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RUSYA ALEYHiNE BiR TUZAK MI? 
Rusyanı 
sinde rkul_uyor • ve yangında 21 ölü, 9 ya-
SovyeJ konsolosluğunun yağma edil- ralı ve kavıplar var .. 

mesi heyecan uyand1rdı 'J 

Sovyetler h8diseyi şiddetle pro- Yangınbusabahsöndürüldü 
testo ettiler, 2000 Çinli öldü! istanbul - izmir arasındaki 

Son d8ıiila - telefon muhaberesi kesildi 
Kana kadar F ;;ıcianın bütün taf silitı .. 
Harp edilecek Yangm nasıl 

Çıktı? Çin orduları tahaşşüd 
mın takasında 

toplanıyor 

Londra, (Hususi) - Tas Ajansı 
son Japon harekatı hakkında çok 
mühim habeHer vermektedir. Tifni
me giren Japon kıt'aları arasında bir 
çok beyaz Rus da vardır. Kıt'alar 
şehre girer girrnez, beyaz Ruslar, 
Sovyet konsoloshanesini basmıslar 

~ ı 

yağma etmişler ve bütün evrakı al-
mışlardır. Bu hAdiscnin .Moskovada 
~ok asabi bir tesir v~ akis bıraktığı 

Çin orduları ba~ku'Tlandant 
Çun • Kuy • Sek karargahındı.1 

ç.alt$tgor • 

buraya gclPn haberlerden anlaşıl • 
maktadır. Moskovanın, konsolosha -
nenın yagmasındnn ve evrakın alın
m ından !>onra. b:ıdıselcri süku -
netle t· kip edcmi~ec<.>ğinı söyliycn -
lcı vardır. Sovyet konsoloshanesini 
b c;:ın bt>yaz Ruslar arasında eski 
Çarlık ıdare; in(' mensup, mühim 
ır.r ,. ilcr ı gal etmiş ve şimdi vazi
yetlc>ri süpheli bir takım esrarengız 

Bu hadise Londrada da dikkat ve 
kımsr' t bulunduğu anlaşılmakta -
mü tur. , 
dikkat , <' C'ndi-c iletakipSDROTSDS 
endi~c ılc takip edılmektedir. Sov -
yetkrin, !'ll' g bi bir müdahale ve te
şebbiisc giriicccklerin i merakla bek
k nivor. lfor h1lde yakın istikbal 
giinleri aydınlık değildir. 

Son dakıkada verilen habere göre, 
Nankin Sovyl't bi.iyük elçisi Bogo -
nolov konsoloshanenin yağmasını, 

J apon H ükumeti elçiliği nezdinde 
şiddetle proteslo etmiştir. Sovyet se
fi ri, hnfif makineli tüfenk ve bomba-

(Devamı 2 mci sahifede) 

Felaketin delz .. 
şeti sabaha ka

dar sürdü 
Son damla kanın• kaJar akıtacalclarınr s~gl11yen Çinliler lcarıurncla 

bir denls •)derinin o•rdiği dehı•t man%artuı 

İzmir, 3 (Hususi Muhabirimizden). 
- ~ gece saat 21 de İzmir civarm· 
da Bayraklı, Bornova arasında Türle 

========= =============== Petrol Şirketine ait petrol ve benzin Londra. Roma. Berlin aeposu"haaşiddetlibirinfilakoımuş, 
bir çok vatandaş ağır surette yara • 

an 1 aşa bil ee~ k 1 er mi ? ~~ .. 20 kiıl kadar da yanarak 6lınüı-
<4' • x İnfılfıkın büyümemesi !çin lazım 

Hitlerin e diyeceği bekleniyor?®ıe1~~cı~~~~~ctıs~ıÔR6Nüş · .. 
' • Depoda işbalin nasıl ''ukubuldu --. 

Musolininin mektubu nasıl karşı- ğunu bildiriyorum: 
Yapılan ilk isticvaplarda, alınan 

landı ? Akdeniz vaziyeti ifadeler ı~tialin birden ıme. ani ola· 
- (Y 2 . 

1 
/ ••d ) rak vukubulduğunu gösteriyor. Şe· 

aıuı rn~ sag amıı a hir halkı, gece, atılan toplarla facia-
........ ,11 .. 111, .. "'""u .......................... uııu ...................... uıııuuua ....... , .......... , .. ,, ..... ,.,..., ....... , ... 1111uu111111111111u111111n d } b d h k " 

an la er nr olmuş, erkes so aga 
fırladığı zaman, şehrin kırmızı alev· 
ler içinde olduğunu dehşetle gör • 
müştür. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
Jrmirdekl müthiş iştial t1e yangına bir lelıimcinin sebep oldııRıı bildi· 

r .... /iyor, fakat, ifadeler . ar;ısu!,da enauıtar var 
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YENi TEFRIKAMIZ 

Güna.~kar ananın çöp arabası içine bıraktı~ r yaurusu 

a 

Zehir ticareti ya a lar 
iki yaman 
kaçakçısı 

sr 
ul 

r 
u 

Kaçakçı, esrarı yuttu; memurlar 
ağzından bulup çıkardılar 

( Yazıs ı 2 icni sayfamr ıd-ı) 

asıi ·ndenı 
çık n iri çocuk! ' 
Gün ahkô.r ana ! ·6 Bir sa_va~ın_içyiizü 
Zabıta arabaya çöp veren evleri . Q~ • ı u·. var! Meraklı ve heyecanlı bir ifşaat 

kontrol altına aldı 
(Yam< 2 inci •agfa"' ı.da) GEÇEN SENE ESRAR VE POLI) serisi neşre başlıyoruz 

~ ROMANLARINDA BEYNELMilEL Osmanlı saltanatı;.-;} Bahriye -Nezareti Celilesi Erkanıharbiyei 

Poll•s 'C'atı•hte gı.zlı• dı·n ted BU ı\~Ü:AFATI KAZANAN . ~r:ı~~iırv~~:i:n~i~~ş~y~e~~~~~teba~~~~~i ıslahiye reisliği yapan lngiliz r ~ • J macara romanı - Yumruklarını aJağı indir Amiral! .• )'oha bu oda bir lngill% 
. . Amirııltnın dayak ,qeme!iinl! s.alıne olacuk.ttr. 

rl.satı yapan Bı·r ge-n c kı\ zla· r Şiddetli sıcaklar. , ku!~~:~. ~~:~İA~i~~~. ~~~~~~i~s~av:ı~ o~~~~=~n ~:~::ndd~~~N~~~ 
paŞ'llya şu telgrafnameyı çekıyor: . , d b il k" ~ 

kulunu me·vdana. cıkardı, an sonra ugun u r O•;;;~•ho'~~;~·n:•~~;~;;;:• Nrnm Paşa hamtl.,ln• 

o - 'J ' e yağmur ve dolu : Donan;~!:.~aodam 
Okulda okuya!) genç kızlar . cürmümeşhud 

. halinde ga_~ala~dılar, okulu işleten bir kadın! 
- f' (Yaz11r 2 ncl sagfada) 

A •• :.f ••• 
'P'' . f 

Ansızın gelen yağmur insaf et aıiz okuyucu! Bu feci şartlar içinde, bu idaresizlık ke-

şehirde epeycee zarar pazelikleri arasında bir harbi kazanmaya imkin ve ihtimal tasavvur 
edilebilir mi? 

t lıte bu gülünç, i~enç fakat tarih bakımından merakh ifşaatl 
yap ı sütunlarımızda belki nefret hissederek, bulantılar geçirerek, lakin 

(Yaııaı 2 inci savfada) herhakie merakla, heyecanla, alAka ile takip edebilecek~·rı i 1 .. 
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6 unun aliıleri 
Onları da 

ihraç 
acaba neden 

etmemişiz ? 
Dünkü (Son Telgraf) acı bir ista

fütik ne~retti: (1052) ihracatcıdan 

ancak (141) i Türk imiş! Siz işe ba
kın, amma acemi imişiz: Bu geri ka
lan (141) i de ihrac edi,·ereınemij 
mıyiz? 1 .• 

* Dünkü spor 
h abe rle r i 

Diinku sr;ıor haberlerine nazar bu
' uruldu mu: 

Adn1ır , G.1Jdtasoray takımını hem 
c! _ i devriyesinde. 4 - 1 yenmiş .. 
M. i takımı ız da eBlgratta 20 bin 
I<• i k ısır.da 3 - ı ycr>ilınış ı .. 

Dikkdt tuyur•ılnyor mu? Spor 
ı. ıdr ı k dar iyı pismi~: artık her 
~c t "ı t0 tlı y~niiiyor' ! 

* lpel<li kumaşlar 
Okudu . .ız mu: Türkiyede doku· 
n ıpckl kumıı .arda tagşışin, vanı 

1 ılc'lin önüne gccılmesine karar vc

r,ill' . Bu htıttısta hazırlanan ni -
;. mname Devlet Şurasından çık -
I' .ş. Hakikaten. bu ~damlara ar>lat-

malı ki ipekli kumaşlar yiyecek dr.
gildir' ! 

* Bir atlama 
ve atlatma! 

Bilmem görciünüz mii. gaze eci ar

kodaşlardan b;.ısi fovkalade şık bır 

şey yapmli 
Anla~1lan, her nJsılsa tr;;m\'aydan 

;,tlamıi, enselenmı~. Tabıi bir papeli 
~C'l iı'i de tos]amı.:: .. 

Arkada~. anla:-ıılan, düşuntl'ü~. ta-

1 

şınmış, harikt.ldde hır ~ey bıdn1uş. 

Hadı><·vı: 

- G<izel 'e şa,·anı dikkat r r rö

port1ı: Tra. Vdyd.ın ati ırken na:ıl 

ya.kalu.tıcllrr ''c nasıl ceza \•er::lım? 

Di) g z tc vermiş ,,~e tabii, 

bir p p 1 yeı ıne iiç mi~'ını de all'"ış' 

Ne ı'< atla!':la ve atlatma değil 
• ? 

1 "" .... f?'.u;;;>7%'t' 

lzmirdeki 
iştial 
Faciası 

(Birinci sahifeden devam} 
Ateşin ilk önce nasıl çıktığı belli 

değildir. Ateş, gittıkçe genişlemiş ve 
ısabaha kadar devam etmiştir. Öğle
ye doğru hala alev sütunları yükse
liyordu. Yangının, bütün şehre sira
y<>r etmemesi içın. itfaiyeden ba,ka, 
askeri makamlardan da yardım is -
teıım :lir. Va'.i, miıddeiumumi, em-

Gizli din mektebi 
Ayşenin mektebi nasıl zabıta 
tarafından meydan çıkardı 

Zabıta gizlı bir din mektebi mey -
dana çıkarmıştır. Yaptığımız tahki-

1 kata göre hadise şu şekilde cereyan 
etmiştir: 

1 
Fatihte Hüseyinağa mahallesinde 

Ayşe isminde bir kadının ci\•ar ma -
hallelerdeki bir takım cahil ailelerin 

kızlarını e\'ine toplayarak din ders
leri verdiğı zabıtaya ihbar edilmiş -
tir. 

;sut ettikten sonra hakikaten bir çok 
genç kızların bu eve girip çıktığını 
tesbit etmiştir. Bunun üzerine bir -

denbire içeri girilmiş, 20 kadar genç 
kız başları örtülü bir şekilde Ayşe
den din dersi alırken cürmü meşhut 

halinde yakalanmışlardır. Ayşenin 

ıhtiyar bir de kocası vardı . Evinde 

arama yapılmış, bjr çok din kitapları 
ve baş örtüleri bulunmuştur. Zab.t l 

l
niyet nıüdlirü hıidıse mahallinde bu· 
lunuyorlar. 

Polis, uzun müd<lct bu evi taras - , tahkıkatı derinleştirmckte<lir. 
~~~~~~~~ 

Uzak Şarkta harp aldı, yürüdü; 
demektir. Kellog misakı harbi ka -
nun harici bir vasıt~ diye ilfın ettık

i ten sonra harp olmıyacak diye ümi
de düşenler, çok geçmeden aldan -
dıklarını görmüşlerdi. Kellog misa
l kı_ 928 de imzalandıktan \'e bütün 
dunya dcdctleri buna iştirak ettık
ten sonra ç"'k geçmedi, milletler mü-
1.:ascbatının başka bir cilvesine şa -
h.t olduk: cHarbi ıJan etmeden harp 
c tmek' bunu altı yedı sene ev,·e\ 
Uzuk Şarkta görmuştuk. Yine Uzak Dep dar ve ci\'ari ceher.nemi bir 

manzara arzediyor. Yanına yakla~ -
mak bbil değildir Trakya manevraları !Şarkta bugiin gönllen hal, ilan et -

meksizın harp etmektir. Harp ı"" ı
nı kimse ne göze, ne üz"rinc qJmnk 

hava k uvvetleri isteıriyor! .. B~nu üzerine alırak\un
sa bır arı cvveı taarruza gecerek kr.,. 

YANIP ÖLENLER 

Bu manevrada F~ciada ölenlenn, kaybolanların 

'lııktarı kat'i olarak belli değıldir. 

Şımdıye kadar 20 kişınin kayboldu
ğu anlaşı:mışt.r. Bunların yanarak 
iildli ıl zannedı ıyor. 9 kışi de ağır 

en büyük rolü alacaklar dince müh m birk ç noktavı tutnı . 
iı:;in daha .. am ı taı a ı s ılmak -
tadır. 

y r 'ı ve vanmıj bir halde haslaha· _Bu ayn1 17 sınde başlıyacak olan 
neye kalctırılmışlır. Yaralılardan bıl- bu ·uk mane\'raıarın hazırlıkları ı -
hassa ıkisinın hayatından umit ke- l ledemcktedir: Ayın on dördiındcn 
silmhtir. Yaralılar arasında depo sa- ıtıbaı en sehrıl'T'ıze ge_Iccek olan ec
hiplerınden Ali Meftun. gümrük kol- nebı w• dnst dcdetlerın heyet ve de
cusıı Zühtü, amele 111chmct, O;man, legelerini ağırlamak için Tekirda -
lsma.l ve Ahmet vardır. ğında ihzarat yapılmaktadır. Ma -

Depoda 30 dan fazla amele ve me-

nne kar<ı mukemmd surette giz - Gel~n haberler artık süpl.~ b· k-
knmck için tertibat almaktadı.lar. ınıyor Japonlar ç 1 ilf' 1 • .ıh·re, e 

l\Ianevralarda harekatın siklet mcr· ediyor..:ır. Japonva bugün .ıbıldı
kezıni bilhassa Saray - Çerkeskövı' ı ,..~ sıEıhl ınan, dünvada her ırcm
hatı teşk.I edecektir. Bu itibarla ma- lcketle rcJ.:abet ederek en ucuz mal 

BUNA 'DiYECEK YOK ' 1 m~r vardı. 
• Iştial esnasında deponun içinde ça-

lışanlardan Tarık, Osman, Cemil To
ni, tenekeci Hasan namındaki şahıs-

1 ıarın yandıklarına muhakkak naza -

ne\'ra günü gittikçe yaklaşmakta ol
duğu cihetle manevralara iştirak e
decek olan kırmızı ve mavi taraflara 
mensup kıt'alarımız son hazırlıkla -
rını görmektedirler. Bu kıt'alardan 
hazırlığını tamamlayarak derhal te
cemmii mıntakalarına giderek ordu
gaha girmektedirler. 

l
vi ve kırmızı tarafların karargah - süren bir yer oldu. Fakat birkaç gün 
lan bu hattın iki tarafında kurul - ev,·elkı intihabat gösterdi ki halk 
makta olduğu gibi manevra kuman - şımdıye kadar memleketi macPrava 

1 danlığı karargahı da iki cepheyi ida- sürükleyenlere artık eskısı gibi te
re edebilecek bir mevkide tanzim o- vcecüh giistrrmemcktcdir. Ei!iıkis 

lunmaktadır. intıhabatta kazaranlar Japonyanın 

1 Tefenni. Çanakkale ve diğer yer - komşu\.uile - Çın ile, Tiusya ile - çok 
!erden g~Iecek ve manevraya işti - i~·i geçinuek sulhü sever bir siye -
rak edecek olan süvari kıt'aları içiıı set sayesinde hükumetin silahlan -
ıhraç iskelesi olmak üzere Tekirda- ma yüzül'dcn hafifletilmesini ileri 
ğı ayrılmıştır. ,sürenlerdir. Yeni parlamento bu,,._ 

• 

maçta Belgrafta 
mağlup olduk 

İkinci 
1-3 yıne 

ri le bakılıyor. 
Yangın tamamile sönmediğinden 

facianın dehşeti henüz kat'i olarak 
belli değildir. 

İFADELERDEKİ TENAKUZ 

Bundan sonraki muharebelerde en 

da. o zaman söylendiği üzere, ağus-

Birinci devrede bizimkiler kafa 
o gnadılar,ma ğ liı biyeli haketlile r 

Yapılan ilk isticvaplarda, ifadeler 
arasında bir takım tenakuzlar görül
müştür. Facia tahkikatının derinleş
lırilmesı icabettiği anlaşılmıştır. 

mühim rolü hava kuvvetlerinin oy
nıyacağı ı;;özönünde bulundurularak 
bu defaki manevralarda bu bakım -
dan yenilikler yapılmaktadır. Bu a
rada açık ordugiıhlar hava keşifle -

Kıtaatımız büyük bir neş'e ve he

yecan içinde ve gayet metin sıhhatli 
bir halde bu büyük günü sabırsız -

1 lıkl• beklemektedir. 

ltosta açıla~aktır. Çin .muhare?esi gi
yenı parlamento hır emrı vaki 
acaba yeni parlamento bir emri vaki 
önünde kalmı~ olacaktır. İııtihabatı 

11 11 ıu1111111111111111111111111111111111111m11111• • •11111111111111111111•11•11•1111111 ı ıuı1111111 1 111111ıııı11111111 11ıı ıı111 1111 11 111 11ıı ıuıu111 ıııı ım1111!.!!'' kazanamamış olan a!:tkeri _ siya.5i fır-

Dün Belggradda Yugo~Iav Mılli 
tclkımiie ikinci maçımız olan cdost
lı:k maçı yapılmıştır. Oyun 18,30 da 
iıa van hakeın•nin idaresinde başla
"' . ı k hücum tarafımızdan yapıl -
r. -. bir penaltı kaçırılmış, Yugos -
]adar daha yedinci dakikada ilk 
ı; 1 ini ve 13 üncü dakikada ikinci 
ı; ini atmışlardır. 37 nci dakika-

el 
C" ' 

k•ır• 

ır 

,a uzanan bir liücumumuzda 
,n b' .;t,inü kalccı kornerle 
·mış, mukabil bir Yu.,oslav hü

da Hiı ,am !arafırda" durdu -
n' uş \'e birınci devre üç sıfır ola

r k ni!ıayetler.nıiştir. İk nci devreye 
~ uıla ıJa 1 .Jnmış, )ine ta'kımımız 
ilk ovuna ve hücuma geçmiş, 13 inci 
d k da bir firikik kazanılmıştır. 

2~ nd dak•ı<ada aleyhi!'."lize olan bir 

k nrrı Adnan kafa ile kurtarmış, 
3f, uncu dakikada Selimin bir hü -
cı ·mu kornerle kurtarılmış, kırkıncı 

c1·k.kada Adnanın kaçırdığı topa sağ 

arıkları yeti. miş. fakat Yaşarın mü
dohalesile tehlike atlatılmıştır. Oyu
nun sonuna doğru hava iyice karar
rnı<. top :;üçlükle görülmiye başla -
m.ştır. 

Nihayet oyunun bitmesine yedi da

ı •ka kala yegane golümüz yapılmış, 
,,,, Saidin kale direğine çarparak içe

ri giren güzel bir şütü ile bir gol ka-
2~ nılmı ·tır. 

Bu suretle oyun 3-1 mağlübıyeli -
t• ızlc neticelenmiştir. 

Türk takımı üç gol yemesine rağ

r·•cn ıkinci devrede çok güzel oyna
n-ıiştır. 

lST ANBULDAKI MAÇLAR 
Galatasarayın 3:ı üncü yıldönlımü 

münasebeti!') tertip edilen program 
mucıbincc spor bayramına devam e

, dilmektedir. Bu arada Yunan güre;-
1 cilerile Galatasaraylıların Kasım pa
ha kliıbünden takviye etliği B takı -
mı ikinci maçlaıını yapmışlar ve Yu· 
nanlılar 4-2 kazanmışlardır. 

Bu maçt• 36 kiloda Biris ile Küçük 
j Ahmet kar ı:;~mışlar, çetin bir m•i -
cadclcd n 'l:lra Yunanlı hükın~n 

lgal1p. airl ı:Um şiir 
61 J·i!oda Şcrr' i iL Sab karşııaş -

mış ve Şemsin n ~ırtını yere getire
rek Salis galip gelmiştir. 

G6 kıloda Mıkropolos ile Rı;im 

karşılaşmı~ ve bir çok heyecanlı saf
halar geçırdikten sonra Rasim sayı 
hcsabile galip ilan edilmiştır. 

72 kiloda Marko ile Faik karşılaş -
mış, çetin bir güreş yapmışlar, her 
ikisi de pek fazla yorulmuşlar ve ne· 
tir.ede Yunanlı galip sayılmışbr. 

79 kiloda Kampofis ile Rızık kar
şılaşmış, Yunanlı puvan hesabıle 

maçı kazanmıştır. 

Nihayet ağır siklette Çardis ile 
Samsunlu Ahmet karşılaşmış, Ah -
met tuş yaparak galip g"lmiştir. 

BUGÜNKÜ MAÇLAR 
Galatasaray bayramı dolayısıle bu

raya getirtilen ve iki maçta da ye
nilen Galatasaray takımı, Beşiktaş 

ve Beyoğlu sporun oyuncularile tak
viye edılmiş olarak bugün Taksim -
de bir intikam maçı yapacaklardır. 

Saat 17,45 te başlıyacak olan bu 

1 
maçın hakemligini İstanbulsoordan 
Adnan Akın yapacaktır. 
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Cöp arabasından 
çıkan diri çocuk 

G iln ahlciir 
Zabıta, dünkü vukuat arasına bir 

de •Çt;mai facia kaydeylcmiştir. Bu 
mucssif hadise 5ciyle cereyan etmiş
tir. 

ana kim? 
se •. n bir küçlik insana ait olduğunu 
hissedıncc biraz daha müsterih bir 
vaziyette kürekle çöpleri altüst et -
miye başlamıştır. Nihayet arabanın 

1 

ortasında içinde küçük harckeUer 

görülen bir paket bulmuş ve bu pa
keti hemen açmı~tır. 
İbrahim, hemen o ci\'ardaki polis 

merkezine ko~up keyfiyeti haber 
vermiştir. Zabıta arabaya gelerek ço

cuğu paketten çıkarmışlar ve henüz 
iki günlük olan bu yavTuyıı derhal 
bir otomobille DJrül'acezeye gönder-

mislerdir. 
Polis çöpçü İbrahimin dün dolaş

tığı evlerdeki aileler hakkında sıkı 

bır kontrole \'e tahkikata başlamış -
tır. Bu çocuğun bu e\'lerden birisin-

Ç<ıpçü İbrahim, her gun olduğu gi
bit dun de arabasile Halıcıoğlu so -
kaklarını dolasıp evlerden topladığı 
çöp tenekelerinı arabasına boşalt -
mıştır. İbrahim arabasını iyice dol
durduktan sonra Abdüsselam ma -
hallesine doğru saparken kulağına 
bir inilti gelmiş, bidayette aldırış 

etmemiş, fakat biraz sonra çöp ara -
ba ııı.n gürultü ve g:cırtıları arasın
dan ses daha ziyade yüksclmiye baş
lamı•tll' İbrahim arnbayı durdur -
mu., etrafı dinlemiş, gittikçe tonu
nu arttıran bu sesin arabasının için· 
eler. gelmekte olduğunu anlamış, bü
yük bir hc,•cc~n ve korku içinde ara- den bir paket içinde çöp tenekesine 
f>aya )'aklaşmış, kısa bir tereddüt J atılarak oradan arabaya boşaltıldığı 
clc\·ı esi geçirdikten sonra arabanın 1 anlaşılmıştır. 
kapaklarını a~m.'ştır. İbrahim evvela . Tahkikat henüz neticelenmemiş -
bir göz gezd ırmış, kulak kabartmış, tır. 

İŞTİAL NASIL OLDU? 
Sorguya çekilenler, facianın sebep

l<'rini şöyle anlatmışlardır: 

Bir vapur battı iki yaman kalar ise memleketin böyle bir emri-
\·aki ile yeni bir maceraya girmiş ol-

TPnckeci Hasanın tenekeleri le -
himlemiye mahsus havya denilen a
icti ateşte kızdırarak, depoya gir -

30 l Esrar masından hiç te şikayetçi degiller-yo CU dir. Japonlar için Çinde pPk çok me-

Bog" uldu vaçakçısı vaddı iptidaiye vardır . .!\fallarını sa-
n~ tacak pclk çok müşteri bulacak -

!arı ümidindedirler. Çinin dine ge
ç·irccc kleri yerlerinden ıse istikbal
de nüfusca istifade ederek k<'ndile
rine yardımcı ku\'vetli b'r ordu vü
cud<' getirmek mkanını dü'"'" 1: ir
ler. Fakat bu muharebcnir. - e·cr cle
\'am <'derse - Japon! n çabuca1< ııa-

mcsile iştial vukubulmuştur. Bir - Dlın g0ce Pire açıklarında Hidra 1 İstanbul Emniyet direktörlüğü Ka
denbire her tarafı koyu dumanlar, a- ve Anastasy"s adlı iki Yapur çorpı«- r,kçıJık Bürosunun eroin ve esrar -
l 'vlcr sarmı§tır. İştial esnasında o- mı , içınde 64 volcu bulunan Anas- cılara karşı açtığı miic1dele muvaf
rnda bulunanlar alev sütunlarıle be- tasyr•s dcr1'al batmıştır. Yolcul<ır _ iakıyetlc inki~af etmektedi- Güwı -
rabcr, çok feci bir şekilde. ·anarak, c! n "'uzu bo ·ulmuştur. riık t tihbarat Bürosile mti<tcreken 
Farçalanarak ha\'aya uçmuşlardır. ycpıl·n baskınlar bu zehir ocuk'ar.'" 

İzmir halkı, yangın yerindr·n u - çı·n • J po '·il rıııe göz açtırmamaktadır Me -
z&k tepdude, facl ·ı endi ile sey- p ı .!arı i ın i -
retmcktcdır Focıa esnasında kaybo M h b Tar ve bir eroin satıcısı 

lkn, yananların "ileleri, çocukları, U are esi suı; Ü.<tünde C'lc gcçirilıni~ \'e Üzcr-
ağlayarak kendilerini ateşe atmak k rinde ki zehirler müsadere edile -

1 

(Birinci sahifeden deı:am) 
ı~temi~ler, babalarını, ağabevlcrinı rek takibata başlanmıştır. 

larla mücehhez bir Japon kıt'asının 
ıramıya çalışmışlardır. Kazazede - Sabıkalı kadın eroin kaçakçıların-

konsol-:ıshaneye girmiş ve kamyon -
krin ailekri de yangın_Ycrinden u- cian Alcksandrnnın bir müddetten -

!arla mühim miktarda ,·esaik alıp 
zak bir tarafta muhafaza altına alın- beri Galata civarında sevyar eroin 

göndcrmis olduğunu söylemiştir. 

l
mı~tır. MÜFRİTLER DAHA GENİŞ <~tıcılığı yapmakta olduğunu haber 

Tahkikat ilerll:odikçe, facianın ne - HAREKET İSTİYORLAR ~lan memurlar dün bu mıntakad3 ter-
den ileri geldiği tesbit edilecektir. tibat almışlar ve Aleksandrayı bek· 
Bayraklı polis merkezinde, sorgulara Tokyo, (Hususi) - Müfrıt Japon lemiye başlamışl ardır. Saat on ikiye 
devam edilmektedir. partileri, Şimali Çindeki harekatta doğru Kürt Alinin kahvesi civarına 

Geç vakıt yangın söndürülmüş - hükumete daha fazla şiddetlı olma- gelen Aleksandra bir müşterisine bir 
tür. Vak'a mahallinde araştırmalar yı ve mevzii icraat değil, daha cezri peksimet içinde eroin verirken bir-
yapılmaktadır. şekilde hareket etmeyi ısrarla tavsi- clenbire meydana çıkan memurların 
İSTANBUL - İZMİR TELEFONU 1karşısında şaşırmış, kaçmıya teşeb-

. · ye etmektedi r. Hükümetin noktai 
KESILDI büs etmiş, kahvenin arkasın a doğru 

Dün gecedenberi İzmirle İstan - nazarı ise, Şimali Çinde muhtar bir koşmıya başlamışsa da hemen yaka
bul arasındaki telefon muhaberetı ükumet kurulması şeklindedir. B u lanmıştır. Üzeri aranan Aleksandra
inkıtaa uğramıştır. Gazetemizi ma - devlet Japonya ile müttefik, fakat l"ın ceplerinde ve kol yenlerinde 100 
kineye v.ordigimiz dakikaya kadar Çinden tamamile ayrı olacaktır. gram eroin bulunmuş ve bu zehir -
muhaberatı temin mümkün olama - SON DAMLA KANA KADAR lPrle birlikte kaçakçı kadın Emniyet 
mıştı. Bozulan hattın tamirine ç•· HARP Direktörlüğüne getirilerek tahkika-
lı~ılmaktadır. Nankin, (Hususi) - Çinliler, son ta başlanmıştır. Aleksandranın ero-

B b--/ık damla kana kadar harbedeceklerdir. ,ini hangi semtten ve hangi fabrika_ 
U Sa a i Hopey'de yeni Çin kıt'aları toplan - don tedarik ett i ği tahkik edilmekte-

ş J / maktadır. Çok yakında mühim bir dir . 
iduef i muharebe yapılması bekleni~·or. 20 İkinci vak'a Unkapanında yeni ya-

V .... Çin Fırkası Pekin - Noukov demir - pılmakta olan Gazi Köprüsü civarın-
ı agmur yolu boyunca toplanmaktadır. Ayrı- daki sabıkalıların oturdukları Meh-
Bu yıl şehrimizde sıcaklar yıllar - ca Potinguda tahkimat vücude ge - /medin kahvesi civarında cereyan et-

dan beri görülmemiş bir dereceye çık tirilmiştir. rr:iş ve memurlarla bir hayli müca
mış bulunmaktadır. Geçenlerde şid- Tokyodan bildirildiğine göre, Ja-

1
delcden sonra sabıkalı e~rar satıcı -

detli surette devam eden sıcaklar bir pon kıt'aları, Pciyuanda bulunan 3200 l<'rından Osman elındekı 200 gram 
hafta kadar önce bir kaç derece düş- tüfek, 21~ mitralyöz, 11 havan topu urarın bir kısmını yutmak suretile 
müş idi. Fakat son üç gün zarfında ve mühim miktarda mühimmat al - ıınha etmek isterken yakalanmıştır. 

,yeniden 'ıunaltıcı sıcaklar başla - ımı<lardır ıosmanın esrar satmakta olduğuru 
mıştı-. Dun hararet gölgede 35 de- FRANSIZ MÜFREZESİNE ATEŞ! ogrcnen Emnıyet Kaçakçılık Bürosu 
receyi bulmus, bir kısım halk bu ı . . . memurları dün bu civarda tertibat , Parıs (!Iususı) - Japon askerlerı- . 

1 0 
· b" .. 

şiddetli sıcaklardan bir hayli müte - . aıml' or ve smanı yıne ır muste-
essır olmuştur. nın Tiyençindekı beynelmilel köprü rısin~ esrar verirken bastırmışlardır. 

Bu sabah hafif bir rüzgara rağmen 
hararet 24 ile başlamış, yavaş yavaş 
yükselmekte devam eylemiştir. Saat 
on birde hava bulutlanmıya yüz tul
mu~. beş on dakika sonra bulutlar 
çoğalmış, gök gürültüleri arasında 

şidetli ve süerkli yağmur yağmıva 
başlamıştır. 

muhafııı Fransız müfrezelerine ateş Memurların üstüne geldiğini gö _ 

1 açmaları, burada çok derin akisler ren Osman Üzerlerine saldırmış ve 
yapmıştır. Fakat, Japonyanın bu hu- ıo dakika kadar memurlarla müca -
susta teminat vermiş olması, hiıdi - dele ettikten ve bu arada elindeki 
seye k·ıoanmış nazarile bakmak ica- c·srarın bir kısmını yutmak için ağ -

1 bettiğini ima etmektedir. zına doldurduğu sırada tutularak 

bugünkü yağmur, şehir için, olduk- 'ğzındaki ~srar çıkarılmıştır. Üzeri 
ca zararlı olmuştur. Bir çok e\'lcı in aranın ·ızılı sabıkalının kuşağından 
<' ımları akmıs, bazı binaların alt 1 bir miktar daha esrar çıkarılmış ve 

Bu sene bu mevsimde İstanbulun · 
hasret çektiği bu yağmur gerek sağ- katları 8U dolmus. bır kısım yollar 1200 grama baliğ olan esrada birli.k-

bt..ı.<lmu ,, bır kaç !ağam tıkanmış, bir tr Osman kaçakçılık şubesıne getı -
lık, gerek mahsuliit bakımın~a? bek- . . rilmiş ve tahkikata ba~Ianmıstır. 
lenmcktc idi. Yağmur dc\·am ettiği ıkı kan&lızasvon c .ıkuru dolmuş, bazı Emniyet Direktörlüğünün bu sa-
takdirde bu iki bakımdan da iyi ne- 1 bozuk bldırımlı cadde "e meydan- hadaki muvaffakiyetli baskınlarının 

!ar geçi le r yccck derecede bir göl trv'alisi neticesinde şehrimizdeki bü
halını almıştır. tün zehirli mekeyyifat karargahları
Yağmurun ayni siddctle devamı 

1 

ııın. birer birer bas ılarak yakın za -
takdirinde. şehrın çok zarar eörecegi manda bu meselenin kökünden hal -

tıceler elde edıleeektir. 
Yağmurun başlamasile denizde de 

1 hafif bir fırtına başlamışsa da bir 
zararı görülmemiştir. 

) Son daki kada öğrend iğimize göre, tahmin edilmek tedir icd ı lccegi ümit ed ilmektedir. 

~eı rin u :"l'{' ı .._. 

mek biraz ac<>le olur. Ç'n diyarı bir
çok menfatlcrin .,;.ift oldugu gc" ·, 
kalabalık bir yNdır Tokyo, cmr· va

lkilcrin tC'min ettiği kıird n istifade 
ederek icabında durma~·ı da ti' ir. 
Yalnız askerlerle diplomatların a -
rasında bir nüfuz yarışı vardır. 

Japonyada siyasiyatla mcsgul o -
lan "'ker!er Çinde bir kere mm·af
fakıycti ele alırlarsa Tokyodan ve
rilecek emirleri dinlemiyebilirlcr. 
Bu takdirıle Japonya, Çindc büvük 
bir maceraya atılmış olacaktır. Bu 
noktaları göz önür.den ayırmıyarnk 

ı bundan sonraki vakayii takip ede-
. biliriz... .tlhmed R 'IU 1 

Londra - Berlin 
Roma 
Anlaşacak mı ? 
Londra. (Hususi) - Başvekil Çt>m

berlaynın Musoliniye gönderdi~i 

mektuba, Musolini ce\·ap vermiş>ir. 
Cevabı, İtalyanın Londra Sefiri Kont 
Grandi Başvekile teslim etmi~tir. İyi 
haber alan membalardan tereşşüh P

den malümata göre, lllusolini, ver -
digi cevapta, Çemberlaynın noktai 
nazarını teyit ve teşvik etmiştir. Çem
berlayn, gelecek birinciteşrinde Lo
karno devletleri konferansının top
lanmasını temin etmek fikrindedir. 

İngiliz Hariciye Nazırı Edenin Ro
mayı ziyaret edeceği havadisleri te
eyyüt etmektedir. Bunun için Al -
manya hükumeti nezdinde sondajlar 
yapılmaktadır. Avrupadaki güçlük -
leri bertaraf etmek için. eski Lokar
no esasları dairesinde bir dörtler 
paktının tanzimi lazım geldiğini ileri 
sürdüğii anlaşılmaktadır. 

Londrada Baron Fon Neurath ile 
Kont Ciyanonun bu konferansa i<ti
rak ed<'cekleri ümit ediliyor. Yalnız 
İtalyanın Habeşistanı ilhak etmesi 
ke ·fiyetinin İngiltere tarafından ta
nınması yüzünden, Kont Ciyanonun 
bu da,·ete icabet etmiyeceği aşikar 
görülmektedir. Milletler Cemiyeti -
nin önümüzdeki ıçtimaı büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacaktır. Millet -
!er Cemiyeti Habeşıstanı müstakil 
milletler listesinden çıkarırsa, dev -

. lerin yeni vaziyeti tanımaları kolay-
' !aşacaktır. 

Çcmberlayn, bu meselelerin ağus
tos içinde kat'iyetle haleldilmesi ta
raftarıdır. 
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r HAYVANLAR 
Günün meselesi: 

Plajlarda 
Olup biten 
Vak'a/ar 

[
Halk Filozofu J 

diyor k i: 

Bütün hayvanlarda umumi veıpazen -
ı b· d ki Tramvaylar t. Tifoyu ihbar etme- ı 

yenler ~~~alanacak i 
Hırsızhklar, boğulmalar 

neden oluyor? .. ır muayene en geçece ıis~~~u~:~ıl~~:~te.:r~;~;arı~ar:c~·i~~~~ 
- ·- -diğinı gösteren bır fotoğr'".lf neşr" -

diyordu. Yelnaze iJP serinlevenin 
kc-dın degil, erkek olu~unu da hav
retle kaydedıyor. 

Şiddetli k~!:l_trol başladı 
Her hayvan birer birer tescil 
edilecek, numara verilecek 

Han, otel gibi mahallerdeki 
bekar odaları tef fiş ediliyor 

B eledıye şehrimizdekı bütün hay vanlan baştanbaşa muayene etmlye 
karar vcrınıştır. Bunun ıçin de '> ır program hazırlatmıştır. Istanbulun 

bütün kazalarındaki ha ·vanlar Ey lul birden itıbaren muavene cdıle -
ccktir. Muayeneler ikı ay siirecektir. · 

B 
eledıye doktorları ile Belediye 1 leri her sabah işlerıne gitmeden ön-

1 1 
zabıtası ağustosun birinden iti- ce mıntaka Belediye Hekimlerini 

baren İstanbulda han, otel, bekar o- ziyaret edıp mahallelerinde hasta 
daları gibi umumi yerleri kontrol I olup olmadığını ihbar etmektedirler. 
etmiyc başlamışlardır. Bu kontr'ol Bu itibarin mümessıller akşam üzeri 
esnasında derecesi ne olursa olsun, 

Hler hayvan muayene edılince, tir fiş dold'lru!acnk. bır num r::ı vc
riJecek, kayıt ve tescıl edilecekıır. H c <>talıklı gcin.ııen hayv~nlar da der
hal tedaviye sevkedilecek, arab~ cek mek ve saire gibi i lcrd<' kullandırıl
mıyacaktır. Sari hastalık gôrulen hayvanlar da derhal ımha olunacaktır. 
Şımdiye kadar bu şekilde, umumi 'J ir muayene ve tescıl yapılm~mıştı. 

işlerinden döner donmez mahallele
harareti gbri.ilüp tc, hastalığı bu gibi 

Belediye hayvan sahiplerine te1) lıgat yapmaktadır. Herkes kendi 
hayvanını, gösterilen yerde, muayyc n gün ve saatte hazır bulunduracak
tır. Hayvanını muayene ve ll"scil el~ irmıy"n kımselerdcn ceza alına -
caktır. Bu husustakı hazırlıklara ha şlanmıstır. 

verlerin sahip veya odabaşıları tara- rinde hasta olup olmadığını doktora 
fından Belediye hckimlığine haber haber vermiyen kimse olup olmadı· 
verilmemiş olanlar hakkında zabıtlar ğını letkıke başlamışlardır. Bu sa -
tutulmaktadır. Bu hususta, bu gibi yede en ufak bır rahatsızlık görülün

yeı!erin sahip veya odabaşıları ce _ ce hasta derhal müşahede altına alı-
7.alandmlacaklardır. nacak, \'e bu suretle hastanın mik-

Plôj/ardan bir görünüş ... 

Hamallık 
Bütün şehirde 
Kalkıyor 

Rundcın bac::ka mahalle müme.:.sil- rop dağıtmasının önüne gcçılecektir. 

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

Son günlerde plajlarda bazı hır
sızlık vak'aları olmaktadır. Herke
sin denıze gırdıği bir zurnanda, ka
bınelerı dolaşarak, yükte hafıf, pa
hada ağır ne varsa, toplayan bazı a
çık gözler var. Bunlardan bir ıkisi 
yakalanmış ise de, hırsızlık vak'ala
rının arkası kesılmemiştir. 8 umumi 

Hala 
Yaptırılacak 

Aptesanel er t emiz 
tutulacak 

B lcdiyc şchrımizde asri aptesu
nf'ler yaptırmıya karar \•ermişti. Bu 
hususta ) apılan tetkikler ııeticcsin
dt.: Karaköy, Galatasaray, T:ıksirn, 
Harbiye, Bc:;iktaş, Beyazıt, Fatih ve 
Aksaravda cicrhal birer asri halaya 
ihtıyaç o'duıju anl~5ılmıştır. Bun -
lardan Fatıh, Bevazıt ve Galatasa
ra:-: da yaptınlacak olanların inşası
M derhal ba lanacak, diğerleri bun
lardan sonra vnptırılacaktır. 
Diğer taraftan ticarethane, sine

ma, mntba..ı. ot I, meyhane 1t:.P. saire 
gibi umumı Y<'rlerdc csı=ısen mevcut 
ol'ın hal· 1, rın hC'r r.un dnzcnfckte 
cdılmc inin, bu gıbi yerlerin sahip
lrrine bıldirilmesini ve bu emrin ye
rine tirilıp g tirilmediğinin kont
rol olunmasını z bıtaya bildirmi§tir. 

_~öp/erin 
Ustü toorakla 
Kapatılıyor 
Kara sineklerle de m ü· 

cadele ediliyor 
Çamhc. rt Millet bahr,csinin ya -

nındak; Tunu.,1 ... nun bagına dökü _ 

}eP çöp l'!"!"S~lc,,,i Beledıycce chcmmi
yetlt nazarıdıkkatc alınmıştır. 

Burava dökiılen çöpll"rin üzerine 
koku neşrctmcmesi için, mühim bir 
k:ılınlıkta toprak dökülmektedir. 

Çop dökulcn yerin de cv1erin bu
lı..ndu ru mıntakadan, bir k:lometre 

uzakta olması temin edilmiştir. Bcle
dıye kara sineklerle de mücadele ha-

linaedir. Şehrin her tarafında oldu
ğu gibi, Çamlıca ve civarında bütün 
k ra sınd:lcr imha edilecektir. 

Bu suretle t rnizlik işinin en mü
hım kısmı hali dilmiş olmaktadır. 

maniarla ticari 
muza erelere 

başlanıldı 
Geçenlerde inkıtan uğrayan Türk

Alman tıcaret muahedesi müzakc-

Yeni afiş 
Kuleleri 
Yaptırılıyor 

Taksimdeki nümune 
muvafık bulundu 

Beledıye tarafından nümune ola

larak Taksimde Cumhuriyet mey -

danına konulan afış kulesi şimdılik 

S<'hrimiz için en iyi bir tip olarak kn

bul edilmiş ve şehrın dığer yerleLi

ne de bu kulelerden birer tane ko -

nulması kararlaştırılmıştır 

Bunun üzerine tctkıkler yapılmış 

,.c Beyoğlu yakasında Karaköy, ş:ş-

1 ~ıane, Tünel. Harbiye ve Beşik taşa, 

Istanbul yakasında da Eminönu, Sir

keci, Sultanahınet, Beyazıt, Fatih ve 

Aksaraya birer kule konulması ıcap 

cdcccgi ncticesıne vanlmıştır. 

Bu kuleler de derhal yaptırılacak 

ve buralara konulacaktır. 

Yuııaniştanda 
Yeni rejim 
Yıldönümü 

Evvelki gün Büyükadada, Yörük
ali plajında, Meb'us Bay Yusuf Zi
yanın 45 lirasile saatınin çalınması 
üzerıne zabıta, plaj hırsızlarının ta
kibine dolıa çok ehemmiyet vermış
tir. 

Plajlarda bu gibi vak'aların önü
ne geçmek için, daha ziyade emniyet 
tedbirleri alınacaktır. 

Bır iki gün evvel, iki genç te, yüz
me bılmedığınden boğulup ölmüş

tür. Yuzme bilmıycnlerin derin yer
ler~"' kadar açılmalarına musaade e
diirnıyccektir. 

Bilhassa pazar günleri, plajların 

emnıyetinc. kotroluna daha çok dık
kat edılecektir. 

Üç türlü 
Tereyağı 
Y apıgorlarmış 

Yağ l arsn mühim bir kısmı 
iyi değil 

Karar ayın 15 nde 
t atbik ediliyor 

Sırt hamallığının kaldırılması 
için hazırlanan projeyi Beledıyc 

onur gün fasıla \'e sıra ile istan -
bul kazaları ıçınde tatbık mcvkiine 
koymakta ıdi. Hamallur Cemıyeti, 
hamalların bir an l•\•vel bu işken -
celi vaziyetten kurtarılması için 
projenin bütun şehır ıçınde, muay
yen noktalar müstesna olarak, der
hal tatbik edilmesini ıstemiştir. 
Beledıye bu isteği 'yerinde buldu

ğu için bütün İstanbul Beledıye sı
nırları içınde sırt hamallıgını bu 
ayın on beşine kadar kaldırmayı mu
vafık görmüştur. Bunun üzerine 
muvakkaten istisııa edilecek olan 
ycrlerın tefrik ve tesbitine başlan
mıştır. Bu iş biter bitmez faaliyete 
geçilecektir. 

Fotoğraf 
Serg isi 
Açıldı 

Bu a şam temsil var 
Bugun İstanbul fostıvalının i.ıçi.ın-

Yapılan letkıklere göre, memle _ \ 
kctimızdc tereyağ istihlaki gıttıkçe 
artmaktadır. Bundan dolayı da, te- rü guni.ıdür. Progrnm mucıbince bu-

reyağ ıına!atı çoğ'.llnıaktadır. Yapı- gi.in saat 14 te İstıkltıl caddesinde Mı
lan ar<1ştırmalarda tereyağıııuı taze sır apnrtımanının kaı şı md:ıki bina-

Yarın dost Yummistanda yeni reji- sütten, yoğurttan, ekşi kaymaktan da hazıılanan fotoğraf sc..rgı~i açıl-
ınin tesis edildığınin birinci yıldö - olmLJk üzere üç şekilde ımal edıldı - mıştır. Açılma rcsınıne giızıde bır 
nürnüdı.ir. Bu mi.ınasebetle yarın Yu- ği anlaşılmıştır. davetli kitlesi ıştırak eylcmıştir. 
nanistanda tezahi.ırat yapılacaktır. Ekseri tereyag-ıar ka •maktan ''a- B k 

J u a ş<ım saat 21 de Kadıköy Halk 
Yuı_rnn g.azetelet ı şımdiden yeni ıda- pılmaktadır. Fakat, bu terevag·lar · k ı cvı, ros Fransız tıyatrosunda bır 
r~nı~ b!r yıllık faaliyeti hakkında kusurlu olmaktadır. Bazı yerlerde 
sı~ayışki.lı· yazılaı· yazmakta ve ilı- /de koyun. kcçı ve inek si.ıllerınırı konser verecek, bunu Eminör.ü H<:lk 

ı s..ıı ~aluma~ ncşretmektedirler. Bu mahlut şeklind<'n tereyağı çık:ırıl- evi amatôrlerınin c Dckbazlık. pi-
malum_ata gore ycnı r~Jım sayesınde 

1 
dığı görülmektedir. Fakat, bu cir.s ye sini tt'msıl ey!C"meleri takip ede-

1 

Yunan.ıstanda endustrı faalıyetı yüz- 1 tereyağlar iyi olmamaktadır. cektir. 
de 10,88, istihsalfıt yiızde 73 ve ihra- - - · ·-- Yarın gündüz scrbc ... t olu 

· · d 2', 88 y P gece 
ca.l tıcaretı yu.1. e », artmıştır. 4 erlima lf a.. S · • Şehir tıyatrosu san'atkarları K:ıdı-
J\gustos 937 da 2 573,000,000 drahmı erg ısı kôvünde s p 
olan Yunan Mılli Bankasındaki al- ona kadar 8ÇL k . . ureyvo a ada cTosuru 

< p:ycsını tcmsıl edecekkrdır 
tın mevcudu bugi.ın 3,285,000,000 Yerlı mallar sergısındc bugünler- · 
drahmiye çıkmıştır de televizyonlu radyo miisamerele-

Tasarruf sandıkları hesabı 450 mil- rınc başlanılacaktır. 
J on drahmı çoğalmıştır. 

ı Susdzluktan ha-

lı mamlar kapanıyor 
Şchrımızdeki 119 humarıı sahibi 

n mına bir heyet dün alakadar ma-

Sergınin akşamları saat dokuzda 

kapanmasının bırçok şikayetleri mu

cıp blduP,u ve hıç olmaz.sa saat ona 

kadar açık bırakılması yolund-:ıki 

neşrıyatımız, alfıkadarlarca nazan

dıkkatc alınmış \'e rnemnuniyetlr:
ö0rendiğımize göı e sergınin bu ı>aat 

doha geç kdpatılmnsı kararlh:;-t~rıl

mıştır. 

Bir otobüs 
Devrildi 
Altı ö ü ar 
Merzıfondan bu da\ la sekiz yolcu 

yuklryerL•k Samsuna gelmekte ola,1 

şofor Kazımın idaresındekı karry'ln 
gece saat yarımda kızla yokuşund •• ı 

inerken bırdenbıre fı c-nleri bo7.ul -

Madalye ve 
Pullar 
Bastırılıyor 
E) lüldc toplanacak udnci Tarih 

:Kurulta:Jı ıçın hatıra madalyaları 
ve posta pulları bastırılmıva bac:lan

mıştır. Madalyalar nikeldm yapıl

! makta olup ortasında Alacahöyük 

1 kazısında çıkarılan bir güneş kursu 
r\:~mi, Ustiinde cTürkiye Cumhuri -

yeti. ._Jtında da 1937 larihı ile cİkin

ci Tarih Kurultayı Hatırash yazısı 

\ol dır. 

Beynelmılel renklerle de 200 hın 

posta pulu bastırılmaktadır. İki seri 

olan pullar 3 ve 7,5 kuruşiuktur. 

Pullarda dedelerımıze aıt Iıkın hey
k"lı kabartmas1le Kurultay larıhı 
vcırdır. 

Sirkeci Topkapı 
arasında otobüs 

Bel clıyC'. Topkapı ıle Sırkeci ::ıra. 
ırıda otobüs hattı ılıdas edılme~ı 

hakkında b zı oLobu culer 1..ıı ctfm
rl _n v pıl.:ın l k ıf k bul rtmı t r. 
llalen bu hatta i le.) ecek otobusl _ 

rın guzergahl. rı tesbıt edılm kte , C' 

cılınacak ucrc:tın tayın edılme,,,ıle ug
r .... ~ılmaktcıdır Servı.,Jere bu ay ıçm
de ba~iJn c, ktır 

Halbuki bu velpazeli bavın ne ka-
1 dnr hakkı var! 

Bizim İstanbul cok sıcak bir m m
leket değilse de meshur ri.ız~,irl ı · 
duracak olursa, vazı birdC'nbıı e. ti ııı 
oldunu gıbi, hatırı sa' ı ır b:r hal "'-

! 
Jıverir. 

Her nede f' bı?de traınvay "ra -
baları kı mev ... iın•n<:' go e vapıhıı -
lardır. Yaz ıçin açık. vazlık tramvay 
arabaları tedariki husu<>unda zah -

1 
met vC' masrafa girilmC'mic;t·r. 

Halbuki insan su sıcJklarda arık, 

ynzlık tramvayları ne kadar istiyor. 
Ne olurdu, İstanbuln biı kaC' tane de 
yazlık tramvay arabası alını\•er -
seydi ? .. 

Zav<ıllı İstanbul hnlkı su basit key
fi bile tadamadı gittı!. 

Ha:k f ilozofu 

Şişman çocuk 
Londrada bulunan dün) anın en 

kuvvetli ve en şışman cocuğu bir 
kaç gün C\'Vel anjinden ölmu tür. Bu 
harikulade ı;ocuk ancak 13 yaşınday
dı. Fakat sikleti 35 kilo, boyu 1,25 u
zunluğunda idi. Bu cocuk •alnız bir 
elile 25 kilo ağırlığında bir cismi kal
dırabiliyordu. 

Bu çorugun babası ve büyük ba -
bası da fevkalude bir kuvvete ma -
liktiler. Babası, oldukça kalın bir 
cilt teşkil eden bir telefon r€hbe -
rini vırtmakta ve demir çubukları 
ıkiye katlamakta idi. 

Dünyanın en kuvvetli VC' en siş
man çocuğu, boyuna ve vao:ına nis -

!betle o kndar şişman idi ki. tutuldu
gu hastalığa muknv-ımet edememiş

tir. 

Pariste bir lranh kızın 
muvaff kıyeti F ransız gazetelerinin verdiği ha-

bere göre Parıs tıp fakültesin
de tahsil görmckte oıan İranlı Ka
nun - Agha Eman ad<> nnmında bir 
gene kız, ahiren mU\ aff kı etle tc-

ılni veerrek tnhsiJini bit"rmı ir. 

İran, bu grnç kızın ş"hc:ında i1k 
kadın hck'mıni kazanmıc; ohıy-or. 

Iranın kadın doktoru 1908 sN~ in· 
de Iı>fahando dogrou tur. 

Genç doktor, ParistE> bir g zete
ciye şu beyanatla bulunıruo:lur· 

- Ben tıbbın birçok kısımlarını 
tahsil ettim. Y nkında Tnhranda, 
Fransız usulü bir kabıne açacağım. 
Ben ancak Şchinsah Pehlevi saye· 
sinde bu mevkii ihraz edebildim. 
Bundan dolayı kendısıne çok mın
nettarım. 

Mezun olan talebe 
Bu yıl yabancı \'e azlık okulları 

h:ıric olmak üzere ilk mekteplerden 
6642, ortalardan 864. liselerden 200 
talcbf' mezun olmuştur 

Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Hamid. e 
Çeşmei ri 
Kur u?. 

Mackadn otur n hır okuyucu
muzdan aldı ımız mC'ktupta de
nı\ 01 kı: 

rL l rıııe yeniden ba lanmıitır. He -

)et ıeısi :Fuik Kurdogluna bu husus
ta venıdrn talimııt gonderilmiştır. 

knmlara bas vurarak Kırkçeşmc ve 
Halkalı sularının kapatılması ha.,e -
bıle humamlaı ın susuzluk yi.ızün -
den kapanmıya mahkum olduklarını· 
bıldırınışlcr ve şıktıyctte bulunmus-

:ı: 

1 laı dır. Boşuboşuna itiraz 
edenler ceza 

mus ve yokuş aşagıya uçmıya b şı.- Sahte vasiyetname 
-ımıştır. Kan:ıyon yokuş·ın altıııda bır tanzim etm!şler 1 

eve çarparak paramp ı ça olmuş ve Yunani~tand..ıkı bankal.ırda bin . 

.Bu civarda buk ç gun var ki 
s .. k::ı~ar u~mid ~ c suyu gelıı mi

' c ı ı r Soruvoruı: Sular az akı
yor. diyorJar. Haınıdive suyunun 
da mı kokü kurudu? 

evlet mekan izması n- görecek 

d k ti
• Bazı mükelleflerin tahsiifıtı gecik-

a ıym~. ~gençler :::;·~.,:.~:;~~1~; 1,~:·~::~:ı:~. ~:: 
B S • / B .1 •t k ı ri.ılmi.iştür. 

U Se l l e lgQSQ l gz er 0 UlUnQ _ Bu 'm_aksat, dclıllerle sabit oidu-

.r l f l b [ gu takdırde tetkıki ıtira7. kombyon-
J az a a e e a ınıgor y' larınca \'ergınin aslına yüzde ona B u yıl, Siyasal Bılgiler Okuluna (Eskı Mülkiye Mektebı) fazla ta • kadar zam yapılmnsı kararla§tırıl • 

şoförle yolculardan ltı ı derhal ol· !erce lirası olan , Laza ro un metre c::ı 1 

muşler, dığer uç yolcu da a~·r suret· Maryantı lehıne ıkıncı nole>rd,.. tan 
te yoralanmıştır. zim ettırdığı vnsıyetnamenin sohte 
UtUIUllUlllUlllUllU lllUIUltUU1111uu1111111uuuu11 1111u11'"11ı1n1n 0ld ., t b 

ugu e eyvun ctmıştır Vasıyet -
namede ımzası ol n şahitler mahke

mcve \ erılmışlcr, fakat bunl rdar 

bırisi vasıvetnamcnin dogru olup ışı 
Lazarosun akrabasınddn birisinın 

bıliltizam karıştırdığını ıddıa evle> 
'mis, her ıkı ş. hıt de tevkıf edı!mış· 
tir. 

B k:t tar:ıflardan duvdu(Tu -
muzn gcirC'. çe me ba lnrında, 
son 1 l"'Hıl'l. rcb çok k. ]abalık o
luvormt. . T fo Jr,ını dol ·ı i

le bazı cc-.ın I r k p fılnw;, m ,._ 
cut ~cc::m leıd ııriıl martını .. 

Terkos suyu ı J,.,..ivor. Yir'"' 
h ıstalık dol. yı 'le olacak, ic·n 

on ~unlerd<' galiba, bıraz faıJa
ca ıl.iç ntı •oı lnr. 1c rken bir tu
h.ıf kokuyor. 

B d Sıcak! r da dt>vam cdivor. Bızdcn 
e ava tifo aşısı daha fazla su ~ıl:ınlısı l."ekcn ma-

lebe alınacaktır. Şimdiyl! kaclar 40 talebe alınıyordu. Bu sene 100 mıştır. 
t alebe alınacaktır. Bu tulcbelcrden t3 5 i leyli meccani, 35 j de nehari ola- İtiraz komisyonlarınca vcriiecek 
c·~ktır. Alınacak talebeler için bir müsabaka imtihaı.~ nçılacaktır. Bura- bu kabil zam kararlarına, mukellef-
)' liı:e mezunları alınmaktadır.15 :ı ğustostan itibaren namzet talebe kay- ler tarafından tc:myiz komısyonları 
c ına baş1anacnktır. nezdınde de ıtıraz olunabı!ecektır. 

Sn asal Bilgiler okuluna, her se nE> böyle fazla talebe alınarak devle-
th ·~ sahalarına dlrayetli ve faal elamanla: yetiştirilmiş olacaktır. An
k ı · da bulunan mektepte, bu sene alınacak fazla talebeler için, hazırlık
lar başlamıştır. Mektebin kadrosu genışlemiş olmaktadır. 

Bır çok gençler, şimdiden, Sıyasal Bilgılcr Okuluna gırmek üzere 
h..1z rl nmaktadırlar. Mektebin ÇOK r agbet görduğu anlaşılmaktadır. Bu
r"~ a Lır çok kız talebe de girmekte dır. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 1 

(Sen de se\•eceksin) tefrikamız ougün 
konamamıştır. Ôzür dileriz. 

- Yavrum, benim kızım daha 
evlenecek ya$fa değil. Beklemeniz 
lazım geligor. 

- Peki bekleyeyim amma, evle
ninceye kadar ban a avan s verseniz. 

c. H Partisı Alemdar Nalmıe. in- halle V<' s<'mtlN oldu·unu du u-

den: voruz. Hakikaten İ anbul c;usuz-
Kamunuınuzun kurağı olan Gul - luk tehlıkesınde mıdır? bunu bil-

hanC' Parkının koscsindeki Al.ı" kos- ı mivoruz. Aliıkadar da'relcr. bu 
ki.ı binasında bedava bır tıfo aşı•ı ,;_ ışı hC'r halde tctkık etmı \ e irap 
tas\ onu le is ettik. ed n tedbiı leri almı ... lardır. F -

i
l P.ızard ın baska her gt'ın S!'at 17 " kat. vaziyetin ne oldu u biı· ıliın-
den 20 ve kadar asılanmak i. tıven 1 l:ı halka bildırilse. her hıld co'-

1 vurtta!-.larımızın mür.ıcaatta serbest ıvi olur.~ 
bulunduklarını bildırıriz. ı--------------



ın naittare va Anıerlka
una gltmiyecek teşel8isü 

Milletlerarası teşkilat/ 

Harp lil "hlıtrının azaltılmasa §ebbüse geçmesi pek nldir görül • 
ai kapandı. Fakat iktısadi bir - müı ıeylerdendir. Kralın teklifi bir 

didi teslihat sozu meydana çıkb. tn- hakikat olabilmek için pek çok müş
gllt.ere ve ~ana hötlmetlerı Bel - külit vardır. Bununla beraber bu 
çika Ba§vekili Vap Zeland'ı Avrupa mufkülit her halde hiç bir teY yap. 
milletlerinin iktuiadf vazıyetinl ıet- rruyarak beklemekten doğan tehli • 
kik edeteklUlhu sağlamlqtırmak i- keler kadar büyiilç değildir. Belçika 
çin ortadaki iktısadi buhrana çare kralının teklifi Amerika Hariciye 
cliifünmesini teklif etmiflerdi. Van f Nezaretinin fikrine uygundur. Çün
Zeland düfündii. tapndı. Kendıai pek kil Boenos Ayreste toplanan kon • 
ileri ıeJen bir mütehulıs olduğu için feransta, milletler ara11Dda bır sulh 
mesaisini uultanzim edeceğini ~- ve ejikdn havası vücude getirmek 
~ Bir n.- laamladı. J'akat çareleri aranırken de bunun aysi 
4ftin7adaki ~ıucU bıdırana _pre bul- bir 11yuet takip ~ Kral il -
mat için An*rika gltil tengin, iuv- yasl bir esaa istinat ettlraiyelek te 
vet1i ve her tarafta IÖaii geçer bir miimkünse millt bir nua 4@ ~t 
wıınleketbı yaıdu,m •Aa""!f. ~ ettlnnekalzia dlııyOlll ~ me-
..., ~de Van Zeland ~ seJelerinı tetkik etmek fikriDdedlr. I a.lflh Knlı IAopell · 
,.. ilttL lei. ~t Ut aörüttil, Halbüki, M'meııer cemiyeU yalmz Wn1 ..x1-de blauk ..... ""etl 
dWOt ~ bUmeılikto gelmekle kalmı1arllı: av-.... - ı: ~· er ~ 

Ştmdl-f!telÇlb k&ıı ortaya l;ir tek- ayni zamanda Milletler Cemt,.anm den tnımıw. hıflenmadıklan llbl 
ıu: b)uJ&ı Bapekıie b1r melıtwp Uaullerlni l>Oab6tün uiaklaştırmak Ameriblılar di. vnı.ııer cemiyeti
~·· nillll!per anm lkbA - demektir. Bu yolun ile Cenevrentn ne dahlıolnMıiıhkıan haldi!, bu kabn 
.,_._.._1cmii· 6111e Yan • U1Ullerınden daha ameli Qlup ohna- tt,ebbGsler& tarp MJtik bir istek 
- ~ lMdUD,pıak 6-ıe dU- dltı tecrübe edilecek bir ndir. Bel- göstermiyorlar. 
d tir tilkilAt ricıide ıetlri&nıesl11i çilca Kralının projesi daha mabdut • tktısadl ~dl teslihat bahsi or • 

.. ,..... ~ Jaa~Jardaahf tur. )Watler .cemiyeti iktıaadi me- ı.,. ~ zaman reis Ruzvelün ö
dıa -.e entt'4e _,.1 • .aeter. içuı qodi uaından olinı • ni'-A~-ı..1 .ne bü..Aa. bir k nfe • 

,,~~~ ~ ~d.ıetJeri davet ettiji alDln htt ~.,._ ~- 0 

.,,~._ .... ~ tok ıiyaiil~ ayaklımmakta. f~qlayarak bütfllL qbyadald 
Y!Jıdldielı ~teımlt Mi cbr Halbuki Kralın pro,ıesı daha devı.etıerin murahhaslanıu çalıra • 
~ fnünuqaları din- mahdut olup bu ihtiraslara yol aça- cağı söyleniyordu. Halbuki, reia Ruz

ltneOebe o amaııclan bu mana ıra. cak gibı delildir.. 'elt olsun, geçenlerdeki nutkunda 
d* Cldcb J>ir adım '8tılm8nilf demek (Nevydrk Taymıs) adıridaki mü - da anlattıjı üze\-e, İngiliz Ba§Vekıli 
cilm.'a n? bim Amerikah gazetenın fU soıleri Nevil Çemberlayn olsun, milletler 
Bel•Xtalı Leopoıdüa-böyle bir- çok manalıdır. Milletk Cemıyeti 
~ 8-pelriline bir mektup xa- , .. rken ve lktuıadi .işlerC:le Mıllet • *'* btJne,1ml1el bır tefldlAt vUcu- kr Cemıyetine Amerika da iştirak 
6 #.lı riıek teklifinde b"1unmuı elmiş bulunurken nasıl oluyor da 

dedffa>duya yol açmadı. MeselA Be)Çika Kralı ortaya böyle bir teklif 
bir Amerika ıazetell bu dedikodu.. at17ot? H~ikaten İngıliz gazeteleri 
lata 1ere6miıın olank aıyor ki. bu maelede son. derece nezaket gös-

cSaltariat ~ olan bır hü .. tererek K.cal dün teklifini bil· 
Mmdlrm kalbrat ~ bit yük bir Biti Wda karpl&llU§ • 
lefJsiijt vüeude ~ içm ~ • larcbt M 

t1; J 1 RUHi 

• r gan 
olmad nu~y 

,.., iJMlarl ..,, ... .,.,., 

ıraı U11ır libi IAmıv iJilır Pli ıa • 
zelc:e UJJriı uyurmu,. Bundan bqka 
.._......, u1kula lllMnlar da var • 
tbr. Baz181 uyurken hiç ses ve Ad* 
olmamuuu isterler. En ufak bir çıt 
bile olsa gözlerinl açarlar. Halbyld, 
bazı imanlar da vardır ki, bunlar gü
rültü olmadan uyku uyuyamazlar. 
Hatta uyku makinesi llllıl altında bir 
&ürilltG makinesi vardır. Bunu tlp
kı saat gibi kurarlar ve sonra baş uç
larına koyarak uyumıya baflarlar • 
dL Makfnenın gürültülil birdenbire 
kesilince gözlerini açarlardı. 

Uyku şekli, yatak vaziyeti Şarkta 
ve Garpta ayrı ayrıdır Meseli Ja. 
Ponyada yatak büslliitdn başkadır. 
Saflarının altına koydukları yastık
lar aert bir maddedır. Yanı bizım gi· 
bi yumuşak yastıklarda uyuyamaz • 
lar. ........................................................ 

er Yiiitln bır 1oiurt yiyifi var- Gördülünilz resimlere dikkaUe Çln,..neler kralla• 
Jerler Bu cloinıdur· Her • bakma. 8& ele muhakkak lutenıi bu •-

kendilm. &öre eilencesi, zev- fÜilleıdell birisine uygun olarak nna isyan ettiler 
~~s'tııd.o1dılla 8illl hoflaıxdılı ye- yatmaldasuuL ••amafib bu yatma· L eıı·stan çingenelert intihap e't • 

bile vardır Bana daha ileriye nm ifade ettiii bır maaa yoktur Ya- tikleri yeni krallarına k.a~ Is • 
•llnm cilUnat, yatmam,,~- nl bunun karakter_...._ Mr te. yan etmiflerdü. Yent kral Gamm· 

~ - un bir rakibi nrdır. B• da akraba .. 
1rıifl& lt91bdır. liri olmadılmı aiSylemell ,....ır. mndaa RodolPtie'dur. ~pb ayni 

ftı8 INnu bilen b1r aclaın, iallııla- Yalnız bu alqmak ifidlr. MI •· umanda ilen çingene kralmın b • 
ıae tekilde ~ cıılchalUaa 111111Jarclan bJma prip resimler var- yın biraderfd_.. Bütin çinpnelerin 

-• .-.. n _.telif vui,_t dır Bu reıimlerde ıör~ibe 16- l!Wbdderatma biklm Glmak hulya· 
fatıfllaW telblt elmlftl'ı". re,-... .... _._ bir~ .tıptı çu- maa ~ llu adam, yut kal mu • 

iliıbe..ıı~l!'<>'c::..<~<::)ııC;~ıı<;>.ır;::::ı.ıe::~~~~:::::ı.ııııı::~ı;:)ı<:><:)ıı<:><::><::~ bap ........ llll tendfılnin bıl ol· 
mail lAam ~ iddia etm1f w: 

- Ben kral abntit•n•, .._ dllcta
ıar ohmlyı tıerclh ......... clemltttr. 
Şbdl bu adam, Lehlstaıun çin • 

aeDIM.iie WllllQn mahane11ne tanı-

~ ....... ••••n &raı 
~E .. bıı6lııl mmettom krall 

Wıtına davet .. ~ ...... 
~ Oltı•~ - hare

keti ÇenlovlltjlMlit. lllı' ..,... W· 
mut ve Çekaelovakya ..... frl ba
ronu Gamun Stoika'm hll'Jnl ve 

Ali Çingene Meclisinin tayin edece
li bir hükümdarın Çingene tahbna 
ptirilmeıd.nl ve medısiD de Buda • 
J)epede toplanmasını iltelniftir. 
Bıından bqU baıa aenç Çbıgene

leri de 1em lı:ralı isyan etmiflerdtr. 

SELMAN iN HIKAYESi 
Yazan: ltetat Fevzi 

G eçen gün, Kadıköy iskelesinde 
vapur bekliyordum.. rıhtımın 

sol tarafında, sahilde gezinirken, 
yerde, bir küçük not defteri gözü
me ilifti. Elildlm. aldım.. 
Bu, gayet pk, maruken kaplı, ke
narı yaldızlı bir hatıra defteri idi. 
birinci sayfasında ıuntar yazılı idi: 

S Bazinrı 1915 
SEJ.MA İMREN 

Bayan Selma İmren'e ait oldu • 
tunu anladılım not defterini karıt
tırmıya bqladım .. parmaklarım tit
riyor, heyeean duyuyoıdum.. o ka
dar temiz, itina ile yazıhpıf bJı ~f
ter ki .. sahibiDln lnee ruhlu, haa • 
su, hatta blru da pir yapılı, ha • 

yalpereat ve içli bir kız oldulunu 
tahmin etmek zor bir teJ dellldl. • 
1aim ve tarih yazılı olan birinci say
fayı takip eden sayfalar boftu.. Heı 
sayfanın iberlnde bet on nbkta var-

dı .•. Çevirdim, çevirdim.. 
Bir sayfaya gelmlftim ki, bat ta

rafında, sulu boya ile ıenkli olarak 
yapıllDlf gayet güzel bir kalb res
mi vardı. Uzerlne bir ok aaplanmıt-

tı. Bir kaç damla kan alziyOrdu. 
Altında kırmııı milftkkeple, ga

yet ince blr uela yazıhmş, .hatıralar 
vardı. Serlevhası: c.Bnim 1ıik4 • 
vem ...• idi .• 

Vapur gelmişti. Hemen atladım .• 
Güvertenin serin, rüzglrlı bir kö
şesinde bu hiklyeyi merakla ve bü
yük bir lezzetle okudum .. zaten hi-

kaye yazmak için mevzu anyordum. 
Bu içli hikAyeyi aynen gazeteye 

koymıya karar verdim.. sanki bun
dan iyisini mi yazacaktım? Hikl • 
yeyi aynen kopye ediyorum: 

••• 
BENiM HllcA YEM ... 

5 Haziran 1935 
8uglin bütiln vücudümde milt

hiş bir kırıklıkla uyandım.. halsiz· 
lik, iştahsızlık, nevmidi var.. niçin 
bilqüyoruın.. derin derin düpın • 

mek, yalma ... ., ~ Ka
famın içi bo~bof.. ne düşüneJim? 
'fıpla aöıal~~ ... iP- ıı .. 'eli 1&· 

...... ~ 
yılım\n baharı, bir ~ _ıib~ ça

- Sizi biraz ~ deniz 
kenarını çıkalım.. hava alınız.. açı
lı1'81D1Z- dedfli vakit.. 16Zlerlnin 
içine aert sert baktun.. aou, •ada 
hemen tokatlamadJluna plpna • 
nım.. acemi aktör •• 

15 Temmu.ı 1935 
Doktor Ekrem, bana tesadüfle -

nni aıkla§tırdı.. buna tesadüf de -
')'ip geçeyim mı? Ne bol tesadüfler 
bunlar?.. Kendi kendimi gülünç 
vaziyete sokmaktan korkarım .. Ek
rem, beni kolluyor.. yolumu bek -
llyor .. iskelede, vapurda, akşamları 
bahçede, boyuna rastlıyorum.. blr 

akşam, vapurda köye dönerken, 
yan yana oturmuştuk. Bana iyice 
sokuluyordu. Gbzlerimın içine de· 
rtn derin baktı .. bır ı ık seziyordum 
bu bakışlarda.. bu göıler konuşu -
yordu, sanki ... Uzun uzun bir şeyler 
anlatmak ıstiyordu. neden saklı -
yavım? .. Ezeır a k efsanesıni söy
leyecekti .. fakat, benden cesaret ve 
fırsat beltllyordu. Doktot Ekrem 
nihayet dayanamamıştı: 

- Selma hanım, demlfti, sizde, 

~ * • aezt ~ k•bul 
edin --ha-

Gazlel'i, k6p0ıa ~ d.ıllQfb .. 
Günet ufukta batmak üzere ldt.. 
Doktor Ekrem .. ..,uttu. Sonra 
~ aju' sözleriııe devam etti : 

- leencliniıJ çok ma bir aaman-
da, g(l:zellilbıiz kadar ku~UI bir 
neş'e içinde bulacak11nıs.. bayabn 
baıün zıevki ve h~ fimdiye ka -
dar ~üzden uak olan yeni bir 
kahkaha ve aaadft ~ lizi 
kucaklayacak .. 

O akşam, doktor Ekremi dikkat· 
le dinlemiş, hiç cevap vermemı tım 
İskelede ayrılırken elimi ne kadar 
kuvvetle sıkmıştı .. 

19 Temmuz 1935 
Bu sabah, Kalamış iskele nde 

Ekremi tekrar 'arşımda görmı e
yim mi? •• Gözlerimız bıribırinı bul-

dulu zaman, genç doktorun hafif 
kızardığını ve titrediğini hissettım. 
Ben de ayni heyecanı geç rmi r: i 
idım? bilmiyorum.. gelıp elimi tut
tuAu vakit, önüme baktıjum ha • 
tırhyorwn •. kulaklarımda onun se
sı uğulduyordu: 

- Selma hanım.. ~ W.d e
diniz.. lizl iyı edecelfr;IL. 

Sonra kolwn~.ıgdftl- 1,ayrl ~ti
·arl, onun bU ~etine. miiaude 

bucak pldt. ~ fataı, bu ~ıı w. • ..-..İlltİıİl ......... _._...._.-=.._~=-llt:3i~~~ 
yılfat~ bahar denir mi? Of.. çok n.. 2 
kalıyorum.. e 

17 Hainm 1935 ~ .. "" 

Dün akşam, babamın IOzJeri bir k t 
diken libi battı.. lmanlv, tartil•· ap ıran 

rındaktni niçin anlayamıyor? .• Hayat 
ne kadar gülünç .. mukeler altında 8 ayan KnUdaen, bbndbaavya 
hareket ediyoruz. cKmm bir der- memleketleri kaclmlarını pek aa 
din var mı?ı diye bana sorarken, andıran siyah açlı, Norveçli bir .-nç 
sanki, dertsiz tnsan olmachluu bil· kıı .• Paril mahkemelerinden biri -
nıiyor mu" Benim durgunluğuma, nin huzurunda ispatı vücut etti. Bu 
iateksiz. iştahsız oluıuma, bedbin genç kız, komşu memleketlerden bl· 
haleti ruhiyeme üzüldi.ıkleri mu • rine mensup olan genç bir baronu 
hakkak.. fakat, ben memnunum.. güzellıji ile telhlr etmiştir. Muha
dunyayı pembe değil, siyah gör • kemenm cereyanından ul&fıldıliU 
mek istiyorum.. gözlerimden bu göre baron, genç kız utrqna 6lr mil
karanlık adeseyi çıkarmıyacağım.. ton 300 bin frank kadar sarfetmi§· 
bu bir ruh hastanıı mı? Belki tir. Fakat son zamanlarda genç kız, 
amma, ben memnunum Aşıkını ehnden kaçırmak _. ..... 

25 Halran 1935 duşmuş.. bunun için lb vatandapn 
Herkes. bana ayni suali sotuyor: ıavsiyesile oyun kqitlarile fal açan 

Neden durgun ve bedblnsin? ve büyü yaparak lpkını kendlline 
İnsanların ahlak ve faııletlerfn - bağlayacak olan Madam Tanla adın

den hiç bir şey kaybetmemJı oldu· da bı.r falcı kadına müracaat etmlf
pna hükmedeceğim geliyor.. ne ur 
kadar da all1cadar oluyorlar. fakat. Bayan Knudsen bir çok kereler fal· 
bu sualler, merak ve tecessüs hil'I' cı ve büyücü kadınlı görilpnGf.. 
leri. benimle samimi bir allkadan Kendisine her seans için 400, fevka
mı, yoksa, yeni blr dedikodu mev· lade seanslar için de (180) bin frank 
zuunun ipucunu elde etmek ıay- vermiftlr Bu suretle falcı tacbmn, I 
retinden mi ileri 19liyor? .. Ben l • genç 'adından mdirdılı patlll1D 
kinci ihtmale kuvvet veriyorum.. ile ik. il fr """'d~ oı n IUÇ11IDaD ,.wub bemeD aWlnk 
daha etrusu buna lnamycnm.. m :• 

1 m yon anıa --? • f11 müdafudi bulunmutfll!:-

bütiln insanlardan -- edlyo • m FakU:t Knudlen. yap.., bOyllerln - Tabii dejtı mi?. 1'tr i11Cı ka • 
rum •. of .. yeıyizil lkt ,UzlO •~ bir telhinl -~ tilllkll lfıkı· dına IOl'Ulacak. pek ~ .. teıleı ~ 
~la dolu •. -nı.. * pratuken, k bdllfn b,.a tbıia muhabbittl- ~\dlir. li.- llii& KD.._. 
.... ._ ..a.a .. ,_.__ bir de bizim ~n e 1 IEendilbiin ~ olduiundan fllp-
•• ~- "'9-,..us- nm ıGnden a6ne anlsnüta oldula-
y,arıttJlımız tktnef yilz var.. nun f8rlaU yatliuıJtır. 81ıM\Jlilim he ..unce b••• MMım d9 'hnlt'I 
-~yatta, blrlnclslnl a&rmek turban olan oneç 16ıell. aDeô o &0nn11e _..... Kcneç libeliDtll. 

mciildln delil. harke1 btr ,alYaço zaman bir dolandmcılıla lı:urban falaJa.~ mulatelif ...._.._ 
atbi, Urinct takma ytlzle ahııede.. ol~ amalDlf, mahkeme,.- mi· 1er llall.allir4L FU:ıam. ..,_.. 

Dubm& ~ır~ l>flttn in- l'acMtle Madam de Tanla lıe,blne .&ine. .. ...,. etUll bafbca iki 111ca 
unlar, bir el~--~• tfbl •• açtmttır wm. ._.._ 111n..- mı. . , 
• ~~ k~· 81,.oea kadın mlhk....-..Jlonet nak • 1»ir blrut ......., -.ı 

ıı tı..'k,... *5 •bıellne ayni miktardı tdh~ !pll'a de •vatıtaLatll' qkme "llltlllafua \. 
" T- verdlliftl iddia etmlf ve helap Pil· çiD mu......m, 

Dnn gece :titellllfeın, wli ıtt- leeek olursa, miftertllatn kendisine Suçluawa avukata, bunun 6r.eJ'l. 
tfllm BelvOcl'ekl baloda;. o l8D9 dok· borçlu çıkleıtmı aöjlemlftlr J'üat ne p müdafaada IMll1Uidu: 
tor da. aynt 1Ualt IOl'llyefdu· b6yileil kadıQ, müfteriıi için ide - Yapılan ıeda'Yiden bir fa7~ 

-.. 111~ lıliı bCW diir~ bir hesap tutmadılınün Knudaen- a&'6lmemif ile, Taala bundan ..... 
s.lma bammT • den 188 btn frank 8ldalım iddia et- ul otmamaMat. ÇGnkü Bayan 
Otnç doktor ~ bir baltalık mif ,,. Norveç ,azeıt de mahkem._ Knudaen, ,.ınız barut torbuını 
mı tefhia «lak. llu •ıı onun i· ye beheri 50 bin franklık olan dart mubafua Madft muakatan •timi 

çbı mi 10ruyor?. Gençltatne, yala • çekin dip koçanını tbru edebil • tar. 
plrlı Olutiifia li'Vlilrml; W 6itaz miftlr. Netieede mahkeme bl7Dcl b • 
da ıururlanl!I cJOttir • lidiCi ytl- Knudsen 'haftada .cl&t defa faleı dmı 3000 frank para cnuma ve • 
.O -U. kar.-. twtor .• ,.... ,.,._ kadına gıdermlf. Bu nokı,t da JJWı• bin frank tazminata mabktift et 
na dolru: kemerdD mı.m dikbu.1-1 la- mllllr· 
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Limanıza Gelen Yugoslav 
Mektep Gemisinde Bir Saat 

"Biz denizlere bin sene evvel çıktık 
Ruslar denizciliği bizim gemileri
mizde Öğrenmişlerdir .. Büyük Petro 

bizim talebe arasında idi .. ,, 

Yanran meJ<.lep gemtsı süvarısr 
yı1zbaşı Moruşiç 

1
- Röportajı y a pan ~

1 Reşat Feyzi 
, ............. .,. ................. ... 
B meslekdaşım dost Yugoslav 

umumi muhabiri, sevimli 
elgrat gazetelerinin İstanbul 

gazeteci, festivalin ilk akşamı, Park 
otelde, yemekten sonra, bana de -
mişti ki: 

- Nasıl, Yugoslav gemisini gör
mek istiyorsunuz da henüz görme
dıniz mi? Yanıı beraber gidelim .. 
size memnuniyetle delalet ve refa
;rn t edeı im. 

Kıymetli meslekdaşım, beni pa
zar sabahı saat 10,30 Topane rıh -
tımında, yolcu salonwlUn önünde 
bağlı olan gemide beklıyordu. Sa-
onuıı önüne.- geldirrim vakit dost y o • 

ugoslav donanmasına mensup, 
~::ıdran nl<'ktep gemisinin bey:ız 
bır mnrti gibi, rıhtımda vattığırn 
gürdlim. · 
.l\1 Prdi w•nd en çıktım. Güverteve 

ayak basarken, bir zabit kuma~ -
tasında dört kişilik bir nöbetçi pos
tası, beni Yugoslav donanmasına 
mahsus :-elam vaziyeti ile karşı _ 
Jadı. 

Yugoslav donanmasını ve Yad
ran 'ı selamladım. 
Az ilerde, Belgratlı meslekda • 
şım, gemi komutanı ile konuşuyor

du. Beni göriince. büyük bir neza
ketle karşılamıya geldiler. Gazete
ci dostutn. komutana, diğer subay
hıra beni tanıştırdı. ................ , ....... . 
ı HiKA~~ .......... r 
Süleymanın 
Hikayesi 

( 4 iincı1 sayfadan deva m. l 
ye doğru yürl.iyorduk .. bana, heye-

ceınlı sesıle anlcıtıyordu .. ona ilk te
sadüflerimdc olduğu gibi, soğuk -
kanlı , sakin dcığıldi .. toy bir mek
tep çocuğu hali ,·ardı.. göz göze ba
kışmaktan ürküyorduk sanki .. 

Sonra, saçlarımın onun yüzüne 
değdiğini, bara c;ok sokulduğunu 

hisıı.cttiğim bir anda: 

- Sizi se\•iyorum, Selma hantm, 
dedi .. b:ına inanınız .. sizi çok sevi
yorum .. 

20 Temmuz 1935 
Dı..in gece, sabaha kadar uyuya

maclım .. gözlerimin önünde doktor 
Ekremin yüzü \'ardı.. kulaklarım
da lıalci onun sesi.. gönlüm, şimdi
ye kadar tanımadığım, tatlı bir he
yecan ve üzüntü ile yorgun .. Dok
tor Ekrem beni seviyor .. bunu iti
raf etti. Ya ben? .. Ben de seviyo
rum .. fakat, daha ona söylemedim. 
Sükutun iknmlan geldiğini dok -
tor Ekremin bilmemesiı1e imkan 
:vok .. boş kalbim, şimcli onun dü -
şi.incesile dolu .. di.i~i.inmek ne tatlı .. 

20 .4 (Justos 1935 
Bütün kalb ve ruh hastalığım 

;cçti.. neş'rsizlik, durgunluk, bed -
binlik, gönlümün boşluğundan do
ğan bir azap imiş ... Bütiin benliği
mi dolduran simdi doktor Ekrem .. 
bir aydır, saadetin en geniş kubbe
lerinde dolaşan bir kelebek kadar 
hafif, ka~gusuz ve mes'udum .. Ek-

;cmi çrık se\'iyorum .. kalbimde o -
nun ateşli a~kı var .. sevmek saade
tin yarısı.. sevilmek ie yarısı ... 

Ifoyat ve yaşamak ne kadar zevk-

li ... 
*** 

\ 

Beyaz, ieı temız güvertenin, serm 
bir koşesınde, rahat koltuklara kar
.~ılıklı oturduk. Komutan, bana Yu
goslav sigarası ikram etti. Sonra: 

- Bizım misafirlerimize ikram 
ettiğimiz milli bir içkimız de vardır. 
dt•di.. bu içkiyi erikten yaparız. 

Bir bahriye erinin, tepsi üzerin
de, 1 ikör kadeh !erine benzi yen za
rif kristal kadehlerle getirdiği, kon

y::.k rengindeki içkiyi el ime alırken, 
tEpsinın üzerindeki su gözüme i

lişti ve içkinin sert ve suyun da 
müteakıben kullanılması liızım gel

diğini tahmın ettım. Tahminmde 
yanılmamışım .. 

Sonra, kahveler geldi. Tıpkı bi
zim alaturka kahveler .. 

••• 
Gemi komutanı Yüzbaşı Moru~iç, 
yaptığı uzun seferler ve gemi hak
kında şunları anlatıyor: 

- Bahriye harp mektebi Dub -
rovnik'tedir. Buraya lise mezunu 

g<'nçler alınır ve üç sene tahsil gö
L Lirler, subay çtkarlar .. tatil ayların

da talebeler, bu gemi ile seyahet
Ier yaparlar. Birinci sınıftan ikın
ci sınıfa geçenler, bu gemiye gel -
dikleri yaz, .seyrisefain tatbikatı 

göıüıkr. Üçi.ıncü yaz tatilinde de, 
fıer talebe. kendı mensup olduğu ih
tısns sahasında tatbikat görür. İki 
ay evvel Dubrovnık'ten hareket et· 

Yadran 1tar~ıdan 

tik .. Akdenizde muhtelif limanları 
dolaştık. İstanbuldan sonra Kara

<lE>nize çıkacağız. Seyahatimizin ü -
çi.!ncü ayı sonunda memleketimize 
?önmüş olacağız. Malta, Napoli, 
lsk~nderiye, Portsait, Süveyş, Tri· 
polı, Safos ve şimdi İstanbul. .. Bun
dan sonra da Soliınna, Burgaz, Ka
,•ala, Montanos, Patr:ıs limanlarını 

ziyaret edeceğiz. 
Gemide 17 talebe var. Son sınıf-

1 tun dır .. zabit çıkacaklar .. Ayrıca 1!0 
tcıne de kil<;Lik zabit namzedi var. 

Onlar da tatbikat görüyoılar. Bü
tün gemi mevcudu 130 kişıdır. 

Zeki bakışlı gemı komutanına, 

Yugoslav donanmasının Adrıyatik 

ve Akdenizdeki mevkiini sormak 
istedim. Bana dedi ki: 
- Adriyatiktcki filomuz, tama -

mile tedafüi mahiyettedir. Teca -
vüzi mahiyette değildir. Gayemiz, 
bugünkü hudutlarımızı muhafaza 
etmektir. Bütün dünya milletleri 
donanmalarını arttırıyorlar. Tabii 
biz de sahillerimizi muhafaza ede· 
cek bir donanmaya malik olmak is· 

teriz. Bunun için de kuvvetli bir fi
loya ihtiyac ımız var. Tecavüz yok .. 
kat'iyen .. Gaye hudutlarımızı mu
hafazadır. Y'ani, tıpkı Türkiyenin 
gayesi gibi ... 

- Yugosl~v denizcilik tarihi hak· 
kında beni tenvir eder misiniz? 

- Biz Yugoslavlar, tam bin sene 

evvel denize çıktık .. tarihte Yugos
lav denizciliği çok güzel hatıralarla 
doludur. Ruslar, denizciliği Yugos
lav gemilerinde öğrenmişlerdir .. 
Bilhassa Büyük Petro zamanında .• 
Büyük Petro da Yugoslav deniz ta
lebeleri arasındadır. 

Denizcilik münasebetle:inde ve 
harplerinde, Türklerle olan çok kıy
metli hatıralarımız vardır. Şimdi 

Türk sularında bulunduğum şu da
kikada bu güzel tarihi zevki anı • 
yorum ve yaşıyorum. 

Sclmanııı hik~yesi burada biti
yor .. fakat, 7.avallı Selma, hatıra 

defterini kaybettiği için, ne kadar 

miitcssir ve muztariptir. 
Aziz okuyucularım, içinizde def

terin sahibi olan varsa, takdim <:t
miye amadeyim .. 

Dalmaçya suları ve sahilleri bu 
tarih vak'alarının tatlı hatıralarını 

hala sinesinde sakl:ır. Deniz müze .. 
' mizde bir çok canlı eserler vard•r. 

~} l : Bugünkü modern Yugoslav donan· 

masının temeli ise, 1919 senesinde Martınik " Reünyon Senegal 
atılmıştır. 

Gemiyi gezmek arzusunu göster - Mı •• t l k •• ll • 
dığim vakit, bana, büyük bir neza - us em e e guze erı 
ket ve ıltifatla mihmandarlık yaptı-
lar .. Yadran'ın temiz güvertesinde 

dolaşıyoruz. Geminin niçin yelkenle F •• / k = l 
işlediğini, daha dört sene evvel ya- ransız mustem e e tgarip ve cazip güzel er 
pılmış, yepyeni bir tekne olduğunu f b •• l'I • - J Q d [ 
öğrenince daha çok merak ettim. Ge- · Q QSl guze ıerl QrQSln• ı ara'sınuan Ua e Op gü-
mini~~k~:c~~ü;:~!~i~ört sene evvel da bir müsabaka gapıldı, i zeli kazandı .. 
Almanyada yapılmıştır. M~ktep ge
mileri, iki tip üzerine yapılıyor. Yel
kenle işleyenler, stimle işleyenler .. 
Bazı memleketler yelkeni, bazıları 

stimi kabul etmişlerdir. Gemi yel • 
kenli olunca, bütün işler el emeği ile 
y."ıptlır. Talebe kanaatimizce da
ha iyi yetişir, her şey daha iyi öğre
nilir. Dümen bile el ile işler .. 

Yelkenlinin diğer bir faydası var
dır. Seyir esnasındaki masraf çok da
ha azdır. Sonra, yelkenlinin seyri 
çok zevklidir. Gemi, o kadar güzel 
b;r süzülüşle yol alır k, .. buraya ge
lirken Napl ile İskenderiye arasın -
cfoki m<>safcyi 12 günde, güzel bir 
yolculukla aldık .. 

Bu koca gemiyi götüren yelkenler, 
güvertede muntazam şekilde toplan
mış, sarılmıştı. Ne kadar genişlikte 
olduğu meraklı bir şeydi: 

- 920 metre murabbaı yelken var, 
dediler .. 

Sonra yelken iplerini gösterdiler: 
- 12 bin metre uzunluğunda ip 

var .. 
12 bin metre uzunluğundaki kalın 

halatlara dikkatle baktım ... 
Aşağı kata iniyoruz. Tayfa koğuş -

ları .. yemek odaları .. 17 harp mekte
bi talebesinin dershanesi.. yarının 

deniz zabiti genç, gürbüz çocukları 
gazete okurken bulduk.. 

Merdiveni inerken, müteveffa 
Kral Aleksandrın büyük bir fotoğ .. 

rafı göze çarpıyor. Daha alt kata in
dik .. her taraf tertemiz .. tekrar yu -
karıya çıktık .. Kenarda küçük bir 
top gözüme ilişti, sordum. İkinci sü
vari: 

-Bunlar iki tanedir, dedi, selam 
toplarıdır. 37 milimetreliktir. Fakat 
kullanılmaz .. Yalnız talim içindir. 
Selam toplarının, altı tane olması 
lazımdır. 

Mutfağın önüne gelmiştik. Aşçılar 
yemek hazırlıyorlardı. Gemi Ko • 
mutanı gülerek: 

- Her şeyi biz kendımiz yaparız, 
dedı. Yiy~ceğimiz, içeceğimiz hepsi, 
Yugoslavyadan alınmıştır. Et, ekmek 
her şey ... 

Merak ederek sordum: 
- Et kavurma halinde mi?. 
- Hayır, taze et. .. 

- Peki iki aydır bozulmuyor mu?. 
- Kat'iyyen .. buz dolaplarında ta-

ze olarak kalır. Yugoslavyadan ayrı

lırken iki ton et aldık .. Bu bize ka· 
fidir. Fırınımız da var. Orada ek • 
mek yapıyoruz. 

Ayrılıyorum ... Yugoslav gemisin
de gördüğüm hüsnü kabulden son 
derece mütehassis olarak veda eder
ı·cn, komutan Moruşiç bana dedi ki: 

- Türkiyede gördüğüm misafir • 
pervcrliği, hüsnü kabulü size tarif 
edemem .. hayranım .. Hiç bir mem • 
lekette görmediğimiz, sıcak bir mu• 

hit içinde, bir dost memleketteyiz .. 
Türk - Yugoslav dostluğunu anlat
mak için, lCıgatin klişe kelimeleri. 
cümleleri kafi gelmez .. Teşekkürle· 
rimi, bütün Türk dostlarımıza iblağ 
etmenizi bilhassa rica ederim.. Biz 
dostuz.. çok kuvvetli dost.. büyük 
Türk milletinin dostu olmak kadar 
büyük şey ne var k i?. 

Retat Ferzi 

Yadran arkadan 

Bı'rlncflfll kazanan Guaa<Jfop g~z.lt Bem btıgaz 6ir iÜHI: A n narnlr kız 

f ransada güzellik müsabakaları 
aldı, yürüdü. Evvela Fransanın 

en güzel kadını aranırken, bilahare 

Avrupanın ve sonra da dünyanın en 
güzel kadınını seçmek için müsaba

kalar tertip edilmiye başlandı. Ara
da, sırada kadın ve kadına ait her 
şeyin en güzelini aramak bahane -

sile en güzel el, en güzel ayak, en 
güzel göz, en güzel kaş müs~bakası 
yapıldı. 

Pariste şimdi de bir müstemleke 
güzellik kraliçesi aranmış. bütün 

müstemlekelerde yapılan güzellık 

seçiminde birinci gelen genç kızlar, 

Kuyumcular 
Paris sergisi müna
sebetile kongreleri 

toplandı? 

G çen hafta Pariste Kuyumcular 
aris Sergisi münasebetile ge -

Kongresi aktedilmiştir. Bu kongre

ye düny nın dört bir tarafından en 

tanınmış mücevhercHer iştirak et • 

miştir. K ongrede dünya mücevheratı 

hakkında bir çok esaslı tedbirler a· 

lınmasına karar verilmiş ve bundan 

sonra san'at komisyonu seçilmiştir. 

Komisyon, hakiki mücevherlerle 

sahteler arasındaki farklart \'e fiat-

ları kararlaştırmıştır. Bütün dünya 

müzelerinde bulunan mücevherlerin 

de rontgen şuaile kontrolüne karar 

vermiştir. Viyanalı murahhaslar bu 

işin ilk defa başlamasını istemişler -

dir. 

Kongrede bütün dünya mi.ıcevher 

fiatı konuşulurken Viyanada işlen -

miş olan taşların diğer mıntakalar -

dan daha çok para ettiği anlaşılmış

tır. 

bir araya getirilerek bütün müstem
lekeler için bir güzellik kraliçesi se
çilmiştir. 

Müsabakayı Guadelup güzeli ka
zanmıştır. Müsabakaya Fransız müs
temlekelerinden Laos, Madagaska", 
Guadelup, Pondişeri, Guyan, Ton -
kin, Koşinşin, Martinik, Reünyon, 
Senegal, Annam güzelleri iştirak et
miştir. Birinciliği kazanan Guade -
lup güzeli bir Fransız baba ile yerli 
bir anadan diinyaya gelmiştir. 

Guadelup güzeli olan Bayan Mo
nlque Casnlan esmer tenli, hakikat
te Guadelup kadınlarına pek az ben
ziyen zarif, sevimli bir kızdır. Res-

sam olan bu genç kız, müsabaka gü
nü bir spor elbisesi ve bir hasır şap
ka giymişti. 

! Guadelup'ta tanınmış bir spon:u 
olan Mis Guadelup, güzelliğini spo

ra borçludur. Seçimi müteakip bir 

gazeteciye şu sözleri soy]emi~tir: 

- Pariste kaldığım az bir müd -

det zarlıııda hep spor yaptım. Yüz
düm, tenis oynadım, yürüdüm ve 
ko~ttım. Müsabtıkava girerken val
nız bir endişem vardı: O da boyu -

mun çok uzunluğu idi. Boyumun u
zunluğu yı.izi.inden müsabakayı kn-
nnamıyacağımı zannediyordum ... 

H•WUI U U •• '" I U .... ~.•.A•::~ .... ....... ' 

Dünyanın en 
Genç pilotu 
O ünyanın en genç pilotu Nev -

yorktadır. 12 yaşındadLr. İsmi de 

Edvarttır. Bir meb'usun oğludur. Ba-

bası da umumi harpte tayyare za

bitiydi. Bütün aile efradı da tayyare 

idare etmektedir. 

Öğretmen iwtıç kraliçesi 

Kriıtin kimdir ollum? 
Talebe - Greta G:ı.-bodur. 

Bir kalp çarpıntısı 
Ba hrimuhit1at ,asiyl 

aşıp gitmiş .. L ondradn doktor Tomas ismin· 
de genç bir tabip, kendi icat 

ettiği bir cihaz vasıtasile Bahri mu
hiti Atlasinin öbür tarafına kendi 

biı' hastasının kalb darabanlarını 
nakletmiye muvaffak olmuştur. 

Vermont'ta bir köşkte toplan -
rnı~ olan bir kaç meslekdaş. hazır -
ladıkları ahzedici cihaz vasıtasile 
hastanın kalbinin vuruşlarını pek 

iyi duymuşlar ve hastalığa kolay -
lıkla bir teşhis koyabilmişlerdir. 
Eğer bu keşif doğru ise ve isti -

mali usulü t_aammüm ederse, bun
dan sonra büyük mütehassıslar ta
rafından tedavi edilmek kin bü -
yük ve ma::traflı seyahatler yapmı
ya hacet kalmıyaeak, hastalıklar 

_telsiz telefon vasıtasile tedavi edi
lebilecektir. 

Acaba bunu da görecek mi) 'z? 

Mavi sakal ırm ::te 

M avi sakrılc adile tanınmış n eş
hur peri hikayesi fılme alın -

maktadır. Ernest Lubitsch Mavi 

sakalın sekizinci karısı hikayesini 
Holivutta filme alacaktır. Bu film • 

de başlıca rol Claudette Colbert'te· 

dir. 
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' 
Süleymanın Saırayonda 

Gerdeğe giren damad merakile •.• 
1 

1 

"Sakahnı 
kam 

boyatmu;a benziyor. Bu b ak
herifle ne yaparım ben?,, 

Karga tulumba ile dö~eğe yatırı -
liın adam, sabahleyin uyandığı za -
man, yeni ev!t:nmiş bir damat, ilk 
defa gerdeğe gırcn bir insan meraki-
10 vaziyeti tetkik etti. Fatmanın ak
şamdan yaptığı alametleri çarşafta 

gürünce, memnuniyetinden ağzı ku
laklarına vardı. Ve o gece de orada 
kaldı. Artık hile usullerine müra -
caat etmiye lüzum kalmadığı için, 
Fatına, evvelki tertibi tekrarlamadı. 

l\Iezarlık, viran türbe, kızlığını 

kendi kendine istismar fasılları bır 
tarafa bırakılırsa, İffet, döşek için
de yabancı bir erkek koynuna ilk 
defa anasının delaletile girmişti. Bu
nunla beraber işe karşı bir yabancı

lık duymadı. Hatta utanmadı bile ... 
İki gecede eline geçen paralar, İf

feti şaşırttı, sevindirdi, vaktile basit, 
değersiz ve ehemmiyetsiz bir takım 
ufak tefek hediyeler mukabilinde 
kendi k.ondine yaptığı i~Jerdcn şim
d bir pişmanlık duydu. Anasının 

ddalet,le kaçamaklar yapmadığı için 
kendi kendine kızdı. 

Fatmaya gelince, kızını bırınci ter
tip istismar edemedıği ve sonra dol
gunca bir para mukab ilinde satama
dığı için müteessir olmakla beraber, 
bedavaya kaybolan bir şeye sonra
dan yüzünü giıldürecck bir para ko
parabilmesi teeosürünü biraz azalt -
mıstı. 

Fatma, İffeti rastgeldığinin koy -
nuna almadı. Para hırsile kızını her 
rru;tgcldıği adama peşkeş çekmedı. 
Parası bol uç beş adam buldu, bun
sabuna dokunmadan, konu komşuya 
sezdirmedm, mahalle çapkınlarına 
ı-.ıktırır Jd•n işi id:ıre ettı. Bu arada 
ıskatçılığa g'tmektcn, cenav.:: arka -
sında koşmaktan, İffeti de beraber 
göturmckten vazgeçmedi. Bilakıs bu 
i e dafa kuvvetle chemmı· et -erdi. 

Fatma, kızını, ııllann verdiği tt-c
ru )e ıle idare ed p gidıyor, kalan -
tor cenaze gurılerinin harıc nıle so
kağa çık!I'asına müsaade elmıvor, ye
n ıı " bır dogurma hadısesıne uğ
r maması iç'. , evde kapa mı -
ya çalı, yordu Fp0y bır muddet. 
!:- •• zusuna muvaffak oldu. Fakat 
bır gün geldi ki, muvaffak olamadı. 
Eskı alı kanlıgın vC'rdiğı hevesle, 
tekra1' şununla. bununla dıi~üp kalk
"' ık rnczar'ıklard:ı sürtmek i<t<' -
) rn İffet, bir kaç defa anasından 

cızli sokaı!a kaçtı. Eski a. inalardan 
bir kaçını buldu. Btınlarla iti~ti. bo
ğ ~tu, ugraştı Bu boğuşma, didişme 
a'"a.JındJ. ŞchC!uvarı sormayı un 11.t -
mad ı, M lP~st.rdan geri diinüp dö:ı

mcc ı,ını sordJ, soruşturdu. 
Sokaga ç -.madıgı günler, delı -

k nl• ı_ evın dıafını sardılar. ev 

•ltına hJpsc<.ılmı 1 mart kızgını ke
dL'er gıLi, tahta perdcnın öbür t:ı

rnfından. 

- 1\1undv: mır. av! 
Dıye naralar atın.ya başladil~r. İf

f t L. nları tcr.:ılemıyor, azırıamıyor, 
~vınç içinde. 

- l\lır, mır 1 

DLy mu,·afakat cevabı veriyor, 
tı k ho,un gıden olursa içeri almak· 

ta da çckınnıiyordu. 
Bıı gun, buyiıı< bir cera1c alayı 

cemaatı. <k:r bir bey, İffetı ıskatçılar 
ara>ında goı nü~. hoşuna gitmiş, o· 

nu elde etmek !çın hemen ertesi gü
n.i tekrar TopkapLya gelmı~. oralar
d1 dolaşan Çrngene kadınlarından 

b-rin bulmu , derdini anlatmış, kı 

z ı tarıf etıniş, bol para vadile işi pi
şırip kotarmasını öylemişti. 

Ç·ngene karısı, bir iki saatlık bir 
araştırmadan sonra, İffet n evıni 
buldu. Fatmayı bir köşeye çekti, ge

llşinin sebebini anlattı. 
Böyle tepeden inmP. bir teklif kar

ş·sında kalan Fatma, evvela Çin -
gene karısını: 

- Ayol biz fukarayız, şöyle~·iz, 

boykyiz, mezarlıklarda para kav -

gası yapar, ıskat al,rız amma, namu
su'lluza pek kaviyiz. İffet n dedesi, 

t 'm:ı ·acı Harun Efendi, Sünbül Sı
r an hazretlerinın yanıbaşında ya -

ta . Knç defo mezarına nur indiğini 
g'iı nlPr var. B ,:im ırzımıza, namu-
umuza liif söylıyenler çarpılır. Sen 

h ngi cesaretle, kimin kılavuzlığile 

g ldın bur~ya? 

Diyerek azarladı, b<ibürkndi. j 
Çingene kaı ısı kurnazd" Fe~i bir 

hayli parmaklamış, bır ço · açıkgi1z
leri avucunun ıc.;ınde O.\·na1 nııitJ . ~\z 

,çok Fatm:1nın mazısıni de biLy0rd .. t. 

1
Bunun ıçın, h"men ıaub3hlıği ele a.l· 
dı: 

- Boıuna ~ne yapına. d!!'di.. ö.v
le yüksekten de atma: Biz kıck kısi
yiz, biribirımizi biliri;: Harun Efen
dınin mezarına varsırı nur inedur -
sun! sen yine namusunLı :aşa, ırzı 

na kavi ol .. . ona bır şey olmaz, aşın
maz, yine yerınde kalır ... Sen işın 

faydalı tarafına bak. Bu işde çok p>
ra var. Irzına sağlamlıkla bu par.ıyı 
kazanamazsın. Ne dıyorsun? Öyle 
sureti haktan göı'ünü p , sahte sofui.or 

Jgibi düşünme ... Çabuk cevap ·:er. ben 
de g idip işi kaynatayım 1 •• 

Bol para lafı, Fatmayı ge\·~etti. 

Hemen yelkenl<>r suya indi onda ... 
Daha fazla n azlan madan, a,·urt za
vurt etmeden uyuştular. 

Çingeen karısı giderken sordu: 
- Yer meselesi ne olacak? 
- Buraya getir. 
- Nasıl olur? Mahalleli görmez 
•• mı ... 
- Kimse farkında olmaz. Bızim e

vın etrafı boştur. Komşu evı falan 
yoktur. Etrafımız mezarlıktır hep ... 
Adamı çarşı tarafından, dükkanla -
rın, kahvenin önünden geçirmeden, 
mezarlıklar arasından geçirirsen kim· 

lsccikler görmez. 
Çingene karısı, ertesi .gunü, me -

zarlıkları dolaştırarak lffetin y<'ni 
1 ınüştcrisinı eve soktu. Bu, boyalı sa· 

ı ka!lı, buruşuk suratlı bır adamdı Iffet göriır görmez: 
-A! a! 
Nidasile izharı hayret etti. Sonra 

da suratını ekşiterek· 
- Sakalını kundura bovacısırıa bo· 

yatmışa benziyor. Bı1 bakkam he -
rif'e yatamam ben 1 • 

Diye tutturdu. Nihay<'t, b~lca pl· 
ra veercPği ıleri sürülecrk' İffeti 
kandırdılar. Bn ·ama sakallı zampı
ranın koynuna ,·erdiler. 

Kerizci çingene. Fatma ve lffelle 
bu suretle ahbap olmu.;, ana kızın e

l vine. daha bir hayli müşteri taşımış
tı. 

Memo ile Hüseyin, P~mbeyi gE>
tirirken, başka bir kız daha bulma -
sını siiyledıkleri zaman, evde yağlı, 
ku~Tuklu bir toraman bulunduğunu 
bunun için söylemiş. İffeti, enfes bir 
parça ıliye prezante etmişti. 

1 İ~te İffPt, böyle bir ananın, bövle 
bir kızı idi. ( Deı·llmı var) 

Tefrika No.: 29 ..................... ... ........ 
JÜZETTA GÜ~EŞ DOGARKEN 

GÖZLERİNİ AÇİYOR 
(lssız ada) nın arkasından uzak • 

!aşmışlardı. 

Sabah oluyordu. 
Rüstem Cezayirc doğru dümen 

, kırmıştı. 
Jıizetta güvertede haHi baygın ya

tıyordu. 

Rüstem sık sık Jüzettayı yokl..ı -
1 yor, burnum limon koklatıyor ve şa
kaklarını oğuyordu. 

Jüzetta ne güzel. ne şir n bir kız
dı . Uzun saçları çıplak omuzunun 
üstüne dökülmüştü. Pembe beyaz 
teninı örten fistanı şatodan inerken 
yırtıldığı için. Rüstem gözünü Ve • 
nedık dilberinin vücudünden ayı -
ramıyordu. 

- Hele bir ayılsa .. onunla 
konuşacağım . 

neler 

Diye söylenerek, güvertede dola
şıyordu. 

Rüstem, Murat Reise haber ver

meden ayrı ld ı ğı için, çok muztaripti. 

Murat Reis şimdi kim bilir Rüstem 

hakkında ne hükümler vermisti! 

Rüstem, Muradın yanından ayn
in ken denizde çok fırtına vardı. 

J:üstem kendi kendine: 
- Hiç ı;üphe yok ki, arkada~larım 

beı.im battığıma zahip olmuşlardır. 

Ve kim bilir ne kadar acımışlardır. 

Dıyordu. 

Gerçek Murat Reis, Rüstem ve ar
kadaşları hakkında bu hlikmü ver
mişti. 

Riıstem bunu tahmin edivordu. 

Yüzde 14 dU ufak kus"r· ı .T l • 
lara ktzarm•t·· vapur arın KUIQCS KD~JbA~I B ir seyahate çıktığınız zam.ın, 

gezdiğıniz, geı;tiginiz yerlerde
·; otellt.>rın bın kusurunu bulursu

nuz Şurada servis iyı değildi, öbür 
tarafta hırsızdılar, beri tarafta pis· 

tı1er 1 der::-ıniz. 

Halbukı otf'I sahiplerinin de yol
cuların kusurları hakkında bıı ıs

tatıstık tuttuklarından haberiniz 
var mı? 

Bu tutulan istatistikte seyyah -
ların ne gibı kusurlara ,.e illetle
n· mtipteıa olduğu gibt.erilmekte 
ın' . s. 1 

J 100 S<'\',\'ahtan 14 ü,en ufak biı 1 
ış. .aci kılıp otel dırektorunu gor- ; 

n < k ısteım~. ı 

:! - Yırınısi, durmad.1n. bana 
mektup var mı dıvr sornrmı:;. 

1 - 22 si nıuslukl.ırı açık bırn -
kıc rTHŞ. 

. ~ -25 i uz lı"vlularını çalar -
m :. 

5 - Oııırn, odasında karı~ıle ve· 
ya kr.r;ısılP kavga cdermi~. 

ti - Kırk üçü, külli tabağa değil, 
halıların ü~tüne silkermiş 

7 - Kırk iıçü, aşçı gittikten ve 
r.ıuHak k2p3ndıktan sonra sıcak 

yemek isterm i ş. 

isimleri 
Değişmeli 
İstanbul Ünh•ersitesi 1/.'tısat Fa

kulte.çı tolebeleriııden re Sirketi 
Huyrıye hissedarlarında~ı Vural -
çe~m~li gaoetemize lJOlladıgı mek -
ıulmııda diyor ld.· 

. - -- _.. , .- --
l Tefrilc'a No: 130 Yazaa : M. Necdet Tunçer 

1 Tamarayı ya affedinJz, yahut astı rınız, 
melli! Bukadar zek i ve güzel bir kadın, 
yaşayan ölüler ara_sında fazla yaşayamaz 

H.amoluiar, Hato'nun 
hayı·etl<' dinliyorlardı. 

süzlrrini 

Reis, Hamo ile konuşurken, kabile 

lıflerini !'lddetlc reddtdirnıdu. .şırketi Hayriye, Boğazın tekrar 
dirilınesı için son zamanlarda çok 
c·a'ı~ı~·or~ Ifalkın. h<:r h ~ı~ıı~ta ra -
hat edebilınesi için icaLedcn ted - er hklen lır·p bırden bağrışmıya baş
birler alınıyor. Bu noktaddn, ~ir - !adılar: 

1 Beni: İsraıl tarıhinde ~ray "Jra '"" 
lhukümdarlara hiıkım olmu• knchrı
ların sayısı sayılamıy•c"k UdJr 

\çoktu. 
hlL takdır ederim. F"kat, bazı di- ı _ Vay. alçak vay.. Zamoyu bu 
kklerim \'ar VapLrlaıın numara - hale getirdin de, d;;mındenberi 11<'
ları yPrıne .ıcabn Ş ll. remizlPrı k_o- den ~usuyorsun? 
namaz mı? Vapurların arka tora!- Zamonun ailesi Hatadan oc almak 

TalT'ara da bun ırdan biri drÇ:ıl 

mi,·di? 
1 -

Süleymar o 'ırada sara•d• bl!vük 

larına da, Boğazın mesıre m<ıhalle
rinin is;mleri yazılmalıdır. Keza, 
İnhisat. Kamer, Tarzı Ne\'in gibı 
isimler artık kaldırılmalıdır. Bun
ların vcrınc, Boğazın tanınmı~ yer· 
lerinın ısimleri konmalıdır. 

Otomobil hırs~zğıh 
merkezi 

Otomobil hırsızlığı en çok nerede 
oluvor? BirdC'nbire söylerseın inan-

nüfuzu olan sıhirbn Pantı ıle sık 

ıçin, reısttn, Hatonun çarçabuk ce - sık konuşur. Pantı'nin ilmiııd~-ı ıs-

zdandırılmasını ıstiyordu. tifode f'd<>rdı. 
Dağlarda kudurmuş boğalar gıbı Panti haksız İjlPrc kar'1 rlJ, "la itı· 

herkese meydan okuyan Hato, şim~ raz eden ihli}ar. faku~ sert bır a -
reisııı önünde kırpı gıbı sinmi~tı. damdı. 

Reis ona kabılenın adetınce en ağır Panti, Tamaranın ( ·asavan ölli • 
1 cezayı vereceğıni soyledı. iler) arasına alıld,!lını d ı;·duğu. gün-. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... denberi, Tamo.rayı sık sık :ziyar<•t t.>· 

. .. . .. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. • dPT \'C gC'nÇ kadınla görü-::tugunu 
TAMARA DİRİLİYOR Mu•r kimseve sezdirmezdi. 

Sahra, babasının yanında çıle dol- 1 Ta~ara: 

li - Kırk yedisi oteli bırakırken 
anahtarı be:raber götüriirmüş. 

'mazs1n1z: 
dura dursun .. Bız gelelım Süleyma- - Ben suçsuz bir kadınım. diin-
nın saravına. yaya henüz doymadım, Pant;! Benı 

9 - AltmL~ bir tanesi ayakkabı
sını perdenin ucıle temizlermiş. 

10 - 62 tanesi vazı odasına bıra 

kılan mektup kağıtlarını çalarmış. 

11 - 68 .i lambayı yanar bırakır

mış. 

12 - 80 i, bir adam çağırmak is
tedikleri zaman uşağı, kat garso
nunu, fam d<i şambrı v .. küçük 
Boy'u beraber çağırırmış. 

Yani otc,I sahıpleri de seyyahla
rın tam on iki Lane illet, rinnet ve 
kusurlarını tesbit etmiş bulunuyor. 

• 
Sür'at buna derler 

Y ırmı dört saat ıçinde dünyanın 
etıafı dönülebilir mı? 

Evet .. 

Y' mi d'Jrt saat içinde dünyanın 
tururu vapalıilccek bir mahluk 
vardır. Ve bu, meşhur bir tayya -
reci deii;ı , hatta bizim gibi insan 
bık. kücük, kücücük bir sinektir. 

İsmi Ikphoneı~ya olan bu sirn·k 
eğer bir ta ·yare olsaydı, dünyada
ki rekorların h~psini çoktan kır -
mış \'e cri~ilmez bir !aikiyet gös
seyahatinıb itirmış olacaktır. 

Çünkü bu sineğin siir'ati sani -
yed 400, yani s;ıattP 1,440 kilo -
metredir Ve, eğer şuurlu olup şöy
!P rl1ıwının bir dr1fını dônmive 
kalksa, yirmi dört saat içinde bu 
scv1 1 :.ti Uitirmiş olacaktır. 

• 
2 0 yaşındaki artist 

H olıvudun en ç<ık para kazanan 
arlıstlerinden lıırı de Jack 

Ounn'dur. Bu genç artısl ancak 21 

- Pariste .. 

Fransa hüklımeti yaptığı bir ista -
tistikte Pariste 1936 da 4519 otomo-

1 

bılin çalındığını tesbıt etmıştir. Ma

amafih bunun 3474 tanesi polıs ta
rafından bulunarak sahiplerine iade 

r:dılmıştir. 1937 ilk altı ayında 109~ 

c>tomobıl çalınmış. bunun 865 tanesi 
sahiplerine iade edilmiştir. 

• Radyo adamlar 

iç ekoslovakyalı iki amele, bu -
günlerde Pragda tıbbi bir mü

şahede altında bulunmaktadırlar. 

Bu ıkı amele tıpkı bır radyo ahı -

zesı gibı radyo ihtızazatını almakta 
\'e onu bir rad~·o makınesine gc -
çirmckt~dırler. 

Bu ad1mlar bazı teneffus ekzer
sızleri yapınca vücutlerıııi eJektrik 

enerji;ıle doldurmakta ve bu su -
retle radyo ahizeliğı ederek aldık

ları ıhtizazatı bır cihaza nııklet -, 
mC'ktedirler. Hatta bu adamların, 

bu. i~de, istenilen ist ·yor'd v~ c • 

bilecek ka<iar ibtısas ~yda ettik-

lNı sövterm~ktcdir 

Hükümdarın gözünden düşen ka- bu ölüler arasından kurtar' 
dınlar harem dairesinin altındaki Diye yolvarmıştı. 
hücrelere atıldıktan sonra, bir daha Panti. Tamaraya çok acıyordu. 
m€ydana çıkmazlardı. VP bir gün hıçkırarak ağlayın Ta-

Saray halkı bunlara (yaşayan ölü- rr>araya: 
ler) deılerdi. - Merak etme .. seni kurtaraca -
Süleymanın babası Davudun sara- ğım! 

yında tla bir çok (yaşayan ölüler) 1 Demiş ti. 
vardı. Davut. bütün ömrünce bun - ı Tamara, Panti,·i her ~öıiişte va -
lardan hiç birıni tekrar yanına ça - dini hatırlatır ve sabrı tükendiğıni 

ğırmıya lüzum görmemişti. Fakat, ilave ed«rek: 
Sülevman. babası Davut kadar in - j - Sulevmann söyle, derdi, ben 
safsız değildi . Onun yureği daha yu- ısLlçlu bir kadın is<>m, bana en agır 
muşaktı .. ve kadınlara karşı baba - eczayı versin .. beni idam ettirsin ... 
sından daha çok zaafı vardı. (Det'«mı ~·ar) 

1 Süleyman yedı yıl önce, (zahle) 
ecri sırasında yine böyle (yaşayan 

ölüler) arasına attırd ı ğı bir kadını, 
bir vıl sonra hatırlayıp, tekrar daire-

J sine ç<'kmiştı. 
Tamara ... 
Bu kadın. kola~' kolay unutula -

cak bir mahluk değildi. 
Sülevman onun için az mı şiirler 

yazm ıştı! 

Tamaraııın gözden düşmesıne Sila 
sebep olmamış mıyd_ • 

Fakat, şimd i S il3nm d a ihane i 

mc •dana çıkmış, o da zinda anatıl-

nesri vat 
AR 

Türkivenin yegane pliistik san'dt -
!er dergisi olan AR'ın 7 nei savısı 

çok zen~in yazı ve rE'Sımlerlc çık -
m1'>tır. Turgut Zaım: Japon St.ımpa
s ı Nurullah Berk· 11ıkeJ,inj ve O.wid 
1'ureddin Ergüven: Saıı'at kültüriı

nün ana har :ırı, Rem1i Oğuz: Arı ka
ra hafriyatı, M Köse Mihal: Musiki, 
5eneral Halilin Sereisı v. s. 

P lis ik n ' t · er ~ubesind (·n 

Tıbbi muayeneleri yapılmakta , wıştı. 
olan bu adam arın şimdıye kadar Tamara hucresınde bos durmuvor-

bahseden bu dngiyi herkese ta,·si -
iye ederiz. 

sahtP hiç bir şev yaptıkları görül- du .• 

memi~tır . · \ Sarayd~ bu kadar entrikalar çe 
Bunu okuyunca şunu düsündük· 

1 
vıreıı genç bir kadın (Yaşayan ölü· 

Eğer radyo adam olmak ılmı. her- iN) arp onda bütün ömrünü nasıl 
ke~ latafından öğrenilirse. İstan - g{'~irebılirdi? 
bulda butüıı gürültü!Nden maada Tamaranın ne vaptığını bilen yok
radyolu komşu. radyolu hususi O· tu Sülevmana onu bir kaç kere -va-

t.~mobıl derken radyolu şirket va- hudi asıhadeleri- hatırlatmak istc
purları ve radvolu taksilere ka - mişlerdı Siılevman. Tamaranın a
vu~makla kalmayıp ta hır de rad· dını bile duymak istemediği i~in: 

HALK OPERETi-
Bu Akşam 
Be yler beyi iskele 

Tiya trosunda 

(TARLA 
Kuşu) 

yaşıııd~dır . Geçen sene 700 bin frank 
ücret alm!!j ve buna mukabil bır 

r.ıetre uzunluğunda bir film bile 
i «c:vırmrmiştir 

yo cıhazı halınde dolaşan hemşeri· - Benım hayatıma kasdetm•k vc 
kre malik olursa. İst<ınbulun, bır el uzatmak ıstıven bir mel'uneden 

gün gürültüsüz bır şehır olmasını 
t e mE'"tıni cdrınlf·rin vav h::ılinc!. 

'

bir daha i«:na bahsrtmeyın' 

Dıy1ır \''°'." yardım ıstc:vcn1l'rin tek-

4 Ağusto• Çarşam ba günü akşamı 
Hisar ldmanyurdu 

Bahçesind'! 

Şirin Teyze -
Yazan: Ce lal Cengiz 
• • ••••••••••• ••• ••• •••••ooo ooo•ooot•t•ooooooU••••oooooo 

KORSAN ADALA R I ND A - Bı r k'lnt ın şa.o urcıar sız mi 
k u i ,.rdın z? 

Evet. Ateslt?r "'t c1 
" nı)'or -

dun.. n pencf'rt>dcr b 
c eten c.e gemiye ı. dıtd n. 

J üzetta, uzun 
dökülmüş, 

saçları çıplak omuzların ın üstüne 
güvertede baygın yatıyordu.. 1 

Kont ('lcrf>d<'? •. 
Bılr )'urum .. 

Onı,. da kurt ı 'lın z .. 
- Tznımıyordum kendısıııi. 

- Y1 00111? •• Tanıynı muvc..tnuz?' 
F,, et.. 

Rü.tım Cet:agfr goluntla, dalgalar arasında bocalagan 
bir kaç gelftl zördü .. 

Acaba Murat Reise yeti~bilecek- b ile onlardan bir gün sonra Cezayir 

ler miydi? sahillerine varmış olacakt ı . 
Şiddetli bir şimal rüzgarı geınınin 

yelkenlerini adamakıllı şişırmışti. 
1 Rüstem arkadaşlarına yeti~emese 

• 
Sabah oluyord u. 
Depizdeki koyu mavi bulutlar sıy-

rılıyor, ufukta pembe gölgeler beli
riyordu. 

Güneş nerdeysc denızin 

doğar gibi yükselecekti 

içınden 

Ortalık iyıce ;ıydınlanmı t . 
Rüstem birdenbire bir ak>ır.k 

duydu .. 
Başını arkasına çevirdi. 

' Venedik dilberı yattığı ycrde:ı ya
vaş yavas aksırarak ve esneyC'rek 
başını kaldırıyordü. 

R üstem birdenbire sevincle yere 
eğildi· 

- Jüzetta .. Jüz~tta .. nasılsın? 

Jüzetta Rosel [ 1] topunun dıbin
de yat ı yordu'.. başını topun kunda
ğına dayadı .. şaşkın bir tavırla Rüs
temin yüzüne baktı : 

-- Sen kimsin• 
- Bu geminin kaptanıyım .. 
- Ben gemide miyım' 
- E\·et.. düny•nın en emin ve teh-

likesiz bir gemisinde korkusuzca ya
tı)•orsun! 

Jüzetta rüya görüyor gibıydi .. de· 
rin bir <ersemlik içinde gözlerini u
.!iuşturarak sordu~ 

- Ben s0ni tanımı\' lrum' 
-- St<nı bana tıahan tanıtı , yav -

rtırrı' 

- Babam mı• 
·~ Evet.. Sınyor CıvovJn · . 
Juzelta ellerını Rü•tcınr ıı, 11!1 : 

- Babam ya:-tıyor ru? 
·- Eebctte vaşıvor .. 

(Devatııı rar ) 

[J] İlk top 1372 de İ11gılizlerle 

Fraıı nlar ararnıda ve ( Ruclıelle) 

ı önıinde yapılan bır cleııc lıarhinde 

lingihz gemılerinde görülmıiştiir. R>ı 

toplar, o zaman gemı bordalarındıı 

lunıbar açılma usulü oln1ndı5/ındnn 
bas kiipe~teye konıırdıı Bır gemi -

1 rıi11 ba, tara.fınn uç•erı fa:la top kon
ma:dı. Bu yüzden 1ıer gemi harp salı · 

nesinde diişrn<ınn ba§tan hiicHnı et· 
mek mecbııTiyetinde kalırd• Genıi

leri11 iki ymılarnıa rop koyma re 
lıımbar arma usulleri Roşel lıarbiıı 
den bir buçuk asır sonra keşfedil -
miştir. Taş gülle ata11 lııı toplarla. 
gemilerin ancak bordu ıı.i:amı~da 

f hücıını etmeleri, o 'an1anın harp fcn
nınce kalwl edilmış ı.sııllerdendi 
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" Fakat Rodosu almak kolay , ~-~ 

• 
olnıadı 

İhtiyar şövalyenin gözleri parlamı~tt! 
kendisine yeniden kuvvet gelm:ştı 

Padişah, kıymet!: birer hediy_c _il~ 
gerek üstadım, gerek kendff~nı 
memnun etmek istE'dıgi zaman ) n-

. t · bu hcdıvekr hudı musaadc ıs emış, J • 

· 1 . 1 ·n şu··phesını C'lc .,. ceı se cova J<e crı 
b.. 1., • pek 

uyandırac..ı -ı ıdn kene 11crmc . . 
1 l ğınl sovkmı~tı. pahalıya ma o aca ~ .. 

Su!t.-ın Sül .) man bunu makul bul-

d "' hudi de hu uı dan cıkarken: u. J ( 

Rodosta, dcd . yakın zamanda 
Rodo~ta hcdiy l ,.in.ze nail oluı uz' 

Eh'ı Salip sef rl ı indenberı Ro
d ta yer? m ol. Şv\ lVP er hı· 

r t anhgın fpda 1 rı &a\ ılırlardı. ı 
ş \ .. Iıekr Rod .ı o kad r müstah
k('m hale g t ırmi lc"·dı kı. kuvv -
t · c Üv<'nebilc n kim · unl rh 
b • c kam<:mı tı. Fat ı.. ,,. m n nda 
!>Ö\ l~ el erin c inden Rorlosn a 1 mak 
ic ı dıl<'n t ebbüs neticr. iz kal-
ı ı . daha .. o. rn da bun larln u -ra
sılamamı tı. Yavuz Sultan Sclım 
di er fütuhatı bitirdıkten, bilhas
sa • ısır alındıktan ronra Rodosun 
ehe mmiycti artmıs, artık bu ada -
nın bir an evvel Türklere geçme -
si zamanı gclmi§ti. LaVin Sultan 
Selımin vefatı üzerine gene Rodos 
seferi gPri kaldı. Bunu yapabilmek 
Sultan Sülcymnnın zamanına nasip 
oldu. 

Fakat Rodosu almak kolay olma
mı tır. Yaz rııcvsımi geldikten '\ c 
donanmanın hazırlığı artık bittik -
ten sonra Sultan Süleyman daha 
ziyade bckl Mi) e hiç lüzum gar -
mcdi. Padişahın bir an evvel bu de
niz muharebesini yapmak, Rodosu 
almak için beslcdiı,ti emel o kadar 
kuvvetli idi ki, şimdıye kadar do
nanmanın hazırlanması lfızım gel -
dıgini, onun için seferi biraz daha 
gccıktinnek icabcttigini ileri süren 
ıl t yarlar, ak sakallı \'E-zirler genç 
hukumdarın azim ve m<>ramı kar
şı ında daha ziyade mukav<'met e
d mczlerdi. P.:ıdisah, \ üzcradan 
Mu tafa Pa ayı altı viizdc n fazla 
~cmi ile Rodos üzerine gönd rdi. 
T· rk donanma mm R dos ü ze me 
h, rc.kC't edece ni İstanbuldan da
ha eV'\ el ö 'r<'nmis olan şövaly<'le
rın r ısi Vılyc do Lıl Adam dalgın 
d, lgın dü~iinerck kendi kendine 
"Öyle söylemiyordu: 

- Genç Sultan Süleymanın ilk 
i i Hclgrnd üzc>rine yürüyerek ora
yı almak, kendine Avrupa yolunu 
açmak oldu. Şimdi de bizi ortadan 
kaldırarak tahta çıkışının ikinci se
nesıni bizim perişan edilmemizle 
mi şenlendirmek istiyor?.. Fa -
kat hristiyanhgın bizim gıbi sadık 
fedaileri ile döğiişmek başka tür -

lüdür. 
İhtiyar şövalycnın gözleri yeni -

den parlamıştı, kendisine yeniden 
kuvvet gelmjşti. 

Lakin şövalyelerin mukavemeti 
ne kadar kuvvetli olursa olsun altı 
ay siiren kanlı muharebelerden ve 
iki tnraf da ağır zayiat verdikten 
sonra üstadı azam Vilye dö Llil A
dam Sultan Süleymanın şeraitini 
kabul ctmiye mecbur oldu. Kah -
raman Türklerin kahraman şöval
yelere karşı evvela teklif ettikleri 
müsait şeraiti buniar kabul etme :. 
mışlerdi. Altı ay çetin, korkunç mu
harebelerden sonra ise kabule razı 

1!!::::!22: 

oldular. Fakat Tür~lerin düşman· 
l<>:-ı tarafından da itiraf ve tasdik 

edılen büyukluklcı i burada bir kc· 
re daha kendısıni gostermiştir. O 
da ilk şeraıt değıştııilmemiş, şoval-

yc eı m,ıglup olarak amana duş -
tuklcrı zam n da ilk defaki hafıf 

~ ı aıte ı ıayc:t cdılerek mağlupların 

ızzelı ndsıne hurınet edılmiştir. 

Sultan S.ıleynıan ıhtiyar Vilye 
do Lıl rıd mı IYl<ıglup bir halde ada
d..ın çık<1r gorauğü zaman onun ıh· 
tıyaı h.ıh.1c ncıdığını sövlemıştir. 

Şov IHlere adayı tahine için on ıki 
ı, ... n m hlet verılın~tı. Bu müd· 

det 7arfır.rb nakledılecck mallannı 
\'«: rilahl:ı ını almışlar, gemilerın(' 

bıncrek ber<iberlerindc gotürmüş
lerd ır. 

Tacı Cılıan'ın Yakubun kurtarıl
dıklarını soylcmıye lüzum var mı?. 

J.,tanbuld.ın kaçan Ali Şcı,·kat da 
Rodo.,a gPlmış, J,cndısinden daha 
evvel oraya gclmış bulunan Par -
hah ile bulı:şn;uştu. 

11 ın tliler artık k<'ndilr>rı n i mü da· 
faa C'debilecC'k ha ide değillerdi Bır 
taraftan Bahadır Sahip Cengin kı· 

zını kaçırarak Türklerin dı.işmanları 
na tcshm etmeleri, Turklerin düş
manlarından gördiikleri yardıma 

mukabil onlara casusluk yapmaları 
nrlık örtülür gıbi cürümlerden de
ğildi. Onların her biri cezalarını ka
faları uçurulmak sur<'tile gördü. 

Yahudi hekim bol bol mükafatı
nı gördü. 

Yakup ile Tacı Cıhanın Rodosta 
nikahları kıyıldığı haberini zafer 

müjde~.nc beraber Bahadır Sahip 
Ccn~e ulaştııılmak üzere bir me
muru mahsus yola çıkarılmıştı. 

Rodos zafori butün kalplerde tes

it cdilırken istanbula gelen Yakup 
ılc T .. cı Cıhanın da düğünleri ya
pılmıs, Bahadır Sahıp Cengin kızı 

ile damadı çok gecmeden Hindista
na dogru ollanmı lardı. 

Bu h ıt-:ıvcde ılk tanıdıklarımız -
dan Zeyncbin namı nişanı buluna

madı. Hıntlilerc <'Ok iş gormüş olan 

bu kadın h<>r halde İstanbuldan u
zaklaşmıştı. 

Bıtalc gelince; o İstanbul çocuğu, 
karıştığı bu maceranın sonunda eli

ne bir şey geçmiyerck, gene eskisi 
gibi kaldı .. 

BİTTİ 
tı1ıınıtııııuıııııı11ııuııu11111ıııııııuıııuıııuıınıntuınuuıınıı11nn 

En kısa süren harp 
D ünyada en kısa süren harp zen-

gibar hükümdarı ile İngiltere 
arasında 1896 da olmuştur. Zcngi
bar sultanı İngiltereye ilanı harp 

etmişti. Telgraf Londraya gelir gel
mez bir İngiliz gemisi Zengibara 

gitti. Zengibar Sultanı ile amiral 
arasında derhal bir sulh imzalan-

dı. Hiç kan dökülmeden, kimse -

nin burnu kanamadan harp de bit
ti. 

Zengibarda bir de adet vardır. 

Harp olunca hükümdarın sarayına 

bir harp bayrağı çekilir. Bu harp 
bayrağı da en kısa zamanda aşağı 
inmiş oldu. 

'tlllflllltllUllflllfllllllllJltUlllUlllUtllllltlllltttUtltllıltlllllHllllllllllllllltttlllllflltllllllllllllflfllltlt1llllllllttllllllUllll1HflllllelH 

Yazan: 
Al Jenings 

- Sizi gördügüme memnun ol -
clum, dcdı, ne arzu ettiğinizi de bi
liyor um. Fakat şimdi çok meşgu
lum. Sizınlc daha sonra görüşürüz. 

- Reis hazretleri ... ded.m. 
Kelimeler ağzımdan fışkırdı: 
- ... artık bir daha hiç bir zaman 

buraya gelecek değilim. B~nim i
şim benım için sizin buradaki Na
zırlar meclisinizden çok daha mü

himdir. 
Ruzvelt, sözlerimdeki bu cür'et

ten hoşlandı. Gözlerinden bir ışık 
geçti: 

- Hakkınız var. dedi, bir vatan

daşın medeni hakları bu memle -

kette, bir Nazırlar m<:clisinin top-

Çeviren~ 
M uammer Alatur 

Janhsından her halde daha mühim
dir. 

O zaman kendisıni bekliyen yük
sek lıükı'.'ımet adamlarına döndü: 

- Affedersiniz dedi, <;izleri biraz 
daha bekleteceğim. 

Meclis ~ lonuna mücavir bir o -

daya do~lfU yürudü, orada büyük 

bir yazıhanenin önüne oturdu. Bir
den bire bana sordu: 

- Sizi hapishaneye gönderen 

suçtan hakikaten mes'ul olup ol -
madığınızı öğrenmek isterim. Evet 
mi. hayır mı? 

- Hayır, dedim. 
- Nasıl hayır? Suç işlemiyen bir 
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Ev kadı na nasihatler Çok ganp bir vak'a ı 
.. el Bu sıcaklarda evle i serin-

• • Brüksel'in en 
kadını: Prenses 

Çingene delikanlısı ile nasıl sevişti? 
Ve neden neş'esini kaybetti? 

B ri.ıksel (Hususi) - Prens Chi
may 79 yaşında olduğu halde 

ölmüştür. 20 nci asrın en enteresan 
tanhi aıle skandalında ismi geçen 
prcnsın olumü münasebetile eski 
hatıraları gazetelerin sütunlarında 
tekrar canlanmıştır. 
Umumı harpten çok evveldı. Os

tandda .. Belçikanın bu en güzel pla· 
jında Brükselin en güzel kadını o
lan Prenses Chimay yazın en bü .. 
yük zevkini alıyordu. Prens Chi -
may Belçıka sarayı kralisine men
sup oiup güzellıgıle Belçikanın yük· 
sek ı:.osj etcsı arasında şohret bul -
muştu. Bılhassa tuvalet merakı do
layısile Paristcn getirtmiş olduğu 

dbısclcr Prukscl'de adeta Belçoka 
kadın modasıoı yaratırdı. 

Çok c>nfes bir vi.ıcude mnlık olan 
altın sarı saçlı, sehhar yeşil gözlü 
prensesi goren erkeklerin aşık ol
maması imk.'.inı yoktu. 

Bu enfes kadın Ostandda bütün 
erkekleri tl"shir ederken bir gün 
birdenbire ncş'esini kaybetti. Gü
len, kahkaha atan kadının kızar -
mış gözlerinden mütemadiyen ağ
ladığı anlaşılıyordu. 

Nihayet mesele anlaşıldı. Pren -
ses Chimay, bu güzel kadın Macar 
çingenelerinden meşhur kemancı 

Rıgo Janesi'ye a~ık olmuştur. 

Prens ~imay "c çftgane kocasl 

maktan kendini alamamıştı. 
Brüksel gazetelerinin uzun uza

dıya hıkayelcrini yazdığı hakiki 
aşk macerası böylece kapanmış ol
du. 

Moda doktorasını 
verdi 

K anadada Toronto Üniversite -

sinde bir delikanlı modaya pek 
çok meraklı imiş. Bunun bir ilim 
olduğunu ispat ıçin çalışmış, çaba -
lamış, ıktısadi prensipler koymuş 
ve bir de tez hazırlayarak moda 
doktorasını vermiştir. 

Fılhakika çingene delikanlısı da 
tam bır erkekti. Siyah saçlı, en -
tercsan bir tipi vardı amma .. güzel 
de denmezdi. Fakat bir kadının kal- Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
bini teshir edcbılcn kemanını eli • Klara Kamhi, İsak Kamhi, Jozef 
ne alınca bütün kadınları mest e- Kamhi, Rifat KQmhi, Davit Kamhi, 
derdi. İşte bu çingene kemancıya Cemil Avikdorun şayian mutasarrıf 
aşık olan Prenses lüksü, zenginliği, oldukları (Ortaköyde Viran - Vat -
asaleti nihayet mes'ut bir yuvayı, manrıza sokağında 10 No. lu kargir 
sarnyı ayak altına aldı ve kemancı hane) nin kabili taksim olmamasın
çing(?neye kaçtı. Bır kaç ay sonra, dan mahkemece şüyuun izalesine 
çıngene adctkrine göre bir çadır karnr verilmiş VE' dairemizce açık 

altında sabık prensesle çingene ke- arttırmaya çıkarılmıştır. 

mancının dügünlcri yapıldı. Evsafı - Zemin katında bir oda, 
Çingene ve aılesi Rivyera sahıl- bir hala, bir mutfak ve kuyulu bir 

lerınP. gıttıler Burada tam bir a~k ufak bahçe, birinci katta biri yüklü 
sahnesi yac:;aclıl nr. He r sab ah bu iki oda, ü st katta bir sahanlık ve bir 
çif kolkola Rivyeı;a sahıllerinin oda. 
kumları üzcrınde dolac:;ıyorlar, ak- Hududu - Bir tarafı 8 No. lu ha
şnmları da birlıkt0 bir kahveye gi- ne, C<'phPsi sokak, bir tarafı 12 No. lu 
dıyorlardı. Kahvede keman çalan hane, bir tarafı Paçavracı Yako bah
çingc>nenin yakınına oturan sabık çesi. 
prenses, kocasının kemanını din - Kıymeti - 1540 liradır. Şartna -
1eı kcn kendınden geçiyor, kemanı- mcsi 3/8/937 dıvanhaneye talik edıl
nı bıraktığı zaman ell<'rine sarıla - di. Dellaliye ve ihale pulları müştc
rak hüngtir hüngür ağlıyordu. risine aıt olmak 6/9/937 tarihine mü-

Aradan bir kaç ay geçti. Çingene sadif pazartesi günii saat 14-16 ya ka
gcnç knrısile memleketine gitti. Bu- dar satışı yapılacaktır. Muhammen 
rası kirli çocukların oynadığı pis kıymetin yüzde yetmiş beşini bul -
bir çadır mahalle idi. Bunların ara- duğu takdirde ihalesi icra edilecek -
sında sarışın kadın bir peri gibi do- tir. Aksi takdirde en son arttıranın 
!aşıyordu. tahhüdü baki kalmak iizcre 21/9/937 

Fnkat aşk çabuk hararetinı kay- tarihine müsadif salı günü saat on 
bcder. Nitekim sefalet, fena hayat dörtten - on altıya ikinci arttırma ne
bu kadın üzerindeki aşk haraıetini ticesindc en çok artt1rana ihalesi ic
kaybettirdi. Çok geçmeden kadın ra edilecekir. 

çingene kcmancıcian kaçtı ve on - 2004 No. lu İcra kanununun 126 ncı 
dan sonra elden ele, memleketten maddesi mucibince ipotek ve diğer 
memlekete dolaştı. Nihayet sefalet hak sahiplcrınin faiz ve masarife da
içınde ölüp gitti. İşte Ostandın en ir olan iddialarını evrnkı müsbite _ 
güzel kadını bir prensesin hika - lerile 20 giın içinde bildirmeleri, ak

yesi.. si halde hakları tapu sicillerile sabit 
Ölen prens Chimay bu hareket- olmadıkça satış bedelinin paylaşma

ten çok müteessir olduğu için bir sından hariç kalacakları ve fazla ma
daha evlenmedı. Karısını da unu - IOmat almak isteyenlerin dairemi -
tamadı. 79 yaşında olduğu halde zin 937/1390 No. lu dosyasına müra
ölürken bil<' eski günleri hatırla - eaatleri lüzumu ilan olunur. 

vatandaşı durup durken hapse so
karlar mı? 

- Evet, itiraf ederim. B€n tren
leri soymuş bir adamım, fakat tren
lerdeki hükümet postasına el siir
medım. Halbuki, beni bu husustan 
mahkı'.'ım ettıler. 

Ruzvclt kulaklarına inanamıyor
muş gibi: 

- Yaaa! dedi. 
- Maalesef hakikat budur. Doğ-

ruyu sciylediğıme inanınız. 
- Dostunuz Abernatı bana doğ

rudan başka bir şey söylemiyece -
ğinızi temın etmiş bulunuyor. Brn 
dosyanızı tetkik ettını. Sizi affe -
decegim. Fakat sizden de bu affa 
layık olduğunuzu ic;pat etmenızi 
isterim. 

İş olmu~tu. Davamı kazanmıştım. 
Fakat benim dE içımde kim bilir 
nasıl bir şeytan var ki, arada bir 

beni dürter. Nıtekım o dakıka da 
övle oldu. Kendimi tutamadım. De
dim ki: 

- Reis hazretle1 i, beni mahkum 

ed n mahkı.;menin de kanunları ih

lal etmt:klc bugiin suçlu mevkıde 

-
görülmesi lazım gelır. Hakim Bo
za Tavscnd, beni mahkum etmek 
içın sahtekarlık irtikap etmiş bir 
adamdır. 

Eğer yerimden fırlayıp tJ Cum
hurı eisınin yüzüne bir tokat indir
seydını, bu son sözüm kadar tesir 
etmezdi her halde ... 

Ruz\'elt yerinden :fırladı, çehresi 
kıpkıı mııı kesilmişti. Kaşları ça
tıldı, dışleri kenc>tlendi. Nerdeysc 
üzerime yürüyüp beni tokatlıya -
cak 7.annettim. Çünkü ağır söyle
miştim. 

- Hiıkimlcıime karşı çok feci 
bir ithamda bulunuyorsunuz, dedi, 
bu sözlerinizin delillerini \'e ispa
tını islerim. 
Anlattım: 

- Juri heyetinden on kisi hakkım 
da müzakereye çekilmış bulunu -
yorlarclı. Hiıkim Tavsend salona 

girdi ve heyet azasına suçlu oldu
ğuma karar verdikleri takdirde, 
bana en asgari cezayı vereceğini 

yeminle temin etti. Bu yemin üze
rine, bana, bir seneden fazla ecza 

verilmiycceğine kanaat hasıl eden 

ıçın ne 
---

de yarı loş ve serin bir evin içine 
giren insan sahrada bir su başı, bir 
ağaç gölgesi, ve yeşil bir köşe bul
muş bir yolcu gibi seviniyor. 

Ve bunu bulunmoz bir nim"t 
zannediyor. 

Halbuki e\ in hararetini tadil et
mek, onu dışardaki sıcağa nisbetle 
kabilı tahammül bir dereceye in -
dırmck insanın elindedir. Bunun i
çin yapılacak bazı şeyler vardır. 

Burada size sırasile onları bildi -
riyoruz: 

l - Çok crkrn kalkınız ... <'"in 
pencereleri ve kapıl:ırını tamamile 
nçarak, evin içinde bir hava cere
yanı ynpmız \'C' bu sckilde evi bol 
bol hav, l,ındırınız. 

2 - Bnh nız v-rsa b::ıhccn zi, 
yoksa balkonur.uzı.l, balkonunuz -
daki çiçekler· bo. bol s l .. vınız. 

Cenup tarafındaki odalnrınızm 
pancur \ e perdeler ,.e p ncerele -
rini od lan t rnizlcr temizlemez 
k .. payınız. Şimal tarafındaki pan -
cuı lar, perde ve pencereler saat on 
bire kadar açık kalabilir. 

3 - Öğle Üı;tti bütun pencereleri 
öı ttinuz, ~ alnız cvinizın içınde da-

1 

imi bir cereyanı hava yapmak için 
karşılıklı olan ve en münasip bu

lunan ıki pencereyi açık bırakınız. 

Cereynnı ha\•adan kurtulmak abes- ı 

tir. Onun sayesinde mütemadiyen 
evin havası değismiş olur. 

4 - Bütün odalarınıza on litre 
su alabilecek genişlikte kaplar ko
yunuz. Bunları soğuk sularla dol
duı unuz. Onlar tebahhur ettikçe o-

• danın hnraıctındPn çalarlar. 
5 - Eğer m-mkünsc h· hla,.ı kal· 

dırınız, müınkı.i o Le. halıları -
nızın üstüı e pa lak rc11kli has r
lar örtünüz. H, h har retı çok mu
hafaza eder 'c çabuk alır. 

6 - Sert bir kum tan açık renk 
örtulcr dıkıp bütün dh anlanmzı 
koltuk \"C kauapelcrmizi örtu:r.uz. 

7 - Penc r l"rmize ı enklı tor
ı. r ko) unuz. 

P, - Fevka : de Slc. kl rd?. cnrn-
larınızın önune ıslak or ı ' r ko u· 
nuz.. bilhac:~ mutfak c m1 il 

d a 

9 ın 

mutf k ve tır., C'tkrın gayet temız 
tutulm ı 1. ırr.dır. 

Bi.ıtun bunları her ev kadını '\ a
pabilır. En mütevazı hayatı o~ n· 

Jar bılc. Daha zengınlcr ıc n 
bunlara buz dolapları 'e vantıl · • 
törler ilave etmek imkanı vard r. 

Eğer bu na<:ihatkrimizi tutaı ~
nız evıniz ga) et serin olacaktır. İ 11-
mal etmeyiniz. 
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lstanbul afia • • 
16-8-937 Paıartesi günü saat 14 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(4069) lira keşif bedelli Silivrikapı haricinde yapılacak Telsiz istasyon 
bınıı.sı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele-,. Eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şarlna. 
meleri, proje, keşif huUisasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecek lir. 

Muvakkat teminat (306) liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az (3QOO) liralık bu işe ben· 

ıer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğ'ündcn 
almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (4655) 

1 
• ZAYICÜZDAN l "B h' b• k't Zmıat Bankası İstanbul Şubesine U Sfffl iÇ Jf Va f 

vukubulan tevdiatımı mübeyyin rnez- z ' 'f İ d' 
kur sube tarafından yedime ita olu- evcıme 1 şa e me ım,, 
nan 9379 sayılı cüzdanı zayi eyle .. 
miş \'e zi~ m \';lkidcn do1ayı keyfi -
yeti ıhbar cylemekligım üzerine ol -
baptaki hesabım rüyet ve tesviye c
dılerek )eni bir kıt'a cüzdan ita edil
mıs oldugundan ıayi olan 9379 sayılı 
cc.zdanın hükmü kalmamış olduğu ve 
zikredilen cüzdandan dolayı Ziraat 
Bankasını ibra eylediğimi mübey -

iyin i~bu ıbranamcyi mezkur şubeye 
ita C) lcdigimi ilfın ederim. 

Adres: İstanbul Kemerbur - •Şimdi, eskisındcn daha fazla se -

gaz nahiyesinde (90) numa- vişiyoruz. Halbuki bir müddet. mu
ralı hanede mukim Ali oğlu habbeti ve sevgisi az.almıştı. Scbc • 

Yaşar bini de bıliyordum. Buruşuklukla • _____________ __;;...._~~--~ 
Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Evvelce Beyoglunda Asmalımes • 

citte Kamhi aparhmanında mukim 
iken, h:ılen ikamC'tgahı meçhul olan 
Rifat Kamhıye: 

f!m, beni 50 yaşlarında ve adeta ıh

tiyarlamış gibi gösteriyordu. Bugün 

ise 30 dan noksan görünüyorum. Zev 

cim bunun Gırrına vakıf değildir. Fa-

kat, bunu da ycgfıne cilt unsuru olan 
Şayian sahip olduğunuz Ortaköy -

de Viran - Vatmanriza sokağında 10 Tokolon kremine medyunum. Kul-
No. Iu bonenin kabili taksim olma - lanmıya başladığım günden bir güıı 
nıasından, mahkemece şüyuun iza - sonra ne kadar genç ve ne kadar ta
ksi surctile satışına karar verilmiş ze görünüyorum.:. Tokalon kremi, 
ve daircmızce açık arttırma suretile cildin hüceyrelerini gcnçlık faaliye
birinci nrttırması 6/9/937 pazartesi 
tnrihinde v ıkinci arttırması 21/9/ 
937 sah tarihinde icra edilecektir. İ
kametgahınızın meçhuliyetinc bina -
en satış ilfım tebliğ makamına ka -
im ve malumunuz olmak üzere ila -
nen tebliğ olunur. 
w _s 

jüri, suçlu olduğuma karar verdi. 
Halbuki ertesi sabah, kararı din ~ 

lemek iizcre beni mahkemeye ge -
tirdiler Tavsend bana, müebbed 
hapse mahküm edildiğimi tebliğ 
etti. Babam, bu mesele hakkında 
butun şahadetleri toplamış bulun
maktadır. Ve bütün bu şahadetler
lc diğer vcsıkalar da Başmüddeiu
mumıliğin dosyasında bulunmak -
tadır. 

Ruzvclt hiç sesini çıkarmadı. Ka
pıya doğru yürudu, katiplerinden 
birine bir emir verdi. Sonra iki el
lerini arkasına kavuşturarak, oda
nın içinde asabi asabi bir aşağı, bir 
yukarı dolasmıya başladı. 

Çok geçmeden katip elinde bir 
dosya ile içeri girdi. Ruzvclt dos -
vn) ı aldı, bazı sa falarını açtı, fiş

kr0 baktı ve sonra: 

- Evet, dedi, siz doğruyu sciylc

yen bır insansınız. Sizi affettim. 
Medeni haklarınız iade edilmiştir. 

Bundan sonra iyı bir vatandaş ola
cağınıza şüphe etmıyorum. Bon 
şans ! 

(Devamı ı:ar) 

tine irca için yegüne vasıtadır. Ter

kibinde Vıyamıda yapılan şayanı hay 

ret fenni keşf ın cevheri olan (Bioc l 

mc\cuttur. Ve CC\'her, genç ve sağ -

lam cilt hüceyrclerinı besleyerek ika. 

ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yaptığ1nı 
yapaliiUrsiniz 

Siz de yegane cilt unsuru olan To

kalan kremini kullanınız. Akşam -

krı yatmazdan evHl (Pembe ren

gindeki) Tokalon kremini ve sab h

ları (B yaz rengınd kı) Tokalon kre

mini kullanınız. Mukov,·i, besle) "ci 

\'e bcyazlatıcıdır. 

.... Operatör """ 
ı HIZA ÜNVER : 
ı Doğum ve kndın hastalıkları ı 

mutahassısı ı 
: Cağaloğlu Nuruos::ıarıiye caddesi ı 
ı No. 22 Mnvi yapı ı 

....... Telefon: 22683 ...... 
:: 

Müsabaka kuponu: 20 

• • • • • • • • • •• klübU 
taraftarayım. 

ADRES: 

• • • • • il • • 
• • • • • • • • 
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HASAN .. .. f Gazoz. ozu ' . ( \ - t 
., r ( ·• 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir ga
zoz ve en nefis bir şampanya hulasası gibi 
insana zevk ve hayat veren bilhassa İngilte
re ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullanı
lan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu mi
devi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 ve
ya 2 çorba kaşığı içil~bilir. Yazın sıca~ta 
dondurma veya şerbet yerine Hasan Gazoz 
Özü alınız. Çok ucuzdur. 

' -

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve-. Eksiltme 

Komisyonundan : 

ı ı Devl~t Demiryolları ve L~manlar-;--..ı 
____ ış ... ı_e_t_m_e_u_. _l_d_a_r .... e_s_i _l_ıa_n_ı_a_r_ı _ _f 

fstanbul Leylr Tıp talebe yurdu talebesi ihtiyacı için mevcut şart· 
name ve mühürlü nümuneleri gibi "2600., metre elbiselik kumaş ka· 
palı zarf suretiyle satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme : Cağaloğfonda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür· 
lüğü binasındaki komisyonda 11·8· 937 Çarşanba günü saat 15 de ya• 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Bir metresi 475 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti : 926 lira 25 kuruştur. 
4 - istekliler numuneyi Çemberlitaş civarında Fuatpaşa türbesi 

karşısında Leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebılirler. Ve şart· · 
nameyi de parasız olarak alırlar. 

5 - lcıteklilerin Cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya Banka mektııplariyle birlikte belli günde ihale saatin· 
den bir saat evvel Komisyona z1rflarını vermeleri. "4508,, 

Devlet Demiryolları Beşinci 
işletme Müdürlüğünden: 

l -- Fevzipaşa • Diyarbekir hattı üzerinde Kömürler • Eloğlu istu• 
yonları arasında kilometre 26 ya vasati 400 metre mesafede müstah· 
zar "7000 m. 3,, Yedi bin meLre mikap balast şartnamesi mucibince 
hat kenarına nakil ve figüre edilmek şartile açık eksiltmeye konul. 
muştur. Mu ham men bedeli 2912 iki bin dokuz yüz on iki liradır. 

2 - Eksillme 9-8-937 Pazartesi günü saat 14 de Malatya lşletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "218" lira "40. kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 No. lu kanunun 3297 resmf 

ceridedeki ehliyet t'llimatnamesi mucibince ehliyet vesikası, muvakkat 
teminat makbuzile birlikte gün ve saatinde Komisyon Reisliğine mü• 
racaat edilmesi. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavelename, işletme kaleminde, D . 
Bekir, Elaı.iz, Narlı, Eloğlu ist~syonlarında parasız verilmektedir. 

"2399,, '14779,, 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu -
ğundan: 

1 müddetle ve ilanen icrasına karar 
vermiştir. 

- ~ 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iş

tahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı mi-

delere yemekten sonra küçüklere 1, büyük

lere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. 

inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 

sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı mülleyyim 
ve çorba kaşığile müshildir. MeyvaJarın 
özünden yapılmıştır. Şekersizdir. 

Baş ve Diş Ağrısı Istırabların 
En Müthişidir 

En tiddetll dit a§rllarını dindirir 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

[ - Şartname, keşifname ve planları· mucibince Erzurumda yapı· 

Jacak (58814,47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaata 

yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Ankarada Atıfbey mahallesinde 
polis Nailin evinde ve Manisada ken
di kamyonile nakliyat yapmakta 
iken elyevm ikametgah, vazife ve 
adresi meçhul bulunan Selime: 

İşbu ilan tarihinden itibaren (20) 
gün zarfında yukarıda gösterilen bor-

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

il -· Pazarlık, 9. VUl-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 

11 de lstanbulda Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi 
Müdürlüğü binasında Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde inhisarlar 

inşaat şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakkat teminat (4190,75) liradır •. 

V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik vesikala. 

rını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sınırtan 

hir mcgJek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. (4808) 

Hasanın mahkemeden aldığı 937 / 
347 No. lu ilam mucibince tahsilini 
talep ettiği (500) lira hakkındaki ic-

cu, faiz ve masraflarile ödemeniz ve 

mallarınız hakkında beyanda bulun

manız veya bir itirazınız varsa bil -
dirmeniz lazımdır. 

Borcu ödemez ve mallarınız hak· 
kında beyanda bulunmazsamz ha -rai takip safhasında tarafınıza gön • 

derilen ödeme emrinin ark.asma mü· pisle tazyik olunacağınız gibi yan • 

başiri tarafından. meşruhatta ikamet- lış beyanda bulunduğunuz takdirJe 

gah ve vazife adresinizin meçhul ol- de hapisle cezalandırılacağınız hu -
duğu anlaşılmış ve icra hakimliği de susu ödeme emrinin tebliği maka
usulü bukukiyenin 142 inci madde - mına kaim olmak üzere ilan olu -
sine tevfikan tebligatın (20) gün nur. (34258) 

lı BASU D·AN YALNIZ HEDENSA 
1le arr.eliyatsız. kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağ"rıyt derhal keser. 

RP TIYA NEVROL C MAL ç • 
1 
Emsalsiz ilaçtır. - Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ç RE Pi o 
Cşütmekten tclen arka sancılarını, siyatik, bel ,.e diz ağ'rılarını derhll geçirir, vücudu kızdırır. 

CA TESTi • n • 
1 A 

ile çare i:ulcrrnnuz. Bel gev~ekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik \'e dinçlik verir. Yalnız ismine dikk ıt. 

..... 
·-
·->-·--J; 

Bilhassa müessirdir. 
icabında gUnde 3 kaşe 

ahnabillr. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayeti Nazilli kazası civarında 

Horsunlu sulama kanalı hafriyat v~ sınai imalatı, 
Keşif bedeli: (127 811) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 ·Ağustos· 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba giinü 

saat 15 de Nafia Vekdleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - fstekliier • Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayıııdır'.ık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (6) lira (40) kuruş 
bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk 

teminat vermesi ve (50) bin liralık nafia su işlerini te:ıhhüt edip mu .. 

vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabiJ işleri l:ıaş.ırmakta fenni kabiliyeti 

olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınını~ müteahhitlik vesikası ibraı 
etmesi isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıh saatten 

bir saat evveline kadar Sular Umuin Müdürlüğüne makbuz muk:ıb: .. 
tinde \'ermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabu! edi rnel. 

(2104) (4641) 

r====================:====:==:=~~ 
Türk Hava Kurumu 

BOYOK P YANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos .. 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
l 0.00.0 Liralık ikramiyelerle 
(20.600, ve 10.000) liralık iki 

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

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
llL.!<i hakkı sakıt olur • 

........................... 0 A K KUTI.EL 
ı Zührevi ve cild hastalıkları : 1 r • • • 
f or. Hayri Ömer i KaraköyTopçularcad.37 
ı -- · ı ~ah b. • · ·a a ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacarni ı ı o l ı ve uınumı neşrıy~tı l are e en 
ı karşısında No. 313 Telefon: ı Başmuharrır 
ı 43585 ı E. izzet 1..................... ..... Basaldıiı yer:_ MatbaaJ Ebüzziyı 


