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lngfltere-ltalya ve Almanya arasında jSON DAKiKAIÇin ordusu 
Kotıuşrrialar Fransızlarıtoplandı· büyük harp 
Endişe içinde Bırakıyorbaşlam8k .. z redir 

lngiliz Başvekili, /fa/yan Başvekiline .~ir 
mektup gönderiyor V?, .(İ~~a~ya ~~ 

ita/yayı takip temaya/unu goslerıyor 

Hill•r 

Roma, 1 (Hususi) - ftalya Ha· 
beş harbinden galip çıkmış olmakla 
beraber o giindenberi mali bakım· 
dan belini doğrultamamış v~ bu 
yiizden vahill\ buhranlara duşmek 
tehli ı<eSi"le maruz kalmıştır. 

Bu vaıi yr ti açıktan açığa gören 
ve hele l.ı s-iltcrcnin milyarlar dö· 
kerek hazırlandığını anlayan Jtal· 
ya lngiltere ile anlaşmaya t.emayül 
etmiş ve bu temayülünü lngıltereye 
ilı . ~ c; c t mişlir. 

i rp bazırlı mı yarı yaraya ta• 
mamlamış olan lngiftere, ltalyanın 

Çem6erlayn 

tan sonra Hariciye Nazıra Edenin 
Roma seyahati kararlaştırılmıştır. 

Maıollnl Di~er taraftan lngiltere, vaziyeti 
pek müsaid bulduğu bu mevsimde 

k - endişeye düşürmektedir. Fransa, si-
Almanya ile de anlaşma uzere yasetine asla uygun olmadıtı hal• 
müzakerelere girişmiştir. ispanya de lngilterenin ademi müdahale 
işlerine ademi müdahale komitesin· yolundaki projesiz, tek İngiltereyi 
de bir taraftan ltalyanın diğer ta• kazanmak için kabul etmişti. Fakat 
raftan Alman yanın i~ine yarayacak bugünkü müzakerelerden. ~ransız 
şekilde hareket etmektedir ve bu gaz:teleri açıkta!1 açığa şıkayet vo 
vaziyet Fransızları ciddi surette endışe etmektedırler. 

• • • • • 
Mektupların münde 
e ı · · ı r! 

bu temayülü kuşısında Akdeniz· S ıth' ttar 
deki hakimiyetbi sağlama bağla- . Londra, 2 (A.ı:.) - ~ ~ ıye _ 

mekte idi. 

na dayanarak Jtalya ife Ingiliz mahf e11erı Grandı ılc Cham 
ma es'lsı -ııı d k · "15.kat ve baş-

1 a da ~ımr olduğunu bil- berlain arasın a ı mu . 
an aşmay . . . ı 1. f d Duçe'ye suretı hu-
d. · ·e Roma:iaki lngilız Sefırı, ve.< ı tara ın 1an 
ırmış \ . d ·· ;J 'len mektup hak • J' ' ile bu yolda temac;larda Susıye e gonµerı 

~~~1~~:
1~u gibi :.undradaki İtalyan kında ketumiyeti m.uhafaza etmek-

İngiliz Başvekili tarnfından gön
derilen mektubun muhteviyatı giz
li tutulmakta ise de iyi haber alan 
mahfeller bunun son kanun 1937 
tarihli İngiliz - İtalyan beyanna • 
mesinin eskisinden daha iyi bir şc-u ı T B k·ı · N · ı te devam etmcktedırler. 

Sefiri de ogı 1~ aşvc 1 1 e vı . k b l" ·· · _ kilde tezahürüne yardım edeceği 
Çemberlayn ile törüşMmüşt~r.. Ne: BaşvGckıl dt~:·a.fınDdaunçe'daenu :;:•:k- kanaatini izhar etmektedirler. 

• .J Çemberlayn n ı so ınıye bır teycn ran ı nın . h"f d ) 'Çindekl }aporı Bo,Jca111andant ~ 
uce;.ıc b k t ı· diğ' k v 'etle tahmin edil- (Devamı 2 ıncı sa ı e e Şozo Kaoabe 
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l.h. acatcıdan 141 i Türk C?nun t•p~• - tıpkıya 
, bır benzerı bulundaı 

l Türk tüccarından 
Çoğu da tütün 
İşile meşgul 

~~::::...::::>.<:::::.<::>-~~..<::>'~~·~ 

Filistin kaynıyor! 
Bir tür/~ ·sükun bulmayan bu 
memleke~in taksimi Bağdatta 

da hf!yecan uyandırdı 

Jenitf"'le Filistin 'in takıimlne tı• Musevilere ' 

ko..1r numa,qi,ler 

t ksimi tasa\ruru 
Filistinid üçe a Museviler '·em• 

hem Arapları, hem de filisinin 
nun etmedi, hem düşürdü. Bir 
komşularını. ~erecanahirlerinde bu 
taraftan ,ılıstın_ şe ı · pro~s· 
taksim teşebbüsune ,.~3~en bir a• 
tolar, nümayişler y~~ ır ıar bqYik 
raftan da Ba~dadda Arap • 

.. 

nümayişler yapıyorlar . ve ~u ve: 
sile ile Museviler aleyhıne şıdde~lı . 
nutuklar söyleyorlar. lngiltere, bu· 
yük bir parçasını kendisine . ayır .. 
mak üzere hazırladığı taksım te
şebbüsünü şimdilik geriye bırak· 
mış görünmektedir. 

Memleketimizde muhtelif ec -
nebi memleketlere ihracat işile uğ
raşan müesseselerin adedi tesbit e
dilmiştir. İhracat tacirleri ancak 
İktısat Vekaletinden ruhsatname 
aldıktan sonra iş yapabildiklerin -
den şimdiye kadar 1052 kişiye ih -
racat ruhsatnamesi verildiği anla
şılmıştır. 

Bunlardan yalnız 141 firma Türk 
müessesesidir. Geriye kalan 911 fir
mayı da Musevi, Ermeni ve Rum 
vatandaşlarımızın şirketleri teşkil 

etmektedir. Şu hale nazaran İstan
bulda ihracat yapan Türkler ancak 
bütün tüccarların yüzde on dördü 
kadardır ve bunların çoğu da yal
nız tütün ticaretile uğraşmaktndır. 

YENi TEFRIKAMIZ 

6 
ölü var! 

GEÇEN SENE ESRAR VE POLiS 
ROMANLANINDA BEYNELMiLEL 

MÜKAFATI KAZANAN 

BUyUk macara romanını 

Marl Deı 
Sinemanın çok genç ve ı;ok dilber 

ve çok meşhur yıldızlarından Jan 
Harlov geçenlerde öldü. Onun 
ölümü sinema severleri mateme 
düşürdü. Bilhassa mühim bir fil
mini tamamlayamadan ölmüştü. Si· 
nema şirketi ne yapacağını düşü~ 
nü yordu. 

jan Harlov'un şaşılacak dere
cede bir benzeri bulunmuştur. Bu 
Mari Des isminde bir genç kızdır. 
Sinema şirketi hemen bu kızla ye
di senelik bir konlurat imzalamış ve 
yarıda kalan !:iaratoga filmini ona 
tamamlatmaya karar vermi~tir. 

Yani bu filmdeki rolün yansına 
Jan Harlov oynarmş, yarısını da 
bu kız oynamış olacak. fakat kimse 
farkında olmıyacakmış. 

Bu sabahki tramvay 
kazası 

Bu sabah saat 8,30 da Sirkeciden 
Edirnekapıya gitmekte olan 603 
numaralı vatman Kamil oğlu Ru -
şenin idaresindeki 14 numaralı tram 
vay Çemberlitaştan geçerken İsma
il oğlu Mustafaya çarpmış ve alnın
dan yaralamıştır. Vatman tutula -
rak tahkikata hnslanmıstır 

Hava tehlikesine karşı 
Ev sah ·pıeri sığ 
yapmıya mecb 

ak 
•• 

Gaz ma$kesi talimleri 

Hava tehlikesine karşı hem halkı 
korumak, hem de bu gibi vaziyet • 
lerpe halka düşen vazıfeleri öğret
mek üzere bir taraftan vilayet, di· 
ğer taraftan Belediye ayrı ayrı ça
lışmaktadırlar. Bu hususta bilhassa 
umumi sığınak yerleri kurmak için 

Belediye ve Vilayet Seferberlik 
Müdürlüğü ile müştereken hazır • 
lıklar yapmaktadırlar. Bunu tc ~ 

min için İstanbulun mufassal hari· 

tası üzerinde tetkikler yapılmakla 
ve bu tetkiklerin verdiği neticelc -
-re g~re yerinde keşiflerde bulu -
rıulmaktadır. Umumi sığınak yen 
yapı1m.:ık üzere §imdilik Yerebatan 

S=ırayı, Binbirdirek .,gibi eskıden 
kalmış iki büyük mah1.enden ısti
fade Pdilebileceği nnlaşılm)~ ve 
bunların Belediye adına istımlfık 
cdilerE'k sığınak ıttihaz olunabılmc-

( Devamı ikinci sahtjcdc) 

~·----------1[111111~--c ............... .. 

Bir • •• • •• 
savaşın ıçyıızu 

- -- --

Meraklı ve heyecanll bir ifşaat 
serisi neşre başlıyoruz 

Osmanlı saltanatının Bahri~e Nezareti Celilcsi Er1dinıharbiyei 
umumiye reisi, yine o nezarette Heyeti ıslahiye reisliği yapan lngiliz 
Amirali Vilyams paşaya şöyle bağırdı. 

- Yumruklarmı a1ağı indir Amlrull .. Yoks.:ı bu oda bir lng1fiz 
Amiralının dayak ,qeme!>fn~ sahne olacaktır. 

Balkan Harbi bütün şiddciile devam ederken Osmanlı donanması 
kumandanı olan Amiral Ra:rıiz, Osmanlı orduları Başkumandanı Nazım 
paşaya şu telgrafnameyi çekiyor: 

r Osmanlı orduları IJa>kumandanr Nazım Paşa hazretlerine "' 

1.!!ll'Allah belAnı versin! •• ı 

Donanma kumandanı 

Ramiz 

insaf et aziz okuyucu! Bu feci şartlar iç:nde, bu idaresizlik ke
pazelikleri arasında bir harbi kazanmıya imkh ve ihtimal lıtsavvur 
edilebilir mi? 

lıte bu gülünç, iğrenç fak at tarih bakımından meraklı if şaah 
sütunlarımızda belki nefret hissederek, bulantılar geçirerek, IAkin 
herhal::ie merakla, heyecanla, alaka ile takip edebileceksiniz ... 

, 
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6~n~n aliıleri 
• • ·~:.· t . • • ' .. .• • 

Allah Allah! Acaba lstanbulu 
• 

Bü~ük 
Manevralara 
Doğru .• 

Hava tehlikesine hazırlıklarımız 

Ev sahipleri sığınak yaptırmaya 
mecbur olacaklar 

tifo mu sayık/atıyor? .. 
Dünku (Son Telgraf} ta İst:on'E>ul 

Belediyesinin yeni: kararlarını gör
dünüz mü? Gozlerinize. inanabill
yar musunuz : 

Türkofisin riyasetinde bütün kon
sol osl uklarımızn ~.-e alakadarlara 
darotilmış .. ne diye? 

Askeri heyetler bu hafts 
gelecekler 

(Birinci :ahifedett. deuam) 

leri için ne gibi tadilata:. ihtiyaç ol
duğunun tetkikine başlanmıştı. İlk 
tetkikler neticesinde bu tadilatın 
ehemmiyetli bir parçaya ihtiyaç hls
tctirdiği anlaş1lmış alakad;ır mak~m 

]ara bi~dirilmiştir. Fakat İstanbul 
yakasında başkaca umumi sığmak 
yeri y'1pılscak münasip yer. olma
dığı gibi mevcut binrılnrın altları· 

na da, C\ )erin pek eski biçim veya 
ahşap olmalanndan dolayı sığınak 
yeri ,-aptırılmasına imkfuı görule
mediğinden bu iki mahzenden be· 
hcmehı.l istifade edilecektir. 

binalarında ne gibi tadilat yaP.a -
bilecekleri hakkında bir proje ha -
zırlanıaktadırlar. Bu proj~ de müm
kün alan sür'atle bitirilecek ve ta. 
dflatın yapılması için bütün bina 
sahip!crine altışar ay mühlet \'er.i -
lecektir. Bundan başkn Beyoğlu • 
nun Kasımpaşa, Beşikto:~ cihetle -
rinde de birer umumi sığımrğa ih
tıyaç olduğu anlaşılarak bunların 

yerleri tesbit edilmek üzere tetki
kata başlanmı ır. 

Habeşistan bahsi artık İtalyan • 
larm sarki Afrika İmpar:atorluğµ· 
nu ılan et lklcri gtindenberi gazetl? 
kolleksiyonlarmda kaldı denirken 
bugünlerde yine tazeleniyor. Önü
müzdeki eyhi1cle Milletler Cemiye
tinin bliyük toplantısında bu b his 
yine açılacaktır.· Habeş_istan impa
ratorJugu artık fiil n ortada olma
dıgı için bunun Mllletler Cemiyeti 
azası .nrasınd~ da hukukan mel' • 

c•ıt olmaması lazım geldiğini İla1· 
y::ırrlar şiır.divc kadar söylediler, 
ciurdufar. Halbukı Mılletler Cemi
yeti zaten kendi azasından birinin 
. İtalyamn -. diger bir azası - Ha
beşistan - üzerine giderek onu or
t4idrın kaldırmasına rm:.ı olmamıştı 

ki şimdi bu fiıli vnzıyeti kabul et· 
sin ... 

.. - ..... caddeleri ve sokaklan 
'Qkamak için icap eden butün asri 
·esait en kısa müddet zarfında sa
tın alınacak, temizlık kadrosu bu 
ı i bir saat gibi işletecek şekil
de (acaba şu şehir saatleri gibi 
mi ? !) tanzim Ye ıslZ:ı oluna ak
tır! .• 

Gıda, · ıf veya ihtiyaç dolayı
sıle yenilen moddcleri satan ve ya
pan yerlerin (k<'yif dolayısile ye
nilen madde ağlebi ihtimal et ola
cak!) bugünkü vaziyetleri kamilen 
değiştiı ikcek!.. Buralarda en son 
si.strm, a. ri, fenni. sıhhi şartları ca
mi tertibat yaptırılacak. bunlorr n 

~ ::ıpılı tarzlarında bütün sıhhat \·e 
temizlık kaidelerine riayet edile
cek, bu gıbi madd ve' a m~şrub t 
l cıpanlar f nni elbiseler gıycc::.k -
ler ! .. (Bu, fenni dcğıl f dscfi eldi
sc olacak!) 

Umumi verlE'r, han, hamam, utel, 
berber dukkfınlan, bekar odaları, 

pansiyonlar, kahvchanclc_rr, tıvot

ro ve sinemalar, lokantalar, hulasa 
bunlara mümasıl umumun yeyip 
içtiği. ·atıp kalktığı. temizlendigi, 
c lendiği veya. istirahat ettiği yer
lerdeki her şey temiz olacak, her 
sabah d~n!cl.."te edilecek, bu gibi 
yerlere lınva:rı değiştirme filet!eri 
konacıık. •atak örtüleri her gün, 
kaplar her kullanışta behemehal 
yıkanacak!_ 

Nakıl vasıtaları, tünel, tramvay, 
sandal, vapur \'e trenler, bütün ka
ı: a ve deniz vasıtaları her sc:;;bah de· 
zcnfekte edilecek! .. b 

Allah Allah, acaba istanbulu ti
fo mu sayıklatıyor? .. Yoksa, Ana
dolu her türlfr bolluğu, bG"eketli 
yağmurlardan bekledtğı gibi, öcaba 
istanbula da bereketli Beledıyeler 
mi ~a jCUk?! .. 

* 
Muv zzaf 

llıç i itılmemış bir • y daha. 
Beş lis n üzerine (Y: lculara bıl· 

gi) ciıyc bir bro ür h zırlanmb! 

B udape. teden yazılıyor: l\Iaca • 
ristanda naibi hükumet Ami -

ral Hortı'nin salahiyeti genişledi. 
Teşkilütı esa iye kanununda yeni 
yapılan tadilatı Parlamento müna
kaşasız kabul ederek devlet rei • 
sine istenen salf.ıhiyetlcri verdi. Bu
nun böyle münakaşasız bir suret -
tc parlamentoda ve Macar efkarı 
umumiyesincc kabul olunması 

devlet reisine bu salahiyet -
lcıi vermenin Macarlarca öte -
d nberi istenen bir şey olduğunu 
gösteı iyor. Macaristan umumi harp 
ten mağlup olarak çıktı. Harp bit
tikten sonra büyük sarsıntılar ge
çirdi. On sekiz sencdenberi çalı -
sarak kendini toplamıya uğraşıyor. 
l facarUan bir krallıktır. Fakat 
balı yoktur. Devletin başında A
n1iral Horti bulunmaktadır. Ayan 
Meclisinde söylenen bir nutukta 
elendiği gibi M:ıcarların fikri şu -
dur: cMı1letin ba!':ınclaki devlet rc
i i kuvvetli olmalıdır. Krallar da 
kttv\ ellerini mıll tin uğrunda hiz
m t etmek içın milletten alırlardı. 
Fak t bunu unutan ve kendi h::ıne
da 1 rının mc:nfaatini milletin men
f tınd n ü ün gör n krallar kar
.,., larındo. nıh ~et milletin iradesi -
nı gördüler ~ 

M.,c;ırlar bir tarafüın dnvlet rei-
·nin kuv'\'etli olmasını milletin 

menfa tıne uygun bulurlarken, di
ğC>r taraft n d:ı keneli hürriyetleri -
n <' k ba lıdırlar. Onun için harp
ten s nra, bılh:ıs a su son seneler • 
d l\focarlar, k ndi hürriyetlerini 
feda etmek suretile bir idare tesis 

Buna gazete. '!:öyle cevap veriyor: 
- Bu 'broşürlerde memleketi -

mize gelen ve giden yolcuların be
raberlerinde bulunduracakları eş

ya ile gümrüklerce geçmesir.e mü
saade edilecek yolcu bagajlarma 
yapılacak muameleler tebllğ ve ta· 
mim dilmektcdir! ! 
Bızim memurlarımızın bilmesi 

lazım gf'len uzun uzad1ya tC>knik 
muameleleri seyyahlara ezberlet
mek, hele din scyyahlannı da me
mur znnnedip tebliğler, tamimlc>r 
neşretmek ne ık! Yoksa muhterem 
Türkofis emrind muvazzaf sev -
yahl::ır mı \:ar?! .. 

* Çeşmei fena 
Kırkcc me sularının tahlil neti· 

c le ri. bu rnlann içilemiyec0k 
halde oldu ınu gösterdi. Sularda 
!azla mıktarda koli bulunmuş.. İyi 
amma, bu koli, İstanbula tıfo ile. 
gelen bir koli postal değil a! Di?· 
mek bunca zamandır İstanbullu -
lar mikrop yiyip basil içerlermiş!. 

D mck şu meşhur beyit kırk -
çe~me içınmiş: 

Bir katra icen çeşmei püı:tıunu . 
fem!.d::ın 

Basın al maz bir dahi baranı be· 
ladan!! 

Su buhranı 
Halkalı \; e Kırkçeşmc sulan a

foroz e:dildıkten sanra ise. İstanbu
lun bazı .. emtlerinde Terkos çeş -
meleri de, baranı bela şöyle_ dur
sun, katra vermez _olmuşlar .. H~lk 
uzak yerlerden hayli masrafla su 
getirtmi):e· mecbur oluyormuş. 

Bu ~-uzd n b r d (su buhranı) 
çıkmı ! .. 

Eg r şu rada ycrıane abı h yat 
ç 5ll1cmiz ol .... n Terkoslar da kurur
sa sade su buhranı· değil sen hiç 
korkma, b bam· u ha. p z n inleri 
dahi çıkar' 1 

vJ!"..:W~ 

carların hoşuna gıden şey Yahudi· 
ler aleyhindeki hareket oluyor. Ma
caristanda bir Yahudi meselesi var
dır. Macarlar hc:r sahadaki işlere 

el atmış, bugün zengin olmuş ya -
hudileri hiç sevmiyorlar. Geçen • 
lerde .Son Telgraf> ın bu sütunla
rında Macar Yahudilerinin vazi -
yetinden etrafıle bahsedılirken ile
ri gelen de\'let adamlarının bu hn
reketi tasvip etmiyerek Macaris -
tanın Almanya ile mukayese etli· 
lcmiyeceğı fıkrinde oldukları ya
zılın~tır. 

Şimdi gelelım Macar devlet rei -
sine verılen salahiyctlere: Teşkila
tı esasiye kanununda daha başka 
tadilat yapılacaktır. Bu yalnız bir 
b~langıçtır. Başvekil Bay Darani 
kendisinden evvelki başvekılın ha
zırladığı yolda yürümektedir. Bu· 
na göre devlet ı eisinin salfıhiyetlc
ri bir kere tevsi edildikten sonra 
.Ayan Meclisinin de salahiyeti ge
nişletilecektir. Ondan sonra yeni 
bir intihap J.:anunu yapılacaktır. 
Şimdiye kadar Macaristandaki 

intıhap usulünun E"skidcn bir 
çak yolsuzluk lam ;) ol actığından 

çok n::ı·· t cdılmı ' bu ~ikayetler 
çok defa mahkemelere dü~cek ka
dar olmu !ur. Y(:ni intıhabat ısla -
hatı gizli rE'y u ulünün tatbiki esa
sına daynnacaktır. Gızli rey ile 
meb'usların srçılmcsi, kadın, erkek 
her vatand~ n sE:çeceği meb'u -
sun kim olaca nı ancak kendi bil
mek suretıle siya i hürriyetine ma
lik olmasJ en yeni bir usuldür Btı· ı 
nunla beraber Macaristanda bu -

nun ncl r do •ıracağını kestirmek 
biraz mü kul olsa gerektir. Eğer 
bu tarzda yeni bir intıhap yapılırsa 
p li'.im nt ne çeşıt meb'uslar 
gp] c ~ ni kimse kes•iremi) or. 

..Bu ak i ıhtimal. r karşıdır ki, 
d 1 rei ·n n salilh. et \'e nüfuzu 
~ tı mı olu OT. De\·lc:t rei i bir 
kcr: \·~ıo hakkına malik olacaktır. 
Onun tasdık etmediği, etmiycıceği 
hir bir kanun, kanun olamıvacak -

BüY.ük Trakya manevraları için 
muhtelif sınıflara mensup kıt'ala
rımız ayrılan sahada toplanmak ü
zere yürüyüşe geçrni~erdjr, 

Mot.örlü topçularımız.la sahra ve 
dağ topçu batnryalarımızdan ma -
ne"Ta emrini almış olanlar, manev
ra sahasında teccmınü etmek üze -
re hareket halinde bulunmaktadır
lar. 

M::ırıe•;:raları görmiyc davet edi -
len ecnebi askeri heyetler bu hafta 
içınde şehrimize gelmiş bulunacak· 
Jardır. 

Bir kayıkçıyı yaraladı 
Kadıköy sandalcılanndan Hamit, 

dün Eyupten Vehbi ısminde bir 
müşteri almış, Kadıköye getirmiş, 

Vehbi ile sandalcı Hamit arasında 1 
kavga başlamıştır. Vehbi bıçağını 
çekerek s::ındalcı Hiımidi sağ omu
zu üzerinden nğır surette yaraladık
tan sonra koırm;a atlayarak kaç -
mıya baslannş. gürültüye yetişen 

polis memurları Vehbiyi yakalamıs
laı, yrıralı sandakı tedavi altına a-
lınmıştır. • 

Meccani talebe 
Bu sene de muallim mektepleri -

ne meccani, leyli talebe ::ılınması 

kararlaştırılmıştı. Yalnız bu yıl. 
birinci sınıflara ortaokulların pek 

1 
iyi ve iyi dereceli mezunları, ikin- ı 

ci \'e üçüncü sınıflara da lisenin ~ 
ikinci ve üçüncü sınıflarına p,ek 
iyi derece ile geçmiş olanlar alına -
caktır. 

İstanbul yaka mda bir de Top -
kapı - F: tih - Ycdikule semtlerin -
de birer umumi sığınak veri yapıl
masına iüzum görülmüştür. Bura -
kiler lljl~ mevcut mah7.en bina ve 
saireden istifadeye imkan olup ol· 
madı!;•ı '" mütehas ıs b r heyet ta
rafmd111 mab:ı!lind tetkıkine ka -
rar verilmi tir. Bu tetkikler yakın 
bir z:ımanda ikmal edılece:k, bu su
retle t tönbul :rlca nın sı~mak ih· 
tiyacı hall dılmiş olucaktır. 
Beyo~lu 'ak ma g lince, Bele

diye \eni ) pılan bin ve apartı -

manlarda ~vmak yrµılmasım mec
buri kılmrntı. Bu meeburiv ·t üze
rine yeni binıl.ardn. birer sı~ınak 

yaptırılmış olduğu gibi bund:ın son
ra yapılacdk bınalara:. cb vap•ırtl • 
lacaktır. Be:yog1u yakrrs.-ndaki bina
lardan hermm dönttc. üçünün alt 
katlannda tadilat yaptır.tılara:!c b·ı 

g_ibi binalarda birer sığınak yeri 
yap,tırtılabileceği anlaşılmıştır. 

Belediye, \·ilayet Sderberlik Mü
dürlüğü husu i hina sahiplerinin 

Diğer taraftan, dün de yauh~ı -
mız gıbi, halkı muhtemel bir zehirli 
harbe karsı korum:ık çareleri için· 
de tedbirler ulınmaktadır. Bu ara
da halka zehir! i gnzlerden korun -
mn usullerinin (jğr tilmesi, her. aile 
reis.inin zehirh gaz mnı;kesi tedarik 
etmiye mecbur tutulması mahalle
lerde yalnız bu gibi ahvalde kulln
nılm~k üzere dört tekerlr-kli tu -
lumb lar bulundurulm, sı g-:bi mü
hım hususlar vardır. 

Avrıca Be dn ıtfaiv "i bö, le 
bir vaziv t ka ı nda hırde çıka

cak yangınları d hal s"ndi.ı bile -
cck ve schrln gazını hem n yıkaya· 
bilec:k bir hale getirreek üzere 
tnkvi,·e etmiye kar.ar verm:ştir. 

Bu arnda lüzumu olan büıün alat 
ve etl vat p 'ı derpey alınmakta o
lup itfai) e kadrosu da bu nisbette 
ge-gi letilmekt dir. 

Vali muavininin ba kanhğında 
vilayetimizi indeki bütün kaza kny
makamlarmdan mürekkc:p olan ko
misvon her ay vilay<>tte Seferber -
lik Miidiirünün iştirakae bir top -
Jantı yapmakta ve bir a r zarfinda 
:'::ıpılan i leri gfö~dE>n geçirmekte -
dir. 

Bır ke fıyet \'ITT" ki o da İtalvan
laı ın. Habc-şıstanın artık kendi elle· 
r.ne g ~mı o du unu bir an evvel 
İ. gıltercy kabul ettirmek isteme· 
krıdir. Ş1mdıv kadar buna muvaf
fak olunamadı. Çünkü in nıcre bu 
meselenin Mıll tler Cemiyetine aıt 
oldugunu daima s rsrlmaz bir dc>liJ 
olarak ileri surmu ur. 

Roma, u s n gunlerde İspanYa 
daki gi:ınullu lerin geri çekilmesi 
bahsinde Londr:ıv:ı aykırı bir 'azi· 
yet aldı. Londradak1 İi::ılya scln i 

Sınıflarını orta derece ile geç -
miş olanlar muallim mekteplerine 
kabul edilmiycceklerdir. 

..... , ........................ UtUHtuHtuuıu•ınııııııııuııttlltlltltlltlllUIHA•HHnı111uıuutıttU••U•••llHUHHnfH11tnunnnıt1Hlllttlln11111 

1 de İngiliz. Hariciye Nazın ile görii
~ürken kcndı hükCım tinin İngiltc
r.e ılc bir an evvel dostluk mi.ına -
seb1Itını tazelemiye çok ehemmi -
yet verdigini SÖ) lemiş. Fakat ara· 
d .. ki mani nedir? ş. ı ki Afrika İm
P-aratorluğumın İngilizlerce hala 
tasdık edılmemesl değil mi? .. Bu 
mesele İtalyanlar içın pek nazik 
bir hassasiyet meselesi oldu. İngil
tereyi bu tasdik cihetıne yana~tır
mak için her ,•esıle ile te-şe-bbiiste 

bulundular. Ş1mdi de görülü~or 
ki ffabe istanın artık ortadan kruk
tığını İngiltereye kabul ettirme-k 
ile Lpanyadı:ıki gönüllüleri ge i 
çekmek mesclesıni İtalya biribiri
ne bafflamak i ti' or. Onun icin 
Milletler Cemivetinin önümüzd -
ki evlü1 toplantı ınd" Hrrbesist:.m 
i ini İtalvanın ı!':'•edi i pibi halk -
m k, \'ani n ldu ı <' tidene ol • 

Talipler, yalmz mezun oldukları ı 

mekteplere; 10 eylule kadar müra
caat edebıleceklerdir. 

Ba tar a Ultesinin 
ha ti 

Ba tar Faki.ıltesi talebe ve pro
f örlerindrn mürekkep bir grup 
tatil a ~da bir t tkık seyahati yap· 
mak üu:re hazırlıklara b~c:lamıştır. 

Seyal: at A ·u t sun haftasında 

b lı acak, E e ve AcL:na mınt k::ı-

1 rımı kad r uza caktır 

30 kı den mur kk p olan ta1~be 

kabo s ne B ytar Fakult si profe
sör] rınden B Hı mi rivaset ede
c ktir Talebelc>r Adanacla erkek 
lı esınde mi fır kalac klar ve bu 
nokt cia tetkıkl r y pacaklardır 

Sevc:ıhatın hır a ' kad r SÜ oe ) 
ve faydalı bir t tkık gezısı olacağı 
söy1enr.:ektedir. 

Karabü tek" çelik ve 
d mir brikası 

Kaı abuktcl:ı çclil: ve demir fab -
rikalarımızın inşaatı başlamış bu -
lunduğundan bu ışc bakmak üze -
re20 ingiliz mühendisinden mi.irek
kep bi ı kafile inşatı deruhte eden 

Kontuar tngiliz müesse;:ıesi reisi 
Horsterd'in brujkanlığı altında Lon
dradan hnreket etmiştir Mühendis· 

!er çarşamba günü hnmızden ge
çerek Karabüke gıdecekler ve in -
şaat esnasında orada bulunacak O· 

lan t dıs:ıt Vekıhmiz B v Celfil Ba
yarın nczaretı al ında ı l"rine ba::· 
İıyacaklardir. 

tır Ondan sonra devlet reısı y~ni 
intihabat yapmak uzere parlamen
toyu da dağıtabılecektır. 

Maamaiıh, eger p:ırl5mentonun 
kabul etliği bir kanunu devlet rei

si olan naibi hükumet reddederse, 

bunu niçın reddctti~inı de anl:ıta· 
caktır. 

Sonra Ayan Meclisinın salahıyet
lcri d gem letılerek mebusların 

ileri süreceklerı her şeyin kolay 

kolav kabul edılmcsının amine ge
çilcccktır. Ayan Meclisi, zaten 

memleketın eşrafından, mal sahıp

lerınden miirckkeptir Bu husus -
taki kanun layihası parlamentoya 

önümüzdeki tcşrinievvelde verile
rek kfınunucvvelde de yeni intıha

bat. kanunu layıhası verilecektir. 
Ondan sonra milletin r.eyine müra
ca::ı t edilmek üzere int1habata gi

rişilmek düşünülcccktır. 

Macarlnr, bu suretle eski krallık 
prcnsiplerıle yeni parlfırncnto u

sullerini birl<!ilırerek mc:mlcketl.-?· 1 
rine yeni bir teşkilatı esasiye ka -

nunu vermek istemişlerdir Kral -
lık, fakat kralsız bir krallık: Htl -

kümdarhk vazifeleri on sekiz se -
nedenberi Amiral Hortidedir ... 

24 saatiçinde 
3 deniz kazası 
iki kişi ıüzma bilmediıt· 

lerin :!e.n oğu2dul :r. 
Son yirmi dört snt 7.arfında 3 

deniz k 1Znsı oldu. iki kişi boğul
du, bir kişi r~ır s ıreHe yara!acdı: 

1 - Bcvoi!lunda Tarlaba~ında 

•oturan köseleci Kırkorurı 18 ~ a ~m· 
dald o~I J rı\\ir dun Floryn ı e 
Ç<' m cc rn., nd de ize gi~iş 
yüzme hilınediıri h:ılde açılını~. Lır
denbire w loyunuge~ın5, elrıftan 
yetişilıncey kadar bo u1 mu.ş ve 
cescii bir müddet sonra zabıt,ı ta• 
rnfınd n demıden çık:mlm ştır 

2 - lhm 1 Siıleym:rn arı adaşı 

Me~mctle berrrl: er Alıbev köyiine 
gcz:neğe g.J, i., iki arkadaş biraz 
serin cmf'k içm A ıb"'y deresine gir
mişler yüzerlerken Saleyman bir 
aralık kaybolmuş. Mehmet etrafta 
bütün aramal::nın-ı ra'ğme~ S ıley
manı bulamrumş variyeti j rndar. 
maya haber 'ermiş akşam üstii 
Süleymanın cest=dı civa daki bir 
gazinonun öniindc bılu:ımuitur. 

3 - Fırt hte olu. an Zi .• a dun 
Floryadn b, ş iistli denize ntlamış, 

ve bayılmış, Ziya imdat otomobili 
ile Ccrr appaş'1 hastahane•;inc kal· 
dırılnıışlır. 

Ceza görenler 
IlC'ledıye cmırkr ne aykın ha -

reket cdcnlcılc z. bıtanın müca • 
del 51 ıyı n ucelcr vermıye baş 
lamış, ı k gıinl re n.nıran c 'Z<ı go
r:enler goze çarp cc1k k .. dar azal 
mıştır. 

Dıin bi.ıtun şehırd ceza gören · 
lerin mıktannı yazıyoruz: 

6 kışı trcımvaydan, 4 kışı rpur • 
dan at1ad1ğı ıdn ve 20 klşi de muh· 
telif beledı,·c l>i.IÇtınd.ın clo avı ceza 
gbrmüştur. 

---
pe i kumaşlar 

Mem.eketımızdc dokunan ıpeıdi 
kuma~lın-ın ndc.1 ctın-ı temın ıçm 

İktısat Vek leti bu kumaşlann k1Jıı· 
trol altma alınm .. sını k .. rarlaştır • 
mıştır. 

Bu mak atla bır nizamname ha
zırlnnr:rnk Ştıra) 1 Devletcc de t t· 
kık edi1mizt4r. 

İpekli kumaşların, 15 Ağustostnn 
itıbar..:n kontrolüne başlanacaktır 

Çamlıcada çah yangtnı 
Diin J!~re Çamlıcada t 11 sıra.

farında Tomruk suyu uz rmdeki 
çalılar l rd nbire tutuşmuş-, itfa -
ıye uzun müddet çalı~rnış, 4 dönüm 
kadar çalılık yandıktan sonra,.sön -
dürülmüştür. 

Yapılan tahkik::ıtta y .. ngımn bir 
yolcu tarafından atılan sigaradan 
çıktığı kanaati hasıl olmuştur. 

Mektuplar 
1 Gizli tutuluyor 

(Birinci .cıaJıif eden dcııam) 
Ayni ıll<ıhfcller İngilterc:'nin ge

rçk A kdenizde. gcı ckc;e Avrupa iş-
1 rind kı v. zi)c>tinin bu muhabe -
ı t n~tkc ;mde de· i miyeceğini ve 
b ı ı; z ' fi f r lız Hanciy Na -

kli muhafaza 

a 
oldu 

B 1 1 nd 1 (Husu · 1' uhabirimız
d n) - Gc n s n i~tanbulda oy
nanan Tuı kh Yugoslavva maçı 

nın \i n ı bugün 10-15 bin ki i Ö· 

nund Belgratta O) nandı. Maç ha
kem! İtalyan Barlas.ina idı. 

Biı.ım takım: Cıhat, Hüc:nü, Fa
ruk, Fıkret. Hasan, M. Reşat, Rebii, 
Niyazi, Ra ih, Sait, Niyazi. 

Yugosladar d : 
Blazer - Fogl. Motovıç, Kototc -

viç., Goyer, A.rsenı •e\·iç. Glazer, To· 
mnşcviç, Vslih, Voyadinoviç, Tu -
nrsic. 

Oyunun 3 iıncti dakıkasmda Ni
yazinin ,.utü netıce vermedi Buna 
muka?·1 5 nci dnkıkada Cihadın 

avta P.dec.ek dı' e bır.; ktığı top ka
lcve 'Jİ,.cı 

Yil'mınci dnkık1.:1da sa~açık Ni -
yazin r. k, fası )arıldı ve ovunu ter
kettı Y ı rn? Anka a ı Selım girdı. 
Vf' Ha anın yerine de Rıza girdı. O- ' 
yun :ki t .. r::ıfın de·· n hıikimi -
yet le: ıııdE. geçti ,.e birinci devre 
1-0 Yugoslavların galıbıy"tile bıtti. 

İk!~ci dc,·ıe bac:Jar bailamaz Ra· 
sil-: g riden aldl bir topla şahsi bir 
hiı um vc.ıp rak ılk \'e !=.:On golı.imü

ziı \ :1tı 

B r b r ık g und n 2 dakıka 
s nr:ı Cihadın lüzumsuz yere çık
m ~ sınd n i tıf ek ed n Yugoc:lav -
lar tonu b ka c s ktular. 20 nci 
dakık~da Yugos' v santrforu ya -
kaladığı topu uçuncti defa kalemize 
soktu 

Bu golden sonra oyun müsavi bir 
·klc gırdı Vaziyet de~i mc.den ma~ 

3-0 Yug'lslavların lehine bi•ti. Ta -
kımda Rasih \ e Fı:nerli Niyazi !!U
zel ovnadılar. 

El çab u 
Dün gece sat 23 karılar.ında Ku

ledıbindc otura'l'l Kord hayin Yiik
sekkaldmmdan grlS ı ken sabıkalı
lardan A-vram birdenbire göğsüne 
çarpmış, bu sırada el ç::ıbukluğile 
Kordahayin cebindeki 24 lirnsmı a
sırmış; fakat i in farkına varan Kor~ 
dah::ıyirr: 

·- Hırsız paramı çaldı, kaçıyor! 

diye bağırması üzerine A:vram ge
ce devriyeleri tarafından yakalan -
mış, bugiin Adliveyc v<>rilmistir. 

du! dıyrrek Nec ınin artık mu-
~ô n i d ·ı ~ 

e:dlm m i.C ne\:r d kı 

\Ouku t tabiı ık tıu i i tatlıya ba 1 -
mal ur{_ tılc b h i kanntmayı clt -
~i.ınuvor. 

O m n kı.i iık d vletler ne dı
~ ec<:k? Bu bahi a) rıdır. F.sa~n 
biz Rom n n nokt i nazarını söv
lth oruz. R~nnki go Ulüvnr ki İn; 
gıltere İsp"n~ adJki gbnüllü !e
rin gerı çekilnıt-si meselesindl' ıs

rar göstermel<t~dir. Roma diplo -
masi..,i ffabeşistan işi ile bu i i bi
ribirin baglaynı:ak bir şey elde et
miş mevkiinde degıldir. 

Ahmed Rauf 

Tabanca kazası 
Üski.ıd::ırda Rumi Mchmetpaşa 

mahallc.c;ind otur.an Aziz, misafir· 
leri olan Şefi(, Hakı, Hamdi ile ko
nuşuı la• k n Hamdi tabımcasını çı
krırmı · ~ ta"kad, !arına göster • 
mive başlamış. bu sırada tabanca 
P• tlamı~, cıknn kurşun Şefiğin ba -
c:ıgına saplruımı~tır. H<idis,. Üskü -
dar Müddeiumumisine haber vrril
mi~, ) ar:ıiı ha tnhanc:ye kaldırıl • 
mı ı r. 

KÜÇÜK HABERLER 

içer de 
* Son gün: ... rde ba lıci'.l su şe • 

hırleı imtıdı.:n olan Bur d .. susuz
luk b ş göst ı mi \e halka Çr.: m~ 

ba lanncb nob t u \"·ilme ine 
ba ıcınm t r. * 937 yılı tiıtu.1 mah ulünün 69 
mil:ıı ı kıh.ıvu bukca ı tahmin e· 
dılmektedir. * B koz ,.e cı't'annda da sivri· 
s nc:k istılnsı baş gösterdiğinden şi
kfı etler çoğalmıştır. 

1 

* !stanbul s:ulm1111n mikropsuz 
·bir hale getirilmesi için Belediyede 
bır kaınisyon kurulmuştur. 
* Bu eylul nıhayctine kadar 

memleketimizden Viyanaya 160 
milyan lcylık mal ihraç edilecek
tir. 

*Dün panzr olması müna.c;ebe -
tile Yerli Mallar Sergisini 40 bin 
kisi tarafından ziyaret edilmiştir. * Önümüzdck:i E •l(ılün birinde 
Amerlkada açılacağını haber ver -
dlgirniz beynelmilel büyük pul, sik
ke ve fotoğraf sergisine hükümeti
miz de iştirake k::ırar vermistir. 
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İngiliz planı 
Başvekil 

cesurane 
hadiseleri beklemeden 
teşebbüslere girişebile

v• • 
ceg\nı 

Başvekil Çember/ayn 

l ondra, 31 - Bu kere Londrada 
_.Yeniden Strcsa cephesi vücude 

getirmekten ve bugün Avrupanın 
içinde bulunduğu mi.işkülata karşı 
bunun faydasından, fakat bu defa 
daha ciddi surette bahsedilmekte -
dir. 

Ba§Vekil Neville Chamberlain 
şimdiye kadar hadiselerin kendisi
ne ne suretle hareket etmek lazım 
geleceğini telkin etmesini bekle -
meden kendiliğinden cesurane te
şebbüslere girişebileceğini ispat 
etmiştir. 

Büyük Britanya İmparatorluğu
nun harici siyasetini bizzat ken -
disinin idare etmekte olduğunun bi
linmesini istiyen Başvekil Harici
ye Nezaretinde, Londrada geldiği 
gündenberi günün adamı olarak ta
nınmış olan, İtalyan Sefiri Grandi 
ile nzun uzadıya görüşmüştür. 

gösterdi 
Bu görüşme esnasında neler ko -

nuşulduğunu, ne İngiliz başvekili, 
ve ne de İtalyan sefiri açıkça söy -
liyecek vaziyette değillerdir. 

Bununla beraber şurasını hatır • 
lamak lazımdır ki, Eden Avam Ka
marasında son irat etmiş olduğu 

nutukta İngilterenin, Akdenizde • 
ki menfaatlerinin diğer milletlerin 
menfaatlerile mükemmel surette 
telif edilebileceğini söylemişti. Ay· 
ni zamanda Amirallik Birinci Lor -
du Duff Cooper de maziyi, bil • 
hassa İtalya ile İngiltere arasında 
son zamanlarda çıkmış olan nok .. 
tai nazar ihtilaflarını unutmak la
zımgeldiğini söylemişti. Bundan 
başka geçen pazar günü İtalya Ha
riciye Nazırı Conte Ciano, İngilte. 
renin Roma Elçisi Sir Eric Drum -
mond ile uzun bir mülakatta bu • 
lunmuştu. 

Bunlardan istidlal edildiğine gö
re İngilizler İngiliz - İtalyan dost-
1 uğunu yeniden tesis için yeni bir 
plan düşünmektedirler. Avrupa -
lecek ve iki merhale de gerçekleş
lecek ve iki merhalede gerçekleş
tirilecektir. 

Bunlardan birincisi şudur: 
Evvela geçen kanunusanide im

za edilmiş olan itilaf tamamile ve 
dürüst bir şckılde tatbik edilecek
tir. 

İngiltere, silahlanmasının İtal • 
yayn müteveccih olmadığı hakkın
da İtalya hükümetine teminat ver
mı:/ tedir ve realiteler nazarı dik -
kate alınarak, İngiltere, İtalyanın 
Hab<:!şistandaki hakimliğini tanı -
makta uzun müddet gecikmiyecek
tir. Bundnn başka İspanyada ade -
mi müdahale siyasetini tatbik için 
her iki tarafın mütekabilen feda
karlıklarda bulunması lazım gel
mektedir. 

Planın ikinci merhalesi şudur: 

Bütün bulutlar dağılınca ve İn
giltere ile İtalya arasında tam bir 
anlaşma hasıl olunca yeni bir Stre
sa cephesi teşkilinden bahsedile -
bilecektir. Bu nokta bir çok İngiliz 
meb'us ve diplomatları tarafından 
Avrupanın hakiki menfaatlerini 
müdafaaya elverişli bir ittifak şek
li olarak ad ve telakki edilmekte -
dir. 

Filistinde musevilerin 
Arapl~ra karşı ittihadı 

J ırnal gazete• 
sinin Tel-Avivde 
bulunan muha. 
bir· yazıyor: 

Mıreşal Lyau• 
tey, l!Jlam ale· 
mi büyük bir 
ak!İ sada tram. 
belidir, demişti. 

Hadisati, kendisi
nin bir defa da· 
ha haklı oldu~u
nu ispat etmek· 
tedir. Filistinin 
laksimiııe ait O• 
Jan proje ilan 
e dildiğindeııbed 
bütün Garp aJe .. 
minde o kadar 
büyük bir heye· 
can hasıl olmuş· 

tur ki, 1936 se· 
nesinde oldug-u 
gibi lsrail yur
dunu kana ve a
teşe veren ka. Musevilerin geni ıe!ıirlerı: Tefovio 

rı,;ıklıkların yeniden çıkmasından 
korkulmaktadır. Hatta bu yeni is
ynn hareketinin Suriye hudutları -
na kadar uzanmasından da endişe 
cdılebilir. 

Flistinde muhtelif unsurların bu
lunduğu bu devirde siyasi fırka -

Jarın vaziyeti nedir? Bugün Flis
tindc, Avrupada mevcut fırkala -
rıı. hemen hepsi mevcuttur. Mu _ 
sevilcl, hnkikatte yalnız Araplara 

karşı müt1b~t bir cephe teşkil et
mişleıdir. Bu Flistinde bir si-

yasi fırkaya mensu:r> olmıyan tek 
bir kısım Musevi kalnı . O da 
ihtiyar sofu olan Musevilerdır. Bun-/ 
lar etraftaki mevcut asrileşme tia~ 

reketlerine rağmen siyah fesleri ve 
tilki derisinden yapılmış 13 kuy -
ruklu kadife takkelerile Kudüste 
ağlama duvarı önünde dua etmek -
tedirler. Bugün Tel-Avivde oturan 

genç ve yeni fikirli Muse -
viler, bu ihtiyarlardan adeta hkap 

duymaktadırlar. Onlar bu ihtiyar -
ları bu garip kıyafetlerile ve geri 
kalmış fikirlerile adeta ridikörl 
bulmaktadırlar. 

Fakat şurasını unutmamak la -
zımdır ki, bugün müzelik addedi -
len bu eski kafalı Museviler, Mu
sevi ırkını 19 asır kadar Kudüste 
yaşatmıya muvaffak olmuşlardır. 

Bugün Museviler ve Araplar Tah-

Avusturyanın da 
Şirleyi var! 

Traud Stark iamind~kl Aausfurga Sirlegl 

A lmanya ile Avusturya arasın - ı 
da yeni bir ihtilaf .. Sakın siya

si pir ha,dise ~ıktı, yeniden Viya - 1 
nada nazi propaganı:fa::1 yapılıyor 
zannetmeyin!.. Bu hadise Alman 
sinemacılarile Avusturya sinema -
cıları arasında yedi yaşında bir ça
cuk yüzünden çıkmıştır. G€çen -
lerdc çevirdiği bir. filmde büyük 
muvaffakiyetler kazanmış olan 
Traudl Slark, sinema ~leminde Av- ~ 
rupanın Shirley Temple'i unvanını 
kazanmıştır. Henüz yedi yaşında 
bulunan bu çocuğu şimdi Alman ve 
Avusturya fi1m şirketleri bir tür
lü paylaşamıyorlar. 

Bu küçük kızı bulup ilk defa o
larak sinema alemine tanıtmış olan 
Viyanah bir film şirketi, bunu ev -
vela 500 bin frank mukabilinde an
gaje ederek bir film çevirmiş, fa -
kat bilahare iflas etmiştir. Bunun 
üzerine, çocuğun Avusturya ordu
sunda zabit olan babası bir Alman 
şirketine müraca~t ederek kızı na
mına senede 250 bin frank muka -
bilinde bir mukavele imzalamıştır. 

Viyanalı şirket bundan haberdar 
olunca küçük artisti sinema ale • 
mine tanıtmak için pek çok mas -
raflar ihtiyar ettiğini ileriye süre -
rck Aİman ii.rketini protesto ve 
dava etmiştir. Fakat Alman şirketi 
de Avustur~·a şirketinin artık faa
liyette bulunmadığını ve iflas ha -
linde bulunması hasebile küçük 

Tru•ıdl Slark'ın başkalarile muka
vele akdetmekte serbest olduğunu 
ileriye sürmüştür. 

Bunun üzerine iş büsbütün ka -

rışmış, Almanlar küçük artistin Al
man olduğunu iddia ederek Avus
turya şirketinden satın almak iste
mişlerdir. Avusturya şirketi bunu 
reddedince Almanya, küçük artis

tin Avusturyada son çevirdiği fil
min Almanynda gösterilmesini ya

sak etmiştir. Mesele bir türlü hal
ledilememi~. Avusturya ve Al -
manya sinema alemi arasında esa

sen mevcut olan reknbet. bu küçük 
artis yüzünden biı' kat daha art • 
mıştır. 

Simona Simon gidiyor! 
İnsanın sevdiklerinden 8000 kilo 

metre uzakt ı olması pek güç birşey 
B ir müddettenberi Pariste bu -

lunmakta olan meşhur Fransız 
sinema artisti Simone Simon, ahi
ren tekrar Holivuda dönmüştür. 

Fransızlar, bu sevimli artisti istas
yonda pek samimi surette uğurla
mışlardır. Simone Simon, Fransız 
gazetecilerine demiştir ki: 

- Fransada ümit ettiğimden faz
la kaldım. Bundan dolayı asla mü
teessif değilim. Hatta şimdi Holi
vuda gitmek bile istemiyorum. 
Çünkü evimden, sevdiklerimden 8 
bin kilometre uzakta bulunmak 
pek güç bir şeydir. Bununla bera -
her bütün cesaretimi toplayarak 
Holivuda gidiyorum ve her ne pa
hasına ol ursa olsun güzel filmler 
çevirmek nzmindeyim. 
Artık gelecek sene görüşürüz. 

Her şey yolunda giderse tekrar 
Fransaya gelirim. Fox şirketile 

yapmış olduğum mukavele bir se
ne daha temdit edildi. 

- Bu sene Süveyş kanalının ta
rihini tasvir eden bir film çevire
ceğiniz haberi doğru mudur? 

- Bu hususta henüz hiç bir şey 
bilmiyorum. Ben de bunu Pariste 
iıfittim. Bu havadis esasen Holivut
tan çıkmıştır. Bunların hepsi sine
ma aleminin dedikoduları!.. 

Şimdilik Allaha ısmarladık .. G€-
1ecek sene görüşürüz. Ondan evvel 
de perdede!.. 

kik Komisyonunun tekliflerine 
muttali olunca, acaba ilerde ne ola
caktır? 

Bugünkü karışıklık bu teklifle -

rin pek yerinde olmadığını göste

riyor. Çünkü bundan hiç bir taraf 

memnun değildir. 
Bu hususta bir Musevinin fikrini 

sordum; bana şu cevabı verdi: cİn

rtilızlcr başımıza gelenlere karşı 

pek lakayt davranıyorlar ve hiç bir 
şeye karışmıyorlar.> Bir Arap da 
bana ayni cevabı verdi: cİngilizler 

S;mnne Sı'mon 

bizi mahvediyorlar ... 
İngiltereye gelince, acaba o ne 

düşünüyor? 

İngilizler, Flistinde asayişin te -

mini vazifesini deruhte edince, A

raplarla Museviler arasında tam 

bir tevazün husule getirmiye çalı
şıyorlar. 

Büyük bir müslüman devleti olan 

İngiltere, Hintlilerin bitaraflığını 
temin için Hirı• ,..,...·· -';;!11anlarınm 
müzahcrctini ter... ~·ufr·c mec -
burdur. Bu setx;;ı:·~ Fııslinde mür-

H 
Londrada bir 

macerası 

aşk 

Yazan : Zeki Cemal Bak5 

L ondraya gelir gelmez bavulu -
mu otele bıraktım: 

- Aman.. dedim, şu meşhur 

Haydparkın yerini bana gö~terir 
misiniz? 

Oteldeki kapıcı ile garsonlar tu
haf tuhaf yüzüme bakarak; 

- Aceleniz ne efendim .. soyunu
nuz .. banyonuzu alınız .. istirahat e
diniz. Ha;'l'park gece ve gündüz 
açıktır. İstediğiniz gibi görürsü -
nüz. 

Ben, Pariste değil, İstanbulda 
methü senasını dinlediğim Hayd -
parkı bin bir şekilde tahayyül et -
miştim. Güzel ağaçlar, çiçekler 
havuzlar.. içinde kuğu yüzen 
gölcükler .. kenarlarında binbir gü
zellikte İngiliz dilberleri.. küçük 
çocuklar .. 

Hayalimde Haydparkı güzelleş

tirdikçe güzelleştiriyor: 
- Ah.. diyordum. Acaba İngiliz 

kadınları burada gülerler mi? 
Bir taraftan da kulağıma çarpan 

sözleri hatırlıyordum. 
- İngilizler çirkindir amma .. bir 

kere de güzeline rastlarsanız .. dün
yada eşi bulunmıyan dilberlerdir 
onlar ... demişlerdi. Ben böyle dü
şünerek Haydparkın yolunu tut • 

Meğer burası da bizim t;ü}h~m~ 
parkına benzermiş.. evet.. tıpkı .. 
amma nesi, diyeceksiniz.. yalnız 
ismi olduğunu söylersem kızmayı
nız. 

Parkm çiçek tarlaları arasında 

muazzam ağaçların koyu gölgeleri 
altında cennette gezer gibi dolaş • 
mıya başladım. İngilizce bilmedi -
ğim gibi, yapayalnızdım da. Ya • 
nımdan bir çok güzel İngiliz ka
dınları, gelip geçiyor, hiç birisi yan
larından geçen benim gibi bir ada
m~'l bakmıyorlardı bile .. 

Ben de kızmıştım .. onlara bak • 
mıyordum .. daha doğrusu onların 
adetleri bana da geçmişti galiba .. 

Somurtarak ilerlemiye başladım. 
Neş'em de kaçtı.. konuşacak kimse 
yok .. olsa bile dil bilmiyoru~. İlk 
defa olarak (Allah Allah) diye ba • 
ğırmak istiyordum. 
Parkın içirıde dolaştım, bir saat .• 

iki saat .. artık hiddetim geçmişti. 
Ağzım açık, nebatat mütehassısı 

gibi yapraklar üzerinde etüdler ya
pıyor, sonra gülüp öteki ağaçlara 
atlıyordum. 

Ben böyle aptal aptal tetkikatı 
ilmiyede bulunurken uzaktan gü
zel, şirin bir İngiliz kızı gördüm. 
Bana bakıp gülüyordu. 

Hayret.. ilk defa olarak bir gü: 
zel İngiliz kızının yüzünün güldü
ğünü, daha garibi bana baktığını 
görüyordum. Hayretim arttıkça 

arttı ve çok sevindim. 
Eğer böyle zamanlar sizin de ba

şınıza geldiyse sevincimin büyük
lüğünü takdir edebilirsiniz. 

İngiliz kızına doğru gayri ihtiya
ri yaklaştım ve bildi~im yegane 
İngilizce kelimeyi derhal söyledim. 

- I lavc you (Ay lav yu = Seni 
seviyorum). 
Kız benim böyle damdan düşer 

gibi (seni seviyorum) sözü karsı -
sında gülmekten kırılıyordu. Kah
kahasını bitirdi, çantasından çıkar
dığı ufacık mendilile ufacık ağzını 
sildi. Sonra İngilizce bir çok sözler 
ı;öylemiye başladı. 

Hen her kelimenin sonunda (yes) 
: ~·~s) diyordum. Kız benim müna
ı:;ebetsiz yere mütemadiyen yes, 
yes diye söylenmeme kızmış ola -
cak ki, birdenbire kaşlarını çattı. 

Sert sert bir şeyler anlattı. 
Ben kızın güzelliğine bakıyor -

dum. Gülerken enfes olan kız şim
di kızdığı zaman harikulade bil' 
şey olmuştu. Boynuna sarılıp öp -
mek için içimde beliren arzuyu zor
la tuttum. 
Kız söylemiş olduğu sözlerin te: 

lümanlara aleyhtar siyaset tak1p 

edemez. Hnkikat şudur ki, İngil • 
tere Musevilere taraftar görün -

mekle beraber Flistindeki İngiliz 
Fevkalade Komiserliği ve İngiliz 
memurlnrı kalben Araplara taraf
tardırlar. Bununla beraber, bü -

tün direktifleri Londradan almak -
ta olduklarından hiç bir şey yapa
mıyorlar. Şarkta her hangi bir un
surun arlık teşkil etmesi iyi olma -
dıi!ı .ıtibi bu azlıkları idare etmek 
de iyi bir sey değildir 

sirsiz kaldığını görünce hiddett~n 
vazgeçmiş gibı tclmır gülmiye ba~
ladı. Ben de bundan cesaret ala · 
rak: 

- Fransızca biliyor musunuz? 
dedim. 

- Hayır .. dedi. 
- Almunca biliyor musunuz, de· 

dim. 
- Eh .. şöyle bci_vlc .. deyince; 
- Bravo .. diye haykırdım. Şim-

di anlaşırız. 
Filhakika aradan geçen on daki

kalık mükalcmcmizle kızla anlaş -
mıştık. O güzel kız, meğer bir üni
versite talebesi imiş. Nebatat şube· 
sine devam ediyormuş. Benim ne
batata dikkatle baktığımı görünce 
bir meslekdaş olduğumu anlamış. 
Fakat anlaşamadığımız için kızmış. 
Artık kızla tamamen anlaşmış -

tık. Akşam kahvede, gece tiyatro
da, gündüz muhtelif semtlerde kol· 
kola geziyorduk. Fakat kız bana 
nerede oturduğunu söylemiyor, yal1 

nız beni gelip buluyordu. 
Hatta bir gün garip bir şey ol -

muştu. 

Söz aramızda ben artık kızdan 

Lcmara<nı g:lzel bir kadtn ıöremeclim 

yavaş yavaş bıkmıya başlamıştım. 

Sabah, akşam, öğle, ikindi.. illal • 
lah .. diyordum. Bir gün otelin kar
şısındaki mağazanın camekanına 

bakan bir kız gördüm. Boynunda 
fotoğraf makinesi vardı. J-lıemen kı· 
zın peşine düştüm. Kız da benim 
gibi salak salak etrafa bakıyor ve 
her gördüğü şeyi kaydediyordu. 

Kızın yanına sokuldum. Hangi 
dille yazdığını görünce anladım. Btı 
bir Fransız kızıydı. Benim gibi bir 
yabancı idi.'Oooh .. dedim. Bu gü -
zel kızla artık ahbaplığa başlarız. 
Fransızların bilhassa kızlarının 

ne kadar cana yakın olduklarını 
bildiğim için derhal kızla ahbap ol
duk. Öyle ya .. yabancı memlekette 
iki yabancı biribirine ne kı:ıdar yn
kındır. 

Yavaş y;waş yiirudük .. kız da bu· 
raların vabancısı iıniş. İki gi.in ev
vel Londraya gelmis. Bc:n daha <'V· 

vel g•2ldiğim için hir çok verler öğ
renmiştim. 

- Haydi .Ve5tminstere gidelim. 
- Olur .. 
Tramvaya bin~ik. Kızla ahbap • 

lığa devam ediyorduk. Tramvay • 

dan iner inmez benim İngiliz kızını 
karşımda görmiyeyim mi? 

- Seni takip ediyordum .. dedi. 
- Sebep? 
Kulağıma yavaşça eğildi: 

- Senden ayrılmak istemiyo • 
rum .. 

Bir Fransız kızı ile bir İngiliz kı
zı arasında derhal bir karar ver • 
mek lazım geliyordu. 

- Ben de senden ayrılmak iste~ 
mivorum.. diyerek onu tercih et
tiğimi söyledim. Çok sevindi. 

- O halde beraber gezelim. 
- Buvurun .. 
Frans;z kızım da İngiliz kızına 

takdim ettim. Akşama kadar bera
(Devamı 6 ncı saqfada) 



Rus Gençleri 
Beden terbiyesine -verilen 

ehemmiyetin neticeleri 
A hiren Moskovada büyük bir 

spor resmi geçidi yapılmış, 40 
bin genç ;;;porctı Kızıl meydanı dol
duran hPlk ve tribünlerde bulunan 
S ·vycl hükumet adamları önün -
deıı geçmiştır. Bu büyük geçıt res
mi SovyP.t gençliğinin spora, ne de- -
I"<'C"Ye kadar ehemmiyet vermış ol
dugunu canlı bir şekilde göster -
mic;tır. Gerıq Qr~~cr ve genç kız
ların geçişi saatlerce sürmüştür. 

Sovyet hukO.rııeti, ge.ıc neslin be
denen yükse im esine bu~· ük bir e
hemmiyet V''.!rınektedir." Hatta bu 
m:ıksalla Sovyet Şı'ıralar ittihadı 
Komise:ler Meclısine bağlı olmak 
üzere bır Spor K0mitesi teşkil edil-
nıi~tir. · 

Sovyet Rıısyada spor hareketl~ _ 
ri bir halk hareketi h·üine g€l _ 
mişlir. M•ıhtelif spor tP.~ekkülle _ 
rine mensup olan gençlerin adedi 
günden güne artmaktadır. Memle
ketin muhtelif yerlerinde, beden 

hareketleri için muhtelif ihzari 
kurlar, ensHtiil<:r ve spor cemiyet
leri teşkH edilmiştir. 

Meşhur 
Romanların 
Meşhur 
Tabloları 
Büyük ve 
Canlı tarih 
Sayfalarindan .• 
V iki tablo 
Fean Fouquet'nin meşhur Mer -

yem ve çobuk - bakire tablosu-
na modellik etmiş olan kadın, Kral 
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lstanbul'un kıyı bucağrnda 
gördüklerim 

Yedinci Şarlın gözdesi olan Agncs Sekiz yaşında bir 
Sorel'dir. 

Bu kadının bakire levhası için 
modellik etmiş olmasında dindar 
hisleri rencide edecek hiç bir şey 
yoktu. Çünkü Kralın metresi ol -
makla beraber bu kadın Fransanın 
taliine hizmet etmiş ve kralın üze
rindeki hayırlı nüfuzile Fransayı 
belalardan kurtararak herkesin, 
hatta kraliçenin bile teveccühünii 
kazanmıştı. 

Agnes İngilterenin Fransaya ral
dırdığı ve Fransanm da çok va -
him bir vaziyete düştüğü sırada 

Kralın gözdesi krala: ~Bir münec
cim benim yıldızıma bakıp bana: 
.&mi dünyanın en nüfuzlu, en ce
sur ve en büvük kralı sevecek:o de
mişti. Bu kralın sizin kadar atıl ve 
yumıı~ak bir kral olmasına imkan 
yoktu. Bu kral olsa, olsa bütün 
şehirlerinizi zapteden İngiltere kı a
lıdır. Onu bulmıya gidiyorum .> 

Bu söz krala çok tesir etmiş, sc
fahatini ve eğlencesini terkede -
rek harbe gitmiş ve İngilizleri 
Fransadan çıkarmıştır. 

kız bir cami 

bekliyor 

Tahta bir kapıya hızlı hızlı vur- Yazan: 
ılum. Bir müddet ses alamadım. , 

Bekledim. Hava sıcak, güneş başı- s u at Derviş 
mızın üstüne konulmuş bir perma- .. . 
nant makinesi kadar boğucu. in- p:sı... Cusse~ı~~e ~~asal~ yuva 
sandan değil nerede ise taşlardan Y pmıştı ve ıçını butun hır ma -
ter sızacak .. .' halle çöplük ve umumi bir hala gi-

Bir kere daha vurdum kapıyı!.. bi :uııan~yo~du .. 
Acaba kimseyi bulamıyacak mı - albukı, şımdı burası etrafı taş-
yım ?. .. larla örülmüş, muntazam bir du -

içeriden bir ses gelmedi, fakat var içinde domates, mısır ve kar-
yanıma takunyalı bir kız çocuğu puz dikilmiş, küçük bir bahçe idi. 
yaklaştı. Küçük kız önümde ilerledi ve eski 

Tıpkı \•nktile annesi ve belki de Bizans kilisesinin içine girdi. 
Yarısına kadar moloz Ye müzahra -nenesi gıbi takunya giyen ve sakız 

çiğneyen bir kız... fatla dolu olan harabenin içi tc 
Fakat bunu annesinden ayıran mizlenmiş yıkık duvarları örtül -

!;CV takunyadan çıkan ayak par -
maklarının kırmızı bir renge bo -
yanmış olması ... 

- Ne istiyorsunuz? 
- Camii görmek istiyorum .. aca-Galip olarak avdet eden kral genç 

kadını ihsanlara garketmiş, ona ma-
Jikancler hediye etmiştir. 1 

Madam Rekamyenin bu portresi 
yapıldığı zaman devrinin en güzd
lerinden biri olan bu kadının yaşı 
kırk beşinden fazla idi. 

ba kimse yok mu içerde? 
- Bckcisi içerdedir .. daha hızlı 

vurunuz. 

Çok güzel olan ve güzelliği ile 
bütün erkekler tarafından beğe -
nilmiş olan bu kadının hakkında 

söylenilen dediko,duların hepsi laf
tır. Bu kadın çok zeki, neş'eli ve 
konuşkan bir kadındı. Fakat hiç 
bir zaman erkeklerle olan münase· 

Daha hı.dı vurdum ... ve içerden 
takunyalaı ın taşlara çarpışından 

çıkan bir ses duydum, sonra kapı -
nın arkasından klasik bir sual yük
seldi: 

-- Kim o? .. 
Ne garip bir cami bu diye dü -

şündüm. Tıpkı hususi bir ev gibi 
kapısından insana: cKim o .. , diye 

1 
soruyorlar. 

Bugün Sovye1 Rusyada spor ya -
pan gençlerin adr.di 10 milyona ya-

kındır. Spor sahaları, stadlar, spor 
klüpleri, yüzme sladları ve kayak 
istasyonlaıı teşkili için mühim mik
tarda para sarfedilmcktedir. 

Sovyet Rusyacra, yeni neslin sıh- 1 
halini korumak için jimnastiğe de 
çok ehemmiyet verilmektedir. Jim
nastik şekli ve usulü arzuya bıra
kılmıştır. Son aylar zarfında Ki -
yef ve Moskovada büyük jimnas -
lik dersleri açılmıştır. 500 bini mü
tecı.ıviz genç bu derslere iştirak et
mektedir. 

spordur. Her şehirdt', h atta her -
köyde futbol sahaları büyük halk 
kitlesini cezbetmektedir. 

- Aç .. aç .. kapıyı. 
Kapı açıldı. Kapının önünde si

yah saçları kıvır kıvır olmuş ve 
gözlerinin üstüne doğru düşmüş 

müş, hatta kubbesımn en yüksek 
yerlerindeki örümcek ağları dahi 
alınmış, yere bir hasır serilmiş, üs
tüne iki, üç yastık konulmuş .. ke -
narda iskemleler de var: Çarlık Rusyası Moskova ve Pet

rogradda ancak iptidai şekilde bir 
kaç spor sahasına malikti. Bütün 
Sovyet Rusyadaki spor teşekkül -
leri hep inkılfıptan sonra vücude 
getirilmiştir. 

Bugün Sovyet Rusyada her biri 
binlerce ve bir kısmı da on binler
ce seyirciyi istiap edecek 60 büyük 
stadyom mevcuttur. Mesela Mos -
kovada bulunan Dinamo stadyomu 
90 bin seyirci, Kiyefteki stadyom 
40 bin seyirci alabilecek büyüklük
tedir. 

Rusyada cem'an 350 bin stad -
yom, 6500 spor sahası, 2500 kayak 
istasyonu, 390 yüzme stadyomu 
mevcuttur. 

Bununla beraber, gençliğin spo -
ra karşı göst<'rdiğı tehalük karşı -
sında bu stadyomlar ihtiyaca kafi 
gelmemektedir. 

Bu sebeple heı· gün yeni stadyom
Jor, yeni spoı· sahaları yapıimakta
dıı·. Yakında Kiyefte bir spor \'e 
yüzme kombinası inşasına başla -
n;:ıcaktır. Bu kombma Dinyeper 
ne hrinde bulunan adalardan birin
de yapılacak, içinde tribünler, yat
klüp ve yüzme havuzları buluna -
caktır. Leningradda da 75 bin se -
yirciyi istiap edebilecek büyük bir 
stadyom inşasına karar verilmiş -

tir. 
Sovyet Rusyada en iyi sporcular, 

seçilmiş ve mümtaz bir vatandaş 
zümresini teşkil etmekte ve 
spor jşlcri bunlar için bir meslek 
halini almaktadır. Bu spor üs -
tadları, binlerce gence güzel bir mi
sal teşkil etmekt{'dir. Bunlar için
de bir sporda ihtisas sahibi olanlar 
muallim ve antrenör olarak kulla

nılmaktadır. 
Sovyet Rusyada P. T. D. nişanını 

almak için spordan verilmesi la -
zım gelen imtihan şekli daha ciddi 
bir şekle konulmuştur. Bu nişanı 
taşıyabilmek için sporcuların, yüz
me, ~<Ürek çekme, koşu, atış gibi 
sporlardan da imtihan vermesi J:.
zımdır. 

Otomobıl ve motosiklet, son za
manlarda çok rağbet görmiye baş
lamıştır. Şimdiye kadar 40 tan faz
la otomobil klübü teşkil edilmiştir. 
Bu sene zarfında Rusyada otomo
bil klüplcrindelOO binden fazla a
matör yetiştirilmiş olacaktır. 

Spor oyunları da günden güne 
rağbet görmektedir. Gençlik fut -
bol. voleybol, basketbol, tenis, ho
key, ragbi oynamaktadır. 

Rusyada futbol bilhassa en ziya
de halk tarafından rağbet gören bir 

Hulasa Sovyet gençliği çalışma, 
ilim ve fen, san'at ve kültür saha

sında ılerlemek, bir kat daha inki
şaf etmek için bir çok vesaite ma
lik bulunmaktadır. Sovyet h üku -

meti bu maksatla mektepler, üni
versiteler, laboratuarlar, enstitü -
ler açmıştır. Bu uğurda şimdiye 
kadar milyarlarca ruble sarfedil -
miştir. 

Bugün Sovyet gençliğinin yolu 
açıktır. İşsizlik ortadan kalkmış, 
kadın ve Cl'kek bütün gençliğin ya
rın için endişeye düşecek hiç bir 
şeyi endişesi kalmamıştır. 

Sovyet Rusyada spor ve beden 
hareketi, bütün milletin umumi 
malı olmustur. 

Ser~ide yarım Milyonluk elmas! 
rada elmaslar daha mavi taş içinde 

saklı olduğu vaziyetinden en güzel 
işlenmiş şekline kadar burada teş
hir edilmekte ve içi mavi kaplamalı 
vitrinlerin içinde, her biri milyon
lar eden bir servet yatmaktadır. 

Bu servet, Al Copon ve Al Dio
mond ayarındaki haydutlara iştah 

verecek kadar büyük ve baş dön
dürücüdür. Ve işte bunun için de 

seyircilerin hiç görmediği, fakat 
bulundukları yerlerde seyircileri 

pek iyi gören memurlar otomatik 
tabancalarla mücehhez olarak bek
lemektedirler. 

Ve serginin mem urlan mütema
diyen ziyaretçilere şu sözleri söy
lemektedirler: 

- Haydi, durmayınız, elinizi ca
mekanların üstüne koymayınız, 

ve yürüyünüz. 

• 
Eımasların mahfu z olduğu Sandık 126000 lngiliz liralık inci 

P aris sergisinin en zengin pav -
yonu, Belçika pavyonudur. 

Çünkü bu pavyonda Anvers el -

mascılarının bir dairesi bulunu -

yor ki içinde tam yarım ı --..:1aı· 

franklık elmas bulunmaktadır. Bu-
' 

A vustralyada Darvin şehrinde 

balıkçılardan birisi bir inci bul
muştur. Bu inci dünyada mevcut 

incilerin en büyüğü olduğu gibi ü

zerinde hiç bir leke de yokmuş. Bu 

sebepten j~c · ~·e 26000 İngiliz lirası 

kıymet biçilmiştir. 

Bakire tıe ~oı;u}( 

bctlerindc samimiyetin ve mahre • 
miyetin derinliklerine gitmemiş -
tir. 

Kendisinden çok şey beklemek 
gafletinde bulunan bazı perestiş -
karları başta Birinci Napoleon ol -
mak üzere daima sukutu hayale uğ
ramışlardır. 

Hatta bunun için Birinci Napole
on bütün hayııtında Madam Re -

Madam Rekamy• 

kamyeye düşman olmuş ve ona ra· 
hat vermemiştir. 

Bu portre yapıldığı zaman Ma • 
dam Rekamye ile büyük Fransız 
edibi Şato Bryan arasında derin 
bir dostluk başlamıştı ve bu dost -
luk ancak her ikisinin biribirini ta-

bir kız göründü. , 
Onu görünce, yanımdaki çocuk: 
- İşte bekci, dedi. 
- Bekci bu mu? 
- Evet. .. 
Dikkatle çocuğun yuzune bak -

tım. Bir şey anlamamıştım. O bü
yük bir vakarla: 

- Evet, dedi. Buranın bekcisi -
yim, ne istiyorsunuz? ... 

- İçerisini gezmek istiyorum. 
- Buyurunuz. 
Geri çekildi, bana yol verdi. Bir 

avluya girdim. Solda küçük bir ku
lübenin kapısı. .. karşıda ve yanda 
Bizans devrinden kalma bu eserin 
yıkık, dökük kubbeleri. 

Ben geçen senelerde İstanbulun 
bu mahaIJelerinde dolaşıp (Olan 
Şeylerin Rt)manı) ismindeki roma
nımı yazmıya hazırlanırken bir ke
re daha görmüştüm. 

O gezintilerim, İstanbulun bir 
çok eski eserlerini tanımaklığıma 

da vesile olmuştu ya! .. 
Buradan gectiğim zaman bunun 

ı nasıl bir mezbele olduğunu gör -
müştüm. Ne duvarı vardı, ne ka -

e"'.!!'!'!"'!!!"'-"-...~~~---ı"!"...-~~-~'!!!!!'I 

kip eden ölümlerile nihayete er • 
miı;;tir. 

Madam Rekamye hayatının on 
senesini kör olarak gecirmiştir. Fa
kat ondan daha evvel de ihtiyarla

mış olmaktan şikayet ediyordu. 

B.ir gün demiştir ki: .Genç adam

ların sokakta yüzüme dönüp bak -
matlığı gün ben her şeyin bitm : 
olduğunu anladım.-. 

Ressam Gros resimde romanfr?: •. ı 
mektebinin en büyüklerindendir. 
Bu portreyi yaptığı sıralarda .söh
retinin en yüksek zirvesinde ıdi. 

Hatta onuncu Şarl kendi eliie onun 
başına defne dalından bir tac ge • 
çirmiştir. 

Fakat on sene sonra büyük res -
samın modası geçmiş ve gitgide u
nutulmıya başlamış bulunuyordu. 

Ve işte bunun için bir sabah o
nun cesedini Sen nehrinde buldu -
lar. 

Romantizmin büyük gün.esi sön- . 
müş bulunuyordu. 

- Buranın bekcisi sen misin? 
- Bunu bahallcmizde bizim Ali 

babaya vermişler .. hem içinde otur. 
şu bahçeye kulübe yap, herrı de bu· 
rasını temiz tut diye. 

- Ali baba kimdir? 
- Annemin kocası. 
- Yani baban? 
- Hayır, üvey babam. Benim ba-

bam şarkıcı idi .. kör şarkıcı, m::>ş -
nur .. hani sokaklarda şıırkı söyliye 
söyliye yc>ni şarkıların sözlerini sa
tan şişman bir adam vardı, işte o .. 

Bir an sustu. Sonra anc::ık sekiz 
yac;larında görünen küçük kız bü
yük bir insan gibi icinı çekti ve: 

- Daham. (ildü, dedi, bir bucuk 
sene evvel öldü. 

- Başın sağ olsun. 
- Teşekkür ede:rim ... İ~te biz de 

bir buçuk seneye yakındır buraya 
geldik... burayı.ı yerleştık .. 

- Ali b ba nerede? 
- Ali baba macuncudur. Macun 

satmıya gılti. 

- Annen nerede?. 
- Edirnckapıya kadar gitti. Biı 

ahbabına ... 
- Sen burada yalnız mısın? 
- Evet yalnızım .. cam:i bekli • 

yorum .. İşle bunun için herkes ba
na caminin bekcisi diyor. 

- Neden camii sen bekliyorsun 
da annen beklemiyor? 

- Annem bazı ahbaplarına, ba
zı da iş aramıy::ı gidiyor. 

- Buraya gelen ziyaretci var 
mı? 

- Burası çok eski bir yermiş .. . 
Bazan hıristiyanlar geliyor .. gezi • 
yorlar. 

- Sana para veriyorlar mı? 

Pişkin pişkin gülüyor: 
- Yooo .. herkes şimdi açıkg·)z 

olmuş. Anafora bakı.;or, seyre -
dip, benimle konuşup sarımı ok • 
şayıp gidiyorlar. 

- Zaten bunun daha fazla gö • 
rülecek nesi var bilmiyorum ki... 
Hele biz geldiğimiz zaman ta şu 

(Dıvamı yedinci sayfada) 
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Tefrika No: 33 Yazan: f-.1. SUleyman Çapan 
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Tucnıms o ik tlbu hakkı ınahfıuıdur 

Galatasaray bayramı 
dün yapıldı . 

Süleyrnanan e;;;J raysncdl~ 

KUDCS KOZLAR ~~~:'!"! ___ ,..,.. -

Tefrika No: 129 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Sahra birdenbire ortaya atıldı: «İçinizde yıldızı • 

Dünya yüzündeki ahret iskelesi 
«Bir senden, bir bendenh> ikramile adamcağız 
zum olmuş, hiç kendini bilmiyecek hale gelmişti 

Muhtelif müsabakalar nasıl 
yere düşen biri var. Ağzını açmıyor!n diye bağırdı· 

oldu ?l z b.. d ., d Hato susmuştu. . . an:o ıı se ye ı e mey o.na ge-
--~----~---;- Sahra, Hato ile boğuş3cak halde tırılmıştı. 

Fatma, hüviyetsiz, küçük cesedi, 
rnmı mini çıplak cenazeyi bir beze 
sardı. Hemen dışarı fırladı, acele 
adımlarla çökük merdivenleri in
mıyc başladı 

İffet faciayı, cinayeti hissetti. 
Gözleri doldu. Evladını ilk ve son 
cicfa görmek arzu ve iştiyakile ba
şını yorganın altından çıkararak 

haykırdı : • 
- Anne getir! Yavrumun yiızıi

niı göreyim, öpe .. ım. koklıyayım, 

'·edalaş .. lım! 
Fatma, kızının feryadını, tazal -

Jümünü duymamazlığa geldi, her 
nedense göstermek istemedi. evin 
bahçe kapısından çıktı. mezarlığın 
dünya yüzündeki bu ahiret iskele -
sinin yolunu tuttu. 

Her sel\'inin gölgesi boyunun iki 
misli bir genişlikte simsiyah yere 
uzanmıştı. Havada selvi kokulari
lc karışık bir ölüm kokusu dolaşı
yordu. 

Mezar taşlarının, yıkık turbele
ritı, ve selvilerin biribirine kan -
~an gölgeleri amsına girmiye uğra
şan ay, bu biribirine karışan göl -
geleri müphe!n bir korku içinde 
nydınlattıkca, dür.ya ile ahıret, ha
yalle hakikat arasında kalblere tit
remeler veren manzaralar peyda o
luyordu. 

Fatma. mehtabın yer yer serp
tiği hafif ısıklar üzerinde, şeytanı 
bir yol gösterici gibi, kendisinden 
evvel yürüven uzun gölgç•sini ta
kip ede ede ilerledi. 

Bu yolda ılk adımı kendi kendi
ne atan iffet, kızlığını istismar işi
ni de kendisi bulmuş, bu sırada ba
şına, telfı.Cisı mümkünsüz bir fela
ket te gelmişti. 

ikinci adımı kendisine annesi 
attıı dı. Artık, ortada korkulacak 
bir şey kalmadığı için, oldukça pa 
ralı bir adam bularak, bir gece ken
dı evlerinde, kendi elile kızının 
kovnuna kovdu. 

Fatma bu işde çok kurnazca ha
reket e>tmisti. İffeti, zengin zampa
raya kız olarak tanıtmış: 

- Koynuna bir kız oğlan kız ve
receğim, fakat çok para isterim! 

Diverek, uzun uzadıya pazarlık 
yapmıs, nihayet otuz sarı liraya 
mutabık knlınıslı . 

Adamcnğız. gü?c], fındık kurdu 
gibi bir bakire ile bir gece gecir -
mck hulyasilc, C'VC geldiği zaman, 
rakı f'ofrnsını hazır bulmu;ı. bu iş 

büsbütiin hoşuna gitmişti. Sessiz, 
sadasız gece vansına kadar cğlcn
ıni ler, paralı zamnara da t~m ma
nasilc: 

- Zom! 
olmuştu. 

Fatma içki masasını biltuıssa ha
zırlamış, İffeti bakire diye yuttur
mak için, herüi sarhoş etmiş: 

- Bir senden, bir benden!.. 
İkramile, hi~ bir şey anlamıva

cak, farketmivecl'k bir hale sok-
muştu. (Dr>vamı var) 

••• ••• 1 ................................... ••• • • •••••••••• 

,, __ H-=JK __ A_Y_E_, 
Londra ir 
A k macerası 

( 4 ıincü .myfadan clevam l 

.. 
Dün kil ogıında Acntuıfn bir kurtcırı.sı 

Galatasarayhlar saat tam ikide 
önde bando olduğu halde tramvay 
caddesini takip ederek Tak:;im stad
yomuna doğru hareket etti. Genç 

sporcular munt3zam bir: vaziye.tte 
yürüyorl:ırdı. Knfilenin öni.tnde es
ki Galatasaraylılar ve anlan taki -
ben Galatasaraylı bayanlar. deniz
ciler. eskrimciler, atletler, basket -
bol, voleybol ve üç futbol takımın-

dan ibaret 300 kisi tribünlere karşı 
dizildi \'e askeri bando tarafından 
çalınan istiklal marşı hürmetle a -
yakta dinlendi. 

Bunu takiben Galatasaray klü -
bünün reisi Kesşaf Saim bir nutuk 
söyledi. :rn üncü yıldönümünii kut-

1 ulamıya gelen halka teşekkür ~t
ti \'e muhtelif harp1e:rde şehit dü -

şen sporculara tazimen halkı bir 
dakıka sükuta davet etti. Bundan 
sonra resmi geçide başlandı. 

İlk miısabakavı 100 metre sür'at 
teşkil ediyordu Beş kızın iştirak 

ettığı bu müsabclrnda bırınci gelen 
Nezihe bu mesafevi 15,1/5 le eld~ 
ettı. 

Kızlar arasında bayrak yarışı: 

Bu miisabakaya kırmızı, sa_:.ı ve 

mavi olmak üzere ü~ takım i.5tira:k 
etti. N<.•tkede 1,6,3 dakikada kırmı
zı takım birinci, mavi takını ikinci, 
s;ırı takım da üçüncü oldu. 

200 metre: 

Bu koşu üç atlet ara:;ında ·apıl
dı Yunanlı Lambri iştirak etme -

di. Netıccde Raif 23,1 le birinci~ Naz
mi ikincı, Nazım üçüncü oldular. 

Cirit atma: 

Bu müsabakaya dbrt atlet girdi. 
Neticede Galatasaraydan · Rasim 
!13,30 1a birinci, Fenerbahçeden Nec· 

<lC't ikinci, Şerif üçüncü oldulp.r. - • 

!}u müS.l!bak:ı ile atletizm hare -
ketleri nihayetlenmiş oldu. 

Teknütlerin müsabakası içın ı 
Matbuat - Galatasaray futbolcu -
IC'ri .. a~ıava çıktılar. 

değildi.. o da sustu. Zamonun bab sı, anası ve kız 
Hatonun gözleri dönmüştü.. knrdeş~erı kabilenın adetınce ma-

l 
Sahra atına atladı: tem türkuleri söyleyerek cesedın 

- Alacağın olsun, Hato! başı ucunda ğlaşıyorlardı. 
• Hato, Sahranın arkasından gü - Kabile r~isı. top!::mma davulun 
lerek söyleniyordu: çaldı. kabılenın but, n erk""k1eri 

- Zarno ölmedi.. yarın, öbür gün m \dana o ldu ar. 
kalkarsa, ikiniz birlıkte benden öc Rf>is sordu: 
alırsınız! 

Sahra ormanda durmadı .. 
Atını sürdü. 
Dağlara tırmanarak Hatonun ya

nından uzaklaştı . 
••• 

YERE DÜŞEN YILDIZ 
Sabra iki gundenberi Zamoyu 

bekliyordu 
Zamo meydanda voktu. 
Zamonun babası kabıle reisine 

geldi: 
- İki gi.indiır oğlumu arıyorum. 

bulaınıvorum. Bana yardım ediniz .. 
onu el birliğile ara alım. 

Dedi. 
Snhranın babası hayretle sordu: 
- Zamo ka ·boldu mu demek is-

tiyorsun? 
- Evet. Kayboldl.l. Ki:ne sor -

dumsa görmediğini söylüyor. 
Kudüsc gitmış olmasın? .. 

- Zıımo Kud.ihc yılda bir kere 
iner. Bu avlard.zı Kudüse inmesine 
ihtinıa.! veri:.me~. 

S:ıh a bu konus~yı dinliyordu. 
Bu· knre d~ Hebron ~1'1ı::ıanmı 

e!'fl$<ıııro: .. bC'n su başında iken o -
nun ornan::ı gıdeceğini d-:.."'~·u-: -
tum. 

Derli. İhtiv~r kabile' reisinin ''a~ 
nın :fan ayrıl ı . 

S..llıra baba ına meseleyi açamı
yordu İs Hatova ak1*'decek oiursa 
ort 1 k h:ırı"acnktı. 

Hatonun. rei · 
Kızın onu sevivordu .. 

Dıv ce ı muhakkaktL 

- Zamn\ u bu ha1e getiren kım
dir? Bilıp t ~ · \'] '!'lııyen, Tanrının 
merun kuludı.;r. 

Jf<f'rkC's birib nnC' b-ıkı<:arık. h r 
ağızdan c:-Pvap v~ı dilN: 

- B·7. Zrunovu k rdes gibi sc\·e
riz.. ıçinıizd •n hıç bıri on:ı el uza
t.nnn ... 

Du knhıbnl•k ;:ırasında Hato da 
vard:. Hamolular bu cevabı \'eri r
k ~. Hııto susuyordu. 

Sahra ortaya a'ıldı: 
- İçinizde yıldızı yere düsen bi· 

ri var .. a ~zmı açmıyor. Zonvmun 
ner d v~ nasıl vuruldu~u!'!u o bıl
sc S<'l'Ck. 

Hamolulaı biri birlerine b:ı kı~· ı
lar .. 

Kımdir bu alçak?! 
Sahra. Ha tonun vüzünt> b. k '"ak 

bağırdı: 

- İşte, susan adamın yüzünden 
·ne vaplığı okunuyor. 

Ve Hamolulnrn döner('k: 
- Eğer suçunu kenqisi itiraf e.!,:. 

m zse1 'Qy dn::u.At: gören şaltitlC'l' 

var .. onlan dıı mPvd;:ına cıkarnca
ğım .. dedi. 

Kahil-- efradı fırtm-ı··ı tutulm·ı'? 
bir gemi gibi boc-.ı.lı or, hcı-kcs hid
deti 1den ate- pu l·üri~\·ordu. 
Kalabnlık nrnsından bir s 0 s )'~· k

se1d:: 

- !foto dağlrırın ~kcisidir. 
- Hato. dn~ların bekcisidir .. 

dağlarda olun bı enlr;>ri ondan h·i 
brlen ve g-ren voktur. 

Mumsuz evliynnın türbesine gel
dı ~i zam:ın durdu, bitişik mezara 
y. klaşt1, kucağındaki cesedi yere 
bıraktı . Birkaç gün evvel bütün 
mezarlığ dolaşmış. tetkik etmiş, 
bpr:ı nnd:ın münasip bir yer bula -
nı:unış, hatt&, lıihdi kolayca açıla
cak bir ~ Id" sokmuştu 

Kap"'~ı kaldırdı. Korkunç, sim
siynh bir çukur gözüktü. Mini mi
ni çıplak cesedi. çukura attı. toru
nunun ölü kemikleri arasına dü -
~erken cıkardığı sesi işitti, o ka -
ranlık ağız, aşkın vereceği mahsu
le namus ve kamın sayfalarında 
yer bulmadan biribirinin kucağı -
na atılan tecrübesiz çiftlerin bu gü
r.ahsız kurbanını saklamak için ka
bul etti. 

berce gezdık Ben de esasen ertesi ı 
giın Londradan ayrılarak Dovere 
gideccktım. İngiliz kızını akşam ye
megıne davet ettim. Geldı, gülüş - 1 
tük, konuştuk, eı tesi gün kaçta gi
decel{imi sordu, anladı, fakat ertesi 
gün gelmedi. 

Bu derece, Tuı ki ve rekoru ola -
rak kabul edildi. İkinci Tayyar, ü
çüncü Mukaddes 

Abidın Daverin iskemlede otu -
rarak ıdare ettıgı maç Galatasara
yın akınile başladı. Oyun matbuat 
takımındaki gobekliJerın tuhaf ha
reketlenle ço}' enteresen oluyor. 
Halle da kahkahadan kır.ılıyordu . 
Birinci devre her iki tarafın karŞl
lık lı hücumları içinde 0-0 a bitti. 

Ak., m üstü kabile reisir.in çadm l 
, Öl"'ıinde bi.ivük hır kalabahk top -

- O halde nicin su uvrr .. J1"cl 0 n 
bild k!erini vn gör-iiikl rini ~ö 'e-

Ev döndüğii zaman, İffet dalgın 
dalgın uyuyor, nradi:I hafif hafif Sli

y klıyordu: 
- Anne yavrumu getır! bir kere 

yüzünü göreyim ... 
...... 

......... 
Günler gedi, haftalar bıribirini 

t· kip etti. İffet lohusa dôseğiırden 
kalktı. Hiç kimse ba~ınd:m e~çen 1 
maceradan haberdar olmadı. Bir
kaç zaman sokağa çıkma ışıru has
talığına hamletti konu komşu ... 

İstanbula geldiğim zaman yazı -
hanemin posta kutusunda benden 
evvel gelmıs bir mektup buldum. 
Bu İngiltereden geliyordu. Merak
la mektubu açtım. Bizim f nnilız 
misinden .. 

Oooh. 
Bır ere alt tarafını okuyunca gül

mek mi, ağlamak mı lazım geldi -
ğinı anhyamadım. Kız şunlaı ı ya
zıyordu: 

- Guzel adam. "Ben bir polis me
muru ·um, sizi takibe memur edil
miştim. Son dakıkava kadar vazi -

fcmi bıhakkın 'ı(aptım. Siz de bana 
çok kolaylık gösterdiniz Bu yüz -
den sızı;ı tesekkıir ederim. Bir daha 
Londraya gelir <'niz. beni bulamı -
yacağınız da tabiidir. Selam. 

Ze i Cemal Kırkından sonra, tekrar mezar
Ntlarda dolaşmıya başll!dt Fakat 
bu defasında uslu uslu dolaşıvor, 
ldmzn ile aşna fisnc yapmıyordu. 
Yalnız. arada vcmişciye uğrayarak 
eski pazarlık üzcırınden yemisler 
ah rordu. 

Te o.: 28 

Çektiği ağrıları, sıkıntıyı, her ~e
y i, her seyi unuttu . Yalnız yüzünü 
görmC'diğı vavrusu ile. Şehsüvan 
unutmadı. İkisi de kalbinde bir 
ncı oldu· vakan. kemiren. harap e
den. öHür<'n bir acı .. 

Aylar geçti böyle... Fatma, bu 
maceradan sonrn, Şehsüvnn unut
ması için kızının yakasını bırakmış, 
hatta ıskata falan götürmiyerck, 
gitmiye teşvik etmiyerek, gönül a
cısını unutturacak vesileler aramı
ya, bizz~t icat etmiye başlamışh. 
Hatta bazı geceler. evde mahalle
nin gtizel sesli kızlarını, biraz ut 
çalmasını bilen yosmaları toplaya
rak saz alemleri tertip ediyor, kı
zım eğlendirmiye, avutmıya çalı
şıyordu. Fakat İffet, kabil ci€ğı1, 
ne yavrusunu, ne d Şehsüvarını 
unutuyor, unutabiliyordu. 

- İlk göz ağrısı unutulmaz!.. 
Diye_ 

7•rlndığı, çizdiği plan dairesinde 
~ iırumE'kten başka çare yoktu. Bu 
akıbet er ge~ olacak, mukadderat 

Rustcm yanına en degcrli arka-
daşlarından on bes denızci aldı .. 

Palalarını ÇC'ktiler .. 
Şatonun b:ıhçesinc gırdiler. 

Bir ikinci kafile de, vinc on beş 
kişid n ibaret olarak şatonun et -
rafını sarmıştı. 

Şatonun kulelerinden dökülen 
kızıl alevler gök yiızune doğru bi
rer ateş sütunu halinde yükseli -
yordu. 

İri boylu şato bekçisi Rüsteme; • - Jozcttayı kurtarabilirseniz, 
Kont çok sevin~cek. Çünkü o, Jo
zcttadnn çok hoslanmıştı. 

Rüstem kaşlarını çatarak, şato
mm yüksek burçlarına tırmanmı
ya başladı. 

Üst kattaki pencereden bir ka -
cim başı uzanmıştı. Riistem: 

- Jozett::ı .. diye bağırdı . 

Rüstem "mı: gördüğü kadına Jo -
zetta diye hitap ediyordu. 

ı adf'mki şatoda Jozettadan baş
kn bir kadın yoktu. Bu kadın şüp
he vak ki, Jozettadan başka biri o
lamazd1. 

Kndın ismini duyunca: 
- İmda1.. 

Dı''<' bağırdı. 

Unutsa da, unutmasa da, İffet i-ı 
çin, hayatın ve mukadderatın ha-

seyı inde yürüyecekti. 1 tu. 
Rüstem aradığı kadını bulmuş -

Yüksek atlama birinci Pulat 1,80; 
ikinci Fenerd n Necdet 1,75,1/2, ü
çüncu Faik 1,75,l/2; Yunanlı atlet 
ancak dordüncü olabıldi. 

1500 metre: Bu. müsabakaya iki 
Yunanlı ve 3 Turk olmak üzere beş 
atlet i tirak etti. Balkan şampiyo -
nu Yorgakopulos son tarda rakip
lerim 25 metre açarak 4,17 ile hı

rinci oldu Yunanlı Kusudıs 4,24 le 
ikıncı, üçiıncu Bcşiktaslı Artin. 

800 metre kızlar arasında: 

Bu müsabakaya· altı kız koşucu 
girdi ve neticede Kadriye 3,11 le 
birinci. İfakat ikilıci, Turan üçün
cü oldular: 

400 metre: 

Bu müsabakaya beş allet iştırak 
etti. Neticede Yunan ~anıpiyonu 

Skiyadis 53,8 le bırincı, Fenerbah
çeden Fınızan ıkınci. Fahri üçüncü 
oldular 

Halat çekme müsabakası: 
İki dc.>vre arasmda kara ve.> deniz 

sporları takım~ rı arasında halat 
çekme müsabakası ynprldı Birinci 
çekişi Çoban Mehmedin bulundu -
ğu kara sporları kazandı. İkmdi ce
ki.şi deniz takımı kazandı.. Son çe -
kiş çok heyecanlı oldu, neticede 
kara sporcuları 2-1 galip geldiler. 

İkinci devrede Matbuat takımın· 
da gazetemizin spor muharriri Mu
rat Kayahan da oynuyordu. Son da
kikalarda Kurun gazetesinden Se
kik:ıkrda Ktıı-uıı gazetesinden Se
dat oirincı golü yaptı. Biraz sonra 
da 1\.fa~buaı t akımı 1-0 maçı kazan
dı. 

Sıra günun en miıhiın mac:ına 
geldı 

Evvelii sahava Admıra. biraz son- , 
ra Galatasaray takımı çıktı. Ta -
kımlar karşılıklı dizıldıklcn vakit 
Galat=ısarav şoyle idi : 

Avni. Mıtat. S11im Suavi. Et -

l.:ı .. rn ı 

Hamolulardan biri havkırdı: 
- Zam oyu J l c>bron ormanında 

bav,rıın bir haldC' bulduk. ZavaHı 
Zamo halj ayıla ndı. Onu bu hale 
getiren h<'r kim İS", bAmf'n ceza -
landl.L"ılmasını istivoı:uz. 

4. '. 
Du kachr ıtlı:ım al»nda 

su amnzdı. 
O n ber " r-l~dım ... 

Dh r· k kafoL l ı v rdı. 
n ·is 1 b .Qı ':fc cii- ( .• ·; 

.-....-.-..... A.A .AA..A A.A..A_-.-.~ 
-ı::::=...--::-:: .. - - -=--- - --- ----::--=-=-:- ---=-=--- -- -

yen.. 'E.cifak, S lcihattin, Süleyman, 1 dı!ar. Vor, !. in çcktili korner k;m-
Biılend, H~ım, Küçiık Bülend. Bu- S{' dokunır. dc.n Galat2Sarav kde -
mı mukabil A\·usturya takımı da ~ine gıı:nL Bu suretle Admiralılar 
SÖ\ le: bırinci P,ollerinr :apmı~ oldul.:?r 

Plat~ T. Şol, MonC'ki. Urbanigi - 2 dakll<:a sonra da bir Admira lıii-
zer. Klak. Katlet, Hayneman, İs- cumunda Vogl'un yerine bir sutü 
Lob~r, Şıllig. Vo-TI T. kale clireklerine çarparak gerı gel

Ru?g.ir altına du~ .ı\dmira ta -
kımı i-lk dakikol. rd.1 sahaya hiç de 
yabancı değıllerrii Bu müddet 7.ar
fında Gnhıtasa aYlılcl:" bir iki mü -
essir hücumlarını gftdük, fakat 

mc~hur Platzerin ye,.ınde muda -
haklcıi fevkalade .. GitLıkce açıl
nııya başl yan Admiralılar 12 nci 
dakıkada !';Oldan bıı korner kazan-

di. Direkler san - kırmızı kalevi 
1 muhakknk bir golden kurtardı. 

Oyunun bundan sonrakı kısım -
ları tam:ımcn Admira hakimi••eti 
nltında c~reya'l etti. 
Admiralı!cr lıC'p sol açıldarı v~ ... ı

tasıle hiıcuın yapıyorlardı. 

Su sıralarda Galatasaray a ev · 
( Devmı 7 inci sn7/ı:dı) 

Yazan: 
KORSAJV A DALA RINDA 

~ 

~B enfilf ........ ········· ··· ................................... . 
~ Onu yere sermcıden bask ça

re y0k Hustemi tehlikeden kur -
tarmak gerek .. 

Rüstem, Şatonun bekçisini ve haydutları get'e 
serdikten sonra, Jozeltagı gemiye götürdii. 

Arkadnşlanna: 

- Şu zavallıyı kurtarahm .. 
lliye'"ek ;Jatonun duvarına tır -

m annuya başladı. 
nüskm bir tanftan kontun a • 

ranması için emirler veriyor, bir 
taraftan da J zettnyı kurtarmıya 
çalı~ vordu. 

J etta o güne kadar 'rürk deniz
cısı ürmemişti. Fakat, ailesi ara
sında Türk kshramanlannı duy· 
muş, tiplerini öğrenmişti. 

Rtistem pencereye omuz. verdı: 
- Sırtıma atlayın kontes! 
Diye haykırdı. 
Kulenin tepesinden yayılan alev

ler Jozettanın yüzünü yaladıkça, 

genç kız can acısından ne yapaca
ğını bilmiyordu. Derhal Rüstemin 
e muzuna atıldı .. 

Alev dalgnlarının aras ı ndan va-
1 

vaş yavaş bahçeye indiler. 

J ozetta inerken: 

- İmdadıma yetişmeseydinız, 
kendimi kul~den bahçeye atacak
tım .. 

Diyl• söyleniyordu. 
Rüstem, kollarının arasında bay

gın bir halde yatan Venedik dilbe
rinin yüzüne baktı: 

- Ben de seni arıyordum, Jozet
ta ! Babanın methettiğinden çok ı 
daha güzelmişsin! 

Jozetta korkudan bayılmıştı. 
Rüstemin sözleri genç kızın ku

lağına girmiyordu. 

Rüstem, Venedıkli şövalyenin. 
kızını kucakladı, bahçeden sahile · 
indi. 

Bu sırada bahçede dolasan şato 
bekçisi · 

- Kontesi ne.reye göturuyorsun? 
Diye bağırıyordu. 
8ato bekçisi iri boylu, heybetli 

bıı adamdı.. Turk korsanlarının 
Jozetta ı gemiye götürdük1erini 
görünce belinden kılıcını çekti .. 
sahıle doğru koşmıya başladı. 

Kara Mihalın adamlarının ele ~e
çiremedikleri güzel Jozettayı Türk
ler mi kaçıracaklardı? 

Kontun bekcisi boğal:ır gibi t"ıa
ğırıyordu : 

- Jozetta .. nt'rdesin .. nereye ı:;i
diyorsun? 

Bu sırada bekçinin omuzuna bir 
kılıç darbesi indi.. iri boylu adam 
derhal yere yuvarlandı ve elinde 
salladı~ı kılıcı çakıl taşların üze
rine düştü. 

Bekçiye kılıç sallayan bir Türk 
denizcisi idi.. 

Di)ordu. 
Biraz ileı de Türk korsanlarının 

yakaladı ~ı haydutlard.ın birkaçı 
da birer birer Türk lcı•ıcile yarala
narak yerlere vtn. ar·~;u:ruş.Iard:. 

Kızıl alevler icinde dövüs .. 
Bu, görülecek bır s.-ıhr.e idi. Değ 

me harp meydanları bu kad::ı.r he
yecanlı olamazdı. 

Şato alevler içınde kül oluncaya 
kadar yanmıştı. 

Rüstem arkadaşlarına: 

•- iş başına .. • 
Er:ıriııi verdi. 
Artık sahilde ne dövüşecek kim

se kalmış. ne de görülecek bir iş .. 
Korsanlardan biri: 
- Kontu aramakta devam ede-

lim mi? 
Diye sordu. 
Rüstem: 

- Kontla bir aliıkamız vok, de
di, hemen yelkenleri şişirip döne
lim. 

Gemiciler Rüstemi çok sevdik · 
leri için : 

- Taliin varmış, reis! dtyorlar · 
eli. Jozettayı çabuk buldun .. 

(Devamı vm·) 



7 - S O N T E L G R A P - 2 Alustoa 1937 

\ Ga1atasaray bayramı 1lstanbul' un kıyı bucağında 
dün _r.~pıldı gördükler.im 

' Yakup kendisine hakim ' olmuştu 1 

( 6 ıncı sagjad:ın d~vam) 
hine verilen bir eeza vuruşunu ka
le direkleri kurtarıyor. Mukabil bir 
hücumda Galata:>arayltlar Admira 
kalesine doğrn nktı1ar. Kale ônün
de bir karışıklık oklu. Küçük Bü-

keli bir hücum yaptılar. Vogl'un sı
kı bir şütünü Sncit güzel bu· yatış-
1.ı kurtnrdı. 

( 5 inci sa9/adan deoam ) 
tepelere kadar kir, pas içerisinde 
idi. Kıüre.k kürek süprüntü temiz -
lemekten anam harap oldu. Bura
ya gelir gelmez hasta düştii. 

- Senin ismin nedir? 
Tacı Cihanı görmek, onunla konuşmak 
için hiçbir sabırsızltk göstermemişti. 

--~ 

- Ah, öyle mı?. dem"lden ken- .f 
dmi alamadı. Fakat ihtiyar buna ,~ 
dıl:k:ıt etmemiş gıbi dedı ki: 

Yakup bırdcnbire fırlayarak ih
tiyarın önüne dikıldi: 

- Sen ne diyorsun hekim başı, 
dcdı, sen Sultan Süleymanın kor -
sanlara para ver€cegmi mi sanıyor
sun?. 

l<'nde yermdc bir pas ve Bülcndin ~ 
durdur ınadan sıkı bir ~ütü Pıat -
ZNin b!'lcakları arasından kaleye 
giriyor .. 1·1 bm·abcıe. 

Admiralılar son bir gayı·etle Ga
latasaray kalesine indiler. Bir ceza 
vuruşunu Chol 25 metreden sıkt bir 
şütle takımının ikinci golü olarak 
yaptı. Galatasaraylılar ıa inci da -

kikada bir penaltı kazandılar. Et -
yenin çektiği bu penaltıyı Plalzer 
kurtarıyor .. Admiralılar, 30 uncu 
dakikada ortadan sola uzanıın bir 
A\•usturya hücumunda topu yıı~a
lıyan meşhur Vogl üçüncü golü de 
yaptı. Bir hücum esnasında Küçük 
Bülend Platzerin kafasına kazaen 
vurdu. 

- Kevser ... 
- Ali babayı se\·iyor musun? 
- Seviyorum elbette... Çok iyi 

bir adam ... bize her akşam ekme -
ğımizi getiriyor. 

sonra i~ bulamıyor .. yalnız on uç ııe 
yirmi yaş arasındaki kızlar az pa
ra ile iş buluyor. Amma o buraya · 
geldi d çnlı~mıyor mu?. Büti'ın 

gül! çalışıyor. Burada bunu temiz -
leyinceye kadar gördüğü işi on be
Jedıye amelesi, yirmi otuz günde 
göremezdi. Buranın eski halini l>ı-

1 nlcr anneme; aferin, diyorlar. Yd 
bnncı n:emleketlcrden insanlar da 
geldigi zarr.an hiç olmazsa bize 
Türh.!er ne pis ::.:eyler demiyorlar. 
Eskiden d" buraya gelirlerdi. Ben 
bu mnhaUcliyim. Burunlnrım men· 
dıllcrPe tıkayarak buraya yakla -
şırlardı. BtiH.in mahalleli hem an -
m:mdcn, hem de Ali Babadan m<>m· 
nun. E\'kaftan da geldiler. çok be
ğendiler burasını ... 

c 

- Sı:.ialc beraber bır gemide ımış .. 
Onu da bur:ı~·a ;ı~(~:-mışlar. Kızım, 
merak etme .. Ben hekimim, knnse
nin gırcmediği yerler bana açıktu-. 
Gidip o genci de gör«eğim 

Yakup, Vcnedıklinin gemisi Ro
dos §ii''alydcri tarafından ÇC\•nlın
cı;)c kadar kendisine hfıkım nimuş, 
Tacl Cıh:ını görmek, omınl:ı konuş
mnk için iıiç bir sabırsızlık göster
memişti. Fakat gemi Rod<.'sa gel -
dikten ve Bahadır Sahibin km çı-\ 
karılarak Yakubun bilmedıgi \'C bc
ralx-r gidemi~ eccı.,i bir y<:r~ götü -
rulcrek h ıp:sf'dıldıgıni anlıd!ğı za
man Yakubu tutmak korsan ~ö -
'al~ eler i in kolav olmaımc;tl Bu
mı pc;k ustal ki yapmı ... lar, Yakt.La 
hı. bir '.?f'Y seıdinncden Tacı C~han• 
kara' a cıkardıktan saatlerce scnr;ı 
Yakubu da çıkararak kaleye gutur
mek ist mişlerdi. O zaman Yakup 
i ter i~tcmcz isyan ettyıiş, Tao Cı· 
h:ım sormuş. lakin hiç bir 5cy an
lamak istemi) en korsanlara mora -
mını anlntamarruştı. O zaman Par
halı d:ı. müdahale etmiş, Yak"'p He 
beraber olarak onn: 

- Bu kafirler<? karşı, demişti, ço!: 
Jın~in olnlım. Onlar para alm:ık için 
bizi yakaladılar. Fakat onlardan 
hiç korkmadığımızı bir kere anlar
hırsa bizi ~k sayarlar. 

- Sen ne diyorsun, bu k.'.ıfırler -
den korkmak mı?. Onların on tane
sile bir başıma uğra~ırım. 
Göğüslcrınde kocaman haçları o

lan şövalyeler Y-.kubun belınde 
saklı ohm bı~ağını bir türlü alamı • 
Y?.caklarını n~ladıkları zaman p,C'nç 
kolcmen OC>ymc bir kat daha hür
met gostermıyc mecbur olmuşlar -
dı. PJt halı da Yakuptan ayrıİma • 
mayı maksadına uvgun bulduğun· 
dan, o da sövaly, f( ı den Yakup ile 
bcrah r b r 'ere konmasını ı ·~ -
mi i. F k t bunu kabul rtmedıler. 
Y kup ka "nın bir yerindeki kC"n
dı ine rıyııhn hticr<.>ve \ Nk tıkt n 
sonra ,on dcrrcc azJp i .inclc·v •. ktı
ni n. ıl g < i ecc~ını bıl0miyordu 
Kc'lemcn bc;:i basit dıi ünccsıfo, her 

\ ı vurnr..ık, ktrorıık halletmc>vi Qn 
kl'Stırmc bir )QI say~n cesaretilc 
bu fcljkctli mahbu >IYPtten kurtul· 
mıl\ ı çok İı>tiyor, fakat karşısında 
gü~ek, boy ölçuşccek düsman rıö
r mi/ordu. Hapscclılmiş, hir yer~, a
tılmı: bir adam DC' yapabllirdı?. 

İşte ihtiy:ır Ynhudi hekimin bir
denbire gelişi ona hiç ummadığı bir 
ümit kapısı açmakta geciknıemi~ti. 
O kendini tanıttı. Karşısında türkçe 
konuşabilen böyle bir adam görün
ce Yakup: 

- Haberiniz var mı, dedi, acaba 
Bahadır Sahibin kızı nerede? .. Ya
hudi onu tatmin etti: 

- Ben onu gördi.im. Çok iyidir. 
CesarC'li yerindedir. Sen de r.csu!' 
olur, hele daha ziyade sahur olur -

san her şey çabuk halledilebilir. 
Sizi kurtarmak, dalla doğrusu o kı
zı kurtaımak için bu korsanların 

ishyeceğı bir para vardır. Bu pa -
rayı da elbette Kanuni Sultan Sü
leymnn ihsan eder ... 

- Elbrttc ... sizi kurtarmak lazım 
değıl mı?. 

-- Olsun .. Sultan Süleyman bu 
hnydutlara para değil, ölüm gönde· 
recektir! .. 

İhtiyar hekımin küçücük gözleri 
ır.<'ş'e ile o kadar parladı ki, Yakup 
o·ıun bu haline şaşarak sordu: 

- Siz, dedi, bunlnrdan de~il mi-
• ? 

sımz .. 
lhtiynr Yahudi elile Yakuba işa

ret ederek onu teskın ettikten son
ra gozkrini kapadı, derin bir dü
şünceye dalarak a{:.ıır ağır şoyle söy

lendi: 
-- Ben bunlardnn nasıl olabıli

rim?. Benim ırkım, benim dindaş -
larım hep Türklerden iyiJik gör • 
diller Htristiyanlık alemi Yahu -
dılere karşı bu kaclar c1i'ışman iken, 
bize yer gösteren. iyilik eden yalnız 
Türkler oldu. Çocuğum. b€n Yavuz 
Sultan Selim han zamamndanberi 
buraya gelmiş, hekimlik ediyor, 
buııh:ırm hı>r halini oğreniyorum. 

Ümidim budur ki, bildiklerimle, 
şimdiye kadar öğrendiklerimle 
Türklere bir hizmet etmiş olayım. 
Ölmeden o günleri göreyim. 

Yakup ihtiyarın Yahudi olduğu· 
mı öğrcndikt<'n sonra onun geçmiş 
senelerde başına neler geldiğini de 
öğrenmek merakına kapılmıştı. Fa· 
kat ona: 

- Şimdi d:ı.ha ziyade konuşmıyn
hm. d~rli, benim başımdan grçen 
şe~ !eri değil, gclE>cek vukuatı öğ -
rcnmek daha doğrudur. Sultan Sü
leymanm buraya sefer yapacağını 
iigrenebildin mi oğlum? .. 

- Benim bildiğim, burası yakın 
zamanda alınacaktır. 

- G ne görüşürüz. Bundan son
ra el.ıha rahat otur, kalbini daha ge

niş tut Çıinkü ben burada hatırı 
çok sayıları bır adamım. sizkn dai
ma koruynrağımı, hep sız.i düşunc
c0ğııni hılırıı7.. Bunn y<'min cderım. 

İlılıy::ır hc>kim çıktı Yakub:ı bü
yük hır cmnıvc•t gelmişti. İhtiyar 
Yahudı, Ttiı klerc hı7.met etmiye 
hazır olduğunu :ı.nlatmıştı. Fakat 
Tiirklc>r için çalıc:;tığını söyleme -
mişti. Yakup da bunu ihtiyarın 

manalı sukutu karşısında daha zi
yade soramadan 'kalmıştı 

Bundan sonraki günlerde arlık 
ihtı~ar hckım hemen sık sık dene
cek surette Tucı Cıhan ile Yakubu 
ziycırel ediyor, yanhırında ~ok kal
mamakla berahC'r a7., fakat manalı 
konuşarak her ikısinc <le ayrı ayrı 

timit \•eriyordu. 

••• 
Aradan epey ıaman geçti. 
Bilfıl için koca İstanbul gitgide 

darlaşıyordu İlk ziyaretinden ve 
müneccim efendiye rastgelişindcn 
lıir müddet sonra bir gün tekrar 
herlestt>nc giderek Ali Şavkat Efen
diyi aradığı zaman onun dukkanı 
bırakarak mal getirmek üzere u • 
7.nklan:ı gıttığlni öğrcrıdı HQdos şö· 
V:l)yl'lı>rinin Vr>nPdikliyl' ait hir gı>-

Iliraz sonra da de\ re bu şekilde 
bitiyor 

İkt devre orasında Balkan bay -
rak yarışı yapıldı. Neticede .Mf'h
met, Galip, Halüktan ibaret olan 
Türk takımı 3,34,9 ile yeni bir Tür
kiye rekoru yaptı. 

Yunan takımında 
gakopulo.s, Kusudis 
sporcular \"ardı. 

İkinci devre: 

meşhur Yor -
gibi tanınmış 

Saat 16,40 da ikincı de\•reye baş
ladılar. Oyun yine ayni şekilde de
vmr. ediyor Galatasaray takımı ka

leye Sacidi, Mitatm •erin<' Salimi. 
sol h3fa genç t. kımdan Bedii al -
mı~ .. Admiralılnr sağdan tehli -

miyi çe\•irdıkleri haberi İstanbnla 
gelmısti. Fakat bunun o kadar e -
hemmiyeti olmıyabilırdi. Eğer Ro· 
do!>t::ıki Yahudi hekim çok itimad 
etliği çııaklarından diğer bir Ya -
hudi hekimi aranacak hir iş haha -
nesile Rodostan Suriyeye ve ora -
dan da istanbuln gôndertcrek biz· 
zat padişahn her ş<.>yi bildirmemiş 
olsaydı' .. Sultan Si.ıleyman Daha -
dır Sahıbin kızının bu sefer de ha· 
basının düşmanları tarnfmdan Ro
dosa götürüldüğünii öğrendiği za
man bunu Rodosun kafirler elin -
den tez vakitte kurtarılacağıııa bir 
alamet sayarak: 

- Her şey yakındır aı tık! .. 
Dedi \'e Yahudı hekimin noclos· 

ta gerek müsluman kızınırı , e ge
rek Yakubun iyi olduklanna dair 
verdiği teminat padiş:ıhı bir tarıı r -
tan memnun etmekle ~rnl>er ~ırtık 
hareket ;.:amanı geldiğinı de duşü -
nüyordu. 

Daha \•akıt \1aı dı. Mc vsim kış so
nu ıcli Sefer a~mak için yazı 

beklemek lüzımdı Rodostaki ıhti
yar hekimin gondı>rdıgi ç.ırağı Ü7e. 

ı inde yazılı olarak hıç bır ey bu -
lundurmu\ordu Çtinku ele geç r· 
SE' bu p k l<'hlikclı olurclu Ona i.ıs
tad, olan ih t ıyıır büturı rivl İ) c r<:'k-
1 rint (lZbr>rletınişti Övl ki R dos 
lrnlrsının \''17.ıydi n<'rt:l .rd n hü
r.um <'dilmek mt.inasip olacağı ıçin 

çırak hekim bir çok çizgile çizdi. 
va:11yC'ti çok iyi anladığı için pa· 
dis:ıt-a d ı çok iyi anlattı 

Sultan Sillcymarı hc>kime iltıfat 
cdPrkcn Bnhadır Sahibin kızına te· 
minat verilmc>sini. :ırtık b:.ışına ge
len felaketlerin srınu gelmekte ol
duğu içın bunun kendisine anla • 
tılmasını siiylC'cli Hindista gitmiş 

olan B:ıhadır Sahipten gelen bir 
mektup ile bir memuru mahsustan 
öğrp.niJdiğine göre kendisi çok iyi 
idi. bir an cvvcl kızına dair bir ha
ber lıeklecliği anlaşılıyordu Yahu
di hekim bütün lıunları Hintli ln-

za söylenmek üzere iistadına an -
latııcaktı Yahudi hekim padisa -
hın söylediklerini harfi harfine ez
berliycrek tekrar etmiş. p3dişalı 

sözlerinin bir noktası bile unutul -
maclığını görerek memnuniyetle 
Ynlıııdi\·e iltifatlarda bulunmuştu. 

( Dcı·amı t:ar) 

zı.} arde geldıği z.ıman, Abernatı, 

kendisıni, tertip ettiği bir kurt a -
\'ına davet etmişti. 

euıınnıuuıı•unuuuuınuunıutuu111ııınıut11nınmıuuııuınuıt1uuuııuıı11111ııııuı111111111 uuıuııınınnnııuutııı ıttıutu• 

13u iki adamın, biribır~erıne kar· 
şı mutekahtl saygıları 'ardı. Aber
natı benimle beraber Vaşingtona 

kadar gC'lip vaziyetimi Cumhurre· 
isme anlatmak kulfetini kabul etti. 
Ben de di in taraftan Cumhuriyet 
partisinin nüfuzlu azaları vasıta -
sile teşebbüslerde bulunmustum. 

Yazan: 
Al Jenings 

ç.ıgırıyordu ve bu daveti için de 
muhtclıf bir çok güzel sebcplc:r gös
teriyor. mutlaka gelip kendisini 
gormemi istiyordu. 

Mektubu okuduktan sonra, bir 

saniye tercddiit etmedim, hemen 

t:şyamı, bavullarımı hazırladım. 

0 • 'Hanri Nev) arkta meşhur bir 

.-dam olmuştu. Kcndı ini se\'Cn, ya

zıl:mnı beğenen binlerce \'e bınlcr
ce okuyucusu vardı. 

• Dört Milyon• ,.e Şehrin Sc.siı 
isminde iki bi.iyük roman ,.e beş al

tı kadar da hıkaye kıtapları nc;ıret

mişti. Bu meşhur muharrir \'e ro • 

ınancıyı gidip J:!Örmek kararı ic:im· 1 

Çeviren. 
Muammer Alatur 

de tasa\'ı:ur edilmez bir sevinç u • 
y. nclırmı~lı. 

TEODOR RUZVELT 
Ecmm bu S<'yahatıme 5mıl olan 

miihim bir sebep daha vardı Va -
şingtona dn uğramak istiyordum. 
Hatta Cumhurreisi Teodor Ruz -

vE.'ll'i şahsan görmiye de karar vcr
mi~tim. Beyaz saraya gidip kendi· 

sıle bir mülakat isteyecektim. Tam 
manasile namuslu vatandaşlnrın 

safında bulunmak en büyuk eme
limdi. Medeni haklarımın iadesini 
isteyecektim. 

Can Abernati, Oklohama Müdde
iumumisi idi. Dostumdu. 

Ruzvclt, Oklohama hükfunetin.i 

Avukatlık hayatımda kazandı -
ı ğım muvaffakıyetlerden hiç biri, 

medeni haklarımın iade edılmesi 
kadar bir mazhariyet derecesinde 
beni memnun edemezdi. 

V. şıngtona geldiğimiz zaman, 
Beyaz sarnyın Vtikela meclisi sa - 1 
lonumı eirmıyc muvaffak olduk. 
Vakit gecikmic;ti. 

Beş rıltı Nazırla mıJslc>şarlar sa
londa idiler, v.ıkıt gcçıı mek için 
aralarındn konusu yorlaı dı. 

Abcrnnti ile ben bır ko:;.edE" otur

duk. Gözlerim, Cumhurrebınin gi

receği kapıdan ayrılmıyordu. Bıraz 

sonra bu kapı açılıp ta büyiık d€v

let. adamı içeriye .ı:ıırıncc. heveca-

42 nci dakikada Vogl 4 üncü ve 
son Admira golünü de yaparak ma· 
çı 4-1 kazandılar. Admiralılar çok 
giizel bir oyun oynadılar ... 

Son oyundan sonra Milli Mi.ıdn -
faa Bakanı Küz:ıın Özalp galiplerin 
mükafatlarını verdiler. 

SON DAKİKA 
Yugoslnvyaya giden Türk takımı 

da mcıçı 15 bin kışi önünde oyna
mış ve 3-1 mağllıp olmuştur. 

;okuyucularla 
Baş başa 

Yedikule ve 
Narhkapıhlar 
Şikayet ediyorlar 

Etyemez, Sarrıatya, Kocanıusta· 

f apaşa, Kazlıçeşmc, Yeclilcule ve ci
varı gençleri tıe 1ıalkı namma, di· 
1ıe imza atan lrfan isimli bir oku
yucumuz, gazetemize yolladığı 

mektupta diyor 1:i: 

cMuhitimizde en çok rağbet gö· 
ren gaıete. en doğruyu yazan ve 
hakkı teslim il0 tanınan gazeteniz
dir. Biz, EtyeıMz, Samatya, Koca· 

must.afapaşa, Kazlıçcşme. Yedilm
le \'C cıvarı gençleri, izzeti nefsi • 
mizle oynanan bir hadiseyi hemen 
size bildiriyoruz· 

12 temmuz pazartesi günü bu ci
varın ye>giıne yazlık yeri olan Ye
dikule, Narlıkapı Şafak bahÇ<>si l.? 

lhlk opereti gE.'ldi. Birçok ailC'ler 
sevinçle gittiler; brğ('ndıler, be~en-

mcdilcr, bilmiyoruz. Dün .akşam
kı paıarlC'si yine bu hE.'yE't. afişler
le p,clcceğini rC'kl:ım ettı. Bahçe er

k<'ndcn doldu Fakat herkes suku
tu h::ıyale u radı Çok U?:aklardan 
gelenler. şıkay<>I ettıl<>r. Bahçe sa· 
hibi. mnwr<'t olarak, geçen hafta 

zivan C'ltıkkrıni söyledi Bir diğeri 
ıs<', Narlıknpıda oynamaları gurur
larımı dokunuyormus; hatta gaze
telc>re bile her yerin reklamını ver
dikl<'ri halde, Narlıkapıyı yazını -
yorlarmış, eledi.-. 

Aşk mektuplarma yapış· 
tlrllan pullar 

A şk mektuplarına zarfların üze. 
rine yapıştırılan pulların manaları 
olduğu mallımdur. Bu pulların sa· 
~a. ı>oln, eğri, yukarı, ters olarak 
yarıştırılması bir çok manaları ih
tiva <.><ll'r. 

Bunu Ci·•ı <.>nen müvcZ?.iler' mek· 
tubun uzcı indl' pulun ihtiva c>ttlği 
manaya göre mektup sahiplerin • 
den bahşış istemektedirler. Bun • 

lar nrasında en yüksek bahşişler de 
c Yarın gc>leceğim. esenin için ölü
yorum. gibi manası olan pulların 
bulunduğu zarflar imiş. 

ess -

nımdan oraya düşüp yıkılacak gibi 
olmuştum 

Ruzv01t. dört beş adım atar at· 
maz bizi gördü ve nyağa kalkan na
zırlarlrı, dostum Abernati'yi tanış
tırdı: 

- İşte bizim Oklohama hüklı -
rııetindeki baş müddeiumumimiz! 
dedi. 

Ve dostuma doğru yürüyerek e· 
lini uzattı : 

- Hello Con! Oklohama'daki 
kurtlar ne alemde? 

- Annene, baban öldükten son
ra evlendi, diye kızmadın mı? 

- Aklıma gelmez ... Ali baba ol
masaydl biz sokaklarda kalmıştık. 
Bakanımız yok, göıenimiz yok ... 

Büyük hayat tecrübeleri olan 
yaşlı bir kadın gibi konuşuyor: 

- Bunun burası İstanbul... Al-
lahın kocaman memleketi ... İçin -
de aç kaldın mı vay haline ... Kim-
se, kimsnyi tanımaz ... l·imse, kim
seye bir dılim ekmek vermez .. so -
kaklarda kalırsın. 

- Annen memnun mu? .. 
- Memnundur elbette. Daha iyi-

sini mi bulacaktı. O her zaman dua 
ederdi. Allah bana kimsenin karı
şıp görüşmiyeccği, benimdir, diye
bilece>ğim, ev snhıbinin h<'r ay ay
lık istemı} coeği bir kümes \ersin 
razıyım, deı di. Allah onun dua&ıru 
kabul etti. Bak kocaman bir cami 
verdi. Kendisi öyle söylüyor. 

- Evlenmese}di çalışamaz mıy
dı? 

- Zor çalışırdı. Nerede çalısa -
cak, kırk beşine gdiyor benim an
nem. Şimdi iş yalnız gençlere .. Ka
dın otuzundan, erkek kırkından 

Buranın eski halini bH ..... nkrd0n 
biri oldu um için ben de buranın 
tcmiz.lc11mesi icin g~stcrilır.iş olan 

g:ıyrctin hayranı oldum ve dtisün
düm. İstanbul şehrinde bakımsız -
lıktan çokcn, ) anına yaklaştığınız 
zaman hayvan leşleri ~ e envaı m i
zahrafat kokusundan boğulacak gi
bi oldugun nice eserler vardır. 

Bunlorın her birine mahallelerin -
de temizliklerile tanınmıs fakir bı.r 
aıle konu sa, onlara bunun :icind 
yasamıya mu aade \"(' ı!sc '\."C c;:ırt 

olarak da huralarm temiz tutul -
ması ılC'ri . ürülse bir ~ok t:ski e · 
ıin etrafını saran çöpluk!er temi .. -
lcıımi:ı ve bu eserler de dnimi bir 
muhafaza altına alınmış ol. c:ık. A
cabn bu SC'V kabili lntbık değil mi· 
dn? 

Suat Dervlf 
Httuuarıu1tınnnu1111111uuunnHnu11nt11ttıuutt1UHt•tt1111111ı11mıuuun11•aanı"nuonntn11ınnn""111111111111n1111111111111nut"'!" 

Nafıa Vekaletinden: 
lO.EylUl-937 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet Mal· 

ıeme Eksiltme Komisyonunda 6250 lira muhommen bedelli 25 adet 
sab:t Telgraf Makinesinin kapalt zarf usuliyle eks'ltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Vekn1et Malmcze Müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakknt teminat 468 lira 75 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını tnlimalnamcsinc göre Vekaletten al. 

dığı 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 10..EylUl 

937 Cuma günü saat 14,30 a kadar Vekalet Malzeme Müdürlüğüne 
Hrrrclcri lazımdır. "2760" "4556,, 

~ı .......... ~~----------------------Ç i f t l i k, Süthane ve bü- 1 
tün köylülerin dikkat 1 

n;;._;;=-.rn) nnzarlarına : 
• 
1 LE 

"Krema makinaları,, geldi 
Bu makiııalar dünynnın her yerin· 
de, sütçülük aleminde biiyiik şöh
ret kaz:ınmış ve en verim!i maki. 

na olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

Türkiye Umum Satış Deposu : 

Tahtakalede POKER traş bıçakları deposudur 

1 
Taşra satış yerleri: Erzurum: Türbe civarı No. 29 Şükrü Hasan 

Güraı, Konyada : Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. 
Eskişehir : Hasan Alanya. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Elulltmeyc konan Miktarı Tahmin Pey ıık. Ekalltmo T. Gün ve Ek11iltme· 
,_,!!!,!lvııddın cln&I Flatı çrsl s:ı:ıtl nln .,ek•I 

Bel az peyııir} 2500 K. 37 50 
Kaşar " ) 2000 K. 6) 00 161 L. 9-S.937 Pazartesi 15 açlk 
u ) 5000 K. 16 50 

Makarna ) 1500 n 29 00 

irmik ) 500 " 16 50 110 L. 9-S.937 Pazartesi lS.30 " 
Pirinç unu ) 250 ,, 16 50 

Şehriye ) 300 ,, 29 00 

Mekteb\n 937 t-.ta!t senesi sonuna l;ad-ar ihtiyacı ola~ yukarıda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı mevad açık eksilt· 

meye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün, t:ırih ve 

saatlerde yapılacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün \'C 

eksiltmeye girmek isteyenlerin belli gün ve satte Gümü~suyundaki mektep 

binası dnhilhde miileşekkil komisyona müracaatları ilAn olunur. (4473) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden 
Gaziantep ve Urfıı gümrüklerinden gönderilen kaçak pamuk ve ipekli 

m<:nsuca\m müfredat listeleri Sirkecidek isatış gümrüf'ü salonunun kapıslt• 
da asllıdır. isteklilerin bu listeleri görmeleri ve Ağustosun 9 u:ıcu gü· 
nü saat 14 de başlanarak ilk ö:ıce Gaziantebin ve bunu ınüteak'p 

de Urla'nın eşyası Ağustosu:ı 27 inci Cum1 günü saat 17 ye kadar 
satılacaktır. Alacaklıların açık artırmaya girmek ütere satış salonuna 
satış günlerinde saat 14 de gelmeleri ilAn oluouri (4486) 

Ben Cumhurreisini ilk defa gö: 
rüyordum. Şahsiyetinden taşan ha
rikuli'ıde bir seyyalenin tesiri altın
da kalmamak mümkün dt?ğildi. 

Ruzvett, sanki vücudü ku~etlen- Jj~~-~-~-~-~-~~~-~~-~~~~~-~-~~~~.~~~-~~~~~~~~~~~~ 
dirici bir banyodan çıkmış gibiydi. 1 Kadın dı·şcı·sı· 1 Müsabaka kuponu: 191 
Bütün yüzünden sıhhat ve zinde-

lik fışkırıyordu. Yaşının tam ke - I MARI SOLLBERGER •••••••• • • • klübU 
mali içinde bulunduğu hemen gö- 1 DIŞ TABiBi G tarafterırım. 
ze çarpıyordu. istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 

Kurt avcısı dostum: Perşembe ve pazar günlerinden ADRES: 

- Reis hazretleri, dedi, sıze Al 1 maada hergün saat 9 dan 12 ye 
Jenings'i takdim ederim. ve saat 14 den 18 e kadar kabul 

Ruzvelt bana baktı: ettiğini sayın müşterilerine bil· I 
(Devamı ı:ar) ldirir. \ -·--·---·--·--·-·-··-··-.. 

____________ .. _ 

• • • • • • • • • 
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M A Z O 
MEYVA 

N 
TUZU 

MID" ve BARSAKLARI ı..o:aylıkla bo it r INKJBAZJ ve oııdan miitevellld bat •tnlannı defeder. Son derece tekail edilmiş bir tuz olup 
ı:. " şa 1 

• MQMASIL MOSTAHZARl.AROAN DAHA ÇABUK. DAJiA KOLAY ve DAHA 

.. 1., .. 

KAT'I tesir eder. Yemeklerden aoora •lıoırs~ H.\Z!MSIZUC.1, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI &icferir. MiDE ve ·BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ati%• ' 
daki kokuyu ve tatsızlJ~ deledu. MAZ0'.11 isim ve HOROS maru11na dikkat • 

.......................... 
ı DOKTOR ı f 

Dişleri her yemekten sonra günde 1-s-aş-. -ağr-ıd7n"I i ~u H ~~~aA L~:~!~~ ı1 çatlıyacak g,!!!!,_J ı M o T EH As s ıs 1 ı 

3 defa niçin fırçalamaK lazımdır? i ~ae;de!~~ek~e~~:;~t:eh~::::~~ ı 1 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınao mikroblara karşı müdalaasızdır, -

saııiyeo ağızdaki "Salya. denilen mavide milvonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab diş· 

lerin en birinci düşmanıdır; 

dişlere yapışa•ak yosun pey

da eder. Mineleri aşındırır, 

yavaş yavaş dişleri ve kök· 

!eri çürütür, diş etlerinde 
iltihaplar peyda olur. Dişlere 

yapışan yemek artıktarı ve 

ecnebi maddeler de temizlen· 

mezse birer mikrop yuvası 

halinde gelir. Eğer dişler 
muntazaman ve günde en az 
3 kere •Radyolin. le fırçala. 

madığı takdirde çok çabuk 
mahvolmağa mahkiimdur. 

Bu muhtemel 'akıbetleri vaktinde bertaraf eder· • 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız •.• 

En şidd eti baş ve 
diş ağrılarını dindirir 

NEVROZ iN 

Bütün ağrı, 

sancılan 

sızı ve 
keser 

NEVROZIN 
Nezle, grip ve roma .. 
tizmaya karşı çok 

müessirdir 

ı saaı on b~ten sonra hastala· ı 
ı rını kabul ediyor. t) ..... -.................. . 
Dr. Hafız Cemal 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ıniJtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstan,bulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 - 12, saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 2!044. .......................... 
f Zührevi ve cild hastalıklm ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı : ı 
ı Öğleden sonra Beyo~lu Ağacami ı 

' 
, 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve 
menendi olmıyan kolonyadır. Bütün ltrıyat mütehassısları, sinir 
doktorları tarafından bu müstr.sna kolonyayı sevmeyen kimse 
bulunmaz. Bir d a mlası bir limon ve ·:;içek bahçesi gibi kokular neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insanı cennet ve çiçek bahçelerinde yaşa· 
tan bedialardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat.Taklitlerinden sakınınız 

f karşısında No. 313 Telefon: ı 

ı 43585 ı 

111 ......................... 11 )~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~§§~~~~~ 
Dans protesöriJ Türk Hava Kurumu 'l 

ParisJn yÜK•ck dans akademi!linden 

:~:~; ::::o;:.:u;;;.:11:rı~·m:~. s::: 8 o y o K p 1 y A N G o s U· 
•abah ondan ak,am dokuza kadar 
Beyoğlu lsti '< lll ca<!deal Türkuvas 
dcrsha-ıcsı ,. t müracaat et1inler 

: .......................... : 
f Göz Hekimi ı 
ı Dr. Şükrü Ertan i 

4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

ı Cakalo~-lu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Cal!'aloıtlu No. 30 (Eczanesi ı 

------------• ı yanında) Te'efon. 2256.ô ı 
• KIRALIK HAHE • ı .......................... f 

Üsküdar'da Bağlarbaşı Topha 1 eoooooooo0000000ooooooooo• 11 
neli oğlu caddesind~ 2 No. lu 8 1 Akbe müesseseleri ı 
oda, hamam, babçesile Lafinap A k d h d"ld k" 
h 

. n ara a er ı en ıtap ga. 
anımın meşrutesınden olan ha- . . ' 8 

ne kiraya verilecejtinden iste· zete, mecmua ve kırl8.sıyeyı u~uz- g 

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

adet mükafa •• 
4 num~r~da oturan m_ütevelli bulabilirsiniz. Her dilde kitap, Dikkat: 
yenlerin mezkur hane yanında 1 olarak AKBA muessesesınde gl 

Selim Buy~~ Çalıcaya muracaatı mecmua siparişi kabul edilir. 

___ _:;...:.!!!!!!!!!~~!!an!!!o!!ı!!un!!u!!r.!!!!!!!!!!..' ıstanbuı gazeteleri için ilan ka- Bilet alan herkes 7-Ağustos-937 
------------------ bul,abonekaydedilir.Undervodd günü akşamına kadar biletini de• 

• 

• 
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yazı ve hesap makinelerinin An- ğiştirmiş bulunmahdır. 
kara acentesi. Parkcr dolma 
kalemlerinin Ankarada satış ye- ~ Bu tarihten sonra bilet üzerinde-
ridir. Tele!.:ın: 3:177 8 1 ki hakkı sakıt olur. 

•~oooo~oooooooooooooaooe.-= 

KU BAR 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

- -
- ,;/ ~· ~ .. 

_... - . .,. ı,... .... 

• Au -~ .. .t.. .. (,, 
1· k, - .... • -1& ..... .. 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

!>&bibi ve Umum! neşriyatı idare ede" Başuıunarr.r 

E. izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebütıiya 


