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• • • • saat sDren 

dehşetli felaket BUYUK TEHliKE! 
izmirde1 

Bir amete ~O et re ileri Ye fırladı 
13 yaşında bir çocuk 

Kardeşini kurtarmak içjn alevlere 

Sovyet protestosunu 
Japonya reddetti · 

TOKYODA · 
atıldı: Fakat beyhude ... Harbin umumileşmesine ancak 

2 ne! sayfamızd ~ ) 
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lngiltere - italya ı iki Japon gemisi 
Yeni dostluklar bu sabah geldiler 
hazırlanıyor! 

Bir mucize 
Mani olabilir, diyorlar. 

ltalya İmparatorluğunun 
tanınmasını isteyor 

Londra, 4 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfellere göre İngiliz - İtalyan gö
rüşmelerinin hedefi eski dostlukla -
rın zararına yeni dostluklar aramak 
değil, ortada mevcut gerJlinliii izale 
etmektir. 

İtalyan mahfelleri Roma'nın mak-. ' 
sadı Ingiltereyi Fransadan ayırmak 
olmayıp, bu iki devlet arasındaki 
dostluğun İtalyaya teşmili oldufunu 
beyan etmektedirler. 

lnflilll mah!elleri, modası ieçen es-

Çemhtrlagn 

ki dörtler misakile Locarno misakı • 
nı imza eden devletler arasındaki 
yapılması muhtamel olan görüşmeyi 
birıbirıne karıştırmamak Jazımgel -
diğini tasrih etineKtedirlcr. 

İtalya'nın Iiabeşistandaki .hakimi
yetinin tanınması için Roma ile pa
zarlıita girişilmemiştir. Fakat Millet· 
ler Cemiyetinin gerek hal ve gerek
se istikbal için tekrar canlandırıl • 
ması arzusu \'ardır. - __ ___ ....___ 

Ekmek kağıt 
içinde 
Satılacak 

Belediye ekmeğin "okaklarda • C 
fırınlarda toz ve mikrop kaptığını 
gözönüne alarak bugünkü ekmek 
satışı şeklini değiştirmeye karar 
vermiştir. 

Ekmek ve fırancela fırından 
çıktıktan sonra derhal temiz vr.sa• 
itle ve temiz, sıhhatli adamlar va• 
sıtasile kağıtlara sarılacaktır. 

Aksi hareket edenler cezalan-
dırılacaklarôır. -----
Yürüme usulü 

Parlak bir surette istikbal edilen 
misafirlerimiz 

abideye çelenk "koydular 

Bu sabah llmanımıH gtlın Yalcamo "'elcttp ıemlsl 

Çf n askeri diktatörü : 
_ Pekinin zaptı mühim 
değildir, biz sonuna 
kadar harbedeceğizl 

Diye bağırıyor 
Londra, 4 (Hususi Muhabirimiz .. 

den) - Uzak Şarktaki son hareket. 
ler kırk sekiz saattir Avrupa mer • 
kezlerini ehemmiyetle alakadar e• 
den yeni safhalar arzetmektedir. Ja. 
ponyanın Çin aleyhinde giriştiği ha
rcekt mevzii bir te'dip iddiasını ge .. 
çerek ciddi bir harp başlangıcı mı· 

hiyetini almıştır. Japon limanların • 
dan mütemadiyen asker, top, tank ve 
tayyare sevklyatına devam edilmek· 

İwata ve Yakumo adlı iki Japon 1 tedir. Bugüne kadar Çine nakledilen 
mektep gemisi bu sabah Amiral Ko- Japon kuvvetlerinin umumi yekunu 
ga'mn kumandası altında limanımı- 250 bini bulmuştur. Ayrıca 150 tay-
za gelmiş.lerdır. Japon gemileri Ye • _yare de Çine naklolunmuştur. Bun• 
§ilköy açıklarında merasimle karşlı (1-ın haşlfa Tokyo kabiPcsi -hareke 
Tanın , Selimiyc önlerine gelince ı' tin genişlemesi prensibini kabul et· 
top atarak .şehri seJamlamış, buna tiği için yeni alınan 300 milyonluk 
Selimiyeden mukabele edilmiştir. fevkalade tahsisatı sarfa başlamış ve 
Gemiler Tophane önünde demirle • ihtıyat efraddan 150 bin kişiyi daha 
mişler ve derhal irtibat zabiti bin • silah altına celbetmiştir. Buna mu .. 
başı Süreyya refakatindeki diğer za- kabil Çinliler de mühim bir harp ha-
bit ve zevatla birlikte İwata kruva. reketine hazırlanmakta, ihtiyat kuv. 
zörüne giderek Amiral Koga'yı sc- \'etlerini seferber etmiş bulunmak c 

lfımlamışlardır. tadırlar. 

Amiral Koga refakatinde lwata Çin erkanıharbiyesinin ehemmi • 
kumandanı Daigo ve Yakumo ku • yet verdiği mevkiler tutulmuş, sev-
mandanı Ugaki olduğu halde otomo- kulceyşi tahkimata germi verilmiş • 
billerJe saat 10,30 da vilayete gel • tir. Büyük kanlı boğuşmanın yakın· 
miş, vali vekilınl sonra da sırasile laştığı anl:ı şılmaktadır. Şimdiye ka .. 
Kolordu Komutanı ve Harp Akade- dar yapılan karşılıklı hareketler 
misi kumandanını ziyaret etmişler- . mevzii müsademelerden ve yer yer 

(Devamı ikinci ıa11fado.) • g 11 d b Anti,al Koıa lŞ a er en ı arettir. Buna rağmen 
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Çınli, 6 bin Japon maktul düşmüş • 
doktor kız diyor kl: · tür Çinliler en çok baskın şeklinde-

8 • b h •• •• ki taarruzlarda .ağır zaviata u~ramış-

1 r Sa a Y U., umde lar, kendileri de sivil Japon kesafeti-
&. ne karşı baskınlar yapmışlardır. Fa- Japon tankları cı• Japon askeri Pt/.d11 sokakların ı/o • ı b b kat, günün en mühim ve müheyyıç konsolosluğuna yapılan tecavüz ü- Sovyet Elçilıği dün tafsilatını bil-

p eçe 1 e a a m 1 n ~.:.~~:~: .. :.::~~.~ .. ~.'.~~.~~~ ... :.~~;;,:~ .. ~.~~ .. :,_z.:~:.~.~.~ ... ~.~~.!~.~.~~~~.~~:.~:... ... (Devamı 2 inci sahifede) • SON DAKiKA .... ...................................................................................................... .. 

ev 1 n d e n ç 1 k t 1 m .. İzmir yangınında Osmanlı orduları Başkumandanı' 
ANKAz ALTINDAN üç öLu Nazım Paşaya 

DAHA KIKTI 

Son dakikada üç ölü daha çıkarıl
mıştır. Bunların hüviyetleri henüz 
tcsbit edilememiştir. Bu suretle şim
diye kadar bulunan cesetler 16 ya 
balığ olmuştur. 

CESETLER GÖMÜLDÜ 
Facia yerinde bulunan cesetlerin 

kemikleri bugün merasimle gömül -
müştür. Bu merasime binlerce halk 
ile hükumet erkanı ve ölülerin aile 
ve akrabaları iştirak etmiş, merasim 
pek hazin olmuştur. 

ÇETİN BİR MÜCADELE 

Allah belanı versin ... 
Donanma kumandan ı = Ramiz 

Caddelerde yaya gidenler · . MÜdeiumumi Asım Tunçay, 13 ölü 
7 yaralı olduğunu, kömür haline 
gelmiş cesetler bulunduğunu, bun -
Iarın ancak kafa taslarından insan 
olduklarının anlaşılabildiğini söyle
miştir. 

Bu telgrafı 
çeken ilk 

Türk 
Amirali 

Ramiz bey 
dir ki 

s aldan gldecekler 
lstanbulun ana caddeierinde haf. 

kın yalnız gittikleri istikamette 
yalnız sağ tarafı takip etmesine ve 
karşıdan karşıya muayyen yerlerde 
geçilmesine Belediye karar ver. 
miştir. Bu kararın tatbikine on 
Ağustosta başlanacaktır. 

ilk olarak Karakörl köprüsü 
üzerinde ı,a tbik edilece,-, sonra sı. 

Doktor Hanım Ağa Amanıa.tc 

rasile diğlr caddelere/ teşmil oJu- İran uyanıyor. Bunun delil1erinden 
nacakt:r. Karaköy k.~ü~ündf kar. biride bir çok İranlı talebenin, 
şıdan karşıya geÇWce~ ,Ye~~re gençlerin Avrupaya can atmalarıdır. 
çiviler döşenmeğe b~şl~ttr~~ ~vrupada bir çok İranlı talebe var -

dır. Hem de kız ve erkek ... 

İşte birisi ki, tam on senedir Paris
te doktorluk tahsil etmiş, mükem • 

(Devamı ikinci sahifede) 

İtfaiye Müdürü İbrahim, itfaiyenin 
civardaki depoların ateş almamasını 
temine çalıştığını, itfaiye efradını ü
zeı ine su sıkaark yangın yerine ka -
dar soktuklarını, mücadelenin çok 
çetin olduğunu 600 ton su sıktıkları 
halde hararetten bir yere temas edi
lemediğini söylemiştir. 

(Devamı Z inci ıtıhiftdt) 

Balkan d en iz harbinde 
Neden mağlup olduğumuzu •• 

O n u n dilinden ve bu cumartesin
den itibaren Son Telgraf'ta 

okuyacaksınız. 

. : p. . 
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6 unun aliıleri Pariste bir 
lranlı kız 

l '., G 1 tl"rıJWl'S lzmirdeki büyük felaket 
-

Ne garip! En asri tesisal olan 
yerde adam boğuluyor ! .. 

(Birinci •ahifeden devam) 
mel bir surette imtihanlarını vere
rek memleketine gitmiye hazırlan " 

\ mıştır. Bu güzel genç kız, İran he
nüz uykuda iken tıb tahsiline nasıl 

Bir amele 40 metre ile· 
ri fırladı, bir ço

cuk alevler içine atıldı 

İngiltere ve İtalya 
İngiltere ile İtalya biribirlerine te· 

minat vermişlerdir. 
İngiliz nazırları bugünlerde İngi· 

!iz - İtalyan münasebatının :liiz~l . 
mesı etrafında hemen hemen hep bıı 
ağızdan, biribirlerıni tamamlıyacak 
gibi ümitli, Roma için cesaret vericl 

Bir şeyi anlayamıyoruz. Acab~ bu
nu izah buyuran olur mu? 

İstanbulda sıcaklar bastıralıberi 
yalnız plajlarda değil, hemen bütün 

sahllkrde, yani liiğam kıyılarında 
ç<;pıcr karlar insanlar da yüzüyor ! 

Hemen bütün bu açık kıyılarda kim

se boğull'!'uyor da gariptir ki bunca 

zamandır en asri tesisat yapılıp dur

muş olan Floryada adam boğuluyor! 
Hayret edilecek ~ey doğrusu! .. 

Fiihakika evvelki günkü sıcakta 
oirisi botuldıığu gibi dünkü gazete

ler de 13 ve 18 ya~larmda ikı genç 
~ocugun yine F'uryada boğulduğunu 
yazıyorlar .. 

V~kıfı bunlar yüzmek bilmiyen 
g<·nçler imiş! Olsun ... Bu kadar asri 
tesisat arasında hiç olmazsa Florya
da olsun yüzmek bilmiyenleri kur
taracak teşkiliit ve tesisat yok mu1 
Yoksa, Allah bilir, plajın içinde bo· 
i;ulanlardan açığında boğulanlara 
bakmı •a vakit mi bulunamıyor?! 

* MUhlın haberler .. 
Galiba gazeteleri de sıcak vuru -

yor' Dünkü (Tan) refikimizde, ba -
km, ne mühim haberler okuduk. 

Garibi şu ki hem de bu haberler ga
zeteye telgrafla veriliyor! 

Mesela Çankmdan telgrafla veri
len gayet mühim habere bakın: 

- Çankırı şehir bandosu mükem
mel bir hale gelmiştir! Bando resmi 

daireler odacılarından mürekkeptir! 
Cazba11d ihtiyacını da tatmin eyle
mektedir!.. 

Demek, Çankırıda hakikat, deh -
şetli terakkiler oluyor'! Üstelik te 
muhabir: 

- Gönderdiğim resim şehir ban· 
dosunu muallimlerile birlikte gös
teriyor! 

Diyor ki ortada böyle bir resım de 

yok İhtimal ki bu resim telgrafla ye- çıktığını bir gazeteciye şöyle anlat -
tiştirilememiş!.. rruştır: 

Yine ayni refikimizde diğer mü- - Babam Hasan Amanzade Tah -
him bir haber. Hem Ajans telgrafı: randa müstantik idi. Uyanık bir a-

Hue'den bildiriliyor : damdı. Benim doktor olmama mani 

İzmir, 4 (Hususi Muhabirimiz " sına ve annesinin dışarıdan kurtar • sözler söylemekte fırsat kaçırmadı 
den) - Bütün İzmiri derin bir heye- mıya çabalamasına rağmen Hüse - lar. Bay Eden, geçenlerde Avam Ka· 
cana düşiiren \•e büyük bir felıl.kete yinin derhal simsiyah olduğunu an- marasında buna yol açtı. Fakat Ha· 

- Annam İmparatoriçesinin bir olmadı. On sene evvel Tahrandan yo- yol &çan infilak hadisesinin tafsila- ]atıyor. Bu hikaye herkesi derin he- riciye Nazırının sözleri İngiliz - Ital· 
la çıktığım zaman kadınlar henüz tını dün bildirmiştim. Her tarefta yecana \'e ye'se düşürmektedir. yan münasebatının istikbali için, İl'· kızı dunyaya gelmiştir!!.. 

* 
yüzlerini peçe ile örtüyorlardı. O sa- dehşet ve teeosür uyandıran bu fa • İnfılakın bu kadar feci neticeler gilteredeki İtalyan dostlarına ne ka-

Karalar bile be• ciaya ait yeni tahkikatımııı netice- vermesi yangınm hemen her tarafı ar umit verıcı olursa o sun a'· i bah otomobile bindig"im sırada be - ld ·· ı h J 
nin de yüzümde siyah peçe vardı. Fa- ·k d h !erini de bugün yazıyorum: kaplamasından ileri gelmiştir. mı tar a i tiyatkiı.r olmaktan gerl 

yezlanıyor da•• kat arabaya biner binmez bu peçeyi İki ağustos akşamı saat 21 de bş- Hatta alevlerin çok azgın olması kalmıyordu. Lakın Ingil z resmi dev-

lebedi olarak yırttım. ı t d ı b d k · ı Amerikan gazeteleri zencilerin de-
1 riforinde ve yüzlerindeki karalığın 

l çıkabildığini, uncılerin beyazlan -

dıklarını haber veriyorlarmış. Hat
ta Mongatono en maruf bir fizyo -
loji mütehaosısı nihayet bir asır zar
fında Amerikada artık siyah insan 
kalmıyacağ•nı ısrarla iddia ediyor-

lıyan infilak ancak dün öğle üslıi sön- hasebile ıtfaiyenin vesaiti kfıfi de - e a am arının u mevzu a i siız e-
Ve şimdi ben hemşirelerimi yüz- dürülebilmiştir. İnfilak bir dıkkat - recede iş görememiş, piyade ve bah- ri, yalnız Bay Edcn'in bcvanatından 

ileri açık olarak buluyorum. Ben bu- sizlik eseri vukua gelmiştir. Çünkli riye müfrezeleri getirtilerek fevka- ibaret olmamı~tır İşte Başvekil, işte 
rada frengi ,.e cüzzam ihtisası yap- B h · N h - · t M f o gün yeni depoya vapurdan tank - liıde tedbirler alınmış ve yangın bun- a rıye • azın \'C atta ış c • aari 
tını. Bundan memleketimin çok isti- · N ı d ı b ı k larla benzin taıınıyordu. K,amyon - !ara rağmen 15 saat sürmüştür. In- azın şu gün er e vesı e u ara 
fade edeceg·ini sanırım. j ·1· t ı ·· b d 

!arın ııetirdiğı tanklardaki benzin filiık yüzünden şimdiye kadar ikisi ngı ız - ta yan munase atın aP, 
-Fakat galiba kadınlara pek az 1 h d B Ed d • k 

• . . • . '? deponun yanında tenekelere du•du - hastahanede on biri yangın yerinde - cm e ay enin varama ıgı a-
yaraş.~n bır ~htısas degıl mı. b rulmaktaydı ve bu tenekeler lehıır.- olmak üzere 13 kişinin ölümleri tes- dar nıkbinlikle- söz söylemişlerdır. 

d 
-Oyle mı sanıyorsunuz?IBken. un-

1

lendikten sonra depolara istif edıli • bit edilebilmiştir. Zanm'dılmesin kı, bu sözlerle hgı-
D<-!ene ki, şu zencilerin karası da- 1 an pek memnunum. Mem e etım - yordu. Bu lehım için kullanılan a- Fakat yangın yeri iyice aranılıp lız nazırları biribirlerinin dedığıni 

den bir çok tebrik telgrafları aldım. t t k ı 1 benzı· el 1 1 b d nakzedi,·orlar. ha•·ır ... bıribir er nın 

muş! .. 

hi cıkabilecck te dünyada yalnız be- .. eş en sıçrayan ıvı cım arın · o aşı a ilecek bir hale gelince, aha , , 
- Oy le ise memleketinize gitme - · t t · d · f l' k ld ı fıkrini tamam il\. ·orlar. Öyle ki, arka-yazforın yü2kdndeki kara kalacak!! . .. .. .. . ne sıraye E mesın en ın ı a o '· - fazla ceset bulunacağı tahmın edıl -

nız buvuk tezahurlere \'esıle ola - ğ ı· . l t l\1 a ar·h daşlarının so"zlcrind~n ıhti,·atkiir * • u ne ıcesıne varı mış ır. a m ' mekte olduğu gibi hastahanelerde ' , 

S cak. kari hliküm, yapılmakta olan tah - tedavide bulunanlardan bazılarının Hariciye Nazırının vazıyetı naz kl '· 
-ergide dekorlar! - Muhakkak .. orada beni davul - 1 ğ b ı H ı· · kikat tamamile bittikten sonra veri- da öleceklerinden korkulmaktadır. ti ı i e zannedilemiyor. u asa I -

Yerli mallar sergisinde "erli mal- !arla, çiçeklerle, bravolarla karşıla- lebı·ıecektı'r. E h k .. 1 gılterede İtalya ile ara,·ı düzcltmiq• ' n son ta ki ata göre o en ve ya- , " 
]ar ioı'n vapılan rckla"m dola,·ıs'ıle ı·s- yacaklar, beni tebrik edecekler... 1 İ k d ·d d g" 'k" b' " > , " nfılfık o kadar ani ve o a arşı - ralananlar şunlardır: o ru apaşı ar ır cer.,yan geze arp. 
t b ı B l d · · · · t' Bu İranlı genç kızla görüşen mu- kt d an u e e ıyesı vergı ıs ıyor. I detli olmuştur ki,, lehim yapan bir Hastahanede ölenler Dursun oğlu ma a ır 

D - b 1 y 1. 11 harrir ona hangi dinden olduğunu N ·1 ç b ı · b ıa· ogrusu az i e! er ı ma ar ser· ameleyi 40 metre ilerideki bir bağa Ahmed, Osman oğlu İsmaildir. Ateş- evı em er ayn ış aşına gc ı-
d k d d k f sormuş, o da şu cevabı vermiş: ğ' h · • · tt B Jd · d gisın e o a ar e or masra ı ya - fırlatmıştır. Alevler derhal ve her te yananlar İtalyan tebaasından de- ı zaman arıcı sıyase e a \'tn en 

- Ben müslüman olarak doğdum. k f ı b' J k · ı· b pılmış ve o kadar dekor teşhir edi- taraftan birden yükselmiş, bu ara - po müdürü Kaponi, Yugoslav tebaa- ço aa ır ro oynama nıye ı es-
ed Amma fen beni çok değiştirdi. Bizim ı d - · .. ı · d B' ı h b liyor ki Bel iye, hatta tiyatro ver- da ölenlerin acı acı feryatları da du- sından Teni Prosen, Esperko nakli- e ıgı soy enıyor u. ınaena ey U• 

d h memleketimizde bir çok mezhepler .. b · ı· t h .... k d gisi a i istese hakkı var!! yulmıya başlamı~tır 13 yaşında Lutfi yat acentası katibi ve depo memuru, gun u nıye ın eza uru arşısın a 
vardır. Fakat hepsinin esası kardeş - b ı k h t t ı· * büyük kardeşi İsmailin deponun i- Nasih, ameleden Mehmet oğlu Hüse- u unuyorsa ayre e meme ıyız. 
!iğe, iyiliğe davanmaktadır. Onun İ d k' .. "il'' J r· çek Bir co!}refy a 

rö po r ta J ı ı 
, . .. çinde olduğunu anlayınca alevlerin yin, Hafız Rifat og"lu Tarık, Yusuf, spanya 3 ı .gonu U• e ı -

için mezhepler arasındakı munasebet . . . . t' k ı · d t ·ıt 
arasından ıçerıye kendını atmış, ·A- Salih oğlu Cemil, Hüseyin Ağanın ırme mese esın e ngı ere ısrar-

kolaylaşıyor. .. .. . ğabey ağabey. diye seslenmiş, bitik çobanı amele Mehmed köfteci Ka • dan geri kalmamaktadır. İngıliz me-
Bir müdde ir ~öyle bir röportaj İranlı doktorun yuzunde bır ya - İ ' h IT · t · tı·-· .. b .. . bir halde olan ağabeyisi smail kar- zım ve oğlu Sami şoför Mehmed de- 3 1 ının ~mın e ıgıne gore u "" 

nık olduğunu geren muharrır sebe - . . .. . ' ' d d . k d - ·ıd· Fa okuyoruz: 
. . deşmın bu çağırması uzerıne derhal po kavası Konyalı Mehmet, Çingene rar an a vazgeçece egı ır. • -

bını sormuş şu cevabı almıştır: k t b k b'l .. - ·· d k e r ı 
_İlmi bi; tecrübenin neticesi. Ma- kendini ~op.arlamış'. ~ışarıya fırla - oğlu Arap Mustafadır. Bunların için-

1

. a una mu a ı onumuz e ı ) ıı 
. .. . . mıştır. Lutfı kardeşını kurtarmak pa- den bazıları mektep talebesidir Yaz toplantısıcda İtalyayı Mılletlcr Cc-

amafıh evlenecek degıhm kı. Bence . . . · 1·1 ı t k d Şımd· -. . .. .. . hasına ıkı kolunu kaybetmış, takat tatilinde biraz para kazanmak elbise mıye 1 e uz aş ırma var ır. ı 
bır koca bır yuktur. Meslekım bana . İ . . ' ı k d t k d ı · ayPtler . . ne yazık kı, smaıl de hastahanede ve saire yapmak !çın çalışıyorlarmış. ye a ar e rar e ı en rıv 
bır çok saadetler vfıdedıyor... ölmüştür. YARALILAR hep Habeş meselesinin üzerindedir. 

lzmir yangınında aigorta Kadın erkek, çoluk çocuk .!~~g~n Hastanede beş yaralı kalmıştır. De- ıİl~Jyanın Habeşi:•tanı _ zaptettiğını 

.otomobille htanbuldan Avrupa-
ya! Yazan Vasfi Rıza .. 

Coğrafya bilgisine hayret: 
Acaba İstanbul Afrikada mı ki?! 

~~eZ;;'7ntif 
111 ......... HHllMtl'IHHllllllUIJllllllllUllllllllllllllU•l•HllHlllll•IHlllllllUllllllllllUllllHlllllllU•llllllllUllUlllllllnWlfltHlllllltınmmıı 

Depo binası ve tanklar Magdeburg yeri dışında bu kahraman kuçuğun ponun mes'ul müdürü Ali Meftun, a- Mılletler Ccmıyetı ·!n~ıltere- tasdık 
sigorta kumpanyasına 4000 liraya, etrafında toplanmışlar ve infilaka, meleden 22 yaşında Fehmi tarafın - etsın dıye İtalya Hukumetı az mı 
benzinler de 25 bin liraya Vıktorya yangına, yananlara dair kendısın · dan kurtarılmıştır. Fakat Ali Mef - uğraşn1ıştır? Gözlerden kaçmıyn bi? 
şirketine sigortalıdır. den izahat almıya çalışıyorlar Lütfi !tunun yaraları çok ağırdır. Diğer ya- şey var kı, o da dnıma Mılletlcr CcBüyükte like 

Yanan depolarda mevcut gaz 120 hevecan içinde gördüklerini, işıttik- rahlar ameleden 22 yaşında Ahmed mıyetıne sadakatte~ bahsed:n v~ 
- - ----- -- tondur. 50 ton da benzin vardır. Za- lerinı birer birer anlatıyor ve Arap oğlu Hasan. 13 yaşında Osman oğlu bunda samımi olan lnı;ılt~rcnın ıkı 

Sovyet Rusya Japon protestosunu ırar yekünu 60 bin !ıra kadardır. J\lustnfanırı ·andım, diye bağırarak Lıi!fi, 45 ·aşında gümrük kolcusu scncdenberı kırıla~ı ~oku'.:nı gene 
• • ,.. I J\lamafih umumi zarar 300 bin lir: dışarı,·a fırlarıasına. rağmen şaşkm- Zühtü, 25 yaşında amele Osmandır. Mılletlcr Cemıyetı_.va,ıta ı e ~. • P 

reddettı Tokyoda har hın umumı-. olarak tahmın (·dilmektedir. Kat'ı !ıkla tekrar kendını 'angının ıçme • sarmal~rna~ ıstedıgıdı~. . . 
, rakam idari tahkıkatın sorıun".la tes- attığını, 14 aşında Hüseyinin; .An- Yaralı gümrük kolcusu Bay Zühlü n 1 ız ın 8 al•rı <" munascoct 

leşmesi muhakkak addediliyor bit edilebilecektir. neciğim. beni kurtar. diye bağırma- İtalyan hastahanesinde ıstıraplar i- ]eri gözden geçinlirken ço~ de.fa 

(Birinci sahifeden devam) 
cfüdigi.n baskın münasebetilc Japon
ya llükiımctı nezdinde şiddetli bir 
protestoda bulunmuş, bu protesto 
Japon Hükümeti tarafından redde -
dilmiştir. Japon Hükümeti Sovyet 
Konsolosluğuna yapılan taarruzu 
beyaz Rusların hareketi telakki Et
mekte \'e Japon ordusunun bu ha
dise ile asla alakadar olmadığını be
yan etmektedir. Sovyetler ise bas -
kın hadisesine mitralyözlerle müceh
hez Japon müfrezelerinin de i tirak 
etmiş bulunduklarını ileriye sürmek
tedirler. Bu itibarla gayet kritik bir 
vaziyet vardır. Moskova gazeteleri 
umumi vaziyet bakımından şiddetli 
neşriyat yapmakta ve büyük harp 
tehlikesinin her vakitkinden daha 
çok yakınlaşmış bulunduğunu ifade 
etmektedirler. 

İzvestiya ve Pravda gazeteleri U
fak Şarktaki hareketin sulhu bilhas
sa tehdit ettiğini ve İspan ·a hi'ıdise
lcrinin de henüz umumi harp tehli
kPsini bertaraf etmediğini hararetle 
kaydetmekte ve bu mütalealar İn
giliz gazetelerinin muhtelif tefsirle -
rine vesile vermektedirler. 

Morning Post uzun ve tahlili bir 
makalesinde: 

.Harp tehlikesi 1914 teki ~artlar
dan daha çok yakınlaşmış bulunu -
) or. Tehlikeye karşı koymak için bü
tü,, milletler ağır vazife ve mes'uli -
yet altına girmiş buulnuyorlar ... 

Demektedir. 
Japon Ifarbiye Nazırı dün bütün 

bu ihtimaller ve ihtilatlı hadiseler 
zuhuru tahminatı karşısında beya
natta bulunarak: 

•- Çindeki hareketlerimizde çok 
tıassas ve müteyakkız bulunuyor, her 
hangi bir ecnebi devleti gücendire
cek tedbir almaktan tevakki ediyo • 
J'ltZ .. • 

Demiştir. 

Tokyo, 2 (Hususi) - Kabinede u
zun müzakereler oluyor. Baş\·ekil 

bir günde iki defa İmparator ile gö
ruşmiye lüzum görmüştür. 

S yasi mehafilin mütaleasına naza
ran, Japonya hükümeti, Mareşal 

Çan-Kay-Şek'in beyanatına CC\'ap 
vermek için pek kat'i ve ciddi ka • 
rarlar ittihaz ctmiye mecbur ,olacak
tır. Çin asked diktatörü Meresal 

Çan-Kay-Şek, Pekinin zaptı sevkul
ceyş 1'0ktai nazanndaı:ı ehemmiyeti 
ha!z olmadığı için Çinin nihayete ka
dar çarpışmıya karar v~rdiğini etra
fındakilere bağırarak söylemiştir. 

Bundan dolayı harbin umumi bir 
şekil nlmamasına ancak bir mucize 
mani olabilir. 

Bu korkuyu icabeden sebepler pek 
çoktur. Çin askeri biitün vasıtalara 
baş vurarak tahaşşüt ediyor. Ric'at 
etmekte olan 29 uncu Çin ordusunu 
Paoting istikametinde takip etmekle 
olan Japon kıtaatı ile, yine Paoting
te toplanmış olan Nankin Hükumeti 
askerleri arasında bir müsademe vu· 

1
. kuu ihtimalini düşünmek lazımdır. 

Bundan başka bütün Çinde Japon 

) aleyhtarlığından ileri gelmiş bir te
rörizmden korkulmaktadır. Bu da 

l Japon askerlerinin ilerlemesinden 
ileri gelmış bir aksül3mel olabilir. 

Son dereceye kadar gelmiş olan 
Çinlilerin her şeyi yapmıya kadir 
olduklarına dair elimizde bir misal 
vardır. Bugün Tungçov'da toplanmış 
olan 300 kadar Japon mültecisi, is -
yan eden Çin jandarmaları tarafın· 
dan öldürülmüşlerdir Tungçov, Ha

: peı muhtar hüklımetınin merkezi • 
ldir Burası şimdiye kadar Japonlara 
müsait davranmakta idi. Bugün Ho
pci'nin hükümet reisi Pekine iltica 
etmiş olduğundan bu eyaletin ati -
sinden, Tokyoda çok endişe edilmek
tedir. 

Siyasi mehafilde, Hariciye Nazırı 
namına beyanatta bulunmuş olan bir 
zatın sözlerine büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bu zat demiştir ki: 

.Japonya, Şimali Çinde kurulacak 
olan yeni idareye Nankin Hüküme
tinin bir hücumda bulunmasına asla 
müsaade etmiyecektir .. 

Halbuki Nankin Hükumeti bu mak· 
sat!a tedbirler almış ve Japon hüku· 
mctıle Şimali Çinde, yapılacak ve 
kendisinin dahil bulunmayacağı hiç 
bir anlaşmayı tanımıyacağını beyan 
etmişti. 

Bugün için Tokyoda bedbinlik 
mevcuttur. Tungçov'da yapılan kat
liama karşı Japonyanın şiddetle bir 
mukabdeibilmisilde bulunması bek
lenmektedir. Bu takdirde uzlaşma 
için sar!edilen gayretler boşa gide • 
cek demektir. 

En büyük 
• 
ınan 

dert: Enerji 
eksikliği .. 

ve 

insan ba:ı muhitlerde, ba:ı kim- lnkılôp ı-e ideali gençliğin kafa -
selerle konuştırken birden, ümitle- sına ııe kalbine koyacak, halkın TU· 

rini ve hatta istikbalini kaybetSDR huna sindirecek ba..-ı müesseseler, 
miyete mensup olduğunu vehmedi- sadece soğukkanlı dershane, iimnas-

1 yor. Bütün yeni ı:e ileri im'an!arto tik salonu, kitap ve dosya deposu ol
topyekıin bir inşa ve hamle devri lııkılıibıv e ideali gençliğin kafa
yaşayan bir memlekette olduğunuzu makla iktifa ediyorlar. •Dalıa başka 
nerdeyse size untıtturacak kadar ne yapalım?• diye soran bakışlarla 
kara, dar, çapraşık görü§ler.. karşınıza dikilseler, onlara andık 

Bazı işlerin başında bir uçtan ve mantığınızın bu soğukkanlı ve düz
bir cepheden davayı ve inkılabı tem-

1 

gün f~laiyetl.erinden duydtığu iğreti 
sil eden insanlarla konuştuğunuz o- takrırı geı-elıyorsunuz; rulıunda mu
luyor; o kadar beylik, o kadar kırta- kaddes ateş yanmıyan insana göz -
siyeci, o kadar 1t.•!u ı•e temkinli ko- ı !erinde ııeye o fer yok diye nasıl kı
ntışuyorlar ki: bütün ateşinize bir zabilirsiniz, bu ferin noksanlığım 
su serpilmek istendiğini duyuyor ve nasıl ispat edebilirsiniz ve btıntın 
hemen oradan ayağını::ın altında bir lüzumundan ona ne diye balısedebi
uçııruın, başını:m tıcuııda bir bulut Iirsini=? 
ı:ar gibi uzaklaşmak istiyorsuntız.. Vazifelerimizi mantık teselsülün-
Bazı adamlara rast!ıyorsunıız ki: den ı•e akıl icaplarından ziyade rulı 

o!dtıkça azimli, bir şeyler yapmıya ı•ecdlerine, ülkü coşkunluklanna o 
kararlı, inanmıya ue sevmiye muit- kadar mezcetmemiz gerek ki: yaz
taç, hamleye ı-e başarıya hazır görü- dığı kağıda gözünün nuru ve kafası· 
nüyorlar. Fakat niçin bir türlü hare- nın diişüncesi kada1 rtıhumın heye
kete geçmedikleri şeklindeki mu - canını koyamıyan hiç bir adamı ı-a
kadder suale kendiliklerinden ma- zifesini tam yapmış saymamakta 
zeretlerin en kötüsü ve g0?1.•şeği ile / haklı sayılmal'.yız. '.4rt~k. Maliyenin 
cevap ı·eriyorlar. •Sade yapacak et-rıık mahzenındekı katıp bıle Ba
ben mi kaldım• .. • şu böyle olsa, bu bıôli ketebesirıden farklı olduğunu 
şöyle olsa ki benim de hesapladığım bilmeli, şahsi ı·e gündelik gayretten 
şekilde lıareket etmeme imkan bu- bQfka ve üstün bir gayret sarfetmeli, 
ıunabilse>... bir ceplıe hizmeti gördüğüne, bir in-

Niçin Ankaradan başka yerde in- ş~ya ~ardı'.". ettiğine akıl ı•e ruh er
kılıibın atmosferini, o yeni Türkiye- dırebı!melıdır 
yenin yapan, yaratan, inandıran, Davanın adamı olmıyan, işinin ne 
şevk veren lıavasını lıiyıkile bula- kadar ehli olsa da neye yarar? 
mıyor ue yaşatamıyoruz? Dalıa açık Eı-et bir şeye yaramaz; bunu ak-
konuşalım : lımı:a koymalıyız .. kireç işimize ya-

rıyor diye ne kadar inat etse, aykıNiçin Ankarııda bile bu hava es-
kisi kadar bariz, tesirli ve devamlı 

değil? Genç, tııze, bakir ve bir şeye 

kendini ı·ermiye, bir ateşle dağlan-

mıya, bir seı•gi ile dolmıya hazır 

meı'cudiyetlere en büyük sevgiyi, en 
doğru inanı, asıl ideali hemen vere
bilecek atmosfer nerede? 

Niçin havada inansızlığm kara 
yeli, bedbinliğin samı ve kararsız -
lığın kasırgası dolaşabiliyor? .' 

rılık göstermiş olsa da yine kumla 
ve su ile karıştırır, kullanırız; doğ-
'"· fakat malzeme olarak. yapıcı o
larak değil.. 

Bir mabedin iyisini, güzelini ı:e işe 
yarayanını ancak o dine tam inanan 
mimar yapabilir ... 

Saflarımızı çoğaltmak ve sıklaş • 
tırmak kadar tasfiye etmek te, ta-'
fiye edilmi~ tutmak ta liizımdır .. 

B. K. Caqlar 

çinde gıvranırken şu izahatı müşkü- şılacak safhalar arzeder Şımdı lıal
liıtla verebilmiştir: ya ile .maziyi unutmak tan bJhS<' -

- Ben gümrük kolcusuyum. Va· dıldiğini işitiyoruz Fakat :lı~.k·t e

zifem dolayısile deponun kapısı ö
nünde bulunuyordum Deponun için
de birdenbire bir alev parladı, \iİCU· 
dümü kapladı. Cayır cayır yanmıya 
ba~ladım. Belimde palaskb vardı. 
Ellerim yanmıştı. Palaskamı çözüp 
elbisemi çıkaramıyordum. Yanmak
ta devam ediyordum Koştum., ken
dimi çamura attım. Yüzümü, gözü
mü çamurlara sürerek ateşimi din -
dirmeğe uğraşıyordum. Fakat içim 
de yanıyordu. Şimdi de yanıyorum. 
Aman yüreğimden ateşimi •_estirin ... 
Yangının nasıl çıktığını görmedim. 

iki Japon 
Gemisi İstanbulda 

(Birinci sahifeden devam) 
dir Bu ziyaretlerden sonra Amiral 
ve kumandanlar Taksim meydanına 

gelmişlerdir. 

Bu sırada Tophane rıhtımına çı· 
kan ve önlerinde Japon bandosu bu
lunan iki kruvazördeki mektep tale
besi de Yeniçarşı . Galatasaray yo • 

lile Taksime çıkmışlardır. Sa•t 11 
buçukta mutad merasimle abideye 

çelenk konulmuştur. Bu merasimde 

Vali vekili, Merkez Komutanı, Harp 
Akademisi Komutanı da hazır bu -
lunmuşlardır. 

Bugün saat 15 ten sonra vali, Mer
kez Komutanı, Harp Akademisi Ko· 
mutanı, amiral ve komutanların zi
yaretlerini iade edecekler ,.e saat 
11,30 da Amiral gemide matbuat mü
messillerini kabul edecektir. 

Bu kabul resimleri esnasında tale
beden yarısı kruvazörlerde buluna • 
cak, diğer yarısı Boğazda bir gezin
ti yapacaklardır. 

Bu gece vali vekili tarafından Ta
rabyada Tokathyanda Amiral ve ma
iyeti şerefıne bir akşam ziyafeti ve
rilecektir. 

Japon bahriyelilNi yarın akşam 

Taksim meydanında halka bir kon
ser verecekler, cuma akşamı da Ja
pon Sefiri tarafından Perapalasta bir 
ziyafet ve bir suvare verilecektir. 

Japon gemileri Singapor, Cibuti 
yolile buraya gelmiş olup buradan da 
Pire, Napoli, Marsilya, İskenderiye, 
volile Jal)Onyaya döneeeklerdir. 

dersek maıiyi unutmak lngılız . ~ 
çok defa i ine gelmiştir İngiliz g ç
mişi unutmakta baskalarını havr<"te 
bırakan bir sür'at ve melekeye ma
liktir Fakat istikbali? .. Asla 

Onun için bugün İngiliz - !talyJn 
münasebatının çok ;,·ikşPcPğ nelen, 
cgcçrrıişe mazi~ yenmişe kı:zu dPrı· 

lerek Habeşistan meselesinin ıizcrı
ne, Uzak Şarkta Japonların rahat 
durmadığı şu günlerde, bır süngu 
çekilerek İngilterenin daha sakin b;r 
surette gözlerini Akdenizden, dalıa 

uzaklara çevireceğini kabul edebı!t -
riz. Llikin Akdenizrle karşısına d:kıl
mek istemis ve iki senedenberi hep 
bunu söyle,'.,,iş ve yapmıya çalışmış 
olan ve bir hafta evvel de deniıe :!5 
bin tonluk en yeni bir zırhlı indiren 
İtalyayı unutacağını farzetmek, bu
na elbette ihtımal vı rmezsiniz 

Alhmed R,.uf 
ltftlıttınt1MtMıllnın111H1tııılloıltıUMi· IUUIN1tu-. .................. .. 

Salgın ara~aları 
Bütün bır §ehir hastaneleTi ile, 

doktorlan ile, aşı karargahları ile, 
Belediye ktı!Jt•etleri ve :abıtası ile 
seferberlik içinde. 

Tifosu:luk bu şehir için ne kadar 
müsekkin ise Li/o da o kadar mitneb
bilı oldu. 

Belediye, temizlik üzerinde, su i.•
!eri üzerinde, lıepsinde tereddütsiia 
çalışıyor. Geceleri şehir yıkaıııyo1, 

gündüzleri su!anıyoı'. 
Bütün btınlar btı şehrin yıllard;r 

görmediği şeylerdi. Fakat, bir nokta 
var. O da. çöp arabası ve arabacıla
rı Sabalıleyin saat dokuz buçukta 
şehrin Bahçekapı gibi işlek bir cad
desinde çöpçüniin arabasını poğuça
cı dükiinının önüne dayayıp ta ha
bire gayretle tozu dtımana katarak 
arabasına çöp ütif etmesi yukanda 
işaret ettiğimiz bütün tedbirleri bir 
anda sıfıra indirmekten ba~ka hiç bir 
şey değildir t'e .. ·O arabanın adı çöp 
arabası olmaktan çıkar, sadece ~al

gın arabası ollfT. 
Sabahın saat beşi neyi btkler ve .. 

çöpçii o saatten daha rahat lıangi 

vakti bulur?. Burhan Cevat 



r J • 1Günün mese esı: 1 
Otomobillerin 
Muayenesi 
Nihayet buldu 
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Prost şimdiki binaların 
birini beğenmiyor 

· lç e;d:; h İÇ *Karabük Demir fabrikac:md:ı 
çalışmak üzere dün yeniden yedi fn

giliz mühendisi gelmi~tir. 

.. 

Mahrukatta ihtikcir 
yapllamıyacak 

Belediye t~dbir alıyor 
lstanbulda kafi stok var, daha 

da odıın kömür gelecek 

Yeni orman kanununun tatbik 
me\ kiine konulması hasebıle 

geçenlerde bir aralık odun v~. kömür 
fiatlarmda r.ıahsüs bir tercffu gorul
müş, bunun üzerine Beledıye, ocl~n 
ve kömür ,.aziyeti hakkında tetkık
lere büşlamıştı. Bu tetkikler sona er
diı ilmiş ve Belediye Reisliğıne ve
rilmek üzere bir rapor hazırlanmıva 

l:ıaı>lanmıştır. 

rukatm mıktar ..:c cinsini tesbit et
mış olduğu gıbı ~ehrimizde mevcut 
stok mıktarını da ayrıca tesbıt ey • 

lemlstır. 
Varıl n neticeye gfire, gerek mev

cut ve gerek bundan sonra gelecek 
olan mahrukat miktarı, bu yıl en 
şıddctlı bır kış dahi olsa, şehrin lam 
manasilc ıhtıyacına tekabül cdebi-

Bazı vesait aeyrUaeferdea 
menedildi 

~ 

~-1 
t 

Taksi otomobilleri 

Köşklerin dört veya üç tarafı 
tamamen hahç·e olacaktır 

Ş ehırcilik mütehassısı P rost İstan bulun heı· sc.-rntind ki me~ire yerle
rile bağ ve bah\clik kısımlarıııdn yapılacak köşklerin vaziyetini tet

k im c bnşlamıştır. Prost bu husustaki tetkiklerini tamamladıktan sonra 
bu gibi yerler için plan ve avan projeye bagh ayrı bir proje haı.ırlıv,t -
caktır. 

Bağ ve bahçelik yerlerle mesire ~erlerinde yapılacak binalar hususi 
şartlara tabi olacnktır. Bu arada bazı yerlerdeki koşk ve binaların <lort 
tarafı, bazı yerlerdekilerin de üç tarafı bahçe> olacaktır. Bu bahçelerin u
zunluğu \'e genişlıgı ile b u gıbi yerlerde yapılacak binaların tipleri de 
ayrıca Belediyece tesbit olunacaktır. Sa •fi e yerkrindeki köşklerin şim
d iki vaziyet i, Prostu düşüncelerine kat'iyycn uvgun değildır. Bakalım, 

miista kbclde, şimdiki kübik köşkler ne olacak? .. 
O tomobil, otobüs, kamyon ve d i-~~~~ ..... 

* Maçka - B a_ azıt arasında 9 oto· 

büs işletilmesine izin verilmiş, l:>,5 
kuruş füıt konulmuştur. 

* Çeşme sularının kesilmec;i üzc>

rine 38 hamam kapanmıştır. Bunlar 

terkos aldıklan ?.aman tekrar acıla
bileceklerdir. 

* lfomidiyc mcklep gemiı::i t mi
re gitmi~lir. 

* Bir mahkemedeki dosyadan b·r 
evrak aşıran Doktor Ni •azi. 6 av 20 
gün hapse mahkum edilmıstir. 

* Dünkü yağmurda Topkapıya 

giden 80 numaralı tramvayın arşına 

yıldırım düşmüş, fakat vatman rlek

tı-iği kesmiş olduğundan bir faciay::ı 
mPydan kalmamıştır. 

* 48 sailik iş haftasının tatbiki 

!hususunda sanayi erbabının mülalc-

aları sorulmustur. iplikcilcr buna 
Belediye, İstanbula odun ve kö -

miır gelen kasabalarla muhabere 

l ıecck bir derecededir. Bu itibarla 
odun ve komür yokluğu çekilmesi 

ğer motörlü kara nakil vasıtalarının 
yıll ık muayenesi bilmiştir. Yapılan 
muayenefor sonunda birçok otomo
bil ve otobüslerde noksanlar görül
muş, bıı kaç araba seyrüseferden 
mcnedılmıştir. Bazı arabaların da 
noksnnlaı ı , mmıyyen muddct z.:ır -

Pazar yerleri 
Daha temiz 
Kurulacak 

Belediye halka 
Tebligat 
Yapacak 

· itıraz etmL,lerdir. 

yapmış ve bu yıl bir ağustostan son
ra İstanbula gönderilecek olan mah-

Florya 
Yolunda 
Asfalt 

Üç kilometrelik 
ktsım yapıhyor 

Topkapı haricindek i asfalt yoldan 
Floryaya s:ıpılacak kısım plajın )U· 

• karı kı.,mındaki yola kadar bozuk
tur. Bu ıtıbarhı buradan gelıp geçen 
nakil vac;ıtalan yolun bu kısmında 
mi.iskül<lta uğramakta idıler 

Üç kilometre uzunluğunda olan 
bu ol, eni Vıiayet Nafıa Başmü
hendısi Brdı ı tarafından derhal in~ı 
edilmeve ba~lanmıştır. Asfalt olarak 
yapılmakta olan yolun bir an önce 

bitmesi içfn Natı:ı Muhcnclısliği ıcap 
eden tc>dbıı 1·-ri almış, vesait ve ame-

l nıiktannı ço 1altmışt ır Nafrn Mı.i
h ndı lıgı her gun mahallınde tef -
tışler ) apmakta ve bu yolun en kısa 
bir zamanda ıkmal ettırilmesine ca
lıc:maktadır. 

mevzuubahs dcgıldır Fıatların anor
mnl şekılde yükseltılmesine meydan 
verılmiyecektir. 

Harp _gemileri 
Ne şekilde 
Karşılanacak?. 

fmda ıkmal cdılmek üzere sahıplc- Pazarlarda aatllan 
rıne bildirilmiştır. mallar fena mı? 

Gorülcn fenni noksanlar dolayı - Beledıyc, pazar yerli'rınde kuru-
sile, scyriısc>ferdcn menedilen arab l lnn <lukk:inların teıl\ıılığe rıayet el
sahıpleri hak.kında ayrıca takıbat 1 medıkleı ınt. aynı zıım.rnda sattık lan 
yapılmış, ı cap eden cezalar tatbık malların d çok pıs ve tozlu olduk· 

edilrnıştir. . 'lnrını gormlı , bu h ususta çok sıkı 
13elcdıyece motoı lo kara nakıl vası- tcdbırler .ılm ıya t>.ışlamışt ı r. Bun-

talarının, bilha~<;a çok yuk ve yolcu 
1 

b 
· y kal ı· bu hu .. ıfan sonra pazar ver en za ı tamn sı-Dahıliye e a e ı .. • . l<ışıyan k,mıyon, otobus gıbi nakil va- _ - . 

susta bir tamim gonderdı sıta larının muayenelerıne daha zıya- kı kontrolu al•ına a~ınac.ık, pa. -
H arp gemılerımızın Jımıınları zı- de "hcmmiyct verılmektedir. zar ) cdero:ıdC'kı clukkan!arda ll•mız-

yaretlerı esnasında yapılacak mera- Otobuslerın, bır kısmının < ı::ı· 11 lıge aztımi derecede dıkkal edilecek, 
sım ve m ahalli hükiı met memurla· çok eskı oldukları V"' fazla da agıı tık sattık lan madd ,ler de pı~meden, yı
rının gıy~ekleri elbıse hakkında ba · taşımak mecburıyetınde oldııkları kanmncl.rn ) cnılen kısımları behe
zı vılayetlerce teı cddul hasıl olmuş, l n ı::ındıkkate alınarak, bu ardbalara mehdi kap..ılı kaplar ıçerisındc bu-

Dalıılı~·e Vek~letındcn sorulmıı~tur. ıcap eden ıtina gosıerilınıştır. lundurul<J'"<.ık, dığerleri de sokağın 1 Dahılıye Vekaletı, \'ılily('tlcre gon· - ·- - toz ve topragm maruz bırak tırıl • 

dcrdığı tamımde. bu gibi merasıın- Camilere mı)acak, _okaklar, dükkanlardan 
ferde yapılacak ışlcrın ve gıyılecek bttbcı ı ve u dokülerck ktrletılmı-

l elbıselerın ~41 tarıhlı talımatname- T k yPcfktır. 13u karnrl.ıra a'ı'kırt hare-
ye gorc tayın edılmfSlni bıldırmiş· ~er os SUl/U kf•l c~cn ernaf, şıddellC' ccıwl::ıodırı· 

I
tır Dığer bulun merasımlerde oldu- 1 ferı·/ecek ıacnktır. 
ğu gıbı. bu merasımlerde de huku- V 1 

md reıslerı frak veya jaketatay gı- Kırk:;eşmc sularında koli basil VadasfrO 
yEccklcrıdır. mık robu goruldu •u cıhelle Betedı) e n ~ ----
ikinci şube müdür ü 
Bursaya tayin edildi 
Emnı et Mudurluğu ıkıncı şube 

Kııkçc me suları çc melerını kapat- Mekfebi 
mıya karar vermı ... tı. S<Jkaklarda 

me\ cut bu gıbı çeşmelerın } c rıne T I b alıyor 
Terkos suyıJ Cf" mes1 } apıln: ış ve dı- .1. Q t e e 

Vergileri nerere götUrUp 
vereceğiz? 

Beledıve, bına ve arazi vergileri 
kendıı::m" devrc-dıldıktcn sonra bu 
vergileı e • ıt i~lcrle Belediyeye ait 
dıger \ergi ve resimleri tahsil eden 
şubeleı in muamelatını birleştirme-

• mışti. F.ıkat 14 aydanberi yapılan 
tecrubc netıresinde ışler duzene so
kulmuş ve bu ubelerın de birleştı
rilmesı icap etmış olduğundan bü
ttin şubeler, evvelce de yüzdığımız 

gibı, pazartesi sabahından itibaren 
birleştırifmiştır. Yalnı:r. yeni sistem 
mucıbınce bina ve arazı vergilerin
den maada, tanzıfot, tenviri ·e re -
sımlerıle nümerot::ıj resmi de mü -
kellefler tarafından şubelere götü -

I rfılnek yatırılacağından, bu cihetin 
hJlka ivke anlatılabılmesi icin ma
halle mümessıllerı \ asıtasile ha1ka 
bırcr birer teblıgat yaptırılması ka
ı arlastırılmı tır. 

londrada 
Yaş üziim 
Rağbet gördü 

Ç ÇI Ü OSU M"ucluni Ne<"atı, Bursa Po.ıs 1udur-
• • • j lu uncı terfıan tavın edılmıstır Ya-

gen ışleb hyor kında vazıfe:;ı ba ına gıdecektır. 
Buradan yetişen gençlere 70 ton daha gönderiyoruz 

iyi va z ifeler ver ilecek Y.ı uzum ıhrncatı ı.c uğra an Ta-

ğ<.'tlr rı StddHlılmı~lır 

Yeni zabıta teskıliıtında Emnıyet Munhal kalan ıkıncı şube mudurlu
bürosu şeflıği, kaçnkçılık emruyet gune Anoıdoludakı bır vılayet em -
ümirlıği olacak, kadrosu gen!~leti - nıyct memurunun geleceğı soylen-
lecC'ktir. 1 mckteclır. 

==r== -

rofesöfler Anadoluda 

T:ıp ı \ e t..ad,ı<:ıtro fl"ektc bme gıı -
rıı k uzrre gFnclcrı tc ~vık ıcın, Ta· 
pıı l 'mum Muduı w•ıu tarafından 

vıl..ıvNI ıe ycnı bır tamım yapıl -
nıı tıı. 

l\l1>kl bC' bu s nı: dcıha fJzl;ı talc>-

rıs. agu to un sekıı.ınde ikınci parti 

olar k 70 ton aş uzi.ım ih ac ede -

< ektır. Londr.ıda ilk gonderilen vaş 

tuumlerimiı: cok ragbet gormt.istür. 

Tari.-, ~tı ları daha ivi bir şekilde 

ta zım ctm k jçın Londra \ e Polon-

* Vali Muhittin Üsti.indağ bu ayın 
18 inde şehrimize donecektir. 

* 7...iraal Vekaleti memleket süt
culüğü hakkında tetkikata ba.c;la -
mı!\tır. 

* İzmir limanına büvük bir dal
gakıran ve bü ük doklar insa<=ı ka
rarlnştırıl mıstır. 

* Hiikümet yapı ve vollnr kanu

nunu sehirlerin imar plfinına göre 

tadil etmiye karar vermis, bir kanun 

projesi haz.u·lamıc;Lır. 

* Ziraat Vekaleti memleketim·z

d" 5,357.000 hektar koruluk ve 

3,459,229 hektar baltalık orman ol
duğunu tesbit ctmistir. 

* 1ktısat V kili Celal Bavar İpar 
kolrasilc Midilliden Ayvalı -,a git -

mıştir. 

* S::ın beş ay 1arfınd:ı ihrncatrm z ' 

ithalfıtımızd:ın 12 milyon l"ra fazla
dır. * Çan::ıkkalrde bat.an İtal ·1!1 va
purunun viiı.diiriilme ine> imk" n ııl

madı<iı anlasılmıstır. 

* Y<'ni 937 bugday rek01 t( '>i :-n~ 
o"n ton t hmin ed lm k cfu 

Oısarda 

* M ır Kralı kabineyi yer"nde ip

,a ctm· tir. 

* Kontrol e nasında yakalan:lcJ

ğını anla) an bir kaptan Amerik~ · ı 

gizlice getirmekte olduğu 37 Çinli 
muhacirin ayağına taş badlayar k d -

nize atmıs, kaptan tevkif edilmi tir. ........................................................ 
Radyo ruhsatnameleri 

sağlık tetkikinde 

Fakat l\ııkc ,..me sulcırınddn 88 i 
l:>oylc umumi )<:rinde olup mutP. -
bak 44 u c mıkrdedır Bu ıtıb;Jrla 

Be leıfıve RE.'ıslıP,ı dün Beledt.)<: .. ular 
ıdaH.sı ne verdı ıı bir €mırde evv ıô 

en buvuk ve en kalab.ılık ccımıler -
den bn~lam k uzere c<ımtf Pre Ter kos 
suyu ısale edıleaegmi bıldırm~tır 

Bu suretle camılere Şehır <::uyu "e· 
nimce dığer sular kaldırıhcnk \ e 
halk ı n sıhhntı korunac ... ktır 

Fakat ı e ı ata b:ı !anmadan nnce 
E"·kcır l mum 1udurlu •unun mu a· 
dPsı ı~tenmıc;tır 

nı(7un1arı ve lı r ın onuncu 
ırııf L ıl bcltrı d ımtıhdnlc.t alın.ıbı-

\ ıda bırer su be açmı \ a karar ver - yeni kanuna gc:ire rad) o ruru .ı t n:ı
n> tır. Bu lt:'t;kıliıt ) akında kurula- me i bir d fa alınacak ve her ·ıl d -

Hı/ zıssıhha profesörü Hirş, tet
kiklerine dair bir rapor uerecek 
Tıp Fakul esı profesörlerınden do l<tor Hırş ve Do~enl Mııhıllın. Garbi 

Anadoluduki letkıkatı ıkmal clm Pk uıeredır. Profesor Antalv·ı ve 
Cenubi An:ıdolunun da sıhhi vnzıye tını \elkık ettıklen sonra, bu ay ni· 

ha.)etinc doğru şehrımıze gelecektır Profcsor, Vekiılclın cmrı ılr> lıiıtün 
Anadolunun, köy, nahiy<:', kaza ve vılayetlcırdekı sıhhat rııües~C'sPlerıni. 
SJğ!ık durumunu incelemektedir. Ş irr.dıye kadarkı \c>lkıkallan Profcsor 
çok memnun olmuştur Şchrımıze d onduktt•n sonra, ) aptıgı tc>tkıkler 
hakkında, Maarif Vekaletıne mufa sal bır rapor verecek, gôrdu~ü nnk
sanları ışarel cdeccklır. 

Hükumet, halkın, köylunün ı::ıhhntınc> çok ehe.mmiyet vrrmcıkl<'dir 
Umumi hıfzıssıhha ve sa~lık islerınde ıhlısas sahıbı profesorler. dıger 
tatıl aylarında Anadoludakı telkıklerıne devam c:dccC'kl rdır Orta \·e 
Şarki Anadoluda başlan barcı gC'zıh C!'ktır 

Edebi roman: 134 

Sen de seveceksin! 

Naciye sözünü kesmeden lizerını

deki telkin ine devam edı ordu: 

- Banı:ı kalırsa sen en önce Salıh le 

Etem fz:le ~ Be11i::-, 

ı rafla kocan. Se\'gın damarlarından 
bır alev gibi fışkırıyor ve senı bır 

haı<:>ket dalgası halınde Halı! Necıp 

d an rabıtanı kesmelisin. Hak \'erı - üzcrıne se\•kedıyor Şuurun ve ıra

yorum : Evli bir kadınsın, fazilet hi - den i e yıne eni mıhanıki bır tesir-

l erın , a ile ocağı, koca, zevce vıcdan ı 

gibi itikatların seni kocana hıyanet

t en menediyor. Ben de bundan ba~ka 

le kocana ve ona aıt olan haklaro 

bağtıvor. Bunun ıçi'ndır ki, en b:ı~ıa 
scrbt slliöın gelıyor. 

t ürlüsünü sana tavsiye edemem. , 'acı enin sözleri bır }aınfcrans 
Etmem de doğru olmaz. Bu itibarla halıni alıyordu. 
her şeyden evvel serbest kalmalısın. 

- Bi.ıti.ın sozlerinde haklı ın. Ay-
Serbest kaldığın vakit hiç şüphe yok rıldığımız hiç bır nokta yok. 
ki, hürriyet içinde düşünebılecek ve , 

Dedim, devam ettım: 
hareketlerini ona göre tanzim Pdc-

bileceksin. Şimdi seni tereddüde 
sevkeden böyle iki taraflı hır dü - na ne tcıvsiye edıyorsun ? .. 

- Şımdi en son ve kat'i clarak ba-

§Ünce kabusu içinde sıkışıp kalman Nacıye adeta bulun vazı eda -

dır. Bir tarafta sevgin var. Öbür ta- , sile uzerıme hakım olmuş gibi idi: 

Şehir Tiyatrosu 
temsil verecek 

Eııgun rc-~tıvaıın dorcfuncü gurıü
dıır J>rcıJ.!ı .ım mııcıbıııcc- bugıın F;ı

tıhtP ıtf.11ye, KP\'azıtta ac;kt'ı ı b.ındo 

Jım<>r kon er ve eccklerdir Gcı<"e s::ı:ıt 
21 dP Sıır<'\'Yd Pa :ıda Schır tıvat -
ro li ılk f{ c;lıvnl temsılını ver CEk ve 
Tc<.un pi\(• nı mnavdC1kt.r 

Y rın akşam ı ı 21 de de T k~ım 
h he ~ırıdP H lk opH tı Zozo D .ı. 
n .-,ın ı tır kılr P pıç \ ı ovnava -
r ktır 

Deı h l Salıhtcn aynim.ak .. 

D~di 

- Nası 1 7. 

- Ba. bavağt .• 

Dıyeı ek ilfm:: e tti = 

- Salıhc kendisi ile ~·a<:a)amıya

cağını so\·lersin . Zannederım kı, ıti

raz e t1\1ez. 

- EdNsc. . 
- 'l'ühmın <.'lmıyorum. 

- Ne sebep gosteı irım? .. 

- S!'beplerın en bu:ı: ugu muhak-

k. k kı ani;; amamazhk. Sen de onu 

sebep sovarı.;ın. 

- Garıp olmaz mı? .. 

- 1:1 ıç te olmaz. 

- Durup duı urken? .. 

- Nıhayet bır km•ga çıkarabilır-
sin ... 

- Aktor g.bi mi? .. 

Nac \ e tuhaf tuhaf vuzume b .. ktı: 

- Amm:ı !!:ırio kı:ıdırı. ııı .. 

1 < ktır 

M< ktrptl' t h ıı muddelı bır yıl O· 

ı r ı, ti' hı' cdılmı lır. Buradan me-

l' ın r,ı .nt ır. ~ıktıkları kısma gorc, 
Tnpu \<' K dJ tın Un um Mudüılu
!''' emrır d nıuhtclıf \'Dz•frlere ta -
y•n rclılccckler, \ I' htıkbalierı trmın 
C'dıl ccktıı. 

Sr n} ıll ıdcı, l..u mcl:t p h;ıkıkatcn 
9 k r <>bel ~orn ktcclır. 

Lokom o tU fabrikası 
K ı t.ukt 0 kuı ulmas1 k ı arlaştırı· 

iok motıf fabrıkasının inş c:ı ı ın 

rr. \-- m bır l ,ı ız f ırm sı hukiıme -
l rr ı mur c. t et ı i tır Bu fı.. .ı 

a ır !V! h ndı<> Mıc:tcr Vavl pek\ · 
kırıd ı 1 t rbula g kct'k, bur d n 
/\ r k rt :l gıdrccktır. 

Dı~ erek ozkr•n cklccıi: 

- Canım kaı deşim, maksat seni 

Saad tc gbturecek bir hedde bir nn 

evv l ula mak de~ıl mı"? 

- Evet.. 

- O halde o hedefi is fıhsal etmr-k 

c •ktır Bırlık. bu te-.kıliıt vasıtac;ilc 

kuru uzum ve ıncır de satac-aktır. 

Ulu Önder 
Yörükalide 
Ulu Önderimiz Atatürk dün Bu

yükadayı serPflmdinnişler, Yoruk
alide bir ınüddeı istırahat eylemi,. -

Jc:r, o e-,nad.:ı botlarla denizde gezE'n 
ı cuk 1 ıı ı ç ır nık iltif tta bulun

rdır. 

Eski kabineler yıkt1rıldı 
Flon·~dd c<-kıden kalmış olup Flor

y.111ın m nzcra nı ıhlal eden bözı 

k bınder 'ıktı ılm tır. 

• 
nıı hı, anc>t edc>ceksin. Ya kocana soy

yıp ayı ılacdk ın. Yahut ta kocana 

c: dık kalacak ve Halıl Necibi unu

tacaks ı n. Bunun b ı r dordiincü ş kit 

ancak ş mdı senin ıçınde bulunduğun 

tercddut ne\'H'-idır kı, bu da seni 

uımekten, er ı tmekten, harap etmek-\ olunda her çareye başvurmak ye. 
1 rınde olur. t en b ka hıç bir şeye yaramaz. Se-
l nın ne kadar iı züldüğünü gorüyo -
1 - Y lmz onu icat edebılmevi ağır 
1b"1lU\01 um. Yani bir yalan uvdura

j<'nğını, ~onra ona kend ı mi ınandmı

c .. 0ım, daha sonra da Salıhi o yc1l;ı-

nın yoluna sunı kleyc-ceğ ı ın. 

Ne cıkür bundan? .. 

- T bıı hiç bir şey çıkmaz. Fnkat 

karakter meselesi. 

rum Eğer, ben şah an bir yırmi dört 

saııt senin ka l dığın cenderelı hayat 

içinde kalabilsem ya deli olurum; 

yahut ta ölmesem b ile o!ecek hale 

g<:'lirim. 

Naciycnin hüti.i n bu setleri zalen 

sınirleri bozulmuş hır bedbahtı oü-
O h..alclc havatta muvaffak ola- tün bi.ıtiin çılcden çıkarmak için bi-

bı!ır.er- de- çok gtiç. 

B .. lkı. 

Bclkı de il, mutlaka öyle Halil 

N cıbı evmcn bir h. kikat olduğuna 

gr>re gıd erk uç ~olun \'ar. Ya koca-

re birdi. Müthış tesir &ltında)dım. 

Kendımı i>lçuyor bıçiyor, Halil N°

cıbıme gerçek bir e\ gi ile b.ıglı ol-

1 
duğumu hı sediyordum. 

(Devamı var) 

•ism 'ccektir. Ancak her sene \ c İ· 

len p rafa mukabil makbuz alır a -

caktır. Ruhsatnameleri a mak k n 

:.l::k darlar kendıleı ine en fakın o n 

posta merkezlerine miir;tc.ınt edec k

lc>rdir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Zeyrek ve 
Un kapanı 

e halae imiş ?. 
Un1.cıpanı caddesi Ye 1i Icat so-

1.agı 15 numaralı evde oturan o
; LtY cmnıız Teııfık. göı derd gi 
mel,tupta diyor ki: 

.. şeıı adeba ından Unkapanı -
ııa kadar Atatürk caddesi açmak 
tizerc, Belediye tarafından ıs -
timlcik.. edilen evlerin. yıkılmasi
le, aı·sa halmi alan yerlere, bu 
eh-ardaki iki 1ıorıda oturan çitı
gender abdest bozuyorlar ve bu 
boş arsalara her gün bir çok çin
gene kadırılan geliyor, çoluk ço-
cuklarile bu-ralarda çamaşır yı

k"lyorlar, gürültü ediyorlar, bu
raları adeta Sul11kuleye döndii. 

ZeyreJ. t addcsinde, araba te
ker leği yapan esnaf da demirle

r i döğme1· için ateş yal."tyorlar. 
akşama 1..·adar, bütiin bu civan 
dtıma ıı içinde bıraktyorlar. 

Zeyrek camii kar§ısında Bele
diye taı afındaıı yaptırılan çöp 
ambarı a, Fatih knzasmdan top

lanılan butün çöpler dökiilüyor. 
Meydanların gübreleri de bura
da güne te kurutultıyor 1,e sıcak 

1 aı:alarda, p"s bir ko"ktı etrafı sa
rıyor. 

Acaba bunlar, hastalık yapmaz 
mı .. , 

·-------------------------~ 
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ıranda ördüklerim:4 ._ __________________________________ ...., _______ , ____________________________ ...., __________ "' 

Elburuz dağları 
Tahrandan bir otomobil geldi, gol/ar açık 
demektir. Derken bir bulut içine girdik ... 

Yazan: -----.... ~mı.ırlara, mütemadi virajlara ve bu 

1 l ·vırajların birinde en aşağı 2000 met· 
Suat Derviş re yukscklığındeki uçuruma düş -

._ __________ , _ _ _ .._....,~ mek tehlıkcsine ıa~men son sür'atle 

y eşil ağaçlar gözden kayboldu - koşuyor. Bır an evvel tepemize dü • 
lar. Bu yol hakıkaten bir masal lşcbılecek kayaların tehdidinden kur

dekoru gibi. Sanki peri padişahının tulmak içın ... 
sarayının parkındaydık. Şimdi dün- Şımdı bir bulut kine girdik .. Ar
ya güzelini hapseder. yedi başlı ej- tık beş metre değil, belki üç metre 
derin mağarasına giriyoruz. ılerısıni göremiyoruz. Virajlar pek 

Yol büsbütün dcgLŞti. Solumuzda sık ve çok keskın ... Şoför sür'ati kcs
göklere kadar yükselen masisif ka- miye mecbur oldu. Otomobilin üs
yalar ... Kayaların altına doğru oyul- tüne kiıçuk bir taş diiştü. Beş on ki· 
muş loş bir yol ... Tıpkı bir dehlız lo sıkletınde bir şey olmalı. Demire 
gibi.. tesaduf etti, yana fırladı. 
İçim ürperiyor_ binlerce metre Nefes almaktan bile ürkerek, ko· 

yüksekliğindeki kayalar, Demokle - nuşmıyarak, bi°r ölüm korkusu için· 
sin kılıcı gibi başımızda... de, öli.ımlerm en korkuncunun teh-

Solda su .. haykıra haykıra. homur- dıdi ıçınde gidiyoruz. 
dana homurdana gidiyor. Solda a- şımdı daha yükseldık. Bulutların üs-
kan suda zincirlerinden kurtulmuş tüne çıktık. Uçurum, beyaz tülden lrendan b ir parça 
ihtıliılci kitlelerin sesi var sanki... hır o··rtu- altında Ururıım art k go·· d'b" 1 d . .. ı • uçurumun ı ıne yuva!' an ı .•• 
Karşıdan bir otomobil geldi runmüyor .. sis hafıfledi. Şimdi on ••• 
- Tahrandan bir otomobil.. yol - beş yirmi metre ilerimizi görebili - İniş daha mı tehlikeli bilmiyorum. 

lar açık demek.. yoruz... Aşağıya inen yokuşun bir çok yer • 
Bizim otomobilimiz durmadan ,yük- Müthiş bir vira i yaptık ... Bu vi- !erinden üçte ikisi uçuruma doğru 

seliyor. Dağların üstünde bh: homur- raJlarda ikıdc bırde katır kervanla- çökmüş. Ancak otomobilin daradar 
tu var .. bir usu1tu var .. su1arm sesi rına raslgelmek pek can sıktct ve da· geçebileceği bir yol var. O yolun da, 
mi bu?.. ıha tehlikeli oluyor. biz geçerken otomobilin sıkletine ve 
Yarım saat daha yol aldıktan son- Katır kervanından tam kurtul - sarsıntısına dayanamayıp çökmiye • 

ra birdenbire durmıya mecbur ol - muştuk .. fakat demindenberi ku - ceği malüm değil.. Biribirini takip 
duk ... Yolun üstünde 15 ton sıkle - laklarımızda uğuldayan tehdıt, müt- eden tehlıkP.ler nihayet şoförü de 
tinde tahmin edilebilen büyük bir hiş bir gürültü ile önümüze, önü • müthiş asabi yaptı. 
kaya parçası var ... Yanında altışar, müzden ancak yirmi metre ilerısine, Otomobıli eskisi kadar emniyetle 
beşer, üçer ton sıkletinde daha kü- en aşağı on ton sıkletinde bir kaya idare etmiyor. Benim de cesaret ve 
çükleri.. Yolun sağındaki demir tel- parçası olarak düştü. Şoför ani bir. soğuk kanım kalmadı ... 
graf direği avuzla sıkılmış bir hamur frenle durduğu için otomobilimiz Dağlara yükselirken daha memnun 
gibi yamru yumru olmuş, yerde ya- uçurumun ta kenarına kadar ça • olmuştum. Aşağılara doğru indikçe 
tıyor. murların içinde kaydı. korkum gitgide büyüyor. Beş, on, 

Daha yarım saat evvel bir otomo • Kız kardeşim, acı acı bağırıyor.. yirmi, tonluk kaya parçalarının de-
bilin geçmesine müsait olan bu yo- şoförün şakaklarının ne kadar sür • ğil, başlarile gökleri delmiş bu dağ
la yarım saat içinde bu taşlar düş- atle attığını görüyorum. Eniştemin ların hepsinin birden üstümüze çö· 
rnüş, yolq kapamış ... Yol ameleleri rengi sapsarı. keceğini vehmediyorum. 
karınca gibi heyelan olan yere üşüş- Ben korkudan sessiz ve hareketsiz İçimde, diri diri gömülmüş olan bir 
müşler, bir makine ile taşın içini del- kalmışım. Kardeşim çılgın bir korku insanın yüreğini sıkan bir darlık ve 

!randa yenr evlerden oırı 

rniye gayret edıyorlar. Dinamitle 
dağıtacaklar, başka şekilde bunu ye
ı inden kaldırmak ve kırmak müm -
kün dcgil... 

Otomobilden indik, ne olduğunu 
sorduk .. Şoförümüze Fars lisanile: 

- Yol tehlikeli, diyorlar, yukarı
larda hey lan var .. dağlardan çözii.
lcn buzlar, yağmurların selleri ön -
lcrine taşları katıp yolun üstüne ve 
uçuı uma doğru si.ıriıkhiyor. Örme 
taşlaı düşüyor ve yolda çöküntüler 
var. Geri dönmek daha doğru ola -
cak ... 

Şoför bize bunu anlatırken, geçti
ğimiz yolun üstünde, yol kıvrımının 
ötesinde bir yıkıntı gürtiltüsü du -
yuyonız.. artık arkaya dönmek de 
mümkün değil.. yolun iistiinü yeni
den yıkılan kayalar kapamış. 

ile otomobılın sol taraftaki kapısını 
açıp dışarıya fırlıyor. Kendisini uçu
rumdan aşağı almaması için tam 
vaktinde kolundan tutuyoruz. Çıl -
gın bir kot ku ıçınde: 

- Artık tahammulıim kalmadt.. 
artık tahammülüm kalmadı. Bir <ın 
evvel bu korku bitsin, bir an evvel 
öleyim. 

Diye bir çocuk gıbi ağlıyor. 
Onu kolundan tutuyoruz. Fakat 

şimdi sislerın içinde koşmıya baş -
lıyor ... 

- Gitmeyiniz.. yollar tehlıkeli, 

taşlar düşüyor, yol çöküyor.Çakal -
lara. kurtlara, kaplanlara, parslara 
rastgele bilirsin iz .. 

O önden koşuyor, ona yetişmiye 
gayret ediyoruz. Üç bin metre irti
fada koşmak sıfırda koşmakla bir 
değıl. Her adım kalbin kuvvetini tü
ketiyor. 

' dehşet var .. ne yolu kısaltmak için 
yapılmakta olan tünel inşaatını, ne 
yolun üzerinde rastgelinen güzel bi
naları, ne işçileri, ne köylüleri gö
yorum. Her biri başka renkte 
kimisi kırmızı, kimisi mavi, kimisi 
tirşe, kimisi mor olan ve toz boyalar 
gibi külah külah dizilmiş bulunan 
kayaların güzelliğine bakamıyorum. 
Kayaların altından geçiyoruz. Ko

caman kayalar, taş kemerlerini üs
tümüze ördüler .. Yolun nihayeti gö
rünmüyor Şurası biterse biz çıkaca
ğız zannediyoruz.. fakat orasını dö
ner dönmez yeniden bir yol olmadı
ğım görüyoruz. Sanki bu dağlardan 
kurtulmak imkanı yok. Bu dağlar 
korkunç labirentler gıbi.. 

Bu yolculuk bana meşhur Türk 
lefsanesini hatırlatıyor: Ergeneko • 
nu ... 

••• 
Nihayet hir yere geldığimiz za -

man birdenbire dağların kollarını 

çözdüği.ınu ve hızı serbest bıraktı • 
ğını göruyorum. Dağlardan kurtul • 
duk mu? 
Geniş bir nefes alıyorum. Bir ka

bustan uyanmış gibıyim .. Şimdi şu 
dakikada bütün geçen şeyler bana 
hariku15de enteresan ve harikulade 
güzel geliyor. 

- Ne mükemmel bir seyahatti, 
diyorum. 
Şu insanlık ne tuhaf şey. Birden

bire bütün korkularımı unuttum: 
- Kereç .. 
Tıpkı Reşde girerken olduğu gibi .. 
Karanlık bir çarşıya girdik .. Bir sa· 

at sonra Tahrandayız, diyorlar. 
Bilmem bir saat geçiyor mu? .. Ar· 

tık bana bu yol kısa, çok kısa geli· 
yor .. bence pek kısa bir zaman son· 

KocaParis 
Kaynıyor K 
Artık bir yerde uzunca 
oturmak mümkün değil 
p aris (Hususi) - Sergi münase

Otomobilin t a ksiti 
şerefine .. 

betile Parise öyle akın olmuştur 
ki.. Parisin sokaklarından geçmek 

imkanı yoktur. Gazinolarda, kahve

lerde, lokantalarda yemek için, otur

mak için sıra beklemek lazımdır. 

Yazan : Zeki Cemal Bakı 

İşte tam bu günlerde Parisin gar

sonlarile otelcileri ve bu kabil işçiler 

patronlarıa rasında geçimsizlik baş

lamış, nihayet garsonlar işe bizzat 

vaz'ıyet etmişlerdir. Şimdi otelciler· 

le garsonlar işlerini müşterek yap
maktadırlar. 

Fakat kalabalık çok olduğu için Pa
riste oturmak, gezmek bir azaptır. 

Mesela bir dondurma yemek için bir 

kahvede oturmak istiyorsunuz. Sıra 

bekliyorsunuz. Sıranız gelip oturu • 

yorsunuz. Dondurma gelir gelmez 

parayı ödeyip yediniz mi derhal gar
son karşınıza dikiliyor: 

- Müsaade ederseniz başkası o
turacak! 

Yani kalkınız, demek istiyor.İster 
istemez kalkıyorsunuz. 

Kalabalık arasında çok tuhaf vak- ı 

alar da işitiliyor. Mesela dün bütün 

Pariste şoförler arasında şu hikaye , 

anlatlııyordu. Herkes gıpta ile o so
kaklara sapıyorlar. Hikaye şu idi: 

Bir şoför bir otel önünde duruyor

muş. İhtiyar bir Amerikalı otelden 

çıkmış otomobile binmiş, Parisi gez

miş, dö!1müş, dolaşmış. Şoföre sor

madan 100 frank vermiş. Bahşiş ola-

0 aris sergisinden bir 
manzara 

rak kabul edilen bu para adeta bin

bır gece masallarına döndü. 

• 

1 stanbul limanına muazzam bir 
şehir gibi demirley ~n seyyah va

purunun etrafını berm.ıtad irili u-

faklı motörler, sandallar sardı. 

Sıra sıra kadınlar, erkekler vapu

run minare gibi yüksek merdivenin
den korka korka aşağı indiler ve mo· 
törlere atladılar. 

Amerikalı Mis Lorey de bunlar 
arasında yer aldı. 

Limandan, lstanbula ilk bakış ne 

kadar cazibelidir. Mis Lorey fotoğ
raf makinesi ile Sarayburnunun, ca
milerin, İstanbul siluetinin resim -

!erini çekti .. geriye döndüğü zaman 
ağzı hayretten büsbütün açık kald1. 

O ne güzel manzara idi yarabbi.. 
Kızkulesi.. tarihlerin binbir merak 
ile bahsettikleri bu güzel abide de
nizin ortasında yükseliyor .. arkadan 

minareler, güzel evler.. yeşillikler 

ortasında Boğaza doğru uzayıp gı -
den bir levha .. insana dünya üzerin
deki cennetten bir"'r nümune gos -
teriyordu. Mis Lorey kendinden geç
mişti. 

Bacakları karıncc:Janıyor, gözleri 
kararıyor ve başında bir donme olu
yordu. İçinde de bilmediği, hıss t -

mediği bir şey kaynamıya başla -
mı!;itı. 

- İstanbul.. dedı, ne güz('l.. ne ca
zip .. ne aşk şehri imış yarabbi .. Te
vekkeli bin bır gece mı:ısalları şark
ta yazılmamış .. İstanbul da bu şar
kın kapısı değıl mı?. 

Motör rıhtıma nasıl yaklaştı? l\Iıs 
Lorey'ın elınden kım tuttu? .. o bun
ların farkında değıldi. 

Fas Sultanı 
Paristen ayrtldı 

B ugün P.ıris sokaklarında müt
hiş blr merak var. Herkes: 

İskekyc ayak basınca, gözlerini 
hala bır taı aftan Marmaranın de -
rinliklerıne çevırıyor, bır taraftan 
da Boğaza doğru kıvnlıp gıdcn gü
zelliğe hayran bakıyordu. 

- Nerı~~ıen geçecek, diye soruyor. ••• 

Kım .. diye soımudan ben size söyli - Mıs Lorey İstanbulda tuhaflaş -
yeyim: , mıştı İlk defa olarak yanında bir er

Fas Sultanı Paristen ayrılacaktır. kek bulunmasını ıstıyordu. 
Acenteye bu arzusunu (bana iyi Hususi otomobıli arkasındada eşya 

bir tercüman) sözıle ıfade etti 
otomobiUeri takip edecekmiş. Acente hemen otomobtllerın ara-

ı sından atladı. Bir tercüman bula • 
caktı. 

- Yahu .. diyordu, bizim tereli .' 
manlardan kimse yok mu? 
Şoförler (şurada; burada) derken 

acente biraz kızgın: 

- Dinine yandığımın seyyah ka

rısı, iyi bir tercüman istiyor. Ben ne
rede bulayım.. diye kendi kendine 

söylenirken bunu duyan İstanbulun 
tatlı külhanbeylerinden şoför İsmail 

(se~ah karı) kelimelerini duyar 
duymaz (enseledi~ dlyf:) atıldı: 

- Efendi ağabeyyy .. bendeniz a
cizane İngilizce çakarım .. 

Fakat iki dakika sonrrı :ıcentcmin 

ar kasında gelen kadını görünce: 
- Vay canına tükürdiiğümün ta

Jıhi.. ulan koskoca Amt'rikad:ı bun
dan başka kısmetimize karı çıkmadı 
mı be_ İstanbulda böyle moruğa dal
kavukluk etsek günde 50 papel cıka
rırız .. 
Dıye söylendi. Sonra çar nadir : 
- Olra\"t.. ı yapı5tırdı. Kadın. kar

şısındaki şoförü bir süzdü ve hemen 
otomobıle gırdi. 

**• 
Öğle •emeği müstesna, sabahtan 

akşama kadar İstanbulu, İsmailin 
otomobilinde geçiren kndın. elinde 
bir kitap, İsmaile ikide birde hakı
) or, sonra kitabı ~özden geciriyor
du. Niha •et kıtabı İsmaile de okuttu: 

- Sen çok güzeol çocuk! .. 

İsmail hic gülmedi. (\·ay köftehor 
karı, bıze sulanıyor ha .. ) di •e kadı
na verilecek cevabı düşünmiye baş
ladı. 

Kadın merak içinde idi. İlk defa 
kendisine ılanı ask edilen bir deli
kanlı kaşlarını çatıvordu. 

Kadın derhal vazıyt"ti değiştirdi, 

cantasını açtı, bir avuç dolar çıkar
dt ve ya\'aşca şoförün cebine elini 
soktu. tsmaıl (mersi) diverek güldü. 

Yme kaşlarını çattı. Kadın yine çan
ta. ını açtı Velhasıl bu a~ma, kapa
ma işi çoğaldıkca f c;maılin de gözleri 
gi.ıhnıye başladı \'e nıhayet otomo-

Otomobilden inıyoru~ .. şoför oto
mobıli suya düşmek tehlikesine rağ
men incecik bir yoldan geçirmiye 
gayret ediyor. Gideceğimiz ve döne
cegimiz yola mütemadiyen küçük 
taşların düştüğünü görüyoı uz ve 
dağlarda mütemadi bir uğultu var ... 

Fakat gidıyoruz Mütemadiyen yo
lun ustüne küçük kaya parçaları dil· 
şüyor. Üstünde bulunduğumuz ka • 
yaların da hangi dakikada kopup u
çurumun içerisine gideceği malum 
değil... 

ra, aydınlık bir şehre girdik .. Tah •• Fılvaki muazzam bir otomobil ge-
' D~""'' 6 rner snrı f aaıı \ 

Otomobilin geçmesi için amele de 
yardım ediyor. Nisbeten daha küçük 
oJan dört beş tonluk bir kaya par -
çasının bir ucu baltalarla kırılıyor .. 
on dakika sonra otomobil de o yolu 
geçiyor. Yeniden otomobilimize bi· 

niyoruz .. şoförün de benzi uçtu .. kız 
kardeşim dehşet içinde .. dağ, bir şi· 
kar arıyan aç ve vahşi bir hayvan gi
bi uğuldayarak yer yer çöküyor. 

Sür'atle gidiyoruz .•. Durmak tek
Jikeli, dönmek tehlikeli, sür'at teh
likeli. Yer çamur, lastik tekerlekler 
mutemadiyen kayıyorlar. İkide bir
de suyun kenarına doğru gidiyor ..• 

••• 
Yol değişti. Çok dik bir yokuş çık

tık. Deminki su aşağıda bir şerit gi
bi görünü or. Otomobil erdeki a-

Uçurum .. 2500 metre derinliğinde 
sonsuz bir uçurum ..• 

ranın ışıkları çok. pek çok olma - çildi. Arkasından da aslan böğürme
makla beraber insana büyük bir şe- !eri falan yükseldi. Meğer Sultanın 
hirde olduğunu habrlatmıya kafi.. çok sevdiği hayvanlardan 5 aslan, 
Asfalt veya parke caddeler pek ge -

••• bir ayı, bir zibra, 6 maymun, 2 pa
niş .. meydanlar çiçekli ve süslü .. Fa-

Bir çeyrek kadar gah koşarak, gah kat yolumuzun üstünde duvar ve tıık pağan da yük otomobilleri arasında 
yürüyerek ilerledik. Birden bir oto- katlı dükkanlardan başka bir şey imış. Ayrıca hayvanat mürebbisi o
mobil kornası işitiyoruz. Otomobil görmüyorum. Küçük bir sokağa s:ıp- !arak bir de Parisli angaje etmiş. 
kornası acı acı ötüyor .. Sonra oto - tık. beyaz bir duvarın, yeşil bir ka- e 
mobilimiz sislerin arasından kurtu- pının önünde durduk. Kapının ö -
luyor. Yarım saat kadar taşı kır • nünde, evdekiler telaş içinde bizi hek- 30 YBflnda 
mıya çabalamışlar Taşın bir kena- liyorlar. Dağlardaki selleri duymuş- Büyük anne 
rını kırmışlar, otomobil geçmiş... lar. bahçeyi de su başmış. B udapeştede Bajesa'da bir büyük 

Fakat dönmek imkfını yok Müte- Bahçe kapısından içeri girdik. Gf'-
d anne bulunmaktadır. 1907 de 

mkal ıyen daha yükseklere, daha yük- niş bir bahçe .. Salkım söğütler .. h11r doğmuş olan Mınaris ismindeki kız 
se ere çıkıyoruz ... Üç bin metreyi tarafta güller, çiçek tarhları ve ilı>r
tecavüz ettik .. şimdi karların için - de yeşil kapılı, sarı tuğladan iki kat 14 yaşında evlenmiş ve çocuğu ol • 
deyiz. Bir virajda en aşağı on metre bir villa. Geniş de pencereleri var. muş, kızını da 14 yaşında evlendir
kara bir buz kitlesinin önündc!n dar Bir uşak fener tutuyor, içeri giriyo- miştir. Kızının da geçenlerde bir ço
kurtulduk Yerinden kopmuş olan bu ruz. cuğu olmuştur. Bu suretle Minaris 

lstanbuı Belediyesinden: 
10 Ağustos 937 Salı e ününden itibaren Karaköy köprüsü üze

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye ıabıta11 talimatnamesi ile Bele

diye teııbihi h6kümlerine göre aşaR-ıda yazılı hususat tat bik edi· 
lccektir, 

Sayın Halkın ve bUtUn veaaltl nakllre 
••hlplerl ile fOftirlerln arabacı ve au. 
rUcUlerln •••Aıdakl meddeler• riayet 
etmeleri llln olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di
ğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden g~çecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit buradan 

yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 

sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları bu 
sahaya g.:ıret ağır gelmelidir. 118,, "4880,, 

,....... .......... _b" .·· b' mirü .. i],...._ .. _________ • ..._. n-... 1 - _ __-.. ... u _. ~. ...'...iliım-------·-------------------------
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G R A 5 M Q R . On dört sene süren bir muhakeme 
. _ . . · Bır Rus kontunun 

B ıllur sesını kaybet- milyonluk mirası · 
mekten kor~.~~n~t~sonra, O· Zengin bir ailenin 

, 
t 

GRAS 

S ine~a~ın bu _sesi. güz~l artistini, 
tabu sız de bılırsıniz. Işte bu çuk 

cazibeli ve çok kıymetli artistin bu

günlerde büyük bir keder içinde ol
duğu söyleniyor. 

M O R 

yollamaktadır. 

Gras Mor bundan tam on beı; sene 
evvel yirmi yaşında bir kızken opera 

mugaııniyesi olmak arzusunu gös • 
termiş, fakat babası buna müsaade 
etmemiştir. 

Babasının müsaadesini alamıyaca· 
ğını görünce e vinden kaçmış, az bir 

nun sesini harap etmekten başka bir doland rıc ·s· işe yaramamışlar, çok yüksek nota - .1 1 varı 1 
}arda ve ıktidarının fevkinde çalış • 
tırdıklan bu ses, tam genç kız bir 
operette ilk rol oynamak için angaj
man almak üzere şarkı söyliyeceği 
sırada susmuştu. 

Gırtlağındaki ses telleri felce uğ
ramıştı. Genç kız dört ay tamamile 
konuşmamıya mahkum oldu ve ni
hayet sıkı bir tedavi neticesi sesi ye
r ine geldi. Ve bundan sonra genç ka
dın muvaffakiyeltcn muvaffakiyete 
koştu. Sahnede, radyoda, sinemada 
r.esini dinlemek istemiyen kimseler 
yoktu. Herkes ona hayrandı ve dost
ları, kendisini bu kadar yormama -
smı söylüyorlar; kendini koruması 

için adeta yalvarıyorlardı. 
Fakat genç kadın pek çok yorucu bir 

radyo konturatından, sonra bir de 
Avrupa seyahatine çıktı. Bu seya -
hatte soğuk aldı ve bu soğuk algınlığı 
onun gırtlağını harap etti. Bu defa 
sükut kürüne yeniden başladı. 

Fakat faydası görülmedi. La.kin bir 
ameliyat yapıldıktan sonra genç ka
dının sesi eskisinden de güzel ola • 
rak meydana çıktı. 

Kont Stroga n o f K o n tes S troganof (yelpa z e li) 

Yeni ::ıngajmanlar, yeni konserler 
ve filmler biribirini takip ediyordu. 
Yine bir Avrupa turnesine gitti, gel
di. Hükümdarlar onu kabul ettiler.. F ransanm Aix-En-Provence şehri \bilhassa asalet unvanlarınııa ait ev- aradan bir müddet geçince işler çığ-
Fakat bu son günlerde güzel artist mahkemesi 14 senedenberi sürük- rakınızı küçük bir valıze koyunuz. rından çıkmıştır. Nikola. parasız ka
yeniden soğuk almış. nezle olmuş, lenmekte olan bir miras davasının Bu sayede onları kurtarmış olursu- lmca hakiki maksadını ileri sürmiye, 
üç haftadanberi odasına kapanmış, muhakcmesıni ikmal etmiştir. Rus nu_z. elde mevcut imtiyazlar mucibince, 
yatıyormuş. Beş dakika konuşursa zenginlerinden Kontes Stroganoff a- Ihliyar Pı enses Olga Şerbatoff a- Stroganoff ailesinin en büyük erkek 
hemen sesi kışılıyormuş. Bunda~ fev- dı~da bir kadın kocasınd~n kalan )~üz salet unvanlarına ait evTakı eski bir evladı olmak dolayısile bütün mira
kalade müteessir olan artist bil -k mılyonlarca franklık bır servetm kas.'.lya koymuştur. sın da kendisine ait olduğunu iddia 
bir korku içinde bu kabusu~ bit~e- yegane mirasçıs1d1r. . ~rtesi .gün ha~~r:1· haciz için ~ren- etmiye baslamıştır. Bn takdirde mü-
sini ve geçmesini isteyerek tek ba _ Rusyada asırlardanberı tanınmış sesın evıne geldıgı zaman, Nıkola tev&ffa Kont tar:ıfınd·an çok sevdiği 
ına korku günleri yaşıyormuş. ve Rusya çarları tarafından veril - zengın bır adam tavrile evde bulu - karısına yapılan hediyeler de hü _ 

ş Bu san'atkara saadeti iade edebi- miş unvanları haiz olan Stroganoff nan eşyanın hiç bırine ehemmiyet kümsüz addedılmek lazım geliyordu. 
ailesinin son varisi Kont Serge Stro- vermemı, ve hakıme evreıkın bulun- Günün birinde Nikola, Kontese lecek olan insan. bir Fransız cerrahı 

imiş Bu tabip, uzun aylar şarkı söy
lemekten vazgeçerse, kendisine se • 
sini iade edebileceğini bildirmiştim. 

Şimdi artist, Fransaya harekete 
hazU"lanmaktadır. 

ganoff Rus ihtilalinden evvel orada duğu kasayı göstererek: müracaatle vaziyeti anlatınca, kadın· 
yaşamaktansa Fransada yerleşmeyi - Lütfen bu kasayl da mühürle - cağızın aklı başından gitmiş: 

tercih etmiş ve Freınsada bir çok em- yinız, demıştir - Ne diyorsunuz? .. Bütün milyon-
lak ve arazi satın almıştır. SAHTE YEGEN larca servetim. İtalyada, Amerika-

Kont Stroganoff, eğlenceye düş • Birkaç gün sonra Kontes Stroga- dıt,Jngilterede bulunan o kıymettar 
kün ve oldukça müsrif bir gençti. noff Niste bulunduğu sırada genç tablolar, kolleksivonlar ve mücev -

Bütün sinema sevenler, onun se- J 

1900 senesinde Pariste genç bir Fran- 'bir adamın ziyaretini kabul etmiş- heratım hep sizin mi? Fakat siz kim 
sini tekrar bulmasını kalpten te • 

sıı kızile sevişmiştir. Frans1z kızının tir Bu adı.ım kend)sini Kontese tak- oluyorsunuz? 
fcshetm~k için sağa sola mektuplar Bu profesörler, genç kızın altı sene menni etmektedirler. 
,.., .................... ,,,,, ............ , .. , ........... ,"''"11•umu11u11ınuıııııuunu•mı . .......... 1111111111111 .. 111111111 ....... iut1M•t11•11•u .. nmtı1Jıttnn•u""""""""'"""'" .. '""11""11"Jt.-."1"'"n"oun1111uu. güzelliğine çok meftun olan genç d im ederek: - Zevc inizin yeğeni değil miyim? 

Evvellerı eğlenceyi ve monden ha
yat1 çok sevmiş olan bu güzel kadın , 

şimdi tek başına çekilmiş;evinde ya

şamakta ve durmadan, dinlenmeden, 

şimdiye kadar yaptığı konturatları 

para ile sesini terbiye etmek için U· 

fak profesörlere müracaat etmiştlr. 

K 1Z1n1 berbat etm .1 
ş b .

1 
r ~:::nb~a~~ıd:::a:~ş ::n~ğ~~~: ;:~. ga:r~.~vcinizin yeğeni Nikola Stro- ~i~n?u .. siz de kabul etmemiş mi idi -

Yb?ırnlda~·fcaasınfrdaankFrsaanrsfaentm1niştık·ru··çu._Hkabtt1_.ar· - Ya ciyle mi? .. Kocam, h:ın::ı ve>.- - Evet yeğenim .. yeğenim. Ben 
" ğı::ni olduğundan bahsetmemışti. aksini iddia etmiyorum, fakat siz de 

Ç •ı y •ı o• • ı d u• • ren k a d 1 n ~~r~:~ ~~~~i~:~~~a~~~~~;~:s~a~a~- ~c~~:o~~~~e y~ğeni olmadığını zan- bunu İ~s::t~ e;;eı~~;:i;dır .. işte şece-
mış ve Parısten telgrafla bır mılyvn _ Ah. şu zavallı amcam, ne dal- rem. İşte sair k5ğıtlar ve vesikalar .. 
altın frank getirtmiştir . gırı adamdı!.. Nıkola, bunun iızcrinc cebinden 

• 
1 

Kont biraz sonra sevgilisile evlen- Nıkola, bunun üzcrıne r.cbinden, biı tomar kiığıt çıknrıp kontesin ö-
miştir. kendısinin hakık a ınrı Nık0la Stro - nüne koymuştur. Madam Sara/ yan Paristeki muhakemesi sonunda 

namus kaygusile hareket ettiği için beraat etti Rus ihtilalinden sonra Kont, yıne ganoff olduğuna cl.,tir bıı cok evrak Kontes şaşırmış ve hiddetle şu ce-
mülteci sıfatile Fransada kalmış, ve vesaık çıkarrnı 1tır. vabı vermıştir: 

·10 yaslarında esıner, incev e u -. ~ 

zun boylubi r Ermeni kadını: Ma -
d:ım Srırr::ıfy;ın .. 1917 senesinde T~r
kiycdc eşi Paslırmaciyanı kaybet -
tikten sonro he nüz doğmuş olan kızı 
Anahit ile beraber Parise hicret et-
miştir. Biraz sonra Sarrafyan adın
dn. Ermeniler arasında tanınmış bir 
muharrir elan Sarrafyan adında bi
rile C\" lenmiştir. 

Anahit büyümüş, gelişmiş, esmer, 
fakat etrafındakilerin nazarı dikka-
tini celbedm gi.izel bir kız olmuştur. 

1936 senesinde bir gün genç kız, 
djşlf'ri ağrıdığından şikayet etmiş, 

annesi de kızmı - bittabi yine Erme
ni olan - Setrak Sasuni adında bir 
dişçiye göndermiştir Anahit iki üç 
defa dişçinin muayenehanesine gi ~ 
dip gelmiştir. 

Mesele buraya kadar gayet tabii 
bir şekilde cereyan etmiş .. fakat ge

çen sen<', Madam Sarrafyan kızının 
ağlamakta olduğunu görmüştür : 

- Kızım, nen var? 
Bunun üzerine Anahit hıçkıra hıç-

kıra ağlamıya başlamış ve göz yaş
lan arasında annesinebşına gelen fe
laketi anlatmıştır. 

Meğerse dişçi Sasuni, dişlerini te
davi ederken genç kızcağızın ırzına 

tesallut etmiş ve kızcağız bu feci ci
nayetin eserini §imdi karnında mu
hafaza etmekte imiş .. 

- Dişlerimi muayene ederken ba

na bir gargara verdi.. ben de ken -
dimden geçtim .. o zaman her şey ol
du .. demiştir. 

Ertesi gün Madam Sarrafyan, vak
ayı kocasına anlatmış, her ikisi de 

hemşerilerinin bu şeni hareketine 
hiddet etmişler ve intikam al• .ya 
karar vermişlerdir. 

servetinden bir kısmı Sovyetler ta- Kontes hurııın iizenne güler yüz. - Sız benim yeğenim olduğunu 
rafından zaptedilmiş olmasına rağ . lr: ~l ı ıı• •1u ... r · ız:ıtmıs . ispat etseniz bfle, benim servetimi 
men elinde yine milyonlarca frank· - Öyle ise hoş geld-ini.z .. demiştir. ele gcçiremıycceksiniz ... 

'T 

1 
l 

i 1 lık bir servet kalmış olduğundan Pa- Nıl<o l ..ı ı,u . .o l:ırıc..lırdığı kim • - Görürsünüz madam .. icap eder-
riste tarzı hayatında büyük bir de • selere ılımat tc:TKın • : ;ıııeyı bıldiğin- se bu husu~la mahkemeye de müra
ğişiklik olmamıştır. 1923 senesinde den bu defa Kontes Stroganoff'ta da ca<ıt edeı iz. 
Kont Stroganoff ölmüştür. Ailede bir şüphe uyandıı marn ıştır Fakat. ( 6 rncr sayfadan devam) 
asırlardanberi yerleşmiş bir an'ane <:::><:.>~~~~~~~..c:::::~..c;;::,..c;;::,...;;:::,...;;:::,~~~ 

li~'ltl 

Madam Sarafyan munakeme esnasında 

İNTİKAM mi çıkarıp beş defa ateş ettim ... Ha· 

Madam Sarra!yan, bundan sonra in hemen yere yıkıldı ve öldü .. ben 

Paris mahkemesinin suçlu sandal - de intikamını aldım. 

yesinde şöyle anlatıyor: Reis:" 

ve çarlardan verilen beratlar muci -

hince ailemin bütün servetinin, en 
büyük ev!ada intikal etmesi lazun 
geliyordu. Kontes Stroganoff en bü
yük varis olduğundan, kocasının bü
yük servetinin yegane varisi olarak 
tanınmıştır. 

UY1DURMA BİR VARİS 

Pariste yaşayan mülteci Ruslar 
dan Nlkola Strogonoff adında bir ser· 
seri isim benzerliğinden istifade ile 
adınmS trogonoff yerine Stroganoif 
olduğuım ileriye sürerek bir çok sah
te evrak ve vesaik tedar ik etmiştir. 

Nikola, Stroganoff ailesinin bütün 
servetinin e n büyük evlada intikal 
etmesi lfızım geleceğini düşünerek 
en büyük evladın erkek olması ica~ 
bettiğini iddiaya ve bunun için de 
kendisine evvela asalet unvanı teda 

- Ertesi gün dişçiyi muayeneha-
rikine karar vermiştir. 

- 1936 senesi k anunuevvelind.e Nikola asalet unvanını ne suretle 
nesinde ziyarete gittim. Bana mua- kızımz hastalandı. Kendisini dokto· tedarik edeceğini düşünürken mü

ra götürmek istediniz. o d& ;;;-c~k o teveffa Kontun P renses Olga )erba.
gün size dişçi Sasuni'den gebe kal· toff adında ihtiyar ve sağır 'bir hem4 
dığını söyledi. Yan i dişçi kendisine şiresi bulunduğunu hatırlanuştır. 
ondan iki ay evvel tesallut etmişti. Münzevi bir halde yaşayan bu ka • 

yenehanesini gezdirdi. Sonra bir li· 

kör içmek üzere birlikte dışarıya çık

mamızı teklif etti. Ben de kabul et-

tim. O, şapka ı:;:ymek için portman. b k" dm kasasında ikinci K aterinin el ya. 
Acaba kızınız niçin daha evvel a ı-

toya doğru döndü, şapkasını ve par· kati söylemedi? . zısile yazılmış olan hatıratı ile Stro-

desüsünü aldı. Kapıdan çıkmak ü- _ Beni müteessir etmekten kor- ganoff ailesinin asalet unvanlarına 
zere iken, kendisine ahpaplarımdan k d ait olan evrakı saklamakta idi. uyar u ... 
birinin kendisini görmek istediğini - Peki, siz dişçinin muayeneha- Nikola, günün birinde P rensese 
ve çıkmazdan evvel kendisine tele- nesine gittiğiniz zaman niçin ken • müracaat ederek demiştir ki: 
fon etmesini söyledim ve gelişigüzel disindcn izahat istemediniz? - Prenses, ben de sizin gibi fakir 
bir telefon numarası verdim. Sasuni, - Ben vak'ı:ı~:::ı haberdar olunca ve mülteci bir Rusum. Fena bir ha
tclefon mikrofonunu alıp l:,_ .. gımı eşim, p<.s::.ps, uarını yaptırıp Paris- ber aldım. Öbür gün evinize haciz 
götürdüğü sırada ben de rovelveı.ı- • (Decıamı 6 rnct •a.11 famuda) . koyacaklardır. Ktvınetli e~yanızı, 

Yaz kış çıplak 
~4zenler diyarında 

• • 
Sahil şehirlerimizi n kıyısında, 

bucatında, yani sahillerinde, gü• 
nün bazı saatlerinde yarı çıplak 
gezinenler ıenenln birkaç aya bu 
serbeııtiye nail olabilir ler. 

Halbuki dünyanın bazı me!'ut 
insanları var ki senenin her mev• 
ıimi, her ayı, her gün ü ve- hatt! 
her saati yari çıplak geımektedir

".ler. MeselA Havay adası ahalisi •• 
Şu da şayanı dikkattir ki 

bu ada yara çıplak ve yarı me· 
deni iken güıellikte eksiklik· 

teri yoktur, tamd:r. 
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Tefrika No: 35 Yazen : M. 9Ulermatt Çıt!'a" 

• 
ESRARENGiZ 

! Kızını berbet etmiş bir~~. ~~~...,.~-------~~-.,.c
d işçiyi öldüren kadın saıev~anın Saıraymd©ı 

- Ne söyleyeyim, her şeyi bHi - ~~Do S KD~ ILA . ' 

ISTANBU~ 
( 5 inci sayfadan tlttruım) 

................ ~. 
· ten gıtmiye hazırlanıyordu. O sıra

ı da, kızımın da çantasma bir rovcl -
ver koyup sokağa çıkmak istt!diğini 
gördüm. 

Niyet bakar, taratorlu fala bakar .. 
Kızımı çok seviyordum. Ondan 

baı;;kJ hiç kımseye itimadım v0ktu. 
• 

Bız ıkımiz adeta bir vücut gibi idik. 
Kı1.ımın yalan söylemediğine cmın 
ıdım . S;,ısuni'nin bu alçakça hareketi 
<1rtık kızımda yaşamak arwsunu Böylelerinden 

on para 
ağzı yanmış, çok defa bedava, 

almadan sabahlamıştı 1 oüs biitü:ı sılmişti. Bu herif ailemi-
zııı şeref \'e namusunu berbad etmiş 

I\fomo ıle Hu::.cym, iki gun scıııra 
Topk.ıpıya, evvelce içtH::ier-ı selatiı.ı 

mej haneye geldiler. Şışekri ı,;;;:nnr

lauı!ar, başladılar çakıştırrnıya ... 
Sışcler biribirini takip c:tt!kçe, i kı 

arkadus çıngcne karısının gctırccc~i 

hrıberi sab•rs~:!lıkla bckliyorlard~. 
Meyham; H:r.!ıa idi. Bir iki gLuı ~ 

uuz<'tı, tı:zgiıh b::ı.~ında bil kat; kad~lı 
yuvarladıktan sonra çekilip gıtmi~1.i. 
1\lc\ h.:ınede Memo ile Hüseyınd,;rı 
b::ı !.(;,, 1ki kigi daha kalmıştı. 

ldı İkı kız, hunlara: di Henım kafamı kesiniz Kızımın 
- Sala geldınız! intıkamını almak benim hakkımdı. 
Dıyer<'k ~oyle rerdcn bir temenn<ı Doklt)r Paul, dişçinin muayeneha-

etlıkteıı ~onn, s~dır<: oturdular l\11?- nesinde, bir insanı baylltacak dcre
mo i!c Hüseyin de, ~edırin bın.:r ko- •·<'de kuvvctlı bir gargara ilacı bula-
.,;;c·sın<? ılıştı IPr. 

1 
m:ıdığını söyledi.. 

Ştmdi, harıf bir ne§'e içinde olan ve GENC KIZ MAHKEMEDE 
s<:b<.ıh rakısrnın mahmurluğu gözle- Mütccavizın kurbanı olan genç 

lr:tldt! okunan ıkı arkadaş, İ!f(•Lle kız Ancıhıt mutereddıt ve korkak a
P{:mbeyı mukayese edı} arlardı. lflet, dımlMla mahkeme salonuna gırdi. 
Pembeden daha güzel, daha çapkın, Ve hemen annesinin boynuna sarı
d::;h..ı muht1.!rıs ve alevlı olmakla ue- ıarak hıçkırıklarla ağlamıya başladı. 
raber, ıkisinır. de gözü Pembede idi. Mah~eme salonu birkaç dakika ana, 

Genç çıngcne kızı ıkısinin de kalbı- kızın lııçkırıklarile dolmuştu. Müba

n. büyüleıniştı. şır guç hal bunlan birıbirinden o -

yorsun uz .. 

Aradan annesinin sesi yükseldi: 
- Söyle kızım .. anlat.. 

Kızcağız başına geleni anlattı ve: 

Bır gargara yaptım. Sonra ba
na şaşkınlık geldi. Sasuni, bıraz is

tırahat etmemi söyledi ve beni b tr 

!odaya götürdü. Kendisi de yanıma 
uzandı... 

- Bağırmadınız mı? .. 

- Bağıramıyordum. ne olduğunu 
anlayamıyordum. Bana. hıc kın~c;eye 

ı bir şey söyleme, dedi. 
1 -- Fakat bilahara niçın h~r şcyı 
annenize söylemediniz'? .. 

1 
- Çünkü utanıyordum. Soı )ra be

ni doktora göLürecekleı ıııi srjyl~vın

ce hepsini anlattım. 

Bundan sonra mahkeme. cinaı·."· 

j 
tin dıjer safhalarını tetkik etmı!'i,. 
fakat mühim addcdılen bir noktavı 

lesbıt etmek kabil ulamanuşiır. Ma-
dam Sarrafyan dişçiyi, sadece kızı

nın ırzın~ tesallut etmiş oldugıı içın 
mi öldürmüştür, voksa cınayPtte ba
zı sebeplerin de dahli tesiri \'ar mı-

Tefrika No: 131 
Sili, zindanın 

haykırdı: 

Yazan: 

demir 
M. Necdet Tunçe 
parmaklıklarında 

« - Ben, Tamaranın ınezarda bile 
cağından emin değilim ! » 

uslana 

Panti bir güıı Eük•ymanla görü -
şürken, Tan1aı atnn d.Jt·klcrıni an -
! altı : 

- Oııu ya bırtc:ır;nız, ya id~m ed;
ıı iz, mell ri ! dedi. Bu k•dar zeki ve 

, ı:i;.,..,1 bir k.,dın (yaşayan <.ılüler) a
.-a sır.do d;:ıh:ı fazla yaşayamtız. .. 

SLilc~· ın., n, Panti"ve sordu: 
-- To;naranın bana s:ıdık kalac:ı

[~ ı r.a ı ekeff:.il edebilir ınisin? 
P.:ınti küçük parlak gözlerini a;;a-

rak cevap verdi: 

1 Ne oldu? Hükümdar y2ni b 
1 rüya mı g6rdu? 

1 - Hayır.. hayır S~hirb ... rz P,m• 
r.in ~ardımıle To1ın:ıra affodi.d: .. 

1 - P<:ki amma .. bt.cr.dan b.:ımı r.c 
j m.ı;.;iimd:.ır ıstedizıni aı:c.d~r .. ıst 
1 ?nN-Ji6:m :!c uenim JİİJİ ıd:ım.- m.11 

lkürn ettit·i.r. 

- Tamnra b;r ınis:ıi cıl:::.raı: ortaj 
1 atı hrsa, Sü l~yman belki seni de a 
fe<ler, Sılii~ Sen z.ıte::ı müthi~ bir i 
tir<ıv:ı uf~r.:ımı~, suçsuz bir kadınsı 
Bugün değilse yarın her halde aff 
dileceksin, Sila! 

- Bunu haber vermiye mi geld;n 
- Çok sevineceğini umuyordur:ı 
- Tcım::ıramn affedilmesinden be 

Öglcden epey rnnra çingene !.an
sı kapıda gözüktü. Yalnızdı, bugün 
yamnda ketizcibrden kimse yok"•· 
Kurnaz kad!n, ıki arkadcı§a Pembe 
hal--kında mallımat veımck ve konu
§urken mPyhanedekileıin kubk nıi
~'~d "İ olınaların;ı. meydan vermemek 
i~m hır \•e::.ile bulmuş, bugün de fal
cı olarak ınc>yhancye gelmişti. 

Memo da, Hüseyin de, Pembeyi 
kt:ndısine mal etmek istıyor. Iffetle 
alakadar olmuyorlardı Bu ışe bır 
ç~re bulmak ıçin, ikisi de di.ışi.ınmi
ye başladı Fakat çare bulmak müm
kün miiydü? Ortada iki kız vardı. 
Bıri birini, ötckt de öbürünü almıya 

IYırdı . Ve müteakıbcn reisin dık ve ıd1r? .. Bu nokta bir türlü anlaşıla -
!sert se:,ı duyuldu: mamıştır. 

ı - Yüzuniizü dönünüz. Söyleyini7., 1 Avukatların uzun müdafaasından 

- Kadınrl.:ın sadakat ummak, göle 
y uzi."ınden alt.ın ynğınasını beklemi -
Y'' benzer, melld.! Kadın, kocasını 

s~vdigi müddetçe, tehlik-:=siz bir mah
\ ıjktur. Fakat, erkekle kadın arasın
daki bağlar kopar ve korkunç uçu -
rum lada b:ribirlerinden ayrılırlarsa, 
o zaman ondan sadakat değil, ancak 
hiyc.nel bek!enir. 

hiç de memnun 0lmadım. Sen pekal 
bilirsin ki. benim başıma bin tür! 
felaket getiren bu kadındır. Serbe 
kalınca ilk yumruğunu yine beni 
ensemde deneyecektir! 

Dah·1 kap;<lar.g irerken: 
Fal bakar, niyet bakar. tarator

lu fala b::ıkar. Falciiii!... 
Diyerek §Öyle ~trafına bnkrn<lık

ta rı sonra Heıno ile Hüseyinin otur
dukları ma'>u) <! yaklaştı. Bir sandal
ye r;ckti, oturdu. Hüseyine hitaben: 

-- Kara kı:ş~·m. senin :~ir falınJ 
b kayım mı? .. 

IHyerrk, muvafakat cevabı alma· 
dan torb1smı "!kardı, salladı, Sd 1 la
dı, masanın üstüne bo~alttı. Sonra: 

- IIed.ycsini at, niyetini tut to
sl1num! 

Dedi. 

Ilü. ryin, h:-ıklaların, mavi bonc';.lk-
1 .rm, ~es t n minarelerinin içıne bır 
kuruş attı. Çlngerıe kan~ı büyük hir 
dı :k~ tle baldalnra ha kar ak, gö;-leri
rıi üzer~»:. bin b·r rr.artavallanndun 
1 k..ıçını okumıya başladı. 

Bunl ... rı okur. palavraiannı savu
rurken, arada, Fatm<>nın evi hakkm
da m:uu:n:ıt \•ermeyi de unutrnuyrır
dı. 

Çın0"'nc karısı falını anhtırk< ıı, 
bu laf!u uı arasrnda şunlar: söyle -
m sti: 

- Fcıım.-ı ile konu~tum. P:.ızar.ık 
eltim. Kır.ı İCfc>i.i de çıkarmı..:k şcırH

Ie et' kirnsı falnn heş :tllına r<ı7.ı ol· 
du Peın'}r de iıç altın istiyor. Bana 
gdmcc, clbC>ttc bo~ bırakmaz, hak
kunı ''erirsmiz. Simdı ben gıdece • 
g m, köşe ba~ıntla beklerim, birnz 
ıonra kalkar, siz de arkamdan takip 
edersiniz. 

Kadın falını bitirdi, to: basını torr 
ladı. gitti. Sokağa çıkar ı;ıkmaz kıv
rak b•ı s. lc baoırmı~ıa başladı: 

- Falcıiiı! .. Fal bakar. nıyct ba -
Jrnr. mcıydc.ınoz]u fala bakar .. falciii!.. 

i\11; mo il<' IHıseyin biraz daha otur
dular. Sonra iki büyük ~ı:şe rakı ala
rak mc,> haneden çıl:tı1ar .. 

Çi•ıgcne karısı iki arkad~:)l görün
CC', y;iıri.ımıyc ba~ladı. Onlar takip 
<'tli. Scrvıkrin Joşluklr..ıına dalııı 
c.J·arak, yıkık mezarların ara]arm
dan dcınc dola-;:ı bayır ::ı~af;ı ınmıye 
ha. !adılar. 

Güneş, mezarlığm kahn, y~?,lı, se
miz ıri yapraklı yapışkanların>, de
ve dikenlerini, ısırganlarını. baldı -
ranlarını ve daha birçok otlarını öy

le besl<'mi~ti ki, her tarafta açıklı 
koyulu yeşilliklerile atlas gibi par
hynrlardı. Sclvilerde, çıtl~mbikler -
de kuslar ziıkirlik ediyor, kumrular 
lerceler guguruklaşıyorlardı. 
Genış blü tarlalarından geçtiklen 

sonra, sokak kaldırımları mezar taş
larından yapılmış, bozuk, mülevves 
bir yola indiler. Gübreli bostanlar
dan, çirkefli, mezarları evlerle karı
şık sokaklardan geçtiler. Daha bir 

hayli harçsız duvarlı bahçe araların
dan, bostan kenarla.nndan, mezar
lıklardan, viranelerden, kulübemsi 
ev kümelerinin önünden, mescidin 
yanından, karakolun arkasından 

camları isli, sefil:harap mahalle kah
velerinin önünden geçtikten sonra 
nıl~ayet sokaklarında insanlardan 
zıyade hayvanlar dolaşan bir semte, 
Fatmanın bulunduğu yere geldiler. 

Fatmamn evi, pedavra tahtasından 
yapılmış, hakkuran kafesi gibi ya -
lınkat bir ev müsveddesiycli. Sekiz 
on basamaktan ibaret olan merdi • 
, ·enleri çıkarken ev sallanıyor, sıkı 
hır lodosta secdeye kapanacağa ben
z yordu. 

Ç.ngene karısı misafırleri yukarı
~ u çıkardı. Odad:.ı İffetle Pembe var-

meC'burd u. 

Fc.ıkat hangisi Pembeyi alacaktı?. 
İff~t kimin payına düşecekti? .. 

İc;;ln ıkisi de Pembeyi almak iste
c!ıklNi için. bit türlü bir karar vere
mıycırlnr, ıkisi de, dumanlı kafalu~ 

rını, bır hal çaresi bulmak için yo -
ıuyorlardı. 

Düşündüler, birıbırlerine belli et
rıırden, murakabeye varmış den·iş
lcr gibi uzun. uzun düşündüler, ne
ticede, muvafık bir çare bulama • 
clıkları içın, işi, vaziyetin doğuraca
ğı şekle göre yürütmeyi daha mü
nasip buldular. 

Fatma, misafirlNi gördüğii 7.aman 
hiç meırınun olmadı Tavırlarını, kı

yaf<!tlcrini beğenmedi Afili ve en • 
kalı buldu. O. afilı \'e cakalı adam· 
lrırdan çok kı;rkardı Ağzı onlardan 
yanmış, çok defa bedava, -on para al
M, dan onlarla sabcıhlamı.ştı. Bunlar, 
böyle gızlı evlPrde. yerler, içerler, 

iye.tarlar, eğlrmirler, sonra chC'mmi-
1yetsiz bir şeyden bir çıngar çık::ıra-
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r:::k pımı vcmfeden savu~urlardı. 
Ev s::ıhıbi gizli iş yaptığı için bıığı

!ramrız: karakola şikayet ~demez, ma
ılıullelidfln korkar, duyulmaktan çe
lı:irıir, bunun için zararı, masrafı si-

l ntye çckmıye, razı olur, sabaha ka
dar geçir<lığı korku. halecan yanına 

ı kar kalırdı. 

1 
Her ihtimale karş: Memo ile Hüse

yınden İffetin parasile ev kirasını 
pc.şin alm::ık ıstedi. Bunun için çare-
le-r düşünmiye başladı. Kaşerlenmiş, 
bın bir macera yaşamış eski bir fa
h~e olmasına rağmen. bir türlü bir 
çure bulamadı. Damddn düşer gibi 
para iskmekten de çekrndi. Bı.ı su • 
retle onları huylandırm:.ılr ve kız -
rlırmak ıhtimali vcırdı. Nihayet, işi 

r,ıngene karısına açmayı muvafık 
buldu Ona d~di ki: 

- Bu adamları sen de ben de ye
ni tanıyoruz Belalı adamlar mıdır? .. 

(Devamı var-

nasıl oldu?. sonra jüri, Madam S:urafvan h::ık-

1 

G<'rıç kız ağlayarak: kında beraet kararı vermi.şlır. 
rttnıuuu.nutnuuıuı11Hu1Httuıuıutuuıtonuiuuonuuıııııııııuııınnnuuuııııııııııuuuuuııııııu•ıııtu11uutıııtınııııınuu1tıt-o."" 

Bir Rus kontunun 1 HIKA YE . 1 
Milyonluk mirası Otomobilin tak-

( 5 inci sayfadan defJam ) 

Bunun üzerine, son derece hid -
detlenen kontes büsbütün kendin -
den geçmış: 

- Pekala, mahkemeye müracaat 
ederiz. 

Dıyerek, b~ına bela kesılen bu 
yeğeni kapı dışarı etmiştir. 

Fılhakika ış mahkemeye aksetmiş 

ve 192:3 sencsınde başlayan dava, 14 

st!ne sürmüştür. Bu müddet zarfın
da Nıkola kibar bır hayat si.ırmüş, 

fakat sağas ola da borç etmiştir. Mu
hakemede, Nikolanın. serseri, fakır 

bir Rus mültecısi olduğu ve Kont St
roganoff ailesıle hiç bır münaselx•ti 
ganoff ailesi ıle hiç bır münasebeti 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Nikola da, davanın netıcesi, ken-
dini hissettirir ettırmez müşkül bir 

vaziyete duşmüş, alacaklılar kendi
sini sıkıştırmıya başlamışlardır Ni
kola bu hale dayanamıyarak. mah-

kf'me kararının tefhiminden bir 
müddet ~vvel ölmü~tür. Kontes 
Stroganoff t:ı geniş bir nefes almış
tır Rus ihtılaline ve on dört sene 
süren bu çetın muh;:ıkemeye rağmen 
Kontes Stroganoff el'an mih·onlar
ca franklık bir servete maliktir. 

TEŞEKKÜR • 
İki senedir çektiğim diş ağrısını 

ilk tedavisile iyileştirdiğinden ve diş
lerimi naturel diş gibi lüks yaparak 
fennin faziletini hakkile tenvir et-
m<.:sın<len dolayı -İstanbulda Anka
ra caddı>si vilayet karşısrnda Hat -
man apartmanı No :w Dışçi Bayan 
Hacer Erguna- bilhassa teşekkür e-
diyorum. 

Mütekait Mektupçu 
Rıza Ozantürk 

siti şerefine .. 
(4 üucü say/ad~m dev.ım) 

bili şehir haricıne doğru sürdü Ora
dakı bir gazınonun önunde durdu. 
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Bur<.ısı enfes bir yerd ı Uıaktan 
Marmara görünüyor .. Halıç ayak al-
tında kıvranıp duruyordu. 
Kadın çok sevindi: 
- Yaşa delıkanlı, dedi .. buı asını 

çok güzel seçtın 

Bıraz sonra h,maıl rakı ısmnrJ<ıclı. 
Mezeleri tarnarnl<.ıttı. 

Kıı<lın Lam bır şaı k iilemı yaş<ımak 
istivordu lçtı.. ıçlı. . hm:ııl <le bu -
hirı arkasından ı.iç tek yuvarladı 

Kadına doğru baktı. (Daha üç tek 
lazım) dıvc: homurdanarak onl<ın 

da yuvaı !adı 
Yınc k<.ıdına baktı Fakat kadın 

hala moruk sımnsıle karşısında du
ruyoı du 

Bir üç l<·k d:ıha atınca kcıdına yine 
baktı... Kadın glızelleşrniye başla-
mışt ı. 

Ortalık kararmış karşıda ışıklar 
yanmış, pli ıl pırıl yıldızlcır lstanbul 
semasına s;.ınkı a;k dagıtmıya baş

lamıştı 

İsmail bir tek daha içerken kadı
na da ıkram Pltı Ve sonra meze o -
tarak dudaklarım kadının dudakla
rına uzattı. 

Kadın birdenbire kahkahayı attı 
Ve İsmailin boynuna c;arıldı.. ve şa
pır şapır öpmiye başladı 

Bu çok ıyı ıdı Çünkü İcmail göz
lerini kcıpnmış, kadının öpmesine ta
hammül ediyordu 

Kadın bırdenbire onun gözlerini 
açtı Sonra yanaklarını uzattı: 

-Öp ... 

İ=maıl bir lek daha attı Yutkun-

- O halde neden benden Tamara
nın atfını istiyorsun? 

- Bu ayrı bir m0scledir. mella! 
tnsanları daima ıslah etmek, onlara 
doğru yolu göstermek ve iyiliğe isti
! dadı olanların kolundan tutmak mec-
bıırivetindeviz. 

ı --:· Ta~_ar:nın ıslah edileceğinden 

1 

emın mısın. 

- Böyle görüyorum. Bun~ dene
ı mek sizin e1i:ıizdedir: Benı Isr:ıil a
r.ısında Tamara kadar zeki ve isti-
d;ıth bir kadın görmedim. Bu kadar 
kahılivl"tli bir mahluku zindana atar 

1 gibi , di.invadcın ve güneşten uzaklaş
tırmak doğru mudur? 

1 Süleyman. Panti'nin hatırını kıt·
rn<k ı~tcnıcdi: 

- Dov ·u söylüvoı·sun! dedi- Ta -

mnra c·şsiz bir zekaya maliktir. Onu 
l ı.ı"tr.resindc siindiirmek istemem ... Sa-
ra .. muhafızına söyleyin de serbest 
lııraksınlar 'T'amaravı! 

Hassa zabıtlerinden biri zindanın 
deınır parmaklıklarına yanaştı: 

~ sııa. sııa .. 
Diye bağırdı. 

- Bundan sonra Tamaranın seni 
le uğraşacağını, senin aleyhinde bu 
lunacağını sanmıyorum. 

- c Yaşayan ölüler. arasına atıl 
makla uslanmış mıdır zannediyor 
sun? 

- Şüphe yok .. onu dün uzaktan 
gördüm .. omuzları her zaman yuka 
rıda ve başı daima kalkık gezen b 
kadın ne kadar iki büklüm olmus, n 
kadar sakinleşmiş .. onu ancak gözle 

'rindcn tanıyabildim, Sita! O, artı 
kimseye fenalık yapam:ı.z. Çünkü, f 
nalığın ne demek olduğunu kendi d 
anlamıştır. 

- Süleyman: (Can çıkmayınca 
huy çıkmaz !) demişti. Ben Tmnara 
nm mezarda bile uslanactı.ğından e 
emin değilim, Tari! 

- Zaman, hangimizin c~oğru gör 
dü&rünü ve doğru düşündüğünü gös 
tereccktir. Şimdi beni dinle Sila .. sa 
na gizli bir diyeceğim var. 

- Çabuk söyle .. pencerede fazla 
duramıyacağım, Tari! 

Genç zabit anlatmıya basl:.ıdı: 

1 

Sılıi pcncN<'\'e koştu: 
- Sen misin , Tari? 
H.1ssa zabiti ba~ını pencNeye 

zattı; 

- Bugün hükümdarın neş'esi ye. 
rinde . K endisine bir haber gönder 

U- sen \'e affını istesen fena olmaz, Si-

- Ölüm tehlıkt>si kairnadı artık, 

as 
du Yutkundu. 

1<1! (Devamı var) 

Yeni nesrlyat 

Yeni Edebiyat 
Bu esncıchı kadın çantasını açmış, Kağıt buhranı dolayısile son sayı-

çıkardığt dolarlnn İsmailin celıine lrırı muntazam çıkmayan c YENi E-
l sokuyordu. İsm:.ıil: i DEDlYAT. ın son sayısı çıkmıştır. 

- Aı lıl. lııı kadara yutuıur .. dedi Şimdilik on beş günde çıkacak olan 

l •:e kadı111n porsuk ık; yanağından 1 <YENİ EDEBİYAT~ gazetesini oku-
l şapp.:dak öptü . . yucularımıza tavsiye ederiz. 

Ak~am ev~ gc!crı Ismail cebinde!<i 
! dolarları mm derin üzerine döktü ve 
saydı Bunların adcdı t~ım 1200 nü. 

İsmail. mınder üstündeki dolar -
!ara bakar:ık kendı kendine: 

- Ulan İsmail. dci, o moruk ka
rının pörc;lik yanakları 12011 dolara 
yutulmaz amma. ne halt~dersin. bu· 
gün otomobılın taksitıni verecektim 
de onun hatırasına yoksa .. 

1 Zeki CemaJ 

Diye sorduğu zaman, Rüstemin: 

- Seni kurtarmak için geldım! 

Dediğini de unutmuyordu. 

Rüstem onu haydutların eiinden 

HALK OPERETi 
Bu Ak,am 

Anadolu hisarında 
ltim11nyurdu 
Eahçesind~ 

Şirin Teyze 
Opcr~l 2 perde 

KUR~LUŞU 193~ 
ISTA~ıauı. 

den yanıma gelmiyorsun? 

Juzetla gözlerini silerek yerinden 
fırladı: 

- Gö~sümü kamçılayan serin bir 
rüzgar beni sersemletti .. Direğe da -
yanmış uyukluyordum. 

- Uykun vıırsa, haydi git, yat! 
neden güvertede oturuyorsun? 

- Hayır. Uykum yok. Burada u
yuklasam da, yatakta uyuyamıyo -
rum. 

- Bir kaç saat rnnra rahat edecek
sin, Jüzetta! F _ıuc('ye vannca hur
ma ağaçlarının gölgesi altında tatlı, 
tııtlı uyursun! 

- Siz ııt:den ll\'Umadınız? 
Rus!C'lı1 l cİ "'i l;Ckti: 



İtalyanın kirh i~ Fransadakibuhran Okuyucuıarfa 
Baş ba şa 

Fatihte ekmekler 

Arnavutluktaki petrol ma- şotan kabinesi bütçeyi düzeıtmeğe muvaffak oldu 
denlerini nasıl işletecek?. Komünistler ile halk cephesi, hükiimete müzaheret 

etmekle beraber geri dönmek yok, ileri! diyorlar 

nasıl taşınıyor? 
Fatihte otuTan biT okuyucumu2 

yolladığı mektupta diyor ki: 

Müstakbel harpler için devletler 
iptidai madde lıozırlıgorlar 

En çok para milli müdafaa ile başarılması 
lazım olan bir takım büyük işlere sarfedilecektir. 

cFatih çarsısı ve civarı, mahalle. 
lere giden yollar pek pistir. Boş ar
salarda bir çok çöp, müzahrafat var. 
Buradaki çarşının sebze, manav dük
kanlarını iyi bir kontrolden geçir -
meli .. Bir çok çüriık, kokmuş meyva 
ve saire satılıyor. Hele fırınlardan 
ekmek alıp mahallelere götüren tabl, 
karların hali pek perisan \·e pistır. 
Atlılar Ve) a sırtta sandık taşıyan 

tablakıirların, ekmekleri koydukları 
kahlar da pistir. Hatta, hayvanın se
meri üzerine ekmek koyanlar bile 
vardır. Alakadarların nazarı dıkka

tini celbetmcnizi rica ederim .• 

H ele ımmanımızda petrolun ehem
miyetinden ne kadar bahsedi.l • 

se azdır. Kaç sene var ki, Bay Hıtler, 
Almanyayı hançten gaz getirtmek 
ıhtıy.c ndan uzaklaştırmı)a ugra -
şı) or. A.rrıan) a kendısinin muhtaç 
oldugu böyle yakılacak maddelerm 
verme Jm Innılacak başka maddeler 
;rı) or. Bu sene niha) ctıne kadar ı e 
) apılan he ııplara gore, Almanlıır 
bun mu\ af fok olaenklardıı Rus) a 
ıle Amerika müstc>sna olanık bugün 
h'ç bir memleket yok ki, pelrol gibi 
) akıl cak maddeleri haı ıçten getırt
mek ıhtiyacındnn kendmi kurlara -
bıJ ın. Fakat eğer Almanlar buna ıd- 1 Arnat,ulluk Kralı Zo~o 

dıa ctt kkri gıbi muvaffak olurlar - ıthal f:'dıyor. Bu da harp hazırlıgı 
sa du y ca herkesin naznrı dıkka -
t ı z rlerin cclbcdcccklcrdır Al- ıçındır Alm n) adn goıuliı)' or ki, hıç 
mnnıada k ç ~enedır p<'trol aranmı , bır <'Y te adufe ve ta ıhe bırakılmış 
yeni kuyular açılmış ve bunlardan degıldır Her şeyı s atı saatıne he ap 

Ş otan kabınesi işe de\'ilm ediyor .. 
Parlamentodnn aldı· ı genis salahı -

) etlerle butçeyi duzeltmek için uğ-

r, sıyor. Fransanın Vaşıngton Sefiri 

j ik n buyuk ıhtisasından dol::ıyı Ma

lıyc Nazırlıgıle Parı~e gctiıılen Bo

ne memlekctınc llk geldigi günler 

tatbikattan elde ettiği neticeleri şim

dı Şotan Kabinesinin birer birer ge
ri alma::ıı ihtimalinı düşünerek ge -

riye dönmek kabil olamıyacagını ya

zıyorlnr. Fransada bugün en muhim 

mesele bu mali meseledir. Fakat bu 

da hnlledılmektcdır Eğer Şotan ıle 

Hazine; ı boş bulmuştu. Fakat şim- Bone bu i~i halledıp bıtırirlerse ıkın

di nazırın ) uzu gulmı) e başlamış - ci Halk Ccphesı hukiımeli girdiği 

tır İlk zam n arda 40 mılvar fran - ~ olda buyuk bır mesaf<' katctmış o-

gn ıhtıyaç \ar denı~ ordu Şımdı, bir J, ccıktır. 

takım \•crgıler arttırılmak, doğru -

d, n doğru.) a \ e.) a do il.) ı:oı e olsun 

bır takım re ım ere zcımmedılmek 

sur tıl bu ıhtı\ aç ıne ıne 6 mılvar 

f ang k d r mmıstır. Bu da temın 

edı dıktcn r but düzelmış ola-

.Malıye Nazırı 13onenın bizzat siJy

lcdıgı . ozlerdcn anlasılı) or ki, hu -

kumet 5dı butçenın mm azencsını te

mın ıçın )alnız 8 mılyar frank iste

mıştır Nazır dıyor kı: 

i tif d<' ç re eri azami hadde rıkarıl- <.'derek çalı ıyorlar 
:s c k ı er bır t raftan azami surette 

mı tır. Bugün Almanyanın sen~de Alman) adan bah cdılıı kc-n Bcrlın-

c- Hukümet Ban d Fr. nstan der

hal ) rdım istedı Hukfım t mem -

jlckctten mu hım b r ga) ret ıstcdı. Ye· 

nıdcn 8 mılyar frank temın edecek 

membalar bulundu L!ıkın bu gay -

1 ret sa) csıncledır kı, bundan sonra 

Fransanın adı butçesi artık mute -

k · tasarruftur Dı er tc raftan da mali çı arabilc i i ham petrol en aşn~ı 430 Rrma mihveri dolayısıle Italya) ı 
bin tondur. Şimdiye kadar tam 1,264 h2tırlam.ımak kabıl degıldir. Habe - ı 1 rı duzc lmeklır. Önumuzdekı se· 
) erde petrol kuyusu açılmıştır EğC'r ~·stan muhaı ebt>::.ı Italya ıçın bu) ük ne 47 mılyar fr~nga ıhtıyaç olacağı 

so\ len yordu Halbukı bunu Maliye \azın bir hale gırmiştır 

N zırı 13one 2.5 mıl\, r daha h, fıfle· Lakin bu da kfıfı dehıldi. Hazine - 1 

nın 938 senesı sonuna kadar sarfede
ceğı paranın mıktarını da gösterir 
bır program ) aptık ki, bundan sonra 

kı a~ larda hazinenin borçlanma 
ıhtıyacı gıtgıde azalabılsin ... 
Fak.ıt fevkalade bütçenin 938 se

nesı ıçın Mıllı Mudafaa ve daha baş
ka buyuk ıslcr ıçın ıstcdıgi para 15 
mılynr :fr, nktır. 

BA ŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve EIÇAKLARI 

Avrupanııı en yüksek m~rkalı ÇATAL, KA
ŞlK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hattA 
onlara faiktir. Alpnkadan yapılan BAŞKURT 
mamulatı en yüksek sofralara süs verecek ka
dar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ, BO
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAK· 
LIGlNI knJ l etmez. Y rli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile uc.ı .... şta iskele yanındaki fabri· 
kadadır. Dünyanın en giizel ÇAT AL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olrnıyan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 

halinde tetkikat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT. BAŞKURT ... 
Ilu adı unutmaymız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirlerse 

reddediniz ve ıc:rarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

ihtiyaç olursa bu gayret daha arta - bir dC'ı s oldu. İtalya, 1936 ~cnesının 
caktır. Lakin bunlar tabii olan pet - ı ılk altı ayı ıçmde bu ·uk bir prog -
Ml~?r. Fakat Almanynda ya_pılan n.ımla ortnya çıkarak elindPkı mc -
sun ı esansları unutmıyalım· Bılhas- vaddı ıplidaıyeye gore kendı ba ırıın 
sa. u. so~.on.~.ncdenberi Alman alim- caresıne bakmıya ko ulmuştur 

tc:cegını ümıl 1;d1\ or. ................................................................................... uııııuıınıııuıııuııuuuıun11111111111111uı lllUUtlltllltltlflllUUUf111111111111111tlllllilfUllllUUlttlltllllUUUtUlltlllllllltlll .... Mlllltll1fHll. 

Bu 25 mıl)ar gelecek rnenın mas· 

formın ı~ı gucu bu esansları bulmak, · . . raflarından kısılacaktır. 
terkip clmckt.ır H ~ 1 İtalyanın en çok guvendıgı petrol . cp ugraşıyor ar. Bır takım vergılerlc gumruk tari-
Elde edilen nctıce şaşılacak gibıdır. mc.d nı Arnavutluktadır. Fakat bu 

k fekrı arttırıldı Fransa htikümcti bu 
Bugun Almanyada bellı başlt on bir madenlcrın ıstıhsalatmdan anca 
büyük fabrika vardır ki. bunların işi yüzde 35 derecesınd(' cc;ans çıkarıla· suretle elın senc:dc 10 buçuk mılyar 
gücü, sun'i esanslar vücudc getir _ bilıyor. 1talyac1a da Almanya gibi f·ank geçecı:gı urrudındedır Bu 
mektır. Geçen sene bunların ishh _ renzin ve esans gıbi şeyleri azami suretle 9 senede hukümetın ehne gı>
salfıtı toptan yekun 1,000,000 ton _ derecede tasarruf ıçın mesela otomo- ç cek yck(ınu tetkık cd<'nlerın so -
dan fazla olmuştur. Fakat daha bıllerde. Vc>saitı naklıycdc bunların zünc grJrc Bone valnız tasarruf sa -

EN GÜZEL 
baska yapılmakta olan fabrıkalar yerıne ancak petrol kullanılmıya ba~- d 14 5 1 f k . d . ~ . ye sın e m. \ar r, n tfemın e e-
'.iardır ki, bunlar da bitince istıhsalfı- l:mııstır Ttalya boylelıkle hariçten 
t k . b 0 l b dd ı ccktır Fak t gc. cek sene huküme· ın ım ı ir kaç m·ıyonu bulacağı muhlaç oldu 1u u ma e rrı gPtlrt· 
ımdıdcn tahmin cdılemıyor. Alman mrz olacağı timıdındedir 

petroll ri d dı l'r bır çok m"mk _ İn ılt rE' c gdincP; bu drvlf t dun· 
k tlcr n petroltı ıbı, bugun tn a _ ' nın er. ç0k p trol m d nlc rıne m -

rcc lıkte o kndar chemmh tli olan lıktır İn ıllPr<' dunyanın "n bırınci v • , fu 

para 

fa -

[ -h fıf c n i h linde pek az ı c )i a- n m 1 k o du u kadar, 

r bılm kt dır. S bcbı de, t fı e kuwetl rıne de ma-

m 

el -

r 10-15 mıl-u llerın n daha öyle istendı ~ ı ka - , ermı lır Onun ıçın 

dar muv fi k olamayışıdır. ı çıkarm k ı ın hır \ r f r k tu' n kt dır. 
Bu un t narecıler için sur'at ve 

l iık lm k en buyuk ıhtı) açtır Fa
kat bunun i in lazım ol n ta .) ıki 

)ap rken : dı c ns btr çok k 1 ra 

yol • çmı:ıkt d r. Halbukı sun'i esans
ı rda bunun onunc geçıJmışt"r Onun 
içın Almanlar bu u~urda bir ç k 

2ahmellcrc ve ma raflara gırmi Ier
dır ki, bugün artık faydalarım elde 
C'diyorlar, demektir. 

Almanya bır de otomobillerın kul

landığı maddelerin )erine de sun'i 
maddeler koymaktadır. Onun için 

ııı<'Sela ispirto gayet elverişli görul· 
müştür. Patatesten ve pancardan çı

kanlan ıspirto senede tam 4 milyon 
t.ektolitrEyi buluyor. Yuzde 50 tas
hih edilmiş ispirto, yüzde 30 esans ve 

yüzde 20 benzol bugünkü Almanya
nın en çok kullandığı bir terkiptir. 

yaptırmaktadır Y 1-

nız b r f bı k n de tay ar lcr ıçın 
150 000 t n e n ık rtmakt dır 

İn ı ll'r( b ı u urda ça1ı tıkca ça

lışmaktadır Bu unku kımyanın a

"ıllara hayret ver n harıkalartnı 

t tbik eder k istıkb ide tavyarcl ri 
i ın, donanması ıçın ne lazımsa le . 

r•nn etmıye uğraşıyor İngıltere d~ 

kend ınde olmıyan bır tak1m mad . 
delen har,çten getırtmek mecburi . 
~ ctındedır Fakat ıstıkbatde bır harp 

olunca bunları bulamıyacağını du • 

~nerek o da şimdıden bunların ye • 

rıne başka şeyler koymak için kım

ycının yeni terakkiyatından istifade 

clmcktedır. Ingilizlerin gece gün -

düz düşündukleri şey. dünyanın bi

rinci sınıf bırt ayyare kuvvetıne ma

lik olmak ve bu layyareleı in islık -

ıtu • M 1 e .N 11 B .. e d ha 

bır ~ k t<clbırl r ı ak but c nın mu

' 7.tn ınıt n ncttıktPnsonr gı:le

cr k s ne t h ıkkuk ttırmr k uzerc 

b r l kım t 

lldır 

ruf rı d du ınn'lek-

Fransızlar -hangı fıı kaya men tıp 

olurlar a ol tınlar- bu t dbırlc>rın \ e 

Şotan Kabın s nın Parlamentodan 

aldı ı g nı salahı\ ctlerı na ıl kul -
1 ndığının k, rşısında son derece 

meınnun \'C ne 'c>lı görunmiıyorl:ır

sa da her halde cndışelı de değıl -
dirler N lıCt:} ı akın bır hekleyrşle 
bekit) orlar. 

Vcrgılerın arttırı!ma51 ağır gel -

mi~tır Fakat ba ka çare bulunama -

mıstır Hukumete parlamentoda mü-

1 zaheı et eden komümstler kendi ga-Bu gidişle Almanya, sulh zamanı 

i<in muhtaç olduğu bu maddeleri ka

fi derecede bulmuş olacaktır. Fak<ıl 
tal harplerinde muhtaç olacağı mad- zelelcrınde Şotan kabıncsının bu ma· 

delen şimdıden bol bol hazırlamak -
Almanya ayni zamanda bir müd - t:r Ondan sonra yakmak içın za -
dcttenberi bir çok da petrol mevaddı manını beklemek . 

... nı111111ıuıı111ııııtıtttlllttlllllllll••• .. •• ...... •Ml•ıuıM1MJNl ... lltMM1lllHtl""'"-' ' ' ' ' ' '"'""lll•MllfltlltttU111111 1111111111 

Yazan: 
Al Jenlng• 

Dana elini uzattı. O kadar heye

can içındeydiın ki, ancak kekcliyc

rtk tcşekkürtimü ifade cdebıldım 

O' HANRİ 

Artık htir ve medeni haklarına 

tahip bir insan sıfatılc vatandaşla

rımın aı asına karışmış bulunuyor

dum. 

Çeviren: 
Muammer ~Ustur 

yuldu: 

- Sen mısın Jenıngs? hay Allah 

senden razı olsun. Dur, gelıyorum. 

Kapı açıldı. Bil, tertemiz kı) a -

fctıle \'e gı.iler yüzü ile karşımıza 

çıktı. 

Üzerınd<> muhteşem bir gri kos

tüm, boynunda son derece zarif 

ma\·i bir kravat vardı. Sağ elinde 

li tt>dbırJerıne kar~ı .ıddetlı itıraz

larda bulunuyorlar Bunlar Blum ka· 

b r. ın n ) , ptığı bazı e~ lcri \·e hu 

- Dostum. arlık o dc\•ırler geç· hayatı bu cehennemin ıçiııde daha 1 Sabahleyın bızim neviden müşte
tı, dedı, burada kım,e o çeşıt kos- iyi anlıyorlar. Ah Nevyork! Şimdı rileıe alışık olan ve bizim hesabımı

tiımlcre alışık dcğıl! serbestiz, bu yeni Bağdadın, bu bin za da kafayı çeken şoför, dönüşte o

Sankı beş s.enedcnbr-rı tanışmıyor- bır gece şehrinin içinde ellerimiıi, tomobihni bir tramvaya çarptırdı. 

muşuz da, beş dakıka evvel miışer - 1 kollarıınızı sallayarak dolaşıyoruz. Bereket \ersin, hiç birimize bir 

ref olmu uz gibi b r hıs gcldı içime! 1 Fakat şimdi daha iyi anlıyoruz kı. şey olmadı. Fakat polısler koşuştu-
O'Hanri uzume brıktı: şu koca şehrin ıstırabı r.edır, sevınci lar. Arkada ımız müddeiumumi A- 1 
_ Sen mısın Jenıngs? dedı, b.lıyor ncclır? Burada yaşa~ an insanlann bernatı· 

musun ki hıç değışmemişsin. her birıni sarmış olan esrar, şimdi 
gözluimızde başka türlü eanlamyor. 

Koltuklara oturduk. Kadehleri ıs-

marladık. Konuşurken hatıralarımı

za o kadar dalmıştık kı, kadehlerı

rnızi bile unutmuştuk. 

- Acaba Hans'le Friç ne alemde? 

Portcr'in sıcak ve heyecanlı b.r 

NEVYORK 
Aberm"sti, Bı1 Porter \"e ben şehri 

dolaşmak ıçin bir taksiye bindik. Sa
at gece yarısını geçmışti. 

Bu.c Ncvyorkun gece yarısından 

sonraki hayatını göstereceğini söy-
sesi vardı. Brnden haberlerini sor- ley<:n şoföre, Bil : 

- Sız merak etmeyiniz, ben res

mi makamlarla bu işi hemen düzel· 
tirim, dedi. 

Şoföre döndü: 

- Korkma, dedi, sana da bir şey 

olmaz. 

AbernaH polislere bir iki şey söy

ledi, Bıl Porter hüviyet cüzdanını 

dugu bu ık iz km deşler, hapishane

de doğan ıki kuçuk kedi idi. Onları 

Raydler ıle ben posta ıdaresinde 

- Rica ederim sus! dedi, biz öyle ve çalıştığı gazetedeki kartını gös-
terdı. Mesele kapandı. 

Meşhur O' Hanri ile buluşmak 

üzere kurt avcısı ile birlikte Nev

yoı ka hareket ettik. 

bastonu ile eldivenleri... Sanki bir besle) ıp buyı.itmuştiık 

senın sandığın gibı, bar ve kadın 

duşkünü insanlar değiliz amma, sen 

yine bıldiğini yap~ 

Ba.,ka bir taksi ile eve döndük. Ge· 

ni ve rahnt yataklarımıza grrerken, 

ortalık ağarmıştı. 

Kaledonya ateline girip 721 nu

maralı dairenin kapısına vurduk. 

Bil Porier'in ahenktar sesi du -

kadına randevu vermiş gibi hazır

lanmıştı. 

- Hey Bil, dedim, yahu neden 

çizgıli gömlek giymiyorsun? 

Hapıshane hatmı.l .. rımızın aı ka ı O gece hakikaten hava çok oğu 

gelmiyordu. O'Hanrı dedı ki: \ie rutubetlı 1dı Kw:t avcı ı, meşhur 

- Biz n:-. ıl b r cehenr.emin içir.e rr.uharrır \eben do!aşmad1ğunn bar 

girmiştik vahu! Müalesef insanlar j bırakmr.dık. 

Şımdi bütun bunlar bana bir rüya 

gıbı gl'}J) OT. 

(BİTTİ) 

,, 

Akbe mUeaseseleri 
Ankvada her .dilden kitap, p

zete, mecmua ve kırtasiyeJi ucuz· 
1 

olarak AKBA müessesesinde : 

bu)abilirliniz. Her dikle kitap, 

mecmua siparifi kaba& edilr. 
lstanbul ıaıeleleri içi• ilin ka • 

-but, abone kaydedilir. Undervodcl 
yazı ve he11p mAklnelerioin An
kara acentesi. Park« dobu 
kalemlerinin Aııkarada sal~ ye-

ridir. Telefon: 3:i77 
• 

MOS8t>aka kueon';! ı 21 

• • • • • • • • • •• ld9M 
taraftartrım. 

AD RES: 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • '! 



8 - SON TEL G R Afi - 4 Alustos 1937 

••• POKER-PLAY 

K edileri belediye topluyor. Fareler ne olacak? Hiç 
korkmayınız. 10 kuruş mukabilinde 

.......................... , 
f DARÜTTALIM J ------·-------~---
f M t<ısiki H e yeti ı .TeJ<, fakat kat'i çare 

. ·~-·-'",... . . ~ . :·: .. . ·~··"' .•• .... . : : . . . . ' . ~ 

100 tane fare öldürebilirsıniz. 

~ 
~ 

~ 

~ ' 

ı BU AK,,AM ) ı ı I 

:Kız kulesi bahçesindeı f ı 
f Meşrubat ( 15 '.> kuruştur. · i 

· t Bahçede her akıam t 
ı caz v•rdır. ı ........................... 

\ . 

FAA 
rarelerin 
Öliimiifiür! I 

Kulu su 
Dör! 
misli 

10 
20 
Kuruş 

fstanbul Üçüncü İcra Memurlu -
ğurıdarı: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu • 
karrer büfe, masa, sandalye ve sair 
ev f.!Şyası 11/8/937 çarşamba günü 
saat 10 da Feriköy Kurtuluş caddesi 
28 No. lu apartmanda 2 No. lu daire
sinde açık arttırma ile satılacaktır. 

Muhammen kıymet, verilen kıy· 

metin % 75 ini bulmadığı takdirde 
ikinci açık arttırması H/B/937 cu -
martesi günü ayni saat ve ayni m a • 
halde yapılacaktır. İsteklilerin mez
kur gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat et
meleri ilan olunur. (34303) -YALNIZ 

BAKER mafiazalarında 

Her t:ins ve her r enkte banyo 

1 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Başt diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevellit 

bütün ıstırablara karşı yegane müessir 
tedbir bir kaşe 

~ ~ , . ,_ ______ .,,....... ______ ~~-

(Mideyi bozmaz, kalbi ve böbreklerl yorma" ) 
icabında 2ünde 3 kaşe alınabilir. 

l, • \ • j "' -.. . ' . ' . . kostümlerinin en zengin çeşid le-

rini her yerden müsaid şerait 

ve her keseye elverişli fiafürla 

bulabilirsiniz. 

!!!!~~~~~~ 

• ı•, . ~ . .',:' . ~}~··' .:. ~: 

\-pADEMi iKTiDAR• 
KAYIP - T. C. Ziraat Bankası İs-

nımla te:diye eylediğim meblağa ait 
evraka kullandığım mührümü kay- · 
bettim. Zuhurunda hükmü olmıya -

ve BEL GEV EKt:iGiNE KAR 1 . 

caktır. N eşriye L .......................... 
•ı Tabletleri. Her eczane de ı DOKTOR ı kutusu 1255 Hormobin ) 

ı Ali Rıza Sağlar ı -,...,.------------------
! iç HA5TALIKLARI i ş~~A ·HA E ı MÜTEHASSISI :r H N SAÇLAR t Her gün Beşiktaşta tramvay ı 
ı caddesindeki muayenehanesinde t ı 
ı saat on beşten sonra hastala. t i 
ı rını kabul ediyor. ı 
11 ...................... .. 

Dr. Hafız Cemal 
1 

(wKMAN HEKİM) 1 

Dahiliye m Utehass1s1 

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

Pazcı.rdan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
tstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta -

• Ekzem:\ ve en muannit cil:l yaralarıııd~n ktırtu lmak için ~•ı Dans meraklllarına 

1 • 1 müjd e 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-

1 
En kısı bir umanda iyi dans öğ-

. renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe' neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler . 

.. kullamnız. Binle;ce hastayı kurlarrr.ıştır. Er.zane•crden isteyiniı ... Adres: 

hane ve ev telc?fon : 22398. Kışlık 

telefon: 21044. .......................... 
ı Zührevl ve cild hastahkları ı 

1 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sında TopçekenlN wkak No 31 •. 
t-· •nc i kat • 

ı -~...-----------~~-----~~--i Üs kürfar İcra Mıomurluğundan: 

ı .. : 
t or. Hayri Omer ı . 
ı o . :. 
ı ğleden sonra Beyoğlu Ağacamt ı 
ı karşısında No. 313 Te'.efon: ı 
ı 43585 ı Mcıhcuz ve satılmasına karar veri· 

l~n 28 çuval işlenmiş alçı ile 16 fıçı 

alçı bır adet. alçı değırmenı iki fırın 
.......................... 
r ----------.. m aa kazan ve beş beygir kuvvetınde -. 

1 motör ve teferruatı 6/8/937 T ne mü- 1 Kadın dişcisi 1 ,. 
I sadit c~ma günü saat ıo dan 16 ya I MARI SOLLBERGER 1 
kadar Usküdarda Balabanda Baldı. 1 DIŞ TABiBi 1 Saç eksiri ile muhafaza olunabı· ıı·r 
ran sokağında 20 No lu alçı fabrika • 1 1 

d d b is tiklal caddesi, Lüksenbur~ Ap "Üplamin,, Y ôin '? ~ac!ar•ı dö. 
sı erunun a ilmlızayede satılaca . 1 Perşembe ve pazar O'Ünlerindeıı 1 ve guddeleri 'hya eder. Büyülmek 
g. d l r 1 l h 11 1 6 · ı lt Ü rr.es 'o• mene'mek e \'"! kepcr:'ed ın an a tp 0 an arınma a ınde ha- maada hercrün saat 9 dan 12 ye ve ıaravel "ermek suretile saçla. 

b l l ı . 6 ıfm ı eır.ekıe ~a ' maı, c;iddek : mı1-
zır. u unma arı 1 an olunur. 1 ve saat 14 den 18 e kadar kabul 1 

1 
1 

ı•ç ve rr.uhataral : kıJşınlıyı -:h ı 18 ,~ . ' n ~ııhane 11.üıelliğini ıdame ettirir • 
. - Istanbu! Yedınct İcra MemurJı.ı • I e!l~ğinı !ayın mli~terilerın'! bıl- 1 
ğundan: 1 dırır. ı 1 

· Bır borçtan dolayı rr.eıhcuz 0 Ju p ıa..----------~· 
•••••••••11111!1••·~~-----1111!1-iiiliiım.ll- paraya çevrilmesine karar verıJı:n ı ı .......................... : 

i l ~3~ parça elbise takımı ve gömlek. ı .Göz Hekimi ı 
1 ışcı tulumu 5/8/937 perşt:mbe günü ı .. .. ı 

saat 8 den g a kadar Yenicami avlu· ı Dr. Şukru Ertan ı 

Nafıa Vekaletinden; 
1 - E.ksıitm eye konulan :ş· Çarşamba ovasında Hamzalı ve civa· 

r . od ı mevcut b11taklıkların kurutulma!!• ve Aptal ıraıa~ı tebdili mecra 

1 Belsoğt.ikluğU ve Frengiden korur. 

1 • 

Francala ve ekmeklerin fırınlardan çıktiktan itibaren iki saat soğu· 
mağa terkedildiktea sonra torba halinde kağıtlara konarak her t arafı 

tamamen kapah bir şekilde satılmaları ve buna muhalif harekette bu. 

lunanlarm umuru beleöiyeye mü teallik ahkam' cezaiye kan ununa göre 

cezalandırılaca~ı ilan olunur. (B.) (4881) 

s unda 33 No. lu ·dükkan Çnür,de ha- 1: Ca~alo~lu Nuruosmaniye cad. ı 
~ır ~ulunacak memur tara.fır.dan açık 

1 

ı Cağaloğlu No. 30 (E~~aıı_~si ı 
1 arttırma surelilt- sat!l&cağı ilan olu· ı yanında) Te efon. 225oı> : 1 
nur. · : .......................... : 

İstanbul Beşinci İcra dairesinden: ....... Operatör ...... . 

Mahcuz ve paray:a çevrılmesıne ka- ; • R IZA ÜNVE·R ı 
rar verilen karyola, konsol ve ayna, ı Doğum ve kadın hastalıkları ı 
balık ağı, d ıkiş makinesi ve saire ı mutahassısı . ı 
7 /8/937 tarihıne müsadif cumartesi ı Cağalo~lu ~~n~s~a~ııye caddesi ı 
günü saat 9 ile on arasında Sarıyer- ı 0 • avı yapı ı 
de Sarı Hüseyin sokağında 15 No. Ju • Hffff Telefon: 22683 ....... 

hanede ilk açık arttırma suretile sa- Salubi ve umumi neşrıyatı idare edtıu 

tılacağından taliplerin mahallınde 
bulunacak Im!rrıuruna müracaatleri 
ilan olunur. 

Başmuharrir 

E. izzet Benice 1 
BasıJdıiı yel': Matbaaj Ebüı:zilı• 

ı meliyatı. Keşif bedeli l H 121 )ir ıı " 85 ıcuruştur. . 

2 - Eksill:ne: ·12. s . 937 tarihine ras tlayan pcrşe~be günü saat 15 de 

Nafıa: Vekaleti sı~Jar Umum müdürlüğü. -':l eksiltme komisyonu oda. 

sında kapalı zarf usuliyle ~apıJacaktır. · 

3 - I.stekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işl eri genel ~artnamesi, reonr şattnııme ve projeyi s lira 71 kuruş 
bedel mukabilinde sular Uınum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk 
teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su işlerini taahhüt edip mu· 

vaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil su i~lerini başarmakta fennr kabi .. 

liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteabhitlilıc vesikasl 

ibraı etmesi. İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazı!İ 
saatten bir saat evveline kadar sular Umum Mi.:dürfü~üne makbuz 

mukabilinde vermeleri laıı mdır. Post<ıda o lan gecikmeler kabul 
edilmez. "4276,, 


