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konuşmaları ser es ısını ve.. f. 
daha netice lmparatorlug\J unun l vermedi.. 

hararetle • • 
devam ediyor. tanınmasını ıstıyor •. 
Pazarhk Fransa-Al-1 Habeş imparatoru 
manya aleyhine mi? Ben lmparatoruRJl 

Diyor! 
Londra, 8 (Hu· 

ıus1) - Habeş 

fmparatoru Haile 
Selasiye lngilte
rcnin Habeş im· 
paratorluğunu ta• 
oıması ihtimaline • 
karşı kendisinin 

imparatorluktan 
aslA vazgeçmiye. 

cekini ileri sür. 

müş ve : 

- Hakkımdan H aile S elcisige 
asla vazgeçmiyeceğim 1 

Demiştir. 

Haile Seliisiye, Habeş fihr: inin se
beplerini, bu ho.rpteki muşahcdcle • 
rini ve Habeşistan meselesi hakkın· 
do.ki mütalealarını ihtiva etmek Ü· 

zere Habeş dilılc bır hatıra yazmak
taydı. Son günlerde İngılizceyc ter
ciimc c 
mühim hatıratın tercume \·e neşri, 

Ncgüsün siyasi müşavirleri tarafın· 
dan vukubulan müdahale üzerıne 

• durdurulmuştur. Geçen sonbahar • 
M. Musolıni Romad a b i r nümay i ş sırasında (YaılSl 2dt) (Deuamı ikinci sayfada) 
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Atatürk 
Adada 

Cin orduları şimale 
doğru gidiyorlar 

Japonlara gör;·Çinliler askeri' 
harekette bulunmak Üzere 

hazırlığını tamamlamaktadırlar 

Büyük şef dün gece 
Büyükada ve Hey. 
beJiye şeref verdiler 

~ Tokyo, 9 (A.A) - Teblığ: 
Çın merkez orduları Şimal istika· 

• metinde ilerlcmiye devam etmekte· 
dirlcr. Bu ordular Pastıngf u civaı ın· 
da işgal etmekte oldukları müstah· 
kem mevkileri takviye etmektedir
ler. 

Merkez ordularına mensup 84 ve 
89 uncu Çın fırkaları Chahar eyale
tinin cenubu şarkisinde bulunmak • 
tadırlar. Çin merkez ordularına men
sup olan 132 nci fırka Kalgan'da ka

in Chankiakov.·'da bulunmaktadır. 

-ıı.......1il•."· Çin orduları askeri hareketlerde bu

Paristekl Çin sefiri 
M. Vellnqton 

. lunmak iızere hazırlıklar yapmakta-
dıı lar. (Devamt ikinci sahifede ) 
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uru Onder küçu U lku 
i le berabe 

Büyük Önderimiz Atatürk dün ge
ce Büyükadada Anadolu klübünü şc· 
reflendirmişlerdir. Başvekil 1nönü 
ile Hariciye Vekili Rüştü Aras da 
klüpte kendilerine iltihak etmişler· 
dir. Bu ziyaret, klüpte bulunan aile 
çocukları için bir bayram olmuştur. 
20 !tadar küçük çocuk Atatürkün bu
lunduğu masanın karşısına geçmiş· 
ler, uyku zamanlarını unutarak sa· 
l!tlerce gôzlcrini kırpmadan otur • 
muşlardır. 

Bu sırada Atalürkün yanındaki kü
çük Ülkü, büyük bir san'at istidadi 
gösteren bir dans numarası yapmış
tır. 

Nihayet R. Arasın samimi ve bir· 
le~tirici rolü burada da hakim ol • 
muş, küçük Ülkü ile dığer 20 1· ~cuğu 
tanıştırmıştır. Bu suretle bütün ço· 
cuklar hep bir arada geç \•akte ka· t 

( Dcı•amı 2 tnci sahifede) 
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Mısır Kralı F a ruk co ıos etti ~I g ü n . tahtında y e m in etmeye hazırlan ı rken .. 

Mısır Kralı Faruk 29 temmuzda 19 
y.aşına bastığı için artık reşit olmuş 
ve tahta cülus etmişti. 

Kral Faruğun tahta cülusu, Mısır· 
da krallık eden hanedan azasının hiç 

yük nümayişlere sebep olmuş ve bü· tikltılıni adamakıllı temin etmiş bu· 

tün Mısır yer inden oynamıştır. Bu· lunmaktadır. İşte Mısırlılar bu ıstık; 

b bl ,.,.. 1 İ 'lt lalin coşkunluğile krallarını candrm nun se c .mısır :!. ngı ere ora • . . . 
gelen bır sevgı ıle alkışlamışlardır. 

sında oktedilcn mukaveledir. Bu it- Bu münasebetle tahta culüsun yenı 
birinde görülmiyen merasime, bü • lifaka göre Mısır serbestisini ve is- gelen resimleıini koyuyoıuz. ,. 
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fi:n"!~:İar Etin çokca yenmesi 
Büyük Millet Mec· temin edilece 
)isinden manevraya Et islihlıikini çoğaltm:ık ve buna 

iştirak edecek heyel ,yol açmak uzere hayv.ın beslcmeyl 

seçildi. 1 ınkışaf ettı m k ıçı~ tedbı:ıer alın
maktadır Bunun ıçrn nakhyc, mez-

Çorlu, 9 (Husu• 
si muhabirimiz· r, 
den) - Büyük , 
Erkan ıh ar b i y < 
f kinci Reisi Kor~ 
general Asım bu 1 
gün manevra sa• 
basında icabedet 
tcrtlb:ıtın alınma· 

sına nezaret ede· 
cek ve sahayı 
tetkik ederek ya· ' 
rın lstanbulda bu 
lunmak üzere bu 
akşam buradan Moreşaı 
ayrılacaktır. Fevzi Çakmak 
Traktörlü ağır topçu f1rkamız dün 

manevra mahalline varmış olup b u
gün ö21edcn sonra da süvari fırka· 
mız gelecektir. 

( neva mı 2 inci sahif ede) 

Vindsor Dükü 
Memleketine dönerek 
kendis?ni hayır işlerine 
v~rmeyi kararlaştırdı 

t h yı;. an sahıbınd n 
müşteriye kad r hayvanın kesilmiş 
\'C kcsılmemiş olarak kaç elden geç
liği tetkik edilmektedir Et fıatları -
nın pahalı olması et sarfiyatının ço
ğalmasına engel oluyor. Et nakliye-
sinin, mezbaha ücretlerinin indirH
nwsi ve mutavassıtların azaltılması
n ı temin maksadıle bir proje hazırlan
mıştır. Bugüne kadar yapılan tet • 
kiklerden alınan neticelere göre bir 

kilo eti hakiki değerinden tam ikı 
misli fazla satın almak tayız. Buna se· 
bep etin, sahıbinden kasaba kadar 
bir kaç elden ge~mcsi ve mezbaha 
masraflarıdır. B u mutavassıtlar azal-

Yazan: 
Ahmet Cemalettin 

tılacak, mümkün olursa 
masrafı da indirılecektir. 

me7bah 

Hatıra l arını söyley·en: 
Amiral Ramiz 

- 3 

Yıkı an donanma 
Abdüllıanıit zamanındadona~~1 nıa 
dağıldı, bahriye mezara gömiilt. 1ii 

B a rba ros Hayre ttın ; 1 t ! 1 

Kaptanpaşalık (Bahriye Nezareti) 
çok zor bir işdi. Hatta Dervış Pa~a 
Bahriye Nazın olduğu zııınan hı.i ttin 
erkan ve ümcray ı toplayarak: (Dt>n 

· Vi n d s or D ükü tenis,. ıbu i~i başaramıyacagım. Maamafıh 
oynarke n · ' irndei seniy(;.} c karşı gelmiş olma -

I Ya rt&t 2 inci say/anııııla) 

mıık için kabul eltim. İçinizden l!'ı 
mustaidıni seçerek arzedeceğım. Ba
kalım hnııgiııiz kaptanp sa olaca't 'l) 
dcmisti ve filhakika bir mudrll't 11 

ra Moralı Jbrahim pa • ı nt2rdu k 
(D-va rnı }'tdınc ı· srıııfmicı) 
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6 ünün_ a~i:ılert Settali çekirdeği ı Akdenizde gemi 
~, ki k h k "'t J Yutarak öldü bom hardımanı çoğaldı 

'., F IM'i•tt-ıı 
n.. uyru u a rep are a ınua 

hür bir mahluk, olmamalıdır 
Mıl;i,;tan verilrn haberlere göre, 

kU)TUklu akrepler faaliyeti arttır • 
mı{lar, daha dogrusu, işi azıtmışlar. 

Oı: iki hafta ıçınde 28 kişıyi sokmuş
lar . bu za\'allılardan yedisi ölmü} . 

Bu bir faciadır ki, gazetelerde, ga
yet küçük, ~ncırımiyetsız bir akis bı· 
rakarak gclıp ge<'miştir. Demek ki, 
bir yurrl köşc~inde, kuyruklu da ol
sa, küçücuk bir hayvanla mücadele 
ctna·sini Ye onu yflnmesıni bılmiyo
ruz. Bu mesele üzerinde ehemmiyet
le durmak lazımdır, diyoruz. Küçük, 
kuyruklu bir akrep, harekitında hür 
bir mahlük olmamalıdır. 

* Tarihi olmıyan 
surlar haftgiler i? 

Muhterem ~h.rcilik miitehaaısı 

Bay Prost, tetkıkat yapmış, İstanbul
da tarihi kıymeti olmıy;ın surları 

yıktırmıya karar vermiş .. bu iş şım
dı incelenıyor. Biz, bır noktayı an -
layamadık. Tarıhi olmıyan sur ne de
mektir? Sur in;ja devri çoktan g~
m~tir. İstanbuldaki surların en ye
nisinin yapılışından biie, asırlar geç· 
m~tir. Yeni sur inşa edildiğini hatır
layan varsa o başka .. o halde, İstan· 
bulun bütün surları tarihi demektır. 
Acaba muhterem şehircilik mütehas
sısı Prost, bizim surlara ehemmiyet 
vermediğimizi, onları yıkılmıya, ha
rabiye, piblii:e terkettiğimizi gördü 
de, bunları kıymetsiz taş yığınları 

mı zannetti? 
Baksanıza, gazeteler yazmışlardı. 

Seyyahlar, surları gezerken, pi&lik-
1cn, paçalarını sıvayıp öyle &eçiyor
lın mış ... 

Memba eutarı tahn• 
lerl ve clsimlerl 

Pislik, temizlık bah$i, günün me
Jselesi oldu. BEiediye, her pıs şeyle 

1 

mücadcle halinde_ bir de EU bahsi 
var. Memba suları ıslah edilecek, ha
kiki olmıyan memba suları tefrik e
dilecek .. 

Bosaziçi yamaçlarında çıkan iyi 
memba sularından birinin, garıp ma· 
ıccrasını anlattılar. Suyun ismi IAzım 
değiL bu, az alı.an bir su imiş .. çeşme 
başında değil f1ç1. damacana doldur
mak, bijyük bir şişe doldurmak ka
bil değilmiş ... Herk.es buradan ancak 
bar<Lı.kla içmek için su alabiliyor -
muş .. ve zaten suyun sahibi de, dı • 
şanda para ile satılmak üzere, bura. 
dan su alınmasına müsaade etmiyor· 

'
muş. İş böylı? olduğu halde. piyasada 
harıl harıl, bu m"nubahs su, ismile, 

1 cismile satılıyormuş .. ne buyurulur? 

* Ro an. hava.: 
dl•. •rr1 t erler .. 

Haber refücimiz, bir tefrika halin· 
de, Merdivenköyünde bir kazıklan
ma hikayesi tutturdu. Kaç gündür, 
yazıp duruyor. Anladık, dinledik ki, 
ne kazıklanan adam var, ne de ölen .. 

Emniyet Direktörlüğü de hadiseyi 
külliyen tekzip ediyor. Böyle aslı, 

astan olmıyan vak'aları havadis diye 

yazmak tatlıdır, Fakat, işin bir de 
acı tarafı vardır. Bizim bildiğimize 

göre böyle hayali vak'alara havadis 

değil, roman derler ... Filvaki, ortada 
şimdi bir kazıklanan var. Fakat, her 
halde Merdi\•enköyünde değil.. 

• Mısırda tac gıgme • • 
merasımı 

Mısır kralı Farukun tac giyme merasiminde yapıl on 
zafer takı altından Kralın arabası geçerKen ... 
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Trakya 
Manevraları 

(Birinci sayfadan devam) 
Manevralarda bulunacak ecnebi 

heyetlerden iiki bu ayın on üçünde 
gelecek, diğerleri de her gün birer, 
ıki~er gt·lmek üzere 17 sine ka -
Ccrnt Abbas. · 

Habeş 
i mparatoru 

( Baştarafı ~riııci sahifede) 
danberi hazırlanan eserin basılması 
tlçin Ncgüsle Mikael Jozd Basımevi 

arasında da bir mukavelename im • 
zalanmı~ıı. 

Söylendiğine göre eserde ifşa edil· 
Bugünlerde Büyük Erkanıharhiye 

R 1\1 
._1 F . C km . rl b mesı ca:z olmıyan bazı siyasi hadi-

t·. ı ı are'i'5"'4 evzı .. a agın a u-
raya muvasaı~tı bekienmektedir 1 satm da mevzuubahs olması bu ese-

1\Iancwa\arda Biıyük Milkt Jllec- rin neşredilmesinın geri alınmasına 
lısi namına bt.lunacak olan heyet sebebi~·<! vermiştir. 
a) rıllT'. tır il kişi olan bu hevelte imparator hiç bir tazyik görme -

1;mlar vardır: mış, sadece siyasi ve hukuki müşa -
Genrral Naci, General Alı Fuad, biılerinın tavsiyelerine ittiba eyle

Gcneral Kiızım, Eski Sam.sun v~lL>i mıştır. 
General Kazım, Tayyare Cemiyt ti 
Rcı i Fuat, General İhsan, Ali Kılıç, 
Cevad Abbas vardır. 

Vindsor Dükü 
Londra. 7 - Ban makamlardan 

\"er.lcliği anla ılan nıalümata göre 

Eabık kral art1k seyahatten bıkmış 

,.e karısile birlıkte meml~keune dö
ne• rk orada yeni bir ym·a kur'Dak 
karar mı \'erm · tir. 

Vindsor Dükü ve Dü~e>ı k<.nd ·1e
rini hayır i !erine \·a!,Jedcrck \"liŞI -

yacaklardır. 

Ca{ialoğlu hamamı 
Geçen cfinku sa ·ımızda mikrc, 1\J 

o!d ';u içın Kırkçeşme sul~r1nın ~2-

ptılması üzerine bazı ruamamlar n 

da susuz kal2rak kapandıklarını yaz. 

Çin orduları 
(fürmcı sahifeden decam) 

Yang-'l'sc'de Japon aleyhtarlığı git
tikı:e ·ahamet kesbetmektedir. 

Japon kolonisi Hankow·u 7 Ağus

tosta tahliye etmiştir. Japonlar bu -
gün Nankin'i terkede~k Şanghay'a 
gıdecekl rdir. 

ÇIN SEFiR!NL'{ BEYANATI 
Paris, 8 (Hususi) - Paristeki Çin 

S< fıri, Çin • Japon meselesinin bir 
Japon neferinin Çinliler tarafından 

kaçuılm sı üzcrıne çıktığını, halbuki 
bunun u ·durma olduğunu ve Çinin 
sonuna kadar harbe devam edece -
tini sö lemi tir. 

lt.aı~an ge\nileri 
gelmiyecekler 

Bugün Hmar.ıınıza iki İtalvan mek-
m ,tık. Cağaloğlu h.ımamı da e<asen ' 

tep g<o.-ni~i gelecekti. Fakat bunlar 
Terkos sı·yu bulunan ve bu ytlzdcJl evvelce bıldirdik!rri zamandan önce 

sı;n hadiseden müteessir olmıyan ha· buraya gc'mek i emişler, sonra da 
nırml.ır arasında azılacak yerde yan bwıa imkan olmadığı anlaşıldığın • 
Jışlıkla kapanan hamamlar ar~ında jdan limanımıza gelmekten rnzgeç • 
yazılmıştır. Düz~ltiriz. mi•lerdir. 

Hastanedeki tedavi 
fayda vermedi 

Dün şeftali çekirdeği yüzünden bir 
ölüm olmuştur . 

Lala birahanesinin sahibi yediğı 

bir teftalinin nasılsa çekirdeğini yut· 
muş, hastalanmış, derhal Beyoğlu 

hastahanesine kaldırımış, fakat ora
da ölmüştür. 

Atatürk 
(Birinci sahifeden devam) 

dar oynamışlar, her biri ayrı ayrı A
tatürkün iltifatlarına mazhar olmuş
lardır. 

Büyük şef, İnönünü yatla Heybe
liadaya bıraktıktan sonra Adalardan 
avdet buyurmuşlardır. 

İş yalnız tesadüf eseri değildir, 
kast olduğu da anlaşılıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Akdenizde ge
milerin bombardımana maruz kal -
maları matbuatın nazarı dikkatini 
celbetmektedir. 

Joumal gazetesinde Saint-Brice bu 
hususta şöyle yazıyor: 

.Akderıizd ki hava hücumlan o 
kadar çoğalmaktadır ki, bunların fe

!eri Fransız kara sularında İspanyol 
vapurunu bombardıman etm~kten 

vazgeçirmek için gayet ciddi tedbir
ler almak liizımdır. Filhakika Sete-
den bir İspanyol vapuru tayyarele • 
rin bombardımanına maruz k:;lmış

tır. Fakat yalnız tedbir almakla da 
ıktifa etmemelidir. Denizlerin serbes-

na tesadüfler neticesinde vukua gel- tısinı, Akdeni.tde seyrüseferin em
diklerine inanmak gittikçe güçleşi-

niyctini U-mın etmek lazımdır. Bu 

lngiliz-ltalya 
anlaşması 

Bir nniddettenberi İspanya ;~!eri
ne devletlerin ademi müdahalffinı 
temin için Londrada teşekkül etmiş 
olan bitaraflık komitesi, bir iş yapa

mıyacağını anlayarak şimdilik da -
ğılmıştır. Fılhakika devletler, İspan
ya dahili harbıne karşı bitaraf kala-

caklarını ilan etmişlerse de bu. na· 
zariyatta kalmı~ he· devlet.. gizli su

rette lspanyava yardıma de\·am et
mıştir. Bılhasrn İta!va ve Almanya 

bitaraf kalmıya resmen muvafakat 
etmiş oldukları halde, fıilen bu siya
setı t:.ldp etmemi<~rdir. 

1 Komitenin son içtımaında 5ovvet 
yor. Hı:.rp halinde bulunulduğu ka· maksatla hükümet bir müddet evvel 
bul edilmemekle beraber bılfiil mev· elçisi, General Frankova muh<'rip 
cut olduğu da inkar edilemez bir ha- !şiddetli tedbırler ahn~ştı. .Filo ve de- hokkı vermezden evvel Almanya ve 

kikallir. 1 nız _hava kuvvetlerının bır kısmın~n litalyanın bilıikaydüşart gönüllüle-
Populaire gazetesi dıyor ki: bu ı)e me~gul olmasına !.:arar verıl- lrıni Ispanyadan çekmelerinde ısrar 
.Faşist tayyarelerini bitaraf ge lmişti. Bu tedbirleri totbik etmek za- \etmiş ise de Almanya ve POf"tekiz, 

_.,..._..... ....... ,_. ___ _ lllfNM-llMlll 

Dün denize girenler mil~rin üzerinde talim yapmak he- manı gelmiştir. Çunkü şimdi vaziye- bunu kabul etmemişlerdir. 
vesınden ve esrarengiz tahtelbahir- tin devamı tecviz edilemez.> 1 Bu takdırde vazivet ne olacaktır? 

yağmurdan ıslandı , ... l1MıU•11-•••11_,, ....... ,, .. -"., ....... , .. 11 ....... 111111-•1t• .. ••·"--····-·-.. -·.-· ..... ,,..._... Meselenin bitaraflık komrte-qinden 
1 E • b k b" d ziyade İngiltere, İtalya ve Fransa 

Dün pazardı. Gene İstanbulun bü
tün denizleri dolu idi. Fakat öğle • 
den sonra hava muziplik etmiş. İs • 
tanbul etrafında sağnak halinde yağ
mur yağmış, kıra, sahile gidenleri 
sırı1sıklam etmiştir. Kırlarda yemek
leri, içkileri sere sere oturanlar bu 
nagehani baskından şaşırıp kalmış • 
lnrsa da pliijlarda yüzlerce kadın ve 
erkek için yağmur ayrı bir zevk ol
muştur. 

Aksarayda çöken 
apartman çatısı 

Bu sabah Aksarayda İnkıbip cod
desinde dört katlı bir apartmanın 
çatısı yıkılmıştır. Bina Veznecilerde 
Camlıköşe müsteciri Bay Emine ait
tir. Henüz içinde kalfalar çalışmak
tadır. 

Çatı kısmının beton tohtaları sö -
küldükten sonra birdenbire ınhidam 
olmuş ve marangoz Adnan He Ahmet 
ankaz altında kalmışlardır. Fakat, 
ikisine de bir şey olmamış, ancak u~
talar ayaklarından hafif birH yara 
alarak kurtulmuşlardır. 

Asfalt yollar 
Balya • Çanakkale, Hopa - Borçka, 

Trabzon· Erzurum transit, fstanbul
Edirne asfalt yollarının bir an önce 
inşası içın hükümetçe tedbirler alın
mıştır. 

Nafıa Vekaleti 929 dan bugüne ka
dar memleket yollarının yapılması 

için on milyon lira harcamış olup 
halen memleketimizde 9179 kilomet
re iyi şose, 775-0 kilometre tamire 
muhtaç şose, 6127 kilometre menfez
leri yapılmış toprak yol mevcuttur. 

DUnkü sağnak 
Şehrin mesire yerlerine bu arada 

Florya, Ada gibi pazar günleri hal· 
kın en fazla rağbet eylediği mınta • 
kalara dün akşama doğru sağnak ha
linde iki üç saat kadar yağmur yağ
mıştır. 

' vıne a mıyan ır a amı ~1~~'.nda halkdileceği ümit edile -

du•• n kayı"nbı"raderı" o"" 1du"" rdu•• Bilha.•a İngiltercnin bugün tspan· ya meselesini hal için İtalya ile an· 

_ _ laşmak siyaSE"tini takip etmekte ol-

ô I lZ 2] d d duğu anlaşılmaktadır. İtalyan . İn· ten zava ı ga Şln a lr 1 giliz anlaşmasının İngiltere için he-

katı•t I -'ahap l•Se 25 .yaşında defi Akdeniz ve dolayısile Hindistan V 4 yollarının emniyetidir. İspanvada 

Malatyalı Mehmet karısına bak
madığı ve mahkeme kararı almıya 
lüzum görmeden onu ihmal ve terk 
eylediği için kayınbiraderi Abdül -
vehhap ile daimi surette ihtilaf ha
linde bulunınaktaymışlar. Abdül -
vehhapla Mehmet dün akşam geç 

,·akit Fatihte yine karşılaşmJ,flar ve 
bu mesele yüzünden tekrar münaka

şaya başlamışlardır. Evvela Abdül
vehhabın ricasile başlıyan bu ko -

nuşma bu defa uzunca sürmüş, niha

yet iş küfre, hakarete kadar dayan-

mış, işte bu sırada da Abdülvehhap 
kamasını çekerek eniştesi Mehmedi 

tam midesi üzerinden vurmuş, bir -

saklarını parçalamı tır. 27 y~ında 
olan Mehmet derhal kanlar içinde 

yere yuvarlanarak ölmüş ve 25 yaş

larında olan katil Vehhap hemen tu

tulmuştur. 

asiler galip gelip le f"'jist bir hükı'.ı
met idareyi ele alacak olursa, İspan

yanın, İtalyanın teşvikile Cebelüt · 
t.arık boğazını kapaması ve bunun 

neticesi olarak Akdeniz yollarının 
İngıltere için U-hlikeli bir hal alma>ı 
muhtemeldir. 

Pazarlık Almanya ve 
Fransa aleyhine mi? 

Bu ıhtimali düşünen İngilteıe her 
şeyden evvel İtalya ile anlaşmayı, 
İtalyanın Habeşistandaki hakimiye

tini tanımıya mukabil Akdenizdeki 
yolları hakkında İtalyadan t"minat 
almıya lüzum görmüştür. 

1 
İspanyada ne faşizmin galebesini

ve ne de komünizmin kök salmasını 
1 istemiyen !ngiltrre. bugün bitaraf· 
lık komitesinin müzakerelerinden 
ziyade İtalya ile :ı. \aşmayı hed f ıt
tihaz etmiş \'e bu sebeple Sovyet. -
rın gönu lu' nn ~ me•ı r· kkındo
ki talep!t>rıne i!•ifat ctm • tır. 

Rı;ma, 8 (Hu~usi) - Bir tar ftan J Merakla beklenen §Udur: İngilte
Londrada, bır taraftan Romada İn- ırc ıle İtalya. tam bir surette anlaştık
gılt re ile ftalya arasındaki müza - ları takdırdc bugün~ kadar b aber 
kerder devam edıyor. Bu mıizJkcre- yürudJkkrı Almanya ile Fransayı 
!erde bt.vuk arızalardan biri de Fran- b raka ki o V b ·t·ı· f F 

.Ahmed R uf 

POLiSTE: 
§ Ortakôyde Palas sokağında otu

ınn Dikrnn evinde rakı içrrek iyicn 
sarhoş olmu1. Di 01lısının siiyledigi 

!===============- şarkılardan da ke ·f duyarak el 

ı ca ar mıı. e u ı ı a ran-
sanın bu müzakerelerdeki vaziyeti sa ile Almanyanın aleyhine mı neti· 
dir. Fransa İngilterenin kendisinden 
ayrılarak İtalya ile tek başına mü
zakereye girışmesine ve bunun so· 
nunda Almanya ·ue uyuşması ıhti -
malıne karşı can sıkıntısı izhar et -

1 mi< ti. Fakat İngilız · İtalyan mü7.a· 
kerelerinin iyi bir şekilde nihayete 
ermesi için Fransanın da fıkri alına
cak ,.e nihayet bu itilnfa Fransa da 
ithal edilecektir. 

Son vaziyete göre İtalya Akdeniz· 
de tam bir serbesti i<tiyor ve Cebe -
lüttarık ve Süveyş boğazlarile Kı -
zıldenize ait meselelerin, Habe5 İm

paratorluğunun tamamının hallini 
temine çalışıyor. Buna mukabil İs -
panyadaki iddialarından tam~men 

vazgeçecek ve yalnız İspanyada bir 

1 

komünist hükümetin tesisine muha
lefet edecektir. Bu esaslara dayana· 
rak yapılacak itilaftan Almanyanın 
hariç bırakılması ve İtalya ile Al • 
manya arasındaki anlaşmanın bo • 
zulması pek mümkündür. 

celenecektir? Bu suollcrin cevabını 
ÖnÜMÜZdt·ki hafta anlıyacağız. 

Şehir içinde bostan lgeçirdıf'ı bord.ık. t b ·kla, c\'11 cam-
olmıyııcak 

1
\arını kıımıya b.~~.ımı•tır. Kemns· 

Sıhhat Vekaletı, Şehir içinde bos . şikayet iızerıne ,·akalanm tı" 
tan bulundurulmasını yasak etmeye ~ Kızıltoprakta oturan Tayy2 <'Ci 

precısip itibarile karar vermi!jtir. Bu- Nurinin 4 ya•ındak! o~lu Bingöl 11 

nun için y~ni bir kanun layihası pro- vaşındakl Ahmedin kullandığı bisik 
jesi hazırlanmaktadır. !etin ön tarafına binmi~. yolda bisik· 

eyyah için ısafon Jet devri!mij, Bingöl yaralanmış. has 
Galatada yapılacak asri yolcu sa- tahaneye kaldırılmıştır. 

]onundan maada yalnız seyyahlar § Taksimde Maçkaya hareket e
için bir salon daha yapılması düşü- den ve Maçkada oturan Emine !ram· 
nülmcktedir. vayın içinde birdenbire bayılmış, haı 

Bu salonun Sarayburnunda yapıl· 
ması keyfiyeti tetkik olunmaktadır. 

Bursa or man mUdUrU 
Bazı genç kızları evinde toplamak

tan suçlu olarak Bursa mahkeme -
sinde mahküm edilen Bursa Or -
man Müdürü Bı!ecik mahkemesinde 
beraat etmıştir. 

tahaneye kaldırılmıştır. 

§ Galatada oturan manav Abdülka 
dir İstiklal caddesinden geçmekte o· 
lan Rıza ve İsmail adlı iki kişinin Ö· 

nüne çıkarak kendisine memur süsü 
vermiş \'e bu iki genci tehdit eyle -
miş olduğundan yakalanmıstır. 
11111"u .. uı1111111111111ıııttı11ı•uıu11ıuu""''""'"'''""11'1"n+11•• 

~abah ve akşam başmuharriri eri ne yazıyorlar? 1 Takdir iyi, fakat, 
ikramiyede lizımf 

Cu mhu riyet 

lstanbulun modern bir 
memurluğa ulattırıl· 

ması li 
İstanbulla Türkiye yalnız bütün 

l
bir Avrupa değildir. Belki bütün bir 
dünyadır. En esaslı vazifemiz, bil -
tün dünyanın gıpta ye hayranlıkla 
temaşa ettiği bu güzel şehri layık ol
duğu mamurluğun son haddine çıka
racağız. Yalnız imar işinin bir an 
önce yapılmasını bu işle alakadar o
lanlardan rica ederiz. Türkiye hü • 
kü,;eti imar pJanının gerçeklendiril
mesiııde kendi kıymetli büyük yar • 
dırnlarını ilavede tereddüt etmiye· 
cektir. 

OstUndağ ve 
Ten 

lstanb;I 
Bir işin iyiliğini Yeya kötülüğünü 

şahıslara karşı duyduğumt12 hislere 
göre ölçmek, eski zihin itiyatlarının 

fena bir neticesinden başka bir şey 
değildir. Rejimin menfaati namına 

vatandaşlardan ancak emek, faaliyet 
ve alaka beklenmelidir. Bir a ker, 

müşterek bir gaye için hayatını ve -
rirken o, şahıs hatıra gelmez, Bunu 
tabii görmiyc hepimiz alışmışızdır. 

Eskiden İstanbulda bir iptidailik, 
bir derbederlik manzarası vardı. Ti
fo salgını her sene kopuyordu. İstan
bulda bir kaç haftalık sistemli ve 
planlı bir çalışma neticesinde şehrin 
simasında beliren değişikliklere kar· 
şı herkeste, ecnebilerde bile derin 
bir h:ıyranlık vardır. 
Üstündağ geri gelince, vekili Şük· 

ıünün çalışmalarile şehrin simasında 
beliren esaslı farklardan memnun 
olacağına ve takdirlere iştirak ede
ceğine kaniiz. 

Yunanistan da 
bayramı 

Kuru n 

rejim 

Yunanistanda her tarafta büyük 
halk kitleleri toplanarak Metaksas 
kabinesine saygı ve şükran duygu

larını gönderiyor, Hakikat halde de 
Yunanistanın geçen bir sene zarfın

da geçirdiği siyasi değişiklik bu dost 
memleket için iftihar ile kaydedile -

ı cek bir tekamül teskil eder. 

Akşem 

Yol 
Anadoluda yol insanın hayatına 

en çok karışmış mefhumlardan biri
dir. Anadoluda şarkıların bile çoğu 

yoldan bahseder. Demiryollarımızın 
ağı o kadar ilerlemiştir ki, eğer gü

zel yollarımız olsa, demiryolunu ça

buk tutmak mümkün olacaktır. De· 
mir ağlarla ördüğümüz yurdumuzu 

dayanıklı yol ı rmaklarile dokuma -
mız zamanı gelmiştir. 

Son Posta 

lzmir • lstanbul yolculuğu 
İzmir Türkiyenin ikinci büyük bir 

şehridir. Büyük bir ihracat merke -
zidir. Fakat İzmir İstanbula en fena 

bir münakale vasıtasile bağlıdır. De
nizyolu uzun sürer ve mahduttur. En 

kısa demiryoludur. Fakat haftada üç 
gün ekspres vardır. Hiç olmazsa doğ
ru bilet vermek usulü iade edilmeli
dir. Denizyolarından bir temennide 

,!ıulunmamalıdır. Çünkü mesele ruh
da ve zihniyettedir. 

Bo!uda bir mühendis muaviııi bü
yük devlet ormanlarını yangından 
korumak içiıı ayaklarını ateşe ı-er • 

mekten çekinmemiş ve canını telef 
etmek pahasına üç beş yardımcı ile 
bu işi başarmış. 

Hastahanede yatan bu miilıendis 
muavinine bir takdırname göndP.ril
miş. 

Bir ölçiiye göre her iş ve fayda ne
tice itibarile memleket içindir. Bir 
memleket lıizmeti göriilürken takdir 
bile beklenmez. Bu fedakar vatan ço
cuğıı takdir edilmekle lıizmetiniıı 

manevi karşılığını bulmuştur. Fakat, 
buna bir maddi ek yapmak ta hatta, 
mümkün olabilir, kendisine t'e ar· 
kadaşlarırıa bir kaç yüz lira ı•erile· 
bilirdi. 

Böyle ba!it bir örnek ba:aıı belki 
de binlerce liralık ikramiyeyi peşine 
takan hizmetlerden daha az müessir 
olmıyan memleket hi:metlerini te~· 
t'ik edebilir. 
Fedakarlık fedakarlığı, te•vik yi· 

ne teşviği getiren sebeplerdir. 

Burhan CeYad 



ünün meselesi: 
5 yılda lstanbul 
zümrüt gibi olacak 

Köglerden 
lstanbula 
Köpek geli'!JOr 
Köylerde de mUcadele 

batllracak -
~~·~ 1 

bir ağaç programı .. ·1 
Yeni 
Şehrin iklim 

komisyon 
mıntakalarını bir 
tetkik ediyor 

Belediyede mütehassl&lardan mü- \lecektir. 
rekkep bir komisyon kurulın•tŞ- Tefrik edilen iklim mıntakalarına 

tur. Bu komisyon şehri iklim bakı- göre icap eden fidanlar hazırlana • 
mından mıntakalara ayırmaktadır. caktır. Her iklimde, hangi ağaç ye
Bu mıntakaların ayrılışında muhte- tişiyorsa, 0 cinsten fidanlar dikile - Köpel'< 
lif hava cereyanlan, toprak vaziyet
leri de göz önünde tutulmaktadır. 
Bu ayırma işi tamamlandıktan son
ra şehrin umumi şekilde ağaçlanma-

cektir. 
Yapılan ilk tetkiklerde şehrimiz- Köylerdeki köpeklerin şehre hü· 

cwnu neticesi İstanbulda köpek mü· 
de her türlü ağacın pek kolaylıkla cadelesinden bir fayda elde edileme-

. . yetiştigvi anlaşılmıştır. Çünkü 1stan- diğini yazmı..+·lr. Belediye, bunun 
sı ıçın bu esasa göre yeni bir proje :J~ 

bul ht lif "kl" mıntakaları ar- . . b" bul t vu· yapılacaktır. Bu projeye göre şehir ' mu e ı ım . ıçın ır çare muş ur. ayetten 
beş yılda ağaçlandırılacak ve beşin- zetmektedir. Beş sene sonraki lstan- biıtün mülhakat kaza ve nahiyeleri
ci yıl sonu İştanbul, ağaç bakımm- !bul manzarası bugünkünden tama- ne yapılan bır tamimde bilumum 
dan emsalsiz bir şehir haline getiri- mile bambaşka olacaktır. köylerdeki bütün başıboş köpekle-

:.;.;;;.;.;...;;;.;,;,;=::..:.:.:....!::~:::,:~~~;_;.:.::,::..:;:.=:::.~~..;..------- rin koy bekçileri ve orman korucu-

Leblebi için 
Musluklar 
Sökülüyormuş 
Yalnız para ile -tllH 

olmaz mı?. 
Mahalle aralarında dolaşarak leb

lebi satan seyyar leblebicilerin, sat
tıkları malı para mukabilinde deail 

o 

de, daha ziyade çinko, musluk ve 
saire gibi eski §eyler mukabilinde 
verdiklerinden §ilciyet edilmekt~ • 

dir. Çünkü, bazı haylaz çocuklar, 

leblebi almak için civardan musluk, 
çinko sökmekte, götürüp leblebi sa· 
tan bu adamlara vermektedirler. İd
dia edildiğine göre, çocuklar bu ~
kilde hırsızlığa alıştınlmaktadır. 
Ayni zamanda birçok evlerin de 
musluğu, çinkoları tahrip edilmiş 

olmaktadır. Bazı ev sahipleri ve ço
cuk babaları seyyar leblebicilerin 

yalnız para mukabilinde mal satma

larını istemekte, çinko, musluk gibi 

maddelerle mübadele yÇılmasuun 

menedilınealnl ileri aürmektedirler. 

Açıkta 
Mısır pişirmek 
Yasak edildi 

ÇUnkU Uzerı.. •lkrop 
kon•ıor 

Belediye, mısırın, şehrin muhteli-f 
yerlerinde bir saç üzerinde ve açıkta 
kebap edilerek satılmasını yasak et
miştir. Bundan başka suda pişmiJ 
mısırlar da beze sarılı tablalar için· 
de satılamıyacak, behemehal cam 
kaplar içinde satılacaktır. 

Açıkta kebap olarak pişirilen mı· 
sırlar ekseriya tozlu yerlerde bulun
makta ve birçok mikrop kapmakta
dır .. 

Kebap mısır yemek itiyadında bu· 
lunan1ar, bundan sonra kebap edil
mif mısır bulmakta belki biraz mfış· 
külita utrayacaklardır. 

Mektep değiflirmek 
ye .. 1rı 

Tedrıs yılı içinde şehir, kasaba, 
köy veya mahalle dl•ğiştirme mec
burıyetı olmadan bir mektepten di
ğennc nakıl müracaatı kat'iyen ka
bul ed1lmlyecekttr 

Belediyelere yeni bir 
gelir membaı · 

ları tarafından öldürülmeleri mec. 
buri kılındığı bildirilmiştir. 

Köylerde başıboş olarak gezen kö
pekler itlaf edilince, şehirde de kö
pek azalacaktır. Çünkü uzun yılla
rın verdiği neticelerc:km anlaşılmış. 
tır ki. civar köylerde, yaylalarda aç 
kalan köpekler, arabaların peşine 
takılıp İstanbula gelmektedir. 

Bu yüzden şehirde köpek müca _ 
delesi semeresiz kalmaktadır. 

Köylerdeki köpek mücadelesi iler
leyince, İstanbul sokaklarında, artık 
başıboş köpek görülmiyeceğf ümit 
edilmektedir. 

Mallepede 
Elektrik 
Be/eleniyor 
Her ke• kendi te•isatını 

bitir di 
fstanhulun en çok havadar ve em: 

salsiz bağlarile bir mesire mahalli 

olan Topkapı haricindeki Maltepe 
mahallesinin elektrikle tenvtr edil

mediğind9n bu civar halkının Be
lediyeye müracaat ettiklerini yaz • 
mıştık. 

Maltepcde oturanlardan aldığımız 
bir mektupta bu mıntakada oturan:
Jarın ekserisi köşklerine elektnk te

sisatı yaptığı gibı elektrik şırkelı de 

buraya kadar olan t.esısa(ı ıkmal et-

BunJan sonra istimlaklerin nasıl ~~· yalnı~ şirket, cereyan verilmesi 
ıçın Beledıyeden emır beklemekle 

yapılacağı. tesbit edildi olduğunu bıldirmiştir. 

D
ahiliye Vekaleti şehirlerin imarı hakkında yeni kararlar ıttıhaz etm(f- Bir lremer 
tir. Bu arada şehir planı taibik edildiği zaman arsaların yola kalbin- ,.A.l.Uvor mu? 

de mahdut istimlak şekli üzerine hareket edilecek ve muhammen bedel ~ " 
Beyazıtta, Hasanpap karakolu 

temin edilemezse umumi arttırma usulüne müracaat olunacaktır. karşısındaki meşhur Rasan~p ha-
l Arsalar behemehal iki taraf binaların arsa derinliklerine kadar istim- nının büyük kapısı üstünclekf ke • 

lak olunacak yola ayrılacak kısımları tefrik edildıkten sonra mütebaki merler çok tehlikeli bir vaziyet al .. 

kısımları yukarıdaki esas üzerınden belediyelerce satılığa çıkarılacaktır. mıştır. Kemerler çatlamış ve biribi
Bu suretle belediyeler şehirlerin imarı için sarfedecekleri paradan bir rinden ayrılmıştır. Bu kem~ri gö -
kısmını bu suretle temin etmiş olacaklardır. renler ve yakından tetkik etmiş o -
4 Bu suretle istiml.8k muameleleri daha çabuk bir şekilde neticelendiri- lanlar, burasının, bir gün feci bir 
lecekür. Belediyeler bundan sonraki istimlak işlerini, bu yeni karar mu- kazaya meydan verebileceğini iddıa 
eibtnce yapacaklardır. Şehrimiz.de, artacak ve belediye tarafından bu şe- etmektedirler. 
kilde sablıta çıkarılacak arsa miktan epeyce bir yekflna baliğ olmakta- . Alakadarların nazarıdikkatıne ko-

vuyoruz. 
':tır ... 

Edebi roman: 138 

Sen de seveceksin ı 
Etem lzz•l Baalc~ 

Kenefi kendime yapmıya mecburum. Çüek\i bi1ia 
N.ciyenin son sözlerini ~nüyo- ve uzun bir tecrübe bana nihayet bu 

rum: neticeyi emndiyer. Ana& - .... na-
- Bize gelirsin.. nl yapmalıyım?. fite ilk halledile -
Dtrordu. Dawt belki kcM.IJ. Fa• cek nokta budur. Bwıu.a için de en 

kat, eitmek de kolay mı?. Davıuun son bulduğum tedbir ve varchiım 
en alç tarafı odur. Günler geçtikçe karar şu olabiliyor: 
dimalım aydµı}anıyor, düşiincele • Salibe ıçıkça lcendlsile yaııyamı· 
rim vuzuha varıyor ve noktai hare- yacağımı, bu imkansızlığın iki tara· 
ketimle gideceiinı liııtibmetl daha fm ha1m tberindtid W.Zlığını kal· 
ı§ıklı olarak görebiliyor ve mubake-- dırınak için ayrıl~ eıı kestirme 
memi daha kuvvetli yapabiliyorum. hareket olduğunu söylemek. Salih 
l\rtık iyiden iyiye anlıyorum ki, ben bunu bındisine !61fediğfm zaman 
iki, hatta üç vaziyetin içindeyim. ne diyecek?. Buna iJidetı iyiye tayin 
Birincisi . Salihle yaşıyamamaktır. edemiyorum. Fakat, sevilmiyen bir 
İkincisi Halil Neciple birleşmek, ü- erkek her halde bu hakikat ısrarla 

.. - .. d k d" k ld ğ Y6züne vuruldufu andan itibaren 
çuncusu e en ı başıma a ı mı wnanm )d· 
andan itibaren ne yapabileceğimi kes- _ p-L: · _,_, __ 
tir ek 'l:'AI• a,, ... &UU ... 

;1 · . . Der ve.. haUA anılma71 kendill 
hi alBıten v a!'"ılmak, Ha~ıl. Necıple için bir izzeti nefis. ve haysiyet da

ç bir bag ıCade etmcksızın bunu vası yapar. Yalnız bunu Sah'lle 16f-

lememn en münasıp :.ın ve vaktı ne
dır'!. 1şte onu kararlaştırmak gerek. 
Halil Necip, meselesine gelince, bu 
dakikaya kadar daha onun sağ mı, 
ölü mü olduğunu bilmiyorum. Meç -
hul bir akıbet üzerinde uıun uzun 
düşünmenin hiç bir manası yok. Me
seleleri esasen biribirinden ayırma -
dan işin içinden çılrmıya imkAn kal
mıyor. Buaüne kadar çektiğim ıst .. 
np da hep bundaıı doiclu- Ve- ka· 
lamın içi Arap saçı gibi biribiriııe 
dolapn fikirlere boğuldu. Muhak -
ak ki, vuzuhsuzluk en büyük ıs

braht delil de, ı§kenceyi veriyor. Ay· 
mdır, ben bu işkencenin içindeyim. 

Halil Necip eter sağsa ve .. tekrar 
furşıma çıkarsa, onunla birleşmeyi 
veya ayrı kalmayı ancak o vakit ka· 
raırlaştmnak birinci şart olmalıdır. 
O halde. üçüncü mesele kalıyor: Sa· 
llıten ayrılır ayrılmaz ne yapaca -
ğun?. 

Param yok, satılacak hiç bir şeyim 
yok. Salih bana ahcak ufak tefek 
masrafların AWplığı kadar para ve
riJ~. Sokala çıtbğım günden başla
y•ak hayatımı Jcazanmıya med>u
nmr. Bunu da nerede ve .. nasıl kaza-

16 YAŞINDA 
Yaşa büyük f alebeler ilk 
okullardan çıkarhlacak 

[
Halk Filozofu] 

dtyor ki: 
...............................--
Bet k en h a rbini 
Neden k•ybettlk?. 

Son Telgraf, yeni, heyecanlı ve 
meraklı bir tarih tefrikasına başladı. 

16 yaşına kadar lıer talebenin 
ilk mektebi bitirmesi lazım 

• ı lkokullarda 16 yaşında ve 16 yaşından büyük çocukların bulunması 
yasak edilmiştir. Bu gibi talebelere birer vesika veıilerek mektep -

lerden çıkartılacaklar, yalnız son sınıfta bulunanların bu seneye mah
sus olmak üzere imtihana kadar mekteplerine devam etmelerine izin ve
rilecektir. Ancak sene sonunda imtihanı kazanamazlarsa yine çıkartıla
caklar. Fakat ellerine beşinci sınıfın sonuna kadar devam eylediklerine 
dair bir vesika verilecektir. Bu vesıkayı alan talebe ilkmektep diploması 
alıncıya kadar müteakip yıllardaki imtihanlara girebileceklerdir. 

Bundan sonra da, talebenin yaşı ilerlemeden ilk mektebi ikmal et
mesi için tedoirler alınacaktır. Esas~n normal olarak, bir talebe 12 ya
şında ilkmekteptcn mezun olabilmektedir. 

Amiral Ramizin anlattığı bu yazılar· 
da Balkan Harbi mağlılbiyetinin acı 
taraflarını okuyup öğreneceğiz. 

Hakikaten Balkan harbi, harp tari
himizin kara sayfalarından biridir 
Bu harpte birçok Türk kanı döktük 
Birçok toprak bıraktık Ve mağlup 
olduk. Niçin maglCıp olduk?. Bunnn 
birçok sebepleri vardır. 

Balkan harbi esnas nda erkanıhar
biye dairesinde çalışan ve o zaman 
genç bir erkanıharp yüzbaşısı olan 
bir zat bize şunları söyledi : 

- Harp devam ediyor. Cepheye 
her gün tabur tabur asker gönderi-

,,,, ............. "''''''""'"''"",.., ......... ..._ ...... .,.....,,,,"'''""'''" ........ '""""'.""••n•-••-•••••• T b s· 'de yoruz. a urlar ırkecı n trene 

F lor yada 1 KOÇUK HABERLER 1 bindiriliyor ve sevkediliyor. o kadat 
•-.................................. _ .. _ mühim miktarda kuvvet gönderm'i-Gece lçeı;de tik ki, artık yakın günlerde, iyi, gü. 

U * Çekirdeksiz kuru üztiıJl kon- zel haberler bekliyorduk. 
n agah trol nizamnamesi .Devlet ŞUrasınca Fa.kat, hayret.. tamarnile aksine 

tasdik edilmiştir. · fena haberler geliyor. ........ ,.,.. .......... 
W• cNlttecell 

Devlet Derniryolları 9 uncu işlet· 

me müdürluğü, halkın Floryaya faz
la rağbet ettiiini nazan itibara ala· 
rak Floryada gece hayatı uyandır • 
mak için lstaııbuldan 22,10 da hare

ket ederek Yeşilköyde seferine niha.. 

yet veren 5& numaralı yolcu katan 
iş'arı ahire kadar Çekmeceye kadar 
gidecek ve Çekmeceden saat yarım

da hareket ederek bütün istasyon -
lara uğrayarak 1,17 de Sirkeciye dö

necektir. 
Bu 56 numaralı katar, bu gece ilk 

seferini yapacaktır. 

Halktan 
Fazla para 
Alıgorlormış 

Tren, vapur kaçır• .. • 
..... z 

Tren ve vapur istasyon ve ilkele-
1'mndeki bufelerin, yolcuların bu 
vasıtalara yetışmekte istıcal etme
sinden ıstifade ederek halktan, Be
lediyece tasdik edılmış olan tarife 
harici fiat ıstemiye başladakları. ya
pılan pkAyetJetdeo anlaşılmıştır. 

Belediye zabıtasının bu hususa dik· 
kat etmesi ve tarife haricı satış ya
panlar hakktnda zabıt tutulması bil· 
dırılmıştar. ------T•••• bir liğam 

pis k oku veriyor 
Sultanahmeıte, hapishane !ağam 

mecraları taşmış ve çok pıs bir koku 
neşretmıye başlamıştır. Yaya kaldı
rımlara kadar pıs sular yayılmakta
dır Tapu dairesı memurları ve civar 
halkı bu vazıyetten şikayet etmekte
dırler. Tapu memurlan, hapishane 
taraf andaki pencereleri, bu sıcak ha· 
vawa r~ açamadıklarını. çün
kü. pts ~ ~ni lliiylemek
tedırler Allkadarların ~
tıni çekeriz. 

şı,e pullara kontrol 
ecillecek 

Beledıye, su ve gazoz şişelerinde
ki kapsul ve etiketlerın sıkı bir kont
rola tabı tutulmasını kararlaştırmış
tır 

nabilırım? .. İstanbulda olmak belki 
bu imkanı kolaylaştırabilir. Harbin 
tahrıbatı, erkeklerin askere gitmiş 
olması İsı.anb11lda kadınlara.hayatla4 
rını kazanmak için bir §ok imkinlar 
vermif. Şamda henüı böyle bir vazi
yet yok. Bunun için aalaphyor ki. 
Salıhten ayrılır ayrılmaz benim de 
hemen İstanbul& gitmem .icabediyer. 
Belki de orada komiser babat'ıiJmın 
yardımile kendimi eeçindirebilecek 
bir s"aha bulabilirim. İstanbula gide -
bilmek için de tahmin ediyorum Jd.. 
Naciye bana yardım eder ve_ o vak
te ıtlldar benim misafirUğimi kabul 
edebilir. 

Bütün bunlar da gösteriyor ki, ilk 
önce -Salihten ayrılmam icabediyoı. 

O halde karar, bir: 
- SaJihten ayrılacağım. 
Karar iki: 
- Halil Necip davasını talifn sey

rine bırakacağım! 
Karar, üç: 
- Hemen fstanbula gideceğim ve 

ömrüme yeni istikametini verece -
»: 1 15~m ... 

Fakat, bahtımın bütün su seyrine 
bakıyorum da: 

*Yasağa rağmen etekle nakllfat Aradan on beş gün geçtik en son-
yapan 8 kişi dün yakalammf ye ce- ra iş anhtşıldı. Meğer, bizim cephe
zaya çarptırılmıştır. ye gönderdiğimiz askerin hiç biri * Arkeoloji müııesinde bir Tru- S"ırkeciden trene bile binmemiş .. Bil· 
va salonu açılacak ve Truva harabe- tün taburlar, Gülhane parkında ça
:inde çıkan eserler teşhir edilecek- dır kurmuş. oturuyorlarmq.. Sebebi 

ise, şimendifer kumpanyası, bütün * Anadoluda pancar 7.el"iyatı için taburları sevk için tetibat alıyor -
muayyen mıntakalar ayrılacaktır. * Şehir plinlannın tatbikı ma • muş.. sıra bekliyorlarmış .• 
sında izalei şüyu i§lerine bakmak ü- Tabii, bu hirikulide güzel sevkj.. 
zere belediyelerde birer hakem bu- yatta, şimendifer kumpanyasının -;ut 
lundurulacak ve bu işler parasız gö- niyeti olup olmadığını takdirini'ı:e 
rülecekür. bırakıyorum. * 14 numaralı rüsumat motörün
de çalışan Mehmet hastalanmış, bü
tün tedavilere rağmen liastahanede 
ölmüş, cesedi ölümü şüpheli görül· 
düğü için morga kaldırılmıştır. 

* Yeni kömür depoları projesi üç 
aya kadar Londradan gönderilecek
tir. 

Halk FllozofU 

Barllenettfn beyin macev 
herlerl ç I•nmat 

Abdülhamidin küçük oğlu Burha
nettin Amerikan zenginlerine mah· 
sus bir sayfiye yeri olan Amerika -

nın Munt Desert adasuıda bir villA· 
da oturmakta ve Ledi Şolto Duglas * Tophane rıhtımına en büyük 

seyyah vapurlarının yanaşabilmele-
ri için tertibat alınacaktır. isminde zengin bir kadınla evli ya-

* 
Adliye Vekileti bazı kaıalarda· pmaktadır. Burhanettin bu kaclmın 

üçüncü kocasıdır. 
ki müçtemi hükiınu.leri JAivede -
rek yerlerine asliye ınahktmlelerl Ahiren Burhanettin Amerikan :za-
kurmıya başı.ıştır bıtasına ve sigorta firketlerine inil-

*Hem..,..~ f&re he.. racaat ı•"* ,pek nidlr ~r
yeti IU ınaehilliden dolayı istifa lerinin çahnclıtuıı iddia ~a· 
etmiştir. bıta ft sigorta F,keti memurları bu * Müteahhit' Ferit hususi otmiiO- sirkat bldf• hakkında tabklJllta 
billle Burwa Jllerı.... Oıt.neJia.. baPPMprdır. 
de~~~ --
70varlwm ~s.;• ,.,.. .. - Am•rllıa .. tiri 
lnlf, fakat -··l• ~· Ameribmn Tlirkiye Sefiri .ak * Bir aenç lmt gezmek lliahanesi- JCOrey, ya ta~ek üzere 
le Şişli daşına götüren ve Orada mı- v....-. ettmilll -sefir Amerika 
na ~ etniek isteyen Kemal is- Cumhmreisi tarafından Filipin ada
minde biri kızın feryadı üzerine jan- 1anna bir an önce istikW vermek için 
darmalar tarafmclan tutubnuştur. ikbsadt ve siyasi bakımlardan tetki· 
* T'ıfo yüzünden yq meyva sabl· kat yapacak heyete Amerika namı

madıtından bu yıl Kocaeli viliyeti na clelege tayin edilmiştir. 
meyva müstahsilleri dehşetli suret
te zarar etmişlerdir. 

Oışarda * Sovyetler Amerikadan üç bü
yuk zırhlı satın almak üzere Arneri· 
kaWarla müzakereye girişmişlerdir. * Sidney ıebrinde bir sirkten ka
çan kaplanlar tehri allak bullak et
mifler, ,edi kişi ölttıüş, 1 T kişi ya
nl•mnıfbt. * Lelıo .._..li Simiall biltiia ealtl 
Leh muharıplerini ittihada. davet et
miş ve Lehistanda kunetli bir ordu 
kurulmasına işaret eylemiştir. * Dünyanın iktısadi vaziyetini dü
zeltmek için Amerik.a tarahndan ya
pılan daveti 37 millet kabul etmiştir. 

- Yarabbim beni işkenceden kur
tarman için hill çilem dolmadı mı?. 

Diyorum. Muhakkak ki, yer yü
zünde benim kadar. ıstırap çeken, be
nim kadar tartsiZliğin yumruğunu 
jiyen bir b&Şkası daha yoktur. Şu 

Sahhe ne- .mes'ut bir tahayyül için
de vanmştıın. Samyeıdmn tn. artık 
çiletll....., Nialı:. M1IBn ele MHün 
plümü dolduran ve bana saadet ve
ren bir kocam bulunacak. çocuk ya
pacağnn. yuyam6 tm. ...nt mi
te.elli öarimü aeçiftceiiJL ileler. 
bütün .....,_ • ... l9lw ıı ft., 

ilen ........... >.-t ........ 
Artık içim nıllat. 
KarK1111 ftrlDlf her inAmn @inil 

ve .. dimal buzuna bende de nr. Şim
di sadeee Salibe meseleyi naıl .
cağımı c:lifiiıriiyCll' ve.. en mhtrip 
fırsatı beldiyoıum. 

Dün öiJe ibıeri 1'acf,e uincfı: 
- Daha bir IU' ,m. Ymm bir ...... 

ka arkaııt.pma ela mektUp ydaea • 
jım.. 

Dedi. Ve .. bana miıJdeledi: 
- Do~ evlenmiye karar ..... 

dik. (De!'amı var) 

Re• ml mekteplere 
ıetecek bllebe 

Azlık ve ecnebi okullarındaki tf· 
lebeler resmi mekteplere geçmek is
~dikleri takdirde evvela bir aşağı 
sınıfın imtihanını vermeleri şart ko
şulmUftur. 

· imizin derdi 
Hepimizin derdi 

Sivrisinekle 
MUcedele lizımd11· 
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'I d • • d ••ki • "'ı Amerikalı haydutlar 
1 ran a gor u erım:s bir çocuğu annesinin 
=------------ kollarından ·kaçırdılar 

·ranın Yüksek o-gv ret. B~;:;i:ı:~~n::~~~i~:.e:k~ı~:g~ 
çuk yaşındakı oğlu, gupegunduz, an-

m en o k·u 1 unda 1 saat ~'ı:~:~~~r::::ı;::::~:~:baı·r:ı.~dı:ı·r~.:B kt:ı·r: 
Orada kızların okumasına bu sene edildi 

İranlı genç kızlar arasında 
müsaade 

•• 
O ğrclmen Mektebi Müdürü Dok -

tor Sıddık bana bugün kcndısıni 
ziyaret edebileceğimi söylemiş ve 
randevu vermişti. 

Randc,·u saalınde Ünıvcrsile VP. 

Ögrctmen meklcbınin bulunduğu bi· 
naya geliyorum. 

Otomobil beni ilk bahçeye kadar 
giilürıiyor. Sarı, kıiçük pavyonlar, 
güzel ve muntazam bir bahçe .. Deh
lizden geçiyorum, Firdevsinin büstu
nün bulunduğu bir bahçeye geliyo -
rum. Burada binaların üzerinde hep 
Fırclevsinin, Ilalızın ve okuduğum 
?.aman kimin olduğunu ha!ırlıyama
dığım başka İran şairlerinin beyit· 
1crı mavı çınıler üzerıne beyaz yazı· 
l.111.ı yazılm·ş, bu binaları süslii -
yorlJr 

Bu kücuk h.ıhçPd n daha bır h;i
~ ııc•gır c ~f.lıvcru . 

V r t ,·ııi -ıraya kadar ı:~ iren r~h. 
hcruı, rr odt. rn. ternız bir bınanın c;i
ne gol ruyor. Tlş mrrılivcnlerden 

ç kıynruz ve i• •c şımdı Doktor Sıd
dıkı od - ındayım. TNbiycli bir o
d~"' odanın kapısını açıyor: 

- Bcfcrmi. 
Teşekkür ederek içeri giriyorum. 

Odada kimse yok. 
Doktor Sıddık yok mu? diye 

Turkçe soruyorum. Biliyorum ki, 
Tahranda bizim lisanımızı kendi Ii-

Onlarla neler konuştum? 

YüKS~k öÇjretmen mektebi bahçesinde 

1 ğ•ım . ~alkrc şöyle cevap verıyor: 
j - İran k;ıdınlarının tahsil ettiği 
ilk yııKs"k mektep, Öğretmen Mek
tcbidır Bir kaç oy evvel erkeklerle 
tahsılde müsavat kazanan genç kız-

talebe kaydına muvaffak olacağız. 
- Memleketinizde doktor, kim 

yager veya üniversitede profesörlük 

eden münevver bayanların mevcut 
olduğunu duydum. Doğru mudur? 

!arımız, cvvcl5 buraya girdıler. Bu _ Evet, doğrudur. Memleketimiz. 
mektep, Irana lise hocaları yetiştı - de tabip kadınlar vardır. Fakat bun

rcn Yüksek .~ğrelmen Mektebidir. Jar Avrupada tahsil etmişlerdir. Av· 
28 de kadın ogrelmenlerimiz vardı. 
Fakat bunlar kız, erkek muhtelit olan rupada yüksek tahsillerini şu veya 

ılk mekteplerde hocalık ediyorlardı. 
Bu ;ene ancak buraya girdiler. Şim· 
dı burada bir sene ihzari bir sınıfta 

bu mektepte bitirmiş üniversite me
zunu kadınlarımız pek çoktur, Üni

versite profesörlüğüne gelince, evet, 

Mektebin kütüphanesi Flrdevsi heykeli 
<ar! ı gibi ı,onuşan bir ç'lk !ranlı
lJr ·ar F ..ı ~ı·n h<Jna bu ::;.._yahal ŞU· 

mı ilgrettı kı, dünyanın Avrupasında 
'"' Avrur:ının imal ve garbinde na
sıl fransızc , .:ılr...,anca ve ıngilizcc hiı· 

kır <'. Avrup~nın şarkında ve Asya· 
da hakı olan lisan türkçc .. Ba~lta 
mılle !erden harsımızı aldığımızı id
clıa cderız. Fakat Türkiye dahılın:le, 
Ş•rktilki di!;cr mılletlerin lisanını 

tekellüm eden bir Türke nadir rast
gelınir. 

Şarkta türkçe lisanının bu kadar 
umumi olduğunu gördüğüm zam1n, 
Türk harsının ne kadar hakim oldu
ğunu anlıyorum. Çünkü bu türkçc 
sualime odacı, iyi bir türkçe ile: 

- Şimdi gelir .. cevabını veriyor. 
••• 

. Yarım saat sonra gelen Doktor Sıd
Öık, imtihanlarda geciktiği için özür 
diliyor. 

Doktor Sıddık, zannederim, Ame
rikada, yahut İngilterede tahsil et
rnis bir münevver .. Kendisine sordu-

okuyacaklar. Eskiden kızlarla erkek· 
!erin tahsili arasında fark vardı. Er
kekler 12 senede liseyi bitirirlerdi. 
Kızlar il senede .. Ve onlara yapılan 
programda -ve bu programı bizzat 
ben yapmıştım- hayata meslek kadı
nı değil, iyi ev kadını. aile kadını ye
tiştirmek gayesi güdülmekte idi. Çün
kü kızların, pratik bir tahsile ihti -
yaçları vardı. 

Onlara hıfzıssıhha, ev bakımı, di· 
kiş ve ilh ... gibi dersler daha çok ve
riliyordu. 

Şimdi bu mektebe giren genç kız
lar, tahsillerindeki bu eksikliği ta -
marnlamak için, burada onlar için 
açılmış olan bir senelik hazırlayıcı 

sınıfa giriyorlar ve buradan çıktıktan 
sonra da tahsillerine devam edecek
ler. 

Mektebimizin dört yüz yetmiş ta
lebesi var, Doksan kızımız var. Bu 
doksan kız, beşte bir demektir. 

Bundan sonra da edebiyat, tarih 
ve felsefe ve fen fakültelerine de kız 

üniversitede üç kadın profesörümüz 
vardır. 

Bunlardan biri san'at tarihi, diğe
ri edebiyat okutuyor. Üçüncüsü, bir 
profesörümü?.ı.in karısı olan ve aslen 
İngiliz bulunan bır hanımdır, İngiliz
ce dersi veriyor. 

- Bu bayanlar acaba kaçar ya~la· 
rındadır? 

- Tahmini söylüyorum; bir tanesi 
kırk beş, kırk sekiz yaşlarında kadar 
olacak. Fransada, Almanyada, !ngi1-
teredc okumuştur. Öteki, otuz b~ş· 
!erinde olmalı. Sonra Moskova Üni
versitesinde tahsil etmiş. 

- Acaba talebelerinizlz görüşebi
lir miyim? 

- Hayhay .. 
••• 

Karşıma gelen zayıf, uzun boylu, 
esmer bir genç kız .. Asabi hareket -
!eri var .. Biraz da ecnebi bir gazEte
ci ile konuşmaktan müteheyyiç gö • 
rünüyor, 

Suallerime, güzel bir fransızca ile 
cevap veriyor: 

MeKtep oahçeslnde Firdevs! bOstO rçın merasrm 

- İsmim Azade Saybiinl.. 25 ya • 
şındayım. Bu sEnc kadınların tahsil 
etmelerine müsaade cdıldı Onun için, 
tabii ancak bu sene bu mektebe gir~ 
dim, Asıl sevdiğim meslek, hocalık 
değildir. Fakat memlekette kadına 

her gün yeni bir hak veriliyor. Ben 
hazırlayıcı sınıfı bitirinciye kadar 
seans politik tahsiline de müsaade e
dileceğini zannediyorum. Ben, bil • 

tün !ranın genç kız ve genç kadınla
rı gibi büyük Şahımızın bize ~·er· 

diği bu hürriyete hasret çekiyorduk. 
Fakat hayatta hiç bir zaman böyle 

çalışabileceğimizi, ıahsil edebi!eceği
mizi ümit bile etmiyorduk. Hepimiz 

( Deoamı 6 ıncı ıag famızcla) 

nınmış zenginlerinden 
gün oğlu Donald Horst, evlerinin 
böhçesinde oynamakta iken kapı ö
nünde bir otomobıl durmuş .. Birkaç 
adım geride bulunmakta olan anne
si kapıya doğru ilerlemiştr. 

Otomobildenbic kadın, bir erkek 
ir.mış ve kadına yaklaşarak· 

- Madam Horst siz misiniz? diye 
sormuşlardır. 

Kadın mütehayyir bir tavırla ce
vet• cevabını vermş, fakat bu sı· 
r.,da erkeğin, çocuğunu kolları ara
~ına ahrak otomobile doğru yürü· 
düğünü görmüştür. Kadıncağız koş

r.ıuş, ve çocuğunu kolları arasına 

almıştır. 

Bu suretle zavallı ana ile haydut
lar arasında bir boğuşma olmuştur. 
Zavallı çocuk bir kaç defa haydutlar 
ile annesinin kolları arasında gidip 
gelmiştir. 

Kadıncağız o kadar şiddetli bir 
mukavemet göstermiş ki, haydutlar
dan birinin elbiseleri parçalanmıştır . 

Nihayet kuvvetten düşen kadınca· 

ğız, haydutların hücumu karşısında 

'Çocugu çalınan kadın 
polise gidiyor 

sırtüstü yere düşmüş ve haydutların, 

yavrusunu otomobile koyup uzak
laştıklarını görmüştür. 

Beş dakika sonra haydutlar, tele

fonla, beş bin dolar verildiği takdir

de çocuğun iade edileceğini söyle -
mişlerdir. 

Bu hadise Şikago mehafilinde es
rarengiz bir mesele olarak telakki 

edilmektedir. Çünkü aile, bu vak'a· 

elan dolayı ne zabıtaya müracaat et· 

mişler ve ne de, haydutlara fidyei 
necat verip çocuklarını kurtarmıya 
t-.?~cbbüs etmişlerdır. 

Otel hırsızları 
4 Milyon kıymetin
deki mücevherler~ 

den eser yok! 

Geçenlerde Par isin büyi.ık otel -
!erine ayni gecede beynelmilel 

liı haydut çetEsi musallat olmuş ve 
mevsimi geçirmek üzere Parıse gel· 

rr.ış olan zengin Amerikalılardan 4 
milyon frank kıymetinde mücevhe· 

rat aşırmışlardır. Bu haydutlar, a· 
çık pencerelerden içeri girmişle .. a
lacaklarını aldıktan sonra hiç bir iz 
I:ırakmadan savuşup gitmişlerdir. 

Parisin büyük otellerinden birin· 
ele oturmakta olan iki Amerikalı ka

dın, odalarına girince soyunmı..şlar 
ve mücevherlerini bir çantaya koy . 
muşlardır. Sonra pencereler açık ol
duğu halde bir müddet okuduktan 

sonra uyumuşlar .. fakat sabah göz· 
lerini açtıkları zaman çantanın ye. 

rinde yeller estiğini görmüşler ... 

Ayni gecede diğer iki otelde de ayni 
şekilde Amerikalılara ait kıymetli 
mücevherat çalınmıştır. ' 

Bu suretle yalnız bir otelden 2 mil
yon 500 bın frank kıymetinde pan -
tantif ve inci, diğer iki otelden de 
1,500,000 frank kıymetnde pantan -
tif, plak ve yüzük aşırılmıştır. 

Paris zabıtası tamamen seferber 

hale gelmiş, diğer taraftan zengin A
merikalıların mücevheratını sigorta 
Etmiş olan kumpanyalar te15şa düş
müşlerdir. 

Amerikalı kadınlar, •mücevherle
rinin bulunduğu yeri haber verene 
250,000 frank mükafat vadetmi~lerse 
de, haydutların henüz izleri bulun
mamıştır. 

Sevgilimin 
unuttuğu paket! 

Adadan İstanbula geliyordum. 
Vapur müthiş kalabalıktı. Eli

me geçirdiğim bir portatif iskemleyi 
hemen güverteye attım. Bacak ba -
cak üstüne atarak sigaramı tellen
diı dım. 

- Oooh .. diyordum, ne enfes bir 
iş oldu. 

Vapur, Adadan doğru posta idi. 
Diğer Adaların uzaklarından geçi
yor ve Heybeli, Burgaz, Kınalı birer 
kartpostal manzarası güzellığinde 
gözümün önünden süzüliip akıyordu. 

Sahile bakmak insanı çabuk usan
(i,rıyor . Ztr:;fta da güzel manzaralar 
var. İşte Adanın musevi kızlarından 
bir grup .. klhkahaları ve yayık Fran· 
sızcaları ile kulakları tırmalıyorlar 
Sağda bizim Ermeni vatandaşları· 

mız .. solda Rum dilberleri çıtır pıtır 
konuşarak gevrek gevrek kahkaha 
atıyorlar. 

Yalnız bu gürültünün arasına sı
kışmış beyaz şapkalı bir kadıncağız 
var.. hiç ifimse ile konuşmuyor. 

kimsenin şakalarına kulak vermiyor, 
Elinde iki şiş bir şeyler örüyor. 

Beyaz bir ten üzerine enfes bir vü
cudü var .. çehresi de çok güzel.. 

Hele kaşları ve gözleri .. 
Bu kadar kalabalık arasında gü -

zdliğini herkese tasdik ettiriyor. 
Bir aralık bacak bacak üstüne de 

attı .. artık manzaranın letafetine 
hı.yran olmamak mümkün değildi. 
Enfes baldırları vardı. İncecik, ten 
rengindeki çorapları benim gıbi bir 
bekarı baştan çıkarmıya kiıfi idi !. 

Gözlerimi kadına diktim .. çehre
sinden başlayarak vücudüniı, bal -
dırlarını topuklarına kadar kana ka
na seyrettim. 

Bir aralık bilmem nası 1 oldu? O
nunla gözgöze geldik F'akat o bir -

d<nbire korktu Gözlerini kaçırdı. 

L kın "''k gnçmeden benim gözleri
n- ır. dıkEnlı b·kı<ıl• rı altında ezilmiş 

<ılücak f:ı .vın~ b ktı Bu sefer kaç· 
madı 

GöılNimin mıknatisiyeti onu da
kikalarca bu halde bıraktı. 

Nıhayet bır tebessümle gözlerini 
kapadı. 

1 

Bu gı.iz~l bir haber ıdi İstanbula 
kadar bakışa bakışa geldik Gözleri
mizle tamümen anlaşmış, sözleşmiş 
ve tam bir aşk başlangıcını ımz~la
mıştık bile .. 

Vapur Köprüye yanaşırken he -
men kalktım, onun yanına sokul 
dum . Çok e;ki bir tanıdık gıbi rJJ • 

ketine sarıldım ve: 
- Haydı çıkalım. dedim 
O, sanki bunu bekliyormuş gibi: 
- Kalabalık.. biraz bekleyelim, 

olmaz mı? dedi. 

Sesi de o kadar enfes idi ki .. 
- Pekala yanınıza oturayım bar•. 

* Bu güzel kadınla biraz gezmek .. 

Yazan• Zeki Cemal Bakı 

beraberce kalarak aşkımızın derin -
liğini terennüm etmek istiyordum .. 

Kadın (hayır) diyerek bütün tek
liflerımi reddetti. Ve her sözü arkl· 
sındap : 

- Aman görmesinler .. sonra mah· 
volurum. dcyıp duruyordu. 

Çehresındckı safiyet. konuşuşu•ı
daki ciddiyet, bende 

1 
tam ve mü .. 

kemmel bir kadın hissinı vermi~li. 
Çarnaçar kadının sözluırıı dınledım 
ve ba~ka bır guı ı ·-.randevu alürak 
ayrıldım. 

* Randevu gün,inü iple çekıyordu;-1. 
Filhakika tam saa•ınde geldı Ve ı!l: 
sözü 

- Aman k mse göı mcsin . oldu 
- Pckı güzelim .. ne yapalım? 
- Uzaklara gidelim .. 

Halbukı :>en başka bir program 
yapmıştım. Ona bunu söylemiye c~
saret cdemcdım. 

Ve: 

- İs 1 P1 en .. iJe:nını otomobHimi ~rı
rajdan ulayım .. beraber gezelim .. 

- Muvafık .. 

Büyükdere yolunda öyle seviştik 
ki.. onun el dokunulmamış gibi duran 
enfes yanaklarına dudaklarım değ· 

dikce adeta kendimden geçiyordum. 
Sahilde y•dıların önünden geçi • 

yorduk Nihayet: 

- Güzelim .. dedim, şurada bir t<
nıdığım ev \•ardır Bıraz istirahat e· 
delim .. 

Se\•gillm hemen doğruldu: 
- Surpik'in ~vi mi? .. 

- Evet .. 

- İyi olur 7.atrn geçen hafta ben 
de orada bir r•kct unutmuştum. O
nu alırım olmaz mı sevgılım .. 

- Ne pokct ? .• 

- Hiç .. iç ndC' vesıkam vardı da ... 

Zaki C;ımal 

Yapılmaşı kolay ve 
Ucuz bir çift terlik 
Evde giymek ıizere hafif ve ucuz 

bir çift terli ğ i bır kaç dakikada kcn· 
d,nız yapabııırsınız. 

Bunun ıçin ıkı çift yu •. uşak tab:.n 
tısları alınız Taban astarının bir çif· 
lir:in baş ı..·e ıkıncı parn1akları ar:ı -
sına bır, topuk yer>ne de ıki delik 
r.çınız. Topuktakı dc.ıklerden bir 
kordon veya kordela geçiriniz. Bu -
nun ikı ucunıı birleştırerek parmak
lör arasındaki delikten geçirip alt
tan dıkiniz Sonra bu dikişleri kapa

mak ve terliğin sağlamlığını temin 
etmek için diğer çift taban astarını, 
bunun altına dikiniz. Bu sayede ga. 
yet yumuşak bir çift terlık elde et· 
miş olursunuz. ., .................................................................................... , .................................................................... .. 

1 10 '::u~l:~3~ISalı~:~~d~nİ~t::~~~::ö: köprüsü üze-

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye ıabıtası talimatnamesi ile Bele

diye lenbihi hükümlerine göre a1a~ıda yazılı hususat tatbik edi. 
[ecektir, 

Sayın Halkın ve bUtUn vesaiti nakliye 
sahlpleri ile şoförlerin arabacı ve su. 
rUcülerin aşağıdaki maddelere riayet 
etmeleri Han olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di
ğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit burada;ı 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten 

sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtaları bu 
sahaya gayet ağır gelmelidir. "B,, "4880,, 



5 - 8 O N T E L G R A P - 9 Ağustos 1937 

Bir Hint masalı değil! 
Pırlanta, zümrüt e a 

süslü b·r filin üstünde 
milyon var ... 

H indistanın harikulade hazinelerı 
ve servetleri hakkında öteden -

beri bir çok şeyler dinlemiştim. Fa-

kat bunların hepsini birer masal di
ye telfıkki ediyordum. Fakat bugün 

Hindistanda bir müddet kalmış ve 

büyük mihracelcrc misafir olmuş 

bir adam sıfatilc işittiklerimin bin 

bir gece masallarında olduğundan zi-
•ade, inanılamıyacak birer hakikat 

1 

olduğunu anladım. 
Ben mermer saraylarda duvarları 

altınla işlenmiş salonlar, işlemeli di-

' 

1 yuyor mu? 
balar ve paha blçilemiyecek kadar. 
kıymetli halılar gördüm. Başı sarıklı 

hükümdarların boynunda dünyadn 
nadir tesadüf edilen kıymetli taşlar 

h 
gordüm. Bu hükümdarların. hariku· 

m 1 m a Ş e r iade servetlerinin bu tarzda tezahü-

1 rü beni büyük bir tesir altında bı • 

1 k 
' 

raktı. Gördüğüm bir çok unutulmza 

A k~y işlet~esınin ~ ıllardır surup 
gıdcn bır ınatla bırturlü bu say

fiye hattından ayumıya kıyamadığı 
üç inkılap görnrnş, yaşlı başlı yan -
cian çarklı vapuru Moda iskelcsın -
den ayrılıvor. Marmaranm göğsüne 
bir at nalı biçiminde yerleşen Kala
mış sahilled, bakımsız kıyılar, insa
nın gözlerinde esef ızlcri bırakıyor. 
Vakti geçmiş köhnemiş bir güzel 
kadm tevc.kkülılc uyuyan bu kıyılar 
bayan Marmaranın goğsiindcki bu 
harnp broş, tabfatin dilindpn anla -
yanlara nc~rr söylemiyor. neler? .. 
Onun sessiz ,re içli şikf:ıyetipi duyan
lnr da, bumı, kime ve niçin anlata -
caklannın fn~kında değil... Zaten an
layac3k olanı bulup anlatsalar, bu 
geçkin güzele «imar> neşterile yapı
lac:ık bir r,cnçlık nşısının oraya ge
tireceği .;-cnligi, guzelliği, hayatı ve 
canlılığı teker teker saysalar ne ola
cnk sanki!. 

Uyu K 1amış kıyıl:ın uyu! .. Elbet 
bır gun eni bu tevekkül uykusun
dan uyandırncak, şöyle bir silkele -
yışte, hır evirip çeviriste gözun ve 
gon:~n denize uzanmış bir ko: tibi 
upuzun iskeleye guçh.ikle yanaşan va
purdan çıl<D ı ken biraz evvel güver
tede Kalamıs içın düşündüklerimi 
az buldum . Kalamış uvkuda filan 
değil, çoktan sızlcre ömür olmuş .. 

Harap ve yer yer iskarpinlerı tör
püleyen taş iskeleyi geçtim .. İki tara
fına karpuz yı~ınlnrı, muvakkaten 
te'kaut edili:> yarısı sud:ı yarısı ka -
rada, harup bordalan üzerine yas -
lanmış -.,:ındal cskıkri, sığ suda pa
çalarını s,v, mış chndekı ucu torbalı 
demir smkla suyun ıçeı isin deki saz
lıklardan "karides• toplayan balık
çılar burnya en uygun (peyzaj) ol
muş. 

İskelenin ucunda bir meydan, üç 
de gazino. Kilise bahçesi, gazinosu, 
bu tozlu meydanın nihnyetinde yem
yeşil göğsile büsbütün güzelleşen 
bahçe, bir3enbire ınsana bir tazelik, 
bir şevk veriyor; plaja gelen eli ma
yolu çıplak ayaklarındaki ckaryo • 
ka> iskarpinlerden pembe topukları 
taşan genç kızlar bile plajdan evvel 
burayı bir defa ziyaret etmeden gıt
miyorlar ... 

Buzlu bir gnzoz, bol şekerlı bır 
yorgunluk kahvesi, Kalamışta banyo 
yapmıya, tabiatin bu güzel parça -
sındaki burak suda vlicudünün ha
rarctını, ruhunun genişliğini dın -
lentlırmiye gelen her ınsana bu ilk 

mola yerınclen pltija kadar olan 200 • 
300 metrelık bozuk yolu yürümek i
çin icap eden kuvvetı ve tahammulü 

veriyor. 

hır bulut hütün yolu kapladı, taştı, 
yaprakların, ağa~·ların aralıkların· 

dan süzülerek üstüme doğru gcli -
yor ... Bulut birkaç saniyede bahçeyi 
kapladı .. knhvemi bıtıremeden pa -
rayı verdim Kapıdan çıktım. 

••• 
Islak tahta zeminde kayıp yuvar

lanmamak ıçin cambaz gibı kendimi 
tarta tarta ılerlediğım •deniz hama· 
mh ınüthış kalabalık!. Suda hay • 

kırışa gulüşe şakalaşan yüzlerce ın· 
san havuzun etrafında '>turmuş. su· 
yu seyredenlerle beraber hesnp ı>di· 

lirse 500 kışiden fazla tutar yekunu .. 
Azgın sıcaklnr herkesı suya. denize 

koşturuyor bu ıh ıvaç o kadar kuv· 

vetli kı boya " 1 
' ı gövdesıle de

nizin üstünde, ıl : ~:rnların göllere İskeleden çıkınca doğru bahçeye 
yürüyen ufak bır kalabalıkla bır . 
lıktc ben de giı dım... Oh .. taptaze 
bır scrinl ık .. b1hçcnin bir köşesine 

!
yaptıkları cvleı ın bır nümunesıni 

gösteren bu edeniz hamamh bile ka
labalık oluyor ... 

çekıldim 

••• 
KahvemdPn ilk yudumu çekmiye 

kalmadı, önümden bir araba geçti. 
Arabanın arkasından yükselen san 

Havuz içindeki anır.tör yüzücüle· 
rin ~kzcrsizleri güzel bir şey .. cKO· 

!aça atmıya çalışan bır delikanlı, ya· 
nında daimıya çabalayan bir başka· 
sının sırtına elini bütün kuvvetile ya· 

a a manzaralar arasında, Ganj nehrinde 

yapılan büyük merasim en ziyade ha· 
fıznmda yerleşti Hindistanın Uday. 

pur şı-:ıhrini ziyarete davet edilmiş • 

• 

pıştırdı .. Henüz başı ile omuzları 

suya gırmiş, vi.ıcudünün üst tarafı 
meydanda bulunan dalıcı, arkasının 
ortasına yapıştırılan bu ani şaplak
tan duyduğu dehşetle dalmadan fi. 
lan vazgeçti, deli gibi başını sudan 
çıkardı, etrafına göz gezdirdi... Fakat 
asıl tokadı basanı birtürlü kestireme· 
diği için ortaya biraz söylendi, cu -
mumi yüzme talimleri. nizamatını 

da dili döndl:ğü kadar anlattıktan 

sonra harıl hrırıl dalma talimlerine 
devama başladı ... 
Tokadı vuran kulaççı, mağduru • 

nun konferansını dinlemiye lüzum 
görmedi bile, o da pişkin pişkin ku· 
laç savurarak uzaklaştı, gitti. 

••• 
Kadınlara ayrılan hamamla er • 

kekler hamamının faslı müştcrekin
deki kor1rnluk tahtasının yanında 

bir genç kız, delıkanlının birile ko-
nuşuyor: 

- Şimdi Aysel bana sandaldan se
lllm verdi . haydi sen de bir sandal 
tut .. gezmek istiyorum. 

- Etr:>ftn hiç te seni bindirebile· 
ceğim süslüce bir sandal göremiyo
rum! .. 

Delikanlı, banyonun etrafında do· 
laşan kirnhk süslü sandalları mah
sus görm0rnezliğe geliyor .. anlaşılı
yor ki çok arzu etliği halde cbütçc 
müliıhazas:• onu bu zevkten mah • 
mm ediyor. Fakat kı7. meram anlu
mıyor .. mütcmadıyen ısrar ediyor: 

- Cam:n bunlar sandal değil mi? 
Şu beyaz pekalfı .. git konuş! .. 

- Onlar kiralık değil cicim!. Sa
hipleri var; hamama çıkmışlar, san
dallar on•r.n bekliyor .. 

Bu anıl•.k sessiz küreklerle oraya 
yaklaşan erbap bir sandalcı sesle • 
niyor: 

- Hanıya kiralık sandal verelim .. 
Kızın ısrarına bu sefer delikanlı, 

başka ve ka•'i bir cepheden ket vur-

'
du~ Biliy'"Jrrnn ki Belediyenin ver· 
diği bir e~ir var. Sandallar ehliyeti 
olmıyanlara kiraya verilemiyecek .• 

- Haydi canım sen de; kiralıyan· 
!ardan kimin ehliyeti var? .. 

Ehliyet münakaşası epeyce sürdü. 
Bastonuna dayanarak gözlerile se
rinlemek için deniz hamamına gelen 
bir ihtiyar, bu ehliyet davasını duy
muş, yanlarına sokuldu; kibar bir 
tavırla : 

- Şu ehliyf:t işini, dedi, pek me
rak ettim oğlum: acaba kürek ç >k· 
miye mi dair olacak; başbaşa kal -
mıya mı? .. 

••• 
Vücudümüzün hararetini, ruhu • 

muzun engmliğıni saf ve serin sine

sinde bmız olsun dınlendirmiye gel
dıgımiz Kalamışın romanlcırda pek 
m€thcdılrn güzel havas.ndan bol bol 
istifade ve şirin manzarasından do
ya doya ilham alarak yolu tuttuk .. 
dönüyoruz. 

Bu gezinti ve banyonun yaradığı
( Deomı 6 rn cı saq /adı1 

tını Bu şehir golleri ve muhteşem 

saraylarıle meşhurdur. Mihracenin 

ôliccnnplığını bıldiğim için uzaklığı
na rağmen Udaypur yolunu tuttum. 

Udaypur mihracesi Hindistanın en 

büyük hukumdar sülfılesi olan Raj

put si.ılalesindendır. Bu sülale cHin

dıstanın doğan güneşi. adile lanın • 
mıştır. 

Ganj nehrinde yapılan merasimin 

en mühim parçası, şehrin sokakların· 

dan geçen alaydır. Görülen manzara 

hakikaten latiftir. Simballer ve gong
lar güneşten parlıyor, yapraklar dal

galanıyor ve parlak renklik elbise • 

Ier giyinmiş olan halk dans ediyor • 
du. Mihrace, mükellef surette süs
lenmiş filin üzerinde bulunduğu hal

de şehrin sokaklarından geçtiği sıra· 
da hıılk alkışlıyor, çılgınca bağırı • 
yordu. 

Hükümdarın bineceği fili hazırla· 
mnk içtn hlzmetçıler bir gün sabah • 

tan akşama kadar meşgul olmuşlar

dır. Mukaddes filin süslenmesi u • 
zun ve o)dukca bir merasime tabi • 
dir. 

üstünde 5 , 6 milyon taşıyan tıı 

hayvanın bir çok kıymetli taşlar ve yapılmış iki ~slan vardır. Filin boy

madcnlerle süslenmiş koşum takımı nunn bir altın zincir geçmiştir. Bu 
vücudüne ve başına yerleştirilir. zincirin üstünde incılcr, )akut ve 
Hayvanın azı dişleri altın bir mah- zümrütler sarkmaktadır. 
faza içine konmuştur. Filin alnına Bu hakikaten gözleri kamnştıran 

altın \'e gümüşten yapılmış ve kıy • bir manzara idi. Ne olduğunu, neye 

metli taşlarla işlenmiş olan devletin uğradığını bilmiyen altınlar, inciler 
arması konulmuştur. Armahm üs -

tünde ergovan renginde bir çuha 
mevcuttur. Bu çuha altın yıldızlarla 

süslüdür. Fili idare eden adamın ö
nünde, sağ ve sol tarafında, altından 

elmas, pırlanta, zümrüt ve yakutlar

la süslenmiş olan bu hayvanın uze -
rlndeki kıymetli eşya 6,500,000 frank 

kıymetinde idı. 
A .. E .. 

... nnnuuunnıuuunuıutuuuıunınUliU•MUUUOUUIİUllUUtllUlllllllUUlllltUllllUHllflMlllltllftlHıtnnuıtntHUlllHlllfllHUıt• 

lngiltere krah s· ld 
i~cilerle beraber ır yı iZ 

İngıltere Kralı Altıncı Jorj izcile- • - • · 

rin en birinci müdafıidir. Kral, daha Bu madanıın geıı· 
genç yaşında izci olmuş ve izci kamp- .. 

Hayvan evvelce yıkanır, sonra vü
cudünün muhtelif yerlerine kırmızı, 
mavi ve yeşil boya ıle bir çok sem • 
bolik resimler yapılır. Derisine ko· 
kulu bir yağ sürülür. Bundan sonra 

larında bulunmuştur. Kral bu iti - ni Lili Da mitadır• 
yadını bugün de muhafaza etmiştir. • 
Geçenlerde bır ızci kampına giden p arıs, 6 - Size Errol'dan bahset
Kral orada bır kaç gün kalmış, genç- memi istl\·orsunuz. Allah Allah!. 
lcrın eglencelerıne, oyunlarına ıştı- Gazetelerin bu kadar yazdıklarından 
rak etmiştir. sonra nrtık bana inanılncağını zan-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nede mı z? Zira bende anla tıl~ 
Kadın ıarımıza modeller .. cak ov1e merakıı serguzcstıer yok_ 

tur: Esasen se\'dığiniz artistler ha -
yalden zıyade hak ıkat i işitmek ister
ler. 

Errol'un annesi olan Flynn karşım
da duru:yor. Bana oğlundan bahset -
mekte mutcreddittir. Bu adamın ço
cukluğu ve hususi hayatı büti.ın fılm 
mecmunlarında yazılmıştır. 

Flynn ve kızı Rosc - Mary clvcvm 
Pnristcdiı ler. Fransızca mükemmel 
surette konuşmnsına hayret ettiği
mi söyleyince bana dedi ki: 

- Biz sık sık Parise geliyoruz. 
BeHastta oturuyoruz. Belfast Holi -
vuttan daha yakındır. Bir knç güne 

kadar Kot Dazure gideceğiz ve yaz 
sonunda frlfındaya döneceğiz. 

Madam Flynn devam ederek dedi 
ki: 

- Gelecek yaz Errolu görmek ve 
tatil zamanını geçirmek için Holivuda 
gideceğiz. Ren şimdiye kadar hiç 
Holivuda gitm dim. Esasen oğlum 
az zamandan beri orada yerleşmiş • 
tir. Sinema artisti olmazdan "''vel 
Londrada artist idi. Önce küçük rol
lerle işe başladı. Sonra İngilterenin 
büyük tiyatrolarına girdi. Oradan 
Vpner Bros larnfından Holivuda gö
türüldü. 

Burada Rosc - Mary söze karışa -
rak dedi ki: 

- Burada karde~imin Fransız • 
ca duble edilmiş bir !ılmini gör • 
dük. Anlaşıldığına görf' yüzünii pe.r
d~y alts ttiriyor, fakat başka birini 
konuşturuyorsunuz. 

- Paristc bulundugumuz müddet 
zarfında gelinim Lıli Dam 'ta ile ta-

Sahil Yerlerde aofaşmak, plaja gitmek için bizde 
de pek moda olmaya başlıyan l<ıyafet için bir mo· 
del: Yünden short. sarı yünde-:ı sveter deriden ke· 
mer ve bey~z oeriden sandal. 

nıştık. Bizi görmiye geldı .. ve iki sa· 

deye aksettiriyor, fakat başka birini 

tık ..• O nkşamı Londraya 2itti.. bız de 
Pariste kaldık .•. 
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Yazen: M . SUleyman Çapan 

1 

Tercüme vo iktibas hakkL ı:nahf"zdıır 

Tekirdağh Vander
valtla berabere! 

Tefrika No: 136 

Sol bacağından sıcak sıcak birşeyler 
aktığını far ketti: Kan.. kan •• 

Mülayim Kampe/i 
9 dakikada gendi 

Yazan: M Necdet Tunçer 
Süleymanın adamları halka işkeoce yaparken, 

sokakta toplanan Yahu dil er 
sarayın önündeld. meydana koşmağa başladılar .. 

- Filistin, Filistinlilerindir. Kendi j Deyince kapının önünde bir gürüi
işimiz, biz göreceğiz. Bundan sonra tti koptu. Memurlar, atlaı ma btne-

Bu vaziyet karıısinda arkadaşhğ,, racon· 
luğu unuttu. Omuzunun altından saldır· 

G üreşleri 9 bin kişi seyretti. Sükymanm memurlarına haraç v~r- rek uşaklan kamçılamıya başladı -
miyeccğız.. lar. 

Binl erce kişi dışarda kaldı Dıye bağırdı. Kudüsün asılzadeler mahaUcsındc 
m ayi Çekerek Üzerine daha fazla eğildi... Geçen hafta Cim Londosla Atina

da karşılaşan Vanderva1t, Cim Lon
dosa 38 dakikada yenilmişti. 

nı üç saniye yerde tutması lazımdı. FİLİSTİN, FİLİSTİNLİLERİNDİR! o güne kadar böyk hır anda bi..ı vü
Efrayim, mabette toplananlara ba yen bir gürültüye tesadüf edilm~ ~ 

Nihayet üç sanıye de bittiği zaman 

• 

Bunları düşünürken, bacağında bit 
sızı duydu. Kendisini yokladı. Sol 

bacağından sıcak sıcak bir şeyler ak

tığını farketti. 

- A , bu da ne? .. 

Diye elıle yokladı. Eline 

kandı. 

Kan! 

Kan! 

Kan!.. 

bulaşan 

Fakat vaziyet tehlikeli değildi. Bı

çak baldırından zımbalamış, hafifçe 

hacamat etmişti. 

Hüseyin sendeledi. Bu vaziyet kar

şısında dostluğu, arkadaşlığı ve ah· 
paplığı. raconculuğu falan unuttu. 

Omuzunun altından saldırmayı çe

kerek eğildi, yerde yalan Memo • 

nun başını bir elilc tultu. Saldırma

yı tutan Öl<>ki elinin yumruğile çe

nesine başlı. 

Hırıltılı bir nefesle inliyordu Me

mo ... Çabalıyan göğsüne ayağını 

bastı, dizi Memonun ağzına yakla~tı, 

birden saldırma hav:ıda parladı, Me-

sözü söyleyince, herke.:;, bir ağız - mişti. 
Mülayim tam (9) dakikada tuşla dan: Ev sahibi yukarıya cıktı .. Evinin 

Hafta içinde bir arkadaşile hem - yendi. İngılız güzel btı· J·estıe l\1i;ıa· -- - "' - Evet, Fili:sti n bızimdir. Bız, ne- iç kapılarını örttü .. ust k:ıttnki tar:ı-
ber gelen İngılizler dün ilk maçla - yimın elıni sıktı. Kampe1'in bu hare- den kendı ymdumuzda yabancılar gi- çadan bağırmıya basladı: 
rını tam dokuz bin kişinin önünde ketı uzun uzun alkışlandı. bi, işkence ve azap içinde yaşıyoruz? - Vergimi tamam olarak te t:m 
yaptılar. Tekirdağh• Vandervalt Diye bağrıştılar. ettim. Daha ne parası btiyorsunıız? 

Yalmz şurada bir noktayı tebarüz Asılzadelerden biri: Hükümdar gözdeleri için Yaptırı 1 a n 
Sıra, günün en mühim maçına gel-

ettirmek isterim: o da stadın dış ka- - Bundan sonra muayyen vergi küçük sayfiyelerin csikl<.'rinc döse -
miştı. Tekirdag· tı \'C Vandervalt riı1g- ı · · de S "l · i t '! k lt 1 b ' d · 1 pısında zaptü raptın hiç de ycı inde 1arıcın u eymana para vermemı· ı ece a ın arı ız en mı a mıv:ı 
te karşı karşıya geldıler. İngilizir- ye yemin edelim.. geldiniz? Haydi, defolun şuradan. 

olmadığıdır. 

Kapıdaki maliye memuru, ken • 
dilerine gazetecilik hüviyet varaka-

benzi solmuştu; Tekirdağltdan kor- Deyince, Yahudiler: Memurlar, bu hakaret karşısında 
kuyordu . - Rab şahit olsun, söz veriyoruz.. ateş püskürüyorlardı. 

1 

I 

rah kadar siyah bir karanlık içindey-

dL Karanlığın içine daldı, yürümi -

ye başladı. Asabı, sanki bir cımbızla 
tel tel ayrılıp koparılıyor mü!ekki· 

resi, hayalleri, düşüncı?leri karınca -

laşıp uyuşuyordu. 

mı gösterdığim halde içeri bırakma-

dılar ve üstelik hakaret ederek bir 
de tokat vurdu. Kapıda duran polis 

Tekirdağlı İngilize hücum etmiye 

başladı ,.e kafa kol tatbik ediyor, fa

kat kendisinden daha tecrübeli olan 

İngilizin kaçak oyununa mukabele memurları da ondan tarafa çıktılar. 
Böyle mühim maçlarda, bu gibi ma- edemiyor. 

liye memurlarının halka ve bilhassa 

şarda ise halk, tramvay caddesini, 
zımdır. 

Saat ikide stad kapıları açıldığı za
man halk içeri dolmıya başladı. 

Dakikalar ilerledikçe Tekirdağlı -

nın faikiyeti bariz bir şekil alıyor -

du. Hüseyin biraz da oyun bilmiş ol· 

saydı, İngilızi, muhakkak kısa bir 

zamanda yenerdi. 

Tekirdağlı 15 kilo kendisinden az 
Üçe geldiği zaman tribünler ve 

karşı duhuliye kısmı dolmuştu. Dı-
Yürüdü, yürüdü .. Karanlıklar yıl· olan İngilizi boyuna iplere fırlatıyor, 

şarıda ise halk, tramvay caddesini 
dızlanıp gözlerinin önünde hayalle • fakat İngiliz ise işin kurnazlık tara-

doldurmuş ve arabalar zor işliyebili-
şirken, o da, Aksarayı bulmuş, Hor- yorlar. fını bulmuş, hep dışarı kaçıyor. Yağlı 

hor çeşmeleri önünde bekliycn sürü- İki polis memuru inzibatı güçlükle güreşlere alışan Hüseyin, rakibine 

cü beygirlerinden birine atladı, Mer- temin ediyorlar. yerde güreşmesini söylüyordu. Fakat 

can yokuşundan Köprü başına geldi. Nihayet içeriye kavga dövüş gire- İngiliz buna itiraz ediyordu .. Hüse
Ve her ihtimale karşı, izini belli et • bildik. Ceketimin düğmeleri koptu, yin, İngilizin ayağını yakaladı. Fa· 
mcmek için, attan indi, köprü me - kol, paça yırtıldı. Ne ise güç hal ile kat bıraktı. 

muruna meteliği verdi, yürüdü. Köp- içeri daldık. Bu sefer de gazetecile- Büyük bir tehlike atlatan Vander

rünün ortasında durdu, ağzını ve göğ- rin yerine gitmek mesele oldu. Bere- valt, derhal hücuma geçti, fakat ta· 

sünü Boğazdan gelen temiz rüzgarla ket versin milli takım güreşçilerin - bii bir iş yapamıyor .. dakikalar geç

scrinleştirdikten sonra, odasının yo. den Adnan tanıdığı için bıraktı. tikçe Tekirdağlı daha hakim güre • 
lunu tuttu. Doğrusu, içeri girmek için insan, şiyor. 

(Devamı var) ya Çoban gibi güreşçi olmalı, yahut 

====-============ da boksör .. 

Deniz hamamı 
Mahşer gibi 
Kalabalık 

Evvelce saat beşte ilan edılen gü
reşlere iki küçük güreş daha ilave e-

dildi. Geçen sefer büyük ağabeyisini 
yenen Bursalı Selim, bu sefer d~ inti
kam için güreştiler. Neticede Hasan, 
Selimi tuşla yendi. 

Oyunun bıtmesine beş dakika ka-

la, Hüseyin, hakım bir oyun oyna

dığı halde bir türlü !ngilizi yene

medi Bu suretle maç beraber€ bit

ti. 

Diye yemin ederek, Rab'dan yar- Sokakta toplanan halk: 
dım dilemiye ve duaya başladılar. - Bu hizmetçileri neden kamçılı-

Yahudi asılzadelerinden bir kaçı yorsunuz? 
Süleymana iyice dayatınıya and iç- Diye bağrışmıya başladılar. 

mişti. Memurlar: 
Ertesi gün halkın ağzında dolaş· - Vergi istedik .. vermiyorlar .. 

mıya başlıyan: Diye cevap verince Yahudiler hep 
c:Filistin, Filistinlilerindir.• bir ağızdan haykırdılar: 
Sözü Süleymanın kulağına çabuk - Süleyman size, vergi ,·ermiyen-

ulaştırılmıştı. leri dövün· diye mi emir verdi? Ya-, 
Süleyman Yahudilerin kendi aley- zık değil mi bu zavallılara? Siz kim 

hinde toplantılar yaparak, vergi hak- oluyorsunuz da herkesin uşağını, 

kında mühim kararlar verdiğinden\ hizmet~isini dövüyorsunuz? 
haberdar değildi. Memurlar atlarını halkın üzeı ine 

O gün zengin bit· Yahudi ailesin· sürerek: 
den vergi tahsil edilecekti. - Biz şimdi sizin ağzınızı kapat -

Yahudi zengini, Süleymanm me- masının yolunu biliriz .. 
murlarına yıllık vergiyi tamamen Dediler .. Bir çok kimseleri ezerek, 
verdikten sonra, memurların gitme- döverek sokaktan uzakl~tılar. 
diğini gördü: Memurlar kaçmıştı .. 

- Ne bekliyorsunuz .. niçin gitmi- Fakat, gürültü. bitmedi. Halk· 
yorsunuz? - Biz ne zamana kadar bu zalim-

Diye sordu. lerin kamcılan altında inliyeceğız? 

Memurlar: - Bu vergiden başka Diyerek, atlıların arkasına takılıp 
yarım talan altın daha istiyoruz. sarayın önündeki meydana doğru, 

Dediler. büyük bir kalabalık halinde ilerle • 
Yahudi zengini uşaklarına kapıyı miye başlamıştı. 

kapamalarını emretti: Hadise bir isyan mahiyetini alarak 
- Borcumu verdim. Başka bir şey gittikçe büyüyor, genişliyordu. 

veremem. (Devamı var) 

iranda gördüklerim 

monun gtrtlağına indı. ( 5 • i f d d ) rnc say a un evam idri s • Süle y man 

Galatasaray • lstanbul 
kupasını aldı 

(4 üucıl ıag/ad'lll deoam) 

bunu bekİiyorduk. İşte bü,yük hü • 
kümdarımıı bizi esaretten kurtardı. 

Bugün yapılan deniz yarışları bü- En büyük .hürriyet, kendi hayatı-

imtihanını dinledim. Bir Ayrup::ılı kız 
gibi serbest ve cesur gördüm onu. 
Benim orada bulunuşum -daima bir 
yabancının bir imtihan esnasında bu-

Hüseyin. saldırmayı sapladıktan nı hemen farkediyoruz. üstümüz~. Geçen sefer Pomak Süleymanın 

kazandığı bu güreş, bir intikam ma
hiyetindeydi. Neticede Süleym3n1 

dokuz dakikada tuşla galip geldi. 

yük bir kalabalık huzurunda yapıl· nı kendi kazanmak, kimseden gün -

dı. Neticede Galatasaray takımı İs - delık ekmeğini beklememektir. İn
tanbu1 Festivali kupasını aldı. sanlığın başlangıcı bu isti_klaldir'.Ke· 

"'"H'"""'"'""""'""'"""'"'"""''""'""''"'"''"".,""" .. ' senin istiklali .. Ve yeni Iranda lran 

lunuşu nahoştur- ona hiç bir tesir 
yapmadı. 

sonra, Memonun fesini ağzına tıka~ 

dı. nrkadaşının son nefesini, son fer 

yadını boğazına tıkadı. 

Son iniltiyi, son feryadı kendisin 

den başkn kimse duymadı. 

Hüseyin, Memonun işini bitirdık

tcn sonra, yola çıktı. Yol, Sudanlı su-
IN_,llllUIHMNt ... Mttff•H ... MHllMI H t•l1'1fflHI H Ml .. ffHnNlltl 

Belde taşınan 
Hafif çanla 
P lajda veya karada dolaşırken, e

liniz serbest kalmakla beraber 
üzerinizde taşıyabile-.:eğiniz küçük 
bir cantayı bizzat kfmdiniz yapabi -
lirsiniz. 

Bunun için kalınca ve çile ile sa
tılan beyaz pamuk tiresi ve arzu et-

tiğiniz çiy bir renkte keten veya ko

ton pcrlc alınız. Evvela beyaz pa -
nrnk tircsile 22 santimetre uzunlu -

ğunda bir zincir çekiniz. Bunun 11 
ıantımetresini sık iğne işlersiniz. Uç 

yapması ıç:in iğneyi ayni zincire iki 

defa batırır ve dğer 11 santimetre 
zincire devam edersiniz. 

Zincir bitince tireyi ilmikler ve 

koparırsınız. İkinci sırayı da birinci 

gıbi başlar ve ortasına gelince bu 

defa üç düğme ilave edersiniz. 

Bu üç ilave çantanın köşeli olma • 

sını temin içindir. Bundan b~ka her 
sırada ayni köşelerde ilaveler yapa
r ak çantayı genişletirsiniz. 

başımıza konan, ağzımızdan burnu· 

muzdan ciğerlerimize dolan tozlar

dan birkaç kilo değilse bile, muhak
kak birkaç yüz gram arttık. Mülayim· Kampel 

Hamamdan iskeleye dönerken de- Bundan sonra evvela Kampel, be-
niz kenarında birikmiş ıslak yosun yaz bir burnuza sarılmış olduğu 

ve sazların ökçelerimize yapışan kı- halde ringe geldi. Biraz sonra Müla· 
rıntıları da boyumuzu birkaç santim yim, halkın alkışları arasında Kam

büyüttü ... Bir günde insana bu kadar pel'in karşısında yer aldı. Orta ha -
göze görünür faydalar veren bu ol- kemi Cemal, yan hakemleri Suyolcu 
durucu Kalamışın, Belediye turing Mehmet, Fuat idi. 

bürosu tarafından yapılan seyyah 
albüm ve kataloglarına neden ko • 

nulmadığını, izahat \•erilmediğini, 

kendi kendime sora sora, sebebini 
araya araya yorgun ve bıtkin, evin 
yolunu tuttum. 

Tefrika No.: 35 ................................. 
- O halde Murat Reis şimdi kendi 

şerefile uygun bir gemiye kavuştu 
demek?! .. 

- Öyle. Kavuştu amma. Ehmizden 
almasalar bari.. 

Oyun, her iki tarafın karşılıklı ~Ü· 
cumları içinde başladı. İngiliz, çok 
iyi güreşiyor. Mülayim ikinci daki
kada bir kafa kol tatbik ederek İn· 
gilızi altına aldı. 

Bir ayak burgusile Kampelin sırtı -

HALK OPERETi 
Bu Aktam 

Beşiktaş Suatparkta 

Şirin 

Teyze 
ıo Ağustos Salı akşamı 

Beylerbeyi iskele Tiyatrosunda 

Şirin Teyze 

kadını artık insan payesine erişti. 

Ben kendi hesabıma seans poli t ik 
tahsil edip hariciyeye intisap etmek 
istiyorum. 

••• 
Sonra Öğretmen Mektebini gezi

yorum. G üzel t:ir müsamere salonu 
var. Bu, talebeler arasındaki klü -
bün salonu imiş. Burada tiyatro oy
nuyorlar ve talebeler konferanslar 
veriyorlarmış Bundan başka Deter
minoloji seyahatleri yapıyor, salna
me çıkarıyorlarmış. 

Dershanelere girdik. Kimya imti· 
hanını \'ermekte olan genç bir kızın 

- Kim alabilir onları sizin eliniz
den? 

- Kara talih ... 
Bir müddet konuştuktan sonra, 

Şeyh Sait: 
- Buraya kadar gelmişken b iraz 

istirahat etmelisin, Rüstem ! 
DedL Haremağasını çağırdı: 

Rüstem, Şeyhin kızına dikkatle baktı : "Sen 
ne kadar güzelmişsin, Hacer! Gözlerim 

kamaşıyor güzüne baktıkça ! ,, 
- Rii&temi ser in bir odaya götürl
n üz .. biraz yatsın .. uyusun Gözle· 

~nden belli ki, çok yor gunctur. 
Tekrar Rüste rne döndü: 

sarhoş olup sızmıştı. 

Şeyh Sait Rüsteme bir evlat gibi 
bakar, ayni zamanda da hatırını sa
yardı. 

de İspanyollara hıncı vardı .. Onlar· daha· bana böyle manasız haberler 
dan öc almak fırsatını kolluyordu. gönderirsen, elime geçirdiğim İspan

Cezafrin bir çok müdafaasız sahil- yolların kafalarını koparırım. 

!erini işgal eden İspanyol askerleri, Diye cevap vermışti. 

Kapıdan çıkarken, bahçede erkek 
arkadaşlarile beraber dolaşan genç 
kızlara yaklaştım. Onlara da, tahsil
den gayeleri ne olduğunu sordum. 
Ekserisi zengin ve asil ailelere men
sup olan bu genç kızlar hep ayni ar
zuda: 

- Hür insan olmak ve İrana mü
fit olmak. Çünkü ancak hür bir insan, 

memleketine faydalı olur; diyorlar. 

Ve hürriyetin, hakiki hürriyetin, an
cak bilgi ile elde edildiğini biliyor -
lar. 

- Kendine güvenen ve hayatta tu
feyli olmıyan insan hürdür. 

Suat Dervif 

Yazan: Celil Cengiz ......................................................... 
Diyor ve bu gergınlıktcn her za

man istifade etmek istiyordu. 
Riistem gözlerinj yarı kapamış bir 

halde, yattığı yerden kendi kcndıne 
mırıldanırken, birdenbire oda k:;ıpı
sının perdesi açıldı.. 
Kapıdan bir ınsan golgesi uzandı. 

• Bır baş .. bir kadın başı .. 
Ve ince bir sf.>s: 
- Rüstem ... 
Odanın basık tavanında dağılan 

bu ses, Şeyhin kızının sesiydi, 
Rüstem bırdenbire başını yattığt 

yerden kaldırd ı : 
- Hacer ... Sen misin? 
Hacer içeriye girdi. 
Sedirin yanına doğru yünidi.ı. 
- Burada kaldığını duydum, 

Şeyh Sait çok cesur bir adamdı. 
Kendisi gibi cesur olan Rüstemi 

taçsın! Akşam üstü yine görüşü • de cesaret i ve mertliği için çok se· 

- Haydi, oğul, akşama kadar ya!! 
Denizden döndün. İstirahate muli • 

orada esaslı bir Türk dayağı yeme· Şeyh Saitle Amiral Alvaronun a-
Rüstem, c;ok se\'indim .. yeni bir ge

mişlerdi. Amiral Alvaro son günler· rası bu yüzden çoktanberi açık ve 
mi ele geçirmişsin! Seferden muzaf-

de <'Ok şımarmıstı gergin bulunuyordu. Gerçi yerliler-

Her iki sırada bir beyaz tireyi ko
parıp renkli koton perleden bir sıra 

yaparsınız Çantanın 15 santi~tre 

genişliğinde ve 20 ~ntimetre uzun

luğunda olması için 10 sırası beyaz, 

4 sırası da renkli olması lazımdır. 

rtlz. verdi. 
.,. ~ · fer dönüşünü gördüm .. tebrik etme-

İspanyol Amirali, Şeyh Saidi bile den birçok kimseler ikısınin arasına 
den geçemedim seni. 

Çantanın nihayetıne tığ ile renkli 

koton perleden bir sıra feston işler

siniz. Bunun altını kumaş kaplar ve 

yukarısını kemerden geçirmek için 
bir kaç santim açık bırakırsınız. 

iıüstem, emniyetle kapıdan çıktı. Rüstem sedirde uzanmış, düşünü-
Haremağası, önde yürüyordu. yordu: 

Rüstemi denize bakan serin bir o- - Mur at Reis gelince gemileri ka· 
daya götürdüler. lafata çekip iyice t amir etmeli. Ek-

Rüstem odaya girer girmez, per.ce- sikleri tamamlayıp İspanyollarla 
nin önunde sedire uzanmıştı. • dövüşe hazırlanmalı .• 

Rüstem kaptan, Şeyhin evinde ilk Diyordu. 
defa yatmıyordu. O harada kaç kere Rüstemin Venedıklıterden ziya • 

arasıra tehdit eder ve: girerek bu gerginlıği ortadan kal -
Rüstem, Haceri cokt.1nberi gör -

dırmıya çalışmamış değillerdı. Fa-- Türklere yardım etmeyiniz! SO· 

nunuz iyi olmaz. 
Diye haberler gönderirdi. 
Şeyh Sait.. bu mağrur adamın İs -

panyol amiralinden korkusu yoktu . 
Ona: 

memi~tL. başım kaldırdı .. g('nC kızın 
kat, Şeyh Saidin tepesi atmıştı .. Onu 

yüzüne dikkatle baktı. 
İspanyollar lehine yatıştırmak kabl! S k 1 ·· 11 · 
d 

•. d" - en ne acar guze c::.mış ın. 
cıgıl ). H. ?I y . .. 1 k k .. 1 . .. . . .. .. acer . . uzune )a tı ça goz erı m 
Ve Rustem bu vazıyctı duşunerck: lk S · kt b · .. . . amaşıyor. enı co an erı gormP-
- Onlann arası bulunursa, bızım ı t ' • 

mı~ ım~ 
- Ben senin tebe:ın deeiUm! Bir rahatımız kaçar.. 1 

(Devam~ var) 



:, Balkan.· beniz. Harbini 
.~i~\~:;· ·~iÇ.i-r- · ve Nasal Kaybettik? 

-·..ı •. J; . 

lokuyucuıarıa 
ısa ş basa 
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• Türk Maarif Cemiyeti 

İDARESİNDE 

Bursa Kız Lisesi 
Narh 111 Orta ve Lise kısımlarına 20·Ağusto~·937 den itibaren talebe 

kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35, Yatı ücreti 185 lir•dır. 

Konamaz mı ? Matbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus için 
• 111 Bursada Kız Lisesi Direktödüküne müracaat edilmesi.. "4997., YIKILAN DONANMA 

Abdülhamit zamanında 
dağıldı, Bahriye mezara 

donanma 
gömüldü 

Ragıp Tahir imzahbir okuyucımııız , ~- + ·~===~ 
ya::dığı mekttıpta diyor ki: 1 

;;;;;._ 

Tifo salgınından sonra, şehiı de eıı 
temiz suyun Tcrko-; olduğu anlaşıl
dı. Her yerde tcrkos suyu \'eriliyor. 
En•elce iyi su, diye satan bir çok Jo
kcıntalar. sucuların Terkos \'erdikleri 
m€'ydaan çıklJ. 

(Birinci ~a1ıifeden devam) clüşıince>sile bır tek mermi bile at- mr:derek mutehassıs adamalr \'asıta- Söylemek istediğim nokta şudur: 
kaptanpa;;a yaptırmıstı. Jşte Abdul- tırmı)acak kadar sındır.arı donanma sile bır donanma yapmak ciheti du _ Terkos suyu olan dükkiın ve mii _ 
h:ımıt cüllıs eLtıği zaman Osmanlı ıştc bu fel".ı hale gırmiştı. cFılan ge- rur~en , ~a m_ılletın_ bahrıj esini essese, bir bardak su için kaç par:ı 
dt:vletinin donanması bu haldeydi. lmınin bacıısından duman çıkıyor.> Ya~c~ ?ef1k BPyın :ııne ~'erdil~r. !verir:' ı::erne~. hiç .. Buzun hlosu ise, 

i~'iNCİ ABDÜLHAMİT jurnnlik çıldıran Abdülhamıt, donan- (Yadıgarı l\IIıllet), (Nurnuneı Hamıy- narha gore, yuz paradır. o halde, bil' 
ZAMANIN'DA DONAN:\1A mayı mah\·etmışti. Belini doğrulta- yet) . (Gayreti vataniye), (MuaH.>ne- bardak buzlu Terkos suyunun 40 pa-

Fakat vakt.ı ki, Abdülfızız kal'c<lıl· l rrııy<ıcak kadar ahlaksız etmişti Ge- tı Mılliye) ısimleri verilen dört (des
di, bıı müdd t sonra Abdülharnıt pa- mıl<>ı seyreclemıyecek hal<le idiler. troyı:r) etrafında kıycımct koparıl
di ah oldu. Abdiılazızın hal'inde mu- Z::ıbıtanda da terbıye, tahsil, ameli- dı. Yağcı ŞL: .k Beyden elbet müs • 

raya satılması ihlikar değil mıdir? 
Çünki.ı, arzettiğim gibi, sermayesi 

gayet azdır. Halbuki her yerde kırk himce bir rol oynamış olan donan - ) at. deniz hayatı sıfıra iıımi~fi bet bu iş beklenemezdı. Fakat ışi 
ma. ötcd~nbcri Abdtilhnmıdin zıhrıin- MEŞRUTİYET DEVRİNDE bahriyecılikten fırkacılığa döken za- paraya satılıyor .. Suya da narh koy-
dc yer e~miş oldl.!ğu ı ın de\'Teı fe- İlfını meşrulıyeti müte;>kıp her ta- bitan öylei stcmişlerdi. Gittıler. 0 mak acaba mümkün değil mi? 
lakete giTdi. raftan: dört gemiyi aldılar. Harbe gırdiğımiz • • 

.l\bdülhamit henüz yeni ciillıs et- -- Am;:ın ç~ıbuk! bir d<ın::ınma! sa- vakıt bunların kıymetlertni gördük. Bı·r usta 
mışti. Bir ak~aın Hacı Vesım P~a daları ·ukseldı De\'letirı denizleri Bir tanesinin kazanı yanmıştı. üç 
vükelatı (Mes'udıye) zırhlısına da- vasidi Adalar elımizdc idı Buna mu- tanesi de (::!l) milden fazla yapama-
Yct ederek hır zıyafot vermek iste - lwbil don.anmamız ne personel, ne ·dılar. Gemi in~aat fabrikaları hazır /şci kızı 
miş. Yeni padi~ah, hafıyelcıi vasıta- de materyal itibarile hiç bir kıymeti f.'lbise gibi gemı yapıp raflara kay-

sile bu ziyafeti haber alır. tabiati veç- h~iz değildi Maalesef iş yine ehlin>.? mazlar. Dövebilir mi ? 
hile kuşkulanır. Derhal bir iradei se- tırakılmadı Bahriyeye derhal başta Onlara s;pariş verilir, planları gö- _ ~ . 
niye cıkar. Donanmayı gece yansı Rauf Bey olduğu halde İttihat ve Tc- rülür, topları konuşulur, sür'cıtlcri Bır okuyucumuzdan aldıgımız hır 
Tersaneye topladılar. Biçare Hacı r;;;kki fırkasına mensup 7.abitan ha- tesbil edilir, öyle alınır. Halbuki Yağ- mektup~, Eyüpte Fe_shan~ M:ns~ • 
Vesim paşa azledildi ve sürünerek kim oldular. Fırka ne demekti? Btr c1 Şefik Bey gitti, Alrnan hükCıme- 1cat Fabrıkasmda bobm daıresı usta
öldü. i~te bu me. ele O manlı bahri - askerin arasına fırkacılık nasıl gi - tinin matluba muvafık bul mı yarak 1 lanndan birinin yanında çalışan iş
yesiııin mezara girmesine sebep ol • rerdi? Bütün hunlara kulak asan, fabrikaya iade ettiği şeyleri aldı. o ci kızlardan birini, sebepsiz yere, ;ır. 
mustur. Sultan Hamit donanmayı ehemmiyet veren yoktu. Küçük bir s;ralarda Yunanlılar da (Destroyer) I kadaşlarınm yanında dövdüğünden 
dağıttı. Gemileri zincirlerle kıçtan ihtar mürtecilıkle ithama kafi gel • aldılar. Bizimkilerin (7,5) santimet- ve kızın bayıldığından bahsedilmek
kara bağlayarak bıraktılar. Donan - miye basladı Fırka vasıtasile bahri- relik toplarına mukabil Yunanlıla • tedir. 
manm bu zincirbend esareti tamam yeye hakim olan zabitler, bu def:ı nn <ıldıkJar1 gemiler (10,5) luk üçer Bize mektubu yollayan okuyucu • 
(3:l) sene devam etti. Mektebi Bah - da tecrübedide zabitanı atmıya baı· topla mücehhez \'e (32) mil sür'alin- muzun verdiği izahata göre, kız !)a
ı iy<-yi ikmal ederek zabıt olanlar ö- J:ıdılar. Maksatları aşikiirdı: Bahri- de idi. Harp esnasında o (Dettroyer) yılmış, bilahare fabrikanın hasta o
mürlcıini kıçtan kara gemilerin için- yenin bir kadrosu vardı. Sultan Azi7 !er (20) mil sür'atli <(Hamidiye> nin dasına nakledilmiş, ancak orada ken
de geçirdiler. Bahriye askerleri de- zamanında yetişenlerin rütbeleri lıit- önünden mükemmel surette kaçıp dine gelebilmiştir. Bu hadisenin ne 
nizcilıkle alükadar olamıyordu. Bah- tabi yüksekti Onlar önde oldukça kurtulmıya muvaffak olmuştur. He- şekilde cereyan etmiş olduğunu bil
riy<', bir yeniçeri ocağı olmuştu. Jur- daha küçükler kolayca terfi edemi- le o (demode) olmuş kırk yıllık 
nal korkusundan üç kişi bir arada yeceklerdi. .Onları atalım, biz ete cTurguh la «B<ırbaros> un alınması 
toplanamaz olmuştu. Devri Ha midi. İltihat ve Terakki Fırkasının saye- bütün btittin facia idi. (Barbaros) un 
de mekl<'pt.en çıkmış zabitanın de - sinde yükselelim> dediler. Attılar \e topları (3,5), •Turgut> unkiler (3) 
nizcilığe daır malümatı sıfırdı. Çfin- ve hakikaten de öyle oldu. Rauf Bf'y milimetre aşınmıştı. Bu gemileri 
kü denize cıkamıvordu. Denizcilık üç, dört sene iç_indc kıclenıli yüz - Yağr.ı Şcfık BE:•yden başk~ kimse ::ıl
hususalı Pski devirden kalma zabit- başılıktan miralaj lığa yükseldi. Tas- mazdı. Almanlar karşılarıda böyle 

miyoruz. 

Hakikaten böyle bir şey varsa, -;ok 

yazık .. Bu meseleyi fabrika müdür • 
lüğünün nazarı dikkatine koyuyo -

foıl<' ~il.ıle böyle idare olunuyordu. fiyede livalıktan miralaylığa indıri- (Devamı rar) 

ruz IIer halde, bir ustanın, her ne 

sebeple olursa olsun, yanında çalı • 
şan ışci kızları diivmesi icabetmez. 

Jleıkes evinde kendi i~erile meş - len (Vasıf Paşa(*]) ycniclen liva cıl- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

guldü. Par::ıs17.1 ık, maa~c;ı7.lık alılfıkı clu. Fırkaya nıensup zahitler iı-tc dık
bozdo. Zabıtlcr şurada burada para lt"rı bı.ıhriye 0rwzırını ipka, istcn1Ld k
k awnmak yolunu t u ttul a r. Diğer ci- lcri ni :ızleltırccc k kadar kudre t ı k· 

h ettcn K aptanpa a tc1sanenin masra- tısap ettiler. Hatta bir zaman Ha an 
1 nı t 7.}it cdca<'k par::r çalmak için Paşayı mı nazır yapalım1 yol«Mı Ha
(H ddehane) Mekteb'ni tesis etti. lil Pasayı mı? dıyc rey topladılar 
Her iınüne g lı ni bu mekkbe koyup Donanma umuru devlete o tlereı.:e 
zabit y plılar. Bır vakitler Hadde - müdahaleye başladı ki, m<'şhur Ba
h n li z-;-bitin hali ayyuka çıkmıstı. bıalı baskınına bile iştirakı temin e
Gılya bu mektep b"r mektep dPğil. dilmişti. Baskında eğer birn ademi 
num< ı:ı numara külhanb0yi yetiştir- muvrıffakiyet. görülseydi, filo B::ıbı
mek için ihdas edilmiş bir mal-ine aiiyi lopa tutacaktı. 
idi. 
Bızim 7..amammızda Bahriye Ne -

2nıetindeki {Cami altı) nclan geçer
ken 7;ıbit...1nın ) üreği titrerdi. Hal -
buki, bilahare mahhuslar için Cami 
altı a7. gelmiye başladı. Hulasa Ab~ 
düllıamit donanmayı mah \'etti. Size 
Abdülaziz zamanındaki donanma ile 
Abdülhamit zamanındaki donanma
yı daha açık bir surette izah etmek 
için bir misal söyliyeccğim: Ben mü
lazımı sani olarak çıktıkuan sonra bir 
müddet Erkfınıharbiyede çalışmış -
tım. Sonra gt'.milerde buhınmak için 
müsaade istcdım. o:Mes'udiye. ye 
,.erdiler. Orada disiplin nedir anla -
dım. Süvari geçerken başımızı J.:al
<lirmazdık. Rus ımıharebclcrindc'n 
sonra Osman Paşa merhum, ben \'e 
Şakir nğa oturuyorduk. Bird;nbire 
top sesleri gelmiye başladı; durduk. 
Meğer İngilizler endaht yapıyorlar

Donanmayı fırkacı yapmak kafi 
gelmiyormuş gibi Caviclın tcnsibıle 

dorıan rnayı sn ttı k. Zırhlı l,ırımız işe 

yarama7., dediler, yok pahasına git
ti. Elimizde yalnız bır ·Mcs'ucliye> 
kalmıştı. Buncı da sc~p son zaman
larda italyada birc.ız tıımir görmüş 
olm:ısıydı. Donanmayı iiyle bir sJt
tık ki, İzmitte halk ağhıdı. hepimiz 

ağladık. Bu fıkibcle yegane sr.bcp 

eski l\laliye Na:mı maslup .Cavit. 
beydir. Eğer bu hatıralı Cavıt Bey 
::ısıl madan evvel ncşrcdcbilseydirrı, 

onu daha şiclclct!e ith;,ım edecektim. 
Fakal şimdi iilmiiştür Bu kadaı la 
iktifa edeyım Yalnız millet. bilsin ki, 
Tiirk b;ıhriyesinin iklncı katili Cavıt 
Bcydır. Yukarıda donanmanın nıa

teryal itibarile kıymeti knlmamış•ı, 
dedıktf'n sonra s:-ttılm;ısındab u de-
rc<·c tt>lchhüfiim lıelki nazarı istig -
r;:ıpla görii!Ur. Hemen ila\'e edeyim 

mı . Nöbetçi bölük zabiti süvnı iye ki, donanma yıık pahasına gilmiştır. 
haber vNınemi~. varda bandınılnr · 
ınulıabcre etmemiş. Süvari nöh0tçi 

l(,:inrleki pirinç aksamı bile çıkaı ıl
nıadan demir satar gibi satılmıştır. 

ikinci bölük zabitanım kiımilerı hap- _ • . 
sdti. Abdülhamit zamanında bun- E~er dcına?.manın satılmaSl lazım ı-

h 
· b ldu Gemiler baalı z dıyse usulu tahtında satılır ve ele 

ların epsı onı ... . a- , . . . 
bitan işsiz, efrad başıboş. Hulasa bir ıgeçcı.:ek .. para ~le yerın; gemı kc -

• ki tarif edilemez. Zabitanı nurdu Oy le mı yapıldı· Hayır. Y:-ıl-
keşrr.ekcş • ·a . h· nız sattılar. Hem yok pahasına .;1t-
bir müddet sonra ı areı ma ::.usa va-

b 1 d 1 tılar. Gemilerimiz satılcltktan sonra 
purlarına tayin etmiye aş a ı ar. 
Bu hal, bahriyeyi büsbütün çıleden biraz a~ıll~rı ~~şla:ı~a gelir gibi ol-

1 
d k. b·t du. Benı şımdı ısmını hatırlıyamadı-

çıkardı. Çünklı vapurdarl a Aı hzal.kı ab~ ğım bir İngiliz çarhçı mira1ayile bc-
hırsızlık etmiye ba~la ı ar. a u- b tt - k. l d b. .. .. · İ . ra er sa ıgırmz ma ıne er en ır 
tun, btıtün iflas etti. şte meşrutıye- k t l .. d a·ı 
tin ilanında istibdattan devren aldı- hıs~ınbı. sad ıfn . al mı\•a. gon .. er_

1
1 er. 

. . b enuz ı.r e a ıc: ememış ve uzu me-
ğınıız sefam ve heyeti bahrıye u . . . . . 

t 11 l 
ı..- - k t mış torpıdo makınelerıne, celık ak-

idi Bu nıa erya e ıaı·udmcnın a - · k • 
· . k. k R h b sama bakara : 

iyyen ım an.ı Y0. lu. a·urs mu aı ~ e: _:Bunları Allah tan korkmadan na-
sinde dcvletın şımen ı er ve saıresı . 

d - 1 d d d k' (Ş. sıl sattınız? dedı. Evet saltık, fakat 
Yoktu. Kara ag ıu u un a ı ın

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltnıe ve 
Pazarlık Komisyonundan 

'lllElil---m:ı::a.111i 

1 - 83877 lıra 54 kuruş keşif bedelli İ5tanbulda Gureba hastanesi 
kulak, boğaz, burun kliniği bitirme ve hariciye operasyon kısml ta· 
mirat ameliyatı toptan götürü olarak kapalı ı.;ırfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A) Ek~iltme şartoamec;i. 
B) Mnkavcle projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) inşaata dair fenni şartname 
E) Keşif lıülasa cedveli, silsilei fiyat cedveli, metraj cedveli. 
F) Projeler 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı beş lira 
Rektörlüğünden alabilir. 

3 - Eksiltme 26.8- 1937 Perşembe günü saat 
versitcsi Rektörlü~ünde yapılacaktır. 

bedel ıle Üniversite 

15 de lstanbul Ünl· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira muvakkat 
teminat verm~si ve Nari:\ VckAletinden alınmış t 937 senesine ait 
(100,000) yüz ~in liralık inşaat müteahhitlik vt-sikasım ve Ticaret 
Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 _ Tekli( mektupları üçüncü mad::fede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş 

olmahdır. 

6 _ Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış ıarfımn mühiir mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4826) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 

_ Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı ve civa• 

rında mevcut b1'taklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra 

ameliyatı. Keş•f bedeli tı4 121 lira 85 kuru?tur. 

2 _ Eksiltme: 12-8-937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti sdar Umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda. 

smda kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 _ lstekliter: Eksiltme şartnamesi, fnukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel ~artnamcsi, fenni şartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş 

bedel mukabilinde sular U rnum Müdürlüğünden alabilirler. 
-4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk 

teminat \'ermesi ve 50 bin Uralık Nafıa Su işlerini taahhüt edip mu .. 
vaHakıyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabi .. 

!iyeli olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
ibraı etmesi. isteklilerin tekti( mektuplarım ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar sular Umum Müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Postcıda olan gecikmeler kabul 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Devret Demiryolları Beşinci 
işletme Müdürlüğünden: 

l - Fevzipaşa - DiyarbeKir hallı üzerinde Kömürler • Elo21u istnı;. 

yonları arasında kifomctre 26 ya vasati 400 metre mesafede müstah· 
zar "7000 m. :3,, Yedi bin metre mikAp balast şartnamesi mucibince 
hat kenarına nakil ve figüre edilmek şarlife açık eksiltmeye koııul· 
muştur. Muhammen bedeli 2912 iki bin dokuz yüz on iki liradır. 

2 - Eksiltme 9-8-937 Pazartesi günü saat 14 de Malalya işletme 
bina~anda yapılacaktır. 

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

ceridedeki ehliyet trılimatnamesi mucibince ehli}·et vesikası, muvaüat 
teminat makbuı.ile birlikte gün ve saatinde Komisyon Reisliğ:ne mü· 
racaat edilmesi. 

5 - Bıı işe aid şartname ve mukavelename, lşlc~me kaleminde, D • 
Bekir. Ela2.iz, Narlı, E!otlu istasyonlarında parasız verilmektedir. 

"2399,, "4779,, 

• . .. 
1. - 29-7-1937 Perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 436-456 

(Maden.Geyik) arasında 9000 m3 ba!asl için talip zuhur etmediğinden 
2490 numaralı kanunun 40 cı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf 
nsuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (9900) dokuz bin 
dokuz yüz liradLr. 

2. - Eksiltme 16-S.1937 Pazartesi günü saat 15 de Malatya işletme 
brnasında yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 

4. - Bu işe girmek isteyenlerin 2490 numarah kanunun 4 cü mad· 
desi mucibince işe girmeğ'e manii buluomadığtna dair beyanname, ka· 
nuouıı tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuılariyle teklifleri 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğiae vermeleri lazımdır. 

5. - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara Haydar• 
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyanbekir, Eliziz, Narh. Eloğlu 
istasyonlarında parasız olank dağıtılmaktadır. (2558) (4959) 

Nafıa Vekaletinden: 
13-Eylul-1937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Veklld Mal· 

zeme eksiltme komisyonu odasında 19200 lira muhammen bedelli 

130 adet Takeometre mir'ası 40 adet 50 m. lik 40 adet 30 m. lik 

100 adet 20 m. lık 60 adet 20 m. lik sapla 80 adet 10 m. lik saplı 

çelik .şerit mt-tre, 15 takım çelik şerit tamir paftası 60 adet alet şem. 

siyesi 3 adet prizma 15 adet plannımetre No: 2, 5 adet plnnoımetre 

No: 70 51 adet Regla'kalkül 19 takım simplegraf 39 takım münhani 

cetvel, 50 adet pens cetveli, 50 adet Yerdan cetveli ve 50 adet Trase 
dö kurp kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müleferri diğer evrak parasız olarak Ankarada 
Mn!ı.eme Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat !440 liradır. 

Resmi gnzetenin 1· 7-1937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inli· 
şar etmiş oltııı talimatnnme dairesinde vekaletten veya salahiyetli ma· 
tamdan yeni veya evvelce alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı. 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13-Eyliil.1937 Pazarte!i gü· 

nü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri laıımdır. (2259) (4594) 

• . . • • ··_ - • . · - ..,,,,,.., ' ... , ... ~ . . .,,_ ... ''.~ -':.- .. ·•1.0: ·· ~··•:ııı.._ .. 

'istiinbÔI '.:. ·. J3el~~ıy=(f~tt1:l ı'§~i~t~ 
• . .. . \;'·~ .- · _ :··. ·!; .L __ . .. ~ .. i- ~~: ':~.-~~~::F~.:r.- : . : • .. ~ ·:···. ~ ~-~.-~~:~'~ 

Keşif bedeli 685 lira 84 kuruş olan Selanıiçe~mc • Pendik yolunda 

Kemiklidere köprüsünün tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif e\'rakı ve 

şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 2490 No. lu ka

nunda yazılı ve~ikadan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen eh· 

!iyet vesikasale 51 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu• 
bile beraber 10°8-937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulun .. 
malıdırlar. (1) (5049) 

• • • 
~enelik muhammen kirası 300 Jira olan Karaağaç pay mahalli av· 

lusu içinde 1 numaralı ot deposu bit sene müddetle kiraya verilmek 

üzere açık arttırma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çev. 

rilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. fstekli olanlar 

22 lira ~O kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be,.aber 

10-S.1937 Sah günü saat 14 de Daimi Encümende bıılunm:ıları. (4928) 

1 Kadı"öy Vakıflar Direktörliiğü l!inları 1 
------------------------·-------------------Mahallecıi Soka~ı 

Üsküdar Altunizade Koşuyolu caddesi 
• Tavaşi Hasan Ağa Hamam 

" 
Rummehmed DoA"a~cılar 
Pş. Cad. 94/t 

" 
Tcnbel Hacı Sarmaşık 11 

Mehmed 

• iç Erenköy Kozyatafı 

Cinsi Tar·hi 

Koru ve arazi 31-5-940 sonuna kada 
lskenderbaba 31-5-938 ,, ,, 
lekkesi binası 

Dükkan 3J-5.938 .. lf 

Ev 31·5-938 ,. • 
28 No. lu 31-5-938 .. • 

Dükkan 

" 
Beylerbeyi Çamlıca caddesi Ev 31-S. 938 " " 

Yukarıda yazth yerler hizalarında gösterilen müddetle kiraya veril· 

mek üzere açtk arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan 

12·8-937 Perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 

müracaatları. (4800) 

• ......................... ır 
kuponu : 26 

tekrar almıya kaiktığımız zaman bi· 
kin) limanından (Be~cre) ye kadar 

7.e satmadılar, eli boş döndük, gel
cephane. erzak ve saire nakliyatını 

ycıpan donanma, Süle~man Pa~aya ~~NANMA Kİ1ILERİN ELİNDE? .. 
(Şinkin) de asker yctistirerek dü~- Os ıralarda bir Donanma Cemiyeti 
manı karşılayan donanma, (Sohum) tesekkül etmi:;ti. Millet bir donan • 

_e.;_d_i1m_e_z._"'_42_76....:.;"---------------- ı Ali Rıza Sağlar ı 
ı DOKTOR ı 1 Müsabaka 

lstanbul Gümrükleri J ıç HASTALIKLARI f i~r~İt~;.;,;..: 
•• klUbU 

kalc::ıinde ric'at eden kıtaatı denize · · ~ ma yapabilmek için varını, yogunu 
dokülmekten kurt.ıcr:n donanma ol- verivordu. Sattığımız gemilerin be-
dugiu halde Karadc:nizde Rus donan- · · · d 

delatına milletin ianesını e zam -
nıasile karşılaşan (Fethi BLilend) ge-

nıimize düşmanı ne olur ne olmaz Scıbık Boğa::lar ]{o-misyonu Reisi. 

Başmüdürlüğünden: ı Mor EH A ss ısı ı 
ADRES: 

• • • • • • • • • 
Ağustosun 9 uncu gününden itibJren satılacağı ilan edilmiş olan ı Her gün Beşiktaşla tramvay ı 

Gaı.iantep ve Orra gümrüklerinin kaçak pamuk ve ipekli mensucatı· ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
nm sahşları 16·Ağustos-937 den itibaren her gün saat 14 deD 17 ye ı saat on beşten sonra hastala· ı 
kadar yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Reşadiye caddesin· ı rını kabul ediyor. ı 
de Gümrük satış idaresine gelmeleri ilfuı olunur. (5018) .......................... _;r __ ._. __ • __ • __ ._. __ •_•_ ... 
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A s A N 
Gazoz Özü 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz b ir ga
zoz ve en nefis bir şan1panya hulas~sı gibi 
insana zevk ve hayat veren bilhassa lngilte.: 
re ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanı
lan en sıhhi bir mayidir. Ha~an gazozu mi-
devi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 ve~ 
ya 2 çorba kaşığı içilebi lir. Ya-ıın sıcakta 1 ~ondurma veya şerbet yerine Hasan Gazoz 

'~ alı ınz . Çok ucuzdur. 
. :, .~:-. . ..._ ."" .~t ~~-.• ·. • -. . 

-------- - -- -------~-

. - ~ .~ .. ... "''... . . . .. '• .. . .. ' ~~ . . . ... 

HASAN 
Meyva Özü 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazınısızhk, iş .. 
tahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı mi
delere yemekten sonra küçüklere 1, büyük
lere 2 tatlı kaşığı midevi ve hazımdır. 

Jnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 
sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı müleyyim 
ve çorba kaşığile müshildir. Meyvaların 
özünden yapı lmıştır. Şekersizdir . .. 

-----------ırADEMi iKTiDAR 
Çalışamıyor, devasız bir derde 1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

... f· ... ,, ·~~· . .... . 

Bir muvaffakiyetin filmi 

.. 

uğramış gibi meyustur I 

Düşünmüyor ki bir iki kaşe 

EV R O Z • 
1 N N 

onu bu yarım baş ağrısile sinir a~rılarından kurtarmah kafi Q'elec~ktir. 

Bütün agrı, sızı ve sancııarı derhal dındirir. Soğuk all{ınlıkla rıl' a, gripe, 
romatizmaya, l:aş ve diş ağrılarına, nezleye, sin;,., adele ve bel ll ğrı lari!e 

kırıklığa karşı bilhassa m:!essirdir. icabında günde 3 kaşe alına'A lir. 

. '• . • . " • . -t.t t. . .... - - ""Jo,, .--::·· ... ::./ •. ~ 

• . L Tal:letleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1 ~55 Hormotin ) Galıta, İstanbul. 

Diş macununu kullanınız . 
Diş hekimleri kontrolu 

altındadır. 
Umumi satı~ yeri: Asri diş deposu, Ta~ Han. lstanbu( 

Bu neticenin sırn şudur: 
Dışlcrirr.iz; yeme k, ıçmek, n<.>fes çok hastalıkları da bu ifrazat yapar. 

Belsog" uklug" u ve Frengi den korur alm~k, konuşmak. ve sair: gıbi a~ı: Du tehlikeli vaziyet karşısında 
1 • ı 1 faalıyetlerı sc be bıle hancı \·c dahıh ciı şlcri mütemadiyen kontrol etmek 

• pek çok tes ıı lere maruzdur. Her ha--, ve h h d k.k · k emen er a ı a tcmı7. tutmu 
rı.: ketıle mıkropla r, hast alıklar, mu- . 

lstan bul Nafıa Müdürlüğünden : zir maddelerl e karşı ka rş ıyadır. Dış- . lnzımdır. Bu temizlik ıçınse. dışleri 
23-8.937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nııfıa Mudürlü~Ü n· ltrın çürümes ı v~ ağız na hıyelcrin- yalnız sabahları fırçalamak kfıfi de-

de (999) lira keşif bedelli lstanbul Gümrük Başmüdürlü~ü:-ıe merbut de ıltıhapl ar baş lamasile bera ber mı· ğı ldir. Bugünkü tıb, dişleri sabahle-
pnket gümrüğü blnasında yapılacak ahşap işleri açık eksiltmeye ko. d{;yc, ciğerlere, asaba irinli ve müte- yin, gece yatarken. ve her yemekten 
nulmuştur. a ffın mü rckkcba tlı ıfraza tın gıtmc- sonra mutlaka ve itina lı şekilde dı~ 

Muk:ıvele, Eksiltme, Bapndırlık tşleri genel ; hususi ve fenni şart· sı de başlar. Mallım hırçok hastalık · m acunile t€mızlenmesıni zaruri gôr-
nameleri, projt\ keşif hulas:ısile buna mütelerri dı~er evrak dairesin· larla beraber teşhis f·dılememış bır· mckt • .,il ı r . 
de- gr3rülecektir. 

Mu\'akkat teminat (75) liradır. 

isteklilerin (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecek• 
leri vesika üzerine Nafıa Müdurlüğürıden almı~ olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (4825) 

~~--~~~~--~~~~~---~~~----------

HER AYIN BiRi~DE 
Gi./"EMiZOEN PARANIN F9AiZiNi A.L. 

' 

-1 PANOReAeMA 
Bahçesinde 

MÜni; NN~rr;;:i~ 1 
Telefon 41065 

· Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir fia t 

ile vakit kaybe' neden dans pro . 

fesörü ~orgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçekenlcr sokak No. 31, . 

~· ·\11ci kat. 

r KIRALIK HAr4E -~ 
1 

Üsküdar'da Bağlarbaşı Topha· 
neli oğlu caddeshdi> '2 No. lu 8 
o::fa, hamam, balıçe!lile Lalinap 
hanımın meşrutesindcn olan ha· 
ne kiraya verileceğinden iste· 
yenlerin mezkür hane yanında 

4 numarada otura:ı müte velll 
Seiim Büyük Çam!ıcayıt müracaatı 

ilan olunur. ·---- ---Dr.A. K. KUTİEL 
Kara köy Topçular cad.37 .1 .. -............. ... 

YALNIZ ı 

BAKER maAazalar1nda 

Her cin! ve her r enkte banyo 

kostü mlerinin en zengin çeşid le· 

rini her yerden müsaid şerai t 

ve her keseye elveri,li fiatlarla ı 
bulabilirsiniz. . -

TV-K TiCARIT BAHKAn 1 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet Benice 
Basddaia yer: Matbaa! Ebiiui)·a 

.,..... t • 
. . 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve EIÇAKLARI 

Avrupanın en ) üksek markal ı ÇATAL. KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hattA 
onlara laiktir. A lpakadan yapılan BAŞKURT 

İna nıuliıtı en yüksek sofralara ~Ü!ı verecek ka· 
dar zarif \·e kullanışlıdır. KARA RMAZ, BO· 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAK
LiGINI k ay betme?. Yer li emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Bcş ı r..ta,ta iskele yanındaki fabri
kadadır. Dünyanrn en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BJÇAKLARI YAPILI YOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bülün mekteplileri grup 

halinde tetk;kat yapmağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT. BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınıı, yab:rnct markada çatal, kaşık ve bır;:ık vcr:rlerse 

reddediniı ve ı srarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

1 - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçe Fabrikası esu 

giriş ve muayene kapıları intaı-lt pazarlı kla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli "2384,20,. lira teminat " 178,82,. l iradır. 

3 - Pazarlık, 16-8-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır . 

4 - Şartnameler vesair münakasa evrakı •2. kuruş mukabilir.de 

her gün inhisarlar inşaat Şubesinden alın ~bilir. 
5 - isteklilerin pazarlı k için tayin edi 'en gün \'e saatte % 7,5 

güvenme pıral ariyle b'. r:ikte adı geçeıı h nıİS} orıa gelme le ri ı an 
olunur. "4729,. 


