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in ·• italyan p_azarlığı rB i R i :F Ş A f 
hararetle devam edıyor . 1 .Japonlar on yuiık bir planın 

'' Yolun Yarısı Katedilmiştir! ~,I tatbikı ile Ural dağlarma kadar 
Bu itil&f, i'llgiliz hazırhğı tamamlanın- ' uzanacaklar mı? 
Ca·ya kadar, pamuk ipligv ine bagv lanacak Japonlarla Çinliler arasın~ 

da sulh yapılması imkansız •• 

r 
l Cehtlüt .'ank önütıtle 6ir lngili• 1ıarp gernlll 

Eski soğukluklar Oiüiil"'iôhi'iköSfiiömm-~~-~:~;:::::;-
Hepsi unutulur, ltalya da, Karşı tedb·ır 
lngiltere de yeni bir havo 
içinde dostluk tesisine Yangın söndürme 
Çahştıklarını söylüyorlar. tertibatı olmıyan 

Londra, 6 -
( Hususi ) - Roma, 5 (Hususi) - İngiltere ile mÜesseJer ıteza}an. 
ltalyan Hari· İtalya arasındaki mUzakereler arttk dırılacak l;:,. 
ciye Nazırının son safhasındadır. İki hükumet de ,,., 

Son lzmir "'-IA· pek d ostane aralarındaki ihtilaflı meseleleri hal- !1' 

beyanab Lon• letmek için azami hüsnüniyeti gös • keti üzerine i>a• 
drada sevinç• teriyor, gibidir. hili1e Vekii ılay 
ıe karşılandı. Bu yolda ilk adım bir ay evvel atıl· Şükrü Kaya Va• 

Roma, lngil• mıştır. İtalyanın mali b ir buhran !iliklere yeni bir 
K o n t Cıya no lerenin ge. içinde bulunması, İngilterenin Ak - , emlr vermiştir. 
rek Habeş meselesinde, gerek denizdeki rahatının adamakıllı kaç- Bu emre göre 
ltalr a ibti laf ında, gerek Akdeniz makta olduğunu görmesi ve henüz 

1 mevaddı müştaile 
manevralarındaki hattı hareke· hazırlığını bitirmemesi, İspanya ha- depolarmda, bü· 
tini artık unulluıtunu bildiriyor. diselcri iki tarafı b iribirine yaklaş • yük fabrika ve 
Jngillcre de ltalyanın logiliz Kra· tırmıştır. müesseseler d e 
hnın Lac girme merasimine heyet İspaı1yada General F ranko kazanı- derhal ve sür'atle 
göndermemiş olduğunu artık yor. Onun mevkii ele alınca İngil • yangın söndür· 
hatırlamadığım i lan ediyor tere i~in h ayati sevkulceyş nokta • me terti balı alı· 

L 1 (Devamı 2 inci sahifede) Şükrü K aga nacaktır. Bu ter. 
- llllllllllllllllllllJlll:llll:1WlllllHlll llllllllllll lllllllllllllllllU .. lllllfflllff1Hl-Hlflllt1t• ... N tibatı almıyan mÜe.!lseseler birinci 
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teftişte para cezasına çarpılacaklar, 
:!{inci teflişte de faaliyetten men 
olunacaklardır. 

ÔA-rendiğimize göre lzmirde İn• 
fil!k ve işli~.1 e~en gaz deposun
da yangıo sondurme tertibatı oJ. 
madığı anlaşılmıştır. 

1 

· Japonlara bilhassa Alman·ı 
lar mı müzaheret ediyorlar? 

Vaşington 6 ( Hususi) - Nev • 
d 

york Enternasyonal İstihbarat 
Bürosunun yaydığı bir habere ! 
re Japonya on yıl içinde tatbiki; 
ba§armak istediği bir harp ve is• 
tila p?cinının tatbikine Çindeki ha
rekat' ile üç senedenberi başlamış 
bulunmaktadır. Bu ifşaata göre Ja .. 
ponlar onuncu yılda Vraı dağla • • 
rına kadar yayılmış olacaklar ve.. • 
bunun için Sovyet Rusya ile de 
harp edeceklerdir. Japonyanın şim
üi Çindeki harekatı sırf bu mak-
sadın tahakkukunu. istihdaf et -
mekte, Sovyet Rusya ile yapıla -
cak muharebede Japon ordusunun 
gerisini ve sol cenahını emniyet 
altına almayı gütmektedir. 

SULH ÜMİDİ GÜÇ 
L ondra, 6 (Hususi) - Japon • 

ya ile Çin arasında sulh ümidi kal-

J apon BaıfJekili Kana!Je 
mamıştır. Nankin hükumeti so • 
nuna kadar kendisini ve istiklali-

ni müdafaa etmek kararındadır. 
G eneral Şang-Kay-Şck: 

- Japon tekliflerini kabul et -
(Devamı 2 inci sahifede) 

Koca su şehri lstanbul 
Susuzluk başgösterdi;· 
38 hamam kapandı! 
Hamamlarda ve bosianlarda 
yalnız Terkos suyu kullanılacak 

Bu emrin tatbikatına en önce 
gaz, benzin d e-po ve satış yerle· 
rinden, yüzd~n fazla işçi çalıştıran 
ve bilhassa yangına müsait mevat 
kullanan fabrika ve müesseselerden 
~aşlanacaktır. 

·Dünyanın seksapel, yani cinsi ca ... 
zibe kraliçesi olacak kadın kimdir? 
Amerikadaki dilberle r arasında ya . 
pılan müsabakada 44 yaşındaki san 
atkar Mae Wcst en çok rey kazana . 
rak seksapel kraliçesi ilan edilmiştir. 

D aha garibi müsabakayı idare e
den h akemler Mae W est'i yalnız 
cinsi cazibe k raliçesi değil , cinsi ca
zibeyi 20 nci asırda yaratan dilber • • 
olarak tavsif etmişlerdir. 

-

DEGiŞiK İSTANBUL 

Koca Normandi 
, yeni bir rekor kırPı 

·---~ •• 
Uç yıl içinde Istanbul limanı 

tanınmaz bir hal alacak 
------·-----

Halicin iki tarafı, Boğaz boydan 
boya nhtım yapılacak 

İstanbul l imanının rıhtımlarına ı liç feneri, D efterdar iskeleleri yanla· 
ıait in;ıa faaliyeline geçilmek üzeredir. rındaki meydanlar park halin~ getiri
Bu yoldaki tetkikler ilerlemiştir. H a- lecek, asfalt caddeler bu parklar 
zırlanan bir projeye göre üç yıl içinde içinden geçirilecek, muhtelif mevad· 
l stanbul limanı yepyeni ve dem deği- dı_n ithal ve ihracına vasıtahk yapan 
ıik bir manzara a rzedecektir. Rıhtım- iskeleler saotratize edilecektir. Ata
lann yapılmasını sahildeki bazı um- türk köprüsünün tamamlanması ve 

ran faaliyetleri de birlikte takib ede- seyrisefere açılu.ası ile berab er bu 
cektir. Halicin her iki tar&fında · yoldaki falaoiyct de bitirilmiş olacak
rıhtım inşa olunacak, E minönü . ile. tır. 
Eyüb arasında ve gene Kara~aY. ile ~ ~aliçteki u mran faaliyeti içinde 
Halıcıoğlu arasında iki taraflı ye rıh · bilha.ssa Kasımpaşa geniş ölçüde mev
tını üzeri asfalt cadde oÇılacaktır. C~}f ~ almaktadır. B urada kurulan ter
a elerin genişliği asgari 30 metre dt!... st~ . havuzlar, yeni fabrikalar, aynı 
tinliğinde olacak ve icabcden isti~- za:~nda Azabkapı ile H asköy ara
likat yapılacaktır. :· • •• sfn~~ki sahile ayrı bir ziynet verecek· 

Sahildeki odun iskeleleri k.:ı ldırı- ." ferdir . 
!acak, Kasımpaşa, Unkapanı, :·H a;' .. ; . . (f)evamt 2 inci ~oJıifede } 

. ~ f'" "! 

•• :.\. ·1 

---·----
Garptan şarka olduğu gibi şarktan garba da 
saatte 31.35 mil ile en hızh vapur Normandidir. 

Norn:.antlinfn t.zg!laredın alırımıı .bir resmi 

Bıızı memf>c:ı su ları lıakkın ıf3 da tetk!kat gapılr9or 

Bir su şehri olan İstanbulda baş
layan su buhranı hala surüp gitmek
tedir. 

Kırkçe~me ve Halkalı sularının 

kesilmesinden sonra buralara konu· 
lan Terkos muslukları, kapatılan çeş
meler kadar o civar halkının ihtiyacı· 
nı karşılayamamaktı:ıdır. Çunkü halk 
su almak için uzak yerlere kadar git-

meğe mecbur kalmakta ve yahut sa
kaların yi.ıksek ücret taleblerine bo
yun eğmektedir. 

Susuzluğun en ziyade huküm 
sürdüğü yerler lstanbul ynkasının E
dirnekapı, Eyüb, Topkapı, Şehre

mini ve civarı gibi iç mıntakalardır~ 
Kır'kçeşme ve Halkalı sularının kapa-

( Devamı i kinci sayfada) 
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lstanbulda 
haberiniz 

festival 
yok mu?. 

başladı, 
Hayreti .. 

Sızc bır haber versem ınanır mı- 1 rııiyecek .. Belediye yakında, işaret
sınız?. htanbulun şımdt Ctslıvaa mev· ler koyac~k. Yaya yurüyenler yalnız 
sımıdır. Şchırdc turlü eğlenceler var. buralardan g"çebilecek. Vesaiti nak· 
Amma diyeceksınız kı, yahu. hiç liye de. bu geçit yerlerine geldikle· 

h<.berımız bıle yok •• fakat sızın hıı • rl vakit duracaklar, yayaların geç
bt.rırıız olmam<lsı bir ŞE:Y ifade et - mesinc musaade edecekler .. bu su -
mez . retlı' artık, tramvay, otomobil altır.-
Bakıyorum. festıvale hücumlar dı. adam çiğnenmiyecek. 

yapılı)or Mesela &şağı yukarı btr P{'kı .ımrna şımdiye kadar boyuna 
hafta oıdu, program tatbık eclılıyor. kurban y<:nııyc, yutmıya alı~ık tram
llıç bır scy yok, dıyorlar · eğlenmi - veıylar, 9tomobıller ne yapacaklar, 
) orsanız, kabahat smn · cıif.rır mıyecf kler de, geviş mi geti-

füışlrn mcmlcketlcrdl' festıvaller 1• 1 ? 
(( Ç' r .. cı ... 

:rasıl ) pılı yor, bilmıvoı um F<ık:ıt. 
"her haldE.: fstanbuld.ıkı gıbı olma -
dığı muhakkak ... 

Cünku bırakın başka şehıı le rdr>n, 
l.ı ... ~ka diyarlardan gdıp kstıvcıldc 
<'glcnecckkri, bizwt bu 9chır h&lkı 
bık bu eğlencckı in farkında değıJ. 
egl~nenler var amma. kımler acaba?. 

* lstanbul garabet· 
ler diyarı oldu. 

* Bedbin ve nikbin 
gözle bakanlar 

'Bir akş<ım gazctPsınde. iki muhar
rir arkad<ış, hadısf.:h:ri iki ::ıyrı cep
h~den görerek. bir seri yazı y:nm1ya 
başladılar Bıri bPdbın dığtri ni'.<-

tıın. M<;seıa b<:dbırıe grjre 1stanbul 
tr:.ımvayları, nikbıne göre İstanbul 
tramvayları .. Halbııki. biz okuduk, 
bu ıki ayrı yazıda ne ~dbin, ne de 

Şimdi bir de susuzluk derdi baş- nıkbin bir hava hıılamadık .. dnşün
gosterdi .. baksanız a, gazeteler yazıp dük. Ve şu neticeye vardık: tram • 
duruyor. Halk su sıkıntısı çekiyor- vaylarda bedbin ~özle bakan. cebin
rnuş .. İstanbulda su sıkıntısı çekil- <le tramvay pasosu olmıyan m•ıhar
mesi garip değil mi? .. Hakıkaten şu rirdir Nikbin ı;?özle bakan da paso-
son zamanlarda bu mubarek şehirde s•J olan muharrirdir. · 
o kadar garip şeyler oluyor ki, adeta * 
Amerikaya döndük.. Öyle ya, Amt.?· DUnyanın en kı· 
rikadan bahsederken garabetler <lı- sa sUren harbi 
yarı diye anmaz mıyız? Tct.kıkat yapmışlar. anlamışlar ki, 
Doğrusu diyecek yok .. Amerika ile dünyada en kısa süren harp 1896 se-

boy ölçüşmiye başladık.. nesinde Zengibar ile İngiltere ara-

* . I sında olmuş .. Zengibar sultanı fn -
Japon misaflrlerlnın gıltereye ilanı harp etmişç bu tel -

ihtiyath hare'!!,!! graf Londraya gelir gelmez, bir İn· 
Limanımıza gelen Japrm gemile- gılız ,:tcmisi Zengibara gitmiş .. ilanı 

rindcn haberiniz var, değil mi? Dün harp etlen sultcında yelkenler suya 
dıkkat ettim: Şehri gezen misafir Jrı- inmiş. gemi amiralı ile der haJ bir 
pon bahriyelileri, gemiden çıkarken ınus:ıleha yapmış. hiç kan dökül -
matralarını yanlarına almayı ihmal mcden, kımsenin burnu kanamadan 
etmemi ·Jer deseniz<', İstanbulun su- harp bitmiş .. 

stızluı,u, yahut sulannın pisliği ta Bu havadısi veren g:.ızet~ler, bu 
Japanyaya kadar duyulmuş .. duy - hfıdıscyi hayretle karşılıyorlar .. ne 
rr..y n bir sağır sultan kaldı. <!iye şaşıyorsun•JZ, cil5nı harplh har-

* hi şimdi de getırin de çcıbucak, mu-
Kazoların önüne geç• saleha <ıktedılsin .. 
me için t e d b İ r.. Nerede o günler .. şimdi ilanı harp 

Ş hır sok kl nnın her yerinde, yok kı, musaJch;ı olsun .. fakat harp 
bir kaldırımdan b,r kaldırıma geçil- var ... 
~~~~ 

lngiltere ile ltalya anlaşması 
pamuk ipliğine mi bağlamyor? 

zakere mcvzuunu teşkil edecektir ki, 
Fransanın bu görüşmelere karışma
sı bir zaruret halini alacaktır. 

Nikbinlik var 
Roma, 6 (A.A.) - Fransa tarafın

dan ittihaz edilecek Q}an tarzı hare
ketin f ngıliz • İtalyan müzakerele -
rfni kolaylaştıracağı zannedilmekte
dir. 

İtalya ve İngiltcrede efkarı umu
miyenin nikbinanc bir istikamet al-

Feliketin 
Mesulleri 

--·····-
Tertibat olmamasından 

kabahatli kim? ı 
İzmir, 5 (Hususi Muhabirimizden) 

- İzmir lelaketıne aıt tahkikata d~
vam edilmektedir. Bugüne kadar is
ticvap edilenlerin verdıkleri ifade -
lel"hep yangının tenek'.?ler lehimle -
nirken çıktığı merkezindedir. An r 

cak yangının buyümesinde, depolar
da yangına karşı bulunması lazım ge· 
len tertıbatın olmamasından ldmın 

mes'ul olduğu noktası araştırılmak
ta ve ayni zamanda yangından mii -
tevellit mes'ulıyetin şirketin şahsi -
yeti maneviyesine teveccüh edip et
miycceği noktasında d•ıru!makta -
dır. 

Müddeiumumilik şirket müdürü 
Ali Meftunu isticvap etmek istemış. 
doktorlar müsaade etmemi~. Ali l\lcf
tun bir müddet sonra ölmüştür Cc· 
nazesi ahıren ölen ameleden Osm1-
nın cerıazesilc bırlıkte kaldırılmış -
tır. 

Lehimci Hasan da daha evve! öl
düğü cihetle onun hakkındaki tahki
kat da durmuştur. Bu son iki ölüm -
Je faciadan dolayı ölenlerin sayısı 

17 ye çıkmıştır. 

Su şehri 
(Birinci sahifeden devamı 

tılması yüzünden şehrimizde 38 ha
mam kapanmış ve vasati olarak günde 
400 kişi yıkanmamaya mahkum bir 
vaziyete gelmiştir. Ayrıca bu hamam
larda çalışan 150 kişi de işsiz kalmış 
gibilerdir. 

Kapanan hamamlar arasında A
laca hamam, Cağaloğlu, Fatih, Ho
capaşa, Aksaray, Yıldız, Gedikpa
şa, Balat, Hacıkadın, Topkapı, Kü

çükpazar, Küçük Mustafapaşa, Te
vekkül, Demirkapı, Balat, Samat
ya, Koca Mustafapaşa, Kumkapı, 

Eyüb hamamları da vardır. 
Belediye suların mikroplu ol

ması dolayısile Kırkçeşme sularını ye
niden açmak fikrinde olmayıp hamam· 
tarın tekrar açılabilmeleri için beheme
hal ve derhal Terkos suyu almaları 

lazım geleceği fıkıindedir. Hamam· 
cılar ise Terkos tesısatının pahalıya 

mol olduğunu, sonra her ay da ha· 
mamlarda sarfcdilen su için bir hayli 
para vermek mecburiyetinde kala· 
caklarını, buna mati vaziyetlennin 
müsait olmadığını iddia eylemekte· 
dirler. 

Belediyenin t~kikatına göre, ha· 
mamlarda hnlktan alınan ücret esasen 
~k fazlndır. Terkos tesisatı yapıl· 

dıktan sonra ayni ücret alınırsa ha· 
mamcılar gene kör temin edebilecek· 
terdir. Çünkü Terkos için tatbik edi· 
lecek tenzilatlı tarife ile verecekleri 
para cüz'idir. Ortada bir tes1sat pa · 
rası kalmaktadır. 

Halkın daimi surette sıhhatinin 

korunması için hamamların birkaç 
gün kapalı kalması zararlı g:h'ülmek· 
tedir. Çünkü hamamcıları beledi
yenin kati kanırını anlay<>rak er geç 
Terkos almaya mecbur kalacokları 

Bazı memba suları hakkında da 
belediyece muhakkak sayılmaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
farın iikıbcti ne olacağı malCım de -
ğildir. Oebclüttarık karşısında Al
man topl.:ırmın yerleştiği, Akdenizin 
garbine hakim İspanyol adalarının 
İtalyanlar tarafından tahkim edıldi
ği haberleri İngilizleri çok düşündii
rüyordu. Bütün bu hazırlığa karşı 
İngıltcre son derece ağır bir masraf 
bütç<'sile hava, deniz, kara kuvvet -
lerini arttırma tedbirlerini aldı. Fa
kat bugüne kadar alınan tedbırle -
rin de kafi gelmediği anlaşılmıştır. 
İngiltere bu hazırlığın ikmali için 
daha iki seneye muhtaçtır. İki sene 
sonra ne olacağını kimse bilemez. 
Çünkü İngılız plıinı ıkmal edilirse 
nrtık onun önüne kimse geçemiye -
ceklir. 

dığı şu sırada soz. başvekaıeuerin • Deg" ı·şen ı·stanbul 
dir. Çünkü bunlar İspanya mesele -
lerini daha açık bir şekilde görmek· 

Et.gün muhakkak olan, İtalyanın 
İngiltere ile anlaşmaya fevkalade e
hemmiyet verdiği. hatt5 bu anlaş -
mayı kolaylaştırmak üzere İspanya
daki harekatın bır tevakkuf devre -
sine girmesine razı olduğudur. 

Fransa ne yapacak? 

(Birinci sahifeden devam) 
te ve muvakkat anlaşma ile mümkün· rıhtımın eksik noktalaı daha kısa bir 
se garbi Avrupada sulh muvazenesi- zaman içinde bitirilecek, Anadolu 
ni tesis edecek olan Locarno veya sahili de azami beş senede ikmal olu· 
dörtler misakını hatırlatacak bir an- nacaktır. 
laşma husule getirmek arzüsu kar-

Belediye, bu sahillerin görünü-şısında bulunmaktadırlar. . 
===========:::::c:- ~ündeki bediiliği kaybettiren ve tanhi • f • J -- bir kıymet ifade etmiycn horab ve yı· 
Mısa ır aponlar kık binaların sahıblerıni de buralarını 

• • yıktırmaya ve arsalarını temizlemeye 
Müzeleri gezdiler, kar• davet edecek, aksi halde bu i~i ken· 

9ıhkll ziyafetler veriliyor disi başaracaktır. 
Misafir .Japon bahriyelılcrınden bir 

lst anbul, lzmir ve Zonguldak 
Bu üç limanın ıslahı 

yolunda faaliyet 
tetkikleri-mühendisleri 

nin neticesini 
dün akşam Başvekile bildirdiler 

Başvekil İsmet İnönü dun akşam )arının yeniden sür'atle ve burala.ra 
Dolma bahçe sarayında j ngı!iz m Li- ı mendirekler konulma.,ı, İstanbul lı -
hendıslcrini kabul etmiştir. Bu kabul manının tevsıı, rıhtımların uzatıl - 1 

esnasında İktısat Vekaletı Denız İş- ma ı '-'C kömür depolarının ye~i ~c 1 
len Musteşarı Sadullah Güney ile lı- asri bfr şekilde ~·apılmasındakı lu-

1 
man MüdürLİ Raufi de bulunmu§tur. zumu izah eylemişlerdır. 

Başvekıl, İngıliz mühendislerın - Dünkü konuşmalarda bu işler miis-
dcn ve bılhassa Kip'ten Zonguldak, taccliye 1 ıtibaı ile sıraya konulmuş 
İzmir ve İst.anbul"limanlar~nda yap- olduğu gıbi bunlara mt mali mesr.le
tıkları tahkıkat etrafında ızahat al- ıere de temas cdılmiştır. 
mıştır. İngiliz mühendıslcri dün akşamki 
Mühendısler bu üç limanın ıslahı 

ekspresle Londraya dönmü~lerdir. için tc>lkikleri neticesinde tesbit ey-
ledikleri hususatı uzun uzadıya an- .Mühendisler burada tetkik ettik -

}atmışlardır. Bu arada İzmirde Al- leri üç limana ait plan ve projeleri 
sancakta yeni ve modern bir liman hazırlayarak tekrar memleketimize 
inşası, Zonguldak ve Ereğli liman - gdeceklerdir. 

Mikrop harbi de 
Tecrübe 
Edilecek! 

ispanyadaki bin 
bir yeni silah 
tecrübesi arasına 
bu da giriyor 

Paris, 6 (Hususi) - Omanite ga
zetesinin verdiği bir habere göre 
ispanyada ihtilcilciler cephesinde 
mikrop harbinin de tccrubesiııe ka· 
Tar verilmiştir. Her hangi bir an -
laşmaya intızarcn duran muharebe 
tekrar basladığı takdirde bu tccrii
benin yapılacağı temin edilmekte -
dir. 

Btt haberi kaydeden Ümanite. irı
sanlığn 1rnrrı bundan daha ağır bir 
suikast 11azırlanamı11acağmı uzun 
uzun teşrih etmektedir. 

ZücaclyecUerln 
Ş<>hrimizde züccaciye işile uğra -

şan dört biiyiik Musevi ticarethane
sinin aralarında bir kartel tesis ede
rek fiatları yüzde 60 nisbetinde yük
selttikleri ve Paşabahçe Cam Fab
rikası komisyonculuğunu da ele gc

c-,,.~~~<::Y:::::.<:::::.<:::::.<::::...<:::.<:::.-<::::><::><::::><::><:~><::::>o<::::~..oe:;:::,o<::>o<::><::>-c;;:;:.~ çi rerek pjyasaya tahakkum ettikleri 

Kadınlar 
Hamamında 

Suriye ilk 
Muahedeyi 

hakkında şikayetler yapılmıştır. 

MES'UT BİR EVLENME 

Değerli subaylarımızdan Topçu As. 

teğmeni Talat Alpanla Saime Aytu
Blr erkek dU9manı Biziınle yapacak nun nikah ve düğün törenleri 5 A-
tarafından yaralandı d gustos perşembe gu-nü Aksaray 64 cü 

Antalyada bir arsaya tasarruf yü- Hükümetimi2lc Suriye arası~ a . . . . 
zünden Mehmetle İbrahim isimli iki mmıllfıkta bulunan meselelerin muza- okulda kendılerını seven arkada~la-

ı . kere '\'C halli irin yakında ilk temasla- rı"y]c gu-zı"de zevat huzurunda parlak kişi arasında ihlilaf çıkmış, brahım ba 1 kt... İlk d f h d d mu 
. rn ş anaca ır. e a u u - bir şckılde sabaha kadar eğlenilmek arsaya ait senedi alarak satış b_ııe_}_'ap-ıkavelenamesi mu2akere ve tanzim o-

M h b b surctilc çok samimi bir şekilde kut-mıya başlayınca € met us u - lunacak ve bunu dioer meseleler~ ait 
., lulanmıştır. Yeni evlilere sonsuz sa-tün hiddct]enmiştir. mukavelennmelerin akdi takib ede- detlcr dıleriz. 

J\{chmet İbrahimi evinde öldürmek cektır. Muzakereler Aokarada ecre- ............................ IUQllUltli<nıuııııı11111ııuııttıtJJllllJlltOUh 
istemiş, fakat evde buna muvaffak 

olamamış, Jbrahim korkusundan ci
vardaki kadınlar hamamına kaçmış
tır. 

Mehmet. de ark&sından hamama 
girerek İbrahimi orada yaralamış ır. 

Koca Normandi 
Dünyanın 75 bin tonluk en bü· 

yük gcmı ı olduğu gibı en çabuk va
punı drı olan Fransızların Norrr. rn -
disı yeni bır rekor kırmıştır. Nor · 

mandi,. geçen sene dört gün 6 da • 

kikada ve \'as.ıti olarak saatlte 30,99 

mille gıderek garpten şaı ka doğ • 
ru Okyanusu aşmış ve Avrupadan 
Amerikaya gitmi~ti. Bu suretle 23 
martta meşhur mavi kordeliiyı fn -
gilizlerin elınden almıştı. Normandi, 

bu defa da şarktan garbe gelen en 
sür'atli vapur olmuştur. 

1936 senesı Ağustosunda İngılte -
renın Queen Mary vapuru, Avrupa-

nın Nevyorka en uzak noktası olan 
Bishop Rok limanından d'Ambrose 
Light ile Ne\•york limar.ı arasında 

2907 millik mesafeyi 96 saat 27 drıki
kada katetmişti. 

Ayni mesafe, bir mil noksanıle 95 
saat iki dakikada Normandi vapuru 
tarafınd&n katedilmiştir. 

yan cyliyecektir. 

Bir Rum futbolcu 
Müslüman oluyor 

Fcnerbahçe Klübti bırincL iutbol 
takımından Angelidis, müslüman ol· 
mak i.ızcre \'ılfıyete müracaat etmiş· 
tır. lsmi Ali, soyadı Aytan olacak -
tır. 

Serbest ithalattan hayar.ı 
neticeler alındı . 

Serbest ithalat rE'Jımının ilk 20 gun· 
liık tatbık devresinden ıyı r.eticelH 
alınmı tır ,Bu f<'Jımdc bazı todiliıt 

~ apılacagı haberleı i a::ıılsızdır. 

ilk mektepler 
Bu sene ilk mektcblerin Lirmci 

sınıflarına yalnız 930 doğı.;mlular .alı
nacaktır. 

Resmi ilk mekteblerde kayıd rn•J · 
amelesine 20 eylulde l.Jaşlar.acaktır. 

Polis 
§ Fatıhtcki makarna fabrikasında 

çalışan Kostantın elıni makmeyE': kap· 
I tıı mış sağ clının dört parma.ğı kop . 
muştur. 

§ Fatıhte oturan Şiıkrü ile Ahmet 
kavga etmişler, Ahmedin metresı de 
bu kavgaya müdahale etm(.'k iste
miş. Şükrü buna k12mış ve Zehrayı 
yaralamıştır. 

Bu suretle gündelik sür'at rekoru § Hrısto, Leon, Elmasyan adlı üç 
da kırılmış oluyor Çünkü bu zaman· kişi ecnebi memleketlere gidecek 
da 25 saat itibar edılen bir giiııde va- muhtelif kimselerin pasaportlarını 
sati olarak 31,30 mil mesafe katet • kolaylıkla çıkaracaklarını Heri süre
mck suretile, günde 781 mil yol al- rek bazı kimseleri dolandırmışlar • 

mıştır. dır Bu arada Bulgar tebaasından Nı-
Normandi vapuru, 1936 senesinde kc, Kostanlin, Niko ile Yunan teba-

15 defa Amerikaya gidiı: gelmiştir sından Mustafadan 210 lira para al -
Ncrmandi vapuru b•J muvaffakı · sından mustafadan 210 lira para al. 

yetini mühendislerine ve bilh<ıs~a 2-l mışlardu Suçlular yakalar.mış!ar -
ton sikletinde yenı biı tip pervane dır 

icat etmış olan mühendise borçlu - § 1879 numaralı otomobil Taksim· 
dur Bu mühcndıskr Havr limanı ile den Tünele giderken Metroya! otc -
N<;vyork arasındaki mesafeyi daha a7 lindrn çıkan Vıktory.aya çarpmış, ka
bir ?.&manda katetmek için yeni ümit- dın ınuht('lıf yerlerınden yaralan -
!er vermektedirler. mıştır 

:t---------------------------· 

BİR İFŞA 
(Birinci sayfadan devam) 

1 mı.;'k, milli Çinin hükmii idamını 
ımzeılamak bdar ağırdır .. 
Ccmıştir. 

DEVLETLERİN NOTASI 

l'okyo, 6 (Hususi) - Amerikan 
v~ İngı1ız notası kabinede tetkik 
cdılmış ve hC'r iki hıikiımet elçi
ıcrıne dcı Çındeki menfaatlerin 
v~ ınıliyazların asla haleldar edil
mı u.:c ı hakkında terrıJnat ve -
rılnı.ştır. 

AL1'i.ANY A VE JAPONYA 
Londra, 6 (Hususi) - Japon İm

().aı .. toı unun bıraderinin Alman -
'(ay=ı geleceği \'e Nasyonal Sosya
l1:>tlcı ın kongrc?~inde bulu'lacağı 
h<ibcri muhtC'lıf tef~irler~ yol aç
mıştır. 

.Bır tefsıre göre Alman - Japon 
<ınlaşması Japonvanın Çmdeki 
vrızıyetini lahkım ettıktcn sonra 
Srwyet Ru~ya topraklarına hü -
cumunu teshıl etmekte \•e Japon
ya bu yoldaki kuvvetini ıcabır.dn 
Almanyanın Sovyct Rusya hudut
larında yapacağı tazyık vadinden 
almaktadır. 

iKİ TARAF DA HAZIRLAN!-
YOR 

Changh;,ı , 5 (A A.) - Reuter 
muhabiri bildırıyor; 

Hiç bir yerde hıç bir Çin - Ja
oon çarpışması kaydedilmemiştir. 

Fakat ıki taraf da her türlü ih
tımallere karşı tedbirler almakta
dır. 

Roma, 6 (A.A.) - Resmi makamaL 
İngıltere ile İtalya arasındaki mü -
nasebatın yeni istikameti hakkında 
ketumiyelı muhafaza etmektedir. 
Bununla beraber Grandi - Charnbcr
lain muiakatı, Duçe ile B. Cham -
berinin arasında mektuplar teati e
öılmesi ve nihayet Kont Cianonun 
rntilfıkalı gibi tezahürat dolayısile 

hi. etmekte oldukları memnuniyeti 
gizlc>mcmckt dirler. 

kısmı bu sabah müzeleri gezmişler -
dır. 

Öğleyin Parkotelde Japonyanın 
Turkiye ataşamiliteri tarafından bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Amiral Koga saat 17 de İwata kru· 
vazoründe bir çay ziyafeti verecek
tir. Bu ziyafete askeri ve mülki hü
küm<?t erkanı ile bazı ecnebiler de 
çağırılmıştır. 

'--~-aba_h_v_eak_şa_m_~a_şm~,-arr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_ıar_? 1 

Narıkın'dcn bildirıldiğine göre. 
ask<.:ri hartkellerdPki bu durgun
luk. bır iyıleşme emaresi olarak 
teliikki edimemdidir. Resmi Çin 
mehafili, mfü:akereler için kapı -
nın tamami yJc kapnlı bulunmadı
ğını söykmekle b('raber, Japon 
Büyük Elçisi Knvagoe'nin göı·üş
mC'lerine <le fazla ümit bağlama -
maktadır. Bu mehafılin tebarüz 
ettirdiğine göre, Nankin, Japonla
rın Şimali Çini Çm'e terketmeleri 
ve bu mıntakada Çin ıdari haki -
miyetine hürmet eylemeleri şart
lariyJe, vaziyeti B. Kavagoe ile 
müzakereve hazırdır. 

Hıç şüphesiz J olun yarısı katedil
miştir. Fakat bu, daha şimdiden müs
bC't bir takım itilafnamelerin tan -
2im cdılmck üzeer olduğu manasını 
t::ızammun etmez. 

İngiliz siyasetinin müsbct zihniye
tini biJc!l Romada işlerin psikoloji 
bakımından hadiselerin gösterdiği 
derccedcm daha ileri gitmiş oldusu 
mut kası yürütülmekte ve nazarlar 
Pari 'E.' tC'vcih edılmckledir. 

P. rl , şımdi bir mc-çhul teşkil edi
yor. 

Fıh' ki ba J. ııılacak olan görüşme· 
Jcrdc o k r1 ı .. ı ·..,, rre<:eJcler mü-

Saat 21} ele Japon büyük elçisi 
tarafından Perapalasta bir suvare v~. 
ril ecektir. 

latanbulun temizliği 
Dün şehrimizde yeniden 313 kedi 

18 köpek tutulmuş, Terkos suyile 
yapılmıyan 40 kilo ayran, açıkta sa
tılan 20 mısır, 20 pasta, 20 kilo pişmiş 
et, müsade:re edilmiştir. 
Ayrıca tramvaydan atlayan 28, va

purdan atlayan beş, sokağa tüküren 
iki, sokağı kirleten 87 kişi yakalan • 
mış, hamallığın yasak edildiği hak • 
kındnki emre nykırı hareket eden 4 
hamal tutulmllstur. 

Cumhuriyet 

Ziraat ltlerlmlzin esash 
programlara baAlanmasa 

IAzımd1r 
Ziraat memleketi ol:ın Tiirkiyemiz

de çiftçilik işlerınin ve alelumum 

köy ve köylü hayatının temelinden 
ıslaha muhtaç olduğu her şeyden Ön· 
cc tcreddütsuz olarak tasdik edilmek 

lazım gelen bir hakikattir. Ziraat ışi 
demek hemen hemen bu memleke -

'tin ekonomısi demektir. Ziraat keli
mesinin ifade ve ihatası altına giren 
meselelerin miktarı alabildiğine çok
tur. 

Zirai ıslahata şimdi bcışiayabilir -
sek anc.. ..,., 0 nc sonra bunun 

müsbet ' ı netıce!erini ala -
biliriz. 

Tan 
Kara Bursa 

Yalova ve Bursaya gidenler, 
mevsım ziyaretçilerinin her seneden 

az olduğunu söylüyorlar. Bu boşlu
ğun sebebi bu sene Türkiyedcn hari-

ce umumi bir seyahat akını olması -
dır. Bu akın, bir moda, bir iptıla 

halıni almıştır. Vakıa bu hareket bir 
refah aIUmetıdır, fakat döviz feda
karlığına memleketin kudreti yok -
tur. 

Kurun 
Halayda halk• hlll al· 

dalmaya çah,ırorlar 
Hatay'ı Suriyeye bağlayamıyan 

bazı hainler Sanca~ın yeni rejiminde 
müessir olmak için bu defa da bir 
«Müslliman partisiı> teskil etmislcr· 

dir ilk adımda cKırmızı fesi. de bu 
partinın remzi olarak göstermeye baş

lamışlaıdır. 

Hatay ülkesinde yalnız sünni 

Turklerle Alevi Turk.lerin değil, A

rabların, Ermenilerin, hıristiyanla

rın da rahat ve huzurlarını temin için 

bir tek parti olabilir: Halk partisi. 

Son Posta 
Küçük şeyler 

Bizim memlekette seyahat ve 

tiezmek şartları 2ordur. Bu ~artlar 

dahilinde Turkiyede turizm olamaz. 

Bu bakımlnrdan da ve küçük şeylere 

taalluk eden kısımlarda da ıslahata 

(""::~::~:;.,i yoktur. ~ksam 

Mareşal Çang-Kay-Şck bir çok 
askeri lidcrleıle görüşmüş, ve söy
lendığine göre, bu liderler mare
şala, müzakereleıin neticesiz kal
ması t.akdirinde tatbık edilmek ü
zere birleşik bir mukave~t plan
ları tevdi etmişlerdir. 
ÇİNE AMERİKAN TAYYARE
CİLERİ otoiYORLAR MI? 
Vaşington, 6 (Hususi) - Çin or

dusunda hizmet almak için 186 A
merikalı ta :yarecinin Nankin'e 
hareket ettikleri hab€ri asılsızdır. 

Çin1ilerin Amerikan hüküme -
tinden mali istikraz yapacaldnn 
da doğru dt•ğıldir. Çin Mnliye Na
zırı Londradan 20 milyon İngiliz 
liralık bir istikraz vadi almıştır. 
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Günün meselesi: 1 Ait olan 

Taksi otomobilleri 
satıhğa çıktı 

Borç v~r~iyorlar mı ? 
Piyasada 400, hat~a 300 liraya 

bir çok otomobıller var 

T 
aksıdc çalışan arabalardan bir 1yet az para etmektedir. Birçok oto
kı mının Belediyeye olan borç- mobiller satılık oldugu halde ımi5 -

Jc.rı iç"n muaY)cn bir müddet tayin ten bulamamaktadır. Bu yiızden :ı
<:·dilm sti. Bu muddet geçtiği halde rabasını satmak isteyen otomobil rn· 
bir l ... ı ım otomobil sahıplcri, borç- hıpleri de pek müşkül vaziyette kal
lJrını ödeyememişlerdir. 

mışlardır. 

Beledi;> e, borcunu ödemiyen oto- Temas ettigimiz soför ve otomobil 

Bahçeler 
Bunlar daha muntazam 

kiraya .verilecek 

lHJ.11ük adadon bir çamlık .• 
mobil sahiplerine son bir tebligat 

b .11 ·· sahıplerinin iddiasına göre, Beledı~ c .Hazincvc ait bahçe,arsa, tarla ve 
yapmıştır. Bu gibi otomo ı er m!.l.- J 

z ... ) ede ile satılacaktır. Sahş bede. - borçlu arabaları satılığa çıkarınca, mesırc ) ı.:ı lerının, şimdiye kadar 
i'ı den Beledıye alacağını alaca"<, müşteri bulamıyacak, hatta, alaca- muntazam şekilde kiraya verılme-

kt kt Sonra kalırc;a g· ını bile alam ıvacaktır. Pıyasada, ··-· . . 
masraf ta çı 1 an • ' 

400 1 
. 

300 1
.J 

11 
_ çıkaf'l 

1 

cıığı, bazan da, kırava verılen yer -
üst tarafı, araba sahibine yerilecek- , 1alta ıraya sa ı ıga - .. 

rrıı~ birçok arabalar vardır ki, bunlar kıden,. bedellerımn t am ~e ~u~ıa-
tıı~akat son zamanlarda arabalar ga- lırnrda olmavtp islemcktedirler. izam bır şekılde alınmadıgı gorul -

1....:.::;:.;;.~~;;.;;;,,;..;.;;..;.;.......;__...;._...;.:;_.;... ___ _...._ . _ __.._ müştü r. Maliye V ckalc:ti, bundan 

Manav 
Dükkanlarında 

Camekan 

Belediyede 
Yeni teşkilat 
Kurulacak 
Bütçede tahsisat var 
Bu ayın 18 inde şehrimize done -

cek ve 20 sinde tekrar vazifesine baş-

sonra, bu gıbi yerlerin daha sağlam 

esaslarla kıraya verilmesini ve be -

dellc:rınin mutlaka tahsil edilmesini 

alakadarlara bildirmiştir. Bundan 

b~şka, hazineye ait bu gibi arsa, bah

çe, mcımc mahallcı inin boş kalması-

m: da meydan verilmiyecek, zama-

rıı, mevsimi gelince mutlaka kira -

laııması için çalışılac~ktır. 

KANALiZASYON 
Muhittin Üstündağ yeni 

yollar yaphracak 
360 bin liralık bir yol ve k a
nalizasyon programı hazırlandt 

. .,,j7 bütçesilc istanbulda 160 bın lıra sarf ile teımır e:dılecck veya 'ıe
niden yapılacak yollarla 200 bin lira sarfolunarak yenıd'en muteferrik m
rı:>tte yaptırılacak kanalizasyonlar ıçi n birer program haz.rlanmıştı. Bu 
programların tatbik edılmesi vali ve Belediye Reısı Muhıttın Üsttir:da -
ğın şehrimize avdetine kadar tchır c dılm tır. 

Ceman 360 bin lıra sarfedıl,.,rek vapılacoık olan bu işlerin prngrCımı
nı,· Vali ve Beledıye Reısi Muh ı ttin Üstündağ bir kue tetkık ~decek, 
ondan sonra, ınsaata başlanacaktır. 

Bılhassa, yeniden mi.ıleferrık sur ette yaptırılacak kanahzasyonlara e
hemmiyet verilmektedir. Bun]ar yapılınca, hır çok yerlerın lağaın ışl1.:ri 
yoluna girecek, pislik ortadan kalkacaktır. 

Yapılmsaı tesbıt edilen yollar da sür•atıe inşa ve tamir olunacaktır. 
UHUUlltllllltlUUllHUIUIUUllltUtHUtt•HHUtltUtllUHUUIHIUIHIHHUll111HllHUllHllHUUtllllllllllllHHUHUIHlHHltll'IUIUIHIMft'.!!,H 

Elmalı sugu 
Bendlerinde 
Tetkikat 

Yenecek 
Maddeler için 
Talimatname 

Bir komıa,on seçildi; Temlzllk gözönUnde 
bulundurulacak 

çalı9ııor Belediye hıfzıssıhha mütehassısı 
Beledıye sular idaresinden, sıh - yenilecek ve içılecek yerlerin yapıl

tı iye ve fen işleri müdürlüklerinden dığı ve satıldığı yerler hakkında 
seçilen mütehassıslardan mürekkep mahallen birer birer yaptığı tetk;k· 
bır heyet, Kadıköy ve havalısinin teri sona erdirmiş, gördükleri hak -
suyunu temin eden Elmalı beı:ıdle - kında b ir rapor hazırlamıya başla
rınde sıhhi bakımdan tetkikler yap- mıştır. 

mışlardır. Bu tetkikler son unda El- Yenilecek ve içilecek maddelerin 
malı bendlerinde ki suların şehre her türlü mikroptan iri bulunması 
mikropsuz olarak isalesi için alına- için ne gibi yeni tedbirler alınması 
cak tedb irler tesb it edilmiştir. Bu led- ıcap edeceğini gösteren bu rapor ya
birlerden derhal yapılacak olanlarla kında Belediye Reisliğine verilecek-

Halk Filozofu J 
diyor ki = ] .. ____________ _ 

Can boAazdan gelir, 
sözünü unutmamah 

Dün bir hastanede kıymetli bir 
doktorla konuşuyorduk. Bize dedi 
k;: 

c - Hastal:ırın ço0 u b::ıkımsızlıkt:m 
gıdasızlıktan dolayı fena bir h"le 
düşmüslerair. Eski bir atalar sözu 'ar 
can boğazd::ın gelir. Buna inanm·ılt 
V<' tutmak lazımdır. Mesela: hasta-

1 ra fazla et yemelerini tavsive edi
yoruz. H Ikın ekseriyeti h::ıli \·e v '.ti 
yerinde olmıyan kimselerdir. E i .s 

bır şey diye kabul ediyorlar. H k .n 
da yok degil.. çünkü, İstanbu da "'t 
p· halıdır. Halbuki, her insan, h r 

gün mutlaka et yemelidir. Husu i 
bir hastalıgı olup ta men dilenler 
tabii müstesna .. 

Memlekette bir et yeme gı.inü, haf
tası yapmalı .. herkesi et yemiye te'j
vik etmelidir. Emin olun ki, bu st.ı

retle b irçok hastalıkların önü al n
mış olacaktır. İyi gıda, vücudü sağ
lam yapar. Bir çok mikroplara karşı 

kendimizi koruyabiliriz. Şüphes.ıı, 
h&lka bol et yedirmek için de eti u
cuzlatmalıdır. Ucuz olunca rağbet. 

artacaktır. 

Birçok kimseler var ki, eti. hafta

da, hatta ayda bir yiyor ... Tabii böy
le vücutler çabucak çöker .. her ha!lgi 

bir mikroba karşı mukavemet gos
tE remez. 

Bizim memlekette et bol ve ucuz
dur. Yalnız, eti bol olduğu yerden. 
alıp şehirlere getirme, ucu z olarak 
satmak için teşkilat ve çalışmak is
ter ... ,, .. 

Doktorun sözleri mühimdir. Bu 

...,,,.._r ltlrlbirlnden ayrt 
bölmelerde bulunacak 
Belediye, manav dükkanlarına ca

mekan yaptırılmasına karar vermiş
tir. Bu gibi dükkanların gerek cadde 
ve sokak taraflarında, gerek iç- ta -
raflarında teşhir edilen her nevi 
meyvalar muhakkak biribirlerindt>n 
camlarla bölünmüş ayrı bölme -
ler içinde ve camekanlar dahilin -
ele kapalı tutulacaktır. Bu suretle 
yaş ve kuru yemişlerin Üzerlerine 
toz veya mikrnp konmasına meydcın 
\'rrilmiycccktir. 

layacak olan Valı ve Belediye Reısi Hazın~, bu ışler intizama girince yapılması zamana muhtaç bulunan 
l':luhiddin Üstündağ, yol ve kanaıi- tesisat ayrılmıştır. Bütün tesisatın 

tir. 
Bu tedbirler yalnız tifo için değil, 

her türlü bulaşık hastalıklara ait 
mikroplara mani olacak şekildedir. 
Yenilecek, içilecek maddeleri yapan 
ve satanların tabi olacakları hüküm-

hakikatler herkesce malum. Fak~t, 
icabına göre harekete geçmek icin. 
l-ihtliyoruz, bir karar, bir tasavvur 

var mı? .. İstanbul Belediyesi, et i51ni 
artık bir çarci hal bulup, netıcelen
dırmelidır. 

Manav dükkanlarında yaptırıla
cak camekanlar için, icap eden es -
nafa tebliğat yapılacaktır. Bütün 
meyvalar, temiz raflar ve gözler i
ç:nde bulunacaktır. 

·Festivalin 
ilk balosu 
Yarın 1(ece 

7 epeyce mlıhım bir varidat temın et-
Z<!syon programlarından maada 93 ikmaline kadar suyun zararsız hale 
bütçesile yapılması icap eden dtğcr miye başlamıştır. sokulması için kimyevi mevadd:rn 
Belediye teşebbüs ve teşkılatları Yaptığımız tahkikata göre, İstan- istifade edılmesi muvafık görülmüi 
mcsclcsile de alakadar olacaktır. bulun birçok yerlerinde ağaçlık, ko- ve hemen falaiyete geçilmiştir. 

Malüm olduğu üzere yeni bütçe ruluk, çamlık, mesire yerleri hazı- Elmalı tesisatı gayet harap ve ~:)k lerin tatbik tarzları hakkında ayrı Halk FUozofu 
g(·]eli epey zc:ıman olduğ·u halde yeni . 't bulunmaktadır k 1 k b l birer talimatname hazırlanacaktır. """""'" .. "'"'""''""''""'""nm"""""'"'"""'"-...-
bütçe ile ihdası mcvzuubahs olan leş- ~:~X.~ .. ~! ......................... : ................... eksi 0 ara u unmuştur. 

kiliıttan hiç biri yapılmamıştlr. 1 KOçOK HABERLER 1 Esnaf - - ·-- Eskı· ebnı·ye 
Deniz yarı,ıart 

Eminönü Halkevinden: 
Halbuki bu yeni tc~kilat uzun boy- _ Eminönü Halkevi Denizcilik Şu -

besi tarafından denizciliği tetkik icin 
15 Ağustos pazar günü Bakırköy 1e
niz hmamları ve Marmara yıldızı 

gazinosu önünde saiR (15) te başla
r.: ak üzere federe, gayri federe ama-

ıu tetkiklerden sonra. tcsbit edilm:ş. ıcerde Yenı·den "'anunu 
ve ihtıyaç görülmüş şeylerdi. Büt- Al 
çede bu hususta tahsisat olduğundan, * Maarif Miıdürü Tevfık Kut yeni 

icap eden teşkılatın kurulması için ~:tya~bg~:m~.~~;_ıf tc.şkiliıtı için Anka - Muayene olacak Değiştiriliyor 
~klenmiyeccktır. * Maçka - Bay azıt otobüsleı i iş- -·-- _ 

--~---~-

Üçüncü kamp 
Devresi 
Başladı 

1 Belediyelerden mUtalea 
!emiye baş amı c;tır. Halkla temas edenler soruldu tör sporcular arasında yüzme, san-.. * Akavın yeni tarifesi pazarte - t e miz olmalı! d 1 lk 1· d 1 kotr" federe Dahiliye Vekaleti, ebnlye kanu - :ı · ye en 1 san a • .., la 
siye tesbit edilecektir. l3€1edıye, halkla daimi surette te- nunun 50 sene evvelki ihtıyaçlara gô- küpler arası~da fıta ve yol y~rış ~L * Kasap ve balıkçı dükkanların - mas mecburiyetinde olan bilümum re tanzim edilmiş olduğunu bunur. ise vaterpolo musabakaları tertıp ed l-
da et ve balığın buz d(:polarında bu- · B' · · 'k" · k dar ma cc:naf, otelci, berber, hamamcı, tez- bugünkü vaziyeti karsılayarnadıg-ı- mıştır. ırıncı, 1 ıncıye a -
lundurulması Belediy€ce kararlaşt ı - • ı kt· M" b ka 

gahtar vesaire, bu kabil kimselerle nı göz e:;r.Ur.e alarak bu kc.nunu, ıa- ri .. lya, kupa ven ece ır. usa a -
rılmıştır. Bu suretle bayat balık ve • 

bütün sevv. ar esnafı ve büti.ın kü - nıanın ır.tiy:.clar:r.a göre dc;g·ı,:;tir • lara girecekler, 14 ağustos cuman sı 
et s<ıtışının onüne geçilecektir. J • B Birinci hafta programı Bil.ahara aa.vahate ··k , t rh b ·d ı.ı t meyi kararlas•.ırm:~!ır. Bu husu,ta gtir:ü aksamına kadar Halkevi ve a-a _ , * Gureba hastahanesine kulak, çu sana elııt'a ını yenı en sııı.uı • ... '" 

tamamlanıyor rıkılacak Belediyeler:n rr:ütalealarını, bir ra- kııköyünde deniz banyoları sahibi 
.. ,, boğaz, kadın hastalıkları için üç ye- muayenesine tabı tutmıya karar v 0 r-

şchrimizde festival şenliklerine u · ·ı kt d F k-lt s· talebe por halif-:de bildırme·eri, Beledıye- Bav Ömer B--sol'a müracaatle isim-nıversı e ı ısa a u e 1 - ni klınık ilavesi kararlaştırılmıştır. nıiştır. Ağustosun başındanbHi y.::ı- • ~ 
..:ıevaın cdilmcktedır. Bu cümleden kmle y··k .. ,.,,k t t d · · . !ere tebliğ edilmiştir. lcrini yazdırmaları ilan olunur. 
1.ı u ""' ıcare ve ışçı ve ec- * tsvıcre ve Prag Universitelile - p;lmakta olan bu muayenelerde ali-

k b B b k t N "t zac m kt ı · ı b l · d.. H Her Belediye. bu hususta fıkir ve olara u gece e e c aşı ve arıa ı e ep en ta e e erı un ar- rine kaydı hayal şartıle profesör o- kadarlar çok sıkı surette muayene r 
b d d 

mütaleasını Vekalete bıldirecektir. d 
kadaşlan Çifte kerameti temsil ede- !ye e ye ek sübay okulunda kam- lan ünıversıtemizdeki ecnebi profe- ettırilmektedırler Bu muayeneler Bı'rı'mı'zı"n der ı' k ı d B k Yeni yapılacak ebniye kanununda 
ceklerdir. pa çı mış ar ır u amp 24 ağus - sörlerin yerine yine beynelmilel şöh- bu ay sonuna kadar ikmal t:dılecek· 

mühim değişıklik olacaktır Bilh3s- H d d" ''arııl gu··nrlu··z 14.30 da dagy cılık 1 
tosta sona erecek, ondan sonra Uni- retı haız profesörler getirtılecektir. tir Bu suretle hastalıklı veya şüp- · epı"mı'zı'n er J ı sa IJu kan!.4n Istanbul gibi geniş hu-

kıu·· bu'"nde tenı's seçme müsabakaları- versıtcliler gruplara ayrılacak ve A- * Avrupa hattına işleyen vagon- heli kims"ıerin halkla tem"-s'ı.:ı.rına d d ı h w ·- - u u o an şe irleri daha ziyade ala- S hl 
na devam olunacaktır. Yarın gece r.[tdolu ile Avrupada bir tetkik ge - ların en son sistem tesisatı ve kon· izin verılmıyecektir. kadar etmektedir. eyy& &r V9 
saat 22 de Büyükdcrede Beyaz park- zintisi yapacaklardır. foru haiz vagonlacla tebdiltne karar '"''"'"''""-""'""""'"'"""""'""'"-"'"'"'-""""'ııı""""'"'""'""'""""'"'"' "'"'"'" .. ""'"" Umumi hali 
ta birinci festival galası verilecek ve Kamplaıa.nk defa B hazira~da b=ş- vc~I ~~t:~ın n linde ilk tren Zen - İstan bu 1 Belediyesin den : ""'""'"'""""""' ihtiyacı 
bu Su

retle festivalin birinci haftası lanılmıştı. Uç devreye ayn an · u ı. • 1 f Geren gün, şehrimize gelen sey-
guldağa gidece"tır. s tanbu1 B ı d :s 

dans, baıo ve eğlence ııe kapanaca~:- kampların dün üçüncü ve sonuncu * 25 sene evveı buradan A.meri- LJc:. k ~ - e e ıyesı n in Kadı köy, yahıara tercümanlık eden bir zat 

tır. devresi başıamıştır. kaya giden ve iki gün evvel tekrar . ~ dudf ~ ~fJ,., Bevk~~ suoe!eri sınırları bı:is:::~:~~ ::~:~t~~yya1ııarın, en 

100 çocuk sünnet 
buraya gelen Musevi Mıkado Şalom ıç ın . e - '':dustos- 37 v e Adalar . Ba- çok sıkmtı çektikleri şeylerden 
hudut haricıne çıkarılmıştır . kı rkOV. Sarıyer $uDelerı sın ırlar: iç inde biri de nedır, bilir misiniz? Umu* Adliye Vekıli Şukrü Saracoğlu, 20-Ağustos-1937 tarırılennder. ıtıbaren mi lıalci buhrar.ı .. gl!zdiğimiz, gör-

Kızlfay A
lemdar cubesi 28 ağus - Ödem Hin Gölcük kasabasında istıra- k 1 k r h düğümüz yerlerde, birkaç seyya.-

~ Damacanalarla su taşıyan araba- h"t etm. ckte ve vaktinin büyük bir a r a 1 a er n eVI eşya toŞınmaSI Ja-
1 toi cumartesi günü saat 16 da Çem- .. Y lı ın defi hacet ihtıyacı belirir .. bu 

Su arabalarında 
yeni tetkilit edilecek 

larda, arabacının oturacağı yer, da- kısmını köylü arasında geçirmekte . Sak edılrnlŞt ir. . go.yet tabiidir. Fakat bu seyyaha 
berlitat civarında Şehir bahçesinde macanaların bulunduğu yerden ta- dır. 2 - iskelelerde deniz vaSttnlarından neresini taı;siye edeceksiniz? U-
100 fakir çocuğu parasız olarak sün- mamile ayrı olacak, arada yüksekce * Muhtelif kimselere hakaretten kara VaS tala n .. k i mumi halci yok ki ... Modern, asri, 
net ettirecektir. bir bölme bulunacaktır. Arabacılar. suçlu bir kadın Adliyeye verilmış, 1 rı a y u eme ve Doşa it- temizlikten ı:azgeçtik. Fakat, ba-

Sabaha kadar devam edecek olan damacanaların üstüne oturamıya. fakat hüviyetini söylemediği için ma İŞ!e r i le k ara VaSıtaJanndan mağa- zan, ihtiııacı giderecek kadar ala-
bu sünnet düg·ünü için büyük hir c::ıklar ve su kaplarının ·· t·· d f 1 h 1 b -·. ·.' us une e bunu sövleyinceyc kadar tevki e- za ara ve .an ara oşaltma v e b uralar- tur1ca bir aptesane bile bulamayız .. 
p<ro~g~r~am~h~a~zı~rl~a~nm~ış~tı~r·~~~~~h~ı~ç~b~ır~ş~e~y~k~o~y~m~cy~a~c~ak~l~ar~d~~~-~~ dılmi~i( dan~ara vasıtaların~ VÜkle~e;şlerindel Tabii buvadyetkar~~nda ~y 

* D
.. t ·1t d ortamektcp - yahlar büyük bir hayret içinde -
un ngı ere en arkalık ı ,; ullanılması şı' mdı'lı'k ca-- ızdı'r 

Y ·den mekt b. 1 d 1 k .. 50 bin liralık " dirle1-.. umttmi 1rnlası olmıyan b"r en 1 ep ına- de::S l::~~ıı:~ge~~;:ir. 3 - Şehrin muhtelif mıntakalarında ~eJıri bir türlü tasat-•tntT edemi -

larl Yaptırılıyor * İk. tısat Vekili __ bır haf_ta sonra bulunan Ve a raba kamvon, kamyo net yorlar, akıllarına sığdıramıyorlar. 

Kira ile tutulan eski, alı.şap 
konaklardan kurtulunacak 

İstanbul Maarif Müdürlüğü, yeni yıl bütçesile, şehrin muhtelif yerle
rinde, yeni mektep binaları yapt tırmıya karar vermiştir. Bu mektep 

binalarına ait münakasa ve ihaleler bugünlerde yapılacaktır. Yalnız 
şehir içinde değil, kazalarda da ihtiyaç olan mıntak ... 1arda yeni mektep 
binaları yaptırılması esası kabul edilmiştir. Bu hususta bir liste hazırlan
mı~tır. Maarif ıdaresi, her yıl, yeni, modern binalar yaptırarak, eski, 
ahşap kiralık binalardan kurtulmak tasavvurundadır. 

Köylerde de yeni binalar yaptın lacaktır. Köy mektepleri binalarının 
ayrı bir şekılde olması muvafık bulunmaktadır. Köylerde yapılacak bi -
nalar içın yeni tipler tesbit edilmiştir. Şimdi yapılan mektep binaları, 
bundan bir kaç yıl evvel yapılan binalardan daha ucuza çıkmaktadır. Ye
ni b nalarda, alah tedrisiye, sıra ve saire de yeniden yaptırılmaktadır. 
Mektep, cemiyet hayatı için talebeye tam bir örnek teşkil etmektedir. 

Böyle bir zamanda. biz. tercü -
kotra ıle buraya donecektır. gibi vasıtaların işlemesine mu·· saı· t Ol-* Büyükdere Fidanlığının ger.iş- d manların duyduğumuz hicabı da 
letilmesine başlanmıştır. mayan a r ve d ik yokuşlarda nakli· artık siz. varın, kıyas edin .. 

* Taşdelen suyunun membaında yat için arka lık kullanılabilir Ekseriya: 

A 
- Peki, bu sehir halkı. nereııe 

feni tesısta yapmak üzere Evkaf Al· ncak bU nevi eşyanın VOkUŞ!a- aptes bozar. diye, taaccüple sora -

manyaya. makinele: ısm~rı~mıştır. . rın başına kadar araba veyan t K ıar. gelin de siz ceııau verin .. * Nurı adında bır eroıncı yakala- ,., U a m. lstanbulun tarihi birço1ç yerleri 
narak tevkifhaneye gönderilmiş, fa· yOnla taşın mtŞ Olması lazı mgeldiği Qİ bİ t'ardır. Fakat, bilhassa seyyahla-

kat orada eroinden mevkuf olanlar taşlnacak her parça y ük Ün 7 5 k !lo- nn dolaştıkları yerler, muayyen 

tarafından ken~ilerinin ~: yak~l a.n· de n fazla Olması Caiz değild ir. ve mahduttıw. Gezilen bu gibi ta-
malarına sebebıyet verdıgl iddıasıle 4 H . . . . . riht yerler civarında, az masrafta 
iyice döğülmüştür. - e r t u r lu denız vasıtalarından küçük umumt hatalar ?ıaptırmtık 

Dışarda 

* Sabık Bulgar nazırlarından ve 
Çıftçi Partisi reisi Guitechef, Avru -
padan döner dönmez Sofyada tev
kif edilmiştir. * Çin İngiltereden borç paar ala
caktır. 

k ıyılara kadar kömür. k u m , tUğfa, Ça - her 1ıalde mümkündür. Feci fITT"a

k ll ve kereste taşınmasında arkalık k u l- fı su ki, fazla sıklştp ta def'i hacet 

1 1 
imk4ntftt bulamtyanlar, not def -

anı masına izin verilmıştir terlerine: cfstcmbul halkının"~ 
5 - Bu tenbihıer şimdilik seyy ar sa- reye aptes bozduklarını öğrenmf!k 

tıcı lar hakkında ta tbik oıunmıvacaktfr. ı kabil olamada diye kaydecfiyor-4968 •10-r_ ... ________ _ 
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Holivutta artist olmak 
kolay bir iş değil .. 

MODA 
•Ü gece, •Kadınları Moda Hastalı
! ğından Kurtarma Cemiyeti> nin 
Menekşepalas otelinde bir süvaresi 
vardı. Beni süvareye davet eden Ce
miyetin umumi katibi Bayan Nec

HASTALIGI 
Yazan Reşat Feyzi 

la: 
- Mutlaka geliniz, demişti .. mut

laka beklerim .. Göreceksiniz, ne ka
dar eğleneceksiniz .. 

Bu süvareye gitmek için hazırlıklı 
değildim. Çünkü, o gün çok fazla işim 
vardı. Geç vakte kadar çalışacak, yor
gun düşecektim .. Niyetim, eve gid;p 
yıkanmak, yemek yedikten soma 
da, sırtüstü yatıp dinlenmekti. Fa -
kat Neclanın sözünü kırmak olur mu 
idi? .. Necla .. güzel kadın .. zaten e
peyce zamandır, kendisine kur ya
pıyordum. Beni sık sık telefonla arar, 
matbaada gelir bulur, mutlaka, ko
nuşmak için vesileler yaratırdL. 

Büfenin önüne gelmiştik: 
- Bir bol alır mısınız? .. 
- Çok teşekkür ederim. Necla, 35 yaşlarında, uzun _boylu, 

olgun vücutlü, harikulade sempa -
tisi olan kumral bir kadındı. En çok 
hoşuma giden şey, onun konuşma'ı 
idi.. O kadar tatlı bir lisanı ve lehce
si vardı ki .. onu dinlerken, insanın 

bütün üzüntüleri, dertleri kaybolur .• 
Bir kahkaha atışı vardır, sormayın .. 

Madam Janet ile bol içerk-en, söz 
arasında, bir vesile bulup sordum: 
j - Bayan Necla nasıl? .. Henüz gö-

Hoş bir kadındır, vesselam .. 
Süvareye gitmiye karar verelim .. 

Geç vakit eve geldim. Acele ace1e 

remedim.. hürmetlerimi sunmak i
çin geç kaldım .. 

- Ak .. iyi ki hatırlattınız .. o bu 

al::şam erkenden gelmişti.. bir müd
det misafirlerle meşgul oldu .. fakat 

1 sonra, ortadan kayboldu.. bilmem 
•nE:rede .. 

yıkandım, elbisemi değiştirdim .. ha- j 
Bu izahata canım sıkılmıştı .. belli fif bir yemek yedim. Bir otomobile 

atladım. Menekşepalas otelinin kapı- etmemek için gülümsedim: 
sındayım.. 1 - Ya, dedim .. ihtimal cemiyetin, 

Epeyce gecikmiştim. Ben salona suvarenin bir işi için biraz dışarı 
girerken, süvare yükünü almıştı.. Ka- çıkmış olmalıdır. 

!abalık hıncahmc .. cazbant bir tan- 'l - İhtimal.. 
go çalıyor, çiftler dönüyor .. Içcri gi- Saçları beyazlaşmış, yüzü buruş
rerken, gözlerim Neclayı arıyordu ... muş, elli beşlik Madam Janet ile mu
Bi: köşeye çekildi.m .. Hasır bir kol- J ııavereyi uzatmakta bir zevk yoktu. 
tuga oturdum. Bır sıgara yaktım. Beş dakika sonra, yanından ayrıl -
Etrafta ne var, ne yok, diye bakını- dım .. aklım, Neclilda idi.. ne oldu, bu 
yorum .. Nefis, güzel tuvaletli kadm- kadına? .. nereye gitmiş olabilir?. Be
lar bir hayli.. gözlerim dakikalarca, ni mutlaka bekleyecekti.. atiatma
çıplak göğüslerde, kollarda, omuzlar- sına imkan yok .. 
da, sırtlarda takılı kalıyor.. fakat, Bir müddet bekleyecektim. Haki-
Necla ortalarda yok.. katen bir iş için dışarıya çıkmış ola-

Halbuki, ben yorgun yorgun, onun bilirdi.. 
hatırı için gelmiştim .. 

Bir aralık gözüme, cemiyetin rei
si, Madam Janet ilişti. Hemen ye -
rimden fırladım, büfeye doğru gi -
derken yakaladım: 

l 
Bir Rus mühendisin sarı;'lın, genç 

hrısilc bir iki defa dansettim. Bü
tün beyaz Ruslar gibi, bu kadm oa 

tarafıma döndüm. Uyuyacaktım ar
tık ... 

Tam bu sırada, kapı vuruldu .. acı 
acı bir zil sesi.. kulak kabarttım .. 
hiımetçi kapıyı açtı .. bir kadın sesi.. 
a .. Neclanın bu ses .. hemen karyola
d~n fırladım.. pijamamın ceketini 
giymeye vakit kalmamıştı .. koridor· 
d?. gürültülü ayak sesleri.. ondan 

sonra, cküh diye. oda kapısı ardına 
lrndar açıldı.. içeri giren Necla idi .. 
körkütük sarhoş .. ayakta zor duru
yordu .. 
Koşarak geldi. Boynuma atıldı: 
- Canım, yavrum, dedi.. sana mi

safir geldim .. 
- İyi. hoş .. fakat, bu ne hal? .. 
- Sorma.. hep senin yüzünden .. 

suvarcyc gec geldin .. seni gelmiye
cek zannettim. Ot('lin barma girdim .. 
sarhoş oluncaya kadar içtim .. sonrn. 
salona döndüm .. Madam Janet, c>C· 
nın geldiğini söyledi.. aradım, toksun. 
Eve gittiğini anladım .. buraya gel
dim .. 

- Peki, suvare devam ediyor mu? 
-Tabii.. 
- Sen, cemivetin umumi katibi-

sin .. nasıl bıraktın, ı!elc'lin ? .. 
Necla, çapkın bir kahkaha attı: 
- Aldırma, dedi. suvare dcvcım 

eder .. zaten, kadınları moda hasta
lı ,t(ından kurtardığımız yok ki.. ce -

Güzel olmak muvaffakıyetin esaslı $artlarından biridir. 
Elini öperken bana iltifat etti: 
- Bonsuvar madam .. 

bana, Çar ordusu mareşallerinden 
birinin kızı olduğunu söyledi.. ben 
kafamın içinde Neclayı düşünüyo
rum .. Güzel Rus kadını da bu akşam 
beraber olmamız için bana ağız ya
pıyor .. kocasının bir fabrikada gece 

nıiyet kurulduktan sonra, kadınlar, 
modaya çok düştüler .. balolarımıza, 
suvarclerimi1e, çaylarımıza devam 
etmek için, dnha fazla tuvalet yao
tırıyorlar ... r 

H olıvudda insanı en ziyade alaka
dar edecek şey büyük sinema 

stüdyolarıdır. Holivud, film çevir • 
mek için dünyanın en müsait yeri: 

dir. Dünyanın her tarafından bura
ya sinemacılık san'atini tetkik et -

mek için ı;<'lırler. Her s!üdy.oda si
nema mütehassıslarından mıirekkep 

bir erkanıharp heyeti vardır. Bura
da, teknik noktainazarından her nevi 

filmi çevirmek kabildir. Holıvudda 
bir fotoğraf objektifi, bir sahneyi, 
!.er şeyi iyi gbren bir 7.iyaretcin in 

gtizünden daha iyi görür. Mikrofon, 
bir gazetlicinin kul<1ğından daha iyi 
işıtir. 

Holivutta insnn, yirmi dakikada, 
20 muhtelif caddeden geçer. Bu yir

mi caddede, yirmi asırlık tarih gö -
riıltir. Hulasa burası film çevirmek 
için en mükemmel bir 'erdir. 

·- Buraya ancak üç ay kalmak ve 
bu müddet zarfında çok para kazan

mak için geldik. Bundan başka bir 

kitap, bir piyes yazmak ve iyi bir 
fil im vücude getirmek için geldik .. 

Fakat her hangi bir muharrire, Ho
livu tta ne kadar kaldığını soracak 

1 olsanız, size, üç dört sene kaldığını 
söyler. 

Filim çevirenler, muharrirlc:rdcn 
çok müşkülata maruz kalırlar. Ek-

seriyetle müşkülat, dört kelimelik 
bır serlevhadan çıkar ... Hatta bazan 

bu serlevhanın her kelimesi pek çok 
masrafa mal olur. 

Muharrirler de muhtelif kısımlara 
ayrılır. Mesela mehtapta aşk hika
yelerinin tarıhine vakıf olanlar, mu-

havere tertip edenler vardır. 

İnsan, buna bakarak Holivut, ar
tistler için ne kadar mükemmel bir 

mekteptir, der. Fakat hakikatte öy
le değildir. Artistler, nadiren san'at

lerini hakkile ifa €derler ve burada 
muvaffak olmak için kadınların gü
zel olması şartların en başındadır. 

Fakat insan ilk tesirden biraz sıy
rılınca düştinmiye başlar. Kuvvetli 

ve mükemmel bir teknik ile çalışan 
bu mekanizma, senede ancak iyi o
l~rak 4 - 5 film vücude getirebili -
yor. Bu mükemmel teknik ile elde 
edilen netice arasındaki bu nisbet- Artist!Prin vücutlerini alıştırmak i

sizlik insanı hayrete düşürür ve in 
san hemen etrafında bir fakirlik, bir 
boşluk hissetmiye başlar. 

Senaryo servisleri, film mevzula -

rının vücudc getirildiği yerlerdir. 
Burada çalışma metodu makine gi
bidir. Bu metod ile bir terakki vü -
cude getirmek kabil de.Uildir. Vaz'ı 
sahne itibarile bir tecrübe yapmıya 
da imkan yoktur. 

Aktörler standardizasyondan kur

tulmak i1;in son derPce müca·deıe et
mek mecburiyetindedirler. Mesel! 

bır artist bir filmde bir haydut, 
gırl ve bir Metr dotel rolünde bu -

lundu mu, artık hep o rollerde kalır. 

çm bol vakitleri vardır. Fakat Cle-

nıhle ettikleri rol için lazım gelen

tetkikatı yapmıya vakitleri müsaıt 
değildir. 

Bu artistler arasında fikri bir ara
da temerküz ettirmek hassası yok-

tur. Çünkü muhtıra defterleri hep 

randevularla doludur. Bir gün bi-r 

artist şöyle şikayet ediyordu : 

- Ne felfıket.. perşembe ve cu -

martesi akşamları hiç bir yere davet 
edilmedim .. 

Bunlar için davetname almak, halk 

tarafından tanınmak demektir. Da

ha doğrusu, davetnameler, halk ta-

Holivutta rol değiştirmek yasaktır. rafından tanınma barometresidir. 

pe:ratörlerdir. Bunlar senelerce hiç 

terakki etmeden çalışırlar. Hatta ba
zı şirketler ve opeı atörler vardır ki, 

b~nlar, gençlerin kendi yerlerine 

geçmelerine mani olmak için elle -
rinden geleni yaparlar. 

- Sizi çok beklemiştik .. ve gelmi
jeceğinizi zannetmiştik.. ne kadar 
iyi ettiniz geldiğinize .. 

- Teşekkür ederim.. şimdi gel -
dim .. biraz işlerim vardı da .. gecik
tım ... 

===================================== 

Japonyamn istedikleri 
Dünya sulhu için 
Pekinde yanan 

ateş söndürülmeli 
~ 

-.~ şeflerin sözlerinden anlaşılmaktadır. . ..... ,~ :1. Çinin hükümrani hakkından bir 
* ,,..:f.M 
~ • kısmının parçalanmasına muvafa -

T .~'":~- kat etmesini, memleket dahilinde .. 

Pekinden oır manzara 

1. şlerin Japonya ile Çin arasında 
muvakkaten olsun halledilece~i 

üınit edilebilir. Fakat Japonya, Çi-

nin vesayet altında bir millet olda
ğu ve kendi kendini idareye gayri 

muktedir bulunduğu, ona karşı her 

bazı imtiyazlar ve ecnebi garnizonla-

rının milvcudiyetini kabul etmesırıi, 

€cnebiler için hususi bir adliye usu
lünü tanımasını vesile ittihaz eden 
Japonya, bugün üzerinde bazı emel
ler beslediği eyaletlerde kendi nüfu
zunu tahkim etmek ve orada ekono
mi, siyasi ve askeri noktai nazar -
dan yerleşmeyi kendisi için bir hak 
olarak kabul etmektedir. 

İşte mesele buradadır. Bu mesele, 
bu defa mahirane bir anlaşma ile ber
faraf edilebilir. Fakat bu mesele, ilk 
fırsatta yeniden meydana çıkacak ve 
nihayet sonunda kuvvetle halledile • 
cektir. 

Pek çok ta senaryo muharrirı Yar- Hiç beklemeden, tanıdıklara, dost -
Cır. Bunların ekserisi basit fikirler- lara telefon ederek kendi kendıleri- türlü hareketin caiz olduğu yolunda
le Holivuda giderler ve az zamanda ne bir suvare tertip etmek, hazan kı iddiasından vazgeçmedikçe yapı

halk tarafından çok sevildiği telfık-

Çin, bu asrın başlangıcında, filha· 
klka idaresiz ve kuvvetsiz bir teşek
küldü. Fakat, Bokser'lerin isyanın -
elan sonra Çinde bir inkılap ya -
p!ldı. Efkarıumumiye bir noktada 
ltmerküz ettirildi ve milli bir vic • 
dan husule getirildi. O zamandanbe
ri Çinde bir çok ısl"ahat yapıldı, halk, 
modern hayatın icaplarına göre ter
biye edildi. Derebeylerin nüfuzu he
men de hiçe indirildi. Muamele ve 
ticarette emniyet tesis edildi ve ma

sermayelerini tüketirler. Bu sinema 
§tô'hrinde süri.ılen hayat, en enerjik 
1nsanları bile yumuşatır.iBun!ar der-

kisini husule getirmek için müracaat 
edilen vasıtalardır 

lacak her türlü anlaşma devamlı O· 

l~1maz. İşte ihtilaf buradadır. Japon· 
yanın tezi mah'.imdur. Bu tez, hüku- l iye işleri ıslah edildi. 

~"'--A.'--.J!ier ki: ____ _ --~----......ı--=ı_llJ.),~·-........ u-ııu.u"""b!UJ"--Llu...ou.~.~......._.~~,u~~.~ -~d.o.....-.. . ......,......__._ ______ ........, 
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işinde çalıştığını anlatıyor.. 
Otele geleli bir saat olmuştu .. Net:-

1a görünürde yoktu. Ona içer)emiş-
t!m .. zaten yorgundum .. 

Eski bir Mısır Prensinden boşa -
nan \"C şimdi dul yaşayan Necla, ya
rnmazlıklarile meşhur bir kadındı. 
İhtimal, bir delikanlıyı kafeslemiş, 
başbaşa kalmnk i<:in, ya bir otomo
rile atlamış Trabyaya çekmiş gitmiş; 
yahut ta, bir motöre binmiş, Adaya 
uzaklaşmıştı .. 

Gittikçe kızıyordum. Ben onu, bu
mda enayi gibi beklerken, belki o, 
nıobile atladım .. doğru eve geldim .. 
Adada bir otelin terasında şampanya 
içiyordu. 

c Kadınları moda hastalığından 
kurtarma cemiyeti> nin suvaresi 
benim için tatsızdı .. Necla olmad1k
trın sonra .. onsuz da eğlenebilirdim .. 
fakat yorgundum .. Bu gece, gözümde 
Necla tütüyordu. yoksa. her hangi 
bir başka kadın olduktan sonra, ha
zır olanlar çoktu .. 

Salondan çıktım .. bahçede bir oto· 
mobile atladım rloğrt eve geldim .. 
soyundum, yıkandım. yattım.. oh .. 
karyolamdan daha rahat yer yoktu . 
gezi.imden de uyku akıyordu. Sa.({ ,_ 

Ben, karyolanın kenarına ilişmiş, 

şa~kın şaskın onu dinlivordum .. Nec-
15, kendi vatak odasında imiş gibi, 
gayet teklifsiz, soyunuyordu ......• 

Reşat Feyzi 

Tur kahramanı 
Dünyanın tanınmış seyyahların-

' dan olup 18 inci dünya turuna 
çıkan Amerikalı Bülyos Britklbank 
79 yaşında olduğu halde vefat et -
miştir. 

30 yaşındanberi seyahatte bulunan 
bu Amerikalı şimdiye kadar bir mil
yondan fazla mil katetmiş ve 200 bin 

] dolar da masraf yapmıştır. 

1899 da Sultan Abdülhamit zama
nında Turkiyedc bulunduğu gibi 

Rus - Japon mnharebes!ni görmüş \"e 
1912 de de Balkan harbi esnasında 

Balkanlarda bulunmuştu. 
36 ya~nnda büyük baba 

K üçük ynşta büyük anne o] anları 
yazdık Bükreşten bildırildiğine 

göre Romanyada Aylinko ismindeki 
bir delikanlı 36 yaşında büyük baba 
el muştur. 

17 yaşında evlen<'n delikanlı, kız 

babası olmuş ve kızını kocava vere
rek 36 yaşında buyük babalığı dcı id
rak etmiştir. 

·-

lstanbuı Belediyesinden: 

1 10 Ağustos 937 Sah gününden itibaren Karaköy köprüsü üze. 

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile Bele

diye ıeııbihi hükümlerine göre aşağ'ıda yazılı hususat tatbik edi
lecektir. 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakliye 
sahlplerl ile şoförlerin arabacı ve sU
rUcUlerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilin olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di

ğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit buradan 

yaya geçen varsa derhal durac;ık ve yaya gidenler geçtikten 

sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları bu 
sahaya gayet ağır gelmelidir. 118,, 114880,, 
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[ Röportaıı yapan -] 
Reşat Feyzi 

S
ıcaklar, gillikçe artıyor .. Uer 
gün, düşiindiığünüz şey, serin 
bir ağaçlık, yahut da güzel bir 

~IJJda sırtüstü yatmak, şehrin bo -
gucu ateşinden, terh'mekten, tozdan, 
topr<ıklan uzak kalmak .. 

Ben de boyuna diı~ünüyorum .. ne 
yapmalı?. 

Gurıptır şu İı:.tanbul.. denize gir
mek ıçın, şclıırdcn hayli mesafe ka
tetmek, va!Jur, lrt.•n yolculuğu yao
n~_ak. mühıın bir mıktar parayı d·ı 
gozdcn çOrnrmak ı:ızım K- .. d . • · · opru en 
dcnlzı uzun uzun S<'VrPdcbılivorsu • 
nuz .. f:ıkrıt, içınc girıp serınll) t.>mi -
yorsunuz kı .. 

Yaz geldı geleli, İstanbul plfıJlun 
üzerinde tetkıkat yapıyorum. fakat 
bu tetkıkatı kendı nam ve hesabı
ma yaptığımı sbylemC'lıyim .. Zut:ın 

Bclcdıye hesabınn yapıyorum, de? ~ 
~m. inanmazsınız kı ... 

- Burada ne ışin var?. Bded'.ye 
Avrupnya gönderır, dcrsinİ.l. 

PfoJlar üzerınd~ki tctkik:ıtım hıl
haı:.s:ı şu nokta! rda toplunıyor: Yo
lu kısa olsu~, kn.zık olmasın. Çünkü, 
bııım gıbı ış, guç snlııbi ınsahlar 

her gun denızc girmiye karar verin: 
cc, bu •Ş<?, bir kaç saatini her halde 
feda edemez .. Sonra, aldığı belli, ı::at
~.ıgı bellı, m~ayyen bütçeli adamlar, 
uç ay yaz pl.ıjn gitmek içın, bır apart
man bedelini harcayamoz ... 

Butiin istanbulu döndtim, doln'Ş • 
tım .. yani tabiri amiyancsile, İstan
bul kazan, ben kcpce .. 
Ncrcsıni buldum, derı,inız? .. söy

lıyevim: Kızkulesi plajı .. 
Ne Şırketi Ha)fiyc ile, ne de bu 

plajın sahıbilc ortaklığım yok am -
ma, dogrusu, ho~uına gitti, hepinize 
tav::ıiye ederim. Benim aradıgım iki 
şart da burada var: Hem yakın, hem 
ucuz .. .... 

Bana, Kızkuic>..,i plajını sağlık ve
ren arkadaş Koprüd<', saat ır,30 da 
bekliyordu .. 

Saat 13 de Köprü altın~ indim .. 
Gişe açılınca arkadaşla ~rabcr ya
naştık: 

- Plaja .. 
Bu tek kelime kafi .. Yolnız plaja 

derken, 33 kuruşu da uzııtmak ıa • 
z.ım.. 

Gışedcki memur bir bilet verdi., 
Oı tasından ıki zımbası olan üç par
ça bir bilet.. 

Vapura girılecck demir parmak • 
lıkh kapının arkasında bekliyoruz. 
Birı:ız geç açtılar. Sabrımız tukendı, 
amma, ne ise ..• Vapura girdık. Gü • 
vertenin güneş gelmiyen tarafına o
turduk .. 

Övle güzel, serin bir rüzgar var ki, 

- Dikkat, atlamıyalım... Dikkat 
bayanlar, baylar .. 

Sonra iHive ediyor: 
- Attention, dedik ..• attention ... 
Vapurdan çıkan kadınlı, erkekli 

ııısaııtarın arasında, ne kadar az 

t 

dümüz koptu .. Ne ise burada bol ka
bine varmış .. Pazar olmamasına raı!-• 
men, kalabalık da orta .. Ne rahatsız 
edecek kadar izdiham var, ne de can 
sıkılacak kadar kimsesizlik .. 

. Soyunup, mayolarımızı giyince, 
kendimizi kumların üstüne attık .. te
rimiz kurudu .. Temiz bir deniz var .• 
Buranın suyu biraz soğuk, diye, söy
lemışlerdi.. bakttm, hiç de değıl... 

Kendimizi serin suların kucağına a-

tınca,. s~bahtanberi, sıcaktan çekti

ğımız bı.itün sıkıntılar gitti .. gözle -

rımızin feri geldi.. adeta dünyayı 

başka türlü görmiye başladık .• 
••• 

Kızkulesi plfıj1, eğlenceli bir yet' .. 
Buraya gelenlerin hemen hepsi, ts
ta nbuldı:ın geçiyorlar .. Bılmem ne • 
den, gahba, Üsküdarlılar buradan 
çok hoşlanmıyorlar, onlar da başka 
taraflara gidiyorlar .. İstanbuldan ge
çenlere nisbetle. Üsküdarlılar iç:n, 
burası. belki, biraz pahalıdır, dene -

Kı r. Kulesi bilir. Çünkü, vapurla gelmiyenler, 
tüı kçe konuşan olduğunu anla)•ınız plaja girmek için 25 kuruş veriyor • 
kı, çımacı bılc, ıhtarlıırını fransı7.ca lar .. Halbuki. biz, Köprüden aldığı
yaprnıya !uzum gorüyor. Hey gi'.li mız bılctin bır parçasını gelirken va
di.ırıy::ı. Butün vatandaşlan türkçe ko- pura, bir parçasını plaja verdik .. ol
nu~turmıya çalışırken.onların tesiI i du, bitti .. Bir parçası kaldı. Onu da 
nllında, bız kendımiz yabancı dıtlc vapura dönüşte vereceğiz .. 
koııuşnııya başlamışız, haberimiz ... 
yok ... 

••• 
Plfıj ın gazinosunda, mayolu dört 

genç Macnr kadını , oturmuş, yemek 
Bır kaç dar vokus. merdiven cıkı- · yıyorlar .. Onların yanından geçer -

k en, göbeği mayosunu patlatacakınış 
' gibi, şiş karın1ı, orta yaşlı bir adam, 
arkndaşına şöyle söylüyordu: 

- Kızku1esi, derlerdi .. fakat asıl 

Kızkulesi şimdi oldu.. Hey gözürı;.i 
sr\·diğimin Allahı, yarattığın mah
lüklara gel de, bak ... 
Arkadaşı, masaya yan gözle baka

rak içini çekti ve durakladı. Adetn 
gözleri parlam1ştı. Dişlerini gıcırda
tarak: 

- Sen Kızkulesini bırak, dedi.. ne 
kulesi olursa olsun .. Eskiden atı alan 
Üskücları geçti, derlerdi.. 
Şımdi, yavuklusunu alan Üsktidara 

geçiyor .. 
••• 

Kumun üstünde, sarı mayolu bir 
gPnÇ kız. bir delikanlı ile top oynu
yordu. Delıkanh, kızı sinirlendıri -
yordu, topu denize atmak istiyordu. 
Top yine eline geçmişti. Kıza atacağı 
yerde, denize dogru fırlatıyor gıbi 
yaparak: 

- Sarn. dedi, atıyorum .. 

. - Allı:ıh :ı~kına yapma ... 
- Suya atlamaktan mı korkuyor

sun?. 
-Yapma, diyorum .. Vallahi gıdip 

almam .. 
- Atıyornm Sara .. Sen gidip al • 

mazsan, ben de almam .. Sen girersen 
ben de girerim. 

Genç kız, adeta darılmıştı .. Koşa
rak gencin yanına geldi, birc.z yavaş 
sesle: 

- Yapma, Cevdet diyorum, sana .. . 
Vallahı topu atarsan, gıvinir, gıde • 
rim .. Denize girmem artık .. 

~ .,_:J _____ __ _.. , 

AŞK UG 
Tacından tahtından vaz 

• • geçenlerin serısı · 

1937 .. prenslerin ve prenseslerin 
ıışk uğruna her şeyi terkettikle • 
ri yıldır. Hele İngiltere tacına, bir 
aşk yüzünden feragat, tarihin şim· 
diye kadar kaydettiği bir peri ma• 
salından daha mübalağalı oldu. 

Filvaki, bundan bir yıl evvel, evvel 
zaman içinde, kalbur saman içinde .• 
bir varmış bir yokmuş, bir İngiltere 
kralı, bir kadına aşık olmuş ve ta • 
cını, tahtını bu kadın uğruna terke
dcrek diyar diyar onu aramlş, desey· 
dik .. amma da muhayyelesi kuvvetli 
muharrir derlerdi. Halbuki şimdi bu 
bir vakıadır. 
Aşkın gözü kör olduğu için her 

şeyi yaptırır. Bunu bir tarafa bıra
kalım da asaleti, serveti, tacı, tahtı 
terkedenleri!1 listesini yapalım : 
Bunların en mühimmi Vindsor Dü· 

kü. Artık bunun hikayesini bilmi • · 
yen, duymı,.van kalmadığı için tck
rc:ra lüzum yok. 

İkinci derecede olan eski İspanya _ 
Kralı Alfonsun oğlu şimdiki ismile 
Graf de Covadonga'nın hikayesidır. ispanya Veliahtı ve sevglll s i 
Babasından ayn yaşayan ve ayda 

501) dolar: maaş a lan sabık veliaht, 
Amerikada ya.şamıya başladı. 

NPvyorkta. bir g\ln yüksı?k bir sos
yetc>de Kübalı bir dişçının kızı Qlan 
Marta Rocafort'a tesadüf <-tti. Kıza 
<lşık oldu. Kendisine s-:>ranlara ay • 
nen şunları söyledi: 

- Marta, o kadar hoşuma gidıyor 
ki Kendisiln ilk mörusmede bır ye
meğe davet eltim. Yı>mek yerken o
nun cazıbesı karşısında hayran ol -
muştum. Fakat Marta, bana, bir kızı 

oa. ııma rKa prensı v e 
sevgıtisi 

daya gid~rek ziraat hayatı üzerinde 
etiıd yapacaktı. Orada Kanadalı bir 
odun kralının kızınp fışık oldu. Kız 

l
a~il değıldi. Hatta akrabaları Kana
d« dağlarında odun Kesmekte idıler. 

1 

Faktı t aşk .. Prens Erik kızdan ayrı
lamadı Gunler, aylar geçti. Bereket 

!
versin Danimarka Kralı işi biçimine 
gr.tirdi ve kızı boşattı da Prens E -
rık'ın asaletten atılmasına mani oldu. 

Bu da dordüncu: 
6 yıllık mücadeleden sonrn, birkaç 

1 
ay evvel Rom nva Kralı Majeste 

• ":"rol, erkek kardesi Prens Nikola-

\

ya son ültimatomu vermişti : 
! - Ya kadın. ya prenslik. 
, _Prens Nıkola sevdiği Romanyalı 

ı dılber Lucia Dumitresen'den ayrı • 

, 11amadı. Her şeyi şyak altına ald,ı. 
Hatta nisan 1937 tle Bükreşte top· 

!anan krnliyet şlırasında kadını terk 
edc:miyecegini bildırince prenslik 
kaldırıldı ve Nilfolavi Brana ismi ta· 
kıldı. Eski prens şimdi karısı, daha 
Ldoğrusu maşukası ile birhkte dağ, 

ı 

1
r deniz, otomobil sporları yaprrıakta-

1

. dır. 

Bu da beşinci, nltıncı, yedinci : 
İsveçli Prens Lcnnart, b ir artiste 

sevdalandı ve prensliği terkederek 
saksafon çalmakla hayatını kazandı. 
Yine İsveçli Prens K ari, Rozel ismni
deki bir kızla evlenmek istedi. Mu
vafakat cevabı alamayınca kızdı. 

Bunlardan en mühimmi İsveçli 
Prens Sigvard'ın hareketidir. İsveç
li bir tacirin kızına aşık olan Prens 
kızla birlikte kaçarak Berlınc geldi, 
Vilhelmsdor!'ta kızla nişanlandı. 

Prensliği atarak Holger ismile (Ufa) 
rejisör muavini oldu. Hatta ( Bir 

1 
Prensin aşkı) isımli fılmde baş rolü 

i 1 aldı. 
Muvaffakıyet gösterdiği için Ameı

rikalılar Prensi dC'rhnl Holivuda da
vet etti İsin çok alcvleneccğıni gö· 
.ren İsveç Kralı, Prensin kızla evlen· 
rne ine muvafakat ettı. İş le örtbas 
cdıldi. 

8 inci: 

aşk masalı Avusturya - Macaristan 
İmparatorluğu prenslerinden Yuhab 
Salvntora aittir. 

Bu zat, Vlynnanın tanınmış balet
lerinden Mili Strubel ismindeki bir 
kıza aşık oldu. Kız çok güzeldi. As
lında, yalnız Prens değil, bütün Vı
yana ktza fışıktı. 

Prens. balet artisti ile evlcnm k 
istedi. İmparator Fransuva Jozef, 
buna razı olmayınca Prens te kızdı. 
' o le ti de, parayı da terkedeı ek 

lsveç prensi ve sevgilisi 

Sant:ı Margarila ismindeki bir yel
kenli gemi ile seyahatC' çıktı. Cenu
bi Amcrıkada dolaştı. Fakat yalnız 
degıl ha .. Sevgilisi de beraberdi. U-
zun maceralardan son"a memlcke • 

anlamak için bir yemek kiıfı değil

dır, dedi. Sonra onu günlerce tetkık 
ettım ve nıhayet şunu anladım . Mat
mazel Martnyı bir deli gıbı .ısevıyor· 
dum. Onunla evlenmekten başka ça· 
re bulamazdım 

25 sene evvelki en büyük aşk vak- tıne dondu. Ve ha.), tının son gtin
as1 ve tam 25 sene dedıkodusu süren lermi sakin geçirdi. 

Fılvaki kız da onu sevdi ve ikı ay 
evvel diıgi.ınleri oldu. Matmazel 
Marta da Madam kontes de Covcl· 
donga oldu. 

Yeni kontes ile konuşan gazeteci· 
lerc sabık matmazel Marta şunları 
söyledi: 

cKocamla kat'ıycn balayı seyahati 
yapacak değiliz. lkimız de çalışarak 
hayatımızı kazanacağız. Ben yine es
kisi gıbi radyoda Marta Rocafor ıs

mile arkılarımı okuyacağım Kocam 

da bir ış bulabilır"<' ne ata. Olmazsa 
kendısıne uygun bır iş buluncaya ka
dar bera beree otelde yac:c.yt cığ1z. 

•11flltUltl11111111111111111111UllllllUUlllUUlt1U"ltllllllllllllllllll11lUU•ıı111uıııın11111ınu 

Japonyanın isİ.~d'i'k1~·;i· 
( 4 üncü say fadan dtvam ) 

Çin, bundan sonra, Avrupadan ~e
tirilen askeri heyetlerın tav ... ıyesı ü
zo ıne gunden güne iyi tcçhız edılı;n 
kuvvetlı bır orduya mıılık oldu. Ve 
bugün eyalet şeflerile, hukümet m r
kczı arasındakı ~skı kavgalar t m:ı -

1 

men ortadan kalkmış ve Çin ga~ ri 
kr.bıli tefrik bir kul olmuştur. 

Japonya, bugün yeni Çınde J 
ponyaya karşı günden gune art,. 
ta olan duşmanhktan ş1kayet ec 
Fakat bundan J:ıponyan.n bizz, 

etmek ıçin, Japon ordusunun, bil • 
h ~~a Mançurı ordusunun, efkarı u
n.umıycnin ve b<>lki hükumetin mu
halefetine ı n 1m< n ilerlemekte oldu-

~unu ve Japonyanın işg, 1 ettigi , e 
uundnn başka cJc geçirmek i. t dı i 
2razinın, Japonyanın ötedenbC'ri duş
n:onı olan Rusya~ n komşu oldu unu 
soylemek kifayet eder. 

Mesele bu defa da halledıle ılir. 
• Bilhassa Çinin mülki tamamı:) et ni 

sormayın . İskeleden hareket edince, 
biı az evvel, sıcaktnn baygınlık geçi
renler, sanki biz değiliz .. Yaz için en 
icleal iklime kavuşmuş knlantur mi
r .. syeciıler gibi eşsiz bir rahavet için
c1cyi1 .. Rüzgiır insanın bütün vücu
clune totlı bir seı inlik \•eriyor .. n··.,_ 
) :ı vaım1ş, diyorsunuz .. Knrş1mızrıa 
oturan iki gc:-nç kadın, rüzgarın ver
di~i snrh•)şluk ve rnhntlık içinde, hi
rer kahk i a şellfılesi oldular .. 

Genç kız, günE:şten yanrnış, bakır
laşmış vücudünun kumlarını ehle sü
pürerek: 

O da iş bulduktan sonra ht r ıkımi· 
zın de saadet içınde yaşay::ıc ımız 

muhakkaktır.> 

Bu da üçünci.i : 

disi mes'uldür. Çin, Japonya içın ı'c 

bir piyasa idi. Hiç kimse muslı' a 1c 
bir surette Çin pıya alarmı iktıs den 
elde etmekten kı;ndisini mer.etme -
mişti. Japonya böyle hareket etsev
di, bugün Çinde hırinci me\•kii t~t-

ve istiklfılıyetini tekeffül eden m• a
hedeyi imzn etmiş olan devletler, 
Tokyo hükümetinc, daha mutedıl 
davranması hakkındaki nasihatlerini 
dinletmiş olabilirler. Esasen düm a 
5Ulhü için Pekin le y.man nteşin a
buk söndürülm ı hmmdır. Zira • n
gınm nC'rt-dc dur c1 ını kim tal r. n 

Vapur Kızkulesi önüne geliyor .• 
S ',cağa geldık bıle .. Köprüden, Sa
Jacnk ıskdesı l!'i dnkika bile sür -
m"iyor ..• 

iskeleye yaklaşırken. solumuzda!d 
pl 1Jm ne~'esi, bizi sabırsızlı:ındırı -
yor .. 

Çıın:ıcı isl:cleyi verirken bağ ı -
Yor: 

yorsunuz, sonra, ivicaçlı bir kaç mer
dıven, yokuş ıniyorsunuz, plaja !Jel
dınız .. Hatırımda iken yazayım: Ge
lecek yaza, iskeleden plaja, sahilden 
bir yol yapmı:ıh .. 
Boş kabine bulamıyaca2ız, diye u• 

- Nafile uğraşma, dedi. bugün ar
tık seninle dt>nıze gırmem .. Biliyor-

sun ya/kabahatını?. 
••• 

PliıJın gazınosunda birer kahve iç
tık hızım vapur gelıyordu . Dönüş 

ne acı oluyor .. Denızı, en tatlı zama
nmda bırakıp pidiyoruz .. Neş'e, kah-

kaha, bir f _ ıye gibi, gittikçe genış· 
liyor, etrafı sarıyor •• Vaour iskele • 

Danımarka Kralının yeğeni, Da
nimarka 'prenslerınden Erık, Kana
z=::= 
den kalkaıken, plajdaki kahk~halar 
c:uda tatlı akısler yapıyordu . t ce 
kadın sesleri, yüreğimızi eziyor ..• 
Aklımız plc'.ıjda kaldı ... Rüzgar, va
pur Salacaktan uzaklaştıkça, bu ses
leri boğuyor .. 

Re,at Feyzi 

muş olacaktı. Fakat Jap n·.ıa Çini as
ri bir şeki d~ :z ptctrr.ek istedi. 

Mançuri ey..ıletini Çınden ay rdı ve 
O"ac?a kendi.;ine tabi olan bır hi.\ku
rnct kurdu. Sonra Şımali Çini tam::ı.-
11"01 ele geçirmek maksadile ilerle
mekte devam etti. 
Bunların hepsi iktısadi tevessü 

müdür? Bunµn yalan olduğunu ispat 

ed bilir? 
1 Japonyanın men r :.1ti, kend ı;tni 
f\.na bir vazi)ctc koyac- .'t olan bu 
tehlikeli O) unu oynammr.asındadır. 

Avrupanın menfaati de Uzak Şark· 

t., umumi sulbü tehdit edecC'k bir ih· 
tılüiln zuhuruna mevdan vermemek• 
tır. 



Raconsuz işler namussuZlukturl 
~tnl deiiftlrmiye merakınız van a, 
...... daha ne vatlı fllldıretnlar varl,, 
- Olmaz olur mu?_ Onun şerefi· 

oe 
- H dt bir daha ••• 
- Bu sefer hepunızuı terefine!. 
~me Fatınanın sesı duyuldu: 
- Afiyet olsun. yal bal olsun! •• 

ncanlar bofandı tekrar doldu, 
boşandı ve Memo fineanı bo -

illlıMllılı>taA sonra, yamda otuna 

BİR SARI ÇİÇEK .. VE BİR 
KADEH ŞARAP 

Tanıara hukümdarm yanında otu
ruyordu. 

İki cariye ayakta hizmet ediyor, 
boşalan kadehlere şarap dolduru • 
yordu. 
Odanın her köşesi san çiçekler e 

baenmt§tL 
Tamara. hükümdarın çok sevdıği 

arı elbt,lesini giymiş, sarı saçlarım 
omuzana d6kmliştü. 

dairi hüc ı -

-H z r ... 
- Ne d i .. H z 
- Ev .. gece 

kadınca ız .. 
- Yedi yıl 'dı ben onu ora a :ıt

lıralı. Hil • a lıyor demek?! .. 

anluak 7analdanadan Maa&anrn u...r wwm 
Kön\ldftıı7a başladılar: 

- Oikt aydanberi (yaşayan ölü • 
ler) arasmda nasıl oturdun, Tama
ra? Ben seni bu kadar tahammüllü 
bir kadın sanmazdım! 

- Evet. Fakat. b na yedi yıldan
beri orada ya lemedL Sor
dUlmn zaman: cYılımı, günümu U• 

nuttum!:. dedi. 
Manisa, 3 (Hususi) - Manisa de - vermiştir. Bu haberi halle büyük bir 

)'ilice muhakkak ki, aklmır.a bir züm- sevinçle brplamaktadır. 
- Doğru söylemiş. (Büyük ma -

bed) in temelleri atıJdıiı yıl gözüm
den düpnüştü o. Esldden ~ güzel 
bir kızdı .. 

rüt deryası aıelmelidir. Trenin. daha TAR1Ht YERLER - Siz emrettiniz.. tahammül et

Hele bir kadını iki arkadaş birden 
hiç alamaz; bir.i kO)"flwıdaıı çıkın::a, 

hemeıı öt.eki koynuna giremıer; bunu 
Wr m1cietizukten ziyade Mlikstzlık 

{.f'ELUCE) LüıAlHHDA 
Sa~ oluyor. 
Sahilepk~ .. 
Rüştem: 

- Beş on dakika sonra limana gi
reeeğız. 

yakmtaşmadaiı evvel başhyan bağ-

lan, tren Manisadan unklaflp da 
gözden kayboluncıya kadar devam 

eder. Bu yepllik içinde 7apmaınak 
ideta bir talihsizliktir. 

Bir insan, yazuı en civcivli zama· 
nmda ve bilhassa Ozf.im vaktinde 

kendmi bu üzüm yurdundaki neş'eli· 
ler arasında gôrmek18' bahtiyar.lığın 

küçük olan Halkevi büyütülmüg ve 
lflıelleltirilmtftir. 

Belediye lflerl. .niyet tperinden 
aptı kalmamakta ve iki il de ayni 
le\'iyede yürümektedir. Şehrin aerıil 

caddeleri lfinden güne Nal~ 

auem11 ~- Beledife, 
iaıtm mbhdle ... Pi* ...... -
dar olduju için sokakları günde bir 

-~llllatlJlakt-:p.ı 
~~işleri de ima 

ilerlemekle _..,.. halk, bir lileye 

t* ihtiyaç ..... ktedir. Çiiüii 
iM fitSD \1iJIPtln ~z, en tane ilk· 
.-.... ve tair tane da~ 
...... haNe maatteeşS\if liseiıi JOk· 
tur --için~ Ç1. 
tan gençler liseyi okamak içbı m11t-
lab l:zmlr veya~~~ 
dk. 

~ ~wtıtlıwı• • 11-
1..t Sihir Bablalllı, ön&mfizdekf 
~ için burada bir lise açnuya karar 

Baştan aşalı tarı1ı olan bu yurt, tim .. başka ne yapabilirdim, mella? 
tariht kıymeti haiz bir çok eserlere - Affedileceif.ni qmuyor muy • 
sahiptir. ımtraSsa Manisa camllerile dun? .. 
meşhur olmqtut. Dfak bit ~tol . - Evet. Her~ bekl~ordu~. 
rnasuıa r~~ otuzdan fazla camii ~ü ·~ yoktu. Be4li er geç af .. 

vardır. lkiDlanD ,ıı ~li; ,.ehrin ~~ biliyo~: 
· - Ben (Y.aşayan olüler) arasına 

-. ~tasana d~ n mimar Siıı~- .atılan bir kadını hlç bir zaman affe~ 
iftn Y'Pttll (~-eamiiclir. De- ~tJııilim.. 8ebam 4a WJle raperdı. 

· ftrk iHüilari t)ui'ada da bb • v~ C!tlalan .atretmek. o ibS111 

alni ~ '\re bu ıirin Villyete tekrir a,-nl suçu işlemiye teşvik ~-
parlak bir hediye bırakml§tır. der. 

ASKER1. GAZİNO - Suçum olsaydı, bunu dojru ola· 
rak kabul ederdim. Fakat, her za • 
mm iddia ederim ki, benim bir gll
nahmı yoktur. Beni çekemiyenlerin 
iftlrasma ujJ'adım.. ~ bu kuyuya 
düşilrenler, elbette • bugün deiilse 
yann • eeıalvım çekeceklerdir 

- Yapyan öliller arasında kim • 
lerle i5riiftün .. Istırapları dinmemil 
kimseler var mı orada? 

Büyük bir gayret eseri olarak vii -
cude getirilen askeri gazino, hafta
nın her cumartesi akpnu, memle • 
ketin münevver ve değerli kimsele
lerinin tanışma ve görO:pneleri için 

büyük bir vesile olmuştur. Cumarte
siden maada her. akpm askeri ·ban,.. 

do Tümen bahçesinde bir saat kadar - SliJmdC' ve IOlumdaki hücre
çalarak etraf& net'elere ~wr. leftle ........._ 1fıllllll 'lıt ıyl 

Hwasa, ManJsanm her yeri bir cen- tanımadım, mellAf Zindabcılar hiç 
~ ve her yeri bit neş'e kaynağı... ;ımseyi biribirfle görüştürmüyorlar; 

- Hala güzel, melli! Hala gözle
rinin ıçi parlıyor. Eakat, sade. l'Üzii 
ve gözleri güzel. 
-Ya~i? .. 
- Cen12eoilibi za,H _., ao:a IQ 

mikleri çıkmlf meydana. ~ tlu.· 
ramJyor. 

- Zavallı Haaer .. 
-~ne-~~! 
- Sana söylemedi mi? 
- Hayır. Kimse ile konuşmuy• 

kJ. 
- Sana anlatmadıysa, öjrenmene 

lüzum yok. 
Kadehleri boıplttdar. 
SüleYIJWl gülerek sorihı: 
- öteki hücrede kim yatıyoıdı.ı\ 
Tamara içini ~ 
- o büsbütün yürekler acuMU', 

melli! ODU görmiye hiç t.ahaqamiU 
edemezdim. Bir sabah adını sar-dum: 
cBen adsız bir kadıpım '• dedi. Çok 
muztartpti. Ona zindaneıJar: cAdım 
unutan kadın!. diyorlar. 

- Kaç yapııda var? 
- Kırk yaşlaruada.. zinıdancmın. 

biri onu bir gün ban-. etsterentt :,. 
cOll Mi yıldır ~· çiJe ciıQl.duru
yor. Bak ta ibret al!• dedi. Ontı &1-
rünce kork · · JDıl t.a-

Süleyman sakalını kaşıdı: 
... Adsız kadın.. adsıı kadın .• Ji8h, 

§imdi buldum. BIQıer, uzun bOylu 
~ kadın delil mi? 

- --. Fakat, uzun yıllarcfanberi 
güneş göftbedfli Jçin olacak, benıl 
balmumu gibi sararmış;~ k -
dar inliyor. 

- ~ Wrıey sib'lemiyor mtı? 
- Bir tf:iD: c~ beni dm-

Din dıbinde UyUtur • lıtılaSo8P"den 
ölinca,e J§.adar •~atım! -
derdL insanın IÖllÜDde dunnasma hü· 
ldtindar ve pey~ ~ da 
kltı gelmiyor!~ dedi. (Dewmı ,,., 

fi 

- ltı kıü--~~Jtayanın ar· 
tasında kabileiile beraber oturur. 

- Çadırda ma..? , 
- Kabıle efradı çachrlarü. Fakat 

Dıye mırıldandı. 

Ve limana uzaktan fiyle lHr ıöz 
atarak· 

Ristem, Feluce limanına girdiği ztlllltlll M .... 
kendisi lir hükümdar gıbi, kiıçük sa
rayında oturur •. harenıağası, cariye
leri ve bır çok memurları vardır... 

- Çok zengın demek?t_ 
- Zengin demek de W mı? Bütün 

- Tuhaf şeyf dedi - Bizimkilerin 
benden önce gelmesi lazımdı. Ge .. 
der meydandajıOlt. 

çöl onundur. reis lıenüz sef ertlen dönmemişti •• 
- Çocukları yek mu bu kahıle re

Araplar hayretle geminin hat tara- iunin? 
Jüzetta sordu : 
- Onların senden önee gelecekle· 

rint nereden bthyorsun! 

- 9tn &nlardan aynlmktan '80ft1'8 

(fSSlZ ada) arkasında on iki saat el• 
1endım ~ benden on 

dakika sorıra. Memo da abdest ilu saat eVVeJ &mlya gelmttiel'i Jj. 

•••1ııahlnesfte odadan çıktı Pem- zımdı. , 
'de kılaYUZ kadına bir meeidfye - Belki başka bir Jmwıa ulfaDUl-

ıiliıi!ri!nık Jlllltlnl ahmş. odaya dahil· !ardır. 

- Jlimkün değil. Seyalaatiİl!lillf 
~ı-.1a Meme ~ 1181pllfli. 1tı • buraclao llefladık.. burada bit«ektL 

W'illllliftblçelari,-.. ... ı..a.ıc-
~- dltudiit Jdq 

3 wftliıll Sy~~ ... )impaD &J .. ~Ar· a•p L-

............ ,. ........ --... ... ... ._,, w iM-•• ihtina tıau.ıı in-ı •-.._. ae•ltlllt' eareaee: 

~ ......... , ........................ . 

- -. pldin, karabatak! 

--~ &emiyi karflladl.· 
&ar eeaı,tr-~da sıkca tesa • 
._ _...,.Ö...wat ~arı) !111. sa- Tıpkı karabatak hf1an gibi. 
Wl4ei1 ArapJat. 'l'ürlt korsanlarının Onlar da suya wyahut bir batak· 
bu kıyılara yerleflll! tarihten sonta bla dalıp ~ ~ pkmazlvd.ı. 
taanmflardı. iman bu kutlana oya dah§larını 

BiisteQı. uzun yılJardaıı1Jeri çolc ıördülr.ce• 
defa ;ıeter' ;Çıkıp -vaktiıiae dönme • - 1- batblar •• bir daha pkmaya· 

~içisa· ar~~ allar· caltlar. 
lar .. fakat günun ~ 8üatem Çl'I Dip. hikmecler; *tblarmdaa •· 
~ t>.nır .• fakat umulmıyan bir zamanda 

fual--.ıttutar. - Bar kızı ve bir oğlu var . 
..... r: - Evli mi bunlar? 
- --.ı rets nerede? - OiJu evlidir. Kızma &elince.. 
- O, -.... 6nee yola çıknupt. GeııUd önüne bakı~ 

8eJlcl ..... bir limana .......... Jüzetta: 
lkıab. ,,.,.. aıeUr. - Neye sustun'~ kJzma aeJm-

- Bııi...,Yi ne..-n ....., Jra. ce ne elmuş' 
l'lllafei:t! GemicJ sıkıl ra~ dev.am etti: 

- V811•dltlilerle P..,...., ~ - 'Şeyh SaiLkmm Murat Beise 
• •FdiL onlardan alclak vermek niyetnvlecHr ... 

Ve 91111lnil kabartarak ilhe etti! _ MuNt Beis evli delil mı? 
-Jllr-tane detil. Hele arkadan• - Evli amma.. Araplarda bir le~ 

leeelderi &öriln! kıdıll almak a,. dejüdir. J:ter Mu-
lülıetta, ıeadain •Ciıılc ..._._ rat Beia siz verirse, btHle reisi .km-< 

lliQCJe._,akta danı~ na Mwa *'«ek. 
~ bir1atiliil9:- .. Muradın bı'ısı gil2el mit 
- Ba JdSye ilim lllllflil ! _ s.,ır. 

Gemici omuzlannı ~il- - Ya şeyhin km..? 
rip 1lilr ta\'ll'la ~ w'di: - Ona hiç di,ecıek ',ok. Bir kere 

k~~klar ba~ yeıden tek· _ '1'ilrk ~ w_.. sahil• indi.. fizüne liabınadık_ p 
rar silkinip çıbverırlerdi. ftrklerde ~ lcia._...T! lerimiz b""'f*L 
Kayıkcılar Rüstıemin &emitlM. bek· ~ ~ ll!ftC~JlıG- _ Nediycınun! o kadar gbe1 ~ 

tılar.. ne bakarak güliiniSeai: mek!! 

Bü_yülc, arka bsaraa yüksek, top- -Etrafta bir Arap kabilesi var am- - Gökten yere duşmuı bir nJ " 
lan yeni, pvertesi gıenif :ve uzwıı bir ma .. onlann reisi de bizim dostumuz- ctız .. parlak goz erinin içine hiç ~ 
pilli.. dur. se bakamaz. Eler Murat Reis o 

Halbuki, Rüstefnfn eeki eemmt4'* - Nerede oturur o reis..! ııraa bu fıaMlıye- sultan ql:ar. 
kVÇük ve ed1 bir tekneden ~ G~i elile Oil' tepe;l IQıfteıdi: fO.oe;mı tm 



Bir Mihracenin -sarayında 

Ucu bucağı olmıyavn 
bir servet kaynagı 

B t n başa dolu olan salonlarda altın tahtlar ve tah. 
ta~!:anlar, sedeften, fil dişinden tuvalet eşya duruyor 

Hindistanda Patyaia hükılmeti d?
hilindc saltanat süren Mahara1ad 

harai Mohendra Pahadurun sarayı .. 
Ucu bucağı bulunmıyan salonlar .. 
yemek salonu.. çiçekler arasından 
1ürlü türlü meyvalar sarkan bu bah-

go. k kubbe;;;ini andıran tavanlar. çe.. . 
Bu t<wanların yıldızlan sınekler ve-
ya örümceklcrdir. 

Hindistand.ı hiç kimse, hatta bir 
mihrace bile bundan vazgeçemez. 
l\l:ıvi elbıseler giymiş, sarıklı ve por
takal renginde kuşaklar kuşanmış 
hizmPtçiler etwfımızda dolaşıyor. 
Kapılar açıldı.. sigaralar yakıldı. 

Kadehler dolduruldu. Emrimize talı· 
sis edılcn arabalar önümüze doğru 

ilerlediler .. Fabt mihraccden gördü
ğiimüz misafirperverliğe rağmen ça· 
nıaşırlarımızın yıkanma ücretini ver· 
miye mecburuz. Bunun sebebi Hin· 
distanda, hiç bir Avrupalı veya Hi:-ıt· 
li, hususi hizmetçisi yanında bulun
madığı halde seyahat etmez. 

T. Hüseyin -
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Vandervult, 

Merakiş Sulta' 
Avrupaya baylldı ve 

• bile öğrendi! 

Ingiliz Kralının tac giymesi 
nasebetile dünyanın dört biı 

rafından gckn sayısız büyük ac 
lar arasında birçok sultanlar da 

M 1 K 1 dır. ıı A • · 

U ayım ampe Bunlardan bıl' çok Jarı Londr 
• ve Avrupanın diğer şehirlerinir 

· tişamına hayran olduklarından 

Pazar g On O kB rş ı I aşı Yor n;:~~;~1:~i~~ri~~~~e1'~~;~e~:;ı 
tanı Elgul:ivi Paşadır. 2 milyoı 

" V J f b 1 / fazla nüfusu idare eden Men - nOmQrln S an Uta naSl Sultanı yanında karısı ve diğe 

ld • __, . h f f kf • efradı oldugu halde Londrada ge l gıne a g re e me ey l m fJ telin bir katını kiralamıc; ve bu 

Mülayim ve Tekirdağlı ile pazar 
günü karşılaşacak olan İngiliz Kam· . 
pel ve Vandervalt, dün gazetemize 
geldiler. Cenubi A frika şampiyonu 
olan Vandervalt, tam bir melez tipi· 
dir ve boksöre benzemektedir. Kam
pcl ise yakışıklı bir atlettir. 

Con Vandervalt, Cim Londosu ~e
nubi Afrikada birinci maçta yenmiş, 
f,:kat ikinci maçta Londosa yenil .. 
miştir. Vandervalt, birinci maçın:Ja 
Londosun kaburga kemiklerinin 
incinmesi üzerine galip gelmiş, fa. 
kat ikinci maçta Londosa mağlup ol· 
muştur. Halen Cenumi Afrika şampi· 
yonluğunu muhafaza eden Vander· 
valt, P ol Komar gibi muhakkak ga· 
lip geleceğini iddia etmiyor. Yalnız 
elinden geleni yapacağını ve iyi bir 
güreş göstereceğini söylüyor. 

Vandervalt 28 yaşında ve 98 kilo· 
dur. Kendisi sivil pilottur. Cenubi 
Afrikada yaptığı maçlara şehird•..:n 

f;ehire giderken kendi tayyaresini 

--~--·~.....--:~-~ tıpkı kendi sarayında olduğu 

.. 

Müttıylm ve T. Hüse yin 

* Yuğoslavyada yapılan milli ma· 
çın neticesi mallımdur. Bu mağh1bi-

merasim yapmıya başlamıştır. 
Sultan bundan sonra Avru 

garip adetlerine de merak salm 
nihayet golf oynamayı da öğren 
tir. En kısa zamanda golf meyd~ 
da bütün rakiplerini mnğlup 
Elgulavi Paşa, golf şampiyonu 
edilmiştir. 

Londra aristokrasi muhitind 
kası, terbiye Ye nezaketile fev 
de hürmet kazanmış olan Me 
Sultanı, müslüman olduğu için 
rupalıların daha fazla merakını 
cip olmuş \'e haremi yaşatıp ~ 

matlığı her vesile ile kendisine 
rulmuştur. 

Fakat o modern bir hayat y 
maktadır. ............................................... * Dağcılık klübünde yapıl 
olan İstanbul Tenis turnuvası 
müsabakaları 8 Ağustosta yapıl 
tır. 

Ilindistana mihracenin davefösi 
olarak geldik. F~kat kendisine Sa • 
raya geldiği zaman takdim edilec~
ğiz. Mihrace şimdilik Ganj nehri ci
varında avlanmaktadır. Yanımızda 

kendi namına meşhur bir kaplan av
cısı olan General Yoginder Singh bu
lunmaktadır. 

B ir Hind ki barının sarayına gıre rken •• 
JJrnllanmaktadır. Şimdiye kadar 5 bin 
'I mil uçmuştur. 

yetimize sebep olarak beynelmilel 

temaslarımızın azlığı ileri sürül • 
tnektedir. 

* Rumen teniscilcri 16 Ağu 
şehrimize gelerek festival tur 
sına iştirak edcceklerdiı' . 

Ev sahiplerinin parlak kıyafetleri 
karşısında smokinlerimiz Dliltern el
bisesini andırıyor. Dokuz metre ipek
li muslinden yapılmış olan sarıklar 
başlar üzerine sarılıdır. 

General, bütün Hintliler gibi ne 
saçlarını, ne de sakallarını traş ettir
memiştir. Bir lastik ucuna sarılı ohm 
sakalını, bir şapka kordonu gibi '.?C
nesinin altından geçirmi~tir. 
Yanımızda bulunan Fransız vahıi 

hay,·an mürebbisi Florian. tecess·ıs 

nazarlarile bakıyordu . General içın 
bir kaplan kafesine girmiyP. cesaret 
cdn kimse, bir nevi azizdir. General 
biz" soruyor: 

- Kaplnnlı:ırı ne suretle avlamayı 

dti ünüyorımnuz? 

Flori n bunun üzerine: 
- Kaplanlar burada nasıl avla -

nıyorlar? 

Diye sordu. General ccYap verdi: 

de bağırıyor. Bu, bu akşam gösterı
lecck bir Hint filminin ilanıdır. 
Yanımda bulunan arkadaşıma de • 

dim ki: 
_ Bu sabah dilenciler hakkında 

... ? 
neler duydum bilir mısınız. 

- Fakirlerin kaplanları sihirli bir 
kelime söyliycrek, avladıklarını işit
tiniz? 

- Ondan daha fena! Ilindistan<la 
fakir yokmuş!. Belki de mübaiaga 
ediyorum. F.:ıkat hakikat şudur ki, 
fakirler Ilintli değillerdir. Halla !a-

l
kir kclimesı bile Artıpçadır ve fa -
kirler bir nevı miisli.ı man tarikati.1e 
mensupturlaı. 

ı - Öyle gazetelerde bahsedilen 
cfakırler , yok demek. 

- Var. Fakat bunlar bir Sadu 
ve Hint dininin bir Kakeri'dir ve ta
biatin Iı>vkinde bir kuvvete malik 
olan bir ndamdır. Eski kale. parmak
hkhm arasında süngi.ilükr, toplar ve 
mıuakların muhafazası allıııda mih-

- Burada kaplanlar muhtelif şc- ıacenin hazinc>si muhafaza ediliycr. 
kilde avlanır. Araziye göre bazan Burada hükümdarın altınları ve mü
vaya, bazan da fıllcl'le avlanır. Hin- ccvhcıratı duru~·or. 
~ - . . Burada baştan başa dolu olan S'l-
distanın harıtasını alınız. Garpte Cuc 1 1 d it h 

1 
ht 

on ar a a ın ta t ar ve ta ırevan-
yarı~dasından, şimalde Siml~_'Y~. l{a- lar duruyor. Cebel sırtında seyah·..ıt 
dar bir hat çiziniz. Bu hattın ustun- etmek için sandıklar, sedeften, IiJ di
de kaolnn bulunmaz. Katianar ya- şindcn tuvalet neseSErleri. Diğer bir 
rımad;sında Hindistanın son kalmış salonda da eski silahlar buıunuycr
olan 150 kadar aslanı vardır. Hima- du ... 
laya dağla.nnın şimali şarkismde kıp- General çelikten bir çemberi ala
lanlar fillerle avlanır. Çünkü yük - rak: 
Eeklere ancak bu sayede çıkılabilir. - İşte müthiş bir silah .. dedi ve 
Sonra cenupta Ganj deltasında. Bin- hemen çemberi bir ağaca doğru attı. 
galede kaplanlar pek çoktur. Bunbr Çember ağaçta saplanıp kaldı .. 
bu taraflarda kolaylıkla yiyecek bu- Şimdi de ördt•k ve kuğuları ve 
labilirler. Fakat avlanmaları pek mihracenin bütün dünyanın en mü· 
güçtür. Kaplan avı için Orta Hin - ke:mmel nişanlarından mürekkep n-
distan en iyi ) erdir. !arak vi.icudc getirdıği koleksiyonu 

Dedim ki: görelim: 
--- Demek oluyor ki, Hindistanın Fakat bu sırada bir süvari yetişti .. 

llemen de her tarafında kaplan var- General dedi ki: 
dır. Kaplan Hindistana mahsus olan - Altes bizi saat beşle kriket oyu-
bir hayvandır. nun<la kabul edecektir. 

- Hayır, öyle değil. Kaplanın men- Mihracenin müteaddit şatoları v.1r-
şei Hindistan değildir. Kaplan sıcağı dır. Bu şatolar Delhi, Lahur ve Sim
sevmez. Asyanııı yüksek yaylaları'l- laya kadar uzanan arazi arasında 
dan Hiııdistana gelirler. dağınıktır. Bu da bir İngiliz maha-

- Hindistanda daha çok kaplan reti olacak!. 

var mıdır? Patyala hükumetinin ordusu ve 
General, \'e etrafında bulun:'m na- tayyareleri vardır. Hükumet bunları 

zırlar, prensler ve zabitler güldü • idame ettirmek hakkına malik olmak 
lcr: için İngiltcreye çok para veriyor. 

_ IJindistanda daha çok kaplan Mihracı:nin en çok meşgul olduğu 
ı..var mı! Eğer çok kaplan olsaydı, bir şey spordur. Kriket sahasına girdi
o kadar da geyik \'e yaban domuzu ğimiz zaman askeri orkestra çalıyor, 
bulunacaktı. Böylece hiç de mahsul zabitler ve prensler alkışlıyorlardı. 
kalnuyacaktı.. Fakat mihrace henüz gelmC'mişti. 

- Ya panterler!.. Beklerken, orkestra bizim için Va-
- Binlerce panter vaı'dır. Pante!'· lmıtin'i çaldı Fakat bu sırada havayı 

]er kaplandan daha küçüktürler. C<'ğiştirdi. Birdenbire orkestra milli 
Bundan başka daha zeki, daha teh- bir haav çalmıya başladı. Sarıklar 
Jikeli ve dahıı cesurdurlar. <>ıkanldı, herkes ellerini ilerlemekte 

Florian atıldı: oltın adamın ayaklarına dokundura-
- Fakat kafeste tamamen aksidir. cak kadar eğilaıler .. 
Bütün Hindistanda olduğu gibi Yarı milli, yarı spor kıyafetinde 

burada da büyük caddeler yer yüzün- reyazlar giyinmiş, göğsünde iki sıra 
den 60 santimetre yükseklikte dük- iri inci bulunduğu halde Altes Shri 
kanlarla doludur. Bu çarşılara Hin - 108Maharajadharaj Mohendra Pnha
distanda pazar derler. Yalnız belin- dur geliyordu. 
de:-ı :ıiağısı örtülü olan }Jir çocıık, Florian bana dönerek dedi ki: 
bir ŞP.kcr kamışını çiğneyip posasını - O kadar ciddi ki, ben ne yapa-
tükürüyor. Bir sokağın başında bir cağımı şaşırdım .. 
•dam elinde bir takor bulundui!u hal- - Kendisine takdim edilmeyi bek-

!emeliyiz .. 
Mihrace sahaya doğru ilerledi ve 

oynamıya başladı. 

Bir müddet oynadıktan sonra iy i 
bir oyun oynamış olan bir sporcu 
tavrilc bize doğru ilerledi ·ve Fran • 
stzca olarak: 

- Oturunuz. Sizinle görüştüğüme 
çok memnun oldum. Birer çay içe -
lim .. Bana söyleyiniz, bakalım, pro • 
jeleriniz nedir? 

- Lütfen Fransanın en mükem
mel \:,ahşi hayvan mürebbisi olnn 
Florian'ı size takdim etmeme müsa
ade ediniz. Bütün Paris onun cesa • 
rcti karşısında tılrcmı~lir. 

- Ya ... anlatın bakalım ... 
- O kükremiş aslanlarla dolu bir 

kafes içinde dolaşır. O kadar zayıftır 

ki, bir kaç dakıkada aslanlar tara • 
fınclan yutulmasından korkulur. Dişi 

aı;;Jaııl:ır üzf>rinc atılır. Fukat o, ipek· 

li şalı aslanların yüzüne dokunacak 

surette eğilir ve sihirli parmağile on
ları durdurur ve bilahare onları geri 
çc.>kilmiyc mecbur eder ... 

- Şimdi kaplan avlamak istiyor
sumız ... değil mi? .. 

- Yalnt:l o değil Altes. Yapmak is
ledığim şeyin evvela gizli kalması 
lazımdır. Fakat şimdiden size mak -
sadımı söyliyebilirim. Bir facia oy
namak tstiyorum. Bu facianın eşha
sını vahşi hayvanlar teşkil edecek
tır. 

- Yani vah~ilerden mürekkep ak

törler .. 
-- Evet, fakat bir de Hintli rekkase 

bulunacaktır. Facianın mevzuu bir 
flınt masalıdır. Yani bir nevi ped 
hikfıyesi! 

Altes alakadar olmuş gibi görünü-

yordu. 
_ Buraya nasıl geldiniz, dedi. 
_ Tayyare ile üç günde geldık. 
_ Üç günde mi? Bu çok yorucu 

değil mi? 
- Asla Altes. 
Air _ France tayyaresile üç günde 

Hindistana nasıl geldiğimizi anlat • 

tım. 

Sonra dedim ki: 
_ Florian, istediği hayvanları ye

rınde aramıya gelen ilk Fransız vah-

Görünüşte güreşçiden ziyade bo1<· 
!'Öre bcnziyen bu güreşçilerden Van· 
dervall, melezdir. 

Kampcl, 27 yaşında ve 93 kilodur
Kendısi Ş ı kago kollejinden mezun • 
dur ve futbolü gayet iyi oynamakta 
imiş. Kollcjden sonra komisyoncu • 
luk1 a çalışan Kampcl, güreşe heves 
etmiş ve muvaffak olmuştur. Yal • 
nız Kanadada yaptığı güreşlerde bi· 
ıincilik kazanmıştır. 

Kampc!, Mülayimle gürcşecektir. 
'Turk güreşçileri hakkında iyi söz .. 
kr duyduklarını, fakat yakından ta· 
nıınadıkları icin kat'i bir şey söyliye
miyeceklerini ilave ediyorlar. 

Hi.iscyinle Müliiyimin resimlerin! 
gören İngilizler, Hüseyinin kemerine 
uzun uzun baktılar. 

Nihayet Vandervalt, kemerden 
gözlerini ayırmadan: 

- Hüseyin btı kemeri nereden lta· 
zandı, diye sordu. 

- Türkiye birincisi, ce\·abını alın
ca: 

- Öyle ise kemeri ortaya koysun, 
df..di. 

Tabii biz kat'i bir şey söyliyeme • 
mekle berabcır, buna ancak Hüseyi
r.i n cevap vcrccf'ğini ilave ettik. 
Nıhayel me\'zu Komar üzerine çev

j rildi. Onu Amerikadan tanıyan Kam
pe:l: 

- Onun burnya nasıl geldiğine 
hayret etmekteyim .. demektedir. 

Kampel ve Vandervalt İstanbul -
dan sonra Kalkütaya gideceklerdir. 

Pazar günü yapılacak güreşlerin 
hııkcmliğini Yunanlı güreşçi Cim 
Londos yapacaklır. 

l<UcUk spor haberlerl 

* On beş gün sonra Macar takı
mile karşılaşacak olan atletlerimiz -
den Kazım, Nazmi, Fahri, Faik, Cı • 
hat, Rasim, Artin Modada kurulan 
!rampa girmişlerdir. Kamp müdür -
H.ığünü Ankara mıntakası antrenörü 
yapmaktadır. * 1935-1936 voleybol fi nalı 7 /8/937 
pazar günü Kadıköyiinde Fenerbah· 
C'<.·nin açık sahasında Feneryılmaz1a 

Galatasaray arasında yapılacaktır. 
* Türkive yelken birincilikleri bu 

pa7.ar günü Modada festival eğleıi· 

c0leri arasında yapılacaktır. 
şi hay\'an mürebbisidir. . 

h g den de sus karakteri, iy·i ve fena t•nafları - Asıl benim oşuma ı 

burasıdır. Fakat burada avlıyacağı - vardır. 
nız bu hayvanlar. bir hayvanatı yah- - Ben de bir avcı sıfatile her hay
şiye bahçesinde büyütülmüş hayvan- vanın muhtelif şekilde hareket etti
Jardan daha tehlikeli olmıyacak mı- ğini gördüm. 
dır? Florian cevap verdi: 

_ Tabii daha tehlikeli olacaktır!. - Mesela mülayim bir hayvan dö-
- Dem~k oluyor ki, onları iyi et- ğulecek olursa, fena bir hayvandan 

menin yolunu bıliyorsunuz. Nasıl ya- daha tehlikeli olabilir. 
Bir panter bir zaman beni seviyor pacaksınız? 

_ Gayet basit. Benim sırnm, hay- ve benden başka hiç kimse ile çalış
vanları korkutmaktır. Mürebbi \•eya mak istemivordu. Günün birinde di
vah!ii hayvandan hangisi diğerini i,er bir mürebbinin yerime geçmesi 
mat ederse 0 kazanır. iı'~betti. Panter bu mürebbiyi tehli-

- Demek ki, siz kazanacağınız • keli surette yaraladı. Vahşi hayvan
dan eminsiniz. Daha doğrusu kaplan, Jaı kadın gibidirler, onları yavaş ve 
Pars için kime bir bilet hediye ede- maharetle idare etmek lazımdır. 
ceğini7.i görerek hayrette k.•laeaktır. Bunun üzerine mikrace şöyle dedi: 

- Altes, büyük bir avcı olduğunuz - Efendiler, sizi himayem altına 
kin size şunu da söylemeliyim. Benim 

1 

dıyoı um ve size yardım Yadediyo -
san'atimdc en çok sevdiğim şey psi- nım, ya.rın oğlum avd:ı size refaket 
kolojidir. Her hayvanın kennine mah- €cecektır. 

Fransanın Tourelles şehrınde yapılan Fra 
Belçika beynelmilel yüzme müsabakaları 
Hongrois Csik 100 metreyi 59 9 10 da yüz 
birinci gelmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi i lanları 

Devlet Demiryolları Be.inci 
işletme Müdürlüğünde 

1 - Fcvzipaşe - Diy:ırbekir hattı üzerinde Kömürler • Eloğlu i 
yonları arasında kilometre 26 ya vasati 400 metre mesarede mi.i 
:zar ''7000 m. 3,. Yedi bin metre mikap balast şartnamesi muci 
ha t kenarına nakil ve figüre edilmek şartile açık eksiltmeye k 
muştur. Mu ham men bedeli 29 J 2 iki bin dok uz yliı on iki liradır. 

2 - Eksillme 9-S.937 Pa2aı tesi günü saat 14 d e Malatya iş 
binasında yapılacaklar. 

3 - Muvakkat teminat "218., lira "40. kuruştur. 
4 - Bu ışe gırmek isliyenlerin 2490 No. lu kanunun 3297 

ceridcdcki ehliyet \öllinıatnamesi mucibince ehliyet vesikası, muv 
teminat rr.ak buıilc birlıkte gün ve saatinde Komisyon Reisliğine 
r acaat edi:mesi. 

5 - Bıı i.şe aid şartname ve muka'1elename, lşlelme kalemind 
Bekir, Elaziz, Narh, Eloğlu istasyon larında parasız verilmektedir. 

• • • 
''2399,. 

1. - 29-7°1937 Perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 43 
(Maden. Geyik) arasında 9000 m3 balast için talip zuhur etmediğ. 
2490 numar alı kanunun 40 cı mllddesi mucibince yeniden kapalı 
11suliyJe eksilt meye konulmuştur. Muhammen bedeli (9900) dok 
dokuz yüz liradır. 

2. - Eksiltme 16-8-1937 Pazartesi günü saat 15 de Malatya iş 
binasında yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
4. - Bu işe girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 cü 

d esi mucibince i~e girmefe manii buluomadığaoa dair beyannam 
nunun tayin etti~i vesaik, muvakkat teminat makbuzlariyle tek 
ayna gün saat 14 de kad ar komisyon Reisli~ine vermeleri lazım 

5. - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara Ha 

paşa, Ma latya iıletme kalemlerind e, Oiyarıbekir, Elaıiz, Narla, 
istasyonlarında parasız olarak dağıtı lmaktadır. (2558) (4959) 
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~f/JIZfDZ 0~'1~ 
Şekerli ve meyvalı olup_ en leıiz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hula:;ast gibi insana zevk ve 

haya~ veren bilhassa Jogiltere ve ltalyada .şerbet ve 'içki yeriı1e kullanılan en sıhhi bir mayi ılir. Hasan 
gazozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta don• 
durma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü almız. Çok ucuzdur. 

HASAN Meyva •• •• ozu 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gaz'.1 midelere yemekten sonra 

küçüklere 1 büyi:klere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. inkı baz ve bıusaklarda atalet halinde sabah aç 
karnına 1·2 tallı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığile müshildir. Meyval:ırtn özlinden yapılmıştır. Şekersizdir. 

Fatih Birinci Hukuk Satış Mem:ır· 
luğundan: 

Edirnekapıda Kahriyei Atik Ali -

paşa mahallesinin Sarıyanko soka -

ğında eski 20 Ye yeni 30/32 No. lu c;:ığ 
1 ' tal:f ı Sofiça veresesi arsası, solu Fo-

tika Maryole hane ve bahçesi, arka

sı Dimitri ve İzmaro arsası cephesi 
Sarıyanko sokağile mahdut 105 met
re miktarında ve 1560 lira kıyme -

tinde Mithat, Talat, Gavril, Firde·Js, 

Sultana ve Aşırın şayian mutasarrıf 
oldukları kargir ev ızalei şuyu zi!ll-

r. ında açık arttırma suretile 16 eylul 

937 tarihine müsadif perşembe günü 

saal 14 ten 16 ya kadar muhammen 

k}ymelin yüzde yetmiş beşı ıie altcı 

ç.kmadığı takdırde son arttıranm ta

ahhüdü baki kalmak şartıle yine 

1/10/937 tarihine müsadıf cuma ı:?Ü· 

rıi.; saat 14 ten 16 ya kadar mahke'.ne 

başkatibinin 0dasmda açık arttırma 

sı..retile ve atideki şartlar dairesinde 

satılacaktır: 

1- Arttırmaya iştirak edecek1cr, 

yüzde yedı buçuk nisbetınde pey ak· 

çesi vermiye mocburdur. 

2 - Arttırma peşin para iledir. 

3 - İşbu gayrimenkulde müseccel 

ve gayri müseccel hak sahiplerinin 

t~rihi ilandan itibaren yirmi gün z:.ır

f;nda vesaikile beraber haklarını tev

~ik ettirmeleri, aksi takdirde gayri 

müseccel hak sahiplerinin paylaşma
dan hariç kalacaklıırd ı r. 

4 - Bedeli ıhalcyi müşteri mia -

C:ında vermezse ıhalenin feshinden 

mütevellit zarar ve rark kenfüsindcn 

bilahüküm alınacaktır. 

5 - İhale tarihine kadar olan ver· 

giler hissedarlara ve yir!lli senelik 

evkaf taviz bede!iJe yüzde iki buçuk 

dellaliye müşteriye aittir. 

6 - Şartname herkesin görebile • 

C(ği surette açıktır. Fazla malüm;ıt 

almak isteyenler, satış yetmiş 70 No. 

ilP. memuriyetimize müracaat edebi -

· lırler (34334) 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile 2n·eii} atsız kurtulursunuz.. Basur rr:emelerini söndür.ör. mahveder, kam, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA . NEVROL· CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana. teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Ü~ütrr.cklen telen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarım derhal geçirir-. viicudu kız:iırır. 

ADEMi ·iKTiDARA FORTESTiN 

OPT AMİN 
Kısa bir zAmanda · 
saçları büyütür, uzatır, : 

l
sıklaşfınr.Köklere yeni 
hayat ve kuvvet verir. · 

-, 
OPTAMIN 

Saç ~ksiri kullanarak 
saçlarınızı dökülmek· 
ten, kepeklenmekten 

koruyabilirsiniz. 

Diş macununu kullanınız 
Diş ~ hekimleri kontrolu 

altındadır. 
Umumı s1uş yeri: Asri diş deposu, Ta~ H tn, l sta:ıbul 

iLE BOYA. 
, HOLSTINA'yı iyice kullanan 
·bir Bayan, her vakit modaya 
uygun ve · dilediği renklerde 

. giyinebilir. 
', HOLSTINA'dan daha iyi boya 

""""'°'"'""'--..:........-.:..__.., yoktur. ismine dikkat. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiitmeye konulan iş: Uluabal regülatörü, Karadere regüla

törü, Çineçayı barajı, Çine Çayı regülatörü, Akçay regülatörü, Söke 
civanndaki Menderes regülatörü, Menderes üzerinde Burhaniye mev• 
kii yanındaki regülatör, Menderes üzerinde Yenice mevkii yanında 

Menderes reg-ülatörü, Çal kazası yanındaki iddihar havuzu, Adala re
gülatörü, Marmara gö!ü seddcsinde reglilatör, Emialem regülittörü, 
Sügü mevkii yanında İddihar barajı, Adananın üstündeki regülatör, 
Silifke yanında Aksu regülatörü. B('rdan çayı regülatörü, Apolyont 
gölü kabartma seddesi, M.:ınyas gölü kabartma seddesi, Marmara gölü 
kabartma seddesi, için cıynı mevkilerde yapılacak trepa::ı ve karot 
cinsinden sond::ıj ameliyatı keşif bedeli 205 260 liradır. 

2 - Eks:ltme 9·8·937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
Veka leti Sular Unıum Müdürlüğü su eksiltme Komisyonu Odasında 
kapalı zarf usulıylc yapılacaktır. 

3 - 1stekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, BayınCiırlık 

işleri genel şartnaır.esi, le;ıni şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş 

bedel mukabilinde Sular Umum Miklürlüğünden alabilirler. 

ile (<lre tulursunuz. Bel revşekliğini geçirir, , .a lsiz ihtiyari · ınl:ıra gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismin! dikk ıt. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isleklılerin 11513 lirahk muvakkat 
teminat vercr.esi, regülatör ve baraj gibi büyük su işleri inşaat 

temellerinde karot sondajlariyle trepan sondajlarını yaparak muvaf. 
fakiyetle başarmış olduğuna ve bu hususta tam bir fenni kabiliyeti 

bulunduğuna d air ehliyet• tevsik etmesi ve Nafıa Vekaletinrlen almış 
olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. isteklilerin teklif mek· 

tuplarını iki nci madded.? yazılı saatten lıir saat evveline kadar Sular 

Umum Müdürlüğüne makbuz mukabiHndt- vermeleri lazımdır. Postada 

' 

olan gecikmeler k;ıbul edilmez. "4275., 

-=-------iiiii;; ____________ ~~~--------------------------~--------------------
AZON MEYV AT 

INKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE 
EKŞiLiK ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshi l maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bi1e alab.lirlcr. 

Mide ve barsaklart ahştarmaz. 
içilmesi latif, tesiri kofay ve müfayimdir. Yerini 

hiçbir mümasii müstahzar tutamaz. Ml\ZON isim 
I ~OROZ markasına dikkat. 

Türk Hava Kurumu 
=;;ı 

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

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradrr. 

Bundan başktl: 15.000, 12.000, 
· 10.000 Liralık ikramiyeleri~ .. 
(20.000, ·ve 10.000) liralik iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Ağustos-937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu t-ar.ihten sonra bilet üzerinde· 
Lki hakkı sakit olur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
l - Şehir asfalt yollarının tami r ve ınşasında kullanılmak üzere 

açık eksiltme ile "30., ton soğuk asfalt satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli : "3313.50., liradır. 

3 - Muvakkat teminatt "248,, liradır. 

4 - iha lesi Ağustosun 19 uncu Perşembe günii saat on beşte Bele· 
diye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. lııte;enler 
oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile bir , e 
. Belediye E-ıcümenine müracaattan ilan oluntır. "-t796 .. 

·1-- 1 1 
1 --·· 

ORKESTRA ve ~AZLi TENEZZÜH SEFERi 
Yarınki Cumartesi günü 71 num crolu vapur, mutad tenezzüh 

seferini yapmak için 14,15 de köprüde;ı kalkacaktır. 

V apurda; Sarıyer'e kadar, memleketimize yeni gelen 8 artistten 

ınlırekkcp 

L l L L y s z EKE L y ldarc~inde "p o G AN y" 
Macar ori-.e-;tr.ı takımı en lilıf ve klasik parçaları çalacak ve 

Sarıyer'derı ıtibaren mükenım~I bir caz takımı köprüye avdet edi· 
linciye k ıd ır d.ınc; havalarını ç?.larak sayın yolcum ı.ı:uıı huzur ve 

salasını t, mil edecektir. 
Süre Lokantacı meşhur Panrlclı ıarnfından deruhte e Jilmektedir. 

• ı•s 
Kö;>rliye avde t saa t 21,15 dir. 

- Mi 

1 PAN'ôRAMA 
Fntih Sulh Üçuncü Hukuk Ha -

1 K:mlığınden: 

1 9;171747 Fatıh Kırmastı M. Misnk 
j ~rı 1 sayılı evde otuı an ölü Mustafa 
, ı f.it. 337 doğumlu Osmana mczkfır 

1 

c vd0 oturan Amcası Ali Saıt sini rl.ıs-
[ Bahçesinde 

ı Blıylık S 0 N N E T Oliğünu 

Münir Nurettin 
Tc!elon 41065 1 

ele vasıl oluncıya kadar v. asi tayi~ 
I' c:'ıldıği alakadarana malum olmak 

Ü7f<:r i!iın olunur. 

-•••••••••••illi~ Istanbul Yedınci İcra Memurlu -

Dans merakhlarıha 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bu fiat 

ile vakit kaybe' neden dans pro • 

icsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

l?eyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçekenler sokak No. 31 .. 

~ - ·mci kat. 

ğur:dan: 

J!.ir borÇtan ·dolayı haczedilip sa -
tılmasına karar \'erilen hamam eş
vasının satılma sına karar verildiğın
oeıı 9 Ağustos 937 pazartesi günü sa
a!. 12-13 kadar Bakıı-köyünde. h1 -
n•amın yanıbaşında yapılacağından 

istekJılerin o gün ve o saatte ora·la 
t.ulunacak memurumuza müracaat-
lcı:i ilan olunur. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. lzze ı Benice 
Basıldl:ı, yer: Matbaaj Ebü.Lziya 


