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Tra Y~ ............... ~.~~.~ş_ü SULARIMIZDAKi 
M A N·~E ........ V R A DA N GiZLi HARP 

SONRA HEY' ETLER 
BU SABAH GELDİLER 
Motörlü kıtalarımıza takdirler 

• • 

Fransa Ve ESRAJ~ENGiZ 
T AHTELBAHiR 

ingiltere Harp Gemisi 
Gönderiyor 

Bir davet Ticaret gemilerini meçhul tahtelbahirlere karşı müdafaa edecekler 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Yugos
lavya manevra
larına gidecek 

• • 
Akdenizin 
Emniyetini 
Müdafaa zarureti 

1 • .. 

Bir lngillz horp gemisi ve batan bir geminin görünüso 

Akdeniz Korsanı 
hangi Devletindir? 

Şanghay sokak sokak yanıyor, 
Çinliler Japon filosunu atamıyorlar .• 

· Ç in in Tlyencın şehrinde harbin çıkardı~ı yongı n 

Şanghay, 21 (Hususi) - Çin, Ja -
pon harbi en kanlı safhasına gir -
miştir. Çinliler ucu bucağı gelmiycn 

Büyük roman topraklarından, ardı arkası kesilmi-

pek yadında ye9 kuvvetleri Şimali Çineyığarken, 

ve makinelerini harp sahasına çok -
ten getirdiler. Şimdi harbin en mü
him kısmı Şanghay etrafındadır. Do"l 
devletin himavcsindeki bu şehirde 
Çin mahalleleri gibi, dört devle t aıt 

nüfuz mıntnkaları da Japonta''"a ' Jn,Ponlar, en modern silahlarını, harp 
1 gemilerini, tayyarelerini, tanklarını (J)evamı 2 inci sa1•1Jc l ) 
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Manevra sahasında 
Mareşal Çakmağın riyasetinde 

dün mühim kritikler yapıldı 

Esrarengiz 
tah elbahir 

Bu tenkide büyük Generallerimiz gibi ma
nevrayı takip eden bütün ecnebi 

dost misafirlerimiz de iştirak ettiler. 
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Trakya dönüşü Şehir tiyatrosu 
Şehir Tiyatrosu bir Eylwde pro -

valarına ve bir teşrinievvelde tem -
~illerine başlıyacaklır. 

Ecnebi heyetler bu sabah 
şehrimize geldiler 

Vapurla İpckfilm stüdyosu da yeni mevsim 
için faaliyete geçmektedir. Burada 
bir çok filmlerin lürkçe düblfıjı ya -
pılacaktır. 

-Bay direl,."tör, dışarıda 

zam iatiyen bir.isi bekliyor. 
- Kim bu? 
- Ben .. • 

sizdetı 

Dünkü büyük 
geçid resm· 

Ecnebi hey' etle kilerin mü ta· 
leaları ve motörlü 

kıtalarımıza karşı takdirat 

Tan -
Baş makalesi yoktur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Geçit sahasından akan on bjnJcr
ce kişiden mürekkep insan seli an -
cak gece yarısına doğru yurtlarına 
dönebilmişlerdir. 

-·---
Rus altınları 

Altı n yUklU bir vapur 
yUzdlirUrecek 

Bolşevik ihtıla.ini mtiteakıp Çar
lık hükumetinin hazincsile Odesa ve 
Sivastopol bankalarının altın mev
cudu Büyük Petro \ 0apuruna ·ükle
tilmiş ve vapur, Rumen kara sula -
rında batırılmıştı. 

Su vapurun yüzdürülmesi husu -
sunda Sovyctlerle Rumenler arasın
da anlaşma olmuştur. 

Kaçakcılar yakalandı 
Diyarıbckirde dört scnedenberi 

hali firarda bulunan ve bir sürü ka
çakçılık hadisesi ika eden üç şerır, 

dün jandarma müfrezelerimiz tara
fiııdcn diri olarak yakalannuşlardır. 

Yerli basma ve dokuma 
Evi 

Nazilli basma ve dokuma fabrikası 
istihsalfıta başlamıştır. Üç hafta sor.
ra piyasaya her nevi yerli basmal~r 
çıkarılacaktır. Fabrika senede 18 ınıl· 
yon metre en iyi cins basma istihS 1 
edebilecek lir. --

Bir kadın ceseddl 
Bandırmada Dereiçinde Boğazın • 

dan ayaklarına doğrubağlanmış bit 
h .. · etinin kadın cesedi bulunmuş, uvıy 

tesbiti için tahkikata başlanmıştır. 



J Atatürk heykeD 
-~ı ilk paraşüt kulesi 

\ 

•• 
Universite meyda-

nına dikiliyor· . 

lzmirde lkhsat vekilinin 
bir nutku ile açıldı 

İzmir, 22 - Bugün 16,30 da Kül
tür parktaki paraşüt kulesi, İktısad 
Vekili B. Celil Bayar tarafından a
çılmıştır. Vali Fazlı Güleç, ilk para
şüt kulesinin İzmirde yapılması mü-

Bl·na da tamir ediliyor ~:::: ~::":ı~m!::,:: .~;~~ 
\
kür etmiş, Vekil bir söylev vererek 

· _ı h demiştir ki : 

Cumhuriyet bayram. ınua ey• cTürk Hava Kurumu bütün kuv-

/ k vctini milletten ve milletin vatan -
kelin açılış resnıı yapı aca perverliği~d~~ almaktadır. Şimdi a-

•• · dil esine 

Universitenin tamır e m 
T · at bitince 

I 
başlanmıştır. amır 

Üniversite boyanacaktır. . .. 

l çiçekler de tanzim edilecektir. Hey- çış nıerasımını yapmakla zevk duy
kelin açılış günü parlak bir merasinı 1 d~ğumuz bu ~ser milletin liyakatini 
yapılacak, blilün g~nçlik bu mera - gostermektedır. 
ı;imdc hazır bulunacaktır. Heykelin .ıHcpimiz biliriz ki yirminci asır 
etrafında gayet giiwl küçük bir çi- yemi yani iddialarla beşeriyete yeni 
çek bahçesi de vücude getirilecek - refah yerici icatlarla doludur. Bu -
tir. gün bütün milletler arasında hava 

U.. . "t bat:ır·csindc bınanın o-
nıversı e :s •. • 

,., .. d k" n.vdanlıgra Atatiirkun. bır .. un e.ı ı m"'. 
heykeli konacaktır. Bu heykelin ha-

Üniversite binası da uzun zaman - meselesi o dereceye gelmiştir ki, mil
danberi tamir görmemiş, boyanma- letlerin kabiliyet ölçülerini hava iş
mıştı. Bina, çok güzel bir şekil ala- lerindc gösterdikleri liyakata baka

r~mında heykelin küşat resmi yapt- caktır. Bu i içın epeyce bir para rak anlamak mümkündür. Memle -
lacaklır. Heykelin güzel ve mutlaka sarfedilecektir. kctimizin medeni sahalarda diğer hiç 
mU\affak olması için çalışılmakta - Heykel, Üniversite meydanının her bir memleketten geri kalmaması icin 

zırlanma ve yerine konulması teş -
rinievvel sonuna kadar behemehal 
ikmal edilecek ve Cumhuriyet bay-

d tarafından görülebilecek bir tarzda hava işini ele almamış Jazımgelirdi. 1

Üniversite bahçesindeki tarhiar ve !dikilecektir. Cwnhuriyet hiıkurneti, Türk Hava 
::.;.,::::.;.:.:.::,...:.;:...:,,;;:,:~~~~----------Kurumu, bu isi layık olduğu ehem-

Fazla yük Karaköy 
Yolcuları Çivileri 
Rahatsız ediyor Geri kal<!ı 

Yüklerin vapurlara konma 
tarzına dikkat ednecek 
Muntazam posta seferleri yapan 

Yapurların gıiverte ve kamara yol

c-ulannın gezinti sahalarında yük ve 
portakal sandıkları konulduğu, hat

ta bazan güverte yolcu kapalı ma
hallerine de yük alındığı görülınii§
tür. Bundan sonra gemilerin bu tarz
da yüklemelerine meydan verilme
mesi lüzumu alakadarlara bildiri! -
miştir. 

J..sasen, son zamanlarda vapurlar 
çok kalabalık olmakta, yolcular, ra-
h· tsız olduklarından dolayı şikayet 

etmektedir. Çünh-ü, mevsim dola -
yısile bir çok kimseler seyahat et -

mekt,,dirler. İzdiham dolayısile, u

zun zam::ın vapur bekliyen vatandaş
lar dahi vardır. 

Hal böyle iken, bazı eşyanın fena 
yükleniş tarzı yolcuları daha çok ra
hatsız etmcktedif. 

Elde mevcut çiviler bitti 
Galata Köprüsünden gayri şehrin 

kalabalık nüfusu olan diğer cadde ve 
meydanlarının da çivilerle işaret -
lenmeleri ve halkın yalnız bu gibi 
verlerden karşıdan karşıya geçme -
;eri kararlaştırılmıştı. Hatta ilk ola
rak Karaköy meydanında beş geçit 
yeri çivilenecek v~ bu pazardan iti
baren halk KarakBy meydanında da 
&ncak böyle işaretli yerlerden geçe
ceklerdi. Fakat Belediye bu işe yete
cek derecede çivi olmadığı için yeni 
çivi yapılıncıya kadar bu işi geri bı
rakmıştır. 

Türk limanına mı 
çıkarıyorlar? 

Yabancı bir memlekete gönderil
mek üzere bir ecnebi vapuruna yük
letilen eşyanın bili hare her hangi se
~plc sevkinden \'azgeçildiği beyani
le diğer bir Türk lımanına çıkarılma
sına meydan verilmemesi lüzumu e
hemmiyetle tamim edilmiştir. 

Bay Prost bir 
hassıs daha 

mOte
istedi 

Fakat, buna 
teklif 

lüzum görülmedi, 
reddedildi 

Ş h . ·1·k mütehassısı Prost, kendisinin umum §ehir işlerinde ihti
e ırcı t b · · ld ~ u 
sası olmakla beraber liman işlerinin büsbütün a_y~ı ır .~ş o . ugun 

ileri sürmüş ve İstanbul limanının müstakbel va~ıyetı_nın_ katı şc.~uldc ta
vin edilmesinden önce tavsiye edeceği bcynelmılel bır lım.:m mutehassı
~mın da mütaleasına müracaat edilmesini teklif etmiştir. 

Belediye imar İşleri ve Fen Heyeti Miidürli.ikleri bu_ tckli~i tetkik 
etmişlerdir. Fakat, Prosta bu hususta müsb€t bir cevap verılmcmış, ve bu 
teklif reddedilmiştir. Filhakika, liman işleri, ayrı bir ihtisas sahasına da
hil ise de, Prost, bir müddcttenberi, limanda geniş tetkikat yapmış, a_y
rıca, İstanbul limanında ıslahat yapacak olan İngiliz mühendisleri de, Is
tanbul limanının müstakbel vaziyeti hakkında etüdlcrdc bulunmuşlar -
dır. İngiliz mühendisleri aynca, proje hazırlamaktadırlar. Prosta, .şimdi
lik, ayn bir liman mütehassısının getirilmesine lüzum olmadığı bildiril
miştir. Esasen ikinci bir mütehassıs celbi için, bütçede ayrılmış bir tah
sisat da yoktur. 

-~--

E'cfebt roman: 152 

Sen de seveceksin! 
Diyerek fırsat ve vakit verdi. Ha

lil Nedp bana, şunları yazıyordu : 
c ı..utfiyecik, 
Sözünü dinledim, ve •. mektubunu 

aldıwım gecenin sabahı derhal trene 
atlayarak seyahate çıktım. Beruta, 
Yafava, Trablus Şama gittim. Ken
dimi. avundurmak ve .. seni unutmak 
it:ın ne lazımsa hepsini yaptım. !a
k.at, irade, 5uur ve asap mukavemeti 
sefl:'rberliği ve cidali içinde geçen 
günlerimde ne yazık ki, hiç bir yeni 
$<'\' kazanamadım ye .. tersine olarak 
daha ok kaybettim. Bu denemeden 
~o ra da anlıvorum ki. sensiz bir ha
yat b nim i~cin mümkün değildir. 
Senin !':kın artık benim icin bir has
talık d ·1 kendi hüvivetim ve var
lıiTımdı,. S ni ve .. beni kinde rnez
cedf'n vP dimağ teşekkülümü kendi 
tahakkümü altına alan bu aşktan 
kurtulabilmek bir insanın ruhundan 

veya derisinden sıyrılıp çıkabilmesi 
gibi imkansız. Sen benim hüviyetim 
ve varlığım içine bu kadar girmiş ve 
nüfuz etmiş bulunuyorsun. 

Nasihat ve tavsiyelerini tamamile 
göz önüne alarak son tecrübeyi de 
yapmış biri olarak tekrar huzuruna 
dönmüş olmayı faydalı buldum. Böy
le bir tecrübeden sonra da, bilmiyo
rum yine bana uzaklaşma tavsiye -
sinde bulunacak mısın? .. Böyle bir 
tavsiye ancak : 

-Ölüme git.. 
Demekten ibaret olacakhr. Yarını, 

yani, ölümü bilmiyorum. Ölüm in -
sanlar için ne hazırlıyor?. İnsanlar 
öldükten sonra da hatıralarını ve 
sevgilerini muhafaza edebiliyorlar 
mı?. Eğer, bunun mümkün olabile
ceğini bilebilsem hiç tereddütsüz o 
yola gideceğim. Fakat, bilmemek, 
beyhude harcanmak korkusu tekrar 

miyetle kavradığı icindir ki, bize e
scrlerilc yeni gurur, ncş'c ve zevk 
vermektedir. Bu itibarla Hava ku
rumunun şahsiyeti mancviyesini hu
zurunuzda hürmetle selamlarım. 

Sahsım için böyle kıymetli ve se
refli bir vazifeyi tevdi ettiği için cid
den iftihar duymaktayım. Türk mil
letinin esasında meknuz olan cev • 
berini hava işlerinde de gösterece • 

ğini sizin de benimle birlikte tak -
dir ve tebcil edeceğinize şüphe yok
tur. Türk Hnva Kurumunun bu mü
him eseri açmak şerefini bana hah -

şetmesine teşekkürler eder, yaşasın 
Hava Kurumu dcmekliğime müsaa
denizi rica ederim.> 

j Celal Bayar, yine Kültür parkın -
daki Sıhhat Müzesini de açmıştır. İk
tısat Vekilimiz üzüm bayramında bu
lunmak üzere Manisaya hareket et
miştir. 

Karadeniz 
Gençliğinin 
Eserleri 
Açalan sergi cok ra§bet 

kazandı 
Karadeniz şehirlerinde orta tahsil 

çağındaki çocuklarımızın resim ve 
yazı sahaS1ndaki kabiliyetlerini İs
tanbul gençlığinc tanıtmak için Sam
sun Lisesi ,.e Kız ortamektebi resim 
muallimi Şahin Özgür tarafından 
Eminönü Halkevinde bir talebe re
s;m ve yazı sergisi açıldığını yazmış
tık. Sergi çok büyük bir alaka uyan
dırm1ştrr. 

Sı>rgide gösterilen resimler şun -
lardır: 

I ınci grup: Atatürk, abide ve hey
kel resimleri, tarihten simalar, eski 

mektep. 
2 nci grup: Harita, plan, grafik ve 

manzaralar. 
3 ünciı grup: İnsan, hayvan resim-

leri, alet ve makineler. 
4 üncü grup: Süs resimleri, pata -

tes baskıları ve ebru kağıdı, siyah 
l;eyaz resimler. 

5 inci grup: Redis ve ato yazı uçla
dle yazılmış büyük - küçük harfler
den yazı örnekleri ve bloklar. 

beni senden Şefaat dilenmek tecrü
besine sevketmiş bulunuyor. 

Lıltfiye inan ki sevmek, içten sev
mek, severek bağlı olmak bir insan 
için yer yüzünde en müessir vasıta. 
Hiç bir vasıta, hiç bir nüfuz bir ruha 
aşk kadar nüfuz edemiyor ve bir ya
radılışı el avuç içinde tutamıyor. Bel
ki, sen sevmediğin için benim hisle
rime karşı bu kadar lakayt davranı
yorsun, adına hayat dediğimiz ve en 
değerli saydığımız varlığın bile teh
likeye ablmasındald sevki anlaya -
mı yorsun. 

Beni sevmen için yalvanyorum, 
fakat: 

-Sev .• 

Diyemiyorum. Fakat, bir gün sen 
de seversen ve .. sevgi denilen sevkin 
<::siri olursan onun dehşetini ve afet 
olu~undaki kudretini anlay cak<:ın. 
İsterim ki, hayatta tadaca ~ m VE' b;ığ
lanacağm sevgi benim sevgim olsun. 
&!nim bugünkü halimi senin için de 
dilemeyi asla istemiyorum. Çünkü 
o, bir dilek değil bir acı beddua olur. 

Ben seni daima mes'ut ve sen gör
mek isterim.> 
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BUNASILiŞ? [
Halk Fllozofu-ı 

diyor ki: 

Yabancı usf a ve işçi 
çalıştıranlar kimler ? 

·-------------Hakiki spor şimdi 
doğacak 

Devlet, spor işlerine el koydu. 
Mıntaka reisleri istifa edecek, ve bun· 
dan sonra, valiler bu vazifeyi yapa-
caklardır. 

I nşaat yerleri, sair müesseseler Her sene, spor için, devlet bir çok 

l l d 
1 k para veriyor. Bu paralar gençliğin, 

sıkı bir şeki de kontra e İıece sporun inkişafı icin sarfccliliyor. Fa-
kat, şimdiye kadar nlman neticeler 
den muhakkak ki, efkarı umumiye 
memnun değildir. Devlet de, son aJ. 
c!ığı kararlarla memnun olmadığını 

göstermiş oluyor. Sporun ciddi bir iş 
olarak te'l.iıkki edilmek l&zım geldiği, 
ancak yeni anlaşılıyor. 

ı• ş yerlerinde ve bilhassa inşaat mahallerinde ucuzluktan istifade 
ederek bazı patronların ec nebi tabiiyetini haiz işçi kullan -

dıkları hakkında ihbarlar yapılmaktadır. Bütün iş yerlerinin ve bilhas
sa inşaat mahallerinde çalışan amele ve ustaların sıkı bir mürakabe altı
na alınması kararlaştırılmıştır. Kanuna rağmen ecnebi işçi çalıştıranlar 
cezalandınlacaklardır. 

Yerli usta ve ameleler bu meseleden dolayı şikayet etmektedir. Çün
kü, zararı görenler de yerli işçi ve ustalardır. Yerli ustalar bu hususta 
diyorlar ki: 

- Yabancı ustı:ılar gizli çalıştıkları için bittabi suçlll mevkiindedir
ler. Binaenaleyh, gı:ıyet tabii olarak ucuza çalışırlar. Bazı müte::ıhhitler 

ve kalfalar, ucuz olsun diye, ynbancı işçi kullanmakta bir bcis görmü
yorlar ve bu suretle kanuna kar~ı muhalif harekette bulunuyorlar. Biz, 
cok zarar görüyoruz. Fiatları kırıyorlar. Bız de, netice itıbarile ucuz ça
hşmıya mecbur oluyoruz.-. 

Bizde maalesef sporla uyrasanlarırı 
ekserLc;i, çoluk çocuk ve haylaz genç
lerdir. Halbuki, Avrupa memleket
lerinde spor, Üniversitelilerin uğraş
tıkları mühim bir işdir. Sağlam di 
ınağ, sağlam vücutte bulunur, sözü 
Mr hikaye değildir. Spora layık ol· 
duğu ehemmiyeti ve c'ddiyeti verin
ce, hic şüphe yok ki iyi randım:ın alı-
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Büyük bir 
Sünnet 
Düğünü 

Saray burnunda 
mUsamereler 

Kızılay Beyazıt nahiyesi tarafından 

28 Agustos cumartesi akşamı Saray

burnu parkında büyük bir sünnet dü

ğünü hazırlanmıştır ve bu husus için 

de ayrıca bir program tertip cdilm~
tir. 

Bu münasebetie parasız olarak Ku
rum tarafından yoksul ve fakir, kim
sesiz çocuklar sünnet edilecektir. Bu 

vesile ile sabaha kadar devam ede -

cek olan bu müsamerede genç san'at

kar larımızdan Celal Metenin müte

addit defa temsil edilerek muvaffa -
kiyet kazanmış olan (Başbuğların 

baş eğdiği hakan) namında bir per

de ve bir tablodan ibaret bulunan 
piyesi de temsil edilecektir. 

Beynelmilel 
Serseri ve 
Dilenciler 
Hudutlar1mızdan içeri 

1 KÜÇÜK HABERLER ı Spor ekiplerimizin yaptıkları son 
temaslarda, lehimize iyi notlar alınış ---------·--·,ç·e-r d_e...; olduklan iddia edilemez. 

Bizde spor, bir temaşa, bir eğlence * Bundan sonra yapılacak kana- halindedir. Beş on kişi spor yapıyor. 
lizasyonlann masrafları bina sahip- Binlerce kişi seyrediyor ve lafını, 
terinden alınacaktır. münakasasını yapıyor. Halbuki, spo* İzmir limanında tahmil ve tah- ru tamim etmek lazımdır. 
liye ücretleri yarı yarıya indirilmiş- Her genç, 18 yasını tecavüz eden 
tir. her Türk mutlaka spor yapmalıdır. * Dün açık olan dükkanların te- Spor bir fantezi halinde oldukça, 
mizli.k ve tifo aşısı kontrolü yapıl - tabii müsbet bir netice vermez. 
ınıc:;tır. Devlet, artık, bu keşmekeşe el koy-
* Köstence transit yolunda ten- muştur. Yakın bir zamanda, sporda 

zilatlı tarifeden istilade edebilmemiz ivi neticeler alabileceğimiz ümit edi
için gönderilecek mal miktarları ço- !ir. Yakın bir zamanda bütün mem
ğal!ılm.ak suretile devletlerce yeni bir lekete şamil, geniş bir g.ençlik teş· 
tarife yap~. . . kilitı yapılacağı da malllındur. Bu 
~ lµz san at mekteplen ~~~ yeni teşkilattan, memleket için, 

len arasından terfi edenlerın listesı kençlik için çok favdalı, müsbet iş:. 
Maarife bildirilmiştir. ler beklivo:ıız. Halk Filozofu * Samsun köylerinden birinde o- _.,;.. __ ._,._,,,,_ 

turan 60 yaşında Fatmaya ayni kö- No·· BETÇi 
yün delikanlılarından iiç kişi teca-
vüzde bulunmuş, gençler yakalan. ECZANELER 
mıştır. Bu akşam şehrin muhtelif semtle-* İzmirde 400 yataklı yeni bir rinde nöbetçi olan eczaneler şun • 
rncmleht hastanesi kurulmaktadır. !ardır: * Gümrük ve İnhisarlar Vekili isttmb11.l cihetindekiler: 
Ankaraya ddnmüstür. Eminönünde (A. Mlruısyan), Be-* Dün, on bin köylü ve bağcının yazıtta (Asador), Küçükpazarda (Ne 
İştirakile Manisada ilk Üzüm bay- cati Ahmet), Eyüpsu1tanda (ilik -
ramı ynpılmı tır. met Atlamaz), Şehre.mininde (Ham
* Kocaelinin, Türkiyenin en iyi di), Karagümrül.tc (Arii), Samatya

ve en fazla meyva istihsal eden bir da (Erofüos), Sehzadebaşında (Ham· 
nuntakası haline getirilmesi için bir di), Aksarayda (Şeref), Fenerde 
proje hazırlanmaktadır. (Hüsameddin), Alemdarda (Esat) 

Dısarda Bakırköydıe (İstepan). 

sokulmayacak *Kutba giden Rus tayyaresi bu-
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşrnda (Matkoviç.), Yüksek· 

kaldır.ımda (Vingopulo), Galatada 
Topçular caddesinde (Merkez), Tak
sim İstiklal caddesinde (Kemal Re
bul), Şişlide Osman beyde (Şark Mer. 
kez), Kıısımpaşada (Müevyed), Has
köyde (Nesim Aseo), Besiktaşta (Sü
leyman Recep),Sarıyerde (Nuri). 

Eylıilün birinden itibaren tatbik e· la.nam dığından, ar mıya giden tay
dilecek bir kanunla, memleketimize yareler, eli boş olarak dönmektedir

hangi ecnebilerin giremiyeceği tesbit ler. 
edilmiştir. Bu kanuna göre dilenci * İngiliz Başvekili önümüzdeki 

sonbahar ortalarında Musoliniyi zi
ve serseriler de hudutlarımız dahili- yaret için Romaya gidecektir. 
ne kabul edilmiyecektir. Bazı bey - * Taymis muhabiri Berlini terket
nelrnilel serseri ve dilenciler, bütün miştir. 

memleketler için çok zararlı olmak- * Yahudi Kongresi, Filistin hak
tadır. Bu gibi fena insanların Tür - kında İngilizce tanzim edilen pli -
kiyeye kabul edilmemesi takarrür nın kabul ~ne karar 'ft!' -

etmiştir. Evvelce, yani kanunun neş- miştir. 

Ü3kü.dar, Kadıköy ve Adalarda • 
ki1er: 
tİsküdarda (İmrahor), Kadıköyün

de Modada (Nejat Sezer), Altıvol 
ağzında (Merkez), Büyükadada (Şi
nasi Rıza), Heybelide (Halk). *Kent Dükü ve kansı Yugoslavri tarihinden evvel hudutlarımız içi-

yadan Korfoya gecmislerdir. =:;;;~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iiiiiiiii~iiiiiiiii~~ 
ne girmiş olan bu gibi kimseler de. !================ .,. ~ 
eyllılden itibaren dışarı çıkarılacak-

fa.rdrr. Emniyet Umum Müdürlüğü 

bu gibi insonların tcsbit edilmesi için 
çalışmaktadır. 

Hudutlanmız içine girip de, bila

hare serseri ve dilenci haline gelen 

ecnebiler de, bu hali iktisap ettikleri 

anlaşıldığı zaman, kanuna uyularak, 

hudut haricine çıkarılacaktır. 

Halil Necip, yine bu mektubunu 
büyük sevgi ve saygı cümlelerile bi
tiriyor, acele cevap istiyordu. Onu 
okumak hana kuvvet ve kendimi 
müdafaa için de fırsat verdi doğrusu. 

Ben mektubu okuyup ta bitirin
ceye kadar Salih, tek kelime söyle
meden bekledi ve .. asabi asabi oda
nın içinde dolaşmaktan geri kalma
dt. Her halde kafasının içinde fırtı
nalar kopuyor ve bu fırtınaların 
şimşekleri de gözlerinde çakıyordu. 

Mektubu okuduktan sonra, hakim 
bir sesle: 

- Okudum bunu. İçinde bana kah
pe .. dedirtecek bir şey yok .. 

Dedim. Salih ilk huşunetli sesile : 
- Daha ne olmasını beklemeli i

dim .. 

Diyerek devam etti : 
- Şa mektup bana her şevi anlat

mış bulunuyor. Beyhude yere ken

dini mi.idafaaya özenme. Kafamın i
cinde h~kmümü de vermiş bulunu
yorum. Yalnız böyle çirkin bir sebep
le biribirimizden aynlmış olmayı is
temezdim. 

(Devamı var) 

At yan.ıarı yapıldı 
Vil iyet Bnytar Müdüriyeti tara -

fından l er sene yapılmakta olan yaz
lık at varı lcınna Velief odideki ya
rış mahallinde dün devam edilmiş
tir. 

Beşinci yarış saat 15 te yapılmış
tır. Yarışa bir çok :ı.tlar kaydedilmiş
tir. 

Davet 
İstanbul Cumhuriyet Müddeiumu

miliriinden : 

İstanbulda bulunan Diyanbekir 

sorgu hakimi Mustafa Suadin acele 

ın€-muriyetimize müracaati " 

itam m••tl•rı 
Mütekait dul ve yetimlerin üç ay

lık maaşları eylulün üçünde veril

mive başlanaMıktır. 
~ .................... ·--···· ... ····•·········· ' .. 

- Ne oldu. sana? 
- Nezle oldum ... 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Otobüslerde 
Yolcu miktarı 

Bir okuyucumuz yazdığı mek -
tupta diyOT ki: 

cŞehrin içinde otobüs servisleri 
artmıya başladı. Bu vaziyet, hal -
kın lehinedir. Otobüsçüler, çok 
kazanan imanlar değildir, muhak
kak .. Ftıkat bu adamcağızlar çalı
F.IOTIOT. fitıtlan da pahalı değil
dir. Ya!ııız bir nokta ııazarı d"k
kaümi ceZbediyor: OtDbiislere ım
eak, otunıcak !Je'f" adedince yolcu 
almıyor. Bu gayet rcı1&at ve iyi 
bir feY- Trcmavaylarda ise"'°"""' 
50, 60 ki§i biııiyor. Fakat, Trma--
1'6'!/ Şirkttmiıı BqilctClfla Tak.rim 
ımmnda işlettiği otobi.denie ota
raccı1c yer adaliace yolctı cıl1111'1'&G
sma dikkat edilwaiyor. Ne ka.dM 
müşteri oluncı-bi11iyor. Acaba faz
la miifteri aJ.akta trir '1Nhn7' 
yok mudur? Eğe'r yoksa. nedett ıfi
ğer otobülne bir iki ... d ha 
almması içia miisaade edilmttlft"'~. 
O.ıeıik Tnımway Şirbti Ot bf "
leri acretleri pahaltdır. Hem rJ 
fazla yolcu trltrrak her ııef~; t>

peyce pahalıya mal ediyor1cır. ~··
ketin tramııaylamrn kaza11-i ~ 

kafidir. Şirketin otobüsleı·in o "r

retleri indirmeli. Hem de. f,. l ı 
yoletı almasına müsaade etmeme
lidir.> 



Almanya 
'" . • sun ısını 

herşeyin 
yapıyor 1 

--·-
Sun 'i bal - yağ, ağaçtan kumaş, 

çorap olur mu ? Olur 
"Almanyada dört sendik sanayi !gürgen ağacı olmalıdır, ince ince 

pl,ınının tatbikinden sonra bütüıı kıyılır. Çıkan parçalar, daha doğrusu 
mt mlckct dalıilinde geni~ mlkya:;ta yongalar sülforbor banyodan geçi • 
her tabii şeyin sun'isi vücude geti- 1 rildikten sonra kurutulur ve sıkış • 
rilmiye başlanF.1ıştır. Almanya e -

1 

tırılır. Burada elde edilen levhalar 
sascn büyük harp senelerinin doğur- kimyevi bir çok maddelerle muame
auğu müthiş mahrumiyet devırle - le görür. Kurutulduktan sonra tek
rinde her şeyin stı.~'isini, kendi tabir- rar başka bir banyoya atılır. Bundan 
Jeri mucibince ersatzını vücude ge- çıkarılan ağdalı bir madde, şiddetli 
tirmck itiyad haline gelmişti. Fakat t&zyik altında bir süzgeçten geçiri
harpt<'n sonra da birçok ailelerde bu lir. Bu suretle bir takım iplikler el
ıtiyad yerleşmiş, mesela ıspanak ye- de edilmiş otur. Bu iplikler kuruduk
rine ısırgan otu yemek adet olmuş- tan sonra sağlamlaşır ve tekrar yı
tur. Almanlar tabii bal yerine sun'i kanıp kesilir. İplikler bundan sonra 
bal kullanıyor !ar·· bir pastaya tere- kumaş dokumıya elverişli bir şekil 
yağı koyacak yerde bir tüp içinden almış olurlar. 
birkaç damla tereyağı esansı koyma
yı tercih ediyorlar .. Dekart'ın meş
hur nazariyesi Almanyada illas et
m;ştir.Çünkü bugün Almanyada hiç 
bir şey kaybolmuyor, fakat her şey 

Sun'i kumaşların revacını temin 
için Almanyada birçok gayretler sar
dilmektedir. Birçok ressamlar hep 
reklilm için çalışıyorlar. Bu uğurda 

yaratılıyor ... 
Çok beğenwğiruz bu 

sarfedilen para da her türlü tasav • 
spor çorap- \·urun fevkindedir. 

Berlln müzesi 

lı:rı sütten yapılmıştır. Bayanların, 
zengin çeşitlerine canlı ve zarif renk
lerine hayran oldukları kumaşlardan 
bir kısmı odundan yapılmıştır. O 
parlak ipekli kumaşlar, kauçuk eldi
venler aslen kireç ve kömürdür. Mü
kellef otomobillerde kullanılan e-
sans mayi halinde kömürdür. ~ 

Artık Almanyada şöyle bir muha- J 
,·ereyc şahit olabilirsiniz: 

- Şu kostümünüz ne güzel!. 
- Evet güzel değil mi? Bilin ba-

kayım nedir? 
- Krep jorjete benziyor .. 
- Hayır hemşire .. bu halis gürgen 

ağacıdır .. 
Alman boya sanayii taratından 

1937 senesinde vücude getirilmiş olan 
rnn'i pamuklar, bilkimya şekli de
€,iştirilen odundan başka bir şey de
ğildir. 

Bunların ne suretle şekillerinin 

değiştirildiğini burada izaha lüzum 
yoktur. Bununla beraber kumaşlara 
bir umumi nazar atfedelim: Berlinden bir man,zar~ 

Odundan yuvarlaklar tercihan Bugün zarif Berlin lfadınlarının 
··············•·••••••••••···· .. ··•••••••••••••••••••• .. üzerinde gördüğünüz ve halis Liyon 
MODA BU... ipeklisi zannettiğiniz ipekli tuvalet

Bu kmn hali nedir? Hasta mı? vü-
cudiirıe bir şey mi olmuş• .. Hayır .. 
moda belası ... Deniz nararetiııin bir
den a§ağılanmasına ve bunun viicu
ıliine tesirine karşı baştan başa bir 
!}ağ sürmi'ştiir ... 

lerin birçoğu gürgen ağacından baş· 
ka bir şey değildir. 

Almanlar diyorlar ki: 
- Farzediniz ki bütün dünya ile 

aiıikamız kesilmiştir. Bir harbe gi
rişmiş bulunuyoruz. Bu şekilde her 
türlü nahoş sürprizlerden korunmuş 
oluruz. Ayni zamanda hem terakki, 
hem de ihtiyat. 

Yapılan sun'i eşyanın adını 
ıneşhur !atin darbımeselinin birinci 
harflerinden aldık : .Eğer sulh is -
!ersen harbe hazır ol !..ı 

Almanyada yün, pamuk gibi pa -
halıdır. Almanya pamuk ve yünü, ec
nebi memleketlerden tedarik etmek 
mecburiyetindedir. Alman parası 

bt:ynelmilel piyasaya tabi olmadı -
ğından bunların parasını ecnebi dö
vizi ile ödemek mecburiyetindedir. 

Bir kilo sun'i yün nedir, bilir mi
sirJz? Tam 961,53 gram süttür. Yani 
yün, sütten yapılıyor, Bu iş, kadın

lar için bir iğne oyunudur. Bundan 
sonra bir Alman kadını bir fincan 
sütle evinde yün yapmakla meşgul 
olacaktır. İtalya bile zecri tedbirler 
tatbik edildiği zaman sun'i yün ima
line başlamıştı. 

Almanyada bu iş henüz tecrübe 
devresi geçirmektedir. Bugün Al -
manyada kireç ve kömürden kim -
yed maddeler sayesinde sun'i kau
~ı;k yapılmaktadır. Buna adı verilen 
bu madd<', ahiren orduda kabul edil
miş ve hakiki kauçuk yerine kulla
nılmıya başlanmıştır. 

ÇI RILÇ·IPLAK 
Yazan: Fa. 

S 
abihanın dört gündür canı sı- Sabiha odasından döndü. geldi. 
kılıyordu. Bu can sıkıntısı yal- Banyoya girdi. Dışarda meht~p ,,] -
nızlıktan değildi. Köşkte, ken- duğu için Uımbaları da söndürd ;. 

disile beraber, beş misafir daha var- Aman ne rahattı• .. Öylece mest kcn· 
dı. Fakat Adanın gıcıklayıcı ve mah-

1 
dini bıraktı, uzaktan kulagına gekn 

rem hislere hitap eden havası ona ve gittikçe yakla~an bir motiir oc -ı, 
kocasının eksikliğini fazla hissettiı·i- o daldıkça uzaklaşıyor gibi olu.,·n• -
yordu. du, ve Sabiha tamamen kencl'nrl n 

Rahmi on gün için Ankaraya git - geçti. 
mişti. Giderken de, yalnız kalmasın Sabiha, bir tıkırtı ile gözkrinı a,
diye Sabihayı, Büyükadada, teyze- tı. Etemin odasının tarafındaki ka -
sinin köşküne bırakmıştı. Dönünce pının tokmağı dönüyordu. Bır iın 
o da oraya gelecek, beş on gün daha içinde genç kadının aklına binhir 

Seyahat notları 

l<ırbaçlar ve çekiçler 
altındaki insanlar 

kaldıktan sonra, evlerine dönecek- ıııünasebetsiz ihtimal geldi. Bu Et<·m 
!erdi. her şeyi yapabilirdı. Hatta .. fakat 

O akşam Sabihanın sinirleri büs - düşünmiye vakit yoktu. Ne ~·apma

------·-- -~-

bütün gerilmişti. Salonda briç oyna- hydı? Seslenmeli miydi? Lfıki!l bu, 
nıyordu. Kendisi oynamadığı için korkusunu izhar etmek demek ol -
yalnız kalıyordu. Yalnız mı kalıyor- maz mıydı? Bunu. bir türlü ızzrti 

du? Hayır. Misafirlerden Etem, onu nefsine yediremiyordu. Hem bundan 
yalnız bırakmıyordu ki.. Bu hakika- ne çıkardı? Belki içeride kim>e vok 
ten kadın hususunda pek arsız olan diye kapıyı zorlamıştı ve kapalı go
modern (!) genç bir türlü peşini bı- rünce çekilip gidecekti. Filhakika 

Ülserden yara bere 
• • d k • rakmıyordu. Kütüphaneye gitse, bah- tokmak şimdi durmuştu ve odadan 
J Ç J 0 e J çeye inse Etem bir vesile bulup ar - gürültü de kesilmişti. Lakin iki da -

b d 
kasından geliyordu. Sabihanın ilk kika sonra, Sabihanın odasının kameC ur U 2amanıar, bu aşıkane müıazemetten pısı açıldı, içeriye, ayak sesinden erzavallılar da çalışmağa 
izzeti nefsi okşanmıştı. Fakat sonra- kek olduğu anlaşılan birisi girdi. 

Bir Fransız muharriri bir seya -
hatte gördüklerini şu suretle an

latıyor : 

\Jar hep amele diye öteden beriden !arı, yalnızlıktan gelen zaafı arttıkça Bu sefer artık Sabiha için tered-

• Harpten sonra bir kaç sene Ango
la'da bulundum. 1925 senesine doğru 
2ç kalmış kapitalistler güruhu, müs
temleke arazilerine saldırmıya baş
lamışlardı. 

Amerikalılar, İngilizler, Belçika
lılar, Almanlar, İtalyanlar, Fransız
lar hemen de yeni taahhütler bula -
rak para. kazanmak için her tarafa 
himaye heyetleri göndermişlerdi. 

İşte böylece bu Portekiz müstem
lekesi olan Angola da az zaman zar
fında kendisini istismar etmek iste
yen mühim ecnebi teşekkülleri ile 
dolmuştu. 

Burada oturan zenciler, zenci nak-

l
leden gemicilerin kötü muameleleri
n(l maruz kalmışlardır. Bunları gö
zümle gördüm. Novo - Redondo 1i -
manında el'an zencilere mahsus bir
çok binalar vardır. 

Bu binaların duvarları ka ndlr. 
Pc·ncerelerine kalın çelik demirler 
geçirilmiş, bölmelere, zencileri bağ
lamıya mahsus büyük ve oldukça a
ğır zincirler mıhlanmıştır. 

Atlantik denizinin hiç mahfuz ol
mıyan Novo - Redonto limanı, bun
dan bir asır evveline gelinceye kadar 
Afrika zenci tacirlerinin merkezi 
idi. Bunlar bu insan ticaretini pek 
basit bir şekilde yapıyorlardı. Ken
dilerine sadık kalan birtakım zenci
ler elde ediyorlar, bunlara iyi bakı
yorlar, iyi yiyip içiriyorlardı. 

Bu adamlar köylere giderek, ileri 
gelenlere hediyeler götürürler ve 
bilhassa ispirtolu içkiler verirlerdi. 
Bunlar sözde beyazlarla çiftliklerde 
çalışacak adam arıyormuş gibi köy-

1 ıere giderler ve seçtikleri kurban -
1 forını sarhoş ettikten sonra hediye
ler dağıtırlar, sonra bu zavallıları 
zincirlerle bağlıyarak vapurlara dol
dururlardı. 

1 

toplanmıştı.. 

Bunların üstleri başları parça par· 
1 ça, kendileri bitkin bir halde idiler . 
Bir kaç gün içinde cebren 800 kilo -
l'l'etre kadar yol yürümüşlerdi. Dok
tor tarafından muayene ediilnce, bir 
çokları çürüğe çıkarıldı v& zavallılar 

lhiç bir tazminat verilmeden, yiyecek 
ve içecekleri olmadığı halde, gerisin 

\

geriye avdet yolunu tuttular. Bunla
rın bir çoğu köylerine dönememiş, 

akbabalar, yırtıcı hayvanlar cesettc-

lrini yemişlerdir. 
Altı ay için an.E(aje edilen bu zen -

l
cilcr, gidecekleri yere varınca ilk iş 
olarak evlerini yapmıya mecburdur-

1 ıar. Kendilerine aıat ve edevat veri
lir, ormanlar ve arazide lazım olan 
diğer iptidai madde temin edilirdi. bunun tehlik.cli olabileceğini dü -
Bu iş, ancak bir iki gün sürerdi. Bun- şündü, ürktü. Çünkü kendine emni
d~n sonra her gün durup dinlenme- yeti de azalıyordu. Adanın havası. .. 
den çiftlik işleri başlardı. Yalnızlık ... 

Hastaneler yaralılar ve hastalarla Sabihanın sinirlerinin bozuk olma-
dolardı. Angola ziraat şirketinin 15 sına bir başka sebep daha vardı. O 
çiftliğe taksim ettiği 15 bin zenci a- gün sular kesilmiş, bir türlü banyo 
melesi vardı. Bunlara bakacak yalnız yapamamıştı. 
bir doktor vardı. o da ancak hafta- Briç oynanan salondan çıktı. Bah -
da bir defa her çiftliğe uğrardı. çeye doğru yürüdü. Bir ayak sesi 

Çiftlik müdürleri, ayni zamanda duydu. Başını çevirmek lüzumunu 
hekimlik vazifesini görürlerdi. Fa _ hissetmedi. Bunun Etem olduğuna 
kat Portekizli çiftlik sahiplerinin in- ~mindi. Filhakika o idi. Hızlı hızlı 
sani hislerine \'iıt:ıf olanlar bu mü _ yürüyerek yanına sokuldu ve: 
dürlerin hastalara yapacakları teda- - Bayan Sabiha, dedi, su geldi. 
vinin ne olduğunu pekala bilirler. - Ne suyu? 

Bazı zenciler, bacakları ülser'den - Bayağı. yıkanmak için su. Her 
y~ra bere içinde kaldığı halde bile halde siz açık bırakmış olacaksınız, 
çalışmıya mecbur idiler. Diğer bir \biraz evvel odamdaydım, banyodan 
kısmı da uzun zamandanberi uyku ~akır şakır su aktığını duydum, gidip 
hastalığın~ tutulmuş olduklarından k~padım .. 
her gün biraz fazla ölüme yaklaşır- - Teşekkür ederim .. bari gidip yı-
lardı. kanayım. 

Portekiz hükCımeti, para yok, der- Etem, bir konuşma vesilesi için 
di. Buna mukabil çok taflar, nutuklar verdiği bu habere pişman oldu. Sa
$Öylenir ve pek çok şey vadedilirdi. biha, ondan daha kurnaz davranmış, 
Fakat netice sıfırdı. Bu acıklı vaziyet onun bulduğu bu vesileyi kendi he
şu şekilde hulusa edilebilir. sabına kullanmıştı. Banyo odası E
Bazı ecnebi kumpanyalar, yerlile- tem ile Sabihanın odalarının ara -

Bunlar her şeyden evvel bir tüc- re mahsus hastane, iaşe ve bazı Yar- sındaydı. Köşkte misafir çok olduğu 
car malı addedildiğinden kendileri- ,.. -_,,,...,....,..,... __ ,.,.,..~~~--~-.,., 1llçin, böyle yerleşmişlerdi. Sabiha, 
ne yiyecek verilirdi. Bu da bir bar- 4 • . banyo odasının kapısını kendi oda-
dak dolusu şeker kamışı ispirtosun- ·sının içinden kilitliyordu. Banyoyu 
dan ibaretti. kutlanmak istediği zaman ise acaba 

Mukavemet gösterenler hipopo - içinde kimse var mı diye, kulak ka -
tr.m sinirinden yapılmış kırbaçlarla • bartıyor, bir sürü endişeelr ve büyük 
dövülürdü. Veyahut Portekizlilerin 1 azaplar duyuyordu. 
yerlilerin ellerine vurmak için kul- Yukarı çıkınca, Sabihanın ilk işi, 
!andıkları bir işkence aleti ile dövü- banyoya girmek, evvela, Elemin oda-
lürlerdi. Bugün bile bu işkence alet- sına açılan kapıyı kapamak oldu. 
leri kullanılmaktadır. Ben bunu gö- Sonra banyoyu yaktı, kaynıyarak a-
zümle gördüm. kan suya, derin bir memnuniyetle, ii-

1928 senesinde Angola çiftliklerin- deta şehvetle baktı, hasretle bekle-
de günde en az 12 saat çalışılırdı. Za- nilen anı geciktirmek maksadile o-
vallı zenci o yakıcı güneş altında bir dasına geçti, yavaş yavaş soyunmıya 
dakika bile dinlenmeden çalışırdı. başladı. Şu dakikada yıkanmak, o-
Bunların başlarında bulunan ve nun için çok büyük bir arzunun ta-

kopataz denilen adamlar ellerinde hakkuku demekti. Sabahleyin yı -
hipopotam sinirinden yapılmış kır - kanmak istemişti. Fakat su yoklu. 01-
baçlar ve çekiçlerle bunlara nezaret madığt, imkansızlıkla karşılaştı'.:'• için 
ederlereli. Bu zavallılar en ehemmi- arzusu iki misli artmıştı. Bütün vü-
yetsiz sebeplerden dolayı insafsızca cudünde pirelerin dolaştığını zanne-
dövülürdü. Çok defa yerlileri arayıp diyordu. Velhasıl müthiş bir ra _ 
bulmak için yüzlerce kilometre yol hatsızlık hissediyordu. 
yürünürdü. O zaman bunları angaje 
eden acenteler beher yerli başına 

100-150 frank alırlardı. O zaman a
mele az olduğu için herkes zenci a
mele angaje ediyordu. Bunun için tek 
biı vasıta vardı. O da para idi. 

Angolada bahşiş usulü pek revaç
tadır. Herkese bahşiş vermek liizım
clı. Kafile şefine, idareciye, vilayet 
valisine hepsine bahşiş verilmekte -
dir. Bundan sonra köylerden istenil
diği kadar adam kaldırılırdı. Boa 
Eutrada bini mütecaviz bir zenci ka
filesinin getirildiğini gördüm. Bun-

Yerlilerden ikisi 

dım teşkilatı vücude getirmişlerdir. 
Fakat birçok çiftlik sahipleri zencile
rın yaşama şartlarının ıslahı işile 

pek az meşgul olmaktadırlar. 
Bunlar adeta bir makinedir. Behe

ri uünde 1-1,5 frank kazanmaktadır-

lar ve buna mukabil kendilerinden 
azami randıman alınmaktadır. 

Kahve ağaçlarını delmek işinde 

kullanılan bir zenci günde 35 delik 
:·apmak mecburiyetindedir. 24 saat
lik bir günde bu kadar delik yapan 
l:eyaz bir adam tanırsanız bana gön
derin!. .. 

Bu suiistimal \'e ihmal ile şimdiye 
lrrdar hiç kimse alakadar olmamış
tır. Milletler cemiyetine bir kaç se· 

J
ne evvel yapılan ihbarlar ciddi bir 
netice vermemiştir. 

ldüde mahal yoktu. Arsız herif her 
şeyi gözüne almıştı. Şimdi de nere -
deyse banyo kapısını açacak .. 

Sabiha, bir sıçrayışta banyodan fır
ladı. Koştu, evveliı banyonun ka -
pısını kendi odası tarafından dahı 

kilitledi, sonra giyinmek, üzerıne 

humusunu almak için elini uıattı 

Fakat odasında soyundnğunu ve bur· 
nusunun da orada olduğunu hatırla
yınca şaşırdı. Ne yapacaktı"? •Geçe 
Ley layı ayın on dördü, nasıl gör -
düyse, öylece, çırılçıplak kalmıştı. 

Şimdi, ayak sesleri, odasında, •a
bırsızlanır gibi bir aşağı. bir yukarı 
geziniyord41. Fakat, kimbilir IY.:ikı de 
son bir hicap dolayısile banyo kopı
r;ına yaklaşmıyordu. Nihayet, bir iki 
riaha dolaştıktan sonra, Sabiha, hır 
takım hareketler duydu, daha dik -
katle dinledi, bu sesler, yere dü:e'l 
iki ayakkabının ve gıcırdıyan kar -
yolanın sesiydi. Aman yarabbi! De
mek herif ,onu beklemek üzere, ya
t ağına girmişti? 

Sabiha bir müddet daha bekledi. 
Tamamile şaşırmıştı, bitmişti. Çırıl
çıplak, iki kapı arasında sabaha ka
dar bekliyecek miydi• Elbiseleri y~
nında olsa, beis yok' 

Sabiha, elbiselerini, kapının he -
men yanındaki sandalyeye atmış oi
duğunu hatırladı. Kapıyı açıp, bir 
hamlede onları alabilir, herifın y<.
taktan kalkmasına meydan verme -
den tekrar kapıyı kapayabilirdi. Ya
tak, odanın kapıya en uzak köşesinde 
idi. 

Sabiha, büyük bir gayretle, cesare
tini topladı, metin bir elle kapı~·ı aç
tı. kolunu uzattı. Tam bu esnada ya
taktan bir ses duyuldu: 

- Sabi, ne diye bu kadar uzattın? 
Gel, demindenberi seni bekliyorum. 

Bu ses, bu ses, kocasının sesi,·di. 
Bir an içinde, Sabihanın bütün >İ· 

nirleri boşandı. Boğazında bir dü -
ğiim oldu. Ağlıyacak, hıçkıra hıçkıra 
ağlıyacaktı. Fakat o yalnız kadınlara 
mahsus his ile ve göz yaşlarının ,c
bebini izah etmemek kaygısile ken
dini topladı ve son günlerin kendin· 
de biriktirmiş olduğu binbir hissın 
tahacümü ile yatağa atıldı. 

••• 
Rahmi, vaktinden evvel işini bl • 

tirmiş, Haydarpaşaya akşam üıtri 
gelen bir tren ile Ankaradan dön -
müştü. Oradan, Moda Deniz Ktü -
büne gitmiş, saatte 40 mil yapan mo
törlerden birine binerek Adaya dör:
rııü~tü. Sabihanın işitti~i motör ses:• 
bu seri teknenin motörünün sesiydı. 
Köşke gelince, teyzesi. Sabihanın 
banyoda olduğunu söylemiş, odasını 
tarif etmisti. Ral,,ni de evvela şaşı
rarak Ete,'.nin odasına girmiş, sımra 
kendi odasını bulmuş ve ... 
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ZINIZ; O SİZE ÇARELERlNİ BULMIYA Ç Ş ŞLUK POSTA PULU 1 

Dün geceki güreşler- Macar atletleri gene 
de Mersinli ve Çoban birincilikler kazandılar 
gene galip geldiler ! VAP İSTİYENLER MEKTUPLARI.NA 6 KURU 

LEFFETMELİDİRLER.] Ağzı kokan, geceleri 1ıoru?-
Ayni vapurda 1ıemen her giin tıısile beni uyutmıyan bir er -

G "z göze geldi-kurşı1aşıyoruz. 0 
. • _ kekle ölünciyc kadar ya§amıya 

ğimiz zaman onun da bcndı~ t~~ mecbur muyum? Kanun böyle 
b. d ğ heyecana ıış u- d 

ı şa~ır ı ını, d - bir cc1ıenncm azabını ka ına 
- •• 1 orum Altı ay an . ? 
gunıı sanıy · d de- ,ıeden ebedi olarak yüklctıyor. 
berı devam eden ve ben c • 

• • • 1 aratan bu göz aşina- Sarı Lale. 
rı~ı bır.ıi~a~aflı bir aşka çevir- Kanun bu sebepleri ayrıl~.a şart
~;1:~1 ~nıınla tanışmak, görüş- lnrı arasında tek başına. degılse de 

k' ıiyonım. Fakat bir türliı esnsh sebeplerden addedıyor. _Fa~at 
me r:~ cdcmıiyormn. - Şinasi. arada geçimsiz.lik içın başka amıl -
cesa . . h Ieı yoksa bir tarafın elinde olmıyan 

G" fışinahğının bır sevgıye, em 
1 

b .... 
oz . h ·T· b' ve tedavisi de mümkün o an u ozur-

de derin bir sevgıye ta avvu u, ır . 1 kalkmak 
"!dür Tanışmadan, görüşme- forınden dolayı ayrı mıya .... 

tahayyu . -· günnhtır. Hele karşı taraftan ozurler 
den, anl~~ma~an .. sevmek degıl, arzu dileyerek odaları ayırmak, ayrı yat-
etmck mumkundur. Arzu başka, sev- k d .. k" ... d .. 

. ma a mum uu ur. 
gi başkadır. Böylece hoşa gitmek, bır • ~ _ 

ğcnmek, onda aynı sempatıyı sez - il~\ ı. ~ l .. \ 
sempati duymak, ~azı hall:r~ni .be- I \~\ rıo· O' • J [ : 

mek kabildir. Madamki, altı aydan- !_.~ / · . · ~ UN;.._.-<. 
--~UllllllUPllllJ .... MIUloMt•tHtlttllll .... f11DlltMIU ........... 1__... ..................... --;;;;.;;ıiiiiıiiiıiiitiii--

SIN EM A VE DANS beri onda da alaka görüyorsunuz; ar- '\i\ \ ' ' ( f • . -· cc 
tık bir gün onun yanıbaşına tesadü- Altı sencdenberı s.ev~:~ı~ 
fen oturur gibi yaparak konuşmak onun tarafındank~evıldbıg:~: ~~;- -

k dığım bir genç ·ızın aı: 
~ ....__ _______ ~~~~-

BU GÜZEL SAN'ATIN 
İNCELİKLERİNİ MEYDANA 

ÇIKARAN SİNEMA 
OLMUŞTUR 

lçin vesile aramakta, gazete verme ' 
1 

l "k dar oldug-unu işiti-
. . genç e a a a 

pencereyi açmak veya kapama.kıçın yorum. Heniiz görmedim. Fa· 
müsaadesini istemek, yerde bır şey kat onu bırakamıyorunı da. 0 -
bulur gibi yaparak onun olup olma- mmla evlenmemi istiyor, şimdi 
dığını anlamak gibi bahane ve va- cesaret edemiyorum. - Meral. 
z.iyctlerden istifade ediniz. S<?vdiğiniz genç kız her halde yir-

~ • '-_ 1 

1
_ miden büyüktür. Yani cvlenm~ ça-

ff:. ~~ - - ğmdadır. Ona alL senedcnberı bu 
,..~ - "d' · · z Sı'zde ümidi ve \'a ı vermışsını . 

\ 1 ~'.kj _ bir gün kayboluverccc>k bır rabıta J r 0 ~ .. , sezdi ise onun, kendisi~c eocdi aşk Hareketin çılgınlığı, güzel ve rı-
" .. .. . temin edecek bir gencı aramasını henkli vaziyetlerin hendesesi o -

Benden altı ya§ buy.uk bır mazur goı melisiniz. Altı seneden - lan, insan gözlerinin görmesi, bol 
kadınla evlenebilir miynn? - beri tanıdığınız bu kızı zevcelığe la- rengi ile sahnede oynanılması için 
Sait Sem. . . yık }ıuluyorsanız işler sarpa sarma- yaratılmış, binlerce senelik dans gız-

Pek nadir ahvalde böyle bir ızdı- dr.n hemen alınız. Layik bulmuyor- lı inceliklerini, esrarlı ritmini, zor ve 
vaç mes'ut olmuştur. Genç yaşta bu sanız onu kendi Jfıyığını bulmasına karışık mekanizmasını sinema saye-
~ aş farkı pek hissedilmez, belli .ol - mani olmayınız. sinde uluorta meydana koymuştur. 
maz. Fakat yaş ilerledıkçe, hele kn· ~ G Gözümüzün hiç bir vakit göremiye -
dın bir iki ~ocuk sahibi de olunca, _ -.r1 (i'/T;..,~ .. ~~""4 ceği en küçük jestleri, en belirsiz sar-
vnziyet tatsızlaşır. Maamafih bu hal- • • a .. ş<. (:~- sıntıları bile kaçırmadan film üstü-
dc, aralarındaki münasebeti derin il • ~ ""..,i ne tesbit eden manzara çekme maki-
bir dostluğa ve sarsılmaz bir mu - ı . nesinin öbjektifi onları koltuğa ku-
habbete tahvil ederek mes'ut olan - rularak rahatça görmemize sebep ol-
Jnr da eksik değildir. ADEM BABA muştur. 

Yazan : A. FUAT ARAL 

Katil 
c;.~:..::.:.:.:::~~~,;.;..;.----------- -------- 42 nci sokak filminde J>uzlu cam 

kl•m ? üstünde danseden dansözün mevzun · 
çıplak bacaklarının dqğurduğu ve a
dama bahar rüzgarıyla yeni açılmış 
bir çiçek yaprağının s;ıllanışı duygu-
sunu veren fevkalade sahneyi hatır~ 

Pencereden dışarı akseden duman• lıyor mus.unuz?.: .. Ya geçen kışsine-
malarımızdan bırınde oynatılan re-

laf sayesinde cinayet anlaşıldı vü filminde .. gördüğümüz on, yirmi, 
otuz, kırk guzel kızın beraber oyna-
dığı, zıpladığı, sıçradığı sahnelerde 
mermerden daha beyaz deri ile sim
siyah gölgenin yarattığı gıcıklayıcı 

tezat! .. Yine ayni filmde küçücük o
yuncak piyanoların üstüne çıkmış 

danseden, zeki bir ayna oyunu saye
sinde bize sayıları sayılmıyacak ka
dar çok gözüken dansözlerin haki -
kati rüya ile karıştıran oyunları' .. : 

Dan lyeı Daryö 

her sinema artistinin mutlak dans 
bilmesini şart koşmıya başlamışlar -
dır. İşte zaten filmlerinde en büyük 

yanıldıkları nokta da budur. Varye
te ve dans artistini hakiki sinema ar
tistıle korıştırmak! Kıymeti ne olur-

sa olsun varyete artistinin oynadığı 
!ılm müziksiz dans kadar cansız, sö
nüktlir. 

Bütün bunları okuyarak sinema
nın nankör olduğunu zannetmeyiniz. 
Hayır, o sade kendi artistlerinin san
atine hürmet, emniyet ister, o kadar! 

Dün festival münascbetile davet e
dilen Macar atletlerile karşılaşma
lara devam edildi. Birincilikler ek
seriyetle Macarlar tarafından kaza
nılmıştır. Umumi neticeyi kolayca 
anlıyabilmck için iki gi.ınluk neti -
celcri yazıyoruz: 

200 metre: 
1 - Güneş 21,2; 2 - Noog 22,1; 

3 - Vedat 23,8. 

110 mania: 
l - Zabo 15,5; 2 - Faik 15,6. 
800 metre: 

1 - Gabaş 2,00,0; 2 - 2, 01,9, 3 -
Recep. 

3000 metre: 
1 - Nemeş 9,4,5, 2 - Artın 9,22. 
Gülle atma: 
1-Rany 14,43 M; 2 - Veysi l3 Ol 

Uzun atlama: 
Cirit atma: 1 _ Lambav 7 M.; 2 - Neo 6 83: 
l - Melih 56,15 M.; 2 - Necdet 50; 

3 - Seri! 49,6. 

Bum üsabakaya macarlar girme -
mişlerdir. 

Disk: 
1 - Veysi 41, 36 M.; 2 - y, \TU 

~5 90. 

1500 metre: 
1 - Galip 4,15.7; 2 - Gömbeş, 3 -

Recep. 

3 - Faik 5,96. 

Sınkla atlama: 
2 - Jufka 4,06 M.; 2 - Ramz 3,60. 
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OLDUK 
Mncar takımı ile yapılan t aterpolo 

maçında biiyuk bır farkla yenıldık. 
Türk takımı: Oğuz, Halıl, Kemal, 

-·· ıHHMfhHHlllHnııutı ı ttnHtlJllllll"lllUllUIJtlJlllllllllt•tlllUlt 

Haydutlar tarafmdan 
kaçınla!1._a_rtist 

onunla meşgul; Paris hala 
talık altüst 

or-

A merikanın en güzel bacaklarına 
malik olan meşhur dansöz Jean 

de Kaven halasile beraber bundan 
on beş giın evvel Paris sergisini gör
mek için Parise gclmış, ve günün bi
rinde ortadnn kaybolmuştu. 

Artistin, haydutlnr tarafından ka
çırıldığı, halasına gelen fidyei necat 
isteyen mektuplardan anlaşılmak -
tadır. Zavallı hala, istenilen parayı 

vermiyc muvafakat ettiği halde ar
tistin izini bulmıya muvaffak ola -
rnamıştır. 

Şimdi Paris zabıtası 15 gür.denberi 
seferber bir haldedir. Genç ve güzel 
artistin el çantasındaki seyahat çek
leri Pariste ötekinin berikinin elin
de görülmekte ise de bunların ne su
retle piyasaya sürüldüğü anlaşıla ~ 

mamıştır. 

Geçen gün Jcan de Kaven'in hala
sı Madam Sackheim şöyle bir mek -
tup almıştır : 

- Cumartesi giinü saat 12,30 dan 
sonra Lüksemburg bahçesine geli -
niz. Parmaklıkları takiben yürüyü
nüz. Bir zarf içine 15 bin frangı ko
yunuz ve bu zarfı elinizde tutunuz. 
tanımadığınız bir adam yanınızdan 
geçecek ve müteaddit kereler Jean!. 
Jean!. Jean!.. diye çağıracaktır. Eli
nizdeki zarfı bu adama veriniz!.. E· 
ğer bunu kabul ediyorsanız, oteldeki 
odanızın penceresine beyaz bir şey 
nsımz .. 

Madam Sackehim, haydutların bu 

oldu: Yok. 

..Jean de Kaven 

zün knrdeşi Henri de Kaven de h<'m
siresini bulmak için Parise gelmış -
tir. Hendi de Kavcn, bır tiyatro nr-
tistidir. 

teklifini kabul etmiş, penceresine Artist, ihtiyar halasile göz ya ları 
beyaz teslim bayrağını da çektikten :ıı asında kucaklaştıktan sonı a gaze
sonra Liiksemburg bahçesine git - tceilerc demiştir ki: 
miştir. Fnkat ne gelen var, ne giden! - Hemşiremin bir ınacl•ıaya ıtıl· 
Diğer taraftan mesele artistin Ame- dığını zannetmi ·orum. Ben de biı 

rikarlaki ailesine de aksetmiş, dansö- (Dwamı Yedinci sayfada) .. 

Misaller o kadar çok ki.. Onları nn
latmıya bir değil, üç makale de ye
tişmez! Sinema ile dans yapışık kar
deşlere benzer. İkisinin de esası ha
rekettir. Güzel ''<: uygun hareket. 
f <·inde dans sahnesi olmıyan film 
gÖrdünüz mü hiç. Böyle bir filmi a
rayarak zihninizi yorm.a~ı~ı~ .. Bu -
giin dans ve sinema bırıbırını ta . -
mamlıyan, biribirine lfızıll\ olan bır 

Japonların imparatoru : A11ahın 
vücut haline gelmiştir. 

En zengininden en fakirine ~a -
dar herkesin gozü önüne yaydıgı o
rijinal görüşleri, hiç fırsat kaçır~ı -
yan öbjektifi ile sinema dansın dun· 
ya üstüne yayılmasına, revaç bul -
masına çalışırkenğ dans da boş dur-

Golf 

oğlu nasıl yaşar ? 
oynar, 

en 
sergilere, gider, radyoyu çok 
mühim işi dini merasimdir 

mamış.sinemaya lazım olan can. ve T okyo, (Hususi) - Japon impara-
hayatı vererek onun yükselmesıne, toru majestenin huzurunda ya-

sever, 

Cinayet işlenen evin kapısındaki ınglllz poıısıeri 
.:ieğişik olmasına çalışmıştır. pılacak olan Japon ordusu resmige-

Plak yıllarca yıl evvel ölen Karü- çidi, Japon nskerlerinin hayatında en 
zo'nun sesini nasıl biz.e şimdi din • mukaddes gündür. 

I<csmigeçit bittikten sonra fmpara- · 
tor, diplomatların, çadırına gelır ve 
hepsine iltifat eder. İmparator, tale-

bEnin ve memleketin en mukaddes 
simasıdır. Bütün gençlik kalbden im
paratora bağlıdır. B ir kaç gün evvel Londrada bir 

hadise oldu. 
- Yangın var .. yangın var! .• 
Londranın hariç bulvarlarından 

birinde eski bir evin üçüncü katın
dan çılgın bir halde bir baş uzandı .. 
tıunu müteakıp daha bazı çehreler 

göründü. Sesin geldiği yere koşan 
polis ikinci kat pencerelerinden bi
rinden duman çıkmakta olduğunu 
gördü. Merdivenleri dörder dörder 

atlayarak dumanın geldiği kata çık
tı .. bu odanın sokağa nazır olan ye-

gane penceı•esi açıktı.. odanın için· 
den bozuk bir radyonun homurda -

yan sesi işitilmekte jdi. 
Polis karşısına çıkan kadına tele

fonun ~erede olduğunu sordu .. diğer 
kirncılar da yetiştıler. Müdıfa1umu
rr, iliğe telefon edilri i • .Bir cinayet, 
çabuk geliniz> 

Bir kadın öldürülmüştü. Ceset, ya- letebiliyorsa, film de I:z.idor~ Du~ : Senede bir defa büyük askeri mey-
tak üzerinde idi. Bu kadın boğazlan- k Anna Pavlova ArJ'antına gıbı . . 

.. an, ' danda yapılan bu resmıgeçıtte as -mış ve yüzü bir yastıkla örtülmüştu. h da ··zıcr·n harika denecek 
meş ur nso 1 kerler imparator Allahm oğlu Ten-

Yu·· zu" nde, tu\•"let yapmakta olduğu nlnrını gelecek nesle tanıtacak- ' ' 
" oyu . ek 'e no'nun huzurundan geçerler. 

bir sırada öldürülmüş olduğu hissini tır. Konservatuvarlarda yctışec _"S. • Bu resmige>çit için yapılan hazır -
\'ermek için dudak boyasile yapılmış ni balerinler onların hareketlerını lıkta kırmızı -beynz bir çadır hazır
birtakım çizgiler vardı. Odada bun- tahlil ederek çalışacaklardır. Tuhaf lanır. 
dan başka bir boğuşmaya delfüet c- değil mi? Sinema ile dans bu kadar . 

1 den bir emare yoktu. Radyoya hiç birıbirine yakın oldukları halde ba- N'Bu çad.ı;d~ g~nc~al~er, amır~! ;;· 
dokunulma~ıc:tı bu sefil ve feci 

1 
şır.dan sonuna kadar t'lans sahneleri f.1P

1 
onbun1 ı erı ge en erı ve ccne 1 -

:w ' 1 b' d .. . . b 1 - kanı ır er u unur. manzara karşısınd" muttası ır ans gosteren bır fılm u manın ım 
İmparator için seyir yeri sarayın havası çalıyordu. yoktur. Çcviklıklerine bayıldığınız, 

J ön tarafındaki köprü balkondur. Ban-Bu kadın kimdi? Komşuları onu giızellıklerıne havran kaldiğınız oan 
1 H do müzika birdenbire çalmıya başla-Marie la Françaisc adile tanımışlar- Kravford Lılı Damıta, Lilyan ar -

d yınca İmp:ıratorun merasime geldiği dı. Fakat aile adı mallım değildi. Bir vcy, Nansı Karol'un hepsi önce an-
kısmı Estelle, bir kısmı da Paulette söz olmuşl3r, çok iyi danscttikleri anlaşılır. Deı hal gözler köprü balko-

d·1 1 na dikilir. diye çağırıyorlardı. icın stüdyo) a girebilmişkr, ken ı e-
l d İmparator kar gibi beyaz bir at üs-Bu kadının milliyeti hakkında bır rini tanıtmış ar ır. 

d d tünde gayet sessiz olarok durur. Ar-emarc elde edilememiştir. Kırk yaş- Holivut stüdyoların a ansın. e -

l da kadar görünüyor ve vaktile hemmiyeti çok büyiıktür. Hatta A- kasında bir general clbisesı vardır. 
&rın 1 · · · ı · dökerek Gözlerine de siyah gözliık takmıştır. (Devamı 7 nci ıagfamızda) mcrikalı ar ışı r- ft agaya ~ 

Majeste imparator 
Hirohlto 

İmparator her gün 6,5 ta yatağın .. 
dan kalkar. Kendi kendine giyinir ve 
İll)parntoriçe Nagako ile sabah kah .. 
valtısını yapar. İmparatorun kahval
hSJ. Amerikan sistemindedir. Kahve 
içer. Bu kahve Japonların müstcm
lekesindcn gelmiştir. 
İmparator boş zomartlarında golf 

oynar. sergilere gider, nebatata me
raklı olduğu i ~in t:nstitülere uğrar ve 
rcdyo dinlet. R d) oyu çok sever. 
İmparatorun en ı mhim merasimi 

dini olanıdır. Mabedl' gittiği zaman 

Şuki Korej San) mera ·imi baş~ar. 

Bu esnada hiç bir şey ya ılmaz. lm
p<ırator bizzat dini mera~imi yapar. 

Bu esnada nazırlar imparatoru ma-

bedi terkedinciye kadar kapıda bek
lerler. 



Almanya 
'A e • sun ısını 

herşeyin 
yapıyor! 

Sun'i bal - yağ, ağaçtan kumaş, 
çorap olur mu ? Olur 

·A:manyada d&>t senelik sanayi !gürgen ağacı olmalıdır, ince ince 
pı. nının tatbikindert sonra bütün kıyılır. Çıkan parçalar, daha doğrusu 

mm le ket dahilinde geni,.r mikyasta yongalar sülforbor banyodan geçi -
her tabii şeyin >un'isi vücude geti- 1 rildikten sonra kurutul_ur ve sıkış -
rilmi)"<. başlanr.ııştır. Almanya e - tırılır. Burada elde edılen levhalar 
sasen büyük harp senelerinin doğur- kimyevi bir çok maddelerle muame
auğu müthiş mahrumiyet devirle - le görür. Kurutulduktan sonra tek
rinde her şeyin sırn"isini, kendi tabir- rar ba~ka bir banyoya atılır. Bundan 
!eri mucibince ersatzını vücude ge- çıkarılan ağdalı bir madde, şiddetli 
tirmek itiyad haline gelmişti. Fakat tazyik altında bir süzgeçten geçiri
harpten sonra da birçok ailelerde bu lir. Bu suretle bir takım iplikler el
ıtiyad yerleşmiş, mesela ıspanak ye- de edilmiş olur. Bu iplikler kuruduk
rine ısırgan otu yemek adet olmuş- tan sonra sağlamlaşır ve tekrar yı
tur. Almanlar tabii bal yerine sun'i kanıp kesilir. İplikler bundan sonra 
bal kullanıyorlar .. bir pastaya tere- kumaş dokumıya elverişli bir şekH 
yağı koyacak yerde bir tüp içind2n almış olurlar. 
birk_aç damla tereyağı esansı koyma-

piynsayı kontrol eder, daimi surette 
bu işle uğraşır. Esnafı tanır, maldan 
anlar. Sonra, müstahsil için mühim 
bir şey olan ambalaj işini gören de 
kabızmaldır. Binaenaleyh müstahsil 
her hususta, her isi için kabızmalın 
yardımına muhtaçtır. Bahçesindeki 
sebzenin yetiştiğini gören müstahsil, 
k&bızmala haber gönderir, para ister 
\"e alır. Sonra küfesini temin eden 
de kabızmaldır. Bahçıvan kabızmalın 
giınderd ı küfeye bu malı doldurur. 
ve ona gönderir. Kendisi de malı ile 
birlikte pazar yerinde bulunur. Sa
tışta beraberdir. Ve satılan maldan 
bir ın..ktarını kabızmala terkederek 
paranın üst tarafını alır, cebine atar 
\"e gider 

MADRABAZIN ROLÜ 

.. 

eyme§l~ın,.sa~avın©ta. 

g DtbJJ ~i·. KU~lb:~em. 
~ . ' 

Yazan: M. Necdet Tunçer 

.. eri: "Hükümdar, çoktanberi kag
hala bulduramadı !,, diyerek, 

arkasından atıp tutuyorlardı .. 

Seyahat . notları 
Kırbaçlar ve çekiçler-· 
altındaki insanlar 

İstanbulun, hatta Karadenizin bazı 
m.ntakalarına kavun ve karpuz bu
radan tedarik edilir. 

·-~·._ .... ,ıoe::L d.i -

tiITTıaki bodrumlarda bırakılmıştı. 
Tarihte bin bir harp ve ihtilale sah

ne olan Kudüste, gizli teşkilatı idare 
eden ihtilalci Yahudiler kadar Sü -

Bu meyvanın mevsiminde pazarın Jeymanı tehdit eden hiç bir kuvvet 
rıhtımlı sahili irili ufaklı mavna ve yoktu. 
motörlerle dolar. Bandırma, İzmir, Bent İsrail hükümdarı ne Mısır 
Çardak, L5pseki, Gelibolu, daha bir firavunundan, ne de ince zekfısile 
çok Marmara ve Akdeniz mıntaka - bin bir entrika çeviren Amon krali
larından yüklenen motörler buraya çesinden bu kadar çekinmiyordu. 
toplanırlar. Her gün sabahtan başlı- Hatta zaman zaman (Ninova) dan 
yan alış veriş, akşam geç gakte ka - Filistine inmeyi düşünen Asuriler
dar sürer. İstanbul sergicileri, manav- den bile bu derece korkmıyan Sü -
!ar, Karadenizden gelen alıcılar Jeyman, Kudüsteki bir avuç Yahudi
buralarda pazarlıkla meşgul olurlar. den -bilhassa bu hadiseden sonra
Kavun karpuz, diğer meyvalara na- yılmıy:ı başlamıştı. 

zaran hal içinde büsbütün başka bir Nihayet, hassa kumandanı o gece 
mahiyettedir. Bunları boşaltma, ta- olup bitenleri hükümdara anlatmıya 
~ıma, alma ve satma şekilleri de bam- mecbu" olmuştu. 
başkadır. Rıhtıma yanaşan kayık ve KUVVETLE ZEKANIN ÇARPIŞTI

GI GÜNLERDE .. motörlere uğrayan alıcılar, bunları, 
toptan, yahut bir kısmını pazarlık Aradan üç gün geçmişti. 
ederler. Pazarlık bazan saatlerce sü- Yer altında yakalanıp saraya geti-

Sabahleyin erkenden asilerin evle
rini blstılar. 

Askerlerin çevirdiği sokaklardan 
ku:ı bile uçurulmuyordu. 

Fakat, bu baskından da müsbet bir 
ne tice elde edilemedi. Askerler gir
dikleri evlerde kadınlardan ve hiz
m~tçilerden başka bir kimse bulama
dılar. 

Asi Yahudiler bir gece önceki yer 
altı çarpışmasından sonra -şüphe yok 
ki, ihtiyata riayet ederek- evlerine 
dönmemişler.. Kim bilir nerelerde 
saklanarak, bu suretle izlerini kay
betmiye muvaffak olmuşlardı. 

Bu kadar tedbirli davranan asile -
rin zekası karşısında Slileymanın a
teş püsküren kuvvetleri o gün de bir 
iş göremeden ş>raya döndüler. 
Muhafızların eli boş dönüsü müt

hi~ bir hezimet demekti. Çünkii bu 
hadise halk arasında da Süleymanın 
ı.lcyhinde, gittikçe artan bir dediko
du yaratmıya vesile olmuştu. 

•- Bir avuç ihti!Ulci}i ele geçire
miycn ve memleketi fesada veren bu 
~du.mların saklanmasına meydan \"C

ren hassa askerlerinden de şüphe e
dilebilir. 

Diyenlerin sayısı gittikçe çağalı -
yordu, 

Süleyman bu haberi ve bu dediko
duları duyunca hiddetinden ateş püs
kürmiye başlamıştı. 

Demişti. 

Genç kadına para ve hediyeler ve
rffek evine gönderdiler. Hassa ku
manclar.ı asilerin evlerini öğrendiği 
için, bu evleri el altından tarassut 
ettiriyordu. 
Süleymanın tahtına müteveccih o

ian bütün bu toplantılar, isyanlar ve 
dedikodular halkın maneviyatını da 
iyice bozmuştu. 

Kudüslüler: 
c- Hükümdar, çoktanberi kay -

balan karısını bile hala buldurama
dı.• 

Diyerek, Süleymanla istihza edi 
yorlardı. 

Gerçek, Kudüs sarayından kaçan 
Kraliçe (Sama) nın da hiila izi bu
lunamamıştı. 

Herkes kraliçe hakkında şöyle bir 
tahmin yapmıştı: 
•- Sama belki Asiiriyeye gitmiş

tir! .. 
Halbuki Asür Kralından Süleyma

na gelen bir mektupta: 
.Kız kardeşim burada değil, çok

tm.bcri l;endisinden bir habeT alamı
yortım.• 

Deniliyordu. 
Süleyman, bu dedikoduları da du

yl'yor, hiddetinden ne yapacağını bil· 
miyordu. 

Yahudilerin istediği neydi? 
O, bunu sarahaten bilmiyordu. 
Bilseydi, ne yapacaktı? Madrabaza gelince; bu da peraken

deci esnafa mal yetiştirir ve emin o
lun sebze işinin intizam altında yü
yümeşi için kabızmal ile madrabaz 
lüzumlu iki unsurdurlar .. Her günkü 
SC'bze satışını kabızmal -ayrıca bir de 
fatura tarzim edip müstahsile ver -
mck suretile- muamelesini resll'en 
de tP •sik etmek mecburiyetindedir. 
MüstahsiLn bu faturaya pir şikayeti 
olursa, bu şikayet.ni bize, hal ida
re~~0 bildirir, şikayet burada tet -
kik olu!lur. İradetrn yapılması ica -
beden b r scy varsa yapılır. Bizce ya
pılacak bır ış yaksa o zaman bu şika
yet, burada, ıdarenin chakcm heyeti. 
ııe havale edilir 

Halde üzüm 
1 

rer ve kat'i söz kesme el sıkmak ve rilen genç kadın; 
sallamakla mühürlenir. Sabahleyin - Beni burada neden tutuyorsu

nuz? Geliniz, size ihtilalcilerden ta
buraya uğrayan bir yabancı her mo-

Artık yer altında yakalanan ka -
dından da utanıyorlardı. Süleyman: 

- Bu zavallıyı para ile talti1 edip 
evine gönderiniz! 
IMIHllllUlllllllllllUlllllllllllllllllflfnııııııuuııuıuııı•ıımHIMlllı.I 

Süleyman asi Yahudilerle hiç bir 
zaman uyuşamazdı. Çünldl iısiler Sü
leymanı tahtından devirmiye ve bü
tün Fil istinde geniş bir Yahudi ha
kimiyeti tesisine çalışıyorlardı. 

cHakem Heyeti> Bay Asım Sürey
yanın r ya~ct ett esnaftan dört a
zanın • trrak"le kurulmuş bir heyet
t.r. Heyet, muayyen zamanlarda 
top1,m.r, kendisine verilen işleri tet
kik ve ih ilıifları hol eder. Yine hal 
nizamnamesi mucibince tarafeyn bu 
kar1rlarn mütavaat etmek mecburi
yetindedir. 

Bazan hakem heyetinin hallede -
miyer<'ğı ihtilaflar da zuhur eder. O 
zaman iş mahkıcmeye verilir. 

Bugünkü hal binası, bu kadar bü-

Iarında su ihtiyacını temin etmek, 
HI - Yersiz, yurtsuzlarla burala

ra çürük sebze ve meyva toplamıya 
celen, jiletlerle çuval kesen ve başka 
suretlerle esnaftan sebze ve meyva 
çalan kadın \"e çocukların buradan 

1 uzaklaştırılması. 
Diğer meseleler ufak tefek, bir kıs

mı da gayri varit şeylerdir. Halin 
muktedir direktörüBay Mustafa ve 
yardirektörü Bay Enverin iyi mesa
ileri yakın zamanda bu üç meselcyı 
de matlup şekilde hallederek esna
fın bu temennilerini de yerine geti
receklerine eminiz. 

Kavnn- karpuz pazarı 
Bugünkü r.cbze ve meyva halinin 

üçüncü ve son kısmı da kavun - kar
ı,uza ayrılan tahta barakalarla bir 

'çok sergilerden kurulmuş kısmıdır. 
1 Bu kısım, hal binasının hemen sağ 
tarafında caddeden tahta parmaklık
larla ayrılmış deniz kenarına kadar 

yük görülmesine rağmen ihtiyaca na-
zaran küçük, hem de çok küçüktür. !.~.!~~~.~ .... ~.~:? 48 
Fııkat buna yeni kısımlar ilave edil- d sa · · · b" g · ·d· • e yap , yıne ıyı ır emıcı ır .. ve 
mek surctile büyütulmiye başlanacak - b" d" . ,. . eşsız !.r umencınır. 

t:r. Yakında sebze kısmının ınşaatı R" t · · ·· ·· .. k d.ı ·· hh " .1 .. us em, reısın sozunu ırma . 
mutea :ue verı ecek, bunu mutea- K M t f .. R .. t · . ara us a a, o gun us emın ge .. 
kıp de başka elzem kısımların yapıl- . . 1 t 

. . . . . . mısıne a ıQmış ı. 
ması ıçın proıelor telkık edilecektır. ERTESİ SABAH 

Biliyorsunuz ki; hal yalnız mey\"a ·· 
Güneşle beraber kalktılar .. 

ve sebzeye münhasır değildir. Tuzlu Murat Reis Ayşeyi, Rüstem de Jü-
vc konserve et ile bu çeşit balıkların 

zettayı evde bıraktı. 
yumurtanın da hallerde kontrol al-
tında bulunması icabeder. Temiz ve Ayşenin gözleri açılmış ve iyiliğe 

yüz tutmuştu. 
iyi gıd amaddelcrinin temini için el-
zem addolunan hal binalarının tesi- Muradın gözü arkada kalmıyacak-
si~deki gaye ve maksat da gıda mad
deleri ihtikiirına mani olmak ve bu 

tı. 

Ayşe zaten Muratla evlendiği 

gündcnberi böyle ayrılıklara alış -
m~vaddın taze ve iyi olmasını temin-
! b 

mrştı. 
c en aşka bir gayeye müstenit de-

Murat Reis evden çıkarken: 
ğildir.• 

- Ayşe .. dikkat et, bir daha enseni 
Yardirektör Enverin bu izahatın-

ıagano sokmasın! 
dan sonra 1, 2 numaralı yazılarımız-

Diyordu. 
daki esnafın (dert) telakki ettikleri 
1'adisclcri iyi anlamadıklarına hük _ Rüsteme gelince, o gönlünü iki 

gözlü bir ev gibi ikiye ayırmıştı. 
metmek kabildir ve şu muhakkaktır 
ki, gerek halkın ve gerekse esnafın Hem Jüzettayı düşünüyordu, hem 

de Haceri.. 
müşterek menfaatlarını telif için ya-
pılan hal diğer kısımlarını da ikmal Rüstem, Jüzettayı çok sevdiği ve 
edip tam \"e mükemmel bir şekil a- daima yardımlarını gördüğü Arap -
lınca bugünkü pürüzler de kendi fora teslim etmişti. Jüzettanın ba -
kendine ortadan kalkmış olacaktır. şında bir kadın ve iki erkek bekçi 

Bugün için bütün yazılar tetkik \•ardı. Jüzetta bu adamların elinden 
edildikten sonra halde -üç nokta üs- kurtulup bir yere gidemezdi. 
tünde durmak ıazungeliyor: Rüstem, Jüzettaya: 

I - Temizliğe itina etmek, - On beş güne kadar döneceğiz .. 
II - Sebze ve kavun karpuz kısım- ve seni alıp İstanbula götüreceğim. 

~~~~~~~~~!!!· !!!!!!!!~~~~~: Demişti. Jüzetta mütemadiyen ağ-
• lıyordu. O, Rüstemi sevmemiş de -

itizar gildi. Fakat bu sevginin ne kıy -
Yazımızın çokluğundıı:n dolayı meti vardı? Rüstem bütün ömrünü 

(Esrarengiz !stanbui) tefrikamız bugün denizlerde geçirecek, ve Jüzetta da 
konamamıştır. Ôziir dil~riz. bir esir gibi evde kapanıp kalacak 

iiiiiiiiiiiiiiii=iiii;;;;;iiiiiiiiiiii;;::==:;;;iii j değil miydi? 

törde biribirinin ellerini tutarak mü- nıdıklarımın evlerini göstereyim. 
Diyordu. 
Bir gün sarayda çok ciddi tertibat 

alındı.. Kadının önceden gösterdiği 

c·vler, sabahleyin güneş doğmadan 
biribirlcrini yeni görmüş iki tanıdık .:ıskerle çevrildi ve ihtilalcilerin kim
veya ahbap değildir. Kavun, yahut seden yardım ııörmemeleri için, o 

temadiyen sallıyan, arada fasıla ve -
rerek tekrar el sıkmıya devam eden 
bir çok insanlara rasgelirler. Bunlar 

karpuz alan bir alıcı ile satıcının mu- evlerin bulunduğu bütün sokaklar da 
tabık kalmaları böyle işaretlerle an- atlı muhafızlarla kuşatıldı. 

!aşılır. Genç kadın yedi ihtilalci Yahudi-
KAVUN - KARPUZ KAYIKTAN nin evini göstermişti. 

ELLE BOŞALTILIR O gün, hükümdar kuvvetlerile Ya-
Motör, satıldıktan sonra alan der- hudi ıekiısının çarpıştığı bir gündü. 

hal buraya boşaltıcıları çağırır. Bun- Süleyman, hassa kumandanına: 
!ar, 10-20 yaşlarında çocuklardan mü- - Bugün de eli boş dönersen gö-

.. .. .• 1 
rekkcp gruplardır. Her grupun bir lzume gorunme. 
organizatörü vardır. Ve bu gruplar Demişti. Hükümdarın bunu söyle
hiç bir teşekküle tabi değildirler. Yal- mekte hakkı da vardı. Hassa ku -
nız bu mevsimde burada, organiza - mandam o gece yer altında bir tesa
törlerinin kiihyalığı altında kavun düfün yardımı olarak yabladığı ka
karpuz kayıklarını boşaltmak ile uğ- \dından ba~ka bir şey ele geçireme-
raşırlar. mişti. 

- Ne yapıyorsun? 
- A rkadQ.§lara nişanımı haber ve-

riyorum ... 

KORSAN A D_A L A R / N D A 

m 

Esir şövalyeler Şeyh Saidin 
sedilmişti. Türk korsanları o sabah 
den kalktılar ve enginler doğru 

sarayında hep
erken· 

açıldılar .. 
görüştüreceğim .. merak etme! 
Dıyerek sevgilisini avutuyordu. 
Maamafih Rüstem vu vadinde du

racaktı.. 

Ayni sözü Sinyor Ciyovaniye de 
vermişti. 

Venedlkli şövalye, o gün Şeyh Sa
idin sarayına götürüldüğü zaman, 
sarayda serbest kalacağını sanmıştı. 
Halbuki Murat Reis, Şeyh Saitle giz
Jiçe görüşmüş ve aralarında şöyle bir 
karar verilmişti: 

cMurat Reis seferden dönünciye 
kadar, esir şövalyeler Şeyh Saidin 
sarayındaki zindanda hapsedilecek .. 
ve hariçten hiç kimse ile görii§türül
miyccek. 

Sinyor Clyovanı o sabah sarayın zindanından bac;)ı
rıyordu: Beni burada bırakıp nereye gidiyorsunuz? 

Murat Reis, Şeyh Saidin bu lıizme
tine karşılık olmak üzere, seferden 
dönünce kendisine çok değerli hedi
yeler ve bilhassa kadınlara ait mü -
cevherler getirecek..• 

Murat Reis, Şeyh Saidin paraya 

i
ve mücevhere karşı zaafı olduğunu 

Jüzetta o gün babasının diğer şö
valyelerle birlikte Şeyh Saidin te

pedeki sarayında hapsedildiğini de 

öğrenmişti. biliyordu. Böyle bir mukavele ile 
Rüstem: kc-ndisini iyice bağlamış ve şövalye-
- Seni, seferden dönünce babanla lcri de bu suretle el altında bulun-

Süleyman, bu vaziyet karsısında, 
eibette, Yahudilerin kazdığı kuyuya 
düşmek istemezdi. 

Bunun için de onlarla sonuna ka
dar mücadele edecekti. 

Süleyman şimdi askerini kuvvet -
lendirmiye karar vermişti. Bir ay 
içinde yeni bir ordu düzecek ve Si
yon dağındaki asileri kökünden te
mizliyecekti. 

Bu sırada Aman Krali~esinden ge
len haberler de Süleymanın yüzünü 
güldürmüştü. 

Aman Kraliçesi: 
- Kocam birdenbire öldü. Sizinle 

anlaşmak ve harbe nihayet vermek 
istiyorum! 

Diyordu. 

Süleyman her şeyden önce Amon 

Kraliçesile anlaşacak ve Amon sırur• 
larındaki askerini geri çekecekti. 

(Devamı var) 

Y9.~9..IJ;_ç~.~.~.~.ç~~.9.~~ 
durmayı temin etmişti. 

Rüstem, Jüzettayı eve kapadıktan 
sonra, o gece bir aralık Şeyh Saidın 
s~rayına çıktı.. Haremağalarından 

birini gördü .. Hacerle gizlice beş da
kika için olsun görüşmek istediğini 
söyledi. 
Şeyh Sait, Rüsteınin saraya ser -

l:<'stçe girip çıkabileceğini saray ket
hüdasına ve nöbetçilere emretmişti. 
Hacere Rüstemin geldiğini haber ver
diler. 
Sarayın harem bahçesinde bekli -

yen Rüstem, biraz sonra şeyhin kı
zile karşılaşınca sevindi: 

- Yine sefere mi çıkıyorsunuz, 

Rüstem? 
Rüstem gülerek başını salladı: 
- Evet.. fakat, kısa bir yolculuk

On beş gün sürmeden döneceğiz .. 
Hacer ümitsiz görünüyordu: 
- Zannetmem, dedi. Akdeniz ej -

derlerile boğuşmıya gidiyorsunuz' 
Bu savaştan kolay kolay ve çabuk 
döneceğinizi ummuyorum. 

Ve birden hıçkırarak ağlamıya ba<
ladı. 

- Sen $!mesen olmaz mı Rüstem? 
Rüstem, heyecanından boi(ulacal< 

gibiydi.. O, ömründe bu kadlr sıc3k 
kanlı bir esmer güzeline rastlama -
mıştı. 

- Merak etme, yavrucu~um! Ben 
ölümd<'n korunmasını çok ivi bili -
rim. Karsımıza çıkacak düşmandan 
çok kuvvetliviı. Böyle olm~saydı, 
yola ~ıkmazdık. 

- O halde dönü'te beni babamdan 
istiyecPksin .. değil mi? 

- Söz veriyorum ... (Deı,amı ,,ar) 
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Averofun güvertesi 
sırsıklam idi 

Civarına düşen mermilerin fışkırt
hğı su sütunlarının bu bozuntusu, 

bir saat içinde yoluna kondu 

Katil Kim? 
( 5 inci *'Bfatlan tlet1t1m ) 

ıüzel olduğu anlaşılıyordu. Yapılan 
tahkikata nazaran bu kadın birkaç 
gün evvel bulunduğu mahalleye gel· 
miştir. Hastanede çalıştığı söyleni
yorsa da ayni zamanda fuhşla ge • 
çindiği anlaşılıyordu. 

Kat'i olarak tesbit edildiğine göre 
bu kadın kendisini içkiye vermiş ve 
civardaki barlarda sık sık kendisine 
tesadüf edilmiştir. Hatta bir gün ev
vel evine iki §işe cin bajunduğu hal
tie gelmiştir. Kadın eve gelmezden 
birkaç dakika evvel orta boylu, aa
?l§Ul, az bıyıklı bir genç ile buluş • 
muş ve her ikisi birden eve gelmiş
lerdir. Bu adamın da elinde bir şişe 
bulunuyordu. 
Bazı şahitlerin ifadesine göre bun· 

Y- ._ ........... , 
s p o 

---------- -

DOn geceki gOresler· Macar atletleri gene 
de Mersinli ve Çoban birincilikler kazandllar 
gene galip geldiler r Dün festival münasebetile davet e

dilen Macar atletlerile karplaşma .. 
lara devam edildi. Birincilikler ek
eerlyetle Macarlar tarafından kaza
nıhmftır. Umumi neticeyi kolayca 
anlıyabilmek için iki günlük neti • 
celeri yazıyoruz: 

200 metre: 
1 - Güneş 21,2; 2 - Noog 22,1; 

3 - Vedat 23,8. 

Cirit atma: 
1 - Melih 56,15 M.; 2 - Necdet 50; 

3 - Serif 49.6. 

Bum. üsabakaya macarlar girmf • 
ml§lei'dir. 

DiM: 
1 - Veysi .41, 36 M.; 2 - Yavru 

35,90. 

ııo mania: 
1 - Zabo 15,5; 2 - Faik 15,1. 

800 metre: 
1 - Gabaş 2,00,0; 2 - 2, 01,9, 3 -

Recep. 
3000 metTe: 
1 - Nemeş 9,4,5; 2 - Artin 9,23. 
Gülle atma: 
1-Rany 14,43 M.; 2- Veysi 13,Cli 
Uzun atlama: 
1 - Lambav 7 M.; 2 - Neo 1,18· 

3 - Faik 5,96. 
Sınkla atlamcı: 
2 - Jufka 4,06 M.; 2 - Ramz 3,80. 

• • SUTOPUNDA 16-1 MAGLÜP 
OLDUK 

1500 met,-e: Macar takımı ile yapılan vaterpolo 
1 - Galip 4,15.7; 2- Gömbeş, 3 _ maçında büyük bir farkla yenildik. 

Recep. Türk takımı: Oğuz, Halil, Kemal, 
Rıza Maksut yarışı tamamlıyaına- Saffan, Mekin, Mahmut, şeklinde idi. 

mıştır. tık devre Macarlar 7 gol yaptılar. 
Yük!ek atlama: İkinci devrede 8 say ıdaha yaparak 
1 - Pulat 1.75; 2 - Haydar ve Nec- 16 golle galip geldiler. 
~1~ •• 

400 metre: BİSİKLET YARIŞINI ANKARA-
1 - Gene~ 50.8; 2 - Melih 52,1. LILAR KAZANDt 
5000 metre: 
1 - Nimet (Mac.) 15,36; 2 - Ar

tin 16,18,8; 3 - Tio. 
Vç adım: 
1 - Şambo 14,24; 2 - Melih 13,30; 

3 - Pulat 13,15. 
~X 100 bawak: 
1 - Macar ekibi 44; 2 - Türk eki· 

bl 45,4; 
'lOO melre: 
l - Geneı 10,., 2 - Nea 10,6; 3 -

Mellli 11. 

Beyazıt - Bentler ve Taksim olmak 
üzere 65 Kilometrelik mukavemet 
bisiklet yarışı dün yapıldL 

1 - Ankaradan Orhan 2 saat 2 da· 
kika. 

2 - Ankaradan Talat 2 saat 15 da
kika. 

3 - fstanbuldan Tarkuın 2 saat 30 
dakika. -
Yarışa iştirak edenlerden bir çolu 1 

müsabakayı terketmişlerdir. 

DAKTiLO ARANIYOR 
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İngiliz ve Avrupa meyva tozlarına 
müthiş ve ezici bir rakib olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 

HASAN GAZOZ özü, 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gaıoz ve en nefis bir şam• 

panya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere 
ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılıtn en sıhhi bir mayidir. 
Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba 
kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan 
Gazoz Ôzü Alınız. Çok ucuzdur. Ka.anoz içinde küçük 25, iki misli 
35,dört misli 50, c;ekiz misii 90 kuruştur. 

·Hasan Meyva Özü 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde, dolgun 

ve gaz'.ı midelere yemekten sonra küçüklere l, büyükJere 2 tatlı 
kaşığı midevi ve hazımdır. lnkıÇaı ve bınsaklardıı atalet halinde 
sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşı~ı müle:nin ve çorba kaşığ'ile müshil
dir. Meyval:mn özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, 
dört misli 100 kuruştur. 

~-· Beyoğlu - Tünelbaşı • Y eniyol 

Kız VFAlman Lı·sesı· ve Ticaret 
ERKEK mektebi 

Tam de\·reli Lise· Ticaret mcklebi·Almanca öğrenmek için ihz3ri sıuıf 

Derslere 9 Eylül Perşembe başlanacaktır 
Kayıd muamelesi 1 EylCılden itibaren her gün saat 8 den 12 ye 

kadar nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 foto~raf ve 

mektep tasdikname veya diplomasile yapılır. Fazla tefsilat için 

mektebe müracaat veya 49486 ya telefon edilmesi. ··----------------------·· • .."'-~ · ... . •·' •. -~ .. {.·~i ~:: . . ... -~;~ • .. ' 

1$ta·~but~~~··s,eıediyesi ·.· lla.iılarl 
• • • -.:.' ...... ; •• - •• l • ··:·· ' - • . . :.-

Senelik muhammen kirası 150 lira olan Rumeli Kavağında iskele 

caddesinde 4/1 No. lu gazino 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayii 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konu muştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar ! 1 lira 

25 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile ?.-9-937 Perşembe 

günü saat 14 • e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5352) 

'G/1rkige /,j JJ~ .. 

. 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyo 

Nevrozin 
varken ıstırab çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mütevellid bütün 

ağrı sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı : 

EVROZiN 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
ı.9.937 Çarşamba günü uat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(5800) lira keşif bedelli İstanbul Tıp Talebe Yurdu yemekhanesi 
üzerine yapılacak kat illvesi inşaatı açık eksiltmeye ko'nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayın:Jırlık işleri genel, hususi ve fennt şartın .. 
meleri, proje; keşif hüllsasile buna müteferri diter evrak dairesinde 
rörülecektir. 

Muvakkat teminat (435) liradır. 
isteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gös• 

terecekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden atmı, olduğu Müte• 
ahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (5186) 

• 
Saf ve hakiki , - y ç A 

ALBAYRAK MUSTAFA NEZiH 
Sıcaklarda hastalıklardan korunmak ve barsaklara temiz bu!U'l• 

durmak için bu nefis ve koruyucu ÇAYI kullanınız. Halis ÇAY 
ik5iri hayattır. ALBA YRAK'ın bilhassa S0,100 ve 150 kuruşluk 
Paket ve Kutuları şayanı tavsiyedir. Ma~azalarımızdan alamazsanız 
her bakkaldan musırran isteyiniz. Bahçekapı, Borsa karşısı No. 71 

••-- ve Tahmiıı No. 74 Al.BAYRAK ÇAY mağazaları. 

1 

Devlet Demiryolları ve Limanla,:;--1 
işletme U. idaresi ilanları _I 

ı - 10·8-1937 tarihinde münakasaya konulan Fevzipaşa·Diyarbe· 
kir hattı üzerinde Km. 337 +339 arasında ocaktan çıkarılarak hat 
kenarına figüre edilmek üzere 6650 m3 balastın ihzar ve teslimi kapalı 
zarf u!lulile eksiltmeye konulmuşsa da iki tıdibin ve"aiki tam:ım olma• 
dı~ından kabul edilmiyerek 2490 numaralı kanunun 40 ncı maddesi 
mucibince kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. Mu• 
bammeo bedeli 9975 liradır. 

2- Eksiltme 25-8-1937 Çarşamba günü saat 15 de Malatya işletme . 
binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 748 lira ll kuruştur. 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin 249J numaralı kanunun 4 üncü 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni olmadlğına dair beyan• 
name, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuzlarile 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi. Ankara, Haydarpaşa 
Malatya işletme kalemleriııde, Diyarbekir, Elaziz, Narla, Eloğlu istas• 
yonlarında parasız verilmektedir. "2782,. "5289. 

f;1lıHAt. 
~OMOR 

iş Bankası asgari 25 lira meve' .. ·atı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
sen~ ·. '1 kr.1ra ile 20,0~ lira mü." ~iat dağıtmaktadır. 
1~~' :- sonun.a kadar keşide ta~ihleri: EylOI, Birinci Teşrin ve Birinci Kinun 
aylarının ilk günleri. 

Ebeveynin en büyük vazrtesi 
Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini temiz 
tutmağa, onları hergün fırçalamağa alışbrmaktır 

Küçüklerdeki diş am.aları 3 • 4 
yaşından sonra başlar. Bu devre• 
den itib<ırcn her üç ayda bir dişle
rini doktora röstermek ve yav• 
ralara her yemekten sonra ve her 

sabah, akşam dişlerini fırçalamıağı 

öğretmek lbımdır. Küçük ya9ta baş
lıyan bu itiyad onların her itibarla 
mükemmel neşvünemasını ve gür. 
büz olmasıııı temin ede!'. 

Kullanmağa altşan çocuklar yarının en 
sıhhatli genc)eri olmağa namzeddir 

tHEDVitl 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir. 
Büyük 50 000 lirad1r. ikramiye: • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 .. Eylul - 937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
Jll!<i hakkı sakıt olur. -
lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdüriyet ve Kılavuzluk · motörieri için a:ınacak 20-30 lo .ı "l\loto· 
rin,.e talip zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa ed ilecektir. 

İsteklilerin muhammen bedeli oları "187 5., liruın % 7,5 teminatı 
muvakkatesi olarak "140" lira "62,, kuruşluk makouz veyn banka mek· 
tubu ile pazarlık günü olan 24-8·937 !)alı günü saat 15 de Galatada 
Deniz Ticareti Müdürlüğünde müteşekkil komisyona ve şartnam~Jİ 
almak isteyenlerin Müdüriyet idare Şubesine müracaatları ilan olunur. 

"5232" 

·I sta1_1bul Deniz Ticar~ti Müdür}üğünde11= 
Kaptan, kılavuz ve makinistlerin her altı ayda bir Yüksek Deniz 

Ticaret Mektebinde } apılmakta olan terfi sınıf imtiha:llarına 13.Ey· 
IUl-1937 tarihinde mezkur mektepte başlanacak ve iwtihan 20 Eylul 
1937 de bitecektir. lmtihrtnın yapılacağı günler meıkür mektepte ve 
Müdürlü~ümüzde asılıdır. lmtihr:ına girecek namzetlerin istidalarını ve 
deniz b l yatmı gösteren vesikalarını Müdürlüğüm üze ibraz ederek 
sıhhi muayenelerini nihayet lO·Eylul-1937 tarihine kadar ikmal eyle· 
meleri ve bu tarihten sonra mürac:aat edeceklerin imUhana kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. (5430) d 

Sahip ve Ba§ Muharriri : 
Etem fzzet BENİCE 

Neş-riyat ve Yazı işleri Müdürü: 
llhami Safa. -------

Basıldığı yer: Ebüzziya Matbaası 


