecektır. 

Vaktin daralması ve işlerin pek çok 
olması dolayisıle, şimdi gecelerden de 
istifade edilmcğc ve lamba ile çalışıl
mağa ba§lanmışbr. 

Bu sene. fuordaki blitiin yollar' da 
asfalta çevrilmiş, bu suretle tozun önü 
alınmıştır. Fuarı gezmege gelenlerin, 
hiç bir gazinoda oturmadan ve umumi 
radyodan istifade ederek dans edebil-

meleri için, muhtelif yerlerde pistler 
yapılmıştır. 

Ba§vckilin geçen sene iş:ıret ettikleri 
veçhilc, bu yıl fuarda vücuda getiri .. 
len turizm köşesi. §ehrimize gelecek 
yabancılara İzmjr hakkında istenilen 
bütün mal(ımatı verebilecek vaziyette· 
dir. Bundan başka fuar komitesi bir 
de küçük bir broşür hazırıutmıştır. E;n 

ufak bir cep defteri kadar olan broşür, 
İngilizce v~ Fransızca ve Türkçe ola
rak basılmıştır. Bunda İzmir ve Ege 
hakkında istenilen her malumat bulu-
nabilccektir. Ayni zamanda broşüre 

Yesaiti nakliye, otel ve lo!rnnta ücret
leri de gösterilmektedir ki, bu suretle 
İzmirc gelenlerin aldatılm~na mey • 
dan verilmiycccktir • 

beşi için zabıt tutulınuştur. Bun- ------------------------------

dan başka vapurdan atlıyanlar
dan 12, sokağa tükürenlerden 14 
kitiden para cezası kesilmiştir. 

Kasap bıçağı ile - Perşe::rıbe
pazarında kasap Mustafa ile ayni 
sokakta oturan Mehmet ara.srnda 
henüz anlaşı1mıyan bir sebepten 
kavga çıkmış, Mehmet eline kasap 
bıçağını alarak kasap Mustz.faya 
atmıf, bıçak Mu.stafamn ayağına 
saplanarak ağır surette yaralamış
tır. Suçlu yakalanmı~. yaralı Zü
kür hastahanesine kaldırılmıştır. 

KORKU9nun Dili 
d

Odstüspte lıaharet edend- Büyük ~~ . ~ n- Ya~n: -
a a a alamut sokağın a oturan ~s~aıır \Sl<e@ır~ce 
diş doktoru Belji Cayo adında bi· ----

1 

_ıl 
ri dün polise müracaat etmiş. Köp- Korkuyum: ı dan ge°Çm!§tir. 
rüden Büyükadaya giderken va- Ben, hayatın yolunda gizli yatan leh l Mütemadiyen rengini cleğ'ıstiren bu 
purda Hikmet adında biri tarafın- didim. Göze görünmemı~ Yalnız malı- kalemun gibi ~ok defa kıyafc.timi te'bdil 
dan kendisine hakaret edildiğini cup insanlara· kendimi sez•l•ririm. ederim. İhtiyat şeklinde görünürüm. 
iddia etmittir. Hikmet yakalanıp Ben yesin babasıyım. lhmalin kar- Fakat ne is'm ve şekil alırsam ala,. 
karakola getirilmiş, tahkikat ya- deşi, terakkinin düşmanı, gadrin aleti- ),m, ben hala KORKUyum. 
ptlrrken ko;nisere hakaret eden y;ın. Tekcmmülc manilm. 
Hikmet, müddeiumumiliğe veril- Benim şekilsiz ve görünmeyen \'Ü _ Bir işe te~ebbüs etmek ı"'teyen ada • 
miştir. cudümdcn daha kaba bir hayalet ola- mm kulağ:na gök gürler gibi akan ses 

Sarlıo§ kız - Beyoğlunnda dün maz. benim! .ve kulakları sağır edecek bir c 
Yuhan Jorjeti adında bir genç kız Benden daha tehditkar ,daha kor _ da ile: " Bu yapılrımaz!,, diye~k en 
sarhoş olmuf, öteye beriye sataşa- kunç bir me\•cudiyet yoktur. kıymetli b"r gayenin husulüne engel o 
rak: "-Bana V:\r mı yan bakan! Ben cehaletten doğarım Yanlış yola lan yine benim. 
gibi sözlerle ve bir takım uygun- sevkedilmiş düşüncelerle beslenirim. Tanıdığım yalnız bir usta vardır. 
suz hareketlerle halkı h'aç · t>Ui- Ben şimd ye kadar tarihir. kaydetme- Ancak o bana hA.k'm ola'ı .İl'. Onwı ba 
ğinden yakalanarak mahkemeye diği derecede ümitler söudürmüş, e _ ltışı önünde sinerim. Onun adı ANLA-
verilmi~tir. meller boğmuş, idealler sırsmış \'C iş- YIŞtır. 

Bekçinin boğazını sıkmıflar - lcrin tekammülüne mani olunmuşdur. Anlayış, idrak kendini göstcrmeğc 
Dün Beyazıtta Çadırcılar cadde- Vatanpen·erlik yolunda kahraman - başladı mı, kendi deh~etim içinde tit
sinde oturan Eşref ile ark!ulaşı ca i§ler görebilecek adamları korkak rerim. Çünkü nihayt~t b~ı. insa:ılarm 
Mehmet bir meyhaneye girip çık- ve hainlere çev rdim. oğlı.nun hayalinden <loğr.- u:; bir \ .:h""· 
trktan sonra Be-yoğluna geçerek Benim yüzümden zıı fer ı·ılıçları, mıı yim. Benim kc ·rıi l::a~ıma, iııs:ın 
Abanoza gitmişlerdir. İl<i arkadaş hariplerin elinden gasbedilip felaket zihninin verd.ğinden bn~kci hiç bir 
Abonozda öteye beriye küfredip anlarında kendilerine çevrilr.1iş ve yi - kuV\'etim yoktur. !rJrak·n • J eı hahik::ıt 
sarkıntılık ederlerken bekçi Ali ne ben'm yüziimden ~ir çok ticari te- )eri olduğu gib' gösterdiği ~aman ben 
mani olmak istemiş, bu defa sar- febbUs!er, muvaffakıyetin ~~ ğinde mah tam amile orb::.dan silinir!m. Çünkü ben 
hoşlar bekçinin boğazına sarılarak! vo~ .. ıu; ,.e binlerce \·azifekr yapılma - bir hiçim: 
hayatım tehdit ettiklerinden ya -ı _.,....,.........~,._,.·----,-..-,.-.-.--.._.........,.....,. 
kalanıp cürmü meşhut m::ı.hke.:ue • 
sine verilmişlerdir. 

Çocuk hrtsız - Fat:hte Kırç:::ç
mede oturan 14 yaşlannd~ k.ı a
dında bir çocuk dün Şehzad~ba
f:ırda Mu~t f nın di:' -1<inırdan i
ki paket cignra çalarken ya!rnlan
mış, mahkemeye verilmİ§lİr. 
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Sah· ede kör olan artist 1 lran' a Irıik - Tarihi hôdiseler 
Muayyen fasılalarla oluyor mu~ Hazin bir aşk macerasından 

sonra Sofyada öldü. 
Sofgalı bir çobanda Viyana ope
ı asında ses biı inciliğini kazandı 

Sofya, (Hususi muhabirimiz- nu bükük evladının yanına koştu 
den) - Haftalardanberi Bulgar ve göı leri yatlı olarak iki sevgili

Bir an aşma 
imzaladılar 

Tahran 18 (A. A.) - Pars ajansı 
bildiriyor: İran Hariciye veziri B. 
Samyi ve Irak Hariciye vezir: B. Naci 
Elası! bu sabah saat on bir<l • iki mem
ket arasında bir dostluk muahedesi 
imzalamışlardır. 

Bu muahede 1913 İstanbul proto
kolları ıle 1914 hudut tahdi.di komis-

aan'at alemini garip iki san'at ha- yi kucakladı, öptü. Batını onların yonu zabıtlarmr muteber ta01makta ve 
diaeıi i§gal edip durmaktadır. Bü- omuzuna koyarak ağladı... bu suretle iki memleket arasındaki 
tün matbuat, musiki üstadla.rı, ar- Bu ağlayış çok manidar ve ye
tiıtler, hatta bütün halk bu hadi- rindeydi.. Dünkü çoban, parhyan 
selerin tegiri altındadır. yıldızı karşısında gözleri kamatan 

Gazete sütunlariyle bütün ağız· ı .. rakip ve dü!manlarma böylelikle 
larda dolaşnn yalnız iki isim var- çok yerinde bir karakter dersi ver-
dır: Mazarof ve lstançeva... ı miş oldu ... 

Mazarof, bir çoban iken, sesi- 1(. il- • 

nin güzelliği sayeoinde geçenlerde• Bulgaristanda bütün san'at ale-
Viyanada yapılan Avrupa tcgan- mjni i~gal eden ikinci hadiJe de, 
ni müsabakasını kazanmış, bir- lstançeva isminde meşhur bir Bul

hudut itilaflarına nihayet vermektedir. 
Şat~:.ilararp, bilcümle memleketler tica
ret gemilcrile lraıı ve Irak hı kOmetleri 
harp gemilerine scyyahen açık buluna
caktır. Seyrüsefaine salih su yolunun 
idaresi ve ıslahı ile bu h'1sus~aki maddi 
m:ike11efiyetler hakkında ileride ba;ka
ca bir mukavelename imzalanacaktır. 

lnönü kampında 
denbire hiç ümit etmediği büyük gar kadın artistinin sahnede kör Ankara 18 (Hususi) - Evvelce ha
J(>hretler arasına karıtmıştı. Dün- oluşu, ve bu körlük zamanında ya- her ver.diğimiz gibi İnönü yi~ksek ycl
kü çoban, bugün Bulgarların Ka- şadığı feci aşk hayatı ve en niha- ken uçuşu kampının açılma töreni 
ruzosu olmuştur. Bu artistin anne- yet geçen hafta çok hazin bir şe- Temmuzun beşinde yapılmış ve uçuş
annesi ve bahası çok güzel sesli kilde ölüşüdür... lara ertesi gUn başlanmıştır. Bugüne 
imişler. Babası tarlada çalışırken, Nadya lstançeva, Bulgar milli kadar kampta bulunan talebe muhtelif 
oğlu koyunları otlatır, babasının opera sahnesinin en parlak b\r yıl- planörlerle 1398 uçuş yapmışlardır .. 
söylediği yanık türküleri dinliye- dızı idi. Çok müstait, kıvrak, ve Fı llll!UZ maliye nazıı ı 
rek içinin burkulduğunu hisseder- cazip bir kız olan Nadya, sesinin 
mit. Bu suretle babasının ağzından güzelliği ve danslardaki büyük İS f İ f 8 Dil edecek• 
dinlediği birkaç Bulgar türkii!ü- muvaffakıyeti üzerine Bulgar ar- Paris 18 (A. A.) - Yabancı rnem-
nü Mazarof, kendi kendine söyle- tistleri arasında büyük ıöhretler- lcketlcrde, B. Bonnet'in maliy~ nazır
nıiye başlamış. köy çocukları me- den birisi olmuştu. lığından istifa edeceğine dair bazı şa
raklanmı§lar, ve küçük çobanın Birkaç yıl önce, birgece; Bulgar yialar çıkmıştır. Havas ajansı, bu ha· 
etrafına halka olarak ilk hevesin milli opera sahnesinde bir temsil berleri11 asılsız bulunduğunu ve hi.ik -
uyanmasına sebep olmuşlardır.. verilirken, güzel kadın, vazifesini met azalan arasında, mail kalkınma si
'.Az bir zam-,'lda, kendi köyünün yapmak üzere seyircilerin karıısı- yasetine B.Bonnct'in idaresi altındı 
yıldızı olan Mazarof, ilk tahsilini na çıktı. Fakat, şarkı söyleyip, ro- devam hususunda tam bir anlaşma 
gördükten sonra kasabaya, kasa- lünün en nazik bir yeride danse- mevcut olduğunu bildirmektedir. 
hadan da Sofyaya gönderilmiştir. derken arkası üstü düşerek bs,ın- Sovyetlere, casus/ala 
Mazarofun sesini duyanlar, bu ço- dan yaralandı. Bu kazanın &onun-
cukta büyük bir kabiliyetin giz- da şen artistin gözleri kör oldu... kaı Şl haı ek et 
li olduğunu anlamışlardır. Bulgar maarif nezareti artisti Vi- Moskova 17 (A. A.) - Tas a-

Musiki akademisi profesörlerin- yanaya tedavi için gönderdi ise de jansı bildiriyor: 
den Jeluminçef, tesadiifen çocuğu bir fayda hasıl olmadı, zavallı kız, Dahiliye halk komitesi Yejeov 
görmü.f ve kendi yanına alarak san'ata karşı olan aşkını bir türlü Lenin nişanı ile taltif edilmiştir. Bu 
musiki dersleri vermeye başhmı!- yenemediği için artist arkadaşla- münasebetle, hvestiya gazetesi, 
trr. Parasızlık ve sefalet içinde ka- rmın delaleti ve el yordamı ile neşrettiği bir makalede ezcümle di
larak büyük mahrumiyetlere kat- sahnede düştüğii yere gelir ve i - yor ki: 
lanan Mazarof, Sofyada birçok çindeki heyecanla, hüznünü gi - "Yejov'un ismi, halkın kam ile 
kimselerin nazan dikkatini celbet dermek üzere hüzünlü tarkılar oyun oynıyan ve devlete karşı as -
mİ§tir. Bunun üzerine Sofya o"pe- söylerdi.. Çünkü, bu güzel kızın keri bir hücum hazırlamakta olan 
rasına tavsiye olunan istikbalin sevgilisi olan bir erkek arlİ$t var- insaniyetin en alaak düşman -
bu büyük sanatkarı, yeni bir raki- dı ki, Nadyanın kör olması üzeri- larmın mahvi.i berbad edilmelerine 
bin ortaya çrkmasını istemeyen o- ne, baıka bir kızla ıevitmiı ve göı bağlı bulunmaktadır. Sovyet istih • 
pera artistleri arasında hakir gö- terilen aaf ve nezih aşka hiyanet barat servisi, halk kütlelerinin mü
rülmiiş ve li.zımgelen iltifatı bula- etmitti .• Kız, bu erkeği çok sevi- zaheretine mazhar bulunmaları do
mamıştır. yordu. Onu görebilmek için Bul- layısiyledir ki faşist casusluğuna Ö· 

Fakat istihf flardan yılm:yar. nar milli tiyatrosu kar§ıaındaki O- lüm darbesi indirmiştir. 
ve ~n.suz bir irade kuvvetiyle be- pera kahvehanesinin önüne kadar "Sovyet istihbarat servisi takvi
hemehal muvaffak olmaya azme- getirilir, içerde bilardo oynıyan ye bulmakta ve inkişaf etmektedir. 
den Mazarof, Viyanada yapılacak hissiz sevJ?iliyi çağırtır, onun sesi- Vatanımızın kuvvetine dayanan 
beynelmilel teganni müsabnkala- ni duyar. Ellerini elleri içine ala- Sovyct istihbarat servisi, faşist ca
rına hazırlanmı, ve - ökkirıden, rak koklar •. o•-.. r va kör ol-- ~ iki susluk servisleri üzerine daha da 
berikinden ödiinç para alarak - gözünden acı va"'""r akıtarak hün- darbelerini hissettirecektir,,. 
Viyanaya gitmiştir. Bruno Valter gür hüngür ağlardı. . Almanyada Sanat Bayramı 
ismindeki büyük musiki üstadı Ma Beş, altı yıl bu a~k ıle yanın kav 
zarofun sesini işitince hayran ol- rulan biçare kadın, geçen hafta ~unih 18 (A. A.) - B. Hit · 
m~ ve "işte Beniamino Gigli' den öldü. Son nefes~ni verirken bile, lerı.n. huz.~riyle, d~n Alman Sanat 
daha üstün yeni bir kabiliyet,, di- hep eski sevgilisini sayrklayan Evı~ın kuşat r~mı yapılmıştır. Bu 
ye el çırpmıstır. vefakar artistin tabuhı arkasından yenı ev, 6 hazıran 1931 de yan -

Birçok milletlerin iştirak ettiği ~üzlcrce san'at_ erbabı, b~tü~ ar- mış .olan Glasp.alas·tın J'.'erini tut • 
Viyana miisab.:ıkasında birinciliği hstler, gazctecıler, takdırkarları makuıdır. B. Hıtle~, ayn~ ~a.manda, 
kazanan Ma:zarof, Viyana operası h~ç~ı·;k)arla ağlıyarak mezarhğa 193 7 Alman sanatı sergısını de aç· 
tarafından 7 sene n:ilddetle der- gıttıler... mıştır. 
hal angajman altına alınmıştır. Aşk, böyle hazin bir şekilde bu - 8------------
Kendi memleketinden ayrılır:ken zavallı kızı topraklara gömdi..\... lr banka memuru tev-
bir çoban kadar haysiyeti olmıyan ktf ed.ldi. 
Mazarof, müsabakayı kazanınca, Maliyede yeni leflişler Çanakkale (Hususi) - İlimiz Ziraat 
:Viyanadan dönerken, Sofya isi.as- Ankara 17 (Telefonla) Fırka muha- Bankası muamelat işyarı Kutsi Gür
yonunda büyük merasim.le ko.rşı - sebe katiplerinden Şakir İzmir mustnh soy terfian atandığı Babaeskiyc hare
landr. Buketler. iltifatlar ve mu • kem mevki muhaseba katipl;ğine, Kır ket etmek ıllzere iken heaabatı incele
ha.bbetler dünikii çobanın üze. ine şehir tahsilat katibi Hasan Ankara nerek altı bin küsur lira kadar açığı 
yağdı. mektepler muhasebeciliği ktiplığinc, ve defterier üzerin.de cahriCatı görüle-

F a:kat $evinenler ve Sof ya istas- Fırka veznedarlarmdan İbrahim İzmir rek yoldan alıkonulmuş ve polisce ne
yonunda Mazarofu karşıbyanlar müstahkem mevki veznedarlığma, An. zarct altına alınarak ilk soruşturma 
arasında eskiler giyinmiş bir ka _ kara kazanç vergisi mütehassısı Şera- yapılmak üzere Cümhunyet müddeiu
dınla bu kadının kucağında çır _ fctin terfian ayni yer mütehassıslığı _ mumiliğince işe el konulmuştur. f nce
pınan bir çocuk vardı, ki, bunlar, na, Siirt tahsilat ECfi Salim Diyarbe- leme sonucuna göre tevkif edi1mi'.'ltir. 
düne kadar fakru sefalet içinde kir tahsilAt kontrol memurluğuna, le. Ziraat Bankası müfettişi be1denm;kte
yüzen ve hiç kimsenin yüzlerine vazım direktörlüğü ikinci mümeyyizi dir, 
bakmaya tenezzül etmed:ği kimse Hnmdi İstanbul evrakı matbua ıınbarı ~-----ııı----..----.. 
ler iken, bugün bütün dünyaca ta- memurluğuna, merkez muhasebecili- T k • Pazartesi SALI -· a Vlm 19 Temmu ~O Temmm 
nınan ve büyük bir üstad sıfatiyle gı ikinci mlimeyyizi Refet birinci mil. 
ve bilhassa cepleri dolu olarak meyyizliğe, kazanç temyiz komisyonu ======tlOC.Ewel f IC.Ev~el 
memleketine dönen Mazarofun raportörü İslam ve Nabi yerlerinde ~~~ ~f.:J 44:,1. 441 
kansı ile çocufuı idiler... birer derece terfi ettir"lmişlerdir. ~Rtmtı n11mu 

1 ~·~ 1 ~ ~~ 
Mazarof' verilen T 1i buket e- M • e 1 r r· ~ le DRffiflT. 2 2) 1 21 

re, savrulan iltifatlara hiç ehem- Uyor in" nıunıu t,TR lfi 18 

miyet bile vermeden vagonundan Ankara l 7 (Telefonla) - Mat- ~=::~:= ıg,.os 19 
. • k d b 1 2 ( l:l3 2 !.32 
ıner, ınmez en isine senelerce uat gene direktörü Bay Vedat cmaaıı 2.34 ~.35 
sefalet ve açlrk ortaklığı eden ve Tör yaz tatilini geç:rmek üzere Is • Yılm gec:en günlen 200 201 
henüz eski elbiseli ke.rısı ile, boy- tanbula hareket etti. Yılın kalRl'I gtınıerı 165 164 

Ne vaısa şu dört rakamda var: 

2.156 - 1078 - 539 
Gaston Georgel isminde bir mühen

dis tarihteki büyi.ik vak'alar arasında 

fasıla itibarile bazı mtinasebctler oldu
ğunu ileri sürüyor. 

Bu iddiaya göre, tarihteki büyük 
vak'alar 2156 seneyi doldur<1n bir za
man içinde olmaktadır ve bu müddet 
her biri 539 olan dört kısma ayrılmak
tadır. İşte bü},:.ik vak'alar a-asında ge
çen fasıla ya 2156 senedir, ya bunun 
yansı (1078), yahut da dörtte biri 
(539). 

Misal mi istiyorsunuz? Mühendisi 
gösteriyor: 

İspartahlardaki askeri idare Miliit 
tan 224 sene evveldi. Bugün ayni ida
re Hitler Almanyasmda vardır. Bu iki 
devir arasındaki fasıla tam 2156 sene
dir. 

Sezar Gol'ü Milattan evvd 58 sene
sinde istila etmişti. Ondan 539 sene 
sonra Gol CJovis tarafından istila e
diliyor. 

Garpta hıristivan1ığın zaferi 313 se
nesindeki Milano beyannamesi ile baş
lamıştır. Hıristiyanlığın prktaki nü
fuzu ondan 1078 sene sonra Türkler 

Nafıa Vekili 
Vst yani birincide 

sebetlerde mühim bir merhale teşkil 
eylediğini kaydeylemektedir. 

Türkiye Nafia Vekilinin İsvcçi zi
yareti, Vekaletin, bilhassa elektrikleı
tirilme ve münakalat sahalarında, 
programında mevcut b:iyti!: Nafia it
lerile ala.kadar olarak tetkiit ve haber 
alma mahiyetlerini haiz bulunmaktadır. 
B. Ali Çetinkaya İsveçte bir hafta sü
recek olan bu seyahatinde, elekrik ma
kineleri yapan bliyuk Asea fabrikala
rını, lokomotif, tür1lin vesaire imal e
den Nydavist And holm fabrikalarını, 
Gothembourg li<manını ve muhtamcl 
olarak Bofors'da harp levazımı fabri
kalarını gezecektir. 

B. Ali Çetinkaya'ya bu seyahatinde 
refikası, kızı ve hususi sehcteri ile 
muhtelif sahalar.da birkaç mütahassıs 
refakat etmektedir. 

Halk parlit;ine yeni 
azalar töı eni 

Burdur 1 8 ( A. A.) - Bugiin 
Partiye yeni dahil olan partililerin 
eski partililere takdimi icin tören ya
pıldr. Halkevi binası bavrakJ ... rla 
süslenm · ş ve geni' salonu. partili • 
lerle dolmuştu. Törene istiklal mar· 
şiyle başlanmış, partililer takdim e
dilerek parti başkam ilbay ile parti· 
liler tarafından elleri sıkılarak teb • 
rik edilmiştir. Merasimi müteakip 
Halkevnde bir çay şöleni veril • 
miştir. Şölenden çıkan partililer hü
kumet parkındaki Atatürk büstü ö
nünde toplanarak bu mes'ut günü 
hatırasını müteaddit fotoğraflarla 
tesbit eylemişlerdir. 

Davis kupasında 
Almanlaı la Amerika

lılar f aı h ışıgoı. 
Londra 18 ( A.A.) - Dav is ku

pası. Almanya ile Amerika arasm
da mm takalar arası finali: 

Birinci tek erkekler maç!, Alman 
fon Cramm tarafından kazaml . 
mıştır. Fon Cramm, Amerikalı 
Grant'a 6/ 2, 614, 6/ 3 galip gel -
miştir. 

Jkinci maç, 6/ 3, 6/ 1, 612 Al -
ınan Henkel'e galip gelen Arneri· 
kah Budge taraf mdan kazanılmış -
tır. 

Danzlg'te Atman selamı 
yasak 1 

Danzig 18 (A. A.) - Danzig'· 
deki Polonya demiryollon idaresi, 
kendi memurlarının Hitlervari se -
lam vermelerini menetmi,tir. Bu 
tedbir, nasyonal sosyalist demiryolu 
işçileri arasında infiale sebebiyet 
vermiştir. 

Martin'le Jeanna d'Arc (Jan ı:>J 
arasındaki fasılada 1078 senedir. ~ 

Meroingien'lerle Bourbon'larrtı fı1 
razı arasında da 1078 sene fark 
dır. 

bulmaktadır. 

Mukaddes kahramanlardan ~ 
tarafından lstanbulun fethi ile inlt1f" 

Verdun'un parçalanması ile 1/e>" 
sailles (Versay) muahedesinin arasıt 
dan da 1078 sene geçmiştir. 

Omirus'la Bante arasında k1i~ 
Yunan devri ile Rönesans arasıııc!Jo 
hükümdar III üno:.ı Kleoman'la flitle' 
arasında da 2156 sene fark vardır·" 

Bunları ortaya çıkaran mühellditı 
falan sene bu oldu ise ondan 21~ 
1078 veya 539 sene sonra ayni Ue 
de bir gcy olacak dü_şüncesiie bazı Jıt' 
saplara da girişiyor ve bu suretle btlll' 

dan sonra olacakları da, senelerile tef 
bit ediyor. 

Bu hesaplara göre, yakın.da dilP>
1 

medeniyetin en yüksek zirvesine d' 

1aşacaktır. Buna mukabil, 21 inci ar 
rın ba_Şmda insanbğı neticesi vahİJ11 O' 

lacak Mdiseler beklemektedir .• 

1 Mussolini ve 
1 Hitler'le görüşen 

lnf.(illz amele 
fırkasının eski llderl 

ne diyor? 
Londra 18 (A. A.) - Son Z3 • 

manlarda B. Hitler ve B. MussoliJl 
ile göriişmüş olan amele fırkasını11 
eski lideri.B. Lansbury, ··sulha nıii· 
zaheret meclisleri,, nin Londra fe • 
derasyonunda söylediği bir nunık~ 
bu iki devlet adamının sözlerine -itr' 
madı olduğunu işaret etmiştir. 

B. Lansbury, demiştir ki: ltal ' 
yanlarla Almanların komüniznıe 
karşı mücadele etmek için lsparı • 
yaya mühim miktarda asker ,re 
kuvvetli silahlar göndermekte ol • 
duklarmı kabul ederim, fakat ltal • 
yan ve Alman müdahalesinin ni • 
hayet bulacağına ve lspanyol harbi• 
nin bir Avrupa harbi intaç etmiye
ceğine emin ve kani olunuz. 

800 melıe ıekoru 
kıı ıldı 

Texsas-Da1bs 18 (A.A.) -Joh 
W oodruff, 800 metroluk dünyaı 
rekorunu, bu mesafeyi bir dakike, 
4 7, 8/ 1 O saniyede katetmek sure " 
tile kırmıştır. Şampiyon, bu reko " 
runu Amerikalılar ittihadı olimpi .. 

~ 
yat oyunlarında kırmıştır. 

ltalgada büyük bir 
zelzele 

Napoli 18 (A. A.) - Henüt 
kontrol edilmemiş olan bir habe " 
re nazaran dün öğleden sonra kay· 
declilen ve yedi saniye devam eden 
zelzele neticesinde T orrcmaggio • 
re'de bir takım evler yıkılmı§tır. 

ltalyanın Hol!andaya 
hedlyesl 

Roma 18 (A. A.) - Hükume~, 
1675 ııenesi nisanında Stromboli 
ile Salino arasında bir deniz mu " 
harebesi yapm?§ olan amiral Ruyt • 
ter'in filosuna ait olarak Stromboli 
civarında bulunan dört top ile bazı 
gemi enkazını Hollandaya hediye 
etmİ§tİr. 

Mallye tetkik bUrosu 
reis vekllllljl 

Ankara 1 7 (Telefonla)' - Ma .. 
liye Müs1*n Bay Cezmi Erimden 
açılan maliye tetkik bürosu reis ve• 
killiğine müsteşar muavini Bay E
sad Tekeli tayin edilmiştir. 

Bay Esad müsteşar muavinliği 
vazifesine devam edecektir.,, 

t 

lı 
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EN GÜZEL 
SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 

Müteferrik ve saire 

~ , 

C. H. P. Çoruh ilyonkurul 
, _, Başkanhğından : 

llliıtcfcJt«· O • 8 • 937 Salı gfüıü saat 15 de Artvin C. H. P. binası dahilinde 
kuruı in 

11 
Ckailtme komisyonunda kırk dört bin dokuz yiiz sckjz lira yetmiş 

}'c Çıkarıfat bedelli olan Halkevi "bina ıı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltme-
2 - rnıştır. 

l'rahzorı, ~erıni evrakını görmek istiyc nler, Artvin, Ankara, İstanbul, Samsun, 
3 - M rzurum ve Rize Nafia rr:J dUrlüklerinden arıya bnirlcr. 
i _ l uvakkat teminatı üç bin üç yiiz a:tmış dokuz liradır. 

Çlltarilc 24:teklilerin, resmi gazetenin 7 - 5 - 36 da ve 3297 sa~·ılı nüshasıooa 
~hliYct v .0 sayılı kanunun 10 nuncu maddesinin fıkrası mucibince aranacak 
12 b Clıkala 
t Ulurıtrıaı rı hakkındaki talimatnameye uygun olan inşaat vesikasını ha-
l an~inı ~ arı ve 2490 sayılı kanunun 32 inci matı-lesinin sarahati veçhile 
ı ı.. cce~c • • . · ,.unn •a rı teklif mektuplarını bırıncı n"ı1dcde yazılı 10 - 8 - 937 Sa-

S at 11 e k d · "h" 1' . lt. d - :p <:. ar koınisyona iyı ce rr• ı ur u olara!: vcrmel:rı uzım ır. 
ostada "k . 1 gecı meler kabul edı emcz. 

• 
YENi ROMANLAR-, 

Çıplaklar 
100 Kuruş 

Açlık 
50 Kuru§ 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

1 Dağıtma yeri V AKIT kütüpanesi 

- 20-7-937 Salı . 
akşamı 

Anadolu Hisarı 
Jdman yurdu 

bahçesi 
Eski Tas Eski 

Hamam 
Operet 3 perde 

21-7-937 Çarşanha akşamı 
Büyük Ada 

İskele Tiyatrosu 
22-7-937 Perşembe akşamı 

Beşiktaş Aile Bahçesi 
PJPJÇA 

Operet 3 perde. 

«ıRtJJV doktoru 
Necaetln Atasaııu ı 
Her gün ı 6,30 dan 20 ye kadaı 

l,alelide Tayyare apartıman!annda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 
Cumarteıi günleri 14 den 20 ye k2dar ı 
!?lua vene parasızdır. 

Gorio ea~a 
H. Balzak - H. Rifat 

Sayfi~eye gitmezden evvel mutla· 
ka bir tane tedarik edin. Büyük 

roman 

VAKIT Kilahevi • 100 kuruş 

Dr. Hafız Cema 1 
LOIOIAN DERiM 

Dahiliye Mütehaıaın 
Pazardan tıqk• JUnlerde Öğleden aoııra 

eaat O!,fi tan 6 )'&) kadar lstanbulda Otvau 

I 

BULUNMAZ FIRSAT 
:n - Şişli ile Bomonti arasmda çok 

itinah yapılmış sekiz odalı mo· 
dern \'e kübik klrgir ev satılık. 
tır ve bahçesi ı:ok nıuutıızumdır. 
Arzu edenlerin Scr\'isimizc mü
racaatları. 

MUHASJP 1 
40 - Ticari muhasebe malUmatı olan 

bir genç her tüı lü yazı ve muha· 
sebe işlerinde çalışmak üzere iş a· 
rıyor. 

İsteyenlerin servisimize müra· 
caatlan. 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DUKK.i.NI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müşterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkanı devren sa. 
tıhktır. İstiyenlerin servisimiu mü
racaatları. 

KiRALIK VE SATILIK HER TORLO 
KONFORt HA VJ HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 

denize nezaretli kagir 6 odalı ay
rıca sineklere karşı tel kafesli hava· 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve ayrıca mutbak ve çam:.lşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu· 
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçtk bahçesini havi müceddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin aervisi. 
mize müracaatları. 

RUSÇA TERCUME 

46 - Mükemmel Russa bilen ve tercü
manlığını yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 

ler için iş arıyor. 

tNGILtZCE, FRANSIZCA 
4 7 - Dersler tecrübeli bir profesör ta• 

rafından ikmale kalanlan ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı

yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatlan. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
48 - Büyükderede ifraz edilmiş 40 kü. 

sur parça arsa satılır. Talip olan· 
!arın servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 
49 - Büyükderede altı odalı hane mak-

tuan 1600 1iraya satılıktır. Birinci 
katr tuğladandır. Servisimize mü. 

racaat. 
KARTALDA SATILIK ARSALAR: 
50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 

Talip olanların servisimize müra· 

caatları. 

BOSTANClDA 
51 - 268 ar~ın satılık arsa, talip olanla· 

rın servisimize müracaatları . 
52 - tngiltere ve Fransada tahslini ik· 

mal etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 

lisan dersleri ve ayrıca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin VAKiT Propaganda ser. 

visine müracaatları. 
KARLI BlR iŞ 

53 _ işin ehli ve mütehassısı olan bit 
sanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için 15000ü liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin V AKIT Propagan
da servisine müracaatları . 

SATILIK PRESO MAKlNESl 

55 _ Demir ve madeni eşya işleri ya· 

par. KenJisinin ağırlığı 2500 kil~ 
vurduğu kuvvet 100 tondur. Fı· 
yatı 450 liradır. !stiyenlerin Ser· 

visimize müracatlan. 

ACELE SATILIK EV 
56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark y~ 

ku9un.da 8 oda, bir banyo, elektrık 
havagazı, terkos suyu, bir kuyu 
1800 arıın meyvalı bahçe, o dala ı 
Kalamri, çamlıca, Fenerbahçcyi 

görür. Fevkalade ~anzara}~I .ha.vi 
Almak istiyenlerııı Servısımız: 

mür:ıcaatlan. 

SATILIK EV 
57 -Tarabyada, denize nazır, iskele· 

den beş dakil:a, kamilen kargir, 
12 odalı ve bahçeli bir ev pek çok 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenlerin 
Servisimize müracatlan. 
DEVREN KlRALIK VEYA SATILIK 

KAHVE 

58 - Beyoğlu İstiklal caddesinin en iş
lek yerinde 24 masa üstleri cam!J 

ve 72 sandalyesi bulunan bir kah
ve kiralık veya satı!ıktır. Almak 
istiyenlerin Servisimize müracat· 
ları. 

ARNAVUTKÖYÜNDE S.\TILIK EV. 

59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 
Boğaza nazır, iki büyük balkon, 
terkos. elektrik, hamam, sarniç 
ve tulumba tertibatı, tahtaları 

geçme, kapıları mavun, camlan 
buzlu içi dışı yağlıboya, bahçesin
de her türlü ağaç ve çiçekler 
muşamba döşeli yedi odalı acele 
satı1rktır. Şişli - Ayazpaşa - Tak
sim - Cihar.gir taraflarında apar
tımanı olanlarla değişmek ve va
ziyete göre fiyat farkı vermek 
mümkllnd-:ir. Arzu edenlerin Ser

visimize müracaatları. 

SATILIK VE KlRALIK lKt HANE 

60 - Balat çarşısına iki dakika mesafe
de Kesmekaya maha11esindc Tek
ke karşrsında ikişer odalı iki ha

ne satılık veya kiralrktır. Görmek 

' isti yenlerin pazar günleri saat 1 ı 
ye kadar 4 numaralı haneye mü
racaat cdcbiirler. (V. P. 1622) 

iKMALE KALAN TALEBELERE 

61 - Türkçe, felsefe, edebiyat ve Al
manca dersleri mekteb program
larına göre verilir. İkmalde sene 
kaybetmek tehlikesi kalmaz. Ser

visimize müracaat. 

SATILIK ARSA 
62 - Sultanahmet civarında Kadirgadı 

Kadirga limanı caddesi üterinöe 
arkası Kadirga bostanı ve devaire 
yakınlığı olan ve isinde evlik ta
şı \'C seçme ağaçları ~ıulunan 312 
arşın arsa satılıktır. 1stiyenlerin 

Servisimize müracaatları. 

S .. ATJI.1 KARSA 

63 - Aksar~yda Molla Gürani mahal· 
lesinde Tevfik Fikret sokağında 
Tramvay caddesine 40 metre mc
snfedc 223 metro murabbaı arsa 
satılıktır. Görmek istiyenlerin 
Servisimize müracaatları. 
PANSlYON ARANIYOR 

64 - Hiç kimsem yo!<, evladı olrru
yan yüksek bir aile nezdinde 
evlat gibi bakacak müşfik bir 
anne himayesinde pansiyon kal
mak istiyorum. Talip olanların 

servisimize müracaatları. 
DEVREN SATILIK BERBER 

DÜKKANI 
65 - Beyoğlu civarında fazla iş ya

pan kadın ve erkeğe mahsus 
b~rber dükkanı içinde bulunan 
eşyalar ve (Permanant) saç 
makinesi ile birlikt:: taşraya 

gideceğim:ien ucuz satılıktır. 
Almak istiyenlcrin servisimize 

müracaatları. 

HlZMETÇt ARANIYOR 
66 - Bir ailenin hizmetine bakacak 

bir kadına ihtiyaç var, arzu e· 
denlerin servi3imize müracaat

ları. 

S~ILIK ARSA 
61 - Ayazpaşada denize hailsiz ne

zaretli arsalar satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaat· 

ları. 

68 -

TERCÜME lŞLERl 
Muallim mektebi ve lise mezu

nun Fransızca tercüme işleri mü· 
sahhih ve mütercim!~ arıyor. 

lstiyenlerin s~rvisimize rn~ra

caatları. 

)'olunda 1104) numaralı busust kabinesine!" Bunları almak 
hastalarını l<abul eder. Salı, cumarte~ gllD • 
teri eatıah ll.5-12" aaatıerı hakiki fukaraya Ankara caddesınde 

veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 

VA KIT Yurdunda VA KIT Propaganda servisine müracaat· 

mahıuıtur. Muayenebanı •• 8'f teJetoa tan. 
2239R. Kı~lık telcloo: 'ZlOU. 

l . , , 

l • 

Sahibı: Asım Uı O · 

Neşriyat Direktörü: R. ı\. Sevcngil 
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Nafıa Vekaletinden: 

2920 lira muhammen bedelli 7300 adet komple telgraf fincanının 1. Eylül 

1
- Birinci sınıf Operatör -T 
Or.CAFER TAYYAR 

Umu.ı:nt cerrahi ve sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

· · D~vlet Demıryolları ve Limanları işlet~e 
Umum idaresi ilanları 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaistaru 1 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 1 Muhammen bedeli (5860) lira olan t><>rselen telgraf ve elektrik faola.i 
estetik - "Yüz, meme, karın bu- d 1.9.1937 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara.da. 1 
ruşukJukları,, Nisaiye ve doğum ı Vekaleti binası içinde Malzeme dairesinde toplanan Merkez dokuzuncu 

mütehassısı l ma ve eksiltme komısyonunca satın alınacaktır. 

Muayene: Sabahları M n cc !I nen Bu işe girmek istiyenlerin ( 439,50) liralık muvakkat teminat ile kaJl 
8 den 10 a kadar G U tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.19 

öğleden sonra ücretlidir 3645 No lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alırunl 
Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Hanı ka ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar İdare malzeme dairesinde 

- N o. 1 Telefon: 44086 - 1 misyon reisliğine vermeleri lazımdır 
_ Şart.nameler parasiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayd 

Satıh k da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (420~ 

F b 
• I·. k J • ı Muhammen bedeli 210.000 lira olan 100 ton metal ile muhammen a f 1K3 ma Jn e eri 176.000 lira olan 80 ton kalay ve 10 ton antimuan 31.8.1937 Sah günü saat 

da ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almaca 
Ciresonda Ak Su kereste f1 brikasın· 

d b 1 
--'-! Bu işe kirmek istiyenlerin metal için 11.750, kalay ve antiml.4an i 

a u unan n~neler toptan satılık- 10050 ı· 1 k kk t t · · · · ~. 'kal A ıra ı muva a emınat ı1e kanunun tayın ettıgı vesı arı, resını 

tır: 
1 

• • • tenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No lı nüshasında intiŞ 
1 -:- B~har mazınesı loko~obıl (La~c·ımiş olan b.limatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gü 

Fabrıkanı Alm:ınya). Beygu lmvvctı: 1430 a kadar k · · ı·W· ı · ı· d 
17 5 

• cmısyon reıs.ıgme vcrm e erı azım ır 
120 - · Şartnameler (880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 

4 - Katrak Dik Hizar makinesi 70 - dır.) (4206) 
90 santimlik t>omruk biçmek için. 

1 - Katrak Dık Hizar makinesi. 
Perama, 2. Hatil biçmek için. 

1 - Baş tezgahı (Tomrukların baş-

lan için). 

2 - Daire makinesi. 

1 - Torna (2,5 metre iş al:r). 

1 - Matkap (ayaklı). 
30 metre Tranzmisiyon ( 4 santimlik 

ve yatakları, kasnakları). 

Bu makinelerin hepsi yeni gibidir 
ve yeni makinelerden kuvvetlidir. 

İstekliler !stanbulda Galatada Kala
fatyerinde Yelkencilerde Dimo - Kriton 
Kri.nıitos; Giresur.da Hasan Feridun 
adresine müracaat edilmesi. 

------...... ~-------------

Muhammen bedeli (13.000) lira olan 130 adet vagon örtüı>;i 3 - 9 • 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara.da idare binasında 

vlınacaktır. 

Bu işe girm:k istiyenlerin 97 5 lira hk muvakkat teminat ile kanun 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 G. 3297 veya 1 - 7 • 
3645 No. lı nüshalarında intişar etmi' olan talimatnameler dairesinde 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisl 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtrlm aktadır. 

Devlet Demiryolları 9 uncu işlet 
Direktörlüğünden : 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 3000 meşe travers 2 ağustos 193 
;.artesi günü saat 15,30 da kapali zarf us ulile Sirkecide 9 uncu işletme bi 

937 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komis- 5 A O 
yonunda kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi pa· ı' F 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1560 liral1k muvakkat teminatla kanunun 
tiği vesikaları, ~esmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 No. h nushasında A. Dode - H. Rifat 

~rz olarak Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 219 liradır. Sayfiyede okunacak güzel 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte j bir roman 
1 Eylül 937 Çarşamba günü saat 14,30 a kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne =---v--AKIT_ , _K-it-ab_e_vı_·_._1_o_o_ıru_ ruş 
vermeleri lfızımdır. (1994) (4114) - --

-- ---.- ... 
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. etmiş olan talimatname dairesinde ahnm ı' vesika ve tekliflerini ayni 
L4,30 za kadar işletme binasındaki komis yon reisliğine verilmeleri lazımdı 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden ve Sirkec 
letme komisyonundan dağıtılmaktadxr. ( 4239) 

lstanbul GilmrilğU Baş MUdUrltlğUnde 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antıaposunda bulunan aatıg ambarın 

lunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatro, cam eşya, hırdavat, alrtariye, 
eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kant:uiye eczayıtıbbiye ve emsali ve ye 
eşya 20.7.937 gününden itibaren her gün saat 14 den saat 18 ze kadar paz 
artırma suretile ve peşin para ile satılacaktır. 

İsteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen gün 
<ıtte Kuruçeşmedeki anılan satış komisyc.nuna gelmeleri ve istiycnlerin sa 
eşyayı her gün görebilecekleri ve satış müdürlüğü diğer ambarlarında 
olup satışı ilan edilecek ola;1 eşyanm da bu ambarda satılacağı ilan olun 

(4107 

Emniyet Umum Müdürlüğünde 
1 - Elde mevcut örneği ve şartna mesinde ya.ılı vasıflan dairesinde 

memurları için azx 12900 çoğu 13500 r~etre ggiri renkte kumaş kapalı 
4 - 8 - 937 Çarşamba günü saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 ku ruş kıymet biçilen bu kumaşlara ai 
nameyi almak ve nümunesini görmek is tiyenlerin Emniyet Umum Müdü 
satınalma Komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk teminat 
veya Banka ~ektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kan 
2 inci ve 3 üncü maddelorinde yazılı bel gelerle birlikte oksiltme günı:.i ıaat 
kadar Komisyona teslim etmiş bulunma lan. (Z.102) 43 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonun~an: 

1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğin-e uygun bin 
altı kütüklü palaska takımı 20 • 7 - 937 Salı günü saat onda kapalı zarf 
ile satın alınaca.lttır. 

2 - Buna ait şartname parasız ola rak komisyondan alınabilir. İlle te 

( 450) liradır. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenle rin şartnamode yazılı vesika ve i1 

minat makbuz ve mektuplu teklif mek tubunu en ge9 belli gün saat do 
evvel komisyona vermİI] olmaları. (1849) (384 

Devlet Demiryolları 9 uncu işlet 
Direktö~lüğünden 

Muhammen bedeli 3.300 lira olan 150 ton çimento 5 - 8 - 937 t arihin 
at 13,30 da pazarlıkla Sirkecide 9 uncu İşletme binasında satın alınacaktı 

Bu işe girmek istiyenlerin 2.47,5 lira lik muvakkat teminatla kanunun 
ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 93 7 tarih ve 3297 No. lu r.ush 
intişar etmiş olan talimatname daire &inde alınmış vesika ve tekli.flerini 
g:.in saat 14,30 za kadar İşletme binasın ciaki Komisyon rei$liğinc vermel 

mdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara ela Malzeme dairesinden 
tşletme Komisyonundan dağrtılmaktad ır, 

ve Sirk 

~4269), 


