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Asiler Madridi almak için bütün ' Çın Harp Edecek Hal de 
gayretlerini sor/ederken hüku· D ğ ·ı F, k t B k y J D 
met mukabil taarruza geçiyor.. e ı ' a a aş a o a 
~~::~~~~ilerde , Olmadığı Kanaatindedir. 
Emsali 
Görülmemiş 
Zayiata 
Uğruyorlar 

Ceph•g• lıoıırlanan genç bir lspangol {ıeferl l 
(Yansı 2 in.el sagfamı%da) 

INGiL TERE 
HAZIRLANIYOR! 
Seferberliğe lüzum kalmadan 

sevkolunacak 
kıt'alar teşkil ediliyor 

.... 
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Başvekilin tebliği 

Spor terbiyesinin spor 
maksadına 

münafi istikameti 
Dikkati celbeden bu nokta 
Üzerine esaslı tetbirler ahnıyo1 

İstanbul, 27 (A.A.) - Başvekil 
tarafından tebliğ cdilm iştir: 
İstanbul şpor meydanlarında kar

şılaşan genç sporcuların biribirle -
rinin hayatına ve haysiyetine kas· 
deden bir zihniyete ciiışmt·lerı, e
hemmiyetle dikkatimi1J celbeden 
mahiyet alması üzeriııc, k"yfivet 
Türk Spor Kurumu Başkanhğıııa 

tetkık ettirılmiş ve uzun ıııtcknıe
ler neticesi meydana gelen rapor 
mütalca olunmuştur. 

Daha evvel, bır takım h[ıdıscler -
den .ı;oıııa, cıı soıı 4 temmuz vak'ası 
üzı•rınc Türk Spor Kurumu Gene! 
merkez heyetince nıünasib cezalar 
teı tip e<lilmiştır. Dıkkatirnizı cel -
beden esaslı mecs!e ! ;;por terbiye -
sinin bazı muhitlerde, spor maksa· 
dırıtı ve ccntilrneıı terbiyesine mü
tıafi bir istikamet almasıdır kı, bu 
ıstıkomet ıslah olunmadık\a, der -
din escısı tedavı edı1mcnıış kalacak-
tır. (Detıamı 2 ne/de) 

Zozonun ~vlenişi! 
·----

.o kendi aleminde, kocası da 
kendi aleminde yaşıyacak ! 

Artist Zo%o Dalmas 

Zozo Dalmas'ın evleneceğini dün 
yazmıştık. Bu haber onu tanıyan • 
ları meraka düşürdüğü için bu iz
divaç hakkında bizzat Zozonun ağ· 

2ından biraz malumat vereceğiz. 
Zozo Dalmas yarım yamalak türk

cesine uağmen artık bir Yunan ar· 

tisti değil, bir Türk san'atkarı imiş. 
kendisi artık Yunan sahnesine dön· 
mek niyetinde olmadığını söylü .. 
yor \'e evlenme haberine dair şun • 
ları ilave ediyor: 

<Verdiğiniz haber doğrudur. Müs· 

takbel zcvcimi İskendcriyeyc yap· 
tığım son seyahatimde tanımıştım. 

Bu 28 yaşında, pek zarif bir pamuk 

tüccarıdır. İsmi Hristo'dur. İki bu-

Müstakbet k<.cası Hristo 

çuk senedcnberi de nişanlıyız. Fa
kat bu müddet zarfında hep ayrı 
idik. Çünkü o işleri yüzünden İs
kendcriycde idi, ben angajmanla -
rımdan dolayı Türkiyccd idim. Ni
hayet önümüzdeki ay burada ev· 

1enmeyi kararlaştırdık. Hristo iki 
gi.ın sonra İstanbula gelmek üzere 

yola çıkacak \'e hemen evleneceğiz. 
cBundan sonra ne yapacağız? Ne 
bileyim? O kendi işine gidecek, ben 

de kendi işime bakacağım. Herke

sin kesesi ayrı olacak. Küçük ko· 
piller yetiştirip yetiştirmiyeceğimi 

pek bilmiyorum amma bizim evlen· 
memiz her halde pek Alameriken 
bir şey olacaktır. 

ıı1i'İtıuıııtıınııı ıııııııııııııııııııu•ııı ıııııı•••••• n•ı•n•ııııtıııııuınıııınıuıttııutıııı1111ıın111111111111nıtı11111ınıı111111111uıııını111111nnıın 

Japon Jmpararoru o• Jmpuratoriçeıl 

JAPONYA ÇiNi CEZAL:ANDIRMAYA 
KARAR VERDi 

LONDRA ·ıs (HUSUSi) - JAPON KABiNESi FEVKALADE BiR 
iÇTiMA AKDETMIŞTI~. BU iÇTiMA SONUNDA HARBiYE NAZiRi 
JAPON ASKERLERiNiN ÇINLILERE KARŞI BiR TECZiYE HA. 
REKETINE. BAŞLANMASI KARARININ VERILDIGINI, MEŞRU MO. 
DAFAA TEDBiRLERi iTTiHAZ OLUNACACINI SÖYLEMiŞTiR. BU 
BEYANAT ARTIK HARBiN ÔNÜNE GEÇMEK iMKANI KALMA· 
DIGINI GÖSTERiYOR. 

Nankin, 28 ( A.A.) - Japon ültimatomunun General Surıg-Che1ı· 

Yuan tarafından reddi üzerine bütün sulh müzakereleri kcsilmi.~tir. Bu.
nu vahim bir ihtilô.f ın takip edeceği artık muhakkaktır. 

( J)evamı ~ inci sahifede) 
rOfllllHlllUUllUHUtllCUIUlllllHhllllllltllfMlllUlllltUUltUUOUtnUUUUIMHlltUNUMHfllll•tW. UIU•l•H•tnHHHl"UllHIH•ıı 

! Japon Başvekilinin beyanatı ! 
! Çin, Japon.11anın istediğini i 
E ~ 

!====- yapmazsa Japon ağır bir nihai l====:_. 

karar almak mecburiyetinde! 
; Tokyo, 27 (A. A.) - Meb'uc;an me"lisinde Başvekil Mös} ö Konoye ğ 

E beyanatta bulunarak demiştir ki : ~ 
= ~ 
= Jıpoııyanın arzıı etmekte olduğu şey, ara?i değildir, şark ki:'lü· -==~====-~ 

1§_~=_-=: rünün inkişafını temin maksadiyle Çin ile mesai birliği ~apmaktır. 
_ Çinin Japonya ile akdetmiş olduğu itilıirnameler ahkamını yerine 

getireceğini ümid ederim. Fakat Çin bunu yapmadığı takdirde Japonya 
~ ağır bir nihni k:ırar alrrak mecburiyetinde kal:ıcaktır. ~ 
~ •"l'flUUUHIUtlltll"'""'"""u"ttıUtttUUtlllllllNllllllllUl•lllllll11U1UlflllİllllUlllUllllllıtn•1tıuttunın1tı11nııunı111u111111111111 ı 
-~~<~~~~~~ 

Amatör Fotoğrafları 
• 

8 - Devlet basımeoinde Aı:iz 

Trakyadaki manevralarda Millet ) 
Meclisi azasından olan emekli 

generaller de bulunacaklar 
i ~ , ~kyada yapılacak olan bu se· ki, manevralarda ecnebi ataşemili• Aro'"atör fotoğraflan için açtığımız 

sütuna gönderilen resimleci dece 
devam ediyoruz. Bu resimleri 

Londra, 28 (A.A.) - Hava Ne • 
Zareti, hava 'ordusu efradının çoğal· 
tılnıası için, halen izinde bulunan 
bütün efradı, asker toplayıcısı sı· 
fatne harekew davet etmiştir. Ne
~ret bu suretle yazdırılacak her 

1 nekl büyük manevralara Ağusto • terlerile dost ve komşu devletle • 
----- sun 16 noı günü sabah vaktile bj• 

1 r· rin büyük erkanıharbiye reisleri de 
nmallem asker için beş şilin, her raber başlanacaktır. tt9 gün sürll! Jl.t>ulunacaktır. 
acemi asker için de iki buçuk şilin cek olan bu manevralara att bütM Bu ıeneki manevralarda ilk defa 
mükafat verecektir. 4 hazırlıklar bu ay başına kadat tf t 1 ·olarak Büyük Millet Meclisi aza· 

DENİZ İHTİYAT XIT'ASI mamile bitirilmi§ olacaktııı. Mt •ı llndan olan Emekli Generaller de 
Ordu Komitesi, ordu mevcudu • nevraların sonunda büyük ltb! ... •kert ün;formalarile tıazır b•ıluna-

(Devamı 2 ınci sahifede) cit resmi yapılacaktır. Malumdua: cıklardır. 

göndermek içio ne kupon kesmek 
saklamak, ne de başka türlü bir 

9 - Kataı lisesi talebeılndırı 
külfet yoktur. Her isleyen aile M. Solmaz 
resimlerini istediği adres ve isimle 
gönderebilir. 

Eunlar hem gazetemize dercolunacak, hem de taliblt!tİ den!nmiı 
olacaktır. 



Nihayet şu geni spor da 
hayli ilerlemiş ! 

İzmitde (Karşıyaka) da bu· sı:ıor 
kongtt! inin batına ~!enleri oku
dunuz m u? 

( Üçok) klübünün kongresi ya • 
pılıyormuş. Lerken sporculardan 
biri ayağa kalkmış: 

yemek akılsızlık ise cenazelerimize 
gidecek çelenk paralarının d~hşeti 
aldı durdurur: 

Zira, fU halde, bu memlekette 
cümlemiz dahiyiz! ! 

* 

Şehrimizde 
-...--............ n'"ftfHll1l8 

Cezalandırı1anlar 
Tramvay ve vapurdan 

atlayanlar eksik değili 

Kan gövdeyi götür Ügor 
--

Hükiimetçiler de mukabil taarruza 
geçtiler, zayiat ağırdır 

Londra, 28 (Hususi) - İspanya
dan ve her iki taraftan gelen ha -
berlere gör e milliyetperver ler wn 
derece kanlı bir taar ruza geçmişler 

ve Madridi şiddetle sıkıştırmıya 
başlamışlardır. Buna mukabil hü -

fek, 8 mitralyöz ve külliyetli mik· 
tarda mal7.eme bırakmıştrr. 

Madrit cephesinde, sekizinci hü
kUnıet alayı i~ Lister alayı son gün
ler zarfındaki muharebelerde im
ha edilmiştir. Milliyetçerverler 100 

kümetçiler de iki de bir mukabil kadar mitralyöz ve bir çok tank mü-
taarruza geçmekten fariğ olmadık- da!aa topu ele geçirmi~lerdir. Br u-

Amerikahlar Alman· 
lara mütkilit çıka· 

rıyorlar 

- Bizi Almy, Altınordu, Buca 
klüpleri a7.ası olarak çağırdınız!. 

Şimdi Üçok klübünün kongresiui 
yapıyorsunuz!.. 

Çingene krahnm 

Dün akşam şehrimizde 61 ki~ 
tramvaylardan S kip vapurlardan 
atladıtı içio yakalanmıo 79 kedi 
tutulmtıt. caddeyi fuzuli yere işıal 
eden 6 ve sokağa çöp atan 3 dük· 
kAnmı feç kapayan 3 kifi hakkın• 
da kanun! llkibat yapalmı1' muhte· 
lif belediye emirlerine aykın bar~ 
ket eden 102 kişi ye para cezası 
kesilmiştir. 

ları için İspanyada emsali görül- nete muharebe meydanı ölü hük:ii-
mem iş bir harp başlamış ve kan göv- metçilerle doludur. E lli tane Sovyet 
deyi götürmüştür. İki tarafın da 

A\TUpa işleri bizi daha mı çok 
meşgul ediyor nedir? her halde da
ha çok alıştığımız vukuatı daha çok 
ta.kip ettiğimize şüphe yok. Son bir 
senede nbE'ri İspanya vukuatı, ort:ı 
Avrupanın vaziyeti, biru d a Uzak 
Şark. En çok vukuat sahnesi olan 
yerler. En ziyade karışıklıga mü
sait tıcranar. 

Yalnız t~ri mahiret.tc göriilc
bileccic bir hadis\! biredenbirc na· 
zarıdıkkati cc:lbetti. Çünkü işi bi
raz daha derinleş1irdikçe bir ticaret 
m uahedesinin nasıl büY:-.ık b ir e • 
hemmiyette siyasi bir mahiyeti a
lacağı anlaşıl!yor. 

Demiş ve 200 sporcu hemen kon
greyi terketmişler, kongrede yedi 
kişi kalmış, tutmuş o yedi ki~i de 
kendilerini Üçok idare h t:yetine 
seçmişler! 

Spor :C derasyonumuzun himme
tini görüyor musunuz, baksanız R: 

memlekete nihayet şu istifa sporu
nu yayabilmiş!!.. 

~ * 
Garip bir 
p rol?!ga nda!. 

Amc .kada olan g.:m:.betlere ben
zer hir tane inin de Almanyada o
lu una hayret olunm:ız mı? 
Şarki Almamada Königsberg'de 

et ale~ hinde mücadele açılmıs. He:m 
dt' kimler t.lrafmdan: kasaplar ce
miyeti tarafından! 

Şehre şu şekil mücadele levhalan 
n mı~lar: 

- Et yemek, sade et yemek akıl
sızlıktır! 

Allah bilir a, bunda hiç te hayret 
cdılecek bir garabet görülmüyor. 
Bilukis, bu kasaplar, olsa olsa in -
sanların menedilen şeye daha haris 
olacaklarını hesap etmiş olacaklar! 

İş orada değil, eğer bu söz haki
katen dogru ise, yani hakihten et 

başına gelenler! 
İşe bakın: Hani şu geçenlerde 

Varşovada bir çinger.e kralı seçil· 
mişti. Bu çingeM kralı aleyhinde 
Slovakya çingeneleri büyük bir iç
tim.: yapmışlar ve seçimde kendi
foriniıı mümessilleri bulunmadığı 

için yeni k ral Yanuş'un tah ttan fe
rsgat etm~sini istemişler !.. 

Tahttan feragat m~? l şte dünya
c1a yegane olamıya:ı şey! Zira dcv
Jetlu kral, şüphesizdir ki, hem çin
gene, hem de UStP1ik asildirler!! .. 

* Ga rl;> bir t a vsiye! 
Biı tefıkimb: fotoğraf tahlilleri 

yapma.ktadır. Tokattan da bir genç 
ln"'rak etmis, bir fotoğrafını gönde
riyCJr ve : 

- Büyük memur olacak mıyım? 

Diye soruyor. 

Refikimizin muhterem mütehas
sm ne cevap veriyor, biliyor mu
sunuz: 

- Çalışınız ve sabrediniz! 
Diyor. 

Amma yaptın ha! Sabırla mı? 
Sabırla olsa olsa insan Eyüpsultan 
lurbedarlığına memur olur!! 

Spor işlerimize dair 
Başvekilin tebliği 

(Başta rafı ·~Tinci schif ede) 
Cumhuri~ et hükumetleri, ilk gün

dım itıb ren spor terbiyesile Dlfıka
dar olrnu 1 rdır. Tecrubeli sporcu 
ol rak l.n · mıza çıkanlar, idareyi 
l .. lupk ıin elındc V<' sporcu tanınmıcı il 
hır b\ mutcsanid :. hsın salfthi-
J etın 'c tutmak için her ı,::ıyr ti sar- ı 
f tmişl<'rdir. İktıdarlarml ve hü nü 
nıvctlerınc ihtimal \"Crılcce • mah
dut saliıhıy<>tt{' bırakılrın İdman 
Ccm~vctleri İttıfakı şeklinde bir i
dare vücude gclmis ve bu idare şim
clı~c k d r t klıdarsızlık, heS<ıp 11. -

lık 'c anar i içınde memleketi spor
dan mahrum tut.ııak infısah etmiş-
ti~ • 

mıştır. 

3 - İçtımai ve mesleki mevkile
rini spor bakımından nifak yolunda 
kullanmış olan zatların, böyle nü
fuz kullanamıyacak vazıyette bu -
luııdurulımıları mecilcrıne takıp et
tir 1 cektir. 

4 - .M:.ıarıf Vekfıl< lı. Gcılatac:-caray 

talebe inin y._nlış spor zıhniyetinde 
bulunma! rınn mekt<'p talim ve 
idare heyc~indl'n sebep olanları tah
kik <.>c.lccck ve tedbir alacaktır. 

5 - Türk Spor Kurumu, nizam -
namc;;ının emrettiği tcikilatı sür
atle tahakkuk ettirecek ve nizam -
namenin cmre.t ği vazi!elcrı ciddi 
bır suı:ctte mfır'k' be edecektir. A
nar ,inin izalewi ve spor terbiyesinin 
iade i içjn l>ılha s, İstanbulda sürat 
ve kat'iyetlc harekt:t etmek lazım

dır. 

6 - Bu tm siyelere ve alınan ted
birlere rağmen sayılan bu fenalık
ların devamı görülürse, klüpler Iağ'
vedil<.>rek yeni şerait altında kuru
lac:ıktır. 

i Çetinkaya 

Cumhuriyet ll.ılk Partı:,i, Tiırk 

Spaı· Kurumunun teşekkülüne de
liılet ettikten sonra, sporu eski mü
tereddi ve anar:* vaziyetle tut -
mak sevdasından vazgeçmiyen a
nasırın, bir taraf~an Spor Kurumu
nu çalışmaktan menedecek maddi, 
manevi tedbirlere, diğer taraftan 
genç sporcuları yekdiğeri aleyhine 
du ın::ın zihniyette tahrik etmeğc 

J oyuldukl::ırı anlaşılmıştır. Bazı ga

zetelerimizin bu kabil menfi spor 
anasırına ıfsad vasıtası olmaları, 

şüph<.>siz ki, bu gazetelerin sahiple
rini de mütees..;ir edecektir. Bu zih
niyetin tezahiıratı İstanbulda şu 
~el~ilde görülmu tür: 

v rup da m ühim tetkik
ler yapıyor, 4 m ühen dis 

angaja etti 

Türk Spor Kurumu nittmnamesi 
İst:ınbulda tatbik olunmadıf,,ınd::ın, 
hudi ... elcri hükümlere raptcdec k ve 1 
zamanında müdahale edecek he -
yeller teşkil olunamamıştır. ~~enç 
sporcul.ıra iyi ahliık numuneleri 
ver miyen idareciler bulunmn~ı te-
€ üf olunacak bir şeydir. 

Efkarı umumiyenin bilmesini ar
ıu C'd rim ki, artık sporun kaldı -
rım ka\ gası halinde devam etme -
siııe v muntazam sporun kendi te
sir sah:ıları haricinde kurulmam:ısı 
jçin çırpınanların zararlı tesirlerine 
nihayet veri eccktir. <..:. H. Partisi
nin sporculara gösterd;ği kolaylık 
ve yardımlar, sporun a~l maksa -
dını temin etmek içindir. Spor ter· 
bıyesi, partimiz ve hükumetimizce 
esa ı bir terbiyedir ki, bunun do~ -
ru istikametten şaşırtılmasına asla 
müsaade etmiyeceğiz. İlk aldığımız 
tedbırler şunlardır: 

1 - 4 temmuz h:idısesinin doğ • 
rudan dogruya alakadarları tecziye 
olunmuştur. 

Ş mali A vrup:ıda bir tetkık sc~ a
hatı yapmakta olan Na!ı:ı Vekıli 

Alı Çctınkaya, İsveçtcn dört köprü 
ve o e ır.uhendi i ann~je etrnL,tir. 
Y .ıkın da rn mlcketlmıze gelecek o
lan bu rnuhcndislcr İsveçtc ı~endi 
sahalarındn tnnınmıc; kimselerden 
seçilmi~tir. Ali Çet"nknya gerek bu 
iki branş i.ızerinde, gcıck dığcr na
fıa i )erinde ih\isasıle tanınmış bazı 
İsveçlileri dalın r. cmleketimize cel
bctmek i temi sc de her bınsinin 
memleketlerinde müh'm vazifeler 
deruhde etmiş olmalarından dolayı 
şimdilik buna muvaffak olamamış
tır. 

Halen memleketımızde başlanıl
mak üzere olan en mühim nafıa iş
lerinden biri de suların seviyesinin 
tanzimi işidir. Nafıa vekilimiz bu 
mesele hakkında etüdler yapmakta 
olduğu gibi İsveçlilerin bilhassa bu 
işde de bizimle beraber çalışmala -
rını temin etmek içın teşebbüs -
lcrde bulunmuştur. 

Ali Çetinkaya A vrupada amd~ -
lerin çalışma ve hayat şartlarıle a
tölye ve sıhhi tesis.ıtl.ırını d~ tc .. -
kik etmektedir. ~ 2 - Spor ahlfıkı mazbut olmıyan 

, ve por edebiyatını nıfakta \·e ge)1ç
leri zehırlemekte zanneden unsur

' Jaıı spor sütunlaı ına kabul etme -
,ı mel ri için, bu beyanatım gazete 

sah iplerine tavsiye olarak ,<azıl -

Nafıa VekilimizJn şimdı Alman

yada bulunmasından bilistifade Al-ı 
man matbuatı memleketimiz ve in
kılabımız hakkında sitayi~arane 
yazılar yazmıya başlamışlardır. 

Ayrıca 145 ekmek 695 simit 185 
cörek imha edilmiş. kaçak olarak 
satılmıtk istenilen 6 baı koyun 
müs; d :re edilmiştir. 

Japonya Çine 
Saldırdı 

(Birinci sahi/eden devam) 
Londra, 28 (Hususi) - Çin ve Ja

pon harbi artık bilfiil başlamıştır. 
Japonlarla Çinliler arasında mü -
him muhareebler cereyan etmiş, iki 
taraf ağır zayiata uğramışlardır. 

Harp, Pekinin yanıbaşında cere· 
y::ın etmektedir. Sabık Çin payitah
tınııı on kilometre cenubunda mü
sadcmeler olmu~tur. Halbuki Nan
kinden gelen haberlere göre Çin 
Japony:ı ile harbe hazır değildir. 
beyi kabulden başka yol olmadığı 
Maamafih Çin halkı Çin için muha
rebcyi kabulden başka yol olma
dığı kanaatindedir. 

Royter Ajansı şunları bildiriyor: 
Eğer Çin harbetmezse Şimali Çini 

kaybedecektir ve Japon tecavüzü
nün nerelere kadar uzanacağı hak
kında bir garanti de mevcut değil -
dir. Eğer Çin harederse, belki yine 
Şimali Çini k;ıybedecektir, fakat 
milletin şerefi için, Çin, yeni yeni 
Çin arazisini terk~tmeden evvel, 
kabiliyetinin sonuna kadar, muka
vemet edC'cektir. 

Pekinde harp ve dev
letlerin notası 

Tokyo, 28 (A. A.) ~- Çinliler, 
sefarethaceler mahallesini ihata e l· 
mişler, sevkülccyişi noktalara ve 
binaların damlarına mitralyöz yer
leştirmişlerdir. 

Amerika sefaret müsteşarı Ame· 
rika, logiltcre, Fransa ve İtalya 
namına Japon sef rine müşterek bir 
nota tevdi e:!erck sef aret haneler 
mahıılles inin harp mıntası ha ricinde 
bırakılmasını istemiştir. 

J 'Pon, bu talebi kabul etmiştir. 

zırhlı otomobili tahrip edilmiştir. 
zayiatı son derece ağırdır. 
HÜKÜMETÇİLERE GÖRE... Milliyetperverler bugün yüzden 

fazla esir almışlar ve altı yüz milis 
Andujar, 28 (A.A.) - Hük\ımet de kendi tnraflarına geçmiştir. Mil-

milisleri, dün Villa Franca de Cor-
doba kasabasının etrafındaki bütijn liyetperverler tarafından dü n ak -
tepeleri işgal etmişlerdir. .şaın alınan mevzilere karşı hü kume! 

Asiler, büyük zayiata uğramışlar çiler tarafından yapılan bir muka-

ve bu kasabayı tahliye etmişlcrdır. bil taarruz defodilmiştir. M.illiyet-
ASİLERE GÖRE... perverlerin ileri hareketi devam et-

Salamanka, 27 (A.A.) - Dün akt mektedir. Biri Avila'da diğeri Ara-
şam neşredılen tebliğdir: gem cephesinde olmak i.izere iki 

Aragon cephE'sinde, milJıyetper- Mnrtin tayyaresi ve iki de Ortis tay-
verlcr Abarracoin bölgesindeki ro- yaresi düşürülmüştür. Buna mu - • 
yucla ve Calomarde mevkilerini iş- kahil milliyetperverlerin, makine-
gal etmişlerdir. Düşmanın zayiatı de vukubulan bir infilak üzerine bir 
mühimdir. Düşman 376 ölü, 300 tü- tayyaresi düşmüştü:-. 

~~<::><;:::. 1 

Tarih kongresi 1 Tifo salgını i 
AAustosta açılacak, ha .. 
z1rhklar devam ediyor 

devam ediyor 
Tifo vak'alarının azalmağ'a b:ış• 

Ağustos içinde Dolmabahçe sa- ladığı hakkında yapılan neşriyata 
rayında açılacak olan Büyük Tarih rağ'mcn s:ı!gm hala devam etmek. 
Kongresi için hazırlıklara devam e- ledir. Son yirmi dör t saat zarfında 
dilmektcdir. Memleketin bir çok hastalığa tutu lanların sayısı eskisi 

yerlerinden tarihi kıymeti olan ve 

kurulacak tarih sergisinde teşhir e-

dilmesi lazım gelen eserler şehri -

mize gelmekte ve yapılan hazırlık-

gibi olmamakla beraber yine yük
sek bir yekun göstermektedir. Has
tahanelerde tcda vi görenlerin yer
lerine yeni müracaat edenler yatı
rılmakta olduğund:ıo elan buralarda 

lara Maarif Vekili Bay Saffet Arı- boş yatak bulunmamaktadır. 

kan bizzat nezaret etmektedir. 

Bu akşamki ekspr<~sle Ankaraya 

Hastalık şimdilik salgın ve veç
hesi Beşikt:ış, lh13mur, Köyiçi semt. 
lerindc gö.~tcrmt:kte ve bura larda 

gidecek olan vekil 4 gtln kadar An- aşı ta tbika tı devam etmektedir. 
karada kaldıktan sonra tekrar bu Şimdiye kadar aşılananların sa. 
işle meşgul olmak üzere ~ehrimize yısı 200,000 ni mütecaviz bulu rı• 
dönecektir. makta ve Ağ-uslosun 15 ine kad:ır 

ÖLÜM 
ha!kla temas edenlerle bilhassa gı· 
da naddeleri satanlıırm aşı seris ini 

Doktor General Merhum lsa ikmal etmiş bulunmaJarı kendile. 
Ruhinin eşi ve Keç.ıbu rlu Kükür t 
fabrikası Direk törü Bay Ihsan 'ın 
validesi dün vefat etmiştir. Cena
zesi 28. 7- 937 çarşamba günü ikindi 

nam:ı:ıı Kadıköyüııde Osmanağa cıımi· 
sinde kılındıktan 8onra ÜsküdarJa 
Karaca Ahmet Şehitliğindeki aile 
makberesine d efnedilecek tir. 'Mev· 
lA nı hın et eyli ye. 

rine tebliğ edilmiştir. 

l ngiltere 
Hazzrlanıyor 

(Birinci sahifeden devam) 
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Birkaç gün evvel öğrendık ki 
Almanlar, Franko il<' bir t icaret 
mukavelesi yapmışlardır. Frar.ko· 
nun elinde bulunan demir maden· 
lerinden, rnevaddı iptidaiyeye muh· 
taç olan Almanya derhal istifade 
yolunu aramış, bulmuştur. İspan
yada Jı~ranko ile arası çok ıyi olun 
Almanların Frankoya teveccühleri 
(itedenberi malüm olan Cenubi A· 
merikadaki İspanyol cumhuriyet~ 
)erile de mühim ticaret mukavcl~ 
lcri akdetmiye başladığı anlaşıldı. 
Almanya, kendi yr.ptıklarından bir· 
çoğunu oralara satataktır. Fakaf 
Almanların Cenubi Amerika için 
besledikleri ümit - Brczily:ı için -
tahakkuk edemedi. Çiinkü lıüklı • 
matı müttehide Brezilya ile veni 
bir ticaret mukavelesi yaptı ve bu 
mukaveleye konan bir madde, Bre
zilya ile iş yapacak olan Almanla
rın aleyhine doğrudan doğruyı 

çevrilmiş olarak göze batmaktadır 
B u maddeye göre Brezilya hükı'.l 

r eti, işbu itilafnamenin prensiple
rini ve faydalarını doğrudan doğ· 
ruya hükumetlerinden tahsisat a· 
lan rakiplere karşı korumayı teah· 
hüt etmektedir. Almanların ise 
Brezilya ile yapacağı ticaret, tabii
dir ki kendi hükumetlerinin dclfı· 
letiledir. Amerikalılar bu suretls 
Alman rakipleri Brezilya ticaret 
ve rekabet sahnesinden uzaklaş • 
tırmış oluyorlar. 

Bu haber Almanlarca son dereca 
hoşnutsuzlukla karşıl::ınmıştır. A
merikalıların bu suretle Cdnubi 
Ameriknyı y.ıvaş yavaş Alman ma
mulü tına kapamak istedikleri an
laşılıyor. Bir zmn:ındanberi Alman
ya aleyhine Amcrikada yrpıla.n neş· 
riyatın nihayet ticaret mukavele· 
lerine kadar lt'sirini göstcrd; ~ int' 

mi şallit oluyoruz? 
4hme~ R ..... , 

Yarı münevverin illeti: 

nun fazlalaştırılması hakkında gay
rı re!Smi başı tekliflerde bulunmuş
tur. Komite, iki fırkalık bir cMer -
kez ihtiyat kıt'ası:t teşkilini ilC'ri sür
mektedir. Bu muntazam asker, İm
paratorluğun tehlikeye maruz bu
lunan her h.ıngi noktasına istenil
diği zaman, hususi bir seferberliğe 
lüzum kalmadan sevkoulmıbile -
cektir. Komite ayni zamanda kara 
ordusunun da fazlnlaştırılmasını is
temektedir. Bu fazlalaştırma key
fiyetinin intaç edeceği mazarif ise 
hususi bir askeri vergi ılc knpatıla
caktır. 

65 yaşındaki adam 

Grap hayranlığı 
I rademi;:i ve istidadımızı yaratı

cı olmaktan alıkoyan en büyük 
dert, körü körüne, ağzı açık garp 
1ıayranlığı, garp taklitçiliğidir. 

Bizi intibaha davet eden miisbet 
amillenn başında garbı takip geli
yor, cı;et; fakat bizi ibda etmekten 
alıkoyan menfi amillerin başında 
da garp hayranlığı ı;ar. 

İngili .. lcrin cİnferiorit'!I comp
plese» terkibıle ifade ettikleri bir 
duyg ı t.•ardır: Madun oldugunuzu, 
hakir olduğunuzu kabul etmek ı·c 
ii tiin görduHeıiniı ne yap yorsa 
hıkmct ı·e 1·eramet sayıp kabul et-. 
m'ye. taklit etmiyc koşmak.. 

Bir bakıma, bir 11eııi koloni ol -
maktan farksız olan bu duyuş, bazı 
yarı münevı·erlerimizin kafasına 

yı.:rlcşmis bulunuyor. 
Garbı taklit etmekten, garba 

hayran olmaktan, garbın peşini ko
valamaktan çok defa kendimize 
bal.:mıya, kendimizi dinlemiye, 
kendimizden bir şey vermiye vak
timiz olmuyor. 

Filan binayı beğenmiyorsunuz, 
fakat Berlinde bunun bir eşi ı·ar. 
dendi mi, akan sular dunır f arze
diliyor ve size ancak susmak düş
tüğü zannedıUyor. 

Birçok yeni jikirli, ileri görüşlü 
saalam düşünceli ve dcrın duygu
ltl zannettiklerimizin her hangi bir 
teııadüf1e garptan do~rudan doğ -
ruya bahsedişlerini dinlerken müt
hiş Lir hayal inkisarına 1ığruyor -
sunu::: 
Garbın ne manasız, ne a~ağılık, 

1 e basit şeylerine imreniyorlar. 
Allahım! ne kadar ağzı açık, körü 

körıine hayranlar! 

O kadar zeki ve cevval görünen 
maymunların sadece gördükleri 
insan hareketlerinin - manalarına 

ve sebeplerine ermeden - taklit et
me1dc marifet yaptıklarına kani 
oluşları t e kendilerini böylelikle 
tatmin edebılişlcri gibi .. 

Ne çok yarı münevverler tanı • 
yortız kı: az çok bıldiği bir garp li
sanını iyice ilerletmeden önce ken
dinden bir şeyler veren, muhitin
den akısler nakledebilen ve milli
yetine 1ıas unsuı·lar bulııp işleyebi
len orta 1ıalH ve mii1:emmcl isti -
datlı idifor; o garp lisanını iyice 
elde ettıktcn, onda okur -ı:e tercü
me eder olduktan sonra, biitiin ka
bifiyetleri durdu; aşağı lıalli, hiç 
istidat ı~ birer 1~alem ırgadı oldu
lar: sade tercıime ettiler, sade nak· 
lettiler sade çaldılar; benliksiz, şah
siyetsiz kalıp gittiler .. 

Bu körü köriine, bu ağzı açık 
garp hayranlığı ocağımıza darı eke
cek! Yeter artık bu hayranlık, bu 
taklit! 

Yaratmak lazım, yaratmak .. ya
ratıcı olmak lıizım~ 

Medeni insan, yaratabilen in -
sandır. 

Türk ırkı neler yapm~, neler ya
pabilinni§; bunu bilmek, buna i
nanmak ve bugün alması tabii ve 
zaruri olan neticeye bir a.n vara -

bilmesi için nasıl bir yol tutması 
la.nm olclıığımu diişünmcTc sırası . 

Biz büyük çapta bfr milletiz. Es
siz bir mazimiz vm·. E~siz bir istik
balimiz olmalıdır. Sımrsıız hayran 

ve muhakemesiz taklitçi olmak bi
ze yar~z. Biz gii.ndelik adamlar 
olmaktan uzak kalmalıyız. Tabiati 
jethetmenin, kültürü yaratmanın. 
medeniyeti yaymanın en eysiz mi
sallerini vermi§ bir ır1..-ız. 

Y eni örneklere bakarken asıl 

kendim izi tmutmıyalım! 

B. K. Çailar 
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Kıskançlık 
Dün akşam bir karı ko
ca pencereden düştü! 

Di.in akşam geç vakit Tavukpn. • 
1.arında kıskançlık yüzünden bir 
hadise olmu tur. Tavukpazarında 
Mesihpasa sokağında oturan şoför 
MC'hmet Hulusi, dün 1&49 numaralı 

otomobiline bir kadın müşteri ala

rak Floryaya götürmüştür. Müş -
terisi Floryada uzun müddet kal

dı~ı ve kendisi de beklemiyc mec
bur olduğu için şoför de güneş al
tında epeyce yanmıştır. 

Hulüsi akşam üstü evine dönün
ce karısı Fatma, koc.asının güneşte 

yanmasından şOüphelenere.k HulU
siye çalmıya başlamıştır. Bu mü-

nakaşa gittikçe büyümiı~ ve Fatma 

Hulüsinin bir kadınla keyf yaptı -
ğında ısrar etmiş ve cöyle ise ben 

babamın evine gideceğim.,, diye tut
turmuştur. Hullısi de yirmi lira na
faka vermek ve çocuklarını kendi

sine bırakmak şartile huna razı ola
bileceğini bildirince kadın fena hal
de hiddetlenmiş, pencereye doğ -

ru koşmuştur. Hulusi de Fatmayı 1 
kurtarmak için kosmuş, fakat Fat-. 
ma pencereden düşmüş, HulCısi de 

onu tutmak isterken muvazenesini 
kaybecdrck o da arkasından· yuvar
lanmıştır. Garip bir tesadüf eserı 
olarak fatmaya hiç bir şey olma -
mış, fakat Hulüsi boynundan ya ra
lanmıştır. 

Memur için Barem canktırtaran
dır. 

Baremsiz mütekaitler talihsiz -
liklerinin ve erken doğıt§larmın ıs· 
tırabı içindedirler. 

Bir mütekaidi dinledim: 
·-Barem tatbik mevkiiııe girmc

clı>n 18 saat önce tekaiit oldum, 33 
Zira alıyorum. Arkadnşım, yeni ka
nunun ilk günii emekliye ayrıldı 
75 lira alıyor. 3000 lira da if..:Tamiyc 
aldı. 

Dedi. Trablus, Balkan, Bıhiik 
lıarp, f st'k1!ıl sat:cl§ı hepsi µermişti 
bu adamın b~mdan. Vticudüntl 
süsleyen yaraları ve göğsü.nü şişi
ren madalyası da var. Tesellisi: 

- Ne yapayım, bahtıma l·üsü.yo· 
rum ! 

Demek oldu ve .. ilave etti: 
- Cumhuriyet memurları bu. 

memleketin en taliııH çocııklan • 
dır. İlıtiyarlıklarını rahat, endişesiz 
ve mes'ut geçirecek, dolgun maaş

lar alacaklar. 
Fakat, tesellisiz bir ıhtiııara da 

rastladım: 

-- 65 Yll§ır.dayun. Şimdiye kadar 
birçok fabrikalarda çalıştım. He • 
nüz dinc;m. Çalışabilecek halde -
yim. Fakat, nereye başvursam : 
cMaalesef ... ~ cevabını alıyorum. 

Yaş mı önde gelir. takat v~ bas mı? 
Bana bır i§ bulun, açım! .. 

Dedi. ve .. sö füıü ıstırap 1nç1m ık
ları içinde sürdürdü.: 
- Tekaü.diyem yok .. hiç bir ycrcleı 

bir para gelirim yo1:. Verem bir to
nmum, çoluk çocutum var. Beni i§c 
almaz ve.. lıer yCTdc y~lı olmayı 
kusur diye öne dürerlcrse ben ve be· 
nim gibi çalışabilecek çatdaki yar
dınwız ihtiyarlar en yaparlar, ne 
yapabiliriz? .. 

O sustu, bı!ıı.. düşündüm. 

llcilti da düşünü.yorum! 
Ilcfüi. da cevap bulmU§ değilim. 

Burhan Ceva .. 
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Günün nıeselesi: 
35 milyon kilo 
zeytinyağı hazır 

1 

Fiatlar artmıyacak i 

Mühim miktarda da stok zeytin- \ 
yağı olduğu anlaşılıyor 1 

Z <>ytın yağı pıyasasında geçen 
aya nisbe!le ı,.mmuz zarfında 

göze çarpacak değişiklikler olma· 
mıştır; ekstra markalı yağlarla ye· 
m<>klklerde geçen aya nisbelle 
biraz fiat fazlalığı kaydedilmi~se 

de satış, normal durumunu muha
faza etmektedir. Mayıs ayı zarfın
daki zeytin yağı ihracatı (52) tona 
baliğ olmuştur. 

Bu seneki zeytin yağı mahsulü 
alıikadarlarca 35,000,000 kilo tahmin 
edilmektedir. Elde mevcut 216 ton

luk stoğa, haziran zarfında gelen 
237,5 ton da ilave edilince elde stok 

miktarı 450 tona çıkmıştır. İstan
bul zahire borsasında bu ay zarfın
da zeytin yağı üzerine yapılan mu
amele 192,222 kilodur. 

Yağ piyasasındaki ufak tahav -
vüllere rağmen zeytin tanesi bu -
lunduğu hali muhafaza etmekte -
dir. Bu mal üzerine hiç bir talep 
vakı olmadığından ihracat yapıl -
mamışsa da bu hal fiatlara mües
sir olmamıştır. 

Bu seneki zeytin mahsulünün 
iyi olacağı ve miktar itibarile de 
18 milyon kiloyu bulaacğı tahmin 
edilmektedir. 

~~~~.....;.~~~~~~~~~~~~--

Haliç şirketi 
Vaziyeti 
Ne olacak?. 

Buğday 
Malısulilmüz 
Çok iyi 
Hariçten talep çoğaldı Belediye vekalete mU· 

racaat etti 
Haliç şirketi faaliyetini tatil et

tikten sonra Belediye işe vazıyet 

etm~, vapurları tamir ettirmiş, iş

letme işinl de ıslah ederek çalış -

mıya başlamıştı. 

İstanbul zahire borsasında üç gün 1 
evvel kıle başına 4 paralık bir art
ma göstereıı buğday, vaziyetini 
muhafaza etmektedir. 

Bu senekı buğday mahsulü, di
ğer senelere nisbetle fazladır. Yeni 
mahsul iki haftadanberi piyasaya 
çıkarılmıya başlanmıştır. Fazlalı

ğın memleket ihtiyacına tekabül 
edecek hadden fazla oluşu ve İngi· 

!iz, Alman ve İtalyan firmaları ta-• 
rafından buğday almak üzere ya
pılan ve yapılması beklenen müra
caatlcre karşı iyi bir stok te~kil e-

1 deceği mahıvettedir. Son günlerde 
zahire borsasında buğday ve arpa 
üzerine canlı muameleler göze 
çarpmaktadır. 

Yıllardanberı bu şekil devam et

mekle beraber Haliç şirketinin ve 

idaresinin hukuki vaziyeti bir tür

lü halledilememiştir. Çıinkü orta

da hala şirket mevcut olup Beledi

ye, amme hizmetine halel gelme

mek içın bu idareyi muvakkaten 
işletmektedir. Halbuki Belediye, 

bu muallak vaziyetin daha ziyade 

•ürüncemede kalmasına taraftar 

değıldir Bu itibarla işin hukuki 

7ephesinın halli maksadile İktısad 
'Vekaletine müracaat edilmiştir. 

Bazı ecnebi firmaları bilhassa 
beyaz arpa almak üzere müracaat
ler yapmaktadır. 
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Telefon köşkleri 
yapılması_ kararlaştı 

para atılınca Otomatik tesisatla 
konuşmak kabil olacak 

Posta, telgraf ve. Tclcfo_~ Um~m l\~üdürlüğü, İstanbulluların telefon 
muhaberesine gosterdıgı buyuk ragbct uzerınc şehrın muhtelıf yer

lerinde telefon köşkleri yapmak ıçin tetkikata başlamıştır. 

Yazıhan<'sinde ve evinde telefonu olmıyanlar gerçi halen gündüzleri ta
lcfoııu bulunan bakkal, muhallebici, eczahane gibi yerlerden istifade 
etmekte ıseler de ak~amları dükkanların kapanma saatinden sonra bu im
kan kendiliğinden ortadan kalkmaktadn. 

Y<'ni yapılacak telefon kö,kleri ile hem gecenin her saatinde serbestçe 
istcnı·cn yere telefon etmek imkanı bulunacağı gibi gündüzleri de tele
fon etmek istiyenler uıun müdd<'t, telefonu ile konu.ulabikcek bir dük
kan aramak ve bu sebeple muhtelıf mağazalara girip çıkmak külfetinden 

kurt.rlacaklard ır. 
Tc.:d.ın köşkleri <ehr .n kalabalık ve merkezi caddelerile hemen her 

semtinde vıicude getirileceklerdir. 
Burad·ki otomatik telefon makinelerının yanına ııave edılecck oto

rnatik p rıı güzüne her~eo evvela muhabere ücretini atocak v~ sonra hat 

açılacaktır 

Edebi roman: 12f! 

en de seveceksin! 

Diyerek yine özıir diledi ve: 
Kendimden ölçüyorum da o

nu da mazur görüyorum. 
Cümlesi ile sözlerini bağlayarak 

sordu· 
- Doktorun söylediğine göre sen 

de onu seviyorsun ! 
- Doktor bu teşhisi koymuş de

rnek .. 
Dedim. 
- Evet .. Onun görüşlerine itima

dım var. Biribirlerini her halde 
çok, pek çok seviyorlar. Zorlukla 
ayrıldclar ... dedi. 

Bi!m•yorum, nasıl bir his beni 
itirda scvketti: 

- Naciye, hakikaten o gün ken
dimde bu zaafı hissettim. Onu müt
hiş seviyordum. Ben ömrümde bi!
Yük bir aşk hamlesi geçirmiş insan 
değilim. Seciyemin de aşka karşı 
bir tedehhüşü ve ihtirazı var. Fa-

Etem izzet BeniC'l 

kat, zaman ve hiıdiseler galiba bu 
tedchhüş ve ihtirazı yavaş yava~ 

eritiyor, yıpratıyor, muka,·emetten 
düşürüyor. 

İlk zamanlarda ona karşı duy -
duğum nefret ve isyanı bugün duy
muyorum. Sözleri, hareketleri ba
na daha yumuşak ve içten geliyor. 
Doğrusunu söyleyeyim, intihar 

edeceğini haber vererek beni çağır
dığı vakit herşeye rağmen ona koş
tum ve .. onun kurtulması için çır
pındım. 

Doktorun hakkı var. Onu araba
ya koyup hastaneye götürürlerken 
gayrişuuri bütün hüviyetimi onun 
ardına katmıştım. Kalbim, çılgın 

bir aşk ihtirası içinde çırpınıyor: 
- Allahım, kıyma bu gence .. 
Diye çırpınıyor, onun mutlaka 

iyi olmai!lnt iatiyordum. Onun da 
öliim sancıları içinde kıvranırken 

1 

1 

Evkaf halka 
lgi su 
Satacak 
Birçok aatıt r•trlerl kU• 

rulacak 
Halka ıyi ve temiz su içirmek ga

yesile birçoğu cami ve türbe sebil
lerinde teşkil edilen Evkaf idare
sine ait su satma depolarının Va
kıflar Müdürlüğünce çoğaltılması

na karar verilmiştir. 
Su satma teşkilatı en yakın za -

manda arttırılacak, ve bu işe ait 
depolar tesis edilecektir. Bugün 
yalnız sebillere inhisar eden satış 

şubeleri şehrin her semtinde tutu
lacak dükkanlarda da faaliyete 
başlayacaktır. Halis Taşdelen ve 
Defne suları satacakladır. 

Vakıflar Müdürlüğünce bu ka -
rarın tatbikine ait liazırlıklara de
vam edilmektedir. 

---· --
iptidai 
Maddeler 
Ucuzlatıldı 

Fabrikalar vaziyetten 
memnun 

Yenı muamele vergisi kanunu 
ile iptidai maddeler tenzilat nis • 
betlerini gösteren ~tvelin mer'i
yete konması hakkındaki karar, 
şehrimizdeki aJakadarlara bildiril
miştir. 

Yeni karara göre, madeni sanayi, 
tahta sanayii, kımya sanayii, gıda 
sanayii ve yünlü mensucat ve ipek 
sanayii (sun'i ipek te dahil olduğu 
halde) muhtelif mensucat sanayii, 
kağıt, deri ve müteferrik sanayii 
mevaddı iptidaiyesinde mühim 
tenzilat yapılmıştır. Bu tenzilat, 
sanayi işlerimizde yeni kolaylıklar 
temin edecektir. 

-·-- ----
Otobüs 
Fiatları 
lnmigecek 

Petrol ve benzin fıatlarının in -
dirilmesi üzerine otobüs ücretltri
nin de ucuzlatılması hakkında Be
lediye fen işleri müdürlüğü tara
fından yaptırılmakta olan tetkik· 
ler sona ermek üzrrcdir 

Otobüs fiallarında esaslı surette 
bır tenzilat yapmak mümkün gö
rülememiştir. Çünkü otobüslerin 
işletme masrafı, otomobillcrinki 
ile kıyas götürmez derecede yük -
sektir Otobüslerin münavebe ile 
ikı şoför kullanması, biletçi bulun
durması, Belediye resmi vermesi 
gibı çok fazla masrafları nrdır. 

Fakat buna mukabil Beşiktaş ile 
Taksim arasında işleyen otobüsle
rin aldığı ücretler çok pahalı gö -
rülmüştür. Rapora göre bu hatla 
işleyen otobüslerden alınan bilet 
parasının bugünkü fiatların tutarı 

üzerinden dörtte bir nisbetinde in
dirılebileceği neticesine varılmıstır. 

Doktorların 
soyadları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vc
kiılelinden Vilayete gelen bir emir
le, bütün doktorların aldıkları soy
adlarını Vilayet Sıhhat Müdürlü

ğüne tescıl ettirmelerı bildirilmis· 
tiı. Ayrıca doktorlar, tabelaları \'e 
kt.llandıkları reçete kağıtları üze
rındrk; matbu lıa~lıklara muhak -
kak soy adlarını da yozacaklardır. 

gözlerinden ta~an his ve arzu buy
du. Benim kendisini sevdiğimi an
lanıı~, gözlerim, rnimiklerim bu i
tirafın en ilıti·aslı delillerini ona 
vermişti. 

Hatta, o gün eve döndüğıim za
man bir meflüç gibi hareketsızdim. 
Bütün dımağım, müfekkire kuv -
vcllerim yalnız onu düşünüyor, o
nun için çırpınıyorlardı. Geceyi 
nasıl geçirdiğimi, ne müthiş bir 
ır.erak ve ~ılgınlık içinde saatleri 
ve mesafeleri yendiğimi tarif ede
mem. 

Fakat, ne tuhaf oldu yine bil -
mezsin? Ertesi sabah ve bir akşam 
daha sonra onun iyi olduğunu, kur
tulduğunu görünce garip, çok ga
rip ve .. anlatılmaz bir his ile şuu
ı-umda yeni bir reaksiyon başladı. 
Onu yine kendi başına terkettim. 
Çocuk iyi oldu, hastaneden çıktı, 

en son yine bana bir mektup gön
derdi. Kendisine yine benden vaz
geçmesi için nasihat verdim. Üç 
gündür kendisinden hiç bir cevap 
alamadım. Müthiş merak içinde -
yim. 

Naciye burada sllzümü kesti: 
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Yeni bir karar 
Nakil vasıtaları 
ücretleri artacak 

Bir komisyon toplanıyor, mem-

[
Halk Filozofu J 

diyor ki : ---------------Hayvanları da 
Temizlik vazifesinr.;, 
Davet gerek! 

Buyurulacak ki· 
- Evveli insanları düzpltcli:-n. 

de sonr:ı hayvanları! 

lekettekigolişlerini tetkik edecek 1 

1 Memleketimize her yıl daha fazla seyyah celb. için alınm•sı dü~ünu- ı 
\ len tedbirler meyanında ilk olarak; bu seyyahların bütün memlekelı 

Halbuki bir şehrin temi li,'ii l:ıir 

(kül), bir bütünlük meselesi old•1-

ğu anlaşılml'j ol•a ge.ektir. Yalnı' 
Belediyenin hi "lm<.:•ile clmaz Yal
nız halkın temizi k sever! ;; le '1c 
olamıyacnğı gibı. Bir selıirde yaşa
yan her un ur hep birclen ıtibara 

alı"Jmak gere!: N.tek•m Belediye 
de nihayet !'.' nu anlamı< buknu
yor kı halkı da l::ınun cebrile şrh, n 
tcmizli2inc itınava M• r':>ur ctt ,l 
ı;ibı, hayvanlaı, da bu ışdck; r >

lünü hes3bn kntıyor: K<'dıler me -
se•esi gibi. 

1 rahat ve kolay gezebilmelerı ve muht elıf şehirlere gidcbilmelerı iı;in mun-
tazam seyahat yolları yaptırılması ve kaplıcalarda. plajlarda. tarihı eser
lerin fazla bulunduğu yerlerde, gtizel tabıat köşelerinde asri tesı,at k ırul
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu maksatla Dahiliye Vekaletınde bır konıısyon teşkıl ~d.lm:~tır B·1 
komisyon, muhtelif vilayetlerden çagırı. an rrume>sıilerin :,,tırnkıle top
lantılarına başlamıştır. 

Yeni ve muntazam seyahat yollaıı yapıln ı;ı '" kaphcalar ile plaj
ların ve seyyahların toplanacağı diğeı malıaliNd~ yenilikler vücude ge
tirilmesi ve spor, eğlence yerlerıle diğer muhl<'lıf asri tesisatın ınşası ıçın 
lazım olan paranın şu kanallardan lPnıin Pdil<·ceği t1hmin olunmaktadır: 

1 - Bu tesisatın yapılacağı vilayctleıirı içindck, yol vergisi mükel -
leflerinin bu vergilerine ikişer lira zam konulması, 

2 - Vilayetlerde yol tahsisatlarındaıı her yıl ayrılacak ntu•yyen bu 
miktar. 

3 - Şehrimizde ve İzmir, Ankara gibi yerlerde ışleyen mu.ıyyen 
tarifeli kara ve deniz nakil vasıtalarının yoku bılctlcrine zııııcmolunacat< 
bir miktarla banliyö trnnleri ve yolcu biletlerine yapılac~İ< uıak bır zam 
ve vilayet merkezine bağlı şehir. kasaba ve köyler arasında işleyen muay
yen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerine eklenecek bir miktar. 

Yol mükellefiyetlerine yapılacak ıamlar; hususi idareler tarafından 
tahsil olunacak ve her ayın tahsilatı o ayın ilk h1itasırıda gösterilen ban
kaya yatırılacaktır. 

Tramvay, Tünel, Akay, Şirketi Hayrıye, Haliç vapurları ve Haydar
paşa. Sirkeci .banliyö trenleri, şehir dahili otnbüslcrle, İzmir körfez va
purları, İzmir tramvayları ve diğer yerlerin ot<Jhüs, otomobil gibi saır 
muhtelif nakil vasıtaları bilet ücretlerine yapılacak zamlı.r da munta
zaman alınacak ve bunun için nakil vasıtaları idare ve müesseselerinın 
hesapları; Maliye memurları tarafından tetkik ve mürakabe olunacaktır. 

Yol vergisine yapılacak olan ıammı bc·dencn yapmak isteyenler; bu 

1 
yollarda; yapılmış olan zam miktarı nisbet ;ıde f.azla çalıştırılacaklardır. 

Seyyah celbi için yapılacak olan seyahat yollarına ve asri tesisata bu 
yeni bulunan para gelir yerleri kafi gdmezs~. Hükümetin nakden yar
dım yapması da mevzuubahs olacaktır 

Vesaiti nakliye biletlerine ,.e yol parasına yapılacak bu ufak zamla
rın devamının 25 sene olarak tesbitl nouhlemeldir. 
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Av derileri 
Çok para 
Getiriyor 

A\· mevsimi geçtigi halde av de
riıerı pıyasasında göze çarpacak de
recede bir canlılık mevcuttur. Üç 
avdanbC'ri hararetle devam eden 
ihracat, fiatların yükselmesine a
mil olamamaktadır. Kürk mevsi -
minin geçtiği andaki fiat tenezzü
lü hala vaziyetını muhafaza etmek
tedir. Haziran ayı zarfında muhte
lif memleketlere 3158 çakal. 1370 
kedi. 68 kunduz, 8 kurt, 3554 por
suk, 1592 sansar, 228,000 tavşan, 

19,105 tilki, 16 vasak, 21J zerdua ih
raç <'dilm~tır. Bu ihracatın mev -
sım sonunda tenezzüle ba~layan 

fialları durdurmakta mühim tesir -
!eri olmuştur. 

HıilPn tüccarın elinde stok ola -
rak 5423 çakal, 4348 kedi, 211 ko -
karca, 588 kunduz, 5826 sansar, 
179,373 tavşan, 31,192 tilki, 141 va
şak, 163 adet te zerdua derisi mC\'
cut bulunmaktadır. 

Tifo ~çın umumi 
kontrol 

Bekpiye. sekiz ağustos sabahı şe" 
hirde tarııma suretile bir kontrol 
yaptıracaktır. Bu kontrol netice -
~inde kendıl ri veya yanlarında ça

lışan lan tifo aşısı olmamı olanla· 
rın dükkan, m- ,aza, tıcarethane, 

otpJ ''<saire gibi vcrleri derhal ka
patılacaktır. 

-~----

Darı ma amma kardeş, sen ço1< 
garip hır kadınsın. Bu kadar ruh 
tezadı hangi ölçü ile izah edi!ebi
Jır•. 11.ıl l N<'C 'J'ı i,könce bir ka
şık suda boğacak gıbı idin. Sonra 
çılgın bır aşk humması içmde has
tancvc uğurladığını ve daha sonra 
yine unuttuğunu söyleyen sensin. 
Şimdi yine onu merak ediyorsun. 
Na:;ıl izah edilebilir bu tezad' .. 

Naciyeye cevap vermek için ha
kikaten müşkülat çektim. Fakat, 
arlık şuurum d<'ğil. hislerim konuş
mıya başlamı~tı: 

- Naciye, galiba ben onu sevi 
yorum! 

Diyerek devam ettim: 

1 

- Şuurum, kafamın içini doldu· 
ran itikatlar daiına ondan gelen 
sevgiye kar,ı koydu. Fakat, şimdi 
anlıyorum ki, bütün bu zahiri çır
pınmalara rağmen tahtejşuur bır 

1 

irade ve idare beni onu se\'rPiye 
sevkediyor. 

Ben bunları söylerken Naci~·e 

tLıha! tuhaf yüzüme baktı 
- Canım Lütfiye, şunu bcnım 

kalın kafama bir cümle ile anJaı 
seviyor musun, ~evmiyor ınusun? 

Kaşar peyniri 
Tekamül 
Ettirilecek 
Bu madde iyi bir ihraç 

maddesi 
~lühım ihracat maddelerimizden 

lııri olduğu halde liıyık olduğu ih
timamla il'ıal ,.dilmıycn kaşar pey
nirlerimiz PCnebi plyasa.larında 

matlup rl•\·ac.:ı tPmin cdemcmcktc
dirlC'ı·. 

El'•n basit vasıtalarla bu gıda 

maddesinin yapılmaoında ısrar et
menin neticesi olarak kaşar peyni
rinin merkez piyasası olan İsla'1 -
bıılda fiatların düşüklüğü devam 
etmektedır. 

ı 932 senesınden beri borsaca les
bıt edilen peynir fiat!arı nefaset de
recesi ve ~-eşnı nümunderile ta~·in 
edilmekledır Bu tayinP itiraz eden
lerin malları analize edilerek neti
cesi kendilerine bildirilmektedir. 
Tam yağlı peynirler için. kitlede 
,., 30 yağ bulunması lazımdır. Bu 
esas elde tutularak fiat lavininde 
çqni meselesi ,le biri kte mütalea 
edilMekt<' ve imaliıtı~ noksan \'C 

iptidai maddel<'rle ,·apılnıası nef•s 
Tiırk peynirler•nin niyasalarda :i
rurnunfi temırı edeceği ! ~ ia cdil
ıneklPdir. 

Da~et 
1$lanbul Müc' le •mumilil'inden: 
1 tanbııh yeldi i anlaşılan Bolu 

Ceza Hilk'mi Scd1dın acde me. 
muriretin1ize müracarttı. 

Dedi. ll iç kreddüt etmrdr ·: 
Gııl ba sc,·ı c.ıuı .! .. 

De~ m. N cıy •. mden feraha çı!<
rr. ş ei'. 

- Yo.r ı.>oı ç k "w~ur 1 

. Dıy~rek ıl ve elt!: 
- Şu (! li1>ayı da kaldır da, sc

\'i,yorum .. de' 
Ora da tcrcdd.ltsuz cevap ver· 

dim: 
- se,·iyoıum' 

- Fakat. ya öldiyse? .. 
Dedim. Naciye bir saniye dü ün-

dü, sonra: 
- Sana yazdığı mektup nasıldı? 
Diye sordu. 
- Anlatmak lansa okumak daha 

kolay .. 
Dcdım. l\lektubu gelirdım. Ölü

mürden bahseden satırları ona o
kudum. 

Naciye: 
-- Hıhhh ..• 
Diyerek bıraz daha düşündü. Son

ra: 
- Kardeşim. Bunu ben sana çar

cabuk öğrenivercvım! 
Dedi. 

(Deraını ı-ar) 

Madem kı cezri bir ş,hir te,..iz
lıği i>;ine gıriştik. Şu atların da in
Silnların bu tel3.şına daha fazla la
kayt kalmalarına ve ~ı,hrimızd, 
keJiflerinin dılecııgi git>, ihtiyaç -
lafını defet mck kekaiılığından mc
nolunmalarına ı:,r çaı·e bulamaz 
nııyız., 

Şu otomobil. tozlu bir elurde fe
liıkeltir amma. temiz bır şchirde, 

Kafir, gümü~ bir rnecidıve gibi yu
varlanır, en ufak bir pislıgi yoktur! 
Atlar öyl.- mı y&c 

Mesela bizim adalarda motörllı 

nakil "asıtaları yasaktır. Gel gele
!im, yollarda atların }Jek bol ter -
hiyesızliklcrı l~nzin kckusu.ıu gül
yağı gibi ar!tttırır 1 

Arabacılar c·emiyete ya:clır.ı ede
rek atla.rın ~rkalarına ucı.o.z, faka.t 
otomatık faras veya tı•rbalar kov
rı1:ık mUmkurr' 'r 

Bıriktırılen gubrc in sat ·ı. l -
nun küçuk ınasrJfıoı d.ı kapar. 
Şuru, hazır şu sı adrrla bır Ala

lar fa tecrübe <'1.se'- acaba tcn11zli'<
tc d<' li!ksc mi kaçmış clııcuz? 

Biz kenrl rıızı bu ka~ar _ıkt5tı -
rırkl'n, onl~'lrı da sıKıştıkları )~.,.i 

umumi hal:t 'vapmaıarına bıı•!:Jı.r.:ı -
rna ·ız a'. .. 

Ne bL yuruldr~ 

Ha k fi'ozofu 

t 

--==== 
On beş yıldır 
Tamir yüzü 
Görmiyen sokak 

9."!7 bütçe5ile ~"hio ,le yapılar.ık 

\'Pya tamir t"Ht eeek ~·o) ıra ~il rro
gram B<'lcdiye Reı.liğ•nre rci;ıştı

rilmiştır Bcl"<l v~ Rr·ı ıgi h<'rşev

d0P önce, )'ıil ~ır?anberi tnr:Lır gör
memış veya her" z knld.nm y.ıpıl
mamış yolların y.ıp m .nı tcrcıh 

clmı~1ır 

Bu cümleden olarak agı..sto • .m 
birinden itibarer. t>vvcla Altınbak
kalda Elmadağı yolu ·enıden ~a -
pılacaktır. Bu yol, on beş seneden 
fazla bir zamandanberı uımir gör 
memiştir. r·-:.....-----"' 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Çeşme başlarında 
su sıkıntısı 

fliT ol.:uyu umuz matbaaya 
geldi. Ju Zarı arı !lttı: 

cArapcami -ııde bi çeşme uar· 
dı• iyi • • çeşmesı. B .. ı " o cı -
var hatl.:ı Mı•adan su al_r. F~'•ct, 
:.Ln zarr .. n!arda orada bir k(I'; a

dam tıirca \t smedcrı haJ, .. n 
u a '"'' ııo 1 ıç .,,eydnn bı ak -

m ıyorlar. ('um ~ 1ı er /:o ri, 20-2.5 
tcne':c l;ırc!en gcı·r· 10rlar On-
1cr dn1unc•yı"' k "arı. k1-mck lıi
zmı gclıyor Do' ı beo<a~tı -
ve 'a• y•ııe g • yor!ar Bu .. rı 

1 
•a: yor . Çe meden s ı d~ı i r
mal iç n 1ta!ka kat i :1 JCn ra 
qelmıvc.r .• 

1 
Bu okuy ıcumuıun şikayeh ııe "111-

ded r Son zamanlarda şelırımı.
zin muh•elif semtlerınde buna 
benzer sıı derdi rikdl}cti ~ gÖ•-
ıermtşı.r F:sa.•en tıfo dolayınle 
bır cok çeşmeler, ktııııılar, sar -
nıclar, kapatılmıştır Halkm su 
sık ntısı çekınernesı içın. mev -
rut ce melerın buşın.c:'-: 1ı:i inzıbn-

1ı tem1n etnıek herke e 1ntiS ı'İ 

miktarda s11 ı-erdirınck la·.m 'ır. 

Bır çok açıkgôz1er, lıalkın !1-

le•ılııne ve zararına olarak 1§ gôr
ırıryı ke>ıdilerinc ötcclcı be., ı. r 

gcçım ı•osııası sayarlar .. Sıı mıi
lıim bir vasııadı•. Alakadar ma
kaml.1nn. bu husu:ra n"um d.k- ı 
kaı:ni celbedcriz. Çeşme ba;:a -
rındaki kaı·qalnr, döt•ıi !er dP 

ekseriya, böyle bir kaç ho. ~-bi_n ı·e 1 
münasebetsiz ııdamın •/11Z1!R -

den çıkar 

·-------~-----~----
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Almanyanm demir ihtiyae1 
ıer Meliladan sonra 

~lbao demir maden
• 

erı i de 1 geçirdi 
ispanyadaki dahili harbin mühim 

bir iç yüzü olduğu günler 
geçtikçe daha iyi anlaşılıyor 

D aha ziyade tereddüde ne ha
cet? .. Frankoya euilcn yar -
dımların sebebi, hikmeti ne 

ı Bılbao maden ocaklarından çıkarı-

l lan <lemirleri artık Almanyaya sat
. maz oldu. Bütün maden ocakları ; 

bulunan zengin yerlerin bir an ev-

1 

~ŞıNıN 

G eçen haftaya kadar tifo aşısı 
olmamıştım Bir gün gazetelerde 

baktım. Ölenler soğalıyor, sal -
gın artıyor, diye, büyük puntular
la yazıyorlar .. İçime bir endişe düş
tti .. Ne olur, ne olmaz. dedim .. Eve 
en yakın aşı istasyonuna gittim .. 

Aman yarabbi o ne manzara? .. 
Kalabalık hıncahınç .. Herkes nöbet 
bekliyor .. Halk, biribirinin üzerine 
yığılmış .. çok sıcak bir gün .. Boyu
na ter döküyorum. Doktorun yanı
na yanaşmıya imkan yok.. Odacı
ya benzer bir adam gözüme ilişti: 

- Kuzum, dedim, bana bir is • 
kemle bulabilir misin?. Şuracığa o-

KERA Ti 
Yazan Reşat Feyzi 

o!duğu şimdiye kadar Ç•lk söylen -
miş, Almanların ve onlarla bera -
ber İtalyanların oradaki demir ma
denlerinden nasıl istifade edecek -
leri çok yazılmıştı. Fakat Franko -
yu meşru bir muharip addederek 
artık apaşikar ona her suretle yar -. 
dım etmek isteyenler Frankoyu ta
nımak için bir adım atılır atılmaz 
daha ziyade beklemiyc lüzum gör
memişlerdir. Bakınız bu iş nedir? .. 

vel Frankonun eline geçmesi için 
hariçten ne kadar gayret edildiğini 

• turuvereyim .. Çok yorgunum .. 

söylemiye havet yoktur. Nimayet 'Bir lıı"mü, madeninde çalııom amele 

Bir telgraf haberi görüyoruz: Ber· 
lin Hükumeti İspanya milli hüku
meti olan Franko ile Bilbao'daki de
mir madenlerinin istihsalatı Jçin 
ticari bir itilaf akdetmiş ... 

Telgraf haberi işte aşağı yukarı 
budur. Bu anlaşmaya dair de tafsi
lat verilmiyordu. İşin iç yüzünü son 
gelen Avrupa gazetelerinin verdik
leri mallımattan alarak (Son Tel
graf) okuyucularına bildiriyoruz: 

Berlinden verilen haberlere gö
re Alınan siyasi mehafili Valansiya 
Hükümeti evvelce Almanya ile İs
panya arasında aktcdilmiş olan an
fa~ma mucibince Bilbao ocakların
dan çıkarılan demirin mühim bir 
kısmı Alman sanayii için satın alı
nıyordu. 

Fakat şu son bir senedcn~ri iş 

büsbütün deği§miştir. Çünkü Fran
ko isyan etti. Hükumeti tanıma -
dan hükumet asilerle uğraşmıya 

mecbur oldu Dahili harp aldı, yü
rüdü. Hükümetin kendisi de bu ma
denlerin istihsa18tın::ı muhtjçh. Hü
kumet Franko ile uğraşırken Al -

manya ve İtalya açıktan açığa asi
lere her suretle yardım etmiye başla 
dılar. Bunun üzerine hükumet de 

Bilbao tahliye edildi; oraya Fran -
konun kuvvetleri gırdi. Şimdi ha
ber alınıyor ki, Almanlar hemen bir 
ticaret anlaşmasile işi kendi lehle
rine bir neticeye bağlamışlardır. 

Buna dair neşredilen rakamlar az 
manalı değildir: 

1935 te İspanyadan Alman sana
yi için Alm:myaya gönderilen de -
mirin miktarı her ay 110 bin imiş .• 
Bu miktara Fasın İspanya idare -

1 

sinde olan ycrleri.."1:.lcn alınan de -
mir de dahf!dir Yalnıt geçen 1936 
senesi eylfılündo Alma:-ıyanın İs • 
panya ve Fastan getirtmiş olduğu 
demirin miktarı 5738 ton imiş ... 

1937 senesi mayısında Almanya -
nın İspanyol Fa:ıından getirtmiş ol
duğu demir miktarı 100339 ton, İs
panyadan getirtmiş olduğu demir 
miktarı da 5232 ton imiş. 
Artık Almanya ile Franko arasın

da siyasi müne.sebat da başlamış, 
yerle miş olduğu için şimdi böyle 
bir de tic~rı anlaşma yapılması şa
~ıbcak şey değildir. Geçenlerde im
zalanan bu anlaşmadan artık Ber· 

linde resmen bahsedilirken, Gene -
ral Frankonun Margi dö Magaz na
mındaki elçisi de Alman payitah
tına gelmiş bulunuyordu. 

Almanyanın bundan sonra yeni 
anlaşma mucibince İspanyadan ala
cağı demir miktarının ne olacağı ta
bii sonra meydana çıkacaktır. Al
manlar, İspanya dahili harbine bu 
kadar karışmaktaki maksatlarını 

Alrnarılara lıer ay blnlerct ton kömi1' veren !t1elila mıntakasrnı 
gösterir hurit~ 

Edebi Roman No: 70 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Yapscak başka işim, gidecek başka ı 
yolum yok. 

Burada çok kalamam. Nefisenin 
vaziyetini anladım. Kocası Ş.eyh Sa
it isyanında şehit olmuş. Üç ço -
cuklu. bir dul kadına nasıl yük ola
bilirim. Şimdiye kadar mukadde-

rin önünde sürüklenmedim mi? 

Rahmetli babamın her vakit de
diği gibi: Tanrı görelim neyler, ney

lerse güzel eyler. Ben güzel eyle
mesini istemiyorum. Bir şey eyle
sin de ister çirkin eylesin, ister kö
tü. 

-
Evet, kime gideceğim? Bu para ile 
han odasında bile oturamam. 

Birdenbire aklıma geldi. Ncfise
seye dedim ki: 

- Aka Gündüze misafir gide • 
rim. 

- Elin adamı seni misafir eder 
mi bakalım? 

- O elin adamı değil, bu topra
ğın adamıdır. Hem ben onunla bir 
kaç bakımdan tanışırım. Rahmetli 
Pervin lianımı tanımaz mısın? Ca
nım Cevizlikte sana komşu oturur
du. Hani bahriyeli Necati ile Kü
çük Zekainin annesi.. Tanıdın ya .. 
İşte o Pervın hanım akrabasıdır. 

Onun hatırı için beni kabul eder. 

gizlememişlerdir. Alman sanayii 

için, bilhassa harp sanayii için me

vadclı iptidaiyeye, demire, kömüre, 

bakıra çok ihtiyaç vardır. Alman -

lar bunları nerede bulursa ve eline 
imkan bırakırlc.rsa alacaktır. İspan
ya bunun için şimdi müsait bir sa
ha görülmüıtür. 

Geçen ifin (Son Telgraf) ın bu 
sütunlarında, Bcrlinden gelen ha· 
bcrlere göre verdiğimiz malıimat -
tan anlaşılıyordu ki, Almanyada 
bugün sanayi tamamile erkanıhar
biyenin mürakabeai altında bulun
maktadır. Bundan maksat ise istik
balde çıkacak olan harbe hazırlan
maktır. Nerede kendi işlerine yara· 
ya~ak s:.ıha bulursa, Almanlar, ora
nın mevaddı iptidaiye istihsalatın
dan kendi hesaplarına istifade et -
mek maksadile hareket etmek za
ruretindedirler. İspanya dahili har
binin mühim bir iç yüzü olduğu gün 
gEçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. 
Alman sanayii için demir lazımdır. 
Bu da gerek İspanyada ve gerek İs
panya idaresindeki Fasta vardır. O 
halde Fas tarafına hakim olan Fran
ko ile anlaşmak, onu bütün İspan
yaya da hakim olacak hale getir • 
mek neden bu kadar ısrarla isteni
yor? Mesele apaşik~r. 

Fakat İspanyolların böyle biribir
lerini kırarken, biribirlerinin ka -
nını dökerken öte tarafta bir ta
kım yabancıların tşe karışarak de
mir madenleri için muharebeyi kı
ııştırmalarını İspanya milleti unut
mıyacaktır, diyorlar. 
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Açık hava 
kütüphanesi 

A merikada kitap okuma merakı 
fazladır. Fakat yaz olunca her

kes gazinolara, pJajlara dağıldığı 

için kütüphanelerin vaziyeti fena
laşır. 

Bir Amerikalı kitapcı bu vaziyeti 
anlamış ve derhal çaresini düşün -
müş, bunu da bulmuştur. 

Bu yıl Amerikalı kitapçı biiyük 
şehirlerde açık hava kütüphane · 
leri tesis etmiştir. Buralara güzel 
birer de şezlong koyan kitapcı iyi 
bir reklam sayesinde yaptığı işi bü
tün Amerikalılara duyurmuştur. 

Bu sene Amerikalı kitapcının a
c;ık hava kütüphane>sine yüz bin -
]erce müşteri gelmiştir. Kitapcı bir 
an içinde sayısız denilecek kadar 
çok para kazanmıştır. 

de ben budalalık edip reddetmiş -
tim. 

- Tanırım, şu Kalamışta oturan 
muharrir. 

- Evet. onun hatırasından rla 
bahsederim. 

- Bunlar hep hayal şeyler kü -
çük Hanımcığım. Bugün dünya baş
kalaştı. 

- Yani maddileşti demek istiyor
sun. Onun da çaresi var. 

• 
Ben Aka Gündüze bedavaya mi-

safir olacak değilim ki.. Bir gün ge
lecek benim romanımı satacak. Bol 
paraya satacak. Misafirliğimde et -
tireceğim masrafları bu suretle ö
deşmiş olacağım. 

- Bir insanın felaketini pazara 
çıkarıp satmak doğru, insanca bir 
şey mi? 

- Belki başkaları için öyledir. 
Fakat bir romancı için öyle değil
dir. 

Bir romancı, realist bir romancı 
Devlet Demiryollannın ucuz bi

letlerinden üçüncü m:?vki, aylığına 

hir bilet aldım. Yarın gidiyorum. 

(Nefise doğru bir şey sordu: 

- Ankara'da kime gideceksin? 
Öyle bir afallayış afalladım ki.. 

Bu bir, bir de Ömer Seyfettin hem 
benim, hem onun arkadaşıdır. Ömer 

Scyfottini tanırsın. Hani bir aralık 
babam beni ona vermek istemişti 1 

cemiyetin bntün yaraiarını göste
rir. Bu gösteriş o yarayı pazara çı
karıp istismar etmek sayılmaz. Olsa 
olsa o yaranın gösteriş hazırlığında 

İyi bir adammış, gitti, hemence « 

dk bir iskemle buldu. Oturdum, te
rimi sildim .. Herkes bana bakıyor. 
Bu adam da kim, diye .. Çünkü, a
yakta saatlerce bekliyenlerin haddi 
ve hesabı yok .. Bir de sigara tel -
lendirmiştim. Terim kurudu .. Yor
gunluğum geçti .. 
Şimdi etrafımı daha iyi seyrede- ı 

biliyorum .. Herkes tifodan bahse -
diyor .. Burada kimler yok ki?. Ka· 
dın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihti
yar, şık, babayani, züppe .. Her cins 
insan .. 

Hele üç kadın vardı, enfes parça
lardı .. Yarım saattir, hem aşı için 
nöbet bekliyorlar, hem de fıkır fı

kır, gülüşüp bana bakıyorlardı ... 
Üçü de biribirinden güzeldi.. oy

nak şeylerdi. Hele biri, içimi çekti.. 
pek cana yakın bir kadındı .. Hey -
kel gibi bir vücudü, gayet keskin 
bakışları, olgun bir göğsü vardı .. 

Ben tifoyu, ölümleri unutmuş -
tum.. burada aşı olmıya geldiğimi 
bile fark etmiyordum.. Doktorun 
kapısı eğlenceli bir yerdi.. İşim, gü
cüm olmasa, saatlerce burada bek
lerdim .. Yerimden kalktım. Biraz 
dolaşayım, dedim .. Sağa sola bakı
nırken, üç güzel bayana doğru yak
laşıverdim. Şöyle bir yan gözle süz
düm, bana bakıyorlardı .. 

İçlerinden birisi, bana doğr~ gel
di: 

- Affedersiniz, dedi, iskemlenizi 
alabilir miyim? .. 

- Hay hay, dedim. Buyurun .. 
Hemen koştum .. iskemleyi aldım, 

getirdim, verdim .. 
İki adım ötede, benim en hoşuma 

gitmış olanı, oturdu .. Gülerek, ar
kadaşlarına: 

- Sıra ile, diyordu, beş dakika 
sonra Huriye, sonra Cemile .. 

Sonra bana dönerek: 

· -Beyefendi, her halde müsaade 
ederler, değil mi, dedi.. 

- Aman efendim, ne demek .. Bu
yurun oturun .. Hatta size üç iskem
le bulamadığım için müteessirim .. 
Yanlarına yaklaştım . Konuşmayı 

uzatmak lazımdı: 

- Birinci aşıya mı, geldiniz? .. 
Hepsi birden bir kahkaha attı. Şa

~ırmıştım. Gülecek bir şey mi söy
lE:dim?. Cemile ismindeki cevap 
verdi: 

- İlk aşı, efendim.. Bir saattir 
bekliyoruz .. hava da öyle sıcak ki.. 

- Ben de ilk aşıya geldim efen
dim .. 

Etine dolgun olan. dikkatli dik -
katli yüzüme bakarak· 

sarfolunnn emeğin, gaz nurunun ı 

yarım yamalak bir hakkıdır. ("'). 
- Bildiğin gibi yap küçük ha -

nımcığım. 

- Bilmediğim daha yolunda bir 
şey varsa söyle de onu yapayım. 

* Bütün tren dolu idi. 

Üçüncü mevki'in şen yoicuları 
bana da bir yer verdiler. Keşke, 

peynir ekmek filan almasaydım. O 
kadar çok şey ikram ettiler ki.. 

Ankara istasyonunda bindiğim 

bir taksiye gideceğim yeri söyle -

(*) Değerli karikatiiristimi.z Ce
mal Nadir bir gün Ak§am gazete -
sinde Aka Gündü.z'ü.n bir karika -
türünü. yapmış ve yanına karakte -
rini yazmıştı. Bıı yazısında Cemal 
Nadir demek istiyordu ki. Aka Gün
düz ba§kalarının felaketini, roman 
yapıp satmakla istismar eder. Bu 
yanltş ve haksız teşhise Akanın kal
bi çok incinmişti. Zannediyoruz ki. 
buradaki muhavere o dikenli yazıy& 
telmih ediyor. 

- Son Telgraf -

- Affedersiniz, dedi, sizi bir yer
den görmüş gibiyim .. Fakat, nere
den? .. Yüzünüz bana hiç de yaban
cı gelmiyor .. 

Hemen cevabı yapıştırdım: 
- Ben de övle .. Sizi her halde baş-

~ 

ka bir y~tde görmüş olacağım .. 
Amma, nered~?. 

Gördük. görmedik, derken ah -
baplığı ilerletmiştim. Dakik&lar da 
geçiyordu. Yarım saat, bir saat ol
du. Aşı sırası bize gelmiyordu. Ben 
lıenüz aşı olmamış. fakat, Süheyla 
ismindeki etine dolgun güzel kadı
na abayı yakmıştım. O da farkında 
idi.. Gözlerimin içinE' maııalı ma -
nalı bakıyor. neler söylemek iste
diğimi, aklımdan geçenleri anlı -
yor, gülüyordu. 

Vakit ept:!y~ ikrl<>mişti. Saate 
haktım. Eyvah .. işıme geç kalaca
ğ1m .. kadınlar da sabırsızlanıyor -
lardı. 

- Yarın gel~k. bari dedim, bu
gün çok gecikeceğiz .. 

Sıcaktan, bunalmıştık .. Biraz dı
şarı çıkmak, hava almak için, on
lar da can atıyorlardı. Hep birlikte 
çıktık. Konuşa konuşa, tramvay is
tasyonuna kadar g{'ldik .. Yarın sa
bah saat 9 için yine aşı yerinde bu
luşmak Uzer~ sözleştik .. 

Ben tramvaya bindim, matbaaya 
geldim .. Aklım, aşı yerindeki güzel 
kadınlarda idi. 

Arkadaşlarla konuşurken, mün -
ha1 iki kadın olduğunu söyl<'yince, 
herkes talip ~ıktı.. Ne ise, kur'a ilE' 
ikl ki~i seçtik .. 

Ertesi günü, erkenden aşı yerin
deyiz. Kadınlar daha evvel gelmiş

lerdi. Ark:ıdaşları tanıştırdım .. Fa
kat. aşı yeri yine hıncahınç kala • 
balık .. 

Bizim çccuklar etrafa şöyle bir 
b~ıkınca, hayret içinde ağızları açık 
kaldı .. Yava~c;a kulağıma: 

- Ynhu, dediler. İstanbulun en 
güzel kadınları, aşı istasyonlarında 
imiş, meğer .. 

O gtin, sıra bize gelmişti. Hepi -
miz aşılançlıl:. Kadınlarla da ah -
baplık artık adamakıllı ilerlemişti. 

Birer rr.ndevu aldık .. İki gün son
ra. plfıja gıdecektik. 
Matb·ıava dönerken yolda, hem 

clım. Bılirım, dedi ve beni Keçiö -
rende geniş bahçeli bir bağ köş -
küne götürdü. Burası vaktile Bah
riye vekilinin köşkü imiş. Çiçek 
lıahçcsinin önünde durduk. 

I3ir çok beyler, hanımlar oturu -
yorlardı. Kimi bezik oynuyor, kimi 
tavla .. Bir alay da çocuk .. Beni de 
kendileri gibi daha sabahtan gel -
me pazar misafiri sandılar. Araba-

dan indim, fakat ilerliyemedim. 
Bu düşkün kıyafetle onların arası· 
na nasıl girebilirdim. Durduğumu 
gören Aka geldi. 

- Kimi arıyorsunuz bayan? 
- Aldanmıyorsam sizi.. 
- Evet. Beni mi arıyorsunuz? 
- Evet sizi. Sizinle görüşmeğe 

geldim. 

İçeriye buyurunuz. 

- Fakat görüşeceklerim kısa de
ğil.. Açık söyli.yeyim, size bir kaç 
gün için sığındım. 

- Sığınm:ık ke1imesini bilmiyo

rum. Peki. (Yanıntlakine) Hüse -

yin! Bayanı yukarıya çıkar, mer -

divenin solundaki odayı hazırla. 

konuşuyor, hem gülüyorduk .. İçi -
mizden Ahmet Nuri: 

- Yahu, dedi, yarın yine aşı ye
rine gidelim .. başka parçalar da dü· 
şürürüz. Fazla mal göz mü çıkarır?. 
Ötekiler, çantada keklik .. 

Matbaaya geldik.. O günkü mace
rayı anlatırken, herkes aşı yerine 
gitmiye hevesleniyordu. Ertesi günü 
yedi arkadaş birden gittik .. Yine eğ
lenceli bir gün gec;irdik .. Birer ba
yan daha kafesledik .. 
Şimdi, her sabah, İstanbulun nşı 

istasyonlarını dolaş1yor, hoş vak1t 
geçiriyonız . 

Fakat, bu vesile ile de, bi7im ar -
kadaşlar anısında tifo a~ısı olmıynn 
kal rnadı .. 

Reşat Feyzi 

Viyanadan Tokyo· 
ya yaya 1 

A gust Madri ismindeki bir Vi -
yanalt 1940 senesi olimpiyadın· 

cia bulunmak üzere Viyanadan 
Tokyoya hareket etmiştir. 

Fakat bu hareket otomobil, mo
tör, motosiklet ile değil, yayadır. 
Viyanalının hesabına göre, 1940 

Ağust osuııcia Tokyoda yapılacak 
olimpiyatlara günü yününe yetişe
cekmiş. Viyanalı Avusturya Olim
piyat Komitesi Reisinden bir de 
tavsiye almış olduğundan geçtiği 

memleketlerdeki olimpiyat komi ~ 

telcdnden de icabında yardım isli
yecckmiş! 

• 
1937 satranç 
şampiyonu 

1937 şatrnnç şampiyonluğu mü -
seıbakosı Slokholmde 31 temmuzda 
yapılacak ve 15 gun devam edecek
tir. 

Müsab"ka neticesinde kaıanan -
lar dünya şampiyonu ıl:in edilecek
tir. 

Müsabakaya iştirak için muhte -
lif memlekcllerdcıı kadın ve erkek 
bir çok şatranç oyuncuları Stol:hol
me gelmişlerdir. Bunlar arasında 
bılhassa 1936 dünya şampiyonu bir 
Amerikalı ile Avrupa şampiyonu 

Hollandalı Do!~tor Hovc de bulun
maktadır. 

Mısafirimizdir. (Bnııa) sizin adınız 
ne? 
Ağzıından geli-şi g~izel çıktı: 

- Düriye. 
Elimdeki küçük çantayı aldı. Eli· 

mi tuttu. Kırk yıllık t:ınış gibi mi
safirlerin yanına götürdü: 

- Eski tanıdıklarımdan bayan 
Düriye. Misafir gelmiş. Tanıtırım. 

Kimsenin şüphelenmesine sebep 
yoktu. Hüseyin odamı gösterdi. 
karşıdaki banyoyu gösterdi. Ve 
Cemile hanım adına ihtiyar bir ka
dını göstererek: 

- Ne isterseniz Cemile hanıma 
5Öylersiniz. 

Deyip çekildi. İçime rahatlık çök· 
tü. Ben kendi evimde iKen bile bu 
kadar tabii karşılanmazdım. 

* Ertesi güne kadar bir şey konuş-
madık. Sabahleyin bahçede karşı 
karşıya kahve içiyorken birdenbi· 
re konuşmağa başladı: 

- Yol yorgunluğunuz geçmiş O· 

lacak. Beni aramanızın sebebini so· 
rabilir miyim? Sizi hiç tanımıyo • 
rum. Bunun için beni mazur görü-
nüz. (Devamı var) 



İranda neler gördüm 2 

Tahran yolculuğu
nun cilveli tarafları. 
Pehleviden Ta/ırana giden ya-
bancı bir yolcu I Yazan: ,1 ~ 
neler görür? ___ s_u_a_t_D_e_r_v_is.__.,_ r Ölmezdeıı evvel yazdığı 

_.._.,. 

Ş :hr. çokta, lr· 
k:ıda l:ıraktık ... 
Şimdi toprakla, 
kamışla, çalı ile 
y~pılmış ve )Cm· 
yeşil, koskoca
man ağaçların 
ortasına kuş yu. 

---.. 

Bir yazıda şunları söyledi 

Telsiz telefondan 
sonra televizıyon 

-
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vaları gibi olur· 
tulmuş köy ku• 
Hibelerinin nrd• 
sından geçiyorıız:. 
Toprağı bu kl

dar zengin, gö'• 
gesi bukadar bol, 
böyle yeşil ve 
yem ye~il bir me 

Dünya kadınlarının saadetlerini . 
altüst edecek iki ihtiradır 

lckctin ne kadar Suat Oervis Tahran yolunde 
tüze~ o:abilcceğini anlamak için in• \ mitler olacak .. Tahranda bunları bu- M arkoni öldükten sonra radyo, 
.sanın bir defa gelip onu görmesi lamıyacaksın! günün mevzuu oldu. 
lazım... Bu topraklar .. üstlerinde Otomobilimizin Reşd'de biraz dur- Derler ki radyo bilhassa kadın-
nıilyonlann bir lokma ekmek için masını istiyorduk. Fakat akşam se- ların hcışuna gitmektedir~ünkü 
boğuştukları Avrupa topraklarına kizden evvel Tahrana varmak için çamaşır yıkarken, yemek hazırlar-
benzemiyorlar ... Bu toprakta, top- yolumuza devam etmenin daha doğ- ken, bir taraftan da mesela Roma-
rağın asıl ana vasfının bütün cömert ru olduğunu düşündük. yı, Berlini, Londrayı dinlemek hoş 
liği var. Bu toprak, sütle sızlayan gö e şey!.. 
ğüslerini yavrularına uzatan bir Yine bir jandarma karakolunda Markoninin ölmezden evvel kadın .. 
dişi hayvan gibi zevk içinde uzan- durduk. Kağıtlarımıza bakıldı ... O· ve radyo hakkında yazdığı bir ya-
mış. tomobil, Kazvine kadar büyücek zıdan şu satırları alıyoruz: 

Tarlaların kenarında çıplak, es - bir şehre artık uğramıyacakmış. • Yaradılışları itibarile maceraya 
Jner ayakları üstünde ince ve uzun Yine kırların arasına çıktık ... A- ve sevdaya düşkün olduklarına hiç 
vücutlerini dik taşıyan genç köy ğaçlar, yeşil tarlalar, gitgide yakla- şüphe edilmiyen kadınlar, radyo-
'kadınlanna rastgeliyoruz. Başla - şan dağlar... da kendilerini tatmin edici bir va-
rındaki beyıız, kırmızı, siyah ör • - Bu dağların neresinden korku· 1 sıta bulmuşlardır. Bilhassa telsiz 
tülerin iki uclarını yine başlarının lur, diye düşünüyordum. Hava ka- telefon, eğer şu önümüzdeki seneler 
'Üstüne atmışlar ... saçları biraz da· palı... Durmadan yağmur yağı - içinde biraz da harcıalem ucuz bir 
ğınık ... Simsiyah ve iri gözlerinin yor. Bazı zaman yağmur o kadar fiatta tekemmül ederse değme key-
dik bakışlarilc bizleri süzüyorlar. kuvvetleniyor ki, otomobilimizin fine! .. 

Köy çocukları .. otomobilden kor- otomobilimizin sıçrattığı zifoslar, 
Pencerelerden girerek kendi üs • Genç kadın, mesela uzak diyar-

lı:uyorlar .. Ne hayırlı bir korku .. Bi-
t tümüzü kirletiyor. Otomobil dağla- larda bulunan sevgilisi ile bol bol 

ziın stanbulumuzun yaramaz kü-
~ükleri gibi otomobilin önüne atıl- ra doğru koşuyor. Arada bir de yo- görüşecek, onun sesini işitecek, 

kendi sesini dinletecek. ı-ünce yolun kenarınaSDRdeğilonug Jun üstünde yanyana iki üç dük -
ınıyorlar .. Bilakis.. otomobili gö _ kan görüyoruz. Bizim karpuz ser

gilerine benziyen topraktan ya -
Ben Akdenizde kendi yatımla do-

rünce yolun kenarına doğru bağıra 
bağıra kaçıyorlar. İçlerinde gözle
rini ellerile örtüp, otomobilin sür
atli geçisini görmek istemiyenler 
bile var. 

Köyleri bir müddet geçtikten son
ra birdenbire yin~ bir ~ehir ba~ında 
ufak bir jandarma karakolu önün· 
de duruyoruz. Memur, kağıtlarımı-
7.a bakıyor. 

••• 
Reşd'e giriyoruz. Keylan vilaye

tinin merkezi olan Reşd burada zi
rai bir merkez ve bilhassa ipek 
böcekciliğinin merkezi de addedi -
liyor. 

pılmış basit dükkanlar .. Bunlardan 
bir veya iki tanesi muhakkak çay
hane ... Önünde ı)eykeleri, içinde u
zaktan pırıldayan bir sema\·eri var. 
Onun yanında bir nalband dükka· 

laştığım zamanlar, ne zaman canım 

isterse Avustralya ile konuşabilir

dim. Şanghayda iken ben ve karım 

kaç defa Romada bulunan kızımız 

Elettra ile konuştuk. Konuş~ğu· 
nı ve diğer tarafında petrol lam .. muz cümlelerin kelimelerini sara· 
baları, camlar., şişeler, tabaklar sa· hatle işitiyorduk. ' 
tan bir dükkan ... Ekseriya bu kil- Bilhassa konuşmaktan son dere-
çük çarşının civarında bir köy bu- ce zevk alan kadınların telsiz tele· 
lunmuyor ve insan kendi kendine fondan kim bilir ne kadar memnun 
cBu adamlar acaba bu dükkanları 
neden burada açmışlar~ diye so- olacaklraını gözümün önüne geti-

riyorum. ruyor. 
Y cşillikleri biraz geride bıraktık. Avustralya ile ilk tecrübe mu -

haberelerimizde erkekler ne konu-

şup, ne söyleyeceklerini şaşı:~ş 

bir halde idiler. Bu beceriksizlik· 
lerini anlayınca, hemen karılarını 
mikrofonun başına getirdiler. İşte 
o zaman canlı ve hoş muhavereler 
yapabilmiştik. · 

Yarının kadını televizyona da 
kavuşacaktır. Fakat telsiz telefon 
kadının ne kadar hoşuna giderse, 
televizyon son derece aleyhine ola-

caktır. Mesela evli bir kadının ko
cası cmühim bazı işlerden dolayı. 
eve geç geleceğini karısına telefon 
ettiği zaman, televizyonun ne hai
lelere yol açacağını tasavvur ede
bilirsiniz. 

Televizyonun ekranı cmühim iş· 
lerle meşgul olan> kocayı, kucağı-
na oturttuğu kim bilir hangi kadın· 
la ayan beyan kadıncağızın gözle-

rinin önüne koyarsa, ne kızılca kı
yametler kopacağını kestirmek 
müşkül değildir. 

Televizyon, yarın hepimiz için 
çok gülünç mevzulara yol açacaktır. 

• Radyo ve ••k 
Radyo daha şimdiden bir aşk ha· 

bercisi olmuştur. Eskiden sevgili
ler biribirlerfnin ellerine dörde bü-

külmüş bir kağıt parçası sıkıştırır
lardı. Fakat bundan sonra artık iş
ler değişmiştir. 

Telsiz telefon kumpanyalarını11. 
tuttukları istatistiklere göre, ka • 
zancın en çoğu aşıkane muhabere
lcrden ileri geliyormuş. 

Bu makineler daha ziyade tekem· 
mül edip te, herkesin kolayca isti-

Bu küçük şehrin 65 bine yakın 
ııüfusu vnrmış. Biz, damları kırmı
zı kiremitlerle döşeli sarı binaların 
arasından geçerken kız kardeşim: 

Şimdi topraktan yapılmış ve sap -
sarı toprağın üstünde küçük top -
rak yığınlarına benziyen evlerile 
başka köylerin arasından geçiyo
ruz. Bunların bazıları önünde genç 
veya ihtiyar kadınlar bir ellerinde 
ya süt, ya ayran veyn yoğurt ça -
nağı tutarak yolun üstünde duru • 

Kıvırcık saçlar 
- Kırmızı kiremitlere iyi bak, 

diyor, bu kırmızı kiremitler İran 
ıçinde gördüğün son kırmızı kire - (Devamı yt!dinci sagfada) 
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Kızlar, kadınlarpermanantın ne ka
dar ehemmiyetli o~duğunu .bilseler .• 
P ermanantınız güzel olsun isti

yorsanız sakın ha kuvafüre git
tiğiniz zaman: cAman benim saçı
mın kıvırcıkları çok sürsün> deme
yiniz: O zaman kuvafür sizin ho· 
şunuza gitmek için bifodileri fazla 
sıkıştırmıya ve mnşayı daha fazla 
kızdırmıya mecbur olacak ve sa· 
çınız Arap saçına dönecektir. 

Halbuki iyi bir snç tuvaleti ya -
pılması için saçınızın hafif surette 
dalgalı olması lazımdır. 

Rastgele bir kuvafüre gidip saç
larınıza indefrisable yaptırıp bü • 
rodaki arkadaşlarınızla, komşunuz
la, görümceniz ve belki de rakibe
nizle eşeşe taranmış olarak gez • 
miye larafet denilemez. 
Başınıza permanant yapan ku -

vafürün mesleğine bihakkın vakıf 
bir insan olması şarttır. Ancak o 
yüzünüze baktığı zaman size yakı· 
şacak saç tuvaletini anlıyacak ve 
başınıza permanant yaptığı zaman 
size açıkça: 

- Size beş ay sürecek kadar 
bir permanant yaraşır. Size dokuz, 
aylık, size dört aylık ... 

Diyebilecek ve yüzünüze yakı
şacak bir kuvafüre uygun gelecek 
derecede saçlarınızı kıvıracaktır. 
Şimdi yaz günlerinde ekseriya 

baş açık gezildiğine, kırda, denizde 
dolaşıldığına göre saç tarayışına 

en fazla itina etmeniz lazımdır. 
Size bir nasihat daha vermek is

terim. Eğer bir kere yaptığınız per· 
~anant size yakışmışsa, sakın ha, 
ucuzunu buldum, d(ye, kuvafürü· 
ııüzü değiştirip başka yerde saç yap· 
tırmayınız. 

Fakat ilk kuvafürünüz saçlarını
zı bir krepe gibi, veya astragan bir 
kalpak gibi kıvır kıvır yaptıysa o-

Y•nl permanatlardon birlca~ 
nr1mım• 

l:U değiştirmekte bir an tereddüt 
etmeyiniz. Çünkü o kadar kı' .• ..:ık 

saçları güzel bir şekilde taramıya 
jmkan yoktur. 

İşte size bu sütunlara koyduğu -
muz resimler, permananth saçla -

rı nasıl muhtelif şekillerde tara • 
mıya imkan olduğunu gösteriyor. 

fade edebileceği bir hale getirildiği 

zaman, sevdalıların uzak diyarlar 
arasındaki muhaberelerinin ne ka
dar artacağına §Üphe yoktur. Ar -

tık o zaman uzaklık ve yakınlık di

ye ortada bir mefhum kalmıyacak

tır. 

Yani bundan sonra maşuk Çin 
Maçine gitse, aşık kendisini ondan 

ayrılmış saymıyacaktır. 

Acaba aşk denilen kuvvetli ra -
bıta bu yeni vasıtadan kazanacak 

mı, kaybedecek mi? Onu ilerde 
öğreneceğiz. 

• Radyodan Atık 
olan adam 

C enubi Afrikada bulunan Ha -
rold Bonni ismindeki bir İngi-

liz mühendisi radyoya pek meraklı 
imiş. Cenubi Afrikaya giderken -al
m.1§ olduğu radyo, kendisinin en 
iyi bir ylri vefadan imiş. 

Her akşam radyoyu açan Harold 

Bonni bir akşam düğmeyi çevirir

ken (alo, alo, burası ... ) diye enfes 

bir kadın sesi duyar. 

Fakat (burası) derken birdenbi

re düğmeyi ~virdiği içın hangi is
tasyon olduğunu anlayamamış, sa

atlerce bu istasyonu aramıştır. 
Bir akşam, beş akşam, gece yarı

larına kadar bu meçhul istasyonu 

arayan mühendis bir gece tam 

10 da düğmeyi çevirdiği zaman kar

şısına Liverpol istasyonu çıkmış ve 

aşık olduğu sesin sahibini bulmuş· 

tur. 
- Alo.. alo .. burası Liverpol is-

tasyonu ... 
O geceden sonra her gece bu kı· 

zın billur sesini dinleyen mühen

dis nihayet kıza aşık olmuş ve tam 

2 yıl bu sesi dinlemiştir. Nihayet 

buna sabredemiyen mühendis izin 

alarak Liverpole gitmiş, stüdyoye 

giderek kızı aramış, bulmuş ve va
ziyeti anlatarak kıza evlenme tek
lifinde bulunmuştur. Kız bunu ka
bul ettiğinden düğünleri de hemen 
yapılmıştır. 

Maamafih kız, sesi gibi güzel ol

duğundan, mühendis için (Turnayı 

gözünden vurdu) diyorlarmış. 

Bir gece için ... 
Nevyorkta erkek kiralayan 
adam Londra ve Pariste de 

şubeler açtı 

N evyorkta yalnız kndınlara bir 
gece erkek kiralayan müesse· 

se işlerini o kadar arttırmış ki ' 
Londradn açtığı ~ubeden sonra, ge
çenlerde Pariste de bir şube aç -
mıştır. 

Nevyorkta bu müesseseyi kuran 
adam Pekam isminde birisidir. Ev-
velce fakir bir talebe olan ve niha
yet dans hocalığına başlayan bu 
zat, günün birinde yalmz kalmış ka

dınlara kavalye tedarik edecek bir 
yazıhane açmıya karar vermiştir. 

Bu kavalyelerin bütün masrafla -
rını kadınlar görmektedirler. An· 

cak acente bir gecelik kavalyelerin 
kiraları için bir tarife tesbit et • 

iniştir. Kavalye de kadın da bu ta
rifeye göre hareket etmekte ve her 
iki taraf ta memnun kalmaktadır. 

Mesela bu tarifeye nazaran ka -

valyeler, saatta bir hadehten fazla 

içki içmemektedirler. Kavalyeler 

gayet iyi konuşan delikanlılar ara

sından intihap edilmektedir. 
Pekam şimdi Pariste de bir şube 

açmış bulunuyor. Daha ilk günler· 

de Paristeki şubeye birçok kadın

lar müracaat etmişlerdir. Hem pat
ronu, hem kavalyeyi, hem kadını 
memnun eden bu teşebbüste gayri-

ahlaki hiç bir cihet görülmemekte

dir. Zaten Pekam da firmasının 

şöhretinin bozulmasına razı değil· 

dir. Her taraf memnun olduktan 

sonra, iş bozanlık eden kav:ılyele

re henüz tesadüf edilmemektedir. 

Kiralık lcavalge Ilı böglı ıen 
bir ıe« ffçirllebilir 

Pekam, Berlinde de bir şube aça· 

cağını söylüyor. Acaba lstanbula 

da gelecek mi? 
.................................. ······················ 
Hindenburg zeplini-

n in iskeleti 

G eçenlerde Aınerfüada batmış 
olan meşhur Hindenburg is -

mindeki zeplinin çelik iskeleti ge-
çen haftn Hambuga getirtilmiştir. 

Bu iskelet dermal Frankfurt am· 

mayna nakledilmiştir. 
Almanlar bu zeplini tekrar ta -

mir cdec~klerdir. 
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Fesi düştü. Kel meydana çıktı! 
-~~~~~~~-

"Ben öyle 
şirretlik vız 

ağızlara gelemem, hele 
gelir bana 1 Ne nikahı be,, 

ne planlar hazırlamış, ne kararlar 
vermişti kendi kendine ... Ufak yol
lu kızına açılacık, münasip bir li
sanla kızlığını istismar etmesinı 

tavsiye ed~cck, hu hususta tPhli - 1 
k<'edn korı.ınm1nın yollarını öğrete

cek. hatta ağzı kilitli eski zampara
lara cliie sunacak, bu suretle bir -
kaç para topladıktan sonra, beka
ret delliıllığına çıkıp şöyle bolca 
bir para mukabilide kızını mezada 
vcrecektı. 

Şimdi bu hulyafarına gözler inin 
ônünde bir geçit resmi yaptırırken, 
arzularının siyah bir tülle örtüldü
ğünü görüyor, bir tarafta n da, İf

fetin besbedava heder olrın bekaret 
sermayesine yüreği cayır cay ı r ya
nıyordu . 

Ana kız, uzun uzun karşılıklı ağ
ladıktan sonra, Fatma sordu: 

- Bütün yükü Şehsüvara yük
ledin, bu işi yapan odur, dedin, çık
tın i§in içinden ... Doğru mu bu ? .. 
Yanlış olmasın, boş boşuna çocu -
ğun günahını alma! .. 

Sıkıla sıkıla: 

- Bunda yalan söyl~yecek bir 
§eY yok. Yaramazlığı o ysptı. 

- Doğru söyle yezit kaltak .. yüz 
bin kişi ile mezarlıklarda, şurada, 
bti~ada fink attığını, köpekler gib; 
alt alta, üst üste yuvarlandığını ba
na söylediler de analık muhabbe -
tıle üstün<> kondurmak istemiyor
dum. Sakın bunfardan birile mer
cimeı'!i fırına vermiş olmayasın ... 

Gozlcrlnden yağmur gibi yaş bo
şanarak, sonsuz bfr masumiyet ve 
toylukla. 

- Hayır anne• .. 
- İyi düşün ... Bunun gizlı ve ka-

paklı bir tarafı kalmadı artık .. Sen 
utanıyorsan, bana söylenilen ad -
!arı ben sayayım . .Mes~l.l nalband 
Ömerin oğlu Veli .. . 

- Hayır!.. Hayır ... 
- Kör imamın torunu Mecit, 

kahveci çırağı Ragıp ... Hangisi söy
lesen e? .. 

- Allahtan korkarım, bunların 
hiç biri değil... 

- Başkaları da mı var?.. Hain 
fahişe ... Söyle?.. Daha kimlerle 
fink attın• .. 
Yavaş yavaş yüzsüzlüğü ele ala

rak· 
- Hepsinin adı akılda kalır mı 

ya? .. 

- Bak utarırnadan, sıkılmadan 

nasıl cevap veriyor. Topkapının 

haytalarına kendini peşkeş çektin 
öyle mi? .. Tüüü Allah bel5nı ver
sin... Haydi söylemeyim dedim 
~.mma, mecbur ettin .. biz de vakti· 
le yaptık. fakat senin gibi y~pma
dık, şöyle yandan, kenarından ok
şattık, beş on paralarını aldık, kaç
tık ... Sen öyle bir halt ettin ki, üs
t üne tüy diktin. Yediğiıı b ... u nasıl 
temızleyeccksin baknlım• .. 

- Şehsuvar beni alacak. 
- Ya :ılmazs:ı? .. 
- &-viyor beni!.. 
- Köprüyü geçinceye kadar öy-

le gözükür, sırtını okşar , Abdurrah
man Çelebidir, sonra yanına bile 
yakl~'maz ... Erkek li'ıiına inanılır 

mı hiç?. Ha erkckleriıı lafları, ha 
ik. kapılı eczanenin h3pları' .. 

- Öyle deme anne!.. Candan, 
yürekten seviyor. 

- İnşallah öyledir. Sen de onu 
scvıyor musun• .. 

- ... . . . 

- Ne z::ıman? .. 

- Konuştuğumuz gündenberi!. 

- Öyle ise, hemen ona git, söz, 

nişan ve ~rkasından seni nikahına 
alm"""' !ste ... Sanki ben bir 'i"Y 
bilmiyormuşum gibi hareket et ... 
Birkaç zaman sonra karn ın şi~er 

•e, o zaman hıç yüzüne bakmaz. 

Her ŞPY sıcağı s ıcağına olur. 

- Kötü şeyler getirme aklına 

a ıınP : .. 

-- Bunlar kötü lafla r, kötü dü -
§İınce ier değıl, doğru la flar, doğru 

düşünceler ... Bana inan , tecrübem 

senden daha çoktur. Şehstivar işi 

(Devamı t•ar) 
....... ....__.,..ti'"-""-''-· 

Üç aylık 
Maaşların 
Küsuratı 
Tevzi edllmlye ba,ıandı 

Mütekaidin, eytam ve eramilin 
haziran muşlarından artan ve kü

surat olarak evvelce her sene so -

ııunda toplu olarak verilen küsu -

ratının tevzii işi ay nihayetine ka

dar ikmal edılmiş olacaktır. 

Malmüdürlükleri, bu küsuratı 

almak üzere istıhkak sahiplerinin 

vakiinde müracaat yapmadığı için 

haziran bordroları kapatılırken kü

surat emanetine alınmıştı. İstihkak 

s•l>ipleri Malmüdürlüklerinin ita 

giınlerinde muracaat ederek bu pa
raların ı almaktadırlar. 

Küsuı at, miktar itibarile 0,75 ku
rUJ ile 149 kuruş arasında tehalüf 
etmektedir. 

Orman davaları 
Acele görülecek 

Orman suçlarına ait davaların, 
mahkemelerce acele mevaddan sa
yılacağı kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle dün Adliye Ve
kaletinden Müddeiumumiliğe gön
derılen bir emirle, orman davala
rı n ın , tat il zamanında da görülmesi 
l:lz;mgeleceıti bildirilmiştir. 

Bu emre göre, orman davaları da 
cürmümeşhut davalar ı gibi acele 
görülü p karara bağlanacaktır. 

Tefrika No.: 23 ................................ 
ADADA YAPILAN ARAŞTffi

MALAR. 
O gün, Anivas asıldıktan ~onra. 

Çolak Ahrnetle birlikte, kol kola ad:ı 
ya alt:n ara:nıva yayıldılar. 1 

Eskı bir gemici olan Çolak Ah -
met, gemicılcrdcıı bir kısmını pe
şine takarak adanın sahilinden te
peye doğru uzaklaştı. 

Ahmet, yerlilerden hiç yardım 
görmüyordu. 

Tepeye varınca bir ihtiyar ka -
dınla karşılaştı. Bu kadın bir }:aç 
kere Anivastan hakaret görmüş1 ü. 
Aniva ın asıldığını gemicilerden 
Oğreru.nce: 

Artık korkum kalmadı .. Ani -
vastnn öcümü aldılar. 

Diyerek Türk denizcilerinin ya • 
nına sokuldu: 

- Ne arıyorsunuz burada yi -
ğ'tler• 

Rumca bilen denizcilerden biri 
kısa anlattı: 

- Altın aramıya geldik. buraya. 
Bize Anivasın sakladığ t altınların 

yerini gösterirsen, sana da hisse ve
ririz .. Sen de zengin olursun! 

- Ben zenginlik istemem .. gelin 

SOleymanın Sarayında 

. .15U.fQOS KO~lbARR 
Admıra - G. Saray ~~~~~"A'>' .. ,. - ..., 

karşılaşıyor 
G. Saray 33 iincü yıldönümü 

büyük spor 
hareketleri ile kutlulanıgor ! 
Sarı kırmızılılar bu hafta 33 üncu . · 

yıl dönümlerini uzun bir 'por lıay
rarnile ku tlulayacaklar. Bu müna -
scbetle /stanbula gelecek olan A
vusturya şampiyonu Admira takı
mının oyuncuları ve kuvveti hak
kında bazı faydalı malumat vere -
!im: 

Admira 1928, 1932 ve 1934 sene
lerinde Viyana kupası maçlarını 

kazanmıştır. 7 kere Merkezi Av -
rupa kupasına iştirak etmiş, 1928 de 
dömi fi nale ve 1934 te de finale kal
mışt ır. Geçen mev•im yaptığı tur
nede İskenderiyede 10-2, 4-0, 7-4 ga
lip, Kahirede 6-0, Por Saitde 4-2, 
Suriye milli takımına 8-2 galıp gel
miştir. 

Malta adasında yaptığ ı 5 maçı da 
kazanmış 7 gole karşı 42 gol yap • 
mıştır. 1934 Merkezi Avrupa ku -
pasında Rapidi 8-0 mağlup etmiş

t ir . İngilizlerin meşhur Hudders -
field Tovn takımı ile yaptığı maçı 

3-0 kazarırnıştır. P olonya Milli tak ı-

. ' 

S ofiç .Schlıi11g 

mına karşı 4-0, Olimpik dö .Marseille 

1 takımına 11-2, Danimarkada 9-1, 
Romanyada yaptığı maçları 6-2, 7-2 
kazanmıştır. Admira takımı beyaz 
pantalon, siyah beyaz çizgili forma 
giymektedir. 

Okuncııların isimleri: 
1) P lat,er : Kaleci; 27 yaşında, 26 

defa beynelmilel. Halen Avustur -
ya Mi!li takımının kalecisidir. 

2) Anton Sclıall: Sağ müdafi; 29 
yaşrnda, 44 defa beynelmilel, ev -
velce bir çok defalar muhacim oy-

l 

J 

.. 
1 

44 defa Mgnelm iıel 

Sch"ll 

namış ve gol rekortmenliğin i ka. -
zanmıştır. Meşhur Harika takımı -
nın belli başlı oyuncusudur, müda
faa hattında fevkalade muvaffak 
olmaktadır. 

3) Otto Marischka: Sol mudafi; 
25 yaşında olan bu oyuncu Viyana
nın en iyi müdafileri arasında y• 
almaktadır. 

4) Fricdrich Klacl: Sol muavin, 
18 yaşında olan bu oyuncu Avus -
turya futbolünün büyük bir istik -
bale maliktir, mu!ıacım olarak da 
oynamaktadır. -5) Halın Villibald: 29 yaşında -
dır, takımın merkez muavinidir. 
Merkezi Avrupa kupası maçları do
layısile Favoritner takımından a
lınmıştır. 

6) Urbanek Hans· Sağ muavin; 
26 yaşındadır, takımın kaptanı olan 
ou oyuncu 18 defa beynelmilel ol
muştur. Son di.ınya şampiyonluıtu 

maçlarında oynamıştır. 

7) Vogl 1. Lcopold· Sağ . açık oy
nıyan bu oyuncu 26 yaşındadır. 4 
defa beynelmilel olmuştur . Sür'ati 
ve kuvvetli vuruşlarıle meşhur -
dur. 

8) Hahnemann Vilhelm: 24 fa -
şındadır, Viyananın en iyi sağ içi -
dir. Çok sert ve hırçın oyunu ile 
tanınmış olan bu oyuncu, ı l defa 
beynelmilel olmuş, en çok gol atan 
bir oyuncudur. 

9) Stoiber Kari: 29 yaşındadır. 

Viyananın en ince ve teknik oynı
yan bir merkez muhacimidir. 15 de
fa beynelmilel olmuştur. 

10) Scilling Franz: 26 va~ıpd;ıdır, 
Avusturya \'e Vıener Sport takım-

Tefrıka No: 124 Yazan: M. Necdet Tun~e~ 
«Süleymanın sarayında yaşanıağa alışanlar, 
dağlarda barınabilir mi, Sahra ? Bizi yalnız 

bırakırsan biribirimizi yiyeceğiz .. » 

Sahra ürkek bir tavırla cevap 
verdi: 

- l'i için soruyorsun? Canım is -
terse çıkarım .. 

Hato kaşlarını ~atarak bağırdı: 
- Bundan ,:,onra su başına gitmi

yeceksin. Sahrd! 
- Niçin~ Vahşi hayvanlar mı ge

lıyor oraya? .. 
- Hayır .. vahşı hayvanlar gel

miyol' am ma, onlardan daha kor -
kunç insanlar g€lıyor Ve ben seni 
oıılaıdan kıskanıyorum .. 

Sahra, Hatonun gi:ızlerin<' baka
mıyordu. 

İri lıoylu ve sert pazulıı ııencin 

gözleri dönmüştiı. 
Ben seni çoktanberi seviyor

dum. Artık bu sevgimı açığa vur -
mıya ve sana söylemiye k::ır::ı.r ver-

1 dim ı . 

Dedi. S3hra,_ ;;a>aladı. 
O gün bir hfıdiseı <' mevıfon ver-

memek içın: 

~-Pek~. su başına gitmiy~cr-C,im. 
Dıye cr.vap verdi. 
l iato bu cevabı alınca, Sahranın 

da kendisini sevdi.~ine hükmetmiş

' ti. 
Hato bu sö~leri sövlcr söylemez. 

tPrsyüzüne dör.dli .. Oa~ka bir ~~y 
sövlemedcn döni.ı? gitti. 

Sahra, bu dev cüsseii ;ıriamın ar-
kasından bakakaldı .. 

- Ne ~ario adam' .. 
Divr mırıldandı. 
Sahra, kabile'i ara;;ında ,P,mek 

icap Pderse Hatoyu değil brik' 
bir ba•ka r~nt' severdi. Çünkü Ha
molu1ar ara ında. Hatova ı:teJinct"'

ye kadar, rok seviıııli dclkanlılor 

vardı. 

H:lto ~Prt, dik bakıs1ı, vurucıı bir 

adamdı. H'mo: ılar one: 

- Dağl.ırın b~krisı.. 

Derlerdi, Hato her gece tepeye ı 

çıknr, kabil<' namına nöbet b<'Kk", 
b'i..ıneş doi< 'ncaya kadar uvu.,.,azdı. 

S hra. !!alonun arkasından uzun 
zaman baktı .. dü~ündü .. düsü~dıi. 

Fakat düşünır.Pitlen necı~ardı• H~- j 
to bir kere f.lahrava gonul ve ·mı .. I 
onu candan scvnıı:-;ti. 

Hato'uun söz~cr: onu fena 1:.<~i<l!" 
hiddetlendirm isti. 

Sahra, desli;ini omuzuna aldı. 
Kabilenin iki yüz rrı~tre Heri:.;ıo

de bi.ivük bir k~ıYanın dibinde k<=>'·
nayan· suyun b;>ına gıtti. BuradJ. 
büvük bir çukur vardı .. Bu çukrf 
yıllar geçtikçP l-ir havuz hali• i ~1 i· 
mıştı. 

Kabilenin gcnderi hemen ak · 
şama kadar bu suvun t>a . ...;ınriaıı a'"· .. 
rılmazlardı. 

Suyun etrafında bir çok 3.gac;~~11 

vardı. Hamolular buraya hem sı• 
almıya, serınlemive. he.m dP kU' 
avlamıya gelirlerdi. 

Hatorun Sahranın su ba;•nıı ~rl· 
mesini iskmemektP hakkı ,.~rdı. 

Su basına baska kızlar d~ gelip 
giderlerdi. Ham~lu ge"'çler bu kıt· 
!ara karsı sarkıntılık yapır:azlars3 

da onlarla oynaşmaktan da ı:rr• 
kalmazlardı. 

Sahra su ba:?tna geldi(!i ırır:ı:~n. 

havuzun elrafında a~·ıkltırını '.;"J·./:l 

sokmuş iki gpnç gördii. 
Bu genC"lerın iki~i d ,.j··nıi bl'; 

vnsını b11lmam s çok ~ii;.el ,."' se -

\'İmli ~ocuklardı.. 

Sahra,·ı görünce: 

- Sular .<en.-iz kurumt•çttı. J-:'.lŞ 
geldin, Sahra! B.:ık şimdi na:otr~ a
kıyo!' ... 

Dıye ba_qrıotılRr. 

Sahra ha\·uzun yaPı!'a s"l,::1•1.-tu· 
- Nt> vapıvorsıınt;_~ huı"ıdl 7 • 
- Hatovu çekı<tirn·onı .. 

(-lata size ne ,··3:1 .. 1? O. hen~ni 1 

t.,r i\'ilHUne ÇBhşan, hc:-ıiniz: fir.ven 
adnmdır 

Dc·lıkanlılar ı:;i!üst::1,.•: 

Aralarırda hir •ev ,,ır .. Jl •te
n un bize <··l·ı('m~sı ho""·nı d.s 1 

S.ıh,·a ~Oktanbcrİ görmPd 1' bll 
gr cleri,., if>idn d~ rok ı:ü·cl JL 

mıı'"tıt 

. Beni <' 7 ~ ~ız ,J nteJ.::? Beni..,., 
uiiurun·ıl. siz d.c in:tr"'V ~~-"lUZ hı~. 

- Elh· ... 'f(' ;:,.ırı.~ '-r' v~ 'lbe•tt' 
S<tn k<ıhılt miz';ı en u~ur'u k:z ın 1 • 
Sf'n ar:ıır, ... r~. tıznkı~ı'-ınc:ı bi'?'. bu

r~ıda biribırin~izi viroruz. S;:ın bır 
daha """tımı::de.n avr;,'pıa .. bl'?'.i \'~1-
nız lıır""l 111 bir vPr'.:' gitmf'. Sah ·1

1 

S3'ıra rülüvnrdu 

GcPçlrrd~n biı ı ha,·uzdan b,r a-

Böyle daf:larda \•ah<i ha·wa·1Iar- 1 

la boguşan bir dövi.ışcünün elin -
den Sahr;ı k<,l;,y kolav kurtulaLi
lrcc-k miydi' .. 

1 vur s-:.ı alz.rak s~!hran1n yüzüne atfı. 
Sahra o gür. çadırdan d <arı,·a 

çıkrr.ıyacaktı. 1 
.............. ... ............ ........ ... . .. . ...... .. .... 1 

larında çok ınuvaffakiyet kannm•ş 
bi royuncudur. Sol i<; rıynar 

11) Voglfl: 2{ cll'fa b!'yneJrr ·'d 
olrnuş. 27 vr.:sında. takınıın tın mil· 
ruf sol aç;ğıdır 

S<!n bura.da, biz,m ar~ımızd:l 
kalmazsın' SU1eymanın sarn),,r.dıı 
yaşamıya alışanlar dağlarda har•· 
nabilirler mi? 

Sahra ciddı bir tavırla g<'nçlcre 
hit~p ederek: 

(Devamı ı:ar) 

K O R S A N A D A L A R I ıV D A . _,,, ,..,. l· Y..9.~9.!J : .. Ç~.~.~.~.ç~~.a.~~ 
- Çok altın var mı l:ıurada? 
-· Var diyorlar .. altınların mık-

Kocakarı 
kayayı 

. ~ ' 

MURAT RE S --=:=:~.~ 
Türk denizcilerine tepe,deki büyü!<: 
gösterdi : - işte, altınlar orada! .. 

Çolak Ahmet arkadaşlarına e -
mir verdi.. 
Gemicıler kayanın dibindl'ki top

rak yığınını kazın•ya başladılar. 
Çolak Ahmet bu ~ıraria ı~tıyar 

kadınla konu~uyordu: 

- Kaç yaşındasın sen? 
- Yetmiş yedi.. bu yıl dnmuz 

bayramında yetmiş sekize basaca
ğım. 

- Kocan yok mu? 
- Anivas vurdurdu .. 
- Anivas mı vurdurdu?. 
- Evet. Bir gece tuzağa dü>ür-

dü ... 
- Sebebi? 
- Anivas, kocamı çekemezdi. 

tarı hakkında malumatım yok 
- Neden burnva sakiıyorJu A

nıvas bıı altınları? 

- Buraya gelen korsaıılarırı on
dan ba~ka kımseye iCmatları yok
tu. Herkes altınlarını kaçırı:> cııa 

teslim ed<'rlerdı .. 
Sorra? .. 
l\nivas bu altırları şehrin dcıt 

gizli yerinde saklarmış. Bl'n bl.i a
sıııı b iyorum. 

- Ötckil<'r ne·ede acaba' .. 
Bi mi 1orum ;ıs!anım. Bilsev

d n, on' lrt!l C l yeri.,i .K>-ç.:' C nı 
s.z~ .. 

T • rı d·bıni çabuk kazdılar. 
Gcmlcil~rckn biri tel:işla ba -

ğırdı · 
Ahmet dayı müjde! 

Ahmet kocakarının yan'ından ay· 
rıldı : 

- Ne var çocuklar. buJc;uruz ı u 
altınları? .. 

Gemiciler hen birden ha>·kırdı
lar · 

Bulduk .. bulduk .. iste bir tor-
ba .•. 

- Tabii sus:ırsın, elbette cevap 
ı-eremczsin. Sevmeseydin böyle boş 
avlanmazdın değil mi? Ne diyeyim, 
o kör olası, yerin dibine batası aşk 
yok mu' .. Hani bir adına da sevda 
denilen tatlı bela ... En açıkgöz in
sanı bakar kör yapar, salar meyda

na! .. Şimdi sen de öylesin, bakar -
körlerden farkın yok. Eh, ne denir, 
Allah böyle yazmış, onun dediği 

olur. Yalnız bizim de tedbirde ku
sur etmeyip, bu beliıyı yi.<zümüze, 
gözumüze bulaştırmadan temizle
mek, işi bir olurwıa bağlamak la-

benim peşimden! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Gemiciler ihtiyar Rum karısının ı · ::-S:;E~:;:i:;:5;~~ 
p' şinden yürümiye başladılar. "' 

Yerliler Venediğe Anivas aleyhin
de bir mektup göndermişler Ani
vas bunu kocamdan bildi.. Halbuki 
kocam hiç kimse aleyhinde bulun
madı. 

Çukur derinleştikçe torbclar nr
tıyor. 

Çolak Ahmet tedbirli garünmek 
için fazla sevinmedi: 

zım ... 

- Ne yapalım? .. 
- Şehstivar ıeninle evleneceğin i 

~öyledi mi? .. 

- Evet! .. 

Büyük bir kaya .. Tepenin ıssız bir Uzak tan görünen ıemiler Mikro Cidasına doğru tlerlegorı1u .. 
l :öşesı .. 

Gemiciler biribirlerine soruyor
lar: 

- Yeni bir tuzağa düşmiyelim? 
- Bir sürli i nsanız b e. DL~lerl dO-

külmi i ~ Lir acuzen in tuzağ ına dü-

-• 

şer miyiz?! 

- Belli olmaz. Bazan bir sinek, 
koskoca bir fiıi rahat'lz edebilir. 

İhtiyar kadın büvük kayanın ö
nünde durdu .. 

Etrafındaki gemıcilere şöyle bir 
göz attı. 

- Hepiniz birer aslan gibi sıra

lanmışsınız buraya. Haydi şu kaya
nın dibini kazmıya başlayın ! 

- Sen onun sakladığı altınların 
yerini nerPden ve nasıl biliyorsun? 

- Bız bu kavanın arkasındoki 

küçiik evde otururuz. Ben onun bu
raya torbalarla nltın getirip göm
düğünü birkaç kere gördüm. 

- Gemiye getirdiklerı toprak 
torbalarına benzemesin sakın bun
lar d:ı?! 

- Yok canım .. torbaların içi zer
de gi'>i, sarı ;.!tınla dolu . 

(Devamı var) 



KANUNi SOLEYMAN 
No.86 Yazan : Nedim Refik 

'f 'f 
Bilil kendisini yalnız buldu! 

Fakat ne tarafa baksa vaziyeti çok garip ve 
kanp k buluyordu, bu parayı ne yapacaktı ? 

Bilü bu can sıkmtıaile OTadan 
ayrılırken Ali Şavkat yanına so -
lwlarak: 

- Ara sıra bana gel, dedi, senin 
gibi nan1uslu, doğru sözlü bir adnm 
her vakit bana lazım olabilir. Seni 
tanımıyorum. ~·akat sözlerin çok 
sağlam bir adam olduğunu gösteri
yor. Fakat ne y:mk ki, seni aldat
mışlar .. Niçin billl'l<!diğin adamlarla 
birlikle işe giri~tin çoc•ığum?. 
· Bilal içjndel:i can sıkıntısile kar
şısındaki adamın gırtlağına sarıl -
mak için büyi.ik bir arzu duyuyor -
du Ali Savknt bu sczlcri on'l acı
yo~· gibi ,bir vazi ·et alarak söyle; -
dıkçe mı: an içıne bıç:ık sa planı -
yordu. K. ndı kendine: 

- Bııgm luk bu kadar, dedi, cl
b He gc"" gbı Ü:.i.ırüz!. 

O gittik'en s;ınra Ali S vkat mi
safiı inın yanına gelert:k: 

- Bu çocuk, dedi, µek cahıl, pek 
saf bir çocuk ... SaadetlU p::ıdişahı -
mıza temin etmiş ki, Bahadır Sa
hıbin kızını bulur.ırrı, diye ... Ge.ıç
liktc insan haris o1ur df?ndi haz -
retler· ... Bu da klmbilir ne ümitle
re kc1pıldı7 Maamafıh hatırı aliniz
de olsun da kf'ndisine münasip bir 
va;ife bnluns.u•. O sayede ötekini 
beıık " rıi n h~tsız e ırıekten vazge -
.,_,-1· sanırım. 

birkaç parası vardı. Fakat bu pa
rayı da kendisine o tanımadıjı, te
sodüfi düşmanları olan adamlar, 
defineden çıktı diye vermiflerdl. 

Hulasa Bilal, ne tar:ıftan baka 
vaziyetini ~k garip, pek gülünç 
buluyordu. Bu parayı ne yapacak
tı?. Zihni yorgun, vücudü yorgun
du. Deniz kenarına indi. Bir kayı
ğa binerek Galata sahiline geçti. 
Bir s<!rgüze~t arnmndıkça rahat e
dc>miyordu. Gal:ıtada yine gemici
ler nrasına karışacak, sarhoş ola -
caktı. Bu karar ile kendisini Gala
ta sahiline attı. Artık orada başına 
ne gdirse gelecekti... 

••• 
Radosl:ı nelcı olup bittiğini pa

dişaha hilciırmek uz-.;re daha Y<ı\'UZ 
Sultan Selim zamanında or~ya ycr
Jı:şmiş casuslar v:ırdı. Bunlar muh
telif surette malur:ı:ıt toplay:ırak 

Radosun ncrcdM taarruz cc.lildiği 

takdirde alınabileC(!;:iı1~ a:z..!di:> or
lardı. Şüphesiz ki bu cas:..sların işı 

ç.>k maharet ve dikkat~ muhtaçtı. 
O nisbette de çok tehlikeli idı Fa
kııt mesela sıın 'atindc çok ıısta o
lan bir hekim, şövalyeierin daiına 
muhtaç olacakları bir aciamciı. İşte 
Radostaki vaziyeti ög:"nmck ve 
belli etmi'°ycrek tedarik edece~i a
damlar!:! padişaha bildirmek üze-

re intıhap edilen birisi vardı ki, bu 
san'atinde mahir, itimat cdılir, ya
şı ilerde, fakat çok zeki ve uyanık 
bir Yahudı hekimi jdi. 

Şövalyelerin en ileri gelenleri 
1 arasında hatırı sayılır, her yere ı;i-

Münecc·m ilP. Ali Şavkal Bilale 
mü:lasip bir para getirecek bir iş 
düşünd:ıktı n sonra sÖ7.Ü yeni gel
miş krma~lara. güzel çini takımla
ra çevirdiler. İhHyar müneccim 
genç ve güzel cariyesi için Ali Şav
kat efendinin dükkanından kıy -
metli kumaşlar alıp gönderiyordu. 
Bu kumaşlar sarayda da şöhret ka
zanmıştı. Ali Şavkat yeni geldi -
~ini söylediği malları müneccimin 
gozü ôııi.ıne yıJ:.ırken gôz ucıle onu 1 

t<.>tk k dıvor, hangi<;i en ziyade ho
şun:l · ideceklir. anıo:ıın:ık istiyordu. 

,\li ş.wkatııı bu kı:rna1 alıy<'ı i
şinde )i'u·uttugti cok i •cc hesnplar 
Y'.lrd•. Ş ınd"y k o r bu he ap!.ı
ı nd:ı lI n ı \ ::.:.ı 

Biliil dükka d n a rıldıt ı : a -
m n kendi ~ni p k yalnız. mağllıp 
olmus bir adam olarak buldu. Şim
tli)'e kadar kendisıne oynanan o -
yunlar y ... lmıyormus gibi Ali Şav
kat onu bir de padi~ahı aldatmış 
olmak gibi bir cı.irum isnadile tch
di t ediyordu! .. Padişahı nasıl bula
cak, huzura nıı ıl çıkacak ve ona 
herşcJ i nnsıl anlatacaktı? .. 

Buna imkan yoktu. Olsa olsa pa
dişah kendisini unuttuysa, daha 
doğrusu artık Ali Şavkatın, Baha
dır Sahibin kızını bulduğu haberi 
ltarşısında Sultan Süleyman da za
vallı Vilali artık hatırlamıya tenez
zül etmiyorsa, koskoca İstanbul i
çinde kimsesiz olan Bilal için de 

kendini büsbij_tün unutturmaktan 
başka yapacak ne vardı?. Büyük
ler arasına karısarak, onların nasıl 
gün geçirdiklerini görmek mera -
kına düşmüş, padi ahın İstanbula 
gelen Hintli misafirine müracmıt 
etmi , onun kaybolan kızını bula
cağını temin etmis, fakat, kendi -
sinden çok kuvvetli adamlar tara
fından mağllıp edilmisti. Cebinde 

rip çıkabilir bir adam olan Yahudi 
hekim, yalnız olan şeyleri öğren

mekle kalmıyor, şövalyeler arasın
daki rekabet ve iddialara karışa -
rak onların biribırlerile olan giz1i 
düsmanlıklarındın da istıf<> 1~ et
me) i biliyordu. 

Ven< dıl.lınin ~·L misi, şövalyeler 

tnrnf ından çevı il rck Radosa gcti

ı ild vıni Yahudı hekim çok geçme
drn ö ı <'nmiştı. istanbuldan vola 
çıkınıs bir g ını, hem de bir Yenı.;
dikliw ait bir g >mı şöv:ılyelcr tara
fırdan <;C'vrilmC'k için her halde 
ır.lı'ıim bır srı V('l ve kaz· n' t.ımc.ı 
uyandıl'mı~ olsa gPl'Pkti. 

R..ıdos 0\•uly<'lerının Üslııdı iız~. 

mı Ya: mda en ince sıyasi i~leri i -

d'l'"e cJm gene katip, yaşlı Yahu
di hekimin zckfı \·c maharetine 

her hususta glivl'ndiği iç:in onun 
dos~luguna çok büyük bir ehemmi
yet veriyordu. Bu sayede araların-

da karşılıklı bir itimat hasıl olmuş, 
gene katip kPndi siyasi ihtira~arı

nı t::ıtmin kin su veya bu şövalveyi 

ortadan knldırmak kap ederse Ya
hudi hekimin bildiği esrarengiz i-

laçlardan istifade etmeyi düşünü

yordu. Genç katip, ihtiyar üstadı 
izamın meşhur zehir oyunlarından 
birine kurban olm:ımasıoa dikkat 
ediyordu. Çünkü ihti~·ar şövalye• 
nin s:ı~ olması kendisi için llzımdı. 
Sık sık Yahudi hekimi getirtir, 
ihtiyar Üstadı a:zamı mUJ}•ene etti
rir, zehirle"Ime alametleri olup ol
m,'.hğı araştırırdı. Ü'ltlldı azanı sen 

(Devamı ı•rır) 
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Yazan : 
Al Jenlngs 

Yüzünden kan çekilmişti. Deh -
şet içinde bir dektrik sandalyer.ine, 
bir defa da direktöre baktı. 

Ve o sırada da beni gördü. Orada 
bulunmak hicabının beni nasıl o 
dakika yerin dibmc geçirmediğine 
hala hayret ederim. Bu faciayı gör
mek ve hatta bu cinayete bizzat iş
tirak etmek çok alçak ve çok mü
rai bir vaziyette kalmış olmak de -
mekti. 

- Oh Mister Jenings, bonjur, 
bonjur .. 

Başını bulunciuğum tarafa doğru 
sallayarak beni selamlıyordu. Ba-

tının üst tarafını büyük bir daire 
§eklinde traş etmişlerdi. İdam san-

Çeviren: 
Muammer Alatur 

dalyesinde birinci elektrod bu traş 
edilmiş yere geçirilecekti. 

- Bonjur Jenıngs ... Vallahi kork
muyorum, belki siz korktuğumu 
zannediyorsunuz amma, aldanıyor

sun uz. Ben size ne ciemiştim? lfü: bir 
şeyden korkmam ~mcmiş rniy -
dim? 

Mahkumun gömleğini arka taraf
tan kesmişlerdi. Çünkü elektrik 
voltajının, vücutten dah~ iyi geç
~sini kolaylaştırmak lazımdı. 

Tim'i sandalyeye oturttular. O-

muzları ve dirsekleri sandalyenin 
arkalığına ve kollarına kayışlarla 
ı.jlandı. Elektrodlar çocutun za

yıf bacaklarına w e111e1ine teabi& 
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lrand• gördüklerim: 2 HALK OPERETi 
Tahran yolculuğunun cilveri tarafı Per,embe At..

Heybeliada ilkele 
J(Uİ!ıoıunda 

(5 l1tel ..,/oda. aoıım) 

yorlar ve otomobilimiz, yanların -
dan sür'atle ıeçerken bu çanağı bi
:r.e d<>ir'U uzatarak bir şeyler söylü
yorlar. Besbelli ki bunu satmak is
tiyorlar. 

• Otomobilimiz gitgide dağlara çı.k-
mıya bqladı. Sahildenberi epey 
yükselmişiz. Bu yükseliş tedrici ol
du, hissetmedik. Fakat şimdi git
gide yükseldilimizi daha fazla an
lwuya bq.Jadık ... Otomobil, bir ta
rafı dal, diğer tarafı uçurum olan 
bir yoldan gidiyor. Solumuzda dağ, 
sağımızda gürültü ile akan geniş 
bir su ... Ve suyun öte tarafında 

çam ağaçlarile süslü yüksek bir 
başka dağ ... Dağ, orman, su, uçu -
rum ... 

Bir İstanbulluyu hayran etmek 
için bılmediği, yakından tanıma -
dığı bu şeyleri ona göstermek ka -
fi ... Yolda epey viraj olduğu, yağ
mur yai;:l~ğı ve otomobil müte -
maGiycn ka~dığı halde korku aklı
ma gelmiyor. Zevkle etrafıma ba
kınıyorum. 

Gitride )ağmur şiddetini arttı -
rıyor. J<":trdeşim: ·Bir haftadır bu 
böylt-, ciiyor. 

Hepirr.iz açıkmıya başladıö Öğ _ 
le ycmcğiııi yemek için sabrımız 
kalmadı. 1',akat eniştem: 

- Bir buçuk saat daha gidece _ 
ğiz, di) or. Bir buçuk saat durma _ 
dan gidel'sek Kazvine cok yaklaş
mı, o!u•·ıız Bu akşam Tahrana ye
ti~ı~k lazım Sabrtdelim ... 

• 
J\.talar sözüdür: cEvdekı pazar 

çarşıy:ı uym:ız,. derler. Bizde de 
öyle oluyor. 

Yolun bir noktasına geldiğimiz 

zcıman, ba~akları tfı kasıklarına ka
dar çıplak ve yolun üstünü kapla
mış, çamurların ıçınc dizle _ 
rinc kadar batmış olan iki yol ame
lesi bize ellcrile, kullariJe işaret e
diyorlar. 

Otomobil duru:, or. So. uyoruz: 
- Ne var? 
- Yolu sel baslı ... Buradan kar-

~ıya kadar dızlcri gecen çamur, taş, 
toprak ) ığını wı:. Yol k::ıpandı. 

Tlihk "kat ynpıyoruz. lrgatbaşı iş
ci (!Ptıı rr, iv<.> gıtnı..,. Zaten c"ğle ye
meği vı vt c:Pkt ık Burada Allah -
tan d ırdugumuz ) crd iki çayha
n' ) ın<' biı n. Jbnnt ve i h dükk ·n
lnrı \'Dr. 

Olf•nıvbıldcn ındik. Çayhanenin 
wiıw girerek bızc birer çay hazırla
malarını söyledık. 

Bu basil çayhanenin zemini top
ıak, yııw toprak ta\·an tahta dirPk-

lerlc tutuluyor. Kapıdan girince 
sığ tarafta kaplar, tcncerelt>r ve se
maver var. Sol taraf zeminden ya

ı ım metre kadar yükseklikte geniş 
bir kNevet, kerevetin üstünde çıp

lak ayaklı iki köylü bağdaş ku -
rup oturmuşlar çilav yiyiyorlar. 

Biz kendi çantam1zdaki konsen·e 
kutulaı mı çıkardık. Ekmeğimizi 
çıkardık, biralarımızı çıkardık, bü
yük bır 1ştıha ile yiyiyoruz. Tabii 
biz yemek yiyinciye kadar yol da 
düzcltılir, diye düşünüyoruz. 

Yf'meğimizj bıtirdık.. yağmur 

durdu, hafif güneş var .. Yemekleri
ni bitiren iki köylü, çubuklarını ya
kıp keyf ediyorlar. Çırçıplak bacak
ları, güneşten kapkara olmuş si
yah gözleri ateş gibi yanan bir de
likanlı bir kenara büzülüp halsiz 
veva hasta gibi oturmuş .. 

c dıJdi. Bütün bunlar pek sür'atle 
yapılmıştı. Fakat ben geçen her sa
niyenin bil" türlü bitmek bilmedi -
ğini hissediyordum. 

Tim tamamile sand&;yeye yerleş
tirildikten sonra, bayılacak gibi ol
du. Sanki kemikleri birdenbire jc
latinleşmiş, sulanmış gibi, gövdesi 
arkaya düştü. Zavallı çok dik dur • 
mak için gayret gösteriyordu. 

Dıırbi mahkumun yanına yaklaş
tı ve ismile çağırdı: 

- Tim, itiraf et yavrum! 
Direktör yüzünden belli bir ıstı

rapla konuştuğu anlaşılıyordu: 
- Suçlu olduğunu kabul et, seni 

affettiririm. 
Çocuk elektrik tellerile bağlıın

mış, sandalyede oturuyordu. Tava
na, yere, her istikamete uzanan 
kablolar ... 

Çocuk direktöre belki de gönni • 
yerek bakıyordu. Sadece mırılda
nıyordu: 

- Korkmuyorum. Yemin ederim 
ki benim hiç bir ~eyden korkum 
yok. 

- İtiraf et yavnım, o zaman bu· 
radan çıkar, gidersin Tim! 

Biz kapıya çıktık. Gülüşüyoruz .. 
Yolun açılacağı hakkında kuvvetli 
ümidimiz var. İşte dört b<.>ş amele 
ellerinde kürekler çalışıyorlar. 

Yarım saat daha bu ümidi muha
faza ettik. Fakat yarım saat sonra 
içimize bir sabırsızlık çökm\ye baş
ladı. Amele mütemadiyen çalışıyor, 
fakat iş ilerlemedi. Açılan yoldan 
uçuruma doğru akan çamur ve su
ya rağmen yolun üstü temizlenmi
yor. 

Biz orada durduğumuzdanberi 

arkamızda epey kamyon birikt!. 
Bakü ve Pehlevi arasında beraber 
seyahat ettiğimiz tranlı bir karı ko
ca otomobille yetiştiler... Biz bo -
zulmuş yolun dört beş metre uzun
luğundaki bu saha olduğunu zan
nediyorduk. Fakat K:ızvinden hiç 
bir otomobilin gelip karşı tarafta 
durmadığını gördükçe yolun daha 
başka noktalarda da harap clduğu
nu anlıyoruz. Nihayet karşıdan o
tomobil dcgil, fakat p.ıntalonlarını 
dizlerine kadar sıvamış ay2kk<ıbi -
ları ellel'inde bazı ıns~ınlar gt-ldı -
ler. Öbür taraftab ça\•haneyc gir
diler. Bu tarafta olan ka!lıyon ve 
otomobil şoförleri de in<liler. Ame
leye akıl öğreterek işin bır an ev
vel bitmesini bekliyorlar, Biz de ,,.. 
tomobilden inmiştik, fakat gök ) ü
zü kurşun gibi ağır bulutlarla ye
niden bezendi, yeniden yağmur vıı-. 
ğıyor. Biz otomobilin i~ine girdik. 

Bizim erkeğimiz de çalışan er -
keklerin arasına karıştı Bir an ev
vel karşıya geçip yolun nasıl oldu
ğunu gelenlerden sormak '\'e anla
mak istiyor. O da bacaklarını sı -
vadı. Çamurların arasından geçti. 
Karşıdaki kahveye girdi. Sonra yü
rüyerek yola il(!J')edi Onu bir müd
det gözden kaybettik, sonra görün
dü. Ayakları çamur içinde, elbisc
Jeri harap olmuş bir vaziyette gel
di. 

Şoföre: 

- Haydi geri dönelim, diyor. 
Hem gözlerilc görmuş, hem ko-

nuşup öğrenmiş. ıo:n aşağı yolun 
beş kilometresi bir metre yi.ıksckli
ğinde çamuı la örtulü imıli. Burası
nın temizlen~ini beklem{'k1e hiç 
bir şey kazanını) acağız .. dönmem z 
lazım. Yagmur pek şiddetlendi. 
Dağdan inen sel ne gürultü çıka -
rı) or? Öteki otomobıller daha b k
leı krken biz geri döndük. Rcşdden 
buraya kadar yol beş buçuk saat 
sürmü~lti. Beş buçuk sant de dönüş 
süriivor, yngmur içinde gidiyoruz. 
Hepiml71n keyfi kaçt1. Az konuşu
yoruz ... Hele ben çakmıya başlı -
yan şımşekten, gök gürultüsünden 
pc k ürküyorum. 

Fırtına git gıde yakl ~tı. Göl{ gü
rülti.ısü tepemizde obüsler gibi pat
hvor. Yıldırımlar gökte mavi, sarı, 
kızıl yılanlar gibi kıvranıyorla~. İki 
tarafı agaçıık bu yolda gitmekten 
öylC' korkuyorum ki... 

Gece çoktan indi. Kuçük kulübe
lerin ıçindc kıpkırmızı ışıklar var. 

• Nihayet uzaktan J.iıklar görüldü, 
ışıklar yaklaştı. Bir jandarma ku
lübesı: 

1 - Reşde gidı) o ruz ... 
Dukkanlaruıda petrol lambaları 

ve Ji.ıksler yanan bir çarşı geçtik. 
Elektı ik fenerlerine yaklaşıyoruz .. 
Fi.lkat fırtına üstümüze atılmak is
teyen bir ejder gibi peşimizden ağ
i'andan ateşler saçarak geliyor. Gü-
1..el bir yola girdik. Geniş, çok geniş 
\•e asfalt bir meydan... Ortada u
f k çocuk heykelleri ellerinde ü-

çüzlii elektı•jk fe:-ıerlcri tutuyor • 
lar. 

İki k:ıtlı bir binanın önünde dur· 
duk. Otele gelmiftik. Otomobilden 
inerken dizlerim titriyor, otomobil 
yolculuğu amma yorucu imiş . 

Otelde bize iki oda verdiler. Bi
ribirinden uzak iki pda. G«e mu
ayyen bir saatten sonra elektrik 65-

1 
nermiş. Odama mum koydular, oda
mın tavanı çok yüksek. Hasırdan 
pcrdcfori, rahat biı' döşeği ve lava- 1 
bosunda akar suyu var. 

Yemekten sonra hemen erkenden 
odalarımıza çekiliyoruz. Dışarda 

yağmur ve fırtına devam ediyor. 
Yağmurun sesinden adeta uykum 

kaçıyor. 

Saıal Dervı, ...................•.................................... 
ı Okuyucuıarla 
ıB aş basa 

Plaja 
Giderken 
iki hadise 

Samaıyada, Can.bariye, Mektep 
sokağında 47 numaralı eı de ot ran 
okuyucularımızdan Bay<ın F:ı:ma. 

tarafından yazılıyor: 

cl9/7/9'S'/ günü sabah tıenierin
den biri ile Floryaya giderken Bay 
biletçi, yanımda balunan iki oğlu
mu kolundan tutarak, ha:.rdi dışarı 
dıye süruklemiye başladı. Bu ani 

PIPIÇA 
Opttet 3 perde 

Cuma Aqa1111 Y ea1k6J Alle ...... 
Cumarleti Akfll1Dl Bebek Belediye 

Bahçemde 

btanbul Dördüncü lcı a Memur -
lujundan: 

Evvelce İstanbul Balıkhane itti -
salinde 19 No. da mukim iken fimdi 
nerede oldukları bilinmi.,.n fı -
mail Cemal ve Hayc;as Tft'Ziyan'a: 

Albert Sion ve Biraderi Şirketi 

vekilleri Avukat Jak Mizrahi ve 
Jak Mitrani tarafıncian dajremizin 

937 /525 No. lu dosyasile emre mu -
harrer scnetlerf> müteallik haciz 

yoliic her ikinizden müteselsilen is
tenil en yüz dört lıra ve 6 kuruşun 
masfaiz ve icra masarifi \'e r 10 

~vukatlık ücre:tı hakkında tarafını

za e>1derilen ödeme emirleri ika

metgahmızın meçhuliyeti hasebıle 
bila tebliğ iade edilmiş ve bu iti -

barla mer<.'i hakimliğince bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasma 
kaı ar verilmi~ olduğuı·d:m, ilan ta
rihinden jtibaren bir ay zarflllc'a 
iı.bu meblitğı tesvjye etmeniz ~·el.."-

itırazınız v11rsa bu m1idck t içinde 
şifahen veya yazı ile bildirmenı-: 
Ye bi!c;irmcd.iğiniz t:ıkdirde ~ynj 

n:üddettc rııal beyanında bulunma· 
r.ız lı'ızımd1r. Beyanda bulunmazsa

nız hapisle tazyik olunacağmız ve 
hakikate muhalif beyanda bulun-

duğunuz \akclirde hapisle cezalan
dmlacağınız, borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda cebri 
icraya devam olunacağı ödeme em-

ri yerini tutmrı.k üzere ilanen teb -
liğ olunur. (34148). 

ı hareketten ben ve çocuklarım ş:ı -
şırdık. Sebebini sorunca, cburası, 

bayanlara mahsus vagondur. Ço -
cukların diğer vagonda oturmnları 
lazımdır• dedi. Biri 14, diğeri l.i 
yaşlarındaki çocuklarım, nnsızın 

uğradıkları bu çirkin muamdt>ye 
şaşkın şaşkın bakarlarken hütün 
vagon halkı bu horozdan kaçnıa 
tabirine benı.eyı•n bıyıksız, sakal
sı;ı: erk<'klcrP bakıp kahkahalarla 
gtildiil<.·r. Dönü~te. y<'ni bir lıarli
se) e nwydan vermemek için ço -
cuklaı ımd,rn a\·rı vagona bind·m. 

1 Dr. Hafız Cemal 

Dönu.;t Muse' i vatan<laşlarla 

dolu bir vagcırıd.ıvdım. S•cak ve ter 
kokusu, tahıımmul edilmez b"r raı 
aldı. Bır oarça nefes a! k irın ba
şımı pencereden uzattım. Bir Mu
sevi gc:ı ç kız hemen karsıdan fır
ladı, ıki kişihk sıraya terbivesizcc 
oturdu: cBayan, siz pencer<'ticn ba
kı) oı sunuz, biz etrafımızı görmiyc
cek miyiz? dedi. O an, nezaketle-, 
bu yerin iki kişiye ait oldu~unu, 

bir üçüncüniin oturamıvacagım ve 

(L~KMAN HEKİM) 

DehiliJ• mUteh•••••• 

Pazardan başka günlerde öğle • 

de:n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Dlveanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 

giınle: i sabah 69.f> - 12:ıı saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev te1t'!fon: 22398. Kışlık 
telefon: 210«. 

penC<'rc önünün, <'vveke i ga1 erk- L 
il<' ait oldugunu sövledim. N hayet .- akman Hekim-.. 
buttin Museviler. beni biletçiye şi- ı Mecmuası 
ka) t ettiler. Her muallime. her mek-

Bıletçi, halden anlayan bir adam tepliye, her aileye. her 
Onları teskin etti. Yedikuleye ka- köylüye, her kese pek 
dar, Yahudice aleyhimde söyleme- ISzımlıdır. 
dikleri kalmadı.. Bundan faydalı bir oooocoooe mecmua bulamazsınız. 

a ...... _ mUeaaeaeleri a Senc.-liti, (12) adedi (60) ka. 
A•llNI: et ruştur. Divanvo'u rıumara 104 

Ankarada her dilden kitap, ra- 1 ------------.. 
ıete. mecmua ve kulasiyeyi ucuı· ı 
olarak AKBA müessesesinde 

' I 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 111 

Müsabaka kuponu:14 

mecmua siparişi kabul edilir. · ~ 
i 

lstant:ul iazeteleri için ılan ka. 
1 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

••••••• • • 
t•raftar1yım. 

yazı ve hesap makinelerinin An- ADRES : 
kara aceo~esi. P.arker dolma 

~ 

kalemlerinin Ankarada satt, ye. ' • • • • • 

•• klUbl 

• • • • 

~~oooooo.lıı~ .... · ... ·---·---·---·--·---·--· ..... 
Nıhayet çocuk Darbi'nin kendi

sine hitap ettiğini anladı. Cevap 
\crıniyc çalıştı. Bir gayret göster

di. Dudakları uzun müddet kımıl- • 
dadı. En nihayet şunları söylediği 
sarahaten işitildi: 

guldu. Gazeteler Tim'in muhake -
mesi zamanındaki butün tafsilatı 
tekrar ediyorlardı. Siyoto deresin
de cesedinin bulunduğu zannedılen 
Bob Vitncy bir gün çıkagelmez mi? 
Meğer derede bulunan mütcfessih 
cesed Bob değilmiş. Cesedi morgda 
gören ailesi yanlış teşhis koymuş
lar. Ceset son derece çürümüş ol
duğu için aldanmışlar. 

Nil IA YET HÜRRİYET! 
Üç scnedenberi Ohyo hapishane -

sinde bulunuyordum. Babam artık 
af!edilmckliğim için, benim habe
rim olmadan mütemadiyen uğraşı
yormuş. 

- Ben suçlu değilim. Bob'u ben 
öldürmedim. Ben... .. 

Darbi cereyan kolunu indirdi. 
Çocuğun yüzünün etrafında ma

vi bir ışık uçtu. Saçları yandı, kav
ruldu. 
Müthiş voltaj bedbaht yavru -

nuo vücudünü görülmemiş takal • 
lüslerle bir iki defa hoplattı. 

Cereyan vücudünden geçtiği za
man, cocuğun dudaklarından bir 
kuş sayha& gibi zayıf bir sayha dö
külmüştü. 

Darbi cereyan kolunu kaldırdı. 
Çocuk ölmiiftü. 

M.ASUM 
Hakikat nihayet maltim oldulu 

zaman, Bil Porıer haplahaneden çık
llll§ bulunuyordu. Ben Tim'in ma
IUDll,etbıin, tahakkuk ettiğini p.. 
ze~lerden öirenmiftim. 

Bütün matbuat bu mesele ile meş-

Bob Vitney arkadaşı hapishane
de ölüm cezasını beklediği sırada 
Portsmutda kendisine iş bulmuş, 

orada çalışıyormU§. Ne arkadaşı -
nın tevkif edildiğinden, ne dava -
dan, ne idam kararından, karann 
infazından hiç haberi yokmuş. 

Epeyce para topladıktan sonra, 
bir gün ailesine mektup yazarak, 
dönecejini bildirmiş ve hakikaten 
dönüp gelmiş. 

Adalet müthiş bir yanlışlık yap
mı§tı. On yedi YB§Ulda bir çoculu, 
kat'iyyen iflemedill bir cinayetten 
dolayı öteki dünyaya göndemıisti. 

O zamana bd9!' da herkes zavallı 
çocuğun katil olduğuna inanmış - J 
lardı. 

Babamm bir çok siyasi dostları 

vardı. Ben de hapishanede iken, 
oranın zengin müteahh itlerile dost
luklar temin etmiştim. Bu müteah
hitler nüfuzlu insanlardı. Tahliye
mi elde etmek için çalışacaklannı 
bana vadetmişlerdi. 

Bütün bu gayretler birleşince 

ufukta bir netice ümidi belirmişti. 
Bir gün öğleden sonra direktö -

rün yazıhanesinde sakin sakin fiş
leri doldurmakla meşgul olduğum 
bir sırada, birdenbire kapı açıldı. 

AYANDAN MARK KENNA 
İri vücutlu, sert, azimli görünen, 

takat ayni zamanda da sevimli yüz
lü bir adam, kapıyı vurmadan içeri 
girdi. 

Kendisine o kadar azamet veren 
bu adamı psetıeıerde g&-dülüJn re
simlerinden hemen tanıcbm: Ayan 

(Devamı t14") 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARINI 

MAZON 
MEYVATUZU 

gid~rir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi roktur. Ş~ker hastalıfı olan 
far bile alabilirler. Mfoı,: ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi 
latif, teslri kolay ve milllyimdir. Yerini hiçblr mümasil milstabzar 
tutamaz. 

• 

MAZON isim. HOROZ markasına dikkat. Deposu: Mazon ve Botoıı 
ecza deposu. lstanbul Yeniposta'le arkasında No. 47 

~~~~~-~~~~~-o;:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:___ 

Bu ada·nı cınında~ 

bezdiren şey: 

GRİ PİM 
i tecrübe edinciye 

kadar çekme ğ e 

mahkü:n .:ılduğu ağrı 

ve smlarc1ır. 

GRiPiN. 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrı

Jarına karsı biJ!.a~sa müessirdir. 

GRiPiN ı· 
Kırıklığı, nezlcyı, soğuk alğınlıkla· 
rınd:ın mütevellit bütün ağrı, sızı 

ve sanıı..ıları geçirir. 

: .......................... : 
f Göz Hekimi ı 
ı Dr. Şükrü Ertan f 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cacL ı 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 
ı yanında) Te efor.. 2256~ f 
: .......................... : .......................... 
ı DOKTOR ı J Ali Rıza Sağlar ı 
l iç HASTALIKLARI f 
ı MÜTEHASSISI ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 
ı caddesindeki maayeneh:ınesinde ı 
ı saat on beşten sonra hasta fa. ı · 
ı rını kabul ediyor. ı .......................... 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve meyvab olup en leziz bir gaıoz ve en neli• bir şampanya hulbası gibi iosana zevk ve bayat 

veren bilhassa lngiltere ve ltalyada şerbet •e içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan Gazozu 
midevi ve hlzımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşıe"ı içilebilir. Yazm sıcakta dondurma ve şerbet 
)erine Hasan Gazoz Ôzü alınız. Çok ucuzdur. 

•• 

Ekşilik, şişkinlik, ae"n, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hail ... de dolgun ve gazlı midelere yemekten sonra 
küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevl ve hazımdır. inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç 
karnına 1-2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığile müshildir. Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekeuizdir. 

..... -- ~ .r. ,> ,_ • ~. -~' ' '1 • • " 

İyi bilmeli ve 

Btlmiyenlere bildirmeli ki : 

·~-" ~.~_j H~LSTiNA 
~· ,... , ~~\~ adındakı boyalardan başka 

• , 1 Yün, pamuk ve ipek kumaş boyaları 

·L;.-'·~ •J T AKUT tir. ... 

··~ 1 
}:kzenıR ve en muannit ci!d varalarından kurtulmak için 41 

1 A N 
.... ~ ullanınız. Binlerce hastayı ~ artarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye 
Memurları ve Nalbant Mektebi 

Direktörlüğünden : 
Mektebin 937 Mali yılı Ekmek ihtiyacı olan 8000 • 9000 kilo birinci 

ekmek açık eksiltmesine belli gün ve saatte verici çıkmamış olduğun• 

dan Eksiltme 6-8-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat ıs de ya• 

pılmak üzere on gün uzatılmıştır. Muvakkat teminatı 72 lira 56 kuruş. 

tur. Şartname Selimiyede mektepte görülür. Ekıiltınc Cağaloğlunda 

Yüksek Mektepler muhaaebeciliğindeki satınalma Komisyonunda 

yapılacaktır: "4648n 

1 

Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık ı 
Komisyonu ilanları 1 

iş -------
Üııiversite Merkez 
binasının cephesinin 
badana ve tamiri 

Muh~mmen fiyat Muvakkat teminat 

3278.67 246 lira 

ihalesi 

5-8-937 
saat 15. 

Yukarıda yazılı iş karşısında gösterilen günde açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Taliplerin 3000 liralık böyle iş yaptığına dair Bayındırlık 

vesikası ile Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. Şartname 
ve sair ilişikleri pazartesi, perşembe günleri Rektörlükte görülür . 

• •• 
Cinsi Az Çok Muhammen fiy!! Teminat ihalesi 

Pancar 36720 43463 3.5 306 Lira 5-8-937 
kilo saat 16 

Havuç 16875 21376 S.25 
kilo 

Lahna 16875 21516 5 
kilo 

Hiyar tane jlOOO 10000 1.5 
Marul n 8000 10000 2 
Tıb Fakültesi laboratuvarında mevcut hayvanlar için alınacak beş 

kalem sebze Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname pazartesi ve perşembe günleri 

• Rektörlükte görülür. (4366) 

· Beşiktaş İcra dairesinden: • hallinde bulundurulacak memuru • 
Bir alacağın kurtarılabilmesi için na müracaatleri ilan olunur. 

Galatada, Kaval sokağında 21 sa • • ........................ . 
yılı demir imalathanesinde haciz ı Zührevi ve cild bastalıkları ı 
altına alınan bir adet dört metre u- ı •• . ı 
zunluğunda galvaniz boru, ve 200 ı D Hayrı· Om ı 
kilo köşebend demiri ve bir adet ı r. er ı 
destere makinesi 9/8/937 tarihine ı Öğleden sonra Beyo~'fu Ağacami ı 
rastlayan pazartesi günü saat on • ı karşısında No. 313 Telefon: ı 
dan on bire kadar ikinci arttırma • ı 43585 ı 
ya konmak suretile paraya çevrile· • • 

' .. . ...................... .. 
ceğinden dellalıye ve Beledıye re· 
·mı · 1 1 •t l k Ü ı Sahibi ve umumi nefrlyoh idare eden 

sı erı a ıcı arına aı o ma zere 8 h 1 E iZZET e ı a9ınu arr r: • en ce 
isteklilerin ayni gün ve saatte ma· Baoıldıjiı yen Matboal Ebüni1a 

' -· ' • .- ,:':' · -- f 

Deniz Y ollar:"il L.ıa. 
İŞLETMESi ~ım 

Aceııteleri: Ka!aköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkecı Mühürdar 

- 7ade Han. Tel. 22740 •• 

İLAVE iZMIR SÜR
AT POSTASI 

(Konya) vapuru 28 Temmuz 
Çarşamba günü saat 20 de 
G~lata Rıhtııııından lzmir sür'at 
postasına h~rekclle Cuma sabahı 
lzmif'e varacak ve Cumartesi 
16 da lz mirılen kal kara,; Pazar 
:8 d~ lstanbula dönecektir. "4592., 

Guddelerdekl fizyolojik 
Dans merakhlarına kudretin tükenmesinden 

müjde ileri gelir. 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ- Optanıin saç eksiri 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat Bu kudrehizliğe düşen ~uddelcrd~ 
ile vakit kaybe::neden dans pro • yeni hayatiyet uyandırarak dökül· 
ksörü Yorgo'ya müracaat etsinler. meyi izale edor, saçların en büyük 

Adres: düşmanı olan kep•k 'eri düşürür. 
Beyoğlu Tokallıyan oteli arka • 

sında Topçekenlcr sokak No. 31 . 
l>" ·i,nci kat. 

Tecrübe ediniz 
__ -...;... 

-~Şark Malt Hülasası~• 
işteha ve kuvvet rçın en 

• birinci ilaçdtr 
Çocukların dişlerinin kolayca çı"kmasına, 

kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk 
emziren annelerin sütünün ço· 

ğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye konan Miktarl Tahmin Pey ak. Ekıiltmıı T. Gün ve Eksiltme .. 
mevllddın cioal Fi:ıtı Ç••I ıaati nin 1 ~k1i 
lleı az peynir) 

Kaşar • ) 
Un ) 
Makarna 

irmik 
Pirinç unu 

Şehriye 

) 
) 
) 
) 

2500 K. 37 50 

2000 K. 60 oo 
5000 K. 16 50 
1500 n 29 00 

500 " 16 50 
250 " 16 50 
300 • 29 00 

161 L. 9-8-937 Pazartesi 15 açık 

1 to L. 9-8.937 Pazartesi 15.30 " 

Mektebin 937 Mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda c:n<, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı mevad açık eksilt· 

meye konulmu~lur. Eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün, tJrih ve 

saatlerde yapılacai<tır. Şartnamelerini 'görmek istiyenlerin her gün ve 

eksiltmeye girmek isteyenlerin belli gün ve salle Gümüfsuyundaki mektep 
b 1ası dıthili~de müteşekkil komisyona müracaatlan ilh olunur. (4473) 

Nafıa Vekaletinden: 
10-Eylill-937 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vekalet Mal-

! 
zeme Eksiltme Komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet 
ubit Telırraf Makinesinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Vekalet Malmcze Müdürlüğün· 

den alınabilir. 

Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten ııl. 

dığı 937 senesi Malzeme müteahbitliği -esikası ile birlikte 10.Eylül 

937 Cuma günü saat 14,30 a kadar Vekllet Malzeme Müdürlü~ü 1e 

vermeleri lazımdır. "2260. "4556. 

Türk Hava Kurumu 

B O Y O K P 1 y. A N G O S U 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Buıtdan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Lil'alık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

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

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonr~ :bilet üzerinde· ! 
ki hakkı sakıt olur. ::d.i 


