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f• HAFTA SOHBETi •I Samatga açık· 
----,----------farında bir cica-

A /kış ve ıslık getoıdu 

DUnkU teftltlerln sonu 

Tramvay ve vapurdan 
a t 1 ı y a n 1 a r d a n 55 

kişi cezalandı! Geçen gün, ömrümde ilk defa o
larak, bir futbol maçını görmiye 
gittim. Yazın en sıcak bir pazarını 
stadyomun harap ve kalın duvar
ları arasında geçirtecek kadar ben
de alaka uyandıran sebep, şampi
yonluk davasından ziyade, bir haf
ta ewelki büyük kavga idi. Yum
ruk habi ne kadar çirkinse fikir 
cengi o kadar cazibelidir, ve spor
tu!arın ,uuru biraz da kolları ile 
bacaklarında toplandığı için onla
ruk h:ırbi ne kadar çirkins2 fikir 
kir sava~ının hararetini duymak 
l.evesiııe kapıldım. 

O gıine kadar hiç bir maç sey
rctmcr.ı~kle beraber futbol hakkın
cfa pek.le malumat yoksulu değil
dım. Bı "'urdum ki düz bir sahanın 

F, N•fız Çamltbel 
kurusun!. gibi tekdirler, beddua
lar yağdırmıya başladılar. Futbol 
cülerin bir kısmı daha tecrübeli, 
fakat daha yaşlı, öbür kısmı daha 
toy, fakat daha genç olduğundan 
ilkönce birinciler, sonra ikinciler 
oyuna hakim oldu ... Bir taraf yo
ruldukça öteki taraf açılıyordu. 
Nihayet maç bire karşı üçle bitti. 

Arkasından sarı lacivert formalı 
!akımla beyaz gömlekli ve koyu 
renk pantalonlu hasımları çıktı. 

Daha oyunun başında her ağızdan 

bir ses duyuluyordu. Zavallı genç
ler, işlerile mi meşgul olacaklar, 
etraftakileri mi dinliyecekler? Ne
ticesiz kalan her haınlede halk avaz 

avaz haykırıyordu. Oyuncuların i
çinde tE-kdirdcn de, takdirden de 
kendisini kurtaran tek kışi yoktu! 
B>ı biıiLiriııe karışan gürültüler i
çine!", maç, yine bire karşı üçle ve 
sarı ldcivertkrin zafer'le sona ctdi. 

(Birinci sahifeden devam) 
temin edilditfnl a-ördütil için timdi 
kayıkçılık yapmaktadır. 

lbr abim askere gitmeden önce 
vaziyeti çok fena olan Kemale bir 
lira borç vermiı a-idioce bu parayı 
almaya vakit bulamamııbr. Dün 
iıin li çıktı~ için hem arkadaşını 
hem mahallesini görmek için lbra
him doıtru Samatyaya gelmiştir, 

Bir müddet diğer ahbaplarını zi. 
zaret ettikden sonra 11,30 da Ke· 
malin evine gitmiş ve Ke mali Sa· 
matye kıyıla rın dan 200 metre 
açıkta duran hemşerisi Mustafan:n 
kömür kayığında birlikte yemek 
yemeğe davet etmiştir, 

Kemalle İbrahim ötedenberi dost 
ve arkadaş oldukları için Kemal 
derhal bu daveti kabul etmiş ve sa
hile doğru yürümiye başlamışlar -
dır. İbrahim yolda Kemalden ala -
cağını istemiş, Kemal oralı olma -
mış ye İbrahim buna çok içerlemiş
tir. Ancak kızgınlığ ını belli etme
mek için yorgancı Mehmedin ka
yığına binerek Mustafanın sahil -
den yüz metre açıktaki kayığına 

Bir kısım halk da kaldırımları ve yollar1 

kirlettikleri için takibe uğradı 
Belediye binalarla dükkanlarının 

önlerini pisletenleri, sokaklara tü
küren ve sümkürenleri takip ettir
mekte olduğu gibi tramvay ve va
purlardan atlıyanlar da tekrar sıkı 
bir surettetakip olunmakta ve ya
kalanmaktadır. 

Zabıta belediyenin bu emirleri -
ni yerine getirmek için ciddi ve sıkı 
tedbirler almıştır. Bu tedbirler bu 
şekilde devam ettikçe halkın ya -
vaş yavaş şehri temiz tutmıya 

ve nakil vasıtalarından durmadan 
atlamamıya alışacakları anlae:ıl -
maktadır. Dün akşam şehirde bu 
bakımlardan teftiş yapan zabıta 

yalnız Eminönü kazasında tram -
vaydan atlıyan 28 ki.~iyı ve vapur-

!ar yanaşmadan Köprüye çıkmak 
istiyen on kişiyi yakalamış, bun -
!ardan para cezası almıştır. 

Yine Eminönü kazası içinde iki 

kışinin dükkanlarının öniıne süp -

rüntü attıkları ve önlerindekı ya
ya kaldırımlarını temiz tutmadık -
la.rı görülerek haklarında kanuni 

muameleye tevessül olunmuştur. 
Fatih kazasında tramvaydan at

layan 14 kişi, Haliç vapurları ya -
naşmadan iskelelere atlıyan 3 kişı 

yakalanmış, para eczası alınmıştır. 
Ayrıca sokakları kirleten beş ve 

fuzuli yere sokağı imal eden iki sa
tıcı hakkınd~ kanuni muamele ya
pılmıştır. 

Almanyada kilitO 
ile mücadele 

Almanyadaki kilise meselesi fi' 
nişledikçe genişledi. Katolik Iı.ilı• 
sesinden sonra protestan kili~ 
de bugün mevzuubahstir. umu 
harpte fedakar bir tahtelbahir k~

-' 
mandanı, harpten sonra da ru 
hani sınıfıı intisap ederek jlerde 
bir mevki sahibi olan bir rahip. ge· 

za· çenlerde takibata uğradı. Kaç 
mandanberi Vatikan ile Berlin _a; 
rasındaki münasebet, tabii ııaJın. 
alamamıştı. Şimdi İngilterfd ~1 

protestan kilisesi mehafili de p.,:· 
manyadaki işlerle meşgul 0Irıı 1?' 
başladı. Kanterbori pıskoposu dah• 
geçenlerde buna dair bir nutuk SÖY' 
!emekten kendini alamamıştır. 

, iki tar:ıiın.ıa karşılıklı, iki kale 0 _ 

lacak. A; rı Ioıına giyinmiş ıki ta
kım, e!l•rmden başka bütün uzuv
larını kullanarak, ortadaki topu 
hasım kalesinden ıçcri atmıya ça
lı cak. · Hangisi daha fazla gol ya
parsa O takım pl p sayılır! Benim 
futbole daır malümatım burada bi
'..•YOidu. Fakat bu kadar bilginin 
uç saatlik bir oyunu takibe yetiş
miyeceğini anladığım için bir Fe
nerbahçeli ile bir Galatasaraylı 
dosııımun arasına oturdum. Futbol 
küılürümü tamamlamak hususun
da bu dostlar ıki canlı k•tap vazi
fesi görecekti. Yalnız önceden ha
ber vereyim ki bu iki car.lı kitap -
tan iki satırlık bile istifade kabil 
olmadı. Her ikisi oyunun cereya
nına öyle kapıldılar ki dört haf -
taym içinde, ne yaptımsa, al:ikala
rını birtürlü sahadan kendime çe

Maçta nizam dahilinde, tekme 
yiyenlerin •ayısını bılıniyorum. 

Yalnız usule mugayir olarak kısa 
bir yumruk kavgası oldu ve biri -
nin burnu kanadı. 
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Vatikan ile Berlinin biribirlcrı· 
ne böyle duruşları, söylemiye ~a· 
cet yok ki, Romanın canını sıkı o:. 
İtalya hükumetinin geç<·nlerde b r 
tavassutundan bile bahsedihı.ıtı· 
Fakat bu olamadı. Bay Hitkrin ş0r. 
nutkunda dındaraııe l>ir lisan kul· 

landı.~ına bakarak lıunu kilise 
uzla.•mıya doğru bir hareket gıbı 
teliıkki edenler de vardır. . 

\"iremedim. 
Birinci maç başladı. Bir tarafa 

siyah beyazlı, öbür tarafa sarı kır
mızılı gençler dizildi, ,.e tığ gibi 
bir hakemin çaldığı düdükle yirmi' 
genç birden yaydan çıkan oka ben
zediler. Hepsi, canla, başla, uğraşı
yor, koşuyor, ayaklarına geçen to
pu kaleye sokmıya çalı .ıyordu. Bir 
aralık beş altı oyuncunun bir nok
tada tepindiklE-rini gördüm. Me -

Canını dişine takmış kırk dört 
kişinin üç saatlik fasılasız müca -
delesine karşı duyduğum derin bir 

hayretle oradan ayrılıyordum, bi
raz sinirleri yatışan dostlarıma sor
dum: 

- Gençler, bu kadar çalışma mu
k2bilinde ne kazanırlar? 

- Bu kadar alkış k8li değil mi? 
Evet, bu ·kadar alkış, ve bir o ka

dar da ıslık ! yetmez mi'! 
Birdenbire spordan edebiyatımı

za geçtim. Sporcularla ediplerimiz 
arasındaki talih yakınlığını uzun 
uzun düşilndüm. Onlar da bir gaye 
için çalışıyor, bunlar da ... Sonunda 
ellerine geçen nedir? Hiç. Fakat bu 
hiçlik her iki zümreyi yıldırmıyor: 
Birinciler top oynayamıyacakları, 
ikinciler kalem kuilanamıyacakla
rı zamana kadar bütün kuvvetle -
rini seve seve harcıyorlar. Sonun
da. hem ötekiler, hem berikiler, bi· 

ğer, toz duman içinde, kaybolan rer köşey~ Ç<'kilerek. kendilerini 
topu arıyorlarmış! Çok geçmeden nis.vana malıküm eden talihlerinin 

dığı i~in pardımcısı Miço Ahmet 
kendılerini karşılamış, yemeklerini 
hazırlamıya başlamıştır. Kayıkta İb- A t k h b • •• •• Fı,kat Berlin - Roma roıh»t'1 

r ) ar ın onu şimdiye kadar Jfıtier Almar) 
1 

ile Vatikanın arasını bulamadı. f.!· 
rahim tekrar alacağı oları liıayı mev- 1 k 
zuubahs edince _aralar'.nd_a kavga ıa ınamıyaca 
başlamıştır. Gıttıkçe buyuyen kav
gada iki taraf da biribirlerine karşı 
dostluklarını hiçe sayarak ağır söz
ler söylemiye başlamışlardır. Bu 
€snada İbrahim bıçakla Kemali sağ 
gözünün sağ tarafından yaralamış, 
Buna karşı Kemal kendisini müda
faya kalkarak İbrahime hücum et
mek istemiş, bunun üzerine İbra
him Kemali ellerile gırtlağından 

yakalıyarak boğmuş ve kayığın kıç 
tarafından denize atmıştır. 

h 1 ıd
. manyada yfrmi m;:yondan raı' a e ge ) katolik bulunduğuna göre Vatı~ ~ 

işin sonunu, teliış etmeden ııek c 

İbrahim, kendisini haber verdiği 
takdirde ayni iıkibete uğrıyacağını 
Miço Ahmedc söyledikten sonra 
kayığa binerek saat 16 da meyha
neye dönmüştür. Oradaki kayık -
çılar İbınhimin yalnız dönmesinden 
şüphelenerek Kemali sormuşlarsa 

da İbrahim, •O kayıkta biraz hesap 
yapıyor, şimdi gelecek. diye ce,·ap 
\'ermiş ve kaçmıştır. 

lj apon yayı tahrik eden A iman ya 
1 

.... ~~-~.~.~.~~.:.~· ........ ~~'!!~.~ ...... ~~.~! .. 
olduğunu iddia ediyorlar 

(Birinci sahifeden devam) 
Çin kıtaatı bütün sevkulceyş ve 
tabya noktalarını tutmakla meş -
guldürler. Her iki taraf da müte -
madiyen silah ve kıtaat göndermek
tedir. Bir iki güne kadar Pekin du
varları önünde 50,000 Japon ve 80 
bin Çin askeri karşılaşacaktır. Her 
iki ordu da modern silahlarla tec -
hiz edilmişlerdır. Mebzul tankları 

ve tayyareleri vardır. 

ordularının bir kısmını Uzak Şark
ta tutup meşgul etmektir. 

Japonlar, şimdiye kadar Sovyet 
hudutlarında yaptıkları bütün tah
riklere ve tecavüzlere rağmen Sov
yet Rusyayı kışkırtıp onu bir harbe 
sürükliyemediler. Bunun üzerine -
dir ki, şimdi Çinin yakasına yapış
mış bulunuyorlar. Eğer Sovyetler, 
bu cephede kendisinin sevkedil -
mek istendiği bir harbi kabul e
derse, Avrupa cephesinde bir anda 
zaafa düşecek ve belki bu sefer Al
manyaya bir fırsat kapısı açılmış o
lacaktır. 

Resim 
Amatörlerine 
Müsabaka 

Son Telgraf, bütün ka riler in i '' 
herkesi alakadar edecek bir sii lU~ 
açıyor. Bu sütunda aileleri ara· 

·de sında, kırda, kayıkta, gezinti 
çekilmiş grup veya tek amotör 

resimleri numaralarla ve bize bildi· 
rilen müstear isim veya adreslerle 
dercolunacaktır. 

Amatör resimlerin 6/9 eb'adın· 
dan büyük olmaması ve si} ah 01' 
maması lazımdır. 

Her on beş günde bir bu cJer· 
cedilen resi~l~rden _g~z.id_e. loir .f0j. 
toğra! heyetının seçtığı ı\'.ısınc ı.o 

buldular, Ye yine karşılıklı akın- mukadderatın~ baş eğecekler; top 1 

lar yol aldı. Tepeden in<'n güneş, ve kalem arkasında geçen yılların 

Tatil günü olduğu halde, evine 
gitmiyen Ibrahimi karısı merak et
miş olduğundan Samatyaya gelmiş, 
kocasını tanıyan Jirayirden sor. 
muştur. Jirayr bunların sandalla 
kömür kayığına gittiklerini öğren
dikten sonra Samatyaya döndük -
!eri kayığı aramış ve Kemalin pa
bucunu kayığın içinde görünce va
zi •etten şüphelenmiş, Jirayer za -
bıtaya malümat vermiştir. 

Japonların Pekin civarındaki üç 
köye karşı yaptıkları taarruzu Çin
liler tardetmiye muvaffak olmuş -
!ardır. Bir kaç saat devam eden bu 
muharebede kesif top ateşi taati e
dilmiştir. Japonlar çok faik kuv -
vetler karşısında çekilmişlerdir. ~'a
ka! tekrar taarruza geçeceklerine 
şüphe yoktur. 

Japonyanın bütün Şimali Çini 
eline geçirmiye karar vermiş ve bu 
yolda da işe girişmiş olduğuna şüp
he yöktur. 
MÜHİM HADİSELER ARİFE

SİNDEYİZ 

saati veya ~üıdan hedi}C edil<' 
cektir. 

y~rden tüten sıcak , durup dinl•n- zavallılığına yanacaklar ... Cepleri-
meden koşmalar, çarpışmalar.. . ne bir kazanç temin etmiyen bu 
O\"ııncııları hiç ~·ıldırmıyordu. Bal- sonsuz gayret, hiç olmazsa, alınla-
konda, tribünde oturanlar, par - rına bir çelenk getirse! işte, en ve-
maklıgın arkasında gezrnler, ra - rimli zamanlarında, çalışan, didi _ 
hat rahnt oyunu seyredenler arada nen, firmnsının zaferi yolunda yor-
bir haykırıyorlardı: gun düşen iıısAnlarırı kısmeti, al -

- Ortaya pa•... kı~ kadar, ıslıklan yana da açıktır. 
- Kafa, kafa! Okuyucular gibi seyirciler de bu 
- Ofsayt, hakc>nı, görmedın'.. kan ter içinde çırpınanlara: .daha, 
Seyircilerin istediği gibi ortaya daha ... • diye bağırıyor, ve bunlar-

pas veriliyor. kafa ile şiit çekiliyor, dan hiri de bağıranlara dönerek: 
fakat top kalecinin elinde kalıyor- ,D;ıha mı?.. Ne verdin ki ne isti _ 
du. · yorsun?. demiyor. 

- Eyvah, {iol olınadı ! Bu ferag~tın maııa'1 hepimizin 
Heyc>canları gittikçe kırbaçfanan göğsünü kabartacak kadar derin-

seyirciler, seslerini yükseltc>rek, sa- dir. Bunlara hür1Y1Pt etmiyenler. 
haya: •Uyuyor musun'.. •Hey, elin hiç olmazsa, merhamet etmelidir. 
~=============~==~ 

Tayyareciliğimiz 
Her tarafta w;u. ckrsleri vermek 

üzere planör m<'ktepleri ve kurs -
!arı açıldı. Gerek bunlara ve gerek 
u'.""..miy:tle tayYarecili~e gençler 
buyuk bı: !!'halükle ntılıyorlar. Tay
yarecılığm yalnız memleket bakı -
m•:ıdan değil, insanlık bakımından 
da ne kadar büyük bir yer almak
ta olduğunu her gün dünyanın her 
tarafından gelen haberlerden anla
mak güç de~ilclir. Bir Amerikan kızı 
OkyanJsu geçerken kayıplara ka
rmyor. :Fakat arkasından Rus tay
yar<'c•le•i Mosko·ıadan kalkarak 
ci"'. nva •uihinıle il.< defa olarak Şi
rr al Kutbunu aı;ıyor ve kısa bir za
manda dünyanın bir ucundan, öte
kine varıyorlar. Bu suretle meşhur 
Fransız tayyaret'>ileı-iııin yaptık -
ları mesafe rekorunu kırıyorlar. 

• Fakat bugün öğreniyoruz ki, bu iki 
Fransız tayyarccisi (Kodos ve Ros
ıi) de bu mağlubiyetin altında kal
mak istemediklerinden kırılan re
koru tekrar eld!.' etmek azminde • 
dirler. 

Bütün dünyayı saran bu büyük 
yarışa bizim gireceğimiz günler de 
uza kdeğildir. Dün Anadolu Ajan -

sının verdiği bir habere göre İnönü 

kamp ndaki Türk talebesi 5 Tem

muzdanberi 1398 çuş yapmışlardır. 
Bu yalnız bir kamptaki çalışmanın 
blfuıçosudur ve böyle giderse Türk 
genci çok yakında arsıulu•al tay
yarecilikte ismini iri harflerle zik
rcttirmiye ba21ıyacaktır. 

Ti/ o salgını 
Bir ara durur gıbi olan tifo va

kalarının şehir halkını tchdid et• 
mekte devam etti.ti gö,ülüyor. 

Şehirde tifo vukuatı gün geçtik
ee artmasa bile eksilmiyor. 

Son dakikaya kadar tifoya yaka
lananların adedi 26 ya çıkmıştır. 
Hastalığın ewela Eminönü ve Fa
tih kazalarında daha çok olduğu 
zannedilmişse de bütün tedbirlere 
rağmen Eyüpsultan, Bakırköy, Bey
oğlu, Beşil:taş, Üsküdar ve Kadı
köy gibi nisbeten nüfusu seyrek 

k.ızalarda da bİr çok tifo vak'aları 
görü tmüştür 

Bu mül'asebctlc, hıfzıssıhha mec
lisinin yenid.;n toplanarak sıhhi 
tedbirler alması zarureti hasıl ol -
muştur. 

.. B':: toplantıda, aşı mecburiyeti 
butun kazalara teşmil edilecek ve 
şehir suları bir daha tahlil edile _ 
eektir. 

Belediye bütün bostanları, bag-. 
ları, bahçeleri birer birer yoklaya· 
rak civarında IA~am geçenleri ka
pamaya, suları sıkı bir kontrolden 
geçirımeye karar vermiştir. Bostan 
suları sık sık gözden geçirilerek 
bunların mikroplu ve liikam sula. 
rile karışmış olan!ıı.rı ayıklanacaktır 

AŞI YERLERi 
Eminönü Halkevi bugünden iti

baren tifo aşısına başlamıştır. Cu
martesi ve pazardan maada her gün 
saat 12 den 13 c kadar isterenlere 

Bunun üzerine zabıta işe el koy
muş, kömür kayığına gitmiş, Miço 
Ahmedi dinlemiş, nihayet cinayetin 
vukubulduğu zabıtaca da tahak -
kuk etmiş, gece saat 12 de denize 
dalgıç indirilerek ceset çıkartılmış
tır. 

Katil İbrahim bu sabah Selimiye 
civarında yakalanmı tır. 

Öldürülen Kemalin üç çocuğu ol
duğu gibi kaıı ·ı da üç aylık hami
ledir. 
CİNAYETİN ŞAHİDİ AN"LA

TIYOR 
Kemalin öldürüldüğü kayıkta 

bulunan ve cinayete şahit olan Mi
ço Ahmet hadise hakkında demiş
tir ki: 

- Kayığa yemek yemek için gel
di, bir lira için kavga ettiler ve İb
rahim zorla Kemalden bir lirayı 

aldı. Fakat kavgaları yine devam 
etti. Evvela İbrahim Kemali bı -
çakla yaraladı, sonra boğup denize 
attı. Beni de hiç kimseye bir şey 
söylemiyeyim diye tehdit etti . 

Kemalin karısı, on beş senelik ev· 
li olmalarına rağm<en İbrahimi ta
nımadığını, kocasının evine gelme
yince merak edip aramıya başla -
dığını, nihayet zabıtaya müracaat 
eyl<'diğini söylemıslir. 

aşı yapılacaktır. Aşı istasyonları 
şunlardır: 

Şehirdeki Belediye hastahanele
ri, Cağaloğlu Sıhhat Müdüriyetin -
de Merkez Hükümet Tababeti, Di
vanyolunda Çocuk Kütüphanesi, E
dinıekapı Sıhhat Merkezi, Eyüp Dis
panseri, Eyüp Hü~met tababeti, 
Eminönü, Fatih. Beyoğlu, Beşiktaş, 
Sarıyer, Beykoz, thküdar, Kadı -
köy, Adalar, Bakırköy kaza hüku
met ve Belediye tab; b,•tkrınde ve 
kaza b<'lediye ll'~vkı tababetlerin
de, yani Eminonu k:.zasında, Alt'm
dar, Kumbpı, Bayazıt, Kuçükp;ı -
zar, Fatih kazasında; Samatya, Ş<:h
remini, Unkapanı, Fener, Karagüm
rük nahiyeleri lxlediye mevkile -
rinde her gün sabohtarı ak ma ka-
r' ır " ı v!J•ııirra 1 
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ALMAN PARMAGI 
Paris, 19 (Husı.ı1il) - Eski Hindi 

Çini valis Aleksandr Varen son 
Çin - Japon ihtilafını tahlil eden bir 
yazısında diyor ki: 

- Japonlar ne kadar aksini iddia 
ederlerse etsinler, Almanyanın tu
zağına düşmüş olduklarına şüphe 
yoktur. Yeni ittifakı müselleste Ja
ponyaya düşen rol Avrupa siyase
tindeki ihtilafların umumi bir harp 
fırsatını verebileceği bir saatte Rus 

Londro, 18 (Hususi) - Japonya
nın Şımall Çinde tesbit ve tayin 

ettiği hedefleri elde etmek için ev
velce vermiş olduğu pliınlı kararın 
tatbikine geçmiş olduğuna artık 

şüphe edilmemektedir. Tokyo ve 

Naııkin Hükümelleri arasında baş
lıyan müzakere Japonları tatmin 
etmemiş ve müzakereler kendili -
ğinden kesilmiştir. Artık iş silaha 
kalmıştır. 

================= 

Bir genç bahasının ka
tilini bu sabahöldiirdü 

(Birinci sahifeden devam) 
Babasının kanrtıı güden Mehmet, 

Rizedenberi bir arkadaşile birlikte 
!!yası takip etmektedir. İlyas jan
darmaların arasında tam Rıhtım ha· 
nımn önüne gelince katille yüzleş. 

miş kata; Melımedi görünce kendi
sinden intikam alınAca~nı hiısede· 
rek jandarmaların arasından ufak 
bir feryatla geriye dönmüş v~ kaç
mak istemiştir. Bu esnada, Mehmet 
üzerindeki tabancayı çekerek !lyasa 
iki el ateş ~imiştir. Çıkan kur· 
şunlardan bir tanesi llyasın sağ 
küreği altından girerek derhal 
ölümünü intaç etmiştir. 

!!yas yere Jıkılınca Rıhtım cad. 
desine doğru kaçan Mehmedi jan• 
darmalar tevkıf etmek istemişler 

ve üzerine ateş etmişlerdir. Ba· 
cağından vurulmuş ve olduğu 

yerde kalınca yetişen polisler 
ve jandarmalar tarafından tutula • 
rak Galata merkezine götürül· 
müştür. 

llyasm ce~edi tabıbi adli Enver 
KMan tarafından muayene cdile
rtk morga kaldırılmak üzere rıh· 
hındaki etrafı kapalı bir arsaya 
alınmıştır. 

Tahkikata, vak'a mahalline a-e· 
len müddeiumumi muavinlerinden 
F e ı hat vae'ıyet etmiştir. Katil Meh
metlc arl-:adaşı ellerinden alınan 

tabanc•larla birlikte müddeiumu· 
milikçe tahkikat yapılma1ı için 
Gahta merkezinde alıkonulmuşlardır 

Hadise hakkında tahkikata de· 
vam edilmektedir. 

l 
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Yapurlarda 
intizam 
Dün şirket vapurlarının 

intizamsızlığı tesbit 
edildi 

Vapurlara istiap hadlerinden faz
la yolcu binmr·m<>si için Deniz Ti
caret Müdürlüğü dün sabahtan ak
şama kadar limanımızdaki vapur -
!arı sıkı bir mürakabe altında bu-
lundurmu~tur. Kalııbalık vapurlar 
hareketten alıkonulmuşlard.lr. Bu 
kontrol esnasında kalabalık yü -. 
zünden vapurların tarifelere riayet 
etmedikleri ve muntazam işleme -
dikleri ksbit olunmll§tur. Bilhassa 
Boğaz vapur seferlerinin pazar gün
kü ihtiyacı karşılamadığı, halkın 

dönüşte saatlerce vapur bekliye -
rek bin müşkülatla İstanbula döne
bildikleri tesbit olunmuştur. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü bun • 
dan sonra her pazar bu şekilde kon
trole devam edeceği gibi halkın is
tirahat gününü mümkün olduğu ka
dar sıkıntısız geçirebilmesi için va
pur seferlerini daha ziyade intizam 
~ltına alacak tedbiı !er alacaktır. 

Kooperatif bayramı 
Egeliler kooperatifçilike büyük 

bir ehemmiyet vermekledir:er. Ek· 
ser köylüler için islihlAk koopera
tifleri kurulacağı haberi mevsimsiz. 
dir. Her yıl 15 temmuzda Egede 
kooperatif bay ramı y apılacakıır. 

Bu mUsabakaya işti· 
r lk etmek için kuı:o" 
kesm ek, &ak lamak, göll 
dermek gibr kUlfetıcr" 
l üzum yoktur . • 
Sadece resimleriniıı 

gönderiniz 
~ =============,· •. ,.,q 
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Önce tarife, sonra 
vasıta lazım! 

Medeniyet şehirleri nası! korı> ' 
primeleştiriyor ve .. şehirliyi efe~ • 
trik verilmiş biT roboto haline so· 

sa· kuyorsa mesafeyi de kısaltıyor, 
aıte saatleri değil, saniyeleri ülçU• 
diye alıyor. 

Eskiden: 

- Kaç saatle yapıldı?, 
Kaç saaııe gidildi? .. 
K~ saatte görüldü?. 

Sualleri vardı. Burılar daki/:aYa 
çevrildi, şimdi de: 

- Kaç .•aniyecle?. 
Diy~ soruluyor. 
1stanbul t~biatm en özenip ae 

yarattığı sayfiye şehirlerindeıı bl' 
ridir .. diyoruz. Fakat, bütün iddiD' 
Zara rağmen sayfiyclerin boş oıdı<' ,. 
ğunu da görüyoruz. Şehirli iş ııır. 

1 
kezleri ve mulliti etrafında kal kD, 
yığınlar hafüıde toplanmış b:>1'J 

nuyor. l~ 

Bütün Boğaz, Adalar, htanbU 
bO'' çevreleyen şiir yuvalarmın bu ~i 

!uğuna sebep lstanbul şehrinde ., ... 
vasıtaların eskiliği sa111!ıyor. v cı.ı 
ta belki eıki. Fakat, tarifeler jjtt' 

Tindeki zihniyet muhakkak ki, ~; 
ha eski. Çünkü, !stanbu! şehrindC~a 
vesait dakika ve saniye hesapları'.' 

ıj' 
değil, saatlere g/Jre l;uTUZmıış ve , 
lctilmiye konulmuş vaşıtalar ııa ~ 
!indedirler. Vasıtayı değiştiT1nedCv 
Öttce zihniyeti değ' tirmel:, saat 0

• 

çüsii yerine saniye endişesir.i ta~:: 
felerimiw Mldm 1:ı1ııuıytt mec~il 
rıız' O vakit Haliç vapu,.forı dt[• ; 
Da· clat ~·apurıı bile saati sarıf!JC!/ 
ındirrn ı;asıtalardan biri. o_ıur.;; 
ı,. Ş~liden Fa!ihe gitmeI: ıçın tr 
··r ' 'r l:a~ııı olmaktan kurtul_u~~' 

~'1 ian önce, tarıfe tcknıgı 
dikkat!. 

B•ırhan Cevat 



- -----

r---·-------~-----

Günün mese esi: 
Yeni radyo kanunu 

t tbik edıryor 
- -----

Radyolar ucuzluyor 
Neşriyat programı da esaslı 

seki/de ıslah edilecek ,. 
Ö nümuzdeki av bu~ından ilıba-

rcn tatbii< edilecek olrın (Yeni 
telsiz kununu) mucıbince radyo -
hrdan alınncak ücret Nafıa Vckfı.
l tince tc:>bıt edılmiştir. 

Bu taı ifc>n in Vekil!er Heyeti ta
rafından tesdikından sonra şehri -
ITııze teblig edilecektir. Bundan 
onra ücretler, her sene haziran ayı 

içinde mahalli posta. telgraf ve te
lefon idarelcı ine \•eri!Pcektır. 
Teşrinievvel ayına kadar kendi

lerine ruhsatname veriknlerdcn 
la:n vr ikinci altı ay içinde vel'i -

~crd<'n yarı ücret alınacaktır. 

Şimdi alınmakta olan senelık (10) 
lira ruhsat bcdelınin yeni tarife ile 
ındirildiği tahmın edılmektedir. 

Telsiz ıstasyonları vasıtasile ba
dema daha f:ızla ilan, reklam neş
redilmesine çalışıl:caktır. 

Bunlardan da çok ucuz ve az bir 
ücret alınacaktır. 

Türk ımıllnrının cıns ve nefa -
setlerıni harıç m<'ınleketlere radyo 
ile de tnmtmak içın ınuhtelıf lisan
larla propaganda neşriyatı da ya -

pılacak ve rekl:im, ilaıı ncşriya~1 ı· 
do birkaç lisan üzerinden ıcra cdı-
lecektir. 

Borçlulara 
Yeni kolaylık 
Gösteriliyor 

1 Dişciler 
Kongreye 
Hazırlanıyor 

P.tuameleler harca tabi 
olmayacak 

Badema zirai borçların tahsili i
~in gerek İcra dairelerince, gerek 

diğer makamlarca takip, tahsil ve 1 

l<!bliğlerc ait bütün muameleler, 
her türlü resim ve harçlardan mu
af tutulacaktır. 

Ölmüş olan zirai borçluların mi
rascılarından borcun alınmnsı için 

eskıden mahkemelere miıracaatlc 
birtakım uzun muameleler yapılır-
ken, bundan sonra ölenin borçlu ol

duğu ikametgahında ilan edilmek

le ıktifa edilecektir. 

Borcun taksitiriin vadesini bir 
R'Un geçirenlerin bütün borçları 
<ief'aten tahsil edilecek ve bunlara 

<ırtık yeni sene içın kredi ve para 

"eriJmiyecektir. 

klfi 

Kongrede neler 
konuşulacak ? 

Diş tababeti kongr••si bu sene hi
rinciteşrinin ilk haft:ısında Anka
rada yapılacaktır. 

Diş tababeti kongresi için teşek

kül eden heyet, toplantılıır yapa -

rak hazırlıklara başlamıştır. 

Kongrenin nerede ve ne günii 

toplanacağını Sıhhat Vekaleti bil
dirce<!ktir. 

Diş tababeti kongresinde kimle

rin tebliğ yapacakları henüz anla
şılamamış ise de raportörler uııla-

şıltnı.:jlır. Bunlar arasında profesör 
ve doktor Kfızım Esnt, doçent Su-

at ismail, Ziya Cemal, Feyzullah, 

Karin Ramiz Orhan, Osman Bür

hancttin, Nihat raporlarını hazır- ı 

lamakla mcsguldür. 

line 

------
Hatlara geni bazı servisler 

ilavesi kararlaştırıldı 
(} cııizyolları tarifesinde yapılan yüzde 45 tenzilfıt ve mc\·sin~. dolayı -

sile son zamanlarda vapur yok:.ı lcmııın çok artma&ı ve bu yuzden va

l>tırıarda hasıl olan üzi.ıntülü ve ıstır nplı vazıyet nihayet Dcnizyolları U
ln.urn Müdürlüğünün nazarı dikkatini celbetıniş ve idare bir çok hatlarda 

~ferI~rin arttırılması için tetkiklere g~rişmiştir. 
Bu tetkikler neticesinde; bilhassa kalabalığın KaradC'niz ve İzmir ci

~ tı vapurlarında daha fazla olduğu görUlmüş ve ilk olnrnk İzmir hattı 
\> 

l>Urları ço~altılrnıstır. 

Tanzim edilen yeni sefer progrnmma gbre şimdı haftada bir defa ya

ıı:lll kta olan İzınır - İstanbul lüks postası hundan sonra haftada iki 
ll~r.:ı yapılacaktır. 

Ayrıca muayy<'n ara postasına da bir ikinci posta daha ilıive edilmiş 
\>

11 
bu sefer için (Konya) vapuru tahsıs edilmiştir. Karadeniz hattına ya

~ n ·ave sef rl,..ri de yakında katiyEtle tcsbit edil~ccktir. 
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ftffWil TAKSiLER 
Hem par:, hem sıra ile Taksi ücretlerinin yeniden 

Vapur Yeııi1:öye yanaşmış. fa.kat 

lıeniiz iskele verilmemişti. Yolcu- tesb·ıtı• la"' ZI m .. 
lardan içi tez biri vapurdan ~kc : 
leye atlamıya davranırken bı.lctçı 
seslendi: .Acele etme, so 1ıra gıde?r
sin!.. Ben ilkönce bu cgitmek• me
cazi denize dü5me1~ yerinde ktıllcı
ııtlı11oı· sandım. Biraz smı ra, iskele
nitı ~ ucı.rnıia 1cpcoeıı tırııaya kadar 

·a:kkat kesilmi.~ bir zabıta menwrıı 
görünce yanıldığımı cınlndım: ~i
letçi, d~cle verilmeden ~tla~~k. ıs
teycn yolcuyc. ce .. a tehlıkesını -ı§a-

ret edtyormı ş! 
Istanbuı Belediyesinin. -aman, 

zaman, bi5yle güzel f aaliyctlerine 
şalıit olu1ıornz: Bir vakit, lıalka, 
yolun sağından gıtmcsini öğretmek 
için biitün memurlarını seferber 
etmi§ti. Ontm arkasından, hareket 
halindi.! bnlm.aıı bır tramvaya lıi-

Yüzde 15 tenzilat ve konan usul 
iyi netice vern1i_qor 

Benzin fiatlarının ucuzlaması üzcrıne ~ele.diye t~ksi fiatlarm.~a yüzde 
on beş ucuzluk yapmıştı. Fakat taksılcrın yenı esaslara g?re a~a~

lcınması bir zaman meselesi olduğun elan bunun için taksilere bır teşrını
<.'V\•ele kadar bir mühlet verilmiş, faıkat halkın aldatılmaması h,;in. bu 
l!cuzluğu gösteren birer etiket astırılmıştı. Fakat bir haitndanbcri c_::ıri 

oi\11 bu usul tatbikatta bir çok güçli.ıklcı:. t~Ylit ctmi~tfr. ~>~ ı:arada bıl - j 
l.assa kikük tak~ıierdc yi.izdc on beş ve buyuklerde yuzde _ ... ,;.ı hesap et-
ınE-k yuztındc.>n müşkülat çıkmaktadır. Bu itıbnrla otomobillerde taksi 
bulunm:ısına ragmer. yeniden pazarı ık usulü tatbik cdilmiye başlanmış
tır. Halk da. şoför de yüzde hesabı ~ apmakt::ınsa toptan bir fıat üze -
rındc anlaşmayı tercih etmektedirler. . .. 

Belediyenin uç avlık mühleti beklemeden taksıleri yenı esaslara go-
re ayarlandıracağı umulmaktadır. 

rıip inenleri cczalnnd ;nıak. sırası """ """"""""""'""'"'""""""""'""""""""""'""'""""""""'''''"'''"'"'""""""""'""'"""'""'"""""'""""'"' 1 geldi. Sımdi d . bunların yerme t•n-
pur yolcularının aklını ba.cıırıa ge: 
tirmek moda.ı:ı 1 akım oldu. llepsı 

•) K iyi. Fakat neden ayrı a11rı. avra-
yamadığtm rıhct budur: Bclcdıye, 
İıalka sağdan gi•mesini öyretirken 
ansızın bu işi bırakıyor. tramvaya 

Topraksız halka Çiftçilere 
Toprak 1 Yardım 
Veriliyor 1 Arttırılıyor 

binip inenlerle meşgul olnyor, ve Mıntakalar tesbit edildi 
en hararetli :zamanında ondan da 
1'•azgeçerek iiçüııcii, dördii•ıcü bir 
meseleyi ele alıyor. lııı-ıunla uğra
~ıyor.. Anlaşılan, BclcdıyP., ya f!l 
nttı?;ı işleri bır lıamledc lı~ıırmak
tadır, yahut BelediyenilL tek mese
leden faıla.<ıım lıalletmiııe zn11wnı 

Bu seneki program 
çizildi 

müsait deöildir! 
Ötılc san~11onmı ki y11rı11, ö/Jiir giin 

im· pek yerinde nlnn iskelt?siz va -
pu.rdaıı atlamak ııasnğı da kalfracck, 
onun yerine mesela snkaldnrı kir
letmek miicade.le.<ıi gr("ecektir. On
dan sonra, sıra.cıile. pen<:C'TP.1fC ça -
nıaşır asmak, ı·amPkıins1z yerlerde 
gıda rııadde.cıi satmak, giiriiltii.lerin 
ônilnii almak gibi davalar ortaya 
çıkacaktır ... F'aktıt, ndet nld1ığ11 gibi 
tf'1:er teker ... Birisi bitmeden i)teki' 

Yascıktan ziyade modaya· bt>nıc
yeıı bu geçici haller de gn.<ıteriyor 
1:i modern bir Belediyemiz vm·. 

F. Nafiz Çamlıb.,1 

Sularımızda 

Balık avlayan 
Yabancılar 
Zarar ve ziyan ödeti

lecek 
Kahotnj kanununa muhalif ola

rak Turk kara sularında bnlık av
layan yabancıların takibi sırasın -
du, gümrük motörünün hasara uğ
raması surctile husule gelen hcr
türliı zarar ve ziyanların suçlulara 
ödettirilmesi lazımgeldiği bilriril -
miştir. 

Suçluları hamil olan yabancı mo
törün sahibi de bu zarar ve ziyan
dan borçlar kanununun (55) inci 
maddesi hükmüne göre mes'ul bu-
1 unacakt ır. 

Zirai kalkınma 
Zirai kalkınma programının esas· 

ları hazırlanmıştır. Progr~m ın en 
miihim noktası yurdda ekilmemiş 

bir karış toprak dahi bırakma• 
nıaktır. 

Bu bakımdan yurd, mıntaklllara 
ayrılacak ve her mıntakanın ikli
mine göre ekim vaziyeti tesbit edi
lecek ve bu itleri idare için istas• 

Mcmleketimızdc topraksız bulu
nan halkı topraklandırma için bu 
yıl azami gayret sarfodilecektir. 

Badema yeni gelen ve gelecek o
lan mulıacirleı i, mültecileri, nak -
lolunan eşhası yahut yerli topraksız 
halka arazi verilecek vilayetler tes
bit edilmiştir. 

Bu kabil eşhas ve ailelere; Kü -
tahya, Muğla, Aydın, Bursa, Af -
yon, Bilecik, Kocaeli, Amasya, Ço
rum. Sivas, Tokat, Seyhan, İçel, 
Malatya, Elaziz \'ilayetleri hudut
ları dahilinde toprak verilecektir 

Liman tarifesinde 
ucuzluk 

Lıman tahmil, tahliye, antrepo 
w saire gibi lkr<>llerin daha ucuz -
!atılması imkiinları araştırılmakta

dır. Liman Tarife Komisyonu bu 
husustaki mesaisine devam etmek
tedir. Hamal ücretleri de ındirile-
cektir. Zabıtan <•şyas111ın hanıma -
liyc ücreti yüzde elıi indirilmiştir. 
Neferlerin c~yası be) kuruşa taşı
nacaktır. 

Koınisyon bundan sonra Akayın 
bilet i.ıcretlcı·jni de indirmek için 
tetkikııt yapacaktır. 

Ailesılc bırlikte aile toprakların
da işleyen küçük çiftçılerin ihtiya
cını temin eylcmrk maksadile bu 
kabil çiftçilere ve köylüye yeni yıl 
yardımı yapmak için hazırlıklara 

başlanmıştır. Bu seneki yardımla
rın, geeçn yıllara nazaran daha ge
niş yapılması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan yeni yıllarda çift
çilere yapılan para yardımları 

taksitlerinin tahsiline başlanması 

hakkında Ziraat Bankasının bütün 
teskilatına emir verilmiştir. 

~ . 

Yangın 

{ Tophanede Kürkçü Mehmet so

kağında 5 numarada oturan Çorapçt 

Muzaffer dün karısilc birlikte gez-

mek için Heybeliadayn gitmiş; çnm

lıkta çay pişirmek için yaktığı ateş

ten kuru otlar tutuşarak beş tane 
çam fidanı yanmıştır. Etraftan ye-

tişenler ve polis yangını scmdür -
müştür. Vak'adan sonra Muzaffer 

kaçmışsa da karısı Nahide yakalan

mış \'e Muzaffer hakkında takibata 
başlanmıştır. 

A rlvin güzel bir yurt köşesi 

A rtvin.' Şarki Anadolunu~. man~arası, bol al~a~ suları ve ~arlı. dağları
nın ihtişamile meşhur guzel b:r yurt şehrıdır. Burada, uzerı çamlar

la kaplı o kadar güzel manzaralı, tepesi kctrlı dağlar vardır ki. insanın 
içine bir ferahlık verir .. Gittikçe mamur bir hale gelen Artvınin muha

[
Halk Filozofu J 

diyor ki: 

--------------Asri tesisat ve 
rahathk 

Dün, bra.z havi?. almak, gc1.mek, 
hem de, aylardanberi methi yapl
lan me~hur Yörül;:ali plfijını gör • 
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mek için Büyükadaya gittım. 

Plajın yanında, tahta iskemleli, 
tahta masalı bir salaş k::ıhvesi \•ar. 
Her halde, asri tesısat yapıldı diye 
boyuna yazıp çizilen yer burası o
lacak. Çünkü tahtahın henuz yeni.. 
S!zc-. burada bana çıkarıbn hesc:bı 
mzcdcyim. 

Yanımda bir arkadaşım daha 
vardı. Ccm·an yekun iki kahve \·e 
bir gazo~ içmi tık. Hesap geldi. 
Kahveler 15 er km ı.ıştaıı, c.1 15 ku
ruş .. gazoz 15 kuı uş .. 10 kuru~ gar
son .. etti 70 . 

E\·dcn biraz yiyecek öteberi de 
almıştık. Karnımız acıkınca 'bun -
!arı ycdık. 

Burada bahsedeceğim mesele, 
asıl hesap dE'ğil, ucuz olmıyan, bi
lakis pahalı olan hu kahvenin san
dolve ve iskemlcleridir. Aman ne 
her.bat şeyler onlar .. insan o iskem
lelerde bir ıki saat fazla otursa, 
kamburu çık11r. mıısalar öyle ace
leye gelmiş ve üstünkörü yapılmış 
ki, ayaklarında muvazene bile yok. 
Üzerindeki şlşeler, bardaklar bo
vuııa dansediyor. 

İnsan böyle yerlerde rahat kol -
tuklar arıyor. 

Asri bir şekilde yapılan Yörüknli 
pliijı boyle mi olacaktı? Asri keiı· 

mesinin manasını ya biz h]mi~ O· 

ruz, ya onlar ... 

Bir de üstelik eski İngiliz kralı -
nın Büyükadada yazı geçirmek ta
savvurlarından bahseder, dururuz. 

Ya1ıu, biz, kendi kendimize gelin, 
güvey oluyoruz. İstanbulun en asri 
plajı olduğu iddiasında bulunan bu 
yerde, rahat oturacak bir iskemle 
bile yok. 

Halk Filozofu 
---==---

PoHste 
r. Samatyada Kasleın sokağında 

46 numarada oturnn Yakutun 7 yaş
larındaki kızı Roza tramvay cad -
desinden geçerken vatman Emmin 

idaresindeki 829 numaralı tramvay 
çarprr.ı~, kız yere düşmüş ve vücu
dünün bir çok yerlerinden yara ·ın
mıştır. Yaralı çocuk hastahane> ·ne 
k&ldırılmış, vatman hakkında taki
bata başlanmıştır. 

§ Şişlide Baytar Ahmetbey soka
ğında 42 numarada oturan 19 ya~la
rında Melike dün başı ağrıdığından 
bir tüp aspirini birden yutmuş ve 
biraz sonra zehirlenme alametleri 
gösterdiğinden Amerikan hasta -
hanesine kaldırılmlştlr. 

§ Fatihte oturan 16 yaşlarında 
Adil, Mustafa, Hayri, Lutfi, Bekir, 
Sabri ve l\fohmet isminde 6 çocuk 
dün yangın yerinde zarln kumrıı· 

oynarlarken suç üstünde vakalan -
mış ve haklarında kanuni tak bata 
başlanmıştır. 

l
r Birirnizin derdi 

Hepimizin derdi 
~ Fırını rdan 

uyu arı 
Kaldırmak raz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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yonlnr kurulacaktır. 

Llıtfiye, inan bana ve yeni bir de
nemeye fırsat verme: Sensiz yaşa
mama imkan yoktur. Senden timidi 
kestiğim gün yine ve .. muhakkak l\ i 
ben ölümün kucağrna atılacağım. 

O kapının şimdi ben eşiğinde bulu
nuyorum!• 

birimiz tarafından yollanmış bır resmini basıyoruz. 

- Ne iyi onu unutmuştum. 

cTa1ıtakalcde ekmekçiler kah· 
vesinde istanbulu serem b ·r 1 a
murkô.r tarafından. adresile bir 
mektup aldık. Bu nktıyucumu~, 
yazdt!Jı mektubunda diyor ki: 

lieıe, ben tereddütlü hayatım i
~İhde puslasını kaybetmiş bir 
~alltanın engin bir denizde bocala
llıaslnı andıran bir haldeyim. 

- Nereye gidiyorum?. 
) Ne yapıyorum?. 

Niçin yaşıyorum?. 
R:iminle yaşıyorum?. 

.Bütün bu soruların cevabı yok • 
1lır ve .. meçhuldür. Hiç bir şey bil
tlliyorum. Gözlerimde ve ufkumda 
llarlıyan tek hedef sensin. Fakat, 
sana ulaşmam da o kadar güç, o 
~ndar zahmetli ki. Bazan sana yak
~ ~tığımı sanıyorum. Fakat, yjne 
Jtrdenbire kendimi en uzakta bulu-

~0rurn. Şimdi de bu uzaklığın için-
~Yhn. 

Yalvarıyorum sana, beni bu müş
Uı vaziyetten kurtar. 
'l'~vfik Fikretin: 

• 
1 • 

Etem izzet Benlca 

- Kadın deniz gibidir .. 
Demekte hakkı olduğunu seni 

tanıdıktan sonra öğrenmiş bulu • 
nuyorum. Sen tıpkı tıpkısına osun, 
Bazan tatlı, munis, iştihalı, insanı 
çeken ve kavrıyan bir benlik. Ba -
zan ele avuca sığmıyan1 haşarı, U• 
çalak bir kadın. 

Hele beni haşladığın, dik ve sert 

konuştuğun vakitler tıpkı tıpkısı

na boralı, fırtınalı bir denizin co • 
şuş ve kıyıları dövüş sahnelerini 

andıran bir kadın oluyorsun. Fa • 
kat, şimdiki halinle bunlar da de • 
ğilsin. Bir sırsın. Öyle bir sır ki bu. 

na ne akıl, ne iı'an, ne idrak erdir,, 
menin imkanı yok. Ölüm dö_şeğiJ1· 
de ümit ve yaşama kuvveÜ aşıla .. 
dığın adamı buiWı tekrar uzun 
nisyan ve ihmalinle ölüme bıratn .. 
yorsun. 

Genç kadının yüzüne bin bir cş
meizaz vererek okuduğu mektup 
burada bitti. Kara gözlerini sabit 
bil' hedefin üzerinden ayırmaz gi
bi duran ve görünen ~nç kadın 
l:ıir saniye yüzündeki bi1tün halla
n kıvnm haline getirerek acı acı 
düşündüğünü ifade eden bir his 
duygusunu taşırarak: 

- Offfff!. 

Dedi ve .. yerinden kalktı. Oda • 
run içinde sert, tellşlı ve asabi a
dımlarla dolaşıyor, 

- Ne olacak bu böyle bilmiyo • 
rum?. 

Diye mırıldanıyordu. 
Sonra, bir başka odaya geçti, o

qadaki bir dolabın kapağını açtı, 
döşeme tahtasının birini kaldırdı 
vo.. oradan siyah kaplı kalın bir 
defter çıkardı. Deftere baktı baktı: 

Di)e söylendikten sonra mırıltı
sına devam etti: 

- Ölseydi belki bunun azabını 
ömrümün sonuna kadar çekecek
tim. Fakat diriliği de daha az azap
lı değil. Bu defteri yerinden çıkar
mamaya karar vermiştim. Görü -
yorum ki, karar \'e tedbirim nafi
leymiş. Yine onu çıkarıyor, yine 
onu elime alıyorum. 

Genç kadın, uzun boylu, iri si -
yah gözlü, uzun kirpikli kadın, bir 
bakışda insan gözlerini kavuran 
ve şehvet damarlarını sızlatan ka -
dm bir uzun inilti ifadesi halinde 
tekrar: 

- Offff ... 

Diyerek bir başka odaya geçti. Bu 
küçiik, sandık odamsı bir odaydı, bir 
lki valizden, ve bir büyük demir san
dıktan başka içinde eşya yoktu. Genç 
kadın o demir sandığın önüne kadar 
gitti, sanki bir ziyaret yapıyormuş 
gibi onun başında uzun uzun durdu, 

-Ne garip adam hu yarabbim. 
Bir türlü kcndisile anlaşamadık ve .. 
galiba da anlaşamıyacağız. Bu son 

oluyor .. 
Diyerek mırıldandı ve .. devam et

li: 
-Bu bir sır. Nedir bu demir san

dığın esrarı. Kaç kere kendisine aç 
şu sandığı dedim, açmadı. Onun la

I.-ırdısı olur olmaz ya yanımdan u
zaklaşıyor, yahut da sözü değiştiri

yor. Kırayım .. diye düşünüyorum. 
Onu da yapamıyorum. Hem kı -

rılacak gibi bir sandık da değil. Bir 
demirci bile güç kırar. Fakat, ne 
var bunun içinde böyle? Sadece 
harpte kullanılmak için yapılmış 
bir sandık üzerinde bir koca karı -
sına karşı bu kadar titiz, mahrem 
davranamaz. 

Bu konuşmaları adeta ona hiddet 
veriyordu. 

Yine kendi kendisine: 
- Ne yapsam acaba? 

Der gibi dıırdıı. düşündü, sorra 
birdenbire ve sert ndıml.ırla oda
öan çıktı. ilk önce cıktığı odaya gel
di. Asık, durmadan düşünen, heye
canlanan bir suratı vardı. Belli idi 
ki, huzursuzluk ve ıstırap duyuyor, 

(Devamı var) 

cGa.zeteııizde, ftrmlann Bele
diye tarafından ko11 trol edildiği
ni ve bazı fırın amelesinin çok 
pis bir ı:aziyettc görüldiiğfüıü 

yazıyorsunuz. Ben, b:ırada bir 

noktayı gözönüne koymak iste
rim .. llcr sene, fstanbulda bir ti
fo meselesi çıkar. Bence bunun 
sebebi, f ırmlarda Terkos yerine 
kuyu suyu kullanılmasıdır. Bu 
kuyular. ekseriya pistir. Bugütı 
lstanbulda ekmeklerin hemen 
hepsi 1rnyu suyu ile yapılır. E -
minönii mıntakasında, teftişler 
yapıldığını yazıyorsunuz. Fakat, 
Fatth, Do{;az, Üsküdar, Beyoğlu 
ciiıctlcrinde de acaba kontrol ya
pılıyor mu? lstanbul halkının 
sıhhati namına söylüyorum 1.."i, 
İ sıanbul fırınlarından kuyular 

1:alc!ıı-ılmadıkça tifonun önür.e 
gC'çmck miimkfüı değildir. Fırın
lar cinlia sıb bir surette teft:ş ve 
1·ontrol edilirse, neler görülm,cz .. 
BiL noktalann alakadar yüksek 
makamlara bilclirilmcsini rica e-

l 
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FRANS DA 
Buhı·an 

• • • 
Şotan ne 
emrinde 

Blum'un fikri ne idi ? 
yapıyor ? Hükumetin 

15 milyar ·var ... 

Fakat, • genz 
hazinede bulduğu para 

1 milyon franktan ibareffir 

hiikiımetin 
20 

F ransada scnelerdenberi de -
vam eden buhran vardır. f'a. 
kat zengin memleket, ser -

Yet membaları bol memleket. .. Oy
lc yerlerde mali buhranların çaresi 
crgeç bulunuyor. 

Son defo Blum kabınesi vasi sa
lahiyet istiyC'rek bu buhrana karşı 

den de alınacak para ile düzelt -
meli ... 

İşte Blumun fikri bu idi. 
ŞOTANA GELİNCE 

M:.ıamafih onun yerine gelen Şo
tan Hükumeti de ayni suretle sa
Jahiyet istedi. Ayan Meclisi 82 re
ye karşı 176 reyle bunu verdi. Da-

Fran~ır Basoekili M. Şoian 

ce iyi bir maliye mütehassısı ola • 
rak meşhurdur. Şotan kabinesi, Va
şington sefirini ç:ığırarak kendisi
ne maliye nazırlığını verdi. Bu mü
tehassıs maliye nazırı yapacağını 
saklamadı : Memlekette yeniden bir 
takım ağır vergiler koyacak ... 

Bank dö Frans ile yeni bir mu
kavele yapıldı. Fransız Bankası bu 
suretle hükumetin emr!ne hazır O· 

Iarak tam 15,000,000,000 frank bu
lundurmaktadır! .. 

Maliye Nazırı Bone, eğer hükü · 

YARIDA KALA N H i KAYE 
Y azan · Reşat Feyzi 

G ece matbaada bir hikaye yaz. 
mak için, elimi şakağıma da • 

yamış, arpacı kumrusu gibi, mevzu 
arıyordum. Saat epeyce ilerlemiş· 
ti ... Bir türlü, ne yazacağımı kes· 
tiremiyordum. Kör şeytan bazan, 
kat'iyyen ilham vermez. 

Mevzuu şöyle bir tasarlamağa 
başlamıştım: Bi rgenç kız var; bir 
gün, tramvayda giderken, bir ada .. 
mm ayağına basıyor .. tabii, yanlış
lıkla .. . af diliyor.. derken adam, 
müthiş bir asabiyetle ağzını açı • 
yor, gözünü yumuyor .. 

Mevzuu, ancak, bu kadar tasar· 
lıyabilmiştim ki, dalgın bir halde 
düşünürken, hademe karşıma di
kildi: 

- Sizi bir bayan görmek istiyor, 
Dedi.. 
Merak ettim: 
- Nerede bayan?. 
- Bekleme odasında, efendim .. 
Yerimden kalktım .. fakat, hika

yenin mevzuu da aklımdan kaçmış
tı .. 

Sinirli sinirli, bir genç bayan 
bekleme odasında, bir aşağı bir yu
karı dolaşıyor.. içeri girdiğimi gö
rünce, durdu. Ellerini arkasında 
bağladı; gözlerimin içine ser t sert 
bakıyordu: 

- Bay Reşat F eyzi zatıaliniz mi-
• • ? 

sınız ... 

- Estağfurullah .. bendenizim .. 
- Sizınle bir iki dakika görüş -

mek ist('rim. 

Meçhul kadın ziyaretci, sanki, 
bPni hemen ayaklarının a ltım't alıp 
tep"iiyecekti. O kadar sert tav ırla
rı vardı : 

- Buyur un, oturun , dedi.. 1 
Göstcrdigi koltuğa yavaşca iliş - ı 

tim .. Şımdı karşı karşıya idik Te
t== 

kat buhranın yakında ortadan ka l
kacağını ümit ederiz.> 

peden tırnağa kadar beni bir kere 
süzdü. Sonra, içini çekerek: 

- Maşaallah, dedi, hiç de kalıp 
ve kıyafetinizden beklenmez, doğ
rusu .. Evveıa kendimi tanıtayım ... 
Ben, Büyükadah Selma Deniz .. Se
bebi ziyaretime gelince, bundan üç 
ay kadar evvel bir hıkaye yazdı -
nız .. İsmi : cRüyadaki sevgili..> Hu
tırJıyor musunuz?. 

- Eve t efendim .. 
- işte o hıkayenizdeki kahraman 

benim .. Hiç bir şart ve kaydı göz 
önünde tutmadan ismimi, en mah
rem hatıralarımı, ailevi sırlarımı 
nec;rl'ttiniz .. Bu, benim için büyük 
bı; darbe oldu .. maddi \'e m anevi 
zararım çok büyüktür. Daha doğ
rusu, hayatıma bir felaket hediye 
t'ltin iz . Bu fenalığı ne ile ödeye -
ccksıniz?. Bugün, sizdm, bunun 
h<."sabını sormağa gPldim ... 

ğunaa şüphe yok... • 
Diyorsunuz .. Bu hikayeden so~ 

.. blf ra, sevgilim, benden, her gun . te 
parça daha soğudu .. NilıayP.t ıŞ • 
olanlnr oldu .. Ben çirkin bir kız Jlll 

Yım ? .. Sövlt~vin .. İşte kdr;;ınııôıı: 
• • • d kJ• 

yım .. Vicdanınızın sesini bır a. 
ka dinleyin. 

Hem kızıyor, hem d~ gülü · 11 • 

dum .. Karşımdnki gcııç k~z.1 c!~; 
kat P.tt im. Hiç de çirkin bir ma..ı.U 
d ğ"ld " H tt• .. 1 . b ,J .ı e ı ı .. a a guzc , ca 'Jl"· . 
de Marlen Ditrıh gibi ;ı .. cc bır ~ u· 
zü, derin bah-ışforı vardı . f\1 t ". • 

. . H . -· ~ı •n peyce ı lerlcmış' ı.. cın 11 . ...... ' , 

mevzuu artık tnmamilc uç!,, ı:, 1 

1 d k •• ....,., . • ._ '/ 1em C' eve geç .. m.:-.ım .. ı.; • 
.J , • 

(1 .... ğil, evde karıyla d,ı l.avt;'l ' •'-' 
cektiın .. Fakat, bu gii1.el l:ızı kr::ı 
etmek, bir türhi n.i..mkün d~ wıı.. .. ı.• 

Daha kat'i bir liı:onla: 
- Muhterem b:ıyan, dı d m .. I! •• 

l J-'. • . e 1 -yecan anıyorsuı.uz.. .~-- :ın z , . 

franstz Maliye nazın M. llunnet ltarr.H ve çocağu bir aracla 

kovmak ıstedi . MaJCımdur ki, Ayan / ha evvel Mcb'usan Meclisi 206 re· ı metten istediği salahiyeti alırsa fra ı . 
iNGILİZ VE AMERİKA 

ANLAŞMASI 

Dn fı 1 bir iki dakıka evvel tanış- I 
tığım bayan Selma Deniz neler söy
l iıyordu?. Merakım kalmamış, bi -
lôkiş, mutckabil asabiyet ve hid
det başlamıştı bende .. kn~larımı ça
tarak, ağır ağır konuştum: 

pılıyorsunuz .. T::ı.m m~e '- '"i:n o. 
nuz ki bahsettiğir.iz hikıi,:ı _ _.; n • 
zarken, kat'iyycn .,izi kasdc • .rne • 
dim .. sizin!", muhterem ve muır.ıd 
des sev!;iniz, maccranızla uzcktall 
veya yakından en ufuk bir alfı • 
kam voktur. 

MC'clısı bunu kabul etmiycrek Blum ye karşı 374 reyle bunu kabul et- gın altın esasından ayrılarak ken-
Kabınesini istifaya mecbur etti. Sağ mişti. di kıymetini bulacağını söylemişti. 

Malümdur ki, geçen sene Blum 
hükfımetile İngiltere ve Amerika a
rasında bir para anlaşması olmuş -
tu. Üç hüklımet biribırlerinin pa
rasını tutmayı taahhüt etmiş bulu
nuyorlardı. İşte şimdi yine fü:lk 
Cephesi Hükumeti olan Şotan hü
kumetile de ayni itilcif devam ede -
cektir. 

- Yanılıyorsunuz, sayın bayan .. 
Bahsettiğiniz şekilde, hiç bir aiJe 
sırrını ortaya atacak tarzda bir hi 
kaye yazmış değilim .. Mevzularım 
tamamilc muhayyeldir.. Bir tesa
düf eseri olarak isimler bcnziyebi
lir. Hatta vak'alar, hadiseler benzi
yebilir .. Esasen bir hikayeci için, 
en büyük muvaflakı~t. eserinin 
hayatın ayni olması değil midir"? 

cennh gazeteleri, Blum hükumetine Bu suretle Şotan kabinesi mali Yeni hükumet iktidar mevkiine gel-
V<! onun istinad ettiği Halk Cep • ıslahat için 31 Ağustos tarihine ka- diği zurnan hazinede yalnız 20 rnil-

Sözlerime devam ec:kcektir.ı .. 
genç kız, kani olacağı yerde, daha 
çok asabileşti.. birden yerinden 
kalktı. Çantasından bir tabanca ç~~ 

hc:ine karşı olan matbuat, son buh- dar istediği gibi hareket etmek te yon frank varmış! .. 
ranı da bir senelik Halk Cephesi serbesttir. Şimdiye kadar Ameri • Iiariç parasına karşı tutulan ha-
hül:lımctinin tecrübesine, yani o- ' ·ada sefir bulunan Bone, son dere- • inedeki al tın miktarının bitmiş ol· 
nun muvaffakiyetsizliğine yüklet- duğunu da yine yeni maliye nazırı 

go· kardı. Namlusunun parladığını 
rünce bende renk kalmamıştı· 
Kavb~dilecek vakit ''oktu. Dcıh81 
üz~rine atıldım.. tabancayı alına~ 
istedim. Öyh~ ku,•vetli bileklcfJ 
vardı ki. parmaklarını çözemiyor • 
duın .. Genç kız, kanapcnln ilzerinC 
yıkılmıştı. Saçları dağı lrnış. şap J. 

kası yere düşmüştü .. ben halfı ug· 
nışıyordıım .. 

mek istcmektcd:r. Bu fırka dediko- söylemiştir. Yeni nazır bütçedeki 

açığı 7,000,000,000 frank olarak gös
termiş, hazinenin sene nihayetine 

dul.:ırını bir tarafa bırakınca biz -
zat sab~k Başvekil Blumun gider-

Maliye Nazın Bone, buna cevap 
vererek ayni arzuyu tekrar etmiş
t ir. Demiştir ki: cMali vaziye tin dü
zelmesi için giriştiğimiz devamlı 
gayret sayesinde yine üç devlet an
laşması dahilinde çalışmıya im -
kan bulacağımız gibi bu zorlukları 
yenmemiz kabil olacaktır.> 

ken söyicdiği meşhur nutuktaki sö

zü hatıra geliyor. Buhranın sebebi-

ni 2nlatırkc:n vaziyeti aşağı y uka

rı şeyle hulasa ediyordu: Ver gile -

rin çoğunu zengin olmıyan sınıf ve

riyor, zengin :oıınıf alabildiğine Fran. 
su haridııe altın kaçırıyor. 

Çalışan sınıf grev yapınca buh -

ran çıktı, çıkıyor, işler durdu, her 

şey altüst oldu, diye kıyamet kopa

rılıyor. Halbuki zenginlerin parası 
işlemeden duruyor. Para denilen 
şey işlemeden durursa buhranın ö-

r.ime geçmek kabil değildir. Onun 

için zenginlerden de para almalı, 
bu vaziyeti bundan sonra zengin _ 

kadar elde etmesi lazımgelen mik
tarın da tam 17,000,000,000 frank 
olduğunu ilave etmiştir. 

Maliye Nazırı Bone işe başlar 
başlamaz İngiliz Maliye Nazırı Con 
Simon ile Amerika Maliye Nazırı 
Morgantavdan birer telgraf almış
tır. Bu telgraflar aşağı yukarı ayni 

mahiyettedir. Hulasatan deniyor 
ki: 

•Fransız Maliye Nazırı artık par
Himentodan lazımgelen salahiyeti 
almıştır. Bu takdirde yine eskisi gi

bi üç devletin -İngiltere, Fransa ve 
Amerika- hazineleri arasındaki an-

- Hayır, beyefendi, hayır .. Ta -
mamile hakikatı söylüyorum .. Ba
kınız, izah edeyim .. Siz beni tanı -
mazsınız. Fakat, benim macerama 
yakından vakıf bır arkadaşımı ta
nıyabılirsiniz .. O, size anlatmış ola
bilir .. Ben bu yaz ba~ında Adada, 
Hulusi isminde bir genç adamla ta
nıştım .. Neden sakl~yayım, zaten 
siz bütün dünyaya ifşa ettiniz, se
vi~tik .. çılgın gibi ona vurulmuş -

tum .. hayatlarımızı birleştirect•k -
tik .. Biitün gece, rüyalarıma giren 
bu çocuğu, s izin hıkayeniz, benim 
elimden aldı .. Evet , siz sebep oldu
nuz .. ve o, bende n uzakla ştı, dah=ı 

doğrusu kaçtı.. çürıkii. siz hikaye -
nizcle beni tarif edetkPn' 

1 

Hcıyat ı ına kıymak istiycn bu de· 
li kadının clinclen tabancayı aırrıa~ 
için, onu altımda bir pastırm<ı. gibi 
ezmcğe karar vermiştim.. koiarını 
boynuma dolamıştı .. o da beni \'ııt 
kll\·vetile sıkıvord!.l. Sonra. birden 
vii zündcki biitiin hatlar . değişti. 
Gözlcrının icindc d~lgın bir ürpe· 
riş ve h uz p;yda oldu.' Tııtlı bir gii· 
lür.ıscmc ile, gözlerimin içine bakı· 
yordu .. tabanca, elinden düştü .. bir 
an hareketsiz kaldık.. bakışıyor • 
duk .. fı sıldar gibi söyledi: 

- Sizin kollarınızın arasında sıı 

Maliye Nazırı Bonenin vaziyeti 
açıktan açığa söylemesi, Fransız 
Hazinesinde kalan para miktarının 
azlığını saklamaması Şotan Kafjne
sinin isfodiği geniş salfıhiyeti Ayan 
Meclisinden almakta çok işe yarn
dığı gibi Londra ve Nevyork piya
salarında da iyi tesir bırakmıştır. 
Fransa Hükumeti derhal Fransız 
Bankasından 15 milyar frank is -
tikraz edecektir. Fransız bütçesini 
doğrultmak için ise daha 15 mil -
yar franga ihtiyaç vardır ki, bu da, 
vergilerin arttırılmasile elde edi -
lebilec(•ktir. 

....... Selma Deniz .. bu çirkin l:ı
zın , Htıltisi neresine ı:Ürgun; belli 
derj i l .. Hulıisi aptal l>ir çoculc ol -
mamakla beraber, bir budala oldu-

1 kılm:ı k istiyordum. Sizi seviyor • 

' 

::1um .. y:ıptığım ro!icri <:ffcdinİZ· · ~~~!"!!!~~!!"!!!!!!!!!!!!l!~'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!'"!!!!!!'!!!!'~!!'!""!'!!!"~~!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!'!!!!'~~~~~~~~~~.,...~!!'!!"!~~~~~~~~~~~~~~~y~c~re~d~ü~ş~cn~ı~n~a~n~ta:r~ta:b:a~ı:ıc:a:s~ıd:ı:.r. 
Edebi Roman No : 61 düm. Ne derlerse peki. mış çfrkcf oluğu gibi me'-·d<lııa vu. da koyarız. Bundan bur:ısının mu--ı -- - · 

J Uzıın bir zaman ve büyiik bıt Bu ağır lıavalı memleket, bu, dün- ıuyorlar. vafokat cttig"ini de anlar. Z k e ._ S f kayıp d0ği1. Vali hazretlerine yaz· e rı yya o rası yadan ayn gibi görünen memleket Akşom getireceği iyi haber. iyi Kontesin dediğini yaptık. Vali dım. I.izbon için bir lesepase ver<" 

laşma mucibince samimi bir teş - ı 
riki mesaiye devam edebiliriz. Fran
saııın geçirmekte olduğu muvak -

M. Blum 

Yazan : AKA Gündüz 
' Bu kadar rengi koyu, pis, çirkef ı 
kıvamında bir deniz germedim. Yol 
arkadaşlarımı yemekten yemeğe · 
görüyordum. Başka zamanlarda ka
maradan krunaraya neş'e dağıtıyor
iardı. Ben hiç bir dil bilır.ez görü
nüyordum. Bu mıntakad:ı adım Rus 
prenseslerinden NaC:ya olmuştu. 

1htiliildcn kaçan babam P<ıriste-• 
ki şatosıır.d=ı ölmüş. Annemi Pcters-

-
zel bir pansiyonda yalnızım. Yol 
arkad<lşlarun beni tanımaz görü • 
nerek başka yere indiler. Ben P e -
tersburglu seyyah prenses sıfatile 
ve Menecerin bir arkndıısile bera -
berirn. Yerliler, yabancıİar, yük _ 
sek memurlnr pııtısiyoncia yerneğe 
geliyorlar. Hı>psi :nerak içinde. Bir 
mavi gfüdü Rus pı-e21sesj ile tanış -
mak için yarış ediyor lar. Benim ö
düm kopuyor; Büyük ihtil81den 
sonra d(myırnm her tarafına yayı -
lan beyaz Ruslardan buraya da gel
mişler varsa diye .. 

burgda bo~muşlar. Kederimden se
ynh:ıte ı;ıkmışım. Vapurun ikinci 
kaptanı bu beyaz Rusun mavi göz
forinc musallat oldu. Kaçıyordum. 
Kamaramdan çıkmıyordum. Çünkü 
kapU?nm gençliğine acıyordum. Fa
kat kendisini fazla acındırınadı. 
Gözl ' · kapadım ve ilk defa er
keklerden intikam almayı düşüne
rek kendimi koyuverdim. 

Madagaskarın m~rkezinde, gü -

Mcnecerim ona da çare buldu. 
Rusca bilene Gürcüyüm, diyece -
[,'im, onu bilene Lit\~anhyım, 
şimalliyim, Kafkaslıyım d iyece -
ğim. Yani dillerini bilmediğimi gös· 
termiyeceğim. Zaten anahtarla l;:u
rulur mcıkincli manken!P.rc dfü: -

beni boğuyor. Bı~radan çabuk uzak- olmaktan ziyade kanşık bir şeydi. bir kartın üzerine (Konteı;in ricası cek. Romada bulunan yaverim bit 1aşamazsam, müebbeden burada İstanbul için doğrudan doğruya le- • · 

muvafıktır) diye yazıp göndermiş, kaç güne kadar size uğrıyarak bu· kalmak için kendime bir çukur bul- sepase verilemeyeceği k•t"i olarak:; cnu da mektubun içine koyduk: raYa gelecek. Muhterem arkad,,.,. mağa çahşacağım . Dişlerimin sızısı tahakkuk etmiş. Bir dost hüklımet nız onunla beraber gelirse her tür· 
geçti. Vücudümdeki pembe leke - himaye ederse bu himaye \'esıka- Cevap bekliyoruz. Bu cevabın gc-

.k · • · · K t t · d. lü rahatı ve kolaJ"lıg-ı bulur. Yol • ler kayboldu. Yalnız kafamın ic.in- sını vize etmek kolaymıs. cı mıyecegını on es eının e ı - ) 

• !arda acemilik çekmez. Hürmetler dek i ağır sancı bir türlü geçmiyo!'. o kadar yorulmuc:tum ki ertE'si yor. Bekliyelim bakalım. Bekle -

~ k t b" t ır · · Vaziyet cn<lr.m avnasmdan c?ahll Kontes telaşla geldi, sevinçle günü öğleden sonra uyandım. Böy- me e ır ese 1 ımış. J 

* düz, daha parlaktı: Generalin ya -
boynuma sarıldı. le parlak gecelerde kocalığımın 

On gu .. n ı:;onra cevap geldı' Kon \'erini Lizbona kadar ho:;nut ede ~ - Bugün umumi valiyi gördüm. mutlaka mühim işleri çıkar ve be- • · · • 

les bana kC'Jime kelime tcrcu·· me eğ · L' L d b·r nün Akşam •iyi bir haber> le geleceği- ni ertesi gün akşama kadar yapa- c ım. ız on a en az on ı ı.• 
ni söyledi. Aman neş'eli ol. Bütün yalnız bırakırdı. o gün de akşama etti. General şunları yazıyor: (Muh- gcnerala misafir olup hoşnut cdeı 
teı;hir kuvvetini kullan. kadar yalnız kalacağım için Kon - tP.rem Kontes, ricanızı yerine geti- ceğim. Vesaire vesaire ... 

Kontesin sevinci beni de sardı. tesle başbaşa vaziyeti görüştük. rcbilmek zevkini tatmak için çok Ben, Mavi~, artık ac!am akıllı tah~ 
Fakat ne kadar tatsız, soğuk bir Bir kaç yabancı Konsül jeneral zorluk çektim. Fakat muva!lak ol- talaşmıştıın. lfattii k&vla~mışblfl. 
sevinç. ile bir kaç diplomatla tanıştığımız cium. Yalnız bu işde kısa bir zaman Ne kızıyorum, ne seviniyorum, ne 

Vali geldi. Gece yansından son- halde hiç birisine bir şey açamı - kay betmekten başka zorluk kal - ağlıyorum, r.c gülüy orum. içimde 
ra öğrendim ki yanındaki uzun yorduk. Kontesin aklına bir şey nıryor. evime dönmek, ne şartlar aıtınd• 
boylu, parlak gözlü, kakavan su - geldi : Nizamlarımıza göre himayemize olursa olsun dönmek ate.<inden ratlı adam müstemlekeler nazırı - İşi ben bizim milis ceneraline girmek istis<>n ecnebiler t oprakfa - başka bir şey tutuşmuyor. Ben bu imiş, Bu adamlar ne tuhaf! Her yazayım. Ifani ilk gece burada ta - rımızda muayyen bir zaman bu - hale düştükten sonra ister"' b:Jtiin şeylerfoi büyük, mühim birer sır- nışmıştınız. Şimdi o Lizbondadır. lunmak mecburiyetindedirler. ı;n Kadıköy günde bcı defa b<-ni li -
mı; gibi gece yarılarına kadar sak- Oradan bir himaye kôğıdı gönder- az on bir gün topraklarımızda ya- mon 1cabuğuna tutsun. Mın~c:l• lıyorlar, ve gece yarılarından sonra sin, valiye vize ettiririz. Yazacağım şıyanlar himaye vesikamızı alabi- tabammiil edeceğim. 
bütün ssklanmış sırlarını patla - mek tubun içine valfoln bir kartını Jirkr. (Devamı var) 
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VE 

Tenis 
Dünkü Pazarda --·----

Bir taraftan spor 
Böyle Diğer taraftan 

Yemek rejimi 
Nasıl 

Yapılmalıdır? 

Tavsiye edeceğimiz 

3 

Geçti! 
• • 

E limdeki mendili belki yüzüncü 
defa boynumda dolqtırırken, 

Hisar tepesine çıkan bol tozlu pa
tikayı çiğnemeğe ba§ladım: 

Beden hareketi 
Müthiş bir sıcak var ... Güneş, a· 

levden bir burgu gibi adamın bey
nine işliyor. 

K 
adınlar, sporlaıdan hangisini 
tercih etmelidirler. 

Giizcl!iğinizi idame ettir • 
mck için iki şeyi ehemmiyetle na-
ı~rı dikkate almanız lazımdır: 

1 -- Vücudünüzün hatlarına en 
iyi ~ı~nayı vermek, 

!! - Kj]onuzu bu hatların güzel • 
liğ ;nı temin e<.lecek dereceye çı • 
l:armak veya indirmek. 

! - Vücudünüzün hatlarına en 

D 
yapmak icabeder. Kadının güzel • 

liği yalnız yüzünün kuvvetli ifa • 

desile kaim değildir. Buna vücu • 

dün tenasüp ve cazibe itibarile y\i.· 
ze ilave edeceği kıymetleri de dü
şünmelisiniz. Bu tenasübün köşeli 

ve fırlak adalelere sahip olması su
retilc elde edileceğine her halde 
inanmış değilsiniz. Bunu ancak vü
cudün gayet serbest ve daima ha • 

iyi m:ınayı vermek için mevcut reket halinde bulunmasına imkan 
spor şekilleri arasında bir tercih verecek sporlar temin edebilir. Bu 
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Bir esrarkeşin hali 
Evvelk i gün esrarları polisten 
kaçırmak için yuttuğu iddiasile 

Mehmet bugün mahkemeye 
veriliyor! 

Bi, t!4,o,kıı 

fialgıı hu/inde i 

E NI z ve .. 
sporların en başında gelen (Tenis) 
tir. l 

Diz kapaklarınızı ve ayak bil!!k • 
lerinizi ince ve cazip bir hale getiren 
yegane spor (tenis) tir. Yalnız bu 
sporda vücudün ileri fırlaması su• 
retile yapmıya mecbur olacağı ha· 
reketlerden sakınmak şarttır. To • · 
pu karşılarken yüksek sıçramalarla 
münasebeti olan hareketleri tercih 
etmek gerektir. Çünkü bu hareket 
kadın vücutlarının daima te~e ol· 
duğu asabi metaneti temin eder. 

Tenisin bel adalelerinde yaptığı 
ihmali telafi etmek isteyenler bas· 
ketbol oynamakla da temin etmiye 
muvaffak olabilirler. Fakat deniz 
sporlarının faydası, bu iki sporun 
yapacağı faydaların üstündedir. 

Bol ve vücude friksiyon tesiri 
yapan rüzgardan başka deniz suyu
nun hareket esnasında muhtelif a
dalelere yapacağı masaj tesiri gü • 
zelliğin yalnız devamlı olmasında 
değil, inkişafında da mühim rolü 
vardır. Deniz sporları yapmış ka -
dınların gerek vücut hatlarının o
rijinal güzelliği, gerek yürüyüşle • 
rindeki tevazünü her zaman naza • 
rı dikkatinizi celbetmiştir. 

Maamafih bu sporlardan kollara 
ve bel adalelerine gayri tabii bir 
inkişaf veren kürek çekmek faslını 
ayırmak lazımdır. Kürek çekmenin 
kadına, gülle sporu yapanlarda gö· 
rülen gayri tabii ve hiç de estetik 
olmıyan kol ve bel adalesi inkişa • 
fından başka bacak adalelerini çok 
sert ve köşeli yapmak gibi kötü bir 
neticesi de vardır. Tavsiye ettiği • 
miz sporları yapmış olan bir kadı
iıın vücudü için dans, hareketleri • 

E vvclkı fliln Tophanede Meh
met isminde bir esraıkeş yaka 
lanmıştır. Bu adam polis ta

l'~!ından basıldığını ve yakalanmak 

nin şiirini tatmak ve onlara muh -
met bugün mahkemeye verilecek :., , taç oldukları muvazeneyi temin et· 
tir. mek bakımından bilyük bir ehem • 

Dün bir muharririmize Mehmet 
bu hikayenin aslı olmadığını ve ma-

sum olduğunu söyliyerek demiştir 
ki: 

- Ben ne esrar içerim, ne kul -
lanırım, ne de satarım. Polislerin 
geldiği zaman esrarı yuttuğum da 

masaldır. Gazeteler öyle yazdı am
ma aslı yok. Ben masum olarak 

miyeti haizdir. Fakat bunu, vücu • 
dünüzün çok ~rıvaccıfı bir ihtiyaç , 
haline getirmekten sakınmal!dır. 

Mümkünse her akşam bir saat 
dans etmek çok faydalıdır. Eş bu • 
lunmasa bile yalnız başına dans e· 
der gibi hareketler yapmak bu fay
dayı yine temin edebilir. 

TEN I S 
çok tehlikelidir. Et yemeklerini az 
yemeyi esas olarak kabul etmek 
şarttır. 

Her gün yataktan kalkar kalk -

maz gayet basit olan şu üç hare • 

keti yapmak vücudünüze istediği • 
niz güzelliği temin eder: 

BİRİNCİ HAREKET - Ayakta 
bacaklar normal vaziyette açılmış, 

eller yukarıda, vücudü, bacaklar 
bükülmeden gövde mihverden dı -
şarı çıkmamak şartile sağa eğmek. 

İKİNCİ HAREKET - Tarif etti
ğimiz birinci hareketi sağa ve sola 
fasılasız muayyen müddet zarfında 

yaptıktan sonra bunu vücude mun· 
tazam bir daire çizdirecek, sağdan 
itibaren öne, sola, arkaya ve yine 
sağa doğru hareket ettirmek. 

Yokuşlu yolun etrafındaki ~fak 
tepecikler serpili seyrek evlerin 
arasından kurtulup Bebek tepe • 
sine kıvrılan noktaya gelince ge
niş bir nefes alabildim.. . Boğazın 
serin göğsünden kopup burnlan 
kadar yükselen hafif bir rüzgar, 
tükenen dermanımı tazelemeğc ka
fi geldi ... Önümde; Boğazın en ba
kim noktaları Bebek tepesi var .. 
Arkamda denizle göğün büyüklü
ğü karşısında büsbütün cüceleşen 
cvlerile Bebek sahili ... 

••• 
Amerikan kolejinin sırtına bin -

miş gibi duran cÇamh tepe> mut -
hiş kalabalık .. . Her ağacın rıitında 
kadınlı, erkekli bir grup, etrafları
na dizdikleri, sepetler, kahve ta -
kımları, su ve içki şiş<'lerinin orta
sında yemek hazırlıklarilc meşgul. 
Şuradan buradan yükselen gra

mofon sesleri, çocuk çığlıkları ile 
şakrak kahkahalar arasında ezilip 
kayboluyor! ... cN:ıfibaba. tekkesi
nin Hisar ile Bebek sırtları anısına 
uzanan koruluğunda, gezinen, ko -
şuşan, şakalaşan çiftler göze çarpı
yor! .. . 

Bu deniz mevsiminde, her tarafı 
denizle çev.rili İstanbulun denizci 
~lması lazım gelen halkı inadına 
kıra, dağa ve köye b angın gibi geli
yor. Büyük kalabalığa bakınca in
san öyle sanıyor. ..... 

- Hayri, kalkalım artık! ... 
- Daha akşama çok \•akit var, 

bak ne güzel eğleniyoruz ... 
- Ev halkı Floryadan dönrnı!den 

evvel evde bulunmalıyım! ... 
Öteki delikanlı bileğindeki saa

tine bakıp kuruyormuş gib1 yapa-• 
rak bir iki saat geri ·aldıktan sonra 
serzeniş dolu bir sesle: · 

- Daha saat 15,50 akşama yıllar 
var ... Yoksa baş başa kalı~-ımız se
ni sıkıyor mu?. 

.şehitlik.in yeşil bir kö~esindc 
uzanmış genç bir çift konuşuyor -
lar: 

20 yaşlarında Duğlas bıyıklı, ya
kışıklı bir delikanlı yanındaki çıp
lök ayaklarında cKaryoka• iskar
pinin taşlı yollarda zedelenen de
risini can sıkıntısı ile seyreden gü
zel kız arkadaşının eve dönmesini 
geciktirmek için dil döküyor ... 

ÜÇÜNCÜ HAREKET - Bu iki 
hareketin terkibidir. Ayakta to -
puklar üzerinde omuzlardan geçen r 
şakuli istikamette yükselmek. Kol
lar, eller köprücük kemiği hizası • 

na, parmakları uç uca gelecek şe -
kilde bükmek, bu suretle kolları a· 

çıp kapamak hareketini, topukları -
nızı indirmeden en aşağı 40 defa 
tekrar etmek. 

Arkamda dudakların cilde tema
sile çıkan bir şapırtı işittim ... Ba
Ş!mı çevirir çevirmez bir kaç adım 
ötede. ufak bir top ağacın gövdesi 

İşte bu iki nevi, fakat gayesi t<'k 
vücut faaliyeti, her adalenin elas-

tikiyetini temin eder, hem de gü • 
zelliğin mühim bir unsuru olan mu
Yazeneyi temin edecektir. 

Fakat bu tavsiyeleri ifrata götür
memeyi de ayrıca tavsiye e1 :-n~k: 

zaruridir. Çünkü bunlarda ifrat, 
herşeydeki ifrat gibi esası bozar 

Boğazın serin göğsünden 
Kopup buralara gelen 

rüzgar .. 

ne yaslanan bir del kanlıyı kız 

arkadaşına gizli bır şey fısıldarken 
gördum .. Eh, her gizlı söz kula 'ia 
söylenmez ya! b:ı1..an ciud ktan du
dagn fısıldnmm g z.i sb ·l • in ku
laga fo~ıldann.aı;ındnn ' :.ıh:ı kvlay, 
ve daha ıyi anla ıbcc.0wı h. pimiz 
biliriz! ... ..... 

Giineş banvosu aldı yüriıdü: 
Di:de hir kdç senelik mazı:.ı olan 

bu yeni bımyo çıktığı zamandan -
beri cieniz mcvsimler;ne ve deniz 
kc:narlarma bR!llı kalmıştı ... Son -
ral:ırı ckum banyosu• ile birleşti
rıldiği halde ylnt- plajların, sahil
lerin hududunu aşamamıştı. 

Fakat bu yıl, artık dar plaj çer
çevelerine sığışamıyan bu işin kır
lara kadar yayıldığ·nı haz ve zevk
le görenleı· ne kadac da hoşnut -
turiar!. 

İşta kadınlı erkekli 10 - 12 kişi
lik bir grup mayoJanı!ı giymişler, 
bol kremle yağladıkl:ıı ı vücutla -
rır.ı kızgın güne~c vermişler, &arı 

otların üzerine sm·dikleri örtülerin 
üstünde yuvarlanıp duruyorlar .... 
Maamafih, bu banyoyu tatbik eden
lerden ziyade alakadarlarının ~ok
ltığu, etraflarına biriken seyirci -
lerin fazlalığından anlaş!lıyor. 
Güneş banyosu alan, esmer fakat 

dürii"t vücudünün pürüzsüz cil -
dinde güneşin yakıcılığı görünen 
genç \'C güzel bir kadına, banyoya 
lüzum görmiyen arkadaşı soru~'or: 

- Süzan; termopd~ buzlu su var 
vereyim mi? 

- Mersi, istem•~m ... 
- Bir ayran? Şurada dona ur -

macı var ... bir dondurma? 
- Mersi şekerim, istemem .. 
Yattığı yerden, alakasına lfıka

yıt hareketlerle cevap veren bu 
enfes arkadaşın istiğnası genç er
keği üzüyor ve delikanlı tekrar so
ruyor: 

- Peki canım, ne istiyorsun ge
tireyim? 

(Deve mı Jit!ainci say /ada) 

l!zl!rc olduğunu anlayınca elindeki, 

avucundaki esra:-ı hemen yutmuş, 

so:ıra polisler gelince üzerinde hiç 

bir şey bulam:mıışlardır. Fakat ka

l'akolda estnr tesirini göstermiye 

başladı~ı iııin Mehmet baygınlık 
Reçirrıı!ş, ayıld1ğı vakit ifadesi alı

llcırak Sf>.rbest bırakılmıştır. Mch • 
mahkemeye sevkediliyorum. Ba .. 
kalım ne olacak? 

2 - Ağırlığınızı, güzel1iğinizi te
barüz ettirecek kiloya indirmek için 
yemek rejimleri yapmak, ekseriya 

ve gayenin aksine doğru giden bir 
yolu da olabileceğini daima hesa
ba katmak gerektir. Bl f kaç atlım öletle IJI' top aJacm ıöı111inJe .. , 
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Yazan : M. SUleyman Çapan 

TercUme •• i kt ibaı hakk' Mahfuz.dur 

Yağlı, kugruk_lu bir toraman 
Kafayı tutan gitti, neş'elenen kirişi kırdı, 
arada ufak t efek ağız dalaşı d a oldu 

Vasilaki dtdi ki: 
Herkes i•-tediği havayı çaldırt

tı, soylctt . Bir hava da biz yaptı
ralım şun tara ... 

Karc. 1.et. 
- İyi rılur 

Dıy rck !:cmancıya seslendi: 
-- Ahpsp! . Bı:az bana gelirsin .. 
Kemancı geldi, Karabet eline iki 

ç v ek sıkıştırdı : 

- Bunu al ! .. B;ze şöylem o ·nak 
hır göbek ha,·ası yapın ... Fakat, ha
ı!i sı:n!n \ıanında oturan bir kız var, 
dd çalooor, c cia oynamak şartilen. ! 

Çalgı b;ışlacl ; kıvrak bir hava 
tutturıLı, nrkasınd4D df'f çalan gü-
z l ~ngı:r:c k•"'] --c~·dana çıktı. Kı~ 
vıra kıvır~. bük ile büküle oyna -
mıya ba0ladı. Hem oyruyor, hrnı de 1 

çapkın bir <esle • : 

İlkbahar olunca ley!üm 
Sen olur dağlar heyyy ! .• 

Kan+%unu söylüyordu. 

• 

Kız o kadar güzel oynuyor ve o 
kadar güzel si:iylüyorciu ki, bütün 
meyhane halkı nna bakıyordu. 

Kodeh şıkırtıları durdu. 
Ök!ürükler kesildi. 
Konusmalar bitti. 
Duytılan, kızın sesiydi yalnız ... 

İ~itilen çalgının kötü nağmeleriydi 
yalnız ... 

Çi.'lı;cne kızı Lonca işi bir oyuna 
ba~ladığı zaman, Karabet ceketi 
attı, fesini bastı, yemeni!erinin b3-
sık yerlerini çckti.m eydana fırla
dı. Kızın kar~ısına gcı:ti. 

Göbek attı, çal:taclı, kıvırdı. Tit
redi, gerdan kırdı, beraber kanto 
okudu: 

Seı·dim vallalı 

Ne olacak ev! .. 
Öy~e ise .. 

Öylesi, böylesi bu 1 • • Evi yiye
cek degiliz a! .. Bir gece kalıp E·ğlc
neceğiz 

- Sonra bizi mahalleden uçu -
rurlar .. 

- Kım dU\"'acak? .. 
- Yooo ... oyle şey olmaz!.. 

• ML~ gibı olur Nereye ı;itsen 
pe inci;:)·ım, arkanı bırakmam! .. 

- Zor:.: iş olur mu? 
Ceplerindeki mecidiyeleri, altın

ları şıkırdatarak: 

-· Zorla değil, parasıle!.. Gönü.! 
rızasile ... 

Para sesi matlup tesiri yaptı, çin
gcnc kızı ·umu.~ar gıbi oldu: 

- Benim daha fazlasına aklım 

erm .. ı ... Te~·z<'m!e konuşursunuz ... 
D!veıek. iki arkrıdaşın ·yanından 

8Yl, ı.-ıı. gitti, \"er:nc oturdu. 
B1 .;n~n sonra aheıık :,·in" devam 

etti. Kafayı t.;tzn gitti, nP<;"<'leııen 
kirişi kırdı, aıa•!" ufak tefek ağız 
dalaşı oldu, fakat, tokat fashna dö
l:ülıneden i.•rtbas edıldi. 

Garson: 
- Vokit! 
Dediği zaman Kare betle arkadaş. 

ları çoktan gitmis, kcrizciler de ka
pıdan yeni çıkıyorlardı. 

Memo ile Hüsevin de hesapları
nı gör!'rek, kerizcilerin arkasından 
fırladılar. Keı:01ncı en önde, kör 
ııtçuyu Y~'kkliyor, güzel çingene 
kızile 1'öçPk yan yana yiirüyorlar, 
en •rkr<da rla def çalan çingene ka
dın gidiyordu. 

Onnn alare:a yıirü .... ıesinin sebe
bi, Iliiseylnle irnnu;mak, kız vazi
yeti ona anlattığı için, işi oluruna 
bağlamak içindi. 

Dünkü güreş 
Mülayim 36 
Komarın sırtını 

dakikada 
getirdi 

ncı 

yere 

tV/üt<i.qim v~ Komarın dünkü boğusmaı a,. ın üan bir ıa hn~ 

On beş gün evvel karşılasan A- hakkak kazanma azmi vardı ,.e 
merikalı Komar ile Mülayim zü de bundan dolayı müteessirdı. 
o zaman hakem heyetinin verdiği Orta hakemi, on beş gün evvelki 
bir kararla her iki pehlivan da b~- Bay Cemal, yan hakemleri eski 
rabere kalmış, takat Mülayim, ga- milli takım antrenörü Roul Peter, 
lıbivetini ileri sürerek yan hakemi şımdiki milli takım antrenörü Pel-
Suyolcu Mehmet pehlivandan A- linen, diğeri ise Tan gazetesi spor 
merikalımn oYtaya kovduğu kernı>- muharriri Eşref Şefik idi. 
ri almıştı. Bu maçla vakit yoktu. Her iki 

Bunun ılzerıne Joebul Komar, güreşci de yenilinceye kadar güre-
bu karara itiraz etmiŞ, kemerıni şeceklerdi. Fakat muhakkak yer-
geri istemişti. dekinin sırtını 3 saniye tutması Ja-

iş bır aralık polise ve hattii Kon- zımdı. 

solosa kadar aksetmis. fakat Ame- Maç, saat 6 ya çeyrek kala Mü -
' - . rikan Konsolosu, böyle işlerle ala- layimin bir hücumile başlad ı. Bir 

kadar olamıyacağını bildirmtşti. müddet her iki pehlivan da biri -
Nıhayet geçen hafta içinde top- birlerini yoklamakla vakit geçir-

lanan hakem heyetı bu işi hallet - diler. 
miş, kemer, c>m:ıiyet sahibi birine Oyun bu şekilde on beş i nci da -
verilmiş idi. kikaya kadar de,·am etti. Bundan 

Günlerce bu is;n dedikodusu ''a- sonra Mülfıyim açıldı. Komarın -ba-
pıldı. gazeteler sütun sütun yazı şına boyuna vuruyor, Komar, Mü-
yazdllar. layimin bu hareketlerinden kıza-

Komar, bu sefer Mülayimle ya- rak Mülayime saldırıyorsa da bir 
pacağı gürP~i muhakkak kazanaca- netice çıkmıyor. Her iki güreşçi 

ğını sövlüyor, buna mukabil de Mü- biraz da ayakta güreştiler. 
layim· 25 inci dakikada Mülayim, Ko -

- Ben Amerikalıyı muhakkak ınarı altına aldı. Bacağını bükmiye 
yeMceğim, diyordu. başladı. Komar, Mülayimin bu ha-
Nıhayet maç günü gt>ldi, çattı. reketlerine arkadan bakıyordu . 

Süneymanoını Saıır©ıyoırıı<dl©l 
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"Bizim kabile 
Yazan: M. Necdet Tunçer 

arasında ( Nilü/ e 
çiçeği J giyen bir adam dok.ça 
yıl yaşadı .. Hala da gaşıyor.Se 
nin de ömrün uzun olacak, Şaon ! 

c e 11 atlardan 
biri: 

- Veremeyiz .. 
beyhude bağı r· 

mal 
Diye homur· 

dandı. 

1 ki arkadaş 
konu~mağa baş

ladılar: 

- Güneş ye
re düşünce ne 
yaparsın? 

- Çiğner ge
çerim •• 

- Çok güneş 
çiğnedin mi? 

- Saym belli 
değ i l. 

- B u n la r ın 
içinde güzel eri 
var mıydı? 

- Sila kıdar 
g üzeli yoktu .• 

- B •. bhın o
nun başını !..o
ı>•rmak haov.i· 
mize nasip o~a .. 
cak?l 

Demir p. r • 
m aklıklardan bi r 

~ilô z indan1.ı f,a tuar ı}to'aıı: Yı.:'aCl b~rı tH ıo_, 
celli.·r';J c r;,.durm:r .. l 

çığlı k iş" t ildi . 

- Alçaklar! benim ba5ımt vura
caksanız, ne beldiyorsunu~? Ne -
den beni bir an n•vcl bu ışkence -
df;;·n kurtarmıyorsunuz? 

CelJi.ttlar bu söz}{;'ri L~;tıneıniş gi 4 

bi davrandılar .. 
\re sözlerin'." devam ettiler: 
- Sü:evman buı:;ünl<'rde pek 

hiddetli .. ned<·n acaba•. 
- Sad<' hiddetli mi'.. avni zaman

da da çok meı Jumetsiz. 
- M<>rhAın•.'tsiz olduğu Silii hak-

kında ;·t•rdı~i hüküıncien belli. 

- • !d<?m hükmünü bana ~or -
Ir.i'.lri:..'1'1 talt;k etrneyin; dedi dC 

ondı:.n. 

- Descı!e SiJanın Olümü ~uY-• 

dü.şü ·or .. 
- Eelli olmaz. Yarın rava c ·, I"" 

bilır!. 

••• 
ŞAON'Ul'i ODASIND\ .. 

- ~ş on gün<> kadar aya .;a K ;l .. 
k~bihr miyım Sahr:ı? 

- Tan1amil~ ivile miş &3~ li 
lirsin' Ben, bir l:aç ı("n sonra 11 

binC'bilccegini ı:muyorun1. 

\ .;.. Severim billcilı 
llüwyin yakl•~tı. •ordu: 
- N•sıl dediğim ohcak mı? 
Anlamamış gibi: 

Saat ikıd<'n itibaren stadyom do!- Şimdi her iki pehlıvan tekrar a -
mıya ba~ıaaı.. Saat dörde geldıği yakta tutuştular. Bir aralık Müla-

İki ba~ biı ihiri:ıe vakl;.~tı.. 
Fı ıltı h~liıorlc J.:·ıı uswlar· 
- s ... n SU:'ır.tn irinn1 ediiec,eğini 

Ata binmekten vaz ge~tim. Gii~
sü. kabarık ve başı yukarıdo ) i.ır 1

• 

ycıı insanlat gıbı. dimnik yu~ ' -
l ls<·m ... 

., •• Seveceğim İ11§allah 

i. 

.. 

• 

r 

Olı yallah, yallah, yallah lıey ! 

a işi, baba işi de 
vurması, savurması da yal!.ıh. 

maşaallah, olı maşaallah 

Kantosunu s~1eyerek, yeniden 
bek atmıya başladıkları zaman, 
yhane çalkandı, bütün kafası 

anlılar el vurmıya, çatalla ka
dövmiye, kadeh dümbeleği çal
a baııladılar. 

, rada yayvan yayvan sesler işi-
·yordu: 

0Mh aşadan yavrum! 
Göbek atışa kitakse !.. 

- Yaşa be Karabet• .. 
ı ı- Vay köpoğlunun herifi! .. Kırk 

llık köç.~k gibi kıvırıyor ! 
- Kara k,, iyi salla'·· 
-· Yedin beni imanım!.. Süzülü-
i"e can kurban! .. 

Güzel çingene kızı, oyununu bi
rd.kten sonra, elinde tabak, masa 
asa dolaşmıy a \ıaşladı. Parsa top
dı. 

Memo j;e Hüseyinin masasına 

ı;cldıı:i zaman, ikisi birden ellerini 
ceplerine attııar, tabağa ganice pa
ra l:>•rak-tı \ar. 

Hüseyin sordu: 
- Kız sen nerede oturuyorsun? 

Adın ne? .. 
-- Sulumanastırda ... Pembe ... 
- Evli misin? .. 

Güldü: 
- Yooo !.. 

Kalçalarını okşamak, kıçına şak 
tak vurmak istc>di, fakat kız kaçın

dı, titizlendi: 

-Kolay gele! .. Neredeyiz ağam? 

Ayıp yahu' .• 

Hüsc>yin aldırmadı, kız kaçmak 
istedi, bu sefer elinden sıkı sıkı 

ttıttu : 

- Bana, dedi, böyle numaralar 
geçmez. Hıcle katır cilvesine hiç ge-

1Jemem! Açık konuşalım , bu akşam 
size gelebilir miyiz? •• 

Şaşkın şaşkın: 

- Nereye? 
- Size!.. 
- Bizim eve mi? 
- Ha şunu bileydin? 
- Nasıl olur? •• 
- Bal gibi! .. 
- Bizim e\' ne ki ? .. 

- Dcdtğin ne ki civanım!. 
- Bırak b:ı ağızları ~imrli. .. Kız 

SÖy!Pın..dt !J'i S~'la ... 
- Neyi? 
- Bir eğlenti ~·apmavı. 
-Yo'. 
-Alma! söylemi5lir va! sen vur-

dum duymazlıktan geliyorsun. 
- A! a' iki gözüm önüme aksın 

ki. söylemedi. 
- P»ki, inandım. Şimdi dinle .. Bu i 

gece bir eğlenti yapmak istiyaruz, 
ne dersin?. 

- r~<'rC'öc? 

- Sizin evde canım• .. 
- ~~ece! .. biz.m e\•dc mi? .. kabil 

değıl.. 

I\'ıçin ? .. 
'\fahalle kiitü .. bir kc>re dıle 

düştlik mii yandık. Sonra \•allalı de-

zaman sahada bu sefer beş altı bin yim, Komarı iplere ftrlattı, Komar 
kış ı vardı. yere yıkıldı. Bu sırada Eşref Şefik 

Sa3t lam beşte iki küçük pehli- hakemlerle bir ~eyler konuitu. 
van ringe çıktılar. Kü~ük Bursalı Orta hakemi Bay Cemal hopar-
Selim pehlivan, agabeysi Cemali lörde. İplere takılan ve vere dü~en 
8 dakikada tu~la yendi. güreşci tıpkı alafranga gürqlerde 

Henüz sekiz vaşında olan bu peh- olduğu gibi ortada yerde güreşe -
livanın oyunları çok alkışlandı. ceklerdi. 

Bundan sonra stra ile diğer gü - Komar, ikinci defa ipler<' takıl-

rPşler yapıldı. ı dı. Deminki hakemin verrlıği ka -
Türkıye büyük orta birincisi Ali rarı dinlemiyordu. 

Ahmet ıle Sındırgılı Şerif kar~ılaş- Nıhayet üç ihtardan •onra yPre 
tılar. Şerif, cidden güzel oyunlarla düştü. Mülayim bu suretle> Koma-
rakibini Pzmiye muvaffak oldu. rın ayağını hükmiye başladı. iş na-
Neticede Şerif, rakibini 10 dakika- zik idi. Komar yavaş yavaş arka 
da tuşla venmivc muvaffak oldu üstü dönmi,·e başladı. Komarın a-

Bundan sonra sıra. günün en mü- yağı Mül<iyimin elinde kıvranmı~·a 
him ma~ına gelmisti. Bir taraftan başladı. 
gazetecilerden mürekkrp bir ko - Komarın bir sırtı yrrde, öbür sır-
mite teşkil rdildı. Sahaya evve - lı dJ yere gelmek üzere .. halk dur-
ıa Komar, sonra da Mülayim, hal- madan b<"ıgırı,•or: 

unıınııynrum . 

- N(den? - Seni kurtarrın .. i~i\Ufer çiC".' • 

Sj:(•yMJn O~lt C.,'OI: fl'Vi,\'Oi" da. ği 5(•ni .vÜrÜtrbt:ı-:::t:J: .. ·ı1e sen ''Jl{ 

-- r~ereclen ani~riın cck !'evdı~L- 1 uzun Omt.irlü bır irı.son ol~caksır. 

r.i? (:.J,:ı-amı ı·nr) 
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Nıhnvet J(oin::?.rın i~bltr ~ırtı d.~ Bunun Uzerı'le ~(omarın n ne· 
yere gddi. l!ckem so:-·dı· 1.. ~-- 3.. c<'fi 7.ibısko dt>di '.·:i: 

I~nlk co;.-!1us .. du, rı~ad~n ~1ül:t -
yim alkıs!ıvor: - Yasa l\lülyim .. 
var ol a.,Jan 
TrıbüıılNdekı l:all: bir aralık sa

haya çık,ı. Polıslçr halkı ıor da~ı· 
lıyorlilrdı, 

Mülhim d,.. bu suretle hakctt.~ 

kcmrri beline gEcirdi. 

Ben sözümde duruyoru:n. F -

kat T<·kırdağlı Hü~eyini eiirmea ~ 

Mlll[ı\ im, Tekirda/;lı ile bir gü ,

~in, bi de 0nu göreyim. Netictd • 

iki. ... inin ~alibini 'l'ı'lcd~ ~5 bin r.. r 

ı ..- :\.rnrı·ıkcıya g~>türcccğın.., 

Kun1.:ırı tl'r k~'decC"gini ga?. t 

lcr yn.::d,~aı~ I1akikat0n terk~dcc 

n· ısın, dc~Ln;. ı:ıb!:.;ko: 

fo k>rlar, cıılarlar. Bizde iınk;inı, kın alkısları ;ırasında ringe çıktı 1 ,ır. Müliıyım d:ı ·an .. bitirin•r ~u-

Şiındi K fil"'r noli~lc !n ıı ..... z.1r(ti 
altında sal :ıdnn çıkıyor, Mülüv·~ı 

ıse halkın en.uz! rında ıJlıJd«n 

BeyoQı J cadde n kadar götürül -
dü. Bn a. t1tlıj~ t• :-1n\•aylar i')lemcz 
oldu. Allı pr l ,) r ini ızJmı g;;ç t!'

E·,-e[. l-.omaı: tcrked cc r rı 

Bunun ycrıı·~ i\lüı:.yi!n. T kird 

lın:n ~::ılıb:nı ,\: "-rı~:a:r~ gut 
rr ı'l r·ttı rr mümkünü )"Ok' (Deı,amt var) Knmard;,1 hu,t!linkü gürr~i ıntı • 1 J.ıın isini'.. " ,. , deı:!,, 
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- VenedıK, İı.:p.,ınyol kors.ınları.~ 

F~kot, lıı adamların adalılara ynr
dnnı dokurur. Gelince, yerlilere 
çok por.ı bırakır:.lr . a!,·ver • ya -
parlar. 

-- T pkı bmm gibi .• 
- Sizin gibi olamaz. 
- Niçin° .. Biz de h<'r uıirndığı-

m·z limnnda kaldıgunız müddetce 
h.ıylı masraf yaparız. para sarfe
dcriz. Yeriz .. içeriz .. e~leniriz. 

- O:ılaı· ö ·le yapmazlar. 
- Ya nasıl yaparlar? Yiyip iç -

mc>d!'n mi para bırakırlar• 
Ciyo\·ani gül~imsC"di: 

- Burası ayni zamanda ka~k
ç:lar yatağıdır. Bir korsan burada 
aylerca, yıllarca kalabilir.. Onun 
izini şeytanlar bile bulamaz. 

- Hanr,i kaçakçılardan bahse -
diyorsun sen? 

- İnsan kaçakçılarından .. 
Rü lem. hayrc>tle gözlerini açtı; 

- ?~e di,·orsun. sin_vor? İnsa11 
kac kçılarının merkezi demek bn-
1-aı:o1? ••• 

- Evet.. dağda sayısız ı:izlı ma
ğarahr ,·ardır.. kaçırılan insanları 

buralarda saklarlar. 
- Ne için kaçırırlar bu ins:ın -

!arı ? 
- Ticort't kin . Dünyada en çok 

parq r,el<r< ı i~ budur. Vı n<' ~ il,; l·nT
sar. •c:ı İs;>r.nyol dillıerl<'l ,i \'ene-

KO RS AN • ıv D .tt ADAL AR ! 

Türk denizcileri karaya çıkınca palalarııı ı kııı
larından sıyırdılar. Yollara sinen adalılar bunu 

görilnce kaçışmağa başlamışlardı. 
<li .• ,•e Romaya kaçırıp ~atarlar. is
ı·ar nl korsanları da buna kar~tlık 
l ir k İta:va n ailelt;rinin kızlannı 
< lı;> kaçın ır . Buroda her zaman 
1 e·· mılle' · n.ensup satılık kadın 

bulıınur. 

Rüstı>m, ~ valyeyi tı a\•retl<' din
liyordıı. 

Ci:'-'O\", .oriinc de,·:ım etti: 
- B de vaktıle hu '· krı!a-

nn ı-ille> ne uğradım. Çok ~ene -
tirn .. o~il bir ailenın kızjle nışan -
lar>m1'lım . Bu arada ıkı aile arasın

da bir münakaşa yüzünden nio;anı 

mı~ bozuldu .. fakat btz hiribirimizi 

sc,·iyorduk. Bir gece sevgilımi bir 
karık \'enedik sokJklarından gı>c<>r-

1 

ken gördüm. yavaşça au,·a atıldım .. 
'k a,•ığın yanına gittim .. O günlerdP 1 

l kendi~ilf" g6ri.isn1ek te n1Linıki'ııı ol- ı 

muyordu. Sevgilım beni görünce se- 1 
vindi.. (Aman, beni kaçır! taham
mülüm kalmadı bu ayrılığa .. ) diye 
yalvardı. Kendisine söz verdim .• 
Böylece sözle~ip" ayrıldık. Onu çıl, 
gınca seviyord um .. uzak ülkelerde 
yaşamağa karar vermiştim . Hal • 
buki, ertesı gün bir umulmaz hıid t

sc bütün planlarımı altüs~ etti. 
l\1eger o gece onun bulunduğu ka -

yık sahibi kaçakcı şebekesine men
supmuş. Benim ona kar~ı göster -
digım alakanın ~iddetini görüne<>, 

kızını benden önce onlar kaçırmış
lar. ertesi gün henden bin Florin 
istediler .. bu paravı \'errnf'zsem. ni
şanlımı bana göst(•rnıi\·rc:cklerini 

söylediler. Talıstılik vetı-ti. n s.an-
1 ı mı k.ıçakcılar ı 1 "'1rmuş. !;e\·

n1iş ve ark;tda ... J }in r: tın\'~-

rerek kızı kendisi almıştı. B<!n a -
çıkta kaldım .• ve sevgili~in ar -
kasından yıllarca aııladım. 

Rüstem, Sinyor Cıyovanmin hika
yesini merakla dinlemi'llı 

O; kadın kaçakçılığının bu kadar 
büyük ve karlı bır iş olduguJlu bil
miyordu . 

Birdc>nbire sahilden sesler i~i -
t ildi: 

- Yardım .. yardım .. 

Rüstem derhol ~·erinden fırladı. . 
e\•vclcc ihtıvatC'n hazırlanan yar
dımcı ku\·,·ellNi, yüz ki~iyi he -
mc>n sahile gönderdi. 
D<>m~k ki Murat Reis bir tehli

ke ile karsıla~mıştı~ .. 
G!'mıciıe-r tPIÜs ''e heyecnn için

de ko UJuyorl.ırdı. 

y·azan: CeHllCcngi2! .. ........................................ , .... _ ...... 
Rü:..lc. tn gcıniJ~n eyrılurr ~ 

:ııerab ılın ~~tlıyordu. 

MLra. .. Rtıis neden irndad istc'11iş· 

ti? Onu,... ı~:.r,,_ıı.ıştı!)ı tcıılike re o· 
l~ıbilırai'! 

* Murat Rets uzağ! çek ıyi ve c' -
likcyi çok çabuk gören bır ad~d" 
K2s.:ıbaya girince etrafda sinen bir 
tal:ıın silahlı kinıselerın Türk de
nizcılerine pusu kurduğunu sez -
mekte gcd<memi§ti. 

Turk deniltilerinin karşısına iik 
önce iri boylu bir adalı çıktı.. i-11'.ı

rat Reise : 
K imi ar ıyorsı..;,:auz ? 

o ;ye sordu. 
Murat R~is bu odama güler yüz

le cevap verdi : 
- l(nç-.?kcıların burada Sl!kl~dik

ları altınları arıyorum . 

- Oni.'.irdan size ne?! Babanızın 
malını arar g:bi soruyorsunuz! 

Mur'": Ilcis zoğuk kanl:iığın ı mu· 
hafaza cd'yordu: 

- Onlard.ı hissenıiz var, dedi, 
h iss<'mizi almağa geidik. . 

- Mikrolular ;vabancılnTa bir 
florin bil<' kaptırmazlar . Zorla al
mak isterseniz ve kendini:r.e glive
niyorsanız adayı arayab1lirsırıiz! 

Murat Reis miiniilı bir bak ı la 
bu iri boylu adamı süzdü .. ba:ıın ı 

~•llıvnr.ık giildil.. (De!'amı ı·ar) 
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KANUNi SÜLEYMAN Kuvvetli bir adam ! Azerbaycan 
Ne halde? 

Okuyucuıarfa 
Baş bas a 

No. 74 Yazan : Nedim Refik 

~ 
''s· . ızı Hindistana ' .. .. .. ' goturuyoruz. ,, 

Bu adam Amerikada milyonları 
idare ediyor, onun sözü amele 

için bir emirdir. 

Az.erbaycan Sovyet cumhuriye

tinde hava yolu ile yapılan nakli

yat ta gittikçe büyüyen bir hızla 

artmaktadır. Azerbaycandaki sivil 

tayyare hava hatları, 1938 senesin

de, 1,245 kilometre uzunluğu bul

muştur. 

Mezarlıklar 
Tahrip ve 
T elvis ediliyor 

Bir okuyucumuz yazdığı mek 
tuptcı diyOT ki: 

Ya kup : Beni tutma, öleceğimi bilsem 
yine gideceğim 1 ded i 

Ali Şavkat yattığı yerden: ı 
- Ne oluyorsun, oğlum, dedi, 

nereye gidiyorsun? 
- Bir kadın bağırıyor .• kulağıma 

öyle geldi!. 
- Peki .. ne yapacaksın?. 
- Her halde bir yardım bekliyor 

ki bağırıyor. Gideceğim .. 
- Hayır, beni dinle! 
Fakat bu sırada kadının sesi ar

tık bir haykırmadan çıkmış, anla -
şılan, manası açık, acıklı bir söz ol
muştu: 

- Neredeyim, ah, başıma gc1m! 
Yakup, Tarı Cihanın sesini, sözünü 

tanımış, anlamıştı. Bahadır Sahi
bin kızı Farsca bu kelimeleri söy -
Jerkı.:n Yakup, kalbınde ve hayfl -
lindc her şeyden ziyade büyüttüğü 
seygilı.sınin elem ve ıs' ırap içinde 
bulunduğunu öğrendiği hal~c da
ha ziyade beklıyemezdi. Maamaf ıh 
Ali Ş<ıvkeıt kalkmış, şiddctlı:: mü -
dahalc ederek onu bulundukları 

ycrd.:m dış.arı çıkmaktan mennet
mektc gecil:memişti. Yakup: 

- Beni tutma, dedi, öleceğimi 

bilsem gideceğim. 
- E\·et, fakat ya co• ölürse?. 
Yakup Ali Şav~<ıtın fikrini din

lemeği ne kadaı· isterse istesin genç 
kölemen Tacı Cihanın acıklı 

sözlerine karşı bir erkek sc~inin 
gene Farsca olarak: 

- Hiç merak etmeyiniz, korkma
yınız. Pederinize kavuşmak için 
biz siz1 buraya getirdik. Bulundu -
ğunuz yerden kurtarmak i4:;in sizi 
bu taputun içine koyarak kaçır -
maktan başka çaremiz yoktu. Ba -
hadır Sahip hazretleri bize nasıl o
lursa olsun sizi kurtarmacı emret
ti. İştt' biı de btınu yaptık. 
Erkeğin ı::~si pek tatlı oJmağa ça

lı5an, genç kızı ikna edici bir ses
ti Fakat hakimdi. Bu ses ele Yaku
bun kulağına yabancı gelmiyordu. 
Tacı Cihan bu s for sordu: 

- Peki .. babam n"rcde, beni o
nun yanma niçi!"l göt:.irmcdiniz? 

- Anlatayım: Pcdcrinı7. burada 
cegil. Hindü;~a :ı döndü. Sizi de 
Oız bulunduğtır.uz :-.•erden, babanı
zın dü:imanlaı ından kurtarak bu 
gemıyc get'r·p 8izi Hindistana gö
türüyoruz.. 

- Ah Hindistana mı? Babam ne
den beni beklemedi?. 

- Nasıl bekliyebilirdi? Orada 
kendisini bekliyorlar. Sult;ın Sü -
leymandan istediği yardımı gördü. 

' Hindistana götürülmek üzere veri
, len paralan aldı, götürdü. İşte biz 
de onun arkasından gidiyoruz. 

: Bunları söyliyen adam, sesinde
, ki hakimiyete hiç halel vermiyor, 
fakat o nisbette de tatlı söylüyor, 
karşısmdaki genç kızı sözlerinin 
her kelimesine inandırmcığa çalı -
şıyordu. 

Bu ses Yclcuba yabancı değildi. 

Düşündü, geceleyin sokakta yaka
lanarak Bahadır Sahibin konağına 

'getirilen adamın sesi de böyle idi. 

·-

Yakuba biraz emniyet geldi. De
mek ki bu adam ile diğer arkadas
ları Tacı Cihanın bulunduğu yc~i 
keşfetmişler, kızı kuıtarmışlardı. 
Fakat genç aşığın sabrı daha ziya -
de tükenmeğc başladı. Çünkü sev·· 
diği kızın yanında ne sıfatla olursa 
olsun başka bir erkeğin bu kadar 
yakın olarak yan yana, karşı karş1· 
:> n bulunma:.ına tahammül ede -
mezdi. 

- Bcıı, dedi daha ziyade nasıl 
bekliy(') im? Bu adanı kim? Gidip 
onıı görmeliyim. Ben burada bu -
lundukca Bahadır Sahibin kızına 
hiç bir ziyt-n gelmiycceğini söyle
meliyim. 

Ali Şwknt sakin sakin dinliyor
du. Ya1~ubun zihni yeniden altüst 
olmustu: 

- Bu geminin Bahadır Sahibin 
arkasmdan Hindistana gideceğini 
bnna söylemedin, dedi, sana soru -
Yorum: 

Tı:ıcı Cıhan He konusan adam se
ı:inlc berabc>r mi, değil mi? Bl'ni 
de. Tacı Cihc nı da aldatmak isti -
~arsanız vay halinize! 

itizar 
Yazımızın çoklıığund:ın dolayı 

(Kari\ Bela) tefrikamız bugfo ko
namamıştır. Özür ·, i!eriz. -

Ali Şavkatın boynuna atılarak 
Hintliyi yere serdikten sonra onu 
ölümle korkutmak ve kendisinden .. 
her şeyi öğrenmek fikri gene şim-
şek gibi Yakuba geldi. Ali Şavkat 
cnun aklından ne geçtiğini sanki 
sczr:ıiş gibi: 

- Nafile, dedi, heni dinlemekten 
başka ne yapsan bo§tur. Senin ace
le ile yap:ıcağın bir şey her şeyi alt 
üst eder. 

Srmra Yakubu iki elil(! Lut~r;,k 

s:;rsl.L ve ilave etti: 
-- Tacı Cihandan a;»rılmağı iste

mıyor musun?. 
Gözlerini Yakuba dikmiş, onun 

ka1bini okum[;k ister gibi bakıyor· 
du: 

--Ne yapsan, seni Tacı Cıhnnın 
yanına bırakmJyacaklardır. Ölümü 
gö?.~ almış olabilirsin. Fakat bun -
dan Tacıcihn.n He senin s;ıadetiniz 
ic;in bLr fonJ:ı cıkmaz. 

Sonra Ali Şavkat ağır. fakat çok 
tehditkar, korkunç bir tavu· ala -
rak: 

- Sen, dedi, ölürsün. buradan 
cesedini deniz<' atıverirler. Tacı Ci
haııa bu dünyada kavuşamazsın!. 

Yakup kendi cesaretile her teh" 
Jikeyi istihkar ederek ileri atıl -
makla bir şey elde edemiyeceğini 

anlamıştı. Ali Şavkatın tehditkar 
nazarları önünde ;;;ustu. Biraz son
ra Ali Şavkat vaziyt-iini değiştire -
rek tatlı bir sesle: 

- Oğlum, dedi, bana verdiğin 

söz böyle miydi? Scvdiğ:n kızı bu
lunc:ıya kadar bana itaat edeceğini 
söylemedin mi? Sen Tacı Cihanı 
buldun mu z"'ımediyorsun? Evet 
o şu bize bilişik olan yerdedir. Fa
kat s•min oraya ı;:icfobilmen imkan
s1zcır. Sen eğer akıllı bir adamsan 
benim işimi bozmazsın. Bundan 
sen karlı çıkacaksın'. 

Yakup artık bir ~ey söylemedi. 
T~ct Cihanın tekrar sorduğu du -

yuldıı: 

- Şimc.li biz 1Iindistana mı gidi
yonız'? Fakat bl'n ne kadar yalnı -
zım. Burayc. gelirken ben böyle 
değıldim, yanımda ... 

- Bunun için hiç üzülmeyiniz. 
Her istediğinizi burada bulmağa 
çalışacağız. Fakat pederin izle bu· 
raya g<'.!lirken hal bn~ka idi. Şimdi 
henüz üzerini:~de dobşan korkunç 
tehlike bulutla~·ı sıynlmamıştır. 

Sizi ~ok saklıımağa, hiç olmazsa 
buralardan denizin açıklarına doğ
ru yollanarak ljOk ıızaklaşt~ktan 
sonr<ı daha serb~st hll"ıkabiliriı. 

- Beni tabut ic::inP koymak da -
ha ziyade korkutmak için miydi?. 

- II.:ıy:ır, siz tabula konduğunuz 
zaman derin bir uykuda idiniz kı -
zım. Eğer uyanık ols&ydımz gir -
mczcliniz. Sizi kaçırmak kin. tabu
ta girnwkten bnska çare ;oklu. 

-- Of .. bu tabut bi7.im ölülerimi
zin konduğu tabutlardan değil.. 

- Ne ziyanı \·ar? Tehlikeden 
kurtulmak için hel' vasılaya baş 
vurulabilir kızım. Ancuk bu tabut 
iledir ki siz şüpheyi davet etmeden 
buraya :Kadar getirebildik. 

( De1•amı ı-ar) 
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Dünkü Pazar da 
Böyle geçti 

( 5 itıci sa.11/adan devam ) 
Genç kadın dolgun vücudile, ta

bii ihtişamına pek yara~an gevrek 
bir kahkaha b.:ıs lıkt::ın son!·a cevap 
veriyor: 

- Gölge etme başka ihsan iste
mem! .. 

Güneş, bütiin gün yakıp kavur -
duğu topraklardan tozlanmış gibi 

yıkanmak üzere denizin göğsüne 
iniyor. Saat 19 u bulmuş ... Vapur 

iskele:.ine>, tramvay plantonuna doğ
ru insan akım başlamış!. Sepetler, 

çantalar paketlerle •iiklü bir sel 
h::ıli'!d•~ tepelerden iniyor!.. 

Bi L talık yorgunluğun kcfa -
ı~ti oJnn paz<ı.rı biricik eğlence günü 
geç;ren İ"tanbul halkı tramvay ve 
vapı.:rlada i~kenccli bir yolculuk

tan sonra bir eğlence yorgunu, bir 
zevk ezgini halinde evlerine dönü
yorlar •.• 

Bu pa7.ar da gcçU ... 

Naki Bora 

Bu iktidarı nasıl elde ettiği.ni an• 
lamak isterseniz onun 

hayatını öğreniniz 

Azerbaycan dahilinde iki şehir

de, Baku ve Kirovabad'da tramvay 

vardır. Baku trnmvaylan, 1936 se

nesi dahilinde, 179,000 yolcu taşı

mışlardır. Kiıovabad ~ehrinin tram · 

vayları ise, yine ayni sene içinde, 

9,400,000 yolcu nakletmişlerdir. Bu 

iki şehirdeki şebekeye pek yakın· 

da yeni hatlar ilave edilecek ve bu 

suretle ihtiyaca daha iyi tekabül 

1::yleyecek bir hale getirilecektir. 

cEdirnekapı, Topkapı ve diğ 

mezarlıklarımızın etrafı duvar 
çevrilmediği için, buralara insaı 
hayvan girip tahribat yapıyor 
kirletiyorlar. Bu ını•zarlıkların e 
rafı mahfuz olmadığı ve bekçi 
korucusu bulunmadığından içeriy 
giren1erin mE>nedilmesi her hald 
mümkün olmuyor. Mezarlıklar 

daha ziyade hürmet etmek lazım 
dır, kanaati:ıdeyiz .. Etrafını du 
varla çevirmek mümki:_1 olmadığı 
na göre, bari içeri girenleri menet· 
mek de kabil değil midir?. 

N evyork (Hususi) - Amerika
da hükumet erkanı karşısında 

büyük bir kuvvet sahibi olarak 
meydana çıkan bir adam vardır : 
Con Levis .. 

Bütün kömür amelesinin başın
da bulunan ve onları istediği gibi 
idare eden Con Levis bütün ame~ 
leyi parmağı üzerinde ~ynatan ye. 
gane adamdır. 

Onun sözü amele üstünde bir e
mirdir: Bir arzusu en mukaddes 
Ye yapılması mecburi bir vazife 
halindedir. 

Con Levis kırmızı bakır saçlı, 
masmad gözlü, çok dinç olup 56 
yaşındadır. 

Kendisi tam bir parti başında ol
duğuna göre programı şudur: daha 
demokrat bir cumhuriyetci, sosya
list, fakat komünist değil, hulasa ~ 
tam bir amele lideri. 1 

Bu program ~rkası~da b~~~.n 1 
tam bir buçuk mılyon ınsan yuru-
mcktedir. 

5 sene evvel bir amele olan bu 
adamın bugünkü kuvveti karşısın
da hayran olmamak elden gelmez. 

· BOnun istinad ettiği nedir, biliyor 
musunuz? 

Yalnız hak. Yalnız yevmiyelerin 
artması. 

ONUN HAYATI 
Leds Cuvada doğdu. 12 yaşında 

ameleliğe başladı. 5 kardeşi ile bir
likte kömür amelesi oldu. 

Bundan sonra eşek sürücülüğü
ne geçti. Uzun seneler Cuvada e -
şek sürücülüğü yaptı. Sonra gümüş 
madenlerinde ve altın çukurların" 
da amelelik etti. 

1908 de bir muallime ile e\·lendi. 
Bundan dünyanın ne olduğunu öğ
rendi. Si)•aset fikirlerini inkişaf 

ettirdi ve 1919 da amele arkadaş
ları arasında geveze ve herşeye aklı 
eren bir adam olarak tanındı. 

Maden şirketi ile amele arasın -
dajl919 da bir ihtilaf çıkmıştı. Con 
Levis ilk amele murahhası olarak 
~irket direktörü ile görüştü. Ve 
ondan sonra bu şirket ameleleri ba
şında, daha sonra diğer amelelerin 
başında göründü. 

Milyonca amele bugün onun pe
şinden ayrılmaz. Çünkü çok temiz 
bir adam olarak tanınmaktadır. 

Onun meşhur olması 1922 dedir. 
Bu tarihte Amerikadaki kömür 

ameleleri ile patronların arası a • 
çıldı ve 5 ay süren mücadeleden 
sonra Levis kazandı. 

Günde 7 saat çalışması ve ame-
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Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak Ü7:cre altı yıl!ıktır. Yntı'ı ve 

l 
parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetişrrmekl r. 

Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tar.'lfınd ıı n 

ı temin edilir. 

Con Leois 

lenin 7 ,5 dolar yevmiye alması ka
rarlaştırıldı. 

Levis bundan sonra amele haya
tını ve istikbalini temin için bir 
teşkilat yaptı. 

Con Levis hususi hayatında çok 
sakin ve mahçup bir zattır. 

Fakat bir kere kürsüye çıkınca 
herkesi hayran eder. Onun sesini 
işiten amele kendinden geçer, adeta 
mestolur. 

Ona halk hatibi derler. 

EN BÜYÜK ARZUSU 
Con Levisin umumi malumatı 

pek çoktur. Filvaki bir mektepte 
okuyarak diploma almıştır am • 
ma .. dünya siyasetini, bilhassa A
In€rikan amelesinin ne istediğini 
bilir ve iktısadi esasların ihtiva et
tiği manayı anlar. Onlarn zamanı-
1ıı takdir eder. 

Con Levis amele CEmiyetinden 
ayda bin dolar alır. Bugün en bü • 
yük arzusu şudur: 

(Komite for indüstriyal organi
zasyon) un günden güne genişle
mesidir. 

Con Le\·ise göre Amerikada 30 
milyon amele vardır. Bunların hep· 
sini bir araya toplayarak bir ame- • 
le partisi yapmak lazımdır. İşte o 
gün Amerikada, tıpkı İngilterede 
olduğu gibi Amerika amele partisi 
de iş başına geçecektir. O zaman 
tabii, lider Con Levis, bütün Ame· 
rikayı idare edecektir. 

Amerikalılar Son Levisin arzu
sunun bir gün tahakkuk edeceğine 
kanidirler. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların 

orta mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan 

büyük olmamal9.rı şarttır. 

3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidaname-

)erine: 

A - Hüviyet cüzdanlarını 

B - Aşı Kağıtlarını 

C - Mekt~p diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdik· 

namelerini 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 

F - 6 X 9 eh' adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını raptetme

leri lazımdır. 

5 - Yazılma işi 31 • Ağustos - 1937 Salı gününe kadardır. 

istekliler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte 

bulunmalıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönde· 
rilir. Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır, "3619,, 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLAR 

Avrupanın en yüksek m.,rkah ÇATAL, KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hattA 
onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 
mamulatı en yüksek sofralara süs verecek ka
dar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ, BO. 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRJLMAZ, PARLAK .. 
LiGiNi kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yanındaki fahri· 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇAT AL KAŞlK ve 

BICAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bütün mektepliieri grup 

halinde tetkikat yapmağa davet ediycruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız, yabancı markada çataI, kaşık \·c bıçak vedrlerse 

reddediniz ve ısrarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

o 

......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıkları 

KUMBARA BIRE, 
1000 

ı .. 
ı or. Hayri Omer 
ı ö ı 
ı ğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
ı karşısında No. 313 Telefon: 

. , 

TARLADIR 

-·· - - ... A-- . 

ı 43585 ......................... 
ı .......................... ı 
f Göz Hek·mi ı 
ı Dr. Şükrü Ertan i 
ı Cağalo~lu Nuruosmaniye cad. ı 
ı Caialo~lu No. 30 (Eczanesi ı 
ı yanında) Te:efon. 2256ö ı 
:+t+$ff .............. H .. ı 

Dr. Hafız Ceınal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye 111Utehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle .. 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
larmı kabul der. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha-

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve e:v telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

r ı 

1 
~~~~~a~~ .~u~~:~~b: 
tarafta rayım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
• • • 



H 
Gazoz özD 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz 
bir gazoz ve en nefis bir şampan
ya hulasası gibi insana zevk ve 
payat veren bilhassa İngiltere ve 
ltalyada şerbet ve içki yerine 
kullanılan en sıhhi bir mayidir. 
Hasan gazozu midevi ve hazım
dır. )'emeklerden sonra 1 ve ya 
2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın 
s~cakta dondurma .Ye şerbet ye
rıne Hasan Gazoz Ozü alınız. Çok 
ucuzdur. Kavanoz içlerinde 25 
büyük 40, dört rnisli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. 
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Meyva özO 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsı"'.· 
lı_k, iştahsızhk g·ibi hallerde dol
gun ve g·azlı midelere yemekten 
sonra küçüklere 1, büyüklere 2 
t~tlı kaşığı midevi ve hazımdır. 
inkıbaz ve barsaklarda atalet 

halinde sabahaç karnına küçük
Jere 1-2 ve büyüklere 2-3 lTIÜ .. 

leyyin ve müshildir. Meyvaların 
özünden yapılmıştır. Şekersizdir. 
Şişesi 40, büyük 60, dört misli 
100 kuruştur .. 
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MiDE ve 13ARSAKLAl<I koldylıkla bopltır. İNKIBAZ( ~oı:~~~~ mütevellid baş ağrılarını d~feder. Son derec~ teksif edilmi1 bir tuz olup 
MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOL<\ Y ve DAHA 

KAT'i te•ör erl•r. Yemeklerden so"a alınımı. H.o\ZIMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI fiderir. MiDE ve BARSAKLAR! ALIŞTIRMAZ. A;?ıı· 
daki kokuyıı ve tatsızlıı;ı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 
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Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 1 

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

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikraıniyeler1e 
(20.000, ve l 0.000) liralık iki 

adet miikafat vardır •. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7·Ağustos-937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

lstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki Lıman idaresinin antreposunda bulunan satış amba· 

rındaki ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat 
' akllriy~. demir eşya, ınakinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi 

tıbbiye ve emsali ve yenilecek eşya 2(). 7.937 gününden itibaren her 

gün saat 14 den 18 ze kadar pazarlık ve artırma surctlerile ve peşin 

para ile satılacaktır. lsteklil•.rin bu elverişli .atışlardan istifade etmek 
üzere muayyen gün ve saatte Kuru çeşmedeki anılan satış komisyo• 

nuna gelmeleri ve isteyenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecek

leri ve satış Müdürlüğü dijter amb•rlarında mevcut olup satışı ilan 

edilecek olan eşyanın da bu ambarda satılacağı ilan olunur. (4107) 

yormaz! 

Hava Kurumu 
Satınalma Komisyonundan: 

Üçü altın ve doku111 gümüş on ıki murassa madalya yaptırılacaktı r. 

19.7.937 saat 15 de münaka.ası yapılacağından istek 'i olanların şart. 

namesini görmek üzere Pılaogo Direktörlüğü Muhasebesine Müra• j 
caatlan. "4283" 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırnıa ve 
r -~ı 

Profesör Kirkor KömUr
ciyan'ın sür'atle hayat 

adamı yetiştiren 
eserleri 

Azı 

Eksiltme Komisyonundan: 
Çoku Muhammen 

Fiat --
Mu•akkat 

Garanti 
Şekli ve tarihi Ameli ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 
Tıp Talebe yurdu : Beyaz Peynir 7000 8500 35 425,63 Kapalı zarf 21·7-937 Ticari malumat ve ban-

Sanatoryom : Kaşar Peynir 
Çarşamba saat 15 kacılık 

3500 4500 

lsti14iye Has. : Zeytin yağ-ı -800 1000 
Zeytin 200 300 
Sabun 2000 3000 

Çeki 

Tıp Talebe : Kesilmemiş odun. 
Çocuk Has. 1100 1350 
Ebe Yurdu : Kesilmiş odun 180 230 
Sanatoryom : Mangal kömürü 15500 19200 

60 

60 
30 
36 

260 
280 

4,5 

449.25 

• 

449,25 

Kapalı zarf 
21· 7.937 

Çarşamba saat 16 

Kapalı zarf 21-7.937 
Çarşamba saat 16 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmayan yukarıda isimleri yazılı müesseselerin bir kısım 

ihtiyaçları yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme Caj!'aloğ-lunda Sıhhat vo içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 

21.7.937 günü yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat, Muvakkat ıaranti, şartname bedeli ve ihale saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

İktısad ilmi 

İhtisas muhasebeleri (Şirket 
sanayi, ziraat banka) 175 
Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (Yeni 
rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve sigor-

ta hesabları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 

lstanbul 

Dans protesörU 

. 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1- Malatyada tesis edilecek Tütün 

Atölyesi binası ve müştemilatı ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

fi- Keşif bedeli 360231,67 lira, 
muvakkat teminat 18160 liradır. 

111- Eksiltme 3-Vlll-937 tarihine 
rasthyan Sah günü saat 15 de Kaba· 
taşta inhisarlar Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18,02 lira mukabilinde her 
gün inhisarlar İn~aat Şubesinden ve 
Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V- Müteahhitlerin Nafıa Veka· 
!etinin 937 senesi müteahhitlik 
vesikasını ve ıaakal 200000 lira· 
lık bir binayı taahhüt etmiş bu
lunduklarına ve bizzat Mimar ve· 
ya Mühendis veya yukarıdaki şe
raiti haiz bir Mimar veya Mühen
disle şerik olduklarına dair noter
ce musaddak vesaiki eksiltme 
gününden en az 3 gün evveline 
kadar inhisarlar inşaat Şubesine 
ibraz etmeleri ve eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair vesika alma
ları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubu, kanuni ve- tfl! 

saik, şartname,keşifname vesair lüzumlu ev .. 
rak ile eksiltmeye iştirak vesikasi ve nıu· 
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz rnukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (4158) -

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 11 550 000 adet rakı mantarı ile 1 000 OCO . ar p mantarıoır> · 

pazarlığı 26-VU·937 Pazartesi günü saat 15 e tehir edilmiştir. 
2 - Pazarlık, Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 

Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler para.,z olarak horgün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için layin edilen ırün ve saatle 0/0 7,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona grlmeleri ilan olunur. 

3 - L•tekliler cari eeneyo aid Ticaret odaaı veaikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belııeler ve Lu işe 
yeter muvakkat ııaranti makbuz veya Banka Melttuplariyle birlikte teklif mektuplarını ihale saa ın len 

bir saat evvel Komisyona vermeleri. ~4226,, • 

Par ı.ln :rük•ek valı aka dtmlala.dea. 
"'IO-t ı,, dlploıua numaralı Kemal Saml ı----S-bi-bi--U------_,-_-d--B---
ı.. .ı y , , ni daııa flrUrlerlnl her ılln a ve mum! neıri yalı iune e e:ı. aşmuiıarrir 
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