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:1-lngiliz nazırlaı'"ı harp 
tehlikesi dolayısile L·ondradan ayrılamıyacakla .. 
2 - aponlar1n Çinin şimalin i ellerine aldıktan sonra Rus a a 

atllacaklar1, bir Rus-Japon harbinin muhakkak olduğu bildiriliyor 
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Madrid sık_~şıyor Japonyanın şimdi de asıl hedefi 
Londra şehrin artık .. 
da ya11amıyacağına kani Çın değil Sovyet Rusya ile harptir 

G l rc;t k ısob· k. ·z·k ilk hedef Şimali Çindeki tabiye noktalarını elde enera r ran o ın ışı ı or- · · · · hd. k 
d 3 h J t h ·k d. etmek sonra Rusyanın gerısını te ıt etme usuun cep euen a rı e ıyo~ -~ 

1 
Ingiliz nazırlara ı

MaJrid şehrirıira umumi manzarası ' 
Londra, 24 (Hususi) - İspanya him kuvvetleri Madrit cephesine 

Tatil yak! · 
Paris 23 (Hususi) lngiliz 

Başvekili Çemberlayn, kabine 
azasının tatil es~asmda da İn--giltereden ayrılmamalarını rica 

1 

etmiştir. Bu hadise siyasi ufuk~ 

ların son derece bulanmış oldu
ğuna kafi bir delil telakki edil. 
ın.:ktedir. -İngilterenin ana yolu 

tehdit ediliyor 
hadiseleri son derece nazik bir va- yığılmış bulunmaktadır. Son dere- LONDRA, 23 (HUSUSİ) - AL-

Sovget Rusga askeri tıe mtIIJc l r foal bir rc~.,,.ı geçidi ziyt!te girmiş bulunmaktadır. Çün- ce modern harp vasıtalarile teçhiz MANLARIN İSPANYOL FASIN -
kü artık İspanyada alakadar mil- edilmiş buluııan bu kuvvetlerin DAKİ MÜHİM BAZI LİMANLAR- Londra, 23 (Hususi) - Şimali da istediği tahkimatı yapmaktan iba 
letıerin son kozlarını oynadıkları bu defa Madridi mutlaka düşürmek DA DA DENİZ ÜSLERİ VÜCUDE Çindeki hadiseler etrafında bura - rettir. Japonyanın Nankin Hükfı-
sarahatcn anlaşılmaktadır. için son gayretlerini sadedecekle- GETİRDİKLERİ ANLAŞILMIŞ - ya gelen son malumat, Japonların metinden talebi, bu hazırlıklara ka-

Genera1 Franko yüz elli bin kişi- rine şüphe edilmemektedir. Mad - TIR BİLHASSA MELiLA iLE TA- daha şimdiden davayı kazanmış ol- rışmamasından ibarettir. Müdaha -

Çinin tn ileri gelen 
Sunı 

Gentrai; 

yaya karşı açacağına şüphe olmıyan 
bir muharebede Rusyanın gerisinj 
şimdiden tehdit etmekte olduğuna 
şüphe etmemektedir. 

Y baliğ olan ordusunu üç c~pheye rit boşaltılmıştır. Şehirde yalnız RİFE lYiDr~N İYİYE TAHKİM E· duklarını ~östermektedir. 
1 

lesi takdirinde bu işi muharebe ile 
h1şit etmektedir. Ordunun en mü- (Devamı 2 ·nci salıifede) DİLMİŞTİR. BU VAZİY l!:T DAtfP- Nankin Hükumeti, Japonlara başanıcağma da ~üphe edHnıenıek- ŞIMDILiK 20 EIN KfŞI 

llttu;ıını ı nttfffllllltllUtJHIH••HHllllUHHtttilflHHllllftnUut.eıtHllllllllHlllffllUllllHllllttl•lnffttfHHHlllltltlı lllUllllttltUllt•UllHJlll. LI'NDE SL'PTE BOG-AZI DAHA k d k d t a· 
J.'• • arşı son erece yumuşa avran- e ır. _ . ,. . . Kahireden verilen haberlere gö-

Hata Y da MU•• s l.ı•ı• m an DOGRUSU İNGİLTER'f:NİN AK- mak mecburiyetinde bulunmakta· Burı:ı mehafılı ~ı~ali Çmde~ı Ja- re, Mısır şimdilik 20,0uO kişilik bir 
, DENİZDEKİ ANA YOLU CİDDİ dır. Tokyo Hükumetinin ilk hedefi pon hazırlığının _d~grudan ~~gruya 1 ordu vücude getirecek ve iki mil. 

\BİR TEHLİKE ALTINA GİRMİŞ Şimali Çindeki bütün tabiye nokta· Sovyet Rusy~y~ ıstıhdaf ettığıne ve yon yedi yü z bin lir alık senevi bir partisi a.ca ba 'BULUNMAKTADIR. larmı ele geçirmekten ve buralar- Japonyanın ıstıkbalde Sovyet Rus- bütçe kabul e<hcektir. 

ne maksat güdü y 
0 

r? ~Möd~8~~~~~ii·çe·sf~·rs·~ ....... ~;~~·h ...... bi·~· .. ··g~~ç··~ .. ~iş~·~i';·~·;·~ .. ;· ..... ~~ ....... ~.~ .. ~·~ 

l::t · b ıı .'. t b z 1937yıhnın annesmı vurdu; kendisi de yaralandı 
elleri hançerli, e erı a anca ı şık kadını Mehmedin _17 gaşındaki nişanlısı Ha/ideyi 

çele/er tekrar vurmasına sebeb onunla evlenememesidir 
türklere saldırmağa başladılar SabıkMadamSimpsonun 

Antakya, 23 (Hususi) - Sancağın 

l.ınıumi havasını bozmak istiyen 
tahrikçiler, bu defa başka cephe -
den harekete geçmiş bulunmakta- 1 

-la bir İngiliz rakibi var f ====s======-
ıer önlerine gelen Türklere saldır ""uraklık 

(Yazm 2 fncl ıag/amtula) 
---===--..._.._,,_·-=====:.=:============::=::=-============= 

maktadırlar. Geçenlerde Alevi Tü • fi ı 

dırbr. 

Elleri hançerli, belleri t:?.bancalı ı 
Çeteler t<>şkil edilmiştir. Bu çete -

lerden Marufun oğlu Abdullah 
böyle bir çetenin taarruzuna uğra
ımş ve hayatını güç kurtarmıştır. 

İskenderunda bulunan Vatani -
(Devamı 2 inci sahifede) 

"-====::-:-=-==============•============================= 

ı r ordusu hazari 
kuvvetlerini arttırdı 

En modern vesaitle çtehiz edilmek te 
bulunan Mıs~r or ... "· ~ -;;u , A kdeniz muva

. 
Muır Kralı tıı hetnsirt lef'f 

zenesinde mühim 
bir unsur olmıya 

namzettir 
Londra, 23 (Hususi) - Mısır or

dusunun gün geçtikçe kuvvetlen -
mesi Akdeniz muvazene~inde mü
him bir unsur haline girmektedir. 
Mısırlılar kendi ordularını kuv • 
vetlendirmek hususunda İngilte • 
reden büyük müzaherJ;?t görmekte
dirler. 

İtalyanın Habeşistanı ele geçir -
dikten, Libya ile Trablusgarpte bir 
çok hava ve deniz üsleri vücude ge
tirmiş olmasından sonra, Mısır or
dusunun en modern vesait ile teç
hiz edilmesi, hazari: cüzütamların 
arttırılması İngiliz mehafilip.de h~
yati bir ehemmiyette telakki edil
mektedir. 
İskenderiyedeki İngiliz deniz üs

sünde de büyük faaliyet vardır. 

Kıbrıstaki tayyare kuvvetleri art
tırılmıştır. 

Madam Simpson 
Dünyanın en şık kadını evvelce 

Pariste aranırdı . . Şimdi dünyanın 
her tarafında öyle şık kadınlar or
taya çıktı ki.. Mesela moda ile pek 
sıkı -alakaları görülmiyen milletler 
arasında bile moda kraliçeleri val'. 
1937 yılının en şık kadını kimdir bi .. 
liyor musunuz? .. 

- Vindsor Dükünün zevcesi s~· 
rn -,. ... mı 2 ınci sahifede) 

lstanbul civar1nda mey· 
valar susuz kallyor 
Havaların kurak devam etmesi 

yüzünden Kartal, Maltepe ve Pen
dik taraflarında bütün kuyuların su
ları azalmış, hatta bazılarında hiç 
su kalmamlştır. Bu yüzden lstan
bulun en iyi yaş sebzelerini yetiş
tiren baçcler bozulmıya başlamış -
tır . .... ············· ...................................... . 

8 saatlik 
mesai 

iş kanunu, işcilerin günde 8 saat
ten fazla çalışmalarını yasak edi
yor. Kanun maddelerinin bazl kı

sımlırı tatbik edilmeye ve bu meyan
(Devamı ikinci sayfada) 

'/.tan6•llıı ameleden 6aıılt11t ' ' 

dulgar Kralı oe Harbiga Nrızırı 

Komünistler Bulgar ka
binesini devirmek istedi 
Sof yadan başka Tat~rwP.azarcık 
köylerinde de "/JirÇok kom·ünist 

tevkif edildi 
Sofya, 23 (Hususi) - Komünist

ler son zamanlarda Bulgaristanda 
geniş bir faaliyete geçmişlerdir. Bir 
kaç gün evvel Sofya civarında yap
tıkları gizli bir toplantıda Komü
nist Partisi şeflerinin tevkifinden 
sonra, şimdi de Tatar Pazarcıkta 

büyük bir komünist şebekesi mey
pana çıkarılmış ve bir çok köylü -
ler tevkif edilmiştir. 1 

Sofyada tevkif edilen komıinist 

şeflerinin sorgular! dc·vam et mck

tedir. Bunlar· Hükumete karşı bir 
komplo hazırlamıya koyuldukları 
tahakkuk etmiştir. 

* Belediye on beş Ağustostan 
itibaren ölülerin defnile uğraşacak
tır. * Bandırma hattına daha büyük 
vapurlar işletilmesi mukarrerdir. 



Gitnün oliıleri . . ,• . . ....... 

Beyaz sakalları da insan kanile 
boyamak moda mı oldu? 

Ta ne zamanlardanberi bıçak ke
miğe dayandığı vakit, dehşetin da
niskasını anlatabilmek için: 

- Yediden yetmi~e kadar eli si
lah tutanlar! 

Diye bir tabir kullanırız. Bu, in
san oğlunun boğazlaşmak ve öldür
mek kabiliyetinin son yaş kertele
rini gösteriyordu. 

Yediden yetmişe kadar yani ye
di yaşından evvel ve yetmişinden 
sonra el, bir silahı titremeden tu
tamıyacak kadar gevrek bilinirdi.. 

Ne ge~er, bayım! Son zamanlarda 
e~ki zamanın bir mübalfiğası ola
rak tekerlenen bu kaide de fiyasko 
oldu! 

Geçenlerde gazetdc·r, istanbulda 
tamam 74 yaşında delikanlılığı ter- ı 

sine dönüp, anlaşılan kanı dC'li ol
muş bir aşıkın metresini - dıkkat ! 
dikkat! metresini! - vurduğunu he
yecanlı tafsilatile yazıyorlardı. 

Sakalı olan sakalını sıvazlasın• .. 
Evvelki gün de Adem baba is -

minde 85 lik bir ihtiyar, Sirk<'Cıde 
alacaklısı olan bir genç otel sahi -
binin önüne çıkıp, cebinden pişto
vu sıyırdığı gibi genç adamı yerle
re seriyor!.. Halta imdada gelen po
lisimizi dahi haklamak üzere sila-

hını ona da çeviriyorsa ·da güç hal 
ile, ayağından vurularak, tutulu -
yor! .. 

Hey gidi sulh yılları hey! .. Yüz
lerce harplerden yakayı kurtarıp 

ta sağ kalmış olanlar bile pelte el
lerile silaha sarılıp adam vuruyor
lar! .. Demek zamane ihtiyarları, ar-

tık, binlik şişe boyunda insanlara 
kurşun tükürüyorlar! .. 

Vakıa, kim bilir, ne gırtlağa da
yanmış facialar bu Adem babaları 
beyaz sakallarına un serdikten son-

ra kana boyamıya sevketmiştir. 

Fakat n~ olursa olsun, bu, yir -

minci asır insanlarının bütün dün

yad::ıki bunca sulh propagandaları 
namına clehhaşlır. 

Eğer eli silah tutanların yedi ya
şından yetmişine kadar değil, aı tık 

bir yaşından 90 a kadar hesap edil

mek liızımgelcceğini gösteriyorsa! .. 
!)('m<'.k, hakikaten bir harp olur-

sa, dünya yüzünde düz karanlı ka
dınlarla şiş karınlı mezarlardan 
baska kimse kalmıyacak! .. 

Çimento fiatları 
Bir Çimento tUccarana 

göre inkltaf yolu 
20 Temmuzdanberi çimento fiat

larında temin edilen ucuzluk bu 
ten<'zzülü önceden duyarak bekli -
yen inşaat sahipleri arasında dün
den itibaren çimento almıya başlat~ 
mıştır. 

Şehrimiz çimento tüccarları el
lerinde büyük stok bulundurma -
dıklarından iiatların inmesi üzerine 
mühim zarar görmemişlerdir. 

Çimento tüccarlarından Baki Tez
can çimento fabrikalarının tüccara 
muayyen bir prim tahsis etmesi la
zım geldiğini, tüccarın peşin pa -
rayla aldığı ve m~mleketin muh -
telif yerlerindeki müşterilerine gön-

derdiği çimento parasını uzun zaman 
da tahsil ettiğini ileri sürerek İk
tısat Vekaletinin bu tica.reti primle 
himaye etmediği takdirde hiç ol -
mazsa fabrika ve şirketlerin 15-20 
tondan aşağı perakende mal satma
masının karara alınması suretile 
himayesi l51.1mgeldiği fikrinde ol
duğunu söylemiştir. 

Tahta deniz vasıtalarıı 
İktısat Vekaleti limanımızda çn

lışmakta olan \'C yük taşıyan tahta 
deniz vasıtalarının demire çevril -
mesine karar vermiştir. 

Mavnalar, yük taşıyan Jrnyıklar, 
tahta aksamı bulunan motörler bu 

IUlllUHUIUltlUUllllttllllUlllUlllUllUUlltHINlllllUHlUIUUUUUttltlUllllUUllllUHlllUllHlllllU UUHIUUIUHUUUfllttUlllHllllllUIHtH mıştır • 

Bir zehir fabrikası daha Vapurda eroi~ çekerk en 

cümledendir. Bu işi tetkik etmek 
üzere bir komisyon kurulmuş ve 
dünden itibaren çalışmıya başla -

Dün, küçük bir yangına karşı 
h iz metçi le r in 

telô.şı f abrika~qı ortaya çıkardı 
Dün, uzun zamandanberi gızli ' 

gizli çalışan yeni bir beyaz zehir ka
rargfıhı daha bulunmuştur. Fakat bu 
defa bu fabrikanın meydana çık
masında imaJatancde vukubulan bir 
iştial iizerine hizmetçı kızın heve -
cana kapılması sebep olmuştur. 

Çünkli ıştial olunca binanın lİ:st 

katında çalışan hizm<'tçı Fatma kız 
aşar;rı kntta ani olmak vukubula11 
bu patlamadan ve Alberin yanı -
yorum' diye bağırmasındnn koı k
mu \ c aşağı kattan da alevlC'rin 
çıktıgını görünce bı..isbutlin hc\·c -
cana kapı1mış, ve hemen pcncere
)e koşarak Can kurtaran yok mu? 
Yar.ıyoruz.> dı) e bağırrnıya başla
mı tır. Etraftan bu feryadı ışill•n -
ler Şişlide Efe sokağındn 8 numa -
ralı binanın ve içindekilerin ynn -
makta olduğunu z.1bıtaya haber 
~:ermi lerdir. 

Bunun üzerine Şişli mevki po -
}isleri hemen hadise yerine gel -

beklemişler, kapı açılmayınca zor
la içeriye girmişler ve bir tarafta 
elleri yanmış olarak yerde kıvra -
nan bir genç adam, diğer taraftan 
da bütün tefcrruatile mükemmel 
bir eroin imaliıthanesi görmü-?lcr -
dır. 

Evvela yaralının imdadına ko -
şulınuştur. 

Alber ve Orhan adlarını taşıyan 
bu genç arkadaşı Adolf1a beraber 
cro.n imal ederlerken cam balonun 
altına verdikleri hararetin fazla -

Jığından balon patlamış ve istial 
vukua gelmistir. Bunun üzerine 

balonun içindeki madde Alber ve-
ya Orhanın eline dökülmüş ve Or
hanın elleri yanmış, Adolfa bir şey 

olmamıştır. Zabıta evi aramış, bir 
de Katina ve Andan isminde bir ka

n koca bulmuşlardır ki, Katinanın 
da yangından ayağının yandığı an

laşılmıştır. Zabıta hepsini sorguya 
çekmiştir. mişler, kapıyı vurmuşlar, epeyce 

~~~,,c-....c-.,~.c-,~~~~~~.<::::,-<:">.<:;:::.-<:::::>.<:::,.~ 

Ha tayda 
(Birinci sahifeden devam) 

lerin ileri gelenleri esrarengiz bazı 
toplantılar yapmaktadırlar. Bu top

lantılarda giıya müfritlerlc mute -

dilleri birleştirerek, Cenevre an -
laşmalarırin mani olmak için alınn
cak tedbirler görü ulmekte imiş. 

Başlarında muhafız Berazi ile Ha
san Cebbarenin bulunduğu bu züm

r<', Surıye hüklımetini de alına -
' cak tedbirlere kan tırmak i te -

mekledir. 

8 saat mesai 
(Birinci sahifeden devam) 

da birçok müesseselerde işcilerin 8 
saatten fazla çalıştırılmamasının te· 
minine başlanmıştı. Bu maddenin 
hemen tatbikine imkan bulamıyan 

diğer müesseseler de artık işcilcrini 

8 saatten f aıla çalıştırmıyacakları 

için bütün hususi müesseselerin işçiler 
ve saati mesaileri kontrol edilmek· 
ledir. 

937 senesi 
odakraliçesi 

yakayı ele verdi 
Dün saat 15.5 raddelerinde Köp

rünün Boğaziçi isk.efcsiııde garip 
bir vak'a olmuş, ve Bayram adında 
bir eroin satıcısı cürmümeşhut ha
linde yakalanmıştır. 

Boğazdan gelen vapurda güm • 
rük Kaçakçılık İstihbarat Burosu 
memurları bir gencin dalgın na -
zarlarla durmadan sigara içtiğini 

görmüşler, ve vapur Köprüye yak
laşıııda bu genç vapur yanaşmadan 
Köprüye atlamış ve arkasından at
layan memurla birlikte bir komi -
ser üırafından vapurdan atladığı 

için tutulmuştur. 

Bayramın üzeri aranınca ceketi
nin kibrit cebinde gizlımmiş 2,5 
gram eroin bulmuşlardl!". 

Bunu Tahtaknlede Arnp Refetten 
aldığı anlaşılmıştır. 

Bayramın ayni suçtan Beşinci 

Cezada bir mahkemesi olduğu ve 
bu işten mükerıer sabıkası bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Boğazda bir ftrtına 

ve bir k aza 
Küçükpazarda oturan sandalcı 

Mehmet arkadaşı Kazımla beraber 
snndalla Paşabahçeden Halice dö

nerlerken Kandilli önlcıindc fırtı

naya tutulmuşlar, sandal devrilmiş 

ikisi de denize düşmüşlerse de et -
raftan yetişılerek kurtarılmışlardır. 

Ben z in fiatlar ı 
Benzin fiatlarını tetkik eden ko -

misyon mesaisine devam etmekle -
dir. 
Şehrimiz Tıcarct Odasında bu sa

bah da saat 10 da toplanan komis -
yon şirketleıden gelen cetvellçri 
tetkık etmekle meşguldür. Bir kı
sım şirketler hala listelerini gön
dermektedirler. 

Tetkikatın bugün akşa!l"n kadar 
ikmal edilmesi ve raporun İktısat 
Vekiline verilmesi kuvvetle muh
temeldir. 

ESNAFIN DERDi 
-----------------~----~------------------~ 

Müşteriye emniyet telkin. 
esnafm vazif esidir1 etmek 

Esnafın çahşma saati fazla .. 
Esnaf okuyucularımız arasında 

açtığımız anket, ümidimizin fev -
kinde bir rağbet buldu. Derdi, şi -
kayeti, isteği olan okuyucular, bize 
mektupla bütün bu arzularını yaz
maktadırlar. Anketimizin çok fay
dalı neticeler vereceğini zannedi
yoruz. Anketimiz etrafındaki bu a
laka, ele almış olduğumuz mevzu
ların ne kadar mühim olduğunu 

gösterir. 
Bugün de, Mısırçarşısı Ketenci

ler kapısında 4 - 6 numaralı dük
kanda Mehmet Ferit Şerbetçi ve 
Oğullarının cevaplarını neşrediyo

ruz. Bu okuyucumuz diyor ki: 
1 - Bütün medeni şehirlerde ol

duğu gidi, şehrimizde de öğle tatili 
yapmak, sıhhat noktainazarından 

lüzumludur. Umum resmi müesse
se ve daireler saat 12 de kapandı
ğınından, mezkfır zevatın müba -
yaa yapabilmelerini temin maksa
diie umum esnafı S<.la.t 13 ten 14,30 a 
kadar kapnmak muvafık olur. 

2 - Açılış ve kapanış saatleri uy
gun değildir. Saat yedide açılan bir 
mağaza 21 de kapandığındurı ara
raki 14 saat mesai çek fazladır. Sıh
hat ve istirahat bakımından bunun 
tenzili icap eder. Bu sebepten ma
ğazalar snat 8 de açılıp 13 te kapan
malı ve 14,30 dn nçılıp 19 dn kapan
malıdır Yiyecek cşyn sotmıy:m ma-

ğazalar da saat 18 de kapanmalı -
dır. Bu suretle esnaf 9 1/2 saat ve 
diğerleri 8 1/2 saat çalışmış olurlar 
ki bu, her bakımdan çok hayırlı 
bir hadise olur. 
ğından, mezkur zevatın müba -
satabilirler. Tuhafiyeci elbette bak
kaliyeye ait eşya satamaz. Bu hu
susta esnafı daha çok düşündüren 
me!Yt?le toptancı tüccarların ve fab
rikatörlerin perakende satış yap
malarıdır. Asıl buna mani olmak 
Jazımgelir. 

4 - Müşterılere emniyet telkin 
etmek esnafın başlıca vazifesidir. • 
Bu da ancnk pazarlığı kaldırmak 

ve asgari karla satış yapmakla ka
bildir. 

5 - Masrnfı azaltı rnk, ..,ürümü 
fazlalaştınnak IaLımdır. 

1) - Ayni mal istihsal eden mü
esseselerin aralarında uyuşmasına 
mani oJmnk, nakliye \'C hamaliye 
ücretlerini tenzıl etmek, rekabeti 
arttırmak, spcküH'ısyonu yasak et
mekle kabildir. 

7 - İşımizc ait hiç bir dileğimiz 
yoktur. 

Bazı kimselerin söylediği gibi 
öğle tatili ve diğer kapanma saat
leri umumi olduğundan kimsenin 

zararını mucip olmaz, bılakis sıh
hat \'e hayatlarını kazanırlar .. 

Bu sabahki cinayet 
Bu sabah bir genç nişan lısı nı , annesini vurdu 

Kend; de yara landı 
Bu sabaha Ayvansarayda değir. 

men civarında kanii bir cinayet 
itlenmi~, Mehmet isminde bir deli
kanlı nişanlısı Halideyi, annesini 
ve Hüs::ımeltin isminde bir genci 
tabanca ile ağır surette yarala. 
mıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 
E1üı te üç şehitler civarında 

otıırnn Halide i!minde 17 yaşla

rında bir kız 3 senedcnberi nişanlı 
bulunduğu Melımetle aynı evde 
oturmaktadırlar. Bundan az. müd
det evvel, Bulgar tabası ve nipn· 
lısı küçük olduğundan M~hmct, 

Halide ile cvleneıniycceğini anlamış 
Halidenin annesi ve kmn şid

detli muhalefetine kızan Mehmet 
nişaniısının c•inden de çıkarılmış· 
tır. 

Bu vaziyetten f evkaladc mutCCS• 
sir olan Mehmet d ün ge<::e nişanlı· 
sının evine müracaat etmiş, kabul 
edilmesini istemi, fakat kızın a nne· 
~i reddcdinct· sabaha kadar kapı· 
sının Ö:lünde beklemiştir. 

j Mehmet bu sabah, Rejideki işle· 

riııe gitmekte oları Halidenin ve an· 
nesininyolunu beklemiş, ve kızcağız 
hiç bir şeyden haberi olmadan ora-

dan geçerken tabancasını çekerek 
Heldeyi ve annesini arkasından 

\'urınııştur. 

Tabanca seslerini du;•an ve o 
tarafa koşan Hüsnıncttin isminde 

bir genci:ı vakaya müdahllesini 

gören ve gözünü kan bürümüş 

olan Mehmet Hüsamettine de ateş 

etmekten çekinmemiş, bu genci de 
kan içinde yere sermiştir. 

Bu suretle üst üsle işlediğ", ciııa-

rcllcrdcn ne yaptığını şaşıran 
Mehmet, büyük bir boyecan ve telaş 

içinde iken tabanc:ısı ateş almış, ı 
çıkan kurşunlardan hiti sol tara• 

fındaıı vücuduna saplanmış ve ken
diside kanlar içinde yere yuvar
lanmıştı r. 

Bu sı rada hadise mahalline za· 
hıtada yetişmiş ve yarahl.ır hasta. 
haneye kaldırılınışlır. 
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Asilerin taarruzu şiddetle 
devam ediyor 

Londra, 23 (A.A.) - Romadnn 
gelen bir habere göre ispnnyol asi
lt'rinin elinde bulunan Canarias 

kruvazörü, Bagur limanı açıkların
da tabiiyeti meçhul bir gemiyi bom
bardıman ederek batırmıştır. 

Palmaos sahil bataryalarının Ca
nnrias kruvazörü üzerine ateş aç
mış oldukları bildirilmektedir. 

Rahat, 23 (A.A.) - Brunete mm-

takasıncln her taraftan nasyon::ılist
lerin taarruzuna uğrayan hükumet
çiler, gitgide müşküllc~en bir vazi
yette bulunmaktadırlar. 

Aragon cephesinde Albarracin 
mıntakasında harekat _şür'atle inki
şaf etmektedir. Noguera ve Trann-

castılla'nın işgalinden sonra nnsyo
nalistlerin ileri hareketleri dur -
mayıp devam etmiştir. 

Bu tahrikatın önüne geçmek mak
sadıle muhafız Berazi'nin vazife -

sinden uzaklaştırılaca ~ ı hakkında 
bir ı ivayet dolaşmaktadır. 

(Birine· salıifeden devam) 
bık Madam Simpson .. 

tmııu111111ınuınııu11111u111uı11111111111uuuuııııtmununııııuıııi111tn1111••nnnııtnt tunun 1111111111111111111111uı ı ıııııuıit1111111111ınıınuı111ınuı1 nuuııuı111uuuınuı11111111111nıımıı11111111unıuu11..., . 
M ushiman partisinin müstemle

ke mt'murlarile de el ele vermiş ol

duklnı ma şüphe yoktur. Tahrikçi

ler daha ziyade kuvveti bu memur

laı d n alıyorlar. Bu yüzden Sancak 
dahilinde son derece fena bir hava 

}ıasıl olmuştur. Hataylılar yine en
aişeli günlerin arifesinde bulun -

i:Iuklarmı düşünmekte, vakar ve 
'l;iikt1netlerini muhafaza etmekle 

; ~eraber, yarın ne olacağını kestire
~emektedirler. ----

e di 
Kocaeli Valisi HWnlt Oskay, iz1n
şehrirnize gclmiştir. HAmit Os

ay VUAycte alt bazı işleri takip ve 
ta9 ettikten sonra pazara tekrar 

te dönecektir. 

Haber aldığımı Kocac'i 

~illiyclindeki 1;;.ııı • • ı.ıldr bilha. _ 

pataklıkların kurutulmalarm:ı haı-.
( redilmiştir. 

Sabık Madam Simpson evlendiği 
zaman desenlerine varıncıya kadar 
kendisinin istediği şekilde hazırlat
tığı, diktirdiği 100 kat elbise ile 40 
şapkaya sahipti ki, bunlar onun 
dünyanın en şık ve en ziyade zevki 
yüksek kadını olduğunu ispat et
mi~tfr. O zamandanberi o bu sene
nin moda kraliçesidir. 

Bütün Paris kadınlarısabık l\la -
dam Simpsonun elbiselerini taklit 
etmekten başka çare bulamamışlar
dır. 

Bu bir çok Paris kauınlarının iz
zeti nefsine uygun gelmemiş ol • 
makla beraber başka çare bulama
mışlardır. 

Sabık Madam Sımpsonun elbise
lerini taklit etmiyen kadın yalnız 

İngiliz Prenseslerinden Marya Kent

tir. Bu prenses zarafette sabık Ma-
1m Simpsonun rakibidir. 

1 ensesin son yaptırmış 

~ .tLıık elbiselerin kıymeti 
milyonu geçiyormuş. 

olduğu 

yarım 
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Cumhurl ;et 

Kahn bir cahilli : 
Müslüman partisi 

Hatayda işleri karıştırmak mak
sadilc din oyunlarından istifade et
mek için Kumandan Düryö'lerin 
yanında çalışan Suriyelilere ihtar 
ederiz ki, mılletleri esaret altında 
yaşatmak istiyen bir kısım A vru -
palıların kullandığı bu ipucuna ya
pışmaktnn hazcr etsinler. Çünkü 
kendileri henüz istiklal nimetine 
mazhar olmaktan uzak bulunuyor
lar. Müstakil olmak için her şey -
den evvel tam idrakli ve tamam 
haysiyetli olmıyn 1htivaç vardır. 

Tan -Tabii bir dostluk köprüsU 
Suriyede aklın sesi 

başladı. Saadabad mı 
nin barışçı rolü h 

vüt..-1miye 
· Türl i-

ıa 

gazetelerinde çıkan yazılar, komşu 
Suriycdc ıfrat ve kin sesinin dağıl
mıya yüz tuttuğuna bir aHimettir. 
Buna kendi hesabımıza ve Yakın 
Şark sulhu hesabına olduğu Jtadar 
Suriyehesabma da seviniriz. 

Kurun 

ükür mek yasağı 
Belediye ilan etti: cSokaklara 

tlıkürmek ve sümkürmek yasak -
tır.> Bu yasağa rağmen bir çok 
kimseler ceza gördüler. Altı yüz bin 
nüfuslu İstnnbul şehrinin umumi 
meydanlarına ve caddelerine kim
bılır ne kad..ır çok tüküren insan 
vardır. Bu bir a1\li'ık meselesi ol -
duğu için bu yold · " ·hyan mücn-
dele öyle bir ka - 1 ;~ kcıc: 

hafta içinde bitcm. c.de 
de ancak ailelerde ve mekteplerde 
senelerce devam etmek suretile mu
va!fakiyet temin olunabilir. 

e a? 
Son Posta 

Tavult mu umurtadan, 
yu urta mı tavuktan? 

lstanbulun temizliğ'i için belediye 

bazı yeni tedl:frler aldı. Fakat di· 
yorlar ki, eğer fstanbulun temiz

lenmesi matlupsa, evvela şehri ha

kikaten temizleyip, ondan sonra 

halkı bu temizliğe riayete icbar 
etmek lazımdır. Pis bir mu bit için· 
de insanlara temizliğe ah~tırmak 
güç bir işdir. 

Lakin bu, yalnız bir t araflı gö-

rülmüştür. Halkı temizliğe davet eden 
emirler boş değildir, fakat yuka. 

rıdaki görü~ te boş değildir. Yani 
tavuk mu yumurtadan çıkar, yu
murta mı tavuktan hikayesi!.. 

A ksam 
Başmakalesi yoktur. 

Uzak Şarkta 
Japonya ve 
Amerika 

k' vaıi • Avrupanın şıı günlerde ı A . 
• ..:ı : .. cıcr r:> 

yet i, 1frak Şarktaki ha~ c:ı-
merikanm dünya işlerine ka~şı hll 
lan vaziyetini bir kere daha ı,~·ar 
lüzum gösterdi. Şu bir ka~ n~ t e
ki, Amerikadan Avrupaya ırn. ~el· 
dilecek diye ümitler tazelendı. ıı· 
çika Başvekilinin Yeni di.inyaY~ar· 
yareti Amerikanın A \•rupayabv 1.j 

d. }:lal Uı- ' 
dımına yol açacak den ı. . ıa· 

.. sarıh 0 
Reis Ruzvclt geçen gun. . . her 
rak hali anlattı: Kendısının de· 

·1 e 
dokunduğu şeyi altına ;ahvı .. •li • 
cek bir sihirbaz olmadıgını so) t ıı· 
yerek bugünkü A vrupada dev~ ıcç:ı 
damları biribirlerile an1a:iaı1~3 ~aııı 
hariçten A \•rupa) a yardıın ıtll 
kalmıyacağını ilave etti. . \"C 

. . . ı:ıarıcı. 
Cumhurreısınden sonra 

1 
ır 

Nazırının dedikleri de v<1r: ~~iç 
b ·· k'" d" d h mmı·,.etlı ugun u unya a c c . n 

"kaili 
bır kavga yoktur ki, Amerı .... c 

. b · •ctıertı• menfaatlerıne, mec urı) 

dokunmasın; diyor. b"tell 
Bu söz, Uzak Şarkta olan ~- • 

şeyler karşısında Amerik,Ulın '
1 

kayt kalamıyacağını göstcriY~\,aç 
Uzak Şark vukuatının ~u bır crı 

brıkıtı • 
giin içinde aldığı cere~·ana ol· 
büvük bir harbin başlangıcınd~ r 

• • l•VO ' 
duğumuzu zanııeclect'ğimız ge " r. 
Halbuki Uzak Şark, Avrupalıları· 

• ·· '"nen, .. dediği gibi, başka türlü duşu bır 
ölçüleri bizim tarafa uymıyan 

0 . ·1· dil den h:ır. alemdir. Harp ı an e me n 
olduğu orada görüldü. Japanla~~
bcş altı sene evvelki Mançuko bec: 
rekatı öyle olmadı mı? .. Fakat d; 
sene evvelki hal ile bugün ara~ilİ 
çok fark vardır. Japonyanın d. a· 

. . b" 'k' ·""lki intıl' vazıyetı, ır ı ı ay ev~" . ııi 
bat gösterdi ki, hnriçte yenı ..,c •

1
• 

H-ktır.ı"' vak'alar cıkarsa Tokvo u ' 1 - - . ha. 
bunları diplomatla!Ul ka1emıle f k 
1 . b .. . . ..:ı h~ mııVll 1 
etm~vı uırun ı('ın ua .. 

görecek \'aziyettedir. f 
hmed Re" ı 

pnu•"'"'ut"" 
wu11uınınunuıuııınıı111 ..... nıııtfftın11ıuuuıı 

Madrid sı ışıyor 
.., 

(Birinci sahifeden devam) 
ardır. 

muharip askerlerle kanları v 
İhtiyarlar ve çocuklar sl'hirden tı· 

• kO • 
zaklaştırılmıştır. Geııerd f rnn . 
nun Madridin hiikumctri1erin clıı; 
de bulunan diğer toprnklarla a! · 
kasını kesmek için, Madrit - VahıJ1· 

. lk tıe· siya yolunu ele gr·çırmcyı J •
1 

• 
def olarak ele nldıkları zanncdı 
mektedir. f ıı 

H51en cdvam etmekte olan çe 
1
. 

muharebeler büyük taarruzun bır 
istikşaf hazı;lığı ·telakki ednrnektc· 

dir. d e 
C<ıbelüttarıkta da vaziyet en ı 

11 
'verici bir nezaket kesbetmi~tir. :fr:ı 
ko hesabına çalışmakta olan Alrtı3;~ 
mühendisleri en mühim limanla 
da hnreket üsleri vücud~ getirill.~c: 
bulunmaktadırlar. Bu üslerde bll· c,·· 
yük bf?nzin depoları, ta\'yare fil ıc' _ 
danlnrı, rndyo istac;yonlan, c~e ·ı 
trik fabrikaları v:ücudc getirıld•!ı 
gibi, en mühim yerlere de tayyare 

defi topları konmuştur. ld 
Bütün bu hazırlıkların ~arın 

vaziyet bakımından ne kadar t ııcın· 
miyetli olduğu uşikurdır. Pa.ris 1'.~ 
Londra vaziyeti en büyük bır. \ıl 
ka ile takip etmekte ve mukrı 
tedbirler almaktadır. r 
Frnnsızlar da vazivt'tin ne ].cndn 

tehlikeli bir sekil aldı ~mı bildık ." 
leri icin, nrtık gizli tedl:ıırlere Jl;· 
zum gönncmektc Vt' Pircrc.• hud~ • 
larında hummalı bir faaliyet gos· 
termt'kt<>d "rlC>r. 
Londr:ı mehafili, Franko ordu a· 

tn"· rının göst(>rmiy<' b~ ·ladıgı son t 
yıke Madridin daha uzun ınui'd 
~ukı'li m t <>demıy<'c i k n tin· 
d d.·-. 
Artık o tada h"r hnn i bir nd i 

müdahale vaziyeti kalO"::ım • r. P r· 
tekiz hudutlarından Frankl')culnı ı> 
Pirene hudutlarından hüklım "cilC: 
re gmiş mikyasta harp malzcm .... 

1 

ve gönüllü se\ kedilmeUedir. 
GÖRÜLMEMİŞ SİDDETTE 

TOPÇU ATEŞİ 
na-

Londra, 23 (Hususi) - Na~o. f-
listlerin ilk hamlede bir cok mu'li• . 
fakiyetler elde ettikleri bnb rıcrı 
gelmiştir. Nas; onalist topçuların 
kesif ateşleri kar~ısındn, hüki'lm t· 
çilcrin kullanmak istedikleri tnn~
lnr müessir netice vermcıniştif· 
Mudrit civarında şimdiye kadar bU 
son muharebelerde olduğu derece
de müthiş topçu ateşi olmamıştı. 

Nac:vonalistler Nuguerra kasabs-
~.; -h'rtl 

sındnn baska daha bir çok mu ı 
kasab:ı1arı işgal etmiş vaziyette b~_ı· 
lunm:ıktadırlar. Vaziyet heı an hu· 
kıimdçilerin aleyh ine olmak üze
re yenf s&fhalara gir mek tedir. 



Günün nıeselesi: 
Kavun, karpuz bu yıl 

ucuz olacak 

Nakil ücreti irıdirildi 
Yaş sebze ve meyva ihracatı 

gittikçe inkişaf ediyor 
H ayvan nakliyatına aıt ucuz ta

nfcnin Avrupa hattında da tat
bik cdı mesi hakkında Nafıa Ve -
kaletıncc vcril<'n karardan sonra 
bilhassa yaş m<'yva ve sebze ihra
catımızı artt.rmak için Vekiıletce 

bazı esaslar tesbit edilmı,;lir. 

Bu karara göre, Edirne ve Avnı
pa hattı trC>nlerile sevkedilecek yaş 
sebze ,.e meyvalarla, taze et ve ba
lık için de mühim tcnzılallı bir ta
rıfe yapı.arak tatbikine başlanıl

mıştır. 

Ayrıca Trakya mahsulü kavun 
ve karpuzların gerek Şl"hrimize ve 

gerrk Avrupaya çok ucuz nakli 

"' ıks.dile bu mahsullere ait tenzi-

Bazı memurlara 
Harcırah 
Verilmiyecek 
Kendi arzusu ile nakle

dilenler 
Kendi arzularile bir mahalden 

diğer mahalle nakillerin i veya be

cayi~lerini isteyen Maliye memur
larına harcırah verilmemesi ve bu 

memurların yol paralarını şahsan 

tesviye etmeleri Maliye Vekiıleliıı 

ce kararlaştırılmıştır . 

Arzularına müstenit olmıyarak 

idarenin gördüğii lüzum üzerine 
yapılacak nakil ve becayişlere yine 

eskisi gibi harcırah verilecektir. 
Vekalet, bu kabil harcıraktan ala -

caklı olanlar varsa hemen istihkal<
ları tesviye edilmek iizere bun !arın 

miktarının tesbitini ele bildirmiştir. 

Bulunduğu maka lden naklini is
leyen memurlara harcırah veril -

rnemesi usulüniln bütün ])evlet 

teşkilatına teşmil edileceği anla -
Şılnıoktadır . 

1 
Jiıtlı lartfl'dC ytlıtOl'n vuzJe yırmi 
tenzilat yapıldıqı alakJdarlara bil-
diri mıştır. 

ilu kari:ır, kavun \ e kaı puz mev
sımıPde olduğumuz ıçiıı kavun ve 
karpuz tilcc.ırlarını çok sevindir -
miştir. 

Yeni tPnıı151tarı sonra Trakva 
cınsi kavun ve karpuzlar djğer 

1 

mıntaKa kavun k.ıpuzlarılc kolay
ca rekah<'t edchıleceğinden şehri-

• mızde dP ka\'Un \'P karpuz fiatla
rının yenictt:n ucuıJ,ırra!'1 beklen-
mt·ktl'dir. 

Dığc·r laı """" yuğ•Jrt naktıne ait 
tcnzi15tlı tmife de AvııtpJ hattına 
teşmil edilmi~t:r 

San'atkiir 
Göçmenlere 
Yardım edilecek 
Vekilet yeni ev verdi 
Memleketimııe gelen muhacir

lerden san'atkar olanlarının he -

men hımaye edilmesi Ye bunlara 

yardım yapılması dün Sıhhiye Ve

kaletinden bütün viliivetlere bildi

rilmiştir. 

Bu emre göre viliı~'t'ller , san'at

kar göı,:menler<' sarı'allerıni yap~

bilecek birer diikkiın \·eyu iş iç ı n 

elverişli bir nwhal temin edec<'k

lerdir. 

Bunların, san'allerılf' tc.~rrıını ma

iş<>t edebilecek kudretle olup olma

dıkları dn t e,bıl e.iilf'cek ,.,. ken 

diJerine ~crnutye de veri!Pc-f>ktir. 

Fakat Uu sern1aye!Pr, ıı~~kd~n cie

ğıl, san'atleruıe n1:ıteallik aliit ve 

c.'deval salın alıııarak kendilerine 

vPrılmek Sllrl'iile tahsi' C'dilecekt ı c. 
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aktığını görecek miyiz? 
Susuz mahallelere ferkos 
. yapılması için e_mir çıktı . 
I stanbulda bazı semtlerde Terkos çcşınelerı bulunmanıakladır. Bu gı_bı 

Yerlerde halk su ihtiyacını Kırkçeşme sularından tedarık etnıektedır. 
l!'akat bazı yerlerde ise Kırkçeşmc v e Halkalı suları çt'~nwkrı de yoktur. 

• • Susuzluk pisliği tevlit edeceği ve pis l'k de her türlü bulaşık ha•lalıkla
tın kolaylıkla zuhur ve yayılmasına 5mil olacnğı u:ııı Beit'dıye şehırd<> 

su ihtiyacını gidermek için tedbir al mıya karnr vcrnıı~t ır Bıı nıaksalla 
S ular İdaresine verilen bir emirde şehrin susuz mıntakalarına deıhat ş~ 
hiı- suyu çeşmeleri yaptırılması bildirilmiştir. 

Sular İdaresi şehrin nerelerine ve ne kadar çeşme Y«pılnıası ic<ıbe

d1>tcği hakkında bir proje hazırlamaktadır. 
Bu proje evvela Belediye Reis Vekilliği tarafından tctkık olunacak, 

sorra tatbik mevkiine konulacaktır. 
Çc mclcrin yapılmasına ay ba~ı ba~Janması icin çal ına'a·a hız ve

riJmişlır. 

Ed n: 124 

Sen e seveceksin! 
Bu hıılyal:rın en başında geleni 

a,ktır. Sen, tahmin ve tasavvuru
rnu11 fevkinde aşkına bağlanan 
gençlerden birisisin. İnan ki, her 
Vakit söylediğim gibi aşk bir sinir 
hastalığından başka hiç bir şey de
ğildir ve .. mutlaka ciddi bir tedavi 
ile iyi olur. Senin de şimdi sinirle
lehn, muhakeme ve irade kuvvet
lerin hasta. Sıkı bir unutma, muhit 

?e!(iştirme rejimi seni de çarçabuk 
ıyı edebilecektir. İyi olmakta birinci 

§art düşünmemektir. Düşünmedi
ğin gün bak ne kadar ferahlaya -
0 ak, iyileşeceksin. Tekrar teknr 

lenden rica ediyorum, Şamdan git, 
stanbulda dinlen ve .. beni unut. 

Aradan kısa bir zaman geçip te 
tekrar kend, his ye sinirlerine iyi-

~en iyiye hakim olduğun gün seni 
ır kere daha kur tardığım için ba-

Etem lzz 1 Benie-, 

na teşekkür C'decek, bu minnet bor
cunu ömrünün sonuna kadar neş'e 
ve muhabbetle muhafaza edecek -
sin. Yoksa ölmek, en kolay olabi -
len şeydir. İnsa n insanı çarçabuk 
öldürebil diği kadar hepimiz de ken· 
dimizi kolaylıkla öldürebiliriz. Zor 
olan şey yaşamak, yaşa tmak ve .. 
h iç yapamadığımız da yaratmaktır. 
Bu değeri m uh afaza etmesini dai
ma bilmeliyiz ve .. sen bunu yap • 
mak için en üstün bir muhakeme 

seviyesine sahip olabilecek yaziyet
tesin . Eğer seni sevmesem,senin ya
şamanı büyük bir hassasiyet ve ti

tizlik çerçevesi içinde istemesem 
şüphe yok ki, ne şahsına, ne de has
talığına karşı bu a!iİkayı muhafaza 
etmem. 

Haydi beni dinle ve .. ne zaman, 

nereye gideceğini bana da haber 

Hindistana 
Sigara . 
Gönderiyoruz 
Türk tutunu çok rağbet 

gördü 

Turk ma llarına hariç piyasalar

da yenı mahreçler bulunmasına 

başlanmıştır. 

Ezciımle Hındislana yapılan ilk 

sünger ihracatından sonra Türko

r" Bombay şubesinin detalctile 

Hindislanda Türk ;;ıgaralarına bu

yük rağbet göseterilmıyc başlan -

mıştır. 

Bu memlekete ılk defa olarak 

240.000 paket Türk sıgarası gönde

rilmışlır 

Dığcr taraftan Irana. mevsımın 

geçmiş olmasına rağmen ilk rJcfa 

01'ırak 30,0IJO k .ıtu Türk ıpek boce

ilı satılmıştır. 

Şemsipaşa 
Camii 
Tamir edilecek 
Hekimbaşı odası ka· 

pandı 

Üskudarda Şemsıpaşada deniz ke
narında, sc nelerdenberi metruk ve 
harap bır halde kalmış olan ve Ko
ca Sinan'ın en kıymetli eserlerın

den bulunan (Şemsı Ahmet Pa<;a) 
camiinin Evkaf idaresince lan1iri 
kararlaştırılmıştır 

Topkapı sarayında mevcut Mi • 
mar Sinan mutfaklarının harici ta

mirat ı ıkmal edilmiştır Bu larıhi 

mutfakların dahili kısımlarının da 
tamırı ıçın tahsisat geldiğinden va. 
kında faalıyde geçilecektır. 

Türk hekimi İbni Sınonın ıhti -
falı münasebclile Topkapı sara -
yında o~ılan Hekımbaşı odası ka
pannıı~tıı 

Müteahhıtl ik 
Vesikaları 
Değişiyor 
Nafıa i~Jerine ait eksiltmelere ~i

recPklerdt1n araıulacak müteahhit
lık v<•,ikası hakkında .vrnı bır lali
n1ııtı1c.ırne tatbikine bac;;lanmıştır 

Müteahhıtlere. 13 ınadrlclik olan 
bu ta!ımotname hükümlerıne göre 
yeni vPsıkalar v<~rilmPktedir Br:ı • 

rlema <'Skı v<'sıkalnr kabul pdilmı
Yl"l'Pktır 

1300 seyyah ge ld i 
Evvelkı ak~am Ket kumpanya -

sının Ogiisto~ vapurıle İ talyadan 
13011 sevyah şehrimize gelmiş. dün 
sabah saat 9 da karaya rıkan sey
yahlar Ayasorva, Sultanahmet, Çi· 
nıli kO~k ve mÜ7.C'leri, Yerebatan 
sarayı ıle şehrin dikkate de.iter ver· 
lerinı ıwzmişlerdir Seyyahlar dün 
akşam saat 21 de Ş<'hrimizden Ka
radrnıze doğru h:ırpket etıni:?ler -

dir 

Yeşilköyde tayyare 
hangarı 

Errrons tayyare şırketinin salın 

alınan Yeş lköydı'ki 1 angarlarıle 
şiıkd bıııasında icabcden tadilat 
yapıhnıştır l{Jv,ıyolları İdart?sine 
geçen bu tl'sisnttan ba~ka Yeşılköv 
tayyare ınevdanının da ıslahı ka -
rarla~tırı n11stır 

ver Senı uğurlaP1aktan ve sana bol 
neş'e ve sıhhat clilcml'kll'n çok bü
yük haz duyacağım. • 

Gl'nÇ kadının Halil Necib'e ver
diği cevap bumda bitti. Yazısını 

bitirdiği zaman çok yorgun ve bit· 
kin bir haldeydi. 

G~lerı hadiselerin enginliğinde

ki istikbale dalmış gibi hareketsiz
di. Derin nefesler alıyordu. 

- Bu mektubu alınca ne yapa
cak bilmiyorum? .. 

Diye söylendi, sonra yerinden 
kalktı, odada dolaşt ı, dol aştı: 

- Yine kendisini öldO rmiye kal
kışırsa fe na! .. 

Diyerek telıişlı telaşlı mırıldan

dı, daha sonra: 

- Oooo .. . Epey vakit ilerlemiş;. 

Salih gelmeden toparlanmalı -
yım .. 

Dedi n .. kara kaplı defterini al

dı, ilk geldiği odaya döndü , yine 

dolabı açtı, döşemedeki tahtayı 

kaldırd ı ve .. defterini oraya yer • 
leştırdi. Arkasından: 
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GÖZOMOZ AYDIN 
diyor ki : 

Eşya ve yükler im izi del ıstanbuıun taş• 
Tramvay şirketi taşıyacak lT'!~!!~~k~t· ~:oc~:s~n!? 

Son gun1erde, Istanbul soktıkların-

[
Halk Filozofu J 

- - ·- --

Gazi ,köprüsü yapılınca muka-
da, yine eskisi gibi sık sık hastala
ra, yoksullara, sakat insanlara rast 
!ayıp duruyoruz. 

Bunlar nereden 
geliyor bun1ar? .. 

çıkıyor, nered<•ı velenin bu maddesi 
tatbik edilecek 

T ramvay Şirketinin yük arabaları işletmesi ve uk taşıması da muka-
velesi icabındandır. Fakat mevcut şebeke üzcrınc l}leycn arabalar 

yolcu nakliyatına bile kiıfı gelmeme ktedır. Şc~k~ u lıunct..n l:ulaSJ!'ı 

kald ı rmıya müsait değildır. Bu itibarla mukavel€'11nın~ n bu madde ·ı 
talbık C'ttirilmemektedir. Ancak Gazı Köprüsünün ıPşaaıı lıtlt ktcn son
ra Tramv:ıy şebekeleri ikı köprü arasında taksın' uı.J,c<k ve fenni 
mahzurlar ortadan kaldırılacaktır. O zaman ştl'ıı.ıd.1'1 duba f1zı;ı .Jraba ış· 

1 Jetilmcsinc imkan hasıl olacaktır. Bunun ı,·ın ~ rhtle mevcut rr:Jk-.v le
namenin yük laşımıya taalluk eden maddeleri de G;w Koprus,ı bittık-

) 
Bıınlarm ·Uzde ellisi baska vi -

1 
Ja.ı·cUerdf'n gelenlerden ibarettir. 

ı Eski bir itikada giirt' İstanbulun 

lcn sonra tatbik t:ttırilecektir Şırkt:t bu maksJdt 1t ınırı ıı.;irı lıususi tlta-

1 balar ı;etırt<·cek ve köprü açılınca .;ervısl<·rc· ba~lıv .r"ktıı 

Bakalım şirkf>t vuk!Pr1mizi, c·şy:J h>.rımızı ua~ıl ta ıy ;..u ak·: l~r . .1. tnı.;.ıdı
ğı gibi m1 ac~ba? 

llllllillllll!lllilll!lll!l!lllllllllllllil lll llll llllllllll lllll111111!!1111lllllll!lllllllllllllll111lllllHlllllllll 

Yalan tedavi Ağaçlandlrma 
Masalları Faaliyeti 
Sona eriyor 
Kimlere döviı: verilebi

lecek 
Türk parası kıymetini koruma 

hakk ındakı 11 numaralı kararna
meye bağlı ihtıyaç listesinin m u -
adde! 9 uncu maddesınin (A) fı k

rası tadı! keyfıyetının herkesce b ı 

Jinmesı için İstanbul para ve kam
bıyo borsalar kornıserlığınce ala -
kadarlara tamım <·dılmı~lir. 

Bu tamımd~ şimdiye kadar dok
torun göstPrf'ceğı sıhhi lüzum Hze
rıne Avrupava gıdenlerın islıfade 

Ptlikleri dövizvnndan tam teşek -
ki.ıllü bır s;hhat heyetı taıafından 

hastalığın Ti.ırkıyede tedavısı kabil 
olmadığına dnır verılP<·Pk rapo7la 
vNil<'cektır 

Eskısı ıııbi tek doktnı un wrec-e
ğı rapor veya göster{-'C'Pğ:i !Uzum, 

ciÖ\'17 müsaadesi İ\·ın mut<"bC>r ol -

mı\'Htaktır 

Adliye tayinleri 
Y e ni liste alakadarlara 

teb.i ğ e d i'di 
Dünkü sayımızda hazırlanmakta 

olduğunu haber verdiğimiz Adliye 
ter fi ve tavin listesi ıkına! edilmış; 
.,,. aliıkadaı lara tebliğ edilmek üze
r<' C11mhuriv!'t Miiddeiumumilıklc· 
rine tevzıf' başlanmıc;t tr 

Y<>nı lıstede şu terfi Ye tayınlei' 

vardır: 

Bursa Müddeiumumi.>i Cemil ter
fian sınıf IT Adlivr müfettişliğin<'; 
ikinri sınıf adliye miifotti~lerinden 
Tahsin Bursa Müddeiumumilığine; 
Ne:;ri:vat mümeyvizi Abdülkerim 
V<'kalet Evrak :vlüdürlüğüne: 1stnn
bu! azası Hlüseyin Saracoğlu Muğla 
C<·za Hakimliğine. Muğla hakim -
lerindrn Abdüssomet Muğla C<'zn 
lıakimli~inr; Drnızli Cna R<>isliği
n<> İstanbul azalarından Salih Zeki; 
Mıığla Miicld<'iumumı" Ragıp Es
kisehir Müdcl!'iıımıımiliğıne; Muğla 
azası Orh:ın Mıı~Ja Miidrleiumumi
tiğıne; Muğla a7.a mıı:ıvini Bahaf't
liıı Royınoır C<•z.1 hiıkimliqine. 
R1 . iırldeııınr mi mu.,vinlerindcn 
Krmnl Ergun Ankara Cumhurivet 
!vli.ıddeiumıırni 11111.:J\'irıJığine trrfi 
ve· trıvin c·dilrnislrrdır 

- Şinıdi hıı rrıc>ktuUu gönderme
nın çar<'sı ·ı 

DiyPn•k dü~ündıi ve 

• O arrıba<·ı ·ı hııltr·sam 0nunla 

eve gönder<'bi\ırim En iyi vasıta 
da o .. 

Diye kararını yerdi. Ve .. bu ka

rarla evden çıktı. 

Erte.~ gün 

Mektubu yazdığının ertesi günü 

idi. Çok dalgın ve. düsünceli ıdi. 

- Acaba ne yaptı? 

Mektubumu okud u mu? 

Neye karar verdi? 

Beni din leyecek mi, dinlemiyc
cek mi? 

Diye düşünüyordu. Düşünüşün

de hırçınlık ve .• sinirliJik vardı. 

- Beni en çok bunaltan onun 

çarçabuk hayatına kıyıvermesi .. 

Dedi ve .. düşüncesine devam ett ı : 

- Ne kadar da hayata değersiz

lik veriyor. Bu çocuk ko.dar yaşa -

mayı istihkar eden kimse· görme

dim. Öbür sefer yaptığı delilik ve 

Artırılıyor 
lstanb ul d an fi~anl r 

gön d eritiyor 
Memleketın her tarafının dğ LC:· 

hındırılması ıçırı yapılaıı fao liyı·t 
cumJesinden olar k, uzök Vf' etğa<:

sı.:ı: ~ehirk-re yenıden Bu"·•. Jstan
bul, İzmıt, İz...."nır, Adana •. .ı\nL~. v;ı 
gıbı bol ağaçlı vıUiyetlrrrl< n bol 
miktarda fid"n ,.e ağ•ç ı:ond...-ıl · 
me!"ı kararla....'jtırliml'?tır A.yf"lı::'.iıl, 

ağaçlandırm=ı v.e Çi(t:k dıkrM- tı.-ah:ı

sındaki hu....;usi l<'şehhu ·J.ı,:ı rfr ·,,.~

\'lk r·dıl<·<:r•ktir 

Yenıdc·n b:Jh\'P \'t'\'a ldrl.ı!jın.:t ı;:i

çek ve ağaç dıknH·k ıslf'\<l'n lı 1111 

bir ~f.·hirrl(·n rligc•r yPrlı·rc· Dev t·I 
dPmLr\·ollarilt· naklrdıl~cek fidı· vı:• 

fıdanlarının c:ok ucuzc.ı Lasıtırrı..ı.::ıt 

ıçin f('Vkij :lriP tf'nzılfı1lı lıir tarırı 

d<• hazırlarırrııstır 

Y<:1li Laı·ıfı• hugi.ınlf't<iP ıst!IS\f">n· 

tar.a hıldırılP<.<'k vı ııvrıc~• nakliy t 
P. nasında f•ck \'P ftdan ..:trın hu7H1· 

mamasına ve ktrılman-ıa. . tiı ıt 

\.'l' ıtına oJunm.asJ rla memurtar·ı 

ıc·blığ edilreekıjı 

ezb ahalarda 
H afta ta Hi 
Yapırmıyor m u? 

Baz n1czbahalard<ı ç·ılı';i<.lıı ft·rı 

vr- ı<larf." ihn lt.: i, ıazar giJ nleri de 
m«zbı.holıırın açık b~lwrıduğundaıı 

1 bah,ıJe hafta tatılınd<'n ıstıfade <-· 

dPrrwdıklennı DJ!ıılıve Vekalnırıe 

bı ldrrmı ·k-rdir 
B a muracaat w.erınP Oahı!J ~ 

Vekat< ı. bulun BekdıyekT< dun 
b11 f"Inlr ~·o!lavarak. mft;ı 1.atilının 
nııılwkkak m<'zb.atwarda rla ta bik 
Pdılme:.-;ı 15.zımgcldiğını \'.f• pa7.ar 

gı.irıiıne cııt C't ıhtıvac-ırıın bir giın 
cvvc.~ldPn tı mın Pdılf>rf>k <)gün me

mu larırı tat.Jdrn l'tıfadt• etrrıele

Jpı ın ı tcmınını tcblıji dır stır 

lsta is i mü ürü 
B3Ş'0f'kal"ı ista1ıstik Umıım Mü

clü·ı· Celiıl A\·bar dıaıku c·kspr 
~<'hrim7.e gclm tır Paristeki Bc·y
nelmileı N lfın; İ · tistlk Konr,re -
sine işt.:rak rt'T k uz re Parıse tıa
r<'k~t ed ('("k nlan Celal Aybar kun
grcclen domiştc bazı şehırlere u ": -

rayacak ve t<•tkıkatt- bulunacak -
tır 

geçırdıgı hakiki o!ııııı lehlık<·sı ü

zerınde arbşılan hıç hır lr'Sır yap

mamı.~ kı bu ·efor dP kolaycacık 

keııdlsin. ll'krar filütn<' lC'rkPdebia 
IPCeğıw .··ylüyor. 

Eğer m!'.ktubwn ona tesel!ı ver-

11l<'dı, onu iknaa kiıfı gelmedı ıse 

muhakkak kı yine çılııınlığını gös

terecek, belkı bu sefer hıç haber de 

vermiyecek, öldükten sonra ölü -
münü duyacağım, 

Ancak bu benim suçum mu olıır? 

B una; 

- Hayır .. 

Demekten başka verilecek ceva

bım .voklur. Onun ölümünden do

layı zerre kadar maddi ve manevi 

mes'uliyet kabul etmem. Fakat, her , 

vakit sö !ediği gıbi ıstırap duya -

rım. Onun ölmesine tahammülüm 

yok. Bütun hıslerimle, şuur ve ira

demle buna ısyan ediyorum ve .. o

nun behemehal yaşamasını istıyo

rum ! ... 
(Deramı ı•ar) 

taşı toprağı alt:nd:ındır Her t.ar2-

fınd, n fe~·iz \'C he ek"t a~ar "" t -
Bu ilık·,da l.:.:ı' ı: nı.le yer ver<'n 

bir•ııkım ıs ızlc· ha,st ılrır, bunun 
içın .i:stcını...· ~ mı cl.IllC'ktedirjer 
Bu ~bcptr rı r Ki. sen a\!ar icinae 

Lt.lI'bııl kaG'.r'llu bir İ"SiZ .&la

y_rıın 1 ı:."uı Jna ufraınış bulunu
yor. 13u ;ssız.lcr ar~ :i· büh=..n ser-

rr.. \C$ı knl'uk dei'T ·,ir~c-n ibar<-t 
oıan, k:ın tı.ilcüren \TTeml'ler avı: ç 
açıp d ·n"n er var. 

Ilır loı·ma <'kl""C'k par• ı ;r;ın, Y'ıl

lar:ı <!:ık len, d a\~ ç açJn, kal~ -
nm '1rda a~ c:•plak haftalarc~ su

n ~el · kten sorra. De leı:lıyenin ka
pı ... ına. c l kurt ran sımidı gibi va

pı<ıyor Ve Ik'ec! Y< bütün hası.a
l, ı ı vntırıvor. vediriyor VC' sonca a

liıkaıh.ır ınt·murlaı günlf'rinin bır

kaç "1<lt ini fakir hal ilmühaberle

rırı<' cevap doldurmakla, dilenen -
len mrmlclı:etlrriıı<' iade etmekle 
mes1•l.tl oJuvor 

Bu kabil hast !ara. i sizlere mem
'< k<·I lerırıd..n çıkı:rbrken. ocar.ın 

a19k~ıdar ~miı ve ınemıırları 

l unl•rn . · ahat mıi.o;:ıadesi vcrmP
seler, dertlcrir?4 deva.saz (.l\mıva c·a

l4' . ..;a i.t1.r f ııa mı ulur dı~·e kenoi 
k nd:.ttııi'K. so.ru"oruı. 

1 uınbutu ,...sk qllar.n İll"j!Tf'l· 

lı·rıııı tı •·ııı<:> mcrn<·k va1nız İ!'tan
lıul &·ledl\"'s iıı dC'ğil, başka 

ıı·~u1!t·k('I Btil'dıyesin n <le vaıi -
İ•·~uJır J{ıınu h:ıtırlatmak istc.-ı-·~ 

Ha1'< Fil"?!n •u 

Hasta oto obiUeri 
Gurultu ılc mucad le k,numı -, 

r :l ta l ~ırd n h rı c r,ı;ub1ılcr -
den kaıdırı13n klak>0n ,a birlik
t Beled 'I' cankurtar n otomobi ı -
lerınG<'ıı de '' aletlff k ldırılmış
t 1. 

Hr C"dıyı• D ınıı Enc·ıi n nin ver. 
dığı yuıı b11 k rarla bugıınden ilı
baren Btlediyr cankurtaran \'C has
t~ı taşıtna otorpohillerincie f•.ski!-ii gi
bi klaksonların kullanılmasını ka
bul ır Ur il· na scl>ep bu otomo
bı:.Wnn k çabuk gıtmcl< mecbu -
rı ctı yuziınc ıklakson kullannıı

varak baz.ı kaz 1ara bl'p olmala -
rldır. 

Zar i 
Eyüp 36 ncı i kmd.tepten ald ı

ğım şahadeto meıi ın~i cttif'l ye· 
ois· ni alzcatımdan e~kislnio hiil;.. 

mu }Oktur. 
EFP 1 'anıl ey cadd~si 31/1 

Ati R,ıa 

r Birimizin derdi 
He~imizin dardi 

Bac:ı bo~ gezen 
ö e vet kla r 
ÜT"U!l o ele Dl'Tcb yu r.® Pfr

pı ri sokak 7 rı rr. r'lh e ·de otu -
ran oku ıucularwııullın ll. A. im
-a._,ıe y ılıllor • 
• ol·rl'ııurus :1. hHl ındu9unı ga
zeıewde İsta:R!,..ı Belediyesi -
rıiu, I3clcd;ye zrıl1ttusı tali natna
Tn<.°lrinift &, ı.; ve Z4 üncü m.ııdde-
1 ·,,., rıayeı ıir ~tıltı'lma."tm 1s
rııulJul Jıalkoı .. dan rica ettı.ğini 

qiırdüm //er İstrmhııl!u gibi, ben 
dr. rncrnnıın oldu u z.~a1·at, so -

ka.k Lard rı başı b~ olCTak gez.en 
l:öpPk ve taooklm-ın kapımızın 

mermer ba."'1maklannı her an 
puletliUerim gordiil:çe, ce:zııyrı 

çarpılmaktan korkmıya. başla. -
dık. Çiinkü. Ortrıköyde otunnalc
trı olduğum bıt .mkakta hemen 
her eTlde tat'uk besleniyor. Hat
ta sokak ortastnda bile tavuk 
1dirnesi ''ardır. KapımtZ1n önün
r/Pki lıosamaklrın nasıl temiz tu

ı a.cağımızt srıyın Belediyeden ga
zeteniz 1;asıtcı..crile öğrenm~k is-

ııyorum. • 

Rıı okuyucumuzun mektubu -
'"' alril.adarlann dikkat gözüne 
ı 011 ııyorıız. Hakikaten, b~ı boş 
:ıeıcıı köpek ve tavuklar, birer 
pıslik va..ıta.<ıdır. Bıı iş iizı!rincl<' 

de bir karar ııcrmek lazım.dır, ka

naatindeyiz. 

• 



KARA 
LA o 

' İspanyada bir senedenberi birbirini ~ 
yiyen kardeşler, hariçten 

muavenet görnıeselerdi, çoktan 
pes diyeceklerdi? 

I• sııanyad.l 'i"vo:n eden kanlı da- 1 
lıili haı bin .·ı:dcmumü oldu. De-, 

mC'k ki bir monlekC'tiıı c•:lf.dt '1ra
smda böyle korkunç bir surette bir 
senedcnbcri bn dökülüp dn.:-~ıyof. 
İspanya vukuatının bir scncD~ u- j 
facık bir tarihini yapm:ık aşağı yu- • 
karı şöylece kabil olncai:: Geçen 1 
1936 senesi temmuzunun 17 !!d gii
nii Fastaki İfpanya ordusu i;yan et- 1 
ti. Devrisi gün bu isyan İspanya ı 
toprağına geçti. Milletin umumi re- . 
yile iktidar mcvkiine gelmiş olan 1 

halk cephesi hükümeti bu isyan 

karşısında bircl~nbire kendini top
lamak mecburiyetinde kaldı. Ken -
dini trıpladı, fısi generaller umduk
ları darbeyi irıdiremiyerek Mad -

rit ve Barselon<la akamete uğra -
dılar. Bu hüklimet için bir fırsat 
oldu. Kendisini toplamıya vakit k.1-
zandı. Asi generall<'r kendilerini he
men iktidar mevkiine geçecek san-

mışlardı. Fakat karşılarında muka
vemet gördüler. Bıu.un üzermcdır 
ki, uzun sürecek bir dahili muha -

rebc için plan hazırlaınıya ml'c -
bur knJıhlar. 1Jımannıan1n büyük 
~ir kısmı iısı!P!ı" i;;-ıirak etmemişti. 
A ;ıer için ~".raıt zorfoştı. 

.Fcıstakj ~·erli kıt'aları İspanyaya 
gclirme.~ lazım geldi. Asiler kcnc!i
k:inc ür_,ü bahrikr tedarikine mec
bur kaldılar. Zamanımız taıi~inde 
Avrup:ıda hiç esi gC:. ülmiycn su da-

hili muharebenin belli bnılı vak'a
ları unutulmamıştır. Asiler BDda -
hoza girdikleri, İrun'u aldıkları 

1 

Sen Seb:ıstiyen 'i işgal ettikleri za-
man ne ke.j:ır kanlı s:ıhneler cere
yan ettiği hatırlardadır. 

tır. Malaga, .şubatta asiler tarafın
dan a!ını:lı. Madrid'm alınması pla
:nı c.kim kaldı. Bir ay evvel Bilba
o'y~ -!ı;:ndekiltff daha evvel çekil-
111!5 ciduğu hıılrle- Franko alabildi. 

HARİCİN YARD!MI 
Frırnko'nun şu bir senedıen~ri 

yaptıklarını, onun hesabına muvaf
fakiyet diye kaydetmek istiyenler 
de itiraf etmek mecburiyetindedir
ler ki, bu işler İspanya'nın haricin
der. gelen ~gönüllü» )erle, dışarıdan 
gelen silahlarla, hulasa bir ordu için 
elzem olan vasıtaların dışarıdan ge

tirilmesile baı;arılmıştır. Franko, 
Alman ve İtalyan yardımile bu işe 
devam edebilmiştir. Hükumet de 

Avrupanın sol cenah gruplarının 

yardımına dayanmıştır. Bu suretle 

lspanyadaki dahfü muharebe ehem
miyet ve mahiyetini genişleterek 

biribirine şiddetle zıt iki fikir züm
resınin sıliıhla ve ayni memleke -

tin evlatları arasında, hariçten ge
len yardımla, feci bir çarpışma ha
lini almıştır. Avrupanın ceııubu gar
bisinde Sovyct şeklinde bır İspan
ya Hükumeti görmek isteıniyenler, 

-yani başta Almanya ve İtalya- İs
panyad·ıki ~isi g<'nc>rallerc her yar
dımı gösterdılcr. Diğer taraftan yi- ı 

ne frpnnynda Almanya ve İtalya
daldnin eşi bir idare görmek istc

miyenlcr de hükıimetçilere yardım 
ettiler. Bu suretle İspanya dı:ıhili har 
bi Avrupaya sirayet edecek bir çar
pışma mahiyeti aldı. Ve sabık Fran-

sız başvekili Blumun dediği gibi 
bir gün gelir de bu zamana ait ve

sikalar tetkik edilirse görülecektir 
ki, İspanya vekayii yüzünden Av-

Franko geçen teşrinisanide l\fod
ride çok yakla~tı. Fakat o zaman -

d:::ınberi payitahtı ele geçi:-cmcmiş-

rupa sulhunün buhranlı dakikalar 
~çirmiş ve harbin önü zor alınınıs-

tır. Ademi müdahale siyaseti dıı 

' lspangacla ô6g l• /canlı gö• gaıı ' 
dök•n l>inlerce cına va' ! .. 

ortaya konan şeyin ne renk aldığı 
malumdur. 

ATEŞİN SİRAYETİ 

Şimdiye kadar İspanya dahili 
harbinin Avrupaya sirayetine ma-

ni olduğu söylenen bu siyasette 

bundan sonra da devam edebilecek 
mi? 

İngilizler olsun, Fransızlar olsun 

ispanyaya hariçten cgönüllü. ismi 

altında gönderilmiş olan kıt'aların 

geri çekilmesinde ısrar ettiler. Bu

na mukabil Almanya ve İtalya da 

Franko'nun {ısi değil, cmuharip> o

larak tanınmasını istedıler. Bu esas 
üzerinde İngılizler bir plan hazırla
mışlardır. Şımdi bunun tatbiki ka
lıyor. Franko'yu muharip olarak ta-

nımak ve tanıtmak istiyerılcrın id
diası şudur: Şimdiye kadar Fran-

ko isyanı, Hükümet tarafından bas
tırılamamıştır. Franko bir çok yer-

leri almıştır. Halbuki Franko'nun 
fısi olduğunda ısrar edenler de şöy-

le diyor: İspanyadaki Halk cephesi 
hükumeti geçen sene yapılan ser-

best bir ıntihapta iş başına geçmiş
tir. I<'ranko eğer İspanyada bir çok 

yerleri ele geçirdiyse bu, ancak 
hariçten aldığı yardımla olmuştur. 

İşte iki tarafın iddialarının hula -
sası. Maamafih ne olursa olsun bu-

gün hadisatın bir yiiriiyüşü var ki, 
o da şimdiden sonra şu ademi mü -

ı ,dahale siyasetınin nnsıl devam ede
ceği ve gönüllülerin çekilmesi me

ı selesinin nasıl neticelendirileceği -
dir. 

Kuca rr.emlekelt• taş üıtünJe taı it.almıyor (ToleJo $ehrlnirı hali) 

Edebi Roman No : 65 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

1utturmıyacak mıyım? Bana yapı· ı 
lanları aff edemiyen ben, başkala • 
rına nasıl fenalık edebilirim? 

Dün İskcndcriye limanında ödüm 
patlıyacaktı. Öyle korktum ki.. 

Çin generali Wsn-Tik-Sun'a rast 
gddinı. Beş yüz dolarını aşırdığım 
general. General Wan-Tik-Sunlcı 

Şangh&yda tanışmıştım. İpekli ve 
saten üzerine i§ yapan bir tüccar 
diye kendisini bana tanıtan bu a
dam, Çiniıı meşhur adamlarından 
Yuvan-Mi-Kayın hususi katibi ve 
arkadaşı idi. General olduğunu da 
Avrupa trans pasifiğinde öğren -
miştiİn. Geçenler gözlerimin önüne 
geliyor. 

Şanghayda Öropeen-Barda çah -
şıyorum. Bu; kısa boylu, boynu
nun ve alnının ötesi berisi sanki 
boya ile boyanarak morlaştırılmış 

ellerinin üstünde mantar gibi ka -
barcıklar olan orta yaşlı adamı o ba
rın hususi bir salonunda tanıdım. 
Bar direktörü kulağıma: 

- Dikkat et! dedi, çok zengin • 
dir. Buraya yılda bir iki defa gelir, 
amma on yıl her gece gelmiş gibi 
para bırakır. 

Mor .lekeli adam çok saf görünü
yordu. Direktörün dediğinden çok 
sarfediyordu. Sabaha karşı içimde 
bir merhamet uyandı, reddettim. 

- Niçin beni reddediyorsunuz? 
- Bilmem, öyle. 
- Siz hastasınız. 
- Ne biliyorsunuz? 
Bunu sorarken heyecana düş • 

müş ve korkm1ıştum. Çünkü yaka
lanırsam (cüzzamlılan tecrit ada
sı) na gönderilebilirdim. Oraya gi
renlerin bir daha çıkmadıklarını da 

İngiliz projesinden Almanlar ta
ı rafından çok takdirle bahsediliyor. 

· Fakat müşkülatın Fransa tarafın
dan çıkarıldığını söylemekten ken
dilerini alamıyorlar. İtalyanlar da 
Londrada toplanmakta ofon Ademi 

Müdahale Komitesine Cenubi Ame
rikadan da murahhas çağırılmasını 
istemişlerdir. Cenubi Amerikadan 
gelecek murahhasların Frankoya 
taraftar olduklarını söylemıye ha
cet yok ... 

Franko ile uğraşan hükumeti teş
kil edenler bu yıldönümünde bir 
kat daha birleşerek mücadeleye ka
.. ,r vermişlNdir. 

biliyordum. 
- Fakat kalbinizden hasta de-

ğilsiniz. 

- Evet, değilim. 
- Amma hastasınız. 
- Ne biliyorsunuz? 
- Çünkü ben de hastayım. 
- Kalb hastası mı? 
- Hayır, sizin gibi. 
- Benim ne hastası olduğumu 

biliyor musunuz? 

- Benim hastalığımla hastasınız. 
- Siz ne hastasısınız? 
Mor lekelerini, mantar gibi ka

karcıklarını göstererek: 

- Sizin hastalığınızdan, görünce 
tanıdım. çünkü biz bütün ailece et
leri dökülmiye mahkum adamlarız! 

Titredim, korktum, boynuma sa
rıldı. Bir cüzzamlı erkek, bir cüz
zamlı kadını, bir cüzzamlı kadın , 
bir cüzzamlı erkeği görmesin, yan 
yana ve yalnız kalmasın. 

Dünyanın en vahşi, en sürekli, 
en akla gelmez, en tatlı, en titretici 
hayvanlığı budur. Cüzzamın seksa
pel ve hayvani ihtiras üzerinde sön
mez, tükenmez bir hakimliği var. En 

-

METRE Gi A M •• 
'yazan: Reşat Feyzi 

E vlcnmiyc karar verdığim gün, 
başımdan iki büyük belayı da 

atlatmak icabediyordu. Fakat nasıl 
atlatacaktım?. Bir metresim vardı, 
bir de sevgilim .. Metresim, ölen bir 
doktorun karısı idi. Bir baloda ta
nışmış ve beraber yaşamıya başla· 
mıştık. Uzun boylu, etine dolgun, 
güzel bir kadındı. Harikulade çeki
ci gözleri vardı. Fakat, fazla müs
rifti:. beni bir sülük gibi emiyor -
du. Beraber yaşadığımız müddetçe 
bana tamamile sadık kaldığına da 
emin değildim. Haris, yaramaz, hop
pa bir kadındı. 

Sevgilime gelince .. Bu bir genç 
kızdı .. yirmi yaşlarında idi.. Civa-

1
• 

rımızdaki apartmanlardan birinde 
oturuyordu. Onu da bir gün, tenis 
oynarken tanımıştım.. Güı.El, ye-

vaffakiyetler ve saadetler dilerim. 
Bundan sonra beni unut .. ve kura
cağım yuvamın hayırlı olmasını di
le .. Allaha ısmalradık Melahat ... ~ 

şil gözleri, ipek gibi saçları, ince 
bir vücudü vardı .. Hulyalı bir kız
dı.. Kendisinin Marlen Ditrih oı; 
duğuna kanidi.. Bazan, gezmiye gi
der, Adalarda, Boğazda şairane 

günler geçirirdik. Beni, her neden-
se sevmişti.. Ben de onu hafif ter· 
tip seviyordum. Fikri, benimle ev
lenmekti. Fakat, boyuna, atlatıyor
dum .. Çünkü, bir kusuru vardı: Zen
gin değildi.. Biraz da ukala idi.. E
linde bir takım felsefe kitapları, o
nu daima öyle görürdüm. Hayatı 

maddi, manevi diye ikiye ayırır, 
iç benlik ve dış benlik isimlerini 
verdiği bir takım nazariyeleri, ba-
na uzun uzun anlatmıya kalkardı. 

İki sene geçmişti. Bir gün, otu
rup diişündüm.. Metresimclen ha
na hayır gelmezdi. Oııunla evlen -
mek ise bir çılgınlıktı. O, bir mace
ra, lüks kadını ıdi. 

Sevgilime gelince: Onunla da ev
lenemezdim .. çünkü, beni tatmin et
miyordu .. Ukalfilığı vardı. Buna 
mukabil parast yoktu .. 

İşte, evlenmiye karar verdiğim 
zaman, bu iki belfıyı def etmek la
zımdı .. Amma, belki siz, diyecek -
siniz ki, ne diye evlcnmiye lüzum 
gördün? Rahat, zevkli bir hayat 
içinde yuvarlanıp gidiyordun ... 

Bu doğru ... Fakat, insanın, bir de 
bedbin saatlc>ri oluyor. Geçen ömrü, 
istikbali düşünüyor .. İhtiyarlığı ha
tırlıyor .. o zaman, adeta, hayattan 
korkuyoruz .. 

İşte bu düşüncelerle, eli yüzü 
düzgün, akça pakça, ehli iffet ve na
mus bir bayancıkla evlenmek farz 
oldu .. 

Tali, kader ve kısmet, ka:-şıma 

NecH\yı çıkardı. 

Amma. belfıları nasıl a,tlaı lrn, di
ye sorsanız a .. 

Ha, gelelım, o işe ... 
Nikah kağıtlarımız askıda idi.. 

oturdum mnsamın başımı, birı met· 
resimc, ()tl'ki sevgilime iki mektup 
yazdım .. 

Metrcsime şöyle dedim: 

cCanıın Mellilıat, 

Evlenmiye karar verdim. Fakat, 
seninle değil, bir baş1wsile. Buna 
zaMLret vardı .. Sana burada u;::,n 
boylu esbabı mucibe sayarak ba
şını ağntmak istemem .. yaş iler!i -
yor .. diinya evine girip, istikbal i~·in 
hazırlık yapmak zamanı artık gel
di.. geçiyor bile. Hayatta sana mu-

ate~li bir sanıyede söz aldım. 
Beni Avrupaya götürecek. Bana 

bir Yuvan-Mi-Kay hükumeti pasa
portu tedarjk etti. Vapurda anladım 
ki, Yuvan-Mi-Kay'ın hem hususi 
katibi, hem general imiş. Şimal or
dularına karşı kendi orduları için 
silah tedarikine çıkmış. Beynelmi
lel bitaraf sayılan bir memleketin 
fabrikalarile anlaşmış, silahları te
sellüm etmiye gidiyormuş. Koca 
vapurda bizi bal ayına çıkını~ çıl
gın aşıklar sanıyorlardı; lüks dai
remizden çıkacak vakit bulamıyor
duk. 

Benim idealim Avrupaya, hatta 
Afrikaya kapağı atmak. Elimde Çi
nin bilmem hangi hükumetinin ha
kiki bir pasaportu olduktan sonra 
lstanbula gitmek işten bile değil. 

Sevgilim (!) Wan-Tik-Sun iki 
haftadan fazla süren bu yolculuk
ta bana bütün varlığile aşık olmuş 

ve inanmıştı. Ben de bu duyguyu 
kuvvetlendirmek için elimden ge -

len her kolaylığı gösteriyordum. 
Portsaide geldiğim vakit pl5.nım, 

kararım tamamdı. Vapur bir kaç 

Sevgilime de şöyle dedim: 

cSevgili Hicran, 

Belki, §t'- mektubum, göz yaşları
nı zaptetmene mani olamıyacak.. 
Fakat ne yapayım?. Emin ol J.;i, e
limde olmıyan sebeplerle hareket 
etmek mecburiyetindeyim .. Senden 
ebediyyen ayrılıyorum. Sana t:ecla 
etmek için §'tt satlrlan yaz1ııornm .. 
Hicran, sana ı•erdi.gim sözü. maale
sef tutamıyacağım .. Başkasilc ct;lc
niyorum .. Beraber geçirdiğimiz tatlı 
günlerin hatırasını, kalbimde üliın
ciye kadar saklıyacağım .. 

Bedbin olma .. iizülmc .. Sana mes
ut, geniş ve açık bir istıkbal temen
ni ederim. Hayat uzundur. Tatlı 1ııı
vanı kuraca!)rn gün, benim için de 
en haz verici bir dönüm noktası ola
caktır. Alla1ıa ısmarladık yavrıım .. » 

Mektupları zarflarına koydum. 
Posta ile gönderdim. Aradan ıki ay 
kadar geçmişti.. Bir otelin tarasa -
sında dUğüniim olacaktı .. Her şey 
hazırlanmıştı.· Davetliler geliyor, 
cazband çalmıya başlıyordu. 

Yeni yaptırdığım frağımın içind2 
boyuna ter dökiiyordum .. Buhranlı 
bir günüm idi. 

Misafirleri karşılıyor, güler yüz 
göstermiye çalışıyordum.. Zaval!ı 

karım, her şeyden habersiz, beya7., 
uzun tuvaletile yanımda beninıic 

beraber dolaşıyor, heyecan ve se
vinçten bin bir renge giriyordu. 
Hayatımda yeni bir devre baş -

lıyordu. 

Salon. en hararetli zamanına ~el
mişti... Çiftler dansediyor, herkes 
gülüyor, eğleniyordu .. Düğüne ge
lemiyen ahpap, eş dost telgrafları 
da yağmıya başladı. Hemen her be~ 
dakikada bir, postacı beni arıvor, 
elime bir telgraf tutuşturuyordu. 

Bir telgrafı açarken, gözüme im
za yerinde şu kelime ilişti: Mela -
hnt... 

Üstünde şu satırlar vardı: 

cMes'ut olmanı dilerim.. şimdi 

l>ir evde toplantıdayım .. müthi§ i
çiyorum .. sarhoşum .. btt mes'ut gii
nilndc bizzat gelip btıltmmak is -
terim .. gece yarısına doğru oraya 
diişersem, hüsnükcıbulde kusıır et
mezsin, zannederim .. > 

Kafamdan aşağı bir kazan sıcak 
su dökülmüş gibi, terlemiyc baş -
ladım.. aklım başımdan gitmişti .. 
bu sarhoş kadın, buraya gelip, bir 

saat durup hareket edecekti. Sev
gilim iskelelere çıkmıyordu, ~ık -
mak şöyle dursun, kamaradan ay
rılmıyordu.Ben üç odalı lüks dai
remize girdim: 

- Biraz dışarıya çıkmak istiyo
rum. 

- Geç kalma, vapur üç saat son
ra hareket edecek. 

- İki saat bile sürmez. Uzun ve 
tükenmez denizler canımı sıktı. Bi
raz kara görmel<, karada yürümek 
istiyorum. 

- Küçük çantadan yüz dolar al, 
liizım olur. 

- Yüz dolar çok. 
- Sen bilirsin. 

- Elli dolar alacağım. Belki alış 
veriş ederim. 

Yalan söylemiştim. Hırsızlık et
tim; dolar paketlerinden bir elli 
dolar ile bir beş yüz dolar çıkar -
dım Beş yi.izlüğii hemen korsajıma 
sakladım, elliliği gösterdim. Hafif 
bir şehir elbisesile çıktım. Fakat el 
çantamın içindeki Çin pasaportu
nu da almayı unutmadım. 

(Devamı ı·a.r) 

rezalet ~ıkarabilirdi.. ne yapac'.lk· 
tım? .. 

Hemen otelin kapısına koştum .. 
düğün olan saiona davetiyesiz, htç 

kimsenin sokulmamasını ka,t'i bir 

lisanla söyledim .. sarhoş olan I-er 
hangi bir insanın da, kadın veya 

erkek, içeri alınmamasını ilave et-
tim... · 

Düşünceli bir halde salona dön
düm .. aldığım tedbir acaba kafi r.ıi 

idi? .. Fakat, Melahat, öyle bir ka

dındı ki, kapıda ona kimse mani o
lamazdı ... 

Çıldıracağım .. 

Tekrar kapıya koştum .. orada :iu
ranlara Melahati tarif ettim. sar
hoş olacağını söyledim. Bilhassa bu 

kadının kat'iyen ir·eri alınmama • 

sını, icap ederse, polise haber vC'ril
mesini tenbih ettim. 

Salona dönüyordu"U .. bırden, oe<ı
pıda bir gi.iriıltü oldu. Kosarı:ık rr ·i-

dim .. bir de ne göreyim? .. I.fol~hat .. 
fitil gibi sarhoş .. çok dekolte bir tu
valet giymiş.. kahkahalar atıyor, 

sağa sola yalpa yaparak ilerJ;yor .. 

Beni görünce, daha çılgın bir lath
kaha attı. Yüksek St.!sle: 

- Korkmn, dedi, saadetini boz

mıya gclm<'dim .. sana düğün hedi

yesi getirdim .. senden iki aylık ge
beyim .. 
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Papağanına fena 
sözler öğreten bir 
kadın aleyhine 
umumi kıyam! 

V. iyanada bütün bir mahalle hal
kı bir tek kadın aleyhine dava 

ikame etm:ştir. Davanın aslı şu • 
dur: 

Viyananın kenar mahallelerin • 
den birinde oturan madam Rena 
son zamaı!larda papağan merakına 
düşmüştür. Nihayet bir papağan 

satın alan kadın papağana bir çok 
güzel kelimeler öğretmiştir. 

Bütün mahalleli bundan mem -
nun olmuş ve madam Renayı da teb· 
rik etmiştir. 

Ancak son günlerde Madam Le
na papağanına müstehcen sözler 
öğretmiş olduğundan, papağan so

kaktan gelip gt-çenlere ağza aiın
mıyacak derecede kötü sözler siiy
lemiye ve çocuklara da bu kötü .söz
leri öğretmiye başlamıştır. 

Mahalleli, çocuk!armın ahlakını 
bozan ve umumi adaba uymıyan bu 

hareketten vazgeçmesi için kadına 
söylemişlerdir. Fakat kadın pa -

pağanın öğrendiğıni ve söylediğini 
kendisinin menedemcdiğini iddia 
etmiştir. 

l\fahkenwnin kıırnrını herkes me
rakla bek ııyormuş. 

• 
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1 t n 1 n ilk planı yapılan ve 
bu sene en kalabahk s~yf iyesi Marlen Ditrih geliyor ! 

E ski İngtliz kralı !<.:dvard, yeni 
ismile Di.ık dö Vindsor, bu 
y<ız, bütün memleketlerde 

beklenen bir piyango oldu .. Ha gel
di, ha gelecek ... Haline, şanına bak
lnadan, biz.im blanbul bile, Madam 
Siınpsonu ve Dük dö Vindsor'u mi- 1 
&afir etmiye hnzn lanıyor. 1 

İki sevdalıı11n yazı Büyükaclada, 
Boğaziçindc geçirecekleri, aylar
dır, yazılıp, çizıliyor ... Halbuki, ga
~ tclcrın son verdiği bir haberden, 
halayı S{'yahatinde olan bu mes'ut 
~İitin, Romanyanın Mamaya. pla -
Jıı.da yazı geçireceklerini öğrcniyo
l'tız ... 

Fakat, bana öyle geliyor ki, ha
" k.ı~i, bizzat yeni cvlılerden baş-
t l • b"l . • .. m:;e ı mıyor .. 
Arkadaşlar arasmda bu miinase

illc, Mamaya plajının lafı g~çti.. 
irk:ıç defa Avrupayı kolaçan e - j 

el rı yarı vefadarım Zeki Cemal, 
llab, bır iki hafta kaldığı Mama- 1 
~a Pl<ljı hakkında, en salühiyettar 
1'Z<thatı vcrdı. Gülerek anlattı: 
b - Dıik dö Vındsor, dedi, İstan

Ulun ne kadar pahalı bir şehir ol
duğunu öğre"lmi tir. Onun için gel
~ı ... Mamaya plajı, bütün güzel
ıgıne, konforuna, modern tesisa-

~~n:ı rağmen, çok ucuzdur. Güzel-
ık, konfor, asri tesisat deyince, o
rasını bizimkiicrle mukayeseye 
~nlkışmak gülünç olur. Mamaya'da 

1_~nyo almak için 7,5 kuruş vermek 
~{lf.iclir. 

. Üç gün Floryaya banyo almıya 
~1diniz .. yaptığınız masrafla Ma -
?tı:ıynda bir haftadan fazla şahane 
Y:ışnrsınız. Mesela bir karı koca, 
Ya~n. İslanbulda, beş pazar pl{ıja, 
tıezrniyc, gazinoya gitmesin de, b~ı 
tlarayı ta:;arruf etsin .. toplanacak 
Yekunla, Mamaya'ya kadar bir se
~:ıhat yapabilir, orada, güzel ve 
lltlı günler geçirebilir. 

••• 
. Bunları trende konuşuyoruz. Ye

§ılköye geldik.. pencereden başı -
tnı::ı uzntl!J baktığımız vakit, kıy
?tıQtli dostumuz Refik Ahmet Se
~~tıgil 'in istasyonda bizi bekledi
~ltıi görd'1k ... 

net&. td1met Stvengi!, kendisi
~:h ~a. rrüfrit nezaketi ve tavazuu 

hızı karşıladı: 
s - Röyümüz şerefli misafirlerini 
aygı ile sehimlar ... 

d nefik Ahmedin, deniz kenarın • 

0 
aki köşküne, ağır bir yürüyüşle 

h n dakikada vardık. Antrede geniş, 
kasır koltuklara kendimizi bır:ı -
Jı:ınca, denizin bütün serin!tğirı -Je 

0
kusunu kucaklayıp gelen rüz -

[ 

Röportaıı yapan l 
Reşat Feyzi 

gar, bir sayfiye yerının yegane 
sembolü olarak, karşımıza çıkan 

ilk tatlı sürpriz idi ... 

Kahvelerimizi içerken, Yeşilkö· 

yün güzelliğinden bahsedildi: 

- Bu sene en çok rağbet bulan 
sayfiyelerden biri de Yeşilköy ... 
Trenler ucuzladı. Florya yakın .. ö
nüniizde geniş Marmara .. her yer
de olduğu gibi, bu rağbet, burada 
da e\' kiralarını yükseltti .. Yeşil -
küy, galiba bir Fransız mlihendisi 
tarafından, planlı olarak ilk yapı
lan sayfiye köyüdiir. Bütün yollar 
biribirine amud ve muvazi.. eski
den daha bakımlı, daha kalabalık 
olurmuş ... 

13u arada birçok isimler sayıldı .. 
filanın köşkü, filfının \'illası, fila
nın malıklinesi.. 

Haman üstadı Halit Ziya Uşak
lıgil de Yeşilköydc oturuyor .. fa -
kat, maalesef, üstadı zıyaret etmek 
fırsatını, vakit darlığı bize vermedi. 

••• 
Hoş beşten sonra, denize girmek 

iizere kalktık .. köşkün önü güzel 
bir kumsal.. soyunduk .. haydi de • 

nize .. snğdaki, soldaki komşu köşk

lerin kiracıları da, dcnızde .. 
Plaj kazığı yemeden, denize gir

mek le mümkün oluyormuş .. şükür 
Allaha .. dört tarafı denizle çevril
miş olan şu canım İstanbulda, tuz
lu suyun vücudümüzü sarması için 
yapmak mecburiyetinde kaldığı -
ınız masrafı, acaba, başkaları nasıl 
karşılıyor? .. 

Avrupada bir 
plaj 

ne demektir? , 
Oranın en lüks 

plajında 

7,5 

' 

• • 
Kuruşa ban.110 Normandinin 

yapmak kabil , Kaptanı bu 
----------·

1 • meşhur yolcuyu 

Almanlar beni · 
hiç sevmezler 

neden ? bilmem 
caksınız .. Ciğer, köfte kokulu Babı
ali caddesini geçeceksiniz .. ve mat-

baaya gidip çalışacaksınız.. Aman 

yarabbi.. Fakat, gitmesen olmaz .• 
Her günkü işler görülecek, her gün· 
kü yazılar yazılacak.. 

Ben bunları düşünürken, adeta 
dalmışım, hatta hafif bir uyku bas
"-.rmış .. 

Arkadaşlar: 

- Bu treni kaçırmıyalım, dedi -
ler .. 

Sanki ben değil, ölüm kalkıyor· 
"du .. Ceketleri giydik .. istasyona doğ
ru gidiyoruz ..• 
Şu saatte, güneşin altında, şehre 

aönmiye mecbur olmıyan insanlar, 
ne kadar mes'ut.. Biz ceket, gömlek, 

yaka, kra\•at içinde, cendere altın
da imiş gibi, ter dökerken, evinin 
bahçesinde mayo ile dolaşan insan
lara gıpta ve hattfı haset ile bakı -

anlatıyor 1 

• • 
M aruf Alman sinema yıldızı Mar-

. len Ditrih bir müddet istirahat 
etmek üzere Amerikadan A vrupaya 
dönmüş. Pek tabii olarak kendi 
memleketi olan Almanyaya gidip 
tatil günlerini orada geçireceğini 
zannedersiniz değil mi? Hayır! 

Fransızların meşhur Normandi 
Transatlantiği ile yaptığı son se -
yahati gözetliycn gazeteciler, va -
pur daha Havr limanına girerken, 
güverteyi, kamaraları, salonları is
tila etmişlerdir. 

Vapurun kaptanı şöyle anlatı -

• • 
tist gazetecilere şunları söy

ıt.. 11Lir: 
- Ben Fransızları ve Farisi çok 

seviyorum. Havr'a her gelişimde 
içimde bilinemez neden, büyük bir 
haz duyarım. Lakin bu sefer Pa
riste çok kalamıyacağım. Ancak 
terzilerimi ve modistramı görebi -
leccğim. Ondan sonra kızımla be
raber ya İsviçreye, yahut Av~stur
yayn gıtmek nıyetindeyim. Üç ay 
dinlenmek istiyorum. 

- Almanyaya gitmiyccck misi-
niz? 

- Oh havır, beni Almanyada sev-yor: J 

mı\orlar. Fakat nıçin scvmıyorlar? - Marlen gibi bir yolcuyu go -
Cnu da bılmiyorum. Belki de Altürmek hakikaten çok Zl·vkli bir 
m nvada daha uzun seneler kal -

şeymiş. Artistin ayni vapurda sc -
saydım, kımse bana en küçiık bir 

• yorum. Yolda, mayosu, havlusu, kol- yahat ettiğini bilen dığcr yolcular, rolü bile mniyet < tmiyecckti ve 
tuğunun altında, denize giden, de- onu buyük salona çaf;ırmak için ben mechul. zavallı, kür.ilk bir ak-

Sular tam kararında.. dalgasız, 

düzgün bir deniz.. sol taraftaki o

telin iskelesinden balıklama atla -
yan bir kaç bayan, gürültüsüz sa· 

hillerde, tatlı kahkahalarile akisler 

nizden dönen pijamalı kadınlar.. müşterek bir istida yazdılar. Mar- tris olup kalac::ı.ktım. Acaba onun 
Zıplayan, koşan sıhhatlı, gürbu"z ço- len bu rıcayı reddetmedi, salona '? 

içın mı. 
cuklar .. siyah gözlüklerinin altın - geldi Nasıl heyecanla ve muhnb - _ Hangi filmi s<1Yiyorsunuz? 
dan bizim halimize gülüyor, acı - betle kar"itlandığmı tasavvur ede - _ Başkalarının nedense hıç sev-
yorlar gibi. .. Biz, hakikaten acına- bılirsiniz. medikleri bir filmi! .. Kadın ve 0-

Üzerinde beyaz bir tayyör vardı, yuncak> adındaki filmi. .. 
başında trişe şapka, elınde trişc çan- _ Rol arkada~ı olarak en ziyade 

••• ta ve parmaklarında en nadide mü- kimi tercih ediyorsunuz? 

cak insanlarız: Denizden uzaklaşı· 
yor uz. 

Tren kalktı .. elveda!. Yeşilköy, cevherlerle süslü yüzükler... - Gari Kupcr'i ... 
yeşillikler içinde, mavi denizin diz- Gazetecilerin bu vaziyette Mar - - Tatilde ne yapacaksınız? 
lerinin dibinde uzanmış, yatıyor.. len'le görüşmiye muvaffak olduğu- - Dınleneceğim ve biraz okuya-

yapıyorlar... ._ - . d 1,·ıd· B"" ğ nu tahmin etmek gtiç c~ı ır. u - ca ım. 

~~~1:~r:ı:::;;~~:g~!~~~. ·c'""""'"'"' ... A'"'"""""5'""'";,,,,;,,,,u .............. "5"'""""""'""""'K'"'"""""'"A'"'""""""o"""'""''""1"""'N""""""""i""'"A~;d~i~'d';""'bi;"" 
kadar istenen, sevilen bir şey .. Su· evlenme 
yun üzerinde, sırtüstü, hareketsiz --·-
yatarken, bütün yorgunluğunuzun 
gittiğini hissediyorsunuz .. İlikleri • 
nize kadar, tatlı bir rahavet, bir ha
fiflik, bir haz yayılıyor .. 

N d . ) d ? B c;ocuk ve çocuğun torunu e en tevkif 0 UD U. UraSI aynı gUnda evlenmlsler 
Neues Wiener Jourrıal gazetesi -

hemşiresi tarafından da anlaşılamadı nin Ankara muhnbirinin gazetesi-
Az Herdeki kolrada, bir Macar ne göndcrdıği bir haberi biz de bu 

kadını, şarkı söylüyor .. Kotranın baş 
tarafında oturmuş, yanık vücutlu 

sportmen bir delikanlı kitar çalı -
yor .. ve siz, denizin kucağında, açık, 

bulutsuz, mavi göğü seyrediyor -
s~nuz .. Bir rüy·a içinde gibi, bir ha
yal üleminde yaşıyor gibi ... 

••• 
Öğle olmuştu .. deniz bizi acıktır

mıştı .. artık gitmiye hazırlanırken, 

Refik Ahmet, yemeği beraber ye .. 

mek teklifinde bulundu .. Bu teklif, 

öyle bir anda yapılmıştı ki, redde
dilip edilmediğini siz takdir edin .. 

İştihalı bir yemek yedik .. Kah • 
veleri de höpürdete höpürdete iç-

tikten sonra, oturduğumuz koltuk
lara sanki, daha ziyade bağlanmış
tık .. 

Gözümün önüne İstanbul geldi .• 
Sıcaktan yanan, tozlu yolları, kala· 
balığı ile İstanbul.. Kalkacaksınız, 
trene bineceksiniz .• Sirkeciye çıka-

s on gelen Londra gazeteleri, Le-
ningradda bir İngiliz müzikhol 

artistinin tevkif inden bahsediyor • 
lar. Bu gazetelerin yazdıklarına gö
re, dansöz Eva ile hemşiresi İvi Lin
den bundan on iki haf ta evvel Le
ningradda bulunuyorlardı ve İngil- • 
tereye dönmek üzere idiler. 

Gece yarısı iki hemşirenin otur
dukları oteldeki odanın kapısı ya
vaşça açıldı, taharri memurları bir 
kadınla beraber içeriye girdiler . 

Taharri memurları uyanan ka· 
dınlara hiç ses çıkarmadan yatak
tan kalkmalarını ihtar ettiler. Ka
dınlar yataktan kalktılar. Taharri 
memurları da dört saat kadar oda· 
nın her tarafını aradılar. 

Memurlar, sabahın saat beşinde 
yine hiç bir şey söylemeksizin Eva
yı alıp g&türdüler, hemşiresini de 
serbest bıraktılar. 

İvi Linden hemşiresinin nereye 
götürüldüğünü ve niçin tevkif edil
diğini bir türlü anlıyamadı. 

Anlaşıldığına göre, Eva bundan 
on iki sene evvel Lovenburg is -
minde bir Alman caz şarkıcısı ile 
evlenmiştir. 

İvi Lindcn İngiltereye tek başına 
aöndükten sonradır ki, orada hem
şiresinin casuslukla itham edilmek
te olduğunu öğrenmiştir. 

Evvelce bir Rusla evlenmiş olan 
Eva Rusyaya bir defa daha git -
miş ve orada iki sene kalmıştı. 

Geçen Eylfılde Eva Leningradda 
Zina isminde bir kadından bir mek
tup almıştır. Bu kadın Eva'ya eski 
kocası ile birlikte yaşamakta oldu
ğunu bildiriyor ve bu sözlerini te
yit etmek için de beraber ç:e'·iimiş 
fotoğrafları mektuba leffetmiş b:ı
lunuyordu. 

Matmntl E'!Ja 

dan sonra da Sabarovski isminde 
bir Rus tercümanı ile evlenmiştir. 
Genç dansöz bu suretle Sovyet ta
biyetine girmiş bulunuyordu. 

Tekrar hemşiretile İngiltereye 
dönmek istediği sırada, polisler 
gelmişler ve bu iki hemşireden bi
rini tevkif etmişlerdir. 

Bu işin meraklı bir tarafı da Eva
nın eski kocası olan Lovenburg'un 
sonradan evlendiği karısile birlikte 
ayni günde Leningradda tevkif edil
miş olmasıdır. 

Ki tap meraklısı 

1 ngilterede Aspley i_smindeki ka
sabada oturan bir Ingiliz, kita

ba merak sarmış ve hayatında öyle 
· kıymetli kitaplar elde etmiştir ki.. 

öldükten sonra bu kitapların kıy -
meti tesbit edilmiş, (250.000) ingi
liz lirası tahmin edilmiştir. 

gazeteden nlarak yazıyoruz: 
Çocuk ve çocuğunun torunu ay

ni günde evlendiler: 
Anadolunun bir vilayeti olan Ma

raşta ayni günde garip bir evlen -
me olmuştur. Tüccar Ahmet Hal -
laç bir baba ve büyü?. baba olmuş
tur. 

57 yaşında olan tacirin 2 i tane co .. 
cuğu, 26 tane torunu ve 3 t~nc de 
oğlunun torunu olmu~tur. 

Bu torunla hallacın oğlu ayni 
günde evlenmişlerdir. 

Türkiyenin en çok çocuklu nile 
babası olan hallaç çok büyük bir şe· 
rcr duymaktadır ... 

Hindlilerin merakı 

H intlil~rin en çok ehemmiyet 
verdikleri bacaklarıdır. Mec -

bur kalmadıkça tramvaya, otomobi· 
lt', hatta şimendifere binmiycn 

mtliler son zamanlarda bisiklete 
merak etmişlerdir. 
Hlindistanın tanınmış ithalat mü

esseselerinden birisinin yaptığı is
tatistiğe göre 5 sene evvel Hindis
tana hiç mesabesinde bisiklet gir -
mişken bu sene gelen bisiklet ade
di milyonu geçmiştir. Hintlilerin 
bu merakı yüzünden meşhur İngi
lir bisiklet fabrikatörleri, fabrika -
!arının çalışmalarını iki misline çı
kannışlardır. 

KAYIP ÇANTA VE EVRAK 
İçinde nüfus kağıdı, evlenme cüz· 

danı, iki şahadetname ile İsmail na
mına iki bonservis ve daha bir ta
kım mühim evrakı ve bazı eşyayı 
havi bir çanta, kahve rengi bir va
liz derununda olarak bir hafta ev -
vel Eminönü - Bebek tramvayında 
zayi olmuştur. Eşya ve saireden sar· 
fınazar y3Jnız mezkur zati evrak
ları bulup getireni ayrıca memnun 
edeceğimi vadediyorum. Adres: 

Kotra içinde bir ,if t .. 

Genç kadın bu mektubu alınca, 
hemşiresile beraber Leningrada git
miş, kocasını bulmuş, boşanma dn
vası açarak ayrılmıştır. Eva bun • 

Kitaplar içinde çok güzel ve ef:ki 
olanları varm"ış. 

Çarşıkapı Bileyiciler sokak 52 nu • 
marada Arsen yanında Necip. 
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1 ::. c:\me ve iktib;ııı hal&.kt .ıabfuı:d14r 

Kozalaklı, baldıranlı bir 
mahalle : Mezarlıklar 

"Kaba etimden öyle fena ısırdı ki, hara sızlıyor. 
Korkuyorum, oğlanln dişi zehirli o~masın ! ,, 

- .Kaltak sensin .. kôpr,ğlu kiJ -
pek .. Ben yedi göbek ceddimi sava
bilirim ... daha sen b<ıbanın kim ol
dugunu bilmezs in'. .. 

- Sen artık fazla gelmiyc baş -
ladın. Gevis gctirmei<: L ... tiyor -
san (elile kıçına şak şak vurar k) 
agzına bir sakız vereyim de çiğne , 
dur! Babamı ben bilmiyor muyum? 
Nnh! tuzlayım da kokma! .. Asıl ba
basını bilmiyen sensin. Ananla ba
banın nikahları kıyılm:ıdan Toklu 
dedenin yıkık türbesinde gelin gü
Yey olduklarını Bursada Sağır sul- • 
tan bile duydu. Seni katmerli ve
ledizina seni! .. Seni iki kavrulmuş 
fahişe kızı fahişe seni! .. Yüz kara
na bakmadan ötemi berimi yiyor
sun. Durup dururken ana lağımı 
gibi ne taştın bilmem? 

- Ben taştımsa, sen de ağzmla 
temizliyorsun işte! .. 

Bu şekilde devam eden ağız dala
§lllın, çingene kavgalarına benze
mesi için, bestesile davul ıurnası 
eksikti. Kavgacılar, kendilerini ağız 
da !aşına o kadar kaptınrdılar ki, 
icad ettikleri küfürleri, müstekreh 
sözleri karşısındakilerin yüzlerine 
avuç avuç sıvamaktan, serpmek -
tl'n utJnm1zlar, ne cenazeye hür
met ederler, ne de alcıcakları sada
kaları düşüı~ürlerdi. 

Bir ananın, babanın, kardesin, 
bir sevgilinin, bir oğlun, kızın çi -
çek demetlerine bürünmüş hürmet 
VE' tahassür nşanclerini görmiye 
imkan olm1ynn. fakat vefakar ta
biatin, kayıtsız insanların unutkan
lığını, nisyanını karşılamak, vic - 1 

dan borcunu ödemek için, yıkık taş
ların. çökmüş mezarların aralıkla

rından yeşillikler, sarılı, kırmızılı, 

pembe, mor çiçekler fışkırttığı sel
vili, kozalaklı uhreviler mahalle -
sini bir panayır yerine çevirmek
ten utanmazlar, arlanmazlar. küfür 
lev,:,iyatının en eşnaını, en suntur
lusunu, en yakası açılmamışını te
ati etmekten geri kalmazlardı. 
Ağız dalaşı, bazan yumruk, tokat 

faslına kadar dayanır, ıskatçı ka
dınlar saç saça, baş başa dövüşür
lerdi. Kavga, ekseriyetle yer ka.p
ma meselesinden çıkar, iki kadın 
sopa sopaya dövüşürken, bunlar -
dan birinin çocuğu anasına yardım 
etmek, onu savaşta galip çıkarm~k 
için. çenesinin olanca kuvvctile ö
teki kadının kıçını ısırdıktan son
ra, bütiin kuvvetini bacaklarına 
vererek dört nala kalkan bir at 
gibi na taban savuc;ur, mezar taş
larının arkasından iki elini biribi
rine ekleyerek burnunun üstüne 
kor. havkırırdı: 

- Na sana guguk! .. 

- Hatırın büyi.ık. .. Fak;ıt para 
herŞ('yden biıyük ... iki kuruş fazla 
alsam, göz mü çıkarır? .. Yarın ıki 
okka ekmek parası çıktı de mektir. 

- Ekmekleri ben cılırım sana ... 
Haydi gel, sinirdeıı , meraktan cal
layacağım yoksa ... 

Emine iki okka ekmek lfırını du
yunca dayan nmaz, kadının yanına 
gelir, yavaşca bir S('~ıe konu~mıva 
ba~larlar: 

- Demin gördi.in veledızinci kı

çım-JLJn ısırdı. Öyle sı:dıyor kı -,or

ma!. Merak ediyorum, o~lanın dışi 
zehirli olmasın? .. Eve kad·ır .:;:cıb -
redemiveceğim, ~öyle bır kPnara 
gidelifl' de bakıver! .. 

Emine hayretle: 
- Rakayını mı?.. Nasıl bakılır 

burada!.. llt•m nntı rinin, drmun 
üs.".::ıdcn belli olmaz ki ... 

- Çözeceğim kız ! . 

İki ~vakasmı ısırarak: 
- Ne yapacaksın, ne yapacak -

? Ç" k . . '' N '? D sın . .. ozece mısın . . eyı . o-
nunu mu? .. Tövbe. tövbe! .. İşte bir 
yaşıma daha girdim. Üstiime iyilik 
sağlık, sen çıldırdın mı karı'?. Ela
lemin karşısına üryani erıği gibi 
çıkılır mı h!ç? .. Utanmıyoı musun?. 

- Bunda utanacak ne var sanki? 
Hepsini Allah yaratmadı mı? T;:ınrı 
ayıp şey yaratır mı hiç? .. Hem ciyle 
çıplak Mustafa gibi meydana çıka
cak, salına s ... lına g<'zincc('k deği

lim. Şöyle bir kenara çömelip çö -
zeceğim, sen de bakacaksın. Bun
dan ne çıkar canım! .. 

- Olmaz, olmaz! . Ben bakcımam. 
Sen utanmıyorsan, ben utanırım 

mezarlıkta panorama seyretmivc .. 
Kadın ısrar eder, yalvarır, niha

yet Emine dayanamaz, iki okka ek
meğin hatırı icin muavcneye razı 

olur. Kalabalıktan uzaklaşırhır, 

şöyle bir tenha yere giderler. Bu~ 

rada ıskatçılar, mezarcılar, şunlar, 
bunlar olmamakla beraber, yine 
etraftan tek tük insanlar geçer. ce
nazeye gelenlerin mezar taşlarını 

okumak için, buralarda dolasırlar. 

Kadın gelene gecene ehemmiyet 
vermez, bir selvinin dibine cöme
lir, donunu sıyırırken Emineye: 

- Aman iyi bak, yara, büyük 
mü, küçük mii ? .. 

Diye sorar: 

Emine, ısırılan yeri olanca dik • 
katile tetkik eder, elile yoklar, bas
tırır, sonra~ 

-Biraz morarmış. Yalnız tek 
bir diş izi var. Akşam, üzerine çiğ 
et bastır, iki günde birşcycikler 
kalmaz. Ekmek çiğne~rip koymak 
ta faydalıdır, ateşini alır! 

Tavsiyesinde bulunur. 

(Devamı var) 

Süleymanın Saıraıynnda 

KUDOS IKBZILARI 
~'°- *•- .. -. ------ .. . 

Tefrika No: 119 Yazan: M. Necdet Tunçer 
Halkevi ve Kız sporları 

Memleketimiz kızları arasında 

şayanıdikkat alaka uyandıran Be

yoğlu Halkevi spor kolu hararetle 
çalışmaktadır. Faaliyet ayni hara-

reti muhafaza ederse müstakbel 
müsabaka ve Avrupa olimpiyatla
rında mühim rol oynıyacağımız a
şikar bir meseledir. 

Şimdiye kadar vesait yokluğun
dan mı. önayak yokluğundan mı, 
yokc:;a gönüllü yokluğundan mı, h0-

nüz inkt~af etmemis olan kadın 

sprwlanmız p<'k kısa bir zamanda 

kE>ndini göstererek ortavn cıkmış
tır. 

Kızlarımızın vılmayan gözleri. sar 
sılmıvan c:esaretlcrı ve kırılmıyan ı 

ümitleri etrafın yardımile Avru - 1 

p ı gözlüyor. 

Onlar bizden ileridirler, fakat 

bizım azmimiz, cesaret ve gayreti

miz hcpsınden ileridir. Vesait ve 
vakit kıtlteına rağmen. 

Mutc:ıssıp ana ve babaların izin -
sizliğıne ra~men iki saatlik istira
hatini üç saatlik arka.daş ziyaretini 
spor antrenmanlarına feda eden 

Tıirk kı7.larından ne bcklıyoruz? 

!erinden mürekkep bir kafile bura

ya gelerek iki müsabaka yapacak -

lardır. Buraya gelecek güreşçiler . 
arasında son Berlin olimpiyatların-

da iyi dereceler alan ve dünya şam

piyonu bulunan Swanson gibi ta

nınmıs sporcular vardır. 

MACAR GÜREŞÇİLER 

İSTANBULA MI GELİYOR? 

Haber aldığımıza göre Macar gü

reşdlcri Gi.ire~ Federasyonuna mü

racaat ederek iki maç yapmayı tek

lif etmislerdir. Güı·eş Federasyonu 

l Eylülde yapılacak olan Balkan 

güreşleri.ne hazırlık olmak üzere 

bu mürncaatı kabul etmiştir. 

Her iki federasvon arasında tam 

hır anlaşma olursa Macar güreşçi

leri Ağuı:tosun ortalarında buraya 

gelerek iki müsabaka yapacaklar -

dıı. 

At yarıtları bu hafta 
ba,hyor 

Her sene Temmuzun yırmı 

«Sana ne kadar kuvvetli bir büyü yaptığıır.1 

gözünle gördün ya . .! Artık Şaona kavuşacaksın '' 
~ 

dinci günü yapılan at yarısları bu 

sene de 25 Temmuzda yapılacaktır. ı L)ağlaraa yaşayan ~air (Enver.;;no) yu o giin s<Jrogd~n zıgarecc gıtmış/ı•rdi 
Bu seneki yarışlar da Veliefendi ça- gözd~sinın kolundan tutarak ba - m:ık gerek!> Halkevimizin kıymetli başkam 

ve faal hocalanmız sayesınde bize 

hiç tereddütsüz müstakbel Türk 
kız rekortmcnl('ri denilebilir. 

. yırında yapılacaktır. g-ırdı: Demişti. 
f" 

H acer Hertcan 

• • 
İSVEÇ GÜREŞÇİLERİ DE 

GELECEK 

Bundan hır müddet evvel de yazdı 
ğımLz gibi Galatasarayın spor bay-

ramında İsvec;ın tanınmış güreşçi-

Yarışlar tam bir ay sürecektir. - İşte, görüyorum, Sahra! İç yü- Şimdi Sahranın Siileymana 
·· - k f · · d ·· ·· k ~ ref saat. hakkında siiyledig~i sö?'lt Bir •nglliz atlet 800 zunu ve a anın ıçın e orumce agı 

gibi yerleşen en gizli fikir ve di.i- rin nasıl uydurulduğu anl~~ıl•) of 
metrede dUnya rekorunu d 

. l 1 ı· Sahra, Suleymanııı yanınc nr. 
k1rdı şüncelerini görüyorum .. Sen sara - u. 

yımda çok tanınmış bir erkek se
viyorsun! Haydi. inkar etme sakın .. 
Söyle bana: Kimdir bu erkek? 

S0n yapılan bir atletizm mi.ısa -

bakasıı:1da yeni yetişen Wodroffe 

800 metrede dünya rekorunu egale 

etmiştir. 

- Gördünüz mü, mella? Rab çar
çabuk dileğinizı kabul etti. İçimde 

Yenı rekor 1 dakika 43 sc.ıniyedir. sakladığım en gizli emellerimi bile 

kar çıkmaz ihtivar sihirbaz k:idı" 
kostu: 

.:_Her şey bitti.. Hükümrhr ])r!l: 
Saonla evlendirmive razı oicin. 
. - Sana ne kadar" kuv\retli bir bıİ 

asss~~~E~~~~~~s~~~~~~~~E~~~~~~~ derh~ke~~ivcrdiniz! · yü yaptığımı gözünle görme t>\'dır., 
bana inanmıyacaktın. değil nıi? Pek yakında: 

1 ouu111ıııı11ıuuuıu•u111ııı111uııuı11u 

- Utan uzaklara gitme kemik
lerini kırıJrtm •.• 

Korsan Patates Con Suleymarı: 

- O halde benden hiç bir derdini 
gemisini ve emelini saklama, Sahra! Haydi, J 

fspanyollara kaptırdı söyle bakalım, bu st·vdığin erkek 
• kimdir'? J spanya sularında işi silah ka - Dıye sordu. 

çırmıya döken meşhur korsan- Sahra vücudı.inde hafif bir ürper-
lardan Patates Con'un isnıi yıne ışi- me duydu .. Her şeyi açıkça anlattı: 
tildi. Bu zat • Yedi denizin yıldızıı _ Ben çoktanberi Şaon'u seYi -
adındaki 2500 tonluk vapura diğer yorum, mella! eğer be~ onunla C\'· 

beş vapur daha lak::ırak teşkil etti- ıendinrseniz, hem ölünciye kadar 

ği bır kaçakçı pilolile şimdıye ka- sarayınızda kalırım .. kabilcme dön-
dar hükümetçilere miıtemadiyen mem, lıcm de bugüne kaclnr der.e-

silah ·ve harp malzemesı kaçırmak- diğiniz uğuruından yine eskisi gibi 
la uğraşıyordu. istifade etmiş olursunuz! 

Geçen gün asilerin Amiral Ser _ Süleyman. kendisine sayısız hiz-
vera adındaki kruvazörleri uzun met ve fodakfı.rlıklaı ı dokunan bu 
tarassutlurdan sonru Yedi dcnızin sevimli W ' cesur gözdesini Şaona 
yıldız1> nı ele geçirmiye muvaffak vPrmPklf' bir şey k:ıyhetmiyecekti. 
olmuştur. - Seni Şaon:ı bir ~artla verirım, 

Patates Con'un kumandasındaki Sahra! dedi- Şaon da sarayımdan 
küçük İngiliz kaçakçı filosu is _ başka bir yere git mi) ecck. 

Ve hemen ilfıve etti: panya sularına girdikten sonra, Ge-
l - Babana bir gün ic:in 0<Yidecek -nera Frankonun kruvazörlerile 

- Elbette inanmazdım. Çüııkti. L'e· 
ni bütün sihirbazlnr aidatı~ oria:." • 
dı.. 

. r 
- Fakat, sana can sıkıcı t ır h •C 

vereceğim ~im<li .. 
- Nedir o? 
- Şaonun kalbini yokladım . . . 

ni zahiren scviyf)r. Hr.kikatlc bı 
başkasına aşıktır. 

Sahra birdenbire şa~aladı: 
- Ne d.iyorsun. Dıbo? Ş·wn bc1•

1 

candan sever g<jrüni'ıyor .. . 
- Övlc güri.iniiyor mnma, on:ııı 

knlbindc de bir başka kadıtı se\~ı"1 

~·aşıyor. • 
Gaı ip şey bu! Gt'çenlcrde dıı ' 

dan diiııerkcn sair Env<'ı anc ·nı.ırı 
kulübesine uğramıştım. O da ba: 
na: - Sen cok talisiz bir kadınsın 
demisti. Acaba Enverano bu sırrı 
biliy~r muydu? (D<!vamı 1'~ 

sin1 Kendisine söz vel'dim. Kabi -karşılaşmıştır. 
.il' len arasında senin bir saat için ol-

Ancak bu filo İngiliz bandırasını 
HALK OPERETi 

sun gelmeni istiyorlarmış. Bir gece 24 CumartASİ a~şarnı 
tasıdığı için o taraflarda dolaş - babanın yanında kaldıktan srmra, 
makta olan Bazilik ismindeki kı·u- Bebe'" 0 ı d' e tekrar Kudüse döners in! .r.. ı.e e ıy 
vazör tarafından hirnave cdilmis-

J Sahra scvinde hükümdarın ya- B.:ıhc.esiııde 
ti. Buna rağmen, İspanyollar cYedi . 

nından çıktı. 25 p zar akşıımı 
denizin yıldızı gemısini zaptetmi- s h K el · t k J • l 

a nı u us c ço <'S <ı ve ço ~ Üsküdür inşirah 
ye muvaffak olmuşlardır. Diğer dört marifetli bir sihirbaz bulmuştu. Bu 
gemi kaçmıya ve bir tanesi de Sant- kadın Sahraya: l'ahçesinde 

Baba ~n mi ıJ.aha ağırrm,~ cındcr limanına girmive muva.fiak c - &'ni Sa rnla birlestireceğim. 26 Pazn:-lesi akşamı 
Kaba etine geçen dişlerin acısile 

gö7leri yac;aran kadın, çocuğu ko
v~lavıp yakalamanın imkanı olma
dı mı anlavınca, arkasından derin 
bir intikam ahile yumruklarını sal
lavarak şu tehdidi savurnrdu: 

!)Oksa lıizmetçi kı= mı ? nlınuştur F akat. ilk nnce Sülcymanı kandır - l c:ta • cı lske e Ga 7 "n< furd:t 
t!!'~~~~-----~-~-!'!-'9-!'!!!!!~~!!'!!!!!!'!!!!!!!!!:;'!'!"!!"!'!!"'~'!'!"!!'!'!"!!~~'!'!"!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!.!!!.!!!.~.--!'!'!!'-~!!!!'!!~~~!!!.!!!!!!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!"!!!'!!!!!~~~~~~~--"'!!!'!!!!!!'•ZlllJ~!!!'!!!!~~~~~--..'lmlO!~------"""!""-----~ 

- Elbet bir gün elime geçersin .. 
Ben sana o zaman gösteririm, uğur
suz yumurcak! .. 

Sonra, b ·raz ilericle duran bir ka
dına s slenir: 

- Hıl 1 Emine, kızım, biraz gelir 
• • ? 

mısın .. . 
- Gelemem, yerimi kaparlar ... 
- Kapmazlar ayol! .. Bir şey söy-

leyeceğim ... 
- Söyley<'ceklerini kendine sak

la ... Sonra dinlerim. Her halde çok 
mühim bir şey değildir söyleyecek
lerin ... 

- - Valahi mühim, tallahi mühim! 
İki gözüm önüme aksınki mühim! 
İşte yemin ettim, inan .. . 

- Anladım, anladım ... Yine dedi-
kodu yapacak, mahallede olan bi

ten şeyleri anlatacaksın değil mi? 
Yine kim bilir kimin ırzını parmak
lıyacaksın ? .. 

- Billahi bunlar değil... 
- Ya ne? .. 
·- Uzaktan olmaz. Bir şey göste

receğim!.. 

- Gelemem ayol!.. Yerim çok iyi. 
Burasını kaçırırsam, ıskat dağıtılır
ken hava alırım sonra ... 

Tefrika No. :18 ................................ 
Venedikli şövalye başına gelen -

leri kısaca anlattı: 

- Gemimiz fırtınaya tutuldu .. 
Bir kayaya çarpıp parça.landık.. Kı-

zımla ben (Issız Ada) ya iltica et
tik. Halbuki Türk korsanları oraya 
gelmişler .. bizi yaka.ladılar .. 

- Ya Jozetta .. ? Demek o da Türk
lerin eline düştü, öyle mi? 

- Keşke Türklerin eline düşsey

di, Anivas! Kızım Kara :tı.'lihalın eli

ne düştü. Onu kardeşin dağa kal
çırdı.. Beni de bir mağarada hap
setmişti. 

- Vay alçak vay ... Sana hürmet 
etmesi lazımdı. Neden hapsetti se
ni? 

- Neden olacak?! Bunu anlıya
madın mı? Kızım için .. 

- Bilirim alçağı .. güzellere ba:vı

lır. Jozettayı görünce dayanama
mıştır. 

Anivas kardeşi için atıp tutuyor
du. Fakat, Ciyovani kızını hatırla-

yarak ağlamıya ve Kara Mihala 
küfretmiye başlamıştı: 

- Türklerin eline düştü de, gö
zümün önünde öcümü aldılar_ 

- Kim dü~tü Türklerin eline .. ? 

;..r:ır:;ı' 

ADALARINDA 

-ag- -~ 

Ben Türklerden Öç almasını bilirim. Maclamkil 
Mıırat Reis kardeşimi öldürdü .. alacağı olsun on ıı 

- :~y sonra... Sonra ne oldu? 

Miha I'ürklerin eline kolay kolay 
dü~ :nc li... 

- b le bir c· ·• ştü .. ve Murat Reis 

onu ;. le bir 
görsen alkı• 

- KardeşJ 
dam? 

vurdu ki.. Sen do 
.ıı Murat Reisi. 

yendi demek bu a-

- Yendi .1ek de laf mı? Kok-

muş bir le. "tbi yere vurdu .. ve Mi
hal bir daha yerden kalkmadı, 

- Ne oldu sonra? 

- Ne mi oldu?! Cesedini marti· 
Ier yesin diye denize attılar •• 

Bir müddet ses kesildi. 

Murgt Reis Rüstemle birlikte am
barın ağzında duruyordu. 

Rüstem: 

1 
ziyor! dedi- hadiseyi mübalagası7. 
anlattı. 

Murat Reis yavaşça başını S[ıllr:ı

dı: 

- Kendisini tekrar ambara attı 

ğımız halde bizim aleyhimizde Ani-

vasa şikayette bulunmadı. Onu h i

maye etmeliyiz .. Mikro adasından 

biraz altın alıp ayrıldıktan sonr .:ı 

tekrar (Issız Ada) ya uğramak fik
rindeyim. 

- Fena olmaz ... 
- Jozettayı da bulup babasına 

teslim ederiz. 
Rüstem birdenbire titredi: 
,Jozetta gibi bir kız, de\·lethi efen

dilerimiz dururken, babasına veri
lir mi? 

- Bu a 

yapılamaz. Ciyo\·ani kı:'.mı çok se-
viyor. 

Ambardan kaptan Anivasın sesı 
işitildi: 

- Murat Reis, kardeşim Mihalı 

öldürmüşse, H'ristos şahit olsun .. 

ben de ondan kardeşimin intik:ı -

mını alacağım. Demek Mihalı yere 

vurdu .. ve cesedini denize attılar .. 
öyle mi? 

- Neden şaşıyorsun? Korsan -

lıkta kim kuvvetli ise, hakim odur. 

Mihal da senin gibi yirmi otuz ki

şinin kuvvetine güvendi de başı ve 
sırtı yere düştü. 

-Ben Mihal değilim .. benim sır

tımı kolay kolny yere· düşüremez-

Yazan: et-~Ce 9.~~ . ............................. ··· ·············· .. .. 
vakitler Vcnediğe geldiğin z,ırnrıtl 

k 1-tıı da böyle atıp tutmuştun .. so ı:t•" 

gene b ir şar1ncının seni nasıl yere 
·? 

vurduğunu unutmadın, d eğil ını· 

- Bırak o gcçmi te olup biteW 

1 ·ri. Demek Mihnl öldü ha .. ?! AlO.' 

cağı olsun onu öldürenlerin. 

- Bugün Türklerin elinde e~iı" 
bulunuyorsun, Anivas! Böyle ol , 

·ı? 
duğu halde neden atıp tutuyorsU• · 

· iW Kapana kıstırılmış bir fareııın 
dilc!rl0 döğüşmek istemesine ben· 
zer bizim bu halimiz .. ! 

- Ben Türklerden öc atmasını 
cok iyi bilirim. Adamlarımı gön ' 
, k" 
derdiler altın aramıya. HallıU ı 
onların getirecekleri altınların hcP' 
si sahte, işe yaramaz madenlerdir· 

Türkler bunları alıp adadan uzak· 

laşırlar ... Ben de bu suretle }lertl 

onların elinden kurtulmuş, hem de 

Türklerden intikam almış olururtl· 

- Türkler sahte altınları anla' 
mazlar mı? 

- Hayır. Onları herkes ayırt c-
, · l Alva~ d mez. Geçenlerde Amıra 

roya da böyle bir torba yalancı rna' 



Japonya Çine tet rar 
neden saldırdılar ? 

İstanbul Dördüncü İcra Memur • 
luğundan: 

Üç yeminli ehli vukuf tarafla -
rından tamamına 3800 lira kıymet 
takdir olunan İstanbul Ayazma !ka
pıda Hoca Hayrettin mahallesinde 
kayden Kazancılar halen Ayazma 
caddesinde eski 573, 575, 577, 51, 53, 
yeni 159, 161, 163, 61 No. larla mu
rakkam sağ tarafı şekerci Hacı Sa
it hane ve dükkfını sağ tarafı Atı -
fet dükkanı cephesi Ayazma kapı 
caddesi, arkası Kazancılar cadde -
sile mahdut 3 dükkanın tamamı ile 
bir salaş dükkanın yarısı kayden 
miktar ziraı gayri muayyen olup 
mahallen 3800 metredir. 159, 161, 
163 No. lu 3 tutuz dukkan olup 159, 
161, 163, No. lu dükkanların zemini 
çimento olup üstünde merdiven1e 
çıkılır ahşap birer odaları vardır. 

Gl No. lu dükkan Kazancılar cad
desinde olup sakafı kiracıya ait ol
duğu cihetle arzolunur. Mezkur 
gayri menkul tapudaki kayd ':1~a 
olduğu gibi açık arttırmaya korı -
muş olduğundan 25/8/937 tarihine 
musadıf çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttır -
nıası icra edilC'c<:.>ktir. Arttırma be
deJi kıymeti muhammenenin <o 75 
ini bulduğu takdırde müşteri.,i üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün mü ldet
le temdit ed·!crek 9/9/937 tarihine 
müsadıf perş mbe giinü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapı
lacak ikinci açık arttırmasında art
tırma bedeli kıy~ti rnuhammenc
nin <; 75 ni bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No. lu kanun ahkamına tc\'· 
fikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek istiycn -
lerin kıymctı muhamm~nenın ~h 

7,5 nisbetindc pey akçnsı veya milli 
bir bankanın tt'minat mektubunu 
hfımil bulunmaları lazımdır. Hak
lı:ırı tapu sicilli ile sabit olmıyan a
lacaklılarla diğer al:ikadaranın ve 
irtıfak hakkı sahiplcrınin bu hak
larını ve hususile' faiz ve masarife 
dair olan iddialannı evrakı müsbi
telerilc birlikte il!in tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında bir -
likte dairemize bildirmeleri lazım-

' Bilal parayı cebine soktu! 
·-----------

Meyhaneci gördüğü altını Bililin elinden 
almak için Parhahyı feda etmekte 

fenahk görmüyordu 

Okuyucularımızdan Feriha Aka, 
Su lmzasi/e şu meklutu aldık: 

cGazetenizin üçüncü sayfasında 
(Terkos suyu satmak yasak) baş-

Karşılaşan iki kuvvetin bu de
f aki boğuşması pek_ çetin olacak 
Japonlar iki hedef güdüyorlar: Avrupada 
Almanyayı serbest bırakmak ve Şimali 

Çini elegeçirmek 

Meyhaneci YciŞlı bir adamdı. Türk
çesi hiç iyi anlaşılmamakla bera -
her Bil:il için onun söylediklerin -
den mana çıkarmak zor olmuyor -
du. Meyhaneci Bilali bir kere süz
dükten sonra: 

- Belki gitti, dedi, çünkü kavga 
vardı. 

Bilal bir altm çıkararak gösterdi: 
- B:ma o adam çok l:izım, dedi, 

çok ... Bunun gibi bir kaç parası 

var onun bende ... Onu bulmak, ver
mek lazım. 

Papas kaybolduktan ~onra Bıl<il 
iJerledi. Ağaçların arasına girc1·ek 
her tarafı tetkik etti. Gözüne de
mir kapı ilişti. Bu kapı paslanmış, 
eskimiş olmakla beraber anahtar 

deliği, sık sık açılıp kapandığını gös
teriyordu. Çürıkü burada anahtarın 
işliy~rek kilidin pasl:ınmasına mani 
olduğunu Dilal anlamtştı. Fakat bu-
rasını açm<ıyı dti~ünrnek bir hul • 

yadan haşk:ı bir şı:y olamazdı. Kapı 
son dcrecP. muhkem kapanmış, Bila
lin hem merakını ııynndırıynr, lırm 

Bilal parayı tekrar cebine sok
tu. F.ıkat meyhanecinin gözü pa
rada koldığımn farkında idi. Mey
hanrci her halde hizmetine karşı 
Parhalıdan bol bol mukiifat görü -
yordu. Fakat şöyle gözü önünde 
parlıyan bir altın meyhaneciye ni-

i
de ımldinsızlık k:ırşısında onu:1 r.a
nını sıkıyordu. 

Acaba pap:.ıs tekrar burad<ın mı 

!çıkacaktı?. Dilfıl burıu dalın ıakın 
buluyordu. 

çın feda edecekti? Bilala: l 
- Onu bulmak istersen biraz 1 

masrrıf l:ızım, diye söylendi, ne -

reye gitti bilir miyim? ı 
- Masraf mı liızım? Aman, ne 

lazım ise... ı 
Bilal yine altını <.:ıkardı, göster -

di. Meyhaneci gördüğü :Jltını Biltilın 

1 
elinden almak için Parhalıyı feda 
etmekte artık bir fenalık göremez 
olmuştu. Bil{ıl bir tanıftan da bıça
gını go5tercrek: 

- O adamı hularnk, clcdı, parası
nı vereceğim. Amma beni aldatır
san. bu da buradadır! .. 

- Bur·ıya böyle <;Prbeslçe girdık
ten sonra elbette gPne serbestçe çı
kabilir. Onun ıçırı b::ı~k:ı bir yPrden 
kendisine çıkacak y<•r ~ramayı dü· 
şünmese g(•rck, diye söylendı. 

Vukıt uk~amclı Sonbahar :ık~amı. 
Günlr>ı in kısa cılcluğu, :ıkşaınııı or
talığa çabuk hn'ilığı bir giirı. lla\R 
ayni znmanda sertti. 1 !alicin üze -
ı ini t..ıtlı biı lıüziırı bplarnıştı Böy-1 
le :.ıkşumlar Bil:ile çok dokunuyor
du. fçinde cınlıyımıadığı bir gurbet 
hissi vardı ki, bilhassa böyle :ık -
şamlarda onu sarsardı f.~akal yi'ı

zünü, batmakta olan gurıeşteu, 1 Ia
liciıı koyu sularından ayırurak: 

- Acaba, dıye söylPndi tali bana 
gülecek mi?. Şu kızcağızı bulabil · 
rnek hana mı nasıp olacak"!. 

lıklı yazınızda her vakit muhterem 
Belediyemizin güzel kararlarını o-

kurken bu sefer de birtakım benim 
gibi fakirlerin zararına olan kararı 
hayretle okudum. Ben dört çocuk-

1u bir dul kadınım. Benim kom -

ıumda Terkoslu bir ev var, iki sc
nedenberi tenekesi 20 paraya ,.e 
bazı vakitler de ~dava su alıyo -

rum. Su tesisatı yapmak imkanı 

yok. Çünkü ayda 4 liraya oturan 

bir kiracl\"Jm Ev sahibim ise fakir 
bir kimsedir. 

B<'lediyenin son kararı kıymeti 
!JOOO kuruştan n~ağı olan evlere 
rrı(lcc<ıncn su yeriyor ise de c>ski de 

olscı bu kıvmettcn aşağı olan ev İs
tanbulda çok SPYl'Pktir 4 tcıwke su-

ya l kuruş V"Y<> lııç vermediğim 

halde şimdi he>rgün sakacıya yedi 

bucuk kurus vermek imkarıı yok-. ~ 

tur. Acaba tst<ınhuluıı kaç ycrınde 

'frı kos halk \eşrncsı vardır? Hu 
ahv.ıl ynlnız b<'ııinı değil. benim gi-

lıı binlerce ve hatta on binlerce va
tarıda.şın susu1luktnn <,'Ok sıkıntı 

çekeceğini alakad.ır makamlara bil

dlrmenızı ı ica ederırn.~ 

BİR KONFERANS 

Şehremini Halkcmindeıı: 

23/7 /193'/ cuma günü saat 21 de 

crılani hastalıklar mutelıas.'iısı Dr. 

Osman Şer afettin Çelik tarafın<lan 
evimizde lifo vP sair hastalıklar 

U zah Şarkta Çinlilerle Japonlar 
arasında başlıyan yeni muhare

benin sebep \'e mell§eleri hakkında 
Fransızların eski Hindi Çini valisi 
Aleksandr Varen şunları yazıyor: 

c- Evet, bu yeni muharebenin 
sebep ve menşeleri nedir? Japon -
lar ne maksat takip ediyorlar? Çin
liler Japon kuvvetlerine karşı n~ , 
derece muka\'emet gösterebilirler? 
Her iki millet büyük bir muharebe 
içinde karşılaştıkları zaman, bu mu
harebe başka milletleri hangı cep
hclC'rdcn korkutabilir? 

Japonya, Mançuriden başka Şı
n-.ali Çınin bir kısmını isgalı altm -
da bulundurmaktadır. Bu işgalıni 
haklı gösterm<'k ıçin, eskiden anar
şı halınde bulunan Çın Htik(ımf!ti 
ile vaptığı muahedeleri ileri sür -
mektedir. 

Bundan bir müddet evvel Mar.
çurideki Japon ordusu bililtiz:1m 

Sovyet hudutlarından içeri girerek. 
tahrikattta bulunmuştu. Fakat Mo~-

kova Hükumeti hileye kapılmadı ve 
temasa geçmedi. 

Bu cihetten indirilmek istenen 

darbe boşa gidince, bu sefer Japon
lar Çine saldırdılar. 

Eğer Sovyel Rusya tehlikeyi gö
rerek, kendisini muhasamaya atar-

sa, Bcrlin, Sovyetlerın Avruparla 

zaafa düştuklerıni gorerek. mem -
nun olacaktı. Dğer muhasamadan 

sakınırsa, Japonlar Şımali Çini <~<:? 

ı~gnl ederPk, muhtemel bir umumi 

harpte Rusyaya karsı s:ıgl..ım ha -
reket üslen elde etmiş olncaklardı. 

Almanyanın Avrupa'da takip et

tıği bütün hedefJeri iyıce bılen de\.
letlerın, 15.zım gelen enerji ıle T·~k-

yo Hükumetıne karşı gıriştiğı ha
reketle nerelere vasıl olmak iste -

diğinden gafil bulunmadıklarını 

sdyliyeccklcrdir. Bu sözlerile de U-

.Jcıponya hemen kamilen Çınlil..?r
lc meskun Mançuriyi ele geçirdı!< -
len sonra, Şimali Çindeki bir knc:; 
vilfı)etı dnhn yerleşmiştir. Hatta 
mulı.ıreb<>kr başlamazdan evvt'J, 
Japon ordusu, Pekınin bir kaç ki
Jomctre k,ıdar yakınında bulunu -
yordu. 

Japonlar. P!iki muahC€dlere go -
re Tıycn Çind<'n Şantunga giden 
demiryolunu muhafaza etmek ha'~
kında olduklarını iddia ediyor -
lardı . Fakat Çinliler geçen haf -
yorlardı Fakat Çinliler geçen haf
ta bu Japon kıt'alarının Pekin sur
larının altına ka<lar geldiklerini 

zak Şarkta Japon emperyalizminin 

1 dnha 1Jyade genişlemesine müsa -

maha edemiyeceklcrini anlataca:C -
)ardır. 

ÇİN ORDUSU 

Japonlar f'ınd' snn derece çetin 

olacağını bildikleri bir mukavemet

le karşılaşmayı knbul elmiş bulun- 1 
maktadırlar. 

Meyhaneci yalnız parayı sever, 
ve bıçaktan korkar bir adam oldu
ğunu gösteren bir sırıtkanhkla: 

- O adamı bulacağız, dedi, bula
cağız. 

Lakin Bilal buradan çekılerek bır 
tarafa sinmek, gizlenerek kapıdan 
papasın çıkmasını beklemiye ka -
ra.r verdı. Fakat birdenbire kula -
ğına gelen acı bir feryat, onu bu ka
rarından Çt'Vİrdi. f3ır kadın haykJ· 
rıyordu: 

adlı bir bir k1Jnfenıns verilecektir. 
I:J er kes gelelıilir. 

göı dulcr. 
M(lğer Japonlar dcmiryolu mu - Çin ordusunun Japon ordusu gi-

Sonra başka bir adamı çağırarak 
mcvhaneyi ona bıraktı. Bilfıla ken
d15ıni tı-ıkip etmesini işaretle ikisi 
ele çıktılar. M<1yhnnPlerin, gemici -
lC'rin öteberi aldıkları diğer dük -
kiınların bulunduğu yerden uzakla
s· r k Galnta sırtlarına doğru çık -
mıva bnc;Jadılar. Mevhanf'ci Biliılın 
elındcn :ıltmı alarak avucunda 
h ic-c ıktıktan sonra uzakta giden 
bir p oas1 göslf'rdı: 

hafazasile hi~ alfıkası olmıyan as- bi her cihetten mücehhez bir ordu 

-·-
ŞEHHBMINİ IJALKEVİNDE AŞI 

YAPILIYOR 

kcri bir manc\'ra yapıyorlarmış. iş- ile haŞa çıkamıyacağına şüphe yok

te ilk ıhtil:lf buından başlamıştır. tur. Fakat Çm ordusunun da bun-
dır. Aksi takdirde hakları tapu si -
cıllilc sabit olmıyan1ar satış bede
linin poylaşmasından hariç kalır • 
lar. Müterakim vergi, tenvirive 
tanzıfiye ve d-elı: liye resminden 

Şc1ı remini H nlkevınden: 
JAPONLARIN ASKERİ PLANI , dan bir kaç sene evveJki Çın ordu-

Tokyo Hükumeti ilk günlerde dn- su olmadığına da şüphe yoktur. 

-- O :ıdam <'ğcr bu dC'ğılsC', S<'nin 
par.ını gNi verC'ceğim. Bizi görın(l
sin .. 

1foyhnneci hızlı adımlarla ora -
elan uzaklnc;h. Bil:ıl uzakta giden 
P~ıp· a dıkkatle baktı: 

-- Evct, dıye söylcndı, o habıs ... 
Çok iyj degışmiş, lakin yürüyüşüne 
dikkat cdilınce o olduğu anlaşılı -
Yor. 

- Yetişın, beni kuı tarın! .. 

Bu acı fervat, biraz evvel ma
hut papasın girmi~ olduğu kapıdan 
gelıyordu. Bilal o tarafa doğnı ko
şarak kapının önüne geldiği zaman 
bıraz evvel kapalı bıraktı~ı \'(~ aç
mak ümidim knyhrttıği dcm.ir kn
pının aralık olduğunu görünce yü
reği oynadı. Ne olursa olsun bura-

ya gir<'rı>k haykıran kadını bulmak 
istıyordu. Bıl51 kapıyı iterek içeri
ye girdiği zaman liııünde, karanlık-

Evımız ~'f'vresinden her gün tıfo 1 

için aşı yapılmaktadır Ayrıca ma

halleler dolasılarak ayrılan dok -

torlar tarafından mecburi aşı tat
bik edilm<'ktedir 

Aş1 yapı]an yt'rler: Her gün 14 

ten 16 ya kuclar Gurcba hastahane- • 

si, 10 dan 12 ye kadar Belediye dok

torluğunda, sabahtan nkşama ka

dar Şehremini ve Topkapı ('CW -

hanelerinde. 

tn kaç ayak olduğunu tahmin ede - İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
mC'diği bir merdiven gördü. Düş - Mahkemesinden: 
memek için dikkat ederek merdi -

B<•yoğlunda Faikpaşada 8 No. da 
vc-ni inmiyc başlndı. fı'akat arka -

Parh:ılı aı tık ıhtiyafn lüzum gör- dan, kapıııın bir<l<'nbiı e kapanarak mukim Marika tardfından Büyuka-
rnüyordu. Hızlı adımlarla yürilyor, arılmamak üzere arkadan sürüldii- da Bahçıvan sokak 14 No. da um-
Yokuşu çıkıyordu. Bılal uzaktan onu ğünü, zol'lanan demıriıı çıkardığı kim Andım veledi Kozımı aleyhine 

ima sulhpen·erane niyetler besle-
diğini söylemışti. Fakat bütün ze
vahir bu sôzlerin aksinı göstermiyc 
kafiydi. 

Mançuı i ı gal cdıldikten sonra, 
Çınliler Japonyanın maksadını da
ha iyı anlamı lardı. Şimdi Çinin 1wr 
vilfıyc.tinde ve her sınıf hnlk taba
kasında milliyetçilik hıssi kök1e:; -
mjş bulunmaktadır. Bununla bera
ber Çin1iler Japonyadan Mançm i
nin iade ini h•tı•mek sırasının he
nüz gelmediğine kani bulunuyor -
lardı. Ancak Japonların d'aha ile - . 
riye gitmemelerine Tazı idiler. 

Halbuki, şimdi Japonyada hüku
met askeri partinin emirlerini ta
kip ctmcktcdır. Japon diplomastsi
ni se\•k \"C ıdare eden askeri parti
dir. takip E'dl•ı kcn sahte papasın ağaç- sesten anladı. O znman Bil:il için mahkeınemiziıı 936/1419 No. lu 

lık bir yere gcldığini ve orad:ı kay- bu sergiiz<'ştin sonu nereye vara- dosyasilc açılan gaiplik davasında: Berlinde Almanya ile Japonya a-
boldıığunu gbrdü. cağını düşlirınwmek kabil değildi. Müddeialeyhin ikamı>fg5.hı meçhul rasında aktcdılcn muahedeyi Japon 

B 1·1 k d" k d" Kulnğın" btı ""f<'ı· d"ha d, · d dıplnmatlnrı deg·ın, Japon zabitl::!ri 1 a ·en ı en ınc: " ...... , · " cnn en olması h:ısPhilP dııvn an:uhnli ila-
B · d d r· b 1 k bir kadın sesi 1,1(•livordu. Bu ses: imzalamışlardır. Onun içindir ki, - <>nı c <.' ıne u ma ıçın ,, nen lPblığ Pdilmiş ve muhakeme gü-

buralardan mı dola!':tlrdılardı aca- - Beni babama götürün! diye Çinde sesi duyulan topun Berlin tn-
nü olarak du 17/!J/937 suı:ıt 13,30 ta- raf d d h al · 1 1 ba? diye di.isündi.i. Fakat burası de- haykırıyordu. ın an en a t c ı mış o up o -

fine aranan yer değildı. Kesişin bu- Sesin geldiği farafo gayri ihti _ yin kılınmış olduğundan mumai - madığını sormak pek yerindedir. 
lunduğu yer uzaktı. Şimdı papas yari koşan Dılnlı aıtık hiç bir dü • leyh Andon veledı Kozma'nın mez- Japonyn askeri partinin müdaha-
k f d ·· ı · b k • .. t 1 lesi yüzunden tamam ile Alman .>-ıya f>lin eki Parhalının girdiği şuncC', ııç ir korku burnda ~ır- ·ur b'Un ve saatte ma ıkf>meye gc -
Ytr Veııedikliye nit olan mahzen • duramazdı. mesi veya hır vekili kanuni gön _ yununun içine girmiş bulunmnkta-
ln·d b" · · 1 b be 1 dır. Yeni miiscll<'s ittifak Japonva-~ en ırının yer e era r o an u - Sesin geldiği tarnfa gidiyor, fa- deı me~ı V(l aksi takdirde hakkında 1 

facık dcmır kapısı idi ki. Bilal bu- k t k l kt 1 ya şu rolü vermiştir: Avrupanm a ·aran ı · a yo unu göremiyor - gıyap karnrı iltihaı edil<:>cl•ği teb - • 
nu uzaktan ve ağaçların arasın • du. • umumı bir harp tehlıkcsi gecirdiği 
dan fark edememişti. liğ makamına kaım olmak üzere ilan şu sıı nlarda Uzak Şarkta Rus or -
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Yazan: 
Al Jenings 

Tahliye cdilelı sekiz gün ya ol

muştu, ya olmamıştı. Sekizinci gü 

ııu <ıkşamı çalmak için ne arzusu, 

lle ıht1yacı, ne hevesi vardı. Artık 
bütün bunJarı maziye karışmış sa
Yıycı du. 

Yalnız en cok istediği sey ken -
disinın rahat bırakılması İdi. Foley 

~klınet içinde ölümünü beklemek 
lStiyordu. 

Sonra kendisini biiyütmüş olan 

ihtiynr teyzesini görmLk istiyordu. 
Ona karşı içinde derin bir hasret 

\'nrdı. Onunla buluşacaklar ve be
raber eve döncreklerdi. E\·e dön -
ınezden evvel de teyzesini ağırla • 

Çeviren. 
uamıner Alatur 

mak içın biı· kafo konsere götı.ir • 
nwk istiyordu. 

Sokağm köşesındc ncrdeyse ge
leceğine şüphe ctmedıği teyzesini 
bekleı kcn, bir adnnı peyda oldu. 
Delikanlının yanına gelerek kolu
nu tuttu: 

- H-eeeyy' Keçi Foley! dedi, söy
le bakalım, kodesten çıkalı ne ka
dar oldu? 

Bu gelen adam iri boyunlu, ge • 
niş omuzlu, Çinçinati taharri me • 
murlanndan birisiydi. 

Foley, sükunetle cevap verdi: 
- Geleli bir hafta oldu, dedi. 

- Karakola uğradın mı? 
Kal Krim adındaki bu taharri 

nıemur sualıııi iorarken, iri ehle 
Foley'in ko!un~ı sıktı. 

Foley dt'dı kı: 
-- Hayır, uğramadım! Artık ka

rakol, marokol b<>ndcn paso! Ben 
arlık bıtik bır odamım, görüyor -
sun. 

- Sen mi bitık adamsın? Baksa
na, ben boyle hapları yutacak ada
ma benzıyor muyum? 

Taharri memuru birdenbıre Fo
ley'i ensesinden yak:ılamış ve ile
riye doğru sürüyordu. 

- Yürü cşşoğlu ! .. 

Foley'i karakoln götürüyordu. 
Daha bir kaç gün evvel hapisha-

neden çıknn sabık yarıkcsici vazi -
yetin vahnmetini anladı. Eğer kara
kola giderse, hiir ve müstakil bir 
adam olarak son ll<?fesini veremi
yeceğini biliyordu. 

Muhakkak karakolda aleyhine 

eski bir suç bulunacak ve bu suçun 
ödetilmesine kalkılacaktı. 

Foley dedi ki: 
- Krim , Allah aşkına beni rahat 

bırak, ben artık namusumla yaşa
m ak istiyorum. Bana fenalık yap-

mıya kalkarsan, billahi seni öldu
rürüın. 

Folc y sılkındi, ensesini kurtardı. 
Fakat Kal Krim dev gibi bir a-

damdı. Öyle tchditfore papuç bıra

kacak cinsten değıldi. Kauçuk kır
bacını belinden çıkardı: 

- Yüru mendebur! diye bağırdı. 
Şu kırbacı görüyorsun ya, keçi ka-

fanı hemC'n yoln getirir. İnadı bı -
rak ta, namusunla yürü! 

Folcy bir kere daha silkinerek, 
taharri memurunun kolundan 
kurtuld..ı. Fakat o saniye şaklayan 
kırbaç, yüzünün üzerinde kıpkır -
mızı bir iz bıraktı. 

Folcy'in müthiş gözleri taharri 

memuruna dikiJdi. Çevik elleri cep
lerinde dvlaştı. Bir saniye içinde 
esl,i bir tabanca taharri memuru
nun göğsüne dayanmasile ateş et
mesi bir oldu. Beş kurşun! Ve ta -
harri memuru Keçinin ayakları ö
nüne yıkıldı. 

O akşam tabii kafe konsere gidi
lemedi. 

(Devamı var) 

• 

Japonlarm uzun, müşkül ve pa

halı bır muhnrcbeye gırışmiş ol -

duklarına şüphe yoktur. Dort yüz 

mılyonluk bir mıllrtin harp saf -

]arına hrm de taJim ve terbiye fior

müş, muharebe Hmıni öğrenmış iki 

mılyon insanı sevkedebileceği r,o~ 

önüne getırilirse, Uzak Şarkta mı

sıl bir badırcnin başladığını anla

mak müşkül değildir. 

rni.ıt<:'vcllit ve rfö.umu ve vakıf ica
rcsi bedeli mı.izaye>dedC'n t<: nzil o-
l un ur. 20 senchk vakıf icaresi tavizi 
miışt riyc aıttfr. Daha :fazln mah'.'ı
mat almak isteyenler 15/7/937 tari
hindt'n itıbaren herkesın görebil-, 

me.<>i için dairede açık bulunduru - \ 
1acak arttırma şartnamesile 4-934/ 

3659 No. lu dosyaya müracaatla mez
kur dosyada mevcut vesaiki göre -
bilecckl<.>ri füın olunur. (34084). 

------ -- ----- -

MAZON ME)'VA TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE 
EKŞiLiK ve YA L RINI 

~iderir. Hiç bir zararlı ve müshsil maddesi yoktur. 

Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MiDE ve 
BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi latif, tesiri 

kolay ve mü!ayimdir. Yerini hiçbir mümasii müstahzar 

tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat. 

stat b 1 a ıs ... "' .. ug de .. • 
5- 8 • 937 Perşembe günü saat 14 de 1st:ınbulda Nafıı:ı Müdürli:· 

ğür.dc (9S8) lira keşif bedeli erkek Ô~retmen Okulu istir.ot dl.\8rı in· 

şaatı nçık eksiltmeye ko:ıulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, füı} ındırhk l~leri Genci, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulfısasile buna rniıteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir:. 

Mu \•akkat teminat (7.5) liradır. 

J sleklilcrin en az (500) liralık bu işe benzer iş yeptığma dair göste

receği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış oldugu müteahhit· 

lik ve Ticaret Oda~t \'ebikalarilc gelmeleri. ( 4267) 

DEDA VA TİFO AŞISI 

Beyoğlu llalkevinderı: 

E\·imizde her gün (pazar günleri 

hariç) saat 14,30 dan 17 ye kadar 

Sosyal Yardım şubesi üyelerinden 

ye mütehassıs doktorlar tarafından 

tifo aşısı yapılacaktır. Arzu eden-

lerin evimize mür:ıcaat eylemele -

rini rica eyleriz: 

r ı 

1 

Müsabaka kuporn..ı : 91 
, •••••••••• klUbU 1 

1 
taraftarıyım. 

ADRES: 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • • 



1 

• 

.. 

24 remmuz 

Cumartesi 

Büyükdere 

24 Temmuz 

Cumarteei 

Beyaz Park'da 
Döktür revüsü: SEKiZ KIZLAR Anadolu havaları 

BEYAZ GECE EıLE . CElER1 
Rober Lorano - ~eni varyete, dans müsaba

kaları sabaha kadar neşen bir gece. 
Duhuliye yoktur, fiyatlara hiç bir 

zam yapllmamı,tır. 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA ~Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMliDiQ. 

~OlANTS[ OANr ONi~: 
KARAKôY PALAS ALAl~r1Ci HAN -
eybeliada Rev ii 

Şehir tiyatrosu Balet hey•et1 va kUçUk or• 
kestrası tarafından BU GECE saat 22 da 

Heyheliada Plajında -
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ankarada vekalet inhisarlat şubesinde çalıştırılmak üzere 

aşaQıda yazılt ev!laf ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi ·muunlann• 
dan bir memur alınacaktır. 

35 yaşından yukarı olmamak, ukcrli~ini bitirmiş olmak, vazife ifa
sına mani bir rahatsıılıA-ı bulunmamak. 

2 - rransızca, lngilizce: Almanca dillerinden birini veya bir kaçım 
bilenler tercih edilecektir. 

3 - Talip olanlann eyrakı müsbiteleriyle ve bir dilekçe ile birlikte 

nihayet bu ay ~onuna kadar Memurin şubemize müracaatları. (4478) 

. ····~~:""':~; ,• _, .. Dr. Hafız Cemal 
1 .................. . 

Saçlannız dökülmeğe 
başladı ise ... 

Sizi bu derdden kur
tarmak için hazır· 

lanmış bir eksird ir 

Vitamin kullanılarak yapıldığı 

için guddeleri ve kökleri ihya ede· 
rek saçların dökülmesini durdurur, 
uzatır. Kepekleri tamamen temizler. 

(wKMAN HEKİM) 
Dahiliye ınUtehassı~ı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda {104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
}arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günl~i sabah c9.5 - J2, saatleri ha· 

·kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. ! Kışlık 
tP.lefon: 21044. 

DEVREDİLECEK İHTIRA 
BERATI 

.Alkol Ethilinı bila mayi ~ıJma 
usulü> hakkındaki ihtira için alın
mış olan 24/10/927 tarih ve §53 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve· 
yahut mevkii fiıle konmak için ica· 
ra verileceğı teklıf edilmekte ol • 
makla bu hususta fazla malumat 
edmmek ıstiyenlerin · Galatada As· 
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan: 

Kira bP.delinden dolayı mahcuz 
olup satılmasına karar verilen ma
sa, sand~lya ve saır gazino eşyası 
28/7 /937 tatihine gelerı çarşamba 

günü saat 16 dan 17 ye kadar Bey · 
oğlunda Galatasarayda eski Galata
saray polis merkezi karşısında köşe 
başında eskı kıraathane yeni Zara 
tuhafiye mağazası önünde hazır bu
lunacak memur tarafından açık 

------------ arttırma suretile satılacağı ilan olu-

ZLI -Emsaline nazaran bef mi~li daha ucuz yüksek 
evsafta bir harlkal san'at ve rekabet 

GAZOZ ÖZÜı· .. , 
\ Şekerli ve metva lı olup en lc~iz bir gaıo·l ve Cll n"fis ~ir şaın
p:ınya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa logiltere 
ve l tal~·ada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir ma• i~Hr. 
Hasa gazozu mi~vı ve hazımdır. Yemeklerden ~onra l veya 2 
çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine 
Ha'san gazoi özü alınız. Çok ucuzaur. 

.,.... 

· . .. · , 

Genç hayvanların cild hüceyrelerinden ~( 
istihsal edilen 

Cildinizi 
Bi~~ELileBE~LE~i~iZı~~~~~~~~~ 
ve Her Sabah Daha 

1 M E Y V A Ö Z Ü 
•• •• •• •• genç gorununuz 

Meşhur bir üniversitede dahi bir 
doktor profesör tarafından keşif 

ve istihzar edilen asrın en büyük 
ve kıymetli güzellik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cildiniz, kıy. 

metli Biocel'ini kaybetmiye baş •· 

lar. Şayet, cilt başka bir unsurla 
beslenmezse, bu ziya seneden se· 

neye artar ve nihayet yüzünüz bu
ruşmuş ve ihtiyarlamış olur. Cil
dinizın Biocel'i yüzünüzü taze tu· _....__.....,.., 
tar ve genç gösterir. Genç hayvan· gindekl Tokalon kreminin terkibin-
lardan istihsal edilen BioceI, tıpkı de tam cildinizi beslemek için mat. 
cildinizin tabif Biocel'i gibiçhr. Mü- lüp nisbet dairesinde mevcuttur. 

masil cilt unsurları arasında en mü· Geceleri yatmazdan evvel kulla-
essir ve en kıymetli bir cevherdir. nınız. Sabahları yağsız beyaz ren • 
Cilt hüceyrelerinizin derinliğine gindeki Tokalon kremini kullanı • 
nüfuz ederek buruşuklukların te • nız. Bu kremde bilhassa -bir kaç 
şekkülüne başladığı yeri hemen bes- gün zarfında biribirinden daha be-
lemiye başlar. Hatta annelerin bile yaz üç renkte teninizi beyazlata • 
yüzünü gençleştirir. Ve genç kız- cak olan- coksijen beyazb vardır. 

Ekşilik, şişkinlik, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun \ 'C 

iazlı midelere yemekten sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tatla kaşık1 

midevi ve hazımdır. 

inkıbaz ve bilrsakl.uda atalet halinde sabah aç karnına küçük· 

lere 1-2 ve büyüklere 2-3 Meyvaların özünden yapılmıştır. Ş!ker~iz· 

dir. Müleyyin "e müshildir. Hasan deposu. 

----
• ' . / . . '1 ' . ~ , ,. • .ı.~~ .,' ~ . ' . '· ...... • .. ·;.. ' 

lstanbu~ .'.· ... B_~ledJyesi· ~~rŞ.'n·ıarr~. 
.. ... -

Can kurtaran ve hasta nakliye otomobillerinde kampana ve cana• 

var düdütünden başka klakson da Jcullanılacafı, Daimr encümenio 

ı 2· 7.937 tarihli kararı üzerine illn olunur. (B.) (4491) 

• • • 
. işkembeci ve citerci dükklnlarıuda pişmiş veya pişmemiş hayvan 

ba~lannın teşhiri yasaktır. Bu huıustaki Belediye tenbibi aşatıda 

yazılıdır, ilin olunur. 

TENBIHI BELEDi 

larla hiç görmedikleri sehhar ve Bu iki krem kullanıldığı takdirde ------.f terütaze bir ten temin ederler. Bu memnuniyetbahş semeresini garan-
1 Biocel cevheri. şimdi pembe ren • ti ederiz. 

Harbiyede BE.LVO bahçesi 
Pişmi1 veya pişmemiş başların camekln içinde, dışında veya çen• 

gelde asılı olarak hariçten görülebilecek bir surette teşhir: edilmesi 

yasaktır. Hilafına hareket edenler umum belediyeye müteallik ahkiını 

caniye kanununa ıöre tecziye olunurlar. "'B.,, .. 4495ot • 
1 

TAHiYYE MUHAMMED 

Mektebin 937 Mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cin~, 
mıktar, muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı mevad açık eksilt· 

meye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün, ta;ih ve 

saatlerde yapılacaktır. Şartnamelerini görmek isliyenlerin belli gün 

ve ısatte Gümüşsuyundaki mektep binası dnhilinde müteşekkil kom is. 

yona müracaatları ilan olunur. (4473) 

Tem~~Pazar B o y o K o E R E Tcmm!!zar 
1 

BEYAZ PA·RK0 A 
Rober Lorano tarafından lspanyol şarkı· 

ları, Bayan Cani ve arkada,ıara tarafından 
Varyete numaraları 

Fiatl:ırda hiç l;ir zaın ~·ok tur. 

- - --. . 

Devlet Demiryolları ·ve Limanıa;;--1 
işletme U. idaresi ilanları _I 

ı - işletmemiz mıntakasında Fevzipaşa - Oiyarbekir haltı üzerinde 
Km. 436·456 "Maden. Geyik" arasında toplatılarak kaldırmak ve hat 
kenarına figüre etti~ilmek suretile dokuz bin metre mikap balast ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli dokuz 
bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 29-7-937 Perşembe günü saat 15 de Malatya işletme 
bina<>ıncln yapılacaktır. 

3 - Mu vakkat teminat yediyüz kırk iki lira tlli kuruştur. 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ncü mad. 

d esi mucibince işe girmeğe manii kanun bulunmadığına dair beyan
nam'e, kanunun tayin e tiği vesaik, muvi'kkat teminat makl.uzlarile 
teklifleri aynı gün saat 14 de kadar Komisyon ReisliQine v rme!eri 
JAzımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
p M~ıı . M:tlntya · işletme kalemlerinde, Oiyırbeklr, Elbiz, Narlı, Elo~fu 
ic-• ·rla parasız olarak dağılJlmaktadır •• 2179,, "'4398,, 

-
Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 
Bundan başku: 15.000, 12.000, 
l 0.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

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

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
f ·ki hakkı sakıt olur. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı iJ.•:-" uıc ı ua: uıı.ırrır 

E. izzet Benice 
!UaldaAı yer : M.ılu .ı.ıi El;iiızi.., ı 

-

ı 


