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G ~nun aliıleri. 
Merih yıldızından 

verilen işaretler 
arzımıza 

nedir ? 
Biz: 
- Gökte yıldız sayılmaz! 

Diye :jarkılar bile ııöyleriz. Halbuki 
ilim üşenmemiş, yıldızları saymış· 
tn. Şi;ndiki halde, zannederiz, teles· 
kopla görülebilenler bir milyonu 
bulmuştur. Eh, insan kendi kendi
ne sormaz mı ki: 

- Her biri bizim bücürük arzı
mızın bir kaç misli olan bu milyon· 
larra dünyalar üzerinde hiç mi in· 
san yoktur.? Şu insan denilen müba
rek yalnız bu bücürük arza mı mu
sallat olmu:jtur? 

Hakikaten, ~u sema dediğimiz bo•· 
lukta yalnız bir buçuk milyar in ~ 
~amn geceleri dertlerine yanması 1 
ıçın sadece bır kaç milvon mum 

• 1 

mu y2kılmıştır? .. 
Bu olacak İ:j de~ildir, tabii!. 

. Dünya çoğumuza dar geldiği için 
ınsan oğlu ötedenberi yıld17.lara da 
imrc>nerek bakıp duruvor. 

,.f:, mal\ımdur ki, u;un seneler -
dcnb~-i U<'rih yıldızında: 

- insan var mı, yok mu? 
Meselesilc u~raşıhyor. Okudu • 

nuz mu? Nihayet },Jeıih vıldızın -
dan arz11T?.1za Lelsizle isa;etler ve
rilmiş' İ:jaretleri alan. Amerik•İı 
bir profeısör kalkıp Avrupaya gel
mış, Avrupa iılimlerile meseleyi 
munakaşa ediyormuş .. 

Eğr>r mesele hakikatıse, eğer hak'
katen orada insan varsa ve şimdiyf' 
kadar arzı tetkik etmişseler, bu işa
retlerin neler olabileceğini tahmin 
edebiliyor musunuz? Biz, vızır vı
zır Pdiyoruz. Bu işaretler ancak şu 
olabilir: 

-- Ey arz insanları! Bilin ki hiz 
kflinatta yoğuz!! 

* Bizde de ke•· 
fiyat yok mu? 

Amma hızde, bizim memlekette 
de keşfiyat yok mu diyeceksiniz? 
Kim demiş: Gazeteleri her gün o
kuyunuz. Her gün hayretler için
de kalırsınız. 

Hatta dünkü gazetelerde yine 
varuı. Baksanız a: 

İstanbulda yeniden iki eroin fab-
rikası keşfolunmuş! 

* Belediyenin 
ketti uau ıuı 

Zamanın çocukları bazı pe""k';'ki 
oluyorlar. Bazı da, aife<iersiniz, 
pek zavallı oluyoriar: 

Evvel.ki gün on üç yaşlarında bir 
çocuk (20) kedi tutup bir çuvala 
doldurmuş. Papeli doğrulttuğun -
dan sevine sevine vilayet konağının 
polisine getirmiş, parasını istemiş. 
Tabıi, çocuğa belediyeye müracaat 
etmesini söylem işler. 

20 kediyi ta nerelerden taşımış 

olan çocukcağız: 
- Ben şimdi Beled.yeyi nereden 

arayıp bulayım! .. 
Diye çuvalı attığı gibi kedileri 

dağıtmış' .. 
Halbuki, bu zavallı saf çocuk 

muhterem Meclisi İdare azalarımı -
zın bunca müesseselerimizin baş

larına yerleştirilmiş cin göz çocuk
larından olsaydı bu işi ne kadar ko
lay hallederdı: 

Hemen oracıktayere lilkürüve -
rirdı' Şıppadak yanıbaşında bele -
diye peyda olmaz mıydı? 

O vakit hem kedileri verir, hem 
de cezasını da verdikten sonra ka
lanı da cebine indirirdi!! 

* Radyo has• 
talı k ları •• 

Geçenlerde Viyanada kısa d.tlg'a
ların fizik, biyoloji ve tıp noktai 
nazarından tetkıki için beynelmi -
le! bir kongre toplanmı~. Bu kon
grede bir İtalyan profesörü muhte
lif hastalıkiara kısa dalgaların iyi 
geldiğini söylemiş. 

Vallahi, pek bilmeyiz amma, bi
zim muhakkak olarak bildiğimiz 

bir şey ,-arsa şu kısa dalgaların ne 
kısaısı, ne uzunu kafa şişkinliğine 

hiç de ı.. eıın gelmiyor!! 
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AJlaha çok şükür 
• 

resmı Mezbaha 
eli ucuz 

Mezbaha kurulduğundanberi B<'
lediye mezbaha resmini re's başına 
göre yaptığı tarife üzerind(•n almak
tadır. ı 

İki sene kadar önce mezbaha reıs
mının mezbahaya gelen hayvan -
!arın kilosu üzerinden alınması da
ha doğru olacağı düşünülmüş, bu 
hususta Şehir Meclisinden de bir 
karar alınmı~tı. Fakat böyle bir ka
rara ve bu karara göre bir tarife 
yapılmasına rağmen bu projenin 

1

: 
tatbiki o zaman geri bırakılmıştı. 

Geçenlerde Trakya Umumi Mü -
Iettişliği alakadar makamlara bir 1ı rapor vermiş ve mezbaha ücretle
rinin pahalılığından şikayet etmiş
tı. Trakyada yetişen bütün mah- 1 

ucuzluyor 
yi_qecek 

halk 

v<>mckt<>dıl'i<'L İşle buna mani ol
mak için Beledi e ~~hre hayvan gi
r<'n bazı yerlerde muavene istas -
yanları kurrnıya karar- ,·ermiştir. 
Celepler şehre sokacakları hayvan
ları evvela bu istasyonlara geti -

. . 
rıp muayene ettirecekler, sonra 
Mezbahaya getireceklerdir. Mez • 
baha istasyonlardan ,-esika getir • 
miyenlerin hayvanlarını kabul et -
miyecektir. Bu işin nasıl tatbik 0 • 

lunacağı ve istasyonların nerede 
kurulacağı hakkında bir proje ha _ 
zırlanmaktadır. 

Bu pıoje biter bitmez mezbaha 
resimleri ucuzlatılacak ve re's ba
şı yerine kilo üzerinden re•im alı
nacaktır 
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muamele gördüğü gıbi Trakyanın 
bütıin kasaplık hayvanları da is _ 
tanbul mezbahasına sevkedilmek _ 

tedir. Halbuki burada mezbaha res
minin pahalı olması Trakya hay _ 
vanlarından bir kısmımn mahvol
masına sebebiyet vermektedir. 
Çünkü mezbahada rc>simler re's ba
şına alındığı için celepler hep se
miz ve kilosu çok olan hayvanları 
satın almayt tercih eylemekte ve 

bu suretle ağır olan resmi kilodan 
kazanmıya devam etmektedirler Bu 1 

yüzden zayıf ve cılız hayvanlar, 
hayvan yetiştirenlerin ellerinde 
ltalıp ziyan olmaktadır. Bu vaziyet 
de hem hayvan yetiştirenleri za -
rara sokmakta, hem de hayvan nes
linin yavaş yavaş azalmasına se -
bebiyet vermektedir. 

Belediye bu meseleyi bir mem -
leket meselesi olarak ele almış, 

Trakya müfettişliğinin raporunu da 
tetkik etmiş, mezbaha meselesini 
yakında kökünden halletmiye karar 
vermiştir. 

Mezbahaya gelen hayvanlardan 
re's başına değil, kilo başına resim 
alınacaktır. Ancak bu usulün tat -
bikine geçilir geçilmez şehre bü
tün cılız ve bu meyanda hastalıklı 
hayvanların doldurulması ihtimali 
pek kuvvetlidir. Halbult! şimdi t .. 
tanbullular en sıhhi ve en iyi eti 

Yugoslavyada 
!\'iüthiş bir 
infilak oldu 

Belgraddan bıldirildigine göre, 
Straga civarındaki mühimmat iab
rikpsında müthiş bir infilak olmuş 
\'e yüzlerce amele ölmüştür. Fab -
rika civarındaki orman tutuşmuş -
tur. 

Fabrikadan yirmi beş kilometre 
uzaklardaki evlerin bile camları kı
rılmı lır. İnfilakın sebebi tahkik e-
diliyor. • 

Festi~~I • • 
ıçın 

26 kişilik Rumen heyeti 
16 Ağusto&ta gelecek 
Bu seneki lstanbul festivaline iş. 

tirak edecek heyetler gelecekleri 
tarihleri belediyeye bildirmeğe bat
lamışlardır. ~1 temmuz akşamı ve· 
rilecek bir balo ile başlanacak 
olan festivale iştirak edeceklerden 
Rumen heyeti de geleceği tarihi 
belediyeye bildirmiştir. 

Ağustoaun 16 sında şehrim·zde 

buhıncak olan bu bey'et çoğu ka
dın olmak üzere 26 ki şiliktir. 

HARP 
Çin-Japon 
Davası 

Londra, 25 (Hususi) - Japonla -
rın Şimali Çinde giriştikleri yeni 
hareketler ve varmak istedikleri 
hedefler Sovyet mehafilinde elik -
katle takip edilmektedir. Sovyet hü
kUnıetinin, yeni harbe vesile ver -
memekle beraber, bu hareketi ön
lemek çarelerini aradığına ve hatta 
b uyolda faaliyete geçmiş bulun -
duğuna şüphe edilmemektedir. 

Çinlilerin bir kısım kıt'alarını ga
yet tehirle geri çektikleri ve buna 
mukabil bazı yerlerde yeniden tah
şidatta bulundukları anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet Tokyoda büyük bir 
asabiyet uyandırmıştır. İlk önce 
varıldığı zannedilen anlaşmanın, 

zevahirden ibaret olduğu şimdi da
ha ziyade göze çarpmaktadır. Bu 
yüzden Japonların da zaten devam 
etmekte olan askeri sevkiyatı üze
ne, yeni ve evvel.kilerle mukayese 
edilemiyccek şiddette muharebeler 
çıkması ihtimal dahilindedir. 

Sovyetlerin şimdiden Çinlilere 
bir çok tayyare ve pilot göndermiş 
oldukları Şanghaydan gelen ha -
berler arasında ehemmiyetle kayde
dilmektedır. Yine Şanghaydan bil
dirildiğine göre, Çin ordusunun mu
kavemetini teşkilatlandırmak mak
sadile bir çok mütehassıs So,·yet 
zabitleri Çine hareket etmiş bulun
maktadırlar. 

Hopey - Şahar siyesi konse~·inin 
Nankinin gösterdiği yolda yürüdü
ğüne ve Şimali Çinde Japonların is
tedikleri gibi serbest kalamıyaca
ğına şüphe edilmemektedir. Pekin 
bölgesinde tahşit edilen Çin kuv -
vetleri evvelki miktarın onda biri 
nisbetinde arttırılmış bulunmakta
dır. 

Vaziyet Uzak Şarkta son günler
deki nisbi sükı'.tnetin müthiş bir 
karşılaşmaya hazırlanmaktan iba
ret olduğunu gösteriyor. 

Boğazda 
Bir mavna r 

Anadolu vapuru 
çartptığından battı 
Kuruçeşmede Cevdetin kömür 

dep >su önü~d~ Halil ve Hüseyine 
ait kömiir vi.iklii mavna rıhtıma 
yanaşırken Hüsnü kaptanın idare~ 
sindeki Anadolu vapurn arasında 
bir prptşma olmu~ ve mavna bat
mıştır. Vapurun su akıntısına kapı· 
!arak mavnanın üzerine bindirdiği 
anlaşılmıştır. 

Vapur acenlası hasarı ödemiştir, 

Irak belediyeler Umum 
Müd ürü Ankarada 

Irakın Belediyeler Umum Müdü
rü ve Bagdat şehremini Erşedül -
ömeri Ankaraya gelmiştir. Ankara 
Belediyesi dün misafirler şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 
Erşcdülömeri tahsilini Türkiye -

de yapmış ve 1912 yılında yüksek 
mühendis mektebinden mezun ol
muştur. Tahsilini bitirdikten sonra 
da bir kaç yıl İstanbul Şehremane
tinde çalışmıştır. 

Çok yazık ve ayıp· 

Halkın sıhhatini 
istismar 

eden bir doktor 

' 

Masum ve cahil hastalardan 
haksız gere para sızdırıyormuş 

Son zamanlarda bazı doktorların 
kendilerine müracaat eden saf ve 
ekserisi taşralı hastalardan çok 
yüksek ücret aldıkları ve bunlar 
bazan kat'i tıbbi lüzum ve mecbu
riyet olmadığı halde, kan tahlili, 
idrar tahlili, mevaddı gaita ve tük
rük tahlili, mükerrer röntgen mu
ayenesi, elektrik ve radyo tedavisi, 

fuzuli ampul zerkiyatı gibi mua -
melelerin hepsini birden yapmak 
istedıkleri şikayet edilmiştir. Ve 
yine bu doktorlar tarafından, tahlil 
ve tedavilerin bilhassa kendi mu
ayene ve liiboratuarlarında yapıl -

masım haıstalarından istedikleri 
ve her bır tahlıl ve muayene başı
na ayrı ayrı 5 - 10 lira arasında üc
ret aldıkları da iddia edilerek bu 
yüzden basit bir hastalığın, müra· 
caat eden şahsa 100 liradan fazlaya 

mal olduğu, halbuki resmi hasta -
nelerde ayni dertler 5 lira ile bile 
halledildiğı söylenmiştir. 

Aldığımız malumata göre bu ka

bil bir müracaat ve şikayet, şehri

miz etıbba odasına da yapılmış ve 
etıbba odası divanı haysiyeti he -

men toplanarak icap eden tahki -
kata geçmiştir, 

Bu tahkikat sonunda, Beyoğlun
da Mis sokağında 11 No. da çalışan 
maruf bir doktorun kendisi -
ne müracaat eden bir hastanın ve 
akrabasının bilgisizliğinden ve gör
güsüzlüğünden istifade ederek bun
lardan haksız yere para almak ve 
kendilerini ızrar etmek suretile 
meslek haysiyetile telifi kabil ol
mıyan harekette bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 

Etıbba odası dıvanı haysiyeti; bu 
mütehassısın üç ay müddetle mem
leketimizde doktrırluk yapamama
sını kararlaştırmış \'e bu ceza, An
karada müteşekkil Llıbba Odaları 
yüksek haysiyet divanının 21 nu • 
maralı kararile de tasdik edilmiş
tir. 

Verilen karar üzerine Sıhhiye 

Vekaleti hadiseyi bütün teşkilatı

na ve hükumet tababetlerine bil -
dirmiş ve cezalı doktorun bu müd
det zarfında, her hangi bir mınta
ka ve şehre geldiği takdirde icrayi 
san'at etmesine meydan verilme -
mesini tebliğ etmiştir. 

Terbiye sistemimizi tetkike gelen 
• iki Amerikalı 

(Birinci sahifeden devam) 
Mis Fibs kendisile görüşen bir 

arkadaşımıza seyahatleri hakkında 
şu malumatı vermiştir: 

- Yedi sene evvel de İstanbula 
gelmiştım. Memleketinizle çok ala
kadar oldum. Bu yaz da, şimdiye 
kadar \'Ücude getirdiğiniz ıslahat, 

takip \'e tatbik ettiğiniz terbiye u
sulleri, halkınız ve hükfımetiniz 
hakkında malumatımız; arttırmak ' 
ve te\·sık etmek üzere tekrar mem
leketınize gclmi~ bulunuyorum. Bü
yük şefinizin idaresi altında ta -

hakkuke ttirdiğiniz terakki eser -
!erinin hayranıyım. Yeni rejim al
tında husule gelmiş olan değişik -
likler benim için hakiki bir muci
zedir. 

Eskiden Türkiyeyi ve Türkleri 
garplılar anlamamışlardı. Fakat 

şımdi her yerde, Avrupada ve A
merikada herkes sizi yalnız tanı -
makla kalmış olmuyor, yeni Tür -
kiyeyi heyecanla tak<lir ediyor. 

Fikrimce bütün dünyanın bil -
hassa Amerikanın memleketinizi ve 
milletinizi daha iyi anlaması lazım
dır. Çünkü sizi tanımak ve anla -
mak, sizi sevmek demektir. Bütün 

ıslahat \•e elde edilen terakkilerle 
Türk mantalitesi, karakteri, hususi 
ve içtimai hayatı hakkında yazılmış 
eserler yoktur. Bütün bunları tet
kik etm<>k maksadıle gelmiş bulu -
nuyorum \'e memleketinizde daha 
uzun müddet kalacağımı zannedi
yorum. 

GJlatasaray lisesinin kütüpha -
nesini idare eden Tomson bana Tür
kiye işleri hakkında hayli malı1 -
mat verdi. Yine Tomsonun telkini 
ile son seneler zarfında Galatasa -
ray kütüphanesine 900 eser gön -
derdım. Kendi memleketimde de 
Türkiye hakkında muntazaman kon
feranslar vermekteyim.> 
Diğer taraftan Doktor Roman da 

şun~arı söylemiştir : 

Maarif Vekili Ankaraya samimiyetimle söylerim ki, seyahat 
gidiyor ettiğim bütün memleketler içinde 

- Avrupa memleketlerindeki se
yahatimiz esnasında fikrimce en 
iyi terbiye sisteminin hangisi oldu
ğunu soruyorsunuz. Her memleket
te terbiye sistemleri değişiktir. ve 
her memleket de takip ettiği kendi 
sistemini beğenir. Bu da belki doğ
rudur. Çünkü her memleketteki 
şartlar ve mizaçlar biribirine ben -
zempz. BPndan başka terbiye ü -
zerine tesir eden hükumet sistemi 
de vardır. Bence İskandinav mem
leketlerindeki terbiye sistemi bu 
memleketlere tamamile uygun bir 
sistemdir. Diğer memleketlerde de 
terbiye sistemi terakki yolunda -
dır. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan'ın en çok sevdiğim yer Türkiye ol -
bu akşam Ankaraya hareket et• mu~tur. 
mesi muhtemeldir. Maalesef Türk inkılabı, yapılan 

~~ ~~ ~~ "°""""'""'""""""~~.ç:,«:-,.ç:,<;-.,.<::-,<:"-,.<:"-,."""~c::,.oo;:,,.""""""""":::;,"""""""""~ 

Bugünkü Moda deniz yarışları 
(Birinci sahifeden devam) 

Moda koyunda liızımgelen bütün 
tertibat alınmıştı. Yarışlar için ay
rılan saha dubalarla hudutlandı • 

rılmıştı. Ankara, Aksu, Kocaeli, E
renköy, Göztepe gibi irili ufaklı va
purlar da, kendilerine mahsus yel'

lerdc duruyorlar, motörler müte
madiyen bu vapurlara seyirci ta -

şıyorlardı. Vapurlardan kıyılara 

akseden cazband havaları içinde ya
rışlara saat on buçukta başlandı. 

Vapurlar, sahiller, ıandallar in
san almıyordu. Herkesin yüzünde 
böyle güzel bir güne iştirak etme
nin zevki vardı. 

Deniz Klübü yarışların halk ta • 
rafından rahatça ve kolaylıkla sey
redilebilmesi için bütün tertibatı 

aldığı gibı, ayrıca meccani vapurlar 
da tahrik etmişti. 
Vapurların ve dubaların arasında 

ayrılmı~ olan yarış sahasınd1 ilk 
önce amatörlerin kürek yarışlarına 
başlandı. İlk müsabakaya 1600 met
re mesafe dahilinde birlik klıisilı: 

tEkneler arasında yapıldı. 

İkinci yarış yine 1600 metre sa
ha dahilinde çifte klasikler, üçün
cü yarışa yine ayni mesafe dahi -
linde dörtlük kliısikler, dördüncü 
yarışa 800 metre mesafe dahilinde 
kadınlar arasında iki çifte klasik 
tekneler i,tirak ettiler. 

Kazananlar 
Birinci yarışta Fenerbahçe birin· 

ci, Güneş ikinci, Altınordu üçüncü 
gelmi,lerdir. 

ikinci yarışta Güneş birinci, 
Beykoz ikinci, Fener üçüncü gel· 
mişlerdir. 

Üçüncü yarışta Beykoz birinci 
Anadolu ikinci, Güneş üçün~ü 
gelmişlerdir. 

Son yarış öğleden sonra Bayalan• 
rın en heyecanlısı idi, iki çiite kl!sik 
ismini alao bu yarış 800 metredir. 
Bayanlar arasıod:ı yapıldı. 

Bu yarışı Fenerba hçec!erı iki ba· 
yanın iştirAk ettiği futa kazandı. 

ikinciliği Güneş kızlan kazan
mıştır. 

Kazananlara kupa ları kulüp mü. 

dürü Celal Bayar 
rildi. 

tarahndan vC• 

Birinci yarış sut 10,30 başladı. 

Mesafe 1600 metrelik, 
Dörtlük klasik : 160J de birinci 

Beykoz, ikinci An ldolu, 3 ncü Cü
neş olmuştur. ........................................................ 
Namusunu kurtarmak 

için kaçan bir amele 
Manisada inşaatı ikmal edilmekte 

olan yeni memleket hastahanesi 
bodrumunda bir ceset bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta bu cesedin in
şaatta çahşl\R ameleden birisine ait 
ol<fog-u anlaşılmış, tahkikall derin
leştirince hAdiseden birkaç gün ev
vel yapıdıı çalıımaıta gelen Çakır 

!d~lımet ile bu gencin ve diğer 
ıkı arkad.ışmın hep birlikte ra. 
kı içtikleri, içki sonunda Mehmedirı 
gence münasebe,siz tekliflerde 
bulunduğu, buna itiraz eden genci 
döğdüğü, kömürlüğe kaçan amele· 
mn orada dayaktan gelen bir nezfi 
dimağ! neticesinde öldüitü anlaşıl· 
mıştır. 

Suç sahibi Çakır Mehmet tevkif 
edilmişti r. 

'., e 12·tıt1J 
Katolik kilisesi 
Ve Fi1istindeki 
Makamat 

Filistin için İngilizlerin hazırJa· 
dığı projeden bugünlerde çok ıı.bs 
edildi. Nihayet projeııın tatbiki ge· 
ri bırakıldığı da haber veriliyOf· 
Olabilir : Sanıajeste kralın hükil· 
meti bu bahsi muhtelif yerlerden. 
muhtelif saiklerle gürdü,ğü muk•· 
vemet üzerie artık kurcalamama~·ı 
daha doğru bulmuştur. Fakat fi • 
!istin meselesi yeıtiden şu aylarda 
bir kere tazelendikten sonra kolaY 
kolay kendini unutturacak gibi 
değildir. Çünkü Lord Pel heyeti· 
nin raporu mucibince Milletle Ce
miyeti Filistini üç parçaya ister a· 
yırsın, ister ayırmasın şimdi çık•0 

dedikodular ~abuk nihayet bula • 
cağa benzemiyor. 

Kudüs ile hristiyanlık için mtı· 
kaddes olan ınakamatın bulunduıl0 
yerlerin doğrudan doğruya ingiliZ 

b ·ı 
mandası altında kalacağr ha eı ' 
en ziyade Vatikanın canını sık • 
mıştır O Vatikan ki sarkta knto · 
likliğin nüfuzunu a;ttırmak ıçin 
herşeyi yaparke:n şimdi rnakaJll·~' 
mukaddesenin katolik olmıyarı btr 
devlet tarafından muhafazası on'' 
üzdükçe üzer. Daha 922 ele PaP3 

• 

lık, Milletler Cemiyetini prote>t~ 
etmiş, İngilterenin, Filistin rnand3

• 

sı dolayısile makamatı mukadde : 
senin bulunduğu yerleri vesayeti 
altına alamıyacağını söylemişti. 

Katolik kilisesi şimdi de f;ıaliYe· 
te geçmiş bulunuyor. hpanya işle· 
ri bir taraftan, Almanyada JciJise
nin vaziyeti diğer t.traftan, Vati • 
kan için üzüntü olup dururJ<en 
şim<li Filistin meselesinin taze)erı· 
mesi yeni bir dert daha oldu. 

Ahmed Rauf 
MnlMIHIHUMUlllllllllHlllllltlllnnnn11111ım1ıııı111ıııııtll "'"'' ... 

Kanlı kavga 
Kuruçeşmede lsmail, Bayram ~e 

Nikoli aralarında kavga çıkl11 1 ş. 
Nikoli lsmaili hafif yaralaın•~ 
lsmailirı dayak yemesine ıııuğbe 
olan Bayram da Nilrnliyi ba~ındall 
ağır surette yaralamıştır. 

* Nafıa Vekili Ali Çetinkaya re· 
fakatindeki zevat ile birlikte ser • 
!ine gelmiştir. * Geçen hafta içinde memleket· 
te biri ölü olarak altmış bir kaçakçı 
yakalanmıştır. .. ....... ............................................... 

Allahım yanıyor11tl·• 
Ya hadiseler ve rakamlar degW 

miyar, yalıut da birim gazetele~de 
bir lüübaliliktir .. gidiyor. üç gıın~ 
dür sıra ile gazeteleT"de okuyorııırı· 

- 27 tifo ı·ak'ası görüldü! ae 
Fakat, bu ne 26 oluyor, ııc 

28. 
lnsan bunu görünce kendi keııdi· 

sine gayri ihtiyari soruyor: . ' 
B t 'f h' ı· 'l b' ;sııl•· - u ı onun ıe ır ı ı e ır . 

za.n mı acaba, yoksa gazeteci!i!'ı' • 
mirin yerinde sayan bir ;stilıb0 ' 
muvaffakıyeti mi?. l o. 

Bu ne olursa ve nasıl olursa 
sun diyeceğimiz yok. Fakat, tifO • 
daıı bahs açıldıkça: 

- ~n temiz su Terkos!. . fil' 
Denıyor. Ne gariptir ki, şelırı" bıl 

tih, Sultanselim, Fener, çarşorıı 
gibi semtlerindeki evleri11 çoğı• $11' 

!arını hep Kırkçeşmederı alf11~ k~ 
lar ve .. bu sular da iki aydanbe"' 
patılmışlardır. 

Bu evlerde oturanlar: 
- Allalıım yanıyoruz.. ! 
Diye feryad ediyol'lar. TerkOS • 

daresi evlere su getirmek içiıı: l'ı 
- Sokağımda Terkos borıısıı !1°1' 
Diyene, yiiz elli, iki yüz woıı 

masraf kapm açıyor ve: 
- Usulümüz bu.. 1• 

Diyor. Parayı verebileıı sııyıı "''., " ,,,.,. 
yoı·, veremiyen de kıvrı11ı ""' 
kıvranıyor. ~arı"' 

Usul belki bu amma 1ıir ı•a• .. 
d141n eviııin kapısırta kadar s•ı ~~: 
termek de o medeni şelırirı Bele 
yesi,,in vazifesi değil midir?. , 

- Suruzluktan yamyorıım.. i 
Diyen ve suya temiz suya, •Y 

suya hasret çeke~ bır halk tıfo~~ 
günde 27 kurbaıı vermez de ne ~:. 
par?. Hele, bu semtler ki, lst0

'.' D~
lun hem nüfus, hem aile fertlcrı·ı;!ii 
kımından en kalabalık ve yu 'ti' 
semtlerid:r. Bu kesafet mıntnk",c· 
rına Q.fl ile beraber Terkos çe~os 
!eri ve her evin 1'.apısınıı Ter 1 ıı 
borusu götürmek için acaba da ' 
neyi bekliyoruz?. si 

Ter1,os idaresinin nizamna..ıe0 ,. 
ve b;iıçe faslı hiç biitçesiz ınuht. ' 

tt:i' 
vatandafın sağlığmdmı da.ha ırıı · ıi 
tün acaba?. lıll' 

B urhan C e 'lllt 
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Sirkeci f · i ·ş KANUNU. 1,-Halk Filozofu J 
G ün Ün nıeselesi: 
Memura müdafaa hakkı 

neden verilmiyor ? 
- -- -· 

Başvekale in tamimi 
Memurlıır uzun zaman şüphe 

bırakılamaz ve zan altında 
M eı~·-.u ;yet ,-e vazifclerile ala -

kalı suçlardan maznun bulu
narak cezai takibat karşısında Şu
rayı Devlete müracaat ve itiraz e
dPn m~·murlara ait muamelelerin 
bazı vila ·etlerde noksan ve yanlış 
yonılclığı görülmüştur. Bu yüzden 
bu memurlardan suçsuz olanlar, 
halkın, hükümetin ve arkadaşlln
nın yanında uzun zaman ~üpheli 

vaziyette kaldıkları gibi suçlu o -

!anlar hakkında da kan un ve adalet 
hüküm! ~rinin tatbikınin geciktiği 

nazarı dıkkati celbetmiş ve bu hu
susta Başvekaletten bütün daire

lere kat'i bir emir gönderilmiı;tir. 
Bu tebliğde ezcümle şöyle deni! -
mektedir: 

cGPçen senenin çalışma ha•ılası, 
vasıtalı vasıtasız alakadar vazife 

sahiplerinin bu adli gayenin husu
lüne engel olan dikkatsizlik ve ih
mallerini tebarüz ettirdiği ve bu 
yüzden 15 vilayetten gönderilen 
tahkikat evrakındaki bozma sebe
bınin yüzde 25 i geçtiği görülmüş
tür. 

Müdafaa"' aiınmadan karar ve
rilmek, mühürsüz ve hükümsüz 
mazbatalar göndermek, uzun za -
man evrakı alıkoymak gibi bariz 
ve esaslı noksanlara tesadüf edil
miştir.• 

Bundan sonra, çok zararlı olan 

bu ihmal ve noksanların hemen ö
nüne geçileeek tedbir alınması ve 
yanlış muamelelere sebebiyet ve

ren memurların hemen şiddetle ce

zalandırılmaları lüzumu emırde 

bildirilmekterl ı r 

Yangın yerleri \ Şişelere 
•• 

Uzerindeki Kapsül 
inşaat Konmıyacak 
Bir takım yanıı,lıklar 

mı yapılmı'? 
Evvelce yapılmış olan yangın 

yerlerinin haritaları üzerinde bazı 
vanlışlıklar görülmüştür. Belediye 
fen heyeti bu haritaları yenibaştan 
yaptırmış ve alakadarlara planları
nı vermiştir. 

Bu son haritalar yapılmadan ev
vel, Üzerlerinde inşaat yapılmış 

bazı arsalarda, binaların komşu ar
salara da tecavüz eder şekilde vü

cude getirildiği anlaşılmaktadır. 

Hudutlarında tecavüz vaki olan Hr

sa sahipleri, son kanunla, müteca
Vizle uyuşamadığı takdirde, kendi 
arsası üzerine isabet eden bına par

çasını, mahkeme kararile yıktmı.

bileccktir. 

Sokaktan toplayıp yine 
kullanıyorlar 

Gazoz ve memba suları şişelerın
deki kapsüllerin tekrar kullanıl -
ması yasak edildiği halde bazı ga
zoz imaiiithaneleri ve su depoları 
sahiplerinin hala buna rıayet et -
medikleri görülmüştür. 
Yapılacak kontrolda sokak veya 

dükkanlardan çocuklar marifetilc 
toplanmış, kullanılmış mantar ve
ya kapsül istimal eden müesseseye 
bir daha rastlanırsa bu gibi yerler 
derhal kapatılacaktır. 

Doktor General Besim 
Cemiyeti Akvama müzaheret ce

miyeti kongresine gitmiş olan Türk 
heyetinden General Or. Besim Ômer 
şebrfmize dönmüştür. 

Arabacılara geniş 
sahası açıldı 

• 
iŞ 

Hamallığın kalkması Üzerine 
ihtiyaç nisbetinde araba yapılıyor 
B ~lcdiye şehrimizde sırt hamallığı nı kaldırmakla uğraştığı için yerine 

araba ve kamyon ile nakliyatı ikame etmek için bir proje hazırla -
maktadır. Bu projeye göre şehirde kara nakliyatı; kamyon, at arabası, 
üç veya dört tekerlekli el ile işletlle cek arabalardan mürekkep olmak 
üzere iiç çeşit nakil vasıtasile yapılacaktır. Kamyon nakliyatı için ilerde 
daha genış mikyasta bir proje hazır !anacaktır. Araba kısmına gelince, el 
arabaları üç ve dört tekerlekli olmak üzere iki kısım olacaktır. 

Bu hususta model getirtilmiş ve Hamallar Cemiyetine verilmiştir. 

Hamallar Cemiyeti Cemiyeti sermaye sile ve cemiyet malı olarak bu ara
balardan derhal lüzumu kadar yaptıracak ve nilıayet bir Eylülde şehir
deki naklıyat yerlerıne dağılacaktır. 

Diğer taraftan sırt hamallığının kaldırılması üzerine Arabacılar Ce
lniveti de faaliyete koyulmuştur. Arabacılar Cemiyeti epey zaman iş

sizlık sıkıntısı ceken arabacılara şimdi iş açılaeağıııı nazarı dikkate ala
rak arabaları tamır etmiye, adetlerini çoğaltmıya ba lamıştır. 

Erebi roman: 126 

Sen de seveceksin! 
- Beni hiç sorma .. 
Diyerek onu oturttum ve .. sıu- • 

dum· 
- Ne var, ne yok? .. 
Gülerek, manalı manalı: 
- Havadisler sende .. 
Dedi, sordu: 

- Ayol neler olmuş neler de be
nim hiç haberim yok. Uğrayıp ta 

iki kelime ile bile olsun kulağıma 
olup bitenleri fıslamadın? 

Bu sözleri ile Naciye bana birçok 
şeyler bildiğini ihsas ediyordu. Fa
kat, ben de işin kurnazlığına kaçı· 
Yor; herşeyi ona söylememek için 
bilmemezlikten geliyor, güler, şa· 
kalaşır gibi: 

- Yc>k canım? .. 
l.O. \armış'!. 

l'\evmq onlar? .. 

Di_yerek bııroemnliğimi göster-

Etem izzet Benlcs 

miye çalışıyordum. Fakat, o : 
- Ayol, Halil Necip intihar et

miş? .. 

Decli ve .. ilave etti: 

- Y'iizde yüz bir ölümden kur • 
tıılmuş ! 

İnsan ne kadar suçsuz ve .. masum 
olursa olsun kendisini alakadar e
den, fakat, herkesten sakladığı bir 
hadise olunca birdenbire bocalı • 
yor ve .. şaşırıyor. 

- Ne vakit? .. 
Kim söyledi? .. 

Nereden öğrendin? .• 

Diyerek şaşkın şaşkın bazı şeyle:ı

sordum ve gayri ihtiyart onun ver

diği haber karşısında sendelediği· 

mi ona anlattım. 

- Canım kardeşim ııe vardı sazı. 

ki bunu benden saklayacak?M 

Cinayetinin 1 Tramvay amelesi derhal 
Esrarı sigorf a edilmelidir. 
Bahrisefid oteli sahibi 

niçin vuruldu? 
Birkaç gün ev• ,..--~-

iş bürosu bu mes'elegi tetkik 
etti mi?.. Amelenin müracaatı .. 

ve!, Sirkecide, yeni iş kanununun 15 Haziranda ta bık mevkııne konulması Tram _ 
Bahrisefid oteli vay biletçi ve vatmanlarını bır hayli sevindirmişti. Çünkü bu kanun 
sahibi Bay Re- bu gibi işçilerin sigorta edilmesini mecburi kılmıştı. Bu mecburiyet kar-
şad Aks:ıy, 85 şısında da şirket mevcut ihtiyat sandığını feshedecekti. Şirket her iki 
yaşında Adem tarafa birden sermaye veremiyeceği ni ileri ı;ürerek ı;aııdığı dağıtmak is-
baha isminde bir \emişti. Biletçi ve vatmanlar bu ha beli duyunca çok sevinmışlerdi. Fa-
şahıs tarafından 1 kat iş kanunu 15 Hazır anda tatbik edildiği halde sigorta i i yapılmamış, 
tabanca ile a~ır sandık sermayesi de alakadarlara dağıtılmamıştır. Biletçi ve vatmanlar 
•urelle yaralan· ı bu vazıyet karşısında şirkete ve lş dairesine müracaat etmişlerse de 
mıştı. Yaralı O• '"'-" 1 kendiler!ni .tatmin edecek bir cevap alamamış.l~rdır B~nun üzerine Na-
telci Bay Reşad - __ fıa Vekaletıne ve Beledıye Şırketler Komıserlıgıne baş vurarak iş kn . 
hastanede l.edavi - I nununun kendi haklarında henüz tatbik mevkiine konulmamasının mag-
edı.mekte ıse de Yaralı liay Reşad duriyetlerine sebebiyet verdiğini anlatmıslardır. 
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husustaki tahkikat d~vam etmek- Eski Harbiye ı ~e/ıir 
tedir. Cınayet baberıni veren Ha- ~· 
ber refıkimiz, bu yazısında bırçok .,,,,,ektebi P'a"'nı 
büyük hatalara düşmüştür. lt'.l 4 lj 

Otelci Bay Reşadın refikası Fe
nde Aksay dün bize şıı ııahatı ver
di: 

Yıkılamaz Ne oluyor? 
Bay Prosta bunu 

mak IAzım 

anlat· Bazı kısımların 
lerl hazır 

proje-

diyor ki· 
·~--------------------~--Tifo ;çın aşllanma-
nın bir iyiliği daha 

Tıfo aşısından hemen daima ha
fif bir rahatsızlığa "'beµ oıduğu i-' 
çin. kaçınanlaı. hatta birincı a4ı -
dan sonra ikinc 1sıni y.ıptırmı~·anlaı 

bulunduğu anla51lıyor. 

Halbuki bir ikı günlük kırıklık 

mı iyi, hayat kav'.lnozunun bütün 
bütün kmlma>ı mı? 

Aşıdaıı kaçınmak ferden, kendi 
hayatımı~• tehlikeye koymak gibi 
ıar göturmez şekılde ga,TiaMaki 
bir hareket olduktan başka. mem
Jek<>f ııı tifo mücadele.sine karsıdıır
mak gibı ikinri ah liık' bır k ba -
hattir de 

Halbuki· 
Bu sen" bütün istanbulw1 a;;ı • 

lanmış olmasının, tifo mücadelesi
ni yüzde seksen tamarnlamıya se· 
hep olmak gıbi harikulade bir ta .. 
rafı vardır: 

Bu sene tamam aşılanmış olan
lara gelecek .ene ancak bir aşı \'11-

ru!Ü ca muafiyet devam edecektir. 
Bu suretle İstanbul halkı iki ..,. 

ne b""it bır surette muafiyet temin 
etmiş olacak. O aralık ta tifo mik
roplarının yatakları kw·t:tulmak 
için calısılır<a - ki çalışılıyor - mü
cadele 7aferle bitecektir 

Ha k filozofu 
- Kocam, Haber gazetesi tara

fından dolandırıcı olarak göst~ri\

mişlir. Adem baba, Bahrisefit ote
linın ~crikı ve hıssedarı değildir. 

kocamdan bin lira değıl, bir lıra bile 
alacağı yoktur 

Şehircılik mütehassısı Prost, ,e
hir planı hakkında son etüdlerıni 
bitirmeden önce Harbiye mektebi
nın vaziyetinin tesbitini istemiştir. 
Bunun üzerine Belediye, hükıime
te müracaat ederek bu hususta ve
rilecek kat'i kararın kendisine bir 
an evvel bildirilmesini rica etmij
tır. 

Şehir planının bazı kısımlı.n, 
müstakbel planın heyeti umumi- ı=============== 

Eski konaklar 
Kontrola tabi 
Olacak Evvelce Bahrisefit otelı sahibi 

Alı Memduhı ismınde bir zale. A
denı baba, bundan altı yıl evvel 800 
lira borç vermi~tir Bunun bir kıs
mını almış, bir kısmını alamamış
tır Fakat, evvelki sahıp Alı Mem
duhi şimdı ölmüştür. Bızim, onun
la bır alakamız yoktur BinaPna . 

leyh, ortada borçlu olan biz deği
fü. Otelin, ölen eski sahibidir. Ko
cam, hıç uğruna ölum clöseğırıe düş
mÜ!;itÜr .• 

Kongrelere 
Giden 
Doktorlar 
Sinir hastalıkları kon· 

gresi toplenıyor 
Tcıtıl nıunasPbetile bırçok üni -

versıte profesöı-lerı A vrupadski 

kongrelere iştirak etmek ve mesle
ki tetkiklerde bulunmak üz~re 

muhtelıf Avrupa şehirlerine g;• -

mişlerdir 

Bu meyanda, Bakırköy emrazı 

akliye ve asabıye hastanesi başhe

kimi ordinaryüs profesör Mazh:ır 

Osman, (Nansı) şehrınde toplana
cak olan (Fransız sınir hekimleri) 

kongresinde hazır bulunmak üzere 

cenubi Fransaya, profesör Fahret
tin Kerim Gökay, (İkinci beynel

milel madeni gıdalar) kongresine 

iştirak etmek uzere Parise gitm;ş
lerdir. 

Bu iki mütehassısımız, ağusto -
sun on ikisinde şehrimize dönerek 

kongreler hakkında meslekdaşla
rına izahat vereceklerdir. 
Ayrıca tıp fakültesı profesörle

rinden Huh'.ısi Beh<'et (Kriptogam) 

üzerinde meşgul olmak üzere Al -

manyaya gitmiştir. ProfPsör Akıl 
Muhtar da, eylfılde. Vişidekı bey
ııelmilel tıbbi kr·ı •rey<' giderrklir. 

Dıye Naci)'<' dcYam etti 
- Bu ~ocuğun deli olduguna i

nandığım kadar senirı muka,·eme
tine de hayret içindeyim. 
Bakıyordum ki, artık benim için 

işin saklanacak tarafı yok: 
- Bırak sen işın felsefesinı de, 

nereden öğrendin bana, onu anlat .. 

Dedim. Gülerek: 
- Çok mu merak ediyorsun? .. 
Dedi. 
- Tabii çok! 
- Kimin söylediğinJ tahmin e-

dersin? .. 
- Her halde Halil Necip söyle

miştir .. 

Güldü: 
- Hayır .. 

t - Ondan başka biri olamaz .. 

Harbiye mektebi yerinde kala -
cak veya yıkılacağına göre şehrin o 
kısmının vaziyeti değişeceği için 
ilerde projenin tadili zor olacağın
dan şımdiden malumat istenilmış
tir 

[SON TELGRAF - Eski Harbi
ye mektebi, İstanbııla ~eref ı•eren 
tarilıi birıalardan biridir. Bay Pros
ta söylemek !ci•ımclır ki, bu bina 
yıkılamaz.] 

Konservatuar 

1 
inşaatı 

ı Geri kaldı 
1 

Proje tetkik edilecek 
Şehzadebaşınrla yeni bir konser

vatuar binası inşa edilmesi karar -
laştLrılmış. projesl hazırlanmış, bu 
binanın yapılacağı yere lüzumu o
lan arazinin miıhim bir kısmı da 
istimlak edilmişti 

B~ledi •e inşa•t projesine ve veni 
istimlake ait telkiklerın derink~

tirilmesıne lüzum görmüştür. Bu 
itibarla konservatuarın yapılması 

şimdılik gayri muayyen bır müd -
dete tehir edılmiştir. 

Gümrük muhafaza 
komutanı 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Gümrük Umum 
Kumandanı General Seyfi, Akdeniz 
limanlarındaki gümrük muhafaza 
işlerini tetkik ve teftiş etmek föe
re seyahate çıkmı~tır. 

General Seyfi, Akdeniz <ahillE'

rinden se>nra cenup hudutlarımıza 
da giderek ve ornda kaçakçılığa 

karsı al nan tedbirleri ve netıcele
ri'li rozden geçıreccktir. 

l\forak \'e heyecandan sınirleni-

yorılıım: 

- Söyle öyle ise kırn' .. 
Dedim ve .. ısrar ..ıtım: 
- Bana kasdın mı var? .. 
Gayet ciddi bir poz takınarak: 
- Doktor söyledı .. 
Dedi, devam etti: 
- HadıSP onun çok dikkatıni çek

miş! 

Naciyenin bu habennden bıç 

memnun olmadım. İçımden: 
- Eyvahhhh ... 
Demekle beraber hafıf bir korku 

ürpermesi de geçirdim. Naciye de 
bunun farkına varmış olacak ki, 

- Neden böyle birden değiştin? 
Diyerek sözlerine ekledi: 

- Doktor çok ciddi adam. Hadi
seyi merak etmiş olmakla beraber 
kimseye bir şey söylemez. Buna e- 1 Dedim. O gülme.inde devam edi

yor: 
- Bil bgkalıın. bil bakalım?! 
Diyerek beni merak ve tecessü

se sevkediyordu. 

1 
min olabilirsin' .. 

Sana ne münasebetle söyledı? 
Dedım ve .. aklıma o anda gelen 

- Öyle ise onun ev sahibi söyle
miştir .. 

Dedim. Bu cevabıma da güldü: 
-O da değil. 

bir suali gayriihtiyari sordum: 

- Yoksa doktorla çok mu sami

mileştin? Onun ıçin mı başkaları
na söyleyemıyecegi şeyleri sana 

yesinin tatbik mevkiine konulmasın 
dan önce tatbik edilecektir. Sürp 
Agop, Karaköyle Topane arasında
ki Galata sahili ve bu sahil üzerin
-Sarayburnu kısmı bu meyanda -
- sarayburnu kısmı bu meyanda-
dır. 

Bu gibi yerlerin projeleri a~ rı 

olarak yapılmıştır. Bu cümleden o
larak Galatada yolcu salonu, nakit 
vasıtaları parkı gibi umumi yerle
rin mahalleri tefrik \'C te,bit edil
miş, buralarda, bu vadide çalışma
lara bile ba !anılmıştır. Şimdi i -
kinrı olarak ta Eminönü - Saray
hurnu projesi tatbık mevkiine ko
nııl"c"ktır. Bu proje de alakad>r 
makamlarca tasvip olunmuştur. 

Eski zamandan kalmı~ l>t vuk ko
naklardan oda oda veya her katta 
iki bölük halinde kıra'" wrıle ı ah
şap evl<!rin sıkı suretle sıhlı ;.. r
tro!a tabi tutulmaları i~ır !3'! · ·
ye şubelerinP bildiı i mı:· . Lu 
kontrol esnasında lt·mi>likte'I ' ~::-· 
ka yangın t<>rtihatıııa da 
caktır. 

Çekoslovakya 
1 Tütün ahyor 

bakı!.ı -

Çekoslovakya hükıi'1leti bu vıl 

memleketimizden 1 milyon 200 hn 
kilo tütün alacağını bıldırmış ve bu 
husu<taki şartname Türkofise P~l

mıştir. 

Çeknslovakyaya tütün gönder -
mek isteyen Türk tüccarları :!2 t-v-

Asfalt 
Yollar 
Harıgileri 
Bir liste hazırlanıyor 

Bu yıl 9;17 bütı;esile sehriıni>:rlP 

yeniden yapılacak, tamir edılecek 
ve a. falta çenilecek )"Oliar tesbıt 

olunmu~tur 

1 

lüle kadar tekliflerim bildırece'<

lrr Ye ü~er bal ·a da nümunc gim-

1 rler~N>klerdır. 

Hasan Alinin 
Bir konferansı 

Bu yolların ehemmivet itibarile 
vapllıs sırasını gösteren bir cet\'el 
hazırlanmıştır Bu cetvel, çalt".'ina 
programile bırlikte dun Beledıye 
şubelerine teblığ edılmiştır. Ay ba
şında inşaata ba~lanacaktır. --
Ankara Sulh 
Hakimliği 

Şile cumhurivet Müddeiumumi
sı Bay Rasih Yegeııgil, Ankara Sulh 
1 "kımliiiıne terfian tavin cdılmış
tır. 

Ba\ Rusih Y<ğengil, Adliye kad
rosunun genç ve kıymetli ekm••ı
larından bırid.r J\lulıtelif hukuki 
nıevzulara daır terci.ııne Pttigi ki -
taplar m:ıkaleler vesair nPşrı~·ntı 

ile kendisini kısa bır ?.amanda ta
nı'mıs, sevcl rmiş bır Adliyeci•mz
nır Yeni ,-azifesınrie de muvaff •
kıvetlPr dilı•riz. 

ı;öy!eyebılıyor.. 

Çok ncş"eli idi. Bana cevap ver
mcder katıla k ılıia gul• u , .. 

- Bırak sen şımdi bur.u. O "' ı ı 
bir bahis. Fakat, ıınlat bana bu Ha
lil Necıp işini'!. 

Dedı. Merakım çogalıyordu: 

- Ne anlattı sana doktoı ? .. 

Declım. 

- Doktor, sadeC'e benden rdu .. 
Dedı ve.. konU!jmamız devam 

ettı: 

- Neyı sordu? .. 
- Senin Halil Necip'le olan müna-
sebetini' .. 

- Neden icap etti bu? .. 
- İlk önce onu sen çağırtmışsın. 
- Evet bir doktor arattım, o gel - ' 

di., 
- Halil Necibi çok tehlıkeli bul

mllij. 

- Tabıi, öliıyordu' 

- Kurtulm.r.ilnı ela zaten doktor 
bir murızr s::ı ıvor \'(' dotttorlu -
ğunun (•fi ı ı\ ft IJır l A dıscc;i 

şeklınde •elakk, rdıvnr. 
- Nasıl b.ılıwllı '""'? 

1 n.. amı rnr) 

Şehremiııi Halkevirıden: 

lzmir meb'usu dcgerli bııgınımız 
Hasan Ali Yücel, dıl. tarih . .-debi
yat şubemizin tertip eltigı (!\l~ın

lekct geceleri) ~ri konferansları
ınızdan dördüncusüııü 27 /7 /937 ge
ce.i saat 21 de (Halk edebiyatında 
esos unsurlar/ adlı koııferanslarile 
\'ereceklerdir. 
Konferansı n•uteakip Malatndar. 

~Phrimiı.e sureti mahsusada p13.k 
doldurmak için gelmış olan mus ki 
flokrnrumuzun değerlı üstadı J\la
b.ı\valı tamburi FPhmi Kayahan, 
Malatyanın en oııjinal ezı:ilenni 

t;alıp okuyacaktır. 

Kon'erans \'e konser içın d~\'e:lı· 
ye yoktur. HerkPs gelebilir. 

r;;;;,;;;;;;;=.....;;;;..;;.....;;....;;;;...-) 

1

1 
Birirnizin derdi 
Hepimizin der jJ 

Bir nüfus da·resinden 
şikAyat edili~o·I 

S mı:•yada Jlamza H mı lıal -
lc!İ Merdi"enlı Çeşme 28 numn
ralı evde oturan N. Atalay mı -
zalı okuyucunıu.z ya .... ıyor. 

.üç aydanberi, doyan çor•ı,,~-
m •n niifııs kiigıdını çıkartmukl" 
ıığr(]{ıyorıını. Halci bir netice a
lwnadıııı. Geçen gün yine git -
tım. Numara kalmadığını söyle· 
diler. Numaralar saat beşte bittı. 
On kişi kadar ashabı müracaot 
bekliyord1t. Artık bitti, paydos, 
dediler. Haşin bir mıtamele ile 
bizi terslediler. Nahiye Müdii -

6ne müracaat ettik. Ondan da 1 
bir muzaheret göremedik. Daire-

lerin tatil saati 17 midir? 
Sonra, niçın böyle mııamele 

yapıyOT!ar. Mulıterem gazete -
11izlc bınılan Samatya nahiye -
sinden 1•e nüfus memur! ığıın -
daıı .•oruyorum.• 
Yukarıya koydu{j mıı: §ıkıi -

yet Samatya Nahiye J\!ildürlii
gıinün 1ı.a.zaTt dikkatine koyuyo
ruz. llıid •<"lm 1 okiJ-ııtrıı böyle 
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ı--: ransadaki mücadele 

JŞUNDAN ..• 
BUNDAN ... 

Ümit dUnyası 
Okyanusu geçmek üzere iken 

tayyaresi ile kaybolan Amelia'dan 
on beş gündenberi haber yok. Ar_-, 

A--

KA 
H 

BiR AKŞAM BEKLiYORUM Şotan kabinesi önümüzdeki aya 
l<adar her istediğini yapabilecektir 'yazan Reşat Feyzi 

Birçok vergileri arttırdı. Dolayısile alınan bir çok 
resi~lere de zam yapıldı. Kazançlarını gizliyerek 
ver~ıden yakayı kurtaranlara aman verilmiyecek 

Fran!lız Camlıuı ,.~ısı Lebro:ı 

F ransadaki Şotan kabinesi 
Parrnmentocic.11 geniş salah!· 
y~tlcr al.ırak İie başladı. A-

sıl me.oc!e m.:ıli vaz1yetil1 ısk.hıdır . ,, . , 
Oü:.~-cnm tam bir surette kapatıl -
m.:ısıdır. Fr.:ın.sanm v·a~ingt0n Sefi
ri ik·~n mali i.sle?r<leki büyük ihtısa
~~ doiayısile MaliyE> Nazırlığı ile 
Parise çai!ırı!an Bone daha Fran -
saya i:ly.:ık b:.:ıstığt g•in söylemişti: 

- Vergiler arttırılacak! .. 
Hakikaten gerek doğrudan doğ-

1 uya, gerek dolayısıle alınan ver
gilere resimlere birtakım zamlar 
yapılmak .suretile hükılmctin ver
digi karar Cum~ıurrcisince de ta:;-

1 

clı 1~ 0dilmiştır. 

Fri:lnsada gümriik resimleri, şi
•mcııdifcr ücretieri, posta (yalnız 
telefon, pnk<'!t, 1elgTaf\ ücretleri 
arltınlınıştır. Bu sur<>tlc 10 milyar 1 

500 milyon fraıık fo ... la varidat te
min cdile~ği ;nJaşılmaktadır. Bu
günk_~ bütçctıin arığı 7 milyar frank 
tır. Onümt.iırie senenin bitmt>!;ine 
clalıa şi)ylc> böyle altı ay k::ıciar. 
Bu müddet zarfında alınacak 
tedbirler, masrafların kısılma -
sile duha bazı tasarruflar el -
de edilmesi bekleniyor. Bu sureti~ 
bülçe açığı kapatılacığı gibi umumi 
bir itimat ta kazanılmış oli:lcaktJr. 

- hem cic c pek mütevazı bir hesa
ba göre > - Fransız hazinesinden 
kaçırılan paranın miktarı360 mil
yon franktır. Hazineye girmesi la
zım olan bu para, verecekleri ver
giyi saklayan kur·nazların göz açık
lığile her sene hazineden kaçırıl
maktadır. Fakat bu miktar en aşa
ğı bir tahmindir. ~ğer hazineye 
karşı elan kaçakçılığın önüne geçi
lirse, varidat kim bilir daha ne ka
dar artacaktır. Halk cephesi hükU
meti diğer taraftan altın kaçıran

lara, ecnebi parası üzerinde oyna
yarak gayrimeşru ticarete sapan
lara karşı ela çok ~iddetli hareket 
edecektir. Bu suretle kazanılmış 
olan kfır muhtekirlerden zaptedi
lecektir. 10 hazirandan 30 hazira
na kadar bu suretle kazanılmış pa
ralar hükumetin eline geçecektir. 
Bundan sonra zaten yapılmaması 
için kafi tedbir alınmış sayılıyor. 

Maliye Nazırı Bone'nin gazeteci
leri tophyarak onlara söylediğine 

göre hük:ım<'t, hayat için elzem o
lan ~eyleri düşünmüş. halkın ihti

yaçları üzerinden vergi ve resim 
almıya değil. yalnız muhtekirlerl<•. 

vC'rgi kaçmınlarla mücadele etmi
ye karar vermiştir. 

Bay Bone'nin pro,gramı çok dik
kat ıle, sebat ile tntbik edilecektir. 

Hazin<•den kaçırılan varidat meın
b:.ıları 111 y:ıkal,ırnak. .. İşte bu pro
gramın esası budur. 

Şotan 'ın riynseti altındaki halk 
cephesi hükumeti bunu tahakkuk 

ettirdiği gün yalnız bütçeyi tam 
ve mütevazin bir şekle koymuş ol-

makla kalmıyacak, büyük bir iti -
mat kazanmış olacaktır; diyorlar. 
Fransa dahilinde ve haricindeki in
tıba şimdi budur. 

tık her taraf unıidini kesmiş ı 

zavallı kocası ile tayyarecinin nı..ı

kinistintn karısı hala limittedir. 
Telgrafları tetkik ediyorlar. 

• Tombul artist 
Mae Vest, şu sinemanın tombul 

artisti, yalnız sinemada emsali ol
mıyacak kadar tombul değil, yaşlı· 
dır da. 

Tam 26 senedir birisi ile beraber 

·~tyormuş. Bu zat kayıplara kö 
rı;?mış. 

Şimdi Mae Vest: 

- Bir daha koca mı? Allah gös
termesin! .. 
Diyormuş. 

• 
Atk ve taht 

Aşk yüzünden tacü tahtını terk 
eden İngiliz kralı bu işde en önde 
gelen değil, fedakarlığı en büyük 
olandır. 

Ondan evvel de, sonra da ayni 
· i yapanlar eksik değildir. Bunlar 

Her sabah, saat sekizde Teşvik.i
ye istasyonundan tramvaya bi

nerim. Bu saatten, ne beş dakika 
evvel, ne beş dakika sonra, beni bu
lamazsınız .. Matbaaya kadar, bu yol
culuk tam bir saat sürer ... 

Bir kaç hafta var, benimle be -
raber, ayni tramvaya binen bir ba
yan türedi.. Filvaki ayni tramvaya 
binen daha bir çok bayanlar var., 
Fakat, o, şimdiye kadar daha bir 
gün bile, bu saatte kalkan arabayı 
kaçırmamıştır .. 

İlk günler, bu tesadüf hoşuma 
gitmişti. Göz göze geliyor, bakı -
şıyorduk .. Aradan bir iki hafta geç· 
ti, baktım, o da benim gibi arka 
kapıdan biniyor .. hatta, ekseri gün
ler, yanyana ayakta duruyoruz ... 
Omuz omuza yolculuk yapıyoruz. 
Sabahleyin sekizde tramvay araba-
sının ne kadar kalabahk olduğunu 
bilmez değilsiniz .. 

Aradan yine günler geçti.. Bana 
öyle bir hi~ ' : ~.-tık bunlar 
tesadüf r' mutlaka, 
beni gözh ... , 'vaya bi-

• niyor, ayni kapıdan giriyor, benim 
yanıma geliyor.. Son zamanlarda 
öyle oldu ki, burun buruna seyahat 
etmiye başladık .. Kırk yıllık ahbap 
gibi, biribirimizi tanıyor, biribiri
mize sokuluyorduk. Hatta, sabah
ları ilk karşılaştığımız zaman, gü
lüşüyorduk .. sonra, sonra, selam
laştık .. Daha sonra, hal ve hatır 

sormıya başladık. Ve nihayet şim
di, senli benli konuşuyoruz. 

Daha istasyonda iken el sıkışıyo
ruz. Havadan, sudan bahs ede ede, 
tramvaya biniyoruz. Ve böylece, 
Belediyenin önüne kadar gidiyo -
ruz. Bu, senli benli konuşmanın ilk 
neticesi, benim küçük bir zararım
la devam eden bir hadise oldu .. 

Bir ay var ki, her sabah onun 

-- Leman, dedim, sana o kadar 
alıştım ki,, sorma .. Her sabah, göz-

lerim seni arıyor .. Tamamile senin 

tesirin altındayim .. Acaba,, bir sa
bah seni göremezsem, ne olur? O 
gün akşama kadar dünya bana zin
dandır. 

Leman güldü .. Saçları yüzüme sü
rünüyordu .. Güzel bir pudra koku
su burun deliklerimi gaşyetmişti.. 
Bana dikkatli dikkatli baktı: 

- Ben de öyle, dedi.. 

- Peki amma, bütün görü~mele-
rimiz, sabahları tramvay yolculu-

ğuna münhasır kalıyor .. Bir akşam 
işden çıkınca buluşsak .. Bak, hava-

lar ne güzel.. Mehtap da var .. biraz 
gPzsek .. 

Genç kadın, dudaklarını büzmüş, 
bana doğru uzatmıştı .. kendimi güç 
tutuyordum . 

- Akşamları, eledi, ayni saatte 
çıkmıyoruz ki.. sen geç kalıyorsun .. 

Halbuki ben erken çıkıyorum .. 

tramvay parasını da ben veriyo - - Bir akşam, beni bekliyemez 
· k .. ··k b' misin? .. rum .. ne ıse uçu ır şey ... 

İlk zamanlar, meçhul olan bu ba- - Çalışırım .. sana yarın sabah, 

1 y~nı şimdi, tanıyorum. İ~mi Lema~ .. llf lllllllfllllUlllllllllllllllllllllllllflllllllfllllllllJ 
Bır avukatın yazıhanesınde daktı- • 
lo .. Teşvikiyede oturuyor .. kocasın- Camdan el bıse 

buluşacağımız akşamı soyleriın. 

· Tramvay Belediyenin önüne gel
mişti.. Veda ettim, ayrıldım .. O gün, 
akşama kadar içimde bir sevinç 
vardı. Bu kadın, beni gittikçe sarı· 

yordu .. Onu belki de scvmiye baş

lamıştım .. İnce bir yüzü, tatlı gCiz·· 
leri vardı .. Vücudü fevkalade idi.. 

• Ertesi sabahı iple çektim .. 

Saat sekiz .. yine Teşvikiyc istas
yonunda tramvay bekliyorum .. Le-

man, uzaktan göı ündü. Kırıta kın· 
ta geliyordu .. Sarı, gandi bir kos -

tüm giymişti.. Göğsü her zaman · 
kinden daha açıktı.. Bir an evvei 
tramvay gelsin de. binelim, diye 
can atıyordum .. 

Yolda giderken, konuştuk: 

- Ne haber U!man?. Bu akşam 
gelecek misin? 

· - Evet.. saat yedide seni Emin· 

önünde tramvay durak yerinde belr 
liyeceğim .. 

- Bir kaç saat eve geç kalabilir· 
sin, değil mi şekerim?. 

- Çok değil amma,. saat ona ka· 
dar .. 

- Peki.. 

Fra~sacli:l ·kazanç vergisi de <Jrt
tırılm:lktadır. Bundan 365 m!lvor ... 

tapu mucımelfüından 375 milyon, 
şirket hisselerinden 970 milyon 

Şotan kabinesi önümüzdeki ağus- ı 
tosun ilk gününe kadar ne yapacak
sn ynpnrak e1indeki salahiyeti kul
lanmak mecburiyetindedir. Ondan 
sonnı al<lığı salahiyetin müddeti 
bitmiş olacaktır. Fransa hükumeti
nin çık:ırdığı muvakkat kanunlar 
parlamento açılır açılmaz tasdik e
dilecektir. 

dan iki yı 1 önce boşanmış bir dul.. r 

Akşam oldu .. işimi erken bitir -

dim .. soluk soluğa Eminönüne gel· 
dim .. baktım, Leman beni bekliyor. 

frank elde ~dileceği gibi dolayısi
le a1ıMn \'ergiler de yüzde 2 art
tırılmak surctile 1,400,000,00 frank 

teminı ümit ediliyor. Gtimri.ik re
simlcı inin arttırılmasından da ı 
milyar frank fazla var!dat elde e
dilecektir. B:ına benzer daha bir _ 

çok resimler vardır ki arttırılmış
tır. Posta Nezaretine bağlı olan te
lefon, paket postası ve telgraf ücu-

ratına da zammedilrrıiştir ki bu su-

ı etle ele geçecek para 700 milyar 
frank olac~ktır. Bunun gibi şimen
difer ücretleri de arıtırılmıslır. 
Bundan elde edilecek miktar da 2 
mily:ır, 600 milyon frak olacaktır. 

Lakin Şotan'ın riyaseti altındaki 
halk cephesi kabines. inin tatbiki
ne giriştiği tedbirlerin en mühim-

mi her halde iht.kiira, ve edevat 
membalarını gızlcyerek vergi ka
çakçılığı yapanlara karşı olsa ge -
rektir. Şotan kabinesinin Maliye 
Nazırı Bone'nin hesabın~ göre, 

Yunan1s ' anda doğum 
meselesi 

Son ı:wlen Yunan basını, çocuk 
ölümü, gurbet Yunanlılığı, yaş mey- 1 

va !:cvkiyatı v. s. mevzular üzerin
de ehemmiyetle durmaktadır. 

meyanınaa J.spanya kralının oğlu 

Kont dö Kova Donga gösteriliyor. 
Bu genç veliaht, hukukunu bir kı-

zın uğruna terketmişti. Ondan ay

rıldı. IIavanada Madmazel Marta 
Akropolis g:.ızetcsi, cMilii mü - Rokafor isminde bir kızla evlendi. 

d::ıfaa ve ekonomimiz vılda 2 fırka 
1

_,. d .. k' d l 1 · ıt'm e ote ın en ayrı ır ayrı maz. 
k::ıybcdiyor.ıı !:>::-~1 ı ~ı ai 'ı nda y::ızdı- ' """"'""':""""""""""'""""'."".""".'.'"'""'"""''"".'.""'' 
ğı bir mnknlcde sistem dahilinde ça- lc>tı lav parçaları gıbı dunyanın dort 
lışılarak bu yavruların kurtarıl - ucuna serpilmektedir. Bu serpilme 
masını istemektedir. kesif olsaydı, Balkanlar, Garbi Ana-

Ayni gcızcte, memleket dışında dolu ve Ş::ırki İtalya bizim olurdu. 

yaşıyan Yunanlılarla, dahildekiler 
arasında devamlı bir rabıta temini 

lüzumu hakkında yazdığı bir rna
k::ık.;;inclc diyor ki: 

-r İki bin ~·ılrl:rnberi YL"1;:ıı1 mil -

Son zamanlarda, gurbete çıkan Yu

nanlıların milliyetlerini kaybetti -

ğiııi görüyoruz. Bu soydaşlanmızı 
kavbetmcmek için her fedakarlığı 
vnpm:ıl ıy ı z. ) 

Bu ayrılışa sebep, kıskançlık ve· ge
çinememezlik .. 

Lemanla ahbaplığımız, ilerledik· 
çe ilerledi. Bir sabah yine, tramvay
da beraber gidiyorduk. Bana so • 
kulmuştu.. Biribirimizin nefesini 
teneffüs ediyorduk .. Göğsü, göğ • 
süme değiyordu.. Gözlerinin içine 
derin derin baktım .. bu, hiç de ya- • 
bana atılacak bir kadın değildi .• 
Basbayağı güzel, cana yakın, şen, 
hatta biraz da çapkın bir mahluktu. 
Onun bana gittikçe daha çok so -
kulmasından cesaret aldım .. Gözle
rinde bir çok manalar vardı.. 

Vücudüni.ın bütün sıcaklığı ilik
lerime kadar yayılmıştı. Tramvay 
Şişhane karakolunu iniyordu. Her
kes heyecan içindeydi.. Acaba tram
vay devrilecek, yoldan çıkacak 

mı diye .. Kimsenin bize dikkat e
decek, konuşmalarımıza kulak ve
recek hali yok tu .. Bu umumi heye
can ve hf'lecandan istifade etmek 
lazımdı. . Yanımdaki ihtiyar kadın 
bile gözlerini bizden ayırmış, ke
limei şahadE>t getiriyordu. Tam fır-
ı:;attı: 

Dünkü sayımızda yeni icad edı 

len camdan elbisenin nasıl şey ol
duğunu yazmıştık. Camdan şemsi
ye, camdan şapka yapıldığı gibi~ 

camdan bluz ve rop döşambr da 
yapılıyor. 

İşte bir başka nümunesi... 

Edebi Roman No: 67 benı pörsük ve bunak bir AmP.rika- bir ağızdmı beni takip etti: 

1ı seyyah sanıyorlar. Güverteye çok Çanakkale! Çanakkale! 

dan, kimi Mersinden, İzmirdeng e
liyorlarmış. 

az çıkıyor ve en tenha köşelerde o- Bırakmayız seni ele. 
turuyordum. Sudanlı ve sekiz ço- Btı göğüsler sana siper, 
cuklu tacirin son iyiliği... Bilet pa- Yağsın bomba, yağsın gülle! 
ramı ve yirmi sterling harçlık gön- Anaf arta kandan hilal, 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

dermişti. Yaşasın Mustafa Kemal! 

İkinci ayın ortalarında cevap gel- Bunları bir kişi soyleseydi inan- Seddülbahir önüne beldik. Şezlonguma düşmüşüm. Doktor 
d i: Tahkikat neticesinde gelmesine mazdım, yahut rüyadır sanırdım. İlerde kadınlı, erkekli oturan yol- koşmuş. Yüzüme sular, eterler serp-
müs9acie edilmiştir, lesepase veri - Fakat biribirlerini tanımayan bir culardan bir ses geldi: mişler. Gözlerimi açtım, demin kar-
niz. çok kadın erkek, yaşlı genç insan· _ Seddülbahir, Seddülbahir! şımdaki erkekli, kadın grupu etra-
Yıpranmış Maviş, yeni baştan lar, yabancı insanlar söylüyorlar ve Nasıl oldu? ne oldu? niçin oldu? fımda halkalanmış gördüm. ';l'ürk-

yirmi yaşında Maviş olmuştu. öm- söylerken ağızlarının sulan akı • bilmiyorum. Vapurumuz hızla gidi- çe konuşuyorlardı. 
rümde bu kadar mes'ut olduğumu yordu. yor. Birdenbire ayağa kalktım. Bir BunJar benim milletdaşlarımdı. 
hatırlamıyorum. Bende yeni bir idefiks: Memle .. kolumu Seddülbahire bir kolu - Ben vatanımın sularındayd ım. 

k ·a · ı be · b h ı k - Siz kimsiniz? dedim onlara. 
Otelde bir çok seyleri yarım ya~ ete gı er gı mez m u a e 0- mu Kumkaleye doğru açtım Cez 

• · - Bir doktorla karısı. Bir tacirle 
malak öğrenmiştim. Ba11a bunlar yanların hepsini dar ağacına çek - beye tutulmuş gibi haykırdım, türk- karısı ve iki kızı. İki sivil giyinmiş 

~ B k tirmek. h k d hep rüya gibi geliyordu. ir ço çe ay ır ım: genç zabit. Bir mektep muallimi 
h b l l E b ·ler ç k Yalnız ben mi? Benim gibi nice Tü. k.. Tü' k ' · lA mu are e er o muş. ene ı ı - - r u, ve r ıyeyı se am - genç hanım. Sakalsız, bıyıksız, izin-

rn~. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Pa- kızlar mütarekenin ve beyaz kadın !ayınız! li gelen bir ihtiyar konsolos ... 
şa olmuş. Sonra Atatürk olmuş. ticaretinin kurbanı olmuşlardı. Hep- Karşımdaki erkekli kadınlı grup _ Sen kimsin? dedi onlar bana. 
Padişahlar gitmiş, halifeler gitmiş, sinin intikamını aldırmak için tu • sarsıldı. Bana baktılar ve birden - Ses çıkaramadım. Ben kimim? 
Cumhuriyet gelmiş. Memleket yıl- tuşuyorum . bire ayağa kalktılar. Onları gören Kim olduğunu nasıl söyliyebilir -
dırım hıziyle ilerliyormuş. Yepyeni * yolcular da insiyaki bir hareketle dim? Kekeledim: 
tam müstakil bir devletimiz varmış. Çanakkaleye girmek üzereyiz. ayaklandılar. Herkes selam vaziye- - On alt1, on yedi senedenberi 
Softalık kalkmış. Kadınlar hür ol• Bu dakikaya kadar va~urda lrlm- t inde. Ben çılgın gibi başladım, vatanına hasret bir hemşeriniz! Ki-

-------------~-------_.. _ __.,___..___ -~----~._...~__..,_.._,,. _ _.__~ . -ı..-1.J. ~-1._. ...... , ........ l-....... ·-ı.·, ..J.u.....A.c..-iou..cU>I>.-.>e. MU. 

Adımı sordular. On yedi senede 
ilk defa söyledim: 

- Dürrünnisa. 
Sakalsız, bıyıksız, ihtiyar konso

los şöyle bir düşündü, yan tarafına 
bktı ve sordu: 

-- Siz Naim paşa adında birisini 
tanıyor musunuz? 

Rol oynadım, düşünür gibi yap· 
tını ve omuzlarımı silkerek dudak
larımı büzdüm: 

- Hayır, hatırlamıyorum. 

- B irisine benzetir gibi oldum 
da. 

- Benim, memlekette kimsem 
yok. 

Genç mektep muallimi hanım a
tıldı: 

- Nasıl yok? dedi. Kurtulmuş 

bir vatanınızla, müstakil bir mille:
tiniz var. Ben; onları da ağlatacak 
kadar derin bir hıçkırıkla ağladım. 

* Benim memleketimin sahilleri, 
dağları, dumanlı tepeleri bu kadar 
vP.cdl rnivdi'? Ru 117.ak cavırlar bu 

Tramvay istasyonu kalabalık.. U~ 

zaktan beni görmemişti. Yanına 

gittim: 

- Bonsuvar, Leman .. 

Birden şaşırmıştı, heyecanlı 

lisanla: 
-- Ah ... bonsuvar, dedi. 

bir 

Sonra, yanında duran genç bir 
adama döndü : 

- Mümtaz Beyi takdim edeyim .. 
büroda şefim .. 

Ben içerlemiştim.. bu Mümtaz 
Bey de kim? Soğuk bir gülüşle, he
rifin elini sıktım .. bir emrivaki yap
mak istedim: 

- Müsaadenizle beyefendi .. 
Lemanı da kolundan tutmuş, a~ 

deta çekercesine götürüyordun) 
Genç adam, hemen ömime geçti.. 
kaşlarını çattı.. şapkasını arkaya 

1 doğru itti: 
- Sen deli misin birar~-=. dedi, 

nereye alıp götürüyorsun, böyle? .. 
Altı aydır, her akşam, bunun tram 
vay parasını biz çekiyoruz. 

Re,at Feyzi 

kadar çiçekli miydi? Bu denizler es· 
kiden de bu kadar mavi miydi? 
Şu geçen balıkçı kayıklarının yel
kenleri bu kadar beyaz mıydı? 

Issız, Hayırsız adalar birer mavi 
pırlanta olmuş. 

Adalara zümrüt mü kaplanmış? 
İstanbulun binbir kubbeli, mina

reli, damlı silueti neden bu kadar 
m aviye karışık pembe .• 
Sağdan güneşin alnı görünüyor. 
Kızkulesi tersine ve bembeyaz 

bir ( ! ) işareti . 
Üsküdar koyu mor. Haydarpaşa 

daha açık mor. Mühürdar .. Mühür
dar eflatunla pembeye, sarı, beyaz 
karışmış ... 

Mühürdar.. ah Mühürdar .. 
Ben mi ona koşuyorum, o mu ba· 

na kucak açmış yaklaşıyor? 
Yirmi iki yaşında seni bırakan 

Maviş, otuz dokuz yaşında sana 
kavuşan bir. yıpranmış! 

Yeter bana mı! Defterlerimi, ha• 
yatımı, hafızamı, maceralarımı koy· 
numa sokmalı ve sonra .. ve sonra 
bu benim mavi sularıma atılmalı-
yım! 

(Devamı var) 



••• 
Sineme 

ve 

Filmler 

••• 
Virjinya Şerril 

evleniyor 

Ş 
arlonun •Şehrin Işıklarh a
dındaki filmini beraber çevir
diği ve bu suretle kendısine 

tihanşümul bir şöhret ve servet te
~n ettiği Virjinya Şerril'ı hatır-
1-rsınız. 

film sanayiinin terakki ve inkişafı Bu sergiye film sanayii ile m .. -ı-
için konuşulmuştur. ve bir de ar - ıuı olan bütün memleketler davet 
sıulusal Film Odası teşkili karar • edilmiftir. 
!aşmıştır. Şimdiye kadar davet edilen mem· 

Filk odası başkanlığına Lourau leketler Almanya. Fransa, İJ?B!lte• 
(Fransız) seçilmiştir. İkinci reis • re, Amerika ve Avustw-yadır. 
ilklere de Roncoroni (İtalyan), Ra- Bu sene ayrıca Japonyada da 
vel (Çek), Ordinski (Polonyalı), film sanayii sergisi açılacaktır. Ja-
Lenih (Alman) seçilmişlerdir. ponlar bu sergi vesilesile bütün 

DUnranın batı artık 
Avustralı• olmall lmlt ! 

A\'Ustralya hük<lmeti ve alimleri 
bilhassa meşhur astronom James 
Nangle, bütün dünya alimlerine 
ve astronomlanna şu teklifte bu • 
lunmuştur: 

c - Şimdıye kadar biz dünyanın 
başı mesabesinde olarak şimal kut· 
bunu gösteriyor. Avustralyayı 

hep aşağıda öğretiyorduk. Bunu 
değiştirmek ve Avustralyayı başa 

getirmek lazımdır.> 
Meşhur astronomun bu teklifi ı 

bütün Avrupa alimlerinde çok mü· 
sait bir vaziyette görüldüğünd~n 
'Avrupa gazetecileri derhal astro· 
nom Ceyms'i bulmuşlar ve kendisi 
ile mülakat yapmışlardır. 

Astronom, gazetecilere ıunları 

söylem iştir: 
- Şimdiye kadar hep Avustral

yayı a.şağıda gösteriyor ve A vus • 
tralyalı çocuklara da böyle öğreti· 
yorduk. Halbuki bu yanlıştır. 

Millddan 600 yıl önce yaşamış 

olan meşhur filozof Tales, o zama
na kadar dünyanın düz olduğunu 

iddia edenlere karşı gelmiş ve dün
yanın yuvarlak olduğunu, binae • 

naleyh aşağısı, yukarısı olmadığını 
söylemiştir. 

Ondan sonra gelenler dünyanın 

yuvarlak olduğunu kat'iyetle öğ • 
yanın baş tarafında bulundukla • 

şimal, cenup, şark, garp diye- cihet· 
}erinden başkasını da kabul etmi· 
yoruz. Şu halde 1937 yıldanberı 

böylece kabul ettiğimiz esası biraz 

da değiştirelim ve dünyanın şimal 
kısmı cenup kutbu olmalı. Cenubi 
'Afrika,Amerika ile Avustralya da 
baş tarafa geçmelidir. 

Bu suretle Afrika, cenubi Ame

rikalılarla Avustralyalılar da dün
yanın baş. ı tarafında bulundukla· 

rından dolayı biraz &W'Ul' duyma-
lıdırlar.> 
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Şenlikten Başı_ 
Dönen 

Şehir: Parıs 

P aris, temmuz (Hususi) - Fran
sızların milli bayramı bu sene 

emsalsiz tezahüratla tes'it edilmiş
tir. 

Bir taraftan Enternasyonal Paris 
Sergisi münasebetile dünyanın dört 
bir köşesinden gelmiş yabancılar, 
diğer taraftan Temmuz şenliğini 
görmek için gelen vilayet ahalisi 
Parisi hıncahınç doldurmuştu. 

13 temmuzda baş1ıyan şenlik ta• 
marn 36 saat sürdü ve Pariste ad•· 
ta şenlik ve süs içinde kıyametleı:ı 

koptu. 
15 Temmuz saat 4 .. Sabahın ilk 

ışıkları Paris göklerinde akisler ya
parken sokaklarda, dükkanlarda, 
barlarda, kahvelerde bala muzih-
cıların sesi yükseliyordu. 36 saattir 
uyumıyan Paris halkı adeta eğ -
lenceden başı dönmüştü. Sanki 
(Şen Dul) oyununda olduğu gibi 
herkes sokaklarda neş'eden sersem
leşmişti. 

13 Temmuz öğleden sonra başh
yan eğlence birdenbire bütün Pa -
risi istila etti. Sokaklarda muzika 
sesleri yükseldi. Her meydanda, 
her köşede kahkahalar duyuldu. 

G•c•: Egf•l lc.uled 

oldu. 

14 temmuzdaki resmi geçit 1918 
denberi ,görülmemi§ bir azametle 
yapıldı. Şeref tribününde reisicum
hur, misafiri Romanya Kralı Ma • 

: ; jeste Karo!, Fas Sultanı, Tunus E
miri bulunuyordu. 8 yaşındaki Fas 
sultanının Veliahdi de babasile be-

...... şam tam 8,000 artistin iştira

kile Konkordiya meydanında hir 
temsil verildi. Londradan gelmiş o
lan artistler tarafından (8 inci Hnn

ri) piyesi oynahdı. Renkli ışıklarla 
yapılan temsiller harikulade mu\·af. 
fak oldu. 

, 
· raberdi. 

Bir zamanlar Şarlo'nun cvlenrr. i
)e karar verdiği söylenen bu kız, 
hu sefer hakikaten evleniyor. 

• dünyaya Japon film sanayiinin aza-
U 1 USBI film sergisi metini gösterecekler ve hazırladık-

~ Resmigeçıde tam 600 tayyare iş
tirak etti. Tanklar, zırhlı otomobil

~c;kerlerin resmi geçidi çok mu-

Monmarterde.. yüzlerce renkli 
reklam, insanın başını döndürüyor
du. Velhasıl 36 saat devam eden 14 
Temmuz şenliği şimdiye kadar gö
rülmemiş bir neş'e ile kutlulandı. 

Bu haber sinema aleminde bü- · 
)Ük bir heyecan uyandırmıştır. Mis 
~ril'in yeni nişanlısı, Londnmın 
bıaruf bangerlerinden Kont de Jer
ley<Ur. 

Evlenmek için sinemayı terket
l'tıiş olan yıldızların uzun listPsine 
hu defa Şarlo'nun eski film esi de 
ltarışmış bulunuyor. 
Şarlo'nun fılminde küçük bir kör 

\ız rolünıi oynamış olan Virjinya 
~rril o zamanki sinema seyircile
tinin büyük takdirini kaıanm.ş bir 
'rtistti. 

Kendisile konuşan gazetecilere 
"'-1An ~y~ür: 

- Bundan sonra kendimi tama -
l'tııle kocama ... ve çocuklarıma has
tetrnek istiyorum. 

Kont de Jersey 26 yaşındadır. Ve 
:lfanlısını tanıyalı daha bir sene 

ile olmamıştır. Her ikisi de biri
hırıerini ilk hamlede sevmiş değil -
dırler. Ancak toplantılarda, tenis
!e sık sık karşı karşıya geldikleri 
) . 
Çırı aralarında bir muhabbet uyan-
l'tııştır. 

lfer ikisi de evvelce evlenmişler 
~e rnes'ut olmamışlardı. Virjinya 
Undan evvel Gari Grand ile ev -

lenrnişti, ayrıldılar. Kont Jersey de 
"1e§hur Patriçiya Rihard ile evlen
~i. Onlar da mes'ut olamadılar, 
'ntldılar. 
"-~akalım, yeni izdivaç eski bed -
-.ıttlara yar olacak mı? 

• l(•re güller filmi 
Y eni çekilmekte olan dans filmi 
> ~Kara güller) deki dansları 
•rıı Elsler kabul etmiştir. 

tı l.tazurkada orijinal san'atile ta
~runış olan Fani (Kara güller) de 

k çok muvaffak olmakta imiş. 
~ ~ans .. arkadaşı da Berlin Operası 

rı atkarlanndan Kurt Lens'tir. 

• ~lusaı film 
ongresl 

ı..:•riate Ulusal Film Kongresi top
'"""llllUıtır. Bu toplantıda dünya 1 

A ğustosun 10 unda Venedikte lan filmlerin yalnız Japonyayı de-
l.\ Arsıulusal Film Sergisi açıla - ğil bütün dünyayı alakadar edece· \ 
c.ıktır. ğini göstereceklerdir. -"'--.......................................... .__, ....... """'"""" ............. ' .. ........... 
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lranda gördüklerim: 1 · 

Hazerin büyük bi{ limanı: 
PEHLEVi 

sanki ona eski bir aşina imişim gibi 
hemen ısınıveriyorum. 

Tatlı, çok tatlı bir rüzgar esiyor. 
Ye sayısız kuşlar, manevra ya -
pan tayyare filoları gibi, hepsi bir 
arada ve gayet muntazam bir uçuş
la bir bulut halinde vapurumuzun 
üstünden geçip gidiyorlar. 

••• 
Tahta bir iskele... İskelenin üs

tünde gümüşi ve mavi üniformalı 
resmi memurlar ... Yanlarında sivil
leri... 

Nihayet gemi sahile yanaşıyor ... 
Fakat beni orada bekliyen kız kar

- deşimi kucaklamak için duyduğt 

.fuaı Duvlf lran •olanthl 

1 iştiyaka rağmen dışarı çıkamıyo 
rum. Resmi muameleler var .. Sıhhi 
muayene için, pasaport muayenesi 
ve ilh var. 

D ün Bakudan küçük bir gemiye j 
bindik. Küçük ve temiz bir Sav

yet vapuru. 
Har.eri geçerek bizi Pehleviye gö

türecek olan bu vapur, şimdi bu u
bah saatin sekizine doğru İran kı
yılarına yaklaşıyor. 

Hazer denizini iki tarafından bir 
yengeç ayağı gibi sıkıştırmış olan 
bir koydayız... Şarkımız Kozyan, 
garbımız Pehlevi... 

Vapurumuz şarka, yani Kozyan'a 
doğru kayıyor. 

- Pehleviye gitmiyor muyuz? 
Meğer vapurlar Pehleviden ha

reket ederler, fakat Kozyana ya -
naşırlarmış. 

Biz Kozyana yanaşıyoruz. 

İçim büyük bir tecessüs dolu. 
1rana •lmek• eski I.ültürüyle, es:ti 

kültürümüzü asırlarca besleı. >
lan İrana Firdevsilerin, Sadilcnn, 
Hayyam'ların vatanına gelmek Şark 
edebiyatının kabesine gelmek isti• 
yorum. 
Edebiyatı seven hangi insan İıan 

toprağına ayajını basacağı sırada 

kalben benim şu anda hissettiğim 
memnuniyeti hissetmez? 

İran kıyıları mayıı ayının bütün 
cömertliğile ~enmiş... Sahiller, 
İran kızlarının san'atkir parmak • 
larile işlediği yepl ipek halılarla 
sanki süsleniyor ••• 

Ağaçların, salkım salkım yerlere 
inen yaprakları ve kıyılar zümrüt 
renginde. 

İr .. n kıyıları rüyalarda gördii -
güm güzel ilçelere benzi1or. Ve ben 
onu rüyalarıma benzettiğim için 

Ben o müddet içinde güverteden 
sarkarak bir senedir görmediğim 

kardefimle konUfuyorum .. ve ~v· 
le konuturken o kadar kendimden 
geçmişim ki.. yanıma yaklaştıkları
nı ve beni çağırdıklarını duymuyo
rum. Nihayet birisi koluma ili§l • 
yor: 

- Buyurunuz pasaportunuzu. 
••• 

İskeleden çıktık. Kız kardeşi • 
min kolunda ve bir hamalın peşin
de gümrük salonuna gidiyorum. 

Evvela i§ para meselesi .• 
- Döviziniz var mı? .. 
Döviz! .. gülmek lizım ..• fstanbul

C!an yola çıktığım zaman bana an• 
cak 25 Türk lirasını beraber çıkar
mıya müsaade ettiler. Yanımda bir 
kaç dolar ve bir kaç Türk lirasın -

937 Pnrlı sergisinden bir manHra 
""-~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!~"'!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

dan başka beş para yok. Fakat fak
rımı itiraf etmek bana pek müşkül 
gelıyor .. Bundan sonra çantalar a
çılıyor. Gümrük muayenesi içtn .. 
Gümrük muayenesi de bitince yine 
bir hamalın peşine düştük ve yo
la koyulduk ... 

Fakat bu yol amma da kısa imi<: . 

., 

Yoksa kız kardeşimle lakırdıya :nı 
daldım .. Gözümü açıp kapayıncıya 
kadar kendimi geniş bir meydan -
da, küçük bir otelin kapısı önündE 
buldum. 
Meydanın şurasında, burasında 

otomobiller ve otobüsler duruyor. 
Pehlevi Limanı Hazerin en mü-

him limanlarından biri.. Bunur. 

ı 
için gerek Pehlevide, gerek Koz -
yanda daimi bir hareket ve bir ha
yat vannq. 

Pehlevi limanı eskiden Rus Çan 
ı tarafından yapılnılf. Burasının ha-

na ilhak tarihi 1921 imif. 
Her halde bunun için gördüğü • 

müz binalar Rus tarzı mimarlain -
de .. ve bir.e bunun için Rusyayı ha
tırlatıyor. 

Kozyan eskiden küçük bir balıkçı 
köyü imiş. Fakat şimdi çok tekamül 
etmiş. .. Modern bir şehir olmuş ... 

Güzel de bir plajı varmış. Kozyan<." a 
bilhassa balıkçılık çok inkişaf et -
miş... Burada modern bir tarzd 
hazırlanan ha,,··uların şöhreti bü
tün dünyaca meşhur imiş ... 
İçine girdiğimiz otel, hem temiz, 

1 

hem şirin .. 
Evvela taştan bir hole giriliyor, 

(Devamı 6 ncı ıogfamızd•) 
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Tefrika No: 25 Yazan: M. SWevmatt Çapan 

O ka ar sevinmişti k·, az daha defika 
nın boy u a ablacak, na ların 

şapur upur öpecek i 1 

ı-

anj ı-oiu sınıfının hareket saati 13,30 o
laı ak tesbit edilmiştir. Bu sınıfa 
giren tl'knele!' hemen hemen ayni 
ayardadır. Bu yarışta dümencilc -

ların güzel neticelerle nihavctle -
neceğinı zannediyoruz. 

Hurşıt fırsatını kaçırmak-tan kor- f 

kar.ık: j 
- Vallahi şaka söyledını. Böyle 

§eyi erde pullu şahitli mukavele ya- r 
pdır nu hiç?.. 1 

Senenin ilk deniz müsabaJ...-oları -

rin bilgileri mühim rol oynamnkta- nın vereceği neticeler geçen yıı·n 
dır. Yarışlara girecek dingilerle 
şarpıler de aşağı yukarı ayni ev -

1 • • • 

son müsabakalannd::ın alınan neti
celerden belki d • dü ük olacakt1r. 

• • 

- Nereye gideceksin'? 

Kabifcme.. zaten bu gece ba
bamın yanında kalacağım. 

PaZ!ırlık bu suretle bitti İkisi de 1 
şartlar üzerinde ittifak ettiler. Bu- : 
nuu üzerine İffet. ilk al~eriş ol -
mak üzere bir okka kiraz istedi. 
Manav Hfillit ağa, kirazı tartıp 
ver.dikten sonra, İffetin dudakla • 
rmdac bir öpücük alarak akdi tev
sik ve temhir etti 

Bazan, bunlann arasında İffet i
çin k ... vga çıkıyor, evvela ~n gotii
recek in, yok ben götureceğim, d i -
ye boiiaz boğaza, gırtlak gırtlağa 
d"vüstükleri, kafa göz yarıldığı da 
oluyordu. 

İffet, ufak tefek hediyeler, ehem
miyetsiz paralar mukabilinde yap· 
tığı bekaretini istismar işinde, an 
~ yaşından on yedisine basm<!a
ya kadar devam etti. kendini güzef 
ku1landı, başından hiç bir kaza, hiç 
bir tehlike geçmed1. Bekaret g mi
si hiç bir torpile çarpmadı. Fa~at, 
bu yaştan sonra bu ~vk alışverişin
de. en kurnaz davranan ~hsuvar 
oldu. Şehsuva!', on sekizine yeni 
basmış. bir kadın kıılbh:ıi çr.kel'"k, 
büyüleyecek bir güzeııı-c. malık, 
güçlü kuvv tli bir dc.likanh idi 
şinaları içinde hiç kirnseye gpn'ii
nü kaptırmıvan, horozlannın a'7ı
na birer parmak bal çalarak işi a
laya. hoppalığa dök.en İff.et, Şch -
suvara karŞ) kalbinde tatlı hisler 
duyuyor, onun öpüşlerine mukabe
le ettikçe, vücudünün titr.eciiqinı 
hissediyor, ruhunun derinlik1er.n
de tarif edilmt>7. bir rr.esti duytl • 
yordu. 

11937 Balkan olimpiyadı 
/ Bükreşte yapılacak 

- Suleyman nasıl müsaade etti 
sana'? Bir saray güvercininin kurt
lar arasına gönderildiğıni ilk dPfa 
duvuyorurn. 

İffetle Hurşit aı:asında bu müba
dele işi deı;am edip giderken, pan
godoz zampara bir gün İffete dedi 
ki: 

- Kışın eli kulağında, ha geldi, 
.ha gelecek ... Bizim pazarlığımız: yaz 
meyvalan üzerinden idi. Bu sebep
ten yeniden bir p:ızarlık yapsak 
fena olmoz. 

- Elınanm, armudun köküne 
kıran girmedi ya? Elma aldığım za
man yanağımdan öpmüyor muy -
dun?_ Yine öpersin ... Kiraz yok di
~ merak ediyorsan hiç üzülme nar 
var. Kirazın yerine nan kabul ede-
rlz, mesele kalmaz. 

- Öyle amma, ya ayva istersen .• 
o zaman nerenden öpeceğim?. 

Gülerek: 
- Alnımdan!_ 

- Alnından mı? İnsan kızının, 
gelininin alnından öper. 

- Ben de senin kızın sayılının. 
Hatta kızının kızı! 

- Bu işime gelmez. 
- Peki, neremden öpeceksin?_ 
Birdenbire söylemekten utanı -

yormuş gibi, ima ile anlatmak ister: 
- Kantosu bile var. Bilmiyor 

musun: 
Haydi de ayva göbekli! 

Diye.~ 

- Varsa bana ne? .. 
- Pazarlığımız yemiş üzerine 

değil mi? .. Ayva istersen diye söy
lüyorum. 

- İstersem ne olacak? .. 
Manav, elinden gelse kızın bü -

tün nevahıi vücudiyesile yemisled 
~übadele pazarlığına gjrişecekti:. 
Bunun için ru-sız arsız gülerek İf
fete cevap verdi: 

- Kantoda ayvaya benzetilen 
yerden öpeceğim! 

İffet baş parmağını Hurşidin al
nında karışlayarak: 

- Nah sana!.. Eğer aklından zo
rum varsa, git kendini papucu bü

. yük hocaya okut! .. 

- Pazarlığımızı unuttun mu? .• 
- Unutmadım anıma, o kadar da 

uzun boylu de;il ... Yemişe benze
tilen yerlerden öpmiye kalkışırsan 
yandım! .. B<>n ayvadan da \razgcç
tim, elmadan da ... Param olursa a
lır. yerim. 

Günler ve aylar geçti.kçe, bu h' s1 
biisbiltiin arttı, dal budak sardı, !I. 
fet rastgeldF1ine kuyruk' salliıyan, 
dilini çık:mırak, binbir şaklaban • 
lık yaparak ihtfrasları kamçılayan 
eski İfiet d<>ğildi. Arkasındn do!e
şan öteki g nelere iltf.fut et~·or, 
yalnız Şeh nıvarl düşüp kaU .. -, 101· 

du. 
Seviyordu onu._ 

Şahsuvarın askı bir alev gibi sar
mıştı İffeti ... 

Bir gün Şehsuvarla bul mak ü
zere, evden çıkarken. anası Fatma, 
ah al, moru mor bir telaşla gelrlı. 

İllet m ı:akla ~ordu: 
- Hayırdır inşallah! ne var an

ne?_ 
Sık sık n,,f('., alarak: 

- Haydi k:ılk, büyük bir cenaze 
geliyor. B1r paşa imiş.. çok para 
dağıtırlar.. başörtünü ört te seke
Iim. k çırmıy:ı gelzr..ez. .. 

İffetin bu eklife canı sıkıldı. O, 
Şehsü v:ıra söz \•ermişti. Sekbanlar 
bayın~d b 'tliyecek, beraber E -
yüpsult:ına kadar inip, Karya-dı
da dolaşacaklardı. 

Anasından o kadar çok korkma
makla b .. aber, teklıfini de redde-
demeCJ.. Şu;!ı~lendlrmekten korku
yordu. Bunun için. başörtüsünü 
örttu, şıpıd klarıru a ·a!h.ntı geçır

di; ana kız mezarlı !lll voluf!u tut
tular. 

(Da·amı t:ar) 

Manav, İffotin bu CE'vabı karşı
sında ir.kildi. işi bu kadar ileri gö
türduğ'ine p'smanlık duyar fflbi ol
du Eski p:ızarh ın kazandırd -1 
lezzet ve çe n · d n mührum kalm;
mn k i in: 

e i o.: 20 
ı ·······-········ ... ······ ...... . 

- P<'kı, dedi, SE'nın gönli.in nasıl 
çeki}o,sa öyle olsun canur.m i~! .. 

İff 't, Hursilie alış\Terişi bu min
\•al üzerinde devam ettirirken, bir 
taraftan da mahalle çocuklarile ço
cukça şakalar yapmaktan hali kal
mıyordu. 

Yeni büllıga ermiş çocuklar, o
mın yavaş yavaş teke.mmüle baş -
lıyan vücudü, hoppalıkları karşı -
sında azgın bir teke savletile üs -
tüne doğru saldırdıkça, o, bu nü -
cumlardan zevk duyuyor, hoşlanı
yor, hazan da müsamahakar, bazan 
nıümanaatkar davranarak genç ih
tirasları büsbütün kamçılıyordu. 

İffet, anasının istismar etrniye 
yeltendiği bekaretini, on beş yaşı
nı bitirdiği r.ıman, bizzat istismar 
etmiye başlamıştı. Nalbant Öme
rin oğlu Veli, kör imamın torunu 
M<'cit, knhveci çırağı Recep, velha
sıl mnhallenin yerı.i yeni ötrniye 
bn htyan ne kadar toy horozu ~ 

ga, hepsi İff<'tin ~rkasındn koşan 
Jmrabasl rr1 n1 

1 
Di) ordu. Kasaba) ..ı gıden ndam

ların gece ynı ısına doğru donmc -
leri umulu rorclu. 

Murat Reis heyecan ve merakın
dan u ku u uyamaınıstı. O geceyi 
güvertede dolaşarak geçirdi.. Gü -
ne dogarken sahilde bir kaç atlı
nın sc ' i ; • · tilrnişti. 

ANİVAS ASILIYOR MU? 

M tı:':ıt R ı., sabahleyin sahilde 
bağnşan atWan görünce, Rüstem.e 
seslendi: 

- Müjde •• altınlar geld1v 
Gemiciler erkenden kalkarak gn.. 

verteye koşuşuyorlardı. 
Herk sin ağzında ayni s5zler d~ 

la ıyard~ 
- Bundan sonra para sıkıntın 

çekmiyeceğizu 

Muhafızlar atlarıııdan indiler .. 
Ve altın torbal rını gemilere ta

§lmıya başladılar. 

Sinyor Ciyovani bu sırada Murat 
P...ei .dnya nmda duru.) ordu. 

Rüstem altınları getiren muha • 
f ızları güler yüzle karşıladı. 

Her ik1 reis de Ci.)ov::ııtlye bir 
şey sczdirmemişlerdı. 

Muh:ıfızlar güverteye altın çı
kannca, Murat Reise sokuldular: 

Bu seneki Balkan olimpiyadının 
Bükrcşte yapılması kararlaştı -
rılmı~1ı. Balkan Olimpiyat komite:ıi 
son yapt~ğı toplantıda oyunları:ı 

llat'i olarak Bükreşte yapılmas1nı 
kcıbııl etmiştir. 

Ev.vcke bu seneki olimpiyatların 
da Yunanistanda yapılması ihtimal 
dahilinde idi. Fakat mrui sebepler
den dolayı Yunanlılar bu senek~ 
oyunlurı yapmaktan vazwçmı•·Lir. 

Galat saray ylldönümil 
haftaya y pdacak 

Bugün vapılınası icabeden G 5rı
rayın yı.ldcinümü Slavyanın bugün 
gelemiyeceğini bildirmesi üzertlle 
önümüzdeki haftaya bırakılmıs•ır. 

Gelecek haftaya tehir edilen G. S.i
ray bayramı daha ptırlak bir 'i.! -

kild(' kutlanacaktır. 

lzmlr·lstanbul futbol 

mıtcsı bu karşılaşmayı b~nuz ka~'i 
şekle koyamamıştır. 

Tahkikatın neticesi 
Fener stadında oynanan ve kav

ga ile nihayetlenen Güneş - G. ~ ı· 
rav maçından sonra T. S. K. As -
başkanı şehrımizde bu hadıse elra
fında tahkikat yapmakta ıdi. As -
başknn ile Katibi Umumi ~iznmet
tın her iki klübiın salahiyettar az::. 
!arını dirılemışlerdi. Tahkikat bit -
miş ve ıki klübe ihtar mahivcl• te 
bu-er mek1up gönderilerek bu gıbı 
çır.kin hadısclerin tekrar cdııme -
mt•si içın tc.•dbir alınmasını b·~dır
mışl~rdır. 

RUS SPORCULAR TEŞRİ.'HEV
VELDE ŞEHRİ].HZE GELE

CEKLER 
936 Olımpivadınd.ın sonra spo; -

cularımız Ru yav:ı da gıtmişk•rdı. 
Sovyet Spor Kurumu birınciteşrı -

. ka:rşrlaşması 1 nin ilk haftasınd iadei zivarct mak-
lzmir Beynelmilel Fuarında İc;t,ın- sndıle Ş('hrimızC' geleceklC'rdır. Ftıt-

bul • İzmir muhtclitlerinin karşı • bol, güres, b s.ketbol, atletızm v~ 
!aşmaları düşünu~ektedır. F'L:ar d<-nizdlık temasları vapacak ol;.r. 
Komitesi iki takımı k, rşılaştıı n•ak ' Sovy<'t kafilesi 60 kişiden murPk . 

1 ıçin ça maktadır F: kat Fuar ~~o- keptır. 
1 nnu1t•: nı ''"''"11nıı11u11ınımnruıuıtt1U1tıuttnıınuu11uuuın••11111nt•tttHuunnıı•11Hnı nnutuunıınuuı uıuıııuıınunuınıı 

ıra 
(J inci sayf atlan ril!ırm} 

karşıda güzel bfr yerr.ek salonu, '501· 

da portakal agaçlariie süslü bir av
lusu var. 
Kız kard ımin bir g cedenbrrl 

işgal cttii;i odaya girdik.. Bu oda ' 
çok muntaz:ım \•e küçük bir Avr..ı
pa şehrindeki otellerin odalarında \ 

farklı dej;ril... Konforu ve temiz.liğı 
hep yerinde ... 

- Burada kalacak mı ız? .. 

- Ilayır, hemen şimdı hareket e-

d<:!riz ... Aksam Tahranda oluruz ... 
Sen de orada dinlenirsin ... 

"'•* 
Yemelt salonunda knhvaltı edıp 

yirmi gündür htıSI"C'tini çektıpm Lir 

Türk kah\ esıni içtıktcn scnra ge

nis bır otomobılin l"me Y<'rlestik. 

Kız karde im ve ben arabı ı.'1 

rm 
kınn"'yiz. Eni~tem ~oforün vanın
da yer aldı. 

Biz otelde kahvaltı ederken lıa
va dcğuımış. müthiş yağmuı· yağı
yor .. Kız kardeşım: 

- Bir haftadır bu böyle devam 
ediyor. diyor. Allnh vere de vollar 
bozulmasa ... Çünkü ınalı'.'ım •ıa, 
bin Sf'kiz yüz, iki bin metre yiik • 

ekliğind yollardan g"çeceğiz. Bır 
tarafı da;ı, biı taı:a:fi kaya ..• Epav 

üı kcc<'ksin .. ben çok korku. orum ... 
••• 

Otomobil hareket etti... Şehır -
elen çıkmadan evvel bir polis veya 
jandarma karakolu önünde dur -
duk. Kii •ı!.lurımıza baktılar. İran 
dahil'nd ki ~ ollarda s Yah. t etmı..,K 
için Iran· r olduğu gi.bi ecııebı -
IC'r<' d•• avrıc:ı bir sevahat cev ı 
vPril ~o m • . VI" h r lı:ın,..,· b'r <;t Jı. 

ORSAı DAL 

Sahra güldü: 

- Ben kafes için~ yaşıyan b -
nalları kesilmiş güvercinlerden de· 
gilım, Enverano! Ben istedigim 
zaman, istedığim yere uçabilirim. 

- O halde seni temin ederim <i, 
kabilene dönersen, ornda senl mes
ut bir istıkbal bekliyor .. Her hor'lz 

kendi çoplü{.ıunde öter. Sen de tm
ca1c kendi benliğini kendi yurdun
da bulacaksın! Süleymanın sarayın
da hükümdarı eğlendirmekten b:ıs
ka ne yapıyorsun? O ne zaman ar
zu eder . ince fistanını giyer, kar
şısında kaiçalannı kıvırarak oy • 
narsın .. ! Sarayda bundan ba~ka 

hizmet verdiler mi sana? 

Sahranın tüyleri üroermiştı. 

Enverano çok acı, fakat çok doğ
ru si) lüvordu. 

Sahranın Kudiis sarayrnda rak -

kaselikten başka ne hizmeti vardı? 

Ba ka va7Jfeleri olsa da o nihav t 
bir rakkase değil miydi? 

Siileyman belki günun birin~ 

ondan da bıkı:ıcaktı. 
Sahra o zaman ne yapacaktı: 
Sarayın harem dairesinde> bö\ le 

re girer veya ondan çıkarken, bu 
karakollarda bu kağıtlar kontrol e
diliyormuş. Bu .suretle büyük şose
lerde seyahat edenlerin hüviy ti 
tesbit ediliyor. 

İbnız edilmesi Iazım kağıtlara sa
hip olmıyanlara seyahat için miisa
ade verilmiyormuş .•. Bu suretle o

selt>rın emniyeti lemin edilm~ olu
yormuş. 

Kilomctr<'lerll' yalnız, gavri m"~
ktın dağlardan geçen bu yollarda 
bir kadın bile tek başına yabancı bir 
şoförle gnyet tchl ikcsiz bir şckı ı
d<> sC'yahat edebiliyormuş. Bu yol
larda ne bir şekavet, ne bir hır-,ız
lık ve ne bir cinavet vak'ası olu -
yormuş. 

llalhııki İranilerin çok ınodf'rn 
v çok <'nı>r j ik bir df'vlct adamı \'e 
bil' millC't ~efj olan Şah Pchle\'İ d 0 v
rine kadar İran dahilinde !kadmln
rın değil kervan halinde, erkekle -
rin bile seyahati çok mü~külmıis. 
Esasen otomobil yollarının da !l~

nüz pek y~ni olduğu söv'.Ienfli -

Riistem altın torbalarının to rakla doldurulduğunu 
görünce: - Anivas'ı asalım! diye bağırdı 

'~di s'öztintizde dımıyarsu .. 
nuz_ in muhafızı Kapte:ı Anivası 
ser· e~ bırak. "aksınız. değil mi? 

r - sordu 
l\ l u•at RC'. 

hafaza ediy 
- Hele b, 

11rn de,. 

· ık kanlılığını mu
u-: 
ere altınları göı e -

Diye mı · Jndt,. 
Adalı n ı:ıfızlar sabır.nzl'1lllnı -

ya başlıınıl! lardı. Bunlardan biri.si 
serte bir tavırla~ 

- istediğiniz altınları getirdUt, 
dedi, daha ne istiyorsunuz? Btz, 
Türklerin sözünde durur insanlar 
olduğunu duyduk. Eğer siz de Türk
aeniz, haydi, hemen kumandanır:u
%1 serbest bırakınız! Zaten burası 
kale.,iz bir adadır.. bizimle daha 

fazla uğraşacağınızı ummuyoru.~. 
Rüstem bu sözleri i;iitmiyormuş 

gibi, torbaların ağzım açarak to;G: • e 
külçe halindeki altınları muaye!'le
ye koyulmuştu. 

Murat reis~ 
- Merak etmeyin, dıyordu, ~im

di eınir vereceğim. Biz Türkü .... 
sözümüzün de t'riyiz. Bir kaç ua
kika sonra Anivas serbest kalacak- ı 
tır. 

Altınları muayene işi çok sürme-

di. 1 Rüstem birdenbire kaşlarını c-a-
tarak bağırdı: 

- Siz bizi oltın madrnlerinı ta
nımaz insnn!ar mı s..ınıvorsunuz? 

Bunların hepsi rı topr .. kt.::ın ibA
ret.. 

Murat Reis: 
- Ne diyorsun, Rüstem? 
Dıyerek gülıniye başladı. 

Altın torbalarını getiren adam -
lnr- birdenbire sarardılar .. §~ala -
dılar.. hayı·etle biribirlerine ba -
kıştılar. 

Rüstem: 
-:- Alçaklar! dedi. Bizimle eğle- . 1 

nlvor musunuz siz? j 
Muhafızlardan biri~ 

- Ne demek istiyorsunuz.? -.diye 
böbürlenmek istedi- Iştc size ali!•ı 
madenlerinin hepsini getirdik. Bi
zim sakladığımız alllnların hepsi 
külçe halindC' değildir. KaçaKçılar 
bunları yık~r f Pmiz1er. toprakları
nı atnrlar . ve snf altınları çıkar•p 
erir 1 r. F.lbc>•te sizde de bu ışci 'n 

ycrdu. 

Sabra bir aıı içinde bü~un bu ~oı· 
deleri, bir paça\•ra pa~ası gibı ·•• 

tılmış güzel kadınları gözünün ömı· 
ne getirerek sordu: 

En· - Haydi şu P]une bak beııırn. 
verano! 

Yahudi şairi Süleymanın göırl,... 
sinin sol C'line baktı: 

~ 11" - Saraydan sana fayda yok .. • 
di köyünde bahtiyar olacaksın! önı• 
rün uzuıvdeğil. Şimdiye kadar 'ıı· 

~dığının yarısını ancak yaşıY 11 -

caksın! 

B k .. .. .. ·ı "sın1B u ısa omrunu aı en ar.. • 
geçırırserı hem zengın. hem de rn ' 5" 

J·ıs· ut olacaksm; Yaşın ilerledikçe · da 
kanclıı';rın artacak.. Sarayda kalır 
Sülevınanın adamlarından bırile 
e\rle~irsen, iki gözünü de kör et· 

... .;ı• 
miv<C mecbursun! Ma!Um ya.. ' 
rav havatı heı· ,;evden önce ın:.a!ll 

• v ~ - ,_ 

kör ~c sağır olmıya sevkeder. Ha 
n· buki senin ırkm mert v~ cesur 1 

sanl::ır vctiştirmi~tlr. Sen de bunl ır 
dan bi;isisin ! Kendinde kör ve .. ı-
ğır olrrrak kabiliyetını gorC'bili • 
yorsan, kabileni terkeder. SulcY • 

·der· manın sarayına sun.inmıye gt 
sin! Uııutma ki. Sahra. her giiz k<ı· 

1 . ıı

maştırıcı hayalııı arkasında Jır 

çurum gizlidir. Gözlerini ve> kll • 

lnklarını kapadığın gün bu uçur•t· 

ma yuvarlanman mukadderdır! 
Sabra, .ağlıyordu . 
Fakat niçın ağladığ~ belii değil • 

di. . 
Şaonu kayb"deceği için mi, ~.·ıbt• 

lesi ;.u-asında kendisini mes'ut cl"!e
Cl'k b'r kimsenin mC'vcudfretiııi h • 
b<-r nldığı ıiçin mi? 

K:imsc bilmiyordu. 

Enver::ıno: 

- Neden miiteessir oldun. S:ıh· 
ra? 

Diye sordu. 

Sahra: 
- Ba~ka ıbir sey sö,riivecek rrıt· 

sin? 
Dedi. Enverano her ~eyi soyledi· 

ğini, baska bir diyeceği olmadı ;ı, 
ğıru ifade eder bir tavırla başını 5 

ladı. 

Sahı a yerinden !fırladı .• 

Atına bindi.. 
Dagların şairine başkn bir ·r"i 

söylemeden, kuş gibi taşlan sc:kr • 
rek uçup gitti. 

n· Enverano Arap kızının arkası 
dan baı ırıyordu: 

Sahra, yine gcl buraya. Bekıe-
rım seni! 

( Deramı 1:ar > 

anlıyanlar v rdır. Sız de o kaçak • 
çılar g.Lı ) apnr""'nız, hakiki altı ı· 
lara sah.p oluısunuz! 

Ri.ıstem torbaların hPpsıni b et 
birer r,ôzden g<'çirdikten so!'ln !vf Ll 

rat R""ise döndü: 
- Bu adamlnı ın wzleıine in3.,. 

mayın: dedL Bw bun üstüne b~ı 
altın tozu serum.i ler .. torbalar dı· 
bine kadar ~ı t~prakla dolu. }!c-
Tiiler bize toprağı altın diye Ji u* .. 
turmak istiyorlar. 
Adalılar hfüa ısrar ediyorlar, 'fiıCl 

denizcilerini aldatmıva çalışıyorlnr
dL 

Murat: 
- A.nivas yaman bir ndamrnış, de· 

· e c~-d i, vahın soylf'memiş. Fnka1. n 
saretle bunları bil':e getirdıler? 

ı~üst<:>m hiddetinden dişlerini ~ı· 
cırdat1yordu: 

- B~ henfi sakadan değil. snhf .. 
den &sahm Bizi tam manasile enıı
yi 'Vc>rm koydu. Onlara, Türkkr e 
nla~, f.'tmenin ne demC'k olduğuııtı 
anlatalım. dive sövlendı. 

Riıste>ının hakkı vardı-

Eğeı o gece ambarda konu ul:ın 
sözler'i isilmemis olsalardı, belki de 

( Deı·amı var> 



KANUNi SÜLEYMAN 
No.82 Yazan : Nedim Refik .., ... 

Parhalı Bilalin elinden tutarak ..• 
Onu karanhkta bir müddet yürüttükten 

sonra dar bir odaya götürdü 
Bilal kurulan tuzağa düşmüş, düş~ f 

ınan olmakta hiç yanılmadığı Hintli 
ile, gene karanlıkta karşı karşıya 
kalmıştı. 

dukça bunları getirmiş, götürmüş
tü. Hintli, Bilahn yanında otur -
muyordu. Daima uzak bulunuyor, 
onu yalnız bırakıyordu. Fakat Bi -
liil bulunduğu yerden çıkmak iste
diği, dehlizlerde dolaşmak merakı
na kapıldığı zaman Hintlinin he -
men yanına geldiğini görüyordu. 

Parhalı mc'yus bir sesle: 
- Ne yazık, dcıii, ne yazık ... Ba

hadır Sahibin kızı burada idi, fa -
knt bizim onu bulacağımızı anla -
yınca buradan da kaçırdılar .. 

- Sen o masalları başkasına git, 
anlat .. Sen beni bir kere buraya !~a
dar getirdikten sonra bırakmıyac:a
ğını biliyorum. Fakat bana hiç bir 
şey de yapamazsın! .• 

Fakat Parhalı bir şey söylemecli. 
BiUılın elinden tutarak onu karan
lıkta bir müddet ~'Ürüttükten so:ı
ra, içerisi döşenmiş, dayanmış dar 
bir odaya götürdü. Üstüne kapıyı 
kaparken: 

- Bir şey istiyecek olursan, dedi, 
ya medet diye bağır .. sana hizmet 
için bir köle gelecek ... Tekrar gö -
ı iişmcmizeka dar buradan kaçaca
ğını zannetmiyorum!.. 
Parhalı kapıyı kapadı, çekildi. 

••• 
Tacı Cihanın bulunduğu tabut 

evvela kiliseye, gece olunca da o
radan alınarak deniz kenarında hır 
kayığa götlirüldü. Kayık, Vencdil{
linin uzakta bekliyen gemisine doğ
ru yol1a"1dığı zamnn Ali Şavkat ile 
YnJwp da gemide misafir bulun•ı -
yorlardı. 

••• 
Yakup, Tacı Cihanın gemide <'1-

duğunu bir kere öğrendikten sonra 
oradan ayrılamıyacağını Ali Şavk<..
ta söylediği zaman Hintli bunu ta
bii bulmuştu. Yakup dinlemekte de
vam etseydi bir kadının şöyle söy
lediğini işitecekti: 

- İşte, ben dememiş miydim? 
Arhk ha-banın yanına gidiyorsun. 
Baban seni bekliyor .. 

Parhal.ı. oradan çekildi. Ge!lç ka
dın ile Tacı Cihanın yalnız kaldık
ları anlaşılıyordu. 

••• 
Bılfıl gôzlerini açtığı zaman kc!n

dini bir çukurun içinde buldu. Ü
zerinde ağır bir uykunun sersem -
ligi vardı. Fakat çok geçmeden a'1-
1adı ki, bulunduğu yer bir mezardı. 
Yerinden kımıldadı, başını çıkardı. 
K endisine yabancı olrnıyan bir ye r
de olduğunu anladı. İstanbulun S'Jr 
haricindeki mE>zarlığına kadar g:!
tirilmiş, bırakılmıştı. Bunu yapan
ların kim olduğunu uzun uzadıya 
düşünmiye lüzum yoktu. Bilal ı:ığ
zına gelen ilk kelime ne olduysa 
onu sarf<'t+ ;ı,.• .., '"""'"'l rıJkurun icın

den fırladı. Başına gelenleri birer 
birer gözi.ı öı :.mden geçirdi. 

Kendisi Parhalı tarafından ora
ya kapatıldıktan sonra yalnız üç 
günü hatırlıyordu. Kaçacak yer bu
laınamış, etrafa göz gezdirdiği 7.a
tnan müstehzi bakışlı bir Hintli -
nin daima kendisini takip ederek 
sanki: 

- Beyhude düşünmeyiniz. Bura
dan cıkamazsınız: der gibi kendi -
sine baktığını görmüştü. 

Hintli hiç bir şey söylemiyordu. 
Evvelfı kendisinin türkçe bilmedi -
ğİni işaretle anlatmış, sonra Bila • 
hn yıyecek, içecek isteyip istemedi
ğini yine işaretle sorarak liizım ol-
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Bilfil bu suretle can sıkıntısile ff P.

çen üç günden sonrasını hatırlıyı
mıyordu. Bir akşam kendisine ~,~-

• mek getirilmiş. içecek şeyler de e
esirgememişti. Bilal burada kevif 
etmeyi hiç istemiyordu. Kendisi!ıi 
sarhoş edecek bir ~ey ağzına koy -
maktan çekiniyordu. Fakat nasılsA 
bir şey olmuştu: 

- Adam sen de! .. der gibi önün
deki içki tasına el uzatmış, bir ta -
raftan da kendisini buraya kapa -
yan Parhalıya söğüp saymıştı. İşto 
bt.11dan sonra ne olduğunu bılemi
) ordu. Acaba kaç gün, kaç gece 
geçmişli? .. Yoksa h emen o aksam 
kendisi sızaı- sızmaz oradan çıka -
rarak bu mezarlığa kadar mı getir
mişlerdi?_ 

Ne olursa olsun, Bıliı.lm evvel5 
kapatıldığı, sonra da sarhoş cdild.~i 
sonradan getirilerek atıldığı bu me

zar çukuru arasında büyük bir me
safe vardı. Galata sırtlarından, İs
tanbuhın sur haricine kadar getiti
lirkcıı hiç bir şey duymamış, anla
mamış olmasına Bilal evvela ha ·ret 
etli. Sonra düşünerek, sarhoş ol -
makla kendisini böyle giilünç bir 
hale soktuğuna kızdı. Fakat mu -
hakkak bir şey vardı ki, o da bu iç
kiyle başka bir şey karışmış olma
sıydı. Yoksa Bilal, o zamanın alc -
ladc her içkisine karşı mukaveme -
tinden emindi. 

Bilal cukurdan çıkarak üstündP-ki 
tozu toprağı silktiktcn sonra etra -
fına bakındı. Vakit erkendi. S~ -
bah olalı çok olmamıştı. Lakin uz:ık
tan, büyük yoldan yüklü havvanla
rın geçtiğini, şehre bir çok şcyl~r 
getirilip götürüldüğünii anladı. Tik 
işi uzaktan geçen kalabalığa karı -
şarak şehre gırmekti. Daha ne ya
pacağını bilmemekle beraber ilk 

sevki tabii ona, Bahadır Sahip Ceıı
gin Sultan Selim tarafındaki ko
nağına gitmeyi hatırlatıyordu 

Esvabının iç tarafını, ceplerini 
aradı. Her şeyi yerli yerinde idi. Pa
rası da duruyordu. Parasına bir ~ey 
olmadığını anlayınca Bilala dah'l 
ziyade cesaret ve kuvvet geldi. 
Hızlanarak ilerdcki kalabalığa ka

rıştı. Tanıdığı bir adam bulınıy.l 

ihtiyacı yoktu. Selam verdikten 
sonra herkesle arkadaş olmak kab;J 
olduğu cihetle yolcularla konuş -
mıya başladı. Sezdirmeden o giin 
ne günü olduğunu öğrendi: Gün -
lerden çarşamba idi... Bilal he -
sap etti: Mahut papası takip ederek 
oraya girdiği, kapa.ndığı günden -
beri tam yedi gün olmuştu. Üç gü
nünü iyice bıliyordu. Fakat somu 
sarhoş olmuş, daha doğrusu on:ı 

uyutucu bir içki vermişler, ken
disini uyutmuşlardı. Ondan sonra
sını bilmiyordu. Fakat dört gün na
sıl olup da kendisini uyutabildiler, 
diye düşünüyordu. Nihayet kendi 
kendine: 

(Devamı var l 
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Yazan : 
Al Jenings 

Cedi, hem de hiç vakit kaybetme~ 
Bu olur şey değil İnsan havsalasının 
alamı) acağı şey! Hiç korkusu yok. 

Başına ne geleceğinden sanki ha -
heri yokmuş gibi konuşuyor. Herifi 

nerdeyse öldürecekler. O oralarda 
hıle değil! Çok genç de belki onun 
için... Şimdiye k3dar ölümle hiç 
kar~ılaşmamış olacak! Bu zavallı 
için şöyle iyi bir şey yapabilscn .. 

Ben bu adamla o vakte kadar hiç 

konuşmamıştım. Yalnız bir cina • 

1 l'etten mahkum olduğunu biliyor -

~urn. Yirmi beş yaşlarında oldu • 
Runu zannediyordum. 

Çeviren· 
Muammer Alatur 

saf, o kadar biçare insan! Biliyor -
musun, kaç yaşında imiş? On yedi! 
Hiç bir suç işlemediğini yeminle 
söyledi. Beklenilmadik bir hfıdise-

nin kendisini kurtaracağını zan -
nediyor. Belki da yalan söylemi -
yor. Bir iftiraya uğramış olabilir. 
Kendisini idam edeceklerine innn

mıyor. Öyle mavi ve tatlı bakışları 
da var ki.. Ben mektebe gittiğim sı
ralarda bir a.rkadaşım vardı. Tıpkı 

onun bakışları. .. Böyle bir genç i
dam edilir mi? Aklım duracak zan
nediyorum. 

f Okuyucuıa·rıa 
Baş başa 

Durak 
Yerlerine 
Kaldırım 
Okuyucularımızdan Ahmet Naki 

şunları yazıyor: 

cKöprü üstünde muayyen bir 
tıamvay durağı vardır, hepimiz bi
liyoruz. Fakat bu durak yalnız bir 
tanedir ve yalnız Eminönünden Ka
raköye giden tramvaylar içindir. 

Karaköyden Eminönüne doğru 

GÜZEL 
HiKAYELER 

Retat Be .... ilk eseri 
10 Milll HikSyeyı bir 

araya to playıp Güzel 
Hikaye ıar y eni b ir s e· 
kilde çok g ü zel bir ü s 
IOpla ki t a p h e lind e çık· 
mıştır. 

Fiatı 40 kuruttur 
Tevzi yeri Yeni Kitapçı.dır. 

Bütün kitapçılarda da bulunur. 

HALK OPERETi 
giden tram\·aylar için her nedense BM Akşam 
bu durak yeri yapılmamıştır. Bu ÜskUdar lnşir&b 
yüzden burada kazalar olınası çok 
muhtemeldir. Çünkü tramvay bu- B• hçesi11de -~~-

7 - SONTELGAAP - H'f ... •11a'93'J .. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Memur aranıyor: 
1 - Ankarada- vekalet inhisarlar şubesinde çakfbnlmak üzere 

aşa~a yaZJlı e vsaf :ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi muunlann

dan bir memur alınacaktır. 

35 yaşından yukarı olmamak, askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifa

sına nıani bir rahatsı.zlıfl bulunma mak. 

2 - Fransızca, logilizce, Almanca dillerinden birini veya bir k-açniı 
bilenler tercih edilecektir. 

3 - Talip olanların eyrakı müsbiteleriyle ve bir dilekçe ile b·r:ikte 

nihayet bu ay 50nuaa kadar Memurin ~ubemizc müracaatları. (4478) 

Betonarme Koprü inşaatı: 

Nafıa Vekaletinden : 
rada istasyon yapınca inen yolcu- PIPIÇA .,~llli~IJJJ 
l h k d 1 ek t "' 1 - Eksiltme\ e kon uf an iş: Kastamonu Vtlayctinde Kastamonu· ar, er an ar a an ge ec o omo- Op:ret 3 perde 
billerin, arabaların, bisiklet Ye mo- B ale-Ork estra lnebolu yolu üzerindeki Ş:ker Köprüsünün betooarmc olarak inşaat"" 
tosikletlerin çarpmak ielılikesine o<uAuLuşu 103~ dır. Keşi f bedeli "24, 500,, liradır. 

P t · k ISTANBUL 
maruz bulunuvorlar. Eg~ er ~·apıl _ azar esı a şamı 

.ı .J B .ı k ı 2 - Eksiltme 30-7-937 taraıine müsadif Cuma ~ünü saat •16,, da 
masında fenni bir mahzur yoksa ostancı J'i e e aile Bahçesinde 

S 1 k 1 h. JJ Nafıa Ve:< fıletinde Şose ve k öprüler reisliTri Eksiltme Komisyonu 
buraya da muhakkak diğeri gibi a ı a 'Şamı Anı.do u ısarı man & 

kaldırımlı bir durak yeri yapılması Yurdu B hçesinde odasında kapalı zarf usulile yapı acaktır. 
lazım olduğu kanaatindeyim.~ 3 - Ek$iltme şarlnames; ve buna miiteferri di~er evrak "123,, 

- ...................... ~ffft 
.. kuruş bedd mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: • ı DOKTOR ı 
· • • 4 - Eksii tıı eye girt:bilıı ek iı,in taliplerin "1838,. liralık muvakkat 
Imam Osman ' 'arisi Saffetin Koz- • Ali Rıza Sag"' lar • 

mo Danyalidıse borcundan dulayı ı _ t terr.inat vermc:eri ve Lu i~!eri yapabilecekleri.ıc dair Vekaletimiz.den 

tapu kaydına nazaran Kartalın Sa- ı 1 Ç ~ A :::>TAL 1 K LA R 1 ı alınmış müteahlıitliıc etılı)eli fenniye vesikası ibraz etmeler. lazımdır. 
raybahçesi ınevkiinde 251, 252/20 ı MUTE HAS S 1 S l % ı~.tekli'.erin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa:ıtleo bir 
21 No lu yemini şimendifer hattı, ı H er gün Beşiklaşta tramvay .ı saat e-.:veline ~.aclar Komis} oıı Rei sliğine ma kbuz. mukabilinde verme· 
yesarı Rıza hcınC'si arkası hükumet ı caddesindeki muayenehanesinde ı 

ı leri mukteıidi r. Postada o!acak gc<.:ıkmder Kalıul edilmez. "1962,, "4030,, 
l.ıahçesi cephesi tarik ile mahdut 'Saat en beşten sonra hastal.1- ı ----
155 arşın miktarında bir kıt'a arsa- t rını kabul ediyor. •• --------------------------

nın 2280 No. lu kanuna tevfikan a- . ........................ 11 Usküdür Mıntakas1 
çık arttırma ile satılmasına karar 
\·erilnıiştir. 

İ~bu gayri menkulün tamamına 
400 lira kıymet takdir edilmiş olup 
mezkür gayri menkule ipotekten 
sonra üzerine bir küçük ev yapıl . 
mış olup iki küçük oda bir mutfak, 
hir halii ve bir kömürlükten ibaret 
ve lrc•n hattı cihetindeki yüzü çin
ko kaplıdır. 

t -· İşbu gayri menkuliin arttır
ma şartnamesi 23/7 /937 tarihinden 
itibaren 937/5805 No. ile Üsküdar 
İcra dairesinin muayyen No. sunda 
herkesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla ına
lümat almak isteyenler işbu şart • 
nameye \'e 937/5805 No. lu dosya 
memuriyetimizc müracaat etmeli -
dir. 

2 - Gayri m0nkulün 7/9/937 ta
rihinde salı günü saat 16 da Üskü
darda Paşaknpısında Üsküdar İcra 

memurlugu odasında i.ic drfa bağı
rıldıktan sonra en cok artl.ıl'ann ilıa
le edılir ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin ', 75 ini bulmaz 
\'eya satış istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer 8lacaklılar bulu -
nup da bedel bu:ıların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mccmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki ~al -
mak üzere alittırma 15 gün daha 
temdit edilerek 22/9/937 çarşamba 
günü saat 16 da Üsküdarda Paşa ka· 
pısında Üsküdar 1cra Memurluğu 
odasında yapılacak arttırmada be
deli satış isteyenin alacağına rüç • 
hanı olan diğer alacaklıların o gay

ri menkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuuııdan fazlaya çıkmak 
şartile y<•minli üç ehli vukuf tara
fından takdir edilmiş olan 400 lira 
kıymetin ''; 75 ini geçmek şartilc 
ihale edilecektir. Böyle bir bedel, 
elde edilmezse 2280 sayılı 'kanuna 
tevfikan satış geri bırakılacaktır. 

3 -- Arttırma bedeli peşindir. Art
tırmaya iştirak için yukarıda ya -
zılı kıymetin c; yedi buçuğu nisbc-
t in ele pc\' akçası veya milli bir ban-

da hnzır bulünmak V€ bu hususla 
bir rapor yazmak vazifelerim ara
sında bulunuyordu. Ne güç vazife 
değil mi? Bil Porter'in dedıği gibi, 
mahkumla görüşmek üzere yazıha
nemden çıktım. 

ÇOCUK 
Hadiseyi ögrendim. Zevahir ta

mamen çocuğun aleyhinde: Bir pa
zar günü öğleden sonra bu çocuk, 
kendi yaşlarında diğer bir küçük 
arkadaşile yüzmek için Siyoto ça
yına gitmişler. 

Fakat akşam üzeri çocuk tek ba
şına avdet etmiş, öteki arkadaşı ya
nında yokl 

Üç hafta sonra derenin alt başın
cla bataklığın içinden bir ceset çı
karılıyor. Kaybolan çocuğun günde 
bir kaç defa morga uğrayan ailesi. 
ceset morga getirilince çocuklarını 
teşhis ediyorlar. Ceset ne kadar ta-

affün etmiş olsa bile, hususi eşk:i
linden, vücudünün bazı yerlerin -
deki alametlerden çocuğu tanıyor
lar. 

-~-- ~-Y 

kanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. 

4 - Gayri menkul kendısine iha

le olunan kimse derhal veya veri -
len muhlet içinde parayı \'ermezı;e 

ihale kaı arı feslıolunarak kendısın
den e\'\'el en yüksek teklifte bulu

nan kimse arz.etmiş olduğu bedelle 
almı) a razı oltırı;a ona, razı olmazsa 

\'eya bulunmazsa hemen 15 gün 
mühktle arttırmaya çıkarılıp en çok 

arttırana ihale edılir. İki 1hale aı a· 
sındaki fark \'C geçen gunlcr içııı 

) üzde beşten hesap olunacak faiz 

ve zararlar ayrıca bükme hacet kal
maksızın meınuriyetimızce alıcı -
dan tahsil olunur. 

5 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 

ı kı sahiplerinin gayri menkul uzc . 

rindekı haklarını hususıl<' faiz \ e 

masrafa dair olan ıddialarını i bu 

ilan tarihinden ıtıbaren 20 gun içın 

dc evrakı müsbitelerile birlikte 

memuriyetımizcı bıldırmeleri ica -

heder. Aksı halde hakları tap:.ı sı
cillilc sabit olmadıkça satış bede· 
lınin paylasmasından lıariç kalır - · 
lar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli hari -

cinde olarak karar pulları tapu fe

rağ harcı 20 senelik \'akıf ta\•ız bf>

d i vermiYe mecburdur . . 
Gayri menkulün nefsinden dogan 

müterakim vergi tanzifat, ve ten- 1 
viriye \'e saire beledıye re:;imleri 

,.e dellnli) c resmi vakıf icaıc>si . 
borçluya aittir. 

7 -. Gösterilen giinde arttırma • 
ya iştirak ed<'nler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malü . 

matı almış ve bunları tamamen k.ı
bul etmiş ad Ye itibar olunurlar. 

Yukarıda gösterilen gayri nwn -

kul, işbu ilan ve gösterilen arttıı ma 

şartnamC'si dairesinde satılacağı ılan 
olunur. 

ler de mahketru?de bildıklerıni an
latıyorlar. 

Bu şahitler iki küçük aı kadaşı 
Si.!'oto deresinin kıyısında görmü~
lcr ve taammüden katil suçu ile 
mahkcmey€ getirilen arkadaşını 
tanıyorlar. 

Gender, dere kıyısında soyun -
muşlar, suya girmişler. Bir aralılt 
katil denilen genç suda bulunduk
ları sırada, arkadaşını kol undnn 
tutmuş: «Seni boğacağım, seni bo
ğa~ağımı1 diye bağırmış. 

Iki erkekle bir kadın bu tehdıdi 
sarahaten işittiklerini yeminle te
min ediyorlar. 

Bu agır şahadl't karşısında da 
mahkeme, boğulan Ç'OCUğun arka -
daşını idnma mahkum ediyor. 

Ben idam mahkiımu ile demin gi
dip görüştüm. 

- Evet, doğrudur! dedi ve bir 
gün evvel naı;ıl Bil Porter'in kolu
na girdiyse, benim de koluma gir
di. G-:ırdiyan peşimizde koridorun 
içinde bir aşağı, bir yukarı dolaşı -
yorduk. 

Tahsil üdürlüğünden: 
Bakırköı Emvaline 2459 lir.1 veraset vergisinden bor,ıu Memduh 

veseresıoden Ayşe Me:liha. Güzide, Nazan, Nüveyra, Ali} e, ve Rauf un 

şayiao mutasar:rıf oldukhrı Üsküdar Hacı Hesna H::tun malıallesinin 

Paşa Limanı caddesinde Fethi Paşa korusu namiyl~ maruf mahallin 

3013 hissesine iş lı u borcundan dolayı haciz edilerek satılığa çıkarıl· 

mı.tır. 

lhalei kat'iyesi 4-8·937 tarıhine müsadif Çarşamba günü saat 14 :fo 
Ü!.küdıır kazas: ka;: mnkam"ığında kru kılınacagından talip vl anların 

(l l0 7,5 p.:y akçt-leriyle birlikte Üsküdar Kazası Kaymakamlığı idare 

Hey'eline mürac:ıa ti rı. "4549., 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiıtmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı \'C civa· 

rında mevcut bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra 

ameli; atı. Keşif bedeli 114 121 lira 85 kuru>tur. 

2 - Eks"lt;ne: 12·8-937 tarih'ne rastlayan perşembe günü saat 15 de 

Nı:-fı;ı V r.fı!eti s•!lar Umum mu ürlüğü su eksi lime komİS} onu oda· 

sında 1 apatı zarf usulı} le yapl c ktır. 

3 - lsteklıler: Eks itme şartnamesi, mukavele proie i, bayındırlık 

işleri geıel ~arlnamcsi, fenni şartname ve projeyi 5 Jira 71 kuruş 

bedel mukabiıinde su.ıır Umum Müdi riüğünden alabi irler. 

4 - Eksiltmeye g ireb'lrr.ek için İsleklı lerin 6956 lir<:. 10 kuruşluk 

temmııt vermesi ve SO b"n liralık Nafıa Su işlerini taahhüt edip mu• 

vaffakıyetle bit rdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabi· 

liyeli olduğuna d ir Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ves;~sı 

ibra~ etmesi. lsteklilet"in teklif mwktuplarınt ikinci maddede yazılı 

s::ıallen bir sadt evveline kadar sular Umum Müdürlüğüne makbuz 

mukat:iiinde vermeler· lazımdır. Post:ada o lan gecikmeler kabul 

edilmez. "4276 .. 

Gümrük . uhafaza Genel Komu anhğı 
Sat.na ma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 32X6 eb'adında 10 ve 3() X S 
eb'adında 8 tane iç ve <.hş kamyon lastiğinin 26-7-937 Pazartesi günii 

'Saat 11 de açık eksiltmesi } npılacaı..tır. 

2 - Tasınianıın tutırı 1600 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf 1-.omi yondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk ı~minat olarak 12[) liralık vezne makbuzu veya 

banka mektuplarını kanuni vesikalıırile birıikte o gün Galatada eski 

gürr rük binasrndaki Komutanlık Satınalma Komis}onuna gelmeleri 
"400.l,, 

Çocukcağız sanki kaçıp gidecek
mışım gıb , koluma öyle yepı mıştı 
kı ... anlatmak is'edigi şeylere son 
derece (:hc.mmiyct verdiğini ctnlı -
yord.ım. Bana karşı gosterdigı bu 
itim d icime dokundu. 

Sabah güneşinin bol ışıklan yan 
pencc ı ekrden korıdorun içine dô
kü.lüvordu. Katil denilen cocuk hiç 

bır koıku alUmeti gost rmi) ordu. 

Yiizüııcle hıç bir ı~tırap çizgisi yok
tu. Bilakis kendisıne o d..ıkika ar -

kndaşlık ettiğim iç~n bana minnetle 
\ e şükranla bakıyordu. 

- Size anlatayım Jeııings, dedi, 
ben ve arkadaşım Bob Vitney o p -

zar giinü dereye gi+miştik. Şnka -
!aşıyor, oynaşıyorduk. Biribirimize 

karsı hıç bir g~icenikl 'ğimi. yoktu. 
Fakat belki bizi gören er ikimizde 

birer düşman hali sezmiş olabilir -
lcrdi. 

.P4İr at<'lık şakalaşırken, Bob be
ni yere düşürdü. Üzer·me bindJ., 
hatta yüzüme de bir tokat attı. Al-

---
İstanbul 7 inci İcra Memurluğun-

dan: 

Bir borçtan dolayı haczcdilıp sa

tılmasına karar ver'len hamam es-:; 

yasının birinci açık arttırması tem-

muzun 30 uncu cuma günü saat 12 

den saat. 13 e kadar ve kıymeti mu

hammenesinin yüzde 75 ini bul -

matlığı takdirde ikinci satışı da a

ğustosun 3 üncü salı gunündc aat 

12 den J:1e kadar Bakırköyündc ha

mamın yanıbaşında yapılacağından 

isteklilerin o giın ve o saatte oı ada 

bulunacak memurumu"'3 ırüraca • 

atkri lüzumu iltln olunur. 

r ı 

1 

Müsabaka kuponu : 1 1 
•• klübu .. 

••••••••• 
taraftarıyım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
~ - Kolunu nasıl koluma geçirdi
t;ini bilmem gördün mü? O kadar 

On yedi yaşında bir idam mah~

mu! . Bunun üzerine öteki arkadaşı he
Direktörün sekreteri sıfatile idam- m en tevkif ediliyor. Bir çok ~ahit -

- Bütün bunlar doğn dur, fakat 
dinleyiniz de, arkasını anlatayım. 

tından sıyrıldım. Bob'u kolundan 
(Devamı var) , • • • • • • 



, 
H A s A N 

• • •• ozu • 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz 
'Jir gazoz ve en nefis bir şampan
ya hulasası gibi insana zevk ve 
hayat veren bilhassa İng i ltere ve 
ltalyada Şerbet ve içki yerine kulla
nılan en sıhhi bir mayidir. Hasan 
Gazozu midevi ve hazımdır. Ye
meklerden sonra 1 veya 2 çorba 
kaşıÇJı içilebil ir. Yazın sıcakta don· 
durma ve şerbet verine Hasan Grı
zoz Ozü alınız. Çok ucuzdur. 

- .,, . : .... ' .. ,• 

•• n111AR 
\.JSREltıOR 

~ Her Ak,am 

ırettin · 
PANORAMA 

Bahçesinde 

ı - 1 .......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
ı ı 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
ı karşısında No. 313 Teiefon: ı 
ı 43585 ı .......................... 
Dr. Hafız Cemal 

(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlılı: 

telefon: 21044. 

ı..oooooooooooooooocooooo .. 
Cild ve zührevi hastalıklar 

müteha .. ı,ı 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

••• -••• 
- === "il, '

. . lst:~l:f~~ :~~a::
9

:ad· 
desi No. 43 

1 

Pazardan maada her gün sabah• _________________ ,. ı tan akşama kadar ı 

Diş macununu kullanınız 
Diş hekimleri kontrolu 

altlndadır. 
Umumi satış yeri: Asrı diş depo•u, Taş Han. lstan bul 

rr.==~= 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 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 bulunmaf\dır. . t 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

.. cx:oooooooooooooooo~" \ 

Fatih Sulh Üçüncü Hu k uk llfı - Dans profesörU 
kimliğinden: Parlıin 1ük•~k · s akadtmiıinJen 

937/735: Fatihle Hoc.ı Lv'"'ys ma~ "1041" diplo.na numnrau Kemal Sami 

hallesindc Emir Buhari sok ağ ında Bayer y( ni dans flıı:l\ı·Jerini her gün 1 
26 No. da evde oturan ölü Cafer oğ- .. hah ond3' akpm dokuu ka "' 

Btyoğlu l•ti 'ı lil caidesi T~rkuva:ı 
lu Yusufun . çocukları Mehmet İl- dtrsh,0 .,1 1 mUrau•t .ı,;nlrr 

' yas· ve Saide mezkür hanede mukim c-"·bı· . . .d -d 
.;JGJ.u. ve umumı neşrıyatı ı are e en 

dayıları Mirza Recebin reşit yaşına 

k d 
. . . 

19171 
Başmuharrir 

girinciye a ar vas ı tayınıne 

937 tarihinde karar verildiei ilan E. lzza l 
olunur. Basıldı(ı yer: Matbaal Ebüzziya 

. . . . ... ~ ·: . \ ·':- . : . . . 

H A S ·A N 
'""' • . Me)ıva •• •• ozu 
Ekşilik, şişkinlık. agrı, hazımsız

lık. iştahsızlık gibi hallerde dolgun 
ve gazlı midelere yemekten sonra 
küçüklere 1. büyüklere 2 tatlı kaşığı 

mıdevT ve hazımdır. 

inkıbaz ve barsaklarda atalet 
halinde sabah aç karnına 1- 2 tatlı 

kaşığı müleyvim ve çorba kaşığıle 
müshildir. Meyvaların özünden ya
pılrnıştır. Şekersizdir. 

- ' -: ' • ... •f!. ; :!.. llo.!ı :.:· 

, 
Optamin 

Başlarda başlıyan yap
rak dökünıünü durdu
ran ve saçlara can 
veren yegane eksirdirl 

aç Eksiri 

"Optamin. saç eksiri terkibinde ı me derhal durur, zayıflı yan saç kök• 
"Vitamin. den istifade edildiA'i için !eri yeniden kudret kaunır, kepekler 

çok kuvvetlidir.Hergün "Optamin. le ı düşer, ve saçlar sıklaşarak gençli• 
yıkanan ve taranan saçlarda dökül- tini, güzelliğini muhafaza eder. 

Bir tecriibe kafidir 

-

••--••• H E R A K Ş A M •••lllİlllİlll .. 

TAKSİM B E L E D 1 y E BAHÇESİNDE 

SAFiYE 
Bestekar Tanburi SEL AHA T T l N 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Süzan Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 

Melahat lbrahim Hasan Kanun 

Muazzez Hasan Banço 

K. Melahat Şükrü Klarnet 

.. Yahya Nihat Ney 

·, ıı- • ·r .1 ~ra_slco Kemençe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MiLLİ OYUNLAR 
T ANBURi FAHRİ tarafından HALK ŞARKILARI 

Masaları 1lZt C\ ,eJrlM t•"" • •' 1 'z. Tel. 4371' 

-


