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lnönü yarın da Suriye Fransız 
komiserini kabul edecek Bir haftadanberi Yalovada i.!· 

Q - tirahat etmekte bulunan Ulu Ön-

Atatürk 
Şehrimize 
Döndüler 

Erzak ve cephaneleri tükenen şakiler yerden ve 
'" görüşmeler neticesinde Hatay'a -ald derimiz Atatürk, bu sabah Ertuğ-0" Ufak tefek pürüzlerin. de ta mamile roı yatile şehrim.ize dônmüşter-

Ortadan kalkacağı muhakkaktır :....;;di~r·_... ................ ----: 

. gökten gelen tazyik 
kar.şısında kaçacak · delik arıyorlar 

Dersim için lnönü dedi ki: . 
Almanlarla ticaret 
Müzakeresi 

Şarki Dersinıe geçmek isteyen Alişir tekrar Kutu 
deresinin inlerine döndü 

.... Dersim diye bir 
mesele yoktur. As
~erıerimiz şen ve 
arslan gibidirler. · 
i~şvekil Heybeli'de 

. Başlıyor Seyit Rıza 
B 1- 8-::- .. k Eı. Yardım 

• 1 

lırahat edecekler 
~~~~Ye Başvekili ve Bu ••6ah şehrlmi%0 g•l•n •• öğl•· 
\t 'Yl8rtel O b k den ~onra Suriye ,.Başoekilini 
·~1(- • iŞ a anı kulu/ <Jden lnönü 

•h ile de görüş· 
bllleler yapacak Başvekilimizi bekliyorlardı. 
Qa Riyascticumhur kal~mi mahsus 

}ı .. 
3 

§Vekil İsmet İnönü bu sabah " Usi müdürü Süreyya ile, yaver Cevdet 
~~ trenle şehrimize gelmiştir. te Reisicumhur namına Başvekili-
lıa ekilimizi kar<:'llamak üzere da- ı · ı 

erı- :.-· mizi karşılamak üzere ge mış er· 
ıı.. ll;Cnden Haydarpaşa istasyo-
"lla v . di. 

bır e ıskele civarına kalabalık Hazır bulunanlar arasında; Va-
~al~ htlesi birikmişti. li Muhiddin Üstündağ, vali muavi-

'ske .rırnizde bulunan meb'uslar, ni Hüdai, merkez kumandanı Ge-
l'~ e;~~zevat ile vilayet ve beledi- neral İhsan, General Ali Said, es-
~ltk·· a.nı ve daha birçok resmi te- ki Bern sefirimiz Cemal HüsnU, ü-
S\ııct Ulle.r. mensupları saat sekiz bu- niversite Rektörü Cemil, Denizyol-
'1...., atı ıtıbaren gara toplanmışlar, (Devamı ikinci sayfada) 

llttuu.,,huuıuuuuuııu"ıHUlfltUUtUlltlftlUUUtttUlllllllUHIHHIHllHtlflllfllHIHHUtlUUllftlfJUUUNtUUlllHUlltUUt•-

~ . 
Q~ 

Qnı tıe Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaycı lstanbul Valisi Üstün• v dağ ve kendisini karşılıyanlarla görüş(Jgor 

~illerimiz Tahran ve 

0 
oskova.yolunda •• 

lşbakanı Tahran' a hareket etti, 
lçbakanı geldi 

~ay ş··k ·· K ·· T d b ~ad u ru aya uç emmuz a u-
aDn ~ar~k~t ediyor, Moskovada 

r. AJ.~AS 'la ·buluşacaklar 
.. _,. .. 

~- \ 
- Yozı•ı 2 ncl ıagfamız<la -

er ın uyu çı- • • 
miz'in Son Telgraf'a Dılenıyorl 

beyanatı --···-
s~rıi_n Büyü~· Ani hatun hiç ·bir taraf-

Elçı mız H a m d ı . 

~~:!ra;:n s~~~~ tan yardım temin ede- 1 

r::ı~n 's~~:iş~;~ 1 medi, son çapulcular pe- 1 

~~e s;:::~en: rişan halde bulunuyorfar 
muharririmlze şu 

beyanatta bulun- Köprüler kuruluyor, 
muştur: il I 

- "Jşlerinıın aceıeıı~naen !fo yo ar açı ıyor, um· 
karada anc=ik bir gün kalabildim. 'ran faaliyeti hızla 
Reisicumhur Atatürk Hazretlerine d d. 
arzı tazimat ettikten aonr:ı bu Pa- 9V8 m e ıyor 
zartesi günü Berlioe hareket ede• Eliıiz, 26 (Hususi muhabirim~z: ~ 
ceğim. Ve 3 Temmuzda Berlinde den) - Seyit Rıza sıtınmış oldu· 
müzakeresine başlanacak olan Türk tu matarıllarda avenesi ile birlikte 
Alınan yeni ticaret anlaşmasının Y.er~e~ ve 2'Ökten şiddetli bir ld.Z• 

yık ıçınde bulundurulmaktadır. 
konu,malarında bulunacağım. He• Hayd t b k" ı · · t d"bi · · . . u a ıye erınıo e ı ıçın 
yetımızde yarın A~karad~n har~· devam eden hareket feyizli netice· 
ket ederek Berhne gıdecektir. lerini vermekte Seyit Rızayı terk 
Umumiyet itibarile Almanlarla ti• (Dev;mı z incı' sah ·ı d > 

• - b ı· f ı e e carı munase atımız, norma ın ev• 
----~~~~~~----, 

• 

kinden daha iyidir. ,, 

Tifo niçin 
Artıyor? 
Mayısta 241, Hazi· 
randa 190 vak'a 

görüldü 

\ s.,tt Rııa ~"len " ıö1cten g .. ıen tıu1i1t lçin'ıl• sır~t111t :ntle ga öl• 
cek, go t•ıllm •l•calctır " halici 6upn 6" ltoieri almıı bulunac•fıs 

(Yazısı 2 inci sayfamızda) 

Şüpheli 
Bir adam 
Tevkif edildi 

Yerli ve yaban• 
cı bir çok mües· 
sea~ ve şahıslara 
bir takım saçma 
ıapan mektup- ı 

Jar gön d ererek 

Vaziyet değişti 

J 

on 1 ar ı muhtelif ·• 
bakımlardan işgal , Şeyh Rı-eanın gardım dilenen v• Jspan9•ga g~nldtn uv/..olu"l~n ıtalyan gönüllüleri vapurda 
eden Asaf adlı J redde ulrrgon kar ur An j hatun 1. ( Yazı•ı 2 inci Hgf amtula) 
birisi bu kabil UMOUUU11ıu111uıııutt1"4IHUUllUllllUllUIHJUllUllUUUUll1-flUUllllUdlltlflllll1ttllltltUUnnııın11uu11nı HtlUUlltlUllUllllllUHfUlllllfflllllllUUIHllllUIUflllllUU:JllltlJIUllllJlllUIUUU•ııııu111111111nı• 

r:~{~~;~:~~:~ Çanakkalede .batan italyan 
ken dün akşam 

balind~··çakalanm~~;.m ! .. i·ı~~d vapurunun 
batışında bir kasd var mı? .. hatsa son a-ünler içinde bazı mü

esseselere heyecanlı münderecatı 
olan daktilo ile yazılan mektuplar 
göndermiştir. 

Hukuk fakültesi kasketi taşıyan 
suçlu huk~l<ta sami talebede:ı ol
du~unu iddia etmektedir. Hakkın· J 
da tahkikat yapılmaktadır. . 

.. 
lspangol vapuru limana bu sabah geldi, gemi-

. k t k f b l Yazı.st 2 ncl nın ap anı mev u u unugor :ıtıı;Jotla 
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e 
B iz de yalnız köpekler ve insan

lar mı kudurur zanncderı:anız? 
G<ı.:iba mikroplar bile kuduruyor
lar! B~k !11&. a, dünkiı gazetelere: 
Yapılan ı~mti'.,tı~e göre - zahar tıfo. 
ya şimdi istati tık iyi geliyor! - ev
velki gun İstanbulun hemen her 
semtinde 800 den fazla tifo \'ak'ası 
tesbit olunmuş .. Tabii Adalar müs
tesna: Çünkü oralarda - Allaha 
hamdüsenalar olsun _ su yok! .. 

Gel de şimdi ağzın İstanbul cad
deleri gibi çatlasa dahi cesaret et 
te su iç! 

Et ycmedıkten başka, ş;mdi gel 

de bostan sebzesi de ye!.. Meyva ye, 
memnu meyva gibi, el sür de gö
reyim! .. 

Demek bu sıcaklarda her ne\·i 
mayiat idarci örfiyesi var!_ İnsan 
bu hali görünce, bu sıcaklarda, ey
tam maaşları yerinden maaş alır
rruş gibi hafakruılara uğrayor doğ
rusu ... 
Adamın canı öyle tertemiz, gı

cır gıcır bir İstanbul istiyor ki, vur 
yumruğU )ur, üstünden denizlerin 
suları aka aka ~ ! .. 

Halbuki daha gazetelerde çöp 
meselesi bile halledilmiş görünmü
yor: 

roplar 
rdu? 

İstanbul taraflarının çöpleri ha
la denize dökülmüyormuş: Eski 

çop ıstasyonlarına dökülüyormuş. 

Fakat çöplerin taaffun etmemesi 

ıçın kımye\'İ bir madde dökülü -
yormuş! .. 

A azizim. Şu sırada, hadi çöp .. 

lerın taaffun ctmiycceğini kabul 

edelim Ya sen o çöplere dökülen 

kimyevi maddenin taaffun etmi -
yeceğinden emin misin?! 

İskenderıyede bir zat 6 bölümlü, 

30 bin İngiliz lirasına muhtc~em 

modern bir mezar yaptırıp içine 

girmiş. Mezarında ziyafetler, balo

lar vermekte imiş. Mezardaki dai

resinde banyo daireleri, buz dolap
ları varm1ş .. 

Tifodan ölmemizt> karştlamama

~ı için gerek belediyemize, gerek 

sıhhiyemize istida ile müracaat e
derdik amma: 

Eğer, hiıim lstanbulda şu tev::?k

kclı bu kadar pohpohlanıp durulan 

modern mezarlıklar da böyle ise!!.. 

Vaziyet değişti 
lngiltere ve Fransa,ltalya ve Al

mangaya 
karşı bir anlaşma yaptılar 

' . 
• 

ispanyanın Akdeniz sahillerini 
Fransız, Atlantik sahillerini de İn-
giliz donanması kontrol edecek 

-·---
Anlaşma sef· lere de bUdirildi 

Londra, 26 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

İyi habeı alan mahafil, İngiltere 
ile Fransa arasında hasıl olan bir 
itilaf mucibince bu iki devlete ait 
donanmaların kendi başlarına bü
tün İspanyol sahillerini kontrol ct
miye devam edeceklerini bildir -
mektedir. İngiliz donanması Ak
deniz sahillerine Fransız donanma
sı da Allo.ntık sahillerine nezaret e
decektir. 

Bununla beraber bu itilfıf m Al
manya ve İtalya dn dahil olmak ü
zere bütün ademi müdahale siste
mine dahil devletler tarafından tas
dik edilm~ ltızımdır. 

Fransız - İngiliz iti1aunı tasdik 
etmek üzere Londrn komitesinin 
gelecek salı günü toplanabileceği 

zannedilmektedir. 
Öğrcnildiginc göre, İngiltere, 

kontı olü temin eden gemilerde bi
taraf müşahitler bulunmasına hiç 
bir veçhile itiraz etmemektedir. 

İyi haber alan bir membadan biJ
dirHdiğine göre Eden, dün öğleden 
sonra Alman maslahatgüzarı Wor
mann ile İtalya sefiri Grandi'ye 
İngiliz - Fransız itilfıfnamesinin 
pı oj sini tevdi etrrJştir. 

Alm'1n ve İtalyan diplomatları 
1ngTz - Fransız planını mü .. ait bir 
şekilde karşılamışlar, fakat men -
sup oldukları hükümetluin tali • 
matına intizarcn kat'i cevaplarını 
tehir etmişlerdir. 

Siyas. mahafil, İngiliz - Fran
sız planını memnuniyetle karşıla
mal-ta ve Roma ile Berlinin bu pla
nı tasvip edeceklerini ümit etmek
tedirler. 

Rorea, 26 (A.A.) - Havas ajan
smın muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahafil, şimdiye 

kadar Alman ve İtalyan gemileri 
tarafmdan nezaret altına alınan 

mıntakaları ko,ıtrol etmek kararı
nı vermiye Fransa ve İngilterenin 
hakları olmadığını beyan etmekte
dir. Bu mnhafil, bu hususta 
ancak İtalya ile Almanyanın he .. 
nüz azası bulundukları Londra ko
mitesinin bir karar verebileceğini 
iddia etmekted;rler. 

İtalyanın hattı hareketi hakkın
da hiç bir malfımat yoktw'. Siyasi 

1 
rnahfeller, bülün İspanya sahil -
}erinin Fransa ve İngiltere tarafın
dan kontrol edilmesine Romanın 

muteriz olduğunu işrab etmekte .. 
dirler. 

Bu mahfeller, 1talyaiıın böyle bir 
kontrole Sovyetler Birliğinin de iş
tirak etmesi imkanını tetkik etmek 
istemiyeceğini ilave eylemektedir
ler. 

. Salahiyettar mahfeller, İtalyan 
tıcaret gemilerini himaye etmek ü
zere İtalyan harp gemilerinin İs
panyanın prk sahilleri açıkların
da bir nezaret hattı teşkil etmek 
emrini aldıkları hakkında dolaşan 
şayiaları tekzip etmektedirler. Bu
nunla beraber bu mahfeller, harp 
gemilerinin vazifesı denizde İtal· 
yan menfaatlerini korumak oldu • 
ğunu kaydetmekte ve İtalyan fi -
losunun İspanyol kara sularının 3 
mil açığındaki mıntaka haricinde 
bulunduklarını tasrih etmektedir
ler. 

11-~adrid, 26 (A.A.) - Biscoye cep
hesınde düşman kuvvetlerinin bir 
tazyik icra ettikleri bildirilmekte
dir. Düşman bu cephede çok mik
tarda top ve tayyare kullanmakta
dır. 

Santander cephesinde piyade a· 
leşi teati edilmiştir. 

ALMAN DONANMASI 
NEREDE? 

Cebclüttarık. 26 (A.A) - Algo
siras'dan alınan haberlere göre ev
velki gün Cebelüttarık boğazından 
geçen Alman harp gemileri şimdi 
Valencia ile Barcelon arasında do
laşmaktadırlar. 

İyi bir membadan bildirildiğine 
göre. Almanlar bir deniz nümayişi 
yapmak tasavvurunda bulunmak
tadırlar. 

T?. ı-. 

Fatih KaymakamllAı 
vekaleti 

Fatih kaymakamı Rauf Demirta· 
şın terfian Belediye Reis muavin -
liğine tayini üzerine kaymakamlık 
vekaleti Fener nahiye müdüriı Sa
bit Kemerbaşıgil tarafından idare 
edilmiye başlanmıştır. Bay Sabit 
Kemerbaşıgil İnegöl, Söğüt, SilivrJ 
kaymakamlıklarında bulunmuş çok 
değerli bir idarecimizdir. 

Vekillerimiz: 
Tahran ve 
Moskova yo unda 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Knya bu sabah 
şehrimize gelmiştir. Şükrü Kaya 
üç Temmuza kadar burada kaln
cak, 3 Temmuzda meb'us Rahmi ve 
Şükrü ile birlikte ve Romanya-Le· 
hist n yolile Moskovoya hareket 
edecektir. 

Diğer taraftan Hariciye Vekilimiz 
Rüştü Aras da dün Bnğdattan Tah· 
rana hareket etmiştir. 

JçBakanımız Şükrü Kaya sabahle
yin Dolmababçe sarayma gitmiş 

ve bu sabah Yalovadan dönen 
Aratürke arzı tazimat etmiştir. 

Matbuat umum müdürü Vedat 
Nedim de bu sabah şehrimize 
gelmiştir. 

Rüştü Aras Tahrandaki siyasi 
temaslarını bitirdikten sonra doğ· 
ruca Moskovaya gidecektir. 

iki vekilimiz dost Rusyanın hü· 
humet merkezinde Temmuzun on 
birinde buluşacaklardır. Vekilleri
miz Moskovada dost devletin ileri 
gelenlerile müteaddit temaslarda 
bulunacaklar, sonra doğruca ve hep 
birlikte şehrimize döneceklerdir. 

Millf Müdafaa Vekili de 
bu sabah geldl 

Millr Müdafaa Vekili Kazım Öz
alp dün akşamki eksprese bağla. 

nan hu<;usi bir vagonla bu sabııh 
Ankaradan şehrimiıe gelmişler, 

istasyonda askert erkan tarafından 
karşılanmışhrdır. 

General Kazım Ôıalp bir kaç 
~·ün burada kalarak bazı teftişler. 
de bulunacak, müteakiben Anka. 
raya dönecektir. 

Hariciye veklletl vakiti 
tehrlmizde 

Hariciye veka!eti vekili Numan 
Rıfat Menemenci oğlu bu sabahki 
ekspresle Ankaradao şehrimize gel. 
miştir. 

Numan Menemencio~lu şehrimiz· 
de bulunan Suriye Baivekilile gö .. 
rüşecektir. 

Haydut reisi 
S'eyit Rıza 

(Birinci sayfadan devam) 
edenler silalarile beraber kafile .. 
ler halinde kıtaatımızn teslim ol· 
maktadırlar. 

Seyit Rızanıo başmüşaviri fişiret 
reislerinden Alişir avenesi ile bir
likte şarkf Dersime geçmiye teşeb-

1 

büs etmiş, fakat, buna muvııHak 

olamıyarak tekrar Seyidhı yanına 
dönmüştür. 

Haydut bakiyeleri başlarında Se· 
yit Rıza olduğu halde pek sıkışık 
ve düşkün vaziyettedirler. Erzak 
ve cephanelerinin tükendiği anla· 
şılmaktadır. Tayyarelerimiı bunlaran 
bulundukları mağaraların yerlerini 
tesbit etmişlerdir. 

Seyit Rıunın büyük oğlu da 
teslim olmak için hükumete baş 
vurmuştur. Küçük oilu dün de 
bildirdiğim gibi ağır yaralıdır. 

Kutu deresinin sarp ve ivicaçlı 

yerlerine ve oralardaki inlere sı• 

ğınmış olan haydut bakiyelerinin 
bu son hareket neticesinde teslim 
olmaktan başka başvuracakları ça• 
re kalmamıştır. Seyit Rıza kansını 
bazı aşiret reislerine 2öndererek 
yardım istemiş, redde uğramıştır. 

Ani hatunun başvurduğu rels· 
lcrden biri Dersimin en meşhur ve 
şeci reislerinden Rehberdir. Rehber 
Ani hatunu kabul etmemiş, ken· 
disi ile görüşmemi~tir. 

Aşiret reislerinden T4'cın oğlu 
Hııır da dün Elaıize celp olunarak 

-
KOÇUK HABERLER 1 lnönü bu 

lcerde Sabah * Çengelkoyünde patlıyan bir 
boru tamir edilmış ve Kadıköy ve 
havalisinc yeniden su verilmiştir. * Önümüzdeki ders yılı başında 
muhtelif yerlerde yeniden altı kız 
san'at okulu açılacaktır. * Yolcu eşyalarının vapurlara 
nakli hususunda liman ve gümrük 
idareleri arasında çıkan ihtilaf An
karada hnlledilecektir. 
* Alman fabrikalarına yeniden 

beşer bin tonluk üç vapur ısmar
lanması iç.in dün bir itılfıf yapıl

mış olup CelUl Bayar gelince mu
ka velename imzalanacaktır. 

* Ec;kışehirde kömür buhranı 
başlamı~ ve kömürün kilosu on ku
ruşa kadar çıkmıştır. * Geçenlerde Vefa lisesinde im
tihan odasında arkadaşını vuran 
Celalin &Erken bunama> hastalı

ğile malul olduğu tesbit edilmiştir. 
* Stajlarını bitiren kadın adli

yecılerimizden ekserisi burada va
zife lsteıni..der, Adliye Vekaleti de 
mahkeme katipliği yapmak şarti

le buna razı olmuştur. 

Tifo niçin 
Artıyor? 

Soo günlerde şehrimizde tifo 
vak'aları artmıştır. Fakat dünkü 
gazetelerden birisinin bir günde 
800 tifo vak'ası tesbit edildi~ine 

dair bir yaıı yazması halkı cndi
ş~ye düşürmüştür. Fakat Valiliğin 

resmi bır tekzibinde "halkı enii
şeye düşüren bu heyecanlı !habe· 
rin hakikatle en ufak bir münase· 
bet~ olmadığı ve bir günde on
dan fazla vak'aya rastlanmadığı,. 

bildirmektedir. 
Haber verildiğine kÖre mayıs 

ayında 241 vaka görülmüş, bir ha. 
zirana kadar da 190 vaka görül
müştür. Yalnız bu sene bu mev· 
simde görülen vakalar geçen !lene· 
kinden fazladır. Bu da açık liğam· 
lardan bostanlardaki kuyu sularının 
pisliğinden lstabula iş bulmaya 
gelen ve açıkta kalan kimselerin 
pek sefil bir hayat sürmelerinden 
ileri gel.,,ektedir. 

1 ŞE h~!ı:~~~fe?.~!.?.~ı 
1 ları Müdürü Sadettin, Liman Mi.ı

dürü Rauf, İş Bankası Umum Mü
dürü Muammer, Belediye reis mu
avini Ekr~, polis mürlüri.ı Salıh 

Kılıç, eski şehremini operatör E
min, ile diğer birçok zevat göze 

çarpıyordu. 

İsmet İnönü'nü getiren hususi 
tren tam saat dokuzu yirmi geçe 
ağır ağır istasyona girdi. 
Başvekilimiz en arkadaki vagon

dan; mütE"b<:>ssim ve güler yüzlü bir 
çehre ile inerek karşılnmıya gelc>n
lerin ellerini birer birer sıktılar 

ve hepsine ayrı ayrı iltifat ettiler. 
Ve sonra. kcndılerindcn yirmi da
kıka evvel muvasalat eden Anka-

ra ekspresile şehrimize gelen Ha
riciye Vekaieti siyasi müsteşarı 

Numan Menemenci ve diğer zevat 
ile konuşa konuşa rıhtıma indiler. 
Başvekilimiz jstasyondan geçer

ken ve rıhtıma yaklaşırken; iki 
tarafı dolduran kalabalık halk kit
lesi kendilerini şiddetle alkışlıyor
du. 

Başvekilimiz halkın bu seHim ve 
~vgisine §apkalarını çıkarmak ve 
ellerile selam yollamak suretile 
mukabele ettiler Ve sonra Haydar-

paşa iskelesinin yan tarafına ya
naşmış olan (Kadıköy) vapuruna 

yaklaşarak hazır bulunanların e11e
rini ayrı ayn sıkıp veda ettiler. Bu 
arada, General Ali Saidin elini sı
karken General: 

- Dersimde askerlerimiz şen mi 
Paşam? ... 

Diye sordu. 

İnönü buna kuvvet ve itiman ile: 

- Hensi şen ... Aslan gibi... 

Cevabını verdiler ve ilave etti-
ler: 

- Dersim meselesi diye bir şey 
yoktur. 

Başvekilimizi ve refikalarım ha-

mil olan :vapur saat onda, hazır bu

lunanların alkışları arasında Hey
beliadaya hareket etti. 

ifadesi alınmış, kendisinin Dersim
deki muhalefet hareketi ile alakadar 

1smet İnönü Heybeliadada bir 
müddet istirahat edeceklerdir. 

Şehrimizde bulunan Suriye Baş· 
olmadığı görülınüştilf'. Kendisine 

muhalefet başlsrken birçok teklifler 
yapıldıg-ı, rakat Hızırm bunları kabul 
etmediği ve haydutluğa karar veren
leri derdest ve hükümete itaatkar ol-

maya davet ettiği anlaşılmıştır. 

Hızır serbest bırakılmı~. köyüne 
dönmüştür. 

Alınan malumat Seyit Rızanın 
pek perişan ve pişman vaziyette 
ve kimsesiz kaldığını göstermek· 
tedir. Gafil dağlı Cumhuriyet ida .. 
resini eski devirler gibi farzederek 
daQ'a çekilmekle istediğini yapabi· 
lece2ini ve yaptır1tbileceğini san. 
mıştır. Fakat, daha ilk gün Sabiha 
Gökçenin tayyaresini ve diğer tay .. 
yıuderi başında görünce: 

- Vay anam .• 
Diye evinden dışarıya fırlamı$ 

ve .. hemen Kutu deresinin yolu'lu 
tutmuştur. Takip ve temdin müf· 
rezelerinin ihata çemberi içinde 
şimdi ne yapacağını bilemiyen se• 
yidin behemehal ölü veya diri ola· 
rak derdesti mukerrerdir. Buiün 
yarın bu cür'etk~r .şeyhin isti.ali 
muhakkaktır. 

Tuncelinin diğer rnıntakalarında 
v:ı ziyct tamam ile normal olup, 
herkes iş ve gücile meşguldür. Ba· 
yındırlık faaliyeti de artmıştır. Sarp 
dağlar arasında muazzam şoseler 
açılmakta, köprüler kurulmakta, 
maden aramalarına devam edil· 
ınektcdir. 

vekili Cemil Mürdüm, bugün "13,30 
da Hariciye Vekaleti Vekili Numan 
Menemencioğlu ile birlıkte Sakar
ya motörile Heybeliapaya gitmiş
tir. 

Cemil Mürdüm ve Mcnemenci
oğlu Heybelide İsmet İnönünün 

köşklerine giderek ziyarette bulun

muşlardıi-. 
Bu ziyarette iki başvekil Türkiye 

. ile Suriyeyi aJakadar eden bütün 
pürüzlü meselelere temas ettikten 

bnşka bilhassa Hatay meselesi gö
rüşülecektir. 

Yarın şehrimize gelecek olan Su-

riye fevkalade Komiseri Kont De 
Martel de Başvekilimizi ziyaret e-

derek bu maksatla bir görüşme ya

pacaktır. 

Halayda yeni idarenni resmen i

lanı bu görüşmelerden sonra yapı· 
lacaktır. 

Vali Hüseyin 
Cahit davası 
Bitti 

muharrir Hüseyin Cahit dün fz. 
mit mahkemesine gönderdiği bir 

istida ile davasından feragat eyle
diğir.i bildirmiştir. I 

~abah ve akşam başmu 3rrirleri yazıyorlar? 1 
Cumhuriyet 

Dost ve komşu Irak ile 
çok iyi mUnaaebetlerlmiz 

Çok iyi demek ktıfi değildir. Bu
na kardeşlik demek daha muvafık 
olur. Bunun böyle olması ise ga
yet tabidir. Son ayrılığımız, impa· 
ratorluğun tasfiyesi gibi bir za
ruretin neticesi olurken biz, diin· 
kü vatan parçamız olan o diyarda 
yeni bir millet varlığının yüksel· 
mesini ancak bahtiyarlıkla görebi
lirdik. Bu milli varlıkta Türkiye· 
de ancak kardeş mahiyeti görmekte 
gayet samimidir. 

Tan -Suriye devlet adamlara· 
nın ziyareti 

Komşumuz Suriyenin iki devlet 
adamının şehrimizi ziyaretlerini 

memnuniyetle karşılıyoruz. 
İki komşu devletin münnsebct

Jeri bakımından en iyi şey, karşı 
karşı)ta geçmek ve konuşmaktır. 
İki tarafın husnü niyeti olduktan 
sonra şahsi temaslar, mutlAka yan
lış telak~dlerin ortadan kalkması

na ve dostça münasebetler için ze
minin hazırlanmasına hizmet eder. 

Kurun 

lnönU bugUn Suriye Baş· 
vekiUle görüşüyor 

Biz iki taraf arasında vukubu .. 
lacak olan temasları ır.emnuniyetlc 
kaydederiz. Çünkü, artık iki taraf 
kararlaştırılan anlaşma formülleri· 
nin latbikıla u~raşacaktır. 

Türkiyenin Suriyeye kar~ı dost· 
luk hislerinin birçok maddt delil. 
leri meydandadır. O kadarki, Tür· 

kiye s~riyenin istiklalini isteyen 
ilk devlet olduZunu haklı olarak 
iddia edebilir. 

Aksam 

Türkiye • Suriye 
mUnasebatı 

Irakla Türkiye arasında çok de
rin bir dostluk ve şarkta sulha 
matur bir elbirli~i teessils elmi$tlr. 
Suriye ile olan dostlu~umuzun, 
Irakla olduğu 2'ibi, inki~af etmesini 
arıu ederiz. 

Türkiye her şeye ra~men Suriye• 
ye karşı dürüst ve hayrihah bir 
siyaset takip etmektedir. Esasen 
Hatay meselesinin hallinden son· 
ra da aramııdn pürüılii bir mesele 
kalmamıştır. Yapılacak dostane te-o 

maslarla mevcud i'ibl rörünen yan. 
lış emareler de izale edilecektir. 

-------'] -DIŞ 
1 SiY ASA ,,-

r nkoyu 
Kutl yanlar.. . A, .. 

· Uzerınc 
Bflbao"nun di.işme.sı ·ııiJl SC' 

tcierı 
rupanın sağ cenah gaze nkOYıı ıelr 
vincıne nıhr.yet yo}\ .. fra vatıkan· 
rik t0"graflaıı çekıldıkten. rekC' t• 
da, hükumet ile bernbcr ha iltşılt1\e
miş olan Bask p .. paslarına dl.!kt 

. . . de bulun 1 rı 
mcsı temennısın .,_,ıc 

. 1 n ga 
sorıra Alman ve Ita ya tlı b:ıh· 
artık.Jm ,zafer. den tatlı t~ re 1 

t ını • sedıp duruyorlar. Bele n.., tclcri · 1 

koyu muhafazakar ga~lcr n ~ 
memnuniyeti hiç te })crt ı }I l J 

. . d y kalmıvor. ..1 •• 
vıncın en aı::agı . r J•" 

d rıarıcJ' 
bu gazeteler arasın a den f! 
zırına hücum ederek, ne '"hkiıf bil' 
ko davasına daha teveCCU ran' t 

d")·e so 
vaziyet alınmadı?.. ı 
da yok değil. b sbC i 

Fakat ne olursa olsun, 8d • 
d tspnrı 

bir şey vardır ki. o a biO' ... 
ki ha1in gitgide şiddet!cııen ır~ 
gm oluşudur. Frankonun k 8rl" 
bir devletin başında ola.r~ıeri • 
tanınması lazım gcldi ıpnı ı İl 1· 

ve 
renler Bilbaonun Almnrı b·ıırı'ot 
yan yardımile alındığını ıi,.cef~ 
değillerdir. Müdahal<' edılfll l!. tlol· 
oradaki Alman ve İtalya~ ;ell· t 1 
lfü leri geri çekilecek a:.01~e ı;ırrır 
ve vaziyet şu birkaç gun d"'ı 1.i' r· 
mile Frankonun lehine 

0 r· t· 
. . a· b" k m f.\·rııP8 r· mıştır; ıye ır ısı dllf1l' 

buatı çala kalem yazıp 
l c p 
nr. si"ıı 
Eğer ademi müdahale ,-e 1· 

büsbütün akim kalır. AlJ11311rtıırS'' 
• a ıı !l 

talyan yardımı arttııcÇ .1 Jl1İ'e . edı c b 
şimdiye kadar tatmın rııl~ 

d ·ye so • 
iştahlar ne olacak?.. ! 11ın ~~ 
lir. Çünkü İspanyada ıtnl)'~ ıılılraıc 
raya, Almanyanın buraya e kııırıfl' 
b . .. l h" çıkaCB 
ır gun ora ara sa ıp . y•ıdil'· 

dan bahsedilmesi venı degı 11e O' 
~ 1 bİf sc B' 

Dahili harp başlı va 1 •• ve~ 
luyor. Biribirine zıd iki fık;rri ise• 
naatin şu kanlı müc~dele edıJrSıııı 
biteceğe benzemek şovic slll ff 
taarruza karsı müdafaanın 11 ır0ııııı1 
ri kalmadığı~ı göster,en btlzıııt ~ 
siHıhJarln daha da uzadıkça uıacalt• 
istidadındadır. Sonu ne 

0 

O bir kehanettir!.. P•"' 
Ahnıet ,,....~ , ........ .... 

ıttıııutıı•ııuıt11ııuııuıııuııınıın11tffttl1' 11d 

Çan~kkale e 
Bir ltalyan 
Gemisi battı ~-

. • • · anı ı;Ç_,ı. 
Çanakkalenın Nara ıırn 1111 ıı<' 

larında 12 bin tonluk Maga.~111 to • 
1ı bir İspı:ınyol vapuru, 8:ıtıl ·llll ,,-

b. ııa > ı 
luk Kapapina adlı ır ,8~ıJ . l •arı ' ı purile çarpışmış ve Ha ) 
derhal batmışhr. ·rı 1"1~,;1' 

İtalyan yapurunda beş b~e )<il~ ıJ 
ton buğday. ceviz ve kcre.s vııP r 

ıuP t· ve 12 de volcu mevcut 0 
119 g . . ı· nları ltaJya ve Fransız ıma 

mekteydi. a1' nıe: 
İspanyol gemisi mal alJ1lgeçfl1e~ 

re transit olarak Rusyaya ell dP 
teydi. Müsademe Boğazın siit'Bt e 
yerinde ve her iki . ~apu:ıysfl '"; 
giderlerken olduğu ıçın it c; fll~ 

1 
puru derin bir rahne aırııı,gettıı' 

·· · b"" ""k b" maharetle c \ suvarı uyu ır rtrtıll ~-
derhal bastan karaya otu . tsl11 

• · ırı r 
vapur çok yaralı olduğ~. JÇ 0111(!' 1 
men kurtarmak mümkun ·ıti 
mış, ancak müsademeden 

1 
• 

sonra batmıştır. I< ıc. ~ , 
Bundan istifade edilcre ııııd . , pur p 

zaya uğrayan Itnlyan 'a J11Llrt. 
sandallar indirilmiş, yolctu ....,8 ıf. 

• • l)I'' 

tebattan ibaret 39 kışı 
0 

kurtarılmıştır. ·rıin 501
1 iİ' 

İtalyan vapur acentesı .. 
1 

ı.ıırııt e' 
ahmet sulh cezadan aldıg ,ı.i{ tt",. , 
zerine İspanyol vapuru 0Jlı 
dılmiş olup süvari isticvaP 

maktadır. fspflıı ıe 
Kazaya sebebivet veren ., ıclt • ça•· , 

vapurunun kaptanı, . uıc' 
.. dd . ·1·.. ·n tnlcbı rdıl' mu eıumumı ıgını . dıl 

G l.b l .. .. de t<errıı ne, e ı o u onun t>. j• 
rularak tevkif edilmiştır. ;Jiğİ 11 , 

Çanakkale müddeiurııu:pıt.'"~· 
disc hakkında tahkikat ~ ,r11P t l}'ıın tC" dır. Diğer taraftan ta "'t.1 ııcC11 oC 
runun mensup bulundug ;siııe 
nin talebile 1spanyol geJ1l .. 

11
, 

haciz konulmuştur. ıesi oııiJ 
İspanyol gemisi Kı7..kU 

de yatmaktadır. ~ft 
- - 11r"' iş bankası fs 11e" 

ve Bağdatta ~" 
ler açıY0~,. 6:~ 

Jş bankası Hatayda~i: şıJbe 
dat ve Tahranda da ~eıe 
maya karar vermiştir. eı11ıc ııı•i' 

Banka bu iki dost tıı~'şt1'a~lıı' 
sanayileşme işlerini kO cll"' ıt1 
için ıeniş krediltr ~ça 
teşebbilıe ıirişecelCtır. 
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1 Günün meselesi: 
4rsa fiatı ihtikc\rını önleyen 

bir kanun hazırlanıyor 
Fiatlarda spekülasyon 

Yeni kanunda, kurulacak şehirlerin vaziyeti ve 
' mevcut arsaların 

lcıymetleri ha·kkında hükümler var 
1 Q Ütün şehirlerimizde ve alel'u- boş k~lan arsa, . arazi ves~ır yerı:r : verılm ivecek hiıkumler tesbit olu-

h· ınuın yeni kurulacak olan şe- Beledıyecc tetkık olunup ımnı pla- nacal: tı r. 
ltlerde arsa spekülasyonuna nına uygun şekıldcı ıfnız rnua mc>le- 5 . imar planının tatbikat ı iç in 

ıtıan· 
41k 1 

olmak ve yeni yapılacak em- si icra edılrnedıkçe tapıı daıre l e•i Brledıvelerın yapacağı i stımlakler 
Bad·kıyınetlerini ucuzlatmak mak- tescil muamelesi yapmıyacaklar - do l avı ~ıle. fazla kalacak arsalıı r, 

ıle Dahiliye Vekflletince yeni dır. istimlfıkl~n f'VV"I aynı arsalar ü -

\'eöın~him bir proje hazırlanmıştır. 2 - İmar planı harıcınde, fakat zerine hak sahibı olanlara a rttır -
let tıumüzdeki aylarda Büyü1

t Mil- Belediye hududu içinde kalan y<'r- m·a suret ıle satılacaktır. 
icarı ~clisinin ilk toplantılarında lerde. mahalle teşkil edilmesine ve- Bu kabı! arsalar uzerine beş se-
ırı~:nı Şeklini alacak bu proje çok ya tek başına ev yapılmasına mü- ne ıçınde yenı mşaot yapılmazsa, 

u. ım esasları ihtiva etmektedir. saade edılmiyecektir. Belediyeler hu nrsa ları ı stımlake 
ııt~u Yeni proje sayesinde arsa fi- 3 - Bağ, bahçe yerlerinde. me- salfıhıyetli olacaklar ve bu arsala-

a.rı tabiatile düşecek, . şehirlerin sire mahallerinde yapılacak inşaat rı, talip olanlara inşaat yaptırmak 
trıa.nzarasını çirkinleştiren boş ar- için, ev ve köşklerin ne mıklar a- kayıt ve şartile satabilPceklPrdir. 
~a.ra Yeni binalar yapılacak ve razi üzerine ve ne kadar aralıkla 6 _ Ebniye kıımınunun fiO sene 

YENi TEŞKiLAT 
Baytarlara bundan sonra 
Veteriner ismi veriliyor 
Yeni teşkilat kanunu eylulda 

tatbik mevkiine konuyor 
Z iraat Vekaleti teşkilatı kanunu şehrimizdeki altikadarlara dün teb

lığ edilmi~tir. 

Yeni kanunun hükümleri Eyllıl başlangıcından itibaren tatbik mev
kime gire~ktir. Bu kanunla (Bay tar) kelimesi kaldırılmış, yerme bey
nelmilel olarak bütün dünyada kabul edilen (Veteriner) kelimesi ko
nulmuştur. Binaenaleyh, Eyllılden itibaren badema baytarfaı-a (Veteri
ner) namile hitap edilecektir. 

Baytarların ve baylar müdürlerinin maaşlarına zam yapılması da 
yeni kanunla kabul edılıniş olduğundan Eyliilden itibnren bu kabil me
murlar da fazla maaş olacaklardır. 

Ayrıca baytar teşk ilfıtında yeni birçok şubeler ihdas edilmiş ve ez
cümle bu teşkilat, salgın hastalıklar, ta.haffuzhanelcr, paraziter hasta
lıklar, hayvan hareket ve sevkıyatı, pazar ve pnnayırlar, teçhizat ve ida
re, sağlık müe seselcri Ye hastahaneler, atıcılık, koyı.ln ve keçi, sığırcı
lık , tabıi ve sun'i sefad. haralar, sergiler, koşular ve müsabakalar, nesil
name kısımlarına ayrılmıştır. 

Siirpagop 
Satılmağa 
Başlaıııyor 

Patlıgan 
Şarap 
Şişeleri 

c~ suretıe ev, dükkan kiraları u _ yapılacağı Belediye meclisle_rince evvelki ihtiyaçlara göre haıırlan-
~laya k h k l ı k tayin olunacaktıı'. mış bulunan 16 ncı maddesi bu - 1 lıt. ca ve ayat o ay aşaca - .. 

Sürpagop mezarlığında açılacak 

yollann haritaları yapılmıştır . Bu 
mezarlık sahasında biribırlerıne mu
vazi ve amut olarak müteaddit yol
Jar açılacak, bu suretle bu saha ü
zerinde yapılacak binaların gayet 
bol :ziya almaları lemın edılecek • 
tir. 

lnönU vap~-;;-tahklkah 
bitiyor 

Bir kaç gün evvel Bodrum önle • 
rinde, anbarlarında çıkan bir yan
gın sebebile Denizyolları işletmesi -
nin İnönü vapurunun lımammızda 
tahkikatına el koyan komisyon an
barları açtırıp tahrıbat ve hasarı 
tesbit etmiş ve tanzim ettiği rapo
ru İstanbul Cumhuriyet Miıddei • 
umumiliği vasıtasile Bodrum müd
deiumumiliğine gönderılmek üzere 
bugünlerde sevkcdileccktir. 

lıc~lf Yeni ve mühim projenin baş
4 - İmar hududu içınde şüyula- günkü yeni ihtiyaçlarcı gore ve 

rın izalesi avrı bir usule ve temi- yapı yoJlar kanunu esasları gö:r. 
esasları şunlardır: 

~İmar planı hududu içinde 
natlı bir mekanizmaya bağlanacak önünde tutularak yenidt>n tebdil 
ve arsa spekülasyonların<l meydan ve tadil \•e tesbit edilecektir. 

Çok çocuklu h"' re 
y pılacak yardım 

lstanbul hQkimİeribeyanname
lerini hazırlamağa başlaa'ılar 

Ç 0 k çocuklu hükimlerc yardım için Büyük Milld Meclisinin son 
b toplantısında kabul edilen kanun projesınin tatbıkı hazırlığına 
aşlanmıştır. 

liakimlere dağıtılacak yardım paralarile ikramiyeler; ezcümle se
~e biı defaya mahsus olmak ve Birincikanun maaşlarından kesilmek 
~re hakımlerın senelik maaşı emsali hasılı yekununun yüzde yarısı 
\(' tıamzetıerden hakim muavinliğine alınanlar da dahıl olduğu halde 
t tfi eden bütün hiikimlerm ilk iki aylık zam farkı alınmak ve sair su-
~llerıe tenıın edilecektir. 

l<anun mucıbince bütün hakimler hemen bir beyanname vermiye 
~ecbur olduklarından İstanbul adliyesinde çalışan hfıkımler de beyan-
ıanı l · ·ıd · ~· .. ·· \• . e erini vermiye başlamışlardır. Bu bcyannamelerın ven ıgı gunun 

ıı...~~ 1Ycti para kesme ,.e dağıtmalar için esas tutulmaktadır. 
111111
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'\okulu At yarışları 
l.?.ibiselerle Hazırlığı 
Gezilmiyecek Tamamlanıyor 
'""'•r halkı rahatsız 
~ ediyor 

~'lt'ıena koku neşreden işler yapltn 

l Selerin bu gibi kokulu elbise -l!q 
l'ııııı e nakil vasıtalarına binerek u-
~~ tnun.rahatını selbetmelerine im
~ \'erılınemesi Belediyece karar
G.~ıtılmıştır. Bunun için Belediye 
tı-~tası talimatnamesine yeni bir 

1\ de konulacaktır. 
~ı:ı Y~i ~amanda fırıncı, berber, ka
t11 gıbı hususi kıyafeti olanların 
1ar1Rıbi kıyaftclerile nakil vasıta - . 
ı:ı(\ 1 lla binmelerine ve büyük cad-

l'td d 
t1 il) e olaşmalarına meydan ve-

ıyccektır 
~ · 

~ehi roman: 100 

Temmuzda yar1,ıar 
başhyor 

Vilayet Baytar Müdüriyeti tara • 
fından her sene açılmakta olan eh
li Hayvan sergisi bu sene 19 eyltil 
pazar günü Edirnckapı Belediye 

temizlik ahırlarında açılacaktır. 

Sergide birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü gelen hayvan sahiplerine 
ı 700 lira mükafat verilecektir. 

Yazlık at yarışlarına 25 temmu
da başlanacaktır. Sergi mahallin • 

deki noksanların ikmali için Bele

diye Encümenince bir müteahhide 
ihale edilmiştir. Yakında noksanla
rın ikmaline başlanacaktır. .. 

Sen de sevec ksi ' • 
'abah 
~es· ı daı· ettim ve.. Salibin git· 
te ıtıi güçlükle bekledim. O gidin· 

~k ltı.ektubu sakladığım yerden 

ita tar Çıkardım, belki üstüste bir-
ç def 

~ar a okudum. Hatta, o kadar 
l~aına . d. . d. k 

4~ . sın ıre sın ıre o umu • 
~at bkı, adeta ezberimde gibi. Fa· 

1 u 
ttıqd na rağmen açıkça anlıya • 

ıl11"t'.~ıın, hatta, bu yüzden telaşa 
1. y 1.l~ •• 
ıtencıigurn bir nokta var. Kendi 

....._ ltıe sordum: 
).. 'Ben g" 1.. -· lld· . on umu ona vermezsem 

lSıtıi "} v 0 dürecek mi? 
e b· 

~e\ra~ ır türlü bu endişeli sualime 

tal'lar ~eremedim. Mektubunda tek

~ ilde' ıtnalar var. Hatta, bir iki ye
,,~ ha açıktan açığa kendisi için ben-
~~ ~atın nıadd' • • . 
'"lls1~lı ~ . ı ve manevı ım -

gını ıleri sürüyor, böyle bir 

Etem lzze1: Benlce 

neticenin kendisini mezarlığa gö ~ 

türeceğini söylüyor. Davanın ince

liği de zaten bu düğümde. Bensiz 

hayat onu ölüme mi götürecek, 

yoksa kendi elile kendi hayatına 

mı kıyacak? 

- Bir ölünün arkasından ağlar· 

ken ikinci hlr ölünün de ardından ..• 

Diye devam eden bir cümlesi doğ

rusu beni epey telaşa düşürdil ve 
dilşündilrdü ! 

Önceleri bu çocuğa çok kızıyor. 
ondan nefret ediyordum doğrusu. 

Fakat, şimdi .. şimdi ona acıyan, O• 

nun için sızı duyan bir değişik ha

leti ruhiyenin içindeyim. Bu haleti 

ruhiye nereden geliyor, niçin dai

ma onunla meşgul oluyorum ve .. 

ne diye onu düşünüyorum. Hele, 

Tramvaylarda 
•• 

On kapıdan 
inilecek 

Yollarda yalnız gidildiği istika • 
mette sağ tarafın takıp edilme -
si ve ancak muayyen yerlerde 
karşıdan karşıya geçilmesi için bir 
talimatname hazırlanmakta oldu • 
ğunu yazmıştık. 

Bu talımatnameye iki mühim 
kayıt daha konulmaktadır. Bun -
lardan birısı halkın vapur, tren, si
nema, tiyatro gibi umumi veya eğ· 
lence yerlerine girip çıkarken ve 
gişelerden bilet alırken geliş itiba
rile sıraya riayet eylemeleı inin te
minidır. 

Diğeri de tramvaylarda, otobüs
lerde, sınema, tiyatro, park bahçe 
ve emsalinde ve köprü üstündeki 
merdivenlerde halkın giriş, çıkış. 
iniş kapı yerlerinin biribirlerin -
den tamamile ayrılmasıdır. 

Bundan başka j.ramvaylara yal
nız arka kapılardan binilecek, ön 
kapılardan inilecektir. 

---·---
Üzüm fiatları 

yükseliyor 
Bir kaç gündı..ir üzüm fiatlarında 

mahsüs bir yükselme görülmüştür. 
Bu artma, on para kadardır . 

Alakadarlarn gelen malümata gö
re dünya üzüm piyasası da yük -
selmc istidadındadır. 
Diğer taraftan, memleketimizde; 

stok üzümler çok azalmıştır. Üzüm 
mıntakası olan Egede; üzüm re -
koltesinin; geçen seneye nazaran 
yüz bin çuval az olacağı da kuv -
vetle tahmin edildığinden bu se -
beplerle yeni yıl mahsulünün • viık· 
sek fiatla satılacağı ümit edil;;,ek
tedir. 

-= 
ölümden bahsedışine karşı içimde 

çetin bir mücadele başgösterdi. O· 

nun ölmesini istcmiyorwn. Onun 

bu sözleri karşısında acı ve ıstırap 
duyuyorum. 

Bir gün sonrıı 

Evden çıkmadığım için onu gö

remedim. Fakat, mektubunun so • 

nundaki kayıt ve cevap bekleyiş 

beni çok üzüyor. Tereddüt içinde • 

yim. Buna, tereddüt değil, şaşkın· 
lık .. demek daha doğru olur. 

- Evet .. seni seviyorum .. 

Dersem belki onun düştüğü ye
is ve inkisara muvakkat bir aşı 

vurmuş olurum. Fakat, buna karşı· 

lık benim vazJyetim ne olur? 

- Hayır, seni sevmiyorum. Böy

le bir ilmtdl aklından çıkar .. 

Dersem o ne olacak? Söylediği 

gibi hakikaten kendisini öldürecek 

mi? Öldürebilir mi? Bütün bunları 
hesaplamanın ve .. en doğru kararı 

vermenin ne kadar güç olduğunu 

Harita bugünlerde Prost tarafın

dan tetkik olunacaktır. 
Prost, burnda ınşa edılccek ev 

1iplerini, burayı Beyoğlu ka:r.ası • 
nın bir sayfiye yeri olarak ayır • 
mıştır. 

Yakında Sürpagopta volların ay
rılıp yapılmasına ve ıfraz edilen 
arsaların satılmasına başlanacak -
tır. 

-·-
Yeni tayinler 

Beledıye Heyeti Fenniye Tetkık 
Mühendisi Bay Saıt terfian Fatih 
Bclediyesı baş mühendıslığine ve 
Fntıh Belcdıye Baş mı...hendisı Bay 

Şevket dl' Be!ediye in~aat şubesi 

Ş<.>vket de Beled ıye ınşut şubesı mü
hendislığıne tayın edilmıştir. 

1 

Emirganlıların 
Otobüs 
Derdi 
Mazbata ile be!ediyeye 

müracaat ettiler 
Eminonü ile Emirgan ara -

sında işleyen otobüsler Emir -
gandan Emınönüne gelırken Mas
lak - Taksım, Gümüşsuyu - Topha
ne yolunu ve Emiı giina giderken 
de Beşıktaş - Bebek • Emırgan yo
lunu takip etmektedir. 
Emirgfın, Rum~iihısarı \'e civarı 

halkı aralarında bir mazbata yap • 
mışlar ve dün Beledıyeye vermiş
inerken de tramvay yolunu takip 
etmelerini rica etmektedir. Bilhas
sa Rumelıhisarlılar İstanbula iner
sa Rumeli hisarlılar istanbula iner
ken otobüsten istıfadc edemedik
lerini, yahut Emirgana kadar yü • 
rümek mecburiyetinde kaldıklarını 
söy Iemekted irler. 

şimdi anlıyorum ve .. biitün bunları 

düşündükçe bunaltıdan boğulacak 
gibi oluyorum . 

Bilmem nasıl çıkabileceğim bu i· 
şin iiçndcn? 

~ gece 

Sabaha kadar bir dakika gözü

mü kırpmadan geecyi geçirdim. Di

mağım adeta bir Halil Nesip mese

lesinLn istilasına uğradı. Zıhnim
de ondan başka hiç bir şey yok. 

Yatarken onu düşünüyorum, yü

rürken, otururken, yemek yerken 

hep onu düşünüyorum. Onsuz değil 
de, onun meselesi kafamın içinde 

olmayınca kendimi adeta gayri ta

bi! halde buluyorum. Mektubunun 

son satırlarını yeniden ve tekrar oku 

dum. Yavaş yavaş ne demek iste

diği zihnimin içinde aydınlanıyor. 
Anlıyorum ki: 

- Ya beni seveceğini vadet, ya

hut ela kenclımi oldüreceğim! 

Anbardaki eşyanın yüzde sekse
ni avaryC' olmuştur. 

Tahribat en ziyade inhısar mad
delerindedir. Bu meyanda 20-30 san
dık sigara ve tütün İnhisaı lar ida
resıne ait mobılyeler ve 15-20 çu
val kahve tamamen harap olmuş • 
tur. 

Anbardaki eşya arasında epeyce 
yekun tutan şarap ve likör şişeleri 
patlamış, 50 torb:ı kadar da talk işe 
yaramaz bir hale gelmiştir. 

Geminin hiç bır tarafında bir ha
sar yoktur, yalnız anbar kapakları 
ateşten biraz kavrulmuştur. 

Avrupaga 
Talebe 
Gönderilecek 

Maliye VekAleU bir 
imtth-ın açıyor 

Maliye Vekaleti her yıl olduğu 

gibi bu sene de Avı upaya talebe 
gondermcyi kararlaştırmıştır. 

Maliye memurları arasından mü
sabaka ıle seçı l·~cek olan stajyer -
Jer ıçın ~5 ağustosta bir imtıhan a
çılacaktır. 

Tahriri imtihanlar, şehrimizde 

ve Ankarada yapılacak. burada ka
zananlar Ankarada tahriri bir sor-

gudan daha geçirildikten sonra bir 1 

yıl müddetle Avrupanın muhtelif 
şehirlerine gbnderileceklerdir. 

Şehrimizdeki yüksek mektep me

zunu Maliye memurlarmın ekseri
sı şımdıden imtıhana hazırlan -
maktadırlar. 

• 
Demek istıyor. Fakat, bunda be

nım ne suçum var 

Onun gönlünü kazanmak yolun

da en basit bır harekette bulunmuş 

değılim ki, hayatının ve aşkının 

seyrinden ben mes'ul olayım. 
Kendısinı öldürmüş bıle olsa bu

nun günahından bana ne?. Bu nok

tayı kafamın içinde iyice muhake
me edıyor, ölçüyor, biçiyor, ken 

dimc müteallik hiç bir maddi ve 

manevi azap ve teessür tarafı gör

müyorum. En sıcak ifadesile bana: 

- Seni seviyorum .. 

Dediği \'akitte bile ben ona dai

ma: 

~ Vazgeç bu sevdadan .. 

Demesini bildim. Onu tanıdı -

ğım ilk günden bu ana kadar ken

disini benimle alakalandıracak en 

basit bir harekette bile bulunma

dım. Nihayet, bütün bunları benim 

kadar onun da idrak etmesi lazım 

gelmez mi? 
(Devamı var) 

.. 

'

-Halk Filozofu J. 
diyor ki: 

..................................... 
Bir TUrk, llirkaç mil· 
yon liradan yUksek 

dejerdedir l 
Suyu korkarak iç. yemiş yeme, 

hele salata, hıyar, domates gibi 

şeylere el uzatma, yeşil sebzeleri 

limon suyunda yıkamadan ne doğ

ra, ne el sür. Mutlaka git ve bir aşı 

istasyonunda göğsüne \'eya kolu
na veya buduna sipsivrı bir iğne 

sokturup tifo aşısı ol. Çünkü teh
like vardır. Memlekette yer yer ti

fo vardır. Tifo bir barsak humma

sıdır \"e insan hayatını bu muhlik 

hastalığııı pençesinden güç kur
tarır ... 

Yıllardanberi bu böyledir. Ki -
me ı::orarsanız, ınes'ulse: 

- Birkaç \'ak'adan başka bir şey 

yoktur. Tedbirler aldık, o da bitti.. 
der. Mes'ul değilse: ' 

- Bu işin önüne geçilemez. illa 
kanalizasyon ve su derdinin halli 
gerektir. 

Hakikatte hadise ne su meselesi, 
ne de kanalizasyon derdidir. Bir 

memleket davasıdır. Mübarek va

tanın bir ucundan diğer ucuna ka

dar tifo, :zaman zaman alevlenen 

bir ihmal azgını gibi vatandaşlara 
tecavüz eden en koyu düşmandır. 

Sıtma, frengi, trahom nasıl mim 

bir mücadele davası haline gelmiş 
ve nasıl ana yurd bu müstevli ve . 
menhus mikrop düşmanlığından 
korunmu a, tifo da ancak böyle 

yine ve her şey gibi bir memleket 

davası halinde ele alınarak yapı

lacak sistematik ve programlı mü

cadele ile yurd sınırlarından defo
lunabilecektir. Su meselesi hallo-

lunsa, kanalizasyon meselesi var

dır, bu halledilse bostanlar ve tar

lalar meselesi çıkar. Bu bitse. ku
yular, mesele olur ve yani bu iş 

birkaç sebebin izalesile halledil -
miş olmaz. 

Bu da, muayyen ve kül halinde 

ve memleketin her tarafında mü

cadele istasyonları temini suretile 

tıpkı sıtma gibi, trahom gibi müca

dele ister. Bir Türk vatandaşı, bu 
ise ayrılacak birkaç milyon lira -

nın çok fevkinde kıymet \'e değer
dedir, sanıyoruz. 

Halk Filozofu 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Halkevi için 
iyi bir yer 
Okuyucularımızdan R. Y. ya

zıyor: 

c- C. H. P. nin en büyük eser
lerinden bıri olan ve çat1sı altın
da bütün Türk nıiirıevverleriııi 
toplamış bttlunan Halkevleri 
memleket i~nde büyük bir kül
tür hareketi yaptı. 

Halkevlcrinc gelenlerin sayısı 
günden güne arttı. Nihayet Hal
kcvleriııitı binaları münevverleri 
istiaba kaJi gelmedi. 

Bunun üzerine İstanbtılda bü
tün münevverleri, sporcuları bir 
arada toplıyabilecek büyük bır 
bina yapılmasına karar verildi. 

C. H. P. bu maksatla Eminönü 
Halkevine iyi tahsisat 1·erdi. Fa
kat lstanbulun şerefiTe miitena
sip ve merkezi vaziy11ıte bir yer 
bulunması da düşünüldii. ilk ev

vel bııgiinkü binanın yanında ya
pılması kararlaşan binadan sar
f mazar edildi. Şimdi yer aranı
yor. Bazıları Beyazıdı bu i!] için' 
muvafık görmektedir. 

Bazıları da bunıın daha merke
zi bir yerde ve şehrin yarınki va
ziyetine göre en şerefli bir yerin
de olmasını istiyorlar. 

Bı2 dü.şiindiik, taşındı]:. Aca
ba bu yer Ayasofya miizesi kar
şısrnda bugünkü Amerikan klti.

biiniin üst tarafında ve Yereba
tana kadar olan sahada yapıla
maz mı? 

Bütün ecnebilerin gelip geçı k
leri müzelerin merkezi olan bu 
yer; yarın adliye sarayı ve vila
yet konağı yapıldıktan sonra, 
şehrin en muazzam ve en işlek 

mıntakası olacaktır. 

Şehrin şerefi.le mütrnasip va

ziyette burada kurulacak Halke
vi binası şehrimizin ayrıca bir gü
zellik verir zannederim.> 
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1 
mUSİemleke . · Denizde ayağa 

1 
vermiyeceği anlaşıldı tak~1:1_naş~· 

Almanya muhtaç olduğu iptidai maddeleri almak için Balkanla
ra miiracaat ettikçe, Yugoslavganın, Bulgaristanın ve İıattô. Yu

nanistanın Berlinden güz çevirmesine imkô.n görülümgor 

Yunanistanın bir kac zamandır Almanyaya 
dönmüş olmasındaki esrar ne imiş? 

Almanlar tütünün çoğunu oradan alıyormuş! 
son zamanlarda A1m~nyanın Or-

ta Avrupada, yavaş yavaş Bal
kanlarda oynamıya başladığı faal 

rol göz önündedir. Yugoslavyanın 

Almanya ile çok sıkı bir surette 

rnünasebata girişmiş olması Berli
nin Balkanlarda oynamıya başladı-

ğı faal rol üzerine Avrupa matbuat 
mchafilinde nazarı dikkati çok cel
bettı \'e tabii olarak bunun sebep

leri ve Almanyanın Balkan devlet
lerile nasıl olup da bu kadar sıkı 
fıkı münasebetler tesis ~debildiği 

çok düşünüldü. 

Fakat beynelmilel siyaset saha

sına çıkan her şeyi istatistik ra -
kanılarile ve ikfısad! işlerin neti

celerine göre izaha kalkı1ınca me
selenın esrarengiz tarafı ortadan 

kalkıyor. Alman Hariciye Nazırı- j 
nın geçenlerde Belgrada, Sofyaya . 

gelmesi etrafında söylenen şeyler, 

verilen malüınat çok şayanı dikkat 
ti. Bi'hassa Fon Nöyratın Yugos -

lavya ile, Bulgaristan ile iktısad! 
münasebetleri kuvvetlendirmek için 

çalıştığı, yanında, bunun için. iktı
sat mütehassısları gezdirdiği de öğ
renilmiştir. Hakikaten, Almanya 
tekrar siliıhl:ınmıya başladıktan ve 
silah fabrikalarını alabildiğine ça
lıştırdıktanberi iptidai maddelere 

olan ihtiyacı artmıştır. Halbuki Bal
kan memleketlerinde onun işine 

yarıyan çok mevaddı iptidaiye var
dır. Şu halde Balkanlılar Almanya-
yı kendileri için çok alış ve!·iş eden 

bir mü~teri buluyorlar demektir. 

D:ıhildcki istihlak içın de Al -
manyanın mevaddı iptidaiyeye ıh

tiyacı pek büyüktür. Huliisa Al -
manya ile, ona mcvaddı iptıdaiye 

temin eden Balkan memleketleri 
arasındaki iktısadi münosebat bu 
suretle ister ısternez sıklaşmıya 

mecburdllr. 
Fon Nöyratın ger;eı:<·rd~ Bal~an

ları ziyareti crnası ~dJ cSon Tel -
grar. ın bu sütunlarında Almanya
nın Balkanlarla olan mün•scbatına 
dair gPrek Alman ve gerek Balkan 
matbuatından öğrenilen malümatı 

arz~tmiştik. Bu iktısadi münasebat, 
hep yüzde 25 ile 75 arasındadtr. Her 

halde yüzde 25 ten aşağı düşme • ı 
mektedir. Yugoslavya ve Bulgaris
tan ile alışveriş bl! merkezde olun

ca, acaba Yunanistanla nasıldır, 

Yurıan Ba,vekili Metaksos 

diye sormak da tabii hatıra geliyor. 
O Yunanistan ki, Almanya ile mü

nasebatını daha evvel sıklaştırmış

tır. 

Buna dair en son neşredilen ra

kamlar her şeyi izaha ve Atina'nın 
neden Berline bağlandığını göster
miye yetecek gibıdir. Uzağa g\tmi

ye hacet yok: Daha geçen 936 

senesinde Yunanistanın tütün ih
racatı 128 milyon altın frank kıy -

metini bulmuştur. Şımdl bu mıkta
rın 73 mılyonunu yalnız Alman -

yanın çckmış olduğunu öğrenince 

her şey anlaşılır. Umumiyetle 

Yunanistanın 214 milyon altın frank 

kıymetindeki ılıracatından Alman

ya yüzde 40 mıktarına müşteri ol

muştur Bu alış verış takas suretile 
olmuştur. Takas ıle yapılan bu ti -

carct muamelelerinin Almanya ile 

Balkanlar arasında çok sıkılaştığt 

yeni değıldır. Tıcaret muahedele -

rindeki •En zıyade mazh:ır1 müsa· 

ade millet mııamelesı• bu suretle 
kPndiligınden vücude gelmiş de -
mektir. 

Yine bu geçen 1936 senesi zarfın

da Yunanislanın diğer devletlerle 
yani Fransa, lngiltere ve Rusyanıo 

Yunanıstandan aldıkları malın kıy

meti ise ancak 35 milyon altın frank 

kıymetinde tahmin edılmektedır ki. 

Edebi Roman No : 38 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

- Öyle ise, sofada dans edenleri 
seyredelim. 
Anladım ki, mutlaka beni çekip 

götürmek istiyor. 
- O, olabilir. Dedl:n. Sofaya çık

tık. Yan gözle Mustafaya baktım. 
Tek ba.ına kalmıştı. Dolu bir ka -
deh rakı içti ve meze yerine alt du
duğını ısırdı. 

nas Feddan geçerken koluna gir
dim ve danscden bir çifti gösteri -
yormuşum gibi söyledim: 

- Mustafa hic!detli, çok içiyor 
galiba. Rica ederim söyleyiniz. 

- Ben de farkındayım. Mani o
lacağım. 

Biraz sonra Ras Feddanla Mus
tafa tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bu
nunla bP.raber Mustafanın rengi 

yerine gelmemişti. Hai3 sarı idi. 
Kadınlar danstan kurtulur kurtul-

maz Mustafaya koştular. Bu iki 
haııımefendi ile bir madamın nasıl 
birer mahluk olduklarını bir tür • 
lü anlıyamadım. Prensesin her giz
li işareti onlar için bırer keskin 

fermandı. Terbiyeli köpekler bıle 
arasıra efendilerine karşı yan çi _ 
zerler. Bunlar bütün benlikleri, 
ruhlarile susta duruyorlar. 

Kara böcek Fettah ile Pakize 

Ferhan hanımef»ndi ortada yok. 
Bu yokluğu gülüşerek konuşuyor
lar. 
Daıma adını unuttuğum kart -

ca şişman kadınla sevgilisı esmer 
zayıf kadın kolkola, sallanarak do
laşıyorlar. O kadar tam numara 

sarhoşlar ki, kendilerini salonun 
içinde yapayalnız sanıyorlar. Ya -
payalnız sanmak.. bunu bu iki ke

liıne ile kaydediyorum. Daha faz-

bu yalnız Almanların aldıkl<ırının 
yarısından azdtr. Buna karşı Al -
manlar Yunanistana yinP. geçen 

1936 senesind~ 77 milyon altın frank 
1 

kıymetinde mal sokmuşlardır ı 

Yunanistanın şu vaziyeti pek şa
yanı dikkattir. Eskiden beri Yuna

nistan Fransadan, İngiltereden çok 
iyilik gördüğü cihetle hep onların 

tarafına giderdi. Umumi harpte de 

Alman taraftarlığı, İtıliıf devletle

ri taraftarlığı mücadelesinde nıha -
yet Yunanistan, İtilaf devletlerinin 

tarafına geçivemişti. Fakat Yuna

nistanın son ızamanlada Almanya 

ile bu kadar sıkı dost olma•ındaki 

sebepler araştırılırken her şeyden 
evvel yukarıda naklettığımiz ra -

kamları, ve istatistik neticelerini 

göz önüne getirmek lazım geliyor. 
Verilen malümata göre Alman -

lar Balkan piyasalarında kendile -
rine lazım olan mevaddı iptidaiye
yi alırken diğer rakipleri kaçıra -

cak surette yüksek fiat vermekten 
çekinmiyorlar. 

Bu hal karşısında ise mesela Yu

goslavyanın, Bulgaristanın ve Yu

nanistanın Fransaya, İngiltereye 

besledıkleri dostluk ne kadar kuv
vetli olursa olsun, diyorlar, aYış, 

veriş, para münasebetleri bu ka -
dar sıkı ve kuvvetli olan Almanya

yı bırakamıyacaklardır. Almanya 

da muhtaç olduğu mevaddı iptida

iye için Balkanlarla münasebatını 

kuvvetlendırmek mecburıyetınde -

·ı >-

dir. Bu zaten kendiliğinden olmak-
tadır. 

Almanyanın mevaddı iptidaiyeye 

olan ihtıyacı şiddetlidir. cSon Tel
graf, ın bu sütunlarında geçenler
de buna dair en yeni neşriyatın bir 

hulasası yapılmıştı. Almanya ol -

sun, İtalya olsun mevaddı iptida -

iyeyi dışarıdan tedarik etmiye mec
bur olduklarından dünyada kömü

rün, bakırın, demirin oynadığı rol 

karşısında kendilerinin çok sıkın

tıda olduklarından şikayet ediyor
lar. 

Mılletler Meclisinin bir komis -
yonu vardır kı, mevaddı iptidaiye 
meselr:silc meşguldür. Dünyadaki 

mcvaddı ıptidaiyenin muhtaç olan
lara taksimi ıçın çare arıyan bu ko

misyon geçen hafta Cenevrede top
lanmıştır. Fakat İtalya ile Alman
ya komisyona gelmemektedir. Ko
misyon geçen martta da toplan -
mıştı. Bu şu son içtımaında ise ver
diğı karar şu olmuştur: 

Umumi Harpten sonra Almanya
nın elinden alınmış olan müstem

tekelerden hiç bir parçası tekrar 
Almanyaya verilemez. Çünkü me

vaddı iptidaiye itibarilG en zengin 
araziye malik olan tngiliz İmpara

torluğu bt!e bugün ihtiyaçlarına 

kafi kömür, bakır, demir, yün, pa

muk, yahut ve saire bulamamakta
dır. 

Gördünüz mü'? .. Almanyanın 

müstemleke istemesi karşısında ha
zırlanan cevabı ... 

Yunoniıtcın hr.ı,.ilatı 

!asını yazmağa mart kedıleri bıle 

utanırlar. 

Eğer bu salonlarda biraz mermer 
biraz kükürt kokusu, biraz keskin 
güneş olsa bir Pompei minyatürü 
demek uygun düşecek. 

Gözlerime, kulaklarıma, beş 

duyguma birden tiksinti, bulantı 

veren bu manzaraların ortasında 

neye duruyordum? Niçin çekilip 
gitmiyordum? Kendimi buralara 
neye yakıştırmıştım? 

Mustafayı da sürükleyecek ne 
vardı? İşte durduğu yerde dört 
yanına yalpa vuran, dili peltekle -
şen, onca ihtarlara rağmen durma
dan içen Mustafa bütün bunları gö
rüyordu. Ve bunların ortasında be
ni görüyordu. O beni ki hayatı dur
gun bir göl kuytusunda dümen • 
siz ve yelkensiz bir kotra gibi geç
mişti. Yelkensiz ve dümensiz kotra, 
şiındi bir kano otomobil sür'atile 
hareket ediyordu. Fakat bunun da 
direksiyonunda kımseler yoktu. 
Dışarıda deniz eğlenceleri bütün 

fişekleri, projektörleri. bandoları 

ve renklerile devam edıyo:·; galip
ler, mağlüpların göğüslerinde şeh-

rı ayin yapıyorlar; ben elimle De 
Şevalefe içki veriyorum. Onu sar
hoş ederek buradan sıvı~abilmek 
içın İyi bir plan amma her kadehi 
içirirken ben de kendi kadehimden 
bir yudum içmeğe mecbur oluyor
dum Bır yudum, bir yudum, bir 
yudum ... Bunlar bir araya gelince 
koca bir şişeyi doldurabilirdi. İç -
kıye alışmadığım halde bu taham
mülüme ben de şaşıyordum. O ka
dar ileriye gitmiştim ki. Ras Fed-

. dan yanıma yaklaştı ve pek hayrı
hah bir sesle: 

- Dalgınlık ediyorsunuz, dedi. 
Dikkat" ediniz, çok içmemeğe, hat
ta hiç içmemeğe çalışınız. 

Bu yüzü kara, fakat içi bembe -
yaz adama karşı başlıyan hürme : 
tim gittikçe artıyordu. Burada 
Mustafadan sonra beni düşünen bir 
o vardı. Prenses bir eğlenci! derya
sına pupa yelken dalmıştı. Misafir
lerinin zevklerini azami derecede 
temin etmek için çırpınıyordu. Ya
rabbi; ne zevkli, ne zevkti! 

Bir koltuğu Zekeriyya sofrası -
nın kenarına çektiler. Üzerine bir 
kadın oturttular. İskarpinlerini fır-

N aci Adaya taşındığı gündenbe
ri yalnızlıktan patlıyordu. 

- Ne bir tanıdık var .. ne de ko
nuşacak gibi bir adam .. 
Diyordu. Hiddetinden mayosunu a

lır almaz soluğu denizde alıyor; a
çılıyor, açılıyor. Sonra yorgun, ar
gın pansiyona dönüyor, yemeğini 
yedıkten sonra yatıp uyuyordu. 

Halbuki Naci İstanbula gelmeden 
evvel Ada hayatını büsbütün başka 

türlü tahayyül ederdi. Okuduğu ro
manlarda Ada safası, Ada aşkları, 
Ada hayatı onu tam manasile gaş
yetmişti. 

Nitekim Karadeniz kıyısındaki 

vililyet merkezinde lisesini bitirip 

kaza merkezine 5 saat mesafedeki 
babasının çiftliğinde annesine, ba
basına veda ederken: 

- Üniversiteye ıki ay sonra kay
dolacağım amma. Bir iki ay İstan
bul havasına alışayım .. demiş ve 

kaza müddeiumumisinin tavsiyesi 
üzerıne Adadaki bu pansiyonu bul
muş, İstanbula geldiğinin haftasın

da buraya taşınmıştı. 

Yalnızlık en büyük hastalıktır, 

derler. 
Ada gibi cennet güzelliğinde bile 

insan bir ?;evk aln1az .. 
Nitekim Nacı bır hafta, on gün 

denizden pansıyona, p"nsiyondan 
denıze gide gele. hayattan o ka
dar bıktı ki .. Pazar günleri bile A
dalara dolup boşalan halkın, sahı

lin her köşesinde kahkahaları yuk
selırken Naci, can sıkıntısından çat
lıyor ve dalgaların araS<nda balık 

gibi yüzmiye uğraşıyordu. 

• • • 
Bir gün mayosunu alıp deniz ke

narına giden Naci; kayalıklar ara
sında bir kadın cntarısi görünce 
adeta utandı Geriye çekildı .. De
nize doğru baktı. Sağı, solu kolla
dı Fakat ... 

Entari sahibi ortada yoktu. En
tarıye yaklaştığı zaman hayreti 
büsbütün artlı. 

Büyiık taşın arkasında kombine-

Bir kadın atıldı, bunun bir müsa
vatsızlık olduğunu, kadınlara hak
sızlık edildığıni söyledi. Prenses 
bu fıkre iştirak etti. Ve şu verilen 
kararı tatbik ettiler: Bir kaç ka -
dm Kara Böcek Fettahın, bırkaçı 
da Mister Tomsonun üzerine atıldı
lar İkisini de gırtlaklarından bel
lerine kadar soydular. Fettah bir 
abanoz ve Tomson bir sedef büst 
gibi ortaya çıktılar . Bir alkıştır 

koptu. Prenses ikisinin çıplak göğ
süne birer kadeh şampanya fırla
tarak haykırdı: 

- İşte, dişi le truva gras yerine 
erkek le dö gras! 

Sonra esrarengiz bir mezhebin 
esrarengız ayinini yapan esraren -
giz bir rahibe gibi tavır alarak ila
ve etti: 
-Kadınlar! bu iki canlı ve ha-

or• 
. duruY 

zon, iç don ile iki ıskarpın f ,.8r· 
du. Üstünde de ufak bir zar 

dı. r<aciniP 
Üstü boş olan bu zarf, 1 ıe · 

büsbütün merakını arttırdı .. de~i · ın 
men eğildi ve zarfı aç>P. 1 ~e ~ııl· 
kağıdı okuyunca hayret ıçııı 

dı. ···ı bit · de· Bu kağıda, Nazan isrnın rıı'l • 
kadın aynen şu satırları yaz 
tı: • pl· 

•- Ben dünyada yapayalnıznı dC 
dım. Son istinadım olan anne isle' 
bir ay evvel öldü. Kendime ·0,r 
diğim gibi ne hayat arkadaŞ~3d3i 
erkek, ne de iyi bir kadın ar 
bulamadım. de" 

. d. son 
Taliim belki fena .. Şırn ı ıı~ 

fa olarak şansımı yokluyoru~Ar i· 
mektubu bulan erkek eğer b~er~al 
se ve evlenmek istiyorsa , ••• . ~r~· 
bana (Beyoğlu postahanesı, 

1
,,n· 

daş) remzile bir mektup "" ;n-' 
"ndrrs 

Fotoııı:afını da beraber go ~~ldil· 
Nacı mektubu okuvuncn • .-1-e 

1 - ôtll' 
Fakat kadın eşyaları tekrar_8 ··pa' 
ilişince bunların ifade ettii\1 rıa 
yı anlıyamadı. ıdı• 

d. p.çı 

Soyundu ve denize gir 1· _ i\'ot 
d'" •unt Yüzerken hep mektubu u, di)e 

ve (amma da gariıı k3dın) 
kendi kendine gülüyorcJu. b -~~ 

krt .-ı .... 
Bu esnaıfa. birdent>lrc bıl 

dalgaların arasından ytik:i~ er. 
kadın ·ferv&dı duvdu 

- Boğ;ı!uyorum .. İmdat.. 
- ... se-
Naci bırdenbire yük;elen bt~,.,~ 

ııin geldiğı t~rafa b'ktı. Bır 1 çı· 
deniz üstünde çırpınıyor. dnl•P 
kıyordu. . ti re 

Sür'atle o tarafa doğru g'.t ııst • 
belki de sonuncu defa olaralı dı ,.e 
mak üzere olan vücudü kavra 
sahile doğru ilerledi. oı~ 

-kflf ' 
Sahile baygın olarnk c• ·ctlrrı 

genç kadına teneffüs har~crir.e 
yaptırdı. Sonra cimenın 

uzatarak üstünü örttü. 
• • • ı:t" 

k3'· 
Gözlerini açan genç kadın. 

sındaki genç erkeği görünce. Ja) 
f ,,.,z 

(Devamı 6 ınct sa_q a _,,,,,,,,ı1J 

mına eğiliniz! başka 

Üç kadın ve iki eri<~kterı ,.gca ' 
herkes eğildi, ve.. Yaza01\çindt 
ğım. İsterse gizli bir defteı ·acağııtl 
olsun, gördüklerimi yazarnı)d ndafl 

.. kl ı 
Bu ayine karışmıyan uç ~darı 

kc;i'lı .. 
birisı bendım. İkisi de 8 ·:~n ..;c 
beri biribirinden ayrılrn'.),en se' 

dünyaya ehemmivet verıı") bifİ 
" kiers~ı 

vicı kadınlardı. İki erke 
Mustafa, biri Ras Feddan. ·nıUl• 

otıJ 1 .. 
Mustafa bır kanapeye , yıl' 

. d ··arn1 -• dırseklerıni dizlerine 3 / lrnıştı· 
. e a 

ı:ÜnÜ iki avucunun içın ,,,k iS "' .. rrnr. 
Ya çok sarhoştu, veya go , 8 faıııfl 
temiyordu. Ras Feddan M•~~!,criY' 
Önünde ve ayakta, QI !ta!l nl"' \'~ 

..rfl'l"' . ' 
ya sofrasına dönük. Ya go .51,rr.i ' . 

I• 1 
ya Mustafaya göstcııııe.-

yordu. {~ ' 
. ·arı::t· ,, 
Iki sevicı kolkola, yanY»ıtJa seY 

kat müthiş bir soğuk kan~rırıııll "".' 
rediyorlardı. Yüzlerııı<.lc ·oJ<tıl ~~. 
ya minasız bir tek ç'.'gı Y gılıİ ,el 1 
kar körler ve küt sagırlar 
rediyorlardı. ,ı dal&' ' 

De Şevalefin çarpık ~ • ~ııtl 
landı: ( Dıııet" 



Amerikada saçına ak düş
üş insanlara İş yok ! 

en saç boyası fabrikaları 
h tar tm yapmaktadırlar ,,__,_--.....,,,.__-==----
Kır yaşında onra işini kaybetmiş 

_ adamı hali haraphr ı 
_______ CC-. ____________ .._._..,._ __ D ______ --.....:;.....-----------------

Onun içindir ki işsizlerin miktarı çoğalmakta, 
hapishaneler işsizlik 

yüzünden suç. işleyenlerle dolmaktadır 

Ntmyorkun 1"t1hur Sing Sinı hdpi•honeıinJe 8/üm efil 

A. ~erikada, hapisanede teşkilatı C€reyanından mahrum kaldığı za-
ıyi tanzim edilmiş bir isyanın man, kuvvetinin yarısından fazla-

İlk hedefi, elektrik cereyanını kes- sını kaybetmiş demektir. 

~· Hapishane idaresi elektrik Amerikanın~~ hapisha-

nesi Nevyork civarındaki Sing Sing 
hapishanesidir. Burada i~i mühim 
iskemle vardır. Biri hapishane di
rektörü Varden'in iskemlesi, öteki 
de idam iskemlesi... 

Varden'in emri altındaki telefon, 
imdat işareti, telsiz, canavar düdük
leri, projektörler, lambalar, uzak -
tan açılan ve kapatılan kapılar, hu
lasa hemen her şey elektriğin vü
cudüne bağlıdır. 

Elektrik fabrikası enerjiyi ve 
2,400 kişinin işini ve hapis • 
hane hayatını tanzim eder. Hapis
hanenin etrafındaki nöbetçi kule
ler dakikada 120 mermi atan mit • 
ralyözlerle teçhiz edilmiştir. 

Şüpheli bir gölge kımıldadı mı, 
acrhal projektör o tarafa tevcih e
dilir. Hoparlörlerle gölgeden kim 
olduğu, nereye gittiği sorulur, ce
vap alınmazsa, mitralyözle mu • 
kabele görür. 

Amerikada iş çağı 18 yaşında baş
lar, 40 yaşında biter .. Gerçi fahri -
kalar 40 yaşına gelmiş olan amele
yi kapı dışarı etmezler, fakat bu a
mele bir defa işinden olursa, artık 
dışarıda yeniden iş bulması çok 
güç bir ~ydir. Amerikalı patron • 

lar, işcilerin ellerindeki vesikalar
dan tiyade, saçlarındaki beyaz kıl
lara dikkat ederler. Amerikalı iş
çinin en büyük düşmanı başındaki 

beyaz saçtır. Bu sebepten saç boya
larının satışı fazladır. Fakat şimdi 
patronları saç boyaları da aldatmı
yor. Bu suretle işsiz kalanlar bir 
suç işleyip hapishaneyi boylamak
tan başka tatbik edilecek bir çare 
göremiyorlar. 

Mahkümların hiç durmadan ça • 
lıştıkları bu koca hapishanenin en 
dikkate değer tarafı cÖlüm evi> 
dir. Bu evin etrafını çeviren du • 
varlar, mezar taşından farksızdır. 

Bu eve bir defa girmiş olanlara 
gerçi iyi yemek verilir. yattıkla~ı 

yer temizdir, hastalanırsa. dikkat
le ihtimamla tedavilerine çalışılır. 
Fakat bu evde ölümü beklemek ka· 
dar müthiş bir azap yoktur. Sakko 
ile Vanzetti elektrik sandalyesine 
oturmadan evvel, burada yedı sene 
beklemişlerdi Bunlara kendilerini 
meşgul edecek iş de verm"zler Ha
yatları, sadece bu hava ı, rıt' zaman 

(Dn;mı 6 ,.,r nl 

...... ~ 

Kutupta yeni bir hayat başlıyor: Bura-
dakiler sigaralarmı ve ateşlerini buza 

sürttükleri :kibritlerle yakarlar ......... __________________________________ .,.... 

li alen yüzen buzlar üzerinde ku
la ruıu Şimal Kutbu kışlama is
tı·8Y0nundaki telsiz istasyonu, Le-
1}~grad'ın en mükemmel radyo 
~ 0 ratuarlarmdan birinde yapıl
t(i l§~tır. Anten direkleri, benzin mo
d ru, hava motörü ve yedek aksam 
.... a dahil olmak üzere, bütün maki
''en· aa ın ağırlığı 500 kilogramdır. E-
~ 8 eınetörden başka, kutub kışla
d ıcıiarının elinde iki tane de yar-
ımcı ernetör vardır. 

~UŞir:r:aı Kutbu telsiz istasyonu, a
lftt~Ulatörle işlemektedir. Aki.imü
~e Orler ise, hava motörü ile işle
llla~·200 VEitlık küçük bir elektrik 
trilt 1.nesne doldurulmaktadır. Elek
~ ıstasyonuna liızım gelen hare-
eti v 

dit ğ•eren hava değirmeni, portatif 
10; ı Ve kanatlarilc, ancak 50 ki
bu anı gelmektedir. Makinelerin 
day kadar hafif olmasına rağmen, 
~lt a.b:rııkJık bakımından dereceleri 

nYiikt .. ur. 

Kutupta fınni telkikl•rtle bulunmak Oser• Rutlol/ adaıında 
kt,Lag•cak olan f en hıgeti 

Şimal kutbunun her yere benze- ı mal mevcuttur ve bunlar arasında 
miyen şeraiti içinde, her türliı ihti· hava ile işliyen rnotörün mesela 
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Muhakkak ki lstanbullular bu sene de· 
nizden her senekinden daha fazla is
tifade ediyc.:rlar. Nakil vasıtaları ucuz-
lamasaydı. dört tarafı denizle cevrlll ls
tanbulun deniz banyosuna hasret çe-
ken halkından pek çoÇju yine bu arzu
larını yerine getiremlyeceklerdl. Hakı· 
katen deniz hayatmış\ 

... x;;·;y;·~~~ ..... ~.~~·~ı;·~~·d;I~fd~ğb;J; ... 
midye ve istiridye"f osil,,leri bulundu 

' 

Bu dağlarda bulunan K7zıl Kışlac_ık köyü son se
nelerde eteklerinde akan büyük bir dereye doğ-

1 ru yavaş yavaş kayıp gitmektedir 
Amasyanın cenup şarkına düşen 

ve Erbaa ile Niksarın şimalinden u
zanıp Erzincana kadar sarkan bir 
silsıle vardır ki, Anadoluda olduk
ça mühım ve sayılı dağlardandır. 

Bu silsilenin rakımı deniz sathın • 
dan 2154 metre yüksektir. Tepeleri 
yaz ve kış karla örtülüdür. Mümbit 
yayla ve ormanları meşhurdur. Ar
zın geçirdiği tabii istihale devirle
rinde dağların oldukça mühim ta· 
bii hadiseler geçirdiği bazı yerle • 
rinde bulunan muhtelif hayvan fo
sillerile sabit olmuştur. 

Arzın ikinci ve dördüncü devir • 
·terine ait naime fasilelerinden mid
ye ıstiridye, karapas ve bunlardan 

başka bir çok nesli munkati olmuş 

deniz hayvanlarının fosillerine te
sadüf edilmektedir. Uzun zaman bu 
silsilede hayli tetkikat ve hafri • 

yatla meşgul olan heyetler muh • 
telif fasilelerden bir ~ok fosiller el
de etmişlerdir. 

Fakat en ziyade dikkate değer bir 
nokta vardır ki, o da, korkunç ve 
mühim bir heyelanın devam edip 

gitmekte olmasıdır. Bu heyelan bu 
günlerde alakadarl•rın nazarı dik
katini celbedecek bir şekil almıştır. 

cgrev:. yapması bile mümkündür. 
Fakat, bu da nazarı dikkate alın • 
mıştır. Bu takdirde, akümülatör • 
ler, ufak bir benzin motörü ile ve· 
yahut elle hareket ettirilen bir di
namo ile doldurulacaktır. 

Şimal Kutbu istasyonu, 20, 40, 60 
ve 600 metre tulleri kullanacaktır 
ve halen kullanmaktadır. 

Bu istasyonun kendisile irtibat 
tesis edebileceği en yakın telsiz 
istasyonu, 900 kilometrede Rudolf 
adası istasyonudur. Kutuptan ya
pılan neşriyat ve mükalemeler, 
Moskovaya, Rudolf adası istasyonu 

vasıtasile nakledilec:r;kt ir Eğer her 
hangi bir sebepten ·~vı Rudolf 
adası istasyonunun mevceleri Mos
kovaya vasıl olmazsa, Kutup Mos-

Amaı,qnnrn bir aörünilııJ 

Heyelan Amasyanın Zannn l:o~azı 

istikametile "Yeşilırmak,, mecrası.

nıo dar ve dik geçitlerir.den şimale 
doğ'ru uzanan ve tahminen 1550 
metrd sarp ve dik yamaçlarda bu

Junan Kızıl kıtJ ac.ı k, dit er adı ile 
Katırcı kışlacı A-ı denilen seksen, 
doksan haneli biı köyün bulundufu 
yerdedir .. 

Köyün vaktile kurulduğu bu yer, 
gayet geniş bir derenin hakim nok-

kova ile Dickson adası telsiz istas
yonu vasıtasile irtibatı temin eyli
yecektir. 

Şimal Kutbu telsiz istasyonu rad
yo operatörü, Ernest Krenkelidir. 
Krenkel, Sovyetler Birliğinin ~im
diye kadar tertip ettiği Kutup se -
!erlerine iştirak etmiş değerli bir i
lim adamıdır, ve gerek bu seferler 
esnasında, gerek Çeliuskin buzkı -
ranından kurtulanların kurdukları 

kampta gösterdiği fedakarlık ve 
muvaffaklyetile meşhurdur. 

Krenkel diyor ki: 

cKutuptan, muhakkak surette, 
Sovyet ve yabancı kısa dalga ama
törlerile irtibat temin etmek ve mu
habere tesis eylemek istiyeceğim 

ı ·· . . (De '1omı 6 nc ı sogj adol 

tasını teşkl) eden bir tepenin üze
rindedir. Yeşilırmağın mecrasına 
doğru kuf bakışile bakıldığı zaman 
derenin mebdeinden müntehasına 
kadar 1500 metre derin1iğindedir. 
Nehrin mecrasına doğru süzülüp 
inen bu korkunç mahal her nasılsa 
vaktile buradaki yaşamakta olan 
köylülerimizin mesken ittıhaz et -
melerine müsait görülmüş ve bu 
tehlikeli yeri vatan ittihaz edip köy 
kurmuşlardır. 

İşte bu köyün bulunduğu arazi 
yakın zamaul:ırda, yani yirmi yır
mi beş senedenberi tabii hadiseler 
geçirmiye başlamıştır. Temeli çü
rük ve mevaddı riisubiyesi olmadı
ğından, köy olduğu gibi, her sene 
on beş santim miktarı önündeki ae
reye doğru kaymıya başlamıştır ve 
gittikçe tehlikeli bir manzara ::ırz 

etmektedir. Öyle tahmin ediliyor 
ki, bu mıntakadı:ı ufok bir zelz •le 
köyün heyeti umumiyesini bir l ün 
çöktürebilecektır. İçinde barıı an 
350, 400 nüfus da bu haileye kur -
ban gidecektir. 

Bidayette ehemmiyet verilmi -
yen bu heyel6n son zamanlarda 

tehlikesini arttırdığı için vaktinde 

göz kulak olmak hayırlı olacaktır. 



6 - S O N T E L G R A F - 26. Haziran 1937 

Amerikada saçma ak düş· 
müş insanlara iş yok! 

( 5 inci say/odan deoam ) 
kaybedeceklerini düşünmekle ge
çer. Bu evde tertibat öyle yapılmış
tır ki, gardiyan oturduğu yerden 
bütün mahkümları tarassut ede-

' bilmektedir. Kendisi gölgededir, 
fakat bütün mahkumların hücrele
rine doğru kuvvetli projektör ziya
ları tevcih edilmiştir. 

Evvelce bu ışıklar hücrenin tava
nında idi. Fakat böyle bir şehri a
yin içinde ölümü beklemek mah -
kümların sinirkrini daha fazla boz-

duğu için, bunlar lambaları kırmı
ya muvaffak oluyorlardı. Bu sebep
ten şimdi ışığı mahkumun elinin 
yetişemiyeceğı bir yere koymuş 
bulunuyorlar. 

İdam mahkumlarını günde bir saat 
uvluya hava almıya çıkarırlar. Bu 
avlunun her tarnfını kaplayan yük
sek duvarlar dolayısile gök yüzün
den başka da bir şey görmezler. 

Bu müddet zarfında mahkumun 
hücresi dikkatle aranır, yatağı alt 
üst edilir. Daracık yerin en küçük 
kovuğu bile aranır. 

Böyle bir mahkumun iki arzusu 
vardır: Ya yaşıyacağına, yahut ö
leceğine emin olmak. Bunlardan 
bazılarının çorbalarını yedikleri ka
şığı iki parça ederek yuttukları gö
rülmüştür. Midede iki demir par
çası bir insanı öldürmiye kafi gele
bilir. Fakat kuvvetli ışık altında 
mahkumun en küçük bir hareketi 
bile gardiyanın gözünden kaçmaz. 

Ölüm evinde bir de cson gün hüc
resi:. vnrdır. İdam edilecek ada • 
ma, kendisini bekliyen akıbet ihbar 
edilmez. 

İdam odasında altışar kişinin o
turabileceği dört sıra vardır. Şa • 
bitler bu sıralara otururlar. 
Karşı tarafta elektrik sandalyesi 

vardır. S:mdalyenin yukarısında 
mahkumun başına geçirilecek ka
yışlar .•. 

Kutupta yeni 
Bir hayat 

ı Başlıyor 
( 5 inci sayfadan devam ) 

ve muvaffak olmıya bütün gayre
timle çalışacağım. cŞimal kutbu> 
istasyonunun neşrettiği mevcele • 
rin hangi mesafelere kadar gide -
bilmekte olduğunu tesbit etmek çok 
enteresan olacaktır.> 

MAZURUK'UN TAYYARESİ 
Kutbun Sovyet tayyare filosu ta

rafından fethi esnasında, buzlar ü
zerindeki ilim heyetine lüzumlu 
eşyayı nakleden ağır tayyarelerden 
Mazuruk tarafından idare oluna -
nının Kutup mıntakasında, hava 
fenalığından dolayı, başka bir buz 
parçası üzerine binmek mecburi
yetinde bulunduğu ve havaların u
çuş için iyilcşm<!sine intizaren ora
da bir kaç zaman yalnız başına kal
dığı malUmdur. 

Bu esnada, Mazurukun tayyaresi 
mürettebatı, ayrı bir buz parçası ü
Z"rinde küçük bir kamp kurarak o 
surete intizar etmişlerdir. 

Bu tayyareciler, yanlarında her 
ihtimale karşı mevcut bulunnn ipek 
çadırı kurmuşlar ve bunun içinde 
barmmışlardır. Bu çadır, rüzgiira 
ve kar fırtınalarına çok mukavim -
dir, <'adırın bir penceresi vardır ve 
küçük, fakat kuvvetli bir petrol 
sobasile ısınmaktadır. 

T<ıyynre mürettebatının her biri, 
kendisine mahsus gecelik sıcak ya
tak çuvalını uyku için istimal et • 
miş ve altlarına da kauçuktan hava 
ile şişen şiltelerini sermi~tir. 
Kendilerine mahsus ihtiynttan baş

ka, tayyarede, Kutup istasyonu için 
hazırlanmış 1,200 kilogram muh
telif yiyecek mevcut bulunmakta 
idi. Sefer heyetinin her azasının 

gündelik tayını, 950 gram sikletin
dedir ve 4.500 kaloriyi haizdir. Bun
lar arasında galeta, çikolata, kakao 
şeker, yumurta, et, süt ve saire var
dır. Ve mühim bir kısmı toz hnlin
dedir. 

Tayyarede her türlü mutfak le
vazımı da mevcuttu. Bu müddet zar
fında Mazuruk ve arkadaşları, hu
susi surette gayet hafif metalden 
imal edilmiş çanak ve çömleklerini 
kullanmışlardır. 

Bütün sefer heyetinde olduğu gi
bi, Mazuruk tayyaresi müretteba -
tında da hususi Kutup kibritleri 
bulunmakta idi. Bu kibritler, buza 
sürtülmek surctile ateş almakta, su
da ve rutubette kat'iyyen fenalaş _ 
manıakta ve en kuvvetli rüzgarda 
bile sönmcmektedir. 

İdam odası son derece pistir. Hal
buki cSon gün odası. ise tcrte -

mizdir. Sanki bu iki odaya iki ayrı 
kimse bakmaktadır. 

Cellat idam başına 150 dolar pa
ra alır. 

Mahkum, banyosunu almış, yeni 

ve tertemiz elbisesini giymiş ola -
rak idam odasına girer. Kapının ü-

zerinde cSükutı. yazılı bir levha 
vardır. Fakat bu ihtar mahkuma 
teveccüh etmez. Çünkü o son da
kikasında ne isterse söyliyebilir. 

Mahkum hakimlerin ve şahit -
lerin karşısında sandalyeye otur -

tulur. Eğer bir şey söylerse, sozleri 
dinlenir. 

• O zaman panta1onunun sağ ba-
cağı aşağıdan kesilir ve elektrod 
mahkumun bacağına bağlanır. Ev-

velce mahkumun vücudüne cere
yan, çekıçle vurulur gibı, mütekatti 
olarak verilırdı. Çünkü insanların 
elektrik hakkındaki bilgileri pek o 

kadar ilerlememişti. Bugün daimi ce 
rcyan verilmektedir. Elektrik diığ
mesi, salonda bulunanlardan kim -
senin göremiyeceği kapa1ı bir yer
dedir. 

Burada mahkumun öldiiğüne en 
büyük işaret hareketsizlik değil, 

bilakis mahkumun deprenişleridir. 
Cereyan geçtikçe vücut ve çehre ta
kalüs eder, durur. 

İdam hükmü hapishanede herke

sin uyuduğu sırada, gece saat üçte 

infaz edilir. Vücut ölüp gittikten 
sonra, hükmün infazı tamamlanmış 
sayılmaz. İdam odnsının yanında bir 

ameliyathane vardır. Vücut bura -
da da otopsiden geçer. 

Vücut fenni surette kesildikten 
sonra, açık maviye boyanmış tabu

ta konur ve morga gönderilir, on _ 

dan sonra da duası yapılarak yakı
lır. 

] HiKAYE 1 
Denizde ayağa 
Takılan aşk! 

( 4 üncü sag/adan devam) 

- Teşekkür ederim .. dedi. Haya
tımı kurtardınız. 

- ... Fakat yalnız bu kadar çok 
açılmamalıydınız. 

- ... Oldu ... Acaba çamaşırlarım 
nerede? 

- Şu kayalıklar arasında kadın 
eşyası vardı, acaba sizin mi? 

- Evet ... 
Naci, kadına baktıkça içinde ga

rip bir heyecan hissediyordu. He
le cebindeki mektubu hatırladıkça 
mektupla çamaşır sahibi kadın ara
sında bir münasebet olup olmadığı
nı düşünüyor ve sonra kendi ken
dine: 

- Böyle bir enfes kadın, eğer bu 
mektubu yazmışsa derhal anlaşmı
ya razıyım .. diyordu. 

Nihayet sözler döndü dolaşu .. 
~aci, hayatını anlattı. Üniversitede 
uç sene kalacağını söyledi. 

Genç kadın kendisinin dünvada 
yapyalnız kaldığını, tam bir ;rka
daş bulamadığından müteessir ol
d~~unu yana yakıla anlatınca Na
cının kafası içindeki bulutlar da
ğıldı. 

- Mektup sahibi bu kadın .. di
yordu. 

Ni.~ay~t sözü evirdi, çevirdi mek
tup uzerıne getirdikten sonra: 

- Nazan .. dedi, sizin mektubu
nuza cevap vermek istiyorum: 

Nazan birdenbire doğruldu: 

. ?- Mektup .. sizin elinize mi geç
tı. Ben mektubu bırakmadan ev
vel bir denize gireyim, demiştim. 
Demek çamaşırlarım arasından ye
re düşmüş .. 

~iye söylendi. Sonra çimenin ü
zerıne uzandı ve gözlerini kapıya. 
rak gülmiye başladı. 

Naci hemen genç kadının yanı
na sokuldu ve: 

- Evlenelim, Nazım .. kabul edi
yor musun? 

Nazanın dudaklarına dudaklarını 
değdirdi. 

Şimdi dört dağın çcrçev~lediği 
iki ağız içinde yalnız şu ses vardı: 

- Kabul.. Evleniyoruz ... 

• • • 
Naci artık can sıkıntısmdan kur

tuldu. Hatta günlerin nasıl geçti
ğini bile anlamadı. 

Ders yılı başı Üniversiteye kay
dolmak için Nazan ile birlikte İs-

Şirketi Hayriyeden : 
DİKKAT 

Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutkövü ve 
Bebek iskeleleriie Köprü arasında muteber olmak üzere mezkur 
iskelelerin cari fiyatlanna nazaran % 15 tenzilatlı aylık abonman 
kartları ibdu edilmiştir. Bu kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden 
itibaren mer'iyyete girecektir. 

Bu karttan hamil olanlara umumt hatlarda olduğu gibi mü
kerrer seyahat hakkı vermekle beraber kartlar Pazar günleri 
Şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 

28/6/937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesi ile 
idarei merkeziye K\>ntrol Müdüriyetinde sabşına başlanacağı il' ilan olunur. 

Yüksek ühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
l. - Yühek Mü~endis Mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde 

yaptırılacl'k (238-260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası 
inşası ve tesisatı kapalı zarf usulile ebiltmeye konulmuştur. 

~. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hu~usi ve fennt şartlar, 

pansiyon projesi, taksimatt dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 

b) Mukavele projesi. 

c) Bayındırlık işleri genel şartnamesL 

d) Pl!n ve projeler. 

istekliler bu şartnameleri ve evrakı (12) lira bedel mukabilinde meJrı. 

tep idarr:sinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 28-6- 1937 tarihine müsadif Pazartesi ıünü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (13164) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşa~ıdaki vesikalara haiz olup getir
mesi llzımdır. 

a) Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesikası. 

b) (50000) lirahk iş yaptığına dair Nafia Vekaletince tasdikli vesika. 

c) 937 yılına aid Ticaret Odası vesika.c:ı. 

5. - Eksiltmeye ırireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar 

olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliycti altında işin yapıla· 

cağını ve inşaat müddetince işin başında bulundı.ırulacağım teahhüt 
etmesi laıımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 

saate kadar aelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmt-z. (3205) 

• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz teşkilatında çalıştırılmak ü~ere aşağıdaki şartlar dahilinde 

iki namzet memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 35 ten ı.ışaQı olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazire görmeğ'e mani hasta• 
hğt ve sui halleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya 

Üniversite Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup ida· 

roce kabul edilecek Ecnebi mekteplerinden mezun bulunacaktır. 

Di~eri de Ziraat mektebi alisinden veya idarece kabul edilecek mua· 

dil bir ecnebi ziraat mektebinden neş'et etmiş olacaktır. Bunlann her 

ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malumata sahibi olacak• 

lar ..,.e mükemmel Türk~e ve bilhassa Türkçe kitabete vukuftan maada 

Frnnsızca ve lagilizce veya Fransızca ve Almanca lisanlarına layıkiyle 
vakıf bulun:caklardır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 

5 - Namzetler tafsilAtı aşağıda yaztlı imtihanları geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin 
edilecek ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakicında 

Türkçe bir mühleannme yazacaklardır. "Müddet iki saat., 

B - Kendilerine verilecek Fr.ansızca teknik bir makaleyi yarım 

sahifeye sığdırmak suretiyle Fransızca ve Türkçe olarak telhis ede· 
ce)derdir. "Müddet iki saat . ., 

C - Almanca ve lngilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa 
~deceklcrdir. •Müddet iki saat.., 

D - Mühendis namzet verilecek bir r"syonel mihanik meselesini 

halledecek. Ziraatçi namzet ise idare laboratuarında bir dozaj 

yapacaktır. 

6 - imtihan 6. Temmuz. 937 Salı giinü saat sekiz buçukta Umum 

Müdürlük Merkezinde yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı rnüsbiteleriyle ve bir 

dilekçe ile birlikte memurin Şubesine müracaat etmeleri lazımdır. "3686., 

tanbula inen Naci, vapurda, kışın 
İstanbula taşınmak lazım geldiğini 

teklif ettiği zaman, Nazan: 

- Tabii kocacığım.. diyordu, 

senin istikbalin için her türlü zah

mete katlanmıya razıyım. O zama
na kadar benim evlerimle dükkiin
larımdan gelen para evimizi mü
kemmelen geçindirir. 

Babandan gelen parayı da banka· 
ya koyar; istikbal için şimdiden ik
tısada başlamış oluruz ... Değil mi!• 
Nazarım sözleri bitince Naci: 
- Öyle ya .. Benim denizde bul

ouğıım aşığım .. dedi ve her günkü 
gibi genç kadının yumuşak ellerini 
aldı ve okşamıya başladı. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 

(Kanuni Süleyman) tefrikamız bugün 
konamamıştır. Ôzür dileriz. 

- - - -- - -
DEGİRMEN ARANIYOR 

Ufak mikyasta son sistem değir

meni olup da satmak istiyen1erin 

Bahçekapı Hasan deposuna müra

caati. 

İst. İkinci İcra Memurluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve • 

rilen Kerestecilerde sebze hali için

de deniz sahilinde bulunan kahve 
rnüstecirine ait muhtelif eşya ve 

saire 2/7/937 cuma günü saat 16 dan 

18,30 a kadar birinci açık arttırma 

ile sözü geçen kahve ve içindeki sa

tılacaktır. O gün % 75 ini bulmadı

ğı takdirde satış 16/7/937 cuma gü

nü saat 16-18,30 a kadar 2 nci açık 

artırma ile satılacaktır. İstekliklc -

rin mahallinde bulunm:ıları ilfın o-
Junur. (33608) 

il Eski lstanbul batakhaneleri: 1 
KUMAR •• 

----------- Y M S. ÇAPAr'-J __.-- - ozan: . 

ikinci kısım - 107 -. 
Kumarbazıar, yalnız safdil oyuncuhırı 
boğmazlar, bazan da birbirlerinden çal· 
mıya, birbirlerini aldatmıya çahşırıar 

. . i# 

·~ #. 
) 

... 1 ... • . .. 

. dolaşır, 
Diyerek perışan, harap bir 

- . 
aşktan başkasını düşünemez t 

h 1. 1 .. d"' .. ce der ' ale ge ır. ş, guç, uşun • dil· 
hep aşktır. Yabancı bir kovana . 

b' !ı • 
şen arı gibi, kafaya başka ~r J· 

kir, başka bir kaygu girdi mı, or 
da boğulur, kalır.. ,,. 

Bizim zamanımızın aşkları, se 1 ·ıı. 

daları aç1ığı bile unuttururdu ' 
lahi ! .. t 

İşte, bugün, aşk ışıne nıenfaarı 
karıştığı, sevgi bahsinde kese, 1~. 

d' "ı mühim rolü oynadığı için ır ~ 

Aff{'oksulluğun, parasızııgın .ıcıy 

meti, ehemmiyeti yoktu. Ceplerin
de metelik bile olmazsa sevgilile • 

rinin bir gülüşile, maşukasının bir 
bakışile kendilerini Karun kıyas 

gençlerimiz - kadınlı, erkekli - aş 
nunıı. "' oyunundan ziyade, kfığıt oyu 

ederlerdi. Velh~sıl her derdi, her 

musibeti, her faciayı bedava unut

tururdu aşk! .. 

İpek rakslı kumral bir saç bukle

si üstünde dalgalanan ipekli bir pe

çe ve biraz ihmalle iğnelenmiş bir 
plerinin göze gösterdiği bir gerdan 
ve ancak o benim çocukluğumun ve 
gençliğimin kadınlarının becere -
bildikleri bir yüruyüş, kaç deli -
kanlı kalbini arkasında sürükle -
miş, ruhunda a1evler tutuşturmuş
tur. 
İlkbaharda açık renk bir jersey 

çarşafın, olgun ve do1gun bir en
dama yapışarak, insanın gözlerine 
sunduğu sihri tadanlar, bugünün 
bulanık aşkları, ikili, üçlü sevdaları 
karşısında elbette midelerinin bu
landığını hissedeceklerdir. 
Doğruyu söylemek lazım gelirse, 

bugün ne delikanlılarda, ne genç 
kızlal'ımızda, eski aşklardan, eski 
a_il sevdalardan bir zerre bile kal
mamıştır. 

Eski kızlar ne kadar sadık, vefa
kar ise, bugünküler de o kadar hop
pa ve bikarardır. 

Benim çocukluğumun, benim 
gençliğimin Havva kızları, öyle 
seksen kişi ile birden: 

- Aşna fişne! 

Yapmaz, bir sevgili, bir aşk ta -
nırlnrdı. Mabud gibi taparl:ırdı o 
sevgiliye ... Halbuki. bugünkü Hav
va kızlarının s vgililcri, saçlarının 
tellerinden çoktur. Ve bu sevgi, 
menfaat düğmesıle kalblerine ilik
lenmiştir. 

Bir pazar günü plaja götüren, 
motosiklete bindiren, piyazcı ar
navutta yemek yedirmeyip, Ame
rikan lokantasında döner ısmarla
yan delikanlının, kağıt helvaların
dan yapılmış, küçük kese kfığıtla
rındn dondurma ikram eden sev -
giliden daha üstün mevkii vardır. 

Bugünün aşklarına, sevgiden zi
yade mide, plaj, ruj, çorap, dans ve 
sinema hakimdir. 

Filhakika: 
- Aşk, mideden gelir! 
Diye bir laf ~ardır. ·u1emaca bir 

laf... Bilmem hangi muharririn, 
hangi filozofun - binbir gece masa
lının meşhur horozu gibi - yumurt- 1 

ladığı bu cevheri.. bene boş bir 
laftan başka bir şey değildir. 
Aşk insanda başka işleri düşün

miye, üstünde kafa yormıya me -
cal mi bırakır, imkan mı verir? .. 
Bir defa sevdanın büyülü yeli a -
dem oğlunun kafasında esti mi, in
sanda aşk başladı mı, amma deli
cesine bir aŞk ... artık gözü dünya
yı, kan deryasına dönse görmez, 
mecnun gibi: 

- LeyJii! Leylıl' .• 

kumara rağbet ediyor. . 
Sesler işitiyorum, soruyorsurııı~ 
- Sizin zamanınızda oyun yo 

muydu? .. 
•ğ'rıiz· 

- Çocukluğunuzda, gençlı 1 

de oyun oynamaş mıydınız? .. 
Cevap veriyorum: 

11
;. 

- Evet oynardık. Fakat oyunu ' 
zdilc· 

ka, aşkı menfaate tercih etme o· 
Hem bizim· oynadığımız oyun Pd 

"k C"' 
ker değildi, briç değildi, bezı 'ldi. 
ğildi. Ve nihayet parasına değı t' Ne ı· 

Biz papaz kaçtı oynardık. 
cede, papaz kimin elinde kalır~~~ 
baba1arımızın içtiği Omurca ra r 
sı şişelerinin mantarlarını yak'\; 
simsiyah bir hale getirir, bunun 

onun alnını damgalardık. ·d ıc. 
Biz, altı kol iskambil oynaı ı li 

Yenilenler, şakrak, körpe nağı:eğ· 
Anadolu çocuklarından mısır b ) 
d 

• var ay alırdı. (Devaı~ 

İ . .. .. tluJculc 
stanbul Aslıye 4 uncu .ı-• 

Ma?kemesinden: .. rı a· 
Önce Şişlide Osman beyde Gıı ser· 

partmanında oturmuş olan. t 
pohi tarafından Hazine ve SırnP8 
aleyhlerine 937/1011 numara ile a· 

. d ,,ıı· 
Çılan istihkak davası ahıren a 

'J1 -cının bu davayı takip etmeınesı 
0 

den naşi Hazine vekili canibindtı 
takip ve davacı namına yazdırdı 

d ·ıı· 
davetiyeyi tebliğ için yukarı a ) cı 
zıh adrese göndermiş ise de dava ıc 
Serpohi mezkur mahalden çıkara! . o· 
belli olmıyan bır semte gilrnı~ h· 
duğu anlaşılmış olduğundan ına"•c 
kemece il5.nen tebligat ic~ası~B urı 
bu husus için kendisine yırnıı g e· 
mühlet v<?rilmesine ve muhakenı ıı· 
nin 17 /9/937 cuma saat 14 de bır • 
kılmasına karar verildiğinden yııcı 

1 da,·a 
karıda adı ve adresi yazı ı '·il 

1 d ·v• eya ver. mahkemeye ge me ıgı v da 
göndermediği takdirde gıv~~1rı811 
muhakemeye devam olunacag 
olunr. (937-1011). ~ 

• .. .. }lukUlC 
Istanbul Asliye 3 uncu 

Mahkemesinden: ~ 1.;ğil M"dur .. Maliye Muhakemat u k 29 
tarafrndan Kadıkoy Ağa s~k~eJtti, 
No. da mukim Harikliya, DıY~ riJ1C 
Katerina ve Kostantin aleyh e dos· 
mahkememizin 936/935 No. 1~ r,1üd· 
yasilc açılan alacak davasınd~··c J{n· 
deialeyh Harikliya, Diyalekt• ' 1 ol· 
terinanın ikametgahları mcçhU pıl· 
.ınası hasebile ilanen tebligat Y~ı-c· . .. ınaı•r-
dığı halde muhakeme gunu ·lıırınd:ı 
meye gelmediklerinden hak 8 ııııı 
gıyap karnrı ittihazilc duruşınr \·e· 
8/9/937 s:ıat 14 de talikına kara 

rilmiştir. 1 Jdİ ve 
:Mumaıleyh Katerina, Dı:Y3 eaııtte 

} . . • "n \C S 
Iarıklıya'nın mezkur gu b·r \·c· 

mahkemeye gelmeleri 'eya ı ıı" ı 
kili kanuni gfındeı mclrrı h~Jcrf1l • 
takdirde gıyaplarında mu ·rl • 
ye devnm olunarak bir daha le 111'1' 

t b 1 
ye kabul olunmıyaccıkl ı 1 arı o· 
kamına kaim olmak üzrr 

1 

lunur. (936-935) 



SUDeymanın Sarayonda~ 

KUDOS KD~ıL~~g· 
Tefrika No: 93 Yazan : M. Necdet Tunçer 

1 

Süleyman o gece gözdesi Si a ile konuşuyordu: 
''Bir erkek, kadın önünde ancak onun aşkı ve 
güzelliği için eğilebilir. Fak~t, parası için asla .. ,, 

- Yatakta ya
tarken odana kim 
itlditini bilmi· 
Yor musun? 

i 
- O halde seni sevmemiş!.. 
- Çok seviyordu. Fakat, Hiram ı 

herşeyden ziyade karısı Zimadan 
korkuyor, mella! Onun elinden ve 
dilinden kurtulmak için, cariyeyi 
affetti.. Bu hadiseden sonra bana 
da yol göründü. 

Bunden evvel yapı· 

lan Fener - G. Saray. 
Güneş-Beşiktaş maç· 

larınd an üç an 

7 -SONTELGRAP -281'9airm 

PO 

- Hayır •• 
Odanı karanlıktı. 
~a~at, kapımın 
0 nundeki kori
dorda bir kadın 
•esi duydum. 
- Kimdi bu ka. 

dın.. tanıyamaa 
dın mı? 

- Tamaranuı 
&esine benziyor. 

- Sur kralının, karısından ne
den bu kadar çok !;ekindiğini an
layamadın mı? 

- Bunun sebebini Surda bilmiyen 
yoktur. K U"aliçe Zima çok zengin 
bir kadındır. Sur hazinesindeki 
servetin hemen hepsi de onun ai
lesinden ve kabilesinden geliyor
muş. Kral, karısını hangi bir se • 
beple kırarsa, bu servetin sonu ke
silmesi ve Hiramın zarurete düş
mesi muhakkaktır. İşte Hiram bu 
yüzden karısını rencide etmemiye 
gayret ediyor. 

Fenerbahçe • Gaıatasara 
Güneş - Beşiktaş 

du ırnrna .• kat'i
l'ttle odur diye• 
1ltern. 

Süleyman kaıı .. 
rını çattı : 

Ya,.ın Şeref stadında mühim karşılaşmalar 
Yazan: Murad Kaya 

- Tarnar.ının 
leline mi ben• 
ltttin? 

- Evet. 
- Belki de o. 

dur •• 

Süleyman şarap kadehini doldur-. 
QU: 

- O halde 
lize Tamara iha
net etmiş de
IDektirl Çünkü 
ıiıin ona verdi· 

(Saha) nın kal>ilHin• m•n••p lcatlı11lu o atratl• 
( Hebron) dan Kadüse fnlgorlardı •. 

- Ben, kadından gelecek servet 
ile öğünen insanlardan hoşlan • 
marn. Onlar ac•zJerini idrak ede • 
rek, bütün muvaffakıyetlerini ka
rılarının servetlerinde ararlar. Ben 
ise, hazinem boş kaJdıgı zamanda 
bile şerefimi yere düşürmek iste
mem. Bir erkek kadın önünde an
cak onun aşkı ve güzelliği için eği
lebilir .. Fakat, parası ve serveti i
çin asla! 

tiniz salahiyeti 
oluyor. 

suiistimal etmiş - O kadar kıskanç bir kadın, 

Ve önüne bakarak ilave etti: 
- Böyle sadakat olur mu, melli.? 
- ikinizin ötedenberi bu saray• 

da geçimsizliklerini herkes bilir, 
Silal Fakat onun bu kadar ileri . . 
t•dece~ini ummam .• 

Süleyman, kıskançlık bahsini u
tatnıak istemiyordu: 

- Madem ki Hiramın yanından 
geliyorsun, dedi, bana Sur sarayın
aa olup bıtenleri anlnt bakalım! 

- Sur sarayı ... OraSl, Kudüs sa
rayının yanında bir gözdenin dai
resi kadar küçuktür. Orada herkes 
ne Yaparsa derhal göze çarpar. Za
ten sarayda Kraliçe (Zima) dan 
do.ha güzel bir kndın yoktur. Bu 
!l1üna~bctle sarayın içinCle hiç bir 
entrika dönmez. 

- Kraliçe Zima güzel bir kadın 
tnıdır? .. 

- Güzel.. fakat, çok güzel de~il. 
l3eni saraya sattıkları gündenberi 
kraliçe parmağını bana takmıştı. 

- Seni çekemiyordu demek? 
- Evet, çekemiyor ve kıskanı • 

l'orau. 

- Demek ki sen kraliçeden da
ha güzeldin .. öyle mi? 

- K ral Hiram benim için: (dün
hda ilk defa güzel bir kadın görü
~0rurn!) demişti. İşte kralın b•.ı 
8Öıij (Zima) nın kulağına erişti. 
\te o günden sonra hayatım tehll
key~ girdi .. 

- Sana fenalık yapmak mı iste
diler? 

desene? .• 
- Kıskanç demek te lif mı, mell~! 

Elile gözümü oymıya kalktı .. Bunu 
yapamayınca, zenci cariyesini o • 
dama gönderdi.. Beni geceyarısı 
boğdurmak istedi. 

- Nasıl kurtuldun bu felaketten? 
- Avazım çıktığı kadar haykır-

dım.. Haremağaları1 yetişti.. Zenci 
cariyeyi başucumdan yakalayıp 

krala götürdüler. Fakat ... 
- Kral Hiram cellada vermiştir 

bu kadını ... 
Sila güldü: 

- CellAda mı? Ağzını açıp bir 
söz bile söyleyemedi. 

Sila o gece Süleymanın odasın
da kalmıştı. 

SilAnın Surdan gelişi derhal sa. 
rayda bütün harem halkının kula
ğına erişmişti. 

•- Sila gelmiş ! .. > 

c- Sila dirilmiş ! .. , 
c- Sila mezardan çıkmış! .. , 
Her kafadan bir ses çıkıyordu. 

Silanın tekrar saraya gelişine en 
çok şaşanlardan biri de Tamara 
idi. 

(Devamı var) 
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MI• N E Diş macunu kullanınız. 
Diş hekimleri kontrolu 

altındadır. 
Umumi salış yeri? Asrt Diş deposu, Ta, Han, lstanbul 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Leylr Tıp Talebe Yurduna ıaıım olan bir adet soğuk bava 
dolabı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiyat (1375) liradır. MuvaKht taranti (103) lira 
(12) kuruştur. 

3 - Eksiltme 12-7· 1937 Pazartesi günü saat (16,30) da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve lçtimar muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ıartnameleri Çemberlitaı civarında Fuatpaşa türbesi 

karşısında Lcylr Tıp Talebe yurdu merkezinden parasız olarak 
alabilirler. 

5 :_ isteklilerin cart seneye ald Ticaret Odası vesikasiyle (2~90) 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvekkat garanti 

makbuz veya banka rnektubiylc belli i'Ün ve saatte komisyona gel· 
melcri. (3558) 

Bu haftadan itibaren İstanbul üç 
futbol haftasının münakaşası, dedi
kodusu, hatta bu yüzden cürmü • 
meşhut mahkemesini boylıyanla .. ~ 

rın hikayesile çalkalanıp duruyor. 
Ortada bir milli küme birinciliği 

var. Şampiyonluğun bugünkü pu· 
van vaziyetine göre en yakın nam
zetleri Fener ve G. Saray, Beşiktaş 
ve Güneşin de başa geçmeleri ihti
mali var. Bu hafta yapılacak maç
lar en mühim karşılaşmalardır. G. 
Saray - Fener maçı ve Beşiktaş • 
Güneş karşılaşması bir haftalık bl· 
rinci, ikinci, üçüncü ve dördün • 
cüyü tayin edecek. İstanbulun dört 
büyük klübü, her halde bu maçla
rın ehemmiyetini göz önünde tu
tarak çalışmışlardır. 

Fakat bu maçların aslarını kendi 
kanaatimize göre seçmeden önce O• 

' kuyucularımızdan aldığımız mü -
teaddit mektuplar üzerine Bitok 
Komitesinden bir noktanın izahını 
rica edeceğiz. 
Şimdiye kadar maçların giriş fi· 

atları 100, 50, 25 kuruş olarak ka
bul edilmişti. Fakat bu üç hafta 
iç1n tribün 100, duhu1iye 50 kuruş
tur. 

Birkaç müstesna maç var diye bu 
oyunların fiatlarını iki misli arttır
mak spor meraklılarına ağır gele -
cektir. Zaten bu maçlarda seyirci 
adedi diğer haftalara nazaran iki 
hatta üç döl't misli olacağından fi
yatların arttırılmasına mahal kal • 
ınamalıydı. 

Fiatlarm '70, 35 olması daha 
iyi netice verecek kanaatinde oldu
ğumuzdan bu şeklin göz önünde tu
tulmasını spor meraklıları namına 
Bitoktan rica ediyoruz. 

H•kemler 
Fener - G. Saray maçı için Nuri 
Bosut, Beşiktaş - Güneş maçı için 

de Sait Salahattin hakem seçildi-. 
Her iki hakemimizin kıymetlerini 
her zaman tekrarlamaktayız. 

Yarınki maçların temiz bir idare 
ve bilgileri kuvvetli hakemlerin ida
resinde oynanması, oyunun zev • 
kini daha fazla arttıracaktır. Ayni 
zamanda bu mühim oyunların neti
celeri hakemin rolü ile değil, oyun
cuların çalışmalarilc meydana çı • 
kacaktır. 

Sait Salahattin yarın üzerine aı-

Fener. G. Saray maçının lıai:ıml 1 
Nuri Bosut 

dığı vazifeyi tamamile dürüst ha
reket ederek ve Sarı - Laciverlili
ğini unutarak sahada koşacaktır. 

Zaten ötedenberi dürüstliığile ta
nınan hakemimiz için fazla bir şey 
söylemeyi lüzumsuz buluyoruz. 

Fener· G. S•r•• 
Maç saati: Saat 16. 
Hakem: Nuri Bosut. 
Fenerbahçe - G. Saray takımları 

ilk karşılaşmayı yapacaktır. Bu, Fe
nerbahçe takımının şampiyona üze
rinde yapacağı en mühim karşılaş
madır. 

Fener takımının ~n kuvvetli şe -
kilde sahaya çıkacağı muhakk:ıktır. 

Fakat forvet hattını ne şekilde 
teşkil edebıleceğt meçhuldür. Kü -
çük Orhamn bu haftaki maçta ~l 
açık oynatılması, Fikretin de seıl 

içe alınması ihtimali vardır. Fakat 
santrforvet ve sağ içe kimlerin a
lınacağı rnalüm değildir. 

Bu maçta da hiç şüphesiz Fikre
bn fevkalade oyunlarından birini 
seyredeecğiz.Yalnız Fikret ve Niya
zinin kale önüne kadar götürdük .. 

leri topları sarı - Laciverdin üç orta 
muhacimi heder ederse o zaman Fe
ner, sayı yapmaktan uzaklaşmış 

olur. 

G. Saray takımı formundadır. E
ğer Salim de santrhaf oynarsa ta-

kımın kuvveti daha fazla artacak
tır. Enerjik G. Saraylıların şam • .. = D 

...... 
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• 
Çeviren: 

Muammer Alatur 
Yazan: 

~I Jenlngs 

gayri insani ve barbar bir hapisha- ."n ı~ır~bı ve yavaş ihtizarı kadar 
~rejimi içinde ölünciye kadar yat- müthiş bir JeY görmedim. Dik 
?rı~Ya ve yaşamıya mahkfun edil- mütemadiyen ihtiynr annesinden 

1
§ti. bir haber almak arzusile yaşıyor-

~ bik hapi hanede ne kitap, ne ga- du. 
~ te okuyamnzdı. Ne mektup ya- Bu arzu gece, gündüz içini yiyor-

habilir, ne mektup alabilirdi. Eğer du. Annesi acaba hala sağ mı? A· ar· • 
ed ıcı fılemde kendisine merhamet caba halS eskisi gibi çalışıyor mu? 
h· en, kcndisile konuşmak istiyen Acaba kendisini düşünüyor mu? 
l§~ :inıse varsa, bu kimse işte bu Bunu öğrenemediği için çıldıracak 
~· at'iyyen yapamazdı. • gibi oluyordu. 

'Yr ık on altı sene harici alemden Nihayet ben, annesine küçük bir 
\>a ; Yaşadı. Hapishanenin kalın du- haber göndermiye muvaffak oldum. bi: ~rı?dan içeriye kendisi için ne İşte onun içindir ki Dik, benim 
lir elune, hatta ne bir işaret bile yarım kalan firar teşebbüsümde 

;?tı.cdi, kullandığım testereyi g(ıya kendisi 
en örnrümdc bu delikanlını.1!..Jı.c....ı..~ı...u.ı.a.oı..ı""".....ı. ....... MOU~ ..... lil"'-~hilııi· 

hır kısmını kendi üzerine almış - - işte bu yüzden hastayım, di • 
tı. yordu. 

İlk defa Dik Prays'a rastgeldi· Zeki, fakat çok mahzun bir yüzü 
ğim zaman, vakit geceydi. Sıra sı- vardı. 
ra dizilmiş hücrelerin kapıları Ö· - Zavallı kadın da benden ha-
nünde bir haynlct gibi dolaşıyordu. ber alamadığı için kimbiJir ne ü-
Ben de hapishaneye geleli daha an· zülüyor, ne ıstırap çekiyor. Bana 
cak bir kaç ay olmuştu. Dik Prays öyle geliyor ki annem, her gün bu-
o kadar senedenberi hapishanede ralara geliyor, şu hapishane duva· 
idi ki, artık gardiya~lar kendisine rının dışında bir tarafa dayanıyor, 
itimat ediyorlar, hücrelerin önün· beni düşünüyor. Bana en yakın o-
dcki koridorlarda doJaşmasına ses larak gelebileceği yer işte orası! 
çıkarmıyorlardı. Ben bunu hissediyorum. Zavallı. 
İnce siluetinin demir parmaklık· anam, benden bir haber alabilmek 

lı kapılar önünden gidip gelişine için, billahi ciğerlerini parçalamıya 
herkes alışmıştı. Kimse sesini çı· razıdır. 
karmıyordu. Dik, bu vaziyeti yalnız bana de-

Bir gece hücreme dönerken, ona ğil, her önüne gelene belki yüz de-
tesadüf ettim, bir köşeye oturmuş, fa anlatmı~tı. 
pasta yiyordu. Beni çağırdı: DİK'İN ÇOCUKLUGU 

- Arkadaş, dedi, bir parça al· Bana anlattığına göre, Dik, da-
maz mısın? ha çocukken sokakta kalmış sayıla-

Kabul ettim. bilirdi. Babası askerdi. Fakat Dik 
İşte o zaman bana hayatını ve an- daha çocukken, zavallı adam öl .. 

nesine karşı duyduğu iştiyakı, fa.. rnüştü. 

kat bir türlü haberini alamadığı O ölünce de çocuk sokaklarda kal-
için nasıl içinin parçalandığı:u an- mış, süprüntü tenekeleri ve çöp 
Atlı~~~~~~~~~~~~-'-~-"··---~~~-

Jamıştı. Yani kendi kendisini bü
yütmüş, kendi kendisini terbiye et
miştı. Annesi çamaşır yıkıyordu. 
Kadıncağız geçinmek yolunda ipin 
iki ucunu bir araya getiremedıği ~ 

halde, ne yapıpı yapıpı oğlunu mek
tebe göndermişti. 
Bazı zamanlar evde çorba bulu • 

nurdu, fakat yiyecek hiç bir şe~· 

olmadığı günler, Dik kendi başının 
çaresine bakmıya mecbur olurdu. 
İşte bu suretle çöp sandıklarında, 
pazar yerlerindeki dökı.intüler a -
rasında rızkını arıyan zavallı kü • 
çük aç çocuk, günün birinde bakkal 
dükkanlarından birinin önünde du
ran üç lfıstik tekerlekli küçük bir 
arabadaki sandığın kapağını kal • 
aırmış ve yüz paralık bir bisküvi 
iPaketi aşırml§tı. Sen misin aşı • 
ran? 

- İşte bunun için beni hapisha
neye gönderdiler, dedi, hem de öm
rümün sonuna kadar... Anladın 

rnı? 

Acı acı bakmdı, çehresi gölge -
lendi. Sonra iri yapılı, kuvvetli el
lerini bana uzattı: 

piyonluk eşiğinde fena bir 
nıyarak mağlüp olmaları 

çalışmayı heder edecektir. 
forvet hattının Fenere g 
ması müşkül olduğundan 

hşmaları lazımdır. 

Bu maçın galibi öteden 
~üğümüz gibi oyununu 
ve rakibine kabul ettiren 
caktır. Tahminimize göre 
ray: 

Avni - Reşat, LUtfi, Ek 
lim, Suavi, Necdet, Eşfakı 
man, Haıim, Bülent. 

Fener de: 
Hüsamettin - Yaşar, Leb 

:Angeli, M. Retat, Orhan, JI 
Rıza, Naci, Niyazi, §eklile 
caklardır. 

GUneı • Betik 
Maç saati: 17,45. 
Hakem: Sait Salihatti 
İkinci oyun Güneş - Be 

kımlan arasında oynanac 
şiktaş iakımı başlangıçta 

dığı galıbiyetlerden sonra 
Ankaradaki muvaffakıyet 
zünden gerilerde kaldı. 

şanssız oyunlarilc muvaf 
sizlikler içinde bocalayıp 

Yalnız Güneş için mühi 
\•antaj kendini gösteriyo 
gelmiştir ve Beşiktaşa ka 
yacaktır. 

Forvet hattının kuvvetl · 
alması Beşiktaşı rnuhak 
caktır. Siyah - Bcyazhlaru 
çı kazanmalan için her 
den fazla çalışmaları lazı 
Yarınki oyunda Gün 

ra Gücü, Üçok, Doğansp 
oynadığı gibi tesirsiz halil 
sek Beşiktaş, maçı kaza 
mektir. Ekseriyetle birin 
yi mağhlp bitiren Güneş 
rincl devrede Beşiktaşta 
gol yerse ikinci devrede 
kurtarması çok güç olac 

Her iki takımın da vazi 
lam olmadığından bu ma 
nıyan ve yorulmıyan tak 
nacaktır. 

Güneş takımının kat'i k 
şekildedir: 

Cihat - Faruk, Reşat -
Rıza, İsmail, Melih, Saiah 
sih, Necdet, Rebii. 

I'ahminimize göre Beşi 
M. Ali - Hüsnil, Fuuk, 

ver, Fuat - Hayati, Hakkı 
Şjeref, Eşref. 

Şeklinde oynıyacaktır. 

M. 

• • 
Y•r1n ki meçi~ 

B. t. T. O. K. tan: 
27 haziran 193'7 pazar gt 

stadında yapılacak maçlaı; 

1 - &tat 15 te Güneş • 
genç takıml:uı. 

2 - Saat 16 da Galatasa 
nerbahçe. 

Hakem: Nuri Bosul 
3 - Saat 17,45 te Gün~ 

taş. 

Hakem Sait Salihattin. 
4 - Pazar günü gi§c ,., 

saat 12 den itibaren açıkt 
5 - Bilet satışmı kolayl 

için .26 haziran 1937 cuma 
nü saat 141cn 2-0 ye, pazar 

at 9 dan il.2 ve kadr.r bile 
sim stadı gişelerinde de s; 
tır. 

Bil~tle: T )un 100 du 



8 - 8 O N T E L G R A F - 28 Haziran 1937 ----· HER AKŞAM ••ıı 
TAKSiM a ELE o ı v E BAHÇESiNDE Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

S FIYE R 
Bestekar Tanburi S E L A H A T T İ N A 
Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Suıan 

Nermin 

Melahat 

Muazzez 

K. Melahat 

Yaşar 

ibra hım 

Yahya 

Necati Tokyay 
Şefik 

Hasıın 

Hasan 

Şükrü 

Nihat 

Keman 
Pıyano 

Kanun 

Banço 

Klarnet 

Ne)'. 

t Par ask o Keme_nçe 

BAYAN LÜTFiYE tMaC!ndan MiLLİ OYUNLAR 
T ANBURİ FAHRİ ıarafı~dan HALK ŞARKILARI 

Masalarınızı evvelden tt>min ediniz. Tel. 43703 

Suadiye Koru Parkı Gazinosu 

Zengin Program· Caz-Varyete· Konser Yurd a ittif 

D 
y 
o 
L 
• 
1 

N 

Şerbet ve 
Dondurma Mideyi Bozar 

• Konsumasyonlarla plaj, 

r 
meşroıbaı ve içkilerde förülmemiş lenzilil - ~esise niçi e nas 1 m atta. o d !. 

Çünkü 4'P. AD YOL l N,. in ter• rnadığt için mü~emadiyeo taze ta • 
kibi yüksek bir kimya şaheseridir. piyasaya çıkar. d'ter 

Çünkü bütün "RADYO L 1 N,. Çünkü •RADYO L 1 N,, ~ • 
. . . macunlara nazaran çok ucuıdu 1 kullanaalırın dışlerı temız, sağlam A t k a..:ı.• .• b )ardan ,oot 

r ı .,.. .un un bil1" 
ve güzeldir. "R AD YOL 1 N,. kul: anan on d.a-

Çünkü "R AD YOL 1 N,, emsal· terce ki;inin ce kadar hakh ol 
si:: rağbeti dolayısife hiç stok yape ğunu anlamak kolayfaş.ır. 

Mide\idir. Tuz halinde ve ,neyvahtrdan yapılmıştır. Çok köpürür. 1 C. e ı ı• v • 
S:ıbahlcyin çaydan evvel bir <torba kaşığı yarım bardak su içinde · Y 
içilirse müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi ,ampanya gibi lezzet- en tesirli bir illç s ERV o iN dir. 
lidir. Şekcrsizi meyva tozu ıibidir. Şişesi 25. dört misli 50 kuruştur. Gu··nde ikı· defa fırçalamayı 1·hmal etmeyiniz 
Hasan ismine ve markasıııa dillkat. Taşraya posta ile t85 kuruşa gönderilir. Sirkeci Merkez ec7.anesi Ali Rıı :ı 

•• 
z •• z a 

Hasan deposu : Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş. Eskişehir. l•••••••••---------------••I ~~~~·~~~~~~~~~~~~~........-~~~~~~~~~~~~~~~~~f"'~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~ ~~===--------
. :., "·~·~~ ... :.:· --

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı .. 
Bahçekapıda Saf ı·h 

Deposu cati Eczanesi. 

BAYAN 

HAMiYET -.. ADEM i iKTiDAR 
ve BE~ GEVŞEKLiGiNE KARŞI HER AKŞAM I 

• p A ~a~e~n~e M A ı; 
Bu aktam 

m====T=ab=lc=t=le=ri=. =H=e=r=c=c=za:;n:e:de==ıı=ra=y=ın=ı=z.=(P=o=s=ta=k=ul=u=su=1=25=5=H=o=rm=ob=t=n)=C=a=la=la=.='=s=ta=n=bu=1=. ===nı MÜ n i r Nureddin 
V VERESİYE VE PEŞİN ve PA~~e~~eMA 
E H A Z 1 R ve 1 S M A R L A M A P 
~ K·ostüm Pardesü ve Pantalon E 

................ -.. 
r 
Profesör Kirkor KömUr· 
ciyan'ın sUr'atle hayat 

adamı yeti,tlren 
eaerleri S iki prova ile, en son moda kumaşlar ve rekabetsiz Ş 

f fiatlarla Galatada meşhur 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulu 

35 
122,50 

y 1 
Ticari malumat ve ban-

kacılık 

lktısad ilmi 
105 

87,50 

E N 

~====v====E=R=l!!=bE:=·=5=·=r=y=·E:E::d•=v=b;=··p=·k=·E:="·z:::EŞ~i =N===j 
İhtisas muhasebeleri (Şirket 

sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali h~sab l. ci kısım 70 

MAZON MEYV A TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZLIGI. MiDE EKŞiLiK 

ve YANMALARINI 
giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yok. 
tur. Şeker hastalı2'ı olanlar bile alabilirler. 

Mide ve Barsa ki arı Alıştırmaz 
içilmesi latif, tesiri kolay ve mülayimdir. y c. 

rini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz 

MAZON isim HOROZ markasına dikket. 

Çiftlik, Süthane? ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına: 
fi 

"Krema makinalara,. geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin
de, sütçülük aleminde büyük şöh· 
ret kazanmış ve en vuimli maki-

na olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

Türkiye Umum Satış Deposu : 

Tahtakalede POKER tr~ş bıça.kJarı deposudur 
Taşra satış yerleri : Erzurum : Türbe civarı No. 29 Şükrü Ha!lan 

Güral, Konyada : Mehmed - Kaşıkçı ve biraderleri. 
Eskişehir : Huan Alanya. .......................................... 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

Zihni hesap kaıdE:leri 20 

Logaritma cetvelleri (YE:ni 
rakam) 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 
eser) 
Malt cebir <istikraz ve sigor-

56 

200 

ta hesabi arı) ı 00 

Başlıca satı~ yeri: İkbal Kitabevi 
l stanbul 

Adres: 1 YALNIZ 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. J 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • ı BAKER mağazalaranda I 

sında Topçekenler sokak No. 3J ı . 
..... · · k t Her cins ve her renkte ban• 
..- "\liCı a . 
l"00000000000000000ffı 1 yo kostümlerinin en zengin 

Cild ve zührevi hastalıklar • . • _ 
mütehus15ı 1 çeşıtlerınt her yerden nıu· 

Dr. Feyzi Ahmet 1 said şerait ve her keseye el-

lhtisas No. : 53 verişli Hatlarl:\ bulabilirsiniz. 
Telefon No. : 23899 · • 

Is tan bul An kara cad. 
desı No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar ı 

.. ooooooooooooOOOOO"lOooooo .. 

Dans Profesörü 
Parlıln 1937 1ene1lnln 1 .. 
111 dana fl~ürlerl11l 3j• 
renmek bteyenlere mlljde 

Beyoğlu lstikl!I caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bıycre müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuı; ı :.. rı l lr ders. 
hanesi talebelerine a~ı . .. r • 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

1stanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -

larım kabul eder. Salı, cumartesi 
günle:-i sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 
.. ı 

Alel~de TUVALET veya lALK pudrası de. 

ğildir. O bilhassa çocuklar için hazırlanmış 

ve çocuk hır zıssıhhasına tatbikan yapılmıştır. 

kullaoh analar onu rekllm etmeli memle

ket borcu bilmekte ve biıe hergün binlerce 

teşekkür mektubu K"Öndermektedir. 

Nafia Vekaleti 

Hava Yolları Devlet 
İşletme İdaresinden: 

hsil 
Devlet Hava yollan tçin Eskişehir Tayyarecllik mektebinde ta 

Aşn
ettirilecek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. ı:nüs-
2ıdaki şartları haiz olanların 15· 7- l 937 akşamına kadar evrakı 
biteleriyle birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

A. - Lige mezunu olmak. 

B. - 30 yaşını geçmemiş bulunmak. 
. . sıhhiye 

C. - Sıtıhatlarının havacılığa müsaıt olduğu E.skışehır hava 

tıeyetinin raporiyle sabit olmak. 

D D 1 1 k · · b d evsnta malı'k otı:nak· . - ev et memuru o ma ı çın ıca e en 
dukllrı 

Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde oku 

ıaman kendilerine ayda (50) lira ücret verılt:cektir. (1726) (366:!_...--

Yüksek Mühendis Mektebi • 
Satınalma komisyonundal1• 

()() kilO 
Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan ••SOO " 

ekmek kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 50 . . . tı 4 J 'l.. 
Beher kilosunun muhammen bedelı 1 l kuruş olup ılk temın~ " 

583
t 

liradır. Eksiltmesi 14· 7.937 tarihine rastlayan Çarşamba gunu dası 
13 de yapı lacaktır. isteklilerin 937 mali senesine ait Ticaret .

0 
havi 

· 9 N 1 k · -.ç d'lr vesaik• vesikalarıyle 24 O o. u anunun emır eltı~ı ı~er .• ,'ı !ı• 
• Kou• 

tek li[ mektuplarını muayyen saatten bir. saat e•veline kadar 

k b. - d J 1 1 • ·ı· 1 113659 •• yona makbuz mu a ılın e tc w ı e y emeıerı ı an o unur. ~ 

Sahibi ve Umumi ne~rıyalı ı9are eden Başınuh ırrır 

E. izzet 
!Jasddıta yer : · M:ıtl>aai EbüzziyJ 


