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Bazcaada önlerinde ikinci Bir Geminin Batırılması 
Her Tarafta Müthiş Heyecan Uyandırdı 

!n.9..~1!~ .... e~m.~~-~.!1 .... 9~ .. ~t .. f.~~-~g!~~@~-g_~~cavize ateş_açacak 
r BOZCAADA ÖNÜNDE ' 

· J 4 .. ıara açılırken ••• 
lngilte renin Nel::;o_n .zırhlısı manevra ... . . ... ' ... .. 

[Yazıaı 2 inci sayfada] 

tadır. Dahiliye Nazırlığma Mustafa 
El'ameri, Adliye Nazırlığına Abbas 
Mehdi, lktısat Nazırlığına Celal Ba.

ban, Mam·if Nazırlığına Rıza Esse
libi ve Maliye Nazırlığına eski Güm
rükler Müdürü Kemaı tayin edil -
miştir. Hariciye Nazırlığını şimdilik 
vekaleten Dahiliye Nazırı yapacak -
tır. 

Bir İspanyol gemisi da
ha bir tahtelbahir 

tarafından torpillendi 
Fransız gemile- -T orpillenen Ar 
ride ateş etmek · 'muro tayfası da 

emrini aldı buraya geliyor 

Ş anghay, 15 (Hususi) - Nankin
dcki müthiş faciadan sonra ge· 

çen akşam cephenin bütün imtida· 
dında şiddetli bir topçu düellosu ol
muştur. 

Bu sabnh saat ikide ecnebi hükıi-

-
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iinii o iı eri. YenisPorl 
Umumi sulhun manası değişti ; T eşkilitı Cumartesi akşamı Tak· 

-Ba kan f esfivali an_ghay 
Bir Çin şehri 
l\rasıl yakılıyor. haydi hagırlısıl Başkanlıklara simde başlıyacak 

U zak Ş•rkın en büyük ve mı.iiıim siı rkcn, o vatanda§ın meslek, vazi- Va/İlerin -·- insanlar glyotrnden geÇ 
şehirlerı:ıllen olan Şang\ayda, fe ve mevkiinc göre mi hareket edi- Getı·rı"lmesı" )Gelen heyetler Büyükderede,Kadıköyün e, Tak - mit g ibi b irden yıkılıy O 

Çin· Japon harbi aldı, yurüdü .. bom- liyordu? .. Sakın, bu ha\·adislcr"~ bir (B r ' d ) "" si d s b d .. aştara.ı. irinci sahife e 
bardımanlarda ölenler n sayısı bin· )anlışlık olmasın?.. (Birinci sahifeden det:am) 

1 

m e, aray urnun a musamere!er verecekler c!a buluııacakları ·haber _verilmekte-
len buldu .. gazeteler önümde şöyle * d' 
göz gezdiriyorum. Dünyanın son f getırilmesi karalarştırılmıstır. Balkan Festiva~i cumarte i ak,am-; ı k t ·•ı · ı k ır. . 
gü'llerde manzarası şöyle: a ·sım a cesınde Beledi,·enin Bal J d' · • ' 

yi seçilme· Spor Gem•! Merkezi me.\•cut bo"I- iT k . B h . , ' .ı 1 u _rıara. son emsı. c n verece • Şongh:ıh beledıye reisi beynclm·le 
nı i ş bir isim ge ba kanlıklarına g"""mı, hı-zm~tıe _ k · • - er ır. ııntıyazlı mıntaka dahiline hava top-

Çirde kan gövdeyi götüruyor, İs- -, .., ~ ı anlardan ve Anadoludan gelen mılli ÖDEl\1 İŞLİLER GELDİ s ırinden dolan teş<:kkür ederek vazi- he)'f'tl _ • . b" . ;,... ye·Jcştirildiği takdirde Çin tay· 
pan ada harp şiddetle devam edı - · on Tdgraf .·eni bir sütun açı.y'>r. feıerınin ,.;li . p. f b k 

1 
• 

1 
. ere veı ecegı ır zıyafetle baş- Balkan festivaline ıştirak edecek lyarelerinin ate~ açacaklarını ecnebi 

yor, Suriyt'de atı>, karı. isyan \"ar, ,okuyuculara soru Gr: Gönül ve kalb de\-rini bildir~ıeştir~~rti'ıc~:t~~:. 1 )'.e)talceark:ılrfa.bAeysnııı·'gseı·lcce.Tsaaa·ts_21 de he_- olan Türk mi.lli <·kiplerinden Öde. konsoloslara b.ildirm. i~tir. Halbuki 
Hatavda katliamlar yapılıyor, Yu - ınıii;küllerin'zi, dertlerinizi .vazınız, " " k ım bahçe mı<lıle b k b b h reterliği de bu ödevi dt'ruhte etmele- sın· de ı'lk .. . 

1 
_· . , , . ' . rı. ZC\ ~ ~rupu u sa a Japon mahallesı de ımtiyazlı mınta· 

goslavyada müessif k.~nlı hadisclcr, cc\ap verelim, size yardım edelim, ı rini Ankarada Spor Genel Merkezı Jıerd· .. musaı:ıere erını verce~~ : ~ehrımıze gehı. -'· _KonscrvatuYar ve 1 ka dahilinde bulunduğundan, çın 
Akdenizdc batan gemiler \"e ölen djyor bu ce':aplan, bu sütunu açan _ ır. lkıncı musamt're nazar gunu Turızm Mudurlerı tarafından kar l · ı . · · · c 

b 
umumı ,.c Pıahalli durumu ve ca!ıo. üçüne" .. . 

25 
A. · . aı o an ına ar uzerıne de duşe ı ır. 

1:-ahriycliler. Cemıbi Amerikada Bre- rbiı arkadaş hazırlayacnk .. yalnız biz ılE' ter;ıasa gelerek Türk Sporunun saat 15 te Büyükderede Lunaparkta, lan~tır talyylarclberınıln ~.ombaları ecncbbılı~r 
<ilya ile Arjantin•'l arası açık, \"C'la· . ir nokbya işar{'t edec~ğiz .. anketi · ' u musamere gustosta saat YUGOSLAV HEYETI v · . 
ire vesaire ıdare ederek arkada> Adımı baba. ması hakkınd.ı t~Iımat vc malürna: 21 de KadıkövündE.> Süren·apa•ada y 1 , h ı· d b b hk' l'k l~zıyet her zamandan zıyade teh· 

almalarını ,·ali ve Parti b.'.ı kanlarına dörd" -· .. · · · ' ugos a\· • eye ı e u sa a ı ı ·e ıdır. Ha\·a topları YC mitralvoı· 
Gorüyorsunuz ya, dünyan·n üze- 1 ı:ıamı müstearın_• ıntılıap etmiş .. bize ' uncu musamerc 0 6 Ağustosta K 1 · ı d k -__ teblig etm· tir A • - om•ansıyone ı e o uzu kadın o- J,11 gelişi güzel ate~ ediyorlar. 

rinde beş kıt'a var .. hemen hepsınde oyle gelir ki, Adem baba, gönül jş- gece -,ı de TDksım stad; d h Ik ı k 23 k 'd Bir tııraftan sporun memlekPt genç- <'Ce l 
1 

• . • ·omun ~ a. ' J ara · . i ş ı en mürekkep olmak Ü· Altı Çin tayyare:,i Wang • Pu ijz{'· 
de kan gövdevi götürüyor. pt'k.i lerinddd lıt'ceı'lksizliğ le "ôhret bul- liğinin fizik leı biyesindPkı· ehemmı·· g s o :"ak 'enlecek. be'lıneı mu-

1
zere schrımıze gelmisler ve karşılJn- rinde uçarak Japon gemilerini bom· 

amma, hal:l., umumi sulh bozu'ıma· muş bir tarı·h·ı tı'ptı·r 1\1 n ,_ samere ~ A~ t k 20 ' ' emnu kY • ·atli mevkiı bakımından mrt için • de -: 1 süs 0~ a şarr" saat .. I mı,Iardıı Heyet, profesbr P~şr.-anı'l 1,ardıman ediyorlar. Fakat ayni yer· 
ı;ru, dıyc, neden endişe ediyoruz, aıı· 
lacıyorull' Bu dölü.len kanlar. ya
pılan muharebcler baska şey mı'. 

Aman, umumi sulh bozulmasın .. 
galiba ltlm.mi su'lılin manası d:ı adı 
da dcgiştL Yi minci asır ins.ınları, 

kendilerini ne güzel avutuyorlar, te· 
st!. i ediyorlar? .. Hayret doğrusu• .. 

* Mühim bir nok· 
tanın izah r 

v•yı yiycr<k Cennetten kovulmuş· de gelişimi, yayılması ve. deg"eri ile Ta'k'9sım bahçesınde, 6 rıcı mus:ı- başkanlığındadır. de on kadar ecnebi gemisi de bulu· 
tur. Daha usta bir msan olsaydı. bu . mere - Ağustosta saat 15 30 da Sa- F t' 1 H t .... . b" ·-k b' d ' . . mu(('nasıp bır surette nizamlanması b es ıva esn,ısında yapılacak bey _ r.uyor. er ar·. , 1 uyu ır en ıŞ? 
ı•ı yapar mıydı?. Yapardı, fakat, d . • ray urnu parkında ,·erılecektır r l I .. - . I" k" .. k ed' 
karda ·ürür izini belli etmez. rnına- ısıplınlenmesi ve spor faaliyetleri- _ 1 ne rıı e ı:ureşlere ıştırak etmek için u um surme t ır. 

nin tertip, tanzim ve murakabesi. Bund.an _başka 30 Agustos 11kşam.ı Estonyalı ve beynelrrulel aüreş şam· Birçok kurşunlar size şu telgrafı 
reyi !_'a imadan )ı:ılıfırı hazırlar, hu- B ı d " diğer taraftan böl- ve klüplerin va· ı .Y croe •.sarayın a verı!ecek veda pıyonlarından ı Neo) bu sabah gel· !yazdığım büroya düşmüştür • Bir 
1.lsa, mc'l'\nu mev\'a,·ı ~ I, fakat Cer- .,- m d d B lk k n tten kovulmazdı rıd t, masraf ve hesap işlerinin tet- u~eresın .e~ !' ~ an ve Tur . 1 miş ve sporcularımız tarafından kar- mermi, J offre caddesine düştü ve bir 

kik 'e tefti i y.önüoden \•azifeli bu- dans \e musık ı fostıva! heyet.Hı şılanmıştır. 'Çinliyi öldürdü ve yine altı Çinli 

* lunıın Türk Spor Kurumu bu husus· k~dını yaralad ı. Çinlilerin büyük hü· 
Ceza gö .. enler ara· B" d h J sında kiml er var? ta Partiden de aldığı direktifle; da- Jr Vapur a a ngiliz 'erı•n cumu saat 17 de bekleniyor. 

1 
iresinde bölge ve klüplerin hesap iş· 1. 1 Fransız mıntakası dahilinde bir 

Beledıye nizamlarına muhal.f ha- 1 rini tetkik ve teftişe başlattırrnıştır. Torpillendi Akdıenı·z park birçok mültecilerle doludur. 
Malum ya, bir miiddettır, şehrin rcket eden, ne acayip ınsanla_ mey- Devrü teslin1e kadar olan zamana 8 • Dün bombalar atıldığı zaman bura-

temizlik, intizam ve asayişine, daha 'dana çıkıyor. Şimdi, gazetelerın en it bölgderin bütçe ve hesaplarını (Bi rinci sııhıfeden deı:am ) Manevrası sını müthiş bir insan dalgası kapla· 
fazla ehemmiyet \'erilıyor. Son gü ı- lcğlcnceli sütunları, cez.a gören insan- ıvali ve P:rti ba~~Jarı klüplerin he- denızd!? diğer taarruzlara inzimam e- mıştı. İlk mermi . Grand - 1\fonde• 
krde, gazete havadisleri arasındo, form listesini neşreden yaı.ılar oldu. sap ve butçelerını dı> bö!ge başkan- dın~e Fransa ile İngiltere araSJnda Londra, 19 (Hususi l\!uhabitimiz· ctelinin çatısını delmi , ikinci ıncr-
ı;ozümüzc bir şey ilişiyor. İntizam, dünkü gazetelerde okuduğumuz hır !arı tetkik \e teftiş edecek, bunların şiddHli bır heyecan uyambrmıştır den) - lngıliz filosunun Akdenizde rni sokağa düşmüştür. 
temizlik ve asayişi bozan vatanda~- listede bakınız şunlar yazılıyor : 230 vereceği raporlar Genel Merkezde ki. aşağıdaki telgraflar bu heyecanı, yapacağı büyük manevra ayın yirmi Bu sabah Fransız polisinin neşret· 
]ardan ceza alındığını biliyorsunuz.. ekmek, 23 kase yoğurt, sekiz kilo e- toplanıp inrelendikten •or.ı:ı. neşro- ·vazıh olarak ıfade ediyor. birincı günü başlıyacaktır. ııği tebliğe göre 650 kiş i ölmüş ve 
a!ôkadar makamlarca yapılan ta - zik şeftali, üç kesilmiş keçi, 2 bar- lunacaktır. FRANSIZ DONANMASI DA EMİR Sıcılya ve Mesinadaki İtalyan fi· 1000 kişi yaralanmıştır. 
mlmlerde, verilen emirlerde, inti • sak, 4 baş ve bir dil miisadere edil· Bütçe ve hesap mefhumları böl _ ALDI !osunun ve Kara ordusunun manev· 1 Bir Fransız tehlikeli surette yara-
zo:m ve asayişi bozan her kim olursa miştir. g~lere ve klüplere anlatılıp bu iş Paris, 19 (Hususi fohabirımızden) rası büyük bir alaka ve di'kkatle ta- lanmıştır. Bir Amerikalı, karısı v<? 
oısun, rütbe, meslek, vazife, mevki Hay Allah razı o!Sun. demek dilini 1 nızamlandıktan sonra müteakıp za. - Bozcaada. a.çı~larında ikinci bir İs· kıp ed~lmektedir . Bu manevrada bil· şoförü, otomobilleri içinde kömür 
ı;özetilmeden mutlaka cezalandırıl· fazla uzatanları da yakalıyorlar... rnanlarda ve senenin muayyen ayla- panyol gemısının meçhul bir tahell- hassa Italyanın Garbi Akdenizde Ce· haline ge lmişlerdir. Bunların ancak 
mıısı bildiriliyormuş .. bu şekilde ha- Fakat, 4 başı niçin müsadere etmiş· rında bütün spor merkezlerinde plan- bahir tarafından batırılması hadisesi bcluttarık ve Maltayı sevkü lceyşi e- bugün hüviyetleri anlaşılabilmiştir. 
rc,ket etmiyen zabıta 5.mirleri de tec- !er, onu anlayamadık?. Acaba içi kof lı tefti !er aptırmak da kı;.rar ar• - Paris ·e Londrada eni heyecanlar hemmıyetten düşürmiye ve Trablus- Nankin caddesinde seyrüsefer dur· 
~iye edilecekmiş .. anlamadığımız bir olduğundan mı? Deseniz e Babıfili sındadır. uranmasına vesile vermiştır. Akde • 'garp ile Sicilya araoında yeni bir_ ge· muştur. Kaldırımlar üzerinde büyük 
nokta var: şimdiye kadar, ceza ke- cadd1'Si bir hayli tenhalaşacak? Tari'ıi ve milli ovunlarırrı" arasın- nizdeki bu gibi vaka)i büyük bir ih- çıl1T1Ez ve aşılmaz hal tesı; etmeyı d~- kan birikintileri görülüyor. 
ııı .11i111ıın1111111h111111111m•""'•"".,"'"" .. ' " " .. '"' .. "' •• ., ...... " ....... _. ...... u .... --.................... uw••11•-ruo• .... "" da bulunan atlı cirjt oyunl&rır.tn e- ti.lftf ~ tehlikenin rnukat!ldimesi sa· ncrnesı he;yecan uyandırmakt;ıdır. Üzer1C'ri örtülü olan virmi kadar 

Manevralaren çeti 
saslı ve telmık bir surette y~pılM~s. yılmaktadı r. Franiız don nması da Akdenizde başlıyacak olan İngilız ceset, cl'an sokağın orl~nda duru· 
\'e yapılma~.nın tE mininı Türk Spnr lngılız donanması gıbi ticaret gemi· man<nafarında bu mesele de nazarı yor. Bu cesetler bombardıman edı· 

!Kurumu faaliyetl<:rinın <.rası!'\2 al- !ermin himayesi ·e her hangı bir te· di kat~ alınacak ve yepyenı bir kk · len büyük otelin beşinci katında an
mıştır . Bu hususta icabeden tedb r· ıca\'ÜZe karşı bila ihtar at~ş açılması nik ·e harp tabiye>i manevraya J.a- k2zın altından çıkarılmıştır. Bir A· 
lerı almaktadır. <'l'\rıni ılmı. ır HevcrJ" ıı t•ıkç" ar1· kim tılacaktır merikalı, bir mermi parçasile, sa; '<İ safhası girdi Spor biılg<leri m ·cut olrr.ı ·;ın !r ktadır. Sı ,i tek n.ıpleri celbetmiye ma- 1 r giyotin ô!e boğazlanmış gib par
bnzı vıl~ el merkezlerinde )cııiden M,dr-thukiı:neti,ne et•ıgıbirtcb· i ~ı..f bulun tr:dbr •erağmer. Italya- ıc.'ınmı~tır. Fakat beyaz fa i"i e!• 

(Birinci "ahifeden devam) 
f~k.yeti \'C yüksek maneviyatı ve 
\Lsait bolllığunı.. hayranlıkla tema 
<' lemektedirler 

lmek olacı~ını düşünerek, açık yan - bölge ıc,kil cdıkcektır. Bunun iciıı lı J\l" iıa! yan harp gc-mtHı"in İs - lr ' t re ı· İl • lya ·Fransa münase- bi ,e in'n üzerinde hır d·m' k" · k
dakı fırkalanra çekilme cmı iııi ver· Spor Genel Merkezi vil lvctlere ~i- panyol gemıl,·ı ine klr§ı ~ı:~'<ça ı.ı r· b L1e ı • ze ınde en uz bir salah ha· kc ,j bile görülmüyor. 

Kat'; netıce bugün '""' yarın Saray 
mıntakasında cereyan <'Yli. ecek mu· 
hartl:.elerden sonı il raayvün edecek-

l mİikrdır. reklıfl<er vermışlir. ruza ba-1.ldığını kaydE'tmekt ir. sıl ulmaclı ğ t gibi Akckn izin 
0

istik.bali 1 l'z~k Şarkta cn b~ylik luı; , ga· 
Maviler, dün ıık >mdanberi Gı' yük lsp nyıı ayardım m .. sde~ı uzef e llalv ın ı ı ı iye matuf amalı d 11, tc<ı olan North Chinc. Daily News· 

rMnnik:ı köyünün renuhund kı sırt- Vali henüz ı"şe • l\lmaıın ve Fran a ~JZet 'rr"ı _ e ı . ~ lr ~,!iz lmpJratoılugunun ir idareha e<i, büyük o e bitışık 
l!arda tekrar bir müdaf83 mevzıı h:ı - d ·kı <ıddeLlı "e mütck.ıbil 11 ş .ya' rrı .v ı l y Hl rır.ı;ı em iye!. bakı - 'l1du undJn bırçl'>k pencereleri kırıl· 
zır!ıyarak or.ıya yerle~mı~·e b,, la • başlamadı '' ' m etmektedır m·nd nd e ;-andırmaktadır. lı İki muh.ırnr de Yong _ Pu cze-
mış ve Ktrmızılar da teması kay - \'ali \e Betedıye RE.:si Muhiddin ı INGILTERENİN ŞİDDETLi Alm n e Fr n ız kara r.rdul a rı da rınden ilerkmektc olan Çin tay· re 

Harekat•n bu gün bclınemek uzere ilerlcmiye de,-am Ü.lündağ dün Avrupadon şehnmıze KARARI manevralar pmaktadırlar. Siyasi (!olarının resıM!crini çekmekte ol-
t• 

i~n em.r almı l;ırdır. Bu suretle donrr.üştü D'ın vazı[esinr başlr.ma- Londra, 19 (AA)- B n:lan bö !cı mehafıl bu ~ zın A\· up da geçen dı.. lorları bır sırada, hofifce yaralan • 
Öğleye kadar Olan dündenbcri Kırmızıların talbık !'llt· dığı gıbı bugun de 12 "' kadar Pn- her hangi bır lr:""lız tıe,ret g mı • azlar nısb tt!l t hhkeye en yakın mışlardır. 
Umumi hÜIBS851 ği plan hakim olmıya başlamış, hal- ılıye, vılayete ,.e. Bekdıyeye gelme- •ıne ~ık d nızd taarruz edece bır halde tığı:ıı 'C geçmekte ol· Kiic;ük bir kule üzerircl~n se~ rÜ· 

Sarı kuvvetlerle Kırmızı kuvvetler ta Mavileri püskürten f!rka, gece mi~lir. lan bulun gemilere. lngiliı. harp ge • duğon:ı ıf :1 e ıh.astan çekinme - seferi idare etrnekt" olan bir polis 
Meriç sahillerinde çarpışırken. Sa- .Karlıkköy ve Uzun nacı bölg,.,indc Vali Vekilı Şukrü &;km~n ~er de m•lN bir ı:fuıa ihtard bulunmakst· mcktedır Bılh lspJny:ı mesele· ·,,.ızifesi ba~ıııda olmüştür. 
rılann hakim bir vaziyete geçemiye- ıtoplanmıya muvaUak olduğu gibi ,vekİllet vaııftsi !ulam buld'Jğ'l ci . mı 'Ci edecektır. 5.ılahiyettar bah- sının hEnuz hallcdılememiş olm~sı r Bomba palladıgı zaman, kırmızı 
ıelt harbin yalnız hudut çarpışmala- sü.vari ve motörlü kıta;ıt dı ~imali ıtıctle no dtin. ne bugün •:il~yH ve· 1 ri ye ~h filme cazar n s !ı günu buradakı ,·:ıziyctın gun geçtikçe lıir nteş bulvnr üzerinde bütün sey-
nna münhasır kalması üzerine sarı- garbiye geçerek Kadıköy .stıknı~ - ya Belrdiyede çı.lı~mamış•ır J nr ı d lmq olan ·e bazı ıbhamlara \"ahim ıht!laflara \"ol açacak bir inki- rüsefcri durdurmuştur. Elli kadar 
lano müttefiki maviler 15 Ağustosta tinde düşmanın dıi:er cephesine do~- yol • ş bulun n tebliğin bu su - ş..ıf se ·rı takıp Nr.ı.,.sf siyasi mohı;fi- ctomobil ve kamyon birer mcşale gi· 
Midyeye ihracat yapm~a:r, Kırmızı· ru yürüyü'c ge?miştir. • 65 yaşını dolduran rr•le t !sır edılmesı muva!ık o a - l• Pn hü)ük endişeyi verm~ktedir. b: yanmıya başlamıstır. Tahlisiyelct 
lann .ıaıaf sahil kıt'alan geri çeki! _ 1 Bu sabahtan ıtıbarcn Ma\·ıle r, Kır· •• • • coktır. Alm n ve İtalyan ordularının ka- korkarak geriye çekilmişlerdir. Şo-
mi,., mecbur kalmışlardı. Bunun Ü· mmlarıo ıki taranarı.u vukubular 1memurfarın tekaudu radakı mMcuaiarı kendi hudu'ları· förler kömür h~line gelerek ölmui· 
zenne Ma,'ller sağ yam Büyük Ma- muvaffak yetli akınlJrını 1il'. 1 r-~k 65 )a !Jrı~ı !ıu sene doldu.an mı.il- Pa r is ce~a huk:ık k on; na 'akı oİacak garpten gelen ınüş • !erdir. Bunların korkunç bir hal" 
nika,solyanı idyeolmaküzercş·r- ıçi'l büyük bir gau t sarf,.dı~ orhr ki vc a keri memurlar 31 Agu tosta gresindeki kararlar terek bır taarruz,\ karq kovmayı is- gelen yüzleri ,·olana adeta ·ap1.15ık 
ita ka'11 bır ttphe tutmuşlar. fakat \'C her iki tarafa mensup ta~·yar lcr ~!< u ~ sevked lec~klerdir, Parbt~ t;ıp!man C.-za. hl\kuku k'ln· tihdaf td n mahiyette murL-.fa edil- Cir halde kıı!mıştı. Bazıları kaçacak· 

kal'i net cede amil n!mak için caol.ı mekted Llı: harekat d:ıh:ı müsbet bir şckılde B 1 k 1 .., d g rsı, d ka unda t.;srıh ec'ılmemış r. ,mış gibi bir hareketle kolları'lı uu:.1-
mkişaf edemediğinden :Maviler, 16 ~:ı~fl ralışıyor'lr a J ÇJ ar ag a , an bır f iden dola· ı halnmın kı ·as r.ıorrırıg Post, ~ir ".'.ak_al si, d~· c1..;l2rdı. Çchrtkri korkııdan buruş-
Ağustosta )enıden fidyeve ilırac t~ T.. k• ı k • ur ti hükum vermeslnın t~viz e- • Buyuk harbı' ç.,tıgı yılda ıh- muştu. 
başlamı !ar ve bir fırka Saray civa- \ lr iye - ra I Bır ceset buldular c! le'l'\İ}"C'Ceğinc karar \'erılmiştir. h• du :ahu ~ad.: ~aımakarı. k bir ı Bir otclrn. çay icın ·kle olan baıı 
nnda toplanflil}'a muvaffak olarak B ı ndan ba· ka et·ı•l2 ın tcnfizi ı c- ımaıızaıa aızctmıı Jidu. O \akte n · g?ııç k.ıdıı lar, ay nı takdir birce-
Kınnızıların açık olan yanlarından dostluğu Bu evvelk i gün boğulan r ne lınkin 

1 
n ınlıd:.r3lcsi rsası k:ı- raran daha ko~kunç. rloha karanlık 1saretle yaralılara bakmışlardır. Bu 

taarruza b lamışlar, bir süvari fır- 1 A t • d" bul edilmiştil". hır hava teıwffı" edıyoruz. Sa.~lı sol- sabah sekiz Japon bu <okaktan Çin-
kası da Çerkeslı:öy istikametinde ta- (Bırincı sal:i' den cleııa>oı) nas as 1 l - · -- lu ı:clcn ta1'rıkal bu h~vavı daha. ı;ok l'Jet 1 rafı'1dan sm-ülüp s.lJlıldılar. 
arnıza geçmişti. K ~ine tebcdduliimlrı lraklfl Tur- En·elk gu ı Ilaliçie Cengi dt"rya M l d bunaltıcı 1 ir hale -ıül:lii CJ~ ,.e teh- Buulardan altı 1 k çmıvıı muvaffak 

J.ıye 4Tll. U daJ\i Sı & t'e SUnt.i11ı;0 111 • mOfo"ı•l° • -L b t d aslak yo un a yine J'k • • b (! tt Bu \'azıyct karşısında Çcrkeskö - ıPun çarpar.... a ır 1 ~ı saa- 1 cyı 0 nıs ~ c aı ırıvor.. "ldu. İkisi de, polı,ın miıdahalesi ol· 
'ınde bulunan Kırmızılara 17 A- ııasebatı bo m mecu')al.s cleğU - dald bul nan dört yo c•,dJtı Anas - bir otomobil devrildi Donf'kledir. masaydı, linç cdilect'klerdi. 

ğustosta lavilere karşı t.'.l:ırruza gcı;· dir . Ç iinku I raı· Turkıyeyc kar!ı tas ismı"de bırı ııın boğul ırak ccse-
n eleri için emir ver;Jmis, bir Ma\'İ "".i!l' ı•e ııeknasal.: bir iy:zseti ı·arcl r idin n ı,:ayhc'c'~ğunu yazmıştıö Aldığımız habere göre dün akşam 
r k ,d l..ı bu ela daıma a·anıi samimiııet ı:e Ba bah Jlalırte, Fener •ı'varınd• iistü s:ıat 17 30 da Maslak yolund.ı 
ır a s ma. en cen ba vürümekte ı ' ' ~ 

iken bir Kırmızı fırk~ da Ct'nuptrn yaı·ı 7ıl. l·:r linıelerilc tfar'e cd 'e~' - la at b.1J_ kçı ar ağlarına ag~ bir bir kaza olmu~ \'e HabE'l" gazel<'SI 
şim le :-ı{,'rtı ılerlcmıve Ye her ikı i !ır ciı,min takıh:tı~uıı görmü~ler ve su - makinisti Orhan•n idare ettıği oto-

b. 'biri • ' dan .-ılrnrılan ,.;;ıann ua~~""a kay mobil Maslakta düz volda siil''atle 
ırı erının ık olan yanlarını re. A "f O . . ' ' <> ·'"'u' - J 

virmıy !nışlamışl rdır. ihayet n r- Fi f UÇ d ·n fe lf bolan Anastasın t~;ni bulmuşlar- ,giderken ani bir viraj önünde oto-
vi~tcpeue k -şıJaşma olmuş. fakat edildi !dır . mobil d vıilmiş ve i inde bulunan 

kırmızı taraf süvııri livasile motörlıi j Yarın gazeıeSi s h.bi Anf Orucun •pekli kumaşlar bir kndın ile beş muharrirden Os -
piynde kıt'asını harekete geç rmiş şehrımizc geldigini yazmıştık. İkllô:tl Vekaletinin emri mueibin- man llinir. HikmE't Münir hafi! ·a-
olduğıı gibi Çorumdaki ihtiy:ıt fır - Avrupada lrulunduğd' müddetçe !ce ıpeklı kum: l rın kontrolüne ve ralannl1'jtır 
kasının şimale hareket etmesi için Cu".'llıur ~et reı mi ;;!eyhınc yapuğı damg:ıbnma ma bugünden itibaren Bunları bir ot~mobil al::ırak Sarı
~mir verilmiştir. neşri attan dolayı Arif Oruç. d~n başlanacııktır. Bıı kumaşlara fiat ve yere götürmüş ,.e oradan Beyoğlu 

Bu ı;urcUc tak,·iye kıtaatı alarak ı.abıtaca ya ıılanarak Adli eye tes _ cinsini giist ren elıketler konularak Züklır hastanesine ka dınlmı,lar • 
mukabil taarruza geçen Kırmızılar hm edilmiş •e sorgu r.Mdmli-; M Tıcant Od sınea mlihürlenecektir. dır. 
!il Ağustos sabahından itibaren ha- tcvkiline karar ve~iı:. Arif O
reki.tın kendi lehlerine ink4af etmi- ruç, cürmunün muıuru zamana ui:'-

~ 

ye yüz tuttuğunu görmüşler ve Der- rıyarak beraat edeceği ümidile •eh-
viştepe - 204 rakımlı lepe hattında rimize döndüğfuıü ıö_ lmıi~tu-. 
muannidane müdafaalar yaparak tfa. 
vilere daha müsbet akınlar yapmıya 
başlamışlardır. Maviler motörlü kı -
!aatla süvarilerin şiddetli akınları 
ltar ş ısında daha fazla inat etmenin, 

Caz heyeti 
Riyaseti Cumhur Orkestra Heye -

tine bağlı bir de caz heyeti teşk· ı edil-
Kırmızıların kıskacına crir/T1Plc ıfo - mesi kar:ırlns\ırılrr.ıslu 

* Solrnklard.\ y,r altında Ye Ü

zerleri saç fakat aralıklı kapaklarl:ı 
drtülü çöp dökm yerleri yaptml
rı;:ısı kararlaştırılmıştır. 

* İzınile 30 Agustosta elektrik c;,
rcyanı verıkcektir. * Şark ,. l;iyctlcrindeıı Aydına ı;; 
nüfuslu bir .ı:ii<;mcn kafilesi gelın i~-

'-»" 

* İzmir s rgisinde ım temsil \"er
mek üzere Şehir Tivatrosu İzmo•e 

gitm" tir. 
* Üı; İngiliz g misinden mürek -

kep bir filo, 2 E ·Iülde lirn-nımıza ge
lecektir. * Snıı 24 snatte Bded.ye cmırle· 
rıne a ·k ır ı h arck<'t eden 169 ki':i t:ı-
t ul m 'l~tıı r. 

iki d evlet aras~nda 
bir inkıta 

Pari5ter blld ildığ•ne göre Porte
k,z J-1.ikı'.ımoti, Çekoslovakya hükıi-
1mctı~e siyasi ı:nuna~ebetlerini kesmiş 
ve Lizbor.dakı Çek ve Pragd:ıki Por
tekiı el ileri memleketlerine hare • 
ket El işi rdir. Bu i kıtaın sebepkri 
henüz bilinmemektedir. 

1 

-J·-
lzmirde kız kaçırma 

vakaları çok 
S :ı oıı be1 gilnde İ:ımirde 12 kız 

ka ırma ' 'a ı tcı.bit edilmiş ve 
bunl rda:ı hemen arısının kızlar ta
rafından yapılan tahriklerle \'Uku -
bı ldu ~nlaŞJlmıştır. 

. Denize dU, en çanta 
skud a 'tJn(>Jttc iken para çan

tasını deniz dii ür<?n bir adam he • 
men keııd i denize atmış, çantayı 

tutmuş, kendisi de etraft an yelişilc· 
r«k kurt arılmı't r . 

Eski bir mülkiye mü
fettişi kalb sekte

sinden öldü 
Bu gün saa t 12 de Aksu vapu• 

rondaki )lilİCDSUOU teşvi etmekte 
olan eski mülkiye :ıı ü fellişlerindeıı 

Bay Necip iiıerine bir fe nalık ge• 
terek düşmüş ve ölmüştü r. Yapılan 
ınu yenesiode kalbten öldüğü an• 
laşJmışhr; 

Fikretln ölUmUnUn bu gUll 
yal dönümil 

Bugün meşhur şairimiz Tevfik F~
retin ölümünün 19 uncu yıldönü -
m- ür. Bu münasebete! b ugün - ·ıe 
üstü ırıczannda bıi ihtilal a~ 
tır. 

İstanbul tarafının ~öpleri deniJ<! 
dökülecekti. Fakat tahsisatsızlık y'°.ı-
zünden Belediye- bundan vazgeçmi?•, 
tir. 
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KADIN LAR A ÖGO TLER 
-Müsavi 

Olmıyan 
iki 

Kuvvet 

Cin işi 
' -

Yüzünüze 

Cildinize 

Çok tuzlu 

' 
BiR ESMER KADIN 

Yemeğin 

Japon işi 
Yazan: Reşat Feyzi 

-
Çinde her silah var; ama eski 

ve gayri muntazam; 
Japonyada daha az, fakat yolunda .. 

Çok 
Dikkat 

Edininiz 

• Tuzunu 

Nasıl 

Almalı? 

Ç 
ocukluğumdanberi il.det edin
mişimdir. Boş vaktim oldu mu, 
pastahaneye giderim. Büyük 

Pastahaneden içeri giriniz .. Geniş sa
londa bir kaç dakika sağınıza, solu

nuza bakınız, sizi eğlendirecek neler 
yoktur, neler ... 

ediyordu .. Vakıf hana <:ıkaıı yola doğ· 
ru ilcrlemışti.. b(·n, hf'men yanında, 
cmuz başında yürüyordum. Sözı rle· 
vam ettim: 

- Siz de benim .{(ibi çok mektup 

yazıyorsunuz .. ne tesadüf.. zanncdıyo
rum ki, her defasında da sizinle bu
luşmak mümkün oluyor. 

' 1 

~ 
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Yüzünüzü yıkamadan evvel ara
sıra mesamatı açmak lazımdır. Bu
nun için bir leğen sıcak su alırsmız. 

Bu leğen üzerine mümkün olduğu 
kadar eğilir ve yüzünüz leğen için -

de kalmak şartile yüzünüze bir hav
lu örtersiniz. Sonra ince bir bezle 

1 

sun uz. Bunu azami ayda bir defa 
yaparsınız, sık sık değil.. 

• 
Bazan yemeğin tuzunu biraz faz-

la koymuş olursunuz. O kadar ki, ye
mek yenemiyecek bir hale gelir. Ye
meğin tuzunu gidermek için çok te-

silindikten sonra yüzünüze temiz -
1 
miz tabii süngerden. küçük bir kaç 

leyici bir krem sürünüz. Bir kaç da- tane alırsınız. Mesela çorbaya fazla 

kika durduktan sonra tekrar yüzü- \tuz koydunuz, bu küçük sünger par
r.üzü kurulayınız. Eğer cildiniz yağlı çdarından birini çorba tenceresinin 

ise yüzünüze bir losyon veya soğuk içine koyarsınız. Sünger çorbanın faz. 
süt sürünüz. Eğer cildiniz kuru ise la tuzunu emer. Süngeri kullanc!ık
bir miktar suya biraz borad dö "ud tan sonra iyice yıkayınız ve biraz 

ilave ederek yüzünüze sürünüz. Bu kaynattıktan sonra kapaklı camdan 

suretle tamamen temizlenmiş olur- bir kutu içinde muhafaza ediniz. 

Buzlar arasında 

Yalnız, postahaneye girerken, ka
pının önündeki ama satıcıdan bir 

kaç zarf kağıt almayı unutmayınız. 

Tokyo şehrının Dir görünuşo Rus alimlerinin iki aylık hayatı 
Çünkü, siz de bilmem benim gibi 
misiniz .. mektuplara cevap yazmakta 
büyük bir ihmal gösteririm. Fakat, 
töyle günün birinde, boş vaktimde 
postahaneye girdim mi, topuna bir
di'n cevap yazarım .. O zaman geniş 
bir nefes alırım. Ağır bir yükten kur
tulmuş gibi olurum. 

A merikalı Kaymakam Con Ha • 
• geri, uzun zamandanberi Japon
y~da ataşcmiliterlik ve Çinde askeri 
miişahlt olduğundan bu memleket
krin as!<eri vaziyetine tamamen va· 

kıftır. 

Bu zat, son Çin - Japon hadisesi 

hakkında (Gayrimüsavi kuvvetler 
Hasıncia bir mücadele - Çinin mil

) Onluk ordusu J apon tekniği karşı
~ında .. ) scrlc\'hası ile ynzdığı bir ma
kalede dlyor ki· 

Çin ile Japonya arasmdaki müca
cclede Çinlılerin milyonluk ordu:;•1 

~skerleri. in ;ınları karşısıııda Japon 
tekniği ile Japon parası görünmek
ltdiı', 

Çiııin, son iı.tati:;tiklore göre as -

keri 1,658,000 dir. Iluıılann da yekıi
nu tam 160 fırkadır. Bundan ba~ka 
150,000 kişilik Çin l:nmiinist ordusu 

vardır. Bunlar şimal vilayetlerine 
tamamen lıfık'mdirler. 

Es3scn Çiniıı muhtelif şekilde 

merkeze bağlı olmıyan askeri pek 

çoktur. Bunlar başlıbaşına ordunun 
başında bulun3n kumandanın asker-

!eridir. Nankinc bağlı olarak göz(j. 
ken 950,000 ki. ilik bir kuvvet vardır 

Bunun da ar.cak 470,000 i modern 
~ckilde si'ahıardırılmıştır. Bunların 

taşında 58 de Al'Tlan kuman•hnı b»
lunn,1ktadır. Çong - Ka~· - ÇPk'ın 

19 uncu ordusu 1932 de pek me~huı 

olmu:i ve Japon taarruz!lna kar11 mü
dafaada bulunmak maksadile bu or· 
du Şaı-ıah~y civarına ,yerleştirilrııLj 
ti. 

Bııgiin elde mevcut 160 fırkanın 

rn i •imalde, 27 si şimali garbide, 11 i 
garpta, 5 i cenubu garbide ve 22 si 
de cenupta, 26 sı merkezdedir. 

Çinin hava kuvvetleri İtalyan ve 
Amerikan siliıhiarile teçhiz edilmiş· 
lir. 400 kadar harp tayyaresi vardır. 
Bunun 250 si moderndir. 

Çinde tayyare fabrikası yoktur 
Bununla beraber pilot ve makinist 
yttiştirınrk için mektep te bulun -
mamaktadır. 

Toplar çok eski modeller olduğun

dan bugünkü dünyanın hiç hır fab
rikası bu kabil toplara cepanc hazır

ı~mamaktadır. Bundan· başka da 
~·eknesak ta değildir. 

hedefi :Pekin - Tiyençin ve Pekin
Hanko yollarıdır. Bu suretle şimali 

Çinin başında her zaman hakim ola

rak bulunacaktır. Maamafih bugün 

Japonya bütün Çini ele geçirmek is

temez. Bunun sırasını bekler. Fakat 

dediğim yolları tuttuğu takdirde her 

zaman Çin, Japonyanın malı sayı • 
ur .. • 
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Syonist kongresi 
karar verdi 

Filistin par ça lanamaz z iirih, (Hususi) - Zürihte top • 
Ianmı~ ıılan 20 nci siyonist l:on. 

~rrsi l\lukadd~s yahudi arazisi say-

d.klaıı Fılı.tin'in son vaziyetini tetkik 
<etmiştir. Bu tetkik esnasında Fılis-

lirıııı taksimi hakkında İngilizlerin 

vlrmış oldu~u kararı da gözden ge
çi;·mıştir. 

F<ıkat K•mgre murahhasları fngil

ıerc hükumeti tarafından teşkil 

edikn komisyonun vermiş olduğu 

•.aksım kararını sureti kat'iyede red

~clmiş ve bütün azametıle (?) Fıl!s-

tinin b;r kül halinde ileli'bet (?) ya

ş·y,cağı,ı ileriye sürmüştür 

J"'•nı;redr bu fıkri müdafaa eder

l;c-!1 Yahudilerın bır yurda malik ol· 

ma•> ve bunun bütün dünya millet
, ı ınin garantisi alt1nda olmasJ için 

ııııl:etkr arasında karar vcrıldığini 

böyle bir taksim ile bu karara rr.u • 
~alıf haıcket edıleceğini söylemiş -
~cı dir 

derin-Denizlerde 3000 metre 
fiğinde gaşıgan 

lıagvanlar olduğu teshil edildi 

Kutupta: Rus 8llmlerl yaz günlerr yaşıyorıar 

Postahaneye gelen ve orada mek
tup yazanlar kimlerdir bilir mi -
siniz? .. Acele işi olanlar .. Evde, ya
zıhanede mektup yazmıya vakti ol
mıyanlar ... Bir de aşıklar .. 

••• 
Bir gün yine, postahaneye girdim. 

Yazılacak iki de mektubum vardı. 

E!r yazıhanenin kenarına dayandım. 
Zarfı kağıdı hazırladım. Kalemi bok

, kaya batırdım. Yazmıya başlıyacak
tım. Acele işim yok ki.. Zaten, mak
sat vakit geçirmek.. Yine, bermutad 
şöyle bir etrafıma bakındım. Bir kaç 
genç kadın Poste restant'tan mek -
tup alıyorlardı. Bir iki genç kız, kan 
ter içinde, sevgililerine mektup ya
z(yorlardı. Uzun boylu, esmer, etine 
dolgun koyu, siyah gözlü, kıvır kı

vır kirpikli bir de kadın var. O da yi
ne orada idi. Bu kadını bir kaç se
ferdir görüyordum.. Pastahaneden 

Ş imal Kutbunda kışlamakta olan de, tonlar ağırlığında eşya taşıyoruz. içeri girdi mi, doğruca kendi kutu-
Sovyet heyetinden Papanin ve Papanin, suların akması için, buzun suna yanaşıyor, kilidi açıyor. İçin

Krenkel, telsizle aşağıdaki raporu sathından denize kadar yaptığımız den mavi renkli bir mektup çıkarı -
gbndermişierdir: delik civarına kadar yoliar kazmak- yor. Bır köşeye çekiliyor, nefes al

Kutupta buzlar üzerinde ya • tadır. Ayrıca, hemen her gün, ç•dı- madan, hararetli hararetli okuyordu. 
şamıya başhyalı iki ay oldu Muhite rımızı örtmek üzere kar getirmeK i- Sonra, geliyor, bir masanın başında, 
ve mahalli şeraite tamamtle alışhk. cabeylemektcdir. Bütün bu işlet" a- düşüne düşüne, itina ile bir cevop 
Buradakı hayatımızın bir tek hede- rasında, y~mek pişirmeğe veyahut yazıyordu. 

lı vor. Mümkün olduğu kadar fazla hep birlikte 4.000 metre su derınii - Bu kadın harikul.'ıde güzel biqey
mıktarda ılmi tetkikta bulunmak ğmden nümune çıkarmak için de va- dı Cinsi cazibesı yani seksapeli fcv

Bidayette, lı~r ilmi müşahede, ka- kıt bulmak lazım gelmektedır. Ayrı- kalüde idi Öyle derin bakışları vardı 
bine ve labcraturnr nazariyelerini ca, meteoroloji bültenlerini munta- kı .. bılhassa mevzun b,cakları ve 
bazan altüst eden yc!11lıklerdi Hal- zam surette neşretmek için de Jai- kalçal ar ı nefisti. 
buki şimdi ilmi çalışmalarımız baş- ma vakti ve saati koliamaktayız Gel zaman, gıt zama:ı, bu kadınla 
ka ve yeni bir safha!•a girmiştir Ça- Yanımıza beraber aldığımız büyük göz aşinası olmuştum. Ne zaman 
lışma ve tetkik metodlarımızı artık kıtap pah tini daha cözmedık Beı°ki 1 postaneye uğrasam, ona tes•düf e

Bundan başka Filistınde mncut tam olarak benimsedik ve mübim de hiç çözemiycceğiz. Zira, okııl!lök Jd;yordum. o da beni tanıyordu artık. 
Araplarla Yahudiler arasında her ne müsbel neticelH almJ merhalesine için bir tek saniye bile vaktimiz :'ok- Yalnız oramızda şu fark vardı.. omın 
kadar mücadele varsa da bunun mu. girdik Faalıyetimizin son kat'i ne- tur. hayallere dalıp >i'vgılısiııe yazd,~ı 
vokkat olduğu, çünkü bu memleketin ticesi şu 9lacaktır· Kutup havzası- Bizim için kıtabın ve gazetenin ye- rnektuplara mukabıl, ben, arkadaş

bütün menfaatlerinde her ikı kev
min müşterek olması lazım geldil!i 

dP söylenmi'jtir Nihayet kongrede 
taksim sureti kat'ıyeck redderl:l . 
miştir 

nın merkez mır.takası bahsinde. hiç rini. aldığımız radyogramlar tutmak- !ara mektup yazıyordum. b~nimkı
bir kims~nin hakkında her hangi bir tadır. Jer. üç beş satır, basma kalıp s0Jiım 
şüphe ileri süremiyeceği bir kanaate Kutupt.a, buzlar üzerinde, çok faal hl~mdı. onunkıler sayfalar dolusu, 
varmak, bunu ·tesbit etmek ve tam ve her cıhettcn çok enteresan bir ha- şairane, aşıkaM şeylerdi. .. 
bir fıkir edinmek. yat geçiriyoruz. İlmi tetkikler h~ri- Bu kadının, bir adama delıce vur-

Genç ölımlerimiı Şirşov ve Feda- cinde yegane zevkimiz, muhtelıf 1e- gün olduğunu tahmın edıyordum 
Sıyonisl teşkilatının Fılistinôeki rov, durmadan etrafımızdaki mu!ıi- şekki.iller, dostlarımız ve akra • mektup yazaı ken, öyle biı halı var

faaliyetini arttırmasına ve İng!liz tin hususiyetlerini kaydetmekte ve balarımız tarafından bize gön - dı bazan, tavana ~özlerinı dıker, dü
mandasındaki Yahudi devletinin kuv- bunlar üzerinde mütemmim tetkik- derilen telsiz mektuplarıdır. Herl:es- şünür, sevgılisının hayalini görür 
vetlendirilmesi için her türlü yar- !erde bulunmaktadır. Tasnif etmiye ten ricamız, bize daha sık ve daha gıbi olarak. tatlı bir ttbessümle gü
dımın yapılmasına karar verilmiş • vaktimizin yetişmediği derecede zen- fazla ve geniş mektup yazmalarıdır. !ümser, içini çekerdi 

tir gin matuyeller elde ettik. İlmi tet • Fakat, tuhaf değıl mi?. Benimle 
Çin bahriyelisi de hakikaten çok • kililer için aletlerimiz ve tahlii için Avustralyada zenciler de alakadar olurdu. Hatta, aradan bir 

feci vaziyette bulunmaktadır Bun- 4 000 il k b" • k ) kaplarım12 azdır, bundan dolayı Şir- ıki hafta geçince, postanenin geniş 
• l yı 1 Jr IS e et Avustralyada bulunan zer.cilerin !arın sildh arı arasında da birlik yok- ı şov, bazan mütemadi surette yirmi salonunda karşılaştıg"ınuz vakit gü-

günden güne çoğaldıkları, yapılan 
hu. Cenubi Avusturyada Jozef Met.er· dört saat çalışmak mecburiyetinde Jümsemiye bıle başlamıştı.. Tabii 

Velhasıl büyük bir ordu. fakat mo- de bir ç;iftçi yeri ka~arken bir iske- kalmaktadır. Zira ayni kaplara erte- istatistiklerde görülmüştür. mukabelesız bırakmıyordum 
oern olmıyan, siliıhı olmıyan, me\"· let bulmuştur Jandarmalar clerhal si gün de ihtiyacımız vardır. Hakiki Avustrnlyalıların bundan Böyle bırkaç hafta daha geçti.. bir 
cut silahları arasında da vahdet ol - çiftçiyi yakalamışlar ve çalışmasını Şimdiye kadar tesbit edilmiş elan yüz sene evyeline göre yüzde yüz ço- akşam, geç vakit postaneye uğra • 
mıyan bir ordu. da durdurmuşardır Jandarmalar bir bir keyfiyet vardır. o da Kutup mın- ğaldıkları anlaşılmıştır. Bunların a- rr.ıştım. kadın, mektubunu yazm ış, 

Japonyaya gelince .. 17 kolordudan taraftan da Viyanada yüksek J:ina takasında, buz denizinde, 3,000 metre 'dedi 60,000 imiş. bitirmiş, memura uzatıyordu .. beni 
ibarettir. karşısındaki Cenubi Avusturya Mü- derinliğine kadar hayvar.! hayatın e göriınce, yine güldü .. aklıma koy -

1200 birinci sınıf harp tayyaresi zesi müdürlüğilne haber vermişler • mevcut bulunduğudur. Avusturya mekteplerinde dum .. bugün, dedim, şu tatlı mah -
mevcut olup bundan başka 700 de dir. Şirşov ve Fedorov'un ist!rahatta lnglllzce lükla pekala. ahpap olabilırim. Bir 

ihtiyatta bulunmaktadır. Mançuriyi Buradan gelen iki mütehassıs tet- bulundukları zaman, ilmi tetkikleri Avusturya hükümeti, Viyana ile arkadaşa yınc cevap yazacaktım. 
kikata başlamışlar ve Jskeletin yer- bit yapıyoruz. Fakat esasen, ikimizin Vazgeçtim. Baktım, kadın salondan 

işgal eden Kvantung ordusu merke- m•muı· oldug"umuz ev ı"şı"erı· de b"yu·· k Cımubi Avusturyaya pek fazla İngi- G . d" 
1 

· · k 
d 40 6 · • ' u ç.kıyor. cnış mer ıven erı ıner en zini Mançuriye naklettiği için bütün en · O sanlını aşagıda olduğur.u bir zo·man "e kuvvet a'ımliktadır. ~i7. seyyahı geldig"ini nazarıdikk•tc 

• u arkasından yetiştim .. omuz başında te~kilat ta buraya nakledilmiştir. görmüşlerdir. Çok enteresan olan is- Kampımızın bulunduğu buz parçası "!arak ilk ve orta mekteplerde İngi- bir gölge hissedince, yavaşça döndü, 

Topçu, süvari, şimendifer kıt'aları keletin hali, gömülüş tarzı hakkıııda üzerinde, Kutup yazı dolayısile, u- lızcc okutulmasına karar vermiştir. baktı .. beni görünce, gülümsedi. Fır
hep Mançuridedir. Bunun kuvveti tam malümat edinmek için davet e- lak gölcükler teşekkül etmekte ve Hu seneden itibaren başlayacak olan sattı: 
150 bindir. Yalnız bu ordu emrinde 
200 harp tayyaresi vardır. 

Benim anladığıma göre Japonların 

dilen proksör Doktor Mişa bu iske- ihtiyat erzak üslerimizin t.emcn her ilk mektep!erdeki İngilizcenin hede- _ Bugün, ben geç kaldım, dedim, 
Jetin milattan 2000 sene evveline ~it daim yulerini değiştirmeyi icabey- fi, pratik olarak talebenin İngilizceyi si7. gidiyorsunuz. 
olduğunu söylemiştir. !emektedir. Diz!erimize kadar su için- öğrenmesidir. Cevap vermedi. yürümiye devam 

~·. ~ - .... ...._._..... . ... 

Genç kadın ya\•aşlad1. Şimdi, var. 
yana, dirsek dirseğe gidiyorduk .. O. 

Ö!lüne bakıyor, bir şeyler düşünü • 
yormuş gibi yapıyor, fakat dudakla
rının kJVrınıından gülümsediği an
iaşılıyordu. Birden bana dönerek, 
güldü: 

- Fakat, siz bugün mektubunun 
yazmadınız, dedi, cevapta gecikme
diniz mi? .. 

- Yok, dedim, o kadar acele de
ğildi. 

- O halde postaneye neden gel -
diniz?. 

- Tabii mektup yazmak için .. 
- Fakat .. 
- Evet, fakat, yazmadan çıktım. 

sebebini mi öğrenmek istiyorsunuz? 
Çünkü, siz çıkıyordunuz .. yalnız kal
mak, yalnız yazmak canımı sıka • 

1 caktı. 
Genç ve kıvrak kadın gülüyordu. 

Yan gözle yüzüme baktı. 
- Daha doğrusu, dedim, tahmin 

ettiğiniz gibi, sizinle konuşmak fır

satını kaybetmemek için.. derhal 
çıktım .. 

Yürüyerek, Bahçekapıya gelmişlik 
Ahpaplığı da ilerletmiştim .. kadının 
i~mi Leman .. 

Bebekte oturuyormuş .. kocası İz
m irde tüccarmış .. yazlığına fstanbu
ia gelmiş .. mektupları kocasına ya
zıyormuş .. 

Eminönünc gelmiştik.. o, Bebek 
!ramvayına binecekti, elini uzattı : 

- Bana müsaade, dedi, Allaha ıs
marladık .. 

- Fakat, sizi e\·inize kadar teşyi 
etmek isterim .. 

- Oraya kadar yorulmayınız .. 
Tramvaya beraber bindik. Bebek

le indik. Sol tarafta bir sokağa sap
tık.. biraz yürüdük .. bir evin önün·~ 
geldik: 

- Artık ayrılalım, dedi .. 
Ben işi pi şk inliğe vurdum : 
- Ziyaretinizde bulunmoma mii

rnade ederseniz .. 
- Nasıl olur? .. Evde başkaları da 

,.-ar .. 
- Ne çıkar?. Bir arkadaşınız sizi 

llyan•te gelmiş olabilir .. 
- N&sıl olur?. Bilmem ki.. 
Kadın razı oldu. Beraber eve gir

dık . benı bir odıya aldı.. ortalıkta, 

kımselcr yoktu. Ses sada da işitilmi
yordu. Birnz sonr~. Leman geldi. So
yunmuş, diiktinmüş, dekolte bir el
bıse gıymiş. birden içim sızladı.. fe. 
na olmıya başladım. Karşımda bir 
kanepeye oturdu .. onu baştan aşağı 
süzüyordum. Bir içim su idi.. ellerimi 
ovuşturmıya, sabırsızlanmıya baş -
!adım. 

O söze başladı, dedi ki : 
- Doğrusunu isterseniz, kocamla 

dört aydır, ayrıyız .. çapkın, ahlaksız 
bir adam .. onunla beraber yaşamak 
benim için azap .. ayrılmak istiyo • 
rıım .. her gün yazdığım mektupları 
kocama değil .. fzmire giden avuka· 
tıma yazıyorum. Fakat, avukatım, 
kocamın arkadaşı çıktı .. işi sallıyor .. 
bizi tekrar birleştirmek istiyor. Her 
gün şiddetli mektuplar yazıyorum. 
Avukatı da değiştireceğim .. mutlaka 
kocamdan ayrılacağım .. 

Birden gözlerim parladı. Ayağa 

kalktım .. bir hatip gibi, elimle ko • 
lumla işaretler yaparak söze başla
dım: 

- Hanımefendi.. sizi bu azaplı ha
yattan kurtarmak, evvelii vicdan, sa
niyen insanlık, salisen, bir arkadaş

( Devam ı 6 ıncı ıagfamızda) 
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Siyamlı ikizler. 
Nasıl göçüp 
Gittiler? 
Siyamlı bir kadının doğurmuş ol

duğu ikiz ve bitişik kardeşler meş -

Ni~anlımla aramızda büyük ~ c;.;> • ~ burdur. Bunlar, tüyelri ürpertici bir 
zevk farkları var. Benim beğen- _ ... ~ ~· ,~,,\ halde ölmüşlerdir. 

1 

dirJhrıi 0 beğenmiyor. Böyle iki ~ ' P~~ Siyamı ikiz Ehang ile Eng kız kar-
kuı11pta insanların sevişmeleri ~' ~\\..r .t; ~ deşler yapışık olarak doğmuşlardır. 
devam eder mi? - Nani. 

11 
ımi zamanda iki genç kızı bir- 1 Yalnız karınlarından biribirine ya• 

Aranızda tabiat, ahliık ve terbiye ~ d b' . pışık olan bu iki kardeşin her ta • 
ı.. den seviyonnn ve ikisin en ırı- 1 

farkları bulunmasın. Zevk farkı 1,;a- rafı ayrıdır. Garibi şu ki, düşünüş. 
zan geçim için faydalı bile olur. ni tercih etmek icabettiği için Jeri, yaşayışları, tellikkileri, her şey-

" ayni meziyetleri taşıyan bıı .i~i leri taban tabana zıttır. 
~r ~~ Q c rr:ıkızdan biri'.ıi ayıranııy~rum. lk~~ 1 Bunların bir tanesi geçenlerde has· 

•

... ~:,Pııı. ,.,\. tc .. de aynı derecede §tddetle s talanmış \'e nihayet ölmüştür. 
\~.,. '1'.. 'ı "'- ~ ._.smı -

• ~.1 ,, /ı ' ııiyorıım. Nasıl ayırayım? - Aşık 1 Doktorlar, mühim bir ameliyat ya-
uparak bu sağ kalan kardeşi kur .. 

Evliyim, iki çocuğum var. Ko-Gar~p .. lde ıki sEvda olamaz. Al- tarmak istemişlerdir. 
"k d n •r gamı 

camın bir arlcadaşımla ala a ar d · rsunuz Buna aşk değil. heves Biçare diri çocuk, cAnlaşıldı, ben 
l anıya · .. 

oldtı{jumı biliyorum ve ~yrı - derler. Gahba ç<ık genç ve havaısı • de kardeşime kurban gideceğim!:. 
maktan bll§ka çare göremıyo - . İk' kodınla birden sevişir görün· diye ağlamıya başlamıştır. Hayat • 
Tum. Fakat çocukları~dan ay· nı;k h~m sizi~ için, hem onlar içın Iarı biribirine bağlı olan bu ikizin 

z k r den gelnııyor. Ne m . . i-kalb damarlarından bazılarının da 
rı ma e ım . G ··z tehlikelidir; vazgcçmız. k ld w •• 

y. apayım? - Bı.r u. _ _ ~ biliş ik ve yapışı o ugu gorülmüş, 
Evlı \·e çocuklu hır kadının en u : - - ~ ~~ •yapılan mütün ihtimama rağmen n· 

f k • ı karsısın· ~ - meliyat hiç bir tesir yapmamış, biça-
a veya en büyük arıza ar :ı: •• ~ 1 ı~·-

da ilk aklına gelen hal çaresı aynl - • ~ ...,; re kardeş ölü kardeşine kurban git· 

nıak değildir. Ev~.ela . koca?ız~ h~r il r) i miştir. ~t 
zamankinden büyuk bır neşe ıle \ c e 
hararetle yaklaşmıya, onu şaşırta - Erkek kıırcl<?~im. benim bir mek- Şatranç kongresi 
rak kendinize bağlaınıya ~al~!'ı~ız. tep arkadamnı çılclırasıya seııi- toplandı 
Eğer arkadaşınız esasen ıyı bır ka-

0
,. Halbııl,i ben onun başka bir 

d d 'hf h · ·nde bir a!';ka yu- Y · . . Stokholm, (Hususi) - Şatranç 
ın a ı ıyan arıcı . l ·l:.a mer- genrle alciJ..:ador olduğunu bılıyo- . l k .. b k b 

varlnnmışsa onu baz uma aı } dünya şampıyon u musa a ası it· 
hamct.c, insafa getirmek de müm - rımı. Kardeşime ~ıaber ver~enı miştir. Müsabaka sonunda dürıya 
kündür. çok neı·mıt olaccıq:ndan koı kıı- meraklıları kongresi toplannııştır. 

Ht:Iasa ayrılmayı düşünmeden :v- yorum. - N. 11. . Bu kongı ede Uruguayın da birliğe 
vel bas vurulacak çareler az dcgıl - Ev,·elfı bu genç kızın kendısıne ithaline karar \'erilmiştir. Bundan 
dir. • lfn ık olmadığını. çünkü ha\·ai ve lfı- sonra Romanya murahhasının tek-
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Dans mı, deniz mi? 

J
-~·~ r,:::: ~ k;yt olduğunu söyl~ycr~k .~oğutmı~·a lifile 1938 şatranç dünya şampiyon • 

l\ ~ )_::::::~ calışınız. Sonra hakıkatı soylemcnız- hık müsabakasının ve kongrenin Vücude çcvikl:k, zindelik, kuvvet Her ikisinin de taraftarları, hem biye vasıtalarından addedilmek ica-
~ ...._ ~{~ Y 1 ---: ı)~ ' de m:ıhzur ~·oktur. ı Eükreşte toplanması ve 1939 da da ve elastikiyet vermek hususunda han- de şiddetli taraftarları ve düşman • beder. Mümkünse ikisini de sistem 
~ f ~ ADEM BABA Buenos Ayreste toplanması mu"ahk gisi daha faydalı: Dans mı, deniz ları vardır. Fakat hakikati ararsanız le yapınız. 

~ r;-; ( 
1 

~ \ goriilmüştür. mi? ikisi de kadın vücudü için iyi ter- Yorulmayınız ve terlemeyiniz. 

KiRALIK Rahibelikle 8rtistlik arasın. 
Peştede 1 Amerıkada g Tiyatro, sinema ve bar artistle. • J /l • f d • "' •ı ı in~n Maryse Vendling, ailesile 

mu .. hı·m bir Zengın u ara ıs e ıgı ,,zun bir n_ıü:adeleden sonra evvela 

b 
tjyatro artıstı olmuştu. Onu manas-

m "essese' 1 Gı·bı· erkek uluyor tıra ka.pamışlar, soı:ra artist Pari~ti? U • biı müddet Komedı Fransczde bıle 

8 udapcştcde (Taksi boy) isminda 
hazır kavalye bulunduran bir 

§":ket kurulmuştur, Ted Pekham is
roındek · b. 1 ır adnnun kafasında do-
ğan ve nihayet iı:-i b- ··ı b .. ··t 
bu .. 

5 
ıt uyu e uyu e 

gun 000 b. . ın tane hazır kavalye 
ıdare eden bu adamın yaptığı iş ~u-
dur: :ı 

Budapeşte son yıllarda tam bir 
Z€vk ve safa şehri olmuştur. Bilhas
sa Amerikalılar, İngilizler, hatta şi
mal memleketlerinden binlerce sey
yah Peşteye akın etmektedir. Bun
ların ekS<?risini dul kadınlar teşkil 
etmektedir. Genç, ihtiyar, orta yaşlı 
olan bu dul kadınlar Peşteye geldik
leri zaman yapyalnız kalmakta ve 
kendilerine uygun birer eş bulama
maktadırlar. 

İşte bu vaziyet karşısında canları 
~ıkılan seyyahlar da Peşteden hemen 
kı>çı vermektedirler. 

Ted Pckham, Romadan Peşteye 
gt'lmiş, bu vaziyeti görmüş ve karlı 
tan 'ati keşfetmiştir. Açtığı biironun 

. da·ı Amerikaya varıncaya 
propaga~ ~nın her tarafına yayıl • 
kadar d~~~ sürü dul kadın seyyah· 
mış ve suru k başlamışlardır. 
, Peşteye a ma . 
ıar 1. gelmez Taksı 

J p şteye ge ır 
Bun ~r. e en telefon ediyorlar. 
boy ıçın hem .. · söylüyorlar. 
istedikleri erkek tıpını•ete hayatına 

Güzel yakışıklı, sos~ . . ·ı· 
' . ve kendılerıne ı ı· 

alışkın olan kıh.ar o !ardan birisi der· 
mat edilen taksı b Y. önderiliyor. 
hal kadınların evlerı.n~ gbircok şart· 
Ancak taksi boylar ıçın ~ 

lar vardır. ·ı flört • . "c;i kadın ı e 
Bunların bırıncı t' kat'i· .. tmek sure ı 

yspmıya teşcbbus eTabii bu laftan i· 
'-'ede memnudur. ( ( •tı ) 
J • t kadın gı · 
barettir) İkincı ş:ır •. d beklemek 
d<."-'inccye kadar emrın e k t' 

.J t ketme sure ı 
mecburidir. Kadını er 
kat'ivede ynsaktır. . 

.J b .. · sım-
Bu iki şartı tatbik eden uıo, ~ 

~ . 1 d daima mu· diye kadar yaptıgı ış er e ' 
.. · ve her dulu 

vaf!akıyet gostermış 

memnun etmiştir. . 
Bu sebepten bilhassa Amerıkada 

tiyatroda çalıştıktan sonra gözden 
düşmüş, parasız ve sefil bir halde 
bir manastıra iltica etmişti. Rahibe 
olmak istem iyen artist bu kadar f c
raga ti nefse tahammül edememiş ve 
tekrar Parise dönmüştü. Manastırı 
terketmesi uzun dedikoduları mucip 
olmasına rağmen Maryse Vendling, 
bir müddet müzik hol artistliği bile 
yapmış ve nihayet Holivuda gitmiş
Ur. Maryse Vendling. uzun mücadele
lerle dolu olan hayatını şu suretle 

&nlatıyor: 
. _ Ben bütün kuvvetimle sevdim. 

Sonra hakaret gördüm, aldatıldım, 
maddeten ve manen hastaland~~· 
Bununla beraber hiç bir zaman u • 
midimi kesmedim. Bunun içindir ki 
her şeyin benden uzaklafır gibi ol
duğu bir sırada Amerika beni inti· 

hap etti. 
Size bütün hayatımı basit ve muh-

tasar bir şekilde anlatacağım. O za· 
man, seyyareler, güneşiır, sinek • 
lcr bir IUmbanın etrafında top • 
}andıkları gibi hayatımın da bir aşk 
etrafında toplanmış olduğunu göre

C<'ksiniz. 
1LK GİRDİGİM MANASTIR 

Ben Hagueno'da yani Fransanın 
hududunu teşkil eden Alsasın bir 
köşesinde doğdum. Beş "yaşında iken 
istidadımı anlamıya başlamıştım. A
ilemin de mütemadi surette benden 
uzak yaşayacaklarını anlamıştım ... 

Bir akşam beni, üzerine bir balo 
E.-lbisesi giymiş, yüzünü boyamış, süs
lenmiş bir halde, ayna karşısında ha
yali bir dramın 12 kahramanını tak· 
lit e~rken yakaladılar. Babam bent 
dövdU .. kardeşimi benimle konuş • 
rr.aktan menetti .• beni, yemek ver· 
meden yatırdılar. Annem, sabırlı, 
~esveseli ve hayatı manasız müca
delelerle dolu bir kadındı. Hatıra 
def terinde şöyle yazıyordu : 

cMari Luiz, komediye karşı müthiş 

kendi kendine de propaganda-olan 
büronun işi çok yolundadır. Hele 
Ncvyorktan, Los Ancelostan gelen 
Amerikalı kadınlar telefonla Pek
hamın büroya telefon ederek istedik
leri tipte, şayanı itimat bir erkeği 
derhal davet etmektedirler. 

. . ~ 

Meryse Vendling 

bir temayül gösteriyor. Bu münase. 
betsiz temayülün hemen önüne geç
mek lazımdır. Kocamla onu bir pan
siyona koymak için konuşmalı .. :t 

Beni müdafaa edecek hiç kimsem 
yoktu. Benim gibi hiç bir çocuğa ben
zcmiyen, muhabbet ve şefkate susa
mış, fnkat boyunduruk altına girc
miyen beş yaşında bir çocuğu müda
faa etmeyi düşünen yoktu. 

Hagueno'da yalnız bir manastır 
v:.rdı. Burada bulunan rahibeler hep 

muallime idiler.. Benim tiyatroya 
karşı hevesim olduğu anlaşıldıktan 
sonra annem beni manastıra götür

dü. Saint - Philomone manastırındn 
dokuz sene oturacakll""l. E\•velfi leyli 
sonra da nihari <·1 '.; devan., ; • -

cektim. Bu dokuz sene hayatımın en 
mes'ut devresi oldu. Ailem beni Al

laha tevdi etmiş olduklarından, aı '1k 
mes'uliyetimi Üzerlerinden at .., J§ 
zannediyorlardı. 

Tiyatroya gitmek benim için ~ .l• 
sak edildi. Büyük sirklerden biri o
turduğumuz şehre gelip çadırını kur
duğu zaman beni uzaklara sürükler
lerdi. Yahut tenha bir mütaleahane
de oturur, garip }ıayvnnların geçti
ğini ve komiklerin tuhaflıklar yap
tığmı tahayyül ('derdim. 

Beni ne yapacaklarını bir türlü ta-

1 

yin edemedikleri bir sırada harp baş
lamış ve bütün Almanyayı istila et
miş olan btiyük kıtlık da Alsas'ta 

I kendıni göstermişti. Nihayet beni 

Schvartz - Vald'da Sen - Elizabet 
m:mastırına tıkadılar. 

EVLENMEYİ REDDETTİM 
Mütareke imza edilince tekrm· Ha. 

gut?no'ya aldırdılar. Fakat bu da pek 
az bir zaman içindi. Çünkü geldi • 
ğJmden bir kaç gün sonra beni tak
side Sainte - Marie İmmaculec ma-
T.«stırına verdiler O zaman gayet fc.. 
na bir şekilde konuşurdum. Nanside 
1ölaffuzumu bir türlü düzeltemedi • 
ler Nihayet beni Marsilyaya gön -
derdiler. Telaffuzumun kat'i surette 
düzeltilmesi vazifesi de Saint-Louis 
mektebine tevdi edildi. 15 yaşına gel. 
diğim zaman ben bir dinsizlik \'e 
neşvün~ma buhranları geçirmiyc ba~ 
ladım. Çocukluğum bana hiç bir şey 
öğretmemişti. 

Yaşamak ihtiyncı \'e arzusu ruhu. 
mun her tarafından fışkırmakta idi. 
18 yaşında iken babam beni evlen -
dirmiyc karar verdi. Ona göre asi 
bir genç kız:ı karşı baş vurulacak ye
gfıne çare bu idi. Bunu açıkça rcd -
dfttim. Babam, artık benimle alaka
dar olmıyacağıni söyledi. Annem da
ha müsamahakar ve daha meraklı ol
duğundan, her iki tarafı da kollıya
rak mutavassıt bir hal çaresi bulmı
ya çalıştı ... Strazburga gidip orada 
ingilizce öğrenmem takarrür etti.. 

Çok seviniyordum .. Hayatımda ilk 
defo olarak mukadderatımı kendim 
ı;eçmek hakkı bana veriliyordu .. Fa
kat bu mukadderat da yine ilk defa 
olarak benimle istihza ediyordu .. O 
zaman güzel değildim. Üzerimde bir 
hüzün vardı. Henüz neşvüneması ta
mam olmamış ve yersiz heyecanlar 
taşıyan bir genç kızdım. Strazburga 
g<:lir gelmez, arkadaşlarım bana acı
dılnr ve beni tiyatroya götürdüler. 
Favst piyesi oynuyordu. Denildiğine 
göre halk tarı:ıfından çok sevilen yük· 
sek san'at eserleri, en ~iddetli isti -
datları harekete getirirmiş ... 

Konsen•ntuvarda bir adam istida· 
dımın derecesi hakkında bir karar 
vermclc için beni bekliyordu .. O za
man bana karşı :timnd eseri göstc· 
ren, duyduğum heyecanı anlıyan, be. 
nim kadar tiyatro '"' musikiyi seven 
ve kendi istediğim g bi yaşamamak· 
tansa her ne şekilde ol ursa olsun öl
miye razı olan bir kadın olduğumu 
anlıyan yalnız bu rıdamdt. Kendisi
ne her şeyimi açıkça söyliyebildiğim 
birinci erkek o olmuştur. Beni din
ledi ve çalıştırdı ve beni konserva -

lD!os•nr 6ncı •ıf,/11) 
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Yazan, M. SUleyman Ç•pan 

Terc:ime •• lktibu hakkı mahfu.xdur 

Kopuklar mı? .. Şerlerine IA r anet ... 
"Rahatsız m; oldun moruk! .. Öyle 

kulaklarına pamuk tıka r .. ,, 
ise 

Rahibelikle 
Artistlik 

( 5 inci sayfadan r.eaam) 
tuvarın kabul imtihanına girmiye 
teşvik etti ... 

PARİSTE SERBESTİM 
Pariste ilk sene sakin bir hayat 

geçirdim. Uslu, korkak ve daima te· 
dafüi bir surette yaşadım. 

Bu müddet zarfında faciada birin
ci mükafatı aldım. Bunu hiç bekle • 
miyordum. A.'li bir apandisit krizi 
dolayısile ailem yanına götürüldüm. 
Onları, yine vazifelerini yaptıkların
dan emin bir halde buldum. F1kat 
artık bunun ehemmiyeti yoktu. 

K .. .. k · · · · · l · · .. .. . . İkir.ci tahsil senem, birincisi gibi 
uçu , mını mıru yavrusile ma • rını yaptırırlar, her turlu ış peşınde ı kl t' F · d ·k· · .. h il kah , . - 1 .. . . ça L5r.ıa a geç ı. acıa a ı ıncı mu· 

~ e \esme -~ıkao baba, çocuga, :o·tururlar, kole gıbı kullanırlar, ku- 1 kidatı kaybettiğim ,,1TJan etraftan 
bır ar.kad~~ı gostere

1

rek: ın:ar yeri bozdurul'lar, esrar. kahve- 1 artık itimad kaza.ıımıya başlamış bu· 
- Öp elmı a_mcanın: . ~~de ç'.nga~ çıkarttırırlar, ıcabında !~nuyordum. Bu sırada annem pa.~a 
Der demez, otelci elinı uzatarak: -d•m bıle şışletırlerdı. gondermiye niha •et verdi. Artık bus· 
- Sevsinler keratayı, ne kadar da Kopukların cKınk!• cicnilen kısmı bütün kendi mukaddcratı'lla terke • 

büyümüş .. Adeta adam olmuş koca da tehlikeli mahlüklardı. Bunlar ö· dilmiş bulunuvordum. Fakat bu beni 
pezevenk!.. tekiler gibi bi:zıt vukuat yapmaz, asla korkutmuyordu. 

Diye iltifat ederdi. t .. şvikle adam vurmaz, bilakis hami- Bir kaç hafta sonra stüdyoya gir • 
Böyle iltifat ('.) ve hıtaplarla bü- ]erinin başını belaya sokardı. Bil gi- dim. Ayda 900 frank a •lık alıyordum. 

yiıyen çocuk kopuk olmaz da ne bilere: Burada muvaffak olacak mıydım? .. 
clur?.. _Kancık kırık! Bunu henüz bilmiyordum. Fakat her 

Hele babaları ölen, anaları biz • Derlerdi. halde istediğim gibi karnımı doyu-
metçilikte çalışan çocuklar, bütün ruyor, hiç kimseye muhtaç olmu • 

Kancık kırıklar, hempasile mey • 
ı;üıılerini sokaklarda, mahalle ara· yordum. 
larında geçirdiklcrı, çirkef, müzah • hanede içerlerke,n birdenbire, orta· O zaman .Mehtap• piyesini oyna· 
rr.iaı, sidik, ptslik içinde büyüyüp da hiç bir sebep yokken masayı ter- dım_ Hayatımın en faal devresi de o 
gcliştigi için edep ve terbiyeden keder, hamisini yalnız bırakır, şö ·le zaman başladL. 
mahrum bir halde yetişiyorlardı. ilk ufaktan bir göz aşinalığı olan bır Üç ay sonra Komedi Franscz ar • 
c!u,·dukları söz, kendilerinden büyük bir başka adamın masasına gidip otu- tistlerile beraber cenupta bir turne· 
çocı.idardan işittikleri yakası açıl • rur, yahut uzaktan t•zağa, rasgele bir ye çıktım .. Bir çok piyesler oyna • 
mamış küfürlerden ibaretti. dım.. Dönüşte yeniden çalışmıya adama güler yüzle bakarak, hafıften 

Bunlar, d~ha kuçük bir yaşta, me· ba !adım. Sekiz ayda 23 piyes oyna-
s 15 ycdı, sekiz yaşlarında iken ma· göz süzerdı. Onun bu vaziyetine dım .. 
lıalle aralarında gürültü, patırtJ ya- hempası kızar, söylenir, hazan da Şanzelize komedi tiyatrosunda 
rarlar, hütmı m.;ılıaUc ·i altüst eder· bk iki tokat atardı. O zaman öteki· ıMugran piyesini oynadıktan sonra 
!erdi. Gürültüden başınız ağrıdJğı, er buna kızar, içerler, laf atarlar, der- : bir müddet işsiz kaldım. On ay mü· 
mankafa olduğunuz zaman, onları sü- k~n hır çıkar, iş büvür, gözlerinde ı temadi yen kendime iş aramakla meş· 
küta davet edip, haddiniz varsa: vahşi bir parıltı. yüzlerinde müthiş gul oldum. Çok yorgwı bir halde i· 

- Artık susun, bu ne patırdı, ka· bir ihtilaç peyda olur, dişlerini gı- dım. Bu sırada zatülcenbe tu~uldum. 
f•mız şişti, susmazs:ınız ağzınıza vu- Bes param \.·oktu .. Artistler ittihadı 

cırdatarak biribirlcrine hücum eder- • 
rw·um 1 Cemiyeti. nekahat müddetimi dağ-

ler, vuruşurlar, bıçaklaşılardı. 
Th:·yın 1 .• Sen mi in bu liıf1 eden ... 

,·ay <'fendim Yay! .. Hemen yayvan 
ya)'\'811' 

Böyle vak'alara, hadiselere sebebi· 
yet veren kopuklardan -(Tırnakçı 

Rifat) ın dediği gibi- korkulmaz mı?. 

ı larda geçırebilmekliğim için bana iki 
bin frank verdi .. Hastalığım esnasın
da mükemmel bir dost kazandım. Bu 
da Matmazel L ... idi. 

SnJıneymanu~ S©.ıırayon©lal 

KU[Q)lbJJS KU~lbA~R 
Tefrilca No: 145 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Safi, Süleymana, ihtilalci yahudilerin 
ni, toplandıkları bodrum· 

kendi-

/ardaki kuyulara atmak istediklerini söyledi. 
- Bana Yahud:lerin gizli teşkilatı Süleym•n· '~imi saraya göndermişlerdi. 

hakkında bildiklerini söylersen, seni - Vay alçaklar vay.. - Demek ihtilalci Yahudıler 'eh· 
affedeceğim, Safi! Yahudi ihtilalci· Dıye bağırdı. rin (Şark Kapısı) altındaki bodnım· 
!eri l'ercde toplanıyorlar ve bunla· . Sarı Çiçek. sözüne devam elti: !arda toplanıyorlar, öyle mi' 
rın ba~ında kimler vardır? - Canımı kurtaı mak için: ,Pı;kl, - Evet, mella! !stArseniz bu gizli 

Safi hükümdarın merhametli bir yopanm .. dedim .. Bana bir hançer ) ui de adamların1'C gö;tnrcbilirun! 
tavırla konuştuğunu görünce sevin· ı verdiler. Beni saraya getirdıler. Btt ' - Hacet yok. Zabitlerim oralarını 
di .. O zaten her şeyi Süleymana söy· ı sakallı Yahcıdilcrdeıı biri babam ol- !--arış karış bilirler. Fakat, beıı (Şark 
lemiye karar vermişti: du .. Bir de! ihtiyar kadın buldular.. Kapısı) civarını q;_inlerce. haft.1'arca 

- Bir gün beni zorla aldılar .. Şark Sar y vekilharcına: •KJZımıza ba • aratmış, oralarda l'(İ7.li bir yer b'lldu
Kapısmda geniş bir bodruma götür- kamıyoruz. Çok fakir insanlarız. Safı ramamıştım. 

düler. Orada yirmiden fazla sakallı çok güzeldır ve şimdiye kadar talibi - Onlar bodrumların birinci kat
Yahudi vardı. Bunların hepsini çıkmad1ğı için saraya getirdik. Ken· !arına inerler .. ve kimseyi göreme • 
şimdi görsem- tanırım. Başların • disi bu baharda on sekizine bastı.> yir.ce dönüp giderler. Halbuki bu 
da Efrayim bulunuyordu. Bana: .se- dediler. B11 suretle saraya girdim. l:odrunılar iki katlıdır. Birinci bod • 
ni saraya sokacağız .. ilk önce Tama· Fakat, saraya girdikten ve aranıza rumun zemininde bir taşlan kapı 

rayı, sonra da hükümdarı öldüre • karıştıktan sonra, hakikati sizi! söy- vaı·dır. Bu kapıdan ikinci bodruma 
ceksin!• dediler. icmiye karar vermiştim. Günler ge- geçilir. İşte bunun içindir ki, ihtilal· 

- Srn ne? dedin? çiyordu. Birdenbire bir ak~am kar- cilcr yakayı ele vermeden her zaman 
- . Ben bu işi yapamam. Ömrümde ~.ma bir hayalet çıktı .. Onu sesinden t0planabiliyorlar. Böyle olm~aydı, 

bir kere sinek veya solucan bile öl- tanıdım: Efrayim benden öc almıya ş;mdiye kadar çoktan yakayı ele ve· 
dürmedim .. dedim .. Beni tehdit et· gelmişti. Çünkü onlara bu işi niha· rirlcrdi. 
tiler .. Bodrumun içindeki derin bir yet beş gün içinde yapacağıma $ÖZ Süleyman hiddetinden yerinde du-
kuyuyu göstererek: .Seni buraya a- vermiştim. Aradan günler geçince ramıyordu. 

tı.rız .. geberirsin!. diye bağırdılar. onları aldattığımı sanmışlar .. Efra- Safi sözünü b:tirdiği zaman heye· 
•ı ıııımuıınıunnııuıııııırıııııııımınmıııııııı ııııııuuiıınıuıııı11tiııı1111ııımnı"ı111111111mıııH uııııııılııııı11u11111 111111 111111111111111Uı C'andan yanakları mOSmOr OlMU tU. 

altında bir rahibe olmak için uzuv· dım. Biraz sonra kendisini takdim et- B • 1 .1 h"k" d h t 
enı sraı u um arı as anın 

!arını en ağır ve en nankör esaret • tı. S. Villiam Kappcll. Amerikada en yanında daha füzla kalmak istem€• 
!ere alıştırmıya çalışıyorlardı. Bun • büyük bir elmas tröstünün reisi ve di. 
!ar şarkın berbat şehirlerinin mis • yine Amerikada mevcut dört telsiz 

Artık her şey an ]aşılmıştı. 
Sülcymanın tahtını yıkm1ya \'e ca· 

nına kıynuya çalışan Yahudileri ele, 
geçirmekten b~ka çare yoktu. 

Süleyman, genç kıza: 

- Sakın bunları kimscyo açma! 
Seninle tekrar görüşeceğim! 

Diyerek odasına döndü. Sma ne oluyor be!. sen yolu
r.a gitsene' .. İ~in yok mu senin? .. 
K:ıçmıya hazır bir vaziyette: 

( De.,amı var) 

kin hastanelerini düşünen erkeklH şirketinin birden komanditeri .. Bu 
aleminden büsbütün kaybolmuş ve adam, Avrupaya kadrosunu genişlet
yaşıyan insanlardan gizlenmiş ve ad· mek için gelmişti. Turnesini bitirmiş 
sız ve sebat mahsulü olan birer eser ve benim sesimi dünyanın en rad
bırakmış insanlar olacaklardı. Hey• yojenik sesi bulmuştu. Beni Viya. 
hat• .. Bu hayat için lüzumu olan ha- na şantozu olarak altı ay için anga
zırlık benim tahammülümün fev • je elti. Ben Amcrikada en büyük bar· 
kinde idi. Sabahın beşinden, akşa· !ardan birinin \'e ayni zamanda rad· 
mın dokuzuna kadar bir dakika is· yo yıldızı olacaktım. Verilecek para 

Pariste yine tiyatrodan tiyatroya tirahat yoktu. Bu insanın kendi ar- çoklu .. Hemen oracıkta, bir masa ba· 
... , ................................ .... ... ... .. ...... , ... iş arnmıya koyuldum. Nihayet ya • zusile kabul ettiği bir kürek cezası şında muka\'cleyi imza ettim. 

Hassa kumandanını çağırttı: 
- Şimdi bir bölük muhafız aske· 

rile (Şark Kapı5ı) na gideceksin. Ka· 
pının altındaki bodrumları araştıra· 

caksın! 

- Maymun suratlıya yuuuı .. Ra • 
halı bozulmuş moruğun ... Rahat is· 
tiyorsan, kulağına pamuk tıka! 

Ccvabilc beraber. arkasından :;ı. 
la\ .. eı ıl:>a sonra kufre y•kın hitap
lar ba !ardı Küfurler yüz kızarta • 
cak d rccdP gal'.z, müstehcen sey • 
lerd., Ilcic baston savurrnJya, bir kaç 
tokat atrnJ ·a kalkıştınız mı, işte o 
zaman pü:skftllü bela •a çattınız de • 
mt>kti Derhal be~. onu bir araya top· 
la!"1r, içlerinden ıri yarıları susta • 
1• ı ~·er ilk fırsatta hücuma, şişle· 
mı;~ ha7Jr hır vaziyet alırdı. Bir a· 
ralık boş bulunmanızdan istifade e
dC'rek, biri atılır, bastonu kapar, ya. 
kaya sarılır, sonca hep bir ağızdan 
sövüp savmıv.ı ba larlardı. Hem na· 
rn sO\'ffick, ana a\·r:ıt, kız kızan, hep· 
sini biribırinc karıştırırlardJ. 

Bunların şerrınden mahalleden ne 
lir eskici Yahudi, XH' bir leblebici ve 
ne d~: 

- Pandof!es! .. 
Dıye bar bar bağ ıran Gedikpa<alı 

terl;kçi Ermrni gec:rbilirdı. 

H 1 KA YE ş:yabilm<ek için Mıchel Tiyatrosun- idi. Dokuz ay süren ve beni ölü- Bundan bir kaç gün sonra Holi • 
da Parolc d'honneur adlı bir piyes· mün kapısına kadar götüren hasta· vulta büyük film <irketi mümessili· Bir esmer kadın te ehemmiyetsiz bir rol kabul etmi· lıktan sonra Allahın benim kurban nin ziyaretini kabul ediyordum. Sc-

(4 i:ucü sagfad2n dwilm) 

J,k borcudur. Tesadüfün parlaklığı· 

na bakınız kı, karşınızda duran bu 
• 

r.açiz şahıs ta bir avukattır. Bu mü· 

him ihtilaf davanızı, şu dakikadan 

itibaren, bilaücret üzerime almış bu· 

lunuyorum .. ·arın sabahtan itibaren 

hukuki vaziyetinizin tayin ve tesbiti 

için çalı mıya başlayacağlm.. sızı, 

•izin gibi genç, güzel, henüz hayattan 
giım alm1ya çok hakkı olan bir kadı-

nı bu felaketten kurtaracağım .. 

Leman, karşımda lalü ebkem 

kalmıştı. Gözlerinin içinde minnet· 

!arlık okunuyordu. Kalktı. Elimi 
sıktı. Teşekkiır etti . 

O akşam. muamelatı tetkik için, 
Lemanda mısafır kaldım .. 

Refat Feyzi 

ye mecbur oldum. gitmemi istemediğini anladım. simi Grace Moore kadar güzel bul • 
• Gururların gururu, yine gurur • İstıdadım'. O bana hizmet edebi· muştu .• Sızi ikinci bir Marion Davis 

Dedi. 
Hassa kumandanı itiraz ~tti: 
- Bu baskını gece yapalım, mel· 

dan başka bir şey değildir.• sözü kal· lecP ım yer tiyatro olduğunu açıkça yap•cağım • dedi ve dostluk eseri O· 
b . k d ' ı· k k b' h Hi! Gündüz bizim oraya gittig'imizl ımın ·en ısıne ayı ve sevece ır söylemişti. Bununla beraber bütün !arak bana bir şiir etliye etti. 
adam bulamadığını daima kulağıma kuvvetimle mukavemet ettim. Niha· Karmen'i filme ~lmak istiycn di • görürlerse, şüpheye düşerler .. bir da· 
fısıldıyordu Zavallı delik deşik olan yet bana rahiplik tevcih edilmezden ğer bir film ş :rkcti mümessili beni ha toplanmazlar. Hiç kimseyi ele ge-
kalbım ve ~imdi her tarafından su yirmi gün evvel 10 şubat 19.15 de ma· dinledi. ciremeyiz. 
almakta olan zavallı kalbim'.. l nastırı terkettim. Artık Nevyorktan sonra Holivut Dedi. Süleyman bu fikri makul 

TEKRAR MANASTIRA Parise dönü~ümde yeni angajman· beni bekliyordu .. Maııhataın vapurile gördü. O gün güneş batıncıya kadar 
16 Hazıran 1934 te Liyon yakının· !ar, yeni muvaffakıyetlerle karşılaş- hareket ettim. hiç bir işle meşgul olmadı ve hiç 

da Notrc·Dame des·Apotres manas- tım. Kabare dansözlerinin adi itiyat- .Azizler, fevkalıide kimseler değil· kimse ile görüşmedi.. 
tırına giriyordum . Orada on sekiz !arını kabul etmek istemedığimden lrrdir. Onlar t4ıktırlar .. • Ben hiç bir Ortalığın kararmasını bekledi. 
.ene feragat ve disiplin içinde yaşa- bir orkestra ~efile mücadele etmiye ~ey değilim. Bir azizenin gölgesi bile Sokaklar kararınca bir bölük has-
n:ak stajını yapacaktım. Bu manas- mecbur oldum. Nihayet, bir müşteri· değilim. Hatta onun ayağının göl • sa askeri, saray muhafızının kuman
tır yüksek bir yerde idi. Yalnızlığı ve 1 nin hoşuna giden bir şarkıyı, muka- gesi de değilim. Fakat insanların mu
tenhalığını yüksek duvarlarla müda· bilinde hiç bir şey almadan tekrar habbetinin sizi iğfal ettiği zaman sizi 
faa edıliyordu. Burada yaşıyan 80 söyltmek müsaadesini aldım.. geriye döndürecek y<.'gane vücut yi
gcnç kızdan ekserisi köylerden gel· Bununla beraber Amerikadan hın· ne Allahtır. Ben san'atten yetişme 

l
mişl~rdı. Vücutleri ve itikatları saj- !erce kilometre uzakta bulunuyor • bir artist olmama rağmen, feragati 
lamdı. Tabii temavüllerilo mücadele dum. Hatla Holivuttan ise daha u- nefse alışmak için o müthiş acemi • 

!
ediyorlardı. zakta idim. Nihayet bir akşam. beni lik devirlerini sonuna kadar takip et· 

Bunlar nihayet günün birinde o ıdinliyenler ara•ında ve beni dinle • miş olan rahibe hemşirelerim kadar, 
nman akadar bilmedikleri bir nam mektcn zevk alan bir adama rastla· ona yakın olduğumu hissediyorum. 

ciasıncia olarak saraydan a~TılmıştL 
Süleyman herkesten önce Efrayi· 

rr.in ele geçirilmesini istiyordu. 
Efrayim, Süleymanın en büyük. en 

tehlikeli düşmanıydı. 
Bu zeki canavar acaba o gece ele 

gEçirilebilecek miydi? 
(Deı:am~1.·ar) 

\ 

Yahud.· 

- Eskiler alayım! Tefrika No.: 45 Yazan: Celil Cengiz 
biii~"i~~"c~iL''''''···································· Diye bağırdıkça · ...... ....... ..... ......... .... . 

- Sen ol, ben kalayım! cRECEP REİSİ İŞKENCEDEN 
Diye alaya alırlar, terlikcinin ar • KURTARMALIYIZ .. • 

kasına takılarak · Rüstem ertesi sabah Mtırat Reisle 

Gat•ur gciı·tır Ernıenı, buluştu .. 
Sinyor Ciyovanınin söylediklerini 

Ne çok yel' ·rn peyniri, 
birer birer anlattıktan sonra: 

Peynir seni öldürür, 
- Bizim için bir tehlike yoktur, 

Celıe11nt>tne götiirür! 
ıl<·di, kardinaller bizim karşımızda 

Şarkısını söylerler, bu klvrak a • tııtunamazlar. Fakat, burada elı boj 
henge ellerile tempo tutmayı ihmal durmamız da doğru değil. 
e~miyerek adamcağızı çaldırtırlardı. Murat Reis sordu: 
Şimdi sız söyleyin, böyle babasız - Ne yapalım' 

bCyüyen, mahalle aralarında, sokak- - Recep Reis Papanın donanma· 
!arda \'Ctişrn, ana terbiyesinden mah· sının amiral gemisinde forsalar ara• 
rum çocuklar: sında kürek çekiyormuş. Onu kurtar-

- Kopuk! mak icin, kardınallerle harbetmcli • 
Olmaz da ne olur?.. yiz .. 
Mütcaddıt kereler hapisaııelere Onlar ka~ gemi ile ·ola çıkmış· 

girmiş, çıkmı~ olan sabıkalıların, ko· lar acaba .. ? 
pukların üzerinde büyük tesir ve nü- - Papanın on iki gemisi varmış. 
fuzları ,·ardı. Çünkü dalaverecilikte, Fakat, bu sefere hepsinin çıkacağı 
şeytanlıkta. i. bulmak, mefsedet icat umulmuyor. Sinyor Ciyovani Vene
elmek hususlarındaki üstünlükleri, dikten ayrılırken, Kardinal Konta
vukuf ye maharetleri noktasından rınonun ~eş gemi ile Cezair ·u!arına 

l · t f'k' ı r· · d 1 t acılmak uzere olduğunu duymus. on arı ırsa ve ı ır e ını ay ın a ır- · 
0 

.. 
1 

d 
1 

k 
- n gcmı ı e e vo a cı sa e • 

!ar. t~r~h der i takdır eden öğre~men· 1,,mmiyeti yok. Eğer Venediklilerle 
ler gıbı başlarından gc•çen vak aları 1 beraber vola cıkmamL,larsa Alla· 
anlatarak, yapac kları işlerde ön • hın inayetile onİarı güzelce te"ı,elive
derlik ederlerdi. Bu irşatamiz söz • biliri Bili\·orsun ki. simdi gemileri· 
!er, ·ol gösterici lilf!ar, genç kafa • mizin \'e gernicilerimizn sayısı arttı. 
!arda, körpe dimağlarda sonuna ka- Rüstem br fikir daQa verdi: 
dar yer tuıar, ve k~puklar bunun - Türk donanması şimdi İstan • 
içın sabıkalıları mümtaz bir şahsiyet bulda imış. Kardinaller bundan ce-
(!) olmak ÜZl're tanırlardı. Serseri- saret alarak Akdcnize çık;vorlar. 
ler de, bu . saygıdan istifade etmeyi Vaziyetten çok emindirler.. Bizim 
ihmal etmeıler. koonk1•'" i•IPnikle- hı.rnda bir filo hazıl'ladı~ırn:zııı far-

....... .....-
~K .. O.ı.R,._S_ A. N 

M l1RA1' _REii 'S··-:.::::~~: _ ~ 
- ı 

verdiniz.. kanı kanımıza altın "Bize bir avuç 
yabancı bir adama çuval dolusu altın 

Allah razı olur mu?,, • 
verıgorsunuz. Buna 

Şeyh Salt altınları zörtlrıce çoculc iibi sevindi ... 

k.nda bile değillerdir. Onların k~r- 1 rız .. ve ani bir hücumla yıldırım gibi 
~ısına Venedik bayı·"ı:ı çekerek çıka- !<'pelerine ineriz. 

Murat Reis bu fikre iştirak ederek: 
- Çok iyi olur, dedi, hemen ha • 

zırlık görüp yola çıkalım. 
Ve başını sallayarak ilave? etti: 
- Recep Reisi ne yapıp yapmalı, 

işkenceden kurtarmalıyız. Zavallı -
nın iki üç yıldanberi kürek çekmek
ten kamburu çıkmıştır. Onu da yanı· 
mıza alırız ve bir deniz kartalı daha 
kazanmış oluruz. 

- Ayşeyi ne yapacaksın? 
- Bu gece gözlrrini açtı .. Komşu-

lar: ,o artık ölümden kurtuldu' • di
yorlar. 

Rüstem bu vesile ile mühim bir 
meseleye daha temas etmek istedi: 

- Şeyh Saide her haldr bir mik· 
tar altın vermeli\'i7 . Ba<ka türlü 
burada barınamayız .. 

Murat Reis, Şe'-'h Saidi atlatmak 
riyetinde idi. Fakat , simdi \'azh·et 

!
değişmişti. (F<.'luce) onlar kin bir 
toplantı merk •ziydi. İcabında $<.'yh 
Saitten her tiirlii V9rd,mı da l(iire-

Murat Reis: 

1 

- Haydi, gemıye gidelim, dedi, 
~ana bir torba altın vereyim. Şeyh 
Sait sarı Venedik dükalarından çok 
hoşlanır. Onları kendisine götür. Ya
kında tekrar hatırını soracağımızı da 
ilave ediver! 

Evden birlikte çıktılar .. 
Limana indiler. 
Ve Muradın gemisine atladılar. 
Rüstem vakit geçirmeden bir tor-

ba altını gemicilerden birinin sırtına 
verdi.. 
Yokuşu tırmanmıya başladılar. 

PARAN!N YÜZÜ NE KADAR 
SICAKTIR! 

Alnından ter damlı)'an gemici sır
tıııdaki torbayı Rüsteme gö<tcrerek 
sordu: 

- Bu altınları kime götüriivoruz? 
- Şeyh Saide .. 
- Ona neden v.;\riyotsunu7. lJıı al· 

tınları • 
- Sen böyle işlere karısm<1 '.Onur 

~ebcbini Murat Reisle ben lıiliri>n. 
Gemici iri uzun diş1crirl göstcr<> 4 

ı ~ k soğuk soğuk güldü : 
- Biz bunları ele geçirm1Ck i~in ca 

nımızı disimize taktık .. ha\•u tloı!a 

çarpıştık.. karı döktlik. Hiss<·ıP z~ 

düşen sadece bir avuç a !tındı Hal· 
luki sarayınd a rahat \'C kavg' ·z n· 
turan V{' kanı karımıza, sovu so:ı.·u .. 
muza y:ıbancı olan 1 'r n<fama torba 
ile D:tın j.1ötüriivorsunuz Buna n,., 
Alloh. ne dP kul ra?J olur! 

Dcı·a,n1 ''at) 



vezen: 
Ahmet C.••lelU. 

Kllınlar 
Muvaffak 
Olabilmek için 
Ne yapmalldır ? 

••• 

Bizdede kadını s 
daha ciddi ve devamlı 

çalışmaları llzım 

Kadın rekortmenler yalnız spor için değil 
kendileri için de çalışmaya mecburdurlar. 

vrupadan ağımıza adar 
çok spor haberleri i~nde kadınlan 

liyeti büyük bir yer tutmaktadır 

bir 
faa. 

Yazan: Murat Kavahan 
• • • • • • 
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Hasan ve Nesrin kolonyaları 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve 

menendi olmıyan kolonyadır. Bir damlası limon bahçesidir. 90 derecedir. 

Nesrin ve Hasan Losyon ve Lavantaları 
Yasemin, leylak, divinya, revdor, şipr, fujer, ful, menekşe, suar de 

Paris, Origan, Krep dö tin, dağ çiçeği, zambak, sünbül; lale, milflör, 
nergis, güller, amber, fulyalar, şenkflör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
şanel, amorita, kadın eli, flör damur, skandal, florami, müğe, losyon 
ve lavantaları bir nadirei saa'attır. 

Hasan deposu: lstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, Divanyolu, 
Ankara, Eskişehir, Malatya, Kayseri şubeleri ve satış yerlerile bil· 
cümle tuhafiye, bakkaliye ve eczınelerde bulunur. Mutlaka Hasan 
ismine ve markasına dikkat. 

EMNİYET SANDIGI İLANLARI j 
Emlak alıcılarına Sekiz 

Taksitte Satış 
SEMT! Vaziyetleri Muhammen 

kıymeti 

Paşabahçesi Köyiçi mahallesi elycvm Üstünde üç oda ve mutfağı bu-. 
İskele caddesi eski 1 yen< 26/1, 26/2 lunan bahçeli kargır fırın. 5000 
No. lu. 

Kocamustafapaşa Alifakih mahalle
si Ağaçkakan sokak eski 3, 5 yeni 7, 
7 /1, 7 /2, 9 No. lu. 

12 odalı ve 3 banyolu kargir a
partman, bahçeda ayrıca 2 oda
sı bir sundurma bir hela bir 
sak3ı imaline mahsus fırını var-
dır. Elektrik ve terkos tesisatı 
ve altında iki dükkanı vardır 4600 

Kocamustafapaşada, Kocamustafa • Yarım katı kargir üstU ahşap 
paşa caddesi eski 250 yeni 278 No. lu. bir ev 11 odalı 2 sofası, hama-

mı bahçesi elektrik ve terkos 
tesisatı vardır. 3000 

Beylerbeyinde Burhaniye mahalle • Sekiz odalı iki sofa ve bir taş-
sinde Halitağa Bayır sokak eski 2 lıklı kısmen kıirgir ev 700 
yeni 38/l cüstünde 381. 

Sultanahmelte Akbıyık mahallesin- Dört odalı ahşap ev 300 
de Arabacılar kışlası sokak eski ve 
yeni 10 No. lu. 

Beyoğlunda eski Kamerhatun yeni Dört daıreli kagir apartman, 
Hüseyinağa mahallesinde Süslü sak- daireler dörder odalıdır. Elek-
sı sokağında eski 4,6 yeni 14,16 No. lu. trik,terkos, havagazı vardır. 11000 

Tophanede Karabaş mahallesinde Lü·Mukaddema iki dükkan elyevm 
leci arastesi ve Kale sokak eski 26, 26 ahır. 210 
Mü. yeni 26, 3 Mü. No. lu. 
Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat caddesi Kagir zemin üzerine ahşap 

'ski 18 yeni 128 No. lu. köşk. Üç bölük olup 24 odalı, 
terkos ve elektriği havidir. Bü· 
yük bahçesi ve banyosu var-
dır. 20000 

ı - : Arttırma 6-t::ylül-937 tarihine düıen Pazartesi günü saat 13 
ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üze· 
rinde kalacaktır. 

2 - : Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin % 10 nisbe• 
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - : Bedelin dörtte biri peşin ve geri kalanı 8 senede sekiz mü• 
savi taksitte ödenir, taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - : Taksitler ödeninc~ye kadar gayrimenkul Sandığa birinci de· 
recede ipotekli kalır, "5010. 

-•Şark Malt Hulasası.-. 
lttah ve kuvvet için 

birinci iliçttr 
en 

Çocukların ditlerlnln kolayca çıkmasm•1 
kemlklerlnln kuvvetlenmesine, çocuk 

emziren annelerin aUtUnUn ço• 
lalmasın• yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet ve mülhakat limanlarile kılavuı:luğa aid 55 kalem evrakı 

matbua açık eksiltme ile bastırılacaktır. Tahmin bedeli (2079) liradır. 

Yüzde 7,5 teminatı muvakkelesi olan 155 lira 92 kuruşun lstanbul 

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlügüne yatırıldığına daır makbu1. veya 
banka teminat mektubile 31·8-1937 salı günü saat 15 de Galatada 

deniı ticareti müdürlüğünde müteşekkıl komisyona ve şartname ve 

nümuneleri görmek isleyenlerin de Mıidüri}·et ldaresubcsine müraca· 
alları ilan olunur. (5231) 

-
Radyolin 

DAKTiLO ARANIYOR 
Hesap ve fatura işlerine aşina 

bir Daktiloya ihtiyaç vardır. j 

1 
Ecnebi lisan bilenler tercih edile· f ı' 
cektir. Bahçekapı Hasan deposu. -

.. :~- .. .. E .......... K .. ,~,; T.,.,. A· .. -. ,,_ ..... ~ 
:_ .... • . : • . iJ' 

• • #\ - • 

~ . . . . ~"' ~; 
' ; ~ . .. 

. .. .. • ~- .. 

: ' : . '.. ,_, . ·. . . ..( . . • ~ .. • . _., \ . '> 

PATI 

•""" Operatör"""• 
ı RIZA ÜNVER : ı 

1 
o 1 Doğum ~~t~h~~~u~astalıklan 1 Basur memelerinin ANTiV R s ile tedavisi 

ı Cağaloğlu Nuruoı~aııiye caddesi ı 
ı No. 22 Mavi yapı ı 
....... Telefon: 226!13""". iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tiirlü iltihap

larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 
tedavisinde daima mu.affakiyetlıı şifayı temi:ı eder. 

ıffGOOCIOCOOOOOOOOOOOOOOOO .. ı 
Cild ve ziihrevi hastalıldar 1 

mütehassısı 1 

Dr. Feyzi Ahmet 1 
Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

ihtisas No. : 53 
Telefon No. : 23899 1-----·------

lstan bul Ankara cad· lpiiiiiiİiiiiİİ-.iiilıii-iliHHıE~R~~AiriKO:ŞfAAİMMmİİİİİİİıİİİİİİİİ.-;;;;; 
CAK desi No. 43 ı Memleketin en yüksek sanatklrlarile blrllkte 

Dişlerin abıhayatıdır. 

AN ----ı'ıll!i Pazardan maada her gün sabah• j 
Htr scıbah .,e akıam, her 

1 ı tan akşama kadar ; s A F • y E 
yemekten sonra mutlaka fır• "ooaooooooooooooooooooooo".I ı 
falomak ıarllır. Bu uıuli1 ı•ı• •""""""""""""•' 
m~dan, muntazam bir metodla 

1
ı DOKTOR ı 

tokib edenlerin di,11ti mikrob- ! Ali Rıza Sağlar ıı T A K s ı, M 
/ardan, nastalrklardarı mulıa• • 
fua edil rafı olur, pasla11mok• ı I Ç HA S TALIK LA R l ı 

Belediye 
bahçesinde 

tan oı çüramelclen kurla/ur. 

Her zaman temiz, par/ok 

güzel olaralc kalır. 

ı MÜTEHASSIS! t • 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

"' ı caddesindeki muayenehanesinde t İstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğ.ünden: 

ı saat on beşten sonra hastala· : 
-----------•ıı rını kabul ediyor. ı . ............ -.......... . 

KIR BALOSU 
Büyükdere 

( 21 ) 
Afiustos 

Cumartesi 
akta mı 

BEYAZ PARK' da 
Taksim bahçesinin bütün artistlerinin iştirakile 
Duhuliye serbesttir. Konsumasyon metrubat 

( 45 ) kuruttur. 
Eo şık beyaz elbise giyinmiş bayana çok zarif ll' bir hediye verilecektir. _ı] 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

1 - 10.S.1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa·Diyarbe· 
kir haltı üzerinde Km. 337 +339 nasında ocaktan çıkarılarak hat 
kenarına figüre edilmek üzere 6650 m3 balastın ihzar ve teslimi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko~ulmuşsa da iki t~libin vesaiki tamım olma• 
dıj!'ından kabul edilmiyerek 249il numaralı kanunun 40 ncı maddesi 
mucibince kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. Mu• 
hammen bedeli 9975 liradır. 

2- Eksiltme 25-S.1937 Çarşamba günü saat 15 de Malatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 748 lira 13 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek isleyenlerin 249:> numaralı kanunun 4 üncii 

maddesi macibince işe ırirmeğe manii' kanuni olaıadığlna dair beyan• 
name, kanunun tayin ettiği vesaik; muvakkat teaıinat makbuzlarile 
tekliflerini aynı ırün saat 14 e kadıı.r komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Hıydarpaşs 
Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, Eloğlu istas• 
y onlarında parasız verilmektedir. "2782. "5289. 

---
Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylül · 937 dedir. 
Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 • EylQI • 937 
günü akş._mıne kadar biletini de· 
ğiştirmiŞ bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze rinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

1 - 3222 No: lu telsiz kanununun 7 inci maddesinin (A) fıkrasında 
yazılı, umum! telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesisattan her 
malt serı.e için alınacak ücretler aşağldaki fıkralarda gösterilmiştir. 

a) Yalnız kulaklıkla dinleyebileır kristal dedektörlü lambasız ve ho
parlörsüz ahizelerden 2 lira 

B) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde 5 ve nüfusu 
on binden çok olan şehirlerde 10 lira. 

c) Kara ve hava nakil vasıtalArile liman dahilinde çalışan deniz 
nakil vasıtalarındaki tesisattan 10 lira. 

d) Liman haricinde çalışın yolcu vapurlarının salon veya güverte. 
lerine mevzu tesisattan 30 lira. 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahvehane 
çayhane, kırathane, pastahane, lokanta, birahane, gazino, sinema, ti• 
yatro, dans salonu ve barlarla otellerin umumi salon ve bahçelerine 
mevzu tesisattan 10 lira. 

f) 10 ilA 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan umuma 
mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 20, ikinci sınıf için 
10 ilra. 

g) 100 ila 250 bin nüfuslu şehirlerde; t-) fıkrasında sayıla!\ umuma 
mahsus mahallere mevzu tesisattlln birinci sınıf için 30, ikinci sınıf 
2(), üçüncü sınıf için 1() lira, 

lı-) Nüfusu 250 binden fazla olan şehirlerde: e) fıkrasında sayılan 
umuma mahsus mahallare mevzu tesisattan birinci sınıf için 50, ikinci 
sınıf için 30, üçüncü sınıf için 20, dördüncü sınıf için 10 lira, 

i) Halkev!eri, spor klüpleri, askeri klüp ve mahfeller, hastaha· 
neler, mektepler ile belediyelerin menafii umumiyeye hadim tesisattan 
5 lira, 

j) Spor klüplerile askeri klüp ve mahfellerden gayrı klüplere, ban• 
kalara ve telsiz alıcısı satan müesseselere mevzu tesisattan nüfusu 
on binden az olan yerlerde 10, 10 llA 100 bin nüfuslu şehirlerde 20, 
100 il! 250 bin niifuslu şehirlerde 30, 250 binden fazla nüfuslu şe
hirlerde 50 lira, 

K) Yukardaki fıkralarda •özü geçmeyen bilumum tesisattan 10 lira, 
2 - Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir hopar. 

Jörü mevcut olduğuna göre tesbit editmis olup bu tesisattaki hoparlör 
adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör için keza 
her sene % 25 nlsbetinde fazla ücret alınır. 

3 - Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller: ma• 
halli belediyelerce tasnıf edilmemiş ise birinci sınıf iil'rete tabi tutulur. 

4 - Kanunun 7 inci maddesinin (B) fıkrasınka yazılı abone olanlar 
için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yarayan husus! tesisattan 
keza her mali sene için, 10 il! 100 bin nüfuslu şehirlerde 50 ve 100 
binden yukarı nüfaslu şehirlerde 100 lira alınır. 

5 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtasile neşret• 
tirilecek ilan ve reklamlardan aşağıdaki cedvelde gösterildiği veçhile 
ücret alınır : 

Günde bir defa okumak üzere Beher defası için kelime başına 
ilan miiddeli alınacak ücret 

Gün Ay Lira Kuruş 

1 00 30 
3 00 25 

12 00 20 
ı 00 lS 
3 00 10 

Bu ilan ve reklamlardeki kelimeler, telgraf kelimel~rinin tadadın. 
daki esaslara göre sayılır. Ve beher ilan ve reklamda mevcut kelime 
adedi beşden 11z elliden fazla olamaz. 

6 - P. T. T. idaresinin tel siz postalarından biri vasıtasiyle yapı. 
!acak transmisyonlardaQ beher saat ve kesri için altmış lira ücret 
alınır. Ancak a-erek devlet müesseselerinin gerek hususi müessesele
rin yaptıracakları bu transmisyonlar için stüdyo ile traOMmisyon ya
pılacak mevkiler arasında vücude getirilmesi muktazi neşriyat devresi 
ile telefon devl'esioin P. T. T. ldaresı tarafından lüzum gösterilecek 
şekilde tesis masralı alAkadar müesseselere ıüddir. Aksi takdirde 
transmisyon talepleri kabul edilmez. 

7 - 5 ve 6 ncı maddelerdeki ilan, reklAm ve transmisyonlar 
için alınacak ücretler devlet müesseselerinden ve menalii uınumiyeye 
hadim müesseselerden üçte biri olarak alınır. P. T. T. idaresinin ifan 
reklam ve transmisyonları ücrete tabi değildir. (5260) 

ı .. ~ ...................... ı ı .......................... Dans merakhlarıha \ 
ı Göz Hekimi ııı Zührevi ve cild hastalıkları ı müjde 

sında Topçekenler sokak No. 31,. 

~ ·inci kat. 

ı .. .. ı ı H . o·· ı En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
: Dr. Şukru Ertan ı ı Dr. ayrı mer ı renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
l Cağaloltlu Nuruosmaniye cad. : ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı ile vakit kaybe neden dans pro • 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı ı karşısında No. 313 Telefon: ı fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
ı yanında) Te:efon. 22S5f> ı ı 43585 ı · Adres: 
ı ............ w ............ ı .......................... · Peyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

Sahip ve başmulı>rriri 

E. izzet Benice 
Neşriyat Müdürü: lLHAMI SAFA 

Basıldıiı yer: Matbaal Ebüz:zi1• 


