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Maaşlar gine inecekmiş, bu 
adamcağızlara nazar değdi 

Z
avallı insanlar .. zavallı tanzi
fat amelesi.. temizlik seferber
liği başladığı zaman bir gay-

retle maaşları arttırılmıştı. Kaça 
çıktı idi? .. 16 liradan 20 liraya .. şim
di gazetelerin yazdığına gore, bu ma
aşlar, bütçedeki darlık dolayısile, 

tekrar indirilecekmiı .. iki ay kadat 
yüksek maaş aldılar, çok göri.ıldü. 

yahut ta nazar değdi. 
16 liraya sabahtan akşama kadar 

nasıl çalışılabileceğini hiç dü~ıindü
nüz mi.i?. Karnı iyince doymıyan bir 
insanın gözü kararır. gözü kararınca 
dn, etrafını iyigörcmcz .. yerdeki pis
likleri, çöpleri nereden görecek? .. 

* Yeni arabala· 
r1n iyi tarafı 

Tram,·ay şirketinin yeni yaptırdı
ğı arabalar çok ragbet görmüş .. adet
leri gittikçe arttırılıyor .. rnallım ya. 
bu arabaların rengi sarı Ye iı-inde, 

hem birinci, hem ikinci mevki yer 
var. Bu yeni arabların en güzel ta
rafı, ne s'Arı oluşları, ne de, iki mev
kii nefislerinde cemetmeleri.. bu a
rabalrm en güzel tarafı, burada. vat
manın geniş nefes alarak çalışabil
mesidir. 

* Orijinal bir mU· 
sabaka daha 

Amerikada, açıkgöz gazetelerden 
biri, orijinal bir müsabaka açmış .. o
kuyucularına soruyormuş.. en çok 
can sıkan kitap hangisidir? Bu sua
le on binlerce cevap gelmiş .. reyler 
henüz tasnif edilmekte olduğundan 
netice alınamamış .. yani, en çok can 
sıkan kitap daha belli değil.. artık 
bütün Amerikan müellifleri heye
can içindeler .. acaba kimin eseri bu 
müsabakada birinciliği kazanacak? .. 
Düşünün, ne fena reklam değil mi? 
Bir arkadaş, böyle bir müsabaka biz
de de yapılsa, ne netice verir diye 
düşünüyordu; birisi: 

- Yahu, dedi, bizim için endişeye 

mahal mi var? .. Bizde muharrirler, 
evvelce yazdıklarını inkar ediverir
ler, o, benim eserim değil, der, işin 
içinden çıkarlar .. 

* Mimari de yeni bir 
tarz bulundu 

Her şey deği~iyor. Mallım ya. bü
yük bir terakki asrmdayız .. şimdi de 
ev1crin mimari tarzında yepyeni tip
ler meydana çıkıyormuş.. mesela, 
Viyanada bir mimar, kübik bina1ar
daki yeniliği o kadar ileri götürmuş 
ki, binaların içine fazla güneş ve ha
va girsin diye, evlerin kapı ve pen
cerelerini büsbütün kaldırıyormuş .. 

Demek ki, mescHi, odamızda otu
rurken, adeta sokak ortasında oturu · 
yor gibi olacağız .. mallım ya, kübik 
mimaride hedef ve gaye, binanın i
çine bol ısık ve hava girmesini tc -
min etmektir. 

Tarih tekerrürden ibaret derler .. 
ne kadar doğru ... Kapısız, pencerc"i"Z 
mimari usulü yeni bir ıfeşif mi san
ki? .. Asırlarca evvel Nasreddin Ho
canın türbesi de butarzda yapılmış 
değil midir? .. 

* Siyah GUI 
Artık yett,iyor 

Şimdiye kadar, yüzlerce çeşit gül 
yetiştirilmiş.. yalnız siyah Tenkte 
gül yetiştirmek mümkün olmıyor -
muş .. nihayet, Bulgaristanda iki köy-

1 m, siyaha yakın bir gül yetiştirmiye 
muvaffak olmuşlar .. bu, gül ziran -
tinde mühim bir Y!!nilik telakki edi-

1 liyor. Bir arkadaş, gazetede bu ha -
~adisleri okuduktan sonra, bir kah
kaha attı: 

- Yahu, dedi, İş Bankası arkasın
daki çiçek pazarından bir demet gül 
almıştım. Eminönüne geldim. Köp
rüyü g<?çtim. Karaköye gelince ne 
göreyim .. canım o pembe güller sim
siyah olmamış mı? .. 

Köprüyü geçerken, vapur kurum
larından simsiyah olmıyan ne var ki? 

Fesatçılar 
Hatay halkını 
Yine eziyorlar 

Tiirk Yugoslav 
dostluğu hakkında 

Baba,kardeşı 
katili deli mi? 

(Birinci sahifeden devam) 
bulunan maktul Radi çalışıyorlar;.,, 
Hayatının son senelerini yaşadıa

nı hisseden bu baba, bir kaç yıl e~ 
vel büyük bir yekun tutan servet.ı 

Belgrat, 27 (A.A.) - Yugoslav ga- j Gazeteler, Ayni zamanda D:.ıbrov- ölümünden sonra aile hadiseler 
1 zeteleri, Dubrovnik a?ındaki Yu - mk kruvazbrü tarafından yapılan bu meydan vermemek için dört oğlu 
goslav kruvazörünün Istanbula mu- ziyaıetin Türkiye ile Yugoslavyayı sında taksim etmiş ve kendisine 

Yugoslav kruvazörünün ziyareti 
münasebetile iki taraftaki tezahürat 

l vasalatı hakkında bir cok haberler lb b . b -ı d tl - 'k' cı"nev"'tı'n 153-155 numaralı evıer 
J 

. ~ .. . . 

1 

ırı ırıne ag ıyan os ugun ve ı ı "' 
neşretmeke ve bılhassa Turk sıvıl . . . . kd. _ . bu ;vlerin arkasında büyük bir te 

ı ve askeri makamatı ile İstanbul hal- lll€mleket bahrıyclılerını ye ıgerı- d ca 
teşkil eden bir koruyu, bir e .. 

l kı tarafından Yugoslav zabitan ve ine rapteden kardeşlik hislerinın tc- de üstünde kırmızı boyalı iki bU 1 efradına gösterilmiş olan iyi kabulü zahürüne bir vesile teşkil etmiş ol - yük ev ile bu evlerin karşısına dil 
11 tebarüz ettirmektedirler. dug-unu lifi ve etmektedirler. 
' kömür deposunu ayırmıştır. :. 11u11111111ıuııma111111uı111ıı111ııııııırııı1111111111111uııt1111ıuuı11t1111uuHtllUl 1HIUIUIUUlllflllllllllllttllfllllllUflUllUllllllllllllllUUUU 

lskendeTundan hiT manzaru 

Hatayda umumi vaziyet yeniden 
tehlikeli ve karışık bir hal a1mıştır. 
Bütün halk korku içinde bulunmak
ta. bütiln Halayda kasvetli bir hava 
esmektedir. Mahalli hükumetin ye
niden her şeye göz yummıya başla· 
ma ı, Hatayda fesatçıların ve Türk 
diı5manlarının tekrar alabildiklerine 
hareket etmelerine. her istedıklerini 
yapmalarına •ol açmıştır. Son gün
lerde demir gömleklilerin işkencele
ri •etmiyormuş gibi şimdi Usebe -
tuJkavmiciler de tedhiş hare!<etine 
geçmişlerdir. 

Şehirle köyler arasındaki yollar 
kapatılmış olup, hiç bir nakil vası -
tası işletilmemekte ve ayrıca şe • 
birlerde işlerini takip için hükıi -

1 
mete giden Türkler içeri sokulma -
maktadır. 

1 l\fahalli hükumetin lakaydisi de
vam edecek olursa Hatayda vahim 
akıbetler husule gelmesinden kor
kulmaktadır. 

İSKENDERUNA BİR HEYET 
GÖNDERİLİYOR 

İskcnderunda memleketimiz için 
kurulııcak serbest mıntakanın ye -
rini tayin için bugi.inlerde İskende -
runa mütchassıslardan mürekkep bit· 
heyet gönderilecektir. 

• • ı t • t h d • d • Çocuklarından katil Zeki, ser~ 
1 n g 1 eren 1 n e 1 1 çabucak yemiş bitirmiş; ve bu ınu 

1 ~ . det 7.arfında alıştığı sefahat haya 
tının idamC'si için bir çok defalnr 

d k d 1 
basını tazyik ederek para almıştır· 

Marmara a i eniza tı Bu mütereddi evlat, iki sene e'I 
vel biraderi Sıddıkın üstüne yürü 

Yakalandı mı '· :~~itb~~~~.balta ile bu zatı 
. • Zekinin, kendisinden her vesile 

(Baştarafı ~Tinci sahifede) netmiye çalışacak vaziyettedir. fırsatla para koparmasına bir ni 
dirmişler, tekrar kaçmak teşebbü - Dığer gazeteler de muhtelif noktai yet vermek istiyen Hacı Şevket, 
sünde bulunduğu için batırılmış Ye nazarlo.r serdetmekle ve Şarki Akde- sene evvel ona son defa üç bin 1 
bir daha denizin yüzün~ çıkmamış- nizin emniyeti bakımından Türk hü- c}aha vermiş. bir iş tutmasını tav. 
tır. kümetinin aldığı tedbirleri ngayet ye ile sefahet hayatına son vermcsı 

Pek mühim bir haber mahiyetinde yerinde olduğunu yazmaktadırlar. bildirmiştir. 
bulunan ve halkın diline yayılan bu j Bura gazete1crinin en şayanı dik- Zeki bu derslerden ders alacak Y 
şayiayı duyar duymaz derhal bütün lkat makalelerinden biri de eski Fran- de, Beşiktaş Sulh Hukuk mahke 
resmi makamlardan tahkikat yap - sız başvekili Alber Saro'nun gazete- sine müracaat ederek, babasınına 
tık, öğleden sonraya kadar şayiayı si olan Depeş'te çıkmıştır . ..cTürkiye- getirdiğini, mahcur bulunduğun 
teyit edecek resmi malumat yoktu. Fransa ve Şarki Akdeniz> başlığını binaenaleyh bir vasiye ihtiyacı ol 
Bize göre, meçhul tahtelbahirin ba- t~şıyan bu makalede Akdeniz vazi- ğunu, kendi vesayeti altına veril 
tırılması haberi her halde ihtiyat kay- yeti, İtalyan - İngiliz - Alman reka- mesini istemiş, bu daya da hu 
dile telakki edilmek Iazımgelen bir betleri uzun uzadıya tahlil edilmek- bakılmakü zere mahkemece mua 
şayiadır. Filhakika, Cumhuriyet hü- te, Türkiyenin Şarki Akdenizdeki leye konmuştur. 
kumeti böyle bir tahtelbahir araştır- vaziyete mutlak şekilde haklın oldu- HEM MÜTEVERRİM, HEM 
malar neticesinde bulunur ve teslim ğu tasrih olunmaktadır. Depeş bu- SİNİR HASTALIKLI 
~lmak.~a.~ imtina ederse ~atırıla.ca - lnu ifade ettikten sonra şöyle rliyor: Büyük bir serveti sefahet saha 
gını butun devlet~ere ta~ın: e!mış ol- c- Bu karışık menfaatler ve arzu- da eriten Zeki, genç yaşında bu b 
makla be~aber boyle hır hadı.se ':1- lar karşısında Türkiye vaziyeet ta- yatın 11cticesi olarak vereme tutul 
kua gelmış bulunsaydı, resmı sala- mamen hakim bir me,·kie maliktir. muştur. Fevkalade zayıf olan eZ 
hiyettar makamlar derhal haberdar Boğazlara sahip olduğundan Sov • ayni zamanda psikopattır. Sinir 
olacağı gibi, Ajans vasıtasilc de res- yet filosuna, Karadenizden gelen zukluğu demek olan bu hastalık 
mi bir tebliğ ile Türk efkarı umu- k ·ı· .. · a b petrollara yol verebilir ,·eyahut bu atı ın uzerın e zaman zaman ha va miyesi hemencecik tenvir edilirdi. ,. ranlar yapmakta, bu krizler ise ka 
Bu itibarla bu haberi sadece bi rşa- çekilmez, dayanılmaz hareketler Y Avrupa ya 

seferleri 1 
yia olarak kaydetmiş bulunuyoruz. mıya sevketmektedir. 
Ancak muhakkak loan bir şey ''arsa Son günlerde kardeşi Radi ile 

-.tltllllllttltıtttttttttHfllftP!lllllllllllUfllllllllllllllllttllfltlflfltlllhflllHlllİHllllllhllllHlllHIUllQHllUtllt"HllllllllMIHUHIHHllllllHru ilk olarak Romanyaya 1 
o da gcerk Marmarada bir meçhul : ralarında, babası aleyhindeki ına 
denizltısı gemisinin görülmüş ol • ı • • keme keyfiyetinden bazı münaka 
ması şüphesi, gerek Bozcaad açıkla- b 

· Londra 27 (A.A.) - Hariciye Ne- lar cereyan eden katil, ba asının. 1 rında iki Ispanyol gemisinin batırıl-
znrc;tinin bir tebliği. İngiltere hüku- mallarını Radiye vereceğini kurmı 

mış olması hadisesi bütün Avrupayı · k d 
lngiliz Sefirini Japon tayyaresinin Devlet Ha,~!~l~~r~~daresi mem-

. yaralaması meselesı· lcker haricine .ha.va .seferleri yapmı-
ya karar vermışlır. Ilk olarak bu ay 

mrtınin ağustos tarihinde İspanyol , başlamış, ve sebepli sebepsız r şiddetle alakadar etmekte ve üzerin- d a 

Japon teessürü 
-·- - sonunda İstanbul - Bükreş yolunu 

meseleyi ha)Jetmİyor açacaktır. ilk seferin ilk yolcuları da 

de mütemadi hassasiyet ve .._1akalı asileri makamatmdan hükumet~ilerinlşile .m~nakaşalar yapmakt C\ 

rllerinde bulunan limanlara !{ıde - etmıştır. neşriyatı cclbctmiş bulunmaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
şebbüsünün gayri meşru bir hareket 
sayılacağını \'e her ablukanın icaba
lmdan olan gemileri arama hakkının 
hiç bir zaman Japonlara vcrilmiye
ccğini beyan etmektedirler. 

Bu mıber teeyyüt ettiği takdirde 
İngiliz ricali mesele) i tetkik ctmiye 
başlıyacaklardır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - İngıltere Se
firinin yaralanması hadisesi dolayı -
sile Babı iye Nazırı bugün tcC'')si.ifle
ı ini beyan etmiştir. Nt'zarC't namına 
söylemiye salUhiyettar bir zat de
miştir ki: 

cJapon tayyarelerinin kasdPn İn -
gilterc sefirine ateş etmeleri ta av-
1.·ur edilemiyecek bir hadisedir. 

Bütün Japon matbuatı, bahrhe ne 
:r.aretinin teessürlcrine i?tirak etmek
tedir. 

Namık Kemalin 
Oğlu Ali Ekrem 
Bu s:ıbah vefat etti 
Namık Kemal'in oğlu ve Anadolu 

Ajansı Umum Müdürü Muvaffak 
Menemencioglu ve Hariciye Vekü -

Jeti Siyasi Müsteşarı Numan Rıfat 
Menemencioğlunun dayısı Ali Ekrem 
Bolayır bugün \'efat etmiştir. Cena
ZC'si yarın ogle ve cenaze namazı kı
lındıktan sonra saat 12,30 da Teşvi
kiye camiinden kaldırılacaktır. 

Merhumun vasiyeti mucibince cc

naz<-sine çiçek gönderilmemesini ai
lesi rica etmektedir. 

[Ali Ekrem, büyük Türk vatan -
perveri babası gibi Türk edebiyatı
nın değerli uzuvlarından birıydi. U
zun müddd Darülfünunda mua1lim-
1ik etmişti. Bir çok şiir mecmuaları, 
makaleleri vardır. Serveti Fünun e-
debi "aılesine mensuptu. Son zaman
larda asabi hastalıklar geçiren mer
humun ölümü memleket için bir zi
yadır.] 

* Sarıkamış ve Iğdırda birer orta
mektep açılmıştır. * Sofyada gizli komünist eserleri 
baasn yedi matbaa bulUDrnuştur. 

Profesör Bayan Afet, Bayan Cevat 
Bu hususta Paris Hususi muhabi- cek İngiliz ticaret gemileri tarafın- 1 Zekinin bu hareketlerinden utıı 

ŞANGHAYDA TAHKiMAT 
Şanghay, 27 (A.A.) - Gece sü -

kunctie geçmiştir. Çinliler hazırlık
larını bitirmektedirler Muntazam Çin 
kıt'alarının tamamile Şanghay civa
rına çckıldikleri ve imtiyaz mınta -
kaları hududunun bin metre ilerisin
de müstahkem bir hat vücude getir
dikleri söylenmektedir. 

rimiz Şükrü Altaydan aldığımız tel- !dan ıttihaz edilecek tedbirler hakkın- 1nan Radi de kardeşine cS"'nde c~n 
Abbas ve Bayan Afetin daktilosu o- ı fi - d d' or z· da bir {akım teklifat alması üzerine var; seni timarhaneye yat.. aca 1 

. gra arı aşagıya erce ıy u . f 
lacaktı~. Tayyare buradan a~ın 30 \'C- MEÇHUL TAHTELBAHİRLER mezkur makamat ile temasa girmiş dcmiy~ başlamış, bu hal katili 
ya 31 ınde hareket edecektır. İTALY ANIN MI? olduğunu bildirmektedir. halde ~inirlcndirmiştir. 

Ç 
-
1
-- J Paris, 27 (Hususi) - Bir Çok ga- İngiltcr~ hükumeti, İspanyol ôsi- İKİ GÜN EVVEL 

İ Vİ İ Y 0 zeteler İspanyol kaptanlarının be - lerine, ticaret gemilerine karşı ge- Katilin babası Hacı Şevkeet 
_ .. .. . . . . . . . . vanatlarına nazaran Bozcaada açık- celeyin yapılacak taarruzların, bu sayet için açtığı muhakemeden 

Şimal istasyonundaki bütün ınev -
ziler milislerin işgali altındadır. Bun
lar mük0mmel müsellfıhtır ve nefis
lerine itimatları vardır. 

t 
Kopru uzerı~~ekı ıkt ç.ıvılı geçıt, İarında faaliyette bulunmuş o1an de- taarruzlar hangi millete mensup ge- gün evvel, yani evvelki gece ayni e 

~t:nbul halkı ıçın haklı .~ır.~stırap ve nizaltı gemilerinin İtalyanlar:ı ait milere karşı yapılmış olursa olsun, Büyük bir muharrir, eserlerind 
şıkayet mevzuu oldu. Kopru, esasen olması şüphesini ileri sürüyor ve •Hukuku düvel> kaidelerini külli - de oturan kardeşler arasında mnh 
gelip geçenl.erin e~. az ka~aya m~r~z tahlil atta bulunuyorlar. Peşter Lioyd yen ihlôh telakki edilmek lazım ge- me işinin mahiyeti konuşulmuş, 
kaldık~an bır ~erdıı ~~tta yı:lar ıçın- gazete.;i de bu ihtimal üzerinde du- leceğini ve İngiliz ticaret gemileri reketini doğru görüp müdafaa etıtı 
de gelıp .. g~çmış t~k tuj( vak.nla:dan ruyor ve İtalyanın bilhassa ingiltere hasara uğradığı takdirde fogiltere istiyen eZki, Radiye: 

Nnnkin, 27 (A.A.) - Şang-Kav-Şe
kin karorg[ıhından bildirildiğine gö-

başka ~uhı~ sayılabılecek hıç bır ka- ı ile iyi bir mi.inasebet tesis etmek yo- 1 hükumetinin meseleyi pek vakim ma- - Sen, bana nazaran malların 
za.da gostenlemcz. !una geçmek istediği bir sırada sul - hiyette addetmek ıstırarında kala - çok kısmını aldın. Bunlar yetmiY 

re JJpon kıt'aları Nanku önündeki 

'mU\·nffakiyct izlikleri dolayısilc 89 

Istanbul Belediyesinin halk men- lhii tehdit edecek böyle bir mace - cağını bildirmiştir. muş gibi bir de kömür deposile k 
faatlerıni gözeterek koyduğu bir ni- raya karışacağını zannetmediğini Maamafih Londra kabinesi. veri- ruyuve bu evleri de alacaksın: 
zamın iyiliğinde ve ısrarla tatbikin- söylüyor ve .. ilave ediyor: lecek bi rce,·aba intizaren seyrisefa- olmazsa kırmızı evi de bana veri 

uncu Çin fırka ına karşı at;ru tosun 
24 ve 25 inci günleri zehirli gaz kul

de Belediye ile daima bir vc .. bera- - İtalya kendi denizaltı gemileri- in odasının alfıkadar makamatına bir demiş; bunların aslı olmadığını 
beriz. Ancak, köprüdeki iki geçit ni böyle bir maceraya sevkedemiyc-

1
tamim göndererek onlara bazı ihta- liyen Radi, sözlerinin kar etmedi 

ı lanmı !ardır. 
bilha a ,·npurlara giden halkın ke- ccgı kadar, Frankonun denizaltı ge- ratta bulunmasını muvafık görmüş !görünce: 
saf<?ti sıralarında azdırf ve geçitler mılcrini de böyle bir cür'ctten me - ıtür. 
hmy~ler~ib~amamı~udı~Tuam-============================= 

K d k. d. , ay ta yonlarına gidip gelmek, Doktorların Teftiş kararı 

- Sen. delisin Zeki, timarban 
tedavi görmiye muhtacsın ı .. cev• 

uyu a 1 cese ın tram\c1\d.m inenler için karşıya geç-

esrarı 
m k ve yine tramvaydan jnenler için 
iskelelere geçmek hem vakit kay -

y -tf - --- I . ld bt'ttircn, hE'm de tramvay durak1orı-
a na şma asan nası Ö U nın arkalarından hızla geçen oto -

. Sılıvriknpı dışında Muharremin mobilJer ve arabalar yüzünden teh
ınPk ahırlarında yanaşma Hasan iki lıke a:-zeden bir vaziyet ihdas et -
gün evvel ortadan kaybolmuştur. Ha- miştir. 
sanın ortaad olmadığını gören ahır Ü .. ·· b. fh d h Ik k 

h .b. çuncu ır sa a a a ın c> se-sa ı ı arama :yapmış ve bu esnada . . . . . . 
b h d k' b- "k . .. .. d rıyetının çıvı nızamından haberdar 

a çek e 1 uyu hKuyu~u.n ustudn e olmaması \'e bu yüzden para CE'zası-
su çı armıya ma sus ıpın orta an 

1 
d 

k ıd .... 
1 

.. . na çarpı ması ır. 
opmuş o ugu goru muştür. . . 
Babıta, Hasanm kuyuya düşmüş . Bır c~k ~·~ta.nda~la.:, sırf h~bers.ız

olması ihtimalini düşünerek dün Fa- lık ve bılgısızlık yuz~nd~n bırer lıra 
tih itfaiyesinden getirtilen vasıtalar- ceza vermek mecburıyetınde kalmış
la kuyunun suyu boşaltılmış içerid, lar, paranın gi.iç kazanıldığı bu de
Hasanın cesedi bulunmuştu~. .:; virde pek masum bir bilgisizliğin 
Hasarım su çekerken, ipin kopması kurbanı olarak bu cezaları ödemek 

üzerine muvazenesini kaybederek epeyce ağır gelmiştir. 
kuyuya düştüğü zannedilmektedir. Anlaşılıyor ki, Köprü üzerindeki 

çivili geçitleri ya çoğaltmak, yahut 
Cesedi muayene eden Tabibi adli 

1 

da kaldırmak icabediyor. Eminönü, 
Salih Haşim, morga kaldırılmasına karaköy, Taksim gibi en tehlikeli ge
lüzum görmüş, hadiseye müddeiu -
mumi Muavinlerinden Bay İhsan el çit yerlerinde bile böyle bir nizam 
koymuştur. Tahkikata devam edil- tatbik cdılmezken, Köprü gibi düm
mcktedir. düz ve en az kazalı bir yolda halkı 

Terfi llstesl 
30 Ağustosta ilan edilecek olan or

du terfi listesi yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. Alakadarlara yarın ve öbür
gün tebligat yapılacaktır. 

bu iki çivili yoldan geçmiye mec -
bur etmek, hakikaten iki taraf için 
de müşkülatı ce1bediyor. 

Umuyoruz ki, Belediye ihtiyaca 
daha uygun bir şekli tercih edecek
tir. 

(Birind sa1ıifcdcn devam) 'hede k.l0ıdı tutacaklar ve buraya te-
le mani olunmak ilzere alınan ted - davinin nev'ile, devam müddeti, ce
birkrin tatbikını miifottişLer kon- reyanııı kuvveti veya tatbik edilen 
trol etmektedirler. rad) OTl'Un miktar ve şekii ve tedavi 

bını vermiş; buna fevkalfıde 5init 
nen Zeki, lakırdıyı burada bırak 
ve kalkmış, evin üst katındaki od 
sına çekilmiş, yatmıştır. 

DÜN SABAH 
ve işte dün t<ıfsiı. ını verdiği 
gibi katil bu kararla babasın• 

kardeşi Radiyi öldürmüştür. 
Bu meyanda, rontgen veya elek - yapılan ı:ahiyenin genişliği ve sair 

trikle tedavi yapacak bir müessese 1 tafsilôt kaydedilerek bu müşahede 
açmak isti yen her doktorun ancak 'kagıtları en az üç sene saklanacak -
Sıhhat \"e içtimai muavenet Veka - hr. Suriye karışıyo 
letinden müsaade ve izin aldıktan 

Doktorlardan, rontgen veya elek - d l h be 1 sonra bu islerle ug~raşabilmesi hü - Suriye en ge en a r ere 
• trikle tedavi mütehassısı olsalar da- ı 

kumetçe kabul edilmiş ve mevcut Şam Vatanileri, kendi adam 
1 hi böyle bir müessese açmak istiyen- · d eıı rontgen ve elektrikle tedavi mües- dizginlerıni elleirn en tamam 

ler, yine vekaletten izin alacaklar - b' · t d.. ·· lerdit· 
lsese ve muayenehane sahiplerinin çırmış ır vazıye e uşmuş . ~ııt 

dır. İzinsiz çalışmıya teşebbüs eden- · t k b' · b kl ı.sıv-bulundukları yerin en büyük sıhhat vazıye , a ınenın e enen 
memurluguna bir beyanname ver - ler veya salahiyeti olmadan rontgen, sından ileriye bile gitmek istid• 
mcleri için de bir ay zaman bırakıl- radyom ve elektrik tedavi yerleri iş- göstermektedir. Hulasa Suriy~e 
mıştır. letenlerin müesseseleri hemen kapa- ziyet çok karışık ve tehlikelidif' 

Bu mühlet haziranda bittiğinden tılacaktır. SAMDA HAREKE~ tl 
yapılan kontrol ve teftişlerle; be - Ayni zamanda, izinsiz bu yerleri Nef;i Şam şehrinde fiili h~~~e 
yanname vermediği anlaşılan doktor- açan ve mütehassıs olmıyan doktor- baş göstermiş, esnaf ile polis ş~td 
lardan 25 liradan l 00 liraya kadar 1 lar müddeiumumiliğe verilecek ve bir müsademede bulunmuş: 1

01
\i 

para cezası alınacaktır. 
1
200 liradan 500 liraya kadar, müte - raf da silah kullanmiştır. Bıt 

Badema tabip ve diş tabipleri mu- hassıs olup da izin almıyanlardan da epeyce yaralı vardır. 
a) enehanelerinde bulunduracakları yine adliye kararile 50 liradan 100 li- t 
ve kendilerinin kullanacakları bu raya kadar ağır pnra cezası tahsil e- müfettişlerce ayrıca kontrol "~ 
cihazları iyi kullanmıya muktedir dilecektir. kik edilmektedir. Noksanların 1 ııı 

1 olduklarını bir vesika ile ispata veya Bütün tabip ve diş tabiplerinin mu- 1i için 6 ay mühlet verilecek, ~u 
bir mütehassıs yanında en az iic ay- avenehanelerinde'bulunan cihazlar - lct sonunda yine eksik ve nı)[Ull' 
lık bir kurs veya staj yapmıya mec- 1; sair elektrik tertibatının, hastala- meye uygun olmıyan cih~~ ay• 
bur tutulmuşlardır. rın noksansız ve kusursuz muayene nanlar da 100 liradan 500 ır 

Ayni rnmanda bu doktorlar her ive tedavi edilebilmelerini temin için, dar ağır para cezasile cezalan 
hasta için ayrı olarak birer müşa- nizamnameye uygun olup olmadığı caklardır. 
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Dev lef büf ün memurlara 
ALANLAR 

kaç lira maaş veriyor?. 
birinci derecesinden 

[
Halk Filozofu 

d iyor ki: 

MezarlLklarda fiat 
listesi 

Dün birkaç arkadaş Kandilliye 
gitmiştik. Yolumuz Kandilli mezar
lığının önünden geçiyordu. Üstad 
Ekremin mezar taşını okumak üze
re, yol k~narında, demir parmaklık-

Herf araf a ferkos verilecek 

Baremin 
maaş alan 27 memur var lar önünde durduk. Bu arada, me -

zarlığın tam kapısı karşısında, bir Maliye Vekuletince tanzim edilen bir istatistikten anlaşıldığı üzere 936 
selvinin gövdesine çivilenmiş, bir mali senesi kadrolarile bütün devlet dairelerinde maaş almakta olan 

Belediye Sular idaresi 
mıntakaların krokisini 

susuz 
yaptı 

Şimdi susuzluk çeken mıntakalar 
bilhassa tesbit edilmektedir. Evvel-

Şarkta & enstltU açllace''" Çekoslovakyaya da 
rakı gönderlldl 

Maarı/ Vekili :;aJ/et Arıkan 

İstanbulda ve büyük şehirlerimiz
de mevcut kız enstitülerine fazla rağ
bet gösterilmekte olduğunu gören 
Maarif Vek:i.lcti bunların adedini ço
ğaltmıya karar vermi!ltir. 

Memleket için tam san'atkfır ve 

ev kadını yetiştiren enstitülerden bu 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu iç
ktiler satışları her ay mu:ıtazaman 
artmaktadır. Son aylarda bilhassa 
şarap sarfiyatı rakıya nazaran daha 
fazla olmuştur. İnhisarın Çekoslo -
vakya ve Hollandaya gönderdiği ra
kılar da çok beğenilmiştir. Yalnız ge
~en yıl inhisar maddeleri satışların· 

an; cem'an 32 milyon 100 bin Ura 
.afi hasılat temin edilmiştir. 

Yeni senenin ilk aylarındaki satış-
! lara ve devam eden, artan rağbete 
nazaran 937 yılında safi hasılatın 33 
milyonu geçeceği muhakkak görül
mektedir. 

yıl Şarkta 5 tane birden açılacaktır. 
Yeni enstitüler Trabzondan Eliızi

ze kadar beş mıntakada "kurulacak
tır. Bu maksatla yapılacak yeni teş
kilat münasebetile mahallerinde tet-
kikatta bulunmak üzere Bevoğlu ve 
Üsküdar Kız San'at enstitülerinden 
iki mütehassıs bayan Anadoluya git
miştir. 

İstanbuldaki enstitülere, genç kız
larımızın ve genç ev kadınlarının 
gösterdiği büyük alaka ve fazla ta
hacüm karşısında da yeni bir ensti
tü daha açılması düşünülmektedir. 

V ergi temyiz ko°'.isyonlar~~a gönderilen evraktan bazılarının noksan 
oldugu ve bu yuzden mükelleflerin işleri geciktiği gibi verginin tah

litlinin de geri kaldıgı anlaşılmıştır. 
Bu münasebetle Maliye Vckal~ti Defterdarlığa gönderdiği bir emir

k, bu kabil itiraz kağıtlarını velev bir tane dahi olsa noksan gönderen
lerin derhal cezalandırılacaklarını bildirmiştir. Diğer taraftan veraset ve 
intikal 'ergisi tarh ve tahakkukatına ait muamelelerin ve bu vergile
~in tah il isinin diğer vergilerden çok geri bırakıldığı da Vekıiletin nazarı 
dikkatini C<'lbetmistir. Ekser şubeler tercihan kazanç ve sair vergileri ev
vela tahakkuk ve tahsil etmekte v~ veraset ve intikal vergisi jşlerini 
ikinci derecede görmektedirler. 

Devlet vergileri arasında tefrik olmıyacağmdan bu vergilere ait mu-
ımelclerin de hemen ve ehemmiyetle takip edilmesini tebliğ etmiştir. 
lllHUHHnltltttllHllltHlllHUlltUlltU•UHdlltfNlllUHlllUHll lUUfl llllflll lltllffffttt1ıunnt1ıttHll Hflftlll Ull lflltlllUUUtllUHllUUllt1Un 

Festivalin 
Son günleri 
Geçiyor 
İstanbul festivalinin artık son gün

lerindeyiz. Program mucibince bu
gün saat 14 tc Modada birinci grup 
yelkenli şampiyonası yapılacak, bu 
gece Şehir opereti Taksim bahçesin
de (Saz ve Caz )ı oynayacaktır. 
Yarın yine saat 14 tc Modada ikin

ci grup yelkenli müsabakası ve saat 
16,30 da Taksim stadyomunda fut -
bol maçı yapılacaktır. 

Bu maç için Yunanistanın tanın
rnış sporcularından mürekkep muh
telit bir takım yarın sabah şehrimi
ze gelecektir. Maç, İstanbul ve Ati
?a ınuhtclitlcri arasında yapılacağ& 
ıçın ehenuniyeti haiz görülmektedir. 

Zabıta 
Müdahale 
Edecek 
Tramvayların ön sahanlıklarında 

vatmandan gayri beş kişiden fazla 
kimse bulundurulması yasak edil -
mişti. Bir haftaya yakın bir zaman
danberi verilen bu kararın vatman
~r tarafından tatbik edilemediği, 
hır kısım halkın kendilerini dinle • 
rnediği görülmüştür. 

Vatmanların serbest çalışıp bir ka
zaya meydan vermernderi maksa . 

dile verilen bu kararın tatbikinde 
zabıtanın da muavenette bulunması 
bütün seyrüsefere bildirilmiştir. 

Bundan sonra ön sahanlıkta beş 
kişiden fazla olunca vatman tram • 

levha gözümüze ilişti. Bu, kırmızı 
memurlarının umum yeklınu (41,590) kişidir. Bu memurlardan baremin bi- bir tabela idi. Üzerinde iri, bevaz va-
rinci derecesinden maaş alanların adedi (27) ve en son derece olan 19 un- zılar vardı. 

cu derecede bulunanların sayısı da ( 6093) tür. Mezarlığa giren her insanın mut-
Bütı.in bu memurların maaşlarının yekunu senede (35,140,221) lira 

d B.. .. .. . k laka gözüne ilişecek bir levha. Üze-tutmakta ır. utun ucretlı memurların sayısı da (10,746) dır. Ve en ço . d d t h . d .. ? 
.. ıı· Adl' V kııl · k 1 d b 1 k b 1 rın e ne var ı, a mın e ersınız .. ucrc ı memur ıye e d etı a( rosun a u unma ta, un arın sayısı M k 

1 
.. 'f . C 

• • • • A ezar azıcı arın ucret tarı esı . o-(2646) yı tutmaktadır. Maarıf Vebletı kadrosunda (1202), Malıye Veka-
leti te~kilatında (1711) ücretli memur bulunmakta, en az ücretli memur 
kadroc;u da (13) kişi ile Şiırayi devlettedir. Milli Müdafaa Vekaleti büt

cuk mezarları bilmem şu kadar lira, 
büyükler bu kadar .. lahitler şu ka -
dar lira .. çesinden manş ve ücret alanlar, bu yckunlardan hariçtir. 

Bir mezarlığa girerken, insanın su
ratına çarpan bu levhanın yerini çok 
garip bulduk. Bu, adeta, bir calgılı 
bahÇ(?ye girerken, insanın yüzüne 
bağıran fahiş fiatlı bir içki tarifesi-
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[*] Pariste meyhanelerde hesap 
şöyle görülür: Her içilen içki kade
hi bir tabak üstünde getirilir. Ta -
haklarda içilen içkinjn fiatı yazılı -
dır. Garson tabağı önünüze bırakır, 
ve siz kalkıp giderken, önünüzde 
ne kadar tabak birikmişse, hesabı 

Kazazede 
Vapurların 
Yolcuları 

- ·-
Bunlardan pasaport 
harcı ahnmıyacak 

Sularımız dahilinde, batmak veya 
karaya oturmak gibi arızi ve cebri 

sebepler karşısında kalan yabancı 

vapurların İstanbul ve sahil şehirle
rimize çıkardıkları kazazede yolcu 
ve tayfalarından pasaport ve vize 

harcı aranıp aranmıyacağı hususun· 
da tereddüde düşülmüştür. 

Bu münasebetle verilen yeni bir 
kararla, bu gibi kazazede yolcular· 
dan, Türkiyeye gelmek üzere bilef 

almış olanlardan pasaport vizesi a· 
ranması, diğer yolcu ve tayfalardan 
her hangi bir harç istenmesine sebep 
olmadığı kararlaştırılmıştır. 

Para ile 
Kedi satın 
Alanlar var 

K edi flatlar1 çok 
yUkselmlş 

Sokaklardaki serseri kedi ve kö • 
peklerin öldürülmesi için Belediye
nin açtığı mücadele neticesinde şe
hirde bu hayvanlar çok azalmıştır. 

Bilhassa Beyoğlu ve Eminönü, Be-

şiktaş kazalarında cadde ve sokak • 
larda kediye pek nadir tesadüf edil
mektedir. 

Yalnız Küçükpazar, Yemiş ve Ba
lıkhane civarındaki yağcı, peynirci 
gibi esnaf, geceleri farelere karşı u
zun zamandanberi kedi besledikle • 
rinden ilk şiddetli mücadele günle
rinde yakalanan kedileri yerine yeni
lerini tedarik etmişlerdir. Hatta bun-

1 

lardan para ile hariç şehirlerden bir 
kaç kedi getirten ve gündüzleri ka
fes içınde saklayanlar da vardır. 
Halkın ekserisi de umumiyetle ev 

kedllerinın boğazına tasma maka • 
mında birer renkli kordeıa veya bez 
bağlayarak kedı avcılarına bunların 
sahıpli olduğunu anlatmak istemek
tedin. 

Bazı mahalle aralarında, evlerin 
kapıları önünde ve pencere demır -

oradan görür. leri arasında, boynundan uzun iple 
[**] Kupol kahvesinde dünyanın bağlı ve böylece gezdırılıp saklanan 

her lisanda çıkan gazeteleri bulunur. cins kedilere tesadüf edilmektedır. 

• 
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ISTANBULDA 

Et satışları gittikçe 
azalıyo r 

Halk, ucuz dige, etini civar 
köylerden tedarik ediyor 

1 stanbulda e t satışının pahalı ol- ,diye rağbet eylediğini gören bazı a-
ması halkı Belediye sınırları ya- çıkgözler şehir içinde gizli mezba -

nında bulunan kasaba ve köy - hacıklar kurmıya başlamışlardır. 
lerdeki kasaplarda satılan etleri al- Son günlerde bu hususta Belediyeye 
mıya ~evketmcktedir. Filhakika ci~ bazı ihbarlar yapılmış ve hakikaten 
var kasabalardan 25 kuruşl~ ku- de Beşiktaş, Maçka, Feriköy, Edir
ruş arasında iyi cins et tedarik edil- nekapı, Aksaray mıntakalarında giz
mekte olması nakil masrafına rağ - li et kesip satan bazı kimseler yaka
men buralara rağbeti arttırmakta lanmıştır. 

olduğu gibi İstanbul mezbahasının Bu vaziyet karşısında zabıtaya ye
et satışı üzerinde de çok mühim te- ni bir emir verilmiş ve mıntakalan 
sirleri görülmektedir. Vak.tile günde içinde şüpheli yerleri daima taras-

mesela yirmi koyun alıp satan bir sut ve kontrol altında bulundurma-
kasap, şimdi ancak on üç, on dört 

iskambil 
Kağıtları 
Az satılıyor 

/ Kumar oynıyanlar 
ek•lldl mi? 

Bir demet lıkam6il lcôftdı 

İskambil kağıtları satışları son za
manlarda mütemadiyen azalmakta -
dır. Esasen oyun kfigıdı fiatları çok 
yüksek olduğundan geçen yıl (50) 
bin lira safi hasılat temin eden oyun 
kağıdı satışları bu sene (30) bin li
raya düşmüştür. Kibrit ve çakmak 
sarfiyatı ise yükselmektedir. 

1936 yılında yalnız kibrit ve çak
maktan (1) milyon (110) bin lira 
safi kar elde edilmesine mukabil bu 
seneki temettüün (1) milyon (229) 
bin lira olacağı tahmin edilmekte -
dir. 

Oyun kağıtlarının hasılatının düş
mesinde sebep olarak, zabıtanın, ku
marbazlarla s~kı bir mücadeleye gi
rişmiş olma.,;ı ileri sürülebilir. Ku -
marda, ekseriya, bir takım kağıtı bir 
defa oynanmaktadır. Halbuki, zabı
tanın kumarhaneleri sıkı bir baskı 
altında bulundurması oyuna meydan 
vermemektedir. 

Üzüm 
Piyasası 
Durgun mu? 

Ahcılar da ist eksiz 
görünüyor 

Son iki üç gün şarfıııda iizüm pi -
yasası hararetini kaybetmiş ve ffa.t
lar diişmüştur. Buna sebep, Avrupa 
dan siparişlerin azalmasıdır. Diğer 
taraftan evvelce 60 bin ton olarak 
tahmin edilen Egenin yeni yıl üzüm 
n~kolt si de 40 bin tona inmiştir. 

İncir piyasası da durgun ve istek
sizdir. 

Atakadarlar; bu yıl havaların ku
rak gitmesinden ıncir ve üzüm mah
sulünün az olduğunu, Iayıkile inki
şaf edemediğıni söylemektedirler. 

İnhisarlar idaresi yeni yıl mahsu
lünden mübayaata bir haftaya ka -
dar başlayacağından piyasanın bu 
suretle düzeleceği söylenmektedir. 

ne benziyordu. Halbuki burası, bir 
bahçeli meyhane mi? Hayır .. 'mezar
lığa giren insanlar, ya bir tabut ar
kasından ağlayarak gelen muztarip 
kimselerdir, yahut ta, bir mezarı zi-
yarete gelen acılı insanlar .. 
Kırmızı bir zemin üzerinde, iri be

yaz yazılarile, bir çalgılı meyhane • 
nin fiat listesini andıran bu Jevha, 
o kadar soğuk ki.. insan gayriihtiya .. 
ri, asabiyet duyuyor, kızıyor. Bu lev
hanın yeri her halde orası değildir. 
Mezarlığa giren insan, o dakika için, 

dünyanın iğrenç ve maddi düşünce
lerinden uzak kalmak ihtiyacını du· 

J yar. Halbuki karşınıza böyle bir ko
ca levha çıkınca sinirlnmez misiniz? 
Mezarlık listeleri, başka şekilde 

halka, daha doğrusu alakadar kim
selere tebliğ edilebilir. 

Bir mezarlık kapısında, daima uh· 
revi sıfatını verdiğimiz masum bir 
servi gövdesine liraların hesabını 

yazmak çok gülünç ve acıdır. 

Halk Filozofu 
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Avcılar ve 
Atıcıların 
Arası açıldı 
Bir araziyi 

paylaşamıyorlar 
Şeh:-imizde mevcut avcılar cemi

yeti ile atıcılar klübü arasında bir 
mera yüzünden ihtilaf çıkmıştır. 
Avcılar cemiyeti Çobançeşmesi 

mıntakasındaki araziyı köy ihtiyar 
heyetinden 350 liraya kiralamış ve 
buraya Avcılar köyü namını vermiş
tir. Vilayete müracaat edeı·ek bu a
razi dahilinde avcılar bayramını ya
pacaklarını bildirmişlc>rdir. Vilayet 
te bu avcılar bayramını festivale da
hil etmiş ve bayram da geçen hafta 
yapılmıştır. 

Fakat diğer taraftan Atıcılar kly
bü de Çobançeşmesi mıntakası da
hilindeki arazi sahiplerine gizli bir 
şekilde müracaat ederek sahip1erin
den araziyi kiralamışlardır. Simdi 
bu iki teşekkül bu mer'ayı aralarınd!l 
taksim edemiyorlar. Av<:1llar diyor 
ki, bu mer'a bizimdir. Siz avlana • 
rnnzsınız; Atıcılar klübü ise, bu ara
ziyi biz kiraladık, sizin hakkınız yok
tur, diyorlar. 

Bu iki te ekkül arasındaki ihtilafı 
ha~r alan Vilayet ve Bakırköy Jan
darma Kumandanlıkları iki birliği 
uzlaştırmak için bazı tedbir alıru1, 
cemiyetlerle de temasa başlamıştır. 

Sahillerimizde deniz 
canavarları 

Evvelsi gün Marmara, Hayırsızada 
kıyılarında yeniden bir deniz cana
varı canlı olarak tutulmuştur. Ca -
navar canlı olarak muhafaza edil
mekte ve Balıkpazarında yüzlerce 
kişi canavarı seyre gitmektedir. Ca
navarın, birçok dalyan ve balıkçıların 
ağlarını harap ettiği gibi bir balıkçı 
kayığını da devirmiş olduğu söylen· 
rnektedir. 

İstanbul Belediyesinden: 
18-8-937 T.li tenbihi Belediyeye ektir: 
Akşam~arı saat 18 ile sa~t 20 arasında 

Karaköy köprüsündP-n dolu ve boı yük 
arabalara ile hRyvanlann geçmemesi hak
kındaki yasak, görülen lüzuma binaen 
y~nm saat geri alınarak saat 18 ile saat 

19,30 arasına hasredilmiıtir. Yarın gece Taksim bahçesinde 
Balkan festivali halka son müsame
relerini vereceklerdir. 

vayı en yakın polis noktasının oldu· 

ğu yerde durduracak ve fazia kim
seleri indirtecektir. 

1 

koyun üzerinden iş görmektedir. Bu 
böyle olmakla beraber halkın ucuz 

lan ve gayrisıhhi şartlar dahilinde 
kesilip satılan et kaçakçılığını kö -

künden temizlemeleri bildirılmiştir. 
itan o'unur. "B." «5632» 



.Japon imparatorunun Av · 
rupada dolöşan kardeş i 

ve refikası 

z 
HLiKE 
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r 
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!. K ulfs 
arkasında 
iki Fransız 

artisti --Mistiguette 
ve 

Moris Şövalye 
ile haşhaşa 

B izi mesteden san'atkarların aca
ba kulis arkasındaki hayatlarını 

hiç düşündünüz mü? 
Parisli bir muharrir, Parisin ta .. 

nınmış san'atkarlarını kulis arka • 
sında görme merakına kapılmış ve 

MEKTUPLAR 
Yazan· ta. 

a 
a a 

gibi görün yor ... bir gün tiyatroya gitmiştir. 
- 1 numaralı gardrop.. geçiniz .. 

Sahneye girecek yerin yan tarafın
daki kısımda Mistinguette'i gördüm. Neriman aQlamağa başlad ı 

U 
zak Şarkta devletlerin lakayt 
veya mütevekkil gözleri önün
de oynanmakta olan oyun, bü· 

tun dünyanın atisi için kat'i olabi -

lir. Bu oyun bugün İspanyada oy -

nanmakta ve bizi işgal etmekte olan 

faciadan daha tehlikelidir. 

Eğer Franko Partisi Madrit hüku

metine karşı galip gelse, öyle zanne

deriz ki, Fransa yeni b ir tehdit al
tında kalacak ve İngiltere de İmpa
ratocluk yolları üzerinde kuvvet ve 

fazasında doğrudan doğruya alaka
dar ohm devletler nasıl oluyor da 
hiç sebepsiz ve mazeretsiz bir teca· 
vüze k~rşı lfıkayt kalıyorlar? .. B u te
cavüzden maksat d.a Orta Asyada ve 
Pasifik denizinde Avrupa için müt
hiş bir tehlike vücude getirmektir. 

Japonyanın karşısında beyazların 
bulunmaması Tokyodaki askeri fır
kaları bir kat daha cesaretlendir • 
miştir. 

DİPLOMASI ADABI 
J aponlar Çinde ecnebi menafiini 

Milletler Cemiyetinin mallım olan 

usulüne müracaat etmek kalır ki, J a

ponya Mançuri meselesinde olduğu 

gibi bununla alay edecektir. Fakat 
1 

yalnız iktısadi zecri tedbirler mev-
zubahs olsa bile bunlar Japonyayı 

düşünmiye mecbur edecektir. Ja -
• 

ponya asıl bu noktada seriütt~essür 

olduğundan bu suretle kendisi anlaş· 

mıya icbar edilebilecektir. 
Fakat bir çok teh likelere maruz o

lan bu bedbaht Avrupa her tarafı 

.Japon askerleri son harpte işgal ettikleri Ç in şehirlerinde 

nüfuzunun kırılması t~hlikesile kar

şılaşacaktır. Avrupaya gelince: O da 

nihayet bir gün maksadı pek açık o
lan Almanyanın hüküm ve nüfuzu 

altına düşmek tehlikesine maruz ka· 
lac .. ktır. 

Fakat Japonya Çinin mühim bir 

kısmını ele geçirmiye, hele bu bü

yük memleketin, bugün teral:ki ve 
istiklalini ve memlekette husule ge· 

tirmck istediği vahdeti tamamen 
bozmıya muvaffak olacak olursa? .• 

Bu asrın sonunda Asyanın en zengin 
topraklarının ve Pasifik denizindeki 

bir çok adaların Japonların eline geç

tiği görülecektir. Japonların mak • 
sadı. Almanlarınki gibi pek açıktır. 

Bu tehdit İngiliz menafii için pek 
cıddidir. İngilterede Singapur ve 
Hong-Kong'u tahkim etmek ve Pa

sifik denizinde bir filo vücude C!etir -
mek için pek çok masraflar ihtiyar 
edilmektedir. 

Japonyanm Sonda adaları ve hat
ta Avustralya hakkındaki hedefi ve 
maksadı da malumdur. 

Bu tehlıke, H indi Çini için de ol -
dukça arihtir. Hindi Çini birinci de· 

recede bir sevkulceyş noktası oldu -
~und n, Çini zaptctmek istiycn Ja -

pcnyn, cenuptan Çinin bütün mü -
nakale yollarını kesecektir-

Filipin adaları da , yni suretle teh· 

lıke altındt'dır. Son zamanlarda A· 

.Japon askerleri Pekinde 

korumıya lüzum görmeden ve en ip
t idai d iplomasi adabına da r iayet et
miyerek Çin arazisinde ilerlemişler 

ve önlerine gelen sefarethane ve kon
soloshaneleri itip kakarak imtiyazlı 
araziye- girmişler ve el'an ecnebi se-

l
farethanelerin bulunduğu Pekin şeh
rini bombardıman etmişlerdir. 

Bu istilayı durdurmak için bızzat 
harbe girmek liızım geldiğini ileriye 

sürmek boş bir fıkirdir. Böyle bir 
tehlikeye atılmıya lüzum yoktur. Ja
ponyayı sevkiyatını durdurmıya ve 

ihtiraslarını biraz daha tadil etmiyc 
mecbur etmek için dört devletin Ja
ponya nezdinde kat'i bir teşebbiiste 
bulunması kafidir. 

Japonya bunu reddettiği takdirde, 

tehdit eden bu tehlike karşısında da 

t ereddüt ettiğinden Amerikanın bu 

hususta lazım gelen te~ebbüste bu
lunmasını temenni edelim. 

Başta Cumhurreisi Ruzvelt!.. Bu 

umumi intizamsızlık içinde onurı 

kuvvetli milleti sulhün ve beynelmi
lel kuvvei maneviyenin en emin bir 

muhafızıdır. Onun dilinden çıkacak 

bir kelime, hakka hürmeti ve dün

yanın selametini temin etmek için 

bütün kuv\·etıere karşı bir toplanma 

işareti olacaktır. 

Bu kclımeyi, bekliyen yalnız Çin 

değildir. İngiltere ve Fransa, mil .. 

1 yonlarca kişi de bekliyor. 
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Bir deniz yolu 
Beyaz deniz - Baltık denizi kan alı faaliyeti 

Açık kapıdan başımı uzattım. Kırmı-

1 N e zaman nümune bir karı ko- Aliye böylece devam e tti. Maksa• zl bir pelerini arkasına atmış, aynaya 
cadan bahsedilecek olsa, derhai dı, arasıra bu ~nce imzasız mektu~ 

karşı yüzünü boyamıya başlıyordu. Nuri ile Nerimanın ismi akla lar göndermek, ona, meçhul bir ka 
Bu eski ahbap çok şakaya taham - gelirdi. Nuri, benim mektep arkada- dm tarafından sevildiğini söyleme 

mül eder. Yavaşça: - Nafile, dedim. şımdı. En iyi dostumdu. onu teselli etmek imiş. Zavallı ark 
Ne kadar bayansanız, siz de benim Neriman, hakikaten melek gibi daşıma dikkatle baktım, 0 devam et 
gibi yaşınızı saklıyamazsınız. bir kadındı. Güzeldi. Bundan ü~ se- ti, mck~ubu yazan kadının serbest 0 

Mistinguet güldü ve 1889 da doğdu4 ne evvel evlenmişlerdi. madığındnn imza atamadığını ihsal 
ğuna göre genç, ihtiyar ne derseniz Fakat son günlerde,i kisinde de bir etmek Iazımgeldiğini, fakat duydu• 
deyiniz. Fakat şimdiki rolüm 35 ya- acaiplik seziyordum. Nihayet, bunun ğu askını gizlemiye de cesareti ol • 
şında bir kadındır. Ona göre hazır- sebebini anlamak istedim, ve dün, da- d ~v b 'ld . k . a· v. • 

1 
t 

· d kt kt 1 . v ma ıgını ı ırme ıste ıgını an a ~ 
ıre en çı ı an sonra, ev erme ug- ·d B"' d" . . . . • lanmak mecburiyetindedir. 

T iyatro insanı ihtiyarlatıyor. 

yapalım, geçim bu yüzden .. • 

d N · h .. 1 · ı· B . yor u. oylece, de ığımız gıbı yap Ne ra ım. urı enuz ge memış ı. em 
Neriman karsıladı. Ona bakışımdan, tık. Aliye me}<:tuplarm müsvcddele
ne için geldiğimi derhal anladı. Fev- rini yapıyor, ben daktilo ile yazıyor· - Film daha iyi değil mi? 

- İyi amma .. onu da tecrübe et- kaliıde hassas bir kadındı. Gitti, dum. Bu mektupları Aliye, kime gön• 
kendi elile bir kahve yaptı, getirdi. deriyordu, biliyor musunuz? 

tim. Projektörler ve mikrofonlar a- H 
Karşıma oturdu ve bir sual sorma - - ayır. 

rasında insan tam manasile 20 tem - ma vakit bırakmadan, gözlerini halı- - Nuriye! 
silden çok yoruluyor. nın bir noktasına dikerek anlattı: - Ne diyorsun? 

- İlk temsili hatırlıyor musunuz? -Siz onun en iyi arkadaşısınız. Bu - Evet. Ben o zamanlar Nuriyi ta· 
nun için size anlatacağım ... hepsini! nımıyordum. Yalnız, Aliyenin mek· 
Evet. Nuri mes'ut değil. Bu da ols; tuplarından, onun bu kadar yüksek 

oldu. Orada şarkılar söyledim ve son· ne ise. Daha fenası, bedbaht! ve ka- ve derin hisler uyandırabilecek bit 
ra işte bu çalgılı kahve şarkıcısı bu- bahat benim değil. Onu bütün kal- adam olduğunu düşünüyordum ve 
gün bir artist oldu. bimle seviyorum. Kendine karşı bir ona karşı büyük bir hürmet duymıy 
Moria Şövalyenin yanıdda ku~urum da yok. Ki.m bilir? Belki ç.o- başlamıştım. Lakin, birdenbire Ali· 

B . "f b k ld. . lf t k cugumuz olmadı, dıye sıkılıyor. La- ye öldü. Gayet tabii olarak mek .. 

- Tabii değil mi ya .. Bu ilk temsil 
ilk sahnede değil bir çalgılı kahvede 

ır çı t o s e ıvenı, go a ım-

ları, mayo .. . Bir tenis raketi ve ni

hayet bir hasır şapka. İşte Moris Şö
valyenin odası ... 

Karşıma Moris Şövalye çıktı :e: 

- Ne yapalım .. azizim .. diye söze 

başladı. Bunların hepsi benim en iyi 
arkadaşlarımdır. Spor .. eğlence .. be-

kin olabilir. Daha vaktimiz var. Bel- tupları kestim. Lfıkin bir taraftarı 
ki de başka sebepler var da ben bil- da, onun, artık bu mektuplardan 
miyorum. Yalnız bir şeyler hissedi· mahrum kaldığını. mustari1 oldu .. 
yorum .. amma söylemiyorum. Bili- ğunu hissediyordum. Ona mektup 
yorum, herkes bizi kıskanıyor. beni y:ızmakta devam etmek aklıma gel• 
güzel, iyi, ev kadını diye beğenenler di. Fakat kendimde bu hakkı gör
var, bilmem bunlara layık mıyım? medim. Esasen, Aliyenin cenazP me· 
Yalnız, a:·amızda seviye farkı var. 

1
rasimlnde onunla tanışmıs. biribi .. 

nim için en büyük zevktir. O, yüksek kitaplar okuyor, şiirler ya- rimizi beğcnmistik. 

Burada prova biter bitmez hemen zıyor ... Galiba sebep de bu... O, hakikaten güzel değildi. Bunun• 
bunları kapar, spor meydanına koşa- Durdu. Derin bir nefes alar:ak de- la beraber, Aliyenin mektupları yü-

rım. vam etti: zünden. ben onu gi.lzel bulmuştum v 
- Sız, benim hır nrkadaşım vardı, beni istettiği zaınan reddetm~miş • 

Aliye, tanıdınız değil mi? Üç sene tim, evlenmic;tik. 
- Ya hasır şapka .. 

- O da bana uğur getirmişti r. Ha-
evvel öldlı idi hani? Zavallı k ız, ha- Neriman durdu. Uzun bir sükutta 

kikatcn belki de buna inanmıyacak- iif bir kamburu da vardı. Ben ... si-
ı sonra: 

sınız. Bu şapka bana uğur getirdi. Bu 
benim tılsımım olduğu için bunu bı
rakamam. 

Moris Şövalye meşhur kahkahasını 

attı. Fakat son günlerde Moris Şü • 
valyc ciddi oldu. Bu da tiyatro, film 

yorgunluğundan ileri geliyor. 

Tam bu esnada temsil başladı. Mo-

Moris ŞOva lye 

gorta sirkctinde daktilo iken onunln 
ayni evde oturuyorduk. 

- Ah. dedi, ne mes'ut saatler ya• 
ı şadık. Nuri, mektupların birdenbıre 
arasının kesilmesini, evlenmesine 

atfediyordu. Ona, mektuplara dair, 
bir şey şöylememiştim. Böylece a• 

Hatırlamıştım. Mahzun ve zavallı 
bir kızdı. Başımla cEveh diye işaret 
ettim ve dinlemiye koyuldum. 

-işte o! Bir gün, bana dedi ki: 
c- Neriman, sana itimadım var. radan, bir, iki sene geçti ve artık bell 

Senden bir şey istiyeceğim, ya9ar mı· de mektup hadisesini unuttum. LA• 
sın? kin ~on günlerde, Nuride bir değı• 

c- Tabii. şiklik oldu. Znman zaman dalıyor, 
c- O halde dinle. Arasıra sana şeyler düşünüyordu ve geçen gün .. 

mektuplar vereceğim, daktiloda ya- geçen gün ... 
zacaksın. Dur anlatayım. Mesele şu. Ncrimnn ağlamıya başlamıştı. Ai 
Ben bir genç tanıyorum. Gayet iyi, yağa kalktım, yanına yaklaşmak i 
zeki bir çocuk. Fakat güzel değıl. tedim. Eli ile cotur!:> der gibi bir i 
Arkadaşlarının hepsinin bir çok ta ret yaptı: 
nıdıkları kızlar var. Halbuki o hep 
yalnız, kimse ona aldırış etmiyor. - Affedersiniz, dedi, kendimi t 
cBeni kimse sevmiyor, benimle kım- tamıyorum ... Zira, geçen gün, Nu 
se alakadar değil, diye üzülüp duru- yi, ona vaktile gönderdiğimiz mek 
yor. Benim maksadım .. . » tuplnrla başbaşa bulmıyayım mı? .. 
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Cüce çiftler Küçiik itilaf 
Paris sergisinde 10 kilo· 

luklar evlendi 

merikalılar Filipin adalarını, hima -

yelcri altından çıkarmak üzere al
malarımı rağmen Filipinliler bugün, 

az zaman zarfında Amerikalıların ye

rine Japonların kaim olmasından kor· 

karak daha bir müddet Amerikalı -

l arı mPmleketlerinde alıkoymayı dü· 

şünmektedirler. Filhakika Japonya 
Çindcn Formoz adasını aldıktan son

ra yakındaki zengin adalara karşı bir 
emel bcsliyebilir. 

ris Şövalye hemen hasır şapkasını 
Bu ağustosta, Beyazdeniz ile Bal- Bu kanal boyunca, 29 muazzam en- kaptı. 

tık denizi arasındaki cStalin> kana- düstri müessesesi inşaat halindedir. 
lının açılışının dördüncü senesi idi. Bunlar arasında, Segeg büyük sel -
Şimalin zengin mıntakalarını Le- lüloz ve kağıt fabrikası da vardır. 

ningrada ve Sovyetler Birliğinin mer- Ond gölü üzerinde 60 bin kilovatlık 

P aris Sergisinde görülen garibe
ler arasında bir kaç da cüce var

dır. Bu cücelerden iki çift geçenlerde 
evlenmişlerdir. Bunlar Lchistandan, 
Rusyadan ve İtalyadan gelmişlerdir. 

Cücelerden Ania 17 yaşında ve 
75 santimetre boyunda ve 10 kilo sik
letindedir. Anin diyor ki: 

Bükreş, (Hususi) - Küçük An 

tanla dahil hükumet harici:>e naz 

larına toplantı programı bildirilııı· 

tir. Buna göre 30 Ağustosta Yug 

lav Hariciye Nazırı Stoyadinoviç 

Çekoslovak Hariciye Nazırı Dr. 
ta Bükreşte bulunacak ve Sina!ya 

gidecektir. Öğleden sonra müzak 

başlıyacak ve 31 Ağustosta bitece 

tir. Öğleden sonra Kral Karol ııar 
ciye nazırlarını kabul edecektir. 

RUSYA DA TEHDİT ALTINDA 

So.y•t Rusya da sarıh bir tehdit 

altındadır. Bugün Rusyanın İspan

ya hfıdi"elerile, kendi hudutları yakı
nında cereyan eden harpten ziyade 

alakadar olması, hayret edilecek bir 

seydir. Japonya Çinin Şimaline sa
hip olunca, Rusya ile de hesabını 
görmiyc çalışacaktır. 

Bütün bunların hariciye nezaret -
lerınce bilinmemesine imkan yok -
hır. P:"rıste olduğu gibi Loncirada, 

:Va~ingtonda ve Moskovada mesele 
lnal .mdur. 

Çınin mulki tamamiyetinin muha-

kez mıntakalarına birleştiren 228 ki· b" h"d 1 kt 'k t 1 l k . . ır ı roe e rı san ra ı yapı ma -
lometrelı.1< bu kanal, Lenıngrad - Ar- tad 0 .. 1.. · d k' p . .. . . ır. nega go u cıvarın a ·ı u -kanJel yolunu uç buçuk mıslı kısalt-
mıştır. 

Dört seyriscıf ain mevsimi zarfında, 
bu kanal, 3.774.000 ton eşyanın mık
line ynramıştır. Bu mevsim zarfın
da ise, muhtelif maddeden 2 400.000 
ton eşya bu yoldan naklolunacaktır. 

Bu kanal vasıtasile, Sovyetler Bir

liğinin merkezine, Karoli mıntakası 
kerestesi, apatit madenleri ve inşaat 
tnşları getirilmektedir. Bunn muka
bil şimale de petrol, tuz, buğday ve 
hafif endüstri mamulatı gitmektedir. 

doj-Gora forrovanadium maden da
marlarından çıkacak ce\·heri işlemek 
için de bir metalürji kombinası ya
pılması proje halindedir. 

Onega gölündeki adalar üzerinde 

inşa edilmiş olan tezgahlar, kanalda 
işliyecek gemilerin adedini her sene 

mühim miktarda çoğaltmaktadır. Bu 
tezgahlarda yapılan gemiler, yalnız 

bu kanalda değil, fakat ayni zaman

da etraftaki nehirlerle biribirine bağ

ladığı denizlerde de işlemektedir. 

- Size bir _şey söyliyeceğim. Bu 

340 ıncı hasır şapkamdır. Muhtelif 
modalara uygun olarak hazırlanmış 

olan bu şapkanın nihayet bir hasır 

şapka olduğunu söylemek de fazla
dır. 

Yenl bi r hava yolu açlldı 
Baku ile Soçi arasında yolcu nakli 

için yeni bir hava yolu açılmış ve 

işlemiye başlamıştır. On kişilik tay-

yarelerin işlediği bu yolda Sohum, 

Kutais, Tifüs, Kirovabad ve Evlah'ta 
iniş istasyonları vardır ve tayyare 

buralarda inerek ve yolcu alıp vere-

rek Baku'dan Boçi'ye ve Soçt'den 
Baku 'ya gidip gelmektedir . 

- Ben sevgilim Françcskoyu Pa
riste gördüm. Biribirimizi :;evdik. 
Şimdi evleneceğiz. Kardeşim aileme 
yazdı. Muvafakat cevabı gelince dü
ğünümüz olacaktır. 

Bu muhavereye yetişen Françes
ko hemen söze karışarak: 

- Benim boyum Ania'dan iki san· 
timetre daha yüksektir! demiş; sonra 
nişanlısına bakarak ilave etmiştir: 

- Naşıl, güzel değil mi? .. 
Diğer çiftler de Lucien ile Klara

dır. 

- Lucien ile Klara ne zaman ev
leniyorlar? 

- Kadınlarla hiç bir mesele hemen 
halledilemez ki! .. 

Müteakip müzakereler üç gün d~ 
vam edecektir. 

• 
in sor dükd 

Vindsor Dtikü ve karısı 15 Eylo;:. 
kadar bulunmak üzere Budape~te 
gitmiştir. 

Vindsor Dükü Macaristanda ~~= 
lık yapmak istediğinden en bUY_, 

av çiftliklerinden birisH'ıi kiral 

tır. 
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(DERDİNİZİ SON TELGRAF İDARESİNDE ADEM BABAYA _YA· 
ZINIZ· O SİZE ÇARELERİNİ BULMIYA ÇALIŞACAKTIR: HUSUSi CE
VAP 1STİYENLER MEKTUPLARINA 6 KURUŞLUK POSTA PULU 
LEFFETMELİDİRLER.] 

Sıcaklarda 
DOVİLİ GÖRELİM! 

" Ben başkasını sevmeye başladım ... ,, 
Her kız mektuba cevap verir mi ?., 

Dört ay evvel bir genç klzla 
tanı tım. Aşkı kalbimde derin 
bir yer etti. Onu bir türlii ıt~u
tamıyorum. lsmi her an dılım
de ve kalbimde idi. HaHn kı o 
bir mtiddct evvel bana bir ba"-

!'f-~ 1 '---1 
ff~ti -

(0 ~~ 
kasım sevdiğini ve kendisini. Beş aydanberi her gün yolda 
artık mıı..tmam lazım geldiğini rasgeldiğim bir kızı seviyorum. 
söyledi. Ben nnu delicesine se- Onunla evlenrııiyc de hazırım. 
viyorum, unııtamıyacağım. Ne Onım tarafından aUika da görü-
yapayım? - R. 1ltemir. yorıım. Bana rasgeldikçe 1ıafif-

Hiç ümit olmıyan bir aşkı unuta- çe güldüğünii seziyonım. Ona 
bilmenin en kestirme yolu bir başka- bir çok defalar mektup yaz • 
sile aliikadar olmaktır. Vakıa bu in- dım, cevap vermedi. Halbuki o 
sana gayrikabil gibi görünür. çok fakirdir, geçinmek için ça-

- Bc:n ondan başkasını sevemem, lışmıya mecbur oluyor. Beıı ise 
onu unutamam... 1ıayatımı kazanıyorum ve biı" 

Diye ısrar eder. Fakat gözden ırak ev bcsliyebilirim. Ne yapayım, 
olanın, gönülden de ırak olması mu- neden cevap vermiyor? - N. 
kadderdir. Birini görmiyerek \·e bir R. Güzel. 
başkasını sık sık görerek güni.ln bi- Her rasgeldi,ğiniz ,kızın sizin mek
rinde aşkın başka tarafa döneceği tuplarmızn cevap vereceğini umma
muhnkkaktır. yınız. Bir çok kızlar mektup yazmak· 

tan, hele tanımadığı birisine cevap 
yazmaktan korkarlar: E lde bir vesi
ka, bir cürüm delili bırakmamak is
terler. Onun için doğrudan doğruya 
baş vurunuz, yolda bir kolayını bu
larak ona mütccavizanc değil, hal ha-

16 YCl§ında bir genç mektepli tır soracak kelimeler bulup söyle
ile sevişiyoruz. Ben ondan iki yıniz. Yolun müsait ve kimse tara
y°* büyüğüm. Evlenmemiz doğ- !ından görünüp işitilmiyecek bir yer 
ru olur mu? - Nadire. olmasını hesaplayınız. 

Hoyır, evvela sevdiğiniz gencin ~ [Q-
elenme çağına gelmesini beklemeli- ~ ~ ... 
siniz. Sonra ..• tecrübe sahibi olma · -ıtJ • ,."' .. ~~&:. - ı 
sıru, hayatını kazanmasını bekliye- il ( '1 , 1 ....ı \ 
ceksiniz .•. Ynni beş on sene daha geç~ ~/ . · .,,, 
meli. O zamana kadar sevginiz de
vam ederse .. düşünün. 

-------------------------------------
ADEM BABA 

Çinli kadının 
Ayakları 

D ovil, Fransanın meşhur bir plaj 
§Chridir. Bu §Chir, her sene dün

yanın muhtelif memleketlerinden 
gelen bir çok zenginleri plajlarında 
ve gazinolarında toplamaktadır. D o .. 
vn plôjı çok geniş olduğundan burası 
plaj mevsiminde binlerce kjşi ile do
ludur. Burada }yıyat büsbütün baş .. 
kadır. Hnlk vaktini gazinoda ve plfıj· 
da geçirir. 

Halk umumiyetle geç kalkar. Saat 
üçte öğle yemeği, saat 11 de aksam 
yemeği yenir. Bütün gece gazin'°oda 
vakit geçirildiğinden halk sabaha 
karşı yatar, uyur. Bu şerait dahi • 
!inde Dovilde hayat öğleden sonra 
saat birde başlar. 

Dovilin en büyük eğlencesi boka .. 
ra oynamaktır. Bakara masasında 
Hint zenginlerinden tutunuz da Av .. 
rupa ve Amerikanın muhtelif yerle
rinden gelmiş kadın erkek bir çok 
kimselere tesadüf edersiniz. Bakara 
masasında bir günde binlerce frank 
kazanıp kaybedenlere tesadüf olu .. 
nur. Burada bir günde bir kaç yüz 
bin frank kazanan olduğu gibi, yir .. 
mi saat için ayni miktarda ödünç 
para alanlar da bulunur ... 

Bakara masasında şayanı dikkat 
ve tanınmış simalara tesadüf olu .. 
nur. Mesela Kişmir mihracesinin 
ynnındn İngiliz Parlamentosuna men· 
sup bir zatı görebilirsiniz. Bu zevat 
her sene Dovil gazinosunun devamlı 
müşterilerindendir. 

Dünyanın en 
güzel plcijında 

Deniz per ile rı 

Dovilin en kibor halkına Ambasa
dör gazinosunda tesadüf olunur. Bu· 
rada ailece eğlenceler verilir. Hat
ta geçenlerde meşhur H int rüesa -
sından Ağahanın eşinin doğumunun 
yıldönümü Ambasadör gazinosunda 
verilmişti. Bu vesile ile gazino dona
tılmış ve bayan Ağahanın yaşı ka
dar ampu1ile tenvir edilmişti. 

ler \ •e viskiler ve diğeı· içkiler bu • blrcr birer öpüldüğtinil görürsünüz. 
nun haricindedir. Diğer taraftan Kişmir mihracesi, bir 
Gıızionda yüksek ar tistlerin ma - pnpas kıyafetini andıran boğazına 

hirane numaraları seyredılir .. Bir ta- kadar kapalı ve düğme i elbisesi ile 
raftan meşhur Amerikalı şarkıcı etrafı tetkik eder. 
Harry Ric:hman'ın bacaklarını zam- Mıhraccnin bu kıya ti, yarı çıp-

1 reue kaldırnn 14 genç kız tarafından ( Dcvnıı 6 m c sagj ada ) 

Garip 
Lokantalar 

--·-
Parası mürüvvete kal
mış ve büyük adamla
rın işlettiği lokantalar 

H er ehirdc kendi hususiyetile ta
nınm) bazı lokantalar vardır. 

Bunun en garıbi İzlandada Bancou-
1 veı de bulunan lokantadır. 
ı Bo\Ser Hous(' ismi ile tanınmış o
lan bu lokanta.} a kapıdan içeriye gi
ı ip güzelce bır masa" a oturunca ka
pı arkasından dort n} aklı bır garson 
koşa kosa gelir ve karsınızda durur. 
Zeki bakışlarla sizı tctkıke başlnr ''e 
derhal masanın üstüne atlıyorak pe
çetevi nğzına n1ır ve masayı siler. 

Sizin eınrinızı alır nlmaz koşa ko
şa i.çeriye gider. Bira mı ısmarladı
nız? İki dakika sonrn bardak şıkn·tı
lnrı arasında sepette bira gelir. 
Arkasından büyük tepsiye m('ze -

1 leri koymuş olduğu halde yine gö
rünür. 
Birayı içip bitirdikten sonra yine 

emrediniz: 
-Bir siyah bira getir .. 
İki dakika sonra yine köpek gözü

kür. 
Sonra (hesnp) dersiniz. Hesabı ge

tirir ve yanlış para da olmaz ve yüz· 
de on garson bahşişi almayı da unut
maz. 

MUrUvveUnlzden ne 
kopar•• meyhanesi 

J..os Ancelosta bir birahane vardır. 
15,000 kişinin he.r gün gırip çıktığı 
bu muazzam birahanede garip bir a
det vardır. Kapıdan giren müsteri 
y<ılnız ısmarlar ve kendi gıdip tez • 
gtıhtan birasını, şarabını alır, içer. 
Fakat hesap pusulası denilen şey, 
bu birahanede yoktur. 

Bu, müsterinin müı üvveline kal
mıştır. Nitekim her masa üstünde şu 
kağıt yazılıdır. (İçiniz; afiyet olsun, 
mürüvvetinizdcn ne koparsa veriniz), 
İlk yıl bu bırahane iflas etmek dere
cesine gelmiştir. Fakat sahibi gazete
lere v"'rdiği bir ilanda: 

c- Mürüvvetinizle açılan ve ya
şıyan birahane knpanıyor, yardım e
diniz .• 

Ne dersiniz? O günden itıbaren her 
müşteri: 

- Yahu, herif i!lfıs ediyormuş. 
diyerek fazlaca parn \'ermiye başla
mışlardır, Bunun neticesi birahane 
sahibi bir ay içinde vaziyetini dü • 
zeltmiş \'c bugüne kadar da mükem
mel para kazanmıştır. 

Me,hurıar lokantası 
Ncvyorkta daha garip bir lokanta 

vnrdır. Bu lokantada kapıdan içeriye 
girer girmez sizi kıırsılıyan kimdir, 
biliyor musunuz? 

- Üçüncü Napolyon ... 
İ~riye girip oturmadan gardroba 

uğrarsınız. Grcta Garba orndadır. 
Masaya bakan garson Klıırk Gııbl· 

dir. Velhasıl snğınızda, solunuzda ça
lışan adamların hepsi meşhur isim
lerdir. Hem de Loit Corçtan başlıya
rak bugüne kadar g<>len f'n meşhur 
adamlar .. 

Meselfi orkestra şefi Tosknnini, si
gara satan Marlen Ditı ih, piyano ça
lan Şubcrttir. 

Metrdotel Abrahaın Linkoln ismi
ni tasır. 
Nasıl, lokanta iyi mı? 

Bu sene Dovılde yeni bir moda çık
mıştır. Bu da İngilizler tarafından 
cilt üzerine dövme surctile yapılan 
şekillerdir. Polo oynıyanların vücu
düne gayet mahirane şekiller yapıl
maktadır. Mesela kol üzerinde Çin 
ejderleri veya horoz dövüşü resim-
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Çinll kadınlaroan ikisi asri ve eski kıyafetleri le 
(11<1s ln ln de ayakları küçücüktü r) 

Ç inde garip bir adet var: Kadınla
rın ayaklarını büyültmemek, de

mır çemberler içinde küçücük bırak
mak... Bunun sebebi nedir?. Bir 
Fransız kadın muhnrrir, merak et • 
mış ve bu hususta tetkikat yapmış
tır. Muharrir tetkikatının neticesini 
o ·le nnlatıyor: 

Bu sıcak gunlerde asfalt kaldı -
rımlar uzerindc yüksek ökçeli ayak
kaplaı ı giyınmiş, topuklan şişmiş bir 
t kım kadınların topallamakta oldu

ğunu gördük .. Çindc kadınlar, gü
zel görünmek için çok büyük işken
<' ı re kntlanırlar. Çünkü eskiden 
l okl miş bir adet kadınların ayak-
1 rının kırılmasını emreder. 

Ynng adında bir kadın dostum ba
n bunun sebebini söyledi. Bu kadın, 
C "-King'te sahilden çok uzakta o
t r rdu. Yang'ın bindiği küçük san
dl c klındeki nraba çok sü'ilÜ idi. 
Y n ciort hamalın omuzuna daya
t rak arnba ına biner ve sehrin so
k klarmı dolaşırdı. Dört h;mal ara
bayı ta ır, Önde gıden bir hizmetçi 
de hnm~llnra yol açardı. Yong nra -
basıle ıpeklı· k • 

umaş magazasına, 

kürkçüye veya bir dostuna gider, 
ögleden sonraki vaktini böyle geçi
rirdi. Sabahleyin ev işlerile meşgul 
olur. çocu'klarına bakar, pirinç ve 
balık ffatlarını tetkik eder, Tibet-

J ten gelen ayak satıcılarını kabul e
der, gazete okurdu. 

Bu kadın kocasını severdi. Usule, 
kanuna riayet ederek kocasını hiç 
bir zaman aldatmazdı. Ynng, bizim 
için gizli olan bir takım ndctleri ba
na anlattıgı zaman, o kadar çok mes
ut olmadığını anladım. 

Yang çok gençti, :fakat milyon -
lorca Çinli kadın gibi ayakları kı
rıktı. Daima sendeliyerek yürürdü. 
Ve çocuklukta geçirdiği işkencenin 
hntıra:sıle daima titrerdi. Bir gün 
kendisine sordum: 

- Niçin ı~ dınların ayakları kırı· 
lıyor?. 

- Kım bılır. Buna dair muhtelif 
rı\ avetkr var: Scizde bir imparatori
çe sak 1t olarak dogmu~. bundan son

ra Çmdckı bütun kızların ayaklarını 
kıı mı lar .. O zamandan bu devnm e-

1 
di) or. Dfr çok kimseler de erkeğin 
evd<' hiıkim olmusmı temin için ka-

leri görülıncktcdir. Bu moda Hindis
tandan gelmi!;, biliıhare İngilterede 
çok revaç bulmuştur. Bugün İngilte
terede bu işin miitehassısları vardır. 

Bunlar bir İngiliz lirası mukabilin
de beğeneceğiniz modele göre vücu-

cudüm.ize istediğiniz şekilleri yapar
lar. Meseln iri bır yılan kolunuz üze
rinde çöreklenerek bileğiniz üzerin
de bir geyiği yutuyor. 

Dovilde Polo mersklıları çoktur. 
Bunların da başında İngiliz nazırla
rından Sir Hugh Lloyd Thomas gelir. 
Bu zat İngiliz kabinesinin en sport
men azasıdır ve her polo mnçına işti
rak etmektedir. 

Dovilde içki su gibi akar. Size bu
rada sarfedilen içki hakkında küçük 
bir istatistik zikredelim: 

Dovilin gazinosilc üç büyük ote· 
linde bir mevsimde vasati olarak 30 
bin şiş~ şampanya, 500 hektolitre şa
rap, 80 bin şişe bira, 80 bin şişe ma
den suyu sar!cdilmektedir. Koktey-
c: :1 

risına eziyet ettığini söyluyorlar. 
Kiımes hayvanlarının kanatları ke
sildiği gibi.. Hissi sahneleri tasvir e
den bir çok tablolara dikkat ettiniz 
mi? .. Re am burada hfıkimiyetin i 
sırf bizim maluliyetimizden ileri gel
miş olan erkeği , zayıf ve kadınlaş
mış bir tavırla tasvir etmektedir. 

-

Karpuz tücc"ırlarının 
H alin kavun - Karpuz kısmında iş 

yapan B. İsmail, muharririmize 
Yarpuzcuların dertlerinden uzun u
zun bahsetmektedir. 

- Kavun - karpuz, diğer meyva 
'tüccarlarının iddia ettiği gibi mey .. 
vonın zarannn inkişaf ile bir ticaret 

sistemi takip etmez, bilakis fakirle
rin büytik bir kısmına faydalı olan 
biı' meyvadır. Meselfı kazancı az o
lan bir işci, ekmeğine uydurduğu 
biraz peyniri yanında bir kavun o-

lursa zevk ve iştiha ile yer. Sonra, za .. 
manında mühim ihracat maddelerin
den biri oluveren karpuz hem köylü· 

ye, hem tüccara çok faydalı bir ti
caret malıdır. 

Sözun burasında giilümseyerek, 
nıeyva tüccarlarının cKarpuz bizi 

z· rara sokuyor. sözünü ortaya dök· 
tuktrn sonra Bny İsmail sözüne de
vam etti: 

- Eger karpuz, zamanında imda
da yetişmeseydi, tıfo miıcadcl<'sind' 
hu kadar kolaylıkla muzaffer olmak 
kl1bıl olur muydu? .. 

1 
Manmafıh, kovun - karpuz tuccar

larının dcrdı cok !azla!. Halin veku-

şikayetleri 

Hal m ü d ü rü izahat veriyo r 

u (4000) i bulan esnafı arasındn en buhsinde hararetle liifa karışa ılar1 
t• rtli gdı tinen kitle bu esnaftır. E\ vcıa sırt hnmallıgı ile merkeplerin 

ı Bay 1smaılin sözunü keserek dert (Devamı 6 ınct •aJl/amısda) 
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Yazen , M. SUleyman Çapan 

'ferc.G.me ve iktibas hakkı m.tıfuzdur 

Dovili 
Görelim! 

( 5 inci ıayfadan devam) 
lak bir halde dolaşan kadınların kı
yafetile büyük bir tezat teşkil etmek
tedir. 

-----

Tefrilca No: 152 Yazan: M. Necdet Tunçer 

Asılmıya giderken 

Hint asılzade ve prenseslerinin 
ipekli ince Hint tülünden yapılmış 
şallarını omuzdan aşağı sarkıtarak 

gezindikleri görülür. 

gazel okuyor?! Bu .sene Baroda mihraee~inin eşi, 
şeftalı rengınde olan şalı ıle olsun 
diye lüks otomobilinin dışını açık 

Mahmut Şevket Paşa vak'asına dair mor renge ve içini de yeşile boyat-

Safi mahzenden içeriye girince, köşede uyuk• 
/ayan arslanları gördü.. bu sırada aklını 

oynatmadığına kendi de şaşıyordu! 

' 
b Yan.iŞ noktaların tashihi mıştır .. : ~~ o~omobil Dovil sokakla-yazl an azı rında bırıcıktır ... SÜLEYMANIN GÖZDESİ NEREYE 

GİDİYOR? 
Ortalık iyice karanlıktı. lsamak atlıya atlıya yukarıya çıktı·· 
Süleyman gözdesini yemeğe bek- 1 doğruca odasına girip kapıyı arka· Mahkeme azalarından söz aldtlar, 

beraet kararını sağlamladılar. Bunu 
anlayan Ziya, kardeşinin intikamını 
almak için, karar günü Mustafayı 
c!nayet mahkemesinde öldürdü. Ve 
müebbet kalebent cezasına mah • 
kum oldu. Sinoba sürüldü (1322). 

324 meşrrutlyetinin ilanı üzerine 
İztanbula dönen Ziya, arkadaşlarının 
t sir ve teşvikile Mahmut Şevket 
Pı:şayı öldürmek isteyenlerin arası
na girdi. Beyazıttaki cinayetten son
ra otomobille kaçtı. Fakat, İttihat ve 
Terakkiye mensup bir akrabası, Zi
y~yı kandırdı, kendisini kurtarmak 
için erkandan söz aldığını söyleye
rek, elile polise götürdü, teslim etti. 
Fakat Ziya canını kurtaramadı, Be
yazıt meydanında asıldı. 

Mahmut Şevket Paşanın katli et
rafında yazı yazan bazı kimselerin 
söylediği gibi, Ziya, firar ettikten 
sonra Beyoğlunda Piremehmet so • 
kağındaki evde - O zaman evin nu
marası (1) di. Şimdi üstü harap bir 
haldedir. Altı garajdır. Yanında d~ 
küçük, daracık bir kahve vardır • 
gizlenmedi, zabıta ile müsademe ne
ticesinde yakalanmadı, biraz evvel 
i~aret ettiğim şekilde hükumete tes
lim edildi. Teslim eden zat el,an sağ
dır. İsmine ve hüviyetine gelince, 
Lunu meydana koymayı muvafık 

görmüyorum. Maamafih, merak e
denler, vukuat gününü takip eden 
günlük gazetelerdeki cinayet haber 
ve tafsilatını tetkik ederlerse, bu za
tın kim olduğunu öğrenebilirler. 
İdam edilen.er arasında Ziyanın 

kardeşi Hakkı da vardı. Fakat, 
o vak'• gfrnü. kntn·,.rte beraber bu
lunmadığı gi')i, c;"ayct tertibatıle de 
aliokası oktu. P 0 k <ı, işile, gücile 
uğraŞ"'l, bcrkaç parası olan, bu para 
i'c ufak tefok ayak ticareti yapan, 
kardeşi Ziyanın işlettif!i kum·•hanc
den pay almak surctile geçinen kendi 
h~linde bir adamdı. \'ak'aya tckad
dlim eden aylarda (Alemdar) gaze
tesine intisap etmiş, orada idare me
murluğu vazifesini görüyordu. Hü
kumet, bilahare kardeşinin intika
mını alır korkusile ve belki yine bir 
sivasi cinayet işler vehmile onu har
camıştı. 

Topal Tevfik, Deli Suphiden de 
üstün b!r cesarete malikti. Sağ ayağı 
fakat olmasına rağmen - bir külhan
beyi tabirile - pire gibi sekerdi. Za
yıf, kuru bir adamdı. Onu bu halde 
görenler, elinden bir şey gelmiyecek 
zannederlerdi. Hatta onu : 

- Bu çelimsiz herifte ne yapabilir 
ki? .. 

Diye istihfaf edenler çok olmuştu. 
F~kat, Tevfik, cesareti, cür'eti karşı
sında, birçok adamlara, sayılı kaba
deyılara parmak ısırttırmış : 

- Biz bu işi yapamazdık ! 
Dedirttiği çok olmuştur. 
Mahmut Şevket Paşayı öldüren 

topal Tevfiktir. Arkadaşlarından hiç 
birisi paşaya silah atmamıştır. Paşa
nın bindiği otomobil durunca, Tevfik 
bütün arkadaşlarından evvel b~sa
mağa atladı, kapıyı açtı, tabancasını 

evvelfı paşaya sonra da yaverine sık

tı... 

Mahmut Şevket Paşa ile yaveri 
bahriye: zabitlerinden İbrahim Beyin 
ölümüne birer kurşun kafi geldiği 

halde, Tevfik, ihtiyat kaygusilı> ba
samaktan inmiyerek korkmadan, 
fütur getirmeden paşaya doğru bir 
kaç el daha silah attı. Son kurşunu 
da sıktıktan sonra, tabancasını ce
bine koydu. Önünü ilikledi, basa • 
maktan indi, çeşmenin önünden geç
ti, (Dibistanı İraniyan) mektebinin 
bulunduğu yokuşa saptı, oradaki u
mumi aptesaneye girdi. 

Tevfik burada yirmi dakika kadar 
kaldı. Zabıta etrafta araştırma ya • 
parken oraya da baktı, Tevfiği yaka
ladı. Tabancasını da !ağamdan çıkar
aılar. 

Topal Tevfiğin yirmi dakika ap
tesanede kalışı, yakalanmasının baş
lıca amillerindendir. Eğer o kadar 
müddet kalmasaydı, kaçabilir, belki 
de başını ipten kurtarabilirdi. Katil
leri kan tuttuğuna, cinayeti işledik
ten sonra kendilerine biraz belahet 
geldiğine inanmak lazımgellrse, ka
til hadisesinden sonra Topal Tevfi
ğe böyle bir hal arız olduğu için ka-

Muhip Mehmet Alı 

çamadığına, basireti bağlandığına 

hükmetmek 13.zımdır. 
Topll Tevfiği tutmak hususunda, 

Merkez Kumandanlığı kanun zabit· 
lerinden Mülazimi evvel Osmanın 
mühim himmeti görülmüştür. Ken
disi (Açıkgöz Osman) adile meşhur
dur. 

Arkadaşlarının içinde en gamsızı 
Topal Tevfikti. Bekirağa bölüğünde 
hapis kaldığı müddet daima neş'eli, 

. daima fütursuzdu. Poliste, Bekirağa 
'bölüğünün meşhur Bakkalkapı ko
ğuşunda dayak yerken bile şarkı 

söylemekten, gazel okumaktan geri 
kalmadı. Onun sesi çok güzeldi. Sa
baha yakın kalkar, davudi bir sesle, 
meşhur Musullu Hafız Osmanı tak
lit ederek naitler, kasideler, mersi
yeler okur, sala verirdi. Diğer mev
kuflar zevkle dinlerler, uykusuz kal
dıkları için şikayet etmezler, bilakis 
memnun olurlardı. 

Topal Tevfik .iJSılmıya giderken: 
Ey gaziler yol göründü yine garip 

serime! 
Havasına başladı. Onun bu cesa • 

retine, lıikaydisine, ölmiye giderken 
bile şarkı söylemesine mukabil, bazı 
arkadaşları sapsarı olmuştu. Ziya, 
Yemen Kumandanı Kôzım Paşanın 
oğlu yüzbaşı Mehmet Ali [•], Erka
nıharp Miralayı Fuat, polis kısmı si
yas' sabık müdürü Muhip müstesna 
olmak üzere içlerinde işeyenler, don
larını pisletenler de oldu. Damat Sa
lih Paşa gibi. 

Tevfik, darağacının altına gelin • 
ceye kadar, yanık yanık havalar o· 
kudu. Sonra, birdenbire kesti, arka
daşlarının asılışını seyretti. Sıra ken

: disine geldiği zaman ve boynuna ip 
takılırken : 

Ey saba semti dildardan geç, kci
kü!lerinden bıl topla 

Sonra uğra kabrime, ruhuma it
haf et! 

Gazelini söylemiye başladı. 
Bu bahsi bitirmeden, tarihi bir ha

kikati ortaya koymak isterim : 
Mahmut Şevket Paşanın katli ha

disesini yazan arkadaşların hepsi de, 
vak'a tertibatının ilk karar verildiği 
yeri yanlış yazmışlardır. Onlara gö
re, bu iş, ilk defa damat Salih Paşa
nın yalısında müzakere edilmiş ve 
ilk defa orada ortaya atılmıştır. Hal
buki, iddia külliyen yanlıştır. 

(Devamı var) 

Tefrika No.: 52 
Rüstem gemi güvertesindeki gü -

rültüyü duyunca dümen yerine koş
tu: 

- Kimdir o bağıran .. ? 
Gemiciler: 
- Denize bir arkadaşımız düştü .. 
Diye bağrıştılar. 
Öteden biri ortaya atıldı: 
- Yelkenci Çolak Ahmet dalgalar 

arasında boğuluyor .. 
Rüstem, Çolak Ahmedin denize 

düştüğünü anlayınca, dümenciye ba
ğırdı: 

- Kara Mustafa .. dümeni kır ge
riye dönelim. 

Gemiciler heyecan içinde konuşu
yorlardı: 

- Çolak Ahmet boğulursa yazık 
olacak .. 

- Haydi be sen de. O da adam mı
dır! Varsın gebersin .. 

- Neden gebersin?! Murat Reise 
onun çok hizmeti vardır. 

- Neye yarar? Kara Mustafaya 
söz vermedi .. O da Rüstemin peşin
den gidenlerden biridir. 

- İnsan denize düşünce_yılana sa· 
rılır, derler. Onu kurtarırsak, bize 

Plaj bir kadının tuvalete ait bir 
çok ihtiyacını temin eden vesaitle 
doludur. Burada berber ve manikür 
bulabilirsiniz. 

Vücudünüzü sun'l surette yakmak 
ve karartmak için bin türlü krem -
!er ve yağlar satılır. Çünkü beyaz ve
ya pembe bir ten ile halk arasında 
dolaşmak ayıptır!.. Mümkün merte· 
be çabuk kararmak lazım!. .. 

cSarı Çiçek• güneşin cazibesine 
tutulmuş bir yıldız gibi, Tamaranın 
peşine düştü. 

Yavaş yavaş kimseye görünmeden 
yürüdüler, dar bir merdivenden sa
rayın zemin katına indiler. . 

Safi itiraz edemiyordu .. Büyülen
miş insanlar gibi çeneleri birdenbire 
kilitlenmişti. 

liyordu. sından sürmeledi.. yatağına uzandı. 
Tamara genç ve tecrübesiz rakibe- cSarı Çiçek• Tamaranın elinden 

sine itimat vermek için yavaşça fı- kurtulamıyacağını anlayınca, Faray· 
sıldadı: ıdan uzaklaşmaktan başka kurtult~ 
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- Burada şimdi sana gösterece - yolu kalmadığını anlamışt. 
ğim yoldan yalnız Süleyman girip Hayatta serbest kalınca nerc~·e gi· 
çıkar. Bu yolu ondan ve benden baş- decekti? 
ka bilen yoktur. Bunu henüz kendi de bilmiyordu. 

Safi bu sözlere inanmıştı.. Safi'nin bildiği bir şey vardı: O, 
Yavaşça sordu: Efrayimi Süleymandan kuvvetli gö-

ISTANBULUN DERDLERi:6 
Karpuz tüccarlarının şikayetleri 

- Hükümdar bu yoldan nereye gi- rüyordu .. 
der? Safi, Efrayimi gidip bulman ve 

- Kıyafetini değiştirir .. şehre iner .. saraydan kendisine sadakat göster· 
- Onu şehirde tanımazlar mı? miş olmak için kaçtığını söylo;meyi 
- Hayır. Çünkü o bir fakir kılı - düşündü .. 

ğına girer; halk arasına karışır .. ve Acaba Efrayim kendisini affede • 
kendisi hakkında söylenen sözleri cek miydi? 

Tifo mücadelesinde karpuz imdada ye
tişti 1 Hamallar kalkınca araba 

fiatları dehşetle fırladı 

kulağile dinlemek ister. Safi bunu kestiremiyordu .. 
Safi bu sözleri işitince Tamaranın Ve bu kadar düşünmiye, kılı kırk 

verdiği malılmata daha çok inan - yarmıya da vakti yoktu. 
mıştı. - Ne olursa olsun, hele bir kere 
Sarayın zemin katına indiler .. Kü- sokağa çıkayım .. ötesini sonra dü • 

çük bir sahanlıkta durdular. şünürüm .. • 

Tamara küçük bir demir kapının Diyordu. 
anahtarını koynundan çıkardı.. ka- Safi'nin Amonda akrabasından bir 
pıyı açtı ve Safi'ye döndü: tüccar vardı. O, Kudüste kendisi için 

- Haydi, uğurlar olsun .. kapıdan bir tehlike sezerse, kimseye görtin -
çıkar çıkmaz arkana bakmadan yü- meden Amona gitmeyi de düştinme
rü. Önüne bir bahçe gelecek .. Bah - miş degildi. 
çeyi geçip caddeye çıkarsın! Kalbi kopacak gibi çarpıynrdu. 

Safi demir kapıdan içeriye girdi.. Demir kapıdnn çıkar çıkmn bir 
Tamara kapıyı tekrar kapayıp ki- kaç adım yürüdü .. 

litledi ve yıldırım sür'atile ko:;arak, Durdu. 
dar merdivenlerden ikişer üçer ba-

etmesi, umumi temennı mahiyetine
de tezahür etmektedir. 

( Det•am• v~r) 

Halde, bir karpuz stoku 

Hale karpuz ve kavun sevkedcn 
Marmaranın en mühim iskeleleri 
Biga, Kara Biga ve Bandırmada·. U
zunköprü mıntakası da demiryolu 
ille mallarını piyasamıza dökmekte 
dir. Türkofisin yapacağı müracaat -
!erle bu mallara bir mahreç bulunur-

·-le 15 liraya lüzum vardır. 25 ton mn
!ın bedeli de 75 lira tuttuğuna göre 
h~psi 145 lira tutar. Bugünkii piya
saya göre 50 tonluk bir karpuz 010· 

törünün satışı 270 lira ettiğine gön 
bize bütün bu masraf ve mes:ıimizc 
,muk~bil 25 lira kalır ki bina kirası, 
'kazanç vergisi, boşaltma, istif ye 
pasa parası olan 15 lirayı da bundan 
çıkarırsak bövle bir rıntörden ala -
cağımız 10 lira kazançtır. Fakat mal, 
:ki üç gün satılmazsa bu 10 lira ka • 
.-anç derhal zarara döner ki bugün 
•işt<! bu vaziyette bulunmaktayız. 

( 5 inci sayfadan devam) 
kaldırılması kendilerine çok fazla 
z~ar verdiğini anlatıyor ve diyorlar 
ki: 

- Hamallar varken, ve yük sırtta 
taşınırken nakliye ücretleri ucuzdu. 
Sonra sırtta taşınan küfe ve eldeki 
işportasile dolaşan satıcılar mühim 
miktarda kavun - karpuz satarlar, 
merkeplilerle birlikte mahalle ara
larında dolaşırlardı. Bugün mülga 
olan usullerden dolayı satış azalmış, 
adeta durmuş gibidir. Bu mallar için 
el arabası yapılması da kabil değil
dir. Çünkü adet itibarile az, siklet i
tibarile fazla olan karpuzlar şehrin 
bir ucuna, ta kenar mahallelerine 
götürülmek için hem zamandan kay
bediyorlar, hem de yorgunluk sebe
bile satıcılar bu işi yapmıyorlar. Bi
n~enaleyh mal elde kalıyor. 

KARPUZ - KAVUN İHRACATI 
ESNAFIN BEKLEDİGİ BİR 

HADİSEDİR 
İzmir, kavun - karpuz ihracatı ya

pıyor: bizde bu da yapılmadığı için 
yemekten başka bir işe yaramıyan 

bu meyvalar çürümiye, bozulmıya 

mahkum bulunuyorlar. 
Türkofis mallarımıza mahreç bul

sa, nefis karpuzlarımızın çok rağbet 

\ göreceğini ümit ediyoruz. ca, bugün durgun, adeta ölü sayılan 
Bu sırada söze karışan başka bir pıyasa, biraz canlanacak, gerek ••-

karpuzcu da: naf, ve gerekse bu m~lın z;raatini 
- Kuzum,diyor; Türkofisin nazarı yapan müstahsilın, köylünün yüzü 

dikkatini celbetseniz, biz de ziyan- gülecektir. 
dan kurtulsak! .. Her sene 400 vagon Bugün Balıkesirin 10 kiloluk bir 
mal devreden tüccarlarımız bu sene karpuzu halde 12,20 kuruşa satılmak-
100 motör satamadılar! .. İşte her ta- tndır. 
raf , bu meyvanın bolluğu ile dolu.. Kavun karpuzun en mühim alıcı-
Hamalların kaldırılması yeni bir !arı Fransa ve Almanyadır. İzmir pi

dert daha.doğurmuştur: Araba derdi. y~sosının son günlerde 40,000 sandık 
Eskiden 40 kuruşa bir tarafa giden kavun ihraç ettiğini duyan hal esnafı 

araba, bugün ayni yere 100 kuruş is- kendi mallarına mahreç temini için 
tiyor; sandallar da ayni şekilde ha- Türkofise müracaate karar vermiş 
reket ediyorlar. Bunun neticesinde bulunmaktadırlar. 
manavlar, nakliye ücretinden çeki· BAY İSMAİLİN HESABI 
nerek mal kaldırmıyorlar. Sözlerinin bu kısmında. iddiasını 

Bize kalırsa, İktısad Müdürlüğü rivazi olarak ispat etmek isteyen B. 
buranın hususiyetini düşünerek ha- İsmail şöyle bir hesap yaptı : 
mallığı ve merkepleri kaldırırkıen, BİR MO)'ÖRÜN HESABI 
bizim için hususi bir teşkilat meyda- Karabigadan yüklenen 25 tonluk 
na getirmeli idi. bir karpuz motörünün hesabı şöyle-
İKTISAD MÜDÜRLÜGÜ, ARABA dir: Bir motör 50 araba tutar, arabası 

TARİFESİ YAPMALIDIR iki liradan 100 lira motör navlunu, 
Maamalih, ayni müdürlüğün şim- yüklendiği mahalde hamaliye ve 

dlik hiçolmazsa bu malların taşın - iskele resmi namıle 37,5 liralık bir 
ması için bir araba ücreti tarifesi ha- resim verilir. Bu resme tayyare rü
zırlaması ve bunu sür'atle tatbik snmu da dahildir. Motör buraya g.'!
mevkiine koyarak esnafa karşı fahiş iıp hal rıhtımına yanaşınca 17,5 lira 
fiatla nakliyat yapan araba ücretle· da hal resmi verilir. Bunun sergile
rini muvafık bir hale ıfrağ ve irca r~ nakli v• kayıktan boşalması için 

Çolak Ahmet dalgaların arasında kaybolmuştu. 
Artık ne başı görünüyor, ne de sesi işitiliyordu I 

minnettar kalır. 
- Haydi kurtaralım öyleyse .. 
Rüstem tekrar bağırdı: 
- İpleri atsanız a .. Ne duruyorsu

nuz orada kaz gibi be .. ? 
Rüstem yerinde küfür etmesini de 

bilirdi. Gemiciler ondan çok çeki
nirlerdi. 

Yelkenciler denize ip attılar .. 
Ve yüksek sesle bağırdılar: 
- Ahmet.. ipi yakala! Seni gemi

ye çekelim ..• 
Yelkenli bir türlü yolunu kesmedi

ği için, denize atılan ip de Ahmedin 
eline geçmiyordu. 

Denizcilikte bir söz vardır: 

cDümen kimde ise, kaptan odur!. 
Derler. 
Kara Mustafa da dümeni istediği 

gibi kullanıyordu. 
Rüstem dümene koştu: 
- Sancak tarafına dönelim, diye 

bağırıyorum.. neden dümeni kırını
yorsun? 

Diye bağırdı. 
Kara Mustafa kaşlarını çattı: 
- Deniz şiddetli. O tarafa dümen 

kırarsak dalgalar gemiyi bastırır .. ba
tarız. ~ 

Diye mırıldandı. 
Rüstem ısrar edemedi. 
Kara Mustafa dümencilikte her -
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kesten üstündü. 
Dalgalar birer dağ yavrusu gibi 

biribirinin üstüne devrılerek kor -
kunç bir manzara arzediyordu. 

Dalgaları sağa, sola almak, derhal 
devrilmek demekti. 

Çolak Ahmet geride kalmıştı.. 
Geminin dönmesine imkan yoktu. 
Kara Mustafa: 
- Böyle değerli bir arkadaşı kur

tarmak istemez miyim? Fakat, onu 
kurtaralım derken, hepimiz birden 
dalgaların koynuna gideceğiz. 

Diyor ve dümenden ayrılmıyordu. 
Atılan ipler -mesafe uzadıkça- kı

salıyor ve Ahmedin <'!ine ulaşamı-

KARPUZCULAR DA HIRSIZ
LARDAN VE HIRSIZLIKTAN 

MÜŞTEKİ 
Halin sebze ve meyva kısmında 

c;duğu gibi bu kısmında da hırsızlar 
faaliyet göstermektedirler. Hali:'.! bU 
kısmında idarece bekçi konulm.:ıdığı· 
nı söyleyen esnaf, kendi paralarile 
bekçi tutmakta , fakat bekçiler de 
gece uyuduklarından sergilerden ge· 
ccleri yüzlerce kavun karpuz çalın· 
m;.ktadır. Tcnviratın noksan oluştı 

h~ hırsızların sergi aralarında do -
la~ma ve barınmalarına yardım et • 
m•kte, esnaf da bunlardan çok za -
rar görmektedirler. 

Muharririmize hırsızlardan yan:ı 

yakıla şikayet eden esnaftan Ba:Y 
Hakkı Güner en güzel kavunlarından 
her gece bir kaç yüz t•nesinin aşın!· 
makta olduğunu söylemekte, Bay İs· 
mail de tanesi 10 kiloyu bulan en ne· 
fis karpuzlarından daha bir gece ev· 
vel 200 adedinin sırra kadem bastı -
fını •nlatmaktadır. 

Yazan: Celil Cengi~ 
1 ....................... ............................. . 

yordu. 
Gemiciler: 
- Eyvah, Ahmet göziimüzün Ö

nünde boğulup gidecek .• 
Diye acınıyorlardı. 
Rüstcmin gemisi yoluna devam e

divordıı. 

·Rüstem bir noktayı dü~ünerek ıtı?' 
teselli oluvordu: Murat Reisin 11eıtıı• 
si, bir mÜ geriden geliyordu. f.ğer 
Çolak Ahmet dalgalnnn ara<1ııd3 

-Murat Reisin gemisi gelinciyc ı<•: 
dar- barınabilirse, kurtuldu demektl· 

Murat Reisin gemisi çok uzaktan 
geliyordu. Dalgaların <iddeti onl•rı 
biribirinden uzaklaştırıyordu. 

Rüstem yelkenlerin dibine gitti.· 
Gözünü arkaya çevirdi. .. 
Artık Çolak Ahmedin ne bası go-

rünüyordu, ne de sesi.. 
Akşam oluyordu. 

11
• 

Kara Mustafaya söz veren korsa 
1 

!arın bir kısmı güneşin batın:;~ı 
bekliyordu. Bir kısmı da tere 

1 
., 

icinde bocalıyordu. Rüstem ko ~:. , . . mı, 

kolay denize atılacak hır adnm 
dı? 

(Deı•amı var) 
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Kuleli Lisesi deniz yarışları don~ 

yapıldı 

Okuyucularla 
Baş basa 

Mide 
Bozan 
Şekerlemeler 
Bir evlat babası imzasıle bir oku

yucumuzdan aldığımız mektupta. de
niliyor ki: 

anmasına ''Harbe haz r o ün Kuleli Askeri Lisesinde se-

d d 
nelık deniz yarışları yapıldı. Yn-

İşarefİ ver ir i rışıara gidecek daveunere mahsus 

Yunan do J 

cBar takım ufak satıcıların, küçiik 
kutular, tabfalnr üzerinde sattıkları 
knramela, çıkolata, lrerleme gıbi 
madd er var. Bunlar, daha ziyade 
mahalle nralarında dola ark küçük 
coculdara bu madci l ri satıyorlar. 
Bunların m d bozucu §eyler oldu
na bir y aramanın doğru alamı -
<lığını tahmin edıyordum. Fakat, bu 
gibi işl rle ugra an bir müesscsenın 
sahibi bulunan bir znt bana geçen -
1erde, sokaklarda, söy diğim şekil -
de, gayet ucuz fi tla satılan bu gibi 
maddcleriıı çok fena saı tlarla yı:ıpıl
dığını sli) ledi. Bunl .. rda gıda namı
nn bir şey aram.anın do a'U olama. -
yacnğını, ibil:lkis çoc kların mide ini 
bozabileceğini söyledi. Bu ise siz ne 
dtrsiniz ? .. > 

ol!,, 
_ -· Kopruden hususi vapur hareket et-

gemileri geçmıyorlardı. Fakat Yu -
mm zırhlıları ne zaman Bozcaada ta
ı aflarına gelmişlerse hep buradan 
geçmi lerdi. cDoksa> muhribi o gün 
mayin taharr.sine devam etti ve bu 
l' nada üç tc zırhlı gördü. Fakat bu 
zırhlıların isimlerini o da haber ve
remedi. Halbuki amiral bu gemilerin 
;;;rasında c Barbaros> tipi iki zırhlı 
geminin de mevcut olup olmadığını 
mutlaka bilmek istiyordu. Çünkü 
bunlardan birinin (İmroz) muhare
besinde kazanlarının hasara uğradığı 
mulum bulunduğundan bunun ta ,. 
mirinin bitip bitmediğini anlamak 
ictiyordu. Şayet tamiri hitam buldu
ğu anlaşılırra artık her saat dü~man 
aonanmasının ikinci bir huruç ha -
rcketini beklemek lfızımdı. 

.Doksa> nın tahaniyatından bir 
netice çıkmadı ve düşman donanma
sı dah:ı bir hafta geçinciye kadar 
rneydnnda görünmedi. 

yesi için Ca\ ıt Paşa kumandasında mi~ti. Çengelköyündcki mektep ö
(25,000) kişilik bir kuvvet bu tarafa nündeki sahilde yapılan yarl{larn 

l gönderılmişti. Fakat bilahare vuku ba5lanmadnn cıvvcl kısa bir söylev
bulan hudısat dolayısıle bu kuV\·et le Kuleli anlatıldı. 
Sc.Janiğe )etişemedi ve Makedonya- Nıhayct snat 15.30 da yarışlara baş. 
da müttefikler tarafından muhasara londı. Vaktin gecih-mcsi yüzünden 
eailmek tehlikesine düştü. bazı yarı~lar yapılamadı. Birincilere 

Bunun üzerine Cavit Paşa Arna- madal)alar verildi. Yarışlardan baş. 
\ utluğa g ti, fakat malzeme ve pa- ka deniz eğlenceleri yapıldı. Bilhas
ra noksanlıgından dolayı buracia da sa sandal batırma, çok eğlenceli ol
inhilul etmek tehlikesine maruz kaldı. du. Bir taraftan yarışlar yapılırken 
Bu vak'a üzerine Osmanlı hüklımcti diğer taraftan da eğlence yapılması 
Ct.\ it Pa~ya para ve talimat gön - çok güzel oluyordu. 
dermek ihtiyacında kaldı ve cHami- Yarışlarda bulunan bir çok komu-
diye> kruvazörünü Arnavutluğun tanlar, yuksek zevat ve davetliler tam 
cFiyeriı> limanına gönderdi. Kruva- teçhizatla atlama müsabakasını dik
zör vazüesine hareket etmezden ev- katle seyrettiler. Bu müsabaka cid· 
vcl icabında kullanılmak üzere iki den çok güzeldi. 
tane yalancı baca yaptı ve bir sabah 50 metre kurbağalama: 

da birıbirine geçilir iki oda me\•cut
tur. Yalnız ufak odada bir yükluk 
mevcuttur. 

2 nci kat: Ufak sofadan ahşap bir 
merdiven} çıkılır. Ahsap bir sofa 

İst b 1 6 ı d · · d uç o a var ır. ır o a a 
saat onda tabii vaziyette kendini Bo
ğaz önünde bizim karakol gemileri

makta şimdiden bu tertibatın ikma • ~===::z::===:=::::=::=::::~~=:-===-ıetrafında ·· d d B" d d 
lin<ı çalıc:mnktadır. an u ncı cra aıresın en: .. kl"k b" 

:.-··· E · · l\ı t C 1 1 400 yu u ve ır ara kapı vardır. Evsa-l - Cemal, 2 - Namık. y I i k mının cıura ey ana o an . 
ugos avya tira ı· b d d 1 b" . . d fı dığer kısmın aynıdır. Tam teçhizatla atlama: ıra orcun nn o ayı ırmcı ere-

mize gösterdi. 
2 ikincikanun gecesi saat birde 

Boğazdan dışarıya çıktı. Gelibolu 
yarımadasını takip edeerk biraz yük
seldikten sonra döndü. Sabahleyin 
saat onu çeyrek geçe cMikoni> şehri
nin önünden geçti ve saat on bir 
buçukta cŞira.- limanının önünde 
durdu. 

cHamidiye> büyük Osmanlı san
cağını çekerek limanda demirli bu
lunan cMakedonya> muavin kruva-
1örünc teslim olmasını işaretle bil
dirdi. cMnkedonya> bu işarete cevap 
vermediğinden cŞira, Liman Reisi
ne hitaben ikinci bir işaret kaldırdı 
ve cMakedonya nın yanında bulu-

1 - Orhan, 2 - Burhan. tmly cekmiş cede ipotek edilen ve borcun öden- 25 No.hı hanl': Zemin kat Hüseyin 
Çuval ya~ı (Küçükler): Merkezi Zagreptc bulunan Yugos- memesinden dolayı paraya çevril • Efı:nd~ sokağın~a ~ir kap~ ile taş dö-
l _ Cafer, 2 _ Ömer. lav Atletler Bırliği idare heyetı, Yu· mesine karar verilen ve tamamına şelı bır antre ustunde bır aluturka 
Tabak toplama: goslav atletlerinin bu yıl Bükreştc 3548 lira kıymet biçilen Sarıyerde mutfak (zemini taş dö eli bir n1atur-
l - Hasan,16 tabak. 2 - Sami 15 yapılacak olan Balkan atletizm mü- Hüseyin ve Türbe sokağında eski 3 ka ocak) 

tabak snbakalarına iştirak etmemelerine yeni 25/29 No. lı bir tarafı Latife ha- 1 inci kat: AJ1şap b:r merdhTnle 
Ördek yakalama (Küçükler).· nesi ve bir tarafı ibiş reis veresesi yukarı çıkılır. Bir helUsı ve bir ahşap karar vcrmi tir. Bu karara sebep ola- 1 d B 
1 - Kemal. . .. .. . . _ .. hanesi ve tarafı rnbii tarikifım ile o a mevcuttur. u kısım biraz harap 
Atlama ve denizde soyunma: rak malı guçlukler ılerı surulmekte- mahdut kayden ve mahallen 3 bap bir haldedir. 
1 - Burhan, 2 - Orhan. dir. hanenin evsaf ve mes!lhası aşağıd:ı Bahçe: Bahçede bir kuyu ve '1 
Atlama (Küçükler): E ki şehir lik m çl rı bltt! yazılıdır. meyva ağacı vardır. 
l - Ömer, 2 - Kemal. Esld~ehir (Hususi) - Lik maçla - EVSAFI UMUMİYE: Mesnhası: Zemin mesahası: (226) 

SUTOPU rının sonuncusu İdman yurclile Türk- Hüseyin Efendi sokağında 25 No.lı m2 olup bunun (147) m2 nin binaları 
Son sınıfın iki şubesi arasınd~ ya- gücü arı:ısında yapıldı. Her iki takı- ve Türbe sokağında müfrez 29 ve işgal etmektedir. 

Pılan bu maçı, beyaz takım 2-1 ka • 2911 No.lu ve biribirine dahılen ilti- Yukarıda evsaf ve mesahası yazılı mın bazı oyuncuları lisans mesele - k 1 -

28 Birincikiinundn cDoksa> muh
ribi karakolda iken Bozcaadanın kar
~asındaki cBeşige> tnrnfında bir ra· 
s~ t işaret istasyonu gördü ,.e ami • 
ralden telsizle aldığı emir üzerine 
bu istasyonu tahrip etti. Ayni günün 
:kşam üzeri cHamidiye> ,.e cMeci
Cliye> kruvazörleri kısa bir müddet 
B?ğaz ağzında dolaştılar. 30 birinci
kanun sabahı fecirle beraber cHa • 
midiye> ile cMecidiye> tekrar gö -
:.üktül<'r. Bunlnraan birincisi İmro
za, ikincisi de Bozcaadayn yol ver
mi lerdi. Bu gemiler mutad veçhile 
Clerhal karakoldaki Yunan gemileri
ne aogru harekete basladılar. Niha
yet saat sekiz buçukta (Barbaros), 
(Turgut) ve (Mes'udiye) zırhlıları

nın Boğazdan dısarı çıkarak garba 
dogru seyrettikleri görüldü. Yunan 
donanma ı, cereyan eden vukuattan 
ldsizle haberdar edilmekte olduğun
can, dü manı karsılamak üzere ha
r<.>ket edılmişti. Bu sırada gelen bir 
trlsu:, du mamn tekrar Boğaza dön
dugünii bildirdi. Fakat amiral (Mon
cro ) a donmedi ve seyrine devam 
etti. 

nan bir İngiliz tüccar gemisinin der- GUre hakemllğind re 2-0 İdmanyurdunun lehine bitti. 

Zandı. i sa ı 0 an üç ah§ap hanedir. gayimenkulu"n varı hı'sselerı· açık sinden dolayı oynıyamadılar. Ik dev· " 
29 No.lu hane: zrmin katı: l!hşap arttırmaya konmuş olup şartnamesi 

hal oradan çekilmesini, çünkü Yn - bir yenilik İkinci devrede bir gol daha yiyen bir merdivenle buraya inilir. Z€mini 7/9/937 tarihinden itıbaren daire • 
taş döşemeli bir a\1lu etrafında bir mizdC' göriılebileoeği gıbi 2719/37 
kömüı liık ve bir) emek odası \•ardır. tarihine rastlayan pazartesi günü 
Zemin kısmen çimento tavanı ahşap- saat 14 _ 16 ya kndar dairemizde a-

n&n kruvazöı ı.ine ateş açacağını bil- Bu sene İzmirde yapılacak olan Tiirkgücü maçı 2-0 kaybetti, bu su-
dirdi. Balkan güre leri esnasında güreş ha- retle İdmanyurdu bu sene hiç gol 

cMakedon) aı, dümeninde vuku- kemlıklerinde memleketimizde ilk yemeden sampiyon çıktı. 
bulan bir arıza) ı tamir ettirmek ü- defa olarak bir yenilik yapılacaktır. A · kl"' l B k 1 

ynı · up erin ta nn arı arasın-

l7<:re üç gündenberi cŞira, limanın- Güreş federasyonu tarafından ha- d 1 
tır. çık arttırma ile satılacaktır. Arttır

Birinci kat: Kapıdan giı ildikte ah- ma bedeli muhammen kıymetın r 
0 

da bulunuyordu. Geminin burada aki mrıçı da dmanyurllular 2-0 ka-
hulundu yundan dü~manın hı:ıbcrdar kem kararlarını belli eden ve Berlin zandılar ve onlar da sınıflarının şam-

şap bir sofa üzerinde odalar vard1r. 75 ni bulmadığı takdirde en son art
Odaların zemin \'e tavanları ahşap tıranın tcahhüdü bı:ıki kalmak üzc
olup tnvanlar ynglı boya pencere ve re satış 15 gün temdit ile 12/10/37 
kapılar •. di doğrama olup boyalıdır. salı günü ayni saatte yapılacaktır. 

1 h h olimpiyatlarında tatbik edilen kırını- pı·,_ onu oldular. o ması, er alde teati edilmekte o- " 
zı, yeşıl ve beyaz renkli elektrik Jam-

lan açık telsiz telgraflardan anlaşıl- b t t'b t 1 . d k" .. d Ok por klubü 

1 
mış olsa gere-ktir. (Devamı var) a er 1 a mm zmır e ·ı gureşler e Milli sporlarımızın en 0skilerindcn 

yaptırılmasına karar verilmiştir. y • • • 

1 1 "" l k t' · d ·ık d f b k"ld olan okçuhıgun ıhyası ıçın kurulan 

Pencerelerde kafes ve parmaklık 
mevcuttur. Yine bu sofa üzcrınde 
sağda me\' cut bir kısım ile 29/l kıs
mına g çilir. Merdiven altında bira

Alıcıların muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbctinde pey 
akcesini vı>ya mılli bir bankanın tc
mınatlı mektubunu getirmeleri ıa -
zımdır. Mutcrakim vergiler ile vakıf 
icaresi, Bel di) e\ c ait tenvirat, tan
zifat ve tefüılive riisumu satı!'; be -
delinden düsürülecektir. Tefvizi be
deli müşteriye aittir. 2004 No. lu ic
ra ye iflas kanununun 126 ıncı mad
desinin dördünci.i bendine tevfıkan 

Arnd n biraz vakit gcçtikt('n sonra 
, Leon muhribi bir telsiz vererek 
cliı manın, önünde kruvazdrler bu
:iundugu halde c Saros > körfezine 
do ru çıkmakta olduğunu bildirdi. 

1
, R A D Y Q mem e e unız e ı c a u §1.: ı e .. _ _ y • • 

1 hAakem kar~rlarını sür'~tle tesbit eden ~kspor kl~bunun Bey~glunda ~stık-
lambalı musabakalar Izmirdc tat • lul caddcsmde, Nurzıya sokagmda 

_, ____ , 
laturka hela mevcuttur. 

Yunan donanması Bozcaadanın 
r rp burnu hizalarına geldiği zaman 
Osmanlı donanmasının cenuba dön
dugünü öğrendi ve : 

- Hm be hazır ol ! isaretini kaldır
dı. Dıişmanın harekatı İmrozun ce
ııubu arki indeki cKcfalo> burnu 

hızalarında bulunan cLcon> nıuh~f
bindcn takip edıliyordu. Bu sırada 

Bo az a nnda cAsarı Tevfik) gö -
nindü 'e Leon. a birkaç mermi 
attı. L Akin mesafe çok uzak oldugun
d n b"r netice h ıl olmadı. Yunan 
C!onanm ı bu suretle İmroza dogru 
seyrctm kte ıken saat ikide c Leon 
t krar bir tclsız \ reli ve dü manın 
Bogazdan girdı mi bıldirdi. • 

Harbin bu~langıcında Selunikte 
bulunan Osmanlı kuvvetinin tnkvi -

No:2 

BUGÜNKÜ PROGRAM bik edilmiş olacaktır. Müsabakaların Cumhuriyet Halk Partisi binasında-
Ak am ne riyatı: büyük bir intizam \'e mükemmeli - ki merkezinin açılış merasimi ayın 
Saat 18,30 plakln dans musikisi • yette cereyanını temin için tayin e- otuzuna tesadüf eden pazartesi günü 

19 radyofonik komedi: Diken. 20 fa- dilen komite faaliyete ge_çmiş bulun- 17 de yapılacaktır. 
sıl saz heyeti - 20.30 Ömer Rıza tara
fından arapça söylev - 20,45 fasıl saz 
heyeti, snat ayarı - 21,15 orkestra • 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün programı - 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları .. 
23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle 'ıeşriyatı: 
Saat 12 30 plakla Türk musikisi, 

12 50 havadis, 13.5 muhtelif plak 

nrşri atı, 14 son. ........................................................ 
Ert ğrul Sadi e 

Bu gece: (Büyük:ıda), yann gece 
(B eylcrbcyi), Pazartesi (Bebek), 
Salı (Suadiyc) Çarşanba (Heybe
liadn) Ti ntrolnrında temsil vrrir. 

a leden : fa. 

bcdeeC>kler sanıyorlardı. 
Lokanta-Barın kapısından iç<'ri gi

rer giımez Pcrlon'un somurtkanlığı 
kayboldu, neşesi yerine geldi. 

Girişleri, lokanta-barın içinde bu
lunan bir kaç kadının nazarı dikka -
tini çekmişti. Bir dini ayin için imiş 
gibi giyinmiş, siıslenmis, kadife ba -
kı lı iki üç kadın, bu iri, geniş omuz
ln, bakır renkli ve gözleri yabancı ik
limlerin, semaların esrarile dolu de
Jıkanlıya dogru başlarını çevirmiş
lerdi. 

Biı' taraftan da, gelir gelmez der
hal m ccralara dönmek arzusu ya
\·aş ~ a\ aş, azalıyordu. İstakozu ye -
dikten sonra, h<) ata küskün bu deli
l.anlı, hayatı pek o kadar da fena gör
memiyc ba laclı. Hatta, bu görüc;ünü, 
arkada ına ıtırnf ctmeı.ten de çe • 
kinmc:mi ti. 

Perlon, çiçek satan kadını tanır gi
bi oluyor, kendine '·aat dolu bakış
lı:ırla bakan dansözler ona hiç de ya-
bancı gclmi) ordu. Bir an içinde eski 
zamankı hayatiyetini buldu ve içeri-

DÜNKÜ TEFRİKANIN HULASASI ımamışsındır. Senter'lc, bu medeni fılcme :alışa- ye gir1::n akşam gazetel ri satıcısına 
[Senter ve Perlon iki arkada§tır - - Hakkın \•ar. Çoktandır böyle bilmek, eski itiyadlarını bulabilmek seslendi, bir gazele aldı, okumadan, 

1ar Perlon, Sentcrin evine gelmişti. yerlere gitmedim. i~in, bir hafta kafi gelmişti. Buna büh-üp cebine koydu: 
Uzttn zaman biribirini göremedikleri Perlon kalktı. Şapkasını, bastonu- mukabil, geleli henüz yirmi dört sa- B d d" . d 

at ol 1 p 1 . . 1. t - uıanın sarabı, e ı, hıç efe-halde Sentcr arkadaşını kucaklamak nu aldı. İki dakika sonra, sokakta mnmış o an er on ıçın, ıs e • d y .1 • 
d k. . . na egı. 

c~sarctini gösteremiyor. Senter zen- ldiler. Akşamın serıı. havasile ciğer- en yeme ıntıhabı, garsona cmır ver- _ E . t 
g~n olmuştu, faka~ Perlon muvaf fa- lerini doldura doldura, yanyana, iki mek, şaraplar hakkında malUmat al- .. ve · 
1 ıyctsizliğe ugram~tı. Sert bir şe- mektepli çocuk gıbi yürüvorlardı. mnk gibi ufak, tefek şeyler çoktan .- Uzak Şar~ta içtiğimiz şaraplara 

J unutulduğu için ayrı bir zevk olu • hıç de benzemıyor. 
k"ldc devam eden konucmıalannda Konuşmuyorlardı. Konuşsalar, Avru- B lub· ti · t l 
<- :ır .. - yordu. Bu is bittikten sonra Senter'le u mag ıy nı amam ıyan bir :->en ter zcnginligyinden arkadaşının panm bö) le medeni bir ı:ehrinde bu- • a . :ı: yerini değiştirdi. Böyle, lokantayı ,cümle oldu \C bütün hayatını Sen-
a 

1 
t"f adc cdebilecegini söylüyor. lunmak, traş olabilmek, temız· go··m-

F k - daha iyi görcbili} or, kadınları daha tcr'e anlatmıya başladı. Nereleri gez-
B a at ;erlon kabul etmiyor. Senter, lek \"C ütülü pantolon giyebilmek, iyi seyredebiliyordu. Arkadaşına: mişti, neler yapmıştı? Zamnn za-
K ore~~~ gitmeyi teklif ediyor.] medeni insanlar arasında her hangi - İçlerinde, d<>di, tuvaletleri Çin mnn -zengin olmuştu. Fakat elde 
~~ ır? Belki vaktilc her gece git- bir tehlikeye maruz kalmadan yü - semalarından daha mühcyviç olanlar ettigyi sen eti kafi gönniyerek daha tıgın bu ye l " 

r ere çoktandır ayal: bas- riiyebilmekten duydukları ze\'ki kay- var. mi.ıhım tc cbbüslere girişmiş ve hep-

ikinci kat: Ah ap \C eski boyalı 
bir mcrdiv nle yukarıya çıkılır. Bir 
sofa üzerinde iki büyük oda ve bir 
sandık odası \"e bir nlaturka helası 
mevcuttur. 

EVSAF: Biı inci katın aynıdır. 
Çatı arası: Bu kattan ahşap bir 

merdi •enle buraya çıkılır. Alçak bir bu gayrimenkul üzerinde ipotekli n
sofa etrafında ıki çatı arası mevcut- lacaklılarln diğer al:ıkalıların ve ir
tur. tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

29/1 No.lu h ne: Zemin kat: Ze - ve hu:.usil iniz ve ma arıfc dair olan 
mini çim nto do lı uf k bir sofa et- iddialarını ilan tarihind('n itibar n 
rafında bir mut k v rdu·. Bundan 
başka bir m t\ nlc sokak kapısı 
başına çıkılır. 

l ınci kat: K p d n g rıldikte ze -
mini çımmto d lı uf k bir antre 
etrafında bir of \ e olda bıribirine 
geçılir ıki od< m -.; cuttur. Bu odalar

20 gün içinde evrakı müsbitelerıle 
birlikte bildirmel ri, ak i halde hak-
1aı ı tapu icıllıle s bit olmadıkça sa
tı~ b delinin payla m ınd n hn ·ç 
kalacakları cıh tle nlak darlarm anı-

lan madd ye göre h rckct etmeleri 

dan birısınd n _9 No. lu hane~ e geçi- ve daha fazla m Ilım t isti) enler n 
~i; bır kapım \cuttuı Buradaki evsaf,36/1059 do a No. le dairemize baş 

.... :1 No lu hanC'n n aynıdır. Sofa ve sol- vurıruılnrı il"n olunur. (34596) 
1 

sini birden kaybetmi tı. Senle'", onu 
dinlerken kendi geçirdiği macerala
rın bir b ka türlu ünü d·nlcr gibi 
olu.) ordu. Şu farkla ki, o, muvaf'nk 
olmu~, bir mıl ı ce kadnr zengm ol-

mu , ~lmi ti. Dı r beş arkadaşın
dan bıri P~lon, muvaffnk ohımn -
mı tl. Acaba otekıler ne yapmı~l r. 

dı? 

Y nlarından, mestcdcn kokul, l:ı, 
yarıbelme k dar çıpl. k bir d.1möz 
geçti. Sentcr, onun kokusunu du -
yunca, titredi. Mırıldandı: 

- Enkarnasyon'un kokusu' .. 
Ve bu ismi anılan kadın, de!lı.nl 

gözlerin~ canlandı. Biraz ev\ el ar-
kadaşı Pcrlon'un evine geldiği zaman 
oturduğu koltukta o d oturmuşt4. 
Onu, koyu renkli elbisesinin içinöe, 
kal'Slsında, tunç renkli gerdanının 

üzerinde bir dizi pembe inci ile gör
dü. Onu~ kadar e\iyordu?. Sevi
yor muydu? Ne :'>a ık ki evet. Fakat 
bu kadın onun olamı:ızdı. Ve galıba 
olmasına da imltiin ) oktu. Perlon 
şinıdi sözlerini bitirmişti : 

- İşte, dedi, boyle!.. 
Senter masanın üzerinden elini u-

zattı, arkada ının elini tuttu, derin 
bir muhnbbctle sıktı. Sonra garsonu 
çagırdı. He abı istedi. Masanın üzc
rine, Pcrlon'un gözlerinde bir ;m ek 
r,ıbi çakan hır b nknot attı. Paranın 
üstünü bckledı1 r. Çıktılar. 
Dı arıda ılık bir lı \ a vardı. Scn

tcr: 
- Yüri.ı) elım, dedi, onra _ni o

tele bırakırım. Otele indin, d il m:? 
- E\' t. 

- Yarın, bize gelirsin. Tek ba ı-
ma sıkılıyorum. Jtirnz tme, yıne. 
Ötekileri beraber bekleriz. Nılıayet 
on beş güne kadar hepsi gelmi~ o -
]urlar. Ve şayet içlerinden biri, be-
nim kadar para gctiıirse, merak et
me yavrum ... 

Ve bundan beş sene vvcl hep bir 
arada, he) ccanla hn) kırdıkları su 
sözleri hatırladı, a nı heyecanla tek
rarladı: 

- Dün) a nı tık bizim! 
Bir elcktrık liımbasmın altında 

durmuşlardı. Scnter, karşısındaki 
evlere, gök yüzüne bir gang gibi a
sılı duran aya baktı, bir müddet sus· 
tu, tekrarladı: 

(Devanıı var) 
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ZEYTİN YAGI 
3·5 • 7 kiloluk tenekelerde 

Kilosu 75 ruşa 
1-4 litre şişe 40, l ·2 60, 1 litre 100 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
Hasan zeytinyağı bütün cihan piyasasında nefnsetile mukayese ede· 

cek hiç bir emsa!i olmamasına rağmen bakkaldan aldığınız adi zey· 
tinyağlar derecesinde ucuzdur. Pilavda, tatlılarda, salatalarda, balık· 
!arda ve her türlü yemeklerde Hasan zeytinyağım diğer yağlara ter· 
cihen kullanınız. Kum, sancı, böbrek, taş, mesane hastalıklarında bol 
bol içiniz, şifa bulacak.'!ınız. 

Beyoğlu Vaklflar Direktörlüğü illnları 

K.RALIK E 
.... 

LAK 
~emti Mnhnllesi Soka~ı No.sı Cinsi 

Pe}o~lu Bedrettin Havuzknpısı 115 150 7.İra arsa 
Beyoğlu Hüseyin ağa imanı 13 Dükkan 
Taksim Firuz ağa Sırascrviler Sirkeci 

mescit avlusunda 3 Hane 
Taksim Firuz ağa Sırascrvi 92 dükkanlar 

94 revkinde 3 

3 EyfOI Cuma gUnU 

PANORAMA o 
Q. 

Bahçesinde et 

l 
_g 

ÜYÜK SÜNNET egem; 
Düğ-ünü Tel: 41065 •• ; ~ 

• c: .. 
Dr.A. K. KUTIEL ~ -

,, :r 

Karaköy Topçularcad.37 ~i 
------ı . ıft 

ZAYİ ::! • 
Akşemsettin Nümune mektebinden 

338 senesinde aldığım şahadetname-· 
mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım-· 

:s = 
;; "' -.. et 
"' ::::a dan eskisınin hükmü yoktur. . !; a 

Ahmet Edip - m 

-----------------------~a 
•""""""""""""•·~ 
ı DOKTOR ı ~< f Ali Rıza Sağlar ı ~ et 

ı lç HASTALIKLARI i 3 ! 
ı MÜTEHASSISI ı = =
ı Her gün Reşiktaşta tramvay ı • 3 
ı caddesindeki muayenehanesinde t 3 
ı saat on beşten sonra hastala- ı !. 
ı rını kabul ediyor. ı 
.......................... OJ>ICON K!1 ODCOM Ht5 ODCON' H!'f O 

ı~ı--------------------------------
Cild ve zührevi hastalıklar -""' G E C E L -:-'Q O N S E L -----------mütehauısı iT 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Kız-Erkek L L E 
Telefon No. : 2389~ 

lstanbul Ankara cad
desı No. 43 

Kuranı, 

(ESKi: INKILAB) 

Direktörü : NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Pazardan maada her gün sabah· 

ı tan akşama kadar ı 

Resmt Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hcrgün müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal 
tarifname gönderilir. ÇarşıkRpı, Tiyatro caddesi, Telefon : 20019 

+00 M 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN 
Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi 

Yarınki Cumartesi giinü 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh 
seferini yapmak için 14,1.S de köprüden kalkacaktır, 

Vapurda; Sarıyer'e kadar, memleketimize yeni gelen 8 artist• 
ten mürekkep: 

Lilly Szkely idaresinde "POGA V,, 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçaları çalacak 

ve Sarıyerdeıı itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye av• 
det edilinciye kadar dans havalarını çalarak sayın y okumuzun 
huzur ve sarasını temin edecektir. 

Büfe, Lokantacı meşhur Pandeli tarafından deruhte edilmektedir. 
Köprüye avdet saat 21,15 dir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cibali Kutu Fabrikasında gerek hAlen mevcııt ve gerekse Mayıı 

938 gayesine kadar toplanacağı tahmin olunan 30.40 bin kilo balya 

kapakları 3-9-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da pazarhkla 
satılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini 2'Örmck üzere hergün ve pazarlık için do 

tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabata,ta 
levazım ve Mubayaat şubesi Müdürlüğilndeki satış Komisyonuna 
relmeleri ilan olunur. "5413,, 

96 
od.a . İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma Yukarda }'arılı Vakıf mallar 31·5-938 sonuna kadar kıraya verıl· J; 

Sultanahmed Erkek sanat okulu· 
artllrma ve eksiltme ve ihale 

Komisyonundan 
Nevi Mikdarı Fi at Eksiltme T.G.S flk Teminat Şekli 

meleri ~.3-~937 gii~ünden ilibaran pazarI_ı~a ~ır:kı~mıştır. . ve Eksiltme Komisyonundan: 
lsteklııerın her gun Beyo~lu vakıflar dırektorluğu Akarat kalemın~ 

gelmeleri. (5614} 

•• ·... t • • • • ... .. ı " 

~Jstan·bul -.~·.- .. Belediyesi. v İlanları 
,,)ff.-:31!, ~.; .. ~ .f· .. ı. ! # -· ·- .. ' . . -
Jt"Jllli.,..,.'i1..~4'-Aı • · · .,,•. · .ı • • _, ·, 1o: "'. • • 

Çukurçeşır.e. Küçükköy • Silahtar ağa 
yolunun tamiri 
Topkapı • Silivri asfalt yoluna iltisak 
eden Davutpaşa yolunun tamiri. 
Çatalcanın Tepecik köyü mektebinin 

Keşif bedeli 

51e1,60 

2144,32 

ilk teminatı 

434,07 

160,82 

iıı:mali inşaatı. 3562,50 267.19 

Ycknrda muhammen bedelleri yazılı yol ve mektep tamirleri ayrı 

8)'rt açık aksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bu. 
lunmadığından pazarlığa çevirilmlştir. Keşif evrakile şartnamesi leva
zım müdürlügilnde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 
vesikndan başka Nafia Müdürlüğünden bu işler için alacakları fen 
ehlh et \'esiknsile hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber ı.9.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (1.) (5605) 

Leyli Tıp Ta !ebe yurdu Talebesi için mevcut şartname ve nümu
nesine göre 1000 çift ökçeli terlik açık eksiltmeye ko;ımaıtur. 

ı - Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
lüğü binasındaki komisyonda 1-~937 Çarşamba 2ünü 14,30 da 

yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Bir çift terliğin fiatı 125 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti : 93 lira 75 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve nümuneyi Çeınberlitaş civarında 

fuatpl\şa Türbesi karşısında Leyli tıp talebe yurdu merkezinde 
görebilir, ve şartnameyi de ptirasız olarak alabilirler. 

5 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 
sayılı kanunda yl\ııfı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka mektup!ariyle birlikte belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. "5295,, 

Üniversite Rektörlüğünden : 
lstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat,Fen ve iktısat Fakültele

rine ve Onh•ersiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylıil· 
dan itibaren talebe kabulüne başlanacaktır. Yaıılmak isteyenlerin 
Fakülte Dekanlıklarına \'esikalariyle beraber müracaat etmeleri. (5545) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 Eylül - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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 • Eylül • 

günü akşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

937 
de· 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

K. s. L. -K. 
Dağlıç eti 13500 K. 47 kilo 2.9.937 Perşembe 475 87 kapab 

14,30 da 
Sade yağ 5000 95 ,. 2.9.937 Perşembe 356 25 açık 

15,30 da 
Türk anli• 110 ton22751 

rasidi 6.9-937 Pazartesi 220 87 açık 
Y.Levamarin 30 ,. 1475 14 de 

Okulun y'Jkarda yazılı ~ört kalem yiyecek ve yakacağı eksiltme1e 
konulmuştur. Eksiltme Cağalo~lunda yüksek mektepler muhasebeclliti 
binasınde yapılacaktır. istekliler 2490 No.b kanunun 2,3 üncü madde
sindeki ev~fı haiz olmalara Ticaret odaııının 937 belgesini ve yiyece
ğe talip olanlar ayrıca her hangi bir devlet müessesesinde erzak 
rnüteahhitli~i }'aptıklarına dair bonservis taşlmaları ve ibraz etmeleri 
lazımdır. 

Kapalı eksiltmeJ e gerek doğrndan doA"ruya ve gerekse ta~dıta 
vekaletnameye istinaden vekaleten iştirak edecekler bu veıaikl k .. 
aunun 32 inci maddesine tevfikan gerekli zarfına koyacaktır. 

Ve zarflar bu madlteki tarifat dairesinde tanzim edilmiş bulunacıkbt 
. Jsteldiler belli gün vo saatte sözü gecen komi!>yona ve şartr.ameJeri 

görmek isteyenler okula başvurmaları ilan olunur. (5329) 

allar Paza ·ı ı 
ı 

Pos ası ı 

...... Operatör ....... 
RIZA ÜNVER 

Doğum \'e kadın hastahklan 
mutahassısı 

Cağalo~lu Nuruos::ıaııiye caddesi Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı ? 
ı No. 22 Mavi yapı 

1 
başta moda hareketleri olmak üzere 

1 

Sümer Bank faaliyeti ve milli cko -
nomik rolleri hakkında okuyucu1a • 
rına malumat vermek maksadile 

1 nomik ro11t-ri hal•kında o!rnyucuların 
1 (Yerli Mallar Pazarı Postası) unva~!
le bir mecmua neşrine başlamıştır. lL{ 
nüshnsı intişar eden ve her üçayda 
bil' muntazaman ne~redilecek olan 
hu mecmuanın ilk nüshasının pek bü
~ ük bir zevk ve itina ile tertip edil
miş olduğunu söylemek isteriz. Mec
mua kadın, erkek ve çocuk modaları 
üzerinde alfika uyandıracak mün -
dc:rccnt, renkli "c renksiz resimler,., 
den l'l1aada Stifncı· Bank faaliyetine 
müteallik yazıları, hikaye ve bilme
celeri muhtevidir. Karilerimizin iSu 
mecmuadan edinmekle pek memnun 
olacaklarına şüphe etmiyoruz. 

." .... Tel~fon: 22683 ...... 

1356 Hicri 
Cemaziyela hır 

20 
Yıl 1937. Ay 8, Gün ?.39, Hızar l 

27 Ağustos: Cum• 

Vakitler Vaııti 

ı:a, ~. 

Güne~ . s 22 

Öğle 12 16 
lldndi 16 59 
Akşam 18 51 
Yatsı 20 30 
Jmsak ı ........ """""""""ı f Göz Hekimi i ~~S~a1~ıi~p=v=e=B=a~ş=M~ı=ılı=a=rn=·rt~·::::~ 

ı Dr. Şükrü Ertan ı Etem izzet BENiCE 

ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı Nepiyat ı:e Yazı işleri MiidüriJ: 
ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı l. s. ADAM 
ı yanında) Telefon. 2256f> ı -----------:-:;""::i: 
ı .. " ...................... ı ..::::::..:::::!.~~--:.:...~..:;....-__, 


