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Tifo salgını geçiyor, 
diye gevşen1 iyelim 

edecek 
Zabitlerin listesi 
Hazırlanıyor 

Her yıl olduğu gibi, bu sene 

Gülhane parkmda 
-

Mükemmel bir daimi 
· sergi kurulacak 

Çin - Japon harbi 
Çin - Japon harbi aldı, yürüdü. Bu 

defa meselenin halli için muvakkat 
bir sureti tesviye bulunması ümıt· 
leri günden güne zaaf kesbetmekte· 
dir. Japonya, Çinin şimal eyaletleri-

Tifo salgın bir hastalıktır. Yani hl- ut etsin .. Bu havadisi veren bir ak .. de 30 Ağustos Zafer bayramı Hi.i- Bu fı· kı·r etrafında hazırlanan ni istila etmekte acele ettikçe Çin u-
gat manası, bu hastalık bin hastalık şam gazetesi, Keriman Halisin nikah nü kahraman ordumuzda terfi rapor yanmakta ve her ne pahasına olursa 

oJabilir .. Öyle olduğu halde, dünkü defterini imza ederken eli titrediğini edecek erkan ve zabitanın liste- ı·kt d V k•ı• •• t · ı k •• olsun muka\Temctc hazırlanmakta -
nazetelerde alakadar bir zatın bir izu- yazıyor. Tnbii du .. nya e\·ı·ne g·ırmek ISa e 1 Jne gos erJ me uzere .. dır. Filhakik::ı Çin bundan 10-20 sene 
b lerini hazırlamak için Milli Mü-
hatını okuduk .. Artık hastalığın bit- kolay mı?. Kralireleri, kralları bile evvelki Çin değildir. Ordularını tan· , dafaa Vekaleti dünden itibaren İktısat Vekili Celal Bayarın c:ehri- !parkın Gülhr.ncve brriden cihetinde 
mek üzere olduğu söyleniyor. Fakat, titretir... ~ J zim etmişler, Japon tehlikesine kar-

. .. 
1 

tetkiklere başlamıştır. mizde aaimi bir sergi kurulması lü- daimi bir zirnat sergisi ve dig·er mü- ı::ı kovmak için mu-mku··n me'"tebe J1a-
aynı gun, gazete er, yeniden 6 tifo * 1 ~ J ' vak'ası olduğunu haber vcrıyorlar. 1 - Zllmuna işaret etmesi üzerine Tka- nasip bil" yerinde bir hayvanat bah- z,rlanmışlardır. Binaenaleyh kanlı 
Şunu sbylemek istiyoruz: Hasta - Kadın çoraplar1 118 b / ret Odası ta~~fın?an .yapılan tetkik- içesi tesis edilmesini muvafık gör - bir muharebenin başlangıcında bu-

lık gcçıyor, diye mücadele, aşı ve sa- ç uruk ç 1 k ıyor l lVl em a su arı ler sona erdırılmış, bır rapor hazır - müştür. Rapor, bir hafta\·a kadar ~rr.. l~nduğumuza hükmetmek lfızım ~e-
. D k _ . ? _ Memba sularının da, Terkos suyu lanmıya başlanmıştır. Bu rapora gö- . • 'i lıyor. 
ır tedbirler tavsamamalıdır .. Çünkü, 11 d' kclt edıyor musunuz .•. Bugun- gibi, tamamile mikropsuz ve sıhhi bi· re Oda, daimi sergi jçin en münasip rimize gelecek olan Iktısat Vekili Son gelen haberlerden anlaşıldıcı-
6 vak'a 60, 600 olabilir. Ve as!l şimdi, er e gazete·l·e~: harıl ~ani kadın ço- rer su haline getirilmesi için verilen yer olarak Gülhane parkını seçm:ş- Celal Bayar tarafından tetkik ed·le- na göre Çin, Japonya ile siyasi mü-
tifo ile daha cezri mücadeleye baş· raplarının çuruk old d b h · k . ~ ~gun an n ~e- kararın tatbikına geçilmi~tir. llk o- tir. Oda, burada daimi sergiden baş- 1 ce , şehircılik ınutl'!hassısı Prostun nasebatını kesmek üzeredir Nankindt 
lamalıdır. Açık lagamlar, pislik. su dıyorlar Hatta re k ı · smı ma am ar ışı !arak Ta~delen suyu kaynağında i- I ka Sarayburnunda Türk deniz mah- ı da mütaleası alınacak. ondan sonra harbe müracaat etmekten başka ca-
derdi ve saire şimdi halledilmelidir. t tk k d" l K e ı e ıyor armış.. adın çorapla- cabeden fenni ve sıhhi tesisat y<ıpı- sulkrini gösteren bir akvaryum \"e ı kat'i karar verilecektir. re kalmadığı kanaoti hüküm siır -* rı, bu arada bir çok ipekli kumaşlar lacak \'e bu su, şehrin en temiz ve '"''"'""-"""'"'""-'"""""'"'"'""-"""""'"'"""'"""'""""'"""""""'"""'""'"""""""'"'"""""'"'""'"'• mektedir. 

ispanya hldlaelerl çürük çıkıyormuş. Biz, bu işe hay- jen sıhb' memba suyu h~lin.e ~~~ula- Bu·· y u·· k m a n ev r a 1 a r da Çinlilerin Japonlarla açıkçam uha-
h ang l yolda gid iyor? ret etmiyoruz. Çünkü, kadın çorabı- caktır. F.vkaf Umum Mudurlugu hu samaya girişmelerinin sebebi, Japon-

nın çürük olması esasen elzemdir. maksatl;ı Almanyaya en son sistem ların Mançuri ve Mongolistana hem-
Çın - Japon muharebesi çıkınca. d d b İspanya hadiseleri, bir müddet için Farzedin ki, Çoraplar çok dayanıklı- makinc,•ler ısma~l~mıştır. . . onanma a ulu nacak hudut olan iki eyaleti ele geçirmek 

dır Ve aylarca Ylrtılml\•or eskı·m·ı _ Bun ar bu ay ıçınde gelecek 'e ) e- istemeleridir. 
dikkat gözünden uzak kaldılar. Bir • ' rinc konulmıya başlanacaktır. Evkaf Japonlar, maksatlarına nail ol -
kaç gu··nau··r İspanyada a b 1 yor. Şuna emin olun ki, o zaman, btı - ---' ca a ne o u- bu tesisatın projelerini hazırlatmış T k •• J ) k J J dukları takdiı'de Şimali Çin Japon-
yor, diye, merak etmemislik. Dün çorapları bizzat kadınlarımız yırtıp ve şimdiden de suyun kaynağında i- ra tor er e çe i en top ar Ve MO- !arın hüküm ve nüfuzu altına gir -
gazetelere baktık. I"şte taz~e havadı"s·. atacaktır çu·· nku·· yen· ç kan ço ı • • 1 ı rap cabeden ilk hazırlıklara başlanmış- ) f miş o acaktır. Şimali Çin Nankin hü-

Ademi Müdahale Komitesi dün de modaları var .. Yeni çorap giymek tır. tör Ü ırkalar Trakyaya geçiyorlar kumetinin anahtarı mesabesindedir. 
bir karar veremedi. İçtima bila müd- için, evvelkilerin yırtılması lazım Başvekil ismet İnönü dün otoma· Bu takdirde Nankinin de sukut et-
det tehir edildi. değil mi?. billc Taşdelene bitmiş, bu tesisat ve Büyük manevra hazırlıkları ilerle- ,gelmeden <ince eksiklerinin tamam - mesi muhakkak sayılabilir. Nanki-

Yahu, İspanyol harbi başhyalı bir Sonra bir nokta var: Biz, kadın ço- proje hakkında alakadarlardan iza- mektedir. Bu de!aki manevralarımıza Janmasıi çin lazımgelen emirleri ver- nin sukutu l\'lareşal Çang-Kay-Şck'irı 
seneyi geçti, hala Ademi Mı.idahale rapJarının hakikaten çürük olduğu- hat almış ve bu hususta tetkikler bisiklet, motosiklet, kamyon ve trak- miye haşlamıştır. nüfuzunun büsbütün kırılması dc
Komisyonu bir karar veremiyor. Bu na da inanrr.ıyornz. Bunu söyleyen, yapmıştır. Bu tesisat mümkün olan törle çekilen toplarla mücehhez mo- Mevziler bu ayın l4 ünden itiba· mek olacağından Nankin hükümcti· 
ne biçim komisyon imiş? •. Borçlu iddia eden kim?. Bizzat kadınlar de- sür'atle bitirilecektir. törlü fırkalarımızın da iştirak etme- ren tutuh.:ak ve donanmamız da o nin böyle bir akibcte boyun eğmek-
bıle borcunu daha çabuk verir. leri kararlaştırılmış ve bu fırkalar tarihte Trakya sularına gelerek ma- ten ise. Japonlarla münasebatı btis-* ğil mi?. Çünku, çorabı kullanan on- [ stanbul dünden :tibaren Trakyaya geçmiye nevraların ~onuna kadar kalacak - bütün keserek, kat'i bir harbe giri5-

l!ll ti K il lar .. Peki amma, kadın, kocasına, ço- başlamışlardır. tır. mesi milli haysiyetini korumak nok-
___ ı_r_•.-J.._•_n __ ,_•_~ç rabın çürük ve yırtılmış olduğunu 'T' m • l • Ayrıca manevralara yüz tayyare • Büyük Kurmak ikinci Başkanı Ge- tasından daha ehvendir ... 

Bir zamanlar dünya güzellik kra- söylemese, yenisini alabilir mi?. ı e fZ enıgor den ibaret müteaddit tayyare filo • neral Asını Gündüz dün şehrimize Fakat Çinlilerin bu kadar ileri)e 

liçesi intihap roilen Keriman Halis, Şeyhin kerameti kendisinden men- (Birinci sahifeden devam) lanmız dai ştirak eyliyecektir. Kor- gelmiştir. gidc~ğini tahmin etmemiş olan Ja-

genç bir doktorla evlendı·. Allah mes- kul.. vine olduğu gibi sokaklara da itina frandan gele~k askeri heyeti kar- ponlar, şimdi meselenin halli için 

Fransızlara •• gore 
İngiliz- İtalya anlaşmasının mahiyeti 

ve sebepleri nedir ? 
(Birinci sahifeden devam) 1 ma, italyaya Şarki ve Garbi Akde -

Fransa, beynelmilel münascbatın nizde muhtaç olduğu taminatı vere
iyı~Pşmesile pek ziya.de alakadar ol- cektir. İtalya buna mukabil Habe -
dugundan İtalyan -Ingiliz dostlu - şi.,tan İmparatorluğu tanındığı tak -
ğunu alkı)aması hizımgeliyor. Le dirde ne<.len bu teminatı vermesın? 
J~urnal gazctcs_i bu ~ususta yazdığı Esasen Habeş İmparatorluğunun mu
bıı makalede dıyor kı: hafaz.ası Süveyş kanalına hakim ve 

cStresa z~manl~rın~a ?lduğu gıbi ayni zamanda Kırmızı denize sahip 
Fransa~ın ~lalya ılc Ingılterc nra - olmıya muktedir bulunan İngiltere 
~ında bır ~~ı l~ ınc vasıtası olmasını ile teşriki mesai etmiye bağlıdır. Bü
ot denbcrı ıstıyorduk. Bu, yalnız Ak- tün bunlar, Büyük Akdeniz ve müs
drnizde degil, her tarafta hakiki bir temleke devletleri arasında bir teş -
emniyet vasıtasıdır. riki mesai arzu eden Fransanın ha • 

İngılterc elini italyaya doğru u- kiki menfaatlerine tevafuk etmek • 
z. ttı. Çunkii İspanyada çıkan ateşi tedir. 
Sl•ndi.irmek için bundan başka çare İtalyan İngiliz mukareneti saye _ 
olmadığını anladı. sinde İt<ılya artık Almanyaya tabi 
Fılhakika Ademi müdahale mese-

olmaktan vazgr.çecek •1e bu suretle 
lesini girmiş olduğu çıkmazdan kur- "' ' 

Akdeniz devletleri arasındaki tesa -
tarmak için, hakiki maniaya hücum 
etmekten maşka yapacak ne vardı?. nüt daha sarih bir şekil almış olacak-
Bu hususta müşkülat Berlindı>n zi- tır. İngiltere ise, Almanyayı bir Şark 
yadc Romadan gelmekteydi. Yoksa misakınoı ve belki de Milletler Ce -
bazılarının zannettikleri gibi ital _ miyetinc yaklaştırmak için kendi -
yanlar Balcar adalarında veya Fas _ sinde daha fazla kuvvet bulmuş ola
ta yerleşmek arzusunda değillerdir. caktır. işte ortada hazırlanmakta O· 

İtalyanların asıl maksadı, ispan - lı:ın manevra budıJc Biz de bu işdc 
yanın Bolşcvikleşmesine mani olmak- bırınci mevkii değılse bile, Fransaya 
1ır. İşte İtalyan • İngiliz yakınlıgı bu layık olan mevkii elde etmiye çalış
csasa dayanmaktadır. Bu yakınlaş· malıyız.> ............................................................. ···································· ······ ........ . 
~merika, Avrupa Çin baştanbaşa 
işlerine Ayaklanıyor! 
Karışmıyor ( Baştarafı N.rinci sahifede) 

miye karar vermişlerdir. 
(Birinci 3ayfadan devam) Mesela meşhur general Sun, baş -

olarak dönmüştü. fak at Amerika kumandan General Çan-Kay-Şekle 
hükürncli uzun tetkiklerden sonra arasındaki ezeli soğukluğu bir tara

bir kere daha Avurupa işlerine ka- fa bırakarak kendisine bir telgraf 
rışmamak kararını vermiştir. çekmiş, emri altında harekete hazır 
CUMJIURREİSİNİN TÜRKİYEYE olduğunu bildirmiştir. 

SEYAHATİ Diğer taraftan bugüne kadar Çi-
Amerika Cumhurreisi Ruzvel\ ya- nin harici gailelerine karşı tamami

kında ve münasip bir fırsat zuhur e- le lakayt olan ·Çin müslümanları da 
der etmez memleketimizi ziyarete birlcşmiye ve Çin ordusuna ellerin
gelecektir. Son günlerde Amerikan den gelen yardımı yapmıya karar ve
gazetecilerini nezdine kabul eden rerek bir komite teşkil etmişlerdir. 
Ruzvelt bu hususta gazetecilere de- Bu komite yalnız Çindeki değil, bli
miştir ki: tün dünyadaki müslümanlara müra-

- Az bir zaman içinde Türkiycde caat etmiş, Türkçe, Arapça, farsça, 

\'Ücut bulan yenilik ve terakki ham- lisanında beyanname neşrederek 
lelerik arşıs:nda samimi bir hayrnn- müslümanlan Japonyaya kars ı ha _ 
lık duyuyorum. Bunları yaratan ön- rekeet davet eylemiştir. • 
derle şahsen t:ınışmak en büyük eme- R 

1 
.
1 
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!imdir. Beya7 Ev yükünden kurtulup uzve 1 ı c lu nderimiz Atatiirk 
Amerika haricine seyahat etmek im- arasında tealicd ilen mektuplar A
kanını ele geçirir geçirmez ilk işim merikan matbuatında çok derin akis
Türkiyeyi ziyaret etmek, orada ku- ler bırakmıştır. Hiç bir resmi vesile 
rulan yeni varlığı kendi gözümle gör- olmadan bu kadar samimi mcktup
~mek ve bunları yaratan yüksek in - lar yazılması. korulmuş diplomasi 
sanla şahsan tanışmak olacaktır.> itiyaUarında bir hadise ve dostluğun 

Digcr taraftan ~çenlerde Mister ciddi bir ifadesi telakki Pdilmistir. 

gı:meral Sa!ih halen muhtelif yer • 
edeceği muhakkaktır. Bu arada tram- şılamıya memur heyetimiz dün Er- müzakereye hazır olduklarını iJan 

lerde olan, f:ıkat manevralarda bu- d t vay geçen yolların bilet ve kağıt par- zurum an ran hududuna hareket et- etmiye başlamışlardır. Bu da Çinli· 
çalarile ldrlttildiği düşünülerek hal· lunacak C"lan kıtaatın hazırlıklarını miştir. lerin şimalde Japonlara karşı şiddet
kın bu gıbi şeyleri behemehal istas- oldukları mahalde teftişe başlamış Manevra sahasını tayin için r."ne- 1i bir mukavemet hazırlamış olmdla· 
yanlara gelınce bir sepete atmaları ve bunların tecemmü mıntakalarına ral Asım, bugün Çorlu~·a "itıııiştir. rından ileri gC'lmektedir. Binaen -

kararlaştırılmıştır. Belediye bunun -==~======- -======:====::>9r ıa:::==::.:=====-= aleyh rr.cselenin şimdmk sulhan hal-
içın istasyonlara birer kutu koy - Şarkta tetkikler ıı l linden ziyade silahla ve kanlı bir mu• 
durmıya haşlamıştır. · 4 üncü Umumi Müfettiş Tahsin KOÇUK HABERLER jharebe ile halledileceğine hiikmet • 
Diğer tı:.ıreıftan lokanta ve aşçı dük· özer, ve maiyeti erkanı dün Ağrı mek lazımgcliyor. 

kfınlarınnı bulaşık yerleri, kapları, mıntakasım teftiş etmiş, sonra Erzu· içer de 1 Ahmed Rauf 
kalwchaneler, otel, han, hamam, be· rum - Trabzon - İran transit yolun- * Akayın Kadıköy vapuru dün " 
kar odaları temizlik bakımından Ç'Jk da tetkıkler vapmıştır. d d Hatayda t 501ı·kıer 
sıkı bir mürakabc altına almışlar. 

J e bir sandalı batırmış, etraftnn er-

hususi ycılerde gıda maddeleri ya - Trabzon limanı ~~~~ş~i::.ldıği için nüfusça zayı~t ol- faaliyette 
pılmast yasak edilmiş, ayrıca yeni - Trabzon lımanının tasfiye işle • 
lecek ve içilrcck şeyleri yapan ve rinde> bulunacak olan heyet bugiin * Mumhanede asri antre po ın - Bu vat n hainleri hata 
satanların ve yapılan ve satılan yı>r· liman müdür muavini Halit Sarac • şasına bir eyllılde başlanacaktır. boş durmayor 
terin son derece temiz olması için oğlunun Başkanlığında Trabzcma h-:ı- * f::.tanbul Eınnıyet Müdür Juğu Adanadan gelen haberlere göre, 
tedbirler alınmıya başlamıştır. Bcr- recl:t etmiştir. Trabzon lımanın<ı bil- ı k d · k" · t Suriyelilerle dıger baı.ı hainlerin tel ... er anın an iıç ışı taşra emnıye. 

berlerl'n de g"erk temizlig" i ve gerek fiil bir teşrinievvclde r.J kr)nulac"'k- rıkatı kafi gclmıvormuş gibi sımdi 
'\; '" " müdurluğüne, 12 merkez memuru d:ı de yüz "111.lıkl"'ı·d.;cn olup da lI., ta\.· -

sıhhi vaziyeti kontrol edilecektir. lır. ..... .. " .} cmnıye t fımirhgınc terfı ctmışl~r • Suriye ve c1v, rında oturanlar Ha -
IMUlllllftlMIUllllHlltllllltHllllUlllllUlttıııtııtııuıı111ıın1111111ıııuıııııııııtııı11tın••HH•t•tNlltlltllUllllllHlltt•••••11111ıııuı1111111111ıııın 
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H·AT ı R A -~ G.Ei,bfK ç E. ~ 

imrenilecek millet. 
Geçen giln, Modadrın Kadıköy va· 

puruna yetişmek telaşı içinde bul
duğumuz tek otonıobile birlikte bin· 
mek dolayısile bir kaç İngilizlc ta
nışnuş olduk ve vapuru kayıkla aıı
cak Haydarpaşada yaJ~alıyalJilmek 

bizi biraz daha a1tbaplaftırdı. Köprü 
açıklarında J rıponların gemilerini 
gördük, balıis onlara intikal etti. Bir
den beni unutt1Llar ve kendi arala • 
rttıda daha ağdalı bir lngilizce ile da· 
Tıa esaslı ı:e tclıWı konu~ııya geçti
ler: 
•- Adamlar, dinlenmek nedir, ka

naat etmeh. nedir, yorulmak nedir 
bilmiyorlar. 

- İçerisindeki adamın idaresılc is
tediği hedefi bulan yeni bir torpil 
nevini Amerika ve Jarxmya ayni ta
rihlerde tecrübeye kalktılm·. Uzun 
ilanlardan sonra Amerikada bir tek. 
serseri fedai çıktı; Japonyada 400 
üniversiteli veya zabit genç.> .. 

Söze karıştım: 
- Bir maksat uyrtında bu fedailik 

bu ölümden yılmazlık giizel, fak at 
maksat tam meşru re insani olmazsa 
imrenmek değil, nefret etmek ue acı· 
mak daha yakışık almaz mı? 

Sikke Allah, beyazı esir eden ilk 

san idi; sarıyı esir etmiye çabaltyan 
sarı, beyaw~ göziinde bfr tehlike. 

Fevkalbeşerlik iddiasını insiyakmda 

taşıyan İngiliz, ondan yılıyor. Bir 
ceberutu yıldırmak yüzel, fakat bir 
mazluma saldırmak? .• 
Yanımdaki arkadaşıma yukarıdaki 

konuşmayı tercüme ederken ilave 
ettim: 

- ingilterede bulunduğum sıra -
larda,d ünya gazeteleri ıki önemli ö
lümübir arada haber :ı:emıi§Zerdi: 

Pilsudski'nin ve Lavrens'in ölüm
leri .. Ve günlerce bu iki ölüye ait 
1ıaberler, intibalar, görü§ler gazete-

l leri doldurdı-' lngiliz çocukları, bu 
eşsiz casusa imrenmiye tt?şvık edil
di. lngiliz vatanına hizmet edebilmek 
için bir Lavrens olmak gerekse, muh· 

teşem imparatorluğun idealist genç· 
liğindeki talie acımamak elden gel
mez. Halbuki birden haliine imren-

mek akla gelmiyen milletlerin ço • 
cukları ne mes'utturlar J:i: Memle· 

kete yararlı ve büyük insan olmaları 
için örrıekleri PilsudskilerdiT. Ve bir 

eski nıısramıı tekrarladım: cJapon 
san kağıtta lngiliz müsveddesi.. 

Haydparkta gezerken bir çok mil
letlerin çocuklarma raslar ve dü.§ii· 
nürdüm: Türk olmasam da Türke 

imrenmem gerekti. Tiirklüğümle Ö· 

vünmiye hakkım var: Ne ba.şkası
nın sırtından geçiniyorum, ne baş

kasına yem oluyorum. Her Hintliyi 

ağaç gövdesine bağlayıp isyan hali

ne gelene kadar dövmek, her İngili
zin gönlünden müstemlekelere sahip 
olmak gurur ve itminanını söküp at

mak isterdim .• 

İmrenilecek o millettir ki: Yaııtı

ğı insanlığın rağmına değil, insanlı

ğın hayrınadır. 

Dünya yaratılalı mürebbi olmak 
zevkini çok tadan Türk mılleti, §im
di. de insanlığa garazsız TJe ivazsız 

1 
kalkınma ve gelişme örneği olmak 
saadetine ermiş bulunmaktadır. 

1 Bu kadar güzel, bu kadar insani ve 

1 ulvi maksatlar uğrunda yeti§en ve 
.1ıer sahadaki mutlak mahrumiyetler-
le yılmak değil, istidat ve temayiiı 

• 
gösterdiği her scı1ıada hizmet imkanı 
bulmakla sevinmek hakkı olaıı her 
Türk çocuğuna dünyanın en enerjik, 
en inanlı, en atılgan genci olmak dü
§Üyor. 

Behçeı Kemal c; allar 

dır. tayda menfi propagandalara ba ln -* Ş hir mutehossıslarıle beled•ye:· mışlardır. Bu suretle Hatayda çe -
lcr ar:ısında çıkacak ıhtıJaOarda Da- şılli propaganda ile umumi efkarı 
biliye Vekaleti hakem rolürıi.i oynı· zehirlemiyc vr bulandırmıya çalı • 
yacaktır. şan bir garnzkfır kitle meydana gel· * Elektrik ve havagazı tarifeleri miştir. Bilhassa yµz elliliklerden H~ 
ipka edilmiştir. fız Mehmet, yer yer dolaşarak Turk· * Parti umumi heyeti dün Parti· lerin dinsiz olduğunu ve bunlara •ı\. 
nin vilayet merkezinde Şükrü Kaya· manın da müslümanlıktan ayrılm:ık 
nın riyasetinde bır içtima yapmış • demek olacağını vazetmiye başla • 
tır. mıştır. Bu propagandalar arasında * fzmirdcn Londraya ihra, edi _ bazı :ırberoler de olmaktadır. Bu :ı-

. rada Alevi şeyhlerinden Marufun 
len üzüm ve karpuzların Ingilterı•clc 

oğlu Abdullahm adamları arasında 
çok rağbet görmesi ihracat tacirleri· 

bir çarpışma olmuş, üç kişi ağır su -
mize cesaret vermiştir. Yeniden mü- rette yaralanmış, bir kişi ölmü tür. 
him miktarda ihracat yapılacnklır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi 

* Lehistan rejisi 145 bin kilo hi- mahalli idare birer bahane bularak 
tün almaktadır. Yakında ıkinci bir halkevlcrini kapatmıya başlamıstır. 
parti daha tülün alacaktır. Bu arada Kırıkhan halkevi, kaym:ı.* Adliye Vekili salı günü İzmir- kam Sahihattin Kuseyri tarafından 
den buraya dönecektir. dün kapatılm_ış_t_ır_. __ 

* Eyübe Terkos suyu isalesi ka- Beşiktaş tayyare 
rarlaştırılmıştır. fabrikası * Hasköydeki yeni gümrük atöl-
yesinin inşaatı • bitmiştir. Gümrük Beşik taştaki lnyyare fabrikasımn 

Türk Hava Kurumu tarafından ni-
Vekili dün bu atölyeyi gezmiştir. maye edileerk g nişletilmesi karar-

Dışarda Irıştırılmıştır. Kurum. motörlii h -* FTansada fozla ithalatla mücı- vacılık kampl:lrında kullanılmak i.i
ldele edilmesi, kontenjan sisteminin zere bu fabrikaya 82 tane rnotörl'i 
·genişletilmesi. maliyet fiatlarının art- tayyare ısmadamıstır. Motörlü ol:ı-
tırılması kararlaştırılmıştır. rakt ayyare ilk defa memleketimizde * Eski İspanya Kralı Avusturya- bu fabrikada yapılmış olacaktır. Bu 
ya gitmektedir. tayyareler ufak değişikliklerle ımı-* Parise gezmiye gelen Amerika- harebelerde kt'şif işlerinde de kul -
lı bir dansöz, kaçırılmış ve berabe _ anılabilecektir. 
rinde olan halasından 500() dolar fı.i- Ayrıca bu firmaya yüksek yelken 
~ ei necat isten ilmiştir. rekor planörlerinden de 35 tane sı-* İsviçre 4 bin İspanyol muhaciri pariş edilmiştir. Yalnız motörlerle ı.ı-
alı.caktır. çuş rasat aletleri Avrupadan gt>tir-* İngiltere hukumeti, üç Alman tilecektir. 

gazetecisini nazi propagandası yap
tıkları için hudut haricine çıkar -
mıştır. Alman hükumeti bu hareke-

ti protesto etmiye karar vermiştir. * Japon petrol kumpanyası, Sov
yetlerden müsaade almadan Sah:ı -
lin adasında yeni tesisata başla • 
mıştır. Ruslar bu inşaatın durdurcl
m&sı için Sahalin valisine emir vcr
mı~lerdir. 

TUrkl,..Japonp 
Türkiye ile Japonya arasındaki ti

cari münasebetlerin daha ziyade in
kişafına çalışılmaktadır. Bu maksadı 
temin için yakında Japonyadan bit' 
heyet gelecek, burada müzakerelerde 
bulunacaktır. He} et müzakerelcrdell 
sonra evvela şehrimizde, sonra da 
Ankara, İzmir ve Ad:ınacia tetkikler 
de bulunacaktır. 
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Günün meselesi: 
Kürek ve tenis 
Müsabakaları 
Yapıldı 
Bu gece alatur ka bir 

konser var 

iKi TEKERLEK 
Çift tekerlekli arabalar 
tamamen kaldırılacak 

[
Halk Fllozofu-

1 diyor ki: 
----------------------... ---Kazaların sebebi 

nedir? .. 
İzmiı de g:ız depolarında bir i ti al 

oldu. Bir çok vatandaşlar öldü, bıc Boyalı yiyecek 
maddeleri var 'LI l • • • h eden b çokları yaralandı. Neticede bir kaç nagvan nes fnf fm Q Q Türk ailesi perİ!ian oldu. Eski tahir-

Yeni bir karar verildi 
• f • J A t •h f •l• le ocagı söndü. Bu frci kaza hakkın-
lp ıaa l vası ayanı age verı ıgor daki adli tahkikat henüz bitmedı, 

A nadolunun bir çok yerlerinde iki tekeılckli aı abalar kullanılır. iki devam ediyor. Fakat, ilk gelen ha -
tekerlekli arabaları tamamen knldırınak, yerine dört tekerlekli ara- bcrlcrden anlaşılıyor kj, 20 den fazla 

baları ikame etmek için, yeni teşebbiısler yapılması kararla~mıştır. İkı cana mnlo lan bu hiıdıscnin scbcbı, 

Bu gibi maddelerin ilstüne 
etiket konması mecbur.i .. 

tekerlekli arnbaların bir çok mahzurları göriılmcktedır. sadece vazifede ihmal, IUknydi ve 
Bu arabalar, memlekette öküz, mnnda cm ıni çabuk yıpı atmakta, dikkatsizliktır. 

hayvanlara çok zorluk \ 1ermektedir. Bundan başka, ışler daha ağır git- İşte biz.im en bil\ ük kusur ve ka-
mektedir. Şehirler dahilinde pislik yapmakta, yolları bozmaktadır. Buna bahatımiz .. o çenlt>rd<' d<' istanbul-

lyemecek \'C içecek şeylere katı - j tır. Bu madde umumi hıfzıssıhha ka- I 
labilecek boyalarla muhafaza nununun 188 inci maddesine temas 

maddeleri ve boya, muhafaza mad- etmektedir. 
delerinin ilavesi yasak olan şeyler Bundan sonra, boyalı şeker,şeker
hakkmdaki liste ve talimatnamenin leme, şurup vesaire gibi maddelerde 
sekiziııci maddesinin değiştirilmesi -
ne daır olan kanun, Sıhhiye Veka- etiket görülmiyenler derhal müsa- Kilrık gari#arı 

İstanbul festivalinin ikinci hafta

sı dün gece Büyükderede verilen bir 

gala ne açılmıştır. 

leti tarafından vilayetlere tebliğ c - dere cdıJccck \'e Sahipleri, amilleri 
dılmiştir. Bu maddeye göre makar- hakkında kanuni takıbat yapılacak· 
na, hamur kesmeleri, piyasaya çıka- tır. Bılhassa bu etıkctlcr, her cins 

rılan kiiğıtlar içindeki şeker ve şe- malın ne şekılde yapıldığını meyda-
kerlemelcr, şuruplar, reçeller, lıkör- İkinci haftanın ilk günü olan bu-

na koyacak, fi:ıt hakkında da müş-
lerin kaplarının Ü7.erine, beyaz ve gün sabahleyin saat 10 da Ycnikapı-

b terılcrın iyi bir fıkır edinmelerine 
gozle goriıle ilır bU" şekilde kağıt ü- da kürek, saat 14,30 da dağcılık klü-
zerine sıyah iri yazılarla .boyalıdır• yarayacaktır. 
yazılacaktı:-. Bu yazı ayrı bir etiket Yeni kararın tatbikatı için sıkı tef- bünde tenı seçme müs:ıbakalan ya-
halinde kcsılip yapıştırılamıyacak- tiş v~ kontroHar yapılacaktır. pılmıştır. Saat 17 den sonra Taksim 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ FaUh~BeyazıltabandclMç~~a~ 

Pancar Bir domuz lır. Bu g"CC saat 21 de Fransız tiyat
rosunda klfısık Türk musikisi kon-

Z ir a afi Kuyruğu seri verılecektir. Bu konserde Mü-

nir Nurcddın şarkı söyleyecek, Ney-

A r fi ır ı/acak 3 liraya zen Tevfık bir peşrev ve bir semai 
__ ___ çalacak, güzide bir saz heyeti de 

Şarkta bir heyet tetkl· Mücadele etmeyenlerden muhtelif fasıllardan kliısik parçalar 

kat yapıyor ceza ahnacak çalacaktır. 

Hükumet, pancar ziraatini inki~ar Mahsulata zarar \'eren domuzlar- Yarın istirahat günüdür. Festiva-
ettumek için bazı tetkikler yaptır- la mücadele için, domuzların en faz- !in en güzel ve cazip eğlenceleri, a
mıya başlamıştır. Bilhassa Şarki A· la hulunduğu mıntakalarda, köylü-

yın on b<.•sınden sonra başlayncaktır. 
na.doluda pancar ekilmcve müsait nün domuz ıtlaf etmesi için verılen 

bir çok mıntakalar olduğ~ teshil edil- mühlet bıtmıştir. Birçok vilfıyetler
mış ve buraya bir heyet gönderil _ de, vazıyet tetkik cdılmis. ve bazı 
mıştir. lle)et, bilhassa dem· 11 vila ·etlerde köylünün, mükell<'f ol-

ıryo arı d • d d · tı·r d .•. 
güzergahında pancar ekimine mü _ '.1g~ s~yı" a omuz ı a etme ıgı 

h 1 t f 
"k d k gorulmuştur. F.ksık olan her domuz 

saıt sa a arı e rı e ece tir. Pan - k • . . . . . . 
t 
.. k" f d' ııyrugu ıçın, bu seferlık, vazıfesını 

car zıraa ı ın ·ışa c ıncc, memleke-
tımızdekı şeker fabrikaları daha ko

lay \ e ur,11 çalışacak, fabrıkaların 

sa) ı ı da artacaktır. 

Şaı k vılDyctlcrınde dolaşmakta o
lan hcve t sonbahara kadar tetkıkle-

rinı ·· mal cd cek ve hükumete bir 
rapor ve•cc ktir. Şarkta. birçok ara

zının, gayet i} ı cins pancar yetişt ir
mıye satıh olduğu, şimdiden meyda
na cıkmı.5 bulunuyor. 

yapmıyanlardan 3 lıra para cezası 
alınmıştır. Gelecek domuz miicade-

l 
le me\sımınde, bu ceza 10 lira ola
ra~ alınacaktır. Hakikaten domuzla 
mucadele mıntakalarında, itlaftan 

sonra mahsulat için çok faydalı ne-
ticeler alınmıştır. Yabani domuzlar 
bazı mınlakalaı da insani ra, çocuk
lara d:ı zarar vermekte idiler. 

Mücadele daha genış şekilde ya
pılmıya devam edileceklır. 

Halkın susuzluk der
de nihay~t bulmadı 

lzmirden 
Yaş iizüm 
Geldi 

Bu yıl ambalijlar çok 
güzel 

lzmıı den şchrımıze Avrupa am -
balfıJı ıçınctc 1500 kutu yas, çekirdek
sız \'e razakı uzumu gelmıştir. Bun
dan sonra, sur'at postaları ıle Izmır
den şehrin ıze muntazaman :; aş ü
ziım gckcektır. Bugun vinc İzmır
den orta Avrupaya 40 ton, perşembe 
günü Londı .ıya 150 teın, gelecek haf
ta yınc Londraya ·.!00 ton çekiı dck

siz yaş razakı üzumti ıhraç edilec k
tir. Oı tfl Avrupaya ıhraç edılcın yaş 

uzümlcr s lbnık yolıle gönderil • 
mckt dır. 

Bu yıl şchrimızde imim ucuz ola
caktır. Çunku Izmır üzümlerı bura
ya daha munt zam gelecektir. Yapılan Terkos çeşmeleri, kapa-

nan çeşmelerden çok· az Ankarada bir resim 

mukabil, çift tekerlekli arabalar çabuk harap olmaktadır. Koylüyü dört 
tekerlekli araba kullanmıya alıstırma · içın, vilıiyetlcrde çalışmaiara, teş
viklere baslanmıştır. 

İki tekerlekli nrnbaların aldığı hamule de az olmaktadır. iki teker
lekli araba, aı ni zamanda çok iptidai bir şekildir. 
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Dışardan 
Gelen talepler 
Çok fazla 
Üzüm ve incir ihracatı 

başhyor 
Yeni teşekkül eden iızüm satış ko

operatifleri faaliyete geçmiş bulun
maktadır. Mcnt'men kooperatifi ilk 
yetiştudiği lrnru iizüm mahsulunü 
birliğe teslim etmişfü. 

tncir piyasası da l4 ağu:;to~la kat'i 
olarak açılacak, ılk mahsul 23 ağus
tosla ıhraç edileccktır. jzk ihraç me
rasimle olacaktır. Bu tarihten CV\'Cl 

hiç bir muamele yapılmıyacaktır. İh-

racat hazırlıkları devam etmektedir. 
Mütehassıslar, mallarnı hazırlamıya 

başlamışlardır • .F'akal, incirler ihra
cat gününe kadar koparılmıyacaktır. 

Bıı yıl. dışarıdan üzüm ve inciılc
rimize çok talıp vardır. 

Harp 
Malulleri 
Kongresi 
26Ağusto&ta An k arada 

toplanıyor 
Merkezi Ankarada bulunan harp 

malulleri cemıyeti senelik kongre
sini 26 ağusto ta Ankarada Ordu E
vinde saat iO da yapacaktır. 

Kongre ·e her villl •ctft.?n ikişer 

veya üç"r murahhas iştirak edeceği 
için yakında 1stan ul şubesi de bir 
toplantı yaparak umumi kongreye 
iştııak edecek murahha )arını inti
hap edecektır. 

Umumi kongrede senelik rapor f)

kunacak, heyeti idare ibra edilecek, 
ve yeniden tanzim edılen nizamna
me müzakere edilerek tasdik edile
cek ve iic senehk çalışma programı 
hazırlanacaktır. 

Begkozda Define 
Hayvan sergisi Arayan 
Açılıyor Rumlar 
Sergi haz1rhklar1 ikmal 

edilmek Uzere 
Vılay<'l Baytar Mudurlüğünce her 

sene açılmakta olan ehli hayvan ser

gısi bu sene de 19 eı Hılde Edımeka
pıda Belcdıye tcmızlık ahırlarında 

Bursa civarında bir ha· 
zina aranıyormu, .• 

Atına gazetelerinın yazdığına gö
re, evvelce Anadoluda yasayan, bıla-

h.ır~ Yun nistana mubadıl olarak 
gıdcn Rumlar, evvelce Anadoluda 

.. çıl&caklır Bu sene sergı içın 1700 bıraktıkları dcfıncleri son zaman -
lıra mi.ıkafat konulmuştur. Bu mü- larda aramıya başlamı lardır. Bu a-

kafat sHgıde birıncı, ikinci, üçüncü, 

dordlinculi.ıği.ı kazanan hayvan sa -
hiplcrme verılccektir. 

Dundan ba ka Vılayet Baytar 

Muduı li.ıgu tcırafından hay\' an sa -

hıplerrne kolaylık olmak üzere ve 

hayv ncılığa hemmıvet \erilmesi 

ıçin B vkoz, Kartal, Sılıvri, Çatal

c , Bakırkoy, Yalnva kazalarınd 

raşlırmalar, Turk hükumeti memur
larının nezaret \'e müsaadesi altın

da yapılmaktadır. Bu günlerde yeni 
bır defıne arandığı haber veriliyor. 
Verilen haberlere göre Sultan Azız 
dcvrınde, Manol isminde bir çete re-
i ı, Serdar Ali Paşa ordusunu soy • 
muş ve aldığı panıları Bursa cıva -
rında Kaledağ mc\ kıınde bir yere 
gomınu tür. İstanbul \ e Bursa Rum
ları , Manol hakkında bir ok hikihe-
ler bılmektcdir. • 

da bır duvar yıkılmış, altında bir k<r, 
vatandaş kalmıstı. Hulasa tetkik ~
dcrsC'niz, bizim mt'mlekctte vuku:ı 

gelcı1 bi.ıtün kazaların sebebi vazifo
yc karsı lUkaydi ve ihmalden ilen 
geldiğini gorürsüni.iz. Dc·mc~k ki. he
nüz i~imize dört elle sarılmasını bil-

miyonıı. Yanı içimizde \"azife, nıes
uliyet endişesi, koıkusu, vıcdan aza
bı, o kadar fazlaca ·erleşmemışlir. 

Daha dogrusu, Şarkın kendisine malı 
sus bir dcrbcderligi. kalenderligi var· 

dır. İşte osıl hastalık budur. Tedavi 
edilme i l<lzım gelen cihet de budur. 

Biz artık sarklı degiliz. Binaena -

IC'yh şarkın bütün hastalıklarından 
kurtulmamıs lfızımdır. 

Ha1k filozofu 
l lltltllUlllrttltlllllllltltllllflltltUUUUtlllrttffUUflUUUUUHftftUft 

Şaraplık 
Üzüm 
Alınıyor 
Razakı1ar1n kilosu 8 

kurut ediyor 
İnhicarlar idaresi Ege mıntakasır.

da şaraplık üzüm mübayaasına bas
lamıştır. ilk olarak muhtelif bağlar
dan 700 bin kilo üzüm kesilecektir. 

İdare, çekirdeksiz üzümün kilosunu 
4,5 ve misket üzümünün kilosunu tl 

kuruştan satın almaktadır. 

İdarenin, Anadolunun muhtelif 
yerlerindeki şaraphaneleri de, Bur
nm·adan bu yıl fazla miktarda ÜZÜ"l 

sntın alacaklardır. Samsun için 200 
bin, Seferıhisar için de 150 bin kilo 

uzüm mübayaa edıleceklir. Bu yıl 
şaraplık üzümler de gayet nefistir. 

Petrol ve benzin 
Petrol ve benzinin inhisara alın -

ması hakkındaki tetkikler sona er -

mış, bu işle uğrasan komisyon rapo
runu hazırlamıya başlamıştır. 

İktısat vekili istirahatten döndü·~

ten sonra bu mesele de tetkik olu

nacak ve derhal harekete geçilecek
tir. 

Memleketimizdeki petrol ve be.ı
zin şirketlerinin fiat tesbitindc doğ

ru hareket etmemeleri hükumet ı -

mizi böyle bir karar vermiye sev -

T ifo hastalığından halkı korumak maksadıle Kırkçeşme ve Halkalı Serg İSİ 
çe;:meleri Belediye tarafından kapatılmıştı. Beledıye, bu çeşmelerin Genç ve kıym llı r s amlanmız-

Ilı ehli hayvan ~ rgı ı açmıya k:ı

rar verılmiştır. Ve ılk ha) van c;Ngi

si 19 ağ sto perşembe giınü Beykoz

da Buzh ne m vkıınd acılacak\ır. 

•• ketmiştir. 

Oğretmen aranıyorr ~=~=====;;;;;;;;;~;;;;:: ycrlerınc Terkos çeşmeleri yaptırmıştır. Fakat yapılan ceşmeler kiıfı gel- dan Tekırdağ ortaoku1u r im mu,.). 
rnemektcdir. Dün İstanbul tarafında oturan okuyucularımızdan bir kac lımı Esat Subaşı'ı ın Ank r dtı bır 
kışi matbaamıza gelerek, susuzluktan şikfıyel etmişlcrdır. Dıyorlar ki:· r esim sergi ı açaca ~ ını m mnuniyct· 

- Kadırgada, Cinci meydanında, Küçük Ayasofy.ada, Nakılbend, Ak- le haber aldık 
Vekillerimiz 

bıyık, İsh-ıkp:ışa mahallelerıne otuıan Jar Belediyeye müracaat ederek Ağustos içınde Ankarada açılacak Dahiliye ve Hariciye 
vekiller inin seyahati 

Dah1lı e Vt'kılı Şukru Ka) a bu ak
şamkı ek pre ı .... Aı k r y.:ı gıdcc .... k· 

tır. 

Terkos çe melerinin arttırılmasını istemişlerdır. Çünkü. mesela evvelce olan bu seı gıde Esat Su bası ; enı bır 
bir m hallede dört çeşme varken, buna mukabıl, yalnız bir çeşme yapıl • 3anerde yaptılYı eserlerini teşhır e -
rnıştır. Tabıi bır çeşme kafi gelmıyor. Sakalar da ihtikar yapmıya ba~la- d c ktir. İ; ı bır kolorıst olan ı essa-
dılar. Bır teneke suyu 5, 10 kuruşa getirıyorlar. Çeşmelerin başı hıncahınç mın e!Jiyi mutecavız resimlcrınin 
dolu_ Bır teneke su almak içın saatlerce beklemek Iazımgeliyor. Susuz- ço y u memieket bizajlarını ıbtiva et-
luktan halk, çok sıkıntı çekiyor . Susuzluk pislık doğuruyor. Bunun için, m ktedir. Kendısıne muvaffakı~ <>t· Hancı) V kılı Ru u Aras, dutl 

Beledıyeden. çeşmelerin arttırılmasını rıca edıyoruz ı" t mennı ederiz Şt'hrımıze gclmı tir 

Edebi roman: 137 Demekle beraber bir tefsır de yap- Bu nok\:ı uzerınde de zıhnımi kur-
mndı değıl. calaıan bır noktavı soylemeden r,e-

Sen de seveceksin! Endışelcrımi ona da söyledim: çcmedım· 
Salıh beni {'Ok sıkı bir kontroi - Bırçok kadınlar aşıklarına inan-

altına aldı .. nedrn ku kulandı bılmi- mı lar ve kocalarını bırakmıslardır. 

' - Ne münasebet? •. 
Nıçin h1zmetçıyi tercih ede,.;m?. 
Bır haksızlığı ortaya sürdüm~ 
Diye de kendısini müdafaa etti. 

Fakat, bır iki gündür dikkat edıyo
rum, Sahh vakitsiz vakitsiz eve ge1ip 
gıdiyor. 

Her halde bana belli etmek iste -

mediği bir kontrol yapıyor. Fakat, ni
çın ve .. ııeden? .. 

Acaba hizmetçi kendisine ne söy
ledı ? .. Hakıkaten bunu merak edi • 

yorum. 
End~e 

Bir taraftan Naciyeyi merak edi
yorum: Hiıla Lübnandan ne haber 
aldığını bana bildirmedi. Kendisi de 

görunmedı. Bir yandan da Salihin 

vaziyetı kh:ıf. Kontrollarını sıklaş

tırdı. Yine iki gi.ınde bir buraya ge

liyor, s:ıatlı saatsiz evden çıkıp gıd!-

Etem izzet Benle~ 

'

yor. Neyi kontrol edıyor, nıçin kont
rol edi~or? 

Hızmetçınin kendısine ne sbyledı
ğını 1yıden ıylye tahmın edcmıyo • 

rum. Fakat, ne sbyleyebihr?. Halı! 
Necip meselesini onun bildığıni tah

mın etmiyorum. Bunun dışında da 

söyleyebıleceğı hiç bir şey yoktur. 

Fakat, bütün bunlara rağmen en

dişe ettiğımi açıkça kaydetmiye mec
burum. 

yorum Fakat, ondan onra da asıkları kPn-
0. bunu g yet ıyi bır fırsat bildi: dıl rıni ) uzu tu etmi )erdir Ha hl 

Fenı degıl. Salıhten ayrılman Nccıbın bunlardan bıri olmadığını 
icin 1yı bır , sıle. Bunu bır izzetın~- na ıl tahmrn ed<'bılırim? 
fıs meselesı yaparsın. olur biter.. j Nacı:; e bu sozum uzerınc biraz dıı-

Dedı. rakladı \ e duşundu. Sonra: 
- Sen bana bo una Salıhten ay- - Halıl N<'cıbın bö) le bır çiylık 

rılmamı sciyluyorsun. Fakat, ondan yapabılccegını zannetmıyorum. 
sonra ne ) apaı ım Nacive?.. Dedı. 

D dım. O gayet ıükbin: - Ak ine nasıl guvenılebılır?. 
- Hıç bir sev.. - Her halde gli\ enmek liizım. 
Diyerek devam etti: ıÇunkü, nıhayet senm için zehır bıle 
- Halı! Necıbe gidersin. ıçcn bır ı:ıdamın sana sahip olmakt:ın 
- Amma Halil NPcip meydanda b şka ga e:.i yoktur. 

Haber yok yok!. Bu ga\eye vaıdıktan sonra pek 

Dün Naciye geldi. 
Daha gelir gelmez sordum: 
- Lubnandan haber \'ar mı ?. 

- Yook .. 
Dedi, ilave etti : 

- Her halde dönecektir. "Iü b nden o·uyabilır. 
- Ölmedi ise.. 11 r l nld bunu klına g<>tıı me-
- Öldügünü tnhmin etmiyoı um. m i ın. 
- Neden?.. Akla g lmıH'cck gıbi degıl ki. 
- Ölmus olsaydı, bugüne kad"r DPdım. oı un da s mımi fıkrini 31. 

anla ılırdı. m k ıc n bıraz daha fıkı imi izah e>:-
- Bugüne kadar almam lazımdı.. Olmemiş ols~ bile hemen ocr.i t.m: 

- Niçin ge!medi acaba? alı:ıbılecek mi bakalım?. 
- Sebebıni tahm'n eden.iyoı um.. - Hiç c:;uplıe <'lnıe. 

Or. 11 ş mdi butün · edcfı b '10 

;,ıl "p cırnak Bunu temın edebıln k 

Eminoıııı Haıkcl'iııaen: Birimizin derdi 
Evımiz halk dershanelt>rı ve kurs-

Jan şubesının ortaokul \'(." lise lale- Hepı·mı·zı·n derdr' 
be i ıçın açacagı ıkmal kurslarını 

muhtclıf dersi r gıuplarının öğret- Çengelköylülerin 
menlıgini vapmak ıskH.-n zevatın 
azı:ımi uç gun zarfında bır mektuptıı Sinekten şikayeti 
Eminonü Halkevi başkanlı ınn mü
racaaf etmesi ve iştirak edemiyecck

lcrin bu ilandan alakadar mslekdaş
ları haberdar etmesi rıca olunur. 

bır gayeclır insanlar gayelerıne \'a· 
sıl olduktan sonra kendılerını tatm:rı 
edılmış bulurlar. Tatmın edılmiş o
lan hır adam emın ol kı, butun ıhti
raslarını bırdt!n ve bır anda kaybe
der. 

Nacı) e bu fıkrime ıtıraz etti: 
- İmkiinı yok Halıl Necıp bu ka

tugorıye dahıl edılemez.. 

DıyNek devam ettı : 
- O tam platonık bır aşık. Haya

tını bıle fedaya karar vc>rebılen 'Jır 

iışık evdıgı kadını kolları arasına 
nldı"ı vnkıt ıhtırasını değıl, belkı v~ 

olsa olsa aklını kaybeder. 
Bu mı.:\ zu uzcrınde uzun bovlu 

dllı mndım Bır uaska cndışemı daha 
ona sö:; ledıın : 

Halı! Nccıbın akıbet anla ıl -
madan :5alıhle bır hndısc olur \'C •• 

benım e\·den çıkmam ıcap ederse nr• 
yaparım? .. 

N cı} c luç tercddut etmeden ce· 
vap \ crdı : 

- Dıze gelırsın. Başım ustünde 
yerin \'ar. 

Bu cevap bcnım için hakıkalen bü
vuk bır kuvvet oldu 

· ( Det·amı ı·ar) 

Çcngelkoyı.inde attıran bir o
kuyucumuz bize yazdıgı mek -
tupta dıyor ki: 

cÇengelkoyu nde lfovu::başı 

civarmda, dereye bir rok lağam 
mecraları akıyor. Bu mecralar 
her turlu pıslıgı, mikrobu dere-
1Je getirıyorlar. Binaenaleyh. bu 
pisltk de sıvrisinek ve karasinek 

1 
yapıyor. Sımdi, Havuzbaşı C'İ7Ja

n, bılhassa yaz gecelerinde, a-

l 
çıkta oturulamıuacak bir Jıale 

1 
gelmhtir. Sıt'nsinck ve karasi
nek ten 1mrttılddğumtız yok .. Ka
rasinekle, smrisinekle Belediyr. 
tnucadele edecekmiş .. fakat, bo11-
le açık, pis lağamlar aktıkça mtı
cadelenin semere vermesi süp
heli değil midrr?. Bizim taraflar
da, yıllardanberi, sit'f'isinekıe~ 
rahat yüzu görülme~. Bu açık 1Ci
ğam1ara bir nı1ıayet ı•ernıek na
sıl mümkuıı .. tabıi biı" çok mas
raf lıi ını. Fakat 1 iç olma sa, bu 
dereye lıigamwra fenni tıbbi bfr 
ılOç bir cc a faları atmak sttrc
tıle tehlıke yarıyanya indirile
mez mı? 

Bıı 1ıu ı ta mu1ıterem Beledi
yemiz ne dıi ünüyor, bilmiyo -
ru Çenge1koylulerin bu hakh 
şikatıet ve dıleklerini, Belediye
nin nazan dikkatine koymanızı ı 

bilhas.~a rica ederiz.• ------



po yan c·ndeki 
asıl maksadı nedir? 

~eıKAYE 
ACIYAN YÜREK 

Çinde adeta müstakil vaziyette 
olan generallerin kuvvetini 

hesaba kalnıak lazım 
11,103.000 l.ıl ımtre murabb~u gıbı 

n unz,am bir s:: i. ) ı kapld) a:ı 23 ~ i
Jiıycttcn murekkep Çın cumhurı) eti 
bugünkü haiı'e Avrupadan bır mıl
yon kılomctre murabbaı kadar da 
büyüktür. 
Nfaamafıh Çınin nüfusuna göre 

kilometre başına 40 kiş:d üşmckte
cır. Halbuki Japonya imparatorlu
ğı;nda bir kilometre başına tamam 
Hll kic:i düşmektedir. Zira 69 milyon 
:niifusa malik olan Japonyanın me
s::hai sathiyesi 382,309 kılometre mu
rabbaıdır. 

Japonya, Kora ve Sahalin müs -
tcsna, 4 büyük ve 520 küçük adacık
lardan mürekkeptir. 
ÇİN ZİRAAT JAPONYA SANAYİ 

MEMLEKETİDİR 
Çin, bir ziraat memleketi olup pi

rinç, hububat, mısır, sebze gibi hal-
1 ın ıhtiyacını temin eden m:ıhsulfıt 
yt.:ti,.tiriı. 

Dır sarı .yı mr mlckc.ti olan Japön
YD ise nüfusunun gıda maddelerini 
tam manasilc yetic:tircmediginden 
harıçtcn ithalatta bulunmıya mec -
burdur. 

Çindc sanayi henüz ilerlemediği 

için halkın ancak 4,5 milyonu amele
dir. 

j lliJlbuki Japonyanın iiçte biri amc
J dır. 

1935 ) ılınd::ı J.ıponya, ipekli, yün
lü ve saıre yetıştirmekte dünyada 
l.Jirıncı dereceye çıktı. 
Japonyanın da bütün sanayiini e

lmde tutan Rokfeller gibi iki adamı 
vardır. 

Mitsuhi ve Misubislıi. 

Bu iki adam, bütün fabrikaları, 

yolları, büyuk sanayii ellerinde iste
dikleri gibi idare ederler. 

Hatta Lıberal fırkaya yardım eden 
Mitsulıi'dir. 

Bu iki zat dost olmasına rağmen 

m~mlcket işlerinde muhtelif iki fik
rı takip ederler. Halta parlamentoda 
biJe bu iki fikrin taraftarları vardır. 

ÇİNDE İDARE TARZI 
Çin'i bugün idare eden Kuomin • 

tang'dır. Hükümct ve saire hep bu
mın elindedir. Ancak Kuomintang 
Cenubi Çin eyaletlerini idare eder. 
Şimali Çin orada bulunan Çin gcne
r<ıllerinin elindedir. 

Bu generaller vcrgıleri toplar, hat
ta bir taraftan Japonya, diğer taraf
tan Sovyet ve Komintang ile müza
kere ederler. 

Halbuki, Japonyada bir tek adam, 

Bir Çin piyade kıt'ası 

"yazan: Reşat Feyzi 

B ir şirketin direktörü olan ar
kadaşım Kenan, başından ge
çen garip bir macera anlattı.. 

o kadar tatlı bir hikaye ki, Köprü
den Adaya kadar, vapur yokuluğu
nu nasıl sona erdirdigimizi farket -
medik.. Bakın, size de anlatayJm, 
bcgcnecek misiniz? 

••• 
Kenan anlatıyor : 
- Bundan iki ay kadar evYeldi. 

Çin Hariciye Nazırı Vang 
Çing - Vang 

Bir gün yazıhaneme misafir gelen 
İmparator, bi.itün memlekete hakim- bir arkadaşa sigara ikram etmek i
dil. çin, paketi açtığım vakit, bir de ne 

Çindc mcskukat da henüz tesbit e- göreyim? .. Birinci sıra sigaraların al
clilmemiştir. Her tarafta geçen bir tında küçük, pembe bir kağıt.. mi
çok paralar vardır. Bunların içinde safirime belli etmeden, uzatmak ü
Yuan dolar denilen bir para vardır zere olduğum paketi geri çektim. Si
k:, 45 Amerikan dolar senti kıyme - garaları karıştırıyormuş gibi yapa
tir.dedir. Meksika dolarları da her 

1
rak, içinden o küçük, pembe kağıdı 

yerde geçer. laldım, yavaşça cebime attım. Arka-
Japony&da ise böyle değildir. Yen daş gittikten sonra, ilk işim, merak- be-nimle alay mı ediyordu?. Hem bu 

her yerde hakimdir. la kağıdı okumak oldu. Şunlar ya - sefer ne yazılıydı, biliyor musun? .. 
ASKERİ KUVVETLER zılıydı : Dinle : 

Çinin bugünkü vaziyette 134 piya- c Ben 20 yaşında, gen~, sarışın ~ir c Sizi gittikçe artan çılgın bir a§k-
(l" alayı, 8 slivari alayı, 19 topçu fır- kızın::· ~.rkadaşlarını ~~zeı . ol_duyı~- lrı seviyormn .. sizi bu paket elinize 
k .ı.sı, 23 tayyare boliiğü vardır. Ve 230 nrn soyluyorlar .. bıı. kagıt kımııı elı- r,eçtikren sonra, iiç a]~§aın sıra ile 
da tayyaresi bulunmaktadır 4 le ra- l ııe geçerse, onu sevıyol'Um .. ~ Karaköy tramvay durak yerinde sa 
sıt tayyareleri vardır. Bugün 1.999,980 . Güldüm .. geçtim. ~u,. h.er . halde, 1 at 1: ~a b.ckleyeccğim ... ~ . . 
rskeri ve 81 000 zabiti siJiılı allrnda _ sıgara fabrıkasındakt bır ışçı kızın Duşunmıyc başladım. Bu ış gıt -
dır. Bunlar~ Komintang'ın askeri 0 _ yaptığı muziplik olacaktı. Çünkü, ga- 1 tıkç: sarpa sarıyor, ciddileşiy?rdu. 
Jarak 522 000 ki i de ilave cdılirsc zetclerdc arasıra okuyoruz. Sigara O gun ne'?'eli bır günümdü. Iyi iş 
2 5 milyo~a y:ıkın askeri vardır. paketlerinin icinden bu kabil yazılı yapmış, bir cok para kuzanmıs, borç-

, Denizde 4 harp gcmisı, 5'zırhlı kru· kağıtlar, hatta bir tutam :aç ve.saire llorı~ızı ödemiştik. 
vazör, 6 torpidobot ve 50 sahil botu ç:kı~ormuş .. Demek, dedım, pıyan- Bır an aklıma esti .. gidip şu kızı 
vardır. go bıze de vurdu. bekleyeyim, dedim .. fakat kendi ken-

Çin ordusu 1923 tenbcri modernize ~~ kağıdı nasıl da~a e.~·vel görme- dı.me de gi.ı~üyor, hatta utanıyordum. 
edilmiştir. mıştım. ~ayret: 5.~n~~ yem.(:kten Bır toy deJıkanlı gibi hareket etmek 

Çin donanması da 30 bin tona ba- çı_kmış. koşedek~ tutuncuden ?ır :e· !nsana bu yaştan sonra, ayıp geli -
Hğ olmaktadır. n.ıce almış \'e bırkaç tane de ıçmış - yor. Fakat, bu hevesimi yenemedim. 

Japonyayn gelince: tım.. . . .. . Yazıhanemden erkenden çıktım .. 
Japonyanın 70 fırkası, 25 süvari b' Ne .. ıse .. ~radan bhırkadç gun g€çtı.. doğru Karaköye gittim. Saat 19 .. 

ır gun, yıne yazı ane e oturuyo - ı.-kJ' N 1 · 1 fırkası, 40 topçu ve 26 ta,·yare bölü- .. . . w ıyorum. e ge en var, ne gıc en .. 
rum .. muthış canım sıkılıyor. Bır g"ls b'I k' 1 k b'l · 

ğii vardır. Tayyare adedi 1025 tir. _ ... e ı e, ım ge ece·, ı mıyorum 
hnno var .. odenecck .. fakat parayı k ' d _ . 

Japonyanın sulh kuvveti 223,51 t tedarik edemedik. Can sıkıntısı ile ı .. tanıma ıgım bır genç kız .. yal-
ask<'r ve 15 bin zahittir. Hepsi mü- sigara paketine saldırdım. Bir de ne nız sarışı.n old~ğ~nu b~liyorum .. et
kemmelen talim ve terbiye görmüş göreyim?. Yine kücük kıvrılmış rçfıma dıkkatlı dıkkatlı bakıyorum .. 
ve mükemmel techizata malik asker- ince bir kağıt.. Bu se.fer 'rengi mavi.'. her sarışın kadın üzerinde, gözlerim 
!erdir. Deniz kuvveti 10 dritnot. 40 paketin bir kenarına sıkıştırılmış.. dtıkikalarca takılı kalıyor. Birisi .bi-
:kruvazör, 128 torpidobot ve 67 tah- k.ğ d .. .. · .. 1 . b 1 d raz fazlaca baksa, acaba hu mu, diye, a ı ı goruncc J!:U mıye aş a ım.. , .. 
telbahiri vardır. bu tütüncil kızlar, galiba bana vur- 1'c)ccan geçırıyo~um.. .fa.kat yok, 

Japon deniz kuv\•eti dilnyada 3 ün- d d' yok .. tramvaya bınen çekılip gıdi -gun, e ım. 

cü gelmektedir. Bunlara dort tayya- Bu sefer meçhul sevgili şunları 
re ana gemisi de iştirak P.tmE:ktP.dir. 

yaz,ıyordu : 
Top itibarile Japon bahri kuvveti •Sizi çok seviyorum. Selcim ve Ö· 

Çine kat kat faiktir. 
pücükler .. • 

Yalnız .Japonların Mutu ismindeki r. k t b ,,,..:ı k b d" 
, • • • ı• a a en, •.ıuenece onoyu u-
crıtnotundakl topların yekunu Çın .. d- ~.. . . b r .. . de 

şı.rn ugum ıçın, u se er uzerın 
donanmasındaki top yekünundan faz. d d 
1 d urma ım .. 
a ır. " .. Aradan bir hafta geçti. Yine Ye -

En buyuk Çin gemilc>ri olan (Dre· . k t · · · d b f a 
nıce pa e: ının ıçın en u se er s rı 

vdnougt) ve (Ninghai) .Japonların kt b. k. - t k ? 

dördüncü sınıf torpidobotları ile harn renB ek ır kagı çk·ıt mb asıdn md ı. 
. . _ • · u ısa aş me u un a a şu sa-

edecek kabılıyette olmadıgını ilave 
1 

d 
k 

_ d t2r ar v<ır ı : 
etme lazım ır. . . . 

yor .. 
Birinci. akşam i.lç çeyrek saat bek

ledim .. ikinci akşam yarım saat, ü
çüncü akşam yirmi dakika ... 

Bu bir acı alaydı .. budala gibi, bir 
işçi kızın sözlerine kanmıştım .. ken
di kendimden utanıyordum. Üç ak
~am da beyhude yere beklediğime 

kızmı§tım. 

Ertesi gün sabah, yazıhaneye gelir 
gelmez, ilk işim sigara yapan fabri
kanın, paketteki adresine bir ~ika
yet mektubu yazmak oldu. Zllc bas
tım. Daktiloyu çağırdım: 

- Bu mektubu şimdi yazınız, de
dim, zarfo koyun.. hemen postcıya 
\"erin. Yalmz zarfı kapatmadan bir 
kere getirin göreyim .. 
Yapılacak başka bir iş var mıydı? 

Belki mektupları yazan i<;çi kız bu
lunacak, ceza görecekti.. ne yapa -
yım? .. 
Beş dakika sonra, daktilo, elı::ıd<' 

yazılı mektup ve zarf, odama geldi, 
kağıtları masamın üzerine koydu. 
Dıkkatle okudum. Bir yanlış yoktu: 

- Pekalfı, dedim, derhal postaya 
gitsin ... 

A. .. Bir de ne göreyim? .. Daktılo 
Güzin hanım karşımda ağlamıyor 

mu? .. 
- Ne var, Güzin Hanım, dedim .• 
Hıçkırıyordu : 
- O kıza yazık. dedi.. 
- Ceza gör.::~ek, diye mi acıyor-

sunuz ... 
- Evet.. fakir kızcağız belki ek-

.... t 

mcginden olacak .. 
Kaşlarım ı şattırh: 

- Siz çok yufka yüreklisinlz .. a
cıyabilirsiniz. Fakat, bir j§Çİ kıza, 
l:c.nimle alay etmek salahiyetini vc-
1 cmem .. hem size de bir şey söyle • 
ycyim mi? Bir daha, hislerinize ka
pılarak, benim hususi kararlarım ü
zerinde mütalea yürütmenize mü -
saade edemiyeceğimi, hatırınızdan 

çıkarmayınız .. 
(Devamı 7 nci saııfada} 

Ditrih 
.sızı çok, 1ıımı de pek çok sevıyo-

rıım lırmi gece giindüz düşündürü-
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Marlen 
Dağ 5 milyon lira çalan Ameri-

kan haydudu yakalandı 
Karlsbat su şehrinde, bir milyarder gibi 

zevk ve safa içinde ·yaşıyordu. 
M cşhur beynelmilel haydutlardan mini istemişlerdir. Zipko, kadın ti

Zıpko, Karlsbadda yakayı ele careli yaptığı için Cenubi Amerika 
vc:miştir. Haydut, bundan birkaç hukümetleri tarafından aranmakta 
gün evvel meşhur su şehri olan Kar Is · o1duğu gıbi Nevyork zabıtası da üç 
badın mi'ikellcf otellerinden birine polısi öldürmüş olan bu azılı haydu
yerleşmişti. Pek kibar bir hayat sür- dun tcvkıfini kolaylaştıracak kim
mıyc başlayan bu adam, zabıtanın seye 10 bin dolar mükafat vadclmiş
nazarıdıkkatini celbetmi~tir. Valler ti. Hattn Zipkonun, Lindbergin ço
Mansfeld, maskesinin yırtılacağını cuğunu kaçıran ve bilahara ölü ol
anlnyınca evvela üzerindeki evrakı duğu halde civardaki ormana bıra
yıı tmıya teşebbüs etmiş ise de o sı- ka'l haydutlarla beraber olduğu id-
1 ada polisler yetışmiş ve vuku bulan dia edılmektedir. Amerika zabıtası 
şıddetlı bir müsademeden sonra ~v - Zipkonun, Lindbergin çocuğunun ö
takı ile tevkif .?dilmiştir. Üzerinde lLimünü örten esrar perdesini kaldı
Lo:s Anjclcste tayyare mühendisi racak surette ifşaatta bulunacağını 
Vaiter Manfred a.dına yazılmış bazı tahmın·etmektedir. 

kağıtlar bulunmuştur. Odasında ya- Şıkago zabıtası da Zipkonun, meş
pılan araştırma neticesinde Avus - hur Amerikan haydudu Alkopan'ın 
turyalı Zipko, lsveçli Oldenland, çettsinde mühim roller oynamış ol
Norvcçli Mansfcld adına yazılmış cuğu iddiasındadır. Hatta Şikagoda 
p3saport1ar bulunmuştur. bir bankayı soyarak beş milyon do-

Bundarı. başka bir valiz içinde bin lar almıya muvaffak olan haydutlar 
İngiliz lirası, 33 bin dolar, 120 bin arasında Zipkonun da bulunduğu 
liret yani bir milyon 200 bin franga kuvvetle tahmin edılmektedir. Hay
yakın para bulunmuştur. dudun tevkifi zamanında üzerinde 

Yakalandığ ı zaman neye 
uğradığını anlayamamıştı 

keme edilecektir. 

Diğer taraftan dünyanın her tara
fından bu azılı haydudun teslimi Yapılan tahkikat neticesinde ı bulunan külliyetli para, bu haberin 

J\fansfeld'in ana. ıl Avusturyalı Zip- doğruluğuna delalet etmektedir. 
ko isminde azılı bir haydut olduğu Çekoslovakya hükumeti, mahke
anlaşılmıştır. Zipkonun yakalandığı me kararile Zipkoyu, Avusturya hü
şayi olunca bir çok hükumetler Çe· kumetine teslime karar vermiştir. 

hakkında Çekoslovakya hükumetine 

talepler yağmaktadır. Bu meyanda ı 

Fransa, İtalya, İngiltere, Mısır, Çin, 

1 koslovakyn hükumetine müracaat Zipko birkaç sene evvel Viyanada 
ederek haydudun kendilerine tesli- islediği cinayetlerden dolayı muha-

Amerika, Cenubi Amerika hükumet
lt•ri Zipkonun iadesini istemislerdir, 

!JCIT'>Urlt/% .. t 

Hayret Ptmcz misiniz?. Bu sefer 
gülmedim Bu iş üzerinde ciddıyet
!e durdum .. akşam, yazıhaneden çı
kınca, yine sigarn almak için tütün
cüye> ugradım : 

- Yahu, dedim. sizden aldığım 
paketlerden boyuna aşk mektupları 
çıkıyor. Bu ne rezalet .. hepsi de bana 
mı tesadüf ediyor, yoksa, başka müş· 
terilcriniz de şikiıyet ediyorlar mı?. 

Tütüncü hayretle yüzüme baktı. 

Adeta suc;lu kendisi imiş gibi : 
- Beyim, dedi, vallahi içini açıp 

bakmadım. fakat, arasıra oluyor 
böyle şeyler.. lakin. mütemadiyen 
size tesadüf etmesine ben de hayret
teyim. 

- Bir şey değil, ahpap, dost ya -
nında kepaze oluyoruz .. 

- Paketin üstünde numara var, 
efendim .. idareye bir mektup yazın .. 
ş.ikayet edin .. 

- Sahi, dedim, öyle yapalım .. 
Kafama koymuştum .. şikayet ad

resine bir mektup yazacaktım .. 
Fakat bilmem neden, iş güç ara -

sında ihmal ettim. Mektubu yazma
dım .. aradan bir hafta kadar geçmiş
ti. Bir gün yine paketin içinden bir 
mektup çıkmasın mı? Allah Allah .. 
Bu sefer iyice kızmıştım. Bir işçi kız 

Mes'ut bir nişanlanma 
Gaziantep mektupçusu Vehbi 

Kahraman'ın km Bülend Kah· 
ramanla Türk Armatörlerinden 
Mustafa Sadık zadenin nişan 

merasimi evvelki gün Şişlide 

Osmanbeydeki köşklerinde bir 
çok güzide davetlilerin huzurun· 
da törenleri icra edilmiştir. Genç 
nişanlılara saadetler temenni 
ederiz. 

başında. 
M cşhur yıldız Morlene Dıetıich ve 

kocası rcıisör Sieber Avusturya

da Volf Gang gölü karşısındaki Sen 

Gılgcn ısmindeki ufak bir kasabaya 

yarım saat mesafede ki bir dağ tepe

sinde yaz tatilini geçirmiyc başla .. 

mışlardır. Karı koca şimdi dağ ba -

şında İsviçre tertibi ahşap bir evin 

üst katında oturmaktadırlar. Çok 

sessiz bir yer olan burası çamlar ara

sındadır. Uzaktan enfes bir manza

rası vardır.Bir haftadır bu dağ ba

şında oturan Marlene ancak bir defa 

mavi arabasile Sen Gilgen'e gelmiş 

ve öteberi alrr.ıştır. 

.. 
sevımır ar tlst Marlen Dltrit: 
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is tan bul Belediyesinden: 

10 A~ustoc; 937 Sah gününden itibaren Karaköy köprüsü üze

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile Bele

diye tenbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı hu!usat tatbik edi
lecektir. 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakliye 
sahlplerl ile ,oförlerln arabacı ve sU· 
rUcUlerf n aşafiıdakl maddelere riayet 
etmeleri llln olunur. 

ı - 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 duracak ve yaya gidenler geçtikten 

sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları bu 

sahaya gayet ağır gelmelidir ... B., "4880., 
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r ue.ıznm bır s:: i~ ;rı kaplayan 2J vi-
1.lycttcn n1ürC'kkep Çin curııhurıycti 
t:uglinkü haiı,e Avrupadan bır mıl
yon kilom~trc murabbaı kadar da 
büyüktür. 

llıl.amafih Çınin nüfusuna göre 
kilometre başına 40 kiş:d ü~mckte

cır. Halbuki Japonya imparatotlu
ı;,;nda bir kilometre başına tamam 
lül kişi düşmektedir. Zira 69 milyon 
ııiifusa malik olan Japonyanın me
s~hai sathiyesi 382,309 kilometre mu
rr.bbaırlır. 

Japonya, Kora ve Sahalin müs -
tcsna, 4 büyük ve 520 küçük adacık
lardan mürekkeptir. 
ÇİN ZİRAAT JAPONYA SANAYİ 

l\IEMLF.KETİDİR 
Çin, bir ziraat memleketi olup pi· 

rinç, hububat, rnıs1r1 sebze gibi hal
lın ıhtiyacını temin eden mahsulôt 
ycti~"ıriı 

Ilir sa ... yi mrmleketi olan Jap0n
y~ 1 nıifııs .. ;,un gıda maddelerini 
t~m mana•.lc ycti~tiremcdiğindeıı 

hariçten ithal.'itta bulunrıııya mec -
burdur. 

Çinde sanayi henüz ilerlemediği 

Jçin halkın ancak 4,5 milyonu amele· 
.,~·ncıyaı o : 

llüsı:•yin raconsuz hareket etmiş, 
huyunu, ahlakını değiştirmiş, ho -
Yardalığa, kab3davılığa yakışmıya

ak bir hareketle bulunmuştu. 
Memonun gözleri için için yandı. 

D~dakları kpırdadı. Sonra mırılda
nzrak dedi ki : 

- Sana böyle laflar yakışmıyor. 

Doğrusu çok ayıp! Raconsuzluk edi· 
) orııun. Arkadaş gacosuna göz ko -
yanlara ne derler unuttun mu?. 

Hüseyin hiddetle sordu: 
- Ne var, ne oldu? .. 
- Daha ne olacak?.. Pembeden 

br,hsediyor, kızın, takatini bitirdi • 
ğini SÖ} lüyorsun. 

- Söylerim a ! Ne çıkar bundan?. 
- Ne mi çıkar?. Çok şey çıkar... 

Arkadaşlar duyarsa bir daha yüzü
r.e bakmazlar, Hüseyin namussuz • 
luk yapmış derler. Şimdiye kadar 
hangi kabadayı, hangi hovarda, ar
kada.-ının koynundan çıkardığı ka
dına göz koymuş? .. Şimdiye kadar 
bö ·le bir şey duydun mu, işittin mi, 
gördün mü sen? .. 

Hüseyin hiç bir şey söylemedi. 
~J emonun sözleri bir çeki taşı ağır
Jıg;!e kafasına çarpmıştı. Lakırdı 

söylemiye değil, hatta nefes almıya 
bıle mecali yoktu. 
Olduğu yerde mıhlandı kaldı, 

ma!ıçubiy'etlndcn söyle.vecek, cevap 
t·crecek söz bulamıyordu 

Bu hal birkaç dakika devam etti. 

1 H.ll;uki Japonyanın üçte biri amc· 
J ı d r. 
' 193:) yılında Japonya, ipeklı, yün
lü ve saire yetiştirmekte dünyada 
lıirıncı dereceye çıktı. 
Japoııyanın da bütün sanayiini e

lir,de tutan Rokfeller gibi iki adamı 
\'ardır. 

Mitsuhi ve Misubishi. 

Bu iki adam, bütün fabrikaları, 

yolları, bliyük sanayii ellerinde iste
J diklcri gibi idare ederler. 

Hatta Liberal fırkaya yardım eden 
Milsulıi'dir. 

Bu iki zat dost olmasına rağmen 

memleket işlerinde muhtelif iki fik
rı takip ederler. Hatta parlamentod:ı 
bile bu iki fıkrin taraftarları vardır. 

ÇİNDE İDARE TARZI 
Çin'i bugün idare eden Kuomin • 

tang'dır. Hükumet ve saire hep bu
nun elindedir. Ancak Kuomintang 
Cenubi Çin eyalctler;ni ıdare eder. 
Şimali Çin orada bulunan Çin gene
rallerinin elindedir. 

Bu generaller vergileri toplar, hat
ta bir taraftan Japonya, diğer taraf
tan Sovyet ve Komintang ile müza· 
kere ederler. 
homurdanarak inliyordu. 

Ölüyordu artık. .. 
Memo soluyor, Memo son nefesini 

alıyordu artık. 

Hüseyin baklt: 
Meme yerde kıvranıyor, debeleşi

yordu. Gözleri karanlıkta parlayan 
bir baykıış gözü gibiydi. Kızıl bir 
yangın içinde yan;yordu gözleri.. 

Saçları terden şakaklarına yapış
mıştı. Derinden derine nefes alıyor
du. 

Nefes almıyor, hırlıyordu. Bir kö
p~k gibi hırlıyordu Memo ... 

Hüseyinin gözleri dışarı uğramış, 

damarlarını müthiş bir surette inli· 
kem ate~i bürümüştü. 

F.lini omuzuna attı. Saldırması ye
rinde duruyordu. Sapından tuttu, 
yarısına kadar çıkardı. Saldırmanın 
ağzı parıl parıl yanıyordu. 

Bir an yine hiddetine mağlup ol
mak istemedi. Elini şakağına dayadı 
ve düşündü. 

Vay canına oo ... 
Şimdi ne yapsın? .. 
Gözünün önüne arkadaşlıkları, ho

vardalıkları geldi. Acır gibi oldu Me· 
maya ... Fakat Pembenin oynak kal· 
çaları, büyülü kirpikleri, siyah göz
leri aklına geldi. Sonra, Memonun 
ağır sözlerini düşündü. 

(Devamı ı•ar-

Tefrika No.: 34 . .............................. . 

Giderlerken ayrı, gelirlerken 
gine ayrı; fakat 

ayni nakaratı tekrar ediyoruz 
Y azan: Murat Kayahan 

Dikkat ediyor musunuz? Yine faa
iyete g=çildi. Beyanatlar, fikirler .. 
nakalcler .. daha neler neler ... 
Bunların hepsi niçin? ne oldu? ki~ 

.ne kızıyoruz Yeya kimi alkışlıyoruz. 
fabii farkındasınız, mevzu malum 
~şhas ayni, hadiseler bir tekrar .. fa. 
kat öyle bir tekrar ki, bestesi, güfte
si ebcdıleşmiş yasını tutmuş. 

Mi!H takım neden mağllıp oldu? 
Hemen tevaplar hazır: cHariçle te
mas yapmıyoruz, tecrübemiz kıt, yok
sa takımın kabahati yok.• 

Vay canına neler oluyormuş da ha-' 
berimiz )"Ok. 
Bakın muhterem Federasyonun 

'1"luhterErr. reisi neler söylüyor: 
- Bu neticeleri gayet tabii bulma'c 

lazımdtT. Eğer daha fazla gol yeme
:li i!'ek Türk oyuncularının kudret
lerinin üstüne çıkacak derecede gôs
terdikleri gayrettendir. Oyuncuları
mız, bütün oyun müddetince müca
deleden lıiç bir an geri kalmadılar. 

Milli mahiyetteki bir maçta her 
iki tarafın sert oynamasını tabii gör
mek lazımdır. İki taraftan da oyıın
cuiarın sııkatlanınası kasdi hareket
ler neticesi değildir. 
Unutmamalıdır ki, Yugoslav fut. 

bolü bizim futbolden daha iyidir. Bi
zim yenildiğimiz takım Sofyada Bul· 
garlara 0-4 yenilen yakım değildir. 
Peşte gibi Orta Avrupanın en yük • 
sek futbol nümunelerine tesadüf edi
len bir şehirde Macar milli takımile 
1·1 berabere kalan Yugoslavya milli 
takımıdır. 

Sofyadaki maça Yugoslavlar genç 
oyuncularile çıkm4lar ve bu fena ne
ticeyi almışlardır. Bize çıkan takıın
da Sofııada oynıyan ancak 3 kişi var· 
dı. 

Oyuncularımızm yegane kusuru 
beynelmilel müsabaka tecrübesinin 
azlığıdır. Biz de onlar gibi senede 6 
veyn 8 demiyorum, hiç olmazsa 3 
milli ma~ yapabilsek muhakkak ki, 
derecelerimiz daha iyi olur. 

Yugoslavlarda santrfor, santrhaf 
ve müdafiler çok kıymetli eleman 
!ardır. Takım halinde çok seri oy
nııyorlar. Bıllıassa boşluk kapat • 

mak hassalarını kolaylıkla elde ede
bilecek seviyede oyunları kendileri
ni bize tefevvük ettiriyordıı. 

Avrııpunın en iyi hakemlerinden 
olan ltalyan Barlasiııaya güzel ida
resinden dolayı teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

Ne doğru söylüyor değil mi? Fa-

Rasi h 

kat bir de İstanbuldan hareket eder
ken muhterem Sedat Rı;anın bir kaç 
satırla geçtığr veciz beyanatını bir 
daha okuyalım: 
cTakımımız en kuvvetli kadrosıle 

yola çıkmaktadır. Maçlarda alacağı
mız neticeler ~imdiden kestirilemez. 
Fakat öyle zannediyorıım ki, yene -
ceğiz tyi hazırlandık ve çocııl,ların 
kuvı·ei nıaneı:iyesi yerindedir .. 

Buna ne buyurulur.? Belgrad yolu
nun eşiğinde galibiyet nağmeleri le· 
ren nüm eden Sedat Rızanın , mafı • 
lübıyelimiz tabiidır .• dıye kestirir 
atması vallahı ömür şey Eğer biraz 
hüsnüniyetinden emin olmasam ken
disine çok acı hitap edebileceğim. 

Farzediniz ki, bir gün bir spor me· 
raklısı Sedat Rızayı bir kenara çek
se ve kemali samimiyetle sorsa: 

- Birader sözlerin biribirini tut -
muyor. Seyahat yapıyorsunuz bir sü
rü dedıkodu oluyor, hiç istifinizi boz
muyorsunuz. Sizler spor maksadile 
mi, yoksa tenezzüh ihtiyacile mi, 
bu yollarda yürüyorsunuz. Nihayet 
haklı iseniz bu palırdıyı susturunuz. 
'haksızsanız siz susunuz ve fuzuli laf· 
!ara yol açmayınız .. 

Hiç şüphesiz başkaları gibi soran 
da cevapsız kalır. 

Liifı uzatmadan birisi çıkıp: Yol • 
daşlar mesele ortada görünıiyor. 
Maksat samimiyeti korumak değil 
mi? 

Belgrada kadar bir yolculuk ya -
pıldı. Bu vesile ile hem çocuklar bi
raz gezdiler, hem de milli takım bir 
maç yapmış oldu. Sonra milli temas
larımızın azlığından yeniliyoruz, di
ye sikav•t ediyoruz. Acele etmeyi-

Yazan: M. Necdet Tunçer 

- Peki, Tamara! dedi, yarın on 
talan altını senin dediğin gibi zen-
ginlerden toplayacağım. -

BİR İSYAN HAZIRLIGI 
Süleyman sözünde durmuştu. 
Ertesi gün, Tamaranın fikirlerini 

tatbik sahasına koydu. Sarayın vergi 
tahsilatına bakan memurlar, Yahu -
di zenginlerinı sıkıştırdılar .. On ye
rine on beş talan altın miktarında 
para topladılar. 

Süleyman bu neticeden o kadar 
memnundu ki.. 

Tamaraya teşekkür bile elmi~li. 
Halkı meraka düşüren bır no'<la 

vardı: 

- Süleyman bu altınları ne yapı· 
cak ? .. 

Herkesin ~ğzında bu sözler dönü· 
yordu. 

Süleyman bu parayı ne yapacaktı~ 
Süleymanın sarayında bunu bil -

meyen yoktu. Beni İsrail hükümdarı: 
- Sur kralına yardım edeceğim .. 
Demişti. 

Ve dediği gibi yaptı.. hassa zabit
lerinden birine bir bölük askerle 
birlıkte on talan altını teslim ederek 
(Sur) a gönderdi. 

Bu hadiseden soıı.a SülE\m ~n. 
Tamarayı eskisinden çuk snımıye 
başlamıştı. 

Gerçek, Süleymanın sarayında hü· 
kümdara bu kadar faydalı bir kadın 
yoktu . 

Saray ve hazine memurları deh
şetli hırsızlık yaparak halkı soyu -
yor, ve şikayetçiler dertlerini anla
tacak bir yer bulamadıkları için, 
semt semt toplantılar yapıyorlar .. 
Kudüs ve civarındaki Yahudileri a
yaklandırmıya çalışıyorlardı. 

Tamara saraydaki eski vaziyetini 
kurtarmış ve tekrar herşeye burnu
nu sokmıya başlamıştı. 

Tamara şimdi sarayda, zindanda 
yatan (Siliİ) nın idamına çalışıyodu. 

Maiyet zabiti Tarı'nin de havalı 
lehlıkeye düşmüştü Tamara: 

- Tari ona yardım edivor .. harerı 
ağası bana ikisinin arasını bozaca
ğını vadetmişti. Artık kimsenin yar-

kaldır• 

dımına lüzum kalmadı. Bu işi brn 
de yapabilirim. 

Diyordu. 
Tamara (yaş•yan ölüler) arasııı:!> 

J geçirdiği acı, ıstıraplı günleri ne ça· 
buk ta unutmuştu!. 

Süleyman: 
cHer ıstırap, swıriet gibi, tınırtırl· 

mıya malıkıimdtır!• 

Sözünü boşuna söylememişti. 
Tamara düşünüyordu: 
- O güne kadar hangi ıstırap U· 

nutulmamıştı? 

Taınara, maiyet zabiti Tari hak • 
kında çok tehlikeli işlere giriJmişti. 
İlk önce Tariyi çağırarak ,-e: 

1 

- Sen gizli gizli zindana gidiyor 
ve Si laya yardım ediyormuşsuı;ı ! Bu

. nu hükümdar duyarsa, seni de as . 
!anların koynuna attırmakta tcred
diit etmez. 
Diy~cckti. 

••• 
T.imara sarayda yeni entrikaları

nı çevirmekte devam ededursun .. 
Yahudi zenginlerinin şikayeti ve 

haklı olarak şurada burada hüküm· 
dar aleyhinde atıp tutmaları, Süley

I man hakkında muhabbet besleven 
asılzadeler zümresini de rencide et· 
miş ve düşündürmiye baslamıstı. · . . ' 

Asıl zadeler: ' 

- Yarın hükümdarın tahsil me -

murları bizi de sıkıştırmıya ve teh

dide başlarlarsa ne yapacağız? 

Diyerek mağdur zenginlerle el al

İ tından birleşmiye karar vermLılerdi. 

1 Bir akşam Kudüsün (Şark kapı • 
sı) civarındaki Yahudi mabedinde 

!
gece yarısından sonra bir toplantı 
yapıldı. 

Bu toplantıya, hükümdar tarafın
dan idama mahkum edilen Efrayim 
de gizlice gelmişti. 

Efrayim: 
- Ben öbür dünyaya gittim .. Rab 

beni, size yardıma gönderdi!. 
Di erek, Süle mana baş kaldırmak 

isteyenlerin başına geçti.. 
(Devamı 1'ar) 
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niz, çocukları ürkütmeyiniz. Elbet 

bir gün yolumuzda hayırlı neticeler 
açılacak. 

İşte bu dığer fikirleri tarafımız
dan affeöip bu kodarını etrafa du

yurabilsek o zaman mesele kalmıya· 

cak. Ayni zamanda eski bestelerirt, 
asırdide güftelerın arkası kesılecck. 

M. KAYAHAN 

• • 
K UçUk sı>or haber leri 
* fstanbul festivali münascbctile 

ı miz Macar güreşçileri bu ayın 16 

sında ilk karşılaşmalarını yapacak-

! 
!ardır. 
* İngiltere amatör Atletizm Fe

derasyonu tarafından tertip edilen 

mü abakalara 16 millet iştirak elmiş 

ve ~·arışları 83 bin kişi seyretmiştir. 

Umumi netice İngiltere lehindedir. * Paristen alınan haberlerde Cim 
Londosun gelecek hafta Paristc 

Grand Palais'de giircşmesine kat'iy

yen karar verilmiş olduğu bildirili -
şehrimızı geleceğini haber verdıği- yor: 

F~ht. düşündükçe içerledi, Memo· 
nun ağır sözleri izzetinefsine dokun
dv. onun ağzının payını vermek is
tedi. Bir anda gözleri başka bir şey
taııetlc parladı, tanı ba~ka bir şckıl-

Şeyh Sait boş yere kan dökmek 
istemediği için, kabıleler arasındaki 
ihtılafları daha ziyade para ile hal· 
lctmek ister ve çok defa da buna mu
vaffak olurdu. 

A D~ A L A R J N D A . - görmuştü. 

• d< tecessüm ettL 
Öldürmek istedi Memovu! .. 
Te\•ekkeli hiddet, baldJn tatlıdır, 

d~rt'emişkr ata!Jrımız... Hüseyin, 
bıı tiltlı hisle Memoyu öldürmevi ta
~an-tır ediyordu. Birkaç dakika vic
damle mücadele etti. Neticede ken
C:ı~ıni haksız, yaptığı işi raconsuz 
bulduğu için ani bir öfke içrndc, e
lit" kana bulaştırmaktan, arkadaş 

koti~ i olmaktan vazgeçti. 
Mcmo. Hüseyinin Pembe hakkın· 

daki alakasını bir türlü hazmede -
mrmişti. Bunun için, ellerini bır kar
ta! pençesi gibi uzatarak tekrarladı: 

-- Sövle' Söyle' .. Arkadaş gaco
suna yan gözle bakan hovardaya, 
kabadavıya rastladın mı hi~? .. 

-- .......... . 
lJüS<'yin hiç cevap 

m'itcmadiyen sükutu 
dtı. 

vermiyor ve 
tercih ediyor-

- Seni boğarıın herif! Namussuz 
hNif 1 

faı kü fa rdcıı sonra Memo, Hüse
yir in üze ;ne atıldı. 

Hüseyin durur mu? O da saldırdı. 
Bundan sonra müthiş bir boğu<ma 
bı·ladı. 

İk•;i de sarhoşlu. 
lkisınin de ayakta duracak hali 

j'Oİ<lll. 

Şeyh Saıt kızıle sarayında görü -
şürken, bir haremağası telaşla içeri
ye girdi: 

- Rüstem Reis geldi.. sizinle ko
nüşmak istiyor, Seyyit! 

Dedi. 
••• 

RÜSTEMLE HACER KARŞI 
KARŞIYA .. 

Şeyh kızını derhal hareme gönder· 
di. 
Harcmağası kapının perdesini aç. 

lı.. 

Rüstem içeriye girdi: 

- Sizi rahatsız ettim, Şeyhim! Ben 
şimdi Arşipel'dcn döndüm. Limana 

gelınce Murat Reisi burada bulaca
ğımı sanıyordum .. sahilde soruştur
dum .. gelmediğini söylediler. 
Şeyh Sait, Rüsteme yer gösterdi. 
- Beraber değil miydiniz? Sen 

neden onlardan ayrıldın? 

- Öyle icabetmişti. Onlar üç ge
mi ile benden önce yola çıkmışfardı. 

Kabile reisi gülümsedi: 

- Ne dedin, Rüstem? Onlar üç 
gemi ile mi yola çıktılar? 

- Evet.. yolda Vencdiklilerle har
be tutuştuk. Onlardan iki gemi al
dık .. bir çok da esir \'C cephane. 
Şeyh Sait çok memnun görünüyor· 

du: Hü.eyin, Memo gibi hücum etmi
yoı, onu sarhoşken değil, hattii. ayık 
ikc:ı bJ!e tcpcliyecek kadar kun•ctii, 

- Ben sizin muzaffer döneceği'li· 
1 zi dün gece rüyamda görmüştüm, de-

Gerçek Rı.ist.em, Murat Reisten 
daha genç, daha yakışıklı ve daha 
sevimlı bir ~rkekti. 

- Şövalyeler içinde tanınmış kım
selcr var mı? 

Dün gece, muzaffer döneceğinizi rüyamda gör
düm: ikinizin de başı ucunda birer ay doğmuştu. 

Deyince, Rüstem: 
- Venedikli şövalyelerden Ciy1J • 

vani ve kızını esir aldık. Bu adam 
Vrnedıkle çok maruf bir aileyw m<'n· 
suptur . 

Şeyh S eıi t, klz ı H aceri, Rüsteme vermeQl 
muvafık buluyordu. 

daha 

di, geçen akşam senin ve Muradın 

başıucunda birer ay doğmuştu. U

yandığım zaman rüyamı hayra yor

dum .. İşle şimdi hayırlı haberler alı· 
yornm. 

Rüstem müteessirdi: 

- Her şey ~·olunda. Ayni zamanda 

çok da zengin olduk. Elimizde bir 

kaç esir şövalye var. Size altın getir
dik. Fakat, Murat Reisin dönmevisi 

canımı sıktı. Dedi. 
Şeyhin birdenbire -altınları du . Şeyh Sail sordu: 

yunca- gözleri ışıldadı:. -Zengin de/i,'lse, çok maruf bir 
- Merak etme, oğul! elbette bug•in , aıleye 'mensup olması ne işe yarnr? 

değilse, yarın gelırler Belkı bir baş- 1 - Kızını bir Adalı ile evlendir . 
ka adaya uğramışlardır: mek üzere Ar~ipelden geçerken ge-

- Uğranacak ada kalmamıştı, şey- mısi fırtınaya tutulup dalgalar ara
hi;,,' bu tarafa doğru dümen kırmış- sında parçalanıvor .. gemiden ancak 
1ık.. SınYor Ci~·ovani il<' kızını ele geçi

Şeyh Sait memnuniyetinden n~ 
yapacağını, ne söyliyeceğinı bilmi • 
yordu. Şeyh Saidın çoktanberi zih • 
nini kurcalıyan bir düşüncesi vardı: 
Kızı Hacer'i bu iki reisten bırıne ver
mek. 

Murat Reis evli idi.. fakat, Ayşe 
fakir bir bedevinin kızıvdı. Onun 

da babası vaktile küçük bir kabile
nin reisi idi. Günler g?çtikçe bu a
dam da kabilesileb irlikt<' Şevh Sa. 
idin maiyetine gecmi.:ti 

Şeyh Sait kendi kend;nc: 
- Murat Reis benim kızımı alır

sa, Türk denizcilerile daha s.ımııni 

bir anlaşma yapmı> oluruz, diyordu. 
Şeyh Sait şimdi Rüstemle kar~ı -

la~mı~ ,-r Rüsl<'ıni daha genç bul lu
i!u için. kıı1n;ı rl:ıh:ı. L.ivık ve uy un 

rebildik. 
- Sinvor Ciyo\•aniyi getirdiniz 

mi buraya? 
- Ben valnız onun kızını gelir -

dim. Babası Murat Reisin gemisin· 
dedir. 

- Ya diğer şövalyeler? .. 
- Onhr da Muradın gemisile ge-

liyotl~• .. 
- Altınları sen mi getirdin? 
- Hayır. Bütün iğtinam ettiğimiz 

sl'vlcr Muradın gcmi•inde. Siz Mu-

1 

radın ~·0ni {!cm isini görs('niz ~a~ırn·

sınız ! 

1 

Ne var .. çnk mu büyük? 
- H~m çok bii,·ük.. hem dP c:uk 

1 

kıı•m 1li bir gemi. Sryyar memleket 
gibi. Topları, ambarları, sapanları 

ve vclkenlf'ri akılları durdurur. 
\ . De ·am · 
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ITALYAN. KRALI 
Bahriyemizin içyüzünü en basit dedi

kodusuna kadar biliyordu .. 
(Birinci $a.hijcden. dtvam) ı (Roma) da bulunduğum sırada (An- tır. Kezalik iyi vesaite malik insan ~ 

k b . s· !do) fabrıkasın·ı (Dr"'ma} kruva- !arın hatası, ekscdya o ··"saı·tı·n fe-mi:;.ti. Bu projeye nazarcın ısa ır l <.ı , ... '" 
müddet zarfında bize kifayd ed~-::k zörünü ben ısmarladım .. Fakat İtal- vaidinin ortadan kaybolmasına se _ 
dcreced~ kuvvetli bir d.:man'":"la rn- ya ile aramızda harp zuhur edince, bcıp olmuştur. Binaenaleyh harbin 
hibi olcıcaktık, fakat kendisini çeke- j bittabi va.tana n\'det ettim. Kru\·a - manası eşhas "'e vesait olduğuna gö
mediler. Başta Rauf Bey olduğu hal- . zijrü de badelh:ırp alamadık! O za- re Balkan muharebatı bahriyesini 
de bir çok itila hcYeslileri (Marma- manki Bahrıye N<:zaretinin haline teksif için donanmanın kü~ük bir ta
ris) te b:r karar \'ererek (Gambcl) bakınız ki, İtalyanın ilanı harbinden rihçesini yapmıya lüzum vardır. Ta 
in attırılması esbabını ihzara başla- don.anma haberdar edihnemişti. Os- ki, millet harbeden g€mikrin kıy _ 
dılaı·. manlı donanması {Berut) sularından metile e~hasın ne halde bulunduğu-

AMİRAL (VİLYAMS) PAŞA hiç bir şeyden haberi olmadan kalk- mı Jayik:le öğrensin. 
Çok g~çmeden (Gambcl) atıldı ve tı. Romadan avdette (Viyana) ya a- Eski Rus muharebesinde Rus do-

c:u suretle do:ıanmanın ıslah ve te- taş::ınaval olar.ık gönderildim. Bal4 d 
~ nanmasının, onanmamızı (Sinop) ta 
kanıüliinc ilk darbe vurulmuş oldu. J kan Harbinde (Viyana) dan geldim sıkıştırarak yakhğı malılmdur. Bu 

Yerıne ndPll (Vilyams) paşa aciz ve !donanma kumandanı oldum. Bila - . da 
b facıa n sonra elde avu~ta hiç bir 

cahil bır ndamdı. İyı bir ~rmatör h:ırc İzmirde kommodörlük yap:ın1. şey kalmamıştı. Fakat (lS) sene son-
kapt.a.n olrııasma r::ıJ1me:n kat'iyyen a- O sırada matbuat biHr, bilmez şıd - ra kalyonlu, firkateynli mükemmel 
miral olacak bir şahıs değildi. Kcn- detli neşriyat yapıyordu. Gıiya, harbi bir donanma daha \'Ücude getirildi. 
clisile gcçint•mez oldum, cehlim bir ben kaybetmişim. Harbi kimin kay - Meşhur (Sivastopol) muharebesi ma
çok defalar yüzüne Yurdum. Fak<lt bettiğini. nasıl kaybedildiğini bu ha- lUmdur. Sultan Abdülaziz tahta geç
bir gün Phemmiyetsiz bir bah~ne ıle: tıratı okuyan efkarı umumiye bü - tiği zamanda zırhlılar henüz yeni 

O kuyucularla 
Baş ba s a 

Susuzluktan 
Şikayetler 
Çoğaldı 
Okııyucularımızdaıı Anıi Doğan, 

yazdığı mektupta hulasaten diyor 
ki: 

.:Haydar caddesi, Hacıhasan so
kağı başmcia bir Terkos çeşmesi ya
pılmı~.. çrşmenin başı kalabalık .. 
3U - 40 kişi kadar Yar. Kadın, çocuk 
elkrinde tenekeler bekliyorlar. 

Birisinden sordum: Burada başka 
çeşme yok mu, dedim; yok, dediler. 
Biraz otede bir de cşekçı çeşmesi 
var, dedilt'r. Demirhan, Salihpaşa, 
Bıçakçı, Hnydar mahalleleri hep bu 
çeşme<.len su alıyoruz. 

Bu çeşme, gece de böyledir. Ba~ı 
• hıncahınç kalabalık.. Buradan ayrıl
dım. Haydar caddesi nihayetinde bir 
susuz Terkos çeşmesi görıföm. Bu -

1 
rnsı eşekçi çeşmesi imiş .. bir iki ç0-
jcuğa rastladım. Sordum: bu çe~me 
akmıyor mu? .. 

c Ncn·de. dooiJer, akmıyor .. ya -
pıldığı zaman :ne güzel akıyordu. An
lattıklarına göre, bu çeşme sabahlan 
biraz rıki'\r, ondan sonra kesilirmiş .. 
bu civarcfalti evler de çamaşır için 
sn bulamıyorlar, ta Mustafapaşadan 
su getiriyorlarmış... Bu susuzluk 
derdine bir çare bulunmalıdır.ı. 

- Bu pis memlekete geldiğime piş- tün vuzuhile an1ıyacaktır. Ben o za- çıkmıştı. Abdülaziz eldeki donan _ 
man oldum .. d"""·ince fena halde kav- man vazmak, hakikati efkarı umu- k b" h EV K ADINLAR I 

- . .J ~ manın artı ır e emmiyeti kalma-
ga ettik. Ben ag~zıma rreleni söv le - mivev. e bildirmek istemiş ve telgraf- d O K u s u N 

b J J mış olduğwıu erhal idrak ederek 
dim: .. Bıı memleket pis değildir. Pis la Bahriye nezaretine müracaat et - (N ) :.l.. 

a~yer tezg~.ıına zırhlı olarak (Os- Çikolatalı yumU&Ak 
S<.!n:;in! dedim. İki gün sonra, o za- miştim. Cevaben: manıye), (Azızıye), (Orhaniye) ve Y-
man \"ı•ni nazır olan (Mahmut Muh- - Şimdi sırası değil. Maamafih u h d" ) karamel (oıa mu ıye gemilerini ısmarladı. 
tar) Paş.ı beni yanına çağırdı, hah- matbuat bu vadide neşriyattan me- B .1 . d 

. k k d u gemı er ınşa e ilerek geldiler. Beş veya altı tablet rikolata, 
rıyeye ait bir rapor vermemi istedi. nedilmiştir, dediler ve ha i aten e .Y 

K<•ndisine ceYaben: bu mesele örtbas edildi . Fakat dün- Zırhlan zamana göre mükemmel, İki çay fincanı toz şeker, 
"'{r·ı · O d 1 · b. b a· ·h kal topları da zamanın topları, yanı· ka- Bı·r bu··vu·· k fı·ncaı1 su·· t - \ ı yamslan ıslcyiniz! dedim. ya a lıç ır şey c e ıyen m an - . . ·' · 

5 r "da · · cv·ı · a· N:t k. · b ·· t ·ı · z val idı. O tarihte toplar henüz teklı.- Ceviz büvüklüi!u··ncıe bı"ı· top tere-' •• ıç,.rıye ı yams) paşa gır ı. maz. ı e ım ışte ugun arı un mu - .. . . .. . - ~ 

Nazır ısrar etti, ben de anlatmıya baş- lim zannedilen o sahifelerini açıya- mul ctmcm~~tı. Tur~ıye yeniden mu- yağı. 
ladım. İzahatımm hitamını mütea - ruz. Türk milleti donanmanın ne azzam ve yuksek bır kabiliyeti har- Bir çorba ıkaşı,ğı bal. 
kip dışarıya çıktım. Kapının önünde halde olduğunu hayret ve teessüfle biyeye malik bir donanma sahibi ol- Çikolatayı makineden geçirdikten 
bir zabit: öğrendikten sonra Rauf Beyin ne muştu. Elimizde (13) parça zırhh sonra sütle karıştırıp yavaş ateşte 

- Sizi Vilyams paşa istiyor .. dedi. feci akibctlere sebep olduğunu an- kurvet vardı. Bütün dünyada İngiliz karıştırarak iyice kaynatmalı, oı tası 
K;.ılkt.ıın, gittim. İçeriye girer gir • !ayacak ve naçiz bahriyesinin had - donanması birinci, Osmanlı donan - açthnca tereyağı \•e bal ilave etmeli 
mcz hiddetinden kıpkırmızı olan İn- dinden fazla muvaffakiyetJi harpler ması ikinci idi. Sultan Aziz donan- ve tahta kaşıkla karıştırnrak tek -
g ı liz, vumruklarını kaldırarak: verdiğini takdirle görecektir. Uzat- maya çok ehemmiyet vermişti. Za- rar 20 dakika kadar kaynatm::ılı. Ka-

- Sen ne hakla nazır p:ışaya iza- mıyalım. İzmir körfezinden torpil • manında tersane yapılmış, havuzlar ramelin olup olmadığını anlamak içi;'). 
hat yeriyorsun? Ben burcıda amiral teri toplattım. Harbi Umumick! Ça- inşa edilmişti. Tersanede yevmiye lbfr bardak soğuk su içine bundan bir 
değil miyim? şeklinde bağırmıya nakkale torpillerile de meşgul ol - sekiz, on bin amele çalıı:ırdı. Ayni kaç damla akıtmalıdır. Damlalar su
ba~ladı. Kendisini evvelfı dairei ter- dum En son temyizi askeride aza iken hayuz1arı o zamandanberi kullanıyo- yun içinde dağılmıyarak yuvarlaklı
bıyeye davet ettim ve: (335) senes:nde tahdidi sinne tebaan ruz. lğını ve yumuşaklığını muhafaza e-

- Yuri1ruklıırını aşağıya indir, ak- tekaüde edilelim. Aziz Türk milleti- Materyali bu sekildc hazırlıvan Ab}derse karame1 pişmi~ demektir. Toen-
si h<llde Tüı kiyPdcı hir İngiliz amirali nin sayesinde müreffehen geçiniyo- dülaziz, gemici ~yetiştirmiye de çok 1

ooreyi ateştc-n çıkarıp, içindeki ka

da) .ık v~mi1 olur, d"dim ve neden rum. DE!vlet tekaüdiyemi veriyor. ehemmiyet verer<?k İngiltereden mu- ı·ameli, evvelden zeyt!nyağı ile y.a,ğ
izalıat nırdiğiıni hana d<•ğil, ntızır pa- Hem elektrik mühendisi, hem ka • allimler, talimciler getirtti. Bir talim lanmış bir kalıp içine boşaltınız. So-
şaya so .. masını söyledim. ler11kar, hem ressam, hem de kapta- gemisi yapıldı. İngilizlerin n0zareti ğuduğu vakit kalıptan çıkarınız. E:ğP.r 

Bu ''ak'adnn bir knç gün sonra do- nım. Madam ki, sırası gelmiştir. Ya- aitmda endaht tecı i.ibe1eri yapılırdı. kalılJınız yoksa, karameli yine yağ • 
neı.nmad l kolera zuhur elti. Bittabi zalırn ki, herkes &lkan harbindeki Hulasa her ~y yapıldı ,.e yüksek ka- i:ınmış biı· mermer i.izcrıine rlökebi
ki nısc gemilerden dışarıya çıkamJ - deniz muharebelerinin iç yüzünü öğ- biliyct1i, harbe 3alih bir deniz kuv- lirsiniz. Üzeri soğuyunca, bıçağın u
yordu. Amiral ( Vilyams) ın c:anı Sl- rensin. yeli vücude getirildi. Sultan Abdül- cile istedığinizş ckill<:>rde çiziniz. Ka
kılmış olacak ki, bır patalya hazırla· ABDÜLAZİZ DEVRİNDE DONAN- aziz mevcutlarla da iktifa etmemişti. r.amcl tamamen soğuduğu z<lman par-
tarak ~ıkmak istedi, kendisini ceb • MA NE HALDE İDİ? Mukaddema ısmarladığı (Necmi Za~ çalar kolaylıkla ayrılacaktır. 
ren gemide oturltum. Şıkayet elli. Kar.ada olsun, denizde olsun yal- fer) ve (Falih) gemilerini 93 harbin-
Mahnıut Mulıl.ar paşa beni ev\•clfı nız materyal veyahut yalnız perso- de, bfüıraflığına binaen İngiltere hü
komm Jdorlüktcn affetti. Dilahare nel harbetmez. Bunların ikisinin :ic kümeti tes'lirn etmedi. Maamafih pa
yuz liı a m:.ıa~l;.ı Atına :·~y~ _Roma~- vücudti şarttır. Elinde vasıtası mü- ralhrını inde ey1edi ve bu paral:ırı 
tnş.ıııavdllıklarından bınsını ter:ıh kemmel olmıyan bir adam ne kadar hükı'.\met, harbe sarfetti. ITal'inden 
etmemi bildiı di. Romayı tercıh ~ttım kabiliyetli bulunursa bulunsun na- üç dört ay evvel Abdülaziz (Mes·u-
' e gittim. sıl bir iş yapamazsa, mükemmel ve- diye) 7.ırhlısmı 1smarlamıştı. Şu ha-

lTAI .. YA KRALİLE MÜLAKAT saite malik ve fakat ondan istifade le nn7.nr:ın devri Azizidc bahrive 
İtalycı Kralı {Viktor Emanuel) ben· edemiyecck surette kudretsiz olan ;bmal edildi denilemez. Abdülarl-ı:, 

den Cazla ho:ılanırdı. Bir gun hüküm· bir şahsın da muvaffakiyetine im • kış kıyamet günleri sandala biner€k 
d:ırla mülakatımda aram1ıd:ı şöyle kan yoktur. donanmay' teftişe .gelirdi. O zaman
bir muhavere geçti: Gerçi harplerde materyalin nok - !ar bahriyede büyük bir intizam var-

- Ramiz eBy siz komrnodör idi- ~nını persoMlin gayreti fevkal5- dı. Hcrkas mesleğe hürmet ederdi. 

niz, (Gam bel) paşa hakkınızda pek desi bir çok defalar belli etmemiş - (Deı·amı var) 
;ok le\•~ccüh besl İ)'QfmUŞ. ı tatta Si• HIUHllUtıltffUHfllntllllfUUIHllUllllt"HllllllllltUllUUllllllUHIUIUllllflUUlllllUUUlllJllllUllllllllUUUlllllltlllllllllHUUl llttHUIUUI 

ıin hakkınızda ınfü:ait bir rapor ver- 1 HIKA" YE 1 Beşi bir arada 
nıış Ilükümet sizi neden terfi ettil'- ~ 

nıccli cıc. buraya ataşanav;:ıl gön - D g" an kızlar 
derdi? hayret {_"(lıyoıum. Acıyan yürek O 

- lfaşmetmeab!. bizım bir kad~ ( 5 inci -~ .. Jadu.n devam ) 
rom uz vı-ırdır; kadı oda benden yük- (4 ıiucii say/ ad-ın devam) gibi, wnumi bir zaaf olm:ısı ihtimali 
Sek U··mer"' mevctıl ıken clb"ttl" bctı Güzinin iki gözü iki çcc:me, hıçkı- h 
- .. '"" - w de v.ardır. Bu takdirde çocuğun a-
tcrfı cttirılemeın. Tersane Kuman - nı hıçkıra, omuzları sarsılarak ağlı-
danlığı ile donanımı kumandan ve- yc:rdtt. Genç bir kızın bu kadar içli yatı tehlıkede demektir. 
ld'ıletindc çok yoruldum, istirahate ağlamasına ilk defa şahit oluyor • İkizler ötedenberi garip Ye esra -
ihtiyacım \'ar: K nrlnn istedim, hiz- dllm .. müteessir oldum. gülmiye ça- rengiz bir kanunun tahtı tesınnde
mctime mükafaten bu vazıfeyi ver- lışarak : dir. Birisi hastalandı m1, hemen di -
diler. Nitekim isabet etmişim. Çün- - Siz üzülmeyin Güzin Hanım, ğerlerinde de bir reaksiyon görü1ür. 
kü şerefi haşmc1 penahinizle müşeı- - clroim .. bundan bir şey çıkmaz.. . Bu sebeple beşizlerin diğer kardeş -

f ld m Güzin bu sözlerimden cesaret bul- 1 d kor re o u ··· •erinin de hasta anmasın an -
Yolundaki ce\'abıma muknbıl kral muş olacaktı. Daha çok yanıma so- kulrnaktadır. 

c:unları c::öyledi: kuldu. Dijndü. kapıya baktı, kapı ka-
~ _ Öyl~ değil.. M~hmL~:. ~Iuhtar p<ılı idi. Önüne bnkarnk: 
paşa sizi sevmiyor. Istedıgını yapa- - Size bir şey söyleyeceğim, Ke
bilmek i\in sizi buraya ıılt1 \'e .ser - n:ın Bey, dedi.. beni affediniz... 0 ka
bı>st kaldı. ğıtları yazan benim .. odanızdan çık-

Bu mülfıkalımızı (Tribuna) gaze- mış, sigara paketinizi de masanızın 
tesi yazmıştır ve bir nüshası da ben- i:stünde bırakmış olduğunuz vakit
de mevcuttur. Bu mü'lfıkatı aTze:t - ler, bu kağıtları ben koyuyordum .. 

mcdcn maksadım ş.udur ki, biz uyur- bPni üç akşam Kaıaköyde bekledi
kcn başka devletler mükemmel ve • ı~iz, sizi, bir pastacımn üst katından 
saiti istihbariycyc malik idıler. Bah- gözetliyordum. Fakat yanınıza gel -

Diger dört kardeşin de ııcş'.el.eri 
kaçmıştır Bunlar d;ı eskisi gibi neş'e 

ile oynamıyorlac \'e hatta yüzlerine 

bakılacak olursa .ağlamıya nıüheyy.ı 
bir halde bulundukları gö1ülür. 
UIU"•111tt111:tıınnuııt1tllUJlUıUlltfffUllllUUlllUllUttfUID1UJWMll 

tum .. göz1crinın içine baktım. Bu 
nemli gözlerde ne derin bir mana 

vardı. Onun bakışlarının bu kadar 
güzel oldu.ğunu ilk defo farkcdiyor • 
dum. Ya\'aş bir sesle: riyemizin iç yüzünü İtalya Kralı bi- rr.:iye cesaret eü nedim .. 

le biliyOl du. Düşmanın mükemmel Olduğum yerde donakalmJştım.. - Demek, ~ni seven genç ıkız -s<:n-

istihbarat teşkilatına mukabil bizim h(m de sıkılmışum .. Güzinin yüzü- sın. dedim ... 
habersizliğimizin cezasını çok şiddctH ne dikkatle baktım.. evet, ilk a§k Giil~in gözk:"Tıimin 5çine baktı.. boy

çektik. Sırası gelince anlatacağım. mektubunda tarif edilen kız, bu idi.. ı:unu büktü .. deıin bir iç çekti .. son-
.. 1 · · 1 d b" ra cıöz]erıini uumarak, başını kolla-Hakikaten Mahnmt Muhtar Pa • ~arışm, guze , ),rmı yaş arın a ır "' J 

ş:ı beni hiç sevmezdi. Kendisi iki de- kız ... rımın üstüne bırak'l~ .. litreyrn du -
daklarını bana doğru uzatmıştı. fa nazu· oldu. İkisinde de beni ata- Ayağa kalktım. Güzinin yanına 

şanavııl1ıkla iş başınd<ın uzakla~tırdı. yaklaştım. Onu omuzlarınd<ın tut - Retat Feyzi 

Güneş için geniş 
Kenarlı şapka 
Sıcak günler için herkesin geniş 

k<."'flarlı bir şapkaya ihtiyacı vardll". 
Dunu gayet ucuz ve zarif olarak elde 
etmek için hasır taklidi kağıttan ya
pılmış bir bahçıvan şapkası alınız. 

Bunun tepesini kesiniz. Kesilen ye
ı in -dağılmaması için kenannı .bir 
kordela ile 'kaplayınız. 
Şapkanın ortasında kalan açık yu

vo;rlak yere ko.rdeladan başınız bi
çjminde yap.ılmış bir kafes örgüsü 
yıerleştirerek kenarlar.a dikiniz. Bu
na rüzgardan uçmaması için çene al
tından bağlamak üzere bir de korde
la ila\•e edebilirsiniz. 

Y eni nesrıvat 

Son devrin methur tair 
ve edipleri 

Esad Mahmut Karakurdun haya • 
tı, şahsiyeti, cserlcti ve eserlerind('n 
parçaları ihth·a etmek üzere 'Murad 
Uraz tarafından bir antoloji kaleme 
alınmıştır. 

Sühulet kitabc\'İ tarafından neş • 
ı edilmekte olan (Son devrin meş -
hur Şair ve Edipleri) serisi meyanın· 
da basılmış olan bu eser Esad Mah
mut \'e san'ati etrafında esaslı bir 
tetkık kıtabıdır. 

HALK OPERETi 
B u Akşam 

Üsküdar inşirah 

bahçesinde 

Tarla 
Kuşu 

KURULUŞU 103:1 
15TAN6UL 

9 Ağustos Pazartesi, akşamı 
Beşikta, Sua tparll 

babçesiı~e 

Şirin Teyze 

Keşif bedeli 11632 :ira 7l kuruş olan Tepebaşı bahçesi arkasındaki 'Toz

koparan caddesinin b~ton asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko·· 

nulırıuştur. Eksiltme 9-8-1937 Pazartesi günü saat 15 de Dc.;mi en~ 

cümendc yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdür

lüğünde görülebilir. l~teklıler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan 

başka Belediye fen iş:eri veyahut Nafia Müdürlüğiindeıı alacaktan fen 

ehliyet \•esikwyle 872 lira 45 .kurlı&§hılc. ilk teminat m~k buz veya sı~k

tubile beraber teklif ml'kfl!plarını h:ıvi .kapalı zarfJanru y.ukarıda ya· 

zılı ründe saat 14 de 'kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu 

saaıte:ı sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. {I.) (4570) 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

ı - M~ktep Lise ve '\'üıtrek oluıak fucrc altı r•U.ıktrr. Yib'ı \"C 

parasızdır. Gayesi tüccar gemilerine kapl3.n ve makinist yeliştJrmeıktir. 
Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafıad,rn 
lemin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına lalebe alınır. Bunların 
orıa mektebi bilirmiş ve yaşlan on beşten küçilk ve on dokuı.dan 
büyük olmamal:ırı şarttır. 

3 - YvJ111'a. işi için .P:ız.ar.tesi, Çarşamba, Cuma ri.i.nlet-i mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4 - 1stekli1erin rr:ı::ktep .Müdüriyetine karşı ynncaklan islidanamc-
Jerine: 

A - Hii.,ıiyt":t cüzdanlannı 

B - A.ş, Ka~~tlarım 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut ta~ik· 
namelecini 

D - Po1isçe mu~addak iyi hal klğrtlarını 
E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını ' 

F - 6 X 9 eb'adında altı a det kartoosuz fototraffarıru raptelme
Jeri lazlmdır. 

5 - Yazılma işi 31 • Ağustos • 19.37 Salı gününe kadardtır. 
istekliler muayenei sıhhiye için o güa s.aat sekizde bizzat mektepte 
bulunmalıdırlar. 

6 - Faz!a tarmtat .-?lmak isliyenJere aynca ınalbu bilgiden gönde
rilir. Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır, "3619,. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydıa ViJayeti Nazilli kaza11 ci varıada 

Horsunlu su1ıuna kanalı hafri}·at ve sınat imalatı. 

Ke~if bedeli: (127 811 ) lira (69) kuruştur. 

2 - EksiJtme: 18 - Ağuslos • 1937 larihine rast~yan Çarşamba günü 

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

3 - IGteklller • Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
İ.ileri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (6) lira (40) kuruş 
bedel n.u1'abllinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk 
teminat \etmesi ve (50) bin liralık nafia su işleTini teabhüt edip mu· 
vaffakiyet:e bitirdiğine \.C bu k-abil işleri laşarmakta fennt kabiliyeti 
olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmı'i müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi isteklilerin teklif mckhıptarım ikinci maddede ya.zıh saatten 

bir saat ev,·eline k:adar Sular Umum Müdürlü~üne makbuz mukabi· 
tinde vermeleri lazımdır. P~tarla olan gecikmeler kabul edi:mcz. 

J2104) (4641) 

SATIŞlt.ANı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Şahende laraf ından 23817 ikraz rıumarasile borç alınan para muka· 

bilinde Vakıf ParaJar ıdaresine birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmesinde.o dolay1 paraya çevrilmesine karar verilen 
ve tamamına ye minii üç ehli:vul< ur tar arından (180) lira kıymet takdir 
edilen Balatda Hacıali mahallesinde Demirci (halen Demirci Hasan) 
sokağınlla kayden eski 13 yeni 15 ..:e mahallen 33 numaralı sağı sü
pürgeci Hüseyin kerimesi Kamile hanesi, solu bileyci Cemal hanesi, 
arkası Bahri hanesi, önü larikiaın ile mahdud hanenin evsaf ve me• 
sahası a~ağıda gösterilmiştir. 

Hane iki katlıdır. Beden dıvarları kagir, dahilr <lksamı ahşap ve çok 
harabdır. Elektrik tesisatı vardır. 

Zemin kat : Zemini kırık taş ve kısmen toprak döşeli antre, sağda 
bir oda, arkada bir katlı ahır ve üslü açık heladan ibarettir. 

Birinci kat : Bir sofa iizerine iki oda ve sofadan bölme ardık olup 
bu katta döşeme düzlüğünü kaybetmiş \'e bir odanın çalısı basmış 
ve telılikeli bir hal almıştır. 
Sahası: Umumu 44, 14 metre murabbaı olup bunun 30, 14 metre 

munbbaı bina bakiyesi arkada ııralık ve aydınlık mahallidir. 
Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 

açık az:ttır~aya konmuş olup şartn:ımesinin 13-8-937 Larihinden ltiba· 
ren daırernızdc herkes tarafından görillebileceği gibi 13-9-937 tarihine 

müsadif Pazarlcsl günü saat 14 (on dört) den 16 ( on altı ) ya kadar 
dairemizde açık arttınrıa ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen • 
kıymetinin yüzde yetmiş teşirıi bulmadığı takdirde en son artlıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 28·9-937 tarihine müsadif Salı günü saat 

, 14 den 16 ya kadar .dairemizde } apılacak olan ikinci arttırmasında 
gayrımenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde 
en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numarala 
"an un hük ii mlerine lev fikan satışı geri bırakılacaktır. TaliP" 
lerin muhammen kıymetinin yfude yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
sini veya milli bir Bankanın tcı:ıünat mektubunu hamil bulunmaları 
~zımdır. Müterakim vergiler ile ~akıf ıidarcsi, ,·e Bclcdiycye ait ten· 
!\/ırat \le tan.zif.at rüsumu satış tıedclrndcn t-enzil oluucaktır. Taviz 
bedeli mü~terire aittir. 2004 ntımnralı icra ve iflas kanununun (126) 
ncı maddesinin dördüncü fıkrasına te\ofıkan l:u gaynmeokul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile difer aJibd.aranm \'e irtifak .ha~kı sahiplerinin 
bu trak1uım ve busns.üe faiz w masarife dair olan iddialarını, ilan 
tarihinden itibaren ( 20) yir mi gün içinde evrakl müsbitelerile bildir· 
meleri, aksi tlaJde haklan tapu sicilleriJe sabit olmadıkça satış i:>ede• 
linin paylaşmasından hariç l.ataca1tlan cihetle alakadaranın işbu mad• 
denin mezkür hkr.asına göre hareket -etmeleri ve d aha fazla mı1Uınat 
almak isliyenlerin 936/3528 dosya ounHi.r.ni1e miiracaatlan ilan olunur. 

{SO'.l8) 

DEVREDİLECEK İHTİRA. r BERATI 
•Yün taraklarında JSialıa'L> hak -

kındaki ihtira i~n alınmış olnn 7 a
ğustos 1933 tarih ve 1633 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkesına devir \'Cyahut ica
ra verilmesi teklif edilmekte olmak-

Müsabaka kugonu : 29 

•• • •••••• •• klUbU 
...ilan ..... 

AO.RlES: 

la bu hususta foz)a malfım:ıt ecliA -
• • • • • • • 
• • • • • • • 

ımek isteyen1erin Cal::ıtada, Aslan ilan • 111 

5 nci k:ıt 1-4 nmırnıalDra miir.ac.aat ı _. . 
etmeleri ılan .alunıtr. ------------• 



S Ti NI 
..,.ı.., D&diincü icra Meatarlutundaa: 
H~ tarafınclal) wıı ikrç numaruUe ~ -.haan t>U• mukab~

linde -Vakıf Para.tat t•esıne blriAd dttecede apote'k ıösterilmlJ olup 
barcun iclenmemeuıden dolayı paraya çevrümeatne karar venkn Ye ta· 
mamına yen.rinli üç ehlt wkuf tarafından (1800) lira. kıymet takdir edil· 
mit olan BilyilkçarflCla Fesçiler cadc:luinde eski v~ yeni 83: 85 ~apa numı· 
ralı satı 11, arkası 95. 96 solu 13 parsel numaralı mahaller ve 6nü rtsçilet 
10kalfle çevrih ve ız ~set nt.1U1ar•b kirıu clilkk&nın evsaf ve mesahuJ 
apjıda yazılıdıt 

Gıyri. menkul halen yekdilerlne maklUp ıJd dükkandan ibaret olup 
'rtliOl boıetH ve 1'4U1ht canmn hav.1dir Y4 lçlnde •l•ktrik ıeaısatı mev· 

ASf: litnet ınııtıaki bclaStro UUd6rt11QbCe fanZfrİJ ed len haf 
~f.'11 ...V• mwabll&l ve •h ~ -ı~ pe de 10.$ m•tr• 

nwrabbaıdrr. 

Yukarıda h dut, evsaf ve mesahası yaı,\ı gayri menkulun tama~ 
agak arttırmaya konınut ohıp prtnalnMimn I~ wütınden aUbareo 
dairemizde herkes tarafından görülebiJ.ecelı gibı 13/8/937 tarihme muse
d f paartesl pnu saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemızde 

açık arttırma ile satılacaklar Arttırma bedelı muhammen kıymetin yüzde 
yetmq beşım bulmadıAı takdirde en son arllnanm taahhüdü bakı kalmak 
O.re 'fl.8/9/937 tarıhıne musadıf sah gunu saat 14 ten 16 ya kadir daire· 
1n pılacak olan ıklnci artbrrna11nda gayri menkul en çot arttırana 

ele ektir. T11lipler1n muhammen kı.Y.metınan yüzde yedi buçulu 
n pey ~kçasmı veya mllli bır '\;ankanın temınat mekt)lbunu hl-
mil bulunmaları lazımdır Mulcrakınf vergı erle vakıf ıcaresı ve Beledi· 
yeye alt tenvırat ve tan7.ıfat rusumu sataı bedelınden tenzıl olunacaktır. 
'?avız bedeli t rıye aıttır. 2004 numarah crı ve iflis kanununwı (l21) 

madd n n dorduncu fıkrn na tevf kan bu gaynmenkul üzerınde 

1'POI~· aJ.-:ıtkblar ıle d•l'1' alakadaranın ve ırtıfak hakkı sahıplerının 
bo hakluuu ve hususıle faiz ve muarife dair olan idcbalaranı, din tarihın· 
~ ~ (aD) ,yirmi ~ ~ :nratu lllttH telenı, bildh:ıneierf. aksi 
'-1cle bakl8ri tapa ueiUetile 81.Mt o~ utif bfidtlin n pay19fma· 
_.... ~lacakları clbetle alikadaraıun ifbu maddenin mezkflr flk· 

Türk Hava K ........ ... 

& YOK PIYA osu 
4 üncü keşide 11- Ağustoo- 937 dedir. 

Büyük . 
ikramiye: 50.000 liradır. ..... ~ 

• alı ikramiye-le 
(20.000, ve 10.000) lirahk iki 

adet mükafat vardır. 
Dikkat: 
Bilet alan herke• 7-AOustos-937 

gUnU aktamına kadar biletini de· 
iittlrmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bllet üzerinde· 
ki ll•kkı sakıt o lur. 

Dr. IHSAN SAMI 
TiFO A Şl&I - ----ca.: ..... ltkllnnt \1ılalma-~~--

•ffJeti pc'- emin. tıa :ettdtr ~ 

HA 

·····"'· b·· yan yaprak do· 
kUmUnU durdu· 
ran ve saçı.,. 
can veren r•· 
gine •k•wd r 

ruına göre hareket etrgelerı ve daha fazJa mal6mat almak isteyenlerin 
IP'JW»dosya ntı ........ ma ... tlerl ilin elunur. ~t>·_....;.-~i!!!!! 

ecaando buluaur. 
45 Kuruıtur 

KU BARA DEVREDiLECEK IHTlRA 
BERATI 

• Demiryol u&baJannın tartılması 
tÇIO UJ\11 ve tertibat. hükıntlald lh· 

l
ttra için aluızıııt olan 2'1-ıuatos'1• 
tarih ve 2044 nunıualı ihtira berao • 
tının Uıtiva tttitı hukü bu 1aere bq
kas.nı ':!evir ve;yAhıat.mevldi file kon
mılt ~ cu~ verilme1l teklil edil· 
.... olmakla bu hususta fazla ma· 
lflmat. editn;ek ı.neyenlerln Ga t.

Altib bili :r••w1iii9ar:r 
bint....at e~ fit l1ID' 

AN 


