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ÇARŞAMBA En son Telgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi Af>oH ı Senellil 12 llra, altı aylıfı 

6 lira, U a la ı '4 liradır. 
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Marmaradaki tahtelbahir - Dünyaya meY.dan okuyorlar 
kaçtı mı, hili içerde mi? TayyaTecilikte 
_.Ç~~~~~~~.!~ ..... ~.~-ğ,.~.~~~P-~~~~tiyorlarmış - italyanlar Birinci 

Musolini'nin Almanya seyahati t eyyüd edi~ ltalyan Siôorta ·it al yan tayyarecileri 7 saat 
mütemadiyen saatte 424 

kilometre uçtular 
Berlin -Roma ve Tokyo Kumpanyaları 

.. · ; · · d . Sularımızdan 
Bu uç devlet arasın akı ıGeçecek vapur 

anlaşma~ın eserleri S!~~!!!~~~!.~~~!!~~ 

ı 
f 

kôrmı değil, bütün Avrupayı da meş
gul eden gizli tahtelbahir hücumları, 
s.ılarımızda batan gemiler ve bir tnh: 
t Ibahirin Mnrmarada görünmesi ha
disclt'ri hlılii bir muamma halinde -
cır. Vapurlara hücum eden, suları • 
mıza giren, hele Çanakbleden geçip 
ı4'armaraya sokulan tahtelbahir han
gi devlete aittır? Burası anlaşılama
mıştır. Maı maradn Hamid iye gemi -
miz tarafmdan görülen tahtelbahi •• 
nn dün Bostancı taraflarında tek • 
raı görüldtığü haberi masaldır. Gö
ı iilen bizim bir tahtclbahirimizdL 
Diğer ta Paftan bir haftadanbel'i ya

bancı bir tahtelbnhirin Marmara de
o:ıinde kalması ihtimali olmadığı 
bildirilmekte ve bunun tekrar kaç
bğı anlnsılmaktadır. 

lTALYAN SİGORTALARI 
Roma, 24J..ljususi) - İtalyan si -

gortaları v i1,L1 meyanda Tiryeste si-
. gortası, 'Iürk sularına, Ege denizine, 

Fransadan kalkıp Şama. oradan yine Franscya 
7 saate yakın zamanda varan ltaıyan tayyareciler! 

[ Köşedeki Musoıtnlnln o(;lludur] 

. Berlln • Roma ve Tokyo mihrakı, harita üstünde Akdcnizc çıkacak ticaret gemilerin-

Paris, 24 (Hu.:.usi) - Gelen haber- ıddU olmnl u~re kongreyi mütea· f '•"''•lı··"·" 1 ·•··rl .. U·"''"' .. i" ..... oı .... ..,ır.;Qs;. •ıı..rı .. !~~~:;::,f. .. !~~ .. ~~J;~{~,Wd! 

Paris, 25 (Hususi) - Hükumet, 
Fransanın İstrc şehrinden kalkarak 
Şama, oradan Parise varılmak üzere 
büyk bir tayyare sür'at müsabakası 
tertip ve etmiş ve bu müsabaka için 
b~rinci gelenlere üç milyon frank mü
kafat ayırmıştı. Müsabakaya İtalyan 
ve İngiliz tayyarecileri de iştirak et· 
miş, birinciliği, ikinciliğ, üçüncülüğü 

brer daki~a farklarla üç İtalyan tay
ycırccisi kazanmıştır. Üçüncü gelen 
:Musolininin küçük oğludur. Bırinci 
gelen tayyareci, 6 saat 53 dakika mü
temadiyen &aatte 424 kilometer uç
muştur ki, bu, tayyarecilik tarihin
de yaman bir rekordur. 

lcre göre Musolininin Almanyaya git- kip resmen Berlıni ziyaret edecektir. ' . 
mesi hakkındaki şayialar artık tcey- Musoliniyc İtalyan ricalinden mü
yüt etmıştir. Musolini doğru nasyo - him bir kısmı refakat eyliyecektir. 
nal sosyalistlerin senelik Nurnberg Son günlerde İngiliz • İtalya konuş
kongresine gidecek, burada kongre masının Alman • İtnlyan münaseba
sonuna kadar hazır bulunacak, on - tını zayıflattığı rh•ayetleri çıkmıştı. 
cı.n sonra Hıtlerle temaslarda bulu- Musolininin zıyareti buna bir cevap 
nacaktır. Maamafih Musolininin Nu- clacaktır. 

1" mberge gitmeden önce Hitlerin Diğer taraftan Musolininin Berlini 
Bavyeradnki köşküne uğrayıp ipti - ziyareti, Uzak Şarkta Jnponyanın gi- -
öai temasım da bulunacağı ve sonra ı iştiği büyilk hareketle de alakadar- . 
Nurmbcrge birlikte gidec~kelri de dır. Japonyanın Çine karşı taarruzu, 
söylenmektedir. Musolıni, Italyan - $imali Çini işgal etmek gayesine ma
AJman ittihadının sarsılmadığına bir (Devamı 2 ınci sahifede) 
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Manevra mevsimi 
- - -·--

Büyük devletlerin kara, _deniz 
ve hava manevraları 

fçlnde kanlı muharebelerın cereyan emgı $aı1ghay 
şehrinde Çlnllfer 

Yalnız Şanghayda 200 
bin Çin askeri 

Bu netice, Fransayı olduğu gibi, S 
bütün dünyayı hayret içinde, hayran- on monevralarda ltalyan 
lık içinde bırakmış, İtalyan tnyyare- harp tayyareleri 
dliğinin ne müthiş bir terakkiye vardığı annşımıştır. 

Düşkün bir kız: 
Aman, beni kurtarın 

Diye yalvarıyor. 
-·-

Anadoluda artistlik ve 
Garsonluk ederek . 
Geçinirken iki senedenberi 
Eline geçeni nasıl 
Eroine veriyordu? 

.. Çin payitahtı gene taşınıyor · Serim (!ı:elf.I ot) 

L d 2 (lr ·) Ş h A h t · b'ld' 'ld ğ' (Yazısı 2 inci sagfamızrla) 
on ra, 4 ususı - ang ay sa ı goze eıııne ı ıı ı ı ıne göre "'"""'""""'"""""'"""""'"'"'""""'""""""'"""""'""" 

~;~~U~~:~.r.;A~;~:!~l~~~~~~ ~~?i~1iı~~l:y~1~:~?:~;:iI~- M isa i rl er Q"i'd'i ... y ........ ö.ria·r 
ı e asker çıkarmakta dehşetli müş - 1 gostermek üzeer yeni payitahtını Set" 

FRANSADA : Bir makineli tüfek müfrezesi Ren 
nehrin geçerken ... 

ING!LT~~ Tankların top atışı 
. (Yazısı 2 icni ıagfamı z ds} 

··~.': ' ' . . 
I ,. 

. )" " 

küliıta maruz kalmışlar ve Şangha- choan eyalctined Kam Tchingfu'da y ugosla v ve İrak._heyctı• bugu·· n, 
yın şimnlinden biraz ötede asker ih- kurmıya karar vermiştir. 

racına teşebbüse tmişlerse de oldu- Payıtahın ıesmm nakli 2 Ey!Cılcie yunan ve Runıenler de yarın 
ğu gibi püskürtülmüşlerdir. ılfın edilecektir. ~ 

SONUNA KADAR HARP Tokyo, 25 (A.A.) - Dünkü kabine Trakya manevralarına iştirak eden 1 Şiıketi Hnyriycnin Boğaziçi iskcel • 
Tokyo, 25 (A.A.) - Şanghaydan (Devamı 2 ·nci sahifede) misafirlerimiz bu sabah saat 10 da (Devamı 2 inci sahifede) 
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BÜYÜK 
ROMAN 

-YARIN 
BAŞLA YOR 
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G İiDİİU O 'İılerİ, MHar~.arkad: tahtetıb:hir Düşkiin bir kız 
MusoUninin nutku • u ume ın Benı· kurtarın d" b ..... ' D · - ··1ı t · d. ıye agrıgor . enıze gomu en serve şım ı Mu··racaatı J\fosolini Palermoda irat etıiği nu· 

k l k S • h M 1 "h kJ tukla; İtalyanın bir sulh siyaseti ta• meydana çı arı aca mış.. evım ya ut eıa atın acı J kipetmekistediğinisöylemişttr.Mu· 

D v ? solinınin bu sözlerinin her tarafta ~e-

B
undan yirmi sene en-el, Bol- liyat yasaktır. Şehirde ne kadar e~k 1 ogru mu . hayatı: Eroin iptilası niş bir makes bulacağında şüptıe 
şevik ihtiliılini müteakıp. Çar- w.rsa, başka vilayet ve kazalara gö- !'<'ktur. Musolini Fransadan bahse· 
Jık hükumetinin hazinesıl O- tiırüliip satılıyor. G€<,'<'n gün bir ga- ) Ga!aalda Kar og!an sokağında 28 lar tertip ·dfn bir scy •ar tiyatro derken İtalya \'C Fransa münascb•· 

dcsa ve Si,·astopol bankalarının al- .:dede bır Mudanya mektubu oku - (B tı:mfı ~innci sa.lıifede) numarada bır odada oturan \'e sey - kum yasının orgo.nizatörile tanı - tının iyi olduğund··n bahsetmı~tır. 
tın mevcı.ıdıı, Buyük Petro vapuru- ıduk.. orada, İstanbuldan · d<'filcn den petrol yüklü olanların sigorta • yar tiytro kumpanyalarında arfütlik şan Snim, bu kumpanya ile birlik- Bu noktada biraz durulmıya deger. 

kletilmiı \'e vapur, Rwnen ka- ,.e Be ·oğlu kaldırımı çiğnemi~. ne larına yüzde 25, dığer yüklere yüz- ederek hayatını kazanan Sevim ıs - le Anadoluda g<!zmiş, ve dönüşte Ga- ,Çünkü Fran•a - İtalya münasebatı 
ra sularında batmlm . şımdi gazc- ı:urbuz l'kl r bir linı\'a satılıyar • de 50 zam ·apmışlardır. mı.nde bir genç kadın dün Emniyet !~tada Karaöğlan sokağındaki 28 nu- ~<'n zamanlarda Musolinrnın iddı3 

tdc ın vc-rd· . havai! , go•t>, bu va- muş .. Allah Allah .. piyasa o kadar BU BİR DÜı YA :vıESELEStDİR Dırektörhiğüne muracaat etmiş ' maralı ('\'deki odasında yerlcşmls, ettiği gibi iyı olmam bilhassa bit 
purun yü:tdıirulm · ıçin ı~ ebbüs- düştü mii? Demek ki, artık, şehirde· Torpilleme hadisesi hakkında bi- kendis.nin eroinoman olduğucıu, bu ış bu dukça t.yatro immpanyaların- çvk meseleler dolayısilc ıki meınl« 

r yapılı rmuş i gizlı sucuk \'e pa•l.ıcma imalat - zim siyasi mehafilimizdeki noktai na- jitiyaddan kurtulmak istediğini. te- da çalı~makta devam etmiştir. ket arasında anlaşamamazlık:aı ' ·• 
Hıç f na bir ış d • ıl; eğer \ pur ha 1 ı, l:ıiltiln kışlık ibti .çarını 7ar §tıdur: rl~vi altına alınarak ha ·atının kwr- Daba ilk defa Kumpanya iic ha- ktıbulını.ışıur. 

~uzdüru: "r, altınlar ve haz;neier ele temin etmiş bulunuyorlar. Ba2caadada İspanyol gemisini ba- ı~rılm ını rica etmiş; Ltanbul Ta- rEketınde Dilxd.iOc isminde bir kızl:ı Musolini nutkunda İtal~·a ile aıı· 
ı;rçerse, değme keyfine.. l * tıran meçhui tahtelbahirin ikinci tor- bibi Adli i Em·er Kran tarttfından lan: an Sevim, esk ibir eroinoman o- ,la~mak için, İtalyanın Almanya ıle 

Bo4edk ;htil"I i mUtc kıp, bı - kaybQlan pili kara sul rımll! dahilinde cereyan muayene edilen Sc,·im, Tıbbı Adlice lan Dürdanenin teşvikile eroin kul- ;mlaşmış olduğunun ihmal ediJrrt· 
:tim kanı mütareke günlennd 0 1s - Ar ti 9 t etmişse de bun11 münhasıran bir Tür1< mü~ahede altına ıılınmı~tır. fanmı <ı başlamış, pek az zamanda ime. i Jıizım gddiğine ve ayni zanıa:·.· 
tnrbula ,-Uz bınlcrce bevaz Rus akın - mesclt!si dhc kabul etmek doğru ı;ö- ı Se\'im, bir kaza t•e kader kurbanı- bu ıptUirun esiri olmuştur. Eline ge- da Almarıya il anlaşmak için ita:· 
etmiş, .ıca ıp imişti. B~nlardan hfı- Aner konın meşhur artıst ve da;n. rülm rnektediı·. Çünkü bu vaziyet d::·. Asıl ismi .Melahat olan bu genç çcn par ;·• be;·az zehirle bu dostu - y&yı unutmamak icap cttigine işa • 
ı: beş on k~ 1 tarbuld \•ardır. Bu ıf'k nden, b:ı.caklannm güzelliği:e daha ziyade denizlerin emniyeti ba· artist, bundan i-8 sene en l Aksa- nun arasında taksim etmekte de - ret etmiştir. 
~.d !l'J r 0 zaman İstanbul ırokakla- tanı n le n de Ka,-,,n ismmdc bir kınımdan butiin dün ·ayı alakadar lraJda baba>mın e\inde otururken vam etmiştir. Musolini bununla da kalmıyarak 
rında aç, peri ~n in etliler .. prE.'nskr, r.adın, bir müddet evvel Parise gel- eden bir mesclc~r. genç bir mektepli ale tanışını<, 1ru Bir çok ıı:aman işsiz .kaldıkça esva- nasyonal sosyalizm ile f inn ara • 
ceneraller \'e asıl:z:ıdelenn bir dilim mi " Aradan b·r kaç gün ıı:~(_"lce or- Malüm olduğu üzere deniz ticarc· tanışma se\ ı şeklini almı<, kızırım J.ırını hat•a elbise ve çamaşırlarını ~ında bir tesanüt mevcut oldu;,u~ 
~kmek için yap dıkları • kalmadı. tad n b()lmuş.:. Şımdı bulun Fı11n- tinın iptidai bir halde olduğu deYir- bu halı babasını kızdırmış \·e baba- s·taıak kenriisine eroin tedarik eden jbcyan etmiştir. Musdini h ika hit-P 
O zaman hu zavallıların neden aç \'e sız zabıtaS1, bu guzel kadını arıyor. ]erde bile korsanlık, memleketler a- sına karşı g~Jen Melahat evden ko • bu hasta kız, nihayet dün parasız bu-

1
cdcrken: cNe d mek istedi~ımi an· 

parasız olduktan anlaşıl:_•or. M er Haydutların bu artisti dağa kaldır - rasında ticaret münasebetlerini sar- vulmuştu.r. l du_ sırada dehşetli bir krize tu- lıyorsunuz. demiş ve halk ta buna: 
hıızıD<'\I te at lan d nize gomup ôkl nııdan d. ediliyormuş.. sacak tC'sirle ''apmaktaytlı. Halbuki Bırbaşına, sokakta kalan meliıhat, h:lmu<, bu esnada dostunun da para cYaşasın İspanya!• eslcrilc muka· 
ı,ıe~l r.. Bu · . bizim aklım12 pek ermiyor. ıı illetler arasındaki ticari iş birliği- I :ıüviyctı meçhul bir kadının de Jale - 'ÜZÜ,,derı tazyikına maruz kalan Se· bele etmiştir. 

* Ha~dutlar ıııti i ne yııpsuılar~ Gli- nı::ı bu kadar inkişaf ettiği bir dedr- tile Gala!a)'8 yerleşmi~, orada (Laz ,·,m. e\' kı ·afetile sokağa fırlıyarak Musolini nutkunun bir noktasın· 
Kayıp taht lba• zd, bir i~m su olan kuzu gıbi bir de korsan! ·a hiç yer bırakılmaması 

1
Nazmiye) ismile anhan serbest biı· polı.sc ko uş, )<ızdığınıız gibi haya- da: .Akdenizde büsbütün yabancı 

hir b;.yıın .. Olsa olsa, bu artı ti kurt kap- ic&beylemektedir. kadınla düşüp kalkmıya başlamıştır. tının kurtarılmasını yalvarmıştır. olan kimselerin vücude gctircccgi 
aranıyor • 

mı tır. Ke endişe edi1iyor, anlamı- Bozcaada hadiseleri, en küçiık bir Bundan sonra Melahat, Sevim müs· Sevim şimdi Tıbbı Adlidc müşa· karışıklıklardan tevakki etmek k 
Akdcnizde t pan ~ol mılerini -oıuz. Elbette bir gün, çıkagelir.. kun etin canı istediği zaman bütün 

1 
kar ismini takınarak iki sene ~V\'C'- ı hC"de altında bulundurulmaktadır. zım gelir• sözile Sovyetleri kasdet· 

~tıran esrarengiz tahtdbahirin · i, { hur dans&Jcrin, güzel artistle _ t'ün)·anın se -rüsefer emniyetini ihlal Jinc gelinciye kadar Galatadan baş- Yakında tedavi edilmek üzere Bakır- mişlir. Bu söz Fransız matbuatındJ 
h!ıla hallcdilemroi, gıtti. Halt l r- rin ba ına bö ı ·kr rok gclır .. so- tcdeetk bir me,·1r.ide olduğunu ve bu- lıyarak bir çok Süliaklarda dola<mı< k y Akıl ve sinir hastalıkları mües- derin bir akis bırakmıştır. Fran • 
marada bile bu tahtelbahir, bır rıv - nunda ölum •ok ·a.. na mukabıl emniyet ye in2ibatı kur- durmuştnr. • sesine yatırılarak tedavi altına a- ~ızlar, Musolininin bu slizüne §tı söı• 
yete öre aranıyor.- Tahtelbıhırin !I'ak \"e 1dame etmek mes lesinde İki sene evvel, Anadoluda oyun- lır.acaktır. !erle mukabele ediyorlar: 
h ngi dcvl tc ait olduğu bir t rlü ... dünyantne n bü~"Ük kuvı.""Ctleri acz "1111111•"""'""'"11'"11"-'""",..._._,_.,_._._..,..," ""unwıııınııı-•·-·-"'" "'"•"'""' -.So~·ctkrin Akdcnizde bir işi yo 
nlaşılamıyor. Bir Ti\<ı cete göre de, zUntUs Un hı tmektedirler ki, asıl bu cıhetler B ı• R 1 1.T k •l' 1 h f • sa, acaba Almanların ne işi var~ De· 

K radcni.zde sahili bulunan t'(? mu- c a va b ı nazarı dıkkatle alınmıya layık g5 _ er lD • Oma Ve l ter ege l m~k oluyor ki, Almanyayı Akdeniz 

:>hro !erce talıtclba.hlr bulu dur - Bir gazel nin gönul i lerı muhaı-- riilmektedir. T k 'r 1 f . işlerine karıştıran yine İtalyadır• 
m~ı memnu ?lan~: de,·~ t, Akd - ririne mektup yazan bir bayan, ko· HüKUM.ETİMİZİN MÜRACAAT! 0 YO 6 Opıan ıSl Musolininin son nutku Fransız 
n!zde bır tezgahta boyle bır memnu jtasının ağzının koktuğundan sikavet Londrada çıkan De ·li Herald ga. (Birinci ,ahifedetı decam) Tahtal ahir hücumlarının dostlarımız tarafından ne şekilde t~ 
'.:1.lih ·aptırmış .. ' . onu ~lce, Bo- cdewk a •rılınak istediğini sö)·lü:;:or. tctesi, 1'.Iontrö Boğazlar muka,·clesi . mUzakera•I liıkk.i edilirse edilsin, sulhperver bıt 

fe~:.~an Karıı.denue geçıru>ck is- :ı•k!.katen, ağzı kokan bir adamla, ~:a~t:em~~!;ı:~ar~~;khe~u~~~~~~ ı~f~:~i~~~~ .f~~ .:;~~t:yc:
1

:::. Vekiller Heyetinin dün Floryada ~~~~~~~ =~:~:i;a~~:,~~n ~!~: 
O kadar rivayetler muhtelif ki.. omrkukn 50

1 
nubn.a ~addar, blir yAatakta yat· hyfiy'!!tin•n bir kere daha tetkiki için yik ebilmcsini int ç edecek ve bu top! nacağını ~ azmıştık. Fakat içti- nuniyelle karşılanmış olduğunda şül" 

ı. . . • ma o ay ır ış egi .. mma, ay - 1 1 Al A d İt 1 mam onradan Dcılmabahçede yapıl-
ı·angısıne ınanacagımızı sasırdık.. 1 k d • ? H. d • hükıimetimizin Montrö mukavele _ surete manya, vrupa a aya he yoktur. 
meçhul ve esnrengiz t.aht~lba 'rin rı ~a ogru mu· ıç egil.. Ben, sinde imzası bulunan devletleri '·eni ile gen-:-hart>ketlere ge~mek imka- m 1 tmu\ fı!k glirülmüştıir. Toplan· A.hm'"'d Rauf 

o sulunu dar d b · · , 1 > , tı '8 t nonü riyaset etmiş ve .. 
ktmc :ıit olduğu bir türlü anlaşılrnı- . J e e en mu arrırtn ye- bir iç1imaa dav-et etmesinin muhtc • ııını bul~cak, Rusya tarafından her "'""""_,_ .................... ıı.""' .... "''111••"'"'111111111tt..-
yor. P kı amma, bızim aklımın bir \rmdc olsaydım, şu ce,·alıı verirdim: mel bulunduğunu yazmaktadır. hangi bir tehlike mevzubalıs olmı- , hrlml: bulunan bütün vekiller- Mı·safirJer 
ey g idi : Cemiyeti Akvam bütün A, iki gözümün biç biri, sayın ba- <kn maadA Mareşal Çakmak ve Nu • 

Bu g<m:tt; Rusyadan Valcnsiya hü· yacaktır. m~n Rıfat da iştirak etmiştir. İçti-
dunya 1 rine bir ilin ' rsin .. jyıın m, 9Cnin de talii bir uk in ı . G d } Yıımctine erzak ve mühimmat ı;:itme- Musolininin Berlini ziyaretinde üç 

1
mada bazı mıihim ve müstacel mese- 1• ı·yor ar 

Akdcnızdcki m çhul tahtelbahirin P,ctız usunu çekm()k imiş .• Sabret.. sini menetmek ve bö~·lece me~ru İs- devlet arasındaki anla omanın -Japon lelerir ve bu arada harici siyaseti -
k aıt oldu nu sorsun bak lım Ya keklere ne dersin? Onlar da, 11 _,__, 1 ' J 

p.:ın'•hyo ıbuı<ukmeti taraf~arlarını aç ve hrekatının iııkisafına göre- mevzu- mizı al:ıkadnr eden bazı hususatın, (Birinci sahifeden deı:ırm 
h ngi d ~l t: clkn'mdir• dı~e cc- hayat mlicadd<-sinde, sevmrd,kleri, m, .. sız ı ·ar.ık teslım olmalarım , hı hassa izli t:aht !bahir hücumla • .:tıden hususi br vapurla rarcl • d · 
v~p v rccek • hoşlan?!'adıkalrı, beğenmedikleri ne t<min eylemek için Alı:denizde t;ı\a - bahS<'dilmesi de muhakkaktır. 1 ıı n tetkik cd,Jdiği söylenmektedir. ım~Jer, Boğazın Rumeli sahP ıı al«ı.l 

B(J le bir baba . ·ı çıkar mı <kr- tadar insanın sa.baht.m ak :ıma ka - tdb hirlerin faaliyete geçtiğini ve bu !NGILİZ SEFİRİ DE KO. "GREYE lçtımadan sonra Başvekil İnönü ile e:dcrek Tarabya a gitmiı;' 
sın.z? •• clar ağız kokusunu çeki.>orlar .. Ha- m ksalla Çanakk~e Boğazının ar:zı- GİDECEK Hkıl!er :?lızdcn bazıları Floryaya gi- mEJ'.:inde oradaki Tokatlı. ,f· 

* y~tı kazanmak kolay mı.. insan, hC1· nı kapattıkları. ı ilave eylemektedir. l3 >inden bı.'.diriJd;oinc göre, İn- dı:rck Jk,sıcu-:nhur Atatlırkü ziyaret l~rine verilen ziyafette bulu. u • • 
ir rray • • h('ğcnırcdiği işt reddetse, ekmek ka- IYinc ayni ga2etenin h_aber ,·erdiğine gilt rc:ıin Almanya Büyük. Elç.si ldıni~ "Tair. !ardır. 

tılan E ekler <~nmanın yolıı, 0 vak;t n ye çı. gor Rus \e Rumen lımanlarında bu- Hcnd u;on, N .~onal -Sosyalist] rin -·-- Misafirlerimiz saat 16 da Tar• • 
M.ılCım ya, İstanbulda e~kle nak- ku?.. hı.nan \'alensiya hükumetine &it~- yillık kon..~ · irak etmek uze· Dost gemı• ~ tdan ayni vapurla h~reket e<k ,k· 

nnn11nnnıılhJ1•uıamııtt11u••-nnun .... nu"~'""""ltllll>rıt11fN•N1-••Ud1tN ..... _. .... ""'"'" .. _ .. ~,H nı T rctt b tı Akdc-ni:ze çıkma· "' re ıo C\lllldc Nümber~e gidecekt r. leı ·ve Boğaz1n 1\nadol j salıille ·01 

M m k • in gı"C!V llan etmişlerdir. Hat· Kumandan ve mayeti takip ederek Köprüve dönecekı, .... JL· 

.aneVfa klı bı"r o""fu .. m . bunlardan Kostcnceden petrol Umu.~! Harpten' t::hassa Alm<ın- 1\fi··firlerimizden Yugoslav hevetı 
d H d vii:ayetıe ve abideytl 

Msvsı•mı• , S ·1ı:1iy n \ Londra limanına ka - ~a a itler i arcsı kllrulu ndan Du!' ~k ~m Lmanımıza gelen dost bu akşamki ekspIT'slc hareket edecek 
•, bul n:m M..,,.. ~ ""''"ru · ·nt- l:tmrll defa bir İngilız sefiri Al - " ı d v·n ~nrası·mıc u"'•rl'na-klardır. Rı.ı· 

B k "l • '·· -.-- ç ı ugos :ıv on:ınmaSlna mensup Dub- " ", ı;w ~ ,u 
Fransız, İngiliz,Amerika aşve ı ımizin t blttı ilk olarak. 'vari ·e karı &el- n.anyaya taallıik roen irp.1i kon- rO\'lltk h:ırp gemisi kumandanı ve ;ren \'C Yunan heyetleri de yarın g.· 

B • lcrdir. grcsind hazır bulunacakbr. m ~-eti erkanı bu sabah ıo u çeyrek dccekl dir. 
manevraları ı lraderi öldü ========================== g çe Yıl~~ete gelerek resmen valiyi IRAK HEYETİ GiTii 

Bı.zim mane akırunı.z bıt ., ı" •c .ı İnönücün küci.ik bir;ıd r· ı7iYııT"' mı,krdir. M nevralar munaSt"betıle şehnr:ıı· 
b yuk clevletleriıı m \Ta ı he - · K d k d ı 1 ze gel ·ı Irak :ıskeri heeyti bu sabah 
nuz dtvam ediyor. Ingiltere, kara 1-<'ri ltnyri, dün akşam deniz banyos\l u:-ıan an ve ar 

3 a~ an 1 e memleketlerine git-;•'erdir. Yu • 
yapmak üzere Heybelide denize gir _ d<ığ İ • nbui K mutan vekıli Ce- ",... 

rııanı.·vr~ları gibi, Akdcn.lule büyük ı· de • · şl nan heyclinln lzmir Fu rını zi arcl 
ış, fakat banyo esnasında üz rine l mı ı m• · mm .ı:ıyaret etmi er-

&llız manevralarına da girmiştir. b d nanmak k elli'. ' cıtiklen sonra Atinaya döneceklctl 
Fransa, tayyareierle Akdeniz sahil- ir en!Mre Cflalık gelmiş, kalbi du • Ve Sevme •• 

cur ı n;,m ' etrnttan •·cti<iltttk lllisaf'rtcriınizlc donanma kuman- haber nlını,uştır. 
! •mde, Tunus \'e Fas o l~ind<', ÖE • • B' k l. .._ "- Manevralarda hanr bulunan Bul• lırrll'en SAnatoryoma kaldırılmıştır. • ır ııı ·ı ap memleketindeyiz. j Bi;;dc JJJgııılık, bizde gevşeklik, u~nımız ...... hmut da beı·aber buluıı-
l'rıınsız topr ğında r ,·e bombar- I k l"b · k··'· k b. d · 1 1 ı::ar ataşEmilitrri bu sabah Bulgari" G<'çiıd.i,l;i kalb buhranı pek -şiddet'i j 11 ·ı a ı yapan ı:cya ın ·"'ap ·eıı - r 1: e mü.sama ıa ne arar? muş ur, 

.man ctl ri ~Oiptyor AMrri • olduğu ve deniıden de pek ' . .,,.,..,.,,ıı dısiııe emanet edileıı bir nesle men- Nasıl !ıuııları içimi:e sokabıliri:? Vali \'C İst:ınbul Komutanı gem!ye tana gitmiştir. 
icada ~C'll v ıtle, yepyenı topla·!a _,_.b_ ı.. A d k b 

1 
d __ ......, __ 

~ikarıldlğı icm Bay Ha,·ri, büti.ln h- sı,.,,ız. maıı gev§emi.yelim, çö:uliirliz; !'.' ere u ziyaret eri ia e etmişler Z b • d 
:yuk tccru ~ girWl ,tir. A- , A . • ,_ D t l 1 1. 1 l d a 1•t Ve jaD armll tim r";;,.,.,.,n kurtarıl·~~- ... ,.~ t mızı-ı ııogumaııwısı gere... urnuyalım, diiferiz! ve or ar a se anı ,.,~mış ar ır. '11 

rika manc\Talarmda otobus!rrle --..··- 0 •-•w., ~ s 1 d t k' h 1 Her aıı iııkı!ôpçı rıılıını11 ta§ıyabil· Soğuk kanlı mantıkla, sivri zeka Bugı.ın saat 12 de Taksım iıbide-
kılcn uzun mcnzillı topların 56 bin ·ıına ocyoın a er ı ayat ey emiş- t fi ı• t • t.. meliyiz. ile, reybi ilimle, ansiklopedik malı1- ine me ·m Ç< nk koymuşlar - er ıs esı -mm mesafedeki h Oeri yıkıp yak- ı ' . H k ı k. d 

t•i;ı bu m l!VMtl:ırıfa sııb.t olmu~ - .n~ıı~ ~ı ya;;ında olan Bay Ha~ i- er an teı. le, ıer an uyanı. mo.tçıkllı idcıılisıliğe hayalperestlik, ır. 30 A"'ustos zafer bayrdıfll 
tw'. nın olumu her t~rafta ve k ndisini Her aıı miisamalıasız, lıet aıı te§- iır.ana meczupluk, mukaddes fikri ML<a!ir mıöcn ayrılan askerler, 111 

İtalyıınnı, Sicılya ~dasınd;ıki ma- jtanıyanlar arasında derin bir teessür ı·ike t"eJ/.a t~nki~e hazır. ııabite k.örü. körfüıe saplaıııp kalmak, u.bit ermin kumandasında Tophane- belli olacak 
uvand m ı Her Tıırkım bır parça Mustafa Ke- diyenlere aldanmıyalım! Boğukcstn ; lile Taksime çıkmış- 30 Ağustos Zafer ba)Tamı münıı• 

ı•evra ,ı da hava· bakım nda-ı son dC'· , ır ış ır. 1 ,_ 
M h · b · m.o.l olması gerek! C . ar, .Aumıınd•n ve maiyeti de üç oto- scbetile bu yıl IC'rfi edecek olan kB' 

rece mühim neticeler ,·erıni,t.ir. Hu- er umun cenazcsı ugun saat. 17 umhurılJe!e yalnız Cumhuriyet b 11 "b·d 
1 

. 
1 

dir fi ' ı H b ı·d b.. ·· k m1 &erlcıimi:in fütiiııe tm·emeıiyiz. ı da d -·z 0 mo ı. e a ı eye r,c mı er . ra, deniz \•e hava zabitlerinin ter Jösa b11 mane ra rnev. ·mi bil.tün ,._ '~ ev c 1 e u ·u mer si e a - •ayramın cgı , rduya yalnız ma- . . . 
dırıl-ak v H b ı· 1 - Daual.lırım.ız uğrıma yalnız '1>41.'ti- ııevra .. 1 . d d .. 1 h Buradakı merastme denız Erat Mek li t~lcri .iilli Müdafaa Vekaletince 

!•tlerin d' erınden tunııklanna ka- - ~· e ı m~zar ı na go- .• ~ g·l dıı 1 gıın erın e eyı' er zaman t b. tal ,._. d b. oo·1ük· l b h . ··ı kt' lfttzı cıe ı, C4mmı.:ı& ı:ermiye ııı- . . c ı eu=.n rn ır e a rı ·e huırlanmaktn·dı. Bu tctkikler ,·c 
dar yepyeni harp vasıtalarilc sılah ı:-1u ece ır. sonsuz ı·e eşsız bır saygı duymakta, ıik d . t• k t . t• ' 1 &,·gil. B k·ı· · 1· .. .. .::ır o!malıyıı; kewfimi::in bozıı.laca· u·~erler"ıııe lıcr ,amaıı bı'cı· ,·kaz ···c nıu. am.ız a • .ır.a . e mış ır. hazırlıklar tamamlanmış olduğun • J. nmış olduklarını g{iotermiştir , ~ · ı aşve ı ımız nonune ve • _ " • 

----·- __ _ _ <.ıl i radına hu ziyadan. clolavı de- rııı ı>elrmcch?rck tefeddiide diipnek tembıh eden blr şey ol modan da tit- _ ukgo
1
s!aakv ı;:eınısı lımanımızda beş dan kal'i teklin i alan liste illi tasdike 

•-·· - duc·ı·ıı ""n a ac tır ı·ktı'ran etmek u··ıere du··n Ankaradall ıır ""ıyctlerimizi sunarız. 1 •9 · remcsiııi bilelim! b- • 

30 A " t -·- Mcydva miirt4'dkr almıı.malıdır. ------ şehrimize gönderilmiştir. Liste ya· gus os ç· J h b. İlk iııanaıı ı:e ilk seven, her .zaman Niçin gazetelerimiz, yalnız adı ko- Halk işleri rın \'cya öbür ı;ıln tekr:ır Ankar3)°~ 
JD • apon ar ı <cıef l>U?Vkilnde kalnıalıdır. naıı l'e güne damgasını ı:uraıı bir mil- yollanacnk Ve 28 Ağuslo ta terfi e-

zafef bayramına (Birioıci sahifeden deva'1'1) Gcqeıııemcr.ıiz lazım!.. li dava ve hareket oldukça bir rejim Kolaylı ki a denlere tebligatta bulunulacaktır. P'
1 

büyük hazı rl t k içlinıaında Harbiye Nazırının 400,000 Dinlenmek henüz hakkımız değil· ı:e inkılap gazetesi manzarasını ala- suretle önümüzdeki pazar günü bir .t 
30 Agustos Zafer bayramı için bir kişiden mürekkep 30 Çin fırkasının diı. 1bilsin de başka günler avare, dağı· Görülecek dc~e terfi etmiye liyakat kesbetıtııf 

pr<'gram hıızırlanrn ktııdır. Bayram, IPtkin \'e Ticnçin istikametinde Şi- Şef, örii11mcmi:e bile hak verdi, •ıtk, ba_Şıboş kalsın! olan zabitlcrimiz, yeni vaziyetıerill' 

j 
He ·· b. le · 1 ·· b. Belediye Rdsligi halkın fen mü- d n haberdar olarak bir tatil minii gc-h r y1l oldtııu gibi, bu sene e mem-

1
:nal doğru ilerlemekte bulunduğu izin ı>erdi, dinlenmemize deiJil!. ,. g~;ı ır mese mız: ıer guıı ır dürlü •ü ile bu müdürlü " e baglı bü- b-

l~k~t n her tarafında ve ır-hrimizde bildirilmi~ olduğu sö ·lenmcktedir. cTü.rk! öviin, giit:en, ~aı~·· d<u,.,mı.z, lıep o mesclcnıız, hep o da· çireceklerdir. 
, . T k. tün ,ubelerde bizzat işlerini takip Dığer taraftan Jandarma Uıntır:' 

parlak tezahıiratla tesit ed.il<'oektir. Zınnoluncluğuna göre, Japon hü- Geı.,·ediğimiz gün çözüldük, kay- ı-amız var: opye ·uıı bir inşa için • 
1 
etm erini ~ asak etmişti. Bu suretle ce· 

O gün resmi dıtireler kapanacak ve kumeti, Şimali ç;ndcki Japon kıtaa- olduk derıektir! deyiz. Gerilikle, kötii.liLkle ve tabi- Kumandanlığı tarafından da bll • 

1 
her ime it Q,1ursa olsun her hangi t r·ı . . bed . d a ı~· 

; keri kıfalar, mektepler ve blitün ıtını takviye iç;n Kuar.touııı;: ardu - Soğuk lcanlı ı:e kupkuru maııtığın aLle her aıı saı:aşrayı.z!. Her an, miis- ne er ı erı ıca en ıan amı 
bir iş cerc.·anı tabiisinde yürütül- t ·t1 · h kk d b. ı· ı rlai1 • t kkuUerın iştlrakile muı.rzı:am bir ınu da\•et ctmiye karar \•ermi,tlr. Alla11 bclası'1ı versin! tema gürıler yaşryaıı bir mıllctiz! 'ı erı a · ın a ır ıste ıazı 

g it resmi yapılacaktır. Bize heyecanlı §uur ki:ım. Her an böyle ateşli ı-c fırtıruılı hara- ııııek ' ·cap eden neticeye bağlan- mıştır. • .• 
D 1 d ıl ak • I ,_ ._.,, ır.aktadır. Ancak halkın bu gibi iş· , Bu talimatname de evvela D.abU.: .. , 

ı.ım upınar a yap ac merası- Ş Bankasının yıl dtinUm Heyecan ı:e pıur! .. 'lnan ı•e seı~i! .• wı içı .... e olmamız gerek! lerini tedvir irin ihdas edilen bir ' 
d br' d p · H lk İ 1 B 1 • e vekili tarafından tetkik edilıtl ,, me c F ım12 en artı ,.e a v- 'I'Urkiyc ş Bank sından: • nsan, 1.:o bile.ı hayı-andır.> ıma ta ıammii! edem(ycn ciğer - mu meıat ve takip mcmllrluğu k3fi 1cnıe• ı · d A 'h s B l eli l k ı - '-e sonra Ali tasdıke iktiran ey rı a ına g~ ırrı, c (' ye ve BankaınıDn lrarulu~uıaa rasifayan cl<"Tler. furyır, yaıılıs, eksik! lıısaıı an- er .• :ö ennde kendileriııe saııator- gelm '<tır. a ·ır· 

' -. üzere buray.ı gönderilmi tir. J an ' 
hir adına daimi~-. cümenden Cc· 26 Ağ os 1937 perşembe giinü İs- <uk sevebilmekle ı·e iııana!ı"Zmclde goml<ıı- bulsunlar; fakırt giindt!lik he- E!, abı m Ehin; ·lerlni geciktir- ına terfi listesi de 30 Ağustosta nrŞ· 

malettin Fuıl ile unh·ersitelilerden tar.bul, Beyoğlu, Galata şub<'lıcrile 

1 

hayraıılıktan ayn!ır. yecan ve lıamlc yerwrimi~i ı·e saf- memck ve nıüra:caatlcrin sıra bekle- redilecektir. 
:ınurckkep bir grup· irak edet1'>ktir. fü'yazıt, Kadıköy, Üsküd r ·ansla- Dii.,yanııı en sevilecek, en sayıla-

1 

lcrırıızı .sanatoryomla§l!rmıya kalk- nıc den derl;aJ kabul edilmesini te _ 
Bunlar yarın şehıimizden llıareket r1111Jzın kapalı bulundurulaca0 s;ı- cak, en gıpta eclilecck davaları için- masınlar' /rııin eyleme\< iı;in bu tes.kilat bu ay * Üniversitelilerin 3 üncü de,·re 

cıleceklerdlr. l"··' 1 b·ıd· · · · f · ıır· yın 11 d.Ad.ll arımıza ı ın.rız. ıdeyı::, §e i emrindeyd. Behçeı Kemal Çağlar başında genişletilecektir. kamp müddeti dün akşam bitmış 



r-------------~ı · i~tt/iliğim .· .. gi~i . 

Bir istatistik yapıldı 
--------------------8 i r yllda 108 deniz 
kazası oldu 

----·--

iki bin gemiciye ceza .. 

Yazılarımız ve 
dikkat sizlik 

Misafiri, darmadağınık bir üstbaş 
ile kargılamak 'ıasıl bir münasebet
stz bir lciübalilik ise, muharririn ve 
nrn1ıarrırm yazısını neşreden gaze
te mecmua veya kitabm bir eseri, 
c,kuyııculara itina ı· bir şekilde ver
mesi af kab1tl etmiycıı bir yanlıştır. 
Maalesef. ga•etelerim z, istisnasız bu 
hataya dtışıiyo•lar ve mesela, fate, 
bu gün içinde gözüme ifüen dikkat
sızlıkler: Bir senede vapurların 3061 saat 

••t yaptıkları anlaşıldı cKurun. refıkimizden: 
~o_ Q r _ _ _ _ fı _ Bir yıl önce 199228 tonaj olan de- Başmuharrirımız Asım Us intıhap 

D enız Tıcr.ret Mudurluğü tara n . - d · l ç ı ·ı· . · · 
. · kk d b"r nız vesaitimiz 197780 tonn)3 duş - P.ıresı o n oru l vı a:ı;etını ... 

dan 936 yılı mesaısı ha ın a ı • J , 
. . . ıI t Bu istatistiğe rnüştür. Çünku 5918 tonaJ fılodan çı- Asım Usun mebus oldugımu biz 
ı~!atısbt.ık :ı;1·a!'. mdış ırhnlerimize 1427 kr.rılmıs 4470 tonaj yenıd"n fıloya lıilıyoruz. Belki bir çok kimseler de 
gore ır yı ıçın c sa ııı• • Uık' k ki 

. lm ş ve bir senede <'lınrnışlır bılıyor. ·ın, vu ~arı satırları oku-
vapur seferı yapı ı · . . . U ç .. 
• 1 3061 ... at rötar yapmışlar- Bir yıl içinde sularımızda bıze aıt yan bırısı, Asım sun, oruh vılaye-

' apur ar s... · b h · l' J • 
dır. 1618 gemiciye limanımızda 451 deniz merakibinde 108 kaza kayde- ıınce, aş mu arrır ıge ıntıA ıap edıl-

. . d ··lhakat limanlarında d"lmıştı"r mış oldugu manasını pekala çıkara • gf'mıcıyc e mu ı . . 
ceza kesilmiştir. 94035 lira 54 kuruş hasılat temin b.lır. 

278 gemi tescil edilmiş, 6 fener ya- edilmiş ve 92282 lira 39 kuruş sarfo- cTaıh kardeşimizden: 
pılrnış, 4 fenerin ziyaları ziyadeleşti- lunmuştur. A:ı;rıca kılavuzluk işle- Manevrn sahasında dolaşan ecnebi 
rilmiştir. rindcn de 117487 lira 90 kuruş elde ataşemiliterlerı arasında bir tanesi 

17 ı::amand.ıra tamir edilmiş, beş ta- edilmiştir. garip kıyafetle göze çarpıyordu: As-

ne y~iden konulmuş 346 gemi ha - Bir senede Marmara limanlarından kC.'ri alametlerini haki bir gömlek ü
\•uzdn 915 i denizde muayene edil- 105309 lira 36 kuruş, Akdeniz liman- zerine takmıştı(!). Diğerleri (!?) ka

larından 19333 lira 32 kuruş ve Ka- lın bir ceket içinde terlerken o tek 
miş, 29903 evrak gelmiş, 12331 evrak 1 başına püfür püfür ortalıkta gezi-
müdüriyetten başka yerlere gönde • radeniz liıpanlarından 20368 lira 0 - yordu. 

1 
·1mış· 21330 mürur' e tezk s· e r:nak üzere 145009 lira 73 kuruş rü-rı • ıy ·eer ı v Hakikat garip kıy af et. Askeri ald-

22314 tahsil tezkeresi kesilmiştir. sum toplanmıştır. metleri -acaba bıınlar nasıl şcyler-

Tayfa 
Defteri 
Tutulacak 

1 Halk gecesi 
1 Ucuz 
Olacak 

Yeni defterlerde neler Yarın ak,am stadyomda 

1 or? yapıhyor 

İ t b l 
~azı ıdy 1· tanbul ile İstanbul festivalinin son haftası, 

san u lımanın a ve s . 
m .. lh k . 

1 
nda seyrü- zcngın eğlencelerle dolu olcmık geç-

u a at lıman an arası . · · b k 
.. ef d . A to'"rlü ve vel- mckted1r. Program mucıbınce u a -
"' er e en bılumum mo J - .. •• p d 
.1 ı· t kı sefain gibi şam Kadıkoyundc Surcyya aşa a 
ıcen ı merak.ip te, ıp . · k T k 
b d b. t yfa defteri tuta- Balkan festıvalı oynanaca , a - -un an sonra ırer a . .. . 

kl d ~ımde Camlıkoşkte Naşıt tarafından 

caB:r d:ftcrlerdc, bu gibi mera - (Kudret Helvası) temsil edilecck~ir. 
k. t 1 1 rın hüviyetleri, adres. Yarın gece saat 21.30 da Taksım 
·ıp e ça ışan a . . . 
ı . . ·ıı · ,,e işlerinin ne olduğu stadyomunda Balkan festıvnlmın 
erı, sıcı erı . . 

birer birer ve gayet açık olarak ya- halk ge~esıdır. 
z lacaktır. Stadyomda çok ucuz fiatla halkı:ı 

Vazifesini terkcden veya yeniden Balkan v~ Türk ekiplerınin mılli o
ıılınan kimseler derhal ayni şekilde yunları gösterilecek \ e s:ırkıları söy-
dcftere geçirileceklerdir. lencccktir. 

haki bir gömlek tizerine takmış, di
ğerleri, yani diğer alametleri kalın 
bir ceket içinde terlerken, o -acaba 
kim?- tek başına 

Bu satırlart yazan kalem üstadı, 
heı 1ıalde bi~ üslUp manevrası yapı
yor. 

.cumhuriyet. refilcımizden: 

Dunynnın, beşte üçü su dolu, u
nutkan kafnsında yeniden kopacak 
bir harp ne gibi fi'li neticeler doğu
r&bilır? 

Ne olacak, azizim Dinçer, müthiş 
bır karışıklık! Ôylcsine ki, anhyabi
lene aşkolsun. 

cHabcr• refikimizden: 
Vaktilc Kadıköy ve bu civarın hal

kı bir tnrnftan arnbalarla veya yaya 
olarak Fenerbahçeye taşınırken di
ğer taraftan maşlahlı, çarşafh ka -
dınl r, Kurbağalıdercde, peçe diye 
yüzlerine Çkttükleri incccık tülün a
Çlk bıraktığı gözlerile bindikleri san

~~~:.<:><:>-<~~..<:::::ı-~::><::~.<::><~~~<=>"~:::.<::::.<:>~::::::,..<::><:::..<:::::ı-<:::> d ... ldan ... 

Çiçek 
edildiği anlaşıldı 

.. Of! .. Bir nefes alalım 1ıele ve bu 
"zlerıle sandala binen cambaz ka

dmlar karşısında hürmetle başımızı 
eğelim. Hey bre AJıf eş ve koca ... Ka-
1·a Davut neredesiniz? .. 
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HAYRET DEGiL Mi? 
[

Halk Fllozofu-ı 
d fyor k i: 

Hala Osmanlı devleti 
zannediyorlar 

---------------------~ Hayat pahahhğına 

olduğunu 
Bir İspanyol konsolosu 

bir misal 
İstanbulda hayatın pahalı olduğun· 

dan bahsetmek adet hukmüne girdi. 
Fakat, ne yapalım ki, hakikat bu mer

'i"".•• k • kezdedir. Başka memleketlerden ge
.l Ur zye len yabancılar, Anadoludan gelen 

yurttaşlar, buradaki pahalılığı gbrün-

içi n pasaport Veriyor re, hayret.içinde kalıyorlar. Ve bu 
hal, güzel Istanbul için fenn bir şbh-

A ldığımız mahimnta göre, CenubiAmerikada Brezilyanın Saınt-PauI ret vesilesi olmuştur: İstanbul paha
şehrindeki İspanyol konsolosluğu tarafından (Osmanlı menafiini hiına- lıdır. Burada bir müddet kalıp giden 

yEye memur!) sıfatile oralarda bulunan vatandaşlarımıza ve bu meyan yabancılar ve yurttaşlar, kendi mem
da fırari Eı·meni 'e Araplara p.ısapo rt verildiği tcsbit edilmiştir. l<'ketlerine, şehirlerine gıdince, İs -

Hatta bu pasaport ar sayesinde Türkiye hudutlarına serbestçe gire- tanbul için ilk söyledıkleri söz ise bu
bileccklerini ümit edenlerden Mani salı Veli oğlu Seyfi adlı bir şahıs da rasınm pahalı oluşudur. 
bir müddet evvel Amerikadan Avrupaya geçmiş ve oradan Yakın Şark Bu şehirde he rşey pahalıdır. Ev, 
sefuini yapan bir vapurla da İzmire gelmiştir. giyim, yemek, gezmek, eğl€nmek.. 

Zabıtaca Seyfinin pasaportunun tetkiki neticesinde milli bir pasa- her şey .. Biz(' öyle geliyor ki, pahalı 
port olmayıp, yabancı makamdan verildiği anlaşılmış ve keyfiyet telgraf- ohm bir çok şeyleri ucuzlatmak pek 
la Dahiliye Vckiıletınc bildirilmiştir. de zor bir iş değildir. Geçenlerde ga-

Dahıliye Vekaleti, bu hususta btün vilayetlere bir emir vermiştir. zctede bir haber gözümüze iliştı. Ak
Eu emir; Türk veya Osmanlı sıfatile İspanyol veya diğer bir yabancı hisardan bildirildiğine göre, İstan -
memleket konsolosluklarındnn yabancı pasaportu alarak gelen kimselerin bul tüccarları, çekırdeksiz üzümün 
pasaportsuz addile haklarında takib.ıt yapılması ve bunlardan Türk va - kilosunu oradan 5 kuruşa alıyorlar
tandası oldukları nlaşıl mıvanların derhal hudut haricine ihraç cclılerek mış .. Akhisardan navlun olarak kılo 
keyfiyetten vckaletın h· berdar edilmesi bildirilmektedir. Dığer taraftan başına 60 para alınıyormuş .. Beledi
~!mdıye kadar bu şekilde pas1porth gelmiş kims ler olup olmadıgının ye v~sair resimlerle beraber, bir kilo 
iş'arı da vekaletçe vilfıyetlerden istenmiştir. üzüm İstanbulda 7,5 kuruşa mal olu-
u111111nn•11•1111111111111111•1111ınuu1111111uın11ru•u111111ıuımu111111•n11111nuınu11 u111111uuıumuuu11uır1urnıuıu11u11nnuın111 ı yormu~. linlbuki bu üzüm fstanbul-

Yol vergisi 
Vermigecek 
Vatandaşlar 
Bunlar1 şehir meclisl 

t esb it edecek 
Şehrin bütün semtlerinde oturan 

ve bu sene yol vergisinden istisna e
dılmesi lfızım gelen mal.Uliyet sahibi 
fakirlerle, hayatta beş cvl5dı olan
lar, tahsilde ve silah altında bulu -
r:ınnlara ait cetveller, Belediye şu • 
belerince ikmal edilmiştir. 

Ancak son zamana kadar, bu ka
bil vatandaşlar hakkındaki istisnai
yet kararları kaza idare heyetlerin
ce verilmekte idi. 

Dahiliye Vekaletinden Belediyeye 
gönderilen yeni bir emirle( yol ver
gisinden muaf tutulması icap eden
ler hakkındaki evrakın badema Şe
hir Mcclisınce ve Şehir Meclisi top
lu bulunmadığı z.'.lmanlarda Belediye 
Daimi Encümenince tetkik edilerek 
ona göre istisnaiyet kararının veril -
mcsi bildirılmiştir. 

Bu emir üzerıne alakadar şubeler 
ıhnzırladıkları cetvelleri Daimi Encü-

1 

mene gôndercrek her şahıs hakkında 
avı ı ayrı karar verilmesine girişil -
miştir. 

E l k 1 • da 20 kuruşa satılıyormuş .. 
V enece terzn Aradaki fnıkı görüyorsunuz. Bu 

116. • neden böyledir? Hiç şüphe yok ki, bu 
lVl UQgeneSl bir ihtikar hiıdisesidir. Ynhut da, ida-

resizlik, t.cşkilfıtsızlık, kontrolsüzlük 
Nasıl yapılacak neticesi bir haldir. Belki de, bir kilo 

üzüm İstanbulda o kadar fazla muta-

Bu iş için kolayhk Uizım 
Son zamanlarda evlenme muaye

nesi için hükumet tabiplerine müra 

caat eden namzetlerden nüfusları 

başka yerde bulunanların munyenc
l~rinin, nüfusta kayıtlı oldukları 

Hükumet tabipleri tarafından yapıl 
ması lazım geldiği iddiasile yapıl -

madığı ve bazı yerlerde de namzet
l~rin sari bir hastalıkla malUl olup 
olmadıkları hakkında nüfusa yazılı 

oldukları mahal Hükumet Tababet
Jeri ile muhnbere için posta parası 
istendiği görülmüştür. 

Bu münasebetle Sıhhiye Vektıleti 
alfıkadarlara yeni bir emir vermiş • 
tir. 

Bu <:mrc göre, evlenecek namzet
ler, bulumiukl rı mahalde hüviyet-

l~rile birlikte beş ve daha fazla se· 

n<!denberi ikamet ettiklerini resmi 

kayıtlnrb ispat ettikleri takdirde bu 

gibi namzetlerin cvlcnmC' muıvt-ne
lc:ri h<'men müracnat ettikleri Hü-

küm0t tababetince yapılarak rapor
lrrı derhal verilecektir. 

,·assıt elinden dolnşıyor, müşteriye 
geliyor ki, üzümü ancak 20 kuruşa 
yemek kabil oluyor. 

Sebebi her ne olursa olsun, yerin
de 5 kuruşa olan bir mal, başka bir 
şehirde 20 kuruşa satılmamalıdır. Şu 
veya bu sebeple bu fiat artıyorsa, bu 
sebepler, hiç bir zamnn, makul esba
bı mucibe, iktısadi zaruretler halinde 
mütalea olunamaz. Hakikat şudur ki: 
Bu 20 kurus pahalıdır. 

Biz burada bir misal zikrettik .. Pa
halı olan her şeyin böyle bir takım 
ınacerası vardır ve bu macerayı kısa 
kesmek mümkündür. İstanbul, bol 
lrnzançlı vatandaşların sakin olduğu 
bir şehir değildir. Ekserimiz muay
yen ve mahdut bir para ile geçinmi
yc çalışıyon:z. Hepimiz müstehlık 
vusfını taşıyoruz. Muhakkak ki, sı
kıntı içindeyiz. Ucuzluk temin olu -
nunca, vatandaşın iştira ve müba
ya kabiliyeti artar, iş ve alış veriş 

sahası genişler, dolayısile, bir çok 
vatandaşlar daha çok kazanır ve dev
let de daha çok vergi tahakkuk t-tti-
rcbilir. Halk Filozofu 

U .J . b kl •t l .son Posta >refikimizden: 
I ıem ue, e enl en aŞI Qr t uf mU- Ertesi gün bermutad vola çıktık. aşka dille 

d l t t (Güzel) annt-m, t yz m, bm b rmu- .~ / k 
Bu.nlar hakkında ayrıca nüfus kay

dı bulunan Hükumet Tabiplikleri 

ile evlenmeye mfıni hastalıklardan 
birine musap olup olmadıkları hak
kında muhabereye girişilmesine lü
zum yoktur. 

Mürett!pler cemi· 
yetinin tenezzühü 

yor, Ve ev e e zarara g iriyor jtad (Yine mi?) otomobılde iken, b~ş IJQf lCl l 

Çıçek hastalığına karşı uzun yıllaıdnnberi mcmlckctimızde ncılan mü- "İ.İvr>ri öndC' pıd· ordu C ddcnin bir V k k 
cadele ve aşıdan çok faydalı neticeler nlınmı tır. Bir ay içinde bü- köşesinde duran otomobilın Mazlum I apma ' yasa 

--------------~ 

tün Türkiyede yalnız (2) kişi çiçek hastalığına yakalanmıştır. 011ündcn fo.;Ç rkcn nıotiı :.ı homur - Türkçeden başka chlle bagı.rarak 
Diğer taraftan bir çok vilayetlerce Sıhhiye Vckuletındt-n her ay !az- dandı. sMış yapmnk yasaktır. Bu şckl, Asliye Beşinci Hukuk Mahkeme-

la mıkiarda çiçek aşısı istendiği de görülmüştür. Vekiılct bir tamim yap- Ne tu1ıaf ş Y· Ma lum bir insan ol- muhalif hareket edenler ynkilunarak tinden: 

mıştır. Bu tamı.mde·. cVckfıletimizden çı'çek aşısı istiyen bazı vila."etlerin sa gerek' ı·e her halde -atlılardan cezaya çarpılmaktadır. Dünkü .,avı- Ay t d' . . 
·• degıl- beş suvaridcn biri y ks - , J us os nyının ye ıncı cumartcsı 

kendi mıntakalarındnki bütün insanları bir kaç defa aşılıyacak miktar- lum otomobıle ait bir ~fa~ ::ı;1'';;~ mı~da bır çocuğun, :ürkçe söyleme- gc>Cesi yelkenli Tayyare gemisiyle 
daki aşıyı bir defoda talep ettikleri öğrenilmiş ve bu suretle isteklerin cıtomobli yürüyor mu duruyor mu? ldığındcn yakahındıgını yazmı~tık. Bi in namındaki geminin müsademe-

' · Y ptı ımız tnhkikatn gôr l · t' · d T lıiç bir hesaba dayanmadığı, gelişigüzel yapıldığı görülmüştür. Kal1ctt da sonra mı durdu. Yoksa . k <', >u ço - sı ne ıcC'sın c ııyyarc $ misinin bat-
ı , . 1 d ? cu 18 yaşlıırında Nıkogos oğlu Vnr- n::asiylc mutasarrıf ve kaptanı bu-

Bu nşı ar, muayyen olan müddeti içinde kullanılmıyarak eskimekte inç mı kal (ma ı. , ket isminde bıridir. Zabıta, bu "ocuk 
.. lunan Tnhsin tarafından mahkeme -ve bu yiızden gönderilen aşıların pek mühim bir kısmı sarfodilmiyerek Bu dikkatsizlikler yalnız bu kadar h kkında tahkikatını ikmal "dcr"k b 

" ~ , mız0 i.ılmyrnc:ı bu husustakı deniz 
imha olunmaktadır. Fazla aşı getirten vil5uetler venisini istemekten çe- o1sa itti. Her gfrrı, her gazetede, böyle işi m3hkcmC'ye vermi~tir. 

J J _ 11 • raporunun tasdıki takp edilmiş ol-
kindiklerinden, bu yüzden kalmış ve miatları geçmiş malnrın sarf edil • nicelerine tesadüf cd'yon m Oku - Bu çocuk Ermeni lisan ile bağıra- rnakla m zkiır gi.. mi ıl<:> alakndar olnn-
mesi için tatbikat yapıldığı ve bittahi geç tatbik edilen bu bozuk aşıla- r.ıuyor, diye 1 alktan şikayet etmesini tak Mahmutpas da makara ve ku - Inrın deniz ticaret kanununun 1063 
rın tutmadığı nnlnşı1makb:ıdır. biliyoruz. Fakat do ru dürüst ne ya- maş satmakta iken, o civarda devri- ve 10G5 ve müteakip mnddclcrine 

Bu vaziyet, bir çok para ve emek sarfile meydnna gelen çiçek aşıları- zıyoruz? Bunu soran, arayan var mı? : t-- olarak dolaşnn zabıta memurları- tevfikan 27/8/1937 tarıhine müs!ldif 
ııın lüzumsuz yere israfına ve çiçek mücadelesinde en mühim \'e mües- Biraz ~'kkatli olalım. Sonra şika· jnın nazarıdikkntini ce~betrr.iş ve ço- cuma günü saat 14 te asliye Beşinci 
tir bir korunma vasıtası olan nşıdan beklenilen istifadenin Iayıkile te - yet edeltm. cuk kar kola davet edılerck, hakkın- Hukuk Mahkemesinde hazır bulun-
rnin edilememesine sebep olmaktadır.> ı Fikr et Adil rla kanuni muamt-le yapılmıstır. lnıaları ilan olunur. (34568) 

Edebi roman: 154 Parasız mı bıraktım?. 

en de seveceksin! 
Diye bir sürü izahat veriyor, çır

pınıyor, anlatıyor ve .. anlatıyordu. 

- Bunların hepsi ayrı ayrı bir ko

canın iyi taraflarıdır. Fakat, kül ha

linde hiç birisi yine bir kadını doyu

ran tek vasıta değildir. Kadın aşk 

ister. Bir koca için karısının gönlü

nü doldurmak ilk şarttır. Bunu yapa

mıyan koca hiç bir şey yapamamış 

demektir. 

dam. Buna ra ~men ben ona karşı 

haysiyctimden ve sana ait haysiyet 

ve şeref ten zerre kadar fC'd karlık 

etmedim. O ne kadar üzerime düstü 

i"'e, ben o kadar ondan kaçtım ve .. 

ona daima hastalık snydınım yolun

dan dönmesi için tavsiyelerd..! bulun

dum. 

bÜrdü. Sonunda en içlen gelen bir 
coşkunluk ve samimilikle ye.rimden 

1 
k· Iklım, o an için artık hiç bir ınah
rc ı.; et Vt! sır ifadesi kalmıyan do-

Dedim ve.. kelimeyi tekrarladım: 

- Butün manasile hayvansın! .. 
Bekliyordum ki, derhal üzerime 

1faüsün, saçlarımdan kavrasın, bir 

hamlede beni yere yıksın, topukları

nın altında çiğnesin, çiğnesin ..• Ya

hut•da o anda eline ne geçerse kal

dırsın, başıma atsın!. Halbuki o, bu

rnı yapmadı. Taınamile beklediğimin 

tersini yaptı ve hayret veren bir so

ğuk kanlılıkla: 

- Neden?. 
Diye sordu. Anlattım: 

Etem izzet Benle~ 

Ve .. daha içli, daha ıstıraplı bir i

~ade ile adeta coşkun devam ettim: 

- Evlendiğimiz günden bugüne 
kndar bir saniye beni okşamasını bil-

medin. Kalbim bomboş kaldı. Sevgi 

nedir bilmedin ve bildirmedin. Hiz

ftıete gelir gibi eve geldin, gittin 

ve .. bana adeta bir daire arkadaşın
mışım gibi mmımele yaptın. Bir ka-

dın kocasının belki arkadaşıdır. Fa
kat, arkadaşlık yalnız bir vasıf ve 
hır taraftır. 

Salih sözümü kesti; kendisini mü-

Salih, uyuması için kendisıne ma-

la hın b ıl13 gittim. Dolabın dö~e -
mc i nr ından kara kaplı defterimi 
ç kaıdım. 

O kendisini tamamilc heyecan ve 
merakın enginli ine kaptırmış med

h uş bir bcdb.,ht gibi ne yaptığımı, 

sal söylenen bir çocuguıı dinleyişin- ııe .;apacagımı, nt- söyleyeceğimi bek
deki dalgın heyecanla beni dinliyor- liyor \"C •• takip ediyordu. 

Salih yine sözümü kesti, yine: du. Ve .. ben ona Lütün hadiseyi ba

- Demek bunun için bana hiya- şından sonuna kadar uzun uzun an
net ettin? .. 

iattım. Hiç rözümü kesmedi; yüzün
Dedi. Bu cümlesini ve sorusunu 

de: ce~itli mimiklt-r yaratarak hep 
yaparken sesi titriyordu. 

Deft ri, i~'ndeki mektupları ona 
verdim: • 

- İşte, benim bütün içyüzüm bu
nun içincle yazılı. Bunları okumanı, 

üzerinde düşünmeni, ondan sonra 

hükmünü vermeni istiyorum. Ay • 

rılmamız üzerinde zerre kadar te -

reddüde düşme. Bunu okuman ve 

Mürettipler Cemiyeti bir tmt-zzüh 
tertip etmlstir. 
Tenezzüh günü 28 nğustos 937 cumar
tesi günü saat dörttedir. Şirketi Hay
riyenin 68 numaralı vapuru Köp • 
rüde muayyen me\•kiinde davetlile-
ri alarak Adalnra müteveccihen 
hareket edecek ve oradan Kavaklara 
hdar uzayacak olan bu gezintinin 
fevkatfıde olması için her türlU. ter
tibat alınmıştır. ,_ _______________ -\ 

Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

ece yarısı 
akil vasıtaları 
BC'şikta§ta, Validcçeşmesinde o

turan bir okuyucumuz yazıyor: 
cGcçcn cumartesi akşamı, gece 

saat birde Taksim bahçesinden 
çıktım. O gece, orada Balkan Fes
tivali eğlenceleri vardı. Taksim 
bahçc>sinin önii.ndeki tramvay ıiu-
rak yerinde tramvay bekledim. 
Benimle beraber yüzlerce ki§i 
tramvay bekliyordu. Bir teme 
Kurtuluş arabası geçti. Ondan 

sonra, tek bir araba gcçmcdL Müba
ldgasız tam yarım. saat bekledik 
Herkes, yavaş yavaş, başının çare
sine baktı. Kimi bir otomobile at
ladı, kimi otobüse, kimi de yaya 
yürüdü. 

Saat bir. büyük bir şehir içi" 
çok geç midir? .. Saat birde tram
vaylar neden seyrüseferi tatil e· 
diyorlar?. Bahusus ki, 1stanbul, 
şimdi eğlence mevsimindedir. Fea
tival yapılıyor, ve saire .. Buralar
dan çıkan 1ıalk, hangi vasıta ile 
evine gidecek?. Bilhassa festival 
için, böyle müsamereler olduğu ge
celer, halkın istirahati 1·cı1ıati için, 

- Eğer birazcık kadın kalbi deni· 

l<'n şeyin ne olduğunu ayırd edebilir 

kabiliyette olsaydın bugün bu va -

ziyet karşısında kalmazdın. Karşılaş· 

tığın halin bütün mes'uliyeti sadece 

~·e: sadecc sana aittir. 

dafaaya geçmişti : 

- Seni aç mı bıraktım?. 

Susuz mu kaldın?. 

Elbise mi yapmadım?. 

Hizmetçi mi tutmadım?. 

Aşçın mı yoktu?. 

- Hayır hiyanet etmedim. Buna 

itimad etmeni tekrar ve tekrar isti· 

yoı um. Yalnız elimizdeki şu mektup 

bile bunun en kat'i \"esikalarından 
birisi.. 

beni dinledi. Bu dinleyişte ye'sin, e
lemin, hüznün ve ıstırabın bütün çer

c;eveleri vardı. Bazan en müthiş bir 

Y.edcr uçurumunun içine yuvarlan

mış gibi yüzünde takalluslar beliri

vordu. Bazan ıstırabın en avunul -

maz çilesini geçiriyor gibi geniş geniş 
n(; fesler alıyordu. 

beni dinlemen ayrılma kararımız ü- hususi ve fa"'la miktarda arabalar 

Diyerek sözüme ekledim : 

- Halil Necip, beni çok seven, be

nim için çıldıran, hay.ıtını tehlıkeye 

koyan ve apaçık ölüme atan bir a - Bilmiyorum, anlatışım ne kadar 

zerinde asla tesir yapmıyacaktır. bile tahrik etmek lazım değil mi-
ve ' clir~. Gece yarısı saat bir, eğlen

ceden dönen insanlar için tam varnutlaka biribirimize inanıırak ve 
kittir. Binaenaleyh, bu saatte tram f'.ebeplere kanarak ayrılalım. 
vay bulunmalıdır.:. 

(Devamı var) 

Ynlnız istiyorum ki, her halde 



Bir hapisfiane 
Kaçağının Musolini, Korsika 

daha ilersini de 
ve Tunustan 

•• •• gozune alıyor 
• Oynadığı oyun ve Köprüdeki sarı 

Ona oynanan çivil~!a~!!.'?!!~!!. 
Musolini askerle r arasında 

Akdeniz, 
Akdenizlilerindir 

Bir Fransız muharririnin feryadı 
cak Akdeniz işleri İtalya lehine hal
ledilip İtalyan tamamen serbest kal
dıktan sonra, İtalya nazarında ehem
miyet kesbedecektir. Çok muhte • 
meldir ki, o zaman bir cephe deği • 
şikliği olsun ve bunun neticesi ola
rak İtalya ile komşuları arasındaki 
münasebatta bir değişiklik görül • 

Oyun .. 
A merikada bir hapishane firarisi 

sinema filmlerine yakışan bir 
macera oynamıştır. Ne yazık ki, bu 
maceranın kadın kahramanı yoktu. 
Bu macera Birleşik Amerikanın Tek: 
sas eyaletinde Resenburg şehrinde 

oynanmıştır. Bu şehir tayyare mey
d•nına günün birinde 19 yaşında, gü
ler yüzlü, sportmen bir genç gele • 
rek bir tayyareye binmiştir. Fakat 
bu sırada bir herif peyda olmuş, ka
zağının altından koskoca bir rovel
ver çıkardıktan sonra tayyarenin ya
r.ına gelmiş ve pilota: 

- Ben hapishane kaçağıyım. Beni 
. . . . hemen Meksikaya götür!. demiştir. 

cFransa, Cıhan Harbı sayesınde Şı- Genç pilot hayatının tehlikede ol-
sün.> 

mali Afrika ile olan rabıtasının e- duğunu görünce bu adama sözünü 
hemmiyetini idrak edebilmiştir. Fran- bir defa daha tekrar ettirmiye lü • 
sanın Akdenizdeki münakalatı Bale- zum görmeden tayyareye kabul et
ar adalarına istinad etmek suretile miş ve hemen havalanmıştır. 
her zaman kesilebilir. Bu sebeple Sergüzeştin birinci sahnesi bu ... 
'Akdeniz ihtilaflarında İspan • İkinci sahnesi de havada oynan -
yanın hattı hareketi, nihai bir ehem- mıştır. Pilot, bir taraftan uçuyor, di

M. Musolinı son manevralarda bir cenup şehrinde 
vapur şeklindeki balkondan halkı sel amııyor 

miyeti haiz olabilir.> 
cBöylece Akdeniz, garp havzasın -

da İngiltere Şimali Afrika müstem
leke meselelerinin hallini daima açrk 
bırakmak surctile, İtalya ve İspan
yeıyı, Fransaya karşı kullanmıştır. 

İngilterenin bu siyaseti 1887 de İspan
ya-İtalya-Avusturya arasında mev -
cu l ittifakı müsellesin gizli müza • 
heretile başlamış ve İtalya ile İspan
y2. arasında 1926 da aktedilen gizli 
muahede ile nihayetlenmiştir. Bu mu
ahede İtalyanlara Balear adalarını 
işgal için bazı haklar vermekte idi.> 

B ir Fransız muharriri İtalyanın loundan anlaşılır. Bununla bu adanın Fakat İspanya son inkıliıptan sonra 
Akdenizdeki faaliyetinden ve İtalya aksamından olduğu ispat edi- Fransaya temayül göstermekte idi. 
Alman - İtalyan teşriki mesa- iiyor. Halbuki o zaman İtalya ile birlikte 

isinden bahsederken diyor ki: Kitabın 95 inci sahifesinde şu fık- İngiliz müddeiyatına müzaheret et-
Bizim sözde milliyet se,·erlerirniz, raları okuyoruz: mişti. • 

günden güne kör, fakat istiyerek kör cNis ve Lavua, İtalyanın hiç bir' .Eğer İspanya, inkılaptan evvel ol-
oluyorlar. Hitleri çok methetmek - zaman feragat etmediği yerlerdir. duğu gibi, İngiltercnin müttefiki ol
ter. hicap duydukları zaman Musoli- ELzı ahvalde Fransa buralarda bazı saydı, bugün İngiliz seddini kuvvet. 
niyi sena ediyorlar. Fakat bereket kuvvetli siyasi tazyiklere maruz ka- le~tirmek için yardım ederdi. Bu teş
\Crsin, İtalyanın fena bir muamelesi labilir. Filhakika bu havali halkı riki mesai 1926 de İtalya - İspanya 

r 

T a yyareci hazırlanırken 

&rasıra işin içine karışıyor da gizli Fransızdır. Bununla beraber Nist~ arasında yapılan gizli muahedede pek ğer taraftan düşünüyor .. Acaba ne 
maksatları meydana vuruyor. Yani kuvvetli bir İtalyan nüfuzu görül - bariz bir surette ifade edilmiştir. Bu yapmalı, bu haydudu nasıl baştan 
f~şist emper ·a!izminin Fransadan, mektcdir. İtalyada bu arazinin mül - muahededen maksat Fransa ile Ce- atmalı? Bir aralık hayduda döne -
halk cephesinden fret etmekte ol- . kiyeti etrafında bir değişiklik yapı- zayir arasındaki münakale yollarını rek diyor ki: 
duğunu itiraf etli\·or. ftalyan cmper- Jamıyacağı malı'.ım olduğundan bu hem yandan ve hem her iki taraf • - Düşünmemişim .. Hududa var • 
yalizmi ispanyada bolşevik aleyh - mesele gayet gizli tutulmaktadır.• tan birden tehdit etmekti. mak için lüzumu kadar benzinim 
tarlığı mevzubahs olmadığını itiraf 97 nci sahifede deniliyor ki; KUVVETLİ İSPANYA · yok .. 
etmcl.le beraber harp hazırlıkları, , Faşizm ecnebi memleketlerde bu- Netice· Hapishane kaçağı bu söze inanmış 
sevkulceyş mevzilerinin zaptı ile İn- lunan İtalyanları nezaret altında bu- Muayyen bır ülkü takip eden ve ve ağız dolusu küfürler savurduktan 
{!iliz siyasetinin riyakar bir siyaset jundurmakta ve onları ana vatana burjuva demokrasisinin zaafından sonra: 
.,Jduğunu ve çünkü bu siyasetin İn- bağlamaktadır. Bu sebeple günün bi- istifade eden ve kendi menafiine uyan - Öyle ise beni hali bir yere in
gViz ınılletinin mcnafiine değil, fa- rinde Fransız toprağında bir İtalyan bir siyaset takip etmek istiyen İta!- dir!. 
kat maliyecilerin menafiine hizmet ırredentizmi vücut bulması pek muh- ya, Frankonun elinde kuvvetli bir Pilot bunu kabul etmtı ve bir müd-
fltiğini •tiraf etnıektedir. temeldir. Unutmamalıdır ki, Pro _ İspanya yaratmaktadır. Franko da 

İşte ahiren fransızcaya tercüme e- vans bir zamanlar bir İtalyan vila- kendisine yardım eden kimsenin yar
dilmiş olan Akdeniz unvanlı alman- yeti idi ve Ron vadisi de Akdeniz dınıını bittabi reddetmiyecektir. • 
co bir kitaptan aldığımız bazı parça- medeniyetinin daima ithal yollarını cİtaly:fya karşı açılacak bir harp, 
l~r ... Bu eserlerin muharrirleri Hum- te<kil etmişti.. , her kalbde bir mücadele uyandıra • 
mel ve Siervert'tir ki, bu adamlar si- M~hacirleri İtalyan evlı>rine cez- caktır Bunun sonu ve haricl teza -
yasi coğrafya mütehassısıdırlar. hcderlcr. Konsoloslar, beyaz göm _ hürünün ne olacağını şimdiden kes-

Bu eserin 94 üncü sahifesinde di- . !ekliler, bunl:l4'ı daima nezaret altın- tirmek kabil değildir. 
yor ki; . 

1 
ör. bulundururlar ve takip ed~rler. Dahilde faşizme karşı ciddi bir mü-

,Korsika ile Toskany.:ı sahili ara - Ve bu işi ekseriyetle bazı Fransız me- cadcleye girişmek, İspanyol Cum -
sındaki mesafe 84 kil9metre •·e Ce- murlarının yardımile yap;:rlar huriyetine karşı Fransanın takip et
r< ve arasındaki mesafe uc 150 ve Ro- Eserin 109 uncu sahıfesinde div1Jr rnEkfe olduğu manasız siyaseti tek
ma arasındaki mesafe de 200 kilo - kı: raı gözden geçirmek, esir gibi İngil
mUredir. Mesafe daraltılınca Korsi- .İtalyan kolonileri her tarafa giri- t~reye tabi olmamak, harbe karşı tc
ka hava hücumları için mükemmel yor. İtalya Tunus üzerindeki iddia _ sirli bir şekilde mücadele etmek 
bir üssülhareke teşkil eder. Bu se- Jarını haklı göstermek için, bu kola- d<:mektir. Çünkü bu sayede Alman -
beple İtalya Korsika adasını kendi !'ilerden istifade edecektir. •a ve İtalyanın Fransa dahilinde, Ak· 
mevcudiyeti için de,·amlı bir tehdit TUNUSTAN VAZGEÇEMEZ denizde ve İspanyada müsait mev -
tclfıkki etmektedir. Korsika ahalisi Siyasi ve coğrafi vaziyet İtalyanın z:ler elde etmelerine mani olmuş o-
d.! ve ırk itibarile İtalyanlara pek Tunustan hiç bir zaman feragat et- !uruz.> 
yakındır. Bu nokta İtalyanların bu memesini amirdir. Musolini tarafın- ============-
ada üzerindeki iddialarını izah et - dan sabık Başvekil Laval'e Tunus 1 
mektedir. İtalyanları hakkında yapılan feda -

Bu adanın fevkaliıde olan sevkul- karlık, muvakkat mahiyette bir ta-
ceyş kıymeti yanında, ekonomik kıy- biye hareketinden başka bir şey de- , 
m€ti pek ehemmiyetsiz kalır.• ğildir.> 

İşte İtalyada Korsikalı kültür grup- Fakat Musolini Nis, Lavua, Kor -
krının niçin teşkil edilmiş olduğu s;ka ve Tunustan daha ilerisini görü-
.. ................. ..................... ................ yor. O., bütün Akdcnize h8.kim olmak 

Tayy are oır Amerika 
şehri üstünde 

' 

D
ün matbaaya geldim. Kapıdan pat pat kafaları şişiren motosiklet 
içeri girer girmez elime bir merakıdır. 

mektup tutuşturdular. Benim Yollar kötü .. dar .. bir de bunlar .. 
dı< garip bir merakım varıjır. Gelen haddin varsa lstanbulun sokakların· 
mektubun kimden olduğunu hemen da gez .. kafa şİ§mesi bertaraf .. kor
Öğrenmek isterim. Bunun için zarfın ;1daıı karşıya geçemezsiniz. Birkaç 
.ırkasını çevirip bakarım. yıl evvel çok acele bir işim vardı. E· 

Bu mektubu ayni şekilde kontrol minönünde karşıdan karşıya geçe
tttim. Bir şey yok. Pulun üstündeki cektim. Az kalsın hayatımı !sıanbu· 
damgaya baktım: İstanbul.. lun en emin yerinde kaybedecektim. 

Allah, Allah ... İstanbuldan mektu- Sağdan soldan gelen otomobilleı" 

bu verecek arkadaş matbaaya kadar beni çiğneyecekler, e:eceklerdi.. o 
neye gelmedi.. diye düşüne düşüne günden sonra artık benöm içi'l s"q· 
zarfı yırttım. dan sola geçmek bir derttir. 

Kaba .. haatal zarfın içinde pembe Köpriiye çıkarım. Karşı tarafa geç-
renkli, ve pembe kordelalı bir zarf mem. Biitün ihtiyaçlannıı bu tnraf
çıktı. tan tedarik ederim. Alış ,;erişimi hep 

Ha gayret.. diyordum .. galiba elli- bu taraftan yaparım. Amma kar§ı ta-
sinden sonra sevda mektubu... raftaki manav istediği kadar (Üzüm 
Merakım artmıya başladı. Bir kö- 15 kuruşa) ) diye bağırsın .. 25 i ve

şede Reşat Feyzi ceketini çıkarmış rir. bu taraftan alırım. Bu suretle öl
mintanın da yakasını açmış, soluy1 meden .. çiğnenmeden ve ismim grı -
soluya çalışıyor .. öteki köşede Münir zetelerin havadis sütunıında (Bir ka
kara gözlüğünü takmış .. benim gibi :ı:a kurbanı) serlevhası altına girme
Üc ayda bir defa kestiremediği saçını deıı bugi1ne yetiştim. 
k~şıyıp duruyor.. Ve nihayet.. gazetelerde scırı çivi-

Ressam yakama yapışlll'IŞ : !eri okuyunca sevincimden ne yapa· 
- Hikayenin resmi ne olacak? di- cağımı şaşırdım. Fıkaraya para mı 

ye soruyordu. vermedim, bir horoz keserek adak 
Galiba bir taraftan da elimdeki m• eda etmedim. Arkadaşlardan bir 

zarfa dikkat etmiş olacak ki : çoklarına sigara, kahve mi ikram et-
- Vaaaay .. dedi.. bir hatun kişl - medim .. 

den ha... - Brvo, sarı çiı;ileri. icat edene .. 
' Ressamın sesi biraz fazlaca çıkar. diyenin neredeyse boynuna sarılıp 

odadakilerin hepsi birden başını kal- öpeceğim .. 
dırdı. Şimdi gelelim asıl meseleye .. çivi-
Kadın sözünü duyan Reşat, hemen !er icat edilince, ben de lıer giin fır

yanıma fırlayıp geldL Münir gözlü- sat buldukça otomobillerden, kam
ğünü çıkardı. Diğer arkadaşlar da yonlardaıı, kamyonetlerden, tram • 
!-'alemleri bıraktılar : vaylardaıı, otobüslerden, pat patlar-

- •... Vay .. bir hatundan aşk mek- dan intikam alıyortım. Na51l diye -
tubu ha... ceksiniz? İşte keşfim bu .. Köprii iis-

Nihayet merasimi mahsusa ile tüne gelip çitıi başında duruyorum. 
pembe kordelayı çözdüm, pembe zarfı Gelen geçen arkadaşa, o .. deyip ya
da kemali dikkat ve itina ile makas- pışıyorunı. Onlarla yavaş yaı•nş kar• 
la kestim. şı tarafa geçiyornm. Tabii, bizim bıt 

- Haydi.. dedim, hepiniz oturunuz geçişimiz korşısındrı vesaiti nakli • 
da okuyalım.. yenin hepsi birden duruyor. Önle -

Bu esnada kapıdan içeriye Fuat tinden geçerken : 
Kurtyer de girdi. Onun okuması kuv- - Haydi.. diyorum .. kabadayılar .. 
vetlidir. Ne kadar olsa dil hocası.. l:abadayılık sırası bize geldi. Kolla-

Hemen maroken koltuğa oturttuk. rımı sallaya sallaya karşıya geçiyo• 
Ötekiler de koltuklara gömüldüler. rum. Sonra vakit varsa, Köpri1niiıı 
Fuadın san'atkiırane kıraati baş - ortasındaki çivilerden .. boştaki çivi· 

!adı : leı den .. ,;elhasıl fırsat buldukça çi-

Sayın Bay Muharrir Zeki Cemal; 

Sayın muharrir 
Üç aydır, Son Telgraftaki hikaye

lerinizi okuyorum. Herkesin bir hi
kayesini yazıp bize de tatlı tatlı okıı
+ııyorsuntız. Acaba benim hikayemi 

1 de size anlatsam gazeteye yazar mı
sınız?. 

Benim hikc1yenı belki de sizin için 
meraklı değildir. Anıma .. okuyucu
larınız içinde benim gibi intikam al
mak isteyenler çok olduğunu zanne
diyorum. Amerikada olsaydım, bu 
buluşumun patentesini alır, i1stelik 
le milyoner olurdum. Fııkat burada 
milyonerlikten ,;azgeçtim. İnt1kam 
alsam kafi.. 

ı·ilerden geçiyor .. otomobiller, oto • 
büsler. kamyonlar, kamyonetler ve 
motosikletleıdeki şoförlerin ''P maki· 
nistleriıı kızgın yüzlerine kahkalıa

lar savurarak intikamımı alıyorum. 
Her halde benim gibi birçol: adam· 

lar da şoförlerden intikam almak i-<
ter .. onlar da benim gibi yapacak o
lursa, şu şojörlerden ve vatmanlar• 
claıı tam intikamu:ıızı almış olıırııZ· 

Sayııı Bay muharrir .. eğer bu kcı• 
lıil intikamcılar çok ise, aramızd.1 
bir cemiyet kuralım .. aramızda bir 
parola yapalım ve Köprünün üstiin-

Yaz gezintileri is~i~;~lini 1923 te irad ettiği bir nu-
tukta şu sözleri söylemişti: 

det sonra, hali bir arazide pe~ceresi2 
büyük bir binanın önünde karaya in
miştir .. Tayyare karaya iner inmez 
kasketli bir takım adamlar etrafını 
almışlar ve haydudun üzerine atıl -
mışlardır. Bu sırada genç pilot gü
ler çehresile tayyaresinden inmiştir. 
Meğerse pilot bir hapishane önünde 
k&raya inmiş imiş! .. 
""'""'""'""'""'"O>'"O>'"O>'"O>':::>":::>":::>";><;><;:,. Satır la rı okurken hayret e d cc c k

s in iz .. biraz sabırlı olunuz. 

1 

de sarı çivilerin yanına gelince paro
layı verelim. Hemen kalabalık ola
lım .. Köprünün üstünden, işimiz ol
sun olmasın geze geze geçelim. Şo
förlerin. vatmanların işlerine mıiıtİ 
olalım. Onlar şimdiye kadar bi:frıı 
işlerimize mani oluyorlardı ya .. şiııı

di sıra bizde .. intikamımızı alaltıll·· 

lngillz Ken t dük ve düşesi 
bir müddettenberı Avru· 
p ayı dolaşıyorlar. Polon
yaya kadar uzenan bu 
Cift Viyanaya gelmişlerdi. 
Se yahatlerinde alınmı ş 
bir resimlerini koyuyoruz. 

cAkdeniz, Akdenizlilerindir.> Bu 
sözle, hiç şüphe yok ki, her şey -
den evve!Jtalyan milletini kasde -
ôiyordu. Hatta Latin milletinden ola'! 
ve milletlerin birincisi olan İtalyan
ları. Bugün •Bizim deniz> sözünden 
m~ksat, Akdenizdir ve faşist hük(ı -
kumetinin dış siyasetinin esaslı nok
talarından biri de budur.> 

GELECEK HARP 
Fakat Akdenize hakim olmak, ge

lecek harbi hazırlamak için bir mer
hale teşkil edecektir. 

•İtalya, müstemleke siyasetinin ve 
Akdeniz programının tatbikına de -
vam ettiği müddetçe Avrupa mese
leleri kendisi için, bir arka cephe te~
kil etmiş olncaktır. Bu meseleler, an-

- Al bu mayoyu, artık bana lazım 
değil. 

- Neden? 
- Babam, gelecek sene sınıfı ge

çemezsen seni bir daha denize sok
mam; dedi. 

Yeni filmler 
ŞİRLEY - CİY ANG CİY ANG 

Küçük Şirley'in yeni filmidir. Ci
yang Ciyang Çinli bir küçük artist
tir. Şirley'le birlikte oynamışlardır. 
Robert Yung, Alis Fay da oynamış
lardır. Çin tarzları ve Şanghay man
zarlarile dolu olan bu film de ik -
mal edilmiştir. 

• 
cTOKAT• 

Ufa tarafından hazırlanmış olan 
bir operettir. Lilyan Harvey baş rol
dedir. Çok şen bir mevzuu olan fil
min musukisi de çok güzeldir. 

1 stanbul ma!ılm.. sokakları dap -
dardır. Buna rağmen medeniyet me
rakı İstanbullularda fazladır. Bu se
bepten Avrupada, Amerikada ne 
çıksa, birkaç gün sonra Beyoğlu cad
desinde görürsünüz. 

Fakat.. yalıu, bu elbise modası çı-
1:an memlekette bir şehrin yalnız 6 
milyon ııiifusu vardır. Gezdiğiniz B·J
yoğlu Caddei kebiri dediğimiz sokak 
bizim Sulukuledeki tenha sokaklar 
derecesinde bir Y!'rdir. 

Sulukulede moda olur mu? Anla
tamazsınız .. derken arkasından baş
ka şeyler göriirsünüz. Bunun en mü
himmi son senelerdeki otomobil, o
tobüs, kamyon, kam11onet ve bir de 

ne dersiniz! .. 

İmza 
Bir okuyucunııZ 

Mektup bitti. Odadakilerin hepsi 
bu cemiyetin kurulmasını ve azanıı1 

kplanmasını muvafık gördüler. Şirtl' 
di cemiyeti kuracağız. MüessisleP11 

isimleri gizli, azaları da gizli olacak.
parolayı da yakında gazete ile giz • 
lice ilan edeceğiz. Cemiyetin rner • 
kezi ve çalışma yeri Köprü üstünde
ki sarı çiviler ... İsmi de sarı çivile~ 
c~miyeti. Nasıl siz de cemiyete aZ• 

olıır musunuz? .. 
zeki Ceın:ııl 



.. 
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Bir lskandinav plaı·ı Şimaı memıekeunde 

Yazın hayat 
[DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA~YA

ZINIZ; O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACA~TIR: HUSU;~~~
VAP iSTİYE!\"LER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA 

içinde neler gördük?._N_asıl geçiyor? 

LEFFETMELİDİRLER.] 

inkisara uğra~lJan genç kız 
-- ç k gu··,. Her bakış mutlaka bir Bir gençle tanıştım. Onun be- o ..- . • 

nimle daima alakadar olaca - • 'iıl:n, bir sempatı ıfade etmez: ~u-
zb k . fçınde hoı:a gıtmek kndar, ıstih-

ğuu iimit ediyordum. ff a u " nun -& ••• 

bir defa bir randevuya geç gel- faf alay, gühinç bulmak, bırısı?e 
kl"ğ" -zünden benimle a?til:-enzetmek ıfadesi de mevcut o1abı -

:c ı ~ı ~u Üç aydır bana cc- lir. Size kar~ı sempatisi mevcut olup 
·asını e~ ı. Bu 1ıal beni za- oimadığını baska bir yoldan tahkike vap vcrmıyor. • 

1 ıflatıyor yamiyor, içmiyorıım. çalışınız. . 

~c yap.,a;ım?. - Ercnköyündc :~ "1~ 
N.H. • . 7'~~ ~~ 

Fazla nlfıka ve ısrar a~ı~ın naz.ı~ı • ' . ,. rıft{ ~ ' 
arttırır; beyhudedir. ~ sı.~ı ke~dısı- il _ rj/ ~ -4(. ı 
ne bu d<-rccc merbut gordukçe lakayt . . y • • 

sır lskandinav pl~Jında görOlen ıatı r manzarala r 

.. ·· kt"r Hatta alfıkadar olsa bi- Altı sene evvel bır cıgerının gorunece ı . d' ~· b' 
le ve hatta başka bir meşguliyeti, si- 1ıasta olduğunu öğren ıgım . ır 
ze karşı kıni olmasa bile. Biraz sakin gençle nişanlıyım. Çok e~dış~ 
w· başka bir meşguliyet ~~lr~uş gibi ediyorum. Fakat .b~ endı§emı 
görününüz. Size dönmesı ıçın şan - ona açmaktan çckınıyorum. ~-
s;nız ancak bu yolda artabilir. nu seviyorum da. Bu acı vazı-

"' 1 '-- - l yetten nasıl kttrtttlabilirim? -
!.;.J -- Seniha Gül. . 

~~ 
Bahsettiğiniz hastalık, tedavı ka-

l~ bul ctmiycn bir hastalık değildir. 
~b (4'1 ~ ~ Altı senedenbcri hiç bir tezahü! gös-

- ) . "' - termcdiyse korkmynınız .. bugun ne 
.,_ 1 1 d' ? E ·er sıhhatte şen ve hare-Bcn onun karşısından geçer- n, c e ır. g . .. ..' .. 

krn mutlaka bana baktığını gö- l etli ıse, ikide bır .oksurmuyor, b?şı 
·· · vor hararctınden bahsctmı -ıtlyonmı. Hemen her gmı tcsa- agrımı~ • 

1 b korkmayınız. Bunları kontro cluf ettiğim btı nazarların ve u ) orsa . . 
l . '· olabı"1ı'1• l<'in ni"anınızı uz:ıtmak vesılelerı a-

cı a -<a ın manası ne , . 
l l b ·ı· . ? Sarıc,,ın ramak en doğru harekcttır. 

na ı an u1a ı mm. - ı: ADEM BAPA 
genç. 

Sene 
--------ıso 

evvelki çapkın 
----·---

Mezarına hala kadınları 
Ve genç kızları çekiyor .. 

• 

Iskandinavya yarımadası dün • 
yanın en soğuk bir köşesi olmaıt. 

la beraber burada her şey halkın san
ki yaz mevsiminde yaşıyormuş his • 
smi verecek bir şekilde hazırlanmış· 
tır. 

Bir Fransız gazetecisi isveçin Kam
pmge şehrinde gördüklerini şöyle 
anlatıyor: 

cBir ormanın ortasında bir bina 
cördüm. Bu tahtadan yapılmış kü • 
çıik bir kulübeden ibaretti. Bunun 
kapısında cpansiyont levhası asıl -
mıştı. Çam asaçlnrının arasından bah
çc.>de oynıyan çocuklar görüyordum. 
Çocukların yanında genç kızlardan 
mürekkep bir grup güneş banyosu 
ynpıyorlardı. Erkekler don, kadın _ 
ln mayo giymişlerdi. Kadınların 

sırtları tamamen çıplaktı. Biraz öte. 
de üç kişi kroke oynuyordu .. Bunlar 
da mayo giymişlerdi. Biraz ötede yi
ne mayo giyinmiş olan bir kadın kru
pu aralarında heQı konuşuyorlar, 
hem de el işi işliyorlal'dı. 

Orada köpe k lerle yapılan e~ıenceıer 

Yol, pltıja gelip giden halkla dolu 
: .. 
.aı. 

Kapıya çıkan kadına bir oda iste
diğimi söyledim. 

-Bir oda mı? .. Günde beş kron ve
=eceksiniz, dedi. Burada bu kadın ve 

ben yalnız ve mayosuz idik. Ben a· 
deta kıyafetimden utanıyordum ... 

Yüzüstü yere yatmış olan genç 
kızlnr, vnziyctlerini değiştirerek bu 
clefa sırtüstU yattılar. Krokc oyna· 
makta olan erkekler de oyunhırını 
bıraktılar. 

Odama yerleştim .. ve hemen ma-

yomu giyerek dışarıyn çıktım .. Kar

şılaştığım ev sahibi bana: 

- Siz İsveçi tanımıyorsunuz. Ben 

size tanıtayım, dedi. Burada herkes 
mayo ile gezer. Plüjda mayolu bin
ierce ~dm kaynaşıyordu. Her yüz 

metrede bir küçük kulübelerde don-

durma, soda ve limonata satılıyor -
du .. 
Yakıcı güneş al tında hafif çc dal -

galanan mavi sahilin boyunca iki üç 
kilometre kadar yol aldık. Yarı suya 
ve yarı kuma gömülmüş olan halk 
cl'an kesafetini muhafaza ediyordu. 
Etrafı dıı dondurmacı dükkanları a
deta muhasnra altına nlmışlardı. Pnn· 
s!yon s::ılıibi dedi ki: 

- Bunlar banyo yapıyorlar ve bü
tün gün gün<.>ş altında vücutlE.'rini 
ycıkıyorlar. Halk sabahın dokuzun
oan, akşamın yedisine kadar bura -
dadır. Biç kimse evdC' oturmaz. Ye
mek burada y<nır, yalnız •atmak için 
eve gidilir. Yaz burada çok kısa ol
duğundan kımse vakit kayb tmek is· 
temiyor .. Siz burada be1den bır se· 
hır görcc<.>ksiniz ... 

- Bezden şehir ne demek? 
- Villtı satın almıya veya pansi· 

i
yon tutmıya parası olmıynnlar bu -
rada çadır altında otururlar ... 

Biraz sonrn orman yolunu tuttuk. 
Filhakika bezden şehir ile karşıla_ş-
tJk .. İki kilometrelik nrazi dahilinde 
2000 kadar çadır vardı. 

Burada bir insan dalgası kaynaşı
yordu .. 5-6 bin kişi vücutlerini denize 
vermişlerdi ..• 

Paris sergisinin ihtişamı 

Ne işe yarar? 
Neler yapılır? 
Kavun yazın en lezzetli meyvası • 

dır. Hele Türkiyede. Avrupanın bir 
çok yerlerinde knvunu şekerle, hatta 
tuzla yedikleri için" acaba meyva 
mıdır, yoksa sebze midir? diye bir te
r eddüde bile düşerler. Halbuki bizim 
için bu halis bir mcyvndır. Hem de 
mc:yvaların en lezizi. 

Biraz hazm ı güçtür. Fakat rivaye
te göre tifo zamanında faydalı b ile 
olmuştur. Kabuğu kalın olduğu için 
tifo mikrobundan masundur ve b izi 

tifolu meyvnlardan kurtnrmıştır. 

Kavundan neler yapılır? Biz bunu 
pek bilmeyiz. Fakat Avrupalıların 
r.elcr yaptıklarını yazalım. Belkı is
tifade eden bulunur. 

* KAVUN REÇELİ 
Olgun bir kavunu sekiz on parça· 

ya ayırınız. Kabuğunu ve çekirdek-
lerini çıknrdıktan sonra bunlnrı fın
dık cesametinde parça parça kesiniz 

ve süzülmek üzere bir süzg~te hıra
~ ;nız. Bu parçaları tartınız. Ayni 
mıktar şeker ilave ettikten sonra ya
vaş nteştc, knrıştırarak pişiriniz. Ka
\•unlar kepçe üzerinde durup, delik
leı den damla dnmla aktığı zaman re
)Cl pişmiştir. 

* KAVUN NASIL MUHAFAZA 
EDİLiR 

Olgun kavunları açık havada iki 
r_ün bırakınız Sonra bunlnrı kum ve
ya odun kömürü tozu karıştırılmış 

tahta talaşile dolu bir snndık içine 
koyunuz. Bunlar kurudur ve rutu
br.:t Rlmıyacak bir yerde bulunmalı
dır. Sandığı ve harareti mutedil ve 
karanlık bir yere koyunuz. Kavunla
rı bu suretle 15 gün kndar bozulmn
oan muhafaza edebilirsiniz. 

disini tanımış ve yanına sokularak, \ lunmuşsa da bilfıharc bu kızdan da 
ebeveyninin bir mektubunu vermiş- yazgeçcrek Holandaya gitmiştir. 

Kazanovanın heykel! tir. Bu mektupta Henriette'in e~ine Kazanova burndn bir gün sokakta 

K azanova ndını .. şüphesiz ki, .. iş.~t
mişsinizdir. Dunyanın en buyuk 

ve en mahir kadın avcısı olan bu a· 

dam bundan 150 sene evvel ölmüş • 
tür. B~la beraber Kazanova adı 
hıç bir zaman unutulmamış ve bu i-
f'im altında bir çok aşk maceraları 

\"f' efsaneleri uydurulmuştur. 

Bohc>myada Düks mezarlığına gi-
decek olursanız orada bir mezar taşı 
lizerinde şu cümleleri okursunuz: 

Jakob Kazanova 
Vencdik 1725 
Düks 1798 

l 937 Pariı ıerglslnt!e /'a lya pavy onu karıuınaaki su •6tıın /arı 
medi kumpanyası teşkil etmişti. Ka- dön~:s~ . emrediliyordu. K~z~no~.: bir k.uy~mcu mağazasının camekanı
zanova çocukluğunu hastalıklarla ge- Eevgılısını Ceneceye kadar. goturmuı- nn dıkkatle baknn 13 ynşında bir kız 

çirmiştir. Bilahare tedavi edilmiş, ev· 1 t~r. ~şıklar orada göz yaşlarile biri- g~rmüş ve buna yaklaşarak bir çift Faris, iki, üç aydanberi bin t ·: gc· yor, geziyor, istifade ediyor ve eğle-
ve-la aptal gibi görünen bu çocuktan bırlcrınden ayrılmışlardır. .. ktıpe hediye etmiştir.... ce masallarının canlıSJnı ve hak isi- niyor. 

Yaramaz b' d k t Kazanova, bundan sonra serguzeşt Knzanova biraz sonra bir mücev.. · Y" b" 1 h Serginin lP.hinde ve aleyhinde söy-ır genç mey ana çı mış ır. . nı yaşıyor. uz ın erce scyya a-
Kazanova 25 yaşında iken bir ün Drkasından koşmıya başlndı. Parıste h\:rat işine girmiş ve bir miktar para rise akın etti. Sergi hnUı taman' J - knen, yazılan çok şey var. Fakat ih· 

. g k<ıç kadınla tanışmış ve kolları ara- k ·b • tişarnı, zenginliği dillere destan ol -şehırde dolaşırken bir zabitle refa- &) ctmıştir. namadığı halde bu gözleri kamnşt ı -
katl'nde . . . .. '.. .. nnda kaç kadınla mest olmuştur?. Bu mile h t ı..-d 1. Ch .1 r;aya başladı. Resmimizdeki şu köşe 

. bulunan bır sıvil gormuştur. Bunların sayısın ı belki de kendisi ev era ın ~ e ı arpı - rnn eser karşısında yüz binlerce l .ı bile bu ihtişamı göstermiye kafi de-
Gençın çehresi, teninin rengi ve za- bilmezdi.. Parisle bilhassa nrtistler lon adını taşıynn üç kadın tarafın • vecde, cuşu huruşa geliyor, go ı . ğil mi? 
raf eti nazarı dikkatini celbetmiş ve elan ödenecekti. Fakat kadınlar aran- re=========:'!!"~~ ·~~="!"""'==~~===~~~:::::a=!!I arasında yaşamış, zamanın ne kadar -= 
bunun bir kadın olduguv nu anlamak- dlğı halde bulunamamış, Kazanova kız büyümü~ ve güzel ve caziı bir ı Kazanova fakra düşmüs, ihtiyar -tanınmış, güzel artisti varsa hemen ~ • 
ta gecikmemiştir. Kazanova bu ka - de cümlesi Kazanovanın sevgilisi o1- da parayı tahsil edememişti r. Kaza- kadın olmuştu. Bu kadın cvvelfı ı{n- lnmış, Viyanaya gitmiş ve orada İtal .. 
dını takip etmiş, bir soat sonra kim muştur. Fakat 1752 senesinde Faris· novn, bu hfıdise ile genç kız arasın
olduğunu anlamıştır. Meğerse Hen- te bir şövalye ile aralnrında çıkan bir da bir münasebet olduğunu hatırına 

Burası, Knzanovanın hatırasını Ö· rielte adında bulur,"ıı bu kadın bir k: vga yüzünden Venediğc dönmiyc bile getirmemiştir. Fnkat biraz son
Himünden sonra da yaşatan bir yer- manastıra götürülüyormuş .. Kaza _ mecbur olmuştur. ra Londrada bulunduğu sırada dost

cir. Senelerce muhitındcki kadın • nova bu kadına kendisini kurtarma- Kazanova, Venedikte eski sevgili- tarından şövalye Govdar kendisini 
Jarı kendisine esir etmiş olan bu ka- lyı teklif etmiş \'e bu suretle Hen - !erinden meşhur Silvia'nın kızı Ma- tanıdıklarından bir kaçına takdim et
dın avcısının mezarı, bugün bir çok 1 ri(tte Kazanovanın ilk sevgilisi ol- non Baletti'yi iğfal ederek henüz pek ınck istemiş ve mükellef bir evin sa-

kadınların ziyaretgahı olmuctur. muştur. Bu aşk dört ay sürmüştür. küçük yaştaki bu güzel kızı elde ct.~i-,lonunda Madam Charpillon'larla ta-

ıanovaya yüz vermiş ve fakat bilü
hare ansızın ortndan kaybolmuştur. 

Fakat Kazanova genç kızın peşin-
den ayrılmamış, lnkin genç kızın ba-
b~sı süsünü veren bir adamın teşeb-

!nyı hapse atılmıştır. 

y;;ı~ sefirinin hizmetine girmiştir. Se

förctl anccl"' verilen bir ziynfct csna-

~ındn Kont va· tstcın adında bir A· 

\'1.tsturyalı zcngın l. ndisinl Düks'tel( 
şntosunn gelmesini t 'dıf etmiştir. 

Kazanov:ı bu teklifi red\.' ... tmiş ve fa. 

KAZANOVA KİMDİ? Bir gece Kazano,•a sevgılisile bera- ye muvaffak olmuştur. Kazanova on- nısmıstır. Bunlar arasında vaktile 

Kazanova 1725 senesinde Venedik- ber bir baloda bulunduğu sırada ce bu kızı sevdiğine zalıip olmuş, ll.ıir çift küpe hediye etmiş olduğu 
~ doğmuştur. Ailesi seyyar bir ko- Hcnriette'in akrabasından birisi ken- hatta genç kıza izdivaç vadinde bu- g<.>nç kızla da karşılaşmıştır. Genç 

Knzanovn sihirbazlığa kalkmış ve 
bu uğurda bir çok ihtiyar kadınlarla 
düşüp kalkmıştır. 

Kazanova son senelerini burada 

ycşamış ve burada ölmüştür. 
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ESRARENGİZ 
1 Ecnebilerin 

Dikkat nazarına 
1stanbul Valiliğind<m: 

SiJıDeym~non Saırayonda 
. . - --

~:;:;;::;;:~~ e _ 1 - 1 EylUI 937 tarihinden itiba-

ISTAN Bul~ ren mer'iyet mevkiine girecek olan 
iri. :Si77 sayılı kanunun muvakkat mad-

n<uroas Kıo~ILARR 
-·-- ....,. "' ,. • .,.., . _.. d<:si icaplarından olarak aleliımum 

Tercümo •• lktlbu kak..lı:ı mahfuzdur 

Tefrik'a No: 150 Yazan: M. Necdet Tunçer 

kollarının arasında 
18 yerinden vurulduktan sonra ... 

'ecnebiler mezkClr tarihten itibaren 
en çok bir ay zarfında Vilayet Em -
niyet Müdürlüğü dördüncü şubesine 
l'"!Üracaatle muayyen harcı vermek 
suretile yeniden ikamet tezkeresi 
~lmıya mecburdurlar. 

Hassa zabiti, Tamarayı 
sıktı: "Ben, kalbini de vücudü gibi iki erkeğe 

Silah seslerine iki inilti karıştı : 1 
Bu mecburiyet, şekle tabi tutulan 

" Ah yaktın beni 1 ı anebiler elleri.nde bulunan eski ik~-
veren bir kadını , sevemem. n 

" met tezkerelerını, pasaport veya ta- TAMARANIN AŞKI .. 
Galatada Kürkçülerde

0

kumarhane ı Yusuf arkadaşlarının muvafakati- biiyet sıfatını gösterir resmi vesika- Tari kulaklarına inanamıyordu. 
işleten meşhur Hurşit reis - istibdat ni aldıktan sonra, bövle ıki adam bul- !arını, kendilerinin ve ayni tezkere- Tamara onu ne çabuk sevmişti? 

. . F ld . E · İ . ı · ye kavdı caiz olanların dörder kıt'a y k k'd b · · d d d<:vrının meşhur zorbalarından e- u. rmenı zıdor, spenç Rıza... • . . . .. o sa es ı en erı sevıyor u a o 
h m P:ışa da b kumarhanenin or - ı Bunlar, otuz lira mukabilinde Peb- ve cephed~n. çekıl~ ve en çok mu- mu farkında değildi? 

- Beni çileden çıkarına, mella! 
Sen, kendisine ölünciye kadar sadik 

ve bağlı kalmıya ahdettiğim hüküm-

d•rımın biricik gözdesi ve sevgilisi
sin! Kendini uçuruma sürüklerken 

brni de beraber mi götürmek isti -
t J klarındandL Hurşit reisten hafta- livan Hüsnüyü öldürmek işini üzer- racaat tarihrn~en bır ay evvel al~n- Tari, Yahudi dilberinin ısrarı kar
lık alırdı - eli ayağı tutan, adı söy - lerine aldılar. Üç gün, beş gün, bir m~ . 3.5x 4 eb adı~da kartons~z ve ~ısında bir damla su gibi bir anda e-
l k b d la '

·erir bu hafta • . - k d" şt " l ı tcrcıhan mat fotograflarını ve 16 şar rı'yivermış· ti yorsun? enen a a ayı ra para , , yırıru gu.n ar asına u u er, • . . . . . 
b ·ı b k d b t· ' 1 · b ' d t . H " kurusluk pula tabı bırer ıkamet, ış ve Bir kaç dakika sonra vahşi hay - Hangi uçurumdan bahscdiyor-g ı ı ere a ar ı. ıı uru ır pun unu ge ;:ıp, us- ı ·İ.: b 

1 
. . d ld • -

Hatır mı sayıyordu, yoksa korku- !nüyü bıçaklıyamadılar Yine böyle ı rın a . eyanname erını 0 urup v&nlar mağarasının loş duvarları ö- sun, Tari? Hükümdar şimdi yeni 
. . b'I 1 1 k d" .. a· d k 1 ım za etlıkl n sonra btınları mutas- .. d b b kaim 1 dı n· ar hazır! ki il g ld" 0 .... yor muydu?. Hurşıt agayı ı en er, ar asına uşup, sez ırme en O\'a a- ı · _ . . d nun e aş aşa ış ar . j p ı ar e meş u ur. ozu 

cna yetişenler, hatır saydığından, dıkları bir gün, Hüsnüye sarho~ bir hı.ben .dogru_da.n dogruy~ ve aşagı a Tamara soruyordu: hiç kimseyi görmüyor. Bana gelin-
baktığını söylüyorlar. Maamafih ağa, !halde, Galata meyhanelerinden bı - ı;o_.>tcril'.'~ .. lab..'1>'.'t s_ır_asile ~mnıy~t - Sarayda veyahut dışarda bir ce .. ben usandım artık onun sakallı 
o kadar kurnaz bir adammış ki, hiç rinde rasladılar. Aşırı derecede sar - ~Iudurlugu dorduncu şubesı~e mu· sevdiğin kadın var mı? Ç<'Desini okşamaktan. 
bir sızıltıya meydan vermez, herkesi hoş olduğu halde, hala içiyor, bir ta- r~ca.atle muayyen harcı verıp yeni - Hayır mella~ Ne içerde, ne de 

. bı ıkamet tezkeresı alırlar. d' memnun edcrmış! .. Fakat, her ne - raftan da zurna çaldırıyordu. y "d . ik dışarda hiç bir kadın sevme ım. 
2 eni en Verılecek amet tez ua,,Jtu duydu .. Tamaranın kolu en-d P hı . H" .. - K"t"k 'b' 1 k ğ ıkt kt - - - Niçin? Yakışıklı bir erkeksin! h-ense, e ıvan usnuyu memnun u u gı ı o up so a a ç ı an k . ik' 1 k b' ı·k 'k' · · d b' t gı'b' d 

d . H" .. d 1 b' 1· 'd 1 R k t k ld ·erelerı ı ay ı , ır sene ı ve ı ı S k k d b lamadın• ~~sın e, ır a eş parçası ı uru-c cmemış... usnu e, onur u ır a- sonra zı or a ıza ar asına a ı ı, . 
1 

k .. .. . . evece a ın mı u . 
d ld ğ . . • h' b' d" t ik' . b' d k l senelik oma uzere uç cınstır. S ecek k d buldum amma yordu. ;.m o u u ıçın aganın yanına ıç ır onemeç e, ısı ır en ama a-

16 
.. d .k. k d ik - ev a ın .. 

~ tt'\ B' . b"" .. "t k' A - gun en ı ı aya a ar a- ,, 1.. u" kapt aktan çekı'ndı·m. Bu ne ezici, öldürücü bir kadındı 

Tari beyninin içinde müthiş bir 

1 

- Bu ağacın dibinde bizi ~ytaıı• 

!ar bile görmez, Tari ! Haydi sen de 
sarıl benim boynuma! Süleymanın 

sf.rayında senden başka sevecek bir 
c:rkek bulam&dım. Sen hem güzel ve 
yakışıklı, hem de bak!;ilarınla benı 

kendine çeken ve bağlıyan bir erkek• 
sın! Seni çıldırasıya seviyorum .. Her 
zaman seveceğim .. ölünciye kadar se
veceğim! 

- Ben çok kıskanç bir erkeğiıtl• 
dedim sana, Tamara! Ben seversefll• 
elimden bir daha kurtulamazsın! nu· 
gün benimle konuşup, akşama ·ine 
Süleymanın koynuna girecek değil 
misin? Hayır, Tamara! Ben, kalbini 
de vücudü gibi iki erkeğe hasreden 
bir kadını sevemem. 

Yutkunarak öksürdü .. 
Ve Yahudi dilberini kollarının a· u15ramazmış.. "nı ver e ı er. ırı ogrune, o e ı b'J 

3 1
. ._on um ırm 

• . . . . met edecek ecne ı erden ıraya Ç" k" yarabbi! Boş bogazıar, ara bozanlar durıır ensesıne sapladı, ve ılk vuruşları bır .
1 

ik' lık un u... rasında sıkarak: 
mu ya! .. Hüsnüyü kurmuşlar, Ilur- çok darbe takip etti. Tamam (18) muBkabı16 '.. ady ·b. k d . Tari öksürüyordu.. Genç hassa zabiti bir anda iradesi- _Ben seni bir şartla severim, Ta-
. · · · · f - ı " !" · d 1 d la hl' - gun en ır seneye a ar ı- S" .. ·· k t· · k bed 'b' mi · e a ı dedi E · al be · J şıt reıs senın ıçın ena soz er soy u- yerın en yara a ı r pc ıvanı... d k b'J d 

5 1
. · ozunu es ı.. nı ay er gı ı serse eınış v - nıara. _ ger y nız nım o ur· 

H k . f H.. .. k~met e ece ecne ı er en ıraya S t 
1 

. 
yor, • er ese para verıyorum, a- usnu: k b'l b' l'k usu. yakta duramaz bir hale ge miştı. san .. 
kat ona ne diye vereyim, o da kim - Hık! mu a 1 ır. sene'. '. . Tamara elini delikanlının omuzu- Tamara bunu sezdi.. (De,,amı var) 

1 d.ükk• 1. d" · , De ed .... k d''şt" C - 16·gunden ıkı seneye kadarı- na attı.· • o uyor, cınıma ge ırse overım. . m en yuzu oyun yere u u. . . . .. 11,uıın111Hıu11tuı"ıı""'u''uı11111t11n111111ıtt11ttıtt111tM1111ttıı•ıı11,. .. ,,"''"'"-"""""'""u" .. ''"'"""'""'""'''"""'''111" 
diyor, demişler ... Hüsnü fitili almış, fzidorla Rıza öldü zannederek bırak- k:.met ~d:;'ek ecnebilerden 8 !ıraya - Neden çekiniyorsun? Kalbi bo:ı - I DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI. 
dayanmış Kürkcülere, Hurşit reisin tılar, oradan uzaklaştılar. ' ıDsene Bı d b . T" k' d yaşıyan crkeker, dibi delik bir su kü- 1 R A o y o 
karşısına çıkmıs, cebinden çıkardığı Hüsnü, iki kafadarın zannettiği gi- - . püne benzerler. Aşkı tatmıyan insan · eş sene en erı ur ıye e 

1 
1 cKendi kendine yağlama tesirinı 

tabancayı uzat~ış: bi ölmemişti. İlk bıçak yarasının a- oturup ::.kazan1çlarkılsenede 1240dlırayı ne işe yarar? hıJ.z madeni cisimler imaline ait u-
gecmndıgını ça ıştı arı yer er en a k - rnl. hakkındaki ihtira için alınmış - Beni öldürecckmişsin , al öldür cısile ve çok fazla sarho~ olduğu için, ; '. . • . - Tari sözünü tamamlama istedi: BUGÜNKÜ PROGRAM 

b k 1 m' birdenbire kendini kaybetmi , yere l!p salahıyellar rcsmı Beledıye ma- - Çünkü ben çok kıskanç bir erke- Akşam neşriyatı: olşn 27 Ağustos 1935 tarih ve 2045 
~ D~~ış.'.: dü şmüştü. Bir kaç saniye sonra ken- kamlarına tasdik ettirecekleri ilmü- ğim, mella! Buradaki kadınların hep· Saat 18 30 plakla dans musikisi - numaralı ihtira beratın~aki hukukt 

hcberlerle ispat eden yabancılara 125 · h"k"md .. d 1 ·d· o ı ' bu kere ba,kasına devır vcyahu Hurşit reis "3Şkm ş:ışkın soruyor: dine geldi, doğruldu, etrafına baktı, sı u u arın goz e Prı ır. n ar - l 19 30 konferans: Beyoğlu Halkevi na- .. .. ' . . . . 
. kt!ruş mukabilinde yalnız bir senelik d· b' · · k d ı·ı·kt' ' mevkıı fiile konmak ıçın ıcara ven· - Deli misin? .. Böyle şey nasıl o- ileride iki gölgenin gittiğini gördü. ..n ırını sevme e 1 1 ır. nıına Memduh Tezel tarafından (Ko· • . . . • 

ikamet tezkeresi verilir. y d d ? • l~ceg ı teklıf edılmekte oldugundan iltr? .. Kim demiş?.. Hemen onlara doğru koştu, yetişti, - a ışar a .. · operatifçilik) - 20 Nezihe ve arkadaş- • . 
- S"n dcmı'şsın· . D·c 1·kanına gelir- İzidorun yakasından tutarak: 3 - Müraccat sırası: - Dışardaki kadınlarla temasım f d .. .. · h lk lbu hususta fazla malumat edınmrk , ....,. !arı tara ın an Turk musikısı ve a . · 1 · G 

1 
i 

be · k ! t g l U1 k ı k t hemen hemen yok gibidir. Bütün öm- .. f. 1'tı:en erın a atada Aslan han 5 ne S<'m nı vuraca mışsın.. ş e e - - an pezeven ... u an a ır... 1 - Eylül 937 gu"nü Adalar ve Bey- •arkıları - 20,30 Omer Rıza tara ın- ·kat l-4 
1 

.. t le 
.. b d d · • · numara ara muracaa ev · ~ ,·n, vursana!.. Tabancası da benden. adam vuracaksan, kabndayıca vur, k k ı d t ı rum ura a, saray a geçıyor. · .. 1 20 45 Bı'men Şe . " oz aza arın a o uran ar. . .. .: oan arapça soy ev - , n meleri ilan olunur. 

Sen bu işi yapmazsan ben seni vu - iiyle hergeleler gibi. orospu çocuk • 2 - 3 Eylül 937 günü Bakırköy ve . T~.rı bu sırada vucudunde hafif ve arkadaşları tarafından Türk mu-
re.cağrm· haberin olsun Kendini kol- kn gibi arkadan del!il... Beşiktaş k azalarında oturanlar. bır. urperme duydu . Ta'.°ara kolunu siki si ve halk şarkıları, saat ay:ırı -
!a ' . Dedi ve suratına bir lokat attı. 4 - il EyliU 937 günü Eminönü ka- ck>lıkanlının bovnuna ıvıce dola - 21.15 orkestra - 22.15 Ajans ve borsa 

Bu posta okuyu~ kar~sında yapı- İspenç Rıza, Hüsnünün yaralı ol- zasınrla oturanlar. mıştı. h• berleri ve ertesi günün programı -
1 cak ıki şey vardı· Ya tabancayı ciuğu için, daha fazla dayanamıyaca- E ı · ı 93 · · E s - Beni sevmez misi n, Tari? Beni 22 30 plakla sololar, opera ve operet 7 

- y u 
7 gı.iniJ yüp ve arıyer kucaklamak istemez misin? dedi. parçaları _ 

23 
son. H · nünü'l kafasına sıkmak, yahut ğını hesap ederek, arkadaşının yar - hzasında oturanlar. 

• 'tı.an a1ın::ık. Tezı-ir yapanlrın de - dımına koştu, Hüsnünün ellerini kav- j 8 - 9 Kadıköy ve Kartal kazaların- Tari çekindi. . . . .. YARINKİ PROGRAM 
dikl ri gibi, <'ger Hurşit reis o söz-. ramak istedi. Fakat muvaffak ola - 'la 1 Acaba Tamara k~ndısını tC'crube o"g-le nc•rı'yatı.· a oturan ar, · d' d • • 

Su!tanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 

ta.rafından İstanbulda Galatada Voy-
voda caddesinde Bozkurt han dör-

1 ıi söylemiş olsaydı, esasen Rıza ken- madı; Hüsn!ldcn yediği bir tokatla 10 - 11 Evlül Fatih U'sküdar ve Ya- l mıS;. l ıyor u b f tt .. d . d Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 
eli ·ne dogru geıır· ken o ;•ini yapar ~·ere kapandı. · ' u eymanın u e an goz es ın en .,. .. k ı· t ııs·ı· "t d . 

' .., ' ' lova kazalarında oturanlar. ·d , 1 . k' k 'b' d' 12 50 havadis, 13.5 muhtelif plak •ur ırasının a ı ıne mu e aır a-
Hti -nün işini tamamlardı. Hoş, iki arkadaş işin kötüye sardı.~ını 13 - 14 - 15 Eylül Bevoğlu merkez jsara) a ~ı m;'an ı_m •e y.o gı ıy. ı. n eşriyatı, 14 son. çılan davanın cereyan eden muhn· 

düncü katta Sam Ovadya hanında 

l.ıulunan Saul Ovadya aleyhine 220 

!' il de yaş tahtaya. kolay kolay görünce, kıımalarını çektiler, Hüs - H k" hl 1 . -d t 1 - Hayır, a e~ı. beıyl• bır şey du - --==============) • a· 0 b ve as oy na ye erın e o uran ar. .. ed' FT t' ille hük" d - k(mesi sırasında müddeialeyhin ika· lı , nlıırdan değil ı ya!_ ta ancayı niJye hüc •m ettiler. Fakat bir türlü 16 _ 17 _ 18 _ 20 T k . h' . _ ~unm ım. 1 ısın r um ar - DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
Huqit reise uzatırken, ikincisini de vanına yana mı ·orlar Pehlivan ya- d 1 a sım na ıyesın lurına ihanet etseler bile, onun zev- ,metgahının zabıta tahkikatına naza· 
sol elinde tutuyordu. ~alı halile karşı koyuy~r tekmeliyor e

21
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1
. Ka cC>lcrine ve gözdelerine el uzatmanın cKendi kendine pişen elektrod - r~n meçhul bulunduğu anlaşılmasıns 

Hurşit reis ortada söylenmi bir tokatlıyordu ' ' -h. -
1 

. dy u l ış 1

1
ve sımpa- günah olduğunu bilirler. !ar için elektrod kütlesi. hakkındaki binaen 20 gün müddetle ilanen tebli-

. · şa na ıye erın e o uran ar. H d' ı ı 2 E ı · ı 19 söz ve Peplivan Hiısnfi ile aralarında Hala silahını çekmiyordu. Hala ka- 24 2• 27 E ifil G 1 t h' . - ay ı canım, bırak bu budalaca kat için a ınmış o an y u 29 ta- ı;at ifasına ve muhakemenin 10/9/931 
• . . . - ~- y aaana ıyesın- ı·n G".. k' b . d 

bir geç. falan da olmadıgı ı ın. ı.şi asını kullanmıya Hizum görmüyor- d t 1 a arı. oruyorsun ı, en sem e- ııih ve 1261 numaralı ihtira beratının tarihine müsadif cuma günü saat 14 
c o uran ar. r . . s bah ed 

alttan aldı, böyle bir söz söylemedi- rlu. Bu sıra haricinde müracaat eden ıcesıne sevıyorum.. ana ç c ihtiva elliği hukuk bu kere başkası- de bırakılmasına karar verilmiş ol-
ğ•ne Hüsnüyü inandıniL Ayrılırken Yarım saat kadar, onlarla uğraştı, ecnebilerin muamelesi görülemiye- ~astlam;k i;in her gün buralarda do- na devir veyahut mevkii fiile konmak dıığundan o gün ve saatte bizzat ve· 
d~ Hiisnuye dedi ki: bogu" ştu, nihayet baktı olacak gibi cektı'r. aşıyor um. 

T " · d · ı · · b • .. "] · için icara verilmesi teklif edilmek!.? ya tarafınızdan tasdikli bir velia -- Sen benim evladım yerindesin. değil, iş kötüye sarıyor, yavaş yavaş arının ız erının agı çozu mıye 
Her gün bir mecidiye gündeliğin 4 - Yukarıdaki maddelere aykırı ba~lamıştı. c.lmakla bu hususta fazla malumat Jetname ile bir vekil gönderilmediği 
var, ne zaman i~rscn gel al! Fakat kuvvetten düşüyordu. Bu va - hareket eden ecnebiler hakkında ka- Bir aralık gözelrini kaldırdı.. Ya- ec\inmek istiyenlerin Galatada Aslan !takdirde muhakemenin gıyabınızda 
Ililsnü, hiç bir zaman, Hı.ırşit reisin 2'yet karşısında İzidorla Rızanın ga- nunun emrettiği muhtelif cezai hü- hudi dilberinin yüzüne dikkatle han 5 inci kat 1-4 numaralara müra-

(Detıamı "ar) kümlcrin tatbikine girişilecektir . 1 kt icra kılınacağı tebliğ makamına kaifll 
bağladığı gündeliği almamıştır. '" ı: t''t e ·Jemeleri ilan olunur. c!mak üzere ilan olunur 

Hüsnü bir zamanlar istanbulda çok ----~---· -· --------- -·-- - -- ·- -- ·-- -

büyük bir şöhret kazanmıştı. O da '!,~!~.~~~ ... ~!?.~.; 50 'lı-ı-... ~---~-lm1~~-----------
__ !2!] 

1'ütün büyük kabadayılar gibi, vu • • K o R s A N A D A L A R I N D A Rüstemin gür sesi bu konuşmayı 
ruşacağı, dÖVÜŞe<'Cğl adamlara üç, 

kesti: dort gün evvelinden haber yollar, 
hazırlanmasını bildirirdi. Ö ·le fiya- - Çolak Ahmet nerede .. ? Yel -

k~nler patlıyor be. kacılar, küçük beyler gibi namertçe, 
Kara Mustafa: üç beş arkadaşile bir olup adam döv-
- Koş! -diye bağırdı- genç kaptame.z, arkasından ~mez, ya1>3cağını 

fok başına, karşı kar ıya yapardı. Ve nın çenesi açıldı yine .. 
)'İne bütün büyük kabadayılar gibi, Çolak Ahmet güverteye koştu.. 

Rüstemle karşılaştı: 
rı.consuz iş görmez, haksız bir iş yap-

- Neredesin, Ahmet? Kıyamet komaz, dıırup durur n kimseye teca-
vüz etmez, mecbur olmadan silah puyor tepemizde. Görmüyor musun? 
l<'ul!anmaıdı. - Korkma aslanım! Bizim için 
Fiyakacı k:ıbadayılardan hoşlan _ bır tehlike yok. Yelkenkri sım sıkı 

bağladık. 
nıadığı için, bu gibilcri daima bozar, _Tehlike yok olur mu hiç .. ?! Rüz-
onlarla dik konuşur, alay eder, eğle- ı;ar teknemizi sarsıyor. şu gelen 
nir, edepsizliklerini, raconsuz hare -

dalgalara bak_ her biri bir dağ yav
l<'etlerini yüzlerine vurmaktan bir 

rusuna benziyor. 
zevk duyardı. 

- Bu dalgalardan bize zarar gel
Bu halinden çekinen, ondan ür - mez. Fakat, rüzgarı yanımıza alır _ 

ken fiyakacılar, onu öldürmekten sak, o zaman tehlike yüz gösterir. 
başka, kendileri için rahat ~"resi ol-

.-- - Bu doğrulukta saatlerce gide • 
madığına karar verdiler. Fakat kim 
öldürecek?. !'ek değiliz ya. 

Bunların hiç biri, hiç bir fiyakacı 
kabadayı: 

- Ben öldürürüml 
Demek cesaretini gösteremedi. 

Hepsi de kendisini alargaya aldı, u
zak kaldı bu işden .. 

Nihayet, Drağmanlı Yusuf bir ça
re buldu: Para ile adam tutmak, bu, 
iti onlara yaptırmak. .• 

O devirlerde böyle ııdınılar vardL 
Başkalarının n:ım ve heabına para 
mukabilinde ev taşladıkları, adam 
dövdükleri, kerhane bozdukları gibi, 
yine para mukabiiınde burnn keser
ler, göz çıkarırlar, adam dahi öldü -
riirlerdi. 

- Nereye gidiyoruz? Bize bir şı>y 
söylemediniz! 

- Murat &>is nereye rota vermi:i· 
se o istikamete gideceğiz. 

Ve hiddetle kaşlanru çatarak ba· 
ğırdı: 

- Papanın donanmasını takibe git
tiğimizi bilmiyor musun? 

Çolak Ahmet sustu. 
Yavaş yavaş sancak direğine doğ

ru yürüdü. 

Direğin dibinde i1ti gemici yavaş 
yava< konuşuyordu: 

- Kara M sta!anın fikrine iştirak 
ediyor mUS'.ın sen? 

- Henüz bir korar vermedim .. 

MURAT_ REİS .. 

Kara Mustafa gemicilerle 
öldürüp kaptan 

birlikte, Rüstemi 
olmağa karar vermişti ! 

Papanın zabitleri denize çıkarken, Dütün Cezayir 
sahillerin l işgal etmeç'.Je yemin etmişlerdi .. 

Rüstem bana şimdiye kadar bir fena
lık yapmadı. Ona kolay kolay el uza
tarruyacağım. 

- Haydi be .. aptallığın sırası değil. 

Kara Mustafa hepimize birer kese 

Venedik dükası vadediyor. Bu fırsa-
tı kaçırırsak, bir daha elimize on 
para geçmez. 

- Bir kese Venedik dükasına Rüs-
tem gibi bir aslan feda edilir mi? 

- Babanın oğlu değil ya. Hem 
bundan sana ne? Gemide ister Rüs· 
tem, kaptan olsun, isterse Kara Mus
tafa. Bunun hesabını sen verecek de
ğilsin ya! 

- Murat Reis duyarsa, ne cevap 
\ereceğiz? Bu gemi bize babamızdan 
kalmadı ki.. 

- Kara Mustafa kaptan olursa, 
akşam üstü sular kararır kararmaz 
enginlere doğru dümen kırıp açıla -
cağız. 

- B;r daha (Feluce) ye dönmiye
cek miyiz? 

- Elbette dönmiyeceğiz. Mura -
dm eline düşersek kafamızı koparır .. 

..() halde ben bu işde yokum .. 
Murat Reis vaktile beni esaretten 
kurtarmıştı. Ben ona bu fenalığı ya
pamam .. 

- Sen ister yap, isler yapma! Biz 
bu işe karar verdik. Rüstemi denize 
yuvarlayıp. gemyie Kara Mustafayı 
kaptan yapacağız .. 

Çolak Ahmet bu konuşmayı du -
yunca fena halde hiddetlendi. Gerçi 
Çolak Ahmet, Kara Mustafanın çok 
iyi arkadaşı ise de. Rüsteme fenalık 

yapmak da hatırına gelmezdi. 
Demek ki, gemide gizli bir kay -

naşma vardı. Rüstemi öldürcc'ekler; 
yerine Kara Mustafayı kaptan yapa
caklar .. ve enginlere doğru açılıp gi
deceklerdi! 

Çolak Ahmet bu korkunç facianın 
tahakkukuna meydan vermek i.ste
I!«edi. Derhal güverteden ayrıldı .. 
geminin arka ,ambarı üstünde dola
şan Rüstcmin yanına koştu: 

- Sana gizli bir diyeceğim var. 
Rüstem Reis'. Bir kenara çekile! !ll 
azıcık .. 

Rüstem l:irdenbire hayretle yel· 
kcnci Ahmedin vüzüne baktı: 

- Burada dalga ve rüzgar sesin· 
den başka yabancı kimse vok. Ha'" 
di söyle! Neler yumurthya~aksın yi· 
rıe .. '? 

Çolak Ahmet sabırsızlanıyordu .. 
- Gözüm, dPdi, gemideki rüzgi\r· 

!ar, şu fırtınadan daha siddetli esi· 
yor. Kulağına hiç bir şey çalınmadJ 
mı ~enin? 

Rüstem sa şkın şa~kın Ahmcdin 
yüzüne baktı: 

- Yine deniz tutmas:n dive af~·on 
mu çektin? Neler söylüyor~un, Ah
ll'et? 

- Hakikatten bahsediyorum: !(a
ra Mustafadan kendini koru! 

Ve yavaşça iliive etti: 
- Bu g~e sular kararınca gcırıı

ciler birleşip seni denize atacaklar .. 
Kara Mustafa gemiye kaptan olaca!<· 

Rüstem gülerek Çolak Ahmedın 
omuzuna bir yumruk vurdu: 

- Haydi git .. Yüzünü yıka da ııl<j 
im başına gelsin.. (Devamı ~·a• 
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Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal ! 

.GRIPİN: _____ ,_ 
En şiddetli baı ve 
diş ağrılarını, romatiz
ma,sancı ve sızılarını 

keser 

il GRİPİN: 
Üşütmekten mütevellit 
bütün ıstırabları,qda- -
le, bel, sinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ve emsali :ıastalıklara karsı bilha~sa müeuirtiir. 

Kateıerını a11nız. 

icabında günde 3 kaşe t?.hna~ilir. 

--·---~ 

0 -D -,E ,OM 
Plaklarında Ç1kmıttır. 

Okuvan: 

MÜNİR .NuR·E:ootN 
Plak No. 270904 

.-.Şark Malt Hulisası4-. 
~h . ve kuvvet için en 

birinci ı•ıçtır 
Çocukter1tt ........... blatca •km-•••• 
kem~rlnln kuvvetlehmeslne, çocuk 

emziren annelerin sUtUnUn ço
ıaımaeın• J•rdım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur . 

l 
l 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Sahaa Bir metrOIUftun ilk teminab 
~ murabbaı mahammen bedeH 

Ak•n1 yanran yerhtde 
Kemalpııı mahallelinin 
Defter emini sokaflnda 
49 adada, arsa 7,72 
Aksaray yanrın 1erinde 
Kemalpaşa mahallesinin 
Ordu aokatında 47 ir.ci 
adada ara 209,28 

Aksaray yanran yerinde 
Kemalpqa mabaUesinin 
49 unca adada ı,ss 

3 Ura 

8 ,;· 

----
1,73 

125,56 

1üzlü ara. 12.99 S • 4,53 

Yukarda semt~sahası, bir metrosunun muhammeQ kıymeti yaulı olan 
arsalar ayn ayn satılmak üzere açık artırmaya konulmuılardır. 
Şartnameleri le.vazım müdürlütünde görülebilir. istekliler hizalanoda 

gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6·9-937 Pazar
tesi l'Gnü ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (5459) 

• •• ~'lezat ı,ıeri MüürHitü Eşya Şubesinden Seli.haddin tarafından 
satın nhnan bir portmanto Hin tarihinden itibaren on beş gün içinde 
sahibi gelip eşyasını kaldırmadıta takdirde satılacaktır. •a .• 115566,, 

Üsküdar Tahsll Müdürlüğünden: 
Osk~dar Şubeı.ine 931 senesi veraset verrisinden borçlu Andon ve. 

reıesinin ıayian mutasarnf olduklara Oıküdar Hayrettin çavuş mahal. 
lesinin Çavuşdere aokatanda kAin 40 sayılı bostanın 120-30 hissesi 
vergi borcundan dolayı satıhta çıkarılmışlar. lhalei kat'iyesl · 

27-S.937 Cuma günü saat 14 de Üsküdar kazası Jdare Heyetinde icra 
kılınacağından talip olanların % 7.S pey akçelerile birlikte mezkur 
kaza kııymakamlığına müracaattan. "5562,, 

Alelade TUVALET veya TALK pud· 
raıı delildir, O bilhassa çocuk için 
hazırlanmış ve çocuk hıf11ssıhhasına 

tatbikan yapılmıfbr. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kulJanan analar onu reklim etme~i mem. 
lekct borcu bilmekle ve ~iıe hergün bin· 
!erce teşekkür mektubu göndermektedir. 
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::!:' !2~~~!2!rde~Ai'f.i-~ ~!~!::!::, 
kk kıa11nclan itibaren r•nncı dlHer. 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname g6nderiHr. 
•-•Arnavatköf tra•,.r c•clcle ı ~itte sararlar. T•l•fon: 88.SltO --• 

Maçtan sonra 

kuwetlnlz1 tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız .. 

UAVAfiAZI 5DFBENİ 

. 
PANORAMA 

Bahçesinde 

eo:~~ T•~04~~~J 
Dans merakta.it 

mUJcle 
En kısa blr zamanda iyi dans öğ· 

!"enmek isterseniz ve ucuz bir fi:ıt 

ile vakit kaybe neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Eeyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 3J, 
~ ;nci kat. !lm---------M :nlı:kctio tanınmış okuyucusu 

HAMrYET'I 
Önümüzdeki Perşembe, Cuma 

ve Cumartesi akıamları 
Kadıköyünde 

MARMARA lNCISI ~·: 
sun da 

dinli vecekıiniz. 

~ ........................ ~ 
DOKTOR 1 

Ati 1bU Sallar 
iÇ HASTALIKLARI 1 

MÜTEHASSISI 
Her rün Beşiktaşta tramvay 1 
1 caddesindeki muayenehanesinde 

saat on beşten sonra hastala. 
rını kabul ediyor. ı 

.......................... 
Sahip ve Baş Muharriri: 

Etem izzet BENiCE 
Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü: 

J. Adam 

Basıldığt yer: Ebüzziya Matbaası 

PASLANMAZ 
ve 

HASAN TIRAŞ 
Bıçakları 

Bütün dünyada emsalime hiçbir zaman tesadüf edilmiyecek dere
cede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş btçaklan yeni ve 
kat'iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan muıinen isteyiniz. Yeni Hasan 
tıraş makinelerile bit'likte Hasan tıraş bıçakl~r& braş olduktan aoora 
k&t'iyyen silmeğe ve kurulamata hacet yoktur. Ve bu braı btçal' 
hiç boıulmamak şartile tayet kolaylıkla ve huzuru neşe içinde yüz 

defa tıraş eder. 
Dünyanın biç bir traş bacağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak 

Hasan traş bıcata muvaffakolmuştur. ; Markasına ve ismioie dikkat. 
1 adedi 6.10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sebunu·Hasan traşkrcmi 
• Hasn traı pudrası. Hasaıı traş kolonyası da çok ıevk ve neşe 
veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. 

Ekzema ve en muannit cit<Pyaralarından kurtulmak için 

kulnınız. Binlerce lautayt lcurtarmışbr. Eczaıaelerdeft isteyiniz. -

SÜMER BANK 
-

MODDRI: • • UllU 

MEMUR NAMZEDf ALINACAK 
Bankamıza lüzumu kadar lise meıu:ıu memur namzedi alına. 

caktır. Mektepten (PE.K lYl) derece ile mezun olan oamzeUer 

imtihansız, iYi ve ORTA derece ile u czun elanlar musabaka im

tihanı ile seçileceklerdir. 

Seçilcnleden blr ecnebi lisanını iyi bilenlere (80), diğerlerine 

(70) lira maa, verilecek ve Ankua'da vaıife alanlara ayrıca mes-

ken zammı da tahalı.kuk ettirilecektir. ~ 

• imtihan 10-EylQl.937 tarihinde- Ank~ra•da ve İıtanbulda aynı 
zamanda yapılacaktır. Teıliplerin isimlerini kayıt ettirmek ve iıah

nameyi almak üzere 1-EylQl.937 tarihine kadar Aokara'da Sümer 

Bank Umumt Müdürlütü Personel servisine ve lstanbulda Sümer 
Bank lstanbul Ş:.Jbesi Müdürlütüne müracaatları il4'l oıu,u ... 

lstanbul ._imanı &ehil Sıhhiye Merke 
Setmahn• K •V.ntın1191 

ı - MilalahdimiD lçia nldWaeai üzeri~ 1&6 Çift fôCia .. ekıill 
ilo yaptıl'ılacaktır. . 

2 - Fotlnleriıı muhall\.men fiab beher çift içio Bet liradır. 

3 - Buna aid nümuneleri iıtekliler meık.Or Meıüa levaznnandilt 

görebilirler ve şartnameleri de parasız alahilirler. 

4 - Eksiltme açık olarak 7 EylGl 1937 Sah Jünü saat oo aJbda 
Galatada Kara Muslafapa§a sokağında lstanbul Liman Sahil SıbbiJ4 
Merkezi sabnalma komisyonunda yapılacak 

S - Muvakkat teminat parl\91 62 lin 25 kuruş&ur. 

6 - isteklilerin kunduracı olduklarına dai"r 937 senesi ticaret oda• 
vesikalarıımı ibrazı mecburidir. Akli &kllirde cksıltınefe . 
giremezler. •5426,, 


