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I_ PAZARTESi 
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BU GAZETE: 
lstanbul'un en çok satılan 
hakiki ak9am gazetesidir. 

ıısnıarını SON TELGRAF"a 
verenler en çok okunan bir 

1 
vasıtadan hakki le istifade etmiş 

olurlar. 
'"-~~~~~~~~~~~-~~ 

St:yı <l40-126 
~ 

En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon · 20827 

arktan patl.a ' 1 • 

' 
Japonlar haı;.p .kararını teyid ettiler, Pekin civarında 

müsademeler oluyor 
anim 

Sovget Rusya kendi hudutlarının emniyeti için asker ve tayyare tahşidalı yapıyor 

Muharebe ''ilanı harpsiz!,, devam edecek, Çinde muharebeyi kabul etti, Japonlar buna: ''Gayrikanuni ha
reketleri nihayetlendirme hareketi,, diyorlar, Pekin civarında şiddetli muharebeler olmaktadır 

....................................................................................................................................... =---~·=-ımı: .. 1111ımı11BIC!:'#'! 

Muharebe Amerika ve ingil- \'I Şark 11 Eden, Berlln ve Roma-
t d h d dı Anlaşması ldan yeni teklif bekliyor ere e eyeca~ uyan ır AtatUrkle-fr;k Krah 

- ·- ,-- arasında samımı teı- ita/yanlar, ispanyadaki gönü//ü-
HadİSBnİn ihtilata ~~~!!~rı ~~~~~ ed~!~dja - 1 /erin hiç bir zaman geri 
ıneydan vermnsı·n- ~d:~:~~~ı:~~~~c~~~~~!~ . çekilmigeceklerini söylüyorlar 

Atalürke pek samimi bir tebrik 9' 

d k k 1 
telgrafı çekmiştir. Bu telgrafı en or u uyor ve Atatürkün verdikleri muhab-
belkiir cevabı aynen neşrediyo -

Yeni muharebeler 
için sarfedilecek 
Para hazırlandı 

Japon kabinesi-
1, ~ d•v • k -tn Ver ıgı a \ .Swgel orduları Boşkam..,.4.ını Mor•,al Vor~ilof te8 yarecilerle ıv•~. 
tarlar nelerdir? 1 girmesine mani olmak üzere Çang doğru yola çıkmıştır. 
L • Ging limanını kapatmşılardır. · Tokyodan gelen haberlere göre, 

ta Ço~dra , 12 (Husu.~ı) -:-- _uzak Şadrk- Çin Mareşalı Çan }Çay Şek'in bu Japon Hükümeti kat'i muharebe-
ın - Japon vazıyetını~ son e- d f 1 d • . . k · · b"t- tedb" ı 

ruz: 
Ekselıiru Kemal Atatürk, Tür -

kiye Reisicumhuru, Ankara 
Şark anlaşmasını tesbit ve leb

yin eden dört kardeş ve dost 
memleket arasında münakit Sa

( Devamı İkinci sahifede) 

~----------------------
Irak, Filistinin 
Taksimini 
Tanımıyor 

tec . h. b" fh e a uysa avranrruyacagı ve Ja- !ere gırışme ıçın u un ır e • 
e gergın ve va ım ır sa aya 1 . . . ç · k r-.... jjiıı--~· gird ·· . k d pon arla muharebeyı kabul edeceğı tim almış bulunmaktadır. ıne uv- ,t 
ıgı anlaşılma ta ır. 1 1 n·· t ç· f k p · · · yf da) 

ı<.udüs 12 (A. 

Ja 1 ç · b" k to ak an aşı ıyor. or ın ır ası ekine (Devamı ıkincı ıa a 
l· pon arın ın ır ısım pr -

Sl~~:t!{:~~~Y.=i=~u:~:~~ o·ii~·····g~~~kim···;ii;·;a~;~ 
~enfaati olan devletlerden Sovyet 

Usyanın huduttaki kuvvetlerini 17 000 v t d h · 
::~~:1:::i:~~~d::;,:~~d~irgö~~ , a an aşı eye- · 
detdikleri haber verilmektedir. cana d u-şu·· ren bu mu-. il 
Joponların Çinin bir kısım toprak- "1 

Veı·miş olduklarına şüphe edilme- sademe • ' 11 a 

A.) - Irak hii.. 
1d1meti, yüksek 
harp komitesi ta• 

tafındıın gönde
rilen bir telgra• 
fa cevaben Filia
tiıı'in tak• im 1 
projesine itiraz 
ve kraliyet tah
kik komisyonu• 
'~ u n raporunu 

Fitiıtinin in ~ •tealo etmek· 
ıamını iıtemiy<-. . . Jir. Irak bükü
Arap l/Jori., in- meli, Arap.Filis
d•tt Kucüs müf· tin taleplerile te-

lrıektedir. Pekin civarında Çin ,. n 1 n mes u erı 

kimler?. • 

Vapurların ikisi de Halice çekil
di; rapor hazırlanıyor 

Akay,Deniz Ticaret direktörleri ve müsa· 
demeyi yapan kC" - tanlar ne diyorlar? 

' 

tüıü Husegin sanüdünü izhar 
etmekte ve harp komitesi ile teş• 
riki me"i edeceğini bildirmektedir. 

Ko y l em!ri de ayni şekilde ce· 
vsp \' Lrıniştir. 

Seyit Rızanın 
oğlu ve karısı 
teslim oldular 

-

uuııımıııı1111ııııı1Hı1tMın11111 .. ,,. 

Yabancı taggoreltrin bombaları lspan_qagı bugö, . 
nüıt•n baıfca bir lıa/ı •okmuş dıglll.,dlr .. 

[Yatı51 2 inci sayfada) 
• ....... llllllllfUllHllllllllllHUUUIUllllllllHIUlllllıouııımııııuıu11ıuııııııı111tıı111111u111111111u 

Taliin güldürdükleri 
iki ihtiyar kadın piyangodan 

liralık ikramiye kazandı 45,000 
Bunlardan biri Kaşımpaşada Şerife, 

öbürü Kadıköyde Nuriyedir 
~ayy~re piy~g~sıın_un b~ seferki j zananların en talihlisi Bayan Nu. 

keşıdes ınde buyuk ıkramıye ka- (Devamı ikinci sayfada) 

························································ ...................................................... .. Dün gece saat 21 de limanımızda 
vukua gelen hadisede biribirlerile 

çarpışan Akayın Burgaz ve Kadı
köy vapurlaıı. Deniz Ticaret Mü • 
dürlüğü tarafından bu sabah se • 
ferden alıkonulmuş ve vapurlar er
kenden Halice alınm~tır. Akay İ
daresi fen heyeti müsademeyi mü
teakip bu vapurların sefere mani! 

mühim bir hasara uğramadıklarını 
görerek dün gece pazar tarifesi mu

. cibince mutad seferlerini yaptır -

" 
'

. i 
Elilziz, 12 (Hususi muhabirimiz- r 

den) - Sergerde Seyit Rızanın 
tutulduğu hakkında bir şayia ak· Müsabaka 

mıştı. Ancak, gerek iki vapurda gö- u 
.. . . nuria% ıilvariıl Mehmet kaplar. 

rülen hasarların tamırı ve gerek ı h4diu • ı ti 
tahkikatın acele ve pürüzsüz deva- gı an " gor ........................................................ 
mı için hu vapurların seferden alı-
konulmaları daha münasip görül
müştür. 

(Devamı 2 •nci sahifede) 

Surlyede kanlı bir 
çarpııma 

l ayyare p_iyaqgo. numara· 
~rı 2 nci saYf amızdadır 

Suriyenin Kamışlı kasabasında 

Vatanilerle Fransızlar arasında kan
lı bir çar pışm a olmuştur. Suriye 

hükümct ıne yüksek sesle küfreden 
bi r Erm " Vataniler yakalıya -
rak ı şkc .c lmiye başlamışlardır. 
Fransızlar da Er meniyi kurtarmak 
istemişler, bu yüzden her iki taraf 
arasında kani bir çarpışma olmus
tur. On üç kişi ölmüştür. 

. 
' 

settiğini haber vermiştim. Mazgird· 
den alınan resmi malümata göre 
şaktlerin elebaşılarından Alişer 
öldürülmüştür. Seyit Rızanın büyük 
kansı ile büyük oğlu Hasan da 
asayiş kuvntlerimizc teslim olmuş· 
!ardır. 

Şair 
Faruk 
.Nafiz 

Hangiklüp 
taraftarısınız? 

SON TELGRAF büyük 
bir anket ve 

. müsabaka açıyo~ 
Okuyucularırnızı,, en çok rey vereceği klübU 

"En çok sevilen klUp,, olarak nan edeceğiz va 
o klübe SOl'f TELGRAF kupası hediye edeceğiz. 
Okuyucularımıza da ayrıca muhtelif kıymetli 
hediyeler vereceğiz. 

Büyük şair ve muharrir Fa

ruk Nafiz'in Son Telgraf tah~ 

rir ailesi arasına girdiğini o

kuyuculanmıza dün müjdele

miştik. Büyük şair gazetemiz

de fıkra ve makaleler yaza -

caktır. ilk yazısını pek yakın
da neşredeceğiz .. Tafsilatını 3üncü sayfada okuyunuz 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;lı..------------

• 
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nw 

an an 
_ak 1.slerl .. 

;zavallı istanbulu deli 
mietmiye karar verdik? 

- Çamura batW> kabahat, yana 
yattın kabahat!. 

Diye bir ata sözü vardır ve .. bu 
bir insanın ne kadar bunaltı ve zo
ra düşürüldüğü telmih edilmek için 
söyienmiştir. İstanbul halkının de
nize girm~si çıkması da günün ha
kikaten üzerinde durulacak mev
nıiarmdan b!ri olmuştur. Bir ara
lık: 

-- Boğulanlar var. Açıkla denize 
gı-tlemcz 1 

Drndi. Buna deniz hamamları -
r n kald•rılması katıldı. Nıhayct 

r ~ı ·ın ekocriyetır .n su ile cevri i 

bir ~, ~ 1e sudan uzak yaşad;Jı gö
ı üldü ve dc,izc girme yas.ığı kJl
dırıldı. Dü. l:..r gaz•1te de sd.ız on 
tanc re•inı k: yr- .ı•: 

- H~lk l•' m!. ın aktığı, çöple- 1 

rir. dcikuld uü deniz k:yılarında de
nize gir•yrr .. 

Dıvor. Yerden güğe kadar haklı. 
M kropsuz. çöpsüz, krtemız bir kıyı
da vnt.he,1şların deniz banyo alması 

kadar tabii bir şey yoktur. Fak<ıt, 
böyle yerler de 1'ep pl5j sahipleri
nın ellerindedir. Bir plaja gidip gel

mek de bir aile için en aşağı iki üç 
liranın kapısıdır. Şimdi insanın bu 
r&zctedcn S'.•racağı geliyor: 

-·· Kumkapı, Yenikapı, Samatya 
>ahillcr. deııize girmiye müsait de

ğilse buralarda oturan ve deniz
den ist.fade etmek istiyen halk e
ğer sayfiyeye ve p!iija da gitmeye 

muktedir değilse nerede den ize 
girsin?. 

Buna verilecek cevap: 
- Her halde arasın, bulsun, gir-

sin .. 
Gibibır cevap olamaz. O halde 

yapılacak tc şey vardır. O da, 
BelediyeniP: Bedava halk plajları 

tesis etmei.i, buralara en ucuz ta
ı·ife ile yolcu ta,ıtmasıdır. 

Buııun dışında Belediyenin ya
pacağı bir iş de şehir)" Jılarına çöp 
dökülmesini şiddetle menetmektir. 
Haliçte, Yenikapı - S amatya ve Sa

lıpazarı sahillerinde denize gir • 
menin yas~k edilmesini istemek her 
hald~ bir çare olmadığı kadar plaj 
sahıplerinin ekmeğine yağ sürmek
ten de başka bir şey değildir. 

* 
Yolcunun k usur ve 
k::bahati ne sanki?. 

Aksu vapuru dün Karadenize 
kalk k0 n 1 'llan kontrol heyetı va
pura ~ıt"'lı , 150 yolcuyu hacmi ıs
t abiden fazla bulmuş ve vapurdan 
çık ırrrış. 

Dcnızyollarının: 

- Dolmuşa bir adam .. 
Kabil inden vapura !azla yolcu al

ması elbette ki, doğru değıl. Fa
kat, vapurdan çıkarılan yolcunun 

bundaki suçu ne? Yolcu mustar va
ziyette kalmamış olsa balık istifini 
andıran vapura bıner, uzun bir de
niz yolculuğuna katlanır mı? De • 
mek ki, vapur bulamıyor ve .. bir an 
önce gideceği yere gidebilmek için 
istif halinde de olsa gitmeyi göze 
alıyor. 

Bunun kestirme çaresi, şu vazi • 

yelle, bir ikinci, üçüncü vapuru Ka

radenize tahrik etmektir ki, bu da 
bir !evkaliidelik olmasa gerek. 

Parasını veren, saygısını göstere 
yolcuya karşılık saygıyı göstermek 

de her halde birici vazife olmak la
zımdır, değil mi? 

--=:?e-D7wc" 
·o·a··rı .. ··9·ac:·e··ı«·i······m··ü··5al1·e·m·e 

Yaralanan vapurlar bu sabah 
Halice alındılar, tahkikat ra

poru akşama kadar hazır olacak 
(Birinci sahifeden devam) ' 

Hadisenin tahkikine Deniz Tica
ret Müdürlüğü Akay İdaresi ve za
bıta ayrı ayrı el koymuş ve bu sa
bah erkenden üç cepheden ve muh
telif bakımlardan tahkikata baş • 
lanı!m1>tır. 

Deniz Ticaret Hiidürlüğü ilk iş 

olarak müsadcmcc:!e irsanca bir za
yıat olup o!maclıg.nı ttel:ik etrni~ 
ve her ikisi de tıklı'Tl tıklım dolu 
olan bu iki vapt rcia insanca hiç bir 
zav.at olmadı_;:ı kat'i olarak tesbit 
ecLmi,tir. Ya!nı> Donna adlı 35 
yaşlar,nda bir Rum kadınının Bur
gaz vapurunı..u parmaklıkları ara
sına r '<ışan ayağının kırıldığı ve 
hı:_ ·d.ıc. gayri yaralı olarak dahi 
kims " bul 1·,mad1.ğı ve müsa -
d~me VLku bulur lıı lmaz şiddetli 
bır sa:sıntı oJıı,ca vapurların ba
tac.ıgını zannec.en halktan ve bil
hassa k Jınlaıc:! • ., bır kısm,".lln ba
yı'iıkları '"e b. ıl ·.n da Akay dok
torl.rı tarafı. dan d rhal Köpnide 
ayıltı.jıkları at''aşılmışt r. 

De. ız Tıcar.t Mudür, _; tahki
k +ı.: biri ci s flı, sını bıı şek ide 
ne•ıcekn lirdık'en soırra asıl hiıdi
scr n mahiyet ve mes'ullerin n 
mey,J •r .ı çıkart mas,1 meşgul ol
nııva bnşl.ınıı;;+ır. Bu il:inci kısım 
ta: kikat zayıf bir ı' tı. 'alb bu ak
şam, aksi takdirde yaıın öğleye ka
d{:r il:mal edi!tccktir. Bu m~ksatla 
Burgaz süvuisi Mehmet ,.e Ka • 
dıköy süvarisi Ahmet kaptanlar 
sorguya çekilmekte \'C hadisenin 
ne suretle vukua geldiği hakt<:•nda 
ı ıalüroatlarına müracaat edilmek
tedir. 

İlk ifadelerinde her iki kaptan 
da kıızadan mütevellit mes'uliyeti 
blribirlc-rinin üzerine atmaktadır • 
!ar 

ğini söylemiş ve hiidısede Burgaz 
süvarisinin kabahatli olduğunu ilil· 
\"e eylemiştir. 

Burgaz süvarisi Mehmet kaptan 
ise tamamile aksi iddiada bulun • 
muş ve normal vaziyette iskeleye 
doğru gelırken Kadıköy vapuru· -
nun dı.idük çalmasına ıağmen yol 
kesip mancvrn yapmadığını ve bu 
yuzdcn müsademenin içtinabı im • 
kansız bil' hale geldiğini söylemiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında tahkıkatın 
derinle;;tirilmesıne ve hakiki suç
lunun meydana çıkartılmasına ül
zum lı:ısıl olmuştur. 

Aby İdaresi müfetlışlcri ve iş
letme idaresi de hadisenin mahi • 
yetini ve mcs'ullerini tesbitlc uğ
raşmaktadır. 

Müf<,ttişlerın bu sabah ilk tahki
katta had.ocnin mahiy~ti hakkında 
yaptıkları tetkıklerc göre hadise 
şu ~ekılde cereyan etmiştir: 

Burgaz vapuru 18 de Yalovadan 
kalkmış, Büyükadadan da mühim 
miktarda yolcu almış, tamamen do
lu olduğu halde Köprüye gelmekte 
iken biraz ileride Florya ve Boğaz
dan dönen Kadıköy yolcularını ta
şıyan Kadıköy vapurile karşılaş -
mı~tır. Fakat her iki vapur süvarisi 
de biribir!crine düdük çalarak işa
ret vermişlerse de, henüz tamami
le tesbit edilemiyen sebeplerden 
dolayı vapurlar yollarına devam et
mişlerdir. Ve Adalar iskelesine ya
naşacak olan Burgaz vapuru burun 
kırarak ilerlemiş, Kadıköy vapuru 
da ona amut bir vaziyette yürümüş 
b~ suretle ikisi de artık geri gide
mıyecek veya duramıyacak vazi -
yete geldiğinden her iki vapurun 
kaptanı da bir şey yapmıya muvaf
fak olamamışlar ve çarpışma vu
kua gelmiştir. 

Akay İşletmesi Müdürü d: bu 
mesele hakkında : 

Beş yıl 
Evvelki 
Bir cinayet 

Tayyare piyangosu· r0ış- sıvAsA 
Bugünkil keşidede kazanan Alman Hariciye H 

Beş yıl önce Çanakkaledeki eın • 
!ak ve akarından aldığı gelirleri 
toplanmak üzere Çanakkaleye giden 
eski fırka kumandanlarından Ziya 
(paşa} nın karısı Saadet orada kay
bolmuştu. Ahiren zabıta Saadetin 
Selim ile metresi Cemile tarafın • 
dan öldürülerek bir kuyu başına 
gömüldüğünü tesbit etmiş ve Saa
detin kemiklerini çıkarmıştır. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 

t l . .,.. numaralar zarının Lo"dra a l l l seyahati 

Çin-Japon 
Muharebesi 

• 

(Bll§tarafı Nrinci sahifede ) 
vetli bir Japon ordusu daha gön • 
derilmektedir. 
ÇİNLİLER ŞİDDETLE HARE • 

KETE GEÇECEK 
Nankin, 12 (A.A.) - Çin'in şima

linde ciddi muharebeler cereyan 
ettiği takdirde Çin hükılmetinın Ja
ponlara karşı .Şiddetle hareket et
meğe> karar wrdiği öğrenilmiştir. 
YENİ BİR l\IUHAREBE DAHA 

OLDU 
Pekin, 12 {A.A.) - Bu gece Pe

kin'in altı mil garbinde Çin ve Ja
pon kıt'aları arasında bir çarpışma 
olmuştur. Her iki tarafın da mühim 
zayiat verdiği ve bir kaç kasabanın 
da hasara uğradığı söylenmektedir. 

Pekin halkı top ve mitralyöz ses
lerini sarahaten işitmiştir. Tankla
rın şehrin sokaklarından geçerek 
muharebenin cereyan ettiği sah8"a 
doğru gittikleri görülmekte idi. 

Fecir vakti sükünet avdet etmış
tir. 

15,000 
Lira kazanan numara 

38344 
10,000 
lira kazanan 

6844 
10,000 

lira mükatat 
24758 

20,000 
lira mükafat 

Şu (40) numara arasında 5 er yüz 
lira aanlar taksim edilecek tir: 

17128 17758 
38670 7794 
30390 37859 

130 10472 
15086 39583 
35929 7446 
8166 1519 

34541 37458 

200 lira 
10187 g681 
21116 24012 
25707 14322 

27584 38539 16832 
18240 14955 14872 
21373 14330 27727 
20467 8871 33408 
12471 9102 22188 
11673 16007 8870 

9824 38317 13593 
30982 ~6 1 98 13510 

kazananlar 
1753 34575 23761 

17129 594 12513 
31439 2821 29588 

9340 
20525 
4256 

21565 
19739 
38061 
18617 
12218 
22054 

3666 
36660 
35450 
11298 

1758 
11613 
38680 
36059 
28756 

=:ıo 
!-316 

28659 
'.1.4800 
11099 
16958 
7499 

33058 
26~02 

25343 
25772 
H6!8 
10415 
7041 

15790 
lgıs8 

. 18834 
11380 
32681 
7871 

21775 
16707 
19374 

28138 
8562 
5642 

10585 
12541 
3251 
861 

12434 
9388 
9828 

15441 
19810 
22903 

1990 
249?3 
1361 

25471 
33851 
lira 
14566 
'20677 
207·•8 
37il37 
39219 

326·1 
24951 
22482 
15868 
35320 
26495 
3:<456 
37606 
24255 
38966 

2814 
37545 
14785 
34012 
39581 
39406 
27449 

35825 18895 31845 
27753 6383 25311 
14735 15994 8644 
71 39 38297 24011 

15647 30850 37 
21028 35873 27970 
7080 33988 35412 

14574 17606 4312 
9891 35073 5904 
1883 6646 6477 

16613 15187 13746 
37236 30829 1921 
7964 19398 35797 

16700 13144 3076 
25818 ~392 1 19414 
35676"34169 33282 
7132 2281 15731 

33476 
kazananlar 

9l07 39H2 23658 
3'26H 30406 38340 
26202 ~~482 8586 
25343 15868 18958 
2;111 35320 20303 
18184 4310 28339 
12778 4788 15000 
8586 11099 37039 

18958 16958 39219 
33788 1539 29734 
15387 13554 36771 
36105 36697 7455 

2369 37018 27397 
13136 11819 9205 

295 18920 36079 
24828 3463 23031 
11515 36404 3362 
3368 31066 5928 
7055 17288 24041 

749 31055 11993 
21899 15180 21585 
22399 38165 269J3 

Almanyanın devlet adarnıarı 
fırsatta nutuklar söylüyor!ar~te 

KuV'ı~· 
yanatta bulunuyorlar. di)'O 
şereften, haysiyetten bahse or 
!ar. Almanyanın ihtiyaçlarını 
t aya sürüyorlar . · dı' .. ıerı 

Bu ağızlardan çıkan soz. 'htİV 
!edikten sonra insan, gayrıı · 
kendi kendisine soruyor: . idiY 

- Ne olacak? Harbe ını g 

r uz?.. ·nli 
Fakat geçen her gün. gerP g 

d. r da 
gevşetmekte devam c ıyo t . ı:ukcta 
çiyor. Onun için Isp"':ya n kor 
nın bir harp çıkaracagında · 

k t ,·crst 
kanların endişesi, bere e k et 
ki, ~imdiye kadar tulıakkU 
mcdi. t 

. "'a··ırıntrı Almanya Haricıye " - . de ş 
hir edıler- L.ondra se\ ahalı• . ktıl 
önwırüzdôki 1o/nlerde ol cfa. an 

. il' ve r Şimdiyr kadar I .rı· c.~ !arla!' 
sa .1i.! anlaşmak f~hrır<le 0 va 

, ... ,.rat. 
başınca bulunan Fon "''· t . dip'oJ1"'8 
ziycti çoktan anlamış bır 

tır. • ~ b 
İngi. terenin daveti c,., .. ,J " 

edildiği halde, ziyarc'in, n.,;.,"cı\ 
-·en o 

günde yapılmıyarnk, !'l'luaı ". Lon 
mıyan bir zamana bırakılma,ı . bi 
dra mehafil;ndc !'.o• kar:ılanrn•~rrıd 
şey değildi. Berlin hükümetı şdı ~. 

.••. kalma '" vaziyetin eski gergın.,gı · LOll 

nı görerek Hariciye Nazırını J3Ü 
draya göndermek kararındadır· bir 
tün bu dedikodulardan çıkan kU" 
netice var ki o da İspanya vu ~ 
tının herhangi bir harbe bahan~ 
lamıyacağıdır. Çünkü'. varı har!' 
land'ın dediği gibi, mı!!etier 

JAPONYANIN VERDİGİ 
KARARLAR 

100 lira kazananlar 
35204 12588 28430 1090 15853 
17262 2844 4119 17808 15592 
15954 96 19408 38543 27002 
31329 36711 13274 989 3272 
21356 5568 38382 37713 35204 
28781 30894 2007 18109 27707 
19592 12785 2960 

12515 36887 istemiyor ... 7294 28665 2254 ' 
15314 13586 22799 1 =====,,:A:;;h::,;m~e=d=R=9="'~ Tokio, 12 (A.A.} - Yarı resmi 

bir menbadan öğrenildiğine göre 
nazırlar heyeti aşağıdaki kararları 
ittihaz etmiştir: 

1 - Çinde oturan Japonları mü
dafaa ve Japon menafiini himaye et
mek ve Çin'in .gayri kanuni ha
reketlerine nihayet vermek için ica
beden tedbirler alınacaktır.• 

2 - Çin'in gayri kanun! hareket 
!eri izah edilerek Japon hükumeti
nin cdeğişmez siyaseti• ilan edile
cektir. 

3 - Bu hususlar için yapılacak 
masrafların bütçesi tesbit edilecek
tir. 

Hariciye Nazırı, Çin'de bulunan 
bütün Japon konsoloslarına Çinde 
oturan Japonları himaye etmek için 

icabeden tedbirlerin alınmasını 

emretmiştir. Bu emir mucibince 
Çin'in şimalinde vaziyet vehamet 
kesbettiği takdirde o havalide otu
ran Japonlar tahliye edilecektir. 

Nazırlar heyetinin içtimaından 

sonra Maliye Nazırı, yüksek mali
ye memurlarını nezdine çağırarak 
yapılacak masrafları karşılamak ü

zeer alınması liizımgelen tedbirleri 
kararlaştırmıştır. 

fyi haber alan mahfe!ler, Japon
yanın Çine ciddi surette ilanıharp 

edeceğini zannctmemektedirlcr. 
Hususi meclisin 14 Temmuz ta • 

rihli içtimaında Prens Konoe'nin, 
hükümetin Çin'e karşı ittihaz ett-

tiği hareketi meclisin tasdik etmesi 
için uğraştığı bildirilmektedir. 

50 lira kazananlar 
9691 
1323 

25573 
4·169 

137'23 
2719 

32162 
14359 

26038 30487 19987 
19628 11648 9u9 ı 

16677 10484 18147 
38482 ~1579 21889 
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Şark anlaş~ası 
(Birinci sayfadan devam) 

adabad misakının imzası müna
sebetile, siz ekselansa, en hara
retli tebriklerimizi bildirmekle 
bahtiyarız. Bundan sonra çö • 
zülmez bir bağla birleşmiş olan 
mcmleketlcrimiz, bu hadise yolu 
ile samimi ve verimli işbirlikle
rini sulhün hizmetine koyabile
ceklerdir. Sız Ekseliinsın saadeti 
ve Türk milletinin refahı hak-
kında en samimi temennilerimi
zi ifade için bu fırsattan istifade 
ediyoruz. 

36545 
5692 

22558 
4603 
10875 
22583 
9748 

17.l05 
36402 
31902 
12058 

8858 
33824 
1121 

21043 21556 29960 1, 

6640 1868 6589 
14256 31815 3792 

1338 20816 27053 
5845 29609 16395 

25963 4862 31327 
31701 36146 6050 
863 18267 4810 

26107 18312 19337 
16!83 8982 14781 

23103 7952 33541 3506 30599 

11518 3924 
15498 16227 
10982 25360 
6523 16290 

32711 18915 35033 39025 8300 
36968 6752 14147 

Sonu (44) rakkamı ile biten 
bütün bilet sahipleri de onda 
bir biletlerine (2) şer lira amorti 
elacaklardır. 

Taliin güldürdükleri 
( Birinci sahifeden devam) 

riye isminde ihtiyar bir k adındır. 

Kadıköy Ku şdil i caddesi 22 nu
marada oturan ve 55 yaşlarında 

bulunan Bayan Nuriycnin sahip ol· 
duğu bilete (45000) lira isabet et• 
m iştir. 

ihtiyar kadın bu sabah parala· 
GAZiYÜLEVVEL rını alm ış ve kendisine bakan ye• 

Irak Kralı Majeste Gaziyülcvvel gan e oğlud a askere gittiğinden 

Hazretleri, Bağdad çok sefalet çekmekte olduğunu, 

Saadabad misakının imzası mü- ı piyangonun bı zı r gibi imdadına 
nascbetile göndermek Jutfunda yetiştiğini söylemiştir. · 
bulundukları dostane telgrafı (10,000) lira lık büyük ikramiye 
bü?ük bir memnuniyetle aldım. de Eüyükdcrede Yenimahallede 33 
Biribirine kardeşlik ve dostluk numarada oturan Bay Haçiğe isa-
rabıtalarile bağlı dört devletin bet etmiştir. 
dünya sulhü yolunda verimli bir En büyük ikramiyeyi kazanan 
teşriki mesaisini temin edecek biletin diğer parçasıda; birinci ke· 
olan bu misakı memlcketlerimiz şideden itibaren takibeden iki şa-
için çok hayırlı bir eser telakki bıs tarafından pi;aıgoyu takip et· 

ÜskUdarda 36 çocuk eder, hepimize müteyemmen ol- mekten vazgeçtiklerinden bayile-
sünnet edildi masını dilerim. rine iade edilmiş ve müdüriyete 

k H .. Bu mes'ut vesile ile zatı mülıl- geri veril~n bu biletin herbir par• 
Tür ava Kurumu Usküdar Şu-

kanelerinin şahsi saadetleri ve çasına (4500) lira isabet etmiştir. 
besi tarafından pazar akşamı Sala- ( 00 ) 1 · d'ğ kardeş Irakın refah ve ikbali için 45 O ıranın ı er parçasını 
çeci Aleko ve arkadaşları, Salacak k d · b' k d d en samimi temenniya!imı izhar azanan a yıne ır a ın ı r. 

miştir. Bahçede sabaha kadar dans ı etmekle bahtiyarım. Ve bu talihli BayanKasımpaşada 
varyete, Azerbaycan musikisi ve K. ATATÜRK Kulaksız caddesinde (76) num rada 
alaturka saz çalınmıştır . oturan Bayan Ş!rifedir. 
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~abah ve akşam 
C umh ur) tet 

Uzak tark sanıldığı ka• 
dar uzak değildir 

Japonya nasıl unutur ki, Doğu 
Asya meselesi bir Asya meselesi 

olmadan önce, bir P asifik m esele • 

sidir. Buna zamime olarak Asya 

meselesinde kelimelerini söyliye -

cek Asyalılar da vardır. 

başmuharrirleri 
- Tan 

Kalbten kalbe giden yol 

ne yazıyorlar? 1 
K uru n 

Kardeş milletler paktı 
Geçmiş günlerin hadiselerine ba

kılırsa, Garbi Asya sakin:eri in • 
sanlık iıleminin en bahtsız millet
leri sayılabilir. Çünkü eski dünya
nın bu köşesinde oturan milletlerin 
tarihi kardeş kanı dökmekle geç • 
miştir. 

Eden 
Cevap bel<liyor 

adat\ 
Londra, 12 (Hususi) - RoJl'l daki 

. \'3 
gelen haberlere göre, Ispan. ,eıesi 
gönüllüleri geri çekmek me· 1\fu· 
de tamamile suya düşınüşwr. 1 t~ · 
harip sıfatı tanındığı takdırd~, de· 
panya<laki gönülliileri gerı goıı ~o 
rece~ini. söyl'.y~n ~~nera: fr;;ıJJ'. 
da sımdı fıkrını degıstırmış b 
n·~ktadır. " .3 .. 

:;azette del Popolo isp~n~a
daki gönüllülerin feshediJmes~ ı' 

,. . ı-::Jll , 
bil olnuyan bir taahhude gır · , . 

T b 3 gaı olduklarını yazıyor. ri un . . )ıii· 
tesi diyor ki: cGönü!lüler ınıll\ıeri 
kümele karşı olan şeref taahhU k· 
devam ettikçe, İspanyada kaıac•c~ 

k "ı•Jer. . lardu-. Bunun aksi olara so ... şe'f 
sözler gevezelikten ba§ka bıı • 

değildir.> oıı 

EDEN YENİ TEKLİF BEKLİ~af· 
Londr:ı, 12 (A.A.) - Eden. ıtı>' 

ta sonu tatilini denizde, Lord l{eir • 
!erin Pricess isimli yatınıln gcÇ 
miştir. ııı• 

Zanedildiğine göre Eden ~~di· 
ve Berlin.'le temasa gcccr~k ke· '<• 

~ . . . Sl'IJ 
!erinden teklifler bek!cdıfını. bil" 
kmiş. fakat şimdiye kadar h•Ç 
cevap alamamıştır. 

FRANKO GÖNÜ i)LERt 

BIRAKMIY ACA!< ec· 
Salamanca, 12 {A.A.} Frsnco 351 

ı.ebi gönüllülerinin w-ri ,.ı :rrııca· 
meselesini münakaşa etr.-emcgc 
r~r verıniştir. 111,.,t1ı11 
~ ıuııtıtııııınmııııııııtttıııo1111111ıııı11111111ıı1U1 1111111 ~ 
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Suç azhğı ~e 
M 1 

.. .. l h ı·cıneıert, 
eş ıut curunı er mg .. . gC' 

bu mevsim içinJe çok a.~ suçıu ıızC' 
liyoı;nıış. Buıııı haber veren fi 

te: ı;ah • 
- Yazın şehirde az iıısaıı .

1
,V0r, 

yor, 1ıerkes sayfiyeler' çc/,."1 lal'" 
sabıkalılar l1aşarılık yapemıyc. W 

Diyor Adetcı l;ir biiyiik ga-•tır' 
niıı bir büyük muharriri bıı sa sOS 
!arı ile şehirde st1ç çokluğunu b~r:ı; 
sayıyor ve azalmış olmas•1

" alı J.;i, 

da istigrapla karşıla~ 01"' dil· 
tevil ve teselli yolu. arıyor. Bu de 

.. ıed•"' şüncemi arkad~ma soy 
kahkaha ile güldü: 

- Tuhaf .. 
Dedi ve .. sözlerine ekledi: fi· .av 
- Suç azalmasını sıcakta, 'ı /iı!I' 

. . 1 l "'ıtn at ı!J ypde, şehırdeki top tı ııg "ri.if111e1' 
da arıyacaklarına me:hut ctı 

1 
aı>:•' ' 

kanununun kuvt'etinde ve ı t j!V 

d 
• . . . muaşere me enı sevıycsının ve 1,er 

Bunlardan Kadıköy vapurunun 
süvaı.;;i Ahmet kaptan, düdük ça • 
!arak sağı takip edeceğini bildir
mesine rağmen Burgaz vapurunun 
sür'atle üzerine geldiğini, vaziye
tin tehlikeli olduğunu görünce tor
nistan yaptığını, fakat Kadıköy is
kelesinin dubasına bindirmemek 
için daha ziyade geriye gidemedi-

- Tahkikat yapıyoruz. Henüz 
suçun hangi kaptanda olduğunu tes
bit edemedik. Bu hususta kan bir 
şey söyliüebilmek için t~ııtın 
sonunu almamız lazımdır. • 

Milletler arası hukukunun en 

sağlam müeyyidesi olan cihan ~f

karıumumiyesini hiçe sayanlar bir 

ın ona he~ap vermek mecburiye

, ' Kalacaklarını unutmamalıdır-

Amerika bize mesafe bakımından 

uzaktrr, fakat iki memleketin bütün 

münasebetlerinde büyük bir ya -

kınlığın eserlerine ve ifadelerine 

t esadüf ederiz. Atatürkle Ruzvelt 

arasında son teati edilen mektuplar 

da, iki memleket arasında kalpten 

kalbe yeni bir yol açmıştır . Bu mek

tuplar; milletler arasında hüküm 

sürmesi istenecek sevgi ve ahenk 

dolu münasebetler için en güzel ör

nektir . 

Şimdi bu milletler dost geçini • 
yor !ar ve Milletler Cemiyeti çer • 
çevesi dahilinde Tahranda bir de 
pakt imzalamışlardır. Artık bu 
dört millet yalnız b::ndi aralarında 
dostça yaşamakla kalmıyacaklar, 

Cenevred.:> Avrupa ve dünya sul
huna da yardım edeceklerdir. 

:zibatının yükselişine atfet.<ele1'ıııı?· 
halde daha iyi etmiş ozrrıazlar 
Arkadll§ıma: 

- Haklısın !. 

Dedim. 

Demiştir. 

.. 
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Günün 
----------ıı 

PAMUKLARIMIZ '[Halk Filozofu J 

kontrol 

nıeselesi: 1 
diyor ki: 

'Yurda senede 100 milyon Ayağa düşen ~an;;t 
Ağustostan itibaren belediye i lira temin edecek b:;~;·:.Er;.;:~~~~:;:·:: 

vazifesini yapıyor 
1 

Çukurovada büyük bir pamuk ~~:;i~::r;.~:~~~r:s~~!~~y~~.~i:~-
mağ~uşla mücadele 

se f erberliği yapzlzgor ğ~ Güz~! san'o.tleri !o na~·c- edecı·-

Memleketimizden yapılan pamuk ıhracatını buyük mıkyasta arttır • Bu vait güzel E0 'l'atle ber~bc~ 
1 d san'atkarı himavenin vadidit San-mak ve bir pamuk ülkesi olan cM L'ır• ı bile pamuk i•tihsa in e geç - , 

Hille, pislik ve 
Yeni bir kontrol talimatnamesi yapıldı, kont

atkar olmazsa san'at olmaz. S2n'atmek kararile yeni bir program hazır lanmıştır. 

1 

Pamuk zer'iyatının inkişafı için evvela pamuk mıntakası olan Çu- kar düşerse san'at de diişer vı> .. <'n 

,.ol edilecek müesseselerin bir listesi hazırlandı 
kurovanın toprak ve işçi mPsel.,leri 
ıçın (il) milyon lira sarfedilecektir, 

sonunda da yok olur. Bir memlekelıalledilecek ve buraıtın sulanması 

Ll ı!zıı.sıhha kanı:nu ile Belediye 1 tılan maddelerde, lıem de çalışan
l""l talimatnamesinin emrettiği e- l ların temizliği üaerinde yapılacak
llaslar dairesinde esnafın muraka
ıı..si için Sıhhat Müdürlüğü ile Be
lediye memurlarının müştereken 
Çalışmaları kararlaştırılmış ve bu 
hususta bir talımatname hazırlan
llJıştır. 1 Ağustostan itibaren tatbik 
edilecek olan bu talimatnameye gö
re bu gibi yerler bazı mıntakalarda 
ayda bir ve bazı mınlakalarda on 

tır. 

Kontrola tiıbl müesseselerin b.r 
listesi yapılmıştır. Liste şudur: 

Pastacı, şekerci, helvacı, mahal
Jebici, stitçü, yoğurtçu, peynircı, 1 
yağcı, lokanta, işkembeci, a ;çı. bı
rahane, gazino, kahve, sucuk Ye 

pastırma, sabun, makarna, bisküvi 
ve ni<;asta imali'lthancleri, su imla-, 

Bu suretle yalnız bu mınlakadan bir senede (1) milyon Oalya pamuk 
han, hamam, müstamt•l eşya veya ıçıkanlacaktır. Bu miktar pamuğun dahilde istıhliık edilecek miktarı çı
paçavra ve kiigıt depoları, sebzeci, karıldıktan sonra yapılacak ihracatla her sene memlekete (90-95) mıl
manav, turşucu, bostan, çamaşırcı, yon lira girecektir. Aynca bu yıl, S ~yhan, İçel, Malatya, Diyarbekir, El
kalaycı, tiyatro, sinema, dansıng, aziz, Edirne, Maraş, Gaziantep, Antalya, İzmir ve Manisa, Aydın vila -
barsakhane, yağ izabe yerleri, deri yetlerinin hepsi yeni çeşit pamuk y~ tıştırecek mıntakalar içine alınnıış
imalathaneleri, balık tuzlama yer - 1 tır. 

lerı. değirmenler, buz depoları \'e Yeni çeşit pamuklar dünyanın en aranan ve güzel_ramuklarıdır'. Bu-
bütun fabrıkalar. ralara bu yıl kam ilen yeni çeşit pamuk tohumu verılecektır. Aynı za-

y . 1 A · ı tan sonra yıkan- manda pamuk zer'iyatının makınele~mesi icin Ziraat Vekaletince muh-ıne gus os . . ~ . . .. 
d ·. d n )'enııen mad - telıf viliiwtlere yeni tip ve cins makıneler gonderılmış ve hususı.me-ma an ve pışme C' - ~ 

tin san'at yüksekliğinin en iv. ölçü 
,·asıtası san'atkiırm hal ve ifadesile 
belli olur. San'atkiır, içinde bulun
duğu vaziyete a ·nalık eden yegane 
unsurdur. 
İtimad ediniz bana ki, her türlü 

sefalete, ıstırap ve y'>kluğa rağmen 
san'at telakkisini bir cinnet nöbeti 
haline sokup çalışan kalerr, çizen 
fırça, söyleyen gırtlak ka.mamıştır. 
Btitün bunlar on dokuzuncu asrın 
hususiyetleriydi. 

Yirnıinci asır· 

1 
b,.ş günde bir olmak üzere ç·k sı.lu 
bir. kontroldan geçirilecektir Kon
~ hem dükkanın içinde, hem sa- 1 

haneleri ve depoları, kasap, tavuk, 
ciğerci, balıkçı, ba~kal, ekmek ba
yii, otel pansiyon, kuru kahveci, 

deler behemehal camekanlı ve her ı ı murlar !ayin edilmiştir, • . . 

· · d . ı l· Bu memurlar köylü ile çalışarak köylüleri makıne ıle zıraate alış- i tarafı kapalı kaplar ıçın e sa ı a- • 
kt !ırmaktadırlar. 

- Önce ekmek, oonra san ':ıt .. 
Dedirtiyor, sadece doyan karnın 

ca 
1 
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S>aıamut ihracatımız daıM lÜJ ~@llb>©tlk.c§l 
sahibindekı ıstıdadı besliyor, inki
şafa scvkediyor. 

kontrolle yapılacak . kl""b .. 
Yeni bir nizamn~me yapılıyor, Hangı u un 
devlet şurasında 'inceleniyor taraftarısınız? 

Ş İmdiye kadar kontrolsüz bir şekilde yapılan palamut ihracatı bu se
neden itibaren yalnız kontrolle ıcra edikccktır. 

• Her palamut ihracatçısı kendisine göre bir tip kabul ederek bu şekle 
g<ıre ihracat yaparken badema Türk iyede ki bütün palamutlar muayyen 
tıııere irca edilecektir. Bu hususta h ı:zırlanan nizamnamenin Şürayı Dev
lotte tetkikine başlanmıştır. Yakında tasdikı beklenmektedir. 

Bu nizamname hükümlerine, tü crarlarn hiç bir itirazı olamıyacak
tır Yeni tipler palamut ihracat tacir icri arasından seçilecek bir heyet ta
r~ft~dan tesbit edilecektir. İcabınd<! bu tipler; o mahsul senesinin icap -
~•rına göre deği~tirilecektir. Palamut hulasası, üğüdülmüş palamutlar ve 
. 
0ııtrol memuru bulunmayan maha ]!erden beş yüz lira kıymetine kadar 

thraç edilecek palamutlar kontrole t iıb: olmadan sevk<'dilebileceklerdir. ""--.. 

i ta/yadan 
Gelecek 
Mallar 

Liste tebliğ edildi 
'l'tirkiye - İtalya aylık kontenjanı 

Clüınrük idaresine tebliğ edilmiş -
!' it. 

Müsaadesiz 
Çıkan 
Unlardan ceza 
Değirmenler hakkında 

bir karar 

Bu münasebetle gümrüklerde bu
lunan İtalyan mallarını çıkarmak 
1
Çin Gümrük idaresine bir çok mü- ı 
tacaa ller yapılmıştır. 
İtalyan mallarının mühim bir kıs

ltıı, kontenjan listesine göre, mua
lrıeleleri yapılarak ithal olunmu~-

Müsaadesiz, usulsüz ve tezkeresiz 
ôeğirmenlerden çıkan unların he
men müsaderesi hakkında Maliye 
Vekaletinden Defterdarlığa yeni bir 
emir gönderilmiştir. 

Bu emre göre, hafif veya ağır pa
ra cezasını müstelzim olmayarak 
yalnız üç veya beŞ kat vergi alın
masını icabettiren hallerde, bu un
ların musadere kararları, Maliye 
daireleri tarafından verilecektir. 

tıır. . 

lçkil~rde; 
'lilayetlerin 
liissesi yüzde bir 
İspirto ve ispirtolu içkiler resmi 

l935 mali yılı hasılatından, vila -
~~l!er hissesine yüz bin lira isabet 
qınİitir. 

Bu para, nüfus vaziyetlerine gö

te bütün vil:ivetlcre taksim edil -
lııcktedir. • 

Bugünlerde Beledıyeler Banka -
~ıııca İstanbula ve diğer vilayet -
ere hisseleri gönderilecektir. 

Edebi roman: 115 

Bir aydan beş seneye kadar ha
pis cezasını mucip kaçak unlara ait 
musaderelerin kararları da bu da
vaları görmiye salahiyetli bulu -
nan ceza mahkemelerinden alına
caktır. 

Kurşun mühürlü olduğu halde 

değirmenlerden nakliye tezkeresiz 

ihraç ve naklolunan unların sahip -
!eri hakkında Türk ceza kanunu -
nun 526 ncı maddesi tatbik edile -

cek ve bu unların musadere edile
bilmesi için de yine mahkemeden 
karar alınacaktır, 

en de seveceksin! 
0 ,beınek kı, insan yalan söylemiye ı 

0
Yle böyle alışıyor. Hele kadınlık 

\re lt0caJık meselelerinde. Erkek bel

~i Itansına yalan söylerken bir ka
ııı kadar müşkülat çekmez. 

-.... İşim çıktı! 
Q l\ritadaşlarla buluşmıya mecbur
~ııı .. 
Direktörün ziyafetini reddede • 

lııeıdim ! 
~ 13<ı_§katibin çocuğunun sünnet dü

tıune gitmeye mecburum .. 

«aıebe gideceğim. 
g··Al:üdür bey aeele beni İstanbula 

0nderiyor .. 

t>iye binbir yalan kıvırabilir ve 
t"" u· :. g ileri, metresleri ile buluşup 
:~lılerini geçirebilirler. Halbuki, 

ır kadın için yalan söylemek, ge
~ .... 

•
1 bır başka yerde geçirmek, bir 

Etem izzet Benice 

aşıkla buluşmak çok daha zor ve .. 
çok daha güç. İstanbulda bizim ma
hallemizde bir gümrük komisyon
cusunun karısı vardı: Cavidan. Bi
çare kadının hayatını yakından ta
kip etmek fırsatını buldum. 

Kadıncağız kocasını sevmezdi. 

Annesi ve babası kendisini bu ada
ma zorla vermişlermiş. Onun da 

sevdiği bir çocuk vardı. Bankada 

memurdu. Cavidan kocasını atlat· 

mak ve aşıkı ile buluşmak için çile 
doldururdu. Bazan: 

Bazan da: 
Diye, hazan: 

- Dişçide çok bekledim! 

Diye yalan uydurur, kocasile bıt 

yüzden kavga ederdi. Hele bir kav

galarında tesadüf beni de bulun
durdu. Kocası bağırıyordu: 

En çok sevilen klübü ilan edeceğiz 
Müsabakamız 15 Temmuzda · başhyor 

S on Telgrafın bu yeni müsabaka -
sı şimdıyc kadar mcmleketı -

mizde hiç yapılmamış, cidden me
ı aklı, aliıkalı ve heyecanlı bir an· 
kcttir. Ötcdeııberi, bizde klüpçülük 
vardır. Klüp<;ülük yüzünden birçok 
münakaşalar, kavgalar, hatta dö
vüşler olur. Herkes bir klüp ta -
raftarıdır. Her klüp bir muhitte 
sempati yapmıştır Fakat, bir klü
bün ne kadar taraftarı, sevgılısi bu
lunduğunu hiç merak eltiniz mi? .. 
Acaba, Türkiyede, bilfarz ne kadar 
Galatasaray taraftarı vatandaş 

vardır. Bu meraklı neticeyi, Son 
Telgraf çok yakında bulup çıkara
caktır. 

Müsabaka nasıl olacak? 

Bunun için şunu düşündük. Bü
tün okuyucularımıza soruyoruz: 
"Hangi klüp taraftarısınız?." Oku
yucularımız bize cevap verecekler
dir. Bunu da şöyle yapacağız. Ayın 
on beşinden itibaren, hergün bir 
kupon neşredeceğiz. Okuyucula -
rımız bu kuponun üzerine hangi 

klübü tutuyorlar, seviyorlarsa o 
klübün ismini yazacaklar ve ku -
ponun altına da kendi isim ve ad
reslerini gayet sarih olarak ilave 
edeceklerdir. Neşredeceğimiz ku

ponlar ağustosun on beşine kadar, 
yani bir ay sürecek ve 30 kupon 
çıkmış olacaktır. Rey verecek her 
okuyucumuz, bu 30 kuponu kesip 
saklayacak, ağustosun 15 inde, son 
kuponun Üz<'rine yukarıda sordu
ğumuz şeyleri yazdıktan sonra, bi
ze yollayacaktır. Her kuponun üze
rine yazmağa lüzum yoktur. Yal
nız. Pn son kupona yazmak kafı-

- Nedir senin bu sürtüklüğün .. 
Hiç eve girmiyorsun. 

- Her halde keyfim ve zevkim 
için gitmiyorum! 

Adam çırpına çırpına: 

- Bunların hepsi bir gidişte ve 

bir kerede alınabilecek şeyler, Fn
kat, sen sık sık sokağa gitmek için 
sebepler buluyorsun. 

Diyor, o da: 

- Öyle ise çocujiunwı da, ken
dinin de, evinin de alınacak her 
şeysini sen al ve beni rahat bırak! 
O zaman hiç sokağa bile çıkmam .. 
Cevabını veriyordu. Sonradan 

hadiseler bana öğretti ki, koca da
vasında haklıdır. Cavidan, mesela 

çocuğuna alacağı her hangi eşyayı 
bir kerede almak mümkün iken 
almaz, üç dört defaya taksim eder, 
hepsi için ayrı ayrı sokağa çıkar
mış. Her çıkışında da sevgilısi ile 
buluşurmuş. Bir gün kendisine: 

- Niçin böyle yapıyorsun? .. 
Dedim. 

- Yapılacak başka şey yok la o
nun içiıı .. 

dır. Fakat, bize 30 kuponu bırden 
göndermek lazımdır. 

Yalnız bir rey verilecek. 

Müsabakamıza bütün okuyucu -
lar iştirak edebilirler. Fakat, her 
okuyucu, yalnız bir rey sahibidir. 
Yani, ancak, 30 kupon gönderebi
lir ve bir tek klübe rey verebilir. 
Onun için isim ve adresler sarih o
larak yazılmalı, ve ayni okuyucu
nun, aynı klübc iki rey vermesine 
imkan ve iltibas bırakmamalıdır. 

15 Ağustosta okuyucularımızdan 
gelen reyler bir heyet tarafından 
tasnif edilecektir. Bu tasnif gayet 
titiz bir itina ile yapılacak ve en 
çok rey alan klüp ağustosun sonu 
na doğru ilan edilecektir. Tasnif i
şini çok salahiyettar ve dürüst bir 
heyete hatta Notere yaptıracağız. 

Hangi klüplere rey verilecek? .. 
Burada bir noktayı izaha mec

buruz. Filvaki birinci kümede 12 
klüp vardır. Fakat, bunların için
de, topladıkları taraftar itibariyle 
biribirine müsalli vaziyette olmı
yanlar vardır. Bız, şimdilik en çok 
azası ve taraftarı bulunduğunu tah 1 
min ettiğimiz, Fenerbahçe _Galata
saray, Güneş ve Beşiktaş takımları
nı ele alıyoruz. Bınaenaleyh, oku
yucularımız reylerini yalnız bu 
dört klüpten birine vereceklerdır. 
Şüphesiz. bu dört klüpten hiç

birine taraftar olmıyan ve bir baş
ka klübe taraftar olan okuyucula
rımız da vardır. Tabii, onlar reyle
rini vermezler. 

H ediyelerımiz nelerdir? .. 

Reylerin tasnifi neticesinde, en 
cok sevilen kliibe Son Telgraf he-

Cevabını verdi ve .. konuştuk: 
- Fakat sen evlisin .. 
- Kocamı sevmiyorum! 
- O halde ayrıl! 
- Kocam bana çok düşkün .. 
- Öyle ise ihanet etme .. 
- Kocam beni seviyor, ben ise 

ondan nefret ediyor, Halitli sevi -
yorum. Artık ben Halitle olan mü
nasebetime bir ihanet telakkisi ile 
bakmıyorum. . 

- Ya nasıl bakıyorsun? .. 

- Onu, işlenen bir günahın alış-
kanlığı içinde Allahın mazur saya
cağı bir hareket diye telakki edi
yorum. 

- Nasıl olur bu? .. 
- Oluyor işte. Söyledim, başka 

çarem yok.. diye. Çünkü Halit te 
ben de biribirimizi çok seviyoruz. 

Bu sevgiyi durduracak, bunun ö -

nüne geçecek hiç bir kuvvet yok. 
- Tehlikesini hesaba katmı~w 

musunuz? 

- Ne gibi? 

- Mesela, kocan sizi yakalarsa? 
- Yakalanız gerçekten teh -

Orman 
Teşkilatı 
Kadroları 

Yenı Orman kanunu icabatın -
dan olarak muhtelif vilayetlerle or
manlar civarında teşkil edilen (or
man muhafaza birlıkleri) kadroları 
tcsbit edilmiştır. Vilayetlere ait or
man muhafaza kıt'aları eratları, su
baylarile birliket k:imilen mahalle
rine gönderilmişlerdir. 

Kadastrosu 

Doymak için bahçeye, salaşa, kal
dırım kenarına dü~cn san'atkiir, a
yağa diişen san'alin sembolüdür. 

Bu ıstırabın içinde ve n <e!"'.·bol
lerin kar~ısında olduğumuza inan
malıyız. 

- Yüksek ve milli san'atkar .. 
Adını verdiklerımize cemiyet için

ôeki yerlerini, refahlarını vermP\"i 
de düşünmekte geç kaldıgırnızı id
rakten uzak kalmamalıyız. 

Halk Filozofu 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden. 

Bitirilen mahalleler ı 
33/494 dosya ile Hilmiye tarafın

dan kocası Konyada Sırçalı mescit 
M. 6 sayılı hanede Celiıl aleylıın" 
açtığı nafaka davasının icra kılınan 

Beyoğlu Kadastro müdüriyetince 
tahriri yapılmakta olan Şahkulu 
mahallesile, Tomtom, Firuzağa ma
hallelerinde bulunan gayri menkul 
emlakin kadastro tahrirleri ikmal 
edilmiş ve komisyonca tetkikatına 
başlanmıştır. 

1935 te Amasya orta okulundan 
aldığım şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

İstanbul Erkek Öğretmen O
kulu son sııııf 499 Hamza 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke
mesinden: 

Mahkemece verilmiş olan kara -
ra göre tahminen 103 kilo miktarın

da iki sandık çıkartma resim kağıdı 
açık arttırma ile satılacaktır . Al
mak isteyenlerin 15/7 /1937 perşem

be günü saat onda Kuruçeşmede 
gümrük antreposunda hazır bulun
maları ilan olunur. (937 /94) 

diyesi olarak kıymetli bir kupa ve
receğiz ve bu klübü, " en çok sevi
len klüp" olarak ilan edeceğiz. 
Okuyucularımızdan da, en çok 

sevilen klübe rey vermiş olanlar, 
muhtelif kıymetli hediyeler kaza
nacaklardır. Tabii, şimdiden, hangi 
klübun en çok rey kazanacağı ve 
çok sevilen klüp olacağı belli de
ğildir. 

Hediyelerimiz arasında 100 lira
lık bir radyo makinesi. kostümlük 
kumaşlar, kadın ve erkek giyecek 
levazımatı, diğer muhtelif ve cazip 
hedivelerımiz vardır 

Hedıyelerimiz hakkında ayrıca 
tafsilat vereceğiz. 

like olur. Belki cle kocam beni öl
dürür. 

- O halde ı;asıl bu cesareti gös-
teriyorsun? 

- Çaresizliğimi söyledim. 
- Fakat, çocuğun da var. 
- Çocuğumu çok seviyorum. 
- Ona nasıl kıyıyorsun ° 
- Çocuğum Halidin çocuğudur. 

Öz be öz bir aşk çocuğu, yani. 
İşte o zaman kendimi tutamamış: 
-Hayret! .. 

Demiş ve başımı iki elimin ara
sına alarak uzun uzun düşünmüş
tüm. 

Bu eski hatırayı şimdi gözümde 
ve kulaklarımda canland•ran hadi
se, benim içine dü~tüğüm vaziyet 
oluyor ve tüylerim ürpere ürpere 
bu vaziyetin korkunçluğunu sezi
yorum. 

Onun içindir ki, hizmetçi bana, 
istediğim son kahveyi getirirken: 

- Ne kadar çok kahve içtiniz 
bugün böyle .. 

Dediği vakit bu hadıseyi hatır
ladım ve üzerinde uzun uzun, en-
dişeyle durdum. (Deı·anıı var) 

muhak<'mesindc dava olw1anın l>ali 

hazır mahalli ikametı meçhul oldıt

ğu müba irin mcşnıhatından anla
~ılmış \'e tebligat 20 gün müddetle 
ilanen yapılmıştır V •ki teblıgata 

rağmen dava olunan mahkemcv' 
gelmed ğ.nckn gıyabında devamı 

muhakemf'ye klrar ,·.r;lerek ken. 
dlsine gıyap kararı tasJirı"" karar 
verilmiştir. !şbıt gıyap kar .. •ııun 
tarihi tebliğinden itibaren müddeti 
kanun.yesi zarfıııda itiraz etmez ve 
tayin olu:ıaP 4/8/937 tarihinde saat 
10 da Fatih Sulh Üçüncü l!uk'.ık 
mahkemesinde bil'asale "eya lıilve
kale hazır bulunulmadığı takdird~ 
ahkamı kanuniye dairesinde dava
ya bakılarak hükme raptolurncağı 
usulün 141 inci maddcsien tevfikan 
tebliğ makamına kdm olmak üze-

ı re ilan olunur. 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Görülmeğe değEr 
bir şose 

A'tadolulıisarıııdaıı Kanlıca -
ya kadar uzanan şrıscnin şu son 
bir kaç vız ıçinde yapılrn·~ ycr.i 
yollanmı-d~>ı Z:::ri 'llduğunu l.>il
mfy,,r. yn +ur E1,1·cll .. i gUr. yo -
lumuz dü tü. B'l mcşl>ur t•c 
mc"hc..ı·ıe edile bitin 1e•>ı"ycn 
şosedeıı geçtik Haı·a sıcak ı-c 
rii~na ... , _ T-:ı'n-ri manılile, 

yaprak kımıldamıyordıı. 

Bıı şoseden uç arkadaş, yaya 
olarıık. Ka-ı~caııa doğnı gidi -
yorduk. Tabii bu yol bizim hu
susi kıişaııcmizi11 konısımda 
7-·en..ı· . , nıza a;ı bır yol ol -
madığından, bı.;m gibi, dalıa 

bircok in rn>ı 1ar da btı yoldn ge
çiyorlardı. Evet, gayet ıabii o
larak, bıı yoldan, arabalar, l:am
yoıılar dcı geçiyordu. Fakat, a -
man yarabbi, karşıdan doğrn bir 
arabanın. yahııt bir kanıyoııuıı 
geli§i, bizler içiıı bir felaket o -
luyo<'dır. Çünkü, yoldan öyle bit 
toz kalkıyordu, öyle bir toz ki, 
burada bu tozu tarif etmek im
kansızdır. 

En kesıf sis bu tozıın yanın -
da hiç kalır .. ue bıı toz, tepemiz
den tırnağımıza kadar bizi swı
yor. terlemiş, su içinde kalmış 

yiizümüzde, saçlarımızda siyah 
bir çamıır teşkil ediyordu. Yeni 
bir şoseden. bir a~aba geçi~ ile 
bu kadar toz kalksrn• Hayret 
içinde kaldık •. Aman bu ne şo
se?. Görülmiye •eza?. 
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ispanyadaki yangının kıvılcımı Avru-r • HiKAYE ---

aya sıçrayamaz, diyenler de var Yazan ! Seyfettin ORHAN 

Belçika başvekilinin Amerikaya yaphğı seyahatin 
ilk neti eleri kendisini gösterdi 

·s~iÇ~~ .. b·~·ş:ı Mille_t1:r alabildikl_eri
vekili Ame-! ne sılahlanmıya nıha~ 
rika dönüşül yet verirler, serbest ti-
L~~drada. i~! caret yoluna girerek, 
gılız Harı~ı-ı ağır gümrük kaydlarmnı 
Y~ .~a.~ırı ılel ·kald ırırlarsa, dünyanın 
goruşurken~ • b. f h d . 
"""" .............. ıı ..... ".111"""-= yenı ır re a evrıne 

girmemesi içirıı başka hiç bir sebep yoktur 
B elçika Başvekilinin Amerika 

>eyahati etrafında daha tafsi
rnaı mollımal alabiliyoruz. Bundan 
'vvel hır kaç defa sırası geldikçe 
..Şr,n Telgraf~ okuyucularına Bay 
Vn?ı Zelandın Fransa ve İngiltere 
JliikCımetleri tarnfından teklif edi
km vazifesinden ve Amerika Cum
hurreisini 7.iyaret maksadil~ vuku
bulan seyııhatind::!n bahsetmistik. 
Son gelen Avrup:ı ve Amerika. ga
ze~elerinin \erdiği malCımala göre 
~lçika Başvekfü ~eçen pazartesi 
giinü N'evyorkta şerefine verilen 
bır ziyafette şayanı dikkat bir nu
tuk söylı>mi~ v~ Ame.ril,a seyahatin- I' 

oc>n edinmiş olduğu intıbalarını an
latmı~tır. Bun:ı. güre: 

1 - Ameı L1<.a Hükumeti, bugün 
c"iJnyada buyük devletler ara -
sındr:ıki alahlhlig:ne silahlanma ya
rı.:.ına bir nihayet 'ermek istemek
tcnır; 

2 - Ticoretin S<'rh,.stliğine engel 
ol:..n gümrükleri kaldırmak da A
m(•rika için bir gay diı·. 

Van Zt•land Aınenkahl;ırca bes
Jencm bu fıkırlcı in 1\ vrupada bk 
çok taraftarı olduğunu söyliyerek 
rn zivade nufuz sahibi mchafilin 
d" bunhıra ıştircık ~ttiğini il:ıve ey
icımistir. Millctle>r arasındaki iktı
s<tcii ·:uiyct n~ir? Büyük bir saıa
hiy<·t salıibi olan, bıı salahiy<?tin -
den dolayı mılletler arasındaki ik

tı s:ıd i vaziyeti tel kık ile çarelerini 
teklıf etmesi kendisine vazife ola
rak 1·erılen Bay Van Zcl:-md bu -
glınku iktısadi vaziyeti şöyle anla
tıyor: 

- Bır lakım amiller var ki, yeni 
bir refah devrinin başlangıcınd:ı ol
duğumuzu bize gösterir gibidir. Bu 
cmilleı· çok müsrıittir. Eğer bunlar 
tatbik edilirse dünya ıktısadı te
rakki yoluna giııni~ ve hayatın u
mumi seviyesi yukselmiş olacaktır. 

Bununla ~ral.:ıer bu intıba bir ta
kım kayıtlara b:.ığlı kalmıştır: 
. 1 -:- İşlerın ) en iden acı iması key

fıyetı daha ziyade milli sahalarda 
kalmış, lx>ynelmile1 olmamıştır; 

2 - Bir tcıkım mcrnlckctlerdcki 
aahili duzgünlük hakiki olmaktan 

zi~ade ~~n'i olmuştur, bilhassa ye
mden sılahlaruna keyfiyetinden do
layı; 

3 - Bir taklm milletler hala bir 
takım iktısadi ve siyasi zorluklar 
karşısındadır. Bunun sebebi son 
buhranlardır; 

4 - İktısadi inkişaf, siyasi karar
sızlıklardan müteessir olarak dur
muştur; 

5 - Beynelmilel ticaret serma • 
yeye karşı konan tahditler ile ve 
para buhranlarile daima müteessir 
olmuştur. 

Bir tek çare vardır ki, o da güm
rük hudutlarının kaldırılmasıdır. 

Bu suretle yem bir refah devrine 
doğru yürünecektir. Aksi takdiİde 
ciünya yeniden bir çok zorluklara 
uğrayacaktır. Bu zorluklar, son buh
ran miras kalan müşkülata ben -
ziyecektir. · 

Van Zeland bundan sonra Avru
panın iktısadi vaziyetini gözden ge
çirerek şunkrı söylemiştit: 

- Hiç bir millet harbi isi emi -
yor. İspanya vukuatının vücudc ge
tirdiği vaziyeti bir bahane rılarak 
kullanmayı hıç kimse istemiyor. İs-

panya buhranından çıkacak bir Av
rupa harbinin manasızlığını herkes 
takdir ediyor .• 

Van Zelandın bu kısa sözleri çok 
manalıdır. Gürültü etmek isteyen
ler ne yapmak isterse yapsın, neti
cede harbi kimse göze alacak gibi 
değildir. Belçika Başvekili Avrupa
cfa sulhun devamı için Jazımgelen 
çarelere de işaret etmiştir. Bızı 

memleketler iktısadi cihetten pek 
çok müşkülat içindedir. Eğer bu 

( Deomı 6 ıncı sagjuda ) 

Harp t~hlikeled arasın-la bir ümit Jl,gart: Vaşingtorı 

Edebi Roman No : 54 Yalnız Başmüddeiumumi daha ih- dım. Hiç bir partiye bağlanam:ı.z -
tiyatlı, belli ki metresinden çe - ederse onu yapardım. 

Bahçede bir çığlıktır koptu. Bü- ·, ~' 
yük çam ağacının altında, ki

mi yerde, kimi salıncakta, sıcak 

yaz günlerinin verdiği gevşeklikle 
biriken gerıç kızlar: harekete gel
diler. 

Hepsi; gözlerini Neclaya dikti ve 
sanki, onun elinde bulundurduğu 

pembe kağıtta, hepsinin müşterek 
bir hissesi vardı. 

Evet, nihayd; Necla da ağa takıl
mıştı. Sayfiyenin genç ve güzel er
keklerinden Sabri, ona da, ayni gü
zel kelimelerle, ayni hayat tasav
vurlarından bahsediyordu. 

Necla; evvela kahkahalarla, son
xa, biraz dalgın mektubu arkadaş
larına okudu. Sabri keııdi ·>ine ilam 
a~kediyordu. 

Sab;;i, bu genç kızlar grupunun 
hepsine ayrı, ayrı mektuplar yaza
rak onları iradeleri haricinde elde 
etmiş ve kendisine bağlamıştı. Bü
tün dudaklarda ayni zamanda Sab
riye karşı nefret, kin ve hoşnudsuz
luk belirdi. Hepsi ayrı ayrı onun 
fonalığından, onun bu mantıksız 

den juanlığ;.ndan bahse koyuldu -
lar. Fakat hepsi de, bu oyunun 
mağlubu oldukları içindir ki; izzeti 
nefslerinin rencide edilmesi yü -
zünden bu gence karşı, biraz hiddet, 
biraz da kin duym uyar değillerdi. 

Pervin biraz asabi; 

- O, artık haddini nşırdı, 
Nermin; 
- Karaktersiz adamın biri. 
Diye ilave etti. Müjdad: 
- Ruhsuz, seciyesiz ... 
Dedi. 

Ve nihayet hepsi birden, ayni fi
kirle, ona, bir tuzak hazırlamağı 

düşündüler. Fakat hepsi de, yine 
kendi fikrine göre, Sabriye karşı, 
bir zafer elde etmek ve bunu ken
disine mal ederek, Sabriyi kazan -
mak istiyordu. 

Tuzak kararlaştırıldı. 

Necla; bu aşk zincirinin en so -
nuncusu ve en gözdelerinden biri 
olduğu ic;in, vazife, ona düşüyordu. 

Yapacağı iş, Sabri:ıin randevusunu 
kabul etmiş görünmek ve akşam 
bÜtün genç kızların hepsi birden 
birleşerek onu rezil etmek kırılan 
haysiyetleri, çalınan aşklarının he
sabına onu sayfiyede tutunamaz bir 
hale getirmek olacaktı. 

büyük zaferler üzerine 
oldum. 

mareşal 

Zekeriyya Sofrası kiniyor. Kadına boyuna içki veri- - Bu kırmızı mor kordela? Umumi müfettiş Mösyö dö Ko-
yar. - Onu ordularımla Marn'de çe- rnblan sol kolunu çirkin bir lauba-

Yazan:AKA Gündüz 
0 da reddetmiyor. Sızdırmak mı virme hareketini zaferle neticelen- lilikle arkama.\ sol omuzuma ge-

istiyor? Belki kadını sızdırdıktan dirdiğim zaman almıştım. Bunun çirerek kendine doğru çekti ve 
sonra öteki kadınlara saldıracak. bir tanesi de Mareşal Jofr'da var- haykırdı: 

Önce beni takdim ettiler. Bir güzel gecelerimizin şerefine bir Çünkü vaziyet oraya doğru gidi- dır. - Harp hikayeleri yasak. Şimdi 
şeyler homurdanır gibi oldu. Ter- hamlede son damlasına kadar iç _ yor. Mareşal bana çokca ehemmi- - Bu siyah, beyazı? sulh ve eğlence devridir. Hepinizi 
cüıncsi şu: Çok memnun olmuş. ti! Şarap saadetin ve zevkin ana- yet vertniye başladı. İçimden alay - Verdunda mukabil taarruza dansa davet ediyorum. 
Ayaklarından rahatsız olduğu için sıdır, dediler, bir bardak dolusu etmek geldi. Artık ben de konuş • geçtiğim zaman. Dans bilmediğime inandırama _ 
geç tanışmış. Falan filan. Sonra kırmızı şarap verdiler. Onu da mıya başladım: - Ne vakit mareşal oldunuz? dım. Benden başka ve Kontesten 
kahraman mareşalı tanıttılar. Ka- damlasma kadar içti. Yarım bar • - Muhterem Mareşal! Bu kor- - Şer madam! bilmem ki sizin başka herkes sr.rhoş. Kadrile kalk· 
dının koltuklanmış halde bir reve· dak sek viskiyi de dijestiftir diye dela hangi nişanın? yanınızda bunu söylemek nezake- tılar. Beni de zorla kaldırdılar. Ku-
rans yapmıya çalışışı vardı ki ken- yuvarladı. Özürlcl' diledi ve sürük- - Meşrutiyetçilerin krallık aley- te uyar mı? mandayı Mareşal aldı. Fakat orta-
dimi zor tuttum. Ötekileri tanıdı- lenip götürüldü. Emir hazretleri hine yaptıkları on sekizinci ihti - - Harp harpdir mareşal. Şimdi ya bir aksaklık çıktı. Üç erkeğe 
ğı anlaşılıyordu. Şanlı misafirleri- izin alıp yatsı namazına gitti. Bana lalde aldım. sulh oldu. Bu bir. tarihi hatıradır. karşı dokuz on kadın vardı. Kadril 
nin bir arzuları, emirleri var mı Umumi Müfettişle Marcşalın ara- - Ya bu yedi ~kiz renklisi? Neden söylenmesin? için her kadına bir erkek lazımdı. 
imiş, yok mu imiş. Yok dediler. sında yer verdiler. - Cümhuriyetçilerin meşrutiyet Mareşal hiç sıkılmadan, istifini Kırmızı cepkenli uşaklarla zenci 
Son dere.'.:esine kadar eğlenmeleri Gözlerimle Ras Feddaııı arıya - aleyhine açtıkları dokuzuncu da - bozmadan atmağa başladı: hizmetcileri çağırdılar. Parlak bir 
için elinden ne gelirse yapmış ve rum, henüz meydanda yok. hili harpte aldım. - Çanakkalede Türklere karşı demokrasi sahnesi. Mareşal, son 
yapmıya hazırmış. 'l1eşekkür etti- Benim ta karşımda Konıes o~u- - Öbür taraftaki? denizden yapılan 18 Mart hücumu ekselans, Kontes ve uşaklar .. ha -
ler. ruyor. Ona işaretle sormak istiyo- - Kralcıların altıncı zaferinde ilerlemeyince müttefiklerin müş- vuzun etrafında dolaşmıya, Mare-

Adeti öyle imiş, ziyafeti kendi rum, işaretten anlamıyor. Misafir- verdiler. terek büyük erk~nı.harbiyesi itti - şalın kumandanlarını tatbika başla-
aça.rmış. Masanın başına sürükle- lerle uğraşıyor. İki yanımdakilerin - Siz her parti ile beraber mi :fakla karar vermiş, ordulardan dık. Mareşalın harpde olduğu ka-
diler. Bir şampanya bardağım, ağ- ikisi de birden beni laf yağmuruna çalıştınız? teşkil ettiğim bir mürettep hücum dar kadıilde de ihtisası varmış. Ye-

. , ·ıe da
;}cı ıç kızların hepsi neşe ı tte 

· saa 
ğıldılaı. Ertesi akşam, aynı ıl-
plajd:ı buluşmağı sözleşerek a.yr 
dılar. .... 

Sabri· o sabah köşkten erke~ 
, . ine .. 

çıkmıştı. Neclayı, bu sayfıyen bil" 
güzel kızını ele geçirmek, fena 
şey değildi. btl .. 

İşte; onu, bu akşam, plajda. ·yi 
lacak ve konuşacaktı. Bu çok 1

. ' 

fakat; birden gözünün önünden· 
Nermin! 
Pervin! 
Müjdad... ç-
Ve bütün sayfiyedeki kızlar ge 

ti" 
'_ Adam sen de -dedi- onların 

. t }cO
hcpsini tekrar kazanmak ga)e 

lay. ı n 
Hakikaten Sabri için, kaza~ a 

0 
bir kadın kazanılmış demektı. 

' · dön"' ne zaman olsa, onları, kendıne 
düre bilirdi. r 

Çünkü o, sözlerle, telkinatla, he 
kadın kalbinde bir; 

- Acaba? 
Yaratmağa muvaffak olan er " 

keklerdendi. .. ke 
Vakit geliyordu, de:-hal kOŞ 

gfüi, elbisesini değiştirerek, Nec
layı görmeğe gidecekti. 

· ka· Odasına girerken, hizmetcı 
dm, dört tane mektup uzattı. Bull"" 
lar, hepsi, başka başka imzalar ta-· 
şıyoxdu. 

Pervin .. 
Nermin .. 
Müjdad .. 
Semahat.. 
Hemen masaya oturdu . .MektUP'" 

larm hepsini, arka arkaya okudll· 
Sonra gevrek bir kahkaha saıaraki 

- Oh .. işte, yine ben galibirn· 
Dedi. 

••• 
Akşam olmuştu. 

Pervin sürünmüş dökünmi.iş, Net· 
min başdan aşağı tuvalet yapnııŞ. 
Müjdad saçlarını mevsimin rnoda -
sı gibi, kıvırmış .. hepsi, bu kad~Il 
düşkünü adama kırılan izzeti nefıs
leri bahasına bir ders vermeğe ge-
liyordu. 

1 Fakat, hepsinin dudaklarının a ... 
tında gizlediği bir sır vardı! 

Sabriyi yeniden kazanmak. 
Tam vaktinde, dört genç k3dıı1 

bkleştiler. Uzakda Neclanın hare· 
katı üzerine beklemeğe başladılar. 
Hepsinde bir merak başlamıştı; 

(DefJamı 6 ınct sagfamı~daJ 
d!!" 

yanaklarını öpünüz! damları kU 
1
• 

caklayıp kaldırınız! damlar! ka\13 ... 

yelerin boyunlarına sarılınız! dam· 

lar kavalyelerinizin sol yanakların
dan öpünüz! 

Tuhaf şey! Benim kavalyem JtlÇ, 
··ret· değişmiyordu; hep umumi mu 

tişti. İşi o kadar azıttı ki .başı~ 
dönüyor> yalanı ile kendimi bit 

sedire attım. 

Birdenbire bir kapı açıldı. !{~~: 
sakallı, elinde üç dişli ~~g~~l ~ ·r 
denizler ilihı Neptün görundu. 

1 s 
alkıştır başladı. Azametle ııerke 

gel
seJ.amladı. Havuzun kenarına 
d . Daldı .. .. d.. :rnaJd dire • 

ı. , yuru u ve so ·n 
ğin dibindeki mermer sedirle~~s 
en yükseğine çıkıp oturdu: Her \1

3 
... 

sustu. Gramofon bir rit~~ ~a tl· 
ya başladı. Neptün eUerını çıtP şit 

Girdiği kapıdan altı tane.1~e ve 
renkli ve çırılçıplak kız sıra. 1 a·ıet· 
müziğe göre dans ederek gı~ :nde 
Havuza daldılar ve havuzun ıÇ bi
danslarına devam ettiler. Dans ·dli 
terken mermer sedirlerde çeŞl ona kadar sert bir konyakla dol - tuttular. İçiyorlar, eğleniyorlar. - Ben gönüllü bir general - ordusile beni Anafartalar cephesi- ni yeni kumandnlar icat ediyordu: 

l._ __ ~d:u:ru:p~v:e:r:d:il:e~r.~S~ıb~ha::il~e~r~iıru~·z~e~v~ej_~Ç~i~ft:e:._:g~ra~m~of~0~n~d~u~rm~a~d~a~n~ç~a~lı~y~o~r~. J_~d~ım~.~H!i~ç~b~ir_...!;p~a~rt~iJ~·e~b~a~~~la~n~m~az~-.:_L~n~e~~ö~n~d~erl.YJ.·il:.l.:_ı..n:..allli:l.-""~~ıuı -...L.a.a;~.._~.~-~·..ı.;.·~·_._..._._,,__.__:_ __ ~...L--~----------------~_......_._~--__. 



Y ı anlar ve akreplerin 
ar a aşı Musa! 

Mısınn bu esrarengiz adamı, nihayet 
bir yılan arkadaş~nın şakasına 

kurban gitti · 
tur. Fakat Şeyh Musayı tanımıyan 
seyyah değil seyyahların arkadaş
ları bile yoktur. 
Şeyh Musa'nın bu kadar şI'ıhret 

temin etmesine sebep yalnız bir yı
lan hokkabazı olduğu değildır. O 
Lüksörün tarihini de bilir.San'atı~ 
nın da tam manasile ehlidir. 

Yılanların karşısında düdükler 
çalarak onları oynatan pek çok a
dam vardır. Fakat Şeyh Musa bu 
yılanları oynatmaktan başka en 
zehirli, en tehlikeli olanlarını boy
nuna dolar ye onları kendi arzusu· 
na esir eder. Hele en zehirli kobra 
yılanlarını elleri arasında oynatır. 
Azılı akreplerin kıskaçları arasına 
parmağını takar, onları sallar. 
Şeyh Musanın zehire karşı ken

disini hazırladığı söylenir. Çünkü 
bütün seyircilerin karşısında kaç 
defa zehirli kobralar, azılı akrepler 
onu ısırmış olduğu halde bir şey ol
mamıştır. 
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JJ;, yılanın zehri 6ard.Jba boşaltılıyor 

Fakat en son hadiseden kendisi
ni kurtaramamıştır. Evinde en azı
lı yılanları besleyen Musa'nın üzeri 
bir gece yılanlar hücum etmiştir. 

Biçare Musaya zehirli dillerini 

Kahire (Hususi) - İki gün ev
vel Lüksörün tanınmış yılan 

hokkabı:ızı Şeyh Musa ölmüştür. 

Kahircye ve oradan Luksöre ge- sokmuşlardır. Baygın bir halde ka-
len binlerce Avrupalı seyyah Şeyh lan Musa'nın imdadına gelen dok-
Musa'yı ararlar. torlar zehirlendiğini anlayarak has-

Onun şöhretı 15 yıldanberi bü - tahaneye kaldırmışlarsa da Musa 
Bunun ifade ettiği manayı anla- tün Avrupayı istila etmiştir. Se- çok geçmeden ölmüştür. 

ı<aradenizin pırlantası olmağanam
i zet bu güzel şehir beş sene içinde 
değişti ve güzelleştikçe güzelleşti 

ınak için Avrupa gazeteler inin şim- yahatc merakı olanlar arasında İşte Lükrösün tanınmış yılancısı 
dıye kı:ıdar Şeyh Musa hakkında ki de Kahireyc geldikleri halde Mı- ve Mısırın tanınmış fakiri san'atına 
Yazdıklarını bilmek lfızımdır. sır siyasilerıni tanımıyan pek çok- kurban gitmiştir. 
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Ş ifil @l y <dl e lr Evlenen adam beş 
seneden evvel ka

Çoğum uzun adını o ka- nsmı boşıyamaı 
dar bellediğimiz bu a· 
dam kimdjr? Ne yapar, 

ne er işler? 

lngilizler kanunun 
bu sıkı kaydına ta· 
hammül edenıeyor 

~--·- --

1935 senesinin birincikiınununun 
dördüncü günü! İngiliz meb'usu 
Herbert hiç o kadar kürsüye gelip 
de söz söylemiycn bir mcb'us oldu
ğu halde, bu sefer kürsüye geldi ve 
dedi ki: 

Hiç sesi, sa dası çık mı yan, fak at 
herkesten kuvvetli söz söylige
cek mevkide bulunan bir adam 

cGelecek sene size bir kanun la
yihası vereceğim, bizim memleke
timizde talfık etrafındaki kanun ga- 1 
yet bozuktur. Benim vereceğim pro-

1 je her şeyi düzeltecektir.~ 

Fransızların en yeni harp 

F ransadaki Şnayder top fabrika-
sının adını herkes işitmiştir. Bu 

fabrika yalnız Fransanın değil, bü
tün dünyanın en büyük müesse • 
Selerinden biridir. Bundan aşağı yu
karı altı ay kadar evvel, bu müesse
Senin idare heyeti azalarından bazı
ları tevkif edilmişti. O zaman Şnay
der adı bir kere daha kulaklarda 
~alkandı. 

'l'op kralı adı verilen Jozeu Şnay
derin hayatı çok enteresan ve es
tarJıdır. Bu zat en zengin Fran .. 
81~lardan birisidir. 

1',ransız ordusunun silahlarını 
~nayder temin eder. Bu firmanın 
Q ~k Şarkta hususi bir bankası var

ır. Şanghay ile Paris arasında mu
aınele görmektedir. 

Japon ordusuna da top, tüfek, 
~~hane veren Şnayder Fabrikası 

ılletıcrin silahlanmıya verdikleri 
:~enııniyet sayesinde, dünyadaki 
~ğer bütün silah fabrikaları gibi, 

1 
11 uı.rnanlarda kazancını milyon-

ara çıkarmıştır. 
lt l>aristc cMadrih isminde bir so
t ak vardır. Bu sokağın muazzam ve 
t~~~a bir binasında Fransa askeri 

Ustrfsinin umumi merkezi, d.t-

ıemilerinden: Dünıerk 

ha doğrusu erkanıharbiyesi çalış -
maktadır. 

Yüz yıllık hayatı olan Şnayder 
firması, Fransanın bütün demir is
tihsalatına sahiptir. 

Hususi vapurları, şimendiferleri 
olan Şnayderin zenginliği yedi mil
yar frank hesap edilmektedir. 
Fabrikanın sahibi olan adam hu

susi hayatında son derece mute• 
svazıdır. Sefarethanelerde sık sık 
verilen ziyafetlerden başka, eğlen
ce, zevk, içki, kumar gibi şeylere 
kat'iyyen inhimaki yoktur. Onu ta
nıyanlar bitmez, tükenmez enerji
sinin karşısında hayran kalmakta -
dırlar. 

Bir çok devletleri satın alacak 
kndar muazzam parası olduğu halde, 
bu zengin Fransız, işden ve çalış -
maktan kat'iyyen bıkmamıştır. Ça
lışmak hususunda Şnayder, ölen 
Zaharofa çok benzer. 

Herbert 1936 senesinin ilkteşri -
ninde vudettiği kanun projesini 
verdi. İngiliz kanunlanna göre, bir 
kadın ancak kocasına ihanet ederse 
boş düşer. Yahut da karısının deli 
ve bundan başka tedavisi gayrika
bil bir hastalıkla mahil olması lB.
zımdır. Halbuki İngilterede, şim -
diki kanunlara göre, bir erkek ev
lendikten sonra ilk beş senede ka
rısını boşay::ımaz. 

Kralın hususi doktoru olan Lord 
Davson bu kanunun son derece le
hinde bulunmaktadır. 

Halbuki Lord Salisburi hiç de o 
fikirde değildir. Bu zat, dünyada 
her şeyin her saniye değiştiği sı
rada, izdivacın bu kadar sıkı bir 
kayda tabi olmasını hoş görmüyor. 
Şımdi bu bahis üzerinde fngil • 

terede sıkı bir mücadele açılmış -
tır. Hangi taraf haklı? 

Lord Davson diyor ki: 
- Son asrın son seneleri içinde 

kiliseler talak işlerile uğraşmaktan 
bıktılar. Sinirli bir koca, bir gün hiç 
yoktan bir mesele için karısından 
ayrılmak istiyebilir. Artık bu işi 

düzeltelim. 
Şimdi Avam kamarasına İngilte· 

redeki talak hakkında yeni bir ka
nun projesi geliyor. Sonbaharda 
görüşülecek olan bu layihanın ne 
gürültüler koparacağını bilmiyo • 
ruz. 

Fakat Şnayder vatanını çok se. ••~!!!!!!!!!!!!!'!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!'lz~s:s'!!!!9 
ver. Zaharof ise vatan, millet mef- rültü, propaganda, dedikodu yapıl-
humlarından çok uzak bir insandı. masını kat'iyyen scvme7_ Hiç bir 
Hatta Yunanistana yaptığı zahiri parti ile alakası yoktur. 39 yıldan-
yardımın bir kaç misli.faydasını te- beri Fransaya top ve cephane ye • 
rnin etmiştir. tiştiren bu zat, umumi harpte Fran-
Şnayder, §ahsının etrafında gü •· (Devamı 6 ncı ıagfamızdo) 

Eskiden bir kömür tozu vardı, insana göz açtır
mazdı, şimdi hem bol kö"zür çıkarıyoruz, 

·hem ·tozunu görmüyoruz 

K aradertlzin incisi, kara elmas 
diyarı. Zonguldak. Burası tarih· 

ten beş sene e.vveline kadar koca -
man bir köyden başka bir şey de -
ğıldi. Vapurdan çıknnlar gayri mun
tazam, Üzerleri siyah bir toz ta -
bakası kaplamış ahşap binaları gö
rünce kalplerini hasret kaplar, o
rada daimi bir işle meşgul değilse, 
hemen oradan aynlmak için vesait 
arardı. 

Beş sene gibi az bir zaman zar -
fında vali Halit Aksoyun ve mesai 
arkadaşlarının çalışmalarfle Zon • 
guldak değişti. Asfalt bir cadde, 
mislini hiç bir yerde görmediğim 
modern Halkevi ve Parti binası, 
apartman, mağaza ve kıraathane -
lerle süslendi, hükümet konağı bam
başka bir bal aldı. 
Şimdi halk yaz günlerini, sıcak 

havaları hoşça geçirecek, teneffüs 
edecek mutena yerler buluyor. Vali 
Halit Aksoy ve Belediye reisi mü
t<?kait Miralay Si.ılcyman Faik Zon
guldaki şimdi tam manasile şehir 
olmıya layık bir hale getirmek için 
clele vermiş bulunuyorlar, esaslı bir 
programla çalışıyorlar. 
İSKELE POLİS KARAKOLU 
Zonguldak limanına giren vapur 

yolcularının ilk evvel çıktıkları is
kelede karşılaşacakları yeni ve kü · 
bik iskele polis karakoludur. Bu bi
nayı emniyet müdürü Tevfik Arı
kan hiikümct bütçesine on para bi
le ll'\rfettirmeden yaptırmıştır. 

Vali Halit Aksoya, etrafında cid
den yüksek kabiliyet ve evsafı haiz, 
münevver ve iş bilir arkadaşlar top
lamış olduğu için gıpta ederiz. Hep
si kendi sahalarında yarış ederce
sine çalışıyorlar "'e ortaya da her
kesin hoşuna giden işler çıkarıyor
lar. 

ATATÜRK HEYKELİ 
Bu yakınlarda sevgili Atatürkü

müzün, hükumet önündeki parka, 
denizden ilk defa görebilecek bir şe
kilde heykelinin dikilmesi için bir 
müsabaka açılacaktır. Bu hususta 
Zonguldak vilayeti bütün hazırlı
ğını bitirmiş gibidir. Yakında Zon
guldak ta bu şaheserle süslenmiş 
olacaktır. 

KÖMÜR OCAKLARI 
Kömür ocaklarındaki intizam ve 

mükemmeliyet Türk kudretinin, 
kabiliyet ve zekasının bariz bir nü
munesidir. 163 numaralı ocak İş 

Bankasına intikal ettikten sonra 
Türk mühendislerinin idaresine ve
rilmiş ve bu zamana kadar geçen 
kısa bir müddet zarfında azami in-

Z:mgulclaktan b!r kaç manraıa ue emniyet direktör:J. Te'Ojik Arıcan 

idşafını göstermiştir. Bugün çı -
karılan Türk antrasitinin yüksek 
vasfını hepımiı biliyoruz. Bu mües
sesenin başında, tahsilini Alman -
yada bitirmiş Nadir Hakkı ismin
de ciddi, münevver bir Türk genci 
bulunuyor. 

Fransızlardan, Eti bank tarafın
dan satın alınan (Ereğli) şirketi ise 
havzai fahmiycde eskiden beri bu
lunmuş ve çalışmış değerli maden 
mühendislerimizden Bekir Vehbi ve 
Kozlu şirketinde de İhsan Soyak 
gibi güzide ve de~rli insanlar var. 

Ocakları gezdim. Gördüğüm şey
ler hakkındaki kanaatimi ifade e
decek kelime bulamıyorsam. o da 
benim aczimdendir. 

DEMİRYOLU 
İkinci Zonguldak - Kilyos şimen

difer hattının ray ferşiyatı bitmiş 
gibidir. Söylendiğine göre Ağustos 
içinde Zonguldaktan hareket eden 
bir yolcu rahat rahat arzu ettiği bir 
mahalle trenle gidebilecektir. 

Hulasa, dediğim gibi Zo~guldak, 
Karadenizin pırlantası! 

Hidayet Erkan 
......................... ,. ............ u ............. "'""'tHIAHHHHIHH ................... HltfHllthllllllttHHNllHHlltHlllttUıııııın•"•uınıttuı' 

Paraşütçü köpekler 
B ükreşte çıkan Dimineatze ga

zetesi, Sovyet zabıtasının 

şimdi paraşütçü köpekler de ye
tiştirmekte olduğunu yazmakta
dır. 

Bir hırsızın veyahut caninin ova
da; dağda saklandığı yer istihbar 

edildi mi, polisler hususi surette 
terbiye edilmiş para~ütçü köpek -

lerle beraber tayyareye binmekte
dirler. ·PoUsler de, köpekler de pa
raşütlerle mücehhezdirler. İst.eni-

len yere varıldığı ::aman, polis de, 

köpek de para~ütlerle aşa.\:tıya açıl
maktadırlar. 

Köpek aşağıya indikten sonı :ı, 

derhal polislerle berabQI" suçluyu a

ramaktadır. Artık bundan sonra 

Rus gangsterlerinin, kapılarının, 

pencerelerinin arkas~na barikat yap

maları da kafi gelmiyecck. Bundan 

sonra tayyarelere karşı mitralyöz 

kullanmıya da mecbur olacaklar. 
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Hediye değil, ' 'hakkı sükut! ,, 
Necib Nadir kızdı: "Ben para ile 

tan bir a,1,.,m değilim,, diye 
vicdanımı sa
bağırdı 

y.,.; ~·••I• ıahibi Ab1ullaiı 
Zühtü m•rhum 

ncşrıydtına nih~yet verditm('k is -
tedi. Bu mabatla mabeyinci Nuri 
Paşa vasıtasil~ Nec:p Nadir Beyi 
raraya davet e~ti. 

Nuri Paşa, Abdülhamidin dile -
ğini şoyle hulasa etti : 

- Efend miz. Hu!rnku Umumi
ye'nin ncşriyatınd»n çok mütees
sir oldulal'. Buna nihayet vermenizi 
ve şu hediyeyi kabul etncnizi rica 
ediyorlar. 

Nuri Paşanın hediye olarak u -
zattığı on bin liralık bir banknot 
destesi id. ı 

Necip Nadir Bey hiddetl<> şu ce
vabı verdi: 

- Hediyeleri kendilerinin olsun ! 
Bu bir hediye değil, hakkı süküt 
olarak verilen bir paradır. Ben pa
ra ile vicdı;nını satan bir adam de
ğilim. Yıllarca süren istibdat ida
resinin kötülüklerini halka anlat
m ak, bütün çıplaklığile teşhir et -
m ek, matbuatın en başta gelen va
zifelerindendir. İş•e ben de o vazi
feyi yapıyorum. Yıllarca sustuk ve 
susturulduk. Biraz da söyleyelim 
ve yazalım. Bunu bize çok görme
sinler ! .. 

gizli ve a'şikAr, aman vermıyen, af
fetmiyen bir mücadele ve müna -
kaşa başladı . 

(Hukuku Umumiye) nin cesu -
rane ve mütecellidane neşriyatı 

halk arasında iyi tesir yapıyordu. 
(Hukuku Umumiye), (Sabah) ve 
(Yeni Gazete) [Yeni Gazet~nin 
sahibi Abdullah Zühtu ve başmu
harriri Mahmut Sadık idi. Sermu
harriri siyasisi Saffeti Ziya mer -
h umdu.] Kamil Paşanın oğlu Ami
ral Saitten aldığı tahsisat ve direk
tif ıle kareket etmiyor, sırf yolsuz
luklara hücum ve surgünlerın hu
kukunu muhafaza etmiye çalışı -
yor, ateşin yazılar yazıyordu. 

{Hukuku Umumiye) yalnız is -
tanbulda günde (15.000) küsur nüs
ha satıyordu. Vil5yetlerdeki satışı 

da buna ilave edecek olursak, a -
ı::ağl :,yukarı otuz bıni geçtiği iddia 

edilebilir. 
Bu gazetcnın neşriyatı ancak al

tı ay kadar t!evam edebildı. Ve mu
halifi olduğu (İttihat w Terakki)
nin Fedakaranı Millet Cemiyetini 
asker ve polis kuvvetile muhasara 
ve fırka binasında araştırma yapıp 
dağıtmasından [6 kanunusani 324 
salı] sonra tatili neşriyata mı•cbur 
edildi. 

O ıaman Dahiliye Nazırı olan 
Hakkı Bey - sonradan Sadrazam o
Jun ve umumi savaşta Berlin scfir
liğind<' bulunduğu sırada ölen Hak
kı P~a - daha evvel gawtenin baş
muharriri Necip Nadir Beyı yanı
na çağıraral< ~u sözleri söylemişti: 

- Neşriyatınız çok şiddetli olu
yor. Bu vaziyet karşısında başka 

türlü hareket etmiye mecbuı: ola
cağım. Bunun için, gazeteden alıi
kanızı kesmenizi tavsiye ederim. 
Sızi Derneye kaymakam tayiıı e

diyorum' 1-Iarcırahınızı alıp lıcmen 
İstanbuldan uzaklaşırsanız hakkı
nızda çok hayırlı olur. 

(Fedakaranı Millet Cemiyeti) nin 
basılmasına şu vak'a sebep olmuş

tur: 
Bütün aza ve efradı istibdat dev

rinin sürgünlerinden, A vrupaya ka

çan kimselerden mürekkep olan 
(Fedakaranı Millet Cemiyeti) nin 

(İttihat ve Terakki) yi ortadan kal

dırmak, cemiyetin ilen gelenlerini 

Y eni peze/e ba~ muharrirlerin· 
den Mahmııt Sadık merhum 

öldürmek, bu suretle bütün nüfuz 
ve kudreti ele geçirmek için sui -
kasdler hazırlad ığı hükümete ih -
bar edilmişti. B u ihbar, yalnız ri -
vayetten ıbaret değildi, ortada ce -
miyetin mühürile mühürlenmiş 

bir çok beyannameler, evrak vesa
ire de vardı. 

Bu evrak polisin el ine geçince, 
İttihatcılar kendilerine gün doğ -
duğunu gördüler, artık sevinçleri
ne payan yoktu. Hemen hükümeti 

• (Devamı var) 

Şnayder 
(5 inci sayfadan d•oom) 

sızların Almanlara galip gelmesin 
de de son derece mühim bir amil 
olmuştur. 

Şnayder, .Japonlarla da son dere
ce fazla münasebette bulunmakta
dır. Japonlar beyaz derili insanlar
la dostluğu pek o kadar sevmezler. 
Fakat Şnaydere karşı büyük mu -
habbetlcri vardır. 

Bir zamanlar J apon İmparatoru 
seHim göndermiş ve Japonyaya yap

tığ ı yardımlardan dolayı kendisine 
teşekkür etmişti. 

HuHisa Şnayder, hiç kendisini 

belli etmiyen, fakat en kuvvetli sö
zü söyliyen bir adamdır. 

ı __ H_IK_A_~ Y_E __ l
1 

Söz birliği 
( 4 üncü say fadan d•vam) 

N!. ~ONUN ~az~~ l ~e!~ ~~fik ı ~ 
T ~ - Acaba, bu çapkın adamı tu -

zaklaıına düşürebilecekler mi idi? 

Yoksa, genç adam, bu randevu
daki sırrı anlamış mıydı? 

' . 
Katip herşeyi ak/eder bir gençıı 

Bu sırada, uzakta, bir küçük ço

cuk belirdi ve Neclaya doğru bir 
kaç mektup uzattı. 

\ 
Üstadı izim şimdiye k adar o na tevec· 

. cüh göstermekte yanılmamıştı 
Necla; telaşla bunları alar2k, ar- • 

kadaşlarının yanına koştu. Hepsi, 

teker teker mektupları 
koyuldular. 

okumağa 

Bir vaveyla koptu. Bütün kadın

lar, Sabriyi kazanmak lıulyasıle 

kurdukları tuzağı, ona haber ver -

mişlerdi. Fakat o, bu hareketlerini 

biribirlerine bildirerek, onları mağ- ı 
lüp etmişti. 

Sabri yine galıpti. ı 
Dört genç kadın meyus ve bıri -

birine akSi birer cihete ayrıldılar. 1 

Bir gün sonra, Necla ile Sabri, 

mehtapta, yelkenli ile engınlere a· ı 

çılıyordu. 
fflUOllUUNM .. 1111 llHlllN "'Helllltllll l Nlllllllllll N l lllltll llllHllU 

ispanyadaki 
Yangının 
Kıvılcımı 

( 4 ı7uci1 •ayfad~rı ıl•v•m) 

müşkuiat daha artarsa, bir hale ge-
' lir ki, o memleket kendınl ne olur-

sa olsun harbe atmaktan başka ça

re göremiyecektir. Belçıka Ba~ve· 

kili ümitsiz değıldir. Miı•külat ne 

olursa olsun milletler arasınt!a da

ha sıkı surette iktısadi münasPba

tı kuvvetlendirmek imkansız değıl

dır. Bunun için sür'atle hareket et
melıdir; diyor. 

Van Zelandın Amerikaya müın

caat ederek Avrupa devl,·!ler: ıçın 

borç olarak büyük bir pnra teklıf 

edeceği söylenmışti. Van Zeland bu 

rivayetlere cevap vererek 
ki: 

dıyor 

c- Benim fikrime göre Avrvpo

nın Amerika sermayesine ihtıyacı 

yoktur. Hakiki bır teşrıkı mesai an
cak ıki tarafın müsavı olması ve 

biribırlerini karşılıklı olarak anla

malarıle kabildir. Amerika nazari 

surette beynelmilel ıktısadi amil

lere lakayt değildir. Amerikanın va

ziyeti her değıştıkçe dunyanın üıe· 

rinde müessir olmaktadır. Bu su-

retle efkarı umumıyede cereyanlar 

oluyor, sulh ve teşriki mesai arw

ları hakim oluyor.> 

Belçika Başvekili Amerikada gôs

düğü teşvik.t<'n memnuniyetle bah

sederek bundan sonraki faaliyetı i

çin bunun kendisine büyük ümıt

Jer verdiğini ilave ediyor. 

- İşte bu kağıt, dedi, Venedikli
ye gidecek. 

Öbiri de genç bir şövalye idi: 
- Evet, dedi, ben bunu tehlike

sizce veririm. Fakat sonrası için ne 
emredıycrsunuz. 

- Sonra verilecek emir, Vene
diklinin gemisi buraya gelince bel
li olacak. Bizim mukadd<'s bağımız 
nedir?. 

- Mutlak surette itaat efendim. 
O gitti. Üstadı azamın katibi de 

yalnız kaldı: 

- Evet, itaat, dedı, o bana, ben 
daha büyüğüme, hep böyle zin -
cirleme bir itaat.. mukaddes Sen 
Jan şövalyelerinin yolu budur. 
Kalbimizde hiristıyanlık aşkı. vü
cudümüzde de kılıç geçmiyen zırh 
olacak. 

Sonra gezinmiye, dü~ünmiye baş
ladı. Etrafına göz gezdirdi. Kinıs<' 
tarafından gözetlenmediğine ~m'n 

olmak için hücresinin kapısını . 1-

kıca kapayarak esvabının içındcn 

bır şey çıkardı, açtı, mevdana iri 
bır inci çıktı. Asker - papas inciyi 
U7.un uzadıya muayeneye daldı: 

- Çok iri, dedı. bu bize henüz 
tanıınatc şerefine nilil olarnadı~ı -
mız Bedestcnli Alı Şavka! taraf:n
dan gönderilmış. Hakikaten kıy -
metli bir şey .. maamafih dikkat el

melı· Bu Hintliler içııı çok ~eyler 
söylerler. Vencdikli,-.in yazdıgına 
göre Sultan Süleymana vcriirrv'k 
üzere de bunlar böyle bir ınci bul
duk demişler, onu padi~aha. v~r -
dırmışler, padışah ta bir müddet 
bakmış; meğer ıncınin zehırli bl: 
tesirı varmış. Sultan Suleyman bir 
zaman neş'csini kaybctmis .. bu da 
böyle ise ... 

Maamafih genç kôtip. ınrınin 

. . .. · 3 ,·ct· 
cazıbesı karsısında boyle rıv · 

. ' . b 1<aruk 
!ere in1nmavı bir tarafa ıra 

· · bozı '' şu andJki ınemnunıyctını 
isten11vordu. 

• k se ba» -- Bu Ali S~vl:at ım ı • _ 
- . Lıı~ 

kahrın~ faydalı olma' ı bılcn 
adam. 

., ... i 
K a t i !> sövahe her .-. · · tıs-

rıkıl ed~r, müstehzi bir gertctı 
tadı iizam şimdiye kadar ona te'·~c~ 
cüh gi) . ..;tcrrrı+•<t~ ya-ıı1rn~ımıştı. 

b · .. k ·· 1 - 1· alıı.ıd• en :.ıvn !'OVJ 'UC't' n erf'_. . 
- J hakı-

l:ulundular arasında bır çok . ta 
ki dostl&.-ı olduğu gıoi bırÇ ,k • 

k•
keskin düşmankrı vardı. c;.,nç 

t' -
tıp. bunların hep;ini piıetler: ··t 
frndisinc günü gününe ır.alun~:
verirdi. Sonra onun itlmadınt 

ıcarı~
z,ınd.kc<.J. daha büyı.iK ı> re ı\·e 
mıya, ba; ıbaşına karar ,·ernı . _ 

b .. f z ve ıll 
b~şlamıştı. ÜPun u nu J •. 

barırı gören diğt'r gene ş6valY"'' 
-l ıırt ' ol,ur, . ya landıkc:ı r ro arı . 

gene 
dı('-er a.:.k •r .. panaslJ.r olsun 

o . k~~ 
k[ıtibin etrafı. ı s2.makta g••cı 

mişlerdi. 
k' tıbi" Korsanlık işıerınde genç a k _ 

eline büyük karlar geçıyor, va .ı 
J .. ı·· ·ı ·ni kcrsar. anan mu:" uman gemı erı 

,·ap· 
.. civo::ılveler bunu din rıaınınn 
' · ııcr· tıklaıını siivleverek ne elde c 

- ~ ~ •. ' hll-
lersc ganhıct saymak suretıw . 

· .. aJyeıerı· 
mı !1'Ukaddcs Sc•ı• Jan şov · 
:1in l•a.?inesınc ait d.ye .ddi3 eder~ 

1 1 . daın! lf'rdi. Fak:-t kurnaz o an aı 
kcodı hi . .:ıckrinr. diışcn µa~ d3

'.' 

faıi~sına malık olmckta _ı:ecıkrnı 
)O!'dtt. 

Gen.· k:ıtip ,unun cok iyi f::ı.rkı-
. · · · fu•-

na v.:..rn1ı.;.• \'C ,_) da clu1dC'kı nu , 
d :n. Ü .)t dı ii1~m r-:-::d ı-dck 1 1 

-

bartnda"l. ;~:t f d.:'''"f... ho..ş1an·ı:-fı 
• l 
{[}'!1~.-n~ 

t:>l.!nerik rr.u~ı ııı· 
r.ı"!n kır .ın 

ilk t • 

~ 
Büyükde rede Büyükdere carlclesiiıde (Tuğla 

!abrikusı ka rşısında) arsa 938 seneıi ~laym 
son una kadar 
Rumelikavağında Kacak coddesincle 2 No. lu 
dükkan (938-939-940) seneleri Ma} 1"ı sonuna 

kadar 
Unkapanında Hara,cı kara Melınıot mahal-
lesinde Fener caddesinde 18 No. lu ars~ 

70 Lıra 
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(938.939-940) seneleri Mayısı sonun~ kad 1r 48 ,. 

s,25 

3.60, 
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Bu teklifi nefretle reddettikten 
sonra, saraydan uzaklaşan Hukuku 
Umumiye sermuharriri, bu defa 
neşriyatına daha fazla şiddet verdi. 
Günlerce memleketin derdini söy
leyen, saltanat aleyhinde yazılar 
razan bitaraf bir gazete olarak 
kaldı. Fakat bir gün geldi ki, ce -
miyet verkez heyetinin vaki olan 
ısrarı üzerine, (Hukuku Umumiye) 
cemiyetin naşiri efkarı sıfatını al
dı. Ve cemiyetin programını, istı:
diklerini müdafaaya başladı. 

Nihayet bu korkunç sahnenin 
perdesi de Türklerin galebesile ka
panmıştı. 

KORSAN A D ALA RI NDA lamakta ve tedbır alın kta gecik -
memışti , . 

Tahrir heyeti arasında İbnilmah
mut Asım, Şirvani zade Mahmut 
Tahir ve Hasan Fehmi Beyler var 
dı. (Sonradan Serbesti başmuhar
riri olan ve İttihatcılar tarafından 
Köprü üstünde öldürülen Hasan 
Fehmi) 

Fırka binasının taşlanmasından 
sonra (Fedakii.ranı Mi:let Cemiyeti) 
ile (İttihat ve Terakki) nin araları 
büsbütün açıldı. 

Bütün kudret ve nüfuzu ellerine 
almak isteyen İttihatcılar, emelle
rine engel olmak isteyen Fedaka
ranı Milletcileri ezmek için fırsat 
ve vesile arıyorlar, o günlerin ka
rışık ve müheyyiç vaziyet ve vaka
yıınden istifade ederek siyasi mağ

durların fırkasun kökünden s~ -
pürmck istiyorlardı. 

Bu nziyet kar~ısında (Hukuku 
Umumiye) üç cephe aldı : 

1 - Abdülhamide ve istibdat ar
tıklarına hücum. 

2 - İttıhat ve Terakkiyi tenkid 
ve harekatını muahaze. 

3 - İttihat ve Terakkinin hüku
met işlerine müdahalesinden dola
yı idare cephesinde başgösteren 
yolsuzlukları takbih. 

Hukuku Umumiyenin neşriyatı
na karşı, bittabi (İttihat ve Terak
ki) de b~ durmadı. Gazeteleri va
sıtasile kendi noktainazarını mü
dafaa ettirerek (Fedakii.ranı Mil -
Jet) i hırpalamıya başladılar. Her 
iki fırka ve gazeteler arasındaki 

Kara Mihalın savurduğu büyük 
palası birden yere düştü, Mihal ye
re eğilip alacağı sırada, kumsalın 

üstüne bir baş yuvarlandı. 
Murat Reis bu fırsattan istifade 

ederek Kara Mihalın başını bir vu
ruşta yere düşürmüştü. 

Gemiciler sevinçle bağrıştılar : 
- Yaşa koca aslan !.. 
- Yaşa Murat Reis!.. 

JÜZETTAYI ARARKEN ... 
Kara Mihahn kafası koparıldık

tan sonra, adada yapılacak bir iş 
kalmı ştı: Şövalyenin kızı Jüzettayı 
bulmak. 

Kumsalda telaş gösterenlerin ba
şında bulunan R üstem: 

- Tepeye ç ıkalım .. Jüzettay ı da 
kurtaralım .. 

Di.ye bağırmağa başlamıştı. 
Ru~ten_ı, kadın yüzünden hiç gül

memış bır erkekti.. Jüzettanın çok 
güzel bir kız olduğunu duyarak, 0 • 

nu elde etmeğe savaşırken, gemi
lerden acı bir ses yükseldi: 

- Düşman göründü uzaktan. 
Haydi bakalım .. derhal yelken açıp 
gideceğiz. 

Dümenci Hüseyinin arkasından 

Murat Reis de yelkencilere, kü -
rekçilere şiddetli emirler vermeğe 
başlamıştı. Muradın gemisi ne gö -
türülen Venedikli Şövalyenin kol
ları ve bacakları bağlanarak kıç 
ambar altına atılmıştı. 
Düşman nereden geliyordu? 
K umsaldaki gemiciler bunu an

lıyamamışlardı. R üstem birdenbire 

Murat reis ufukta _görüneıı gölgeleri görünce : 
-Düşman gemileri geliyor .. hazır olun! diye bağırdı 

- Jüzctta 1 •• • Ah şu kızı bir ke
re görebilseydim ... 

Fazla düşünmege vakit yoktu. 
Türk denizcileri için tehlikelı bir 

dövüş görünüyordu. Zaten onlar d1 ' 
Cezayir kıyılarından ayrılırkc•ı, 1 

talilerini deniz üstünde dcııemeğe 
karar vermiş değiller miydi? 

Rüstem ve arkadaşları gemilere 
atladılar .. çarçabuk sahilden ayrıl
dılar. 

Rüstem ve Murad Reisler ayrı 
f ayrı gemilerde dümen başına geç
i mişler .. yelkenler çarçabuk şişi -

1 
ırilmiş .. kürekciler de küreklerine 

' 
sarılmıştı. 

Murad Reis uzağı 
gören bir kaptandı. 

çok kuvvı·tli 

O, ufukta bir kaç karaltı gör -
müştü. 

Murad rciı Venedik gemiıine ilk gülleyi ıa vurduğu :ı:a rnan akıam olmuş' Bunlar, Venedik gemilerinden 
başka bir şey olamazdı. Zaten Sin
yor Ciyovani de kendisine laf ara
sınd~: 

vaşaladı ... 
Beyninin içinde müthiş bir uğul

tu duydu. 

- Acaba burada kalsam barına

bilir miyim? 

Arkadaşları: 

- H aydi Rüstem Reis! d iyerek 

k oluna girmemiş olsalardı, Rüs - j 
tem belki de b ir an için şeytana u
yup adada kalacaktı . 

Bereket versin ki, arkadaşları o
nu çabuk uyandırmışlardı. Rüs -

tem garip bir gönül uykusu icin<le 
sersemlemişt i. 

- Benim arkamdan bir kaç kor-
• san gemisi hareket etmi~ti.. 

Dememış miyd ? 

Murad Reis u'uktaki gölgeleri 
görü nce Şövaiyrı in sözünü hatır-

Türk korsanları tatıya doğru ıı~· 
rı1-men kırarak (fssız Ac.a) dan aY 

ııuşl•rdı. 

Ru tem batıya doğru ye i<er nç
mış {lidiyordu. 

ArkaJa:-ı gdcr ,,fo.ad Reis. ı~ü;-
tc"Tlın g 'mis! n: 

.S~'!a dı.i en kır!• 
İşaretı-1i vcrd .. 
Rü ,tem 0 rkadas;nd :-ı bu i ~

ı·eti alınca •aşal.Jı. 

Sa~a dümen kırmak, dıişmar ge
mıleri uzerine düşmek der.:c~kti. 

R.. 1ı· c1·· oma"lll ustC>m !\" voktan U;z- • 

kucağ,na dü~l'lek istemiyordu, O
nun z:lnini kurcalıyan bir tek ar· 
zu v rdı Ji:zcttayı bulmak. 

ıarAdadan birdenbire ayrılmış 
dı. . 

Fakat. nasıl olsa. bir kaç gün 
k ve sonra \'İne bu o.cin.va uğrama 

Şiival);,nın kızını Lıı ·adan kurtar· 

mak mümkün oh:caktı. 
Rüstem. • . ı ceiiiz. - Düşman üzPrine mi gıl e n 

Diye sormak fırsat :ıı balanıa~ı . 
Murad Reisin gemisin n o tara 

3 

dümen kırdığını gördü. 
Murad Reisin vclk<'nlisi cıaJgJla-

rın üstünde ma;tı gibi uı;ııyırdU· · 
Yelkenl~ri havasını bul!Tluştll· · 
Kürekcileri de kuvvc~!ıydi. 

1 
r 

Hava duracak olursa, forsa 
3 

küreğe sarılacaklardı. • ıcr 
Biraz sonra ufuktaki golge 

mevdana çıktı.. üç Vencdik ı-al 
~ ,,ıı -

yonu su aygırı gibi dalgaları , 

rarak gel.yorlardı. ) 
( Deııarııı var 
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Süleymanın Sarayında 

· KUD.DS KOZLARR 
A .. .. ;..;4t )l • ,..,,... ........... 

Tefrika No: 108 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Askerler, kuyunun dibinde kalan arkadaşlarını 
bırakıp kaçtılar. Şaon konuşmuyordu .• (Meş

llm. kuyu} bir kurban almadan. Şaonu vermemişfi! 

Fenerbahçe milli küme şam
piyonu oldu! 
--

Galatasaray da Beşiktaşı 3 - 1 mağlup elti 
Dün iki oyunda da polisi saha
ya girmiye mecbur eden ha

. diseler oldu 

• 
Yazan : 
Murat Kayahan 

- Şaon bana çok iyilik yapmış
tır. Onu kurtarmak için canımı teh
likeye atmağa hazırım. 

Ve ipini beline bağladı: 
-Haydi, beni yavaş yavaş kuyu-

nun içine sallandırınız! · 
Askerler şaşırdılnr .. 
(Tılısımlı kuyu) ya inmek yal

nız bir cesaret işi değildi. Halk a
r::ı. ında: 

-Meş'll1'1 kuyuya girenler bir 
d .! 1 çıkamazlar!> 

İnanışı vardı. 
Ruyuya inmek ist<>yen asker bu 

SÖzleI'C' aldırmadı .. Kolunun altına 
bır çuval aldı .. Arkadaşları büyük 
bir meş'ale yakarak içeriye uzattı
lar. 

"1111••h11u11uuıınırrttnının111ın11nuıuın111 111nıın11uuu11nnunıuıııuıunı.111uııu1111111u1111111111111111111111111ın111uu11nu 
Yazan: 

Al Jenings 

- Bir gün fabrikada bir grev ol
clu. Ben de eve, karımın yanın:ı dö:ıı
dü rn. Karımı çok severdim, e\•le -
tıeı i de ancak bir sene olmuştu. 

'I'aksıtlc bir ev yaptırmış, fakat 
taksitlerin hepsini henüz ödeme -
~i~ bulunuyorduk. Grev çıkınca, 
§sız kaldım. Şehirde başka iş ara
dırn, bulamadım. Gre\' uzayıp gi
~:cck diye ödüm kopuyordu. Çün

u haftalığımın büyük bir kısmını e .. · 
ın taksitine veriyordum, borcu-

tııu bir ayak evvel ödeyerek, kendi 
(!V.irnc sahip olmayı. bir emel edin
~ışt.irn. Zaten evin de dörtte üç 
aksıtini ödemiş bulunuyordum. 
l3ir gün karıma dedim ki: 

Çeviren: 
Muammer Aletur 

- Dora, böyle boş oturmakla ol
maz. Nereye baş vurdumsa i~ bu
lamadım. Demek ki, bize burada ek
mek yok. &n Kannltovn maden o
caklarma gidip iş arnyacağım. Bu
radaki grev nihayet bulur bulmaz 
h<'mcn döner, gelirim. 
Karım beni evimizin bahçesinin 

lrnpısına kadar teşyi etti. Boynuma 
sarıldı, hattfı yolun yarısına kadar 
da götürdü. Bir kere daha kucakla
şıp • ;Tıldık. Artık ondan sonra bir 
daha karımın yüzünü görmedim. 
MADEN OCAGIN'DA DİR KAZA 

İra Mnralat Virjinya Hükumeti
nin garıl tarafındaki maden ocak -
larında kendisine bir iş bulmuştu. 

Bir gün maden cevherlerini taşıyan 
vagonların işlediği bir hatta çalı
şıyordu. 

Bu hatta vagonlar maden cev -
herlerile doldurulduktan sonra aşa 
ğıya bırakılır ve gideceği yere ka
dar gider, orada boşaltılırdı. 

Bir gün yine böyle dolu bir va -
gon yukarıdan aşağıya doğru geli
yordu. Fa~at İra'nın gözleri bir -
denbire aşağıda vagona istikamet 
verecek olan makasın açılmamış 
olduğunu gördü. Mak~sın biraz aşa
ğısında yirmi kadar amele hattın 
tamiri ile meşgul bulunuyorlardı. 
Eğer makas açık olsaydı, vagon mu
tad istikametini alarak geçip gide

cekti. Fakat makas kapalı olduğu 
için o hızla gelen vagonun yoldan 
çık~rak aşağıda çalış:ın gafil amele
niı uzeı:ne doğru bütün sür'atile 
ineceğine şüphe yoktu. Kimbilir 
kaçını öldürüp, kaçını yaralıya • 
caktı. 

İra bir saniye tereddüt etmedi. 
Kendisini toplayarak harikuı:..:ıe 

bir kuvvetle yukarıdan sr~ 
inmekte olan arabayı, tam ö 

1 

Dün Taksim stadında, oldukça 
kalabalık bir seyirci kitlesi önün
de milli kümenin son maçları ya
pıldı. Her zaman olduğu gibi dün 
de sahada yumruk ve ll'ıf maçları 

oldu. Hiç bir zaman önüne geçi -
lemiyen bu hadiselerin tekrarıJ spor 
sevenleri staddan uzaklaştırmıyn 

vesile oluyor. Zaten ihtikar halini 
alan giriş ücretlerinden başka gü
neş altında 4 saat ayakta beklemek 
mecburjyctinde kalan halk bir de 

"ze1 bir futbol maçı yerine yum-

ruk ve çene mücadelesi seyretmek 
mecburiyetinde de kalırsa tabii 
spor snhalarından uzaklaşır. Spor 
Kurumu bu şeklin devamına mey
dan vermemek için uzun tetkikler, 
raporlardan sonra ceza verme usulü 
yerine Adliyede olduğu gibi seri ve 
kat'i ceza usulünil bir an evvel tat
bilc etmelidir. 

Dünkü maçlardan birincisi acı 

bir dram, ikincisi de karışık göste
rilmek istenen gülünç bir komedi 

rnedi. Nıhayet Bcşiktaşa verilen bir 
frikik atışındn Suavinin kaleye 
g3nderdiği topu, Gihıdüz hafif bir 
kafa vuruşu ile Beşiktaş kaleshıe 
soktu. Bu gol, k:m~:ttimize göre 
Bülcndin ve Gi.indüzün ofsaydda 
kaldıkları bir andn yapıldı : 1 - O. 

Bu golden sonra çok tabız ve c
hcnksiz olan oyun canlanır gibi ol
duysa da netice alınamadan birin
ci devre 1 - O G. Sarayın galıbiyeti 
ile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devre, birinciye nislıetle daha 

canlı oldu. 
Beşiktnşlılnr, hakemin verdiği 

ve Şerefin gole çevirdiği penaltı 
ile beraberliği temin ettiler. Fakat 
netice birkaç dakika sonra Bülen
din yaptığı ikinci g:>lle 2 - 1 G. Sa
rayın lehine döndü. 

Oyunun sonlarına doğru Danyal, 
üçüncü golü de attı ve G. Saray 

8 - l galip vaziyete geçti. Biraz son
ra hakem,kasdi favul yapan Hüs-

netice <lcğişm<'dc>n maç 3 - ı Beşik

taşm mnğh1biyeti ile bitti. 

F n r ·Güneş 
Son cyun Fent>r - Güneş arasın

da oynandı. Maçı, Güneş klübün -

den Şazi Tezcan idare etti. Oyun 

umumiyet ıtibarile güzel, fakat za· 

rnan zaman sert oynandı. Her iki 

takım da güzel oynadılar. Bilhas

sa Cihat muvaffak oldu. Yalnız Şa

zi Teı:canm vcrdıği ıkı penaltıdan 

birini Fa:uk, hayret edilecek bir 

~ckıldc yapil. Ceza çizgisi ıçindc 

1op\ı clilc tutm:ısı ve penalt1yı ve

r.en hakeme acııyip iti! ~zlarda bu

lunması cidrlen gülünçtü. Bu şe -

kilde penaltı yapan oyuncu hemen 
hemen hiç yok gibidir. 

Oyunvn başlangıcından birkaç 

dakikn sonra Rasih, Güneşin ilk ve l 
son sayısını yaptı. Ve devre seri 

bir şekilde devam eden bir oyun • 

dan sonra 1 - O Güneşin galibiyeti 

ile bitti. İkinci devrede Fenerbab
çeliler hakim oynamakla beraber 

ancak iki penaltıdan iki gol kazan

dı ve oyunun sonlarına doğru Na

rnıü üçüncü sayıyı da yaptı. Ve Fe

ner 3 - 1 le maçı knzandı. İkinci 

devrede Güneş kalesi önünde Sa -

lahattin ile Esat, yumruklaşmıya 

başladılar ve derhal bütün oyun -

cular biribirine karıştı. Nihayet ha

kem, Salahattini oyundan çıkardı. 
Esat ta suratını tedavi ettirmek i
çin oyunu terketti. 

FenlJr • Güneş maçınclan Ur eıtantane 

Bütün bunlardan sonra oyuncu

lar, biribirlerinin boynuna sarıla
rak barıştılar. 

geçtiği sırada yakaladığı gibi ke • 
nara devirdi. 

Gerçi dev adnm arabanın ham .. 
lesini kırmışt1 amma, o müthiş sa
deme içinde kendisi de muvaze -
nesini kaybetti ve arabayla bera -
her, hattın kenarındaki uçurumdan 
aşağıya yuvarlandı. 

İra Maralat çalışan amelenin ha
yatını kurtarmıştı, fakat iri cüsse
si uçurumun dibinde perişan bir 

hale gelmişti. Koşup yetiştiler, ken

disini hastahaneye kaldırdılar. 
Maralat arkadaşlarını kurtarmak 

için kendisini feda etmekte bir lah
za tereddüt ctmerniŞti. Eğer ölmüş 
olsaydı, bütün maden ocağını kim 

bilir ne matem tutacaktı? Fakat t
ra yarclarına galip geldi. İyileştJ1 
hastahaneden çıktı. 

Böyle bir fedakarlığın insanı ne 
kadnr şereflendirmesi lazımdır de
ğil ıni? 

Hayırı hayat bu! insanı hazan 

öyle çileden çıkarır ki, artık kara

bela olmnmak elde değildir. 
(Devamı var) 

nüyü oyundan çıkarmak istedi. Fa
kat Hüsnü ile hakem arasında u-

zunca süren bir münakaşa meyda
na çıktı. Nihayet çok fazla sinirle
nen Hüsnüyü, Beşiktaş idarecileri 
sahadnn çıkardılar ve oyun yeni -
den başladı. Birknç dakika sonra 

.Maçın başlangıcından son daki
kasına kadar seyirciler bu oyunun 

ciddiyetine inanmıyorlardı. Nite • 

kim hiç yoktan meydana çıkan ikf 

penaltı, halkın zihninde iz bırakan 

çirkin bir iddiayı kuvvetlendirdi. 

M. K. 
1tıu1111111ıuıınıırıııııııtıııııııııunınıı11111111ııt11111111111111ııu11111.ı1111ıııııuıııuııııııınııınıtt•ıııı111111111111111111111111 nnııuıııııııt1nt11 

N fıa Vekalet~nden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmında mev. 

cut NorgAh, Bulanıkgöze, Çermik ve tcvabü bataklıklımnın i·urulma 
ameliyatı. 

Keşif bedeli 155,680 liradır. 

2 - Eksiltme: 28-7.937 tarihinde Çarşamba günü saat "15,, de 

NafıA VekaleUnde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu 
odasında kap:ılı zarf uslile yapılacakbr. 

3 - istekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri iCnel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "7. lira "79,, kuruş 
bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek İiİD isteklilerin "9,034,, liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 50,000 liralık Na,ıa Su işlerini taahhüt edip mu. 

vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil s.ı.! işlerini başarmakta fennt kabf. 

Jiyeti olduğuna dnir Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi. 

İ&teklilerin teklif mektuplarını lkJncl maddede y ıılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum MüdürJütüııe makbuz mukabJlindo 
vermeleri lbımdır. Pustada olan sreclkmeler kabul edUmez. 

"1974., fl-4086,. 
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Yağlı ve yağsız acı badem, 

HASAN 
v 

yagsız 

K 
kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

REMLERi 
• 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Çilde-'t)th bir esmerlik ve sıhhat verir DENiZ KREMLERi çıktl 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

eder. 

Midenize 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı v" biberli Jiyenler, bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler ve 

EKŞİLİK, _ HAZIMSIZLIK, 

Hazımsızlığı, Mide. E14ilik -;e Ya,maları gide M A Z O N rir. lnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZOl'I 
alırıız. Hiç bir mümasil müstah:rarla kıyas kabul 

EYVA Tuzu 
etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat

1 
•• ~~: 

po•u : MAZON ve Boton ecza deposu 
Dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 

1 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyoaktiviteli 

ve müsekkin hassalı meşhur suları müzmin roma
tizma; siyatik.; ağrılı barsak iltihapları; Antre .. 
kolit; müzmin ishal ve dizanteri; ağrılı basur 
memeleri ve sancılı kadın hastalıkları; nikris ve 
her türlü Nevoulijler gibi hastalıkları sür'atle te
davi eder • 
Bu sene kaplıcaların ~erek tıbbi ve gerekse 1 otel; lokantalarında büyük tekemmül/er ya
pılmıştır: 

Bir Hazirandan itibaren fiat ardaki ucuz uk 
i ss alib' dilt at · 

Çınar oteli: Bir günlük' pa"nsiyon komple bir 
kişi için otel ve yemek 325 kuruştur. iki kişi 
için otel ve yemek 550 kuruştur. 

Büyük otel: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre 7 
liraya kadardır. İki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. 

yapılır. • A 

1 • • 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 
yemeklerin tablidotu: 

Büyük lokantada 100 ve Park lokantasında 70 
kuruştur. Ali kart yemek fiatlarında da 

tenzilat yapllmıştır. 

Banyo Jiatları geçen seneye nazaran çok 
ucuzlatılmıştır. '' 397 9 ,, 

. . ' . 
- ' ... • · ' ' ' 1 • ' 

_ _ _ bul Yenipostahane arkasında::· _____ _ 

Başı ağrıdan 
çatlayacak gibi 

ıı,--------·--"\ 

EVROZIN 
baş ve diş 

ağrılarını dindirir 

Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

tıNEVROllN 
Nezle, grip ve roma· 

tizmaya kartı çok 

müessirdir. 
ffOOOOOCCIODOOOOOOOOOOD-ı 

Clld ve zührevt hastalıklar 
mütehauısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Telefon No. ' 23899 

lstanbul Ankara cad
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar ı 

..acoooooo DOOOOOOl>OılDO DOOO" 

Dans Profesörü 
P•rl•in t937 ıene•ln.in ye
ni d•ruı flgürlerlal öğ• 
renmek iateyıenlere müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkua~ 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

ı l 

ÇELİK - PALAS 
OTEL VE KAPLICA 

Bütün sene açıktır, her türlü konloı 

Pansyon komple 4 ve 5 1/2 lira 
Müteha..u.. Dr. nezaretinde 

SU VE ELEKTRİK TEDA ViSI 
Ailelere hususi tarife 

Telgraf adresi: Çelik Pabs Bursa, Telefon: 157 
Odalarınızı evvelden temin ediniz. 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Muhammen Çoğu Muvakkat 
Forma Forma Fiatı Tutarı Teminatı 

Adet Adet Lira Kr. Lira Kr. Liri\ Kr. 

2500 adet Beş ki. 
tabın basılması. 90 150 24 3600 

1353 0,6 
Kitapların içindeki S/M2 S/M2 
eşkiıl ve.resimleri 40000 50000 o 0.75 375 
Fazla bastırılacak 

olan 500 adet :ügat 
k;_tabının kağıt bedeli. Maktuan 102 50 

Adet 
Cildiye 3000 o 21 63) 

47u7 50 

Mektebimiz tedrisatına lüzumu olup Forma tutarı yukarıda yazılı 

tcrmo dinamik, Makine tarifatı, Kimya teknoloj;si, deniz ticaret hu• 

kuku ve lngilizceden Türkçeye denizcilere sözlük kitaplarının basılması 

ve resim ve e~kallerinin yapılması ve cildiyesi 22-7.937 tarihine rast• 

laya:ı Perşenbe ıünü saat on dörtte aÇtk eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 

sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olma· 

ları !azı mgelen eksilt meye iştirak edeceklerin de muvakkat teminat• 

larını lstanbul Yüksek Mektepler muhasebecili~i vezne•ine yatırdık• 
tarını gösterir makbuzladyle veya Bank mektuplariyle Mekteple 

müteşekkil Komisyonu mabsuauna belli gün ve saatte müracaatları. 
"]964. 

Orman Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Mık tarı 

Benzın 10,000 Lit. 
Muvakkat teminatı 
ihale : 28·7-1937 

Muh>mmen fiatı 

16,5 Kuruştur. 
124 liradır. 
Saat 10 da 

1 - Büyükdere Bahçcköyde bulunan Orm10 Fakültesi için yukarıda 

mikdar ve muhammen fıyatı yazılı benzin bir şartname ile ek· 
siltmcye konulmuştur. 

2 - Eksiltme lstanbul Orman Direktörlüğü Dair~sinde yapılacaktır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

. .......................... 3 - Eksiltrr.eye girebilmek için yukarıda yazı'ı muvakkat te• 

l Dans merakhlarına : Zührevi ve cild hastalıkları : minatı Maliye veznesine yatırıldığına dair makb~z göstermeli 
ı . •• : ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafları haiz olmak lazımdır. 

müjde ı Or. Hayrı Omer ı 4 - Şartnamoyi görıııekeisteyenler hergün Büyükdere Bahçeköydekı 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan •50000., kilo 
ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

_ l'e'ıer kil?sunu~ muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk teminatı 412,50 
lırauır. Eksıltmesı 14.7-737 ~arihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de yapılacaktır. lsteklılerın 937 mail sene•ine aid Ticaret odası 
vcsikalarlle 2490 No. lu kanunun emir ettiği diğer vesaiki havi tek• 

lif mektuplarını muayyan ıaatten bir saat ev.eline kadar komisyona 

makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri il!n olunur. •3659. 

ı ı Orman Fakültesine mürac .1atları ilan oluıur. (4051) 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ· ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı --~:..:..::==.:.:..:.:.:.:_:___:..:.. __________ ___.: __ _:_ ___ _ 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat ı karşısında No. 313 Telefon: ı lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
ile vakit kaybe!:neden dans pro • ı 43585 t 26-7-937 Paz.rtesi günü sa~t 15 de lstanbul Nafi1 Müdürlüğünce 

.......................... Yüksek Deniz Ticaret mektebinde yapılacak (56:S3,35) Lira bedelli 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. L k H yüzme havuzu in~aatı ve (1885, 16) Lira bedelli rıhtım tamiratı ve 

Adres: _ ·- Ü man ekim-ı (5114,98) Lira bedelli kayıkhane ve mekt~p tam'ratı işleri ayrı ayrı 

sında Topçekenler sokak No. 31.. ~~i~~~~::r'~il~~~.m~~~ Mukavele, eksiltme, Bayındırlık iş l eri Genel, hususi ve fenni şart-
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • ı Mecmuası açık eksiltmeye konulmu,tur. 

T .. k H va Kur ıazımııdır sinde görüıece~tir. 
~·-mci kat. köylüye, her kese pek 

1 
nameleri proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daire-

Ur 8 umu ı••••••••u_ .............. t 1 Bundan . faydalı bir 
Satlnalma Komisyonundan:- ı Göz Hekimi t mecmua bulamazsınız. A. - Yüzme havuz inşaatı muvakkat teminaıı (4'23) Liradır. 

· · 130 b i •• .. ı SenaJi"'i, (12) adedi (60) ku. B. - Rıhtım tamiratı ,. ,. (142) n 24 üocü tertip piyangosu ıçın in el planı, 10 bin afiş bastırı• D Ş k Ert ' " 
lacak ve tebyizlik, müsveddelik kikıt ve bir milyon zari alınacaktır. r. U rU an ı rııştur. D,ivanvolu numara 104 1 C. - Ka} k ıane " ,. n (384) ,. 

1 Cap.!otlu Nuruosmaniye cad. ı isteklilerin en az (5000) liralı bu işlere benzer iş yaptıklarına 
Açık eksiltme ile 12-7-937 ıaat 15 de ınünakua yapılacatından istekli Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı Sahibi ve umumi ••frlyatı ldor• edoG dair gösterecekleri vesaik ü1erine Nafia Müdürlüğiinden alacakları 
olanların •artnameslni görmek üzere Piyango Direktöriü"'ü Muhasebe- ı d) T f 225'(> ı Başmuharrir. E. iZZET Benice Mu-teahhitlik ve Tic ırd Oedsı vcsikalarile mezkür müdürlü"'e za· 

, & yanın a e!e on. ~ Buıldıt• yer: Matbaa! Ebüniya " 

~g;inie~m~ü~r~ac~a~at~la~rmımil~iniiiiiiİomlumnmurm.iiiiiiİM4m00iiiiiiİO.~iilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİilİİİİİİilİİİİİİilİİİİİİHiiiiiliiiiiiliiiiiil~-~·~•~••~-~-~-~-~-~-;-;;-;; .. ;-;;'iımiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİıı .. mmma•n•ınmdİİİİla ::::.e.' •.ri•.~(3.97~)İİİİİİİİiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİııİİİİİİİİİİiilİİİİİİİiiiiiiİİİİiİİİİiiiİİİİİlı~~ 

r Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 
KARAHiSAR M A D E N. S U ·y U D U :R 

-----------------------------------~----------------------J 


