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uriye ve Lübnanı istila edecekmişiz! 
--~üveydiye , sahillerine gemilerle sil·Bh ve 

cephane gönderiyormuşuz 
l<üstah bir t_eşekkül neşrettiği be- \ İnönü T uncelindeki tetkik
Yanname ile Iskenderunun Türkler- J • ' • b•t• d- • k t t t ft. tt. 

den kurtarılacağını ilin, ediyor! erını 1 ır . 1 1 aa 1 e iŞ e 1 
/fQl"İciye Vekilinin şayanı dikkcitveaçık beyanatı. Haydut bakiyyelerinin son yataklan da 
A,ntakya 21 (Hususi Muhabirimizden) - Müfrit unsurların ellerinde 

d bulunan Suriye ve Lübnan gazeteleri şimdi de bir "Türk istilası,, b• ay •ıç•ınde 
):\'ası çıkardılar. Bu vesile ile Türkiye aleyhine durmaksızın neşriyat 1 r 
id:.ITıakta ve Sur;ye, Lübnanın istila tehlikesine maruz bulundu2unu ı k 
d •.a etmektedirier. ŞRmda çıkan Fetcl Arab guetc ı'. de Süveydiye'ye t . , . t • 1 e m • ş o a ca 
)':nız Vesaiti ile cephane gÖnderditimizİ haber vermekte Ve bir SÜrÜ a m a m 1 e e m 1 z n 1 

~ R=!ra koparmaktadır. 
d' tiaıay istık lali aleyhinde mücade'e için Şamda da "Ettanzimül kavmf,. 
)~c bir cemiyet kurulmuş ve bu cemiyet Türkiye aleyhinde bir be-
~name nt-şret miştir. r • 

}' . 
0 ktor Abdurrahrr.an Şehbender tarafından teşkil edilen .bu cemi• 

,:tın. Hatay komitesi, Suriyenin birçok şehirlerinde şubeler açmak 
le rttıle faaliyetini genişlelmeğe başlamıştır. Sancak dahilindeki köy· 
'f'~e mütemadiyen Arap yerleştirilmekte ve bunlara yer bulml.k içiq 
~klı:re karşı görülmemiş tazyikler yapılmaktadır. 

la .. ı.ı l<!zyıkler yüzunden Ha?ebe veyahud başka yerlere gitmiş olan• 
'1 tın rnallarının bir suretle ele geçirilmesine çalışılmaktadır. Türkl~rin -
8~·1z. mallarından değıl, canlarından da emniyetleri kalmamıştır. 

t~ Urıyedeki Sancak komile~i burada Lirçok yerlere beyannameler 

0~1dcrmıştir. Bu beyannamelerde, Halayın on dört asırdanberi Arap 
l&tit·ııtu bu yerlerın kimseye bırakılamayacağı, lskenderunun Türk 
h a~ıııdan behemehal kurtarılacağı zikrediimektedir. Komite azalan 
•Cr t 

arafta para toplamaktadırlar. .. . .. 
•tic:iye vekilinin Suriye gazetecilerine beyanatı 
Sıı~<=killerimiz Bağdat scyahatınde memnun olmalısınız. Çtinkü bun-
lia/? toprakların<l:m geçerlerken, dan siz de otomatik surette istifa- Hatay oe Suriye mecele/cri Üz«• 

Sıı ~cıye Vekili Doktor Rüştü Aras de edeceksiniz. Orası ihya edilecek- rindş ,ok mıllıim beyanatla hulunan 
~;ıy<! gazetecile1·inc çok mühim tir. Muazzam bir inkişafa namzet- Oııbakanrmıı TetJjik Riiştü Araı 
ıtn~t.ta bulunmuştur. tir. Üç sene sonra göreceğiniz za- de altındaki mahsulü satın alaca-

fııtşt~rıcıye Vekili, beyanatında de- man tanıyamıyacaksınız. Limanı da ğız. Pasaport işine de çare bulaca· 
, ır ki: canlandıracağız, bu mıntaka bü- ğız. Zaten hudutların kalkmasını 
~; Hatay anlaşmasını Suriye yük bir transit merkezi olacaktır. istiyenlerdeniz. Bizde hudut has-
~ ık etrn<!:zsc onun yerine Fran- Her şey düşünülmüştür. İcap e- talığı yoktur. Araplar, Türklerle 

'-..,~ebilir. Yeni rejimden siz de derse toprağın hem üstünde, hem (Devamı ikinci HJlfada) 
~ •h ............ '"""""'"""'""'"'"""'"""""'""""'""""'""'""'"'""'"""'""'"'"'"'""""'""""'""""'""'""'""'"'""""''"'""'"İ'"lllUlllllllUlllllMllmttuıuıuHtııUtHlltH 

r ransız kabinesi bu ~ -
sabah istifa etti 

:
8iif a kabul edÜdi, eski kabine· ı 

bek_; nazırlardan Kamil Sotan'ın 
Qş'llekalete getirilmesi muhtemel 

''''" Q •d 
'" Baıvekil uon Biurn 

ı>, . 
" tıs 21 ~l h ( Hususr) - Mali ısIA· 
1 ... ro· 
•tcı:ıi.-.: leleri dolayısile hükumetin 
'i gı 2 . 

Başvekil Leon Blum bu sabah 
saat üçte Cumhurresinin yanına 

giderek, kabinenin istifasını bildir• 
miştir. Cumburreisi istifayı kabul 

etmiş ve derhal müşaverelerine 

başlamıştır. Devlet reisi ilk önce, 
eski kabinede koltuksuz nazır ola· 

rak bulunmuş olan Kamil Sotan ile 
1'Örüşmüştür. 

l 
Bundan sonra ayan reisi Janne

ney'i kabul etmi; ve yarım saat 

l
i kadar kendisile görüşmüştür. O 

sırada Sotan Eliza sarayında bu· 

1 lunmakta idi. Görünüşe nazaran, 

Cumhur reisi 
kil vazifesini 
cektir. 

yeni kabinenin leş. 
Sotan'a tevdi ede. 

Avan meclisinin hükumete mali 
diktatörlük vermek istemeyişinde 
en büyük amil Ayan Maliye Reisi 
Kayo'dur. 

:..."on Blum meb'usan ve Ayan 
meclislerinin malt projeler üzerinde 
bir anlaşmaya varamıyacaklarını 

anlayınca, iki meclis arasındaki bu 
ihtilafı daha ziyade uzatmamak için, 
istif asını vermiştir. 

Eller yukaral 

Son tecavüze 
Nasıl cevap 
Verilecek? 

HiUer filoların müş
terek bir nümayiş 
yapmalarını istiyor 

Londra 21 ( A. A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Zannedildi~ine Köre Almanlar 
Laiypzig hadisesi dolayısile yalnız 
dört devletin Valencia nezdinde 
protesto etmelerini istemekle kal· 
mayıp bu gibi hadiselerin tekerrü• 
rüne mani olmak üzere kontrolü 
temin eden devletlerin tesanüdünü 
göstermek üzere bu dört devletin 
bir lııpanyol limanının açı~ında 
bahri bir nümayiş yapmaları husu• 
sunda israr etmekte-dir. lngiltere 

(Devamı ikinci sayfada) 

lnönü Kızıl ve Beyaz dağlarda bizzat tetkikat 
yaptı, Seyit Rıza istiman imkanları aramaktadır 

- ·--
Başvekilin 
Bugün El3ziz'e 
Avdeti de 
Muhtemel 
Elaziz, 21 (Huşusi muhabiri

mizden) - B~bakan i11önü'nün 
bugün Elôzize avdet etmesi ve 
çarşamba günü Ankarada bulun
mak üzere hareketi muhtemel-
dir. 

Başvekil Tunceli sahasını ta-
mamile dola§11l~, Kızıl ı·e Beyaz 
dağlarda kıtaatı teftiş etmiştir. 

Haydut bakayalarının yuvaları· 
nın da bir ay içinde tamamile te
mizlenip buraad da sükünun ta
mamile avdet etmiş olacağt anla
şılmaktadır. Sergerde Seyit Rııa 
isthnan için yeni imkanlar ara-

makta ve her çareye başvurmak

tadır. Muhalefet hareketi tama
mile kırılmıştır. Birkaç dökiirı
tüden ibaret olan çapulcular bıt
hassa ia§esizlik yüzünden feci 
hale düşmüşlerdir. 

Başvekit te'dip harekatını ya
kinen tetkik etmekle beraber 
köylülerle de görüşmüş ve Tunc
elini en k•sa bir zamanda tabii 

ve medeni güzelliklerile memle

kete kazandıracak imkan ve ted
birlerin hepsinin alınmasını te
min etmiştir. 

Milli Müdafaa 
Vekili Ankarada 

Milli Müdara, 
Vekili Gen er al ~-,......,-.--:,,.......,--.., 

Kbım Ôzl\lp 
Kayseri ve Kı. 

rıkkaledeki tet· 
kiklerini ikmal 

ederek bugün 
Ankaraya dön· 
miiştür. 

Milli Müdafaa 
Vekili tetkik se· 

yahati hakkında 
atideki beyanat· 
ta bulunmuştur: __ __., 

"- Kayseririe Gtnıral K4zım 
tayyare fabrıka· Öralp . 
sını, mensucat fabrikasını gezdim. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

·-----------------Hariciye ve iktısat 
vekilleri 

Bağdada vardllar 
/k·tısat ve Tr.ili Irakla bir petrol 

anlaşmasını da müzakere edecek 
Haric:yc Vekili Tevfik Rüştü A

ras ile İktısat Vekili Celal Bayar, 
bugün Bağdada muvasalat etmiş 

bulunmaktadırlar. 

Vekillerimizi dost memleketin 
merkezinde karşılamak için çok bü
yük hazırlıklar yapılmıştır. 

Vekillerimiz hududa vardıkları 

zaman Irak Harkiye ve Müdafaa 
Nezaretleri mümessilleri ile mahal-
li rüesa ve Bağdat elçiliği erkanı 
tarafından karşılanmışlardır. Ve
killerimize geçtikleri yollarda bü
yük tezahürat yapılmış ve her yer
de samimi bir hüsnü kabul göste
rilmiştir. Bağdat sokakları Türk 
ve Irak bayraklariyle süslenmiş
tir. 

Irak hükumeti ve Bağdat maha
fili, ,·ekillerimizin bu seyahatine 
büyük bir ehemmiyet ver: 'mekte-
dir. Bu fırsattan istifade edilerek •Irakla bir petrol onla~masını da 
ıki memleket arasındaki samimi müzakere edecek olan Ekono-

(Devamı 2 inci sahifede) mi bak•nı Celal Bayar 
ıtııtıı111111111ııtııtuıııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııu11111111111ı•ıııııtıııtı111tııı111111111111111111nuıııııııınuuıut1ttııııuııııııııı 

Büyük tıp dehası: Sina 
•• 

. Universitede bugün 
lbni Sina ihtifali yapıldı 

•• 
Oğleden sonra başlayan ihti/al-

de hatipler söz söylediler 
Bugün büyük Türk alimi hekim 

ve filozof İbni Sina'nın ölümünün 
900 üncü yıldönümüdür. Bu müna· 
sebetle yüce alimimiz için Türk Ta· 
rih Kurumu tarafından bir ihtifal 
tertip edilmiştir. İhtifal, Üniversi
te konferans salonunda saat 14 te 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Bolu 
Saylavı Hasan Cemil Çambel'in 
bir nutkuyla açılmıştır. Bundan -
sonra İbni Sina'nın hayatı, milli
yeti ve kültürü hakkında prcf·esör 

(TJevamı 2 inci sahifede) 'Hasan Cemil, Fatin Gökmen 
ilde enış salahiyet rm:seıe. 

~tre~ece deva~ u~yo '\ıü. 
~ ere -~ ... 
L 'ıl • rakın · '"1"'inlai ~ Oıl ' • 

t1ır ınayınca, h~~f 

Yeoi kabinenin de eskisi gibi Radi

kallerle Sosyalistlerden mürekkep 
milli cephe kabinesi olacağı zanne
dilmektedir. 

SON TELGRA~) yenilikleri, :1 .: ni yazıları, yeni romanları 
zengi'! .ve_ .bol mUkafatıı ve merakh 

nıjJ~11baka 1arı bekleylnlz "errniıtir. 'ı' -··~jT.~·.~ 
\ . 

\ ~' . 
... ,~ ··· ... \ 

En cok satılan 

• 
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Liyipciğ gemisine 
yapllan tecavüze ya 
pılacak mukabele 

(Birinci sahifeden devam) 
ile Fransanın buna razı olacaklara 
pek şüphelidir. 

Fi hakika Layi?zig'e:taarruz edil· 
diği hakkında maddi deliller yok· 
tur. Diğer cihetten lngiliz demok· 
rasisi ile halk cephesi hükumeti 

tanınmış oldukları bir hükumete 
ait limanlardan birinin açığında 
yapılacak olan böyle bir nümayişe 
iştirak etmek istemiyeceklerdir. 

Esase:\ Valcncia'nın kati tekzi· 
bi de vaziyeti bir kat daha güçle.c. 
tirmektedir. • 

Dün dört devletin murahhasları 
bütün gün bu husus ta müzakere
lerde lıulunmuşlar ise de araların
da, anlaşıldığına göre, hiçbir itil:H 
hasıl olmamıştır. 

Berlin, 21 (A.A.) - Bilbao'nun 
zaptı dolayısile Hitler ile Franco 
arasında telgraflar teati edilmiştir. 

MADRİT CEPHESİ 
Madrit, 21 (A.A.) - Madrit cep

hesindeki faaliyet azalmıştır. Cara
banchel mıntakasında milisler son 
glınlerde zaptettikleri mevzileri 
tahkim etmektedirler. 

Usera mıntakasında hükumet 
topçuları düşman mevzilerini şid

detli bir ateş altına almıştır. 
GÖNÜLLÜ DEGİL, SEYYAH 
Perpignan, 21 (A.A.) - Polis 

Joven Teresa ismindeki İspanyol 
vapuru yo1cularındo.n yirmi bir ki
şiyi tevkif etmiş ise de sonradan yi-

ne serbest bırakmıştır. Bunlar Fran
sa içın vize edilmiş muntazam pa
saportlar göstererek gönüllü değil 
sadece seyyah olduklarını isbat et
mişlerdir. İspanya için pasaportla -, 
nnc vıze ettiremedikleri takdirde 
seyyahların İspanyol topraklarına 
girmelerine polisçe müsade edil -
miyecektir. Vapur yeniden denıze 
açılmıŞtır. 
BILBAOYA iT AARRUZ PLANINI 
GENERAL MOLA HAZIRLAMIŞ 

Bllbao, 21 (A.A.) - Franco kı -
tatarının kısmı küllisi dün öğle za
manı Bilbao'ya girmiş ve şehrin 
meydanlarından birine General Mo-

la'nın mermerden bir büstü dikil -
miştir. General Mola, Bask hüku -

met merkezine yapılacak taarruzun 
~anını hazırlamış ve bir tayyare 

kazasında öldüğü için eserinin mu· 
vaffak oluşunu görememiştir. 

Bılbao'yu tahliye etmeden evvel 

Bask mılisleri bir kaç köprüyü ber· 
hava etmışlerdir. 
BİLBAO TAMAMEN İŞGAL 

EDİLMEMİŞ 
Santander, 21 (A.A.) - Bilbao'

nun tamamile işgal edildiği haberi 

Santander'in sivil valisi tarafından 
kat'iyetle tekzib edilmektedir. Vali 

Nervico'un sağ sahilinde cumhuri
yet kıt'alarının şiddetle mukave • 

met etmekte olduklarını beyan et
tir. 

•nıııttııınnı11111ııııııtuıı1aıııııııtı1111111111111111111111nııııttttttttntH111tmııntuttunttıtttnt1ntthntttnnnutıntnnınnnıaıuıumıtna 

Fransız 
Kabinesi . 
istifa etti 

(Birinci sahifeden devam) 
Paris, 21 (A.A.) - Ayan Meclisi

nin dün akşamki celsesinin başlan
gıcında B. Abel Gordey, sol cenah 
fırkaları Delegasyonunun intikali 
mahiyetteki teklifinin bilhassa hü
kumete cebri bir istikraz akdine te
vcs:.ul etmek ve devlet ile Fransa 
Bankası arasındaki mukavelena -
meleri tadı! eylemek müsaadesmi 
bahşetmekte olması i,Hbarile ayan 
Meclisıni tatmin etm mekte oldu- · 
ğunu teb:ıı üz ettirmiştir. 
Mütcakıbcn söz alan B. Vincent 

Auriol, Ayan Meclisi maliye encü
menınin metnini kabul edemiye -
ceğini beyan etmiştir. Maliye Na
zırı, demiştir ki: 

Siyasi hayatımızın her nabız atı
şını mılli kredi aleyhinde istismar 
etmemek icabeder. 

B. Auriol, hE-yecandan titriyen bir 
sesle, vazifesini yapmış olduğunu, 
üç taraflı itilafnameyi imza etmc!t 
suretiyle beynelmilel mesai birliği 
müracaat yolunda gayret sarfet
miş bulunduğunu söylemiştir. 

Hatip, netice olarak, şöyle demiş
tir: 

Ne ademi itimadı kabul ederim, 
ne tahdit edilmiş itimadı kabul &

derim. 

B. Blum, Ayan Meclisinden sol 
cenah fırkaları delegasyonunun 
metnini kabul etmesini talep etmiş 
ve şöyle demiştir: 

İstenilsin, istenilmesin yine, bir 
Halkçılar Cephesi HükUmetiyiz. 
.Ayanın ekseriyeti ise Halkçılar cep
hesine menı:.up d!"ğildir. Bu ekse -
riyet, bızden matcmadiyen bir nevi 
cAkıllı uslu davranma> istemiş ve 
bu hal bizim memleketteki icraa
tımızın insicamını değiştirmiş, boz
mu~tur. 

Ayan Meclisinin bu ümidi, hü • 
kı'.ımetin girişmiş olduğu icraat tam 
mucs;;iı olacağı sırada yapmış ol
duğu bir takım tahditler şeklinde 
kendisini göstermiştir. Biz, kendi
miz için bir sukut sahası aramıyo -
ruz. Bilakis, yaşamak istiyoruz. 
Filvaki kabinemizin mevcudiyeti 
sizin elinizdedir. Fakat bu mevcu
diyetin idamesine imkan yok ise ya
rının ne olacağını sizden 'Sorarım. 

Blum, istimad reyi istememiştir. 
Kabine, gece yarısından biraz son

ra toplanmıştır. Bazı kimseler, hü
kumetin yeni bir metin tevdiinden 
vazgeçerek istifa etmeğe karar ver
miştir. 

Alman Erktlnı Harbiye 
Reisi 

Paris 21 (A. A.) - Alman Er· 
kanı Harbiye Reisi Ceneral Beck 
dün akşam şimeodiferle Berlin'deo 
mütenekkiren h.ırekct etmişlir_. 

Yangın 
Tahkikatı 
Neticelendi 
B€şiktaş yangını tahkikatı neti

celenmiştir. Yangında yanan 7~ ya
şında Meviş adlı kadın, yangın e· 
vin ön tarafını tamamile sardığı i· 
çin bahçe kapısından çıkmak iste
miş, fakat alevler binanın her ta
rafını kapladığı için oradan da çık
mıya muvaffak olamıyarak yan • 
mıştır. Adliye cesedın defnine ruh· 
sat vermiştir. 
TRAMVAYLARDAN A TLIY AN-

LAR AZALIYOR 
Zabıtanın mütemadi tazyikleri 

neticesi tramvaydan atlıyanlar gıt
tikçe azalmıya başlamıştır. Bu t·üm
leden olaro.k dün akşam yalnız se
kız kişi tramvaylardan atlarken ya
kalanmıştır. 

HIRSIZ KADIN 
Ayasofyada oturan Mahmudun, 

gece evine götürdüğü Fatma adlı 
bir kadın tarafından elli lirası ça • 
lınmış, Mahmut ertesi gün Fatma
nın evine giderek parasını geri alır· 
ken kadın feryat etmiş, zabıta ye
tişmiş, fakat mesele anlaşılmış, pa
ra Mahmuda geri verilmiştir. 

HAPİSHANEDEN ÇIKAR 
ÇIKMAZ 

Sabıkalılardan ve iki gün evvel 
cezasını bıtirerek hapisten çıkan 15 
yaşlarında Rıza, Kızıltoprakta Ka
lamış caddesınde bakkal Hikmetin 
dükkanına penceredeki demir par
~-aklığı sökerek gırmiş ve 12 Ura 
gumuş para ile 10 liralık muhte • 
lıf sıgara çalarak kaçmış ise de 
yakalanmıştır. 

KUMAR 
Üsküdarda Balaban caddesinde 

bir ~kahvede kumar oynıyan Etem, 
Celal ve Sabri adlı üç kişi cürmü
meşhut ha~inde yakalanmışlardır. 

YEMIŞ KOPARIRKEN 
Anadoluhısarında 13 yaşında İs

mail ağaca çıkmış, yemiş koparır • 
ken mal sahibı görmüş, kaçmak is
temış. düşmüş, bacağından yara _ 
lanmıştır. 

TRAMVAY - KAMYON 
ÇARPIŞMASI · 

Taksimden Tünele gitmekte olan 
Vatman Şükrünün idaresindeki 
tramvay Parmnkkapıda aksi istika
metten gelmekte olan ve Bomont' 
fabrikasına ııit bulunan 4059 numa: 
ralı kamyonla çarpışmıştır. Müsa
deme durak yerinde olduğu için. 
büyük bir felaketin önü alınmış: 
yalnız kamyon şoförü Hasan Tah
sin ile kamyonda bulunan amele
den Zahit ve Hristo yaralanmışlar
dır. 

HAFTA TATİLİNE MUHALEFET 
Aksarayda Kuçüklangada 347 nu

maralı dükkanda bakkallık eden 
Hüseyin, hafta tatili kanununa mu
halif harekette bulunduğundan 
•cürmümeşhut mahkemesine veril· 
miştir. 

Milli Müdafaa 
Vekili 
Ankara da 

,, KOÇOK HABERLER ıı Nafia Vekili 
---,ç-e-rd_e_ .A.nkaraya 

*Mahkemelerin yaz tatili tem- Döndü 
muzun yedisinde başlıyacak, eylu
lun beşine kadar devam edecek(Birinci sahifeden devam) 

Buralarda büyük itler başarıl-lığını 
görmekle çok memnun oldum. Kı· 
rıkkaledeki mühimmat f abrikalarıoı 
gördüm.u 

Aldığımız malumata göre pek 
yakında memleketimizde tank ima• 
!atına ve Haliçte de tahtelbahir 
inşaatına başlanacaktır. Buna mü· 
teferri hazırlıklar ikmal olunmuştur. 

---·-----
Sabiha Gökçen 
Askeri pilotluk 
Lisansı alıyor 

Hava mektebinin teşekkülünün 

ikinci yıldönümü dün Eskişehirde 
parlak merasimle kutlanmıştır. 

Ancak hava mektebince bir ay 
sonra çok ehemmiyetli ve çok bü
yük tezahürata vesile verecek bir 
tören daha yapılacaktır. Bu mera
sımde ilk kadın askeri tayyareci
miz Sabiha Gökçen'e resmen aske
ri pilotluk lisansı verilecektir. 

Sabiha Gökçen, uçuş sahasında 
sırasile bütün tekemmül devr€leri
ni muvaffakıyetle bitirmiş olup ha
len nazari ders almaktadır. Bu 
dersler 15 temmuzda bitecektir. 

İlk kadın tayyarecimiz lisansı -
m aldıktan sonra gönüllü asker sı· 
fatile bir tayyare alayımıza bağlı 
kalmak şartile, Türkkuşu teşkila

tında başmuallim vazifesini göre
~ktir. 

Kutuptan 
Amerika ya geçen 
Tayyareciler ' 

Oakland, 21 (A.A.) - Sovyet tay
yarecileri Vanconvcr'de iyi bir şe
kilde karaya inmişlerdir. Pilot Çe
kaloff, tayyareden iner inmez bir 
bardak su istemiştir. Tayyarecikr 
yorgun, fakat sihhatce iyidirler. 

Çekaloff, bütün sefer müddetin
ce tayyarenin mevkiini tayin et -
mek mümkün olmuş olduğunu ve 
tayyarenin mükemmel surette iş

lemekte bulunduğunu beyan et -
mıştir. Pilot, önünü görmediği için 
Vanconver de yere inmek mecbu
riyetinde kaldığını, çünkü daha o. 
akland'a gidecek kadar benzin mev
cut olduğunu tasrih eylemiştir. 
Sabahın ilk saatlerinden itibaren 

birkaç bin kişi Oakland tayyare 
meydanını istila ederek tayyare
cileri beklemiştir. Tayyare ile pi
lotları halkın co'\kunluklarına kar
şı muhafaza etmek için polis fev
kalade tedbirler almıştır. 
Vaşington Sovyet elçisinin ver

diği talimat mucibince tayyareci -
Jer Vanconvcr'de benzin hazine • 
sini doldurarak sis dağılır dağıl -
maz Oakland'a hareket edecekler • 
dir. 

Vanconver, Oakland'a 1.100 ki • 
lomctrelik bir mesafede kaindir. -

YUrUyUt rekoru 
. .stocholm, 21 (A. A.) - fsveçli 
Mıkaelson beş kilometreyi 21 da. 
kika, 15 saniye 5,10 da katetmek 
ı;urctiylc yeni bir yürüyüş rekoru 
tesis etmiştir. 

tir. * Liselerdeki olgunluk imtihan
larına bugün başlanmıştır. * Bursada evvelki gece yarısı 
Çınarpazarında beş kereste dükka
nı yanmış ve o civar büyük bir teh
like geçirmiştir. 
* Bursa vilayeti Uludağda yeni 

bir otel yaptıracaktır. 
* Bazı İngiliz diplomatları ya

zı f stanbulda geçirmiye davet edil
mişlerdir. Ahval müsait giderse 
diplomatlar Büyükadada \'e yahut 
Suadiyede oturacaklardır. * Ankaradaki Karadeniz havu
zunda Tıcaret lisesinde 17 yaşında 
Kani isminde bir genç boğulmuş
tur. 

Dısarda 

* İt: ~yanlar Habeşistanın ihya
sı için altı senelik bir pHin hazırla· 
mışlardır. * Küçük Antant toplantısın
dan sonra neşredilen foblığ Faris· 
tc memnuniyetle karşılanmıştır. * Atinadaki Fethiye camii mü
ze haline konacaktır. ........................................................ 
Vekillerimiz 
Bağdada 
Vardılar 

(Birinci ıaJff adan devam) 
münasebetler bir kere daha teba
rüz ettirilmiş olacaktır. 

Bundan başka Irak hükCımetile 
yapılacak iktısadi müzakerelerin de 
ayn bir ehemmiyeti vardır. Bu 
meyanda Irakla bir petrol anlaşma
sı yapılması ihtimali de kuvvetli
dir. 

Vekillerimizin Bağdadı ziyareti 
ni ötedcnberi arzu eden Irak hüku
meti ve hariciye nezareti bugün o
raya varmış olan vekillerimizi can· 
dan karşılamışlardır. Bağdat be
lediyesi de bu hususta büyük ha
zırlıklarda bulunmuştur. 

Haricıye Vekili, Bağdatta birk.'.lç 
gün kalacak ve oradan Irak Bari· 
ciye Nazırı Naci Elasil ile birlikte 
Tahrana doğru seyahatine devam e· 
dccektır. İktısat Vekili müzakerele
rini bitirmek için daha hır müd· 
det Ba • dattn kaldıktan sonra av· 
det edecektir. 

Hırsız 
Bir bekçi 
Tevkif edildi 

Yusuf isminde bir bekçi lstan
bul Asliye Dördüneü Ceza mahke· 
mesi karorile tevkif edilmiştir: 

Sirkecide llyasın ardiye~inde bek. 
çllik yapan Yusuf, geceleri ardiyeyi 
beklerken gizli gizli birkaç top ku. 
ma, çaJma~ı itiyat edinmiş ve bir 
müddet kimse bunun farkına var. 
mamıştır. 

Yusuf dün akşam yine üç top 
kum1, alıp sokoQ'a çıkarken ma· 
halle bökçisi Recep tarafından gö
rülmüş ve cürmü meşhut hal•nde 
yakalanmıştır. Yapılan tahkikaha 
hırsız bekçinin çaldığı kumaşları 

Tahtakalede bir kahveciye sattı~ ı 
anlaşılmıştır. 

Sakarya üı:crindeki köprünün 

Ali Çetinkaya tarafından yapılan 
açılma · törenini dün bildirmiştik. 
Nafia Vekilimiz bu törenden sonra 
Ankaraya avdet etmiştir. 

---·---

Stalin, 
Bir zabiti 
Ôldürmüş! 

Var .ovadan bildırildiğine göre, 
Ruokoye Slovo gazetesi, Stalin'irı 
bir zabitle konuştuğu sırada, bir· 
denbire tabancasını çıkararak ateş 
ettiğ'ini ve zabiti orada öldürdü· 
ğünü yazmaktadır. 

Zabitin üzerinde bir hançer bu-
lunmuştur. Maktulün Stalin'i öl
dürmek niyetinde olduğu anlaşıl· 
mışt:r. 

Bugünkü 
İbni Sina 
ihtifali 

(Birinci sahifeden devam) 
\·e saylav Şemsettin Günaltay, ib
ni Sinanın tıbbi doktrinleri hak
kında profesör ve saylav Doktor 
Neş'et Ömer birer konferans ver
mişler ve profesör, Dr. Akil Muh
tar, İbni Sina tıbbını anlatmıştır. 
Bundan sonra İbni Sinanın Avrupa 
tıb tedrisine tesirini Belçikalı alim 
ve profesör Dr. Tricot - Royer an
latmıya başlamıştır. 
Yarım saatlik bir istirahatten 

sonra ihtifale devam olunacak ve 
Beynelmilel Tıb Tarihi Cemiyeti 
Reisi Dr. Gomoin İbni Sinanın garp 
tıbbına hizmetleri ve tercüme edi
len eserleri, doktor profesör İsmail 
Hakkı İzmirli İbni Sina felsefesi, 
Dr. Perihan Çambel İbni Sinada 
kadın ve çocuk hastnlıkları, rasat
hane direktörü profesör Fatin Gök
men İbni Sinanın riyaziye ve he
yet cephesi hakkında birer konfe
rans vereceklerdir. 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 
Araştırma Kurumu tarafından İb
ni Sinanın ~slerinden mürekkep 
olarak tertip edilen sergi iki de\·rc 
arasındaki fnsıla esnasında gezil
miştir. 

Yarın da Üniversiteliler, bir İb
ni Sina günü yapacaklar ve bu ih
tifal münasebetilc şehrimize gel -
miş olan beynelmilel şöhreti haiz 
ecnebi alimler tarnfından birer kon
ferans verilecektir. 

Bu gece de Eminönü Halkevinde 
bir İbni Sina gecesi yapılacak, Dr. 
Saim Ahmet ile felsefe profesör
lerinden Hilmi Ziya birer konfe
rans verecektir. 

Bu sena fakirlere yapı· 
lacak yardım 

Belediyenin yeni biitcesinde bn 
yıl yardım teşkilatı için fılzla tah· 
sisat konmuştur. 

Bu miina<:ebetle dispanserlere 
müracaat eden fakir hastalara 
eskiden reçete verilirken şimdi 

ilaçları da hemen belediye tara. 
fından kendileriı~ verilecektir. Ay. 
nı zamanda çocuK bakımevleri kuv. 
vellendirilecek ve Ccrrahpaşa has· 
tnh ,nesinde yeni bir pavyon ilave 
edilecektir. 

~ ~-aba_h_ve __ ak_şa_m_~_aş_m~,a __ rri_rıe_ri ___ e_y_zy_r_ıar~?I 
Cumhurltet bir isyan diye bahsetmiştir. Lon· 

GUzel bir kazamızda . dra dost bir merkezdır. Londra 
gUzel bir ba11rem radyosunun Dersim rneseiesinı bü· 

Ağnç Bayramı! Ağacın da çam tün dünyaya böyle aksettirmesi, 
. kısmının bayramı! Soma kazasında memleketimize ait hakıkatlerı ha • 
beş bin kişi, bin dönümlük yeri iş- rice duyurmak için icap ed~n techi· 
gal eden ve şimdiye kadar kuru zatımızın noksan olduğuna delalet 
bir dalına bile dokunulmamış olan eder. Bunu Hatay meselesinde de 

çok açık bir surette gördük. 
çam ormanlığında bayram yap • 
mışlar. Orman yetiştirmenin bü • Mühim hadiselerde sesimizi saatl 
yük sırrı esasen korumadan iba • saatine harice duyurmak ihtiyacı 

her nedense esaslı bı"r ı'ş dı'ye zlh
rettir. Demek ki Somalılar bin dö -
nilmlük bir ormanı kalblerinln bü • nimizde yer almamıştır. Kimse 

bunu üstüne almıyor, iş edinmıyor. 
tün nşkile korumıya muvaffak ol • 
muşlardır. Ağaçlar çoğalarak or • Kurun 
m 1 ·ı Perde eltında manalı 

an arın sı silesi büyüdükçe, mem-
leketin ik1lmi değişir ve ziraati can- faall1•etler var 
lanır. Memlekette teammümü arzu Avrupanın şarkile garbını ayır-
cdilen ağaç muhabbeti bu kadar mak için uğraşan Berlin - Roma 
basit bir takdirle maddi ve meb- mihveri, Sovyet Rusya vaziyetin-
zuJ neticeler verir. den büyük ümitlere düşmüştür. Al

man Hariciye Nazırı Fon Nöyra-
Tan 

DUnya sesimizi duyıru;;; 
Londra radyosu evvelki akşam 

yaptığı neşriyatta Dersimdeki mev
ıit hadiselerden Kürtlilk .tımsali 

tın Londraya, Alman erkanı harbi
ye reisi Bek'in Paris seyahati bu 
ümitlerin tahakkuku imkanını ara
mak jçindir. 

Alman gazeteleri bu seyahatle-

ıin manasını küçültmiye ç,Uhşı • 

yorlar. Bilhnssa bu memleketlerin 

matbuatında görülen tezahürler 

perde altında çetin bir diplomasi 

faaJiyetinin başladığını göstermek
tedir. 

Son Posta 

Hatay k rşısınd TUrk
lere dUşen y nl va~ifo 

Vatanllar Hatayı hir türlü rahat 
bırakmak istemiyorlar. Sancakta 
Türk düşmantıaını körükleyip du
ruyorlar. Halbuki bizce Hatay ra
hat bırakılmalıdır. O memlekette 
yaşıyan insanlar için rahctça ya· 
şamak ve sükun içinde medeni bir 
inkişafa nail olmak imkanlarını ve. 
ren mükemmel bir rejim bulun. 
muştur. Arop muallimler tatillerini 
Hatayda geçirerek, oradaki Arap 
unsuruna oku,up yazmak öğrete• 

cc:klermis. Acaba Türkiyedeki mu· 
allimler de yaz tatillerhi Hatay da 
geçiremezler mi? 

Akşam 

Başrr.akalcsi yoktur . 

-DIŞ -:J 1 SiYASA : 

B 
. . . abide 
rıyan ıçın -r i· 

da Uı 
On sene evvel Avrupa P..· b rla-.•ıı, 

sim vardı: Osten Çem e · 1111• 

istid Briyan, Güstaf ştrezı:nbllgilD 
Bu üç devlet adamından. hSIY 

hiç biri sagy değildir. umuı:n~ .;ullt 
· bır " 

ten sonra Avrupnda yenı b'n esıd 
devresi açmak, umumi ,!1ar. 

1 şerait 
mağlUplarile artık ınusavı1 . ordll· 

1• rnge ıy 
altında konuşmak azı gs· 
Bunu anlayan Aristid Bri~~~· idıı· 
1
. . • . ase•ını 
ıp Fransanın harıcı sı~ ı:ndliıP 

re eden bir adam sıfatıle eddııt 
Almanyaya el uzatmakta ter 

etmedi. dııırıı, 
Akıllı, tedbirli bir devlet a ııt o

kendini saydıran bir diploJll de'' 
"·ı lan Ştrezman da Alman)·a_. ' '(fıır 

k .. e tC" 
!etler }rasındaki mev ıın 1 jVI 

çıkarmak için dünkü galipler e • 
geçinmeyi bildi. . 1• b·r .. •ll 1' 

üsten Çcmbcrlayn, bll) bU jJıl 
salahiyet ve nüfuz ile heP ıı • .;e 
ku\•vet arasında bir rabıta 
henk teminine muvaffak old~~gııtl 

Bu üç devlet adamından ~ 
hiç biri sağ değildir. Fransa 1~11 8.
gün Aristid Briyan için yapı dil' ,e 
bidenin merasimini yaptı. l{a 
kıymet bildiğini gösterdi. ıır.aıı· 

Briyanı yada gelince ştre uııııt· 
ları, Osten Çemberlayn'Jarı Jllj..d' 

mak kabil değildir. Lokarn° yarı 
kını bunlar yapmıştı, Alrııall gc. 
Milletler Cemiyetine bunlllrlıf•9 • 
tirmişti. Bugün Lokarno J<a. ,e~' . . ı: bır , 
mıştır. Onun yerme ha a ce-
konamadı. Almanya :Milletle: uet· 

. . d e r,11 
mıyctın en ayrılmıştır v dıt 
ler Cemiyeti de son iki seJ1€ çı~ 
ğır bir imtihandan sarsııaraJc 
mıştır. taZ 

Aristid Briyan'ın hatırası s1ı 
lcnirken bugünkü hale biraz :Sı 
zun mahzun bakmaktan 
kendini alamıyor. ·ııet 

İ te b. .. .. Bı'r J111 
ş onun ır sozu: • ıı 

harbin önüne geçebildiği ~er 
bir zafer kazanmış dernckU1'·' f 

Ahmet fl'.~ 
uunı,,ıuıııuuuıııuuuuııuıııuıı•ttt•Ul•'"'"'"''011111 

Suriye ve 
Lübnanı istila 
Edecekmişiz! a 

. cJıift 
( Baştarafı birincı 5 ıı ' 

biribiı ]erinin milli hıslerine 
met ederek dost geçin~iye Jtııt 1 

burdurlar. Bahsettiğimız 
511

r· t 

daki hadiseler ıraııasızdır. 5• 

le nihayet bulmalıdır. orası ~~e 
bir yuva olacaktır. Ri~aY~ilfl' 
masallara inanmayınız. I31Z'. de~ı 
sulhu içın şarkın hizrnctııl ge· ı 
Davet ediyoruz, Türkiyeye ıbı · 

.. .. ~· kun ıta d gorun, araştırın, ! lır {et 

öyle inanın. Atatürk'ten soıı 11 B' 
kadar hepimiz ımparatorlıılctB ıe 

. bes 
ı-ıJmış parçalara sevgı . ııtJf1 
Bizden çekin<?mezsiniz. ouşı.ı 'filr 
ki, mesela biz, tek Arabı e ~ 
leştirmiş değiliz. Halbuki 

11p1~rı 
dar Türk Araplaşmıştır'. ~r;if· 1'I 
ittihadı kendi bileceklerı ıŞ ·rı 

1 9) 
de memnun oluruz. Asa i:t 
taraftarı değiliz. Siynsetırıı 
zıtiftir. ıiY~ 

Krnl Faysalın Ankarayı p ıt 
tinde mevzuu bahsettiği N

3 st 
] d d ğ rnııı ıa mı bızim baltala ı ı Ar' 
Jüyorlar. Hayır, bu mesele •1• d 

0Jtı" bıstanı da, Arapları dn ıere 
etmezdi. Fransa ve tııgıl ·ıı ' . ı 

yapmak istedikleri bu işe bı ·~ 
b:ıncı ve seyirci kalm:ırnız 1

5ı; j''-'01' sızdır. Dinden bahse ı_. ·er.~ 
Bız lfükiz. İnkılaplarımızı 1' i!V' 
miz için yaptık. Bunlar. ıtlı 
malı değildir. Ve bu çeşıt r 
malına da ihtiyacımız yoJ.<tll ~ııtl 

Çok samimi söylüyor~~· 'filr 
ile ihtila!larınızı hallcdıntZ·ğı.I f 
ye • Fransa - Suriye dostlll Stı!' 
dalı olacaktır. Fransn Ue jjW 
hudutlarının müdafaasını ~c ııt 
hidiz. İşte spesefik sıırı> 1'aıl~ 
larına ithaiat kolaylığını sr 
şım Bayar vadediyor. ız. 5 

Dönilşte belki Şama uğrıı~ ıtıls-' 
mesini ve kendimizi sevdır 1' 
bilmeliyiz. Marff et -ı,udll~tli 
şularımızın da daima kU~ }lllrP 
masını isteriz. Zaafı, acıı 
bi tel'in ederiz.> ?>t1'

11 

Hariciye Vekilinden b~ dert b 
tı alım Arap gazetecilerıfl , 
şu sözleri söylemiştir: ti 11°). 

- Bu sözlerin saminıiYe ~eıt 
bin azabı unutturacak jc\J 

dir. ,,,, 
Avrupa 9;.ç- t•ff' . 1-ı 

yonlu i" .,.. oıı&~ 
Budape4te, 21 (A. A-~ ,lifl11;Jf' Briç ş mpiyoo uğunun fı~j) el el' 

bertsoo ile .ızevccsinin teŞ ıı6P ' 
ekip Amerikan ekipini 111

11 
••

1 

mek suretiyle A vuıtıırt• 
1 mı~tı r. 
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------ -- ISTANBUL 
ünün meselesi: 

Memlekette 20 bin kadar 
, f sf anoul' un nüfusu gittikçe 

azalıyor mu? 

Bataklıkların 
Kurutulması 
ilerliyor 

Nehir vadllerl ıallh 

ediliyor 

sağır, dilsiz ve kör var 
Bunların hepsi okutulacak 

111.alara 
enci/ikten 

ve dilsizlere iş bulunacak, bunlar, di
kurtarılacak; cemiyetin çalışmaları ... .. 

1 stanbul (Sağır, dilsiz ve körler gösterilecektir. muş. körleri seyyar .satıcılığa alış-
k · · d tırmak s retile dilenmekten kur-b cemiyeti) bu ders yılından iti- Diğer taraftan memle etımız e 

t~~n tedrisata başlamak üzere şeh- (20) bin kadar sağır, dilsiz ve kör tarmıştır. 
•rnııde sağır, dilsiz ve körlere bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu yardımlar da bu yıl genişle-
~rl hsus olmak u·· zere beş sınıflı bir · k · · d · b tilecektir' ltın Istanbulda i cemıyet ı aresı, u Ayrıca bekar, dilsiz, sağır ve kör 

ektep açmayı kararlaştırmıştır. malül vctandaşlarımızın nisbeten k d"l · "b· n genç kızlara yine en ı erı gı l 
'! u mektepte, körlere kabartma çok bulunduğu Adana, Samsun dilsiz, sağır ve kör kocalar bulmıya 
a~ı ile kitap okutul:ıcak ve kabart· Trabzon, Malatya şehirlerinde de 

ına çalışılacaktır. 
daktilo makinesi ile kusursuz cemiyet namına birer şube aça • Cemiyetin faaliyetini gösteren 

'!a~ı Öğretileceği gibi ayrıca musiki caktır. ve memleketimizde me\"cut sağır, 
dersi de verilecektir. Cemiyet; şimdiye kadar birçok dilsiz ve körler hakkında ilk defa 
Sağır ve dilsizler için de fennin sağır ve dilsizlere kundura boya· bir eser hazırlanmış \"e bu broşür 

en s_o .. n .. u_s_u_ıı_e_ri_le __ f..;ay;..d_a_ı_ı _d_er_s_ıe_t_· __ cı_Iı_ğ_ı._k_ah_v_e çıraklığ,.:,ı ,.!g~i:b.:,.i .:i~ş ..:b~u:,:l_- ..:....:d;:e..:s;;.;;a:;.;.tı:;.;.l :.:;ığ:.;.a;..ç.:.ı_k_ar_ı_lm_,;ış._tı_r_. -----· 

l(()y işleri daha ciddil Göçmenler 
şekilde gOrUlecek Getirilmeğe 

"- h .l. Başl'!!!:_~_!!or ua ı ıge Vekaleti gönderdig~i dı 
Vepurler hareket e • 

tam.imde şiddetle tenkit ediyor yorıar 
1( Ö~ işleri hakkında Dahiliye Vek~letinden v!liıye.te mü~i": bi~ ta- ta~:anseg:~i~l:e:~:ea k::a~~:~~~: 

?nım gelmiştir. Tamimde maddı imkünlar nısbetınde koy ışlerı ~t- 25 bin muhacirin yurdumuza nakli 
~afında esaslı tetkikler yaptırılarak tayin edilecek. kısa . bir ~ama~d.a etrafındaki bütün hazırlıklar bit-
r·U1nların köy bürolarına müteallik kısımlarının 1slah \'e ıkmalı bildırı· 
ı l'tıekte ve aynen: miştir. 

t ·· Muhacirlerin nakli için (Hisar) ~n t stenen işlerin çoğunun mali bir fedakarlık ihti~acı~a bile ~luzum 
d Qlrnadan ve imece ile kısa bir zamanda yapılması mumkun oldugu hal- ve (Nazım) vapurları kiralanmış-
! e gününde ve zamanında yapılmadığını ve bu yüzden layihaların ay. tır. Bu vapurlarla İstanbul civarı-
d:tca cevapsız bırakıldığını, verilen ceva~ların da çok nok~an ve ten~!- na gelecek beh~r göçmen için(l80), 

karşılık olmıyacak mahiyette bulundugunu, kaza ve nahıyelerde mu- beher havvan için (300) • araba ba· 
~akabc ve kontrol vazifelerinin hakkile yapılmadığını ve alakasızlığı şına (380) kuruş nakliye ücreti ve-
;varn ~denler ve yolsuz sarf!yatı .görül~nler hakkıı:da i~abeden mua • rile~ktir. 
1 elelerın tatbik edilmediğim teftış lAyihaları ve gundelık muhabere • 1zmire götürülecek adam, hay-
er göstermektedir.. van ve araba başına da ayrıca yüz-

11 Denilerek hemen alınacak esaslı tedbirlerle köylerin; metodlu su • de 50 zam yapılacaktır. 
ette takip ve mürakabeyc tabi tutulması istenmektedir. (Hisar) \'apuru bugün Kösten-

! Buna göre valiler hemen arastırmalar yapacaklar ve tesbit edecek- ccye hareket edecek. (Nazım) va-
k.eti \'aziyetlerle aldıkları tedblrl~ri birer raporla bu ağustos sonuna puru da bir iki güne kadar Varna-
~uhakkak Vekalete bildireceklerdir. ya giderek hemen nakliyata baş • 

~ !anacaktır. 
<.irai Orman Muhacirlerin nakillerine nezaret 
" edecek olan İskan ve Sıhhiye me-
«\. Oope raf i 1 /er Memurları murları tamamen tayin edilmiş ve 

J şehrimizden geçerek Romanya ve 

4rtıgor Kadrosu Bulgarıstana gitmişlerdir. 
Taşıma işi azami 3 - 4 ay süre • 

-. cektir. llllekette 819 koope• Peyderpey tebllA edlllyor 
ratlf var Yeni orman memurlarına ait 

ta~ernJekctteki zirai kredi koope- kadrolar peyderpey Orman Umum 
•tt iflerinin sayısı günden güne Müdürlüğünden vilayetlere gön • 

maktadır. derilmektedir. 

ıı:u~ulan bir istatistiğe göre yal- Bildirildiğine göre, bu memur • 
•tndbır yıl içinde Trakya mıntaka- ların haziran, temmuz 937 maaş ve 

h~ a. (42) kooperatif kurulmuş ve ücretleri, muhafaza teşkilatına 
l.lt"· 

k0o Un ınemlekette mevcut zirai mensup zabit, küçük zabit ve erle-
oı Peratifıerin adedi (619) a baliğ rin maaşlarının bordroları tabur 
h~U§tur. Bundan maada, geçen kumandanlıklarınca yapılacaktır. 
~· ' faaliyetlerini yeni statü hü _ 1 Ağustos 937 tarihinden itiba -
ul'lıle · ren de orman daireleri, mal san -0ı>e rıne uyduramıyarak <9S) ko- dıklarına hiç bir para yatırmıya • 
liratif, tasfiye kararı vermiştir. caklardır. 

Otta Alen ayni mıntakada bulunup Bu tarihten sonra, ormaA mah -
lıtıı k sayısı az ve sermayesi kıt o- sullerine ve mamulatına ait para-
\tl! Ve bu sebeple mali bünyeleri Jar da doğrudan doğruya Orman 
l'tl g~lişrne kabiliyetleri az olan zi- Umum Müdürlüğü hesabına Zira-
~ekt' 0operatifler de birleştirile • at Bankası veznelerine teslim edi-

Resmi daireler 
Bir araya 
Toplanacak 

Birçok kimseler Anad oluda 
muhtelif iş sahalarına gidiyorlar 
Y apılan bir tetkike göre şehrimizde nüfus günden güne aza~ma~ta

dır. Memleket içerisinde sınai faaliyetin gittikçe artması ıwtıcesınde 
bir çok ailelerin bu yeni iş sahalarına gıt~esi ve bazı resmi teşe~külle- , 

rin Ankaraya nakledilmesi gibi sebeplerle Istanbul halkından hır çoğu 

başka şehirlere gitmişlerdir. 

Şehirde nüfusun azalmasına rağmen son seneler içerisinde ev, apart
man inşaatı ehemmiyetli bir yüksel iş göstermektedir: 

1927 senesi nihayetinde İstanbul şehri hududu içinde (39762) ev, 
(1441) apartman varken son on yılda yeniden (6042) ev, (1504) apart
man yapılmıştır. 

Bu suretle 1937 nin bu son ayına kadar şehrimizdeki apartmanla
rın sayısı (2245) ve yekünu da (95804) e çıkmıştır. 

Son on yıl içinde en ziyade apartman (1932) yılında yapılmıştır; 

1932 de yeniden inşa edilen apartman adedi (468) dir. 
En az apartman da (1935) de inşa edilmiştir. 
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Busenehuğdag 1 Ziraatte 
Mahsulümüz Asayiş 
Çok bol Projes_~--
ihracat yapllmak Uzere 

haz1rhklar 
Bu sene buğday mahsulümüzün 

bol olacağı ümit edilmektedir. Son 
günlerde muhtelif viUıyetlerden 

gelen haberler bu tahminleri çok 
kuvvetlendirmiştir. 

Bu seneki rekoltenin muayyen 
miktarı geçeceği de umulmakta
dır. Diğer taraftan buğday ihracatı· 
nın arttırılması için şimdiden ted· 
bir alınmaktadır. 

Evvelki ihracatlarda, merkezi 
Avrupada ve Almanyada Türk 
buğdaylarının, bilhassa yumuşak 
buğdayların çok rağbet görmesi bu 
seneki bol mahsul için büyük Ü • 
mitler vermiştir. 

Dahlllye veklletl vell• 
lerden fikir sordu 
Ziraatte lazım olan asayişi temin 

etmek maksadile Dahiliye Vekale
tince bir proje hazırlanmıştır. 

Vekalet, yeni projenin tatbikın
da çıkabilecek güçlüklerin önüne 
geçmek maksadile şimdilik bunu 
vilayetlere göndermemiye karar 
vermiş ve her validen bu husustaki 
mütaleasını sormuştur. 

Vilayetlerden alınacak cevaplar 
kısa bir zamanda gözden geçiril • 
dikten sonra projede icap eden de
ğişiklikler ve kanuni muameleler 
yapılacak ve (zirai asayiş) esasla
rının bu sene tatbikıne çalışıla • 
caktır. 

Kocasının Bayrak 
Elinden kaçmak Hakkında 
isterken.. Bir tamim 

Evvelki gece Beyoğlunda Tarla
başında genç bir kadının ölümile 
nctıcelenen bir aile faciası olmuş
tur. 

Tarlabaşında Altınbakkal soka
ğında beş numaralı evde oturan Sa

imle karıst Nermin arasında kavga 
çıkmış, kavga gittikçe büyümüş ve 

bir aralık Saim bıçağını çekerek 
karısının üzerine hücum etmiştir. 

Başvekalet tarafından yeni bay
rak nizamnamesi hakkında alaka· 
darlara şu tamim gönderilmiştir: 

cBayrak, vatan ve mılletin jstik
liılınin şerefli bir timsali olmak iti
barile bütün vatandaşların bu kıy
metli vediaya layık olduğu heye
can ve hassasiyetle saygı gösterme
si milli ve vatani bir borçtur. Bu 
itibarla bilumum mekteplerde ve 
Halkevlerinde buna daha fazla e • 
hemmiyet verilerek esaslı dersler 

Türkiyenin en verimli topı ak c 

Jarı haline gelecek olan (Küçüle 
Mendres) nehri \'C tabilerinin geç. 
tiği yerlerin ıslahı için dört sene -
dir devam eden faaliyet hakkında 
Nafıa Vekaletince yeni kararlar 
verilmiştir. 

Ezcümle burada kaz\;lılan sulak 
ve çok verimli binlerce h ktarlık 
arazide yeni göçmen }, . •rinin 
kurulması ve bu yıldan ıtibaren 

memleketimize gelecek göçmen -
lerden de müstahsillerinin çeşitli 

istihsal yapan bu mıntakaya yer
leştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ameliyatın ve neticenin tam \'e 

eksiksiz olması istendiğinden bu 
müddet 6 seneye çıkarılmıştır. 

Islah işi için sarfına izin verilen 
3,5 milyon liraya mahsuben 937 
mali yılından itibaren her sene bir 
miktar ödenecek ve bu miktar yıl· 
da 7001000 lirayı geçmiyecektir. - ·-
Mısır ziraati 
lnkltaf ettirilecek 

Memleketimizin mühim mah -
sullerinden ve bilhassa Kara • 
deniz halkının ana gıdası olan mı
sır ziraatinin inkişafı için Ziraat 
Bankasının bu yıl da mısır dağıt
ması kararlaştırılmıştır. 

Bunun için banka, yeni mahsul· 
den iç piyasalardan mühim mik • 
tarda mısır satın alacaktır. 

Pasaport harcı 
Vermiyenlere ceza 

Pasaport harçlarını vermiyenler 
hakkında dün Maliye Vekfılctin • 
den Defterdarlığa yeni bir emir 
gönderilmiştir. 

Bu emre göre, badema her ne şe
kil ve surette olursa olsun pasaport 
harcını vermiyen ve vermekten im
tina edenler hakkında tahsili em
val kanununun bütün hükümleri 
tatbik edilecek, yani borçluların 
maaşları, gelirleri ve emlfıki hac· 
zolunabilecektir. 

Patla yan b ir tapa bir 
adamı öldUrdU 

Bakırköyüne bağlı Mahmudiye 
köyünde Abdullah adında birisi ev
velkı gün tarlada bir tapa bulmuş 
ve bunu karıştırmıya başlamıştır. 
Fakat bu tapa birdenbire patlıya
rak Abdullahı parçalamış, zavallı 
adam derhal ölmüştür. 

Evin üçüncü katında cereyan eden 
bu hadise esnasında hücuma ma • 
ruz kalan Nermin pencere önüne 

doğru kayarak kurtulmak istemiş
tir. Fakat nasılsa birdenbire cam 

kırılmış ve kadıncağız sokağa fır
lıyarak beyin üstü yere düşmüş 

Tahkikata müddeiumumi mua -
vinlerinden İhsan el l;oymuş, ce
cet köyün di.spansf-rine kaldırılmış
·.nı Tahkikat yapılmaktadır. 

ve konferanslar tertibi, şehır ve 
köylerde de halkın bilgi ve saygı~ r 
!arını yükseltecek tedbirler alın -
ması lüzumlu ve faydalıdır. Bay • 
rağm çekilişinde ve indirilişinde o • 
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Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

ve sadmenin şiddetinden derhal öl

mü~tür. Saim yakalanmıştı r. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Kızllay haftası 
Başhyor 
Kızılay haftası bir temmuzda 

başlamaktadır. Bu bir hafta içınde 

na gösterilecek milli sevgi tebarüz 
ettirilmelidir.> -·-AtatUrkUn m ualllmlere 

lltlfa t l ar1 
İstanbul muallımleri, Şirketi 

Hayriyenin 71 numar lı \'apurıle 

Çınarcığa bir tenezzüh tertip et
mişlerdi. 

Çınarcıkta buluunduğu sırada üç 
kişilık bir heyet Ynlovaya gitmi~ 

ve Atatiırk'e muallimlerin tazım
lerini arzetmiştir. Atatürk mual· 
!imleri kabu l etmiş ve kendılerine 

Tramv ay amelesi
nin mesai şekli 

Dün lramvayda gelirken, bir 
korıdilktörün arkadaşlanna dert 
yandıgını gördıik, kulak misa -
f iri olduk. Kondüktör oldukça 
heyecanlı ve asabiı 1ıatt<i ki.tfiir
ler de savurarak. arkada~larına 
şbyle anlatıyordu: 

Kızılaya aza yazmak için muhtelif 

şekilde faaliyette bulunulacaktır. 

Kızılaya aıt 9azı faaliyet raporları 
vesaıre halka bıldirılecektir. ır. lecektir. 
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Şehir mütehassısı Prost, istanbu
lun müstakbel planında resmi dai
relerin bir araya toplanmasını mu
vafık görmektedir. Prost, İstanbul
daki resmi dairelerin Sultanahmet
te yeni yapılacak adliye sarayının 
yanında, Küçükayasofyaya doğru 

inşa edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu takdirde Sarayburnu ve Ahır· 
kapıdan Sultanahmede doğru ağaç
lı ve çiçekli büyük bir park yapı· 
lacak, bu parkın bir tarafında mü
zeler, tam cephesinde de sıra ile 
resmi daireler bulunacaktır. iltifatta bulunmuştur. 

rum. Bu bana hem gülme, h<;m de 
acıma hissi getiriyor. Onun koltu
ğunda bir kitap, heyecan ve merak 
dolÜ çizgilerle buruşan bir suratla 
sokakta dolaştığını gördükçe: 

- 25 dakika sôzde bir istira -
hat ve bu istirahatle tam 9,5 sa
at çalışmak ... Burıa can mı daya
nır .. Haı;alar sıcak.. arabalar ba
lık istifı.. her yolcu arabadan 
ınince, beş on dakika istiralıat et
mek, 1ıava almak mecburiye
tini lıisscdiyor. Ya biz ne ycpa
ltm ?. On beş yirmi dakika araba 
içinde bulunan adam böyle olur
sa saatlerce bir lıaştan bir ba.c:a 
arabayı yüzlerce defa 1caletmek 
ve ayni zamanda çalışmak mec
bu riyetirı.de kalan bir insan ne 
hale gelir? > 

Sen de seveceksin 1 
"ltk 
içitı~larının şiddetli sademeleri 1 
'atı e. çırpınıyorlar. O zaman in
?tı.ış ~~nirlerinin zembereği boşan
ltıen. ır Yay gibi karmakarışık ve 
ltğra~ç kaldığını, nefesinin darlığa 
avltç ~ğ~nı, kalbinin demirden bir 
dııittı ıçınde sıkıldığını hissediyor, 
bır ha §aşkın ve korkulu gelecek 
l'or vaberin korkusu içinde çırpını
if;ıde e .. hayat.. sadece bezginlik 

t;:tıf eden bir mana alıyor. 
li . l"!~em de muhakkak ki, bu hal
ft1l&1t~t ~t, ona bu beklediği acı ve 
tıı Ve ~ı haberi kim verebilir, nas tıleb·r ? 
illihe: ı ır ... Bunun içindir ki, 

dr;ı~ l3ence, haber vermemek en 
" SU! 
"ed,rn. 

fi) l'eıa.. 
1?. c:.• afa da cevap vermiyelim 

'o na Verm l" e ı. 

Etem izzet Be le e 

- O halde?. 
- Sadece biz de meraktayız. Ala-

cağınız haberi bize de bildiriniz, 
dersin. 

Salih düşündü, bu fikrimi uygun 
buldu. 

- Öyle yapalım!. 
Dedi ve bir telgraf yazarak ne

ferle gönderdi. ve .. ben de tabii tek
rar köşeme sindim, hüngür hüngür 
ağlamıya koyuldum! 
Hayatımda hiç bir şeye ablamın 

ölümüne ağladığım kadar ağlama -
mıştım! 

Göz yaşlarım bir türlü dinmi • 
yor! 

Pencereden bakarken 

Tuhaf, fakat o derecede de mer
hamete değer. Üç gündür sokağa 
çıkmıyorum. Bile bile çıkmıyorum. 
Halil Necip'i arada bir sokakta do
laşırken gördüğüm için çıkmıyo • 

- Zavallı aşık .. 

Diyoı ı m, kahkahalarla gülüyo
rum. Fakat, yine: 

- Zavallı aşık .. 

Derken içime de bir sızı düşü -
yor, üzülüyor, 

- Biçare çocuk muhakkak ki be
ni seviyor. Bu sevgi ona işini, gü
cünü, herşeysini unutturuyor .. 

Diyorum. Dikkat ediyorum, so
kaktan gelip geçtiği saatler hep 
Salihin evde bulunamıyacağı saat· 
lere tesadüf ediyor. Bazan heyecan 
ve meraka da düşüyorum: 

- Ya kapıyı çalarsa? .. 
Ya mektup göndermeye kalkı -

şırsa .. 
Ya beni görmek isterse .. 
Diye, endişe ediyorum. Eğer, aşk 

onun tavsif ettiği gibi hayatın mih
veri ve iradenin rnütehakkimi ise 
bu tehakküm ve o mihverin sevki 
bir an bütü bir heyecanı taşırabi-

lır ve pekala on u evde beni gör -
meye şevkedcbılır. Hatta, daha a
çığı: 

- Ask .. 
Diye diye kendisini bir hayat ka

sırgasına kaptıran, işden, güçten 
uzak kalan, karanlık bir yolun u -
zun yürüyüşünü yapan ve kendi
sini tamamile olmıyacak bir dava
ya saplayan bir adamın şuurundan 
bihakkin şüphe etmek ve .. onun 
deliliğinden ürkmek yerinde olur. 
Bunun içindir ki, onu sokakta her 
gördükçe, 

- Kapıya gelecek mi? 
Diye de bir endişe geçirdiğimi 

saklamamalıyım. Fakat, bütün bu
na rağmen çok ihtiyatkar ve cen
tilmen davranıyor. Beni en çok 
meşgul eden tarafı da o. Demek ki 
irade ve şuuruna sahip ve muva -
zencsine hakim. Aksayan tarafı 
yalnız bana düşkünlüğünde ve his
lerinin aşk vahdi üzerinde coşu
şunda. 

Karşılaşmamanın imkansızlığı 

Bu çocukla ne kadar mücadele 
etsem nafile. Karşılaşmamamın im-

kanı yok Oc ı;ün ben evde, o ~o • 
kakta bekleştık. Nıheyet ben çık· 
tım, ve. o yakaladı. 

Karşılaşışımız tuhııf oldu. Ben, O· 

nu köşede gördum. Görmemezlığe 
geldim ve acele acele .} unıdurn. 
Tabii, onun da beni göziındcn ka· 
çırmasına ımkan yoktu. Ben, soka
ğı sapınca hemen yanıma geldı: 

- Bonjur hanımefendi .• 
Ben de, bılc bile· 
- Bonjur .. 
Demedim ve .. 
- Yine mi siz? .. 
Diye yüzüne baktım. Geçen se

ferki konuşmamızdan sonrn ben -
den hiç böyle bir mukabele bekle
miyordu. Fena halde bozuldu, şa
şırdı, kızardı. T•trek bir sesle: 

- Emretmiştiniz de, aldığım ma
Jümatı getirdim .. 

Dedi. Birden heyecanlandım, 
birden dertlendim: 

- Ne haber alabildiniz? 
- Yazılı olarak takdim edece-

ğim .. 
Dedi, cebinden bir zarf çıkardı: 

(Devamı var) 

Kondüktörün btt sözleri haki
katen acı idi. 9,5 saat mesainin 
hoogi saatinde 25 dakika fasıla 
ve istirahat verildiğini bilmiyo
ruz. Fakat, muhakkak olan bir 
şey vaısa, bu mesai çok yıpratı-
cıdır. 

Tramvay am~lesinin çalışma 

tarzı bugiı.nk"ii vaziyetdc çok a
ğırdır. Çünkü lstanbul tramt•ay
ları normal şekilda değildir. Bi -
rnumPleyh amelenin, müsta1ıde-

minin istirahati daha fazla olma
lıdır. Bu meseleyi alakadarların 
nazarı dikkatine koyuyoruz. 

Bunca fedakarlık ve zahmete 
mukabil, unutmamalıdır ki, bir 
lrondüktörün eline geçen para 
ise. çok az bir meblağdır. 
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He Amerikah 271 dolar borçlu1

1 olara dünyaya geliyormuş! 
HIKAYE--1 

Ya~ano Burhan cev~ 
Can kurtaran kızlar 

Bir sual herkesi riıeşgul ediyor Dünyanın en çok al· 
tınını elinde bulunduran devlet, birgün gelip de baş· 
ka memleketlere yardım edecek mi, etmiyecek mi? 

A erika Cumhurreisi ile bankerler arasın· 
daki mücadelede Ruzvelt galip geldi 

lngiliz - Amerika, ticaret müzakereleri neticelendikten sonra, 
dünyanın bugünkü iktısadi 

kaideleri üzerinde bunun pek büyük tesirleri görülecek 
#1 

Altından bıkan bir şehir: Nevgork 1 

G eçcn sene ikinci defa Cumhur- ı malar vardır ki, onlar, Amerikalı
reisliğine seçilen Franklen Ruz- lara refah ve huzur içinde bir ha-

vclt yalnız Amerikada değil, bütün yat geçirtmek için öyle şiddetli mü-
dunyanın diğer kıt'alarında da ken- cadelelere lüzum olmadığı kanaa-
disinden çok iş beklenen bir dev - tinde bulunmuş kimselerdi ... Nite-

let adamı diye bahsedilir olmuştur. 
Amerikalıları, bu muazzam mem -
leketin malik olduğu tabji zengin
lik kaynaklarından istifade eden, 
ona göre mümkün olduğu kadar re

fah ve huzur içinde yaşıyan bir di

yarın halkı haline getirmek Ruz -
velt ile onun fikrinde olanlar için 
bir gRyedir. Amerika Cumhurreisi
nin ikinci defa riyasete intihap e
dilmiş olmasındaki muvaffakıyetin 

sırrı da buradadır; diyorlar. 
Fakat ona karşı diğer bir ecre -

yan daha vardır ki, o da hayatı mü
cadele diye kabul eden sınıftır. Bu 
fikirde olan Amerikahlar için 
cumhurrcisinin, fakir fıkara ile be-

raber olması caiz olmıyan bir şey
dir. Onlara göre memlekette şiddetli 
bir hayat mücadelesi olmalı, en za-

1 

yır olanlar y<:>nilerek ezilmeli ... or
tadan kalkmalı. Bu fikirde olanla
ra göre bugünkü Amerikayı vücu
de getiren şey ne devlettir, ne ce
miyetler, müesseseler ve sairedir. 
Hayır, bugiinkü Amerika, vaktile 
Avrupadan kaçıp gelen, yeni dün
yada para arıyan, taliini tecrübe 
eden cüretkar, yılmaz hareket ve 
teşebbüs adamlarınındır. Şimdiye 
kadar Amerikada Cumhur riyaseti
ne geçirilmiş olan meşhur bazı si-

kim bugünkü Cumhurreisi de ken
disini zenginlerle değil, fakirlerle 
beraber gören ve gösteren bir dev
let adamıdır. Keza dünyaya, umu-

mi harpten sonra yeni bir nizam 
vermek istemiş olan Vilson da ga
ye peşinde koşmuş bir adamdı. Ya
nılıp yanılmadığı bahsi bittabi baş-
ka... • 

Ruzvelt 932 de intihap edildiği 

zaman pek yaman bir programla iş 
başına gelmişti. Amerikanın borcu 
1930 da 16,000,000,000 dolar iken bu
giın 35,000,000,000 dolara çıkmıştır. 
Amerikanın nüfusu bugün 129 

milyondur. Bu hesaba göre her A
merikalı adam başına 271 dolar 
borçlu demektir. İşte Ruzvclt, A
mcrikadaki iktısadi buhranı böyle 
cesurane tedbirlerle, yeniden borç
lanarak ortadan kaldırmak, mem
lekete yeni bir cereyan vermek is
temiştir. 

Eskiden Amerik2nın düyunu umu

miyesi hafıf ti. Şimdi borçların art
ması böyle zengin bir memleket 
için endişe edilecek bir şey görül
memektedir. 

Amerikanın diğer bir meselesi 
daha vardır ki, o da altın mesele -

sidir. Amerika hükumeti mütema
dıyen altın tcdaı ik etmiştir. Hal5. 

Edebi Roman No : 33 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan= AKA Gündüz 

Ben bu işin biraz dı:ıha eskimişi ol
mak sıfatile adeta kurumlanıyo

rum, bilgilerimi çalımlı, çalımlı 

Mustafaya öğretiyorum. Kulağıma 
fısıldadı: 

- Her şeyi de ne kadar çabuk 
öğrenmişsin Maviş! Sesinde bir ü
züntü hatta serzeniş sezdim. 

Konağın büyük terasında -
yız. Aysız bir gece başlangı -
cı. Boğaziçi, ağzı Marmaraya a -
çılan karanlık bir huniye ben -
ziyor. Bu ağızdan vakit vakit 
ışık damlaları fırlıyor. Kızkulesi 

aydınlandı. Düşman zırhlıları an -
sızın donandı ve ışık oyunları İs -
tanbulun aysız göğüne yayıldı. Bil
mem hangi düşmanın bilmem han
gi yortusu varmış. Bir asker ban
dosu çılgın bir gürültü ile Madelo
nu çalıyor. 

Yan sokaklardan, çimdiklenmiş 
Bizans kızlarının çıyak cıyak ses
leri geliyor, ve kahkahalar parkede 
koşan çöp arabasının tekerlekle -
rındeki takırdılar gibi yu.\farla _ 
nıyor. 

Ras Feddan iki kaplumbağa eli
ni iki güzel kadının omuzuna koy
muş bir şeyler anlatıyor. İki kadı
nın dört göz bebeğini görüyorum, 
dört ateş böceği gibi yanıyor. Mar
sık Fettah bir hasır koltuğa o bi
çimde yayılarak oturmuş ki bu o
turuş, tek kişilik yatak odalarında 
bıle ayıptır. Şişman, zayıf, balık e
ti, Iapiska, kumral kadınlar bu o
turuşu mukaddes bir abide seyre
derler gibi seyrediyorlar. Dö Şe
valef sivil değil. Tüccardan Suri
yeli Rüstem Kabbare parmakların
daki yüzükleri göstere göstere, 

da altın almaktan geri kalmıyor. 
Amerika hazinesinde bugün mev
cut altının miktarı 12,000,000,000 

dolar kıymetindedir. Bu miktar ise 
o kadar çoktur ki, bugün dünyada 

mevcut olup diğer devletlerde bu
lunan altının miktarının yarısın -

dan fazladır. Fakat bu hesaptan yer 
altında bulunup çıkarılmamış o-

lan altın madenleri dahil değildir. 

Geçen 1936 senesinde Amerika öy
le çok altın satın almıştır ki, bu, 

bir sene zarfında toprak altından 
çıkarılmış olan altına müsavi gel

mektedir. Halbuki bunun bir çok 
iktısadi tehlikeleri de vardır. Yani 

zenginliğin yanında başka başka ü
züntüler de çıkmaktadır. Onun için 
bazıları altının kıymetini azalta -

rak, kağıt doların kıymetini tek -
rar eskisi gibi yükseltmeyi ileri 
sürmüşlerdir. 

Fakat bu cihetler en ziyade A

merika bankerlerini alakadar eden 

bahislerdir. Reisicumhur Ruzvelt, 
banka oyunlarına mani olmak için 
elindeki muhtelif çarelerle muka
bil tedbirler almaktadır. 

Amerikada en ziyade düşünülen 
şey iktısadi faaliyeti arttırmak ol • 

duğu gibi bir taraftan da çiftçile • 
rin borcunu hafifletmektir. 

Amerika hükumeti şimdi İngil

tere ile çok ciddi bir müzakereye 

girmiş bulunuyor. Bu müzakere i-

lerleyip de bir neticeye varırsa, İn
giliz ve Amerika paraları sabit bir 
kıymet üzerinde tesbit edilerek ica
bında bu paralar altına tahvil edi
lebilecektir. 

Bunlar daha ziyade para işleridir, 

fakat siyasi sahada bunun tesiratı 
az olmıyacaktır. Çünkü İngiliz -

Amerika ticaret müzakeratından 

çok şey beklenmektedir. Eğer İngil

terr! ile Amerika ticari ve iktısadi 

sahalarda tamamile anlaşmış bulu

nurlarsa, dünya piyasalarını elle

rinde tutan bu iki büyük mem -

leket -Amerika ve İngiltere- diğer 

milletlere sözlerini geçirmekte gecik 
miyeceklerdir. Bununla ise, önü-

müzdeki bahara toplanmak üzere 

Reis Ruzveltin toplanmıya çağıra

cağı konferans tasavvurunun ha -
kikat olmasına doğru mühim bir a
dım atılmış olacaktır. 

Dünya iktısadi konferansı bugün 

için henüz bir tasavvurdur. Fakat 
Belçika Başvekiline yaptırılan tet-

kikat ve Başvekilin Amerikaya git

mesi, hep bu tasavvurun hakıkat 
olması etrafındadır. 

İngiliz - Amerikan münascbatı
nın çok iyi olması beynelmilel si-

yasi işlerde tesirini göstermekte ge

cikmemiştir. İktısadi münasebatın 

bir kat daha iyileşmesinden ise do

ğacak neticeler daha az mühim ol
mıyacaktır; diyorlar. 

Ruzvılt olomobillncle hile elinde lultu"'u 1- f / ~ '"'"'o. on a lıalka hitap 
etmesini biligor 

parlata parlata bir şeyler anlatı • 
yor. 

Prenses yanında bir güzel ka .. 
dınla geldi. 

- Size yeni bir dost tanıtaca • 
ğım: Nesime B<?hlül hanımefendi. 

Sonra güzel, kibirli kadına dön
dü: 

- Mustafa Erdoğan bey. Gayet 
çekingen, Mavişi kaptırmamak için 
bir an yanından ayrılmıyan bir cen
tilmen. Bu da Kadıköy incisi iken 
himmetimle İstanbul pırlantası olan 
Maviş. Bu geceki Zekeriyya 
sofrasında M\ıstafa için niyet tu
tup tutmıyaeağı henüz belli olmı • 
yan bir pırlanta. 

Biraz kırgın bir sesle: 

- Prenses! Dedim. lltifatlarını
zın dikensiz olmasını rica ederım. 

- Gühi seven dıkenine katlanır. 
Hem sen sus. Sen bana beş dakika 
için lftzımsın. Nesime hanımefen
di! Mustafayı yalnız bırakmayınız. 
Onu açınız. Sözünüze itaat etmez
se küçi.ık ellerinizle şamarlayınız. 

Mustafa kıpkırmızı kesildi. Bana 
baktı. AksiJU~ etme, böyle lazım ge-

liyor, diye işaret ettım. Nesime 
Behlül Prensese: 

- Beyefendi ile bir kokteyl iç • 
mekle vazifeme.. başlıyacağım, dedi. 

Onlar büfeye giderken biz de sol
daki salona girdik. İki kadın. iki 
erkek briç oynuyorlar. Prensesle 
konuştuk: 

- Bu akşam dö Şevalefle he • 
nüz konuşmadın mı? 

- Kendisini gördüm. Selamlaş
tık. Fakat konuşacak bir şey yok
tu. 

- Senin belki, fakat onun seninle 
konuşacağı çok şeyleri var. 

- Benimle ne konuşabilir? 
- Maviş! Bu toyluğu bırak. Sa-

na nerede İiic Anadolu kızı diyece
ğim geliyor. 

- Kadıköy kızıyım. Anadolu ya
kasında olduğuma göre tam bir A
naaOlu kızı sayılırım. 

- Jame! Jame! Kendini adileş
tirme. Sen bir Avrupa pırlantası
sın. 

- Bu sözlere ne lüzum var pren
ses? Anadolu çocuğu olmanın adi 
olduğunu ilk defa :sizden işitiyo • 
rum. 

-....- - .. .. .. ..., .... ,.~.. . 

- Boğuluyorum. Can kurtaran 
yok mu? Boğuluyorum! 

Sahilin yüz, yüz elli metre iler
sinde boş bir şişe dolar gibi gurul
tulu ve hırıltılı bir ses, birkaç defa 
duyuldu. 

Bir kaç dakika sonra altı çırıl -

çıplak kol, denizden yarım mayolu 

kıvırcık siyah saçlı, küçük kırmızı 

ağızlı, uzun boylu, dolgun etli çok 

güzel bir delikanlıyı çekip sandala 
aldı. 

Zerrin haykırıyordu: 

- Karnına otur Güzin. Sun'i te

neffüsle kurtarırız belki. Zavallı 

genç, hem ne güzel de~ğil mi? 
Nevin gencin kollarına sarıldı. 

Güzin karnına oturdu. Zerrin dili
ni çekip bırakıyor. Nevinin kolları 
hareket cttirmesile güya tempo tu
tuyordu. 

Cknç sağlam ve gürbüz olacak 
ki bu büyiık felaketten sararma -
mıştı bile ... 

Sandal hafif akıntı ile Sedef a
dasına doğru süzülüyordu. kızlar, 

dasına doğru süzülüyordu. Kızlar, 
mağa çalışıyorlar. Güneş beyinle 
rinde kaynıyor. ' 

- Haydi .Nevin! Bak gözleri açı
lıyor. Nefesi tabii bir hale geldi. 
Karın kalkıp iniyor. Haydi gayret! 

Ne\·in bağırıyor. 

- Haydi Güzin gayret! 
Güzin haykırıyor: 
- Haydi Zerrincığim kurtarıyo

ruz. Bak dudakları titriyor ve vü
cuduna hararet yayılıyor. 

- Tarzan gibi!. 
- Ayağımıza gelen kısmet! 
- Kirpikleri bir kadın kirpiği 

gıbi gölgeli! 
- Di~lerin nefasetine bak Gü -

zin! 

Ve bu üç mayolu nefis genç kız, 
erkeğin hamurunu çıkarıyorlar. 

Bal tutan parmak yalar. F;rit, 
bu üç güzel kıza hayatını medyun, 
üç güzel kız da Feride meftun. Bu 
dostluk taşkın ve aşkın gece safala
rına varıyor. 

Bir pazar günü Güzin, Zerrin, 
Nevin bu kahramanlıklarını Pervi
ne anlatıyorlar. 

Pervin hnyretle haykırıyor: 
- İsmi Ferit mi? 
- ~vet! 

- Moda açıklarında bir gün de 
ben onun hayatını kurtardım. İyi 
tanırım. 

Pervin, Şermine anlatıyor. 
Ş<?~min hayretle haykırıyor: 
- lsmi Ferit mi? 

- Vay! Sen de mi Kemalist ol -
dun? Hele hele hele! Rengin bir • 
denbire sapsarı kesildi. Bu ne şo
venlik ninem! 

- Benimle ne konuşmak isti • 
yordunuz? 

- Lafı değiştirmek mi? Peki de
ğiştireyim. Sinirin biraz yatışsın 
da sonra konuşurum. 

- Sinirli değilim, müteessirim. 

- Pardon, ben sebep oldum. Sa-
na söyliyeceklerimi üç dört kelime 
ile söyliyeyim. 

- Buyurunuz efendim. 
- Bu geceki Zekeriyya sofra -

sında dö Ş€valef için niyet tufa
caksın. 

- Ben mi? Fakat siz çok fazla 
şaka ediyorsunuz prenses. 

- Şaka etmiyorum, gözlerime 
bak! bebeklerinde her şeyi göre -
ceksin. Dikkatli bak. Ver bana eli
ni. Sık. Evet, sen Şevalefe niyet 
tut! BeJl öyle istiyorum, Şevalef 
öyle istiyor, mukadderat denilen 
büyük kuvvet öyle istiyor. 

- Ben istemiyorum prenses! 
- Ben istiyorum Maviş! 

- Evet. b"r giltl 
- Suadiye açıklarında ı uıtı-

onun hayatını ben kurtarmış 
İyi bilirim. . . ..rı. yu;w 

Ve böyle kırk semtin ienÇ ·rıde 
··ıetı 

cü kızları, bu felAketzede u 
hissei şayia iddia ettil~1·. • 

Aifıll 
Yine bir temmuz ortası. 

kum, kum gibi insanla dolu. \\1 

K 1 " ··1·· lı }curıırıı um ara gomu u sarı • .. gerıÇ 

siyahlı, altın renkli s:ıçlı dort rıltlİ 
ç re 

kız, ynrım mayolı.ı ve tun ıtoıı\l' 
bir d~likanlıyı işaret ederek 
şuyorlar. 

- Tandın mı? 

- Yoook! 
- Ferit! 1",;j-.C 
- Şu genç kızları bir talı ı:csli· 

simidi gibi eline geçinp can 
yen delikanlı ha~! 
Gülüşüyorlar. ııljdB 
Yarım saat, bir saat sonr~ P tıel1'i 

bu genç dört kız \'C kimbılır -hıır 
yeni bir sergüzeşt arıyan rrı~~ ,0r· 
boğulma rekoı tmeni Ferit ka ı) 
lar. ..-:ıfll 

Zaman tam zaman, sıra tarrı ~ 
galiba. atlı • 

Ferit yüksekce bir yerdrn··ıii~ıe 
yo!' ve gürültülü bir krav Yo 
ilerliyor. . . \'rc1' 

Denizde bir Je.,,Tek gıbı ~~rıeri 
görünen Ferit, sıcaktan sın eri • 
gevşemiş genç kızlara iştih8 v 
yor. Kızların gözleri FcriddC··fi:e. 

Yüzüyor, yüzüyor. Sahil?e~ rıııJlİ 
yüz elli metre ilerde. Mını orii· 
bir kafa ve hazan kayboluP g 
nen bir vücut. .. .. bOğııl 

Kızlar, bu güzel yüzücunun ııışı· 
ma numaralarını yadedip şalcll 
yorlar. \'e 

boğul< Bir kaç dakika sonra 
acı bir feryat duyuluyor: rıı!l 

kllruı - Boğuluyorum. Can 
yok mu? Boğuluyorum. ıcııill' 

Bu kısık ve hasharalı s"s, oJl' 
rın üzerinden geçip iirpertiyor 

ları. }(U • 
Fakat tam zamanıdır. ıı~r, J{ı:t' 

şun eti yenir mi baksın Ferıt· 
lar kumlarla oynaşıvorJar. 

v " - Boğuluyorum. lındat. · yoll' 
Kızlar gülüşüyorlar ve bll 

0 
dofl 

dan mağlup dönecek plajlar iı:z;ı.ıF 
joanının yine tıpış tıpış ) 
dönmesini bekliyorlar. ybO • 

Küçük kafa bir ikı defa ıcıı 
lup görünüyor, o kadar. 1 r: ~,or ıı 

Kızlar tali ovunu oynu_, . .., 
.1 b nıw· 

- Eğer şurada çıkarsa e 
- Burada çıkarsa bcnirrı· 1<ııJn' 

Fakat on dakika sonra 
' 

haykırışıyorlar. fada> 
(De,ıomı 6 ncı sag ~ 

- 1 

idece 
- Ben şimdi buradan g 

gım. eğil· va· 
- Evet fakat sokağa d 

' 1· or feye. Şevalef orada bel< ı)' · 
- Büfeye gitmiyeceğin1· ırıııY9 • 
- Giderken Mustafayı 9 

cak mısın? 
- Tabii. 1·ıe jçi· 

·rrıe 
- Mustafa orada. Nesı ··c ola • 

d .. nrrııı,. ti 
yor, biraz da kafası 0 t:ılit119 
cak. Çünkü Nesırne aldığı 
noktası noktasına yapar· te befl' 

·b·ren - Konağınız bir la 1 

2iyor. btl 19· 
rrıdn. et 

- Olabilir. Seıı yanı fe 1111 
birentte kalacak ve şcvale 
tutacaksın. .. ıığrıJl1~ 

. . ki goı .. aı· 
- Şevalcf sızın es ·ş rııı.> 

değil mi? Böyle söylerneJlll 
• JlC 

nız. rdır• 

- Hayatta ne ebedilik vıı se'·if~ ! 

.. kl.k B . o kad:ır ırııı1· 
sure ı . en senı ıcatlıırı \·ifl 
rum ki, her fednkiırlığa oif e , 

- Ben kendi halinde :fJV , 
kendi halinde bir kıZlY~;i 1""1 f,/1 

kımdaki düşüncelerin h·~g1ııt· 
. in gtd .Af} 

lış prenses. Onun ıç fll' V"'. 
(Deva 
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· Denize mi~ dağa mı, ovaya 
mı gitmek istiyorsunuz? 

- te 

mesleğe giren ka .. 
dınların hazan ne 

tehlikelerle kar .. 
şı karşıya geldik
lerini kendi ağız· 

Deniz ve dağ havasın ı sert bulan.lar 
yaz tatilini ovalarda geçirmelidirler. 

larından dinle- 1 Tekrar şehre, iş başına döndüğümüz zaman, vücu-
gi'.!_iZ • ;dümüzün bütün tok sinlerini dökerek, canlı, sağlam 

Pariste öldUrO- szhhnl/i, kafası .11erinde insanlar olarak dönelim 
Y az sıcakları ve tatiller gelince, 

herkesi bir düşünce alır. Şehir
den mutlaka çıkmak lazım! Öyle 

olduğuna göre nereye gitmeli? Da-

ğa mı? Bir deniz kıyısına mı? Ağaç-

lı ovalardan birine mi? 

len gUzel Letit
ya da bu mes
leğe mi kurban 

9itti? Bu nokta h818 anlaşllamadı Dağ deyince Bursanın Uludağı, 

İstanbulun Yakacığı \'e daha bil -,. 
~t ı.r ay kadar oluyor. Pariste yer 
bi ~nda işliyen trenlerden birinin 
b rınci :rnevkiindc genç bir kadın 
~r~una sokulan bir bıçakla öldü-
~u. Katil hala aranıyor. 

rıı len Letitya ismindeki bu kadı
ta.ın, sağlığında hususi zabıta acen
Öa arından birinde çalışmış olduğu 
atennm.i t. 
l> . ş ı. 
A..RISTEKİ HUSUSİ ZABITA 

l> . ACENTALARI 
~ atıste bir çok hususi zabıta a -
icrntala.rı vardır. Bunlar serbcstce 
\>ıı ayı san'at ederler ve hatta kendi 
\>e sıtalarile yaptıkları tnkiplerde 
da ~.raştırmalarda resmi zabıtaya 
lar. ır hayli yardımlarda bulunur-

't.e 'Su acentalar daha ziyade vefasız 
r .. ;celeri takip etmek, bunların ne-
'""E!re •• 

le k gırıp çıktıklarını ve kimler-
rllı onuştuklarını ve ne yaptıkla -
ta~ llraşt.ırmak, kayıp insanları a
bıt ak, bır çok ailelerin resmi za
ler?'a haber vermekten çekindik
\>,:ı,. mahrem işleri takip etmek gibi 
~ıfele · d 

tıe rı var ır ve bu hizmetleri-
lıır~Ukabil de bir hayli para kaıa

ar. 
)3 

ha ~ acentalar takip işlerinde da-
lt!Q:?a~e kadınlardan istifade r:>t -
oıd. edırler. Yeraltınclnki trende ur·· ı 
dıın b~ en Letitya da bu kadınlar-
~ıtı iri olduğuna göre, şimdi hal
lopl lnerakı biraz da bu noktada 

anı'•or 
~ J • 

lJ KADINLARDAN BİRİ 
ANLATIYOR 

~;- Bizim kıyafetimizi istediği -
-hır· zarnan değistirmeğe yarıyan 
dıt ~~ntomuz, bir de şapkamız var
ie~e ız~ beş sene evvel başımdan 
~ctı bır hadiseyı anlatayım: J 

erıtaya daha yeni girmiştim. 

Evvelce modistra idim, yani girdi-1 
ğim yeni meslekte çok acemi ol -
duğumu söylemek istiyorum. Za
ten bu tecrübesizliğim yüzünden 
bana, az daha, çok pahalıya mal o
lacak iki tecrübe geçirmiş bulunu
yorum. 

Vilüyellcrdcn birinden bir aile -
nin on sekiz yaşlarındaki bir kızı 
ckötu bir delikanlı, ile beraber Pa
rise kaçmışlar. Acentaya müracaat 
ediyorlar, kızın bulunmasını istı -
yorlar. Çok geçmeden sevdalıların 
Parise geldiklerıni öğreniyoruz. 

Aykırı mahallelerden birinde adi 
bir otele gitmişler. Acenta bana kı
zı takip etmek vazifesini veriyor. 
Otelin bulunduğu sokak gayet ten
ha! Aksi gibi tarassud edeceğim 

yerde. beş, on amele yol tamir 
etmekle meşgul! Bir kadın, uzun 
müddet bu sokağın köşesinde ka -
lırsa, elbette bu amelenin gözün -
den kaçmaz, değil mi? Otelde de 
kirnlanacak başka boş bir oda kal
mamış. 

Ot~lin karşısında, aınele müşte
rilerin girip çıktı kları bir meyha
ne vardı. ÇAr naçar oraya girmiye 
mecbur oldum. Bereket versin, kı
yaft.:tim biraz muhite uyuyordu. 
Meyhanede oturan işcilerden gü -
zel bir delikanlı heemn bana kur 
ynpmağa başladı. Bir kahve ısmar
ladı, kabul etmeğe mecbur oldum. 

:Fakat oturduğum yerden de kar
şıdaki otelin kapısını gayet iyi ta
rnssud edebiliyordum. İki saat geç
ti. Bana kahve ısmarlıyan delikan
lı sokaktaki işinin başına geçmişti. 
F::ıkat uzaktan uzağa da bana gü • 
Jüm:i.iyordu. Ben de gülümsiyerek 
mukabele ediyordum. Galiba 7.a • 
vallı ctam aradığını bulduğunu. 
zannediyordu. 

Akşam tekrar meyhaneye geldi -
ğim zaman, sanki oraya alışmış o
lan müşterilerle arkadaş olmuştum. 
Bana göz koyan delikanlı da orada 
idi. Bır iki apartif alıştırıyorduk . 

üç gün muntazaman bu meyha
neye gidip geldim. Ne iş yaptığımı 
soranl&ra hastabakıcı okluğumu 

söyliyordum. 
Bir akşam, tnkıbine memur edil

diğim genç kızın otelden çıktığını 
gördüm. Hiç belli etmeden ben de 
arkasıııdnn çıktım Fakat çok geç
meden izini kaybettım. 

İşte o zaman hiç akla gelmiyen 
müşkülfıt başladı. Amele delikanlı 
bana adeta sevdalanmıştı. Mutlaka 
beni lokantaya \'C sinemaya götür
mek istiyordu. Benim de mutlaka 
orada kalmak için gösterdiğim ıs

rardan bir şey anlamıyordu . 

Bir akşam, hiç aklıma gelmiyen 
bır hadise oldu. Delikanlı ile tavla 
oynarken, birdenbire meyhaneden 
içeriye bir kadın girdi ve deli gıbi 
üzerıme hücum etti: 

- Vay kaltak! diye bağırd ı, be
nımkini sen mi elimden alacak -
mışsın? Evvelfi ben senin canını a
layım da görürsün. 
Kadın, masalardan birinin üze

rinde duran sifonu yakaladığı gibi 
az kaldı kafama fırlatıyordu, fakat 

bereket versin, yanındakıler \'ak
tinde elini tuttular. İşte yeni mes
leğimde geçirdiğim ilk korku bu
dur. 

Ya elini vaktinde tutamasaylardı 
ve şişe kafamda parçalansaydı, o
lur ~! 

Onlar bu kabına sığmıyan ka -
dınla uğraşıp dururlarken, ben de 
bir yolunu bulup usulca savuştum. 
Fakat bu manasız hadise. benim 
asıl üzerime aldığım vazifenin ta

~ I kıbine mani olmuştu. 
Size başımdan geçen bir hadis~

yi daha anlatayım: 
Zengin bir Amerjkalı kadın, a • 

centadan sevdiği bir delikanlının 
bulunmasını istiyordu. Delikanlı 
bir gece kadının bir kaç yüz bin 
frank değerindeki inci gerdan1ığı
nı arakladıktan sonra ortadan sır 
olmuştu. 

Tahkik ettik. Ve öğrendik ki, A· 
merikalı kadının dostu Parise gel
miş, gerdanlığı satmağa uğraşıyor. 

Elimizde herifin fotoğrafı vardı. 
Eşkalini de biliyorduk. 

Üç hafta bütün barlarda araştıra 
araştıra nihayet izini bulduk. En 
ziyade Pığal sokağındaki bir kaba
reye gidiyordu. 

Nerede oturduğunu anlamak l· 
çin, evini öğrenmek lazım geliyo~ 
du. Bu vazife de bana düştü. 

Kendimi barın müdavimlerine 
belli (!tmemek için, yanıma acen • 
taya mensup erkeklerden birini de 
. beraber almıştım. 

Gece yarısı biz bir masada otu
r urken, herif geldi. Tam karşı ma· 
saya oturdu dört şampanya ısmar· 
ladı. Bir saat, iki saat geçti. Yanın
d a da birisi vardı. Boyuna konuşu
yorlardı. Ben beraberimde ~?len . 
memurla dansederken, onların 
önünden geçtiğimiz zaman, muha
verelerinden bir iki kelime işite
bilmek için kulak kesiliyorduk. t • 
kimizdcn hangimiz belli etti, bil .. 
miyorum 

Danstan ı ra masamıza oturdu

(/ • ' ı 6 u;:ı say/adıı) 

mem nerelEri akla gelir. Deniz kı-

yısı denince insan neresini intihap 

edeceğini şaşırır, ova deyince Po

lonez köyü düşünülür. 

İstanbullular için en yakın, en 

müsait ve en ucuz dinlenme yeri 

herhalde deniz oba gerek. Öyle ol

makla beraber, bizim deniz hak • 

kındaki malümntımız çok azdır. 

Bir defa denizin beher litr('sinde 

35,22 gram miktarında sodyum, po-
+ocv11m. m~pnA.,v•ım f11.,lgr1. h .. n, 

mürler, karbonatlar, kireç vardır. 

Deniz yosunlarında bromiirle iyo

du bol bol bıılabiliriz. Plfıjhırda yü

zenler, suyun fizik tesirlerinden is

tifade etmekle beraber, derisinin 

mesaınatı vasıtasile de, hissetme -

den. bu unsurları mnsseder. Deniz 

banyosu, hem duş, hem masaj, hem 

de kan cevelanı, teneffüs ve adale 

bnkımından en mükemmel bir eg

zersizdir. Denizde insan açıklar -

dan gelen havnya, mikropsuz rüz
garlarla daima yenileşen iyot ve 

07.0n dolu bir hava ile birlikte te

neffüs eder. Deniz kıyısında insan 

vücudü, ha\'a almak için o kadar 

cehdetmez. Şehirlerde hava almak 

bir yorgunluğun ifadesidir. Deniz 

~ıyısında ,göğüs habersizce doğ • 

r_ulur, genişler, şişer. 

Plajlardaki güneş, \'Ücutteki cür

sumları öldürür, güneş altında es

merleşen vücutlar sıhhatin ta ken

disidirler. Lakin güneşle de pek 

oynamıya gelmez. Bu işde de aklın 

,·e mantığın hakim olma~il lazım

dır. Bilhassa ifrat, her şeyde oldu

ğu gibi, güneş banyosunda da za
rarlıdır. 

Deniz kıyılarında yaşamıya baş

lıyanlar, ilk gunlerde ekseriya ya

rım kilodan ikı kiloya kadar zayıf

larlar. Çiınkiı metı ede 59 milyon 

gram oksijen ihtıva eden hava, bü

yük tazyik altında, vücutteki yağ 

tabakalarını çabucak eritir. Fakat 

bu ıtrah devresinden sonra vücut 
tekrar kendisini toplar, sıklet faz-

Jalaşmıya başlar. Lakin bu sefer 

yağ olarak kaybedilen sıklet, faz

la olarak kazanılır. 

~niz kıyıluında teneffüs hare-

. . 

Denız 

ketlerine devam edılirse, goğüs da

ha kolay genışler. Bol oksijenle te
neffüs, kanımızdaki kırmızı kü -

reyve1eri çoğaltır, kansızlığın önü

ne geÇt>r. Güç ınkişaf eden çocuk

lar için denizin, kirecin, kemikleri 

kuvvetlendirmek itibnı ile çok fay

dası vardır. 

Yalnız sinırli, hiddetli, roma

tizmalı olanlar için deniz kıyı

ları pek o kadar iyi değildir. Ne

fesi dar olanlar, kalplerinden hasta 

bulunanlar, veremliler de denızden 

çekinmelidirler. 

Dağlara gelince, yaz tatilini dağ

larda geçirmek de çok hoş bir şey

dir. Bir defa dağlardaki hava te

mizdir. 2,000 metre yüksek dağla -

rın havasında hemen hemen hiçbir 

bakteri yok gibidir. Fakat dağ ha

vası, deniz havası gibi nemli de -

ğildir, kurudur. Dağlarda insanlar, 

daha hafif yiiriirler. Çünkü ovada 

760 milimetre olan nisbi tazyik 500 

metre yükselince 714 milimetreye 

düşer, hele 2000 metrede 594 mili

metredir. Tazyikın bu suretle a

zalışı, nabzın atışlarını çoğaltır. Da

kıkada doksan vuruş sayabilirsiniz. 

Teneffüs çoğalır ve dağ havası 

da goğsun genişlemcsınde mühim 

bir amildir. Dağlar da hiddetlilere, 

sinirlilere, hastalıkları ınkişaf ha -

linde olanlar için iyidir. 

Ovalara gelince, ovanın iklimi is
tisnasız hemen herkes için iyidir. 

Çünkü iklim oralarda yumuşak • 

tır, huzur vericidir. Yeşillikli, or • 

manlı, sulu ovalar tam şehirlilerin 

aradıkları huzur ve sükun diyarla

rıdır. İşte vücudü ve dimağı yor

maksızın eğlendirip dinlendiren en 

güzel yerler ... Oralarda da msanlar 

şehrin tozundan, toprağından, du

manından ve mikrobundan uHk· 

larda yaşarJar . 

Kırlarda ve ova köylerinde şe

hirli, tatil aylarında sakin ağaçlu 

meyvalar ve sular arasında çocuk

lar gibi oynamak hevesine kapılır. 

Netice şuraya varıyor: Y&Z tatı1'

lerinde bünyemize en mü ait l ir • 
yer seçelim, bol bol t< miz hava a-
lalım, vücudumüzün bütün toksin .. 

lerini dok<>rek, tekrar şehre, iş ba

şına canlı, sağlam, .sıhhatli, kafail 
yerinde insanlar olarak ..tlonellm.. 

Dağ Tabiat, bu büyük iyiliiini bizciea 
esirgemiyer. 
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' Bunu /ıangi mel'un yapabilir? 
tına kasdetmek kimin 

Padişahın 
haddi? 

... 
h Çocuklar .• aya-· 

ikinci kıaım all" 
"Şatırma öyle? •. Sende Hstede y~z 

1111 
· sın. Hakkında neler . yazıh old"!:~e!,, 

Başhekim ilaç 
tayda 

- O halde, saadctlu padişahı~ 
. a hafif bir durgunluk geldı 

mızacın . 
1
. . . .. 

diye niçin b?u kadar endışe ı goru-
nuyorsunuz ... 

Ali Şavkat, yüzüne pek saf bir 
tavır takınarak sormuştu. Münec
cim derhal: 
_Nasıl, dedi, nasıl? .. Bizim işi

miz gücümüz hep mizacı şahaneye 
dur~unluk gelmesin diye dikka.t 
etmektir. Ah, kaç gündür, gecelı, 
gündüzlü hep saadetli padişahın 

yanındayım desem yalan söylemiş 
olmam, mevlana. Gece dinlenmek 
için yatağa giriyorum, hemen bir 
ferman çıkıyor, huzuru şahaneye 
koşuyorum. Saadethi padişaha te
minat" veriyorum. Yıldızların ah
kiımını söylüyorum. Hiç bir şeyden 
endişe etmemesi için yemin ediyo
rum. 

verdi amma, saadetlu efendimiz bir 
görmediklerini söyleyorlar 

- Ben de öyle diyorum. Çünkü ı 
yıldızlardan böy le zehir gibi bir 
şey anlaşılmıyor. Başhekim bunda 
yanı im ıştır. 

nacağını. Zatı aliniz de buna ihti· 
mal vererek ona göre tahkikat ya·· 
pınız. Kimseye belli etmeden bu· 
nu tahkik ediniz. Saadetlu padi~alı 

- Evett öyledir. Zehire karşı ne- kimlerle görüşüyor. 
kullanıldı? - SaadetlO. padişah vezir vüze-

ranın haberi olmaksızın yalnız ola-
- Başhekim ilaç verdi. Verdi rak kimse ile görüşmezler. Vene -

ama saadetlCı efendimiz bir fayda dik kafirlerinin adamları ise, efen-
görmediklerini söylüyorlar. Bir in- dimizin yanına nasıl girerler? 
san zehirlendiğini duyar da, çare- _ Peki.. . Fakat rica ederim, ya 
si bulunmodığına da hükmederse, meviana, lUtfen şu benim naçiz fik-
dünya ona zindan olmaz mı? rimi kabul buyurunuz, belki bir ha-

Ali Şavkat derin derin düşün • kikat çıkar da saadetlu padişaha hiz-
dükten sonra: met etmiş oluruz. 

- Çok yazık, dedi, fakat b una Müneccim Ali Şavkattan ayrılır-
k im cür'et edebilir? Sultan Süley- ken yine neş'esiz, dalgındL Ali 
manı zehirlemek! .. bu nu hangi ha- Şavkat: 
in ve mel'un yapabilir? - Mevlana, dedi, emrinizi bek-

- Fakat ben buna inanmıyorum. Ierim. Saadetlıi padişahın bu fakir 
Çünkü dediğim gibi, yıldızlarda bu- kölesi için de bir hizmet fırsatı çı-
na dair bir işaret göremedim. karsa unutmazsınız. 

-Müsaade buyurursanız ben ina- (Detıamı var) 
- Kolay, mevlana, kolay .. Niçin , 

kendinizi bu kadar meraka. koyu
vorsu0nuz? .. Saadetlu padişaha ye-

J Do·· rdu·· ncu·· 
u11ınunı1tııı ıuu11ıuıuınuun11 11 1 ıııı1tw11uu ıırnuıuıuuıuııııı ııı ı ıuıuu11111111tı ıı ı ı ı u uuuuuuıuı1tıııı ı ıuı ıuıuuuıuııuı ıı ııtı• ııuu 

ni bir sefer açarak kafirler üzerine 
yeni bir zafer kazanmasını söyle
yiniz. Böyle cihangir bir padi
şah için muharebe en güzel bir eğ
lence olur. Yakında hiç bir sefer 
açılmıyacak mı? .. 

• 

icra Memurluğundan: 

_ Evet, evet, doğru söylüyorsu
nuz, mevlfina. Siz gerçekten akıllı, 
ahvali çok iyi bilir bir adamsınız. 
Saadethi padişahımız bir deniz mu
harebesi yapacaktır. 

_ Çok güzel... Venedik kafirle
ri sözlerinde durmadılar mı? .. Se
feri hümayun onlara karşı olacak 
galiba .. 

- Hayır, hayır ... Venedik kafir
leri şimdi uslu oturuyorlar. Lakin 
Rados adasındaki haçlı kafirler 
var k.i denizde korsanlık ediyorlar. 

' . 
Ehli islamın denizden geçmesıne 

artık rahat kalmadı. Onları tedip 
gerek. 

Ali Şavkat buna çok sevindi. Şim
diye kadar Radostaki kit irleri hiç 
bir padişah te'dıp etmemiş olduğun
dan bu zafer de Sultan Süleymana 
nasip olacak; diye çok heyecanlı bir 
twırla müneccimi tebrik ediyor • 
du: 

- Ne vakit, diye sordu, sadet
hi padişah bu deniz muharebesine 
başlıyacak? .. 

- Her halde mevsimi gelince .. . 
Maamafih veziri vüzeranın bu hu
sustaki fikirleri başkadır. Kimisi 
bunun hemen yapılmasını, kimisi 
de daha iyi hazırlanarak işe girişil
mesini istiyorlar. 

_ Sizin yıldızlar ne diyor?. Yer 
yüzündeki vukuat gök yüzünde ya
zılıdır. 

_Çok dnğru ... evet, öyledir. Yıl

dızlara bakıyorum: Önümüzdeki 
yaz mevsimi en muvafık zaman ol
sa gerek. Saadetlu padişah~~ız ~a 
bu seferin geciktirilmemesını nı -
yet etmişlerdir. Donanma hazırla
nıyor. Başka kafirlerden evvel Ra
dos kafirlerini temizlemek lfızım. 

_ o halde zafer muhakkaktır. 

Niçin endişeli görünüyorsunuz? 
Padişahın mizacındaki rahatsızlık 

ise pek geçici bir şeydir. Hekimba
şı ne diyor? .. 

Müneccim dudaklarını bükmek • 
ten kendini alamadı: 

- Hekimbaşı, hekimler; dedi, 
onlar insanın içindeki derdi bile -
mezler. Yalnız dışındaki hastalık-

ların uğraşırlar. Çok defa bu hasta
lıkları iyi etmek için de deva bula-

mazlar. İki hekim bir yere geldi 
mi, üç türlü fikir söylerler. 

- Ya mevHina, siz ne tahmin e
diyorsunuz? Yıldızlardan bir şey 
öğrenemediniz mi? 

- Bunun pek geçici bir hal ol
duğunu gösteriyorlar. Merak edi • 
lecek bir şey değil. Fakat saadethl 
efendimiz, eski neş'esini niçin bula
madıklorından endi~lidir. 

- Hekimlerin ne dediğini öğre • 
nemedik. Padişahın baş hekimi 

hiç bir şey söylemedi mi? 
- Başhekim, padişahın zehir • 

lendiğini ortaya attı. 
Ali Şavkat büyük bir hayretle : 
- Acaip! .. diyebildi. Sonra pek 

hiddetli bir tavırla: 
- Bunu hangi mel'un yapabilir? 

SaadetICı padişahın canına kasdet· 
mek kimin haddi? 

Kalamu;ta Fener caddesinde 37 
No.da mukim iken halen oturduğu 
mahal meçhul bulunan 11erlfeye 

Beyoğlunda, Pangaltıda, Şehit Muh tar soka~ında eski 3 yeni 

7511 No. lt apa rtıman tarafın ıza ikinci der ecede ipotek li olup bi· 
rinci derecedeki al acaklı Emlak ve Eytam Bankası sözü g eçen 

g ayrimenk ulü sattırmak ü zere muameleye koymuş ve kendile• 

rine l l.500 lira m u kabilinde birinci d erecede 6600 liraya 

28·8·932 tarihin de Memişıadc biraderlere cundan dolayı b ariz 

yudır. İcra kanunun un 128 inci maddesine tevfikan ta nzi m 

edilmiş olan işbu mükell efiyet lis tesi ikametgabınızın meçhu• 

liyetine bina1:n tebliğ makamına k a im ol m:ık üzer e ilan olun ur. 

l stanbul Altıncı icra 
Memurluğundan: 

E mlak ve E ytam Bankası T ürk Anonim Şirketine birinci d erece ve 
sırada olup tamamına yeminli ehlivuk uf marifetile 10,698 lira kıymet 
takdir edilmiş olan Beşiktaş Meşrütiyet mahalJesinin Molla Ayazma 

sokağında eski 43 mükerrer yeni 138 No. lı sağı Ebniye kalfası arsası, 
solu Feridun Paşa zevcesi Nevcivan hane ve arsası, ark ası Taş o ca• 

tı deresi, cephesi cedit Meşrütiyet caddesi ile mahdut bir apartıman. 
Sokaktan kapısı ve zemin katından mozaik merdiven ile inilen bir 

taşlık üç kömürlük ve aydınlık mahalli olup zemini çimentodur. Ayrıca 
bir koridor üzerine zemini kı!men karosimen hir kiler bir hela zemi· 
ni karo11imen mermer kurna fayans lavabo e mayye banyo ve rezer· 

vuarlı banyo zemini karosimeo mozayik tekne ve raf tezglh lı mat· 

bah zemini ahşap bir oda önünde zemini k arosimen demir camekanlı 
kışlık ba hçe ve bahçeye bir köprüsü vardır. 

Bahçe : Binanın arka cephesinde üç set ve iki istinatlı duvar 

iki selde tarhlarla ayrılmış olup Y"" tarafı duvar korkulukludur. 
cima, gibi birkaç fid an halinde ağaç vardır. 

olup 

Erik, 

Zemin kat : Karoaiınen antre ve koridor bod rum ve zemin kata çı-
kılan mozaik merdi ven ve (2) No. lı daire bir koridor üzerine dört 
oda sandık odası bir helldır. 

Birin ci kat : Bir korid or üzerine sokak cephesinde iç içe oda ve 

arka cephede iki oda sandık odası bodrum ka ttakinin aynı matbah 

ve banyo ve hela. Bina ka rgir üç katlıdır. Havagazı, Elek trik, Ter. 

kos tesisatı vardır. Bodrum peocere!eri demir parmaklı ve ö n cephede 

birinci katta ortada bir çıkma vardır. Bina yenidir. 

Umumi sahası 273 m2 olup bund an 129 m2 bina a eri kalanı 
bahçedir. 

Açık arttırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şartnamesi 
herkes tarafından görebilecek ve 26· 7. 37 tarihine rasloyan Pazıırtt:si 
günü saat 14 den 16 kadnr dairemizde açık ar tı r ma suretile satı la
caktır. Satı ş Emlak ve Eyta m Bankasının 844 No. lı kanunu hüküm· 

!erine tabi olduğundan me?kür kanunun 15 inci maddesine tevfikan 

ikinci bir ar tı rma yapılmaksızın gayri menkul, yukarda yazılı günde 

en fazla artı ranın üzerinde bırakılacaktı r. Artırmaya iştirak için mu .. 

hammen kıymetin yüzde yedi buçufu nisbetinde pey akçesi veya 

Millt bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek IAzımdır. Biriken 

bina vergilerile ç6p ve fener resimleri ve d ell! liye ve vakıf icaresi 

satış bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. 
Satış bedeli peşin öd emek IAı,mdır. icra ve lflAs kanununun 

126 mcı maddesine te vfikan ipotek ahibi alacaklılarla diter a laka· 

darların iayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraf. 

farına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 

dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 

olmadıkça satış bed elinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarl•· 

rın işbu ka nun maddesine uyg un sure tte hareket etmeleri ve d aha 

fazla malumat almak isteyenlerin 36/603 dosya No, ıile dairemize 

müracaatları ilAn olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
işbu gayrimenkulü satın alanlar a rzu ed erlerse Bankaca takdir 

edilecek kıymetin yüzde ellisi kadar ke ndilerine ikrazatta bulunabi· 
lirler. 

merak ediyorsan okuyayım da dı ı<-
- -- . . den kor 

d. b'l kec:fedecelTi için hıç bır şey Kumarbazlar cdostı. ne ır 1 - ~ 0 

· du t a· rnezler. Esasen onların felsefesın - muyor · ıne'•cU 
ce, dünyada böyle bir mefhum yok- Salona girer girme~, .. r tanıttı= 

damları Kadıkoylü trışo tur. cİyilik yapmak bir jest ve 
_ Ev sahibi (E .. ) · ·• ·te sı· 

b ir kadirşinaslıktır. (N .. ) şişman karnını e:ıerı 
Gece gu .. ndüz düşüp kalktıkları, ge· d . kı· 

b . " vazladıktan sonra de ı · bo\'le zip eğlendikleri, sayesinde . ı.r e.s: y ınıı · 
kl _ Müşerref oldum. a s·ı es· lence yerinden ötekine gıttı ert 

1 
•0~ ı 

k k bir ad kafamı karınca ı> ' · +ınıZ 
ve arkadaş, dost diye elini sı tı - kiden zabıta memurluğU yaP• 
ları insanları bizzat kumarbazların 
kiyotinine teslim etmekten çekin -
rnezler. 

Bu hareketlerinden dolayı kat -
iyyen vicdan azabı duymazlar. 

Nasıl duvsunlar ki, .vicdan> de
nilen in.sa;lık meziyet ve ha. aisin
den 'kendilerinde bir zerre yoktur. 

mı? 

- Evet!.. defler, 
_ Öyie ise dur. Bakalım 

hakkınızda ne diyor? J{ıı , 

• Eğer bu chassa> dan onlarda bir 
miskal olsaydı kumar hırsızı ol • 
rnaılar v e yaptıkları kötü hareket-

Elini ceketinin cebine ~~t~ÜğürıU 
Iınca bir defter çıkardı, ~o: başta· 
takarak sayfaları çevirmıY d 'f':\' 

dur u. 
dı. (E .. ) harfine gelince .. defl o-
sahibinin ismini bularak ıçın ·ı.ıeıt 
. bittı,. 
kumıya başladı. Okum.~ .. 

1
erelC: 

sonra ev sahibine döndu. Gud r i"i 

Ahmet Sürmeli imtasile gazete
mize mektup yazan bir okuyucu • 
muz, diğer dört kardeşi namma da 
imza ederek, diyor ki: 

. Babam yirmi, yirmi beş senelik 
emektardır. Ben ilk mektebi bitir
dim. Şahadetnamemi ald ım. Ben bir 
sanayi mektebine, kardeşim Mah
met de bir yatı mektebine girmek 
istiyoruz. Çünkü, beş kardeşiz, beşi
miz de bugün adeta sokakta kal
dık. Bize bakacak, okutacak, kimse 
yoktur. Cumhuriyet hükumetimi
zin şefkatli himayesine sığındık. 

Bu hususun gazeteniz vasıtasile a
lakadar makamların nazarı dikka
tine :ırzedilmesini bilhassa rica e-
deriz.> 

[SON TELGRAF - Bu mektu
bu ve beş kardeşin resmini yukarı
ya basıyoruz. Bu çocukların vazi • 
yetile resmi 1ı e alakadar makamla
rın ilgilenmesini dileriz.] 

1 HiKAYE 1 ----
Can kurtaran 
Kızlar 

( 4 üucü ıayf aJ~n tlevam) 
- Boğuldu. Ferit boğuldu. Can 

kurtaran yok mu? . 
Yalancının mumu yatsıya kadar 

yanar. İ~te yirmi sekiz yaşındaki 
güzel siyah kıvırcık saçlı Ferit, ge
çen temmuz ortasında böyle gür -
ledi gitti. 

O, gençliğine doymuş ölmüştü. 

Fakat, bu genci tanımıyan Altın -
kumlu kızlar hfıl8 bu dehşetli fa • 
cianın yadı ile ürperirler. 

Kadın 
Polisler 

( 5 inci sayfadun d~vam) 

ğumut' vakit, karşımızdakı delikan

lı hesap görmek için garsonu çağır

dı, tabii biz de kalkmağa hazırla

nıyorduk. Fakat daha biz hesabı -

mızı görmede n, delikanlı ile y<ının

dakı adam sür'atle bize doğru gel

dile r, bir tekme ile masayı ü zeri -

mize devirdıler Kendimizi topla

mağa vakit kalmadan, tam suratı

mızın ortasıha doğru bir k aç müt

hiş y umruk savruldu. Herıfler ta -

bancalnrını çektiler, bütün barda

kılerini ve bu meyanda bizi hare • 

ketsiz bir halde bırakorak, gerile 

ye gerileye çıkıp gittiler. Bizde si

lah yoktu. Kayboldular. Takip et
meğe de imkan kalmadı . 

Herifin tekrar jzini bulmak için 
daha üç ay çalışmağa mecbur ol -
duk. Görüyorsunuz ki, mesleğimiz 

pek o kadnr rahat ve gönül alıcı bir 
şey değildir. Her an tehlike içinde 
bulunmaktayız. 

lerden yüzleri kızarır ve utanırlar
dı. 

Utanmak! 

İşte kumar yırsızlarından beklen
miven bir hareket!.. Mübalagasız 

sö;lüyorum, en \·ahşi bildiğimiz 
dağdaki hayvanlar bile, bu insan 
kırmalarının yanında daha çok me
deni, daha çok munistirler. 

Kumarbazla ahbap olan, ondan 
arkada§lık bekliyen ve bu arkadaş
lığı idame ettirmek istiyen bütün 
hayatınca bedbaht olur. 

(N .. ) da kumarbazlarla uzun 
boylu düşüp kalksaydı ve cebindeki 
deftere güvenerek oyun oynamak
ta devam etseydi, sefalet ve fela
ket girdapları içinde yuvarlanıp gi
decek, hiç şüphesiz bir kumarbaz 
gibi sefil ve rezil olacaktı. l\taama
fih gururunun, ukalalığının ceza • 
sını mevcut bir kaç bin lirasını 

kaybetmek, kumarhanelerde bo • 
ğulmak sure tilc çekti. Ve ne _Ya
zık ki, churufuheca> tertibile Is -
tanbulda ne kadar kumarbaz var
sa onların listesini havi bulunan 
defterin tılsımı onu bu acıklı akı
betten kurtaramadı. Trişörlerin ef
sunu, defterin tılısımını bozdu. Ve 
defterli kurnaz ilk defa -defteri ta
mamladıktan sonı·a, yoksa da
ha evvel bir çok yerlerde olduğu 
gibi, meselfı hiç ümit etmediği bir 

yerde, Üsküdarda Nuh Kuyusun
da bir mahalle kahvesinde bile ka
fese koymuştu - tılsım cebimde ol
duğu halde Beyoğlunda trişörlerin 
kiyotinine düştü . 

Eski zabıta memurlarından (E .. ) 

rin idare ettiği bu mezbahaya onu 
arkadaşı ve çok emniyet ettiği Ka
dıköylü Ermeni tri ör götürdü. Bir 
ta~la iki kuş vurmak için, o gece 
oraya (A .. ) adında bir oyun buda
lasını daha düşürmüşlerdi. 

• (N .. ) yanında Kadıköylü tri~ör 
olduğu için, buraya pervasız gel -
mişti. Onun kendisine ihanet ede
ceğ ine ihtimal vermediği gibi. kar
şısına çıkacak oyuncuların hüvi -

. 'ka a 
_ Defterin te1.kiyesı 0 senıll 

değil amma.. zararı yok .. 
evind~ oyun oynıyabilirim .. 

(JL) hayretle sordu: 
- Ne tezkiye<:i!.. mar· 
_ Şa~ırma öyle? .. Bende ]<U zılı • 

bazl arın listesi var. Sen de yısr \'B· 
d ne e • sın bu listede ... Hakkın 8 

11 
o-

zıh olduğunu merak ediyorsıı ' 
kuyayım sana!.. 

_ R ica ederim. rnıYa 
(N .. ) yavaş bir sesle oku 

başladı: rıarırı • 
4 (E .. ) eski zabıta mem~ ıcaUC· 

dandır. Kumarba.zl.a~la -d~ŞU:lal<~ı 
masına rağmen trışo~·lukle ınıeı· 
yoktur, işleyicilik elınden gebıızıııt 
Evini bakaracılara kiralar, JJO" 
da poker oynatarak ganyot aJır.eı·li\c 

d"nıen ğuntulara iştirak eder, u 
talan da yapar.l> . rdı.l · 

(E .. ) hayret içinde di.nhY~~ .. ) 
Okuma faslı bittikten sonra 

dedi ki : . t riJt'liJl 
- Görüyorsunuz kı.' d~f e k j)'İ 

senin hakkındaki tezkıyesı ~rııdB 
değil... fakat arkadaşım yıı • 
iken korkmam. Bir kaç seans bitle 

8 ee parız. Sen de bir kaç par }t}cıllı 
koy.. . fak at arkadaşımın ha fçifl 
da unutma ... Ben onun hatırı 
geldim buraya... ,

1 
ta' 

Ev sahibinden sonra (A .. ) . ~dt ıı· 
· · nı nıttılar. Defterde onun ısını bÖ)" 

radı . Fakat tri~örler arasın~~e def· 
le bir isme rastlamadı. Tezkı)l ol • 
terinde eğer bir enayiler faıı3~ JiS" 
saydı, (A .. ) nın adı muhakk 

tenfo başında yer alırdı. . . ı.işİ 
(A .. ) dan sonra, (N .. ) n~ ~k~y1f, 

daha tanıttılar. Bunların bırı r ve 
avurdu avurduna geçmiş, es~. de 

'd' öte"ı cılız biı· Rum kadını ı ı. . aetı· 
genç, temiz giyinmiş bir Rufll 
kanlısıydı . . teıJd· 

(N .. ) bunları da defterıle stııı· 
ye etti. Fakat hiç bir kayda r:.:ırdı. 
madı. Rastlamamakta hakkı 
Çünkü erkeği: 

- Borsacı Andon! 
Kadını: 

1 

yetlerini , hangi işçilik sahasında ça- - Terzi Mari! var) 
}ıqtıklarını, defterin kerametile (Deva~ 

~~;;=:===:=:=;;=======~~~~=~-~~~==--=:;;;;~ 

:~!!:ş~~~m~htelif semt- !l.__.R_A __ D_~~ 
ır BUGÜNKÜ PROGRAf\ !erinde nbbetçı olan eczaneler iUn-

lardır: Akfam neşriyatı: . ıryoloJİ 
lstanbul cihetindckiler: 16 İstanbul Üniversitesı .. ~'forte 
Eminönünde (Salıh Necati), Be- Enstitusünden naklen. Büv~ .. ,ıdiY 

yazıdda (Cemil), Küçükpazarda alimi İbni Sinanın 500 üııcU 'j ·tıti· 
1 ak 1 (yorgl)I .Evübsultanda (Hikmet ·· ·· ·· b t · ıe vapı ne 30 " numu munase e J w • 19. 

d (N" ·k ·sı . Atla maz), Şehremınin e azım fal, 18,30 plıikla dans musı ııaİ1ııtt ıt 
Sadık), Karagümrukte (Kemal), Afrika av hatıraları: S. S~ifat ,.c 
Samatyada (Rıdvan), Şehzadeba - Cihanoglu tarafından, 20 . ·k ll'ltı , 
şında {İsmail Hakkı), Aksarayda arkadaşları tarafından Tu;O Öf11 ~ 
(Sarım) , Fenerde (Hüsameddin), si kisi ve halk şark ıları , 20. öyle'' 
Alemdarda (Eşref Neş'et)' Bakır - Rıza tarafından arapça startı , 
köyde (İstepan) . 20,45 Safiye ve arkadaşlarl Jk şıır· 
Beyoğlu cihetindekiler: fından Türk musikU ve 68 kestr:t• 
İstıklal caddesinde (Matkoviç), kılan (saat ayarı), 21,J 5 ... ,..rrıeri .'·,e. 

Yüks;kkaldırımda Vingopulo), Ga- 22,15 Ajans ve borsa haı;-30 plıı~ !atada (Merkez), Taksimde (Kemal ertesi günün programı, 2 .. , rçıılıl' 
Rebül), Şişlide Osmanbeyde (Şark la sololar, opera ve operet pn 
Merkez) Kasım paşada (Vasıf), Has-

rı, 23 Son. A.r.1 
köyde (Barbut), Beşiktaş ta (Süley- y ARINKİ PROGR 

man Recep), Sarıyerue (l'\uri). Öyle neşriyatı : JllusiJ:ı~İ· 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda- Saat 12,30 Pldkla Türk telif pııii' 

ki~:~üdarda Çarşıboyunda (Ömer 12,50 Havadis, 13,05 Muh __,/ 
neşriyatı, 14 Son. ~iti" 

Kenan) , Kadıköyünde Altıyol ağ - lcrll Mer11 
zında (Merkez), Büyükadada lstanbul Birinci . ccİ 

Genç kadın daha bir çok macera
larım anlattı . Hakikaten bu meslek 
bir kadın yapısına o kadar müsait 
değill Fakat şu var ki, kadınlar bu 
gibi işlerde, zeki davrandıkları za
man dahn 7Jyade muvaffak oluyor
lar ve onun içindir ki hususi olsun, 
resmi olsun, polis kadınların bu çe
şit hizmetlerinden istifadeye çalı -
şılıyor. 

(Halk), Heybelide (Tanaş). ğundan: çe\'rıl~ (y 

.Mahcuz ve p:ırayn a tar ~s· 
mukarrer elbiselik kurnd ş 1 bed ·r ~ 

il 
Kılerinde reçel ve şurup olan 1 

eve hasta lık girmez. 
Galiba güzel Letitya da çalıştığı 

hususi zabıtadaki vazifesinin he -
sabını hayatile ödemiş bulunuyor. 
Bu sır hfüa halledilmiş değildir. 

Ulusal Ekonomi 
ı ııe Arttırma Kur lmU 

- - San a tılB-
937 çarşamba gunu ile ss ~" 
teninde açık arttırma bııı urıll f • 

csktı r. Taliplilerin tıazı r·ıao 0fu11 ıı 
memurine müracaatla r ı 1 
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KUDlbJJS KO~ILARR 
11: Galatasaray 
-~ Gençlerbirliğini 

Sekiz taksitte satılık 
Apartıman ve Yalı 

Muhammen 

Tefrika o: 88 Yazan : M. Necaei Tunçer 2- O yendi 
Kraliçenin cariyesi, Sur kralının gözdesine: "Ka
dın önünde egilmiyen erkekler çok sevilmez, Tilal,, 
diyerek heyecanlı bir masal anlatmıga başlamıştı . 

Bir gün F<vvel Gi.ıneşc karşı güzel 
bir oyun çıkaran Ankaralılar dün 
Galatasaray karşısında iyi bir oyun 
çıkaramadılar. 

Bir gün evvelki maçta yorulan 
Ankaralılar bugün Galatasaraym 
karşısında iyi bir derece alamadı -
lar. Siz de onları hoş görünüz .. Kıskanç- , 

1ık kadınlarla birlikte doğmuştur. 
l<ıskançlık olmnsnydı, güzelliğin 
ne manası knlırdı? 

- Onu sen de kıskanıyor musun, 
Zirna? 

- Hayır .. o, para ile satın alın -
l'nış bır cariyedir. Bütiin meziyeti 
elindedir. Benim meziyetlerim pa
ra ile satın alınmıyacak kadar yük- 1 

Sektir .. Çünkü ben, bir hükümdar 
kızıyım ... 

Bu lnsa konuşmadan sonra, kral 
karısına itimad ederek, Titadan bah
Se lüzum görmemişti. 

l\raliçe Zima hükümdarın ya -
~ında kaldığı gece, sarayın bir baş
a odasında neler oluyordu? 
Z<:nci carivenin gözleri dönmüş-

tU: v 

b -:- ~raliçe, kralın yanında iken 
U ışı bitireyim .. 
Diyerek derhal odasından çık -

~ış, loş koridorlardan, kimseye gö
~~rneden geçerek Tıtanın bulun

Ugu dairenin önüne gelmişti. 
'!'itanın kapısında kendisi gibi ka

ra suratlı bir harem ağası dolaşı -
l'ordu. 

~aliçenin cariyesi harem ağası
?ıa sordu: 

- Burada ne dolaşıyorsun? 
be - Hükümdarımız emretti.. nöbet 

kliyorum .. 

İyice işitemedim .. Hızlı hızlı 
bağırıp duruyorlar. 

Harem ağc.ısının gözlen dönmüş
tü. 

Cariyeye yalvardı: 
- Sen biraz burada duramaz mı

sın? 

- Dururum .. 
- B<>n ya\'aşça alt kata ineyim, 

hakkımda neler söylPdiklerini ku
lağımla duymak istiyorum. 

- Pekala. 
Kraliçenin cariyesi oda kapısın

da kaldı. 
Harem ağası hiddetle koridorlar

dan süzülüp gitti. 
Cariyenin sevincine nihayet yok

tu: 
- Oh .. Ne güzel fırsat .. Atlat -

tım budalayı. Hemen işimi bitirip 
gideyim. 

Diyerek yavaşça odanın kapısını 
açtı .. 

İçeriye girdi. 
Tita yatağının kenarına uzan • 

mıştı .. 

Uyumuyordu .. ZEnci cariyeyi gö
rünce başını kaldırdı: 

- Hükümdar beni mi çağırıyor? 
Kraliçenin cariyesi yavaş yavaş 

Titanın yanına sokuldu: 
- Hayır. Hükümdarın yanında 

kraliçe var. Bu gece seni çağırması 
ihtimali yoktur. Hükümdar beni, 
gönderdi.. sana masal söyliyecc -

Sahaya evvelfı Ankara, sonra da 
Sarı - kırmızılılar çıktılar. Kısa bir 

ğim · merasimden sonra karşılıklı dızil -
Tita doğruldu: dikl~m vakit Galatasaray şöyle •di: 
- Kralıçenin bu gece odasına Avni, Lf.ıtfı, Reşad, Suavı, Hlise-

dönmesi ıhtimali yok demek. yin, Ekrem, Necdet, Süleyman, Eş-
- Evet. Bırlikte şarap içiyorlar. fak, Haşım. 

Kraliçemiz soyundu .. Bıraz sonra Gençler Birliğı ise bir gün evvel-
yatağa girecekler.. ki kadrosile Hakem İzmirden Mus-
Titanın kaşları çatıldı.. tafo idi. 

Neş'esi kaçtı.. Parayı Ankaralılar kaz.andı. 
- Senı kim gönderdi buraya? Galatasaraylılar rüzgar ve gü • 
- Hükümdar.. neşe karşı oynuyor ... 
- Bana masal söyliyeceksin, öy- Oyun Ankaranın bir hücumile 

le mi? başladı. Derhal sağdan inkişaf eden 
- Evet. Hükümdar emretti: cTi- bu Ankara hücumunda sağ açık 

tayı eğlendir .. sıkılmasın . Belki sa- Selım sarı - kırmızı kaleye bir teh-
baha karşı çağırtırım kendisini.> like atlattı. 
dedi. 

Şımdı akın sırası Galatasaray -Tita bu sözleri işitince, hüküm • 
da ... Galatasaraylılar soldan Saim 

darın kendisini görmeden bir gece 
ve Eşfak vasıtasile Gençler kale· 

bile duamıyracağını bildiği için 
sine indıler. llaşimin ortaladığı top hayret etti. 
Süleymana geçti. Fakat Süleyma • 

Gözlerinin içi güldü.; nın sıkı şütü sağdan dışarı çıktı. 
Başını yastığa dayadı. Onuncu dakikada Galalasaraya 
- Haydi, seni dinlıyorum .. söyle_ korner oldu. Selımin çektıği top 

bakalım!.. ortaya, Galatasaray kalesinin önle-
Diye mırıldandı. rine düştü. Fakat santrforları mu -
Kraliçenin cariyesi önüne baka - hakkak bir gol fırsatı kaçırdı. Bu 

rak anlatmıya başladı: sayılı tehlikeyi atlatan Galatasaray-
(Devamı var) lılar soldan Ankara kalesine kadar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~iyorla~Eş~k~nSuleymanage-
çen top, yine dışarı çıkıyor. 

- Bu gece Tita odasında yalnız 
ltıı kaldı? 

- Evet. Kraliçe, lıükümdarımı
~ın Yanında bulundukça, Tita da 
0dnsında oturmıya mecburdur. 

ı 

1 URA 
Şimdi Gençler Birliği de soldan 

Galatasaray kalesine iniyor. Lfıtfi, 
Selimi tehlikeli bir surette dur -
duruyor. Frikiği yine Selimin 
çektiği şüt kale direklerini sıyır -
tarak nvta gidiyor. 

- Rraliçe bu gece sabaha kadar 
trıı kalacak kralın ynnında? 

1 - Bunu kraldan başka kimse bi
eın<!z .. 

''B en, dağların ka d· 
miyim!,, 

l' l<ı-aliçe Zima'nın z~nci cariyesi, 
Hanın kapısında dolaşan harem a

bsıJe konuşurken, bu adamı kapı
nın öni.inden uzaklaştırabılmek için 
tar~1 r arıyordu. 

l<raliçenin cariyesi o gece ne ya
P1p Yapacak, Titayı boğacaktı. 
1t l<raliçcnin hükümdarla baş başa 
,.Jışı da zenci cariye için ne gü

~eı b· 
ır fırsattı .. 

d l<raliçe Zima hükümdarın yanın
'r~n çıkarsa, Kral Hiramın derhal 
~tayı çağırtncağı muhakkaktı. 

ncı kadın, harem ağasına sordu: 
lı -- Sar.ayın zemin katında topla
\> an harem ağalarından haberin 
lir mı? 

li - liayır .. ben burada nöbet bek
~ l-'o~um. Akşamdan beri sarayın 
ının katma inmedim. 

d - Seni çek~tiriyorlardı.. fazla 

1
111

liYemedim ama, galiba senin a-
1?hinde hiikümdara dedikodu ya-
acakıar. 

tj Barem ağası gözlerini açarak, ca-
Y<!nin yanına sokuldu: 

lro - Zaten ben bu saraya geldiğim 
1 ndenberi, onlar beni çekemedi -
/\ t, Arkamdan daima atıp tutarlar. 
~a neler söyluyorlardı? 

~-

BuGÜN 
YÜZÜNÜ1DE 
BİR cAıiee \,"R,' 

......... 
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Yazan: Çeviren : 
~ Jeninga Muemmer Alatur 

.,.;,- Alçak herifler! Haydutlar sü· ~s., 
lla u .. Ratıller! diye bağırmışım. 
de:dı bakalım, beni de vücudüm-
21U~ kan fışkırıncıya kadar dövü -
hir · .Yapmız, yapınız! Fakat eğer 
a]itrıgun buradan yakayı sıyırırsam, 
ralt aııah hiç bir şeyi yanınızda bı-

lllı:ıın li . 
gqr~l>ishane direktörü hiddetinden 
(l~r· dı ve geriledi. Bir deli gibi 
(l~er~ne ntıldım. Muhafızlar derhal 
hiJ.dııne saldırdılar, fakat onlar da 

enb' 
tıe h ıre durakladılar. Kimbilir 
ttıtışl aıc girmişim ki, hepsi kork

d~n ~~1• Eğeı· hakikat~n içlerin
"l'tı tanesi bana dokunmuo ol,. 

~ tırnaıu.runıa ve dif}erlınle 

derisini parçalıyacaktım .• ceza o
das1ıt na girmektense, orada ölmiye 
razıydım. 

Hapishanede .Ohyo canavar1> 
denen bir mahkum vardı ki, hafta
da birkaç defa mahzenden çıkarır
lar, vücudünden kan gelinciye, he
rifi bayılıncaya kadar döverlerdi. 
Bazı mahkumların da suratlarına 
kuvvetli bir tulumba hortumuyla 
su sıkarlardı. Adamcağızın yüzü 
kıpkırmızı kesilir ve duyduğu ıstı
raptan hayvanlar gibi böğürürdil. 

ELMLS HIRSIZI 
Bütün bu 1şkencelerin tatbik e

dildiAi mahzen, tam da hastanenin 
altına inbet ediyordu. O'ç hafta 

MAcunu 
~AYE'SİNDfDİR . 

evvel burada bır adamı döve dove 
öldürmüşlerdi. 

Ölen adam da ahbaplardan biriy
di. Kabahati elmas çalmaktı . Fakat 
son derece zeki, kültiırlii, işıni bi
lir, mahir bir•insandı. Amerikanın 
en meşhur mücevherlerini çalnııya 
muvaffak olmuştu. Memleketin 
bütün taharri memurları, bu hazi
nelerin saklandığı yeri bulmaktan 
aciz kalmışlardı. Kuyumcular ve 
sigorta kumpanyaları bu mücevhe-

ratı bulacak olanlara büyük müka
fatlar vadetmişlerd i. Hıç bir işken
ce, ne kadar zalimane dahi olsa, 
bu adama çaldığı mücevherleri ne
reye sakladığını söyletmiye kfıfi 
gelmemişti. 

Hapishanede, rakip bir gazetenin 
başmuharririni öldüren bir gazete
ci de vardı. Hapishanede bile bur
nunu her yere sokar, bilhassa di

rektörün teveccühünü kazanmıya 
çalışırdı. Bu elmas hırsızı ile ga

zeteci her nasılsa arkadaş olmuşlar
dı, her zaman beraberdiler. 

Bir sabah gazeteler, büyük harf
lerle en nihayet meşhıır mücev ~ 

Hakem yine Güneş maçında ol
duğu gibi kararlarında isabetle ha
reket etmiyor. Otuzuncu dakikada 
Galatasaray kalesi karıştı. Avninin 
boş bıraktığı kaleye top sağdan gir
mek üzere iken, Lf.ıtfi güzel bir ha· 
ta \•uruşile takımını muhakkak bir 
goldc:n kurtardı ve topu kendi for
lanna verdi 

Lutfinın gönderdıği topu yakalı
yan Necdet sağdan Haşıme verdi. 

' Haşim de bu suretle 15, 20 metre· 
den Galatasarayın ilk golünii yap
tı. 

Otuzuncu dakikada olan bu gol, 
san - kırmızılıları harekete getir
di, bu on dakika da Galatasarayın 
hakimiyeti altında geçtı ve birin
ci devre de bu suretle 1-0 bitti. 
İKİNCİ DEVRE: 
İkıncı devreye daha canlı başlı

yan Galatasaraylıların gol adetle -
rini çoğaltacaklan zannediliyordu. 
Fakat hiç de öyle olmadı . 

Gençler derhal soldan sıkı hü -
cumlo.ra geçti. Bilhassa Selim - Ult· 
fi mücadelesi çok heyecanlı oluyor
du. 
Solaçık Selim, cidden güzel oy • 

nuyordu. Bır aralık sol iç ile Selim 
yerlerini değiştirdiler. Selim sol içe, 
sol iç de sol açığa geçti. Bu suretle 
yapılan değlşıklik semeresini göster
di. 25 mci dakikada soldan ilerli -
yen Ankaralılar Galatasaray mü· 
dafaasına kadar indıler. Selimin 

herlerın bulunduğunu haber ver
mışlerdi. 

Bu h~r üzerine bütün hapis • 
hane asabiyetten titredi. Mutlaka 
birisinin bu işde ihanet ettiğine ka· 
na:ı.t hasıl olmuştu. Çok müheyyiç 
bir hadise çıkması beklenıyordu Bu 
işin oracıkta kalmasına imkan yok
tu Mutlaka bir şeyler olacaktı. El
mas hırsızı ise bir kelime söylemi· 
yordu. 

Fakat hücreler arasında esraren· 
giz muhabereler oluyor: •Aca
ba ne olacak?• - •Kim sattı adam
cağızı?> - cSahte bir arkadaş, ha
inin biri. - cBu adam olsa olsa .. ·• 

Bu suallere cevap verildi, fakat 
müthiş bir cevap! Bir akşam elmas 
hırsızı, koridorlardan yılan gibi 
kaydı. Zamanını iyi hesaplamıştı. 
Gazeteci arkadaş tam hücresine gi
receği sırada, kendiSıne yetişti. Ev
vela bir feryat koptu, yarım daki
kalık bir boğuşma ve sonra arkası 
kesilmiyen hırıltılar... Gazeteci, 
yüzü vitriyolden şişmiş, kıpkırmızı 
bir halde yerde ıstıraplar içinde 
kıvranıyordu. Bir gözü, daha ilk 
dakikada yanmış, kör olmuştu. 

Semti 

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kum
baracı sokak eski 78, 80, 82 yeni 
104, 106, 106/1, 106/2 No. lı. 

Cinsi kıymeti 
Lira 

Altı daıreli, üç diikkanlı, üç 
daıresınde banyo var. Su, e -
lektrık ve havagazini havi 
kargir apartıman. 14500 

Tophane Fıruzağa, Hasanağa Bnh
çeçıkmazı eski 7 yeni 9 No. lı 

Üç buçuk katta üç dafrc, iki-
şer odayı müştcmil bir apar
tımnnın tamamı. (Su, elek
trik ve kuyusu vardır.) 

. Dört katta 25 oda, üç mağa
za, bir baraka ve su, elektriği 

3800 
Galatada Yenicami eski Balıkpa -
zarı caddesi eski 23, 25, 27, 27 mu. 
yeni 29/2, 31, 33, 35, 37, 39 No. lı 
Beyoğlu Meşutiyct mahallesi Meh
tab sokak eski 17 yeni 21 No. lı 

havi bir hanın tamamı. 15000 
Üç buçuk katta üç daire, al-
tışar oda, banyo, su ve elek-
triği h:ı\'i bir apartımanın ta
mam1. 9000 

Büyükdere Büyükdere caddesi es
ki 121 yeni 120 No. lı 

iki katta iki daire, on bir o
da, banyo, su, elektriği havi 
bahçeli ve kayıkhaneli bir 
yalının tamamı. 4500 

Boğaziçi Yeniköy Osmanreis so -
kak eski 313 yeni 361 No. lı 

İkı katta on üç oda ve deru
nunda yarım masura maile-

~ 
ziz, elektrik ve Terkos suyu
l'lU havi sahilhane. 3500 

1 - Arttırma 30·Haziran-937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 

13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuUer en çok verenin üs
tünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için mu ha mm m kıymetin yüzde onu nisbe
tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörlte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz mü

savi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandı~a 
recede ipotekli kalır. 

birinci de-

çcktfğı şüt, Lıitfinin koluna çarptı, ı 
fakat hakem, bu bariz penaltıyı gör
medi. 

1500 metrede Beşıktaştan Artin 

bırınci 4,23,2/5 ile ikinci Galatasa
raydan Vitali. 

Bu tehlikeyi atlatan Galatasa -
raylılar tekrar Gençler kalesine bir 
tehlike yarattılar. 35 inci dakikada 
hakem Halidin bir favltinü penaltı 
ile cezalandırdı. 

Hiç penaltı ile alakası olmıyan 
bu hareket Ankaralıları haklı ola
rak asabiyete sevkı?tti. Reşadın çek
tiği bu penaltı sağ köşeden ağlara 
takıldı. 

Şu f:Uretle sarı - kırmızılılar 2-0 
galip vaziyete geçtiler. 

Bu golle beraber derhal hücuma 
geçen Gençler Birliği oyuncuları 

sol açık Selim vasıtasile Galatasa -
ray kalesine indıler. 

Soldan Selimin çektiği şilt ikinci 
defa olarak Lutfinin eline çarptı, 
fakat hakem, bu ikincı penaltıyı da 
vermedi. 

Galatasaraylılar bu suretle si • 
gortaladıkları galebeyi kaçırma • 
mak için, Gençler de hiç olmazsa 
bir tek şeref sayısı için çok çalıştı
lar. Fakat biraz sonra da oyun 2-0 
Sarı - Kırmızılıların galebesile bit
ti. Hakem dün de oyunu fena 
idare etti. 

DUn yapllan atletizm 
mUsabakalar1 

Dün MilJi küme maçlarından ev
vel İstanbul Atletizm Ajanlığı ta
rafından tertip edilen Balkan oyun
larına hazırlık olmak üzere yapı -

Yüksek atlamada Galatasaray ve 

Fenerden Pulatla Necdet 1,82 ile 
birinci olmuşlardır. 

DUnkU bisiklet yaraşları 
İzmit, Ankara, İstanbul, Bursa 

bisiklet takımları dün (60) kilomet· 

re olmak üzere Büyükdere ile Meci· 
diyeköyü arasında yapılan müsaba

kada birinciliği Bursadan Orhan 

1 saat 54 dakikada almıştır. İkinci 

İstanbuldan Muhsin, üçüncü yine 

İstanbuldan Turkum. 

Takım itibarile yapılan müsaba

kada İstanbul 15 puvanla birinci, 

Ankartı 14 puvanla ikinci, İzmit 19 
puvanla üçiıncü olmuştur. 

G. s,ray 11 7 
Fenerbahçe 11 7 
Beşiktaş 11 5 
Gençler B. 13 5 
D. Spor 14 4 
Ankara G. 13 4 
Cüneş 11 5 
Üçok 14 2 

o .. 
&l 
.o .. 
" .. 

Ol 

3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 

a. 
.;::, 
';t;o 
as 
~ 

1 
2 
2 
6 
8 
7 
4 
9 

-o ·-tc ıl:ıa c 
r:s ~ :a > 

- 4.) :t :: >- ~ < 
34 20 28 
28 14 27 
20 14 25 
25 22 25 
28 48 24 
25 34 23 
30 22 23 
26. 41 21 

Dünkü maçlardan son ·a miUr 
kümede puvan vaziyeti 

11. NUSRET ERTÜZ 

lan atletizm müsabakalarında alı - ı 
nan dereceler şunlardır: 1 YALNIZ 

100 metrede Galatasaraydan Ha-

latasaraydan Kazım. üçüncu Fe • H · lı kt b 
d C 'h er cıns ve er ren - e an• ner en ı at. 

400 metrede birinci Galatasaray- 1 yo kostümlerinin en zengin 

dan Galıp 54,3/5. İkınci İstanbul - 1 çeşitlerini her yerden mü. 
spordan Salih 

800 metrede birinci 1stanbulspor
dan Cevdet, 2,7,3/5 ile. !'kınci Fe
nerden Hakkı. 

Gazeteci, hastahaneden tedavi -
den çıktıktan sonra, yarı kör 
bir .haldeydi ve yüzü jğrenç dene
cek şekılde tamamile harap olmuş
tu. 

YETMİŞ BEŞ! 
Bir arkadaşına suiknstte bulun· 

duğundan ötiırü elmas hırsızını 

•Yetmiş be~ıo e mahküm ettiler. 
Hırsız arkadaşım uzun boylu, 

sağlam adaleli, heykel yapılı, güler 
yüzlü bir insandı. 

Hapishanede bile ne olsa, yine her 
şey duyuluyor. Mahkumiyetinden 
bir saat sonra, herke,;; elmas hırsı· 
zmın o dakika cezasını çekmekte 
olduğunu biliyordu. 

Elmas hırsızının ayaklarını yere 
bağlamışlar ve ellerini de yukarıya 
doğru bağlıyarak, bir bucurgatla 
vücudunu iyice germişlerdi. Arbk 
gelsin kırbaç, gitsin kırbaç! Vücu
dü kan içinde kaldığı ve o kadar 
ıstırap çektiği halde, elmas hırsızı 
yine bir tek kelime söylememiştl 
Fakat derisi de parça parça olmuş
tu. Arkad~ım bu kadar işkence -
den sonra çoktan bayılımfb. Öyle 
olduğu haldf', hapishane cellatları 

s:ıid şerait ve her heseye el

verişli Hatlarla bulabilirsini?M 

yine mütemndiyen kırbaçlamıya 

devam cdıyorlnrdı. Artık kırbaç -
!arın telleri belki de kemiklerine 
yap.ışıyordu. En nihayet c Yetmiş 
beşıo rakamı doldu ve bu kadar gay· 
retten sonra yorgun bir hale düşen 
cellatlar kırbaçlarını indirdiler. 
Yarım saat geçti. 
Arkadaşım ayıldı. Gardiyanlar 

kendisini nyağa diktiler. Hapis -
hanf: direktörü: 

- Şimdi pişman olduğunu söy
le! Hapishane nizamlarına riayet 
edeceğine yemin et! 

Ayakta duracak ve söz söyliye -
cek halde bulunrunıyan adam, ölü· 
mün okşamıya başladığı mosmor 
~~zünü direktöre kaldJrdı, uzun 
bir sükuttan sonra, dudaklarından 
bir küfür çıktı: 

- Ben o herifin öteki gözünü de 
çıkartmazsam ... yuuuf bana! 
Hu:::.ızın !Pkr:ır elini, ayağını bağ

lndılar, bucur ı n gerdiler, ye -
niden ku baçlamıyr.ı başladılar. Ar· 
tık k('m•l.lcri kH ılnuş, iskeleti da
ğılmıştı. Vücudu olduğu gibi yığıl
dı, kaldı. 
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Yağlı ve yağsız 

HASA 
badem, yağsız kar ve yar1m 

N KREML 
acı yağl. gece 

ER 
• 
1 

Çilleri ve sivilceleri lekeleri kat'iyyen · izale 
gençleştirir, gençleri gOzelleştirir. 

ve eder. 
ihtiyarları 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
--~~-H __ A~S~A~N __ D __ E~P~o_s __ u __ :~•s~T_A __ N_B_U_L~, :--A_N_K_A_R __ A~, __ E~S_K_lş~E=H~IR~,~B=E~Y~O=-=G=L=U~,--~B=E=ş~l~K~T~A=Ş~·~------------~-----:----

M A Z O N MiDE ve BARSAKLARl kolaylıkla boşaltır. ı·NKJBAZJ ve ondan mü~evellid · baı ağrı\arını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz 0~~ 
MÜMASiL· MÜSTAHZA:RLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLA. Y ve DA 

E Y V A T U Z U KAT'i tesir eder. Yemeklerden sonra ahnırsa HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINl giderir. MiDE. ve . BARSAKLA.RI ALIŞTIRMAZ. Atız· 
Jaki kokuyıi ve tıttsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. , / : ı ~ 

Sizi iz'aç ve elbiselerinizi tahrib eden 

T E R 'in izalesi !çin 

SU - DO· RO - NO PERTEV 
Kullanışı : PEK KOLAY 

Tesiri: KAT'I ve DEVAMLI .. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
3 üncü keşide 11 -Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

Bundan başkel: 15.000, 12.000, 
10.000 Liral~k ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) l(ralık iki 

adet mükafat vardır •• 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

.. ,· . ·'. ·~·· . (~·-..: . 

Hazirandan itibaren fiatları indirilen 
İstanbul İkinci İcra Memurlu -

ğundan: 

1 

AV ve NiŞAN MALZEMESi 
Mukaddema Mercanda Caferiyc 

hanuıda 16 No. ~ mukım iken ha -
Jen nerede olduğu bilinemiyen 
Ah~t Cevdete: 

Cin si Mıkdarı fiatıar 

Ali Ekberin Sultanahmet Birin
ci Sulh Hukuk Mahkemesinden al
dığı 1-10-936 tarihli ve 936-1165 No 
lı ilam mucibince sizden alacağı 
bulunan üç yüz liranın bin iki yüz 
altmış yedi kuruş masarifi muha
keme ve masarifi icraiye tahsili 
zımmında icraya vaz ve 936-3507 
numaraya muamelei kaydiyesini 
icra ettirdikten .sonra namınıza 

tanzim ol un an icra emri ikametga
hınızın mah!Ul!yeti hasebile tebliğ 
edilemediğinden tebligatın bir ay 
müddetle ilanen icrasına İs tan bul 
İcra mercii tarafından karar veril
miştir. 

Tarihi ilandan itibaren işbu bir 
ay içinde borcu ödemeniz lazımdır. 
Bu müddet içinde borç ödenmez 
veya tetkik merciinden veya tem
yiz veya iadei muhakeme yolile a
it olduğu mahkemeden icranın ge· 
ri bırakılmasına dair bir karar ge
tirmediğiniz takdirde cebri icra 
yapılacağı ve yine işbu müddet i
çinde mal beyanında bulunmanız 
ve mal beyanında bulunmadığınız 
takdirde hapisle tazyik olur:acağı· 
nız ve vaziyete muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapisle ce
zalandırılacağınız olbaptaki icra 
emrinin tebliği makamına kaim ol
mak ilzere keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 

mahkemesinden: 

Hazine namına İstanbul muh3 -
kemat müdürlüğü tarafından Ekis
minister gemisi acentası Tonhane 

gümrük karşısında Hayri Arapoğ
lu ve mezkflr acenta süvarisi Je • 
kopson aleyhlerine ikame olunan 

davanın cereyan eden tahkikatı sı
rasında: Müddeialeyhlerden Jekop· 

sona iki ay müddetle ilanen tebli -
gat icrasına ve tahkikatın da 9-9-937 

tarih saat 14 de talikine karar ve -
rilmiş olmakla keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 935-1414 

Sahibi ve umumi neşriyatı ıdare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Bruıı1dıiı yer: Mathaal Ebü:ı:ziya 

En Ali kara av bllrutu 

"'',, ,, ,. 
"'' """ Birinci nevi dumanıız av barutu 

,, 
" 

,, ı ,, 
" 

" " ,, 
" " " ,, ,, " ,, 

lkioci nevi dumansız av barutu 

" " 
,, ,, ,, 

" 
,, • ,, 

n " n ,, • 

Yerli dumansız av barutu 
" ,, ,., ,, 

6 m·m Flober kurşunlu 
6 m·m ,, lek şarjlı 
6 m-m ,, çift şaqlı 
9 rn-m ,, kurşunlu 
9 m·m ,, tek şarjlı 
9 m-m ,, çift şarjlı 

Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m-m 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 65 m·m 
Mor renkte av kovanı 
Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı 
Turuncu reııkte av kovanı 
Yeşil renkte Mİoek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsiillü av kovanı 
Yeşil renkle büyük kapısüllü ve tap.ılı av kovanı 
Kurşunr renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

• Mor av fişeği 
• Turuncu av fişeği 
., Kayısı av fi,eği 

" Kurşuni av fişeği 
Keçe tap:ı 
Yağlı tapa 
Yağlı takım tapa 
Kapalı kapsül 
AtJ saçmast: 

3 kiloluk torbası 
1 
J/2 il 

kutusu 
.. 

Eski 

K.S. 
1 kiloluk kutusu 290.-
1-2 ,, • 150.-
1·4 ,, ,, 8tJ.-
1 ,, ,, S:>J.-

t 

400,-l-2 ,, ,, 
1·4 

" 
,, 20'l.-

1· 10 " " 
81J.-

1 ,, " 
600.-

1.2 ,, 
" 

300.-
1-4 " " 

150.-
1-10 ,, " 

60.-
1-4 

" 
,, 175.-

1· 10 • ,, 70.-
Adedi 1.Sb 

,, 1.50 ,. 
" 

,.-
,, ~.50 

" 3.75 
.. 4.-

Paketi 45).-

.. 400.-
,, 350.-
,, 350.-

" 
30:>.-

,, 300.-

" 
275.-

" 
250.-

., 275.-

" 
200.-

Adedi 9.50 

• 9.-

" 
8.-

" 
7.50 

" 
6.-

Yüz adedi 40-

" • 75.-
Paketi ... 8!>.-
Kutusu 75.-

157.50 
52.50 
26.25 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile an:eliyats12 kurtulursunuz. Basur n:emclerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıya derhal keser. 

Emsalsiz iliçtır. Hafakana, tee9sürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

ROMATiZMAYA 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik. bel ve diı ağrılarını derhal geçirir-, vücudu kızdırır. 

• 

• 
Yenı 

K.S. 
220.-
ııs.-
60.-

600.-
300.-
ıso.-

60.-
500.-

. 2so.-
ı25.-

50.-
150.-
61.-
ı.-

1.25 
ı.50 
1.75 
2.-
2.50 

g25.-
300.-
275.-
275.-
225.-
225.-
20.:>.-
200.-
225.-
11s.-

7.50 
1.-
6.50 
6.-
5.50 

25.-
50-
60.-
65.-

ıso.-

50.-
25.-

ADEMi ANCAK FORTESTiN 
·ı b 1 B l kı· · · · · k"t · •'ht' I l l'k ve dı"nçlı'k ver·ır. Yalnız ı'smı·ne dı'l<k'\t.' ı e çare u ursunuz. e gevşe ığını geçırır, va ı sız ıyar ıyan ara genç ı 


