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1 
lstanbul'un en çok sat;lan 
hakiki ak9am g a zetesidir. 

ı ıan ıarını SO N TE LG RAF'a 
veren ler en çok o kunan bir 

1 
vasıtadan hakkile is tifade etmiş ı 
o lurlar. 
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i Cin lim8nlal"ından bazllarının Ja on ar ta 
·nden korkuluyor, üç Japon filOsu üç Cin li 

m·rıe i, Pekinin cenub~nda muharebeler devam 
[Çinde her gün biraz d aha gerginleşen vahim v a z iyet hakkında son geren haberle r 2 nci sayfamızda! 1 

b 1\ıtakyrı, 13 (Hususi) - Evvt"lce 
1\1 oı~di~im gibi S~e Fevkalade 
0nııseri Ko t d e Marlclin bugüo 

ı .. ··varc ile şehrimize gelmesi bek• 
r~~ttıckLdir. Fevkalade komis~r bu• 
li öl hükümet ko:ıaA'Jna gelerek, 
~:\ayın yeni rej.mi hakkındaki t " · 

nnamcsini okuyacak ve t 

Müstakil 11alagın bagrngı 
dalgalantyor 

layŞYarcsile Beruta dönecektir. 
ta ehir baştan başa Türk ve Ha· ç/ bayraklarile, defnedallarile, çi· 
le klerle donatılmıştır. Muhtelif yer· 
b ~'~~ sarıki kendi kendiliklerinden 
\:,rı\·ermiş Laklar yükselmektedir. 

s
1 

alnız Antai<ya de~il, bütün 
~u ı;~ak şehirleri de öyledir.Herkes 
bı tıyük bayı arn gününü görülmemiş 
ıc;j 8,evhçlP. kutluıamağa ve birbir· 
tarını tebrik etmcğe hazırlanmak. 
but~lar. Bu büyük günün şerefine 
~ak~ dükkanlar kapanmıştır. So-

r;- r kalabalıktan geçilmiyor. 
ın tvkalAde k omiserin herhangi 
taklılctne l bir sebepten dolayı An· 
La taya gelmesinin yarın veyahut 
d ş u bir gUne gecikmesi ihtimali 

Asi nehri kıgarından güzel Antak.vaya bir öakıı 
ı111 1 ıı ı ı ı ııu1111ı1t1HMINUU•• .. 1UnN•Ut1UHUlflt tlUlllllllltlU IUttftllhtt t UIUllllUlltllUllllHllHllUltlUllU UltlllUHHl ll lUll 

istanbul halkının e
zeli tramvay derdi 
Karakögde üçüncü bir 

inşası kararlaştırıldı 
hat 

Bazı yeni hatlar ihdas ediliyor 

~ l:'Öı ö nünde bulunmakla bera• 
bi:• halk artık o kadar sabırsız 
gQ 1halde bulunmaktadır ki, evlerini §atan6ul tramoayları "' lıtl/ halinde hallı 
ao~ ckrniş, dükkanlarını kaplltmış ve B 1 d" tr 1 d k ' izd.ih 1 h 1· d N ! V k·ı liu"' .lara dökülmüş bulunmaktadır. c e ıye, amvay ar a 1 a· rapor a ın e a ıa e a etine ar-
ki r ve müstakil Antakyadan Tür• mı önlemek için tetkikat yapmış, zeylemiştir. Esasen Vekalet, istan-
~}·e sel~mlar... bu hususta vardığı neticeleri bir bul halkının yollarda çektiği sıkın-F tıya, bu işin bir düzene sokulın.ası· 

k• k na karar verilmişti. ransa cenup -. 1 on- Şimdi bu rapor üzerine bazı e. 
saslar tesbit edilmiştir. Halkın, ö • 

l._0 1
1
.
1
• busaba' / '; kaldırdı nÜmÜı;deki kış mevsiminde de SO• l, ğukta ve kar altında yine bugünkü 

,. ıstırabı çekmemesi için verilen ka· 
" 2 inci sagfamızrla) rarların tatbtki eylUl sonuna kadar 
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Yeni sistemin taıbiki pi· 
yasayı bollaştıracaktır 
- Yen i ithala t rejimi hakkındaki 

kararname bu sabah Resmi Gazete
de neşredilmiştir. Yeni kararname 
men;ılekette hayatı ucuzlatmak için, 
hükumetin almış ve almakta ol - f 
duğu tedbirlerin en mühimlcrin - 1 
den biri olmak itibarile, kaıarna -
menin neşri ve tatbiki bütün mem 

''\. 

l kUsad Vekili C•lal Bayar 

lekette büyük bir alaka ve sevinçle 
karşılanmıştır. 

Ankarada bulunan İktısat Vekili 
Celal Bayar yeni kararname hak -
kında şunları söylemiştir: 

- Milli ekonomi ve milli korun
ma icaplarımızın istilzam ettirdiği 
bütün tedbirleri aldık ve bunlar -
dan azami surette istifade ettik .. 
Fakat arlık bunların bir kısmından 
feragat edebilecek bir devreye gir- ı 

miş bulunuyoruz. Kontenjan, yani 
bir kısım mallarımızın memlekete 
hiç sokulmaması, bir kısmının ise 
ancak mahdut miktarda sokulması 
sistemi t icaret hayatımızı sıkıyor
du. Karışık ve müşkül bir idare ma
kinesi vücude getiriyordu. Fiatları 
yükseltiyordu. Artık bu sisteme ni· 
hayet vermiş oluyoruz. 

Yeni sistemin ana prensipi şu
dur: Değeri verildikten sonra Tür
kiyeye ithal edilemiyeceıt eşya bı
rakmamak. 

(Devamı ikinci sayfada) ........................................................ 
Yemişte bu sa hah 
bir karpuz için 
adam vurdular 

- Yazısı 2 ncl sayfamızda -........................................................ 
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Oğleden sonra da Kadıköy is-

kele meydanında Selinıiye 
alayına da ayni heyecaıılı 

merasimle F '- -- c ak verilecek 
Şehrimizdeki alaylara birer birer 

sancak dağıtılmaktadır. Dün akşam 
ilk olarak karargahı Sarıyerde olan 
Boğaz alayına sancak verilmişti. 
Bugün öğleden evvel ikinci ola -
rak Davutpaşadaki Topçu kıt'asına 
sancak verilmiştir. Öğleden sonra 
16,30 da da üçüncü olarak Selimi -
yedeki alaya sancak verilecektir. 

Sancak verilmesi kanunen ya 
Cumhurreisi, veyahut onun te\•kil 
edC'ccği bir zat tarafından yapıla -
bilir. B u füharln istanbuldnki nlny
lara verilecek sancakların dağıtıl
ma işi de Cumhurreisimiz tarafın
dan Birinci ordu Müfettişi Orgene
ral Fahrettin Altaya tevdi edilmiş
tir. 

Bu suretle alaylara dağıtılmaya 

oaşlanan sancak yeni bayrak kanu
nuna göre yapılmıştır. Al sancağın 
bir köşesinde 30 Ağustos zaferi ta
rihi, diğer bir köşesinde de alayın 
numarası yazılı olup ay yıldızı Cum
huriyet güneşi tenvir etmektedir. 
Her tarafı sırmalı ipekle çevrelen
miş olan sancakta püskül yerinE>,, 
eski Türk sancaklarında olan, tuğ- I 
lar ihya edilmiştir. ' 
. Selimiyedeki piyade alayına ve
rilecek sancak merasimi bugün saat 
16,30 da Kadıköyündc iskele m~y
danında yapılacaktır. 

Selimiye alayı saat 16 da hu mey
rına gelecek orada mutad nutuklar 

Alaylarurtıza verilen bir ~ancak 

,·erildikten sonra General Fahret -
tin tnrafındo.n sancak alay komu· 
tanına Yerilecek, müteakiben bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Yüzaı allmıı he, cıohıri ilıtloa eden t•e J.:oga değil, demir halinde 
Dforik civarında y fikselen Demir daf 

Muazzam bir servet 
kaynağını işleteceğiz 
Memlekette kurulacak demir 
sanayii bütün iptidai maddele
rini kendi topraklarımızdan 

temin edebilecek 
Değerli İktısat Vekilinin geçen - ı rmda mühim bir demir madeni bu-

l erdeki beyanatı ile Divrigi civa- (J)evamı Z i nci sahifede) 
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GVnün oliıleri o 

Bursa belediyesi mah
lut yağ önD-

ne nasıl geçecekmiş? 
~ursa Belediyesi halkın fikiyet

Jeri önüne geçebilmek için çok ça
lışıyormuş. Bunun belli başlı teza
hürlerinden biri mahlüt yemek yağ
ları satılmaması hakkında bir ta
limatname hazırlanmış olmasıdır. 

Bu talimatnameye nazaran halk 
artık saf ve hilesiz yağ yiyebilecek 
ve Belediyeye ömrübillah hayır dua 
cd~kmiş. 

Belediyenin böyle talimatname
ler yapmakla kıymetli vakitlerini 
neden ziyaa uğrattığı yerinde bir 
sual değil midir ki, istediği zaman 
bu talimatnamelerin en mükemme
lini İstanbul Bcledıyesinden ala -
bilir. 

Eger talimatname ile iş olup bit
S<>ydi İstanbullular dünyanın en 
mes'ut şehirlileri olurlardı. İstan
bul Belediyesinin talimatnameleri 
bir araya toplansa, Bursa Ik>ledi
ycsine küiiıttan bina olur. 

A iki gözüm Bursalılar, içinizde 
varakı mihri vefayı okuyup din
leyen varsa İstanbula hemşert ol
sun. Beledıyenin de yüzü güler. 

• Yerli bomba imali 
Beykoz çaytrında ailesile eğlen

miye giden köfteci Mchmedin üç 
yaşındaki kızı, açıkta satılan ga -
zoz şişclerilc oynarken,bir tanesi 
birdenbire bomba gibi patlamış ve 

çocukcağızın barsaklarını dışarı 
dökmüş. Zavallı yavrucuk derhal 
Şişli çocuk hastahanesine nakledil-

detlf müshil yerine gwçen tereyağı 
ve bütün bunlara illYeten bar -
Sak döken gazoz, mı1deniyet dün .. 
yasının parmağını -c_.calc harp 
silahları! 

+ 
Usuısuz m açlar 

Ankar sda boks klübünün Bomon
ti bahçesinde verdiği gardenpar -
tide yedi kavga olmuş ve bir tanesi 

de pek firaklı netice vermiş. Masa
lardan birinde oturan içtimai mev-

kii yüksekçe bir zat birdenbire bir 

hücuma uğramış ve yüzü gözü pat
layıncaya kadar yumruklanmış. Bu 

hadiseyi bir bok!:5rün yaptığı an -
!aşılmış, fakat. kahraman kaçtığı 

için ancak adresi almabilip hnk -
kında takibata başlanmış. 

Bir spor klülıiıniin eğlencesi ol • 
duğu nereden belli olacak ya? 

Spor dediğin -son futbol maçla -
rındn da görüldüğü üzere- bir kav· 

gadır, spor meydanı bir kavga ala

nı, sporcu bir kavgacıdır. Bize Ro
ma devrinin gladyotörlerine ait 
tarihi hatıraları u!nk mikyasta da 

olsn tattıran bu sporculara minnet
tar olmak gcrektir. 

Bir gardenpartide olan bu mini 
mini vak'ayı mazur görmek lazım
dır. El alışkınlığı bu! MalOm a spor 
dediğin meydanda durduğu gibi 
durmaz, tıpkı rakının şişede dur
duğu gibi durmadığına benzer. 

miş. --~~~~ Zehirli yoğurt, süt ve balık, kus-~ 
turucu pastırma ve sucuk, en şid- ~ 
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Muazzam bir servet kay 
nağını işleteceğiz 

Oemirdağ demir sa ayiimizin ipti
dai maddesini temin edecek 
(BQ.§Larafı ~rinci sahifede)' 

1undugunu ögrcnmiştik. Maden bil
hassa cins itibarile dünyada eşi az 
bulunan cevheri ihtiva etmektedir. 
Bu madenin benzeri Rusyada Ural
da ve diğeri de isvcçte bulurum;k
tadır. Cevherin ihtiva ettiği demir 
miktarı alınan bir çok nümunele -
ı in yapı}un tahlilleri neticesinde % 
65 i geçmektedir. Bilhassa içinde kü
kürt ve silis miktarı gayet az oldu
ğundan bu noktada cevherin kıy -
mcti artmaktadır. 

Madenin bulunduğu mevki de -
miryolunn azami bir kilometre me
safededir. Basit bir hava hattı ile mu 
harrik kuvvete hiç ihtiynç olmndan 
hemen v:ı.gonlnra tahmil cdilehih::-
cck vaziyettedir. 

betmiş ve Maden Tetkik ve Aramn 
Enstitüsüne malumat verilmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsünün jeologları da hükumetin 
takip ettiği kömür politikasının te
mini ıçin #1 aralık civarda kömür 
madeni aramakla meşgul iken, et
rafta mühim miktarda demir cev
heri serpintilerine rastlamışlardır. 
Ve derhal damarı aramlya koyul -
muşladır. 

Gerek bu ihbar, gerek bu demir 
cevheri serpintilerinin bulunuşu 

geçen sene hakiki damarı buldur
mamış ve kış da bastığından arama 
ameliyesi muvakkaten tatil edil -
mişti. 

Karaköyde bir 
Tramvay 
Kavsi yapılıyor 

(Birinci sahife"'- deoam) 
ikmal edilecektir. Bu kararlara gö
re Karaköyle Maçka, Kurtuluş 

Ye Şişli arasında yeni hatlar ihdas 
olunacaktır. Bu sayede tramvay • 
larm f stanbuldan dolmuş olarak 
gelmeleri yüzünden halkın saat -
lerce Karaköyde ve Bankalar istas
yonunda tramvay beklemelerine 
meydan verilmiyecektir. 
İstanbul cihetinden tramvayla • 

ra binenler de. nisbeten daha SEr
best seyahat edel::hleceklerdir. An
cak Karaköy lle Beyoğlunun uzak 
noktaları arasında ihdas olunacak 
seferlerde şimdilik arabaların ma
nevrn yapmalarına imkan olma • 
dığı için, bu hat hemen ihdas edi
lemiyecektir. Çünkü Azapkapıya 
giden Mahmudiye caddesinin ağzı 
çok dar olduğu için böyle bir ma
nevraya müsait değildir. Topane 
ve Karaköy cihetlerinde de manev
ra için münasip bir yer yoktur. Fa
kat buna da bir şekil bulunmuştur. 
Nafıa Vekaleti, Tünel şirketinin 
Galatada yaptıracağı hanı derhal 
ve behemehal inşaya başlamasıRı 
şirkete kat'i olarak tebliğ eylemiş
tir. Şirket bu inşaata başlamadan 
önce Mahmudiye caddesi ile Tüne
lin Galata medhaline giden yolu 
blribirinden ayıran dar bir ada par
çasını istimlak etmiye mecbur bıra
kılmıştır. Şirket, en kö§edeki kun
duracıdan başlayarak iist yanında
ki sol:ağın tam karşısından biraz 
ilerisine kadarki sahada bulunan 
binaları istimlfık edecek ve bu mu
ameleyi sür'atle ikmal eyleyecek
tir. Bu takdirde burası geniş bir 
meydan olacaktır. Bu meydanda 9 
metre medhal irtifaı üzerine üç 
katlı olarak inşa edilecek olan ye
ni Tünel hanının karşısına bir 
tramvay durağı ve manevra ma -
halli yapmak mümkün olacaktır. 
Binaenaleyh Karaköy ile münteha 
istnsyonlar "arasında ihdas oluna -
cak seferlere ancak bu istimlak işi 
biter bitmez başlanacaktır. 

İkinci hallolunacak bir nokta da 
tramvayların Eminönü ve Köprü 
üstünde saatlerce sıca beklemele
rinden dolayı halkın yollarda bey
hude yere vakit geçirmesidir. Bu
na da gerek Boğaz ve gerek Bey -
oğlu tramvaylarının ayni hatta di
zilmeleri sebep olmaktadır. Bunun 
için Karaköy tr:ımvay durağının 

Ziraat Bankasının önüne doğru ve 
iki metre daha geriye alınması mu
vafık görülmüştür. Bu takdirde, 
Köprünün sonunda yukarı tarafa 
giden tramvay yolu bir makasla iki
ye ayrılacak, yani Karaköydc üç 
yol bulunacak, biri İstanbula r,ele
cek, diğeri Boğaza gidecek araba
lnra ayrılacaktır. Boğaza gidenler 
hiç durmadan bu yoldan geçip To
pane yolunun başında, şimdiki du
rak yerine gideceklerdir. 

BeyoğlF arabaları ise bu üçüncü 
yola geçerek Zirant Bankası önün
deki istasyonda duracaklardır. 
Diğer taraftan Eminönü cihetin

de de trnmvayların fazla bekleme
l')'leleri için Boğaza giden arabalar, 
Maçka ve Kurtulu!la giden araba
ların bekleme yerleri biribirlerin
den ayrılacaktır. 

Japonya Çinde Bu sabah bir 
Her istediğini AIRyımıza daha 
Yapmak azminde Sancak verildi 
Bu azmini resmen Çin 

hUkOmetlne bildirdi 
JAPONYA DAHA ÇOK iLERi 

GiDECEK 
Nankin 13 (A. A.) - Japon mas· 

Jahatgüıan refakatinde Japon "''" 
kert ve deniz ataıeJeri olduj'U hal· 
de Çio Hariciye Nazın Vang-Şin a-· 
Hui'yi ziyaret etmiı ve kendisin
den Çin hüktlmeti orduları nın ha· 
reketi hakkında malumat lstem·şt1r. 

Maslahatfiizar. Lukuşi hldise· 
sinin iyi bir şekilde kapanmasını 
güçleştirecek mahiyette Nankin ta
rafından yapı labilecek her türlü 
bareklta japonyamn mukabele ede
ceğini bildirmiştir. 

Çin Hariciye Nazın erditi ce· 
vap'da ezcümle şöyle demiştir: 

- Japon kıtaları Çiade serbest&I 
ce hareket etti~i bir sırada kıta· 
Jarımız kendi topraklarımızda yap-
tığı hareketler hakkında malümat 
istemeği abes clakki ediyorum. 

Londra, 13 (Hususi) - Çinde 
siyasi ve askeri vaziyetin aldığı 
son şekil üzerine lngiltere ile Ame• 
rika arasında acilen müzakerelere 
başlanması kararlaştırılmıştır. 

Ruzvelt Vaşingtondaki Japon se .. 
firini kabul ederek kendisile gÖ· 
ruşmüştür. Bitaraflık kanununun 
Japonya ve Çin hakkında derhal 
tatbikine imkan 2"Örülmemektcdir. 
Reisicumhurun son derece ihtiyatla 
bart!tcet edeceği 'Ztınnedilmek tedir. 

Üç Japon fılosu Japon tabasının 
meefaatlerini bamBye etmek baha
nesile cenubi Çinde bulunan üç 
JimAnda demirlemiş bulunmakta
dırlar. Bu şehirlerdeki haık Japon
lara karşı şiddetli bir kin . besle· 
dikleri için, mühim hadise!erın çık· 
masından ve Japonların askeri bir 
müdahalede bulunmasından kor• 
kulınaktadır. 

Di~er taraftan Pekin cenubunda 
Japon ve Çin askeleri arasında 
şiddetli bir muharebe daha başla· 
mıştır. 
........... .... HMltllllllllllM .................. nıtuı"t•ınttt••••HHHtt 

Fransa Cenuptaki 
kontrolü bu 
Sabah kaldırdı 

Londra, 13 (A.A.) - Ademi Mü
dahale Komitesi reisi Lord Ply -
mouth dün öğleden sonra Hariciye 
Nezaretinde Fransa sefiri. Corbin'i 
kabul etmiştir. Sefir kendisine Fran 
sanın Ademi Müdahale Komitesi
nin cuma günkü heyeti umumiye 
toplantısında bıldirilen kararının 

natık notasını tevdi etmiştir. Bu 
notada Fransa hükumeti salı gü -
nünden -bugün- itibaren ademi mii
dahale itilüfının tatbikına nezaret 
eden beynelmilel memurlara şim
diye kadar gösterilen kolaylıkları 
göstermiye devam edemiyeceğini 
bildirmektedir. 

BiTARAF MÜŞAHİTLERE YOL 
VERİLDİ 

Tarbcs, 13 (A.A.) - Pirene hu
dudundaki beynelmilel kontrolün 
ilgası Ü7crinc Fransız - İspanyol hu
dudundaki kontrol servisinin şefi 
Mirnlay Hunn bitaraf müşahitlere 
bugun öğle zamanı vazifelerinden 
ayrılmağa hazırlanmalarını emret
miştir. 

ASİLER 38 TAYYARE 
DÜŞÜRMÜŞLER 

(Birinci sahifeden devam} 
DAVUTPAŞA ALAYINDA 

Tam on birde merasim başladı. 
Topçu alayı kışla meydanında se -
fert vaziyette içtima etmişti. Orge
neral Fahrettin Altay, Korgeneral 
Cemil Cahit Özdemiı·, General Os
man Tufan ve diğer subaylar me
rasim kıt'asını teftiş ettiler. Sancak 
bandosunun çaldığı İstiklal marşile 
kışladan çıkıldı. General Fahret -
tin Birinci Topçu alayı komutanı 
Albay Muzaffere şu kısa nutukla 
sancağı teslim etti: 

- Bırinci Topçu Alayı Komuta
nı, milletimizin timsali olan bu san
cağı Büyilk Önderimiz ve Reisi -
cumhurumuz Atatürk namına size 
vermekle bahtiyarım. Şanlı ala -
yınızın bu sancağın altınca mü • 
him muzafferiyetler J:azanacnrL.,:ı 
eminim. Yeter ki, Büyük Önderi -
mlz.i cenabı hak baş1m1zdan eksik 
etmesin. Bu temc>nni ile milletin e
manetini size te!:l:m ediyorum. 

Bu nutuktan sonra sancağı ko
mutana teslım etti. Bund:ın sonra 
Muzaffer dedi ki: 

- Bugün abyırÔızın unutulmı -
yacak şanlı, şerefli bir günüdür. 
Büyük Tiirk milleti ve onun bütün 
milletlerin gözlerini kamaştıran 
Yüce Atamız kahraman alayımıza 
en büyük emaneti büyük kuman -
danımızın elilc bize teslim ediyor. 

Bu sancağın alayımıza verilişini 
tesbit eden bu dakikalar yıllar, a
sırlar sonra bile evlatlarımızın ka
nını hareket ettirecek bir kuvYet 
kaynağı olacaktır. Nerede yurdu -
muza yan bakan bir göz olursa, ne
rede bir dü~man kendisini deneye -
cek bulunursa bugünkü a1d!~°!l"JZ 
hız sizi zaferden zafere götürecek -
tir. 

Son subayımız, son erimiz, son 
canlı vasıtamız ölmedikçe bu s:ın
c:ığı düşmana bırakmıyacağız. Bi
rinci alay ordunun birinci alayı ol
duğunu geçmişte olduğu gibi is -
tikbalde de gösterecektir. Hassatan 
dünyanın büyilk adamlarından biri 
milletinin yetiştirdiği en büyük a
damının, atasının emnnetin.i yere 
bırakmıyacaktır. 

Alay komutanı bundan sonra san
cağı aldı, sancak ça,·uşuna teslim 
etti. 

Atlı merasim geçidi yapıldı. 
Bugünkü günün şerefine bir öğle 

yemeği verildi. 
BOGAZ ALAYINDAKİ 

MERASİM 
Sarıyerde İskele meydanında 

binlerce halkın önünde dün akşam 
saat 16,30 da yapılnn sancak verme 
merasimi gayet hf'yecanh olmuş -
tur. 

Orgeneral Fahrettin Altay, Kor
general Cemil Cehit Taydemir, tüm
general Osman Tufan Sarıyer, Bey
koz kaymakamları merasimde ha
zır bulunmuşlar, ve evvela askeri 
teftiş etmişlerdir. 

Müteakiben sancak verme mera
simi yapılmış ,.e e\•vela General 
Fahrettin bir nutuk söyliyerek de
miştir ki: 

[DIŞ 
SiYASA 

Su uyur, düt1118" 
Uyuma~ hale go-

Londradaki adC"mi Mü 3 bit 
1 . sır.dt>O 

mitesinin son top antı R ısi ınt· 
gün evvel Alman Devlet ~- t>el· 

• . k"şkune 
ler Berhtez~ııden'dekı 0 pla • 
lih aşlı mesa~ arkad~l~rınt :bCrg, 
mıştı. Göring. Göbbels, 13 o. 
Fon Nöyrat ve saire... da bil· 

Hatta, Göring bu toplan~~yli•:e • 
t'ta so . lunmak ilzcre Stutgar · ıarı· 
•şti TOP· cegi nutuktan vazgeçmı · ı Adt-

dılar, görüştüler. ~on<!1"a~: ıandı. 
mi Müdahale Komıtesı . P

018
ya 

~ · ın Fransız mu:-alıhası Koro 'fran • 
yeni biı unsur çıkmadıkç~, ğırıı 
sanm Pirene hudutlarını açsca 

söyledi. zaten 
Almanya ise bu hududu~ frall' 

k . de;<:ıaır. 
kapalı olduğuna anı o' . ıııii· 
sanın Valunsiya I:Iükumetınc ,·e 

alzernc temacliyen cephane, m • • Al· ·a· ,Hat.a saire verdiğine kanı ır. . d ri • 
manya da Valfınsiya~a g~ ı~stcsi 
len harp malzcmesınm bı ga ... 
bile neşr~dildi. Bazı Alman dı· 

Yor> telcri: cFınnsa ateşle O)'llll 

ye ba~ırdı;ar. k ·un 
Almanya, İ!':p:ınyadaki hare ibi • 

idaresini İtrılyaya bırakmı~ gt bir 
dir. Hitlerin köşkünde vazıve rııii· 

. Trkcn. ' kere dnha güzden geçırı ı .. }le 
him kararlar alındığına da şuP 
edilmemektedir. ·ndcn 

Bu qrada İspanya mese~e~ıti de 
be~ka, Avusturyanın vazıy 

yoklanrnıştır. ın • 
Almanya, dış sıyasası ba~ını gö· 

. . çinıvor dan Avusturya ile ıyı ge · .. aıı· 
t r, ... 

rünmektedir. Fakat Avus u · ıcı • 
ki dahili vaziyetin inkişafı ba arıı 

b. manz 
mından mesele başka ır ş1.·e· 
göstermektedir. Avusturya Ba ı·"· . . . geç,. 
kili Şuşnig Almanya ıl: ıyı Viva· 
mek zaruretini hissetmış ve 

0
j
0
e 

na gazetelerinde Almanya aleY ·ş • 
yapılan neşriyatın önüne ge\;

1 
}.· 

tir. Sezilen bir şey varsa. 0 3 da 
karşısın nısturyanın Almanya btl-

son dereccna zik bir vaziy.ette·lfldi 
lunduğudur. Bütün gözlerın ~ı nna 
dikkatle çevrilmiş olduğu ~1~0ra 
kül altında duran kızgın .. bır. defl 
benziyor. Düny31UD bu koşe51~ tı.ı· 
günün birinde bütün Avrupa~ı. 

1 abıhf· tuşturacak bir kıvılcım çı c f 
Ahmed~ 

Yemişte karpuı 
Yüzünden bir 
Cinayet oldu 

. ciJl:ı
Bu sabah vcınişte yine bır ... 

w z s" 
yet olmuştur. Yemişte karpujslflıııl 
tnn Mehmet adında birile puı 
adlı bir müşteri arasında karıl\ • 
seçmek yüzünden bir kavga ç ıııı
mıştır. Mehmet, İsmaili~ karP~JllİŞ• 
rm istifini bozduğunu ıhtar e ver
İsmail kendisineters bir cevap ıJtıı!l 
miş, bu yüzden aralarında ~e}l· 
münakaşn büyümüş, nihayet i de
met hiddetini yenemiyerek ~ tlıtııÇ 
ki karpuz bıçağını İsmaile btr 
defa saplamıştır. 

1 
rıı:ırı 

Muhtelif yerlerinden yara 11 ,re 
İsmail hastahaneye kaldırılnı~~ııtD 
polis hadise hakkında tahkı 
başlamıştır. 

-----Şimdiye kadar memleketimizin 
muhtelif rnıntakalarında demir zu
huratına tesadüf edilmişti. Bunlar
dan bir kısmı demiryoluna yakın 
veya nakliye vaziyeti mlisait ise de 
cevher itibarile büyük bir zengin -
lik arzetmiyordu. Cevher itibarile 
zengin olanlarda da nakliye vazi
yeti müşkiilutı vardı. Meseliı Fa
raşa madeni gibi. .. 

Bu sene ilkbaharda yeniden ta
rama ameliyesine çıkarılan jeolog 
ekipleri bu muazzam servet yığını
na bir dağın zirvesine çıkarken rast
lamışlardır. ............................. ······ ... ······· .......... . Madrit cephesi, 13 (A.A.) - Ha

vas Ajansının muhabiri bildiri -
yor: 

•- Size rniBctimizin timsali \'e 
hediyesi olan sancağı Ulu başbuğ ve 
baş kumandanımız Atatürk namı
na vermekle tahtiynr ve müftehi
rim. Alaymızın bu sanca~a hakkını 
vereceğine şüphC'miz yoktur. Bu 
sancak altında büyük muzafferi -
yetler knzanmamzı temenni ede
rim.> 

Kontenjan tarihe 
arıştl 

Halbuki .Divrigh de bulunan bu 
maden bütün bu me ,..leleri kökün
dt>n halletmektedir. Madenin de -
mir •oluna mcs.:tfesi inanılmıyacak 
kadar yakınd.r. Cevher cins itiba
rile rt 65 in iıstündc bir tenör gôs
term klc fevkaladedir. 
Miktarına gelince 400 metre uzun

luğunda, 200 metre genişliğinde, 
100 metre yüksckli'iindc bir dajın 
zirvesi kamilen demirdir. Yalnız bu 
görünen kısmın ihtiva ettiği mile -
tar ise cl5> mil) on tona tekabül e
df'r. Bittabi dcrinli'dere gidıldikce 
bu tonaj daha çok ylikselecektir. Bu 
mikt:ırın ne kadar olacnğını yapı -
lan arama ameliyeleri bize yakın
da öğretecektir. 

Maden tesndüfle değil, devletin 
sistematik craştırması sayesinde 
buiunmuştur. 

Haber aldığımıza göre maden şu 
şekilde keşfedilmiştir: 

Geçen sene Erzurum - Erzincan 
dC'miryolu inşaatında çalışan mü -
hendislerin o civarda çalışmaları 
esnasında pusulaların mühim inhi
raflar göşterdiği nazarı dikkati cel-

Maden arama işlerini devlet eli
ne aldığından beri yurt servetine bu 
muazzam üçüncü servet yığını da 
ilave edilmiş oluyor. Bunlardan bi
rincisi Gülcman civarında bulu -
nan krom madeni idi ki, clyevm Eti 
Bank tarafından işletilmekte ve 
mühim miktarda yaptığı ihracat ile 
bir döviz kaynağı olmaktadır. 

Dığ<'l'i ise, Seyit Ömer civarında 
bulunan kömür servetidir. 

Üçüncüsü i""e bu demir madeni 
olmaktadır ki, bu son muazzam ser
vet nyni zamanda yurt ve milli eko
nomimizin mühim bir davasını hal
Jctmfş bulunmaktadır. 

1ktıcat VekUletinin maden poli
tikasında gösterdiği isabete bu ve
sile ile bir kere daha şahit olmuş 
bulunuyoruz 

paktına gir· 
1 ti or 

Hicaz Veliahdi Emir Faysal Lon
drada çıkan cBuyük Britanya ve 
Şark:t gazetesine vaki beyanatında 
demiştir ki: 

c- Türkiye, Irak, İran ve Efganis

tun rırasında aktcdilen bu p:ıkt, ha

yırlı bir inkişaftır. Bu bloku muhak

kak ki biz de teyit ve tebrik ederiz. 

Bil:im iştirakimiz istenildiği takdir

de girrnemekliğiaıiz için hic 
bcp yoktur... • 

* Resmi bir tebliğe göre, İtal
yan gazeteleri bundan sonra sekiz 
sayfadan fazla çıkmıyacaklaıdır. * Veliahdin doğumu münascbe
tile Bulgaristnnda 4963 mahkum 
afiedilmişUr. 

Madrlt cephesindeki ordu crka
nıh::ırbiyesinin bildirdiğine göre a
siler 10 Temmuzdanberi 38 hüku
met tayyaresi düşürmiişlerdir. 

a 

Bunn alay komutanı Ömer İs -
kentler uzun ve heyecanlı bir ce -
vapla mukabele etmiştir. " Hükumet 

t z? 
SON TELG AF büyük 

bir anket açıyor 
rffMltlhRtlltHh1ftttnlıtmınıntlh1UH10HlftlltHlllttlltnRtltlttınnH•IJHnttnııl1Htff11111HllUJhll'e 

1Perşembe günü başlıgorl 
-aunu1111nı1111111ıun111111ıınu11ıu11Hunııunıuuınuu111111111t1111111n1nunruıuuıu"uunı nu 1111= 

Okuyucularunızın en çok r y vereceği ldUbU 
uEn çok sevilen kll!p,, ol rak ilan deceği;ı ve 
o klUbe SOfJ TELGRAF kupası hediye edeceğiz. 
Okuyucularımıza da ay .. ıca m uht elif kıymetli 
hediyeler vereceğiz. 

Y eni tafsifatr bekleyiniz 

Gemisi mi, ticaret 
Va urum ? 

Çanakkale hadisesinin rnuhake -
mesine bu sabah ikinci Ticarette 
devnm edildi. İtalyan ve İspanyol 
gemilerinin avukatları mahkemede 
hazır bulundular. İspanyol gemi -
sinin bir hükumet gemisi veya ti
cari bir \ o.pur olup olmadığının ta-. 

yini hususunda miitekabil liıyiha -
larla bazı vesaik teati olundu. Bun
ların iki taraf vekilleri tarafından 
tetkiki için mahkeme başka güne 
bırakıldı. 

Bayan Suadın tevkifi 
Üskudar Miıddeiumumilii,ri, ge -

çenlerdc Vaniköyi.inde dıkkatsizlik 
neticesi ni~anlısı bahriye zabiti Nec
detin ölümüne sebebiyet \•eren B ... -
yan Suadın tevkif edilmesıni iste
miştir. Sorgu hakımliği bu nkşam 
bu husustaki hükmünü \"erecektir. 

(Birinci sahifeden deva::ı) i jle 

Piyasam nserbest ithal re3ıl11 TW 
canlanacağına şüphe yoktur .. 

111 
• 

yandan da ihracatın inkişafı ~ rc
kanları temin edil cekt!r. Ycıı\ç,ı1 
jimin ilanı önümüzdE.kı ay ıar W 
bir hayat ucuzluğu müjdesi 5~~]e4 
bilir. Piynsada bolluk husule t sıı
cek, çeşitler çoğalacak, rek-ı.be c1'· 

• r)·eC hası azami derecede gcnış ı 

tir.İKTiSAT VEKİLİ !ZMiRE 
. GİDİYOR t:~r 
Thtısat Vekili Celal Baya~ trtı· 

. • ·yetı c rnıntakasının ıktısadı vazı ··zcrı?. 
fında tetkiklude bulunmak tle1'ct 
bugün Ankaradan tzmirc ]lar 
ediyor. 

---·---
kutııp üzerindetı 
A meri/,agauçarı 
ikinci fayyar!f. 

Moskova. 13 (A.A) - Gro ç1f, 
Yom f , O nilin, evvelce ld_.rJ 

. l f' u"tu B ı. r • " B 'İoa rn un ::s •• 
bit ta) 

; modelde y3 • 

, dırlar. Bu taY a:ı· 
d ı ve ~n n .. • ftc kuman a l aal1t1 

hili tertibntı sayesinde ~irll~a gc
hafif olmasıdır. Kabinesı ~n ıtıl .. 

Y• 

h · •1 ıs niş, daha rahat ve da a J) 

mı§tır. 
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Günün meselesi: 1 

...._ _____________________________________________ __ 
YARIM MiLYON 

Evkafa aid bütün sular 
ıslah edilecek r··rk üzümünün şöhretini 

ki seye le endiremeyiz! 
Üzüm kontrol nizamnamesi hazırlandı 
Bundan sonra, üziim ihracatımız yalnız lzmir 
. 
( hracat mallarımızı; hükümctin 'ı 

ve Urla limanlarından yapılabilecek 
kotrolü altına nlarak; hariç 

Piyasalarda, memleketimiz malla
tın:ı. karsı daimi bir emniyet ve 
rağbetin· uyanması için, muhtelif 
111<ıhsullerimiz hakkında hazırlanan 
llizamnamelerin bazıları ikmal e
dilmiştir. 

Bu meyanda başlıca mahsulleri
ll"ıızden olan üzüm ihracatı için ha
~ıriana nizamname de Devlet Şu
rasına verilmiştir. Bu yıldan itiba
r~n tatbik edilmesi için gayret e -
dıltncktedir. 
Aldığımız ınalümata göre bu ni

~arnnamede Türk üzüm ihracat ta
cirlerini alôkadar eden çok mühim 
llıaddeler vardır. 

Şimdiye kadar çekirdeksiz ü -
zümlerimiz hey şehirden ve dile -
yen herkes tarafından harıcc gön
derilPbilirken. bu:-ıdan sonra hariç 
memleketlere TLirkiyedf'n çekir -

deksiz üzüın. yalnız İzınır ve Urla 
iskelelerinden ihrac edilebilecektir. 

Badema, üzümler kurutulurken 
.. her ne maks:ıtla olursa olsun kat'i-

yen üzerine su atılması ve taşlı o
larak satılması yasaktır. 

Kuru üzumlerın işlenmesi için 
bil" yer açmak ıstcyerıler de mu -

hakkak İktısad Vekaletınclen mü-
saade almıya mecburdurlar. 

İşleme yerlerinde zemin muhak-

' tinde permenat dö potas mabluliı 
de bulunacaktır. 

Bütün ameleler Iastik ve meşin 

çizmeler giyerek çalışabilecekler

dir. Hepsinde beyaz uzun gömlek
ler. v<:! beyaz başlıklar bulunacak-

tır. Üzümlerin ayakla çıgnenmesi 
kat'iyen memnudur. 

Nızamname ile ihrac edilebile -

cek üzümler üç tip<' ayrılmıştır. B~t 
tiplerin numunelerini SC'cmek üze-

re her sene İzmirde büyük bir he
yet toplanacaktır. 

Nizamname hükümlerine aykırı 

harekette bulunanlar hakkında ce
zai hü.kümler ve hapis de vardır. 

Bunlardan en mühimmi, üzüm 
ııııhracat yerlerinin tahdit edilmiŞ 
~ıdır. 

kak ya tahta veya beton olaC'aktır. 
B•u-udaki amelelerin lf'mizlenmesi , Üzüm çuvalları, badema hep bir 

için birçok sıhhi tesisat yapılacak boyda ve yalnız (110) ar kılo ola-

ve amele adedin in yü;,:ıd~0~i k::i~n~i~s,::be::;;-:....:,~nı:k.:....:d:.;;rı~ld::.:u:.:r~u.;.I a_c_a_k_t ı_r_. ------.: 

e 
bıra 

ine 
adı 

-
Eski mallar, yüksek kıymet üze-

rinden hesap edilecek J aponya ve Frnnsa ile son defa yapılan ticaret anlaşmaları esaslarını 
l•·· ihtiva eden talimatname; dün İktı sat Vekaletinden şehrimiz Türkofis 
•Udürlüğüne ve Takas tetkik heyet ine gönderilmiştir. 

ı: biğer taraftan Fransa ile mühim miktarda iş yapan tüccarlar arasın
lı a son zamanlarda Fransız frangının kıymetten düşmesi bir hayli endişe 
Yandunuştır. / 

? Bu cümleden olarak Takas Heyeti ne; bazı tüccarlar müracaat ederek 
tansa ile yapacakları muamelenin; Fransız frangının eski kıymeti ile 

l'tıı; Yoksa bugünkü liatla mı muamel € göreceğini sormuşlardır. 
k Aldığımız malümata göre, yeni t alimatnamede; bu iş için yeni ve ma-

Ul bir formül bulunmuştur: 
t l>aris Boısasının kapanmasından evvel yapılmış olan muamelelerin, 
f ransız frangının o günkü kıymeti ile; yeni yapılan muamelelerin de, 

trangın bugünkü fıatı nazarı dikkate alınarak yapılması kararlı.ıştırıl • 
~Bu tarzı hal tüccarlarımızı çok memnun elmiştir. 

""=:::::::::==================================x::================ 
55 ise 
Mezunu 
1'ahsile gidiyor 
Sümerbanko memur 

olacaklar 
l3u seneki lise mezunlarından 55 

l.adar g<mç, Sümer Bank tarafın -

dan A.vrupaya tahsile gönderile -

tektir. Bu gençler, eV\il'lfı, şehri -

tı"ıizde altı ay sürmek üzere açıla
cak olan bir kursa devam edecek -
!erdir. 

}(ursu muvaffakıyetle bitirenler 

bildikleri ecnebi lisanlarına göre, 

tıönderilecekleri A vrup::ı şehirle -

lirıde iki yıl tahsilde bulunduktan 

Sonra memlekete dönünce Banka

%1 tnuhtelif şubelerinde ve hesap 

i~leı inde de çalıştırılDcaklardır. 

1 Fenerbahçe 
Kır balosu 
Veriyor 
Bunun için bir program 

hazırlandı 

Önümüzdeki cumartesi günü ge

cesi, milli küme şampiyonu Fener

hahçe takımı tarafında~~diye 
plfıj gazinosunda bir kır balosu ve
rilecektir. 

Memleketimizde ilk defa, milli 
küme şampiyonluğunu kazanarak 
spor tarihlerine muvaCiakıyctli bir 
yaprak daha ilave eden sarı laci
vertliler; bu balodn davetlileri ile 
beraber hep bir arada şampiyon -
luklarını kutlu1ayacaklardır. 

Sabaha kadar sürecek olan ba -
fonun güzel olması için şimdiden 
büyiik bir progrom hazırlunmasına 
başlanılmıştır. 

lstanbulda 
Hala kafesli 
Pencereler var 
Yeniden harekete geçi· 

il yor 
Belediye tarafıntlan, şehir dahi

lindeki bütün evlerin pencerelerin-

deki kafeslerin kaldırılması hak -
kında verilen karara rağmen henüz 
birçok semtlerde bu kararın tatbik 

edilmediği görülmüştür. Anadolu
nun hemen bırçok şehirlerindeki 

evlerde kafesler çoktan kalktığı 

halde İstanbul evlerinin pencere

lerinin böyle iptidai bir manzara 
arzetmesi garıp olacağından alaka
darlar tekrar hrıreketc geçmiş • 
lerdir. 

Btitün ev sahiplerine kafeslerin 
kaldırılması için yeni tebligat ya
pılacaktır. 

Kapanma 
Saatine 
Riayet etmeli 

Belediye bir tamim yaptı 
Bütün dükkan ve mağazalurın 

akşamları saat 19 da kapanmnlurı 

lazım iken han ve pasaj içlerinde 

bulunanların bu emre riayet etme-, 

dikleri hakkınd~ Belediyeye şika

yetler yapılmıştı. Bu gibi yerlerde 
çalışan müstahdemler tarafından 

yapılan bu şikayetler tetkik edil
miş ve bunlar haklı görülmüştür. 

Belediye, şubelere bir tamim 
göndermiş ve her nerede olursa 

olsun bütün imalüthan(', fabrika, 

dükkan veya mağazaların beheme

hal saat 19 da kapatılmalarını, bu

na riayet etmiyenlerin cezalandırı
lacakları bildirilmiştir. 

Orman ve 
için bir 

zeytinliklerin ıslahı 
program hazırlandı 

Ş ehrimizde ve Anadolunun bir ço k yerlerinde mevcut olan Evkafa ait 
menbt, !..ı.larile, orman ve zeytin liklerin ıslahı için hazıranan prog -

.rc:mın talbikma g çilmiştır. 
Bu işler için yarım milyon lira ya yakın mütedavil bir sermayenin 

tahsisi kabul edilmiştir. 
l idarenin zeytin ve zeytinyağ1 ih racat ve ticaretinde mühim bir rol 
oynıyacak derecede vasi zeytinlikleri olduğundan bunların her biri işle
tilecektir. Ayrıca yenıden bir çok zeytinlikler kurulması ve bu zeytin-

1 liklerden daha fazla istifade için de yeni fabrikalar vücudc getirilmesi 1 
kararla~tırılmıştır. 

1 f darc ayni zamanda Antcılyada; büyük mikyasta portakal ve limon 
yetiştirmek için bir meyva fidanlığı tesis etmiştir. Burada yııkında muz 
da elde cdilel'ektir. 

Evkaf Umum Mudürlüğü, evvelce de yazdığımız gibi ilk olarak Taş
delen menbaında da 'I'ürkiyedekilerin hepsine faik yeni tesisat yupacak
tır. 
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Fiz.ik, kimya 
Dersleri çok 
G . ·? 
erı mı .. 

Bu derse ehemmiyet 
verilecek 

.Maanf Vekaleti tarafından orta

mekteplerlc liselerde fizık ve kim
ya derslerinin diğer bütün dersler-

den geri olmasının sebepleri araş

tırılmış, bu iki derste talebeye da
ha ziyade nazari sahada ders ve • 

rilmesinin bu geriliğin başlıca se

beplerinden birini teşkil ettiği gö
rülmüştür. 

Vekalet bu sebebi ortadan kal -
damak fızik ve kımya derslerin • 

de her türlü tecı.übeyi yaparak ta

lebeye ameli dersle nazariyi baş -

başa yürütebilmek için lüzumu ka
dar alfıt ve edevııt almıya karar 
\·ermiştir. 

Mekteplere alınacak diğer ders 

levazımından ayrı bir parti olarak 

bu alat ve edevat Almanyaya si -

pariş edılmiştir. En son sistem o • 

lan bu alat ve <.'devat ağustos için
de şehrimize gelecek ve bütiin or

tamekteplerle liselere taksim edi
lecektır. 

Piyango 
Talili/eri 
Belli oldu 
Üç posta memuru zen· 

gin oldu 
Tayyare piyangosunun dünkü 

keşidesinde kazanan yeni talihli -
lcr de tamamen belli olmuştur. 

Bu seferki piyango 45 er bin lira 
ile Divrikte telgraf memuru Şev -
ket'i, Konyada üç berberi ve Kur
tuluşta Andon, Munol isminde iki 
bakkalı zengin etmiştir. 
Ayrıca Eminönünde (Nimet) gi

şesi tarafından Kuşdilinde Bayan 
Nuriyeye sutılan bilete d<:! en bü
yük ikramiye ve Trabzonda sarraf 
Osman'a da on bin lira isabet et -
miştir. Talihliler paralarını bu gi
şeden dün almışlardır. 

Dolmabahçe t('lgrafçısı Senai, 
Tarlabaşında Kılıç sokağında Yor-

Kasap, manav 
Ve sebzeci 
Dükkan/art 

Ayrı ayrı olacak 
Kasap, tavuk, sebze ve meyva 

satan dükkiinlarm biribirlerinden 
tamamile ayrı olmalarrı Belediye 
talimatı iktiznsındandır. Halbuki 
bazı yerlerde kasap ve sebze, tavuk 
ve sebze, sebze ve yemiş gibi mad
delerin hep ayni dükkanda satıl -
dığı, yapılan teftişlerden anlaşıl -
mıştır. 

Dün Belediye şubelerine yeni 
bir tamim gönderilmiş, bu gibi ya
sak olan bir veya birkaç maddeyi 
ayni çatı altında satan dükkanlara 
son defa olmak üzere ağustosa ka
dar mühlet verilmiştir. 

Bu tarihten sonra hu dört ayrı 
maddeden birkaçını bir arada sat
mak isteyenler, dükkanlarını, bir 
taraftan öbür tarafa hiç bir madde 
aşmıyncak şekilde demir ve açılır 
kapanır parmaklıkla ayıracak -
lardır. 

-·-
Gümrük 
Kimyagerliği 
imtihanları bitti 

Gümrük kimyalrnnesi için açı -
lan müsabaka imtihanına dahil o
lan kimyugerlerin imtihanları ne-' 
ticelenmiş ve müsabakaya iştirak 
edenlerden Bayan Vuslat, Sait, Ra
mi olmak üzere bir bayan ve iki 
bay, imtihanı kazandıklarından 

35 er lira maası asli ile bugünden 
itibaren vazifelerine başlamışlar
dır. 

Mahkemeler tatil ediiiyor 
Mahkemelerin tatil mevsimi gel

miştir. Bugünlerde Vekfıletcc ten
sip edilecek nCibetc:i mahkemeleri 
de seçildikten sonra t"atil emrinin 
Müddeiumumiliğe tebliğ edilmesi 
muhtemeldir. 

go (15) er bin lira, Sivas posta ve 
telgraf memuru Rıfat, Parmakka
pıda Rumeli hanında Şevket te, 
(12) şer bin lira kazanmışlardır. 

Bu suretle, bu scfeıki ke~ide, ta
lihin bir tecellisi atarak ayrı ayn 
üç şehirde bulunan üç posta me -
murunu ayni zamanda ZEngin et
mis. üçüne de C'n büytik ikramiye
ler çıkmıştır. 

le a daireİeri 
"taş acak 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==::~==""~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~ 

İcra dairelerinin, İstanbul gürn

t'iik levazım dairesi binasına nakli 

lteYfiyetinden şimdilik \"azgeçil -

~iştir. İcra daireleri şimdilik bu • 
Undukları mahallerde kalacaklar-

dır. İleride müs!lit imkan ve fır • 
;:ıuar zuhur ettiği tnkdirde bütün 

t cra dairelerinin ayrıca bir binada 
0Planmaları ihtimal dahilindedir. -ekteplerde 
~ehirli gaz dersi 

Gelecek tedris yılından itibaren 

llıeJtteplerdc zehirli gazlardan da 

~0runrna usullerinin gösterilmesi 

ltararlaştırılmış, bu bakımdan ha • 

~lrhklara geçilmiştir. 

S:ıorı,ada a ri helllar 
:En kalabıılık günlerde dahi ihti

l'aca kifayet edecek derecede Flor

~llda asri hala yaptırılması karar
~tırılmış, faliyete geçilmiştir. 
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Bilmiyorum, eğer hakikaten ben 

Halil Necib'i seviyorsam ve bu sev
gi beni ona nihayet bir itiruf halin· 
de götürecekse bunu her halde Sa

lihten daha fazla saklayamam. O 
gün gelince, Salihe herşeyi anlat- , 
malı ve: · 

- Ben Halil Necib'i seviyorum .. 
Demeliyim. Ömrümün hiç bir 

gününde asla Cavidan'ın vaziyeti· 

ne düşmek, kocamı da Halide ben

zetmek istemem. Nihayet kadının 
dürüstlü&rü, bir zevcenin vicdanı 

bunu emreder. Salih bunu nasıl 

karşılar, bana ne der?. Onun ne o

labileceğini tahmin edemiyorum. 
Yalnız ablamın evindeki şikayetini 
hatırlıyorum: 

- Sütten ağzı yananlar, yoğurdu 
üfler de yer .. dedikleri doğrudur. 
Benim talihsizliğim birinci izdiva-

vec ' Etem izzet Benic-a 

cımdan sonraki kadınların bana hi· 
yanet etmelerinde oldu .. 

Her halde benden de bu şikayeti 
yapar, fakat: 

- Hiyanet etti! 
Diyemez. Halil Necib'e eğer: 
- Seni seviyortlm .. 
Demem mukadderse, mutlaka ko

cama hiyanet etmeden bun·u diye
ceğim!.. 

Ertesi. sabah 

~ceyi dehşetli buhran içinde ge
çirdim. Ne uyuyabildim, ne de hat
ta muntazam nefes alabildim. Bey
nim bütün zarfile sanki çelikten bir 
kab içine konmuş \'e kaynatılıyor 
gibi ateşler içinde yanıyor, kal -
biın \'Ücudümü alevden bir göm
lek içine sarmışcasına çalışıyordu. 
Birçok karışık rüyalar gördüm, bir 

hummalı hasta gibi çırpındım. B·
mjyorum, bu : 

- Telepati.. 

Dedikleri tesirin benim üzerim

deki tesiri mi idi?. Eğer sabaha ka

dar ölmedi ise Halil Necip acaba 

hep beni düşünüyor, benim ruhum 

üzerinde müessir mi oluyordu? Bu

nun için ıni bu haldeydim? Yoksa 

benim asabımdaki teessür mü bu 
yaziyeti yapıyordu? 

Sabahleyin bir 15pa gibi yata -

ğımdan çıktım. Ve .. Salih: 

- Allaha ısmarladık .. ben gidi

yorum!.. 

Derken bile dalgınlıktan ·kendi-
mi ayıramıyor: 

- Güle güle .. 

Dile diyemiyor, hep: 

- Acaba öldü mü? 

Suğ mı? 

Bunu nasıl öğrcnebilen ... ğim? 

Diye düşünüyordum. Bu, saatler 

geçtikçe bende o kadur fazla bir 

heyecan ve ııliıka uyandırmıya baş

ladı ki, evin içine sığmıyor, hiç bir 

iş yapamıyordum. Bir an: 
- Öldü ise ne olacak? 

Diyen bir his muh!tke>memde ya
yıldı. Yine bu yüzden bir hayli mü
cadele g<'çirdim. Şuurumla, his -
sim biı"ibirilc bo ~.ustu. 

Mücudeledc yine> galip olan his
sim idi. Hislerim: 

- O yaşasın .. 

Diyordu. Bu son hüküm bana öğ
retiyor ve iyice nnlntıyordu ki, ben 
Halil Necib'i seviyordum \'C •• mu

hakkak ki gayriiradi ve gayrışuuri 

bunu Halil Necib'e de sezdirmiş -

tim. Dilimin söyleyemediği herşeyi 

gözlerim, sesim, mimiklerim ya -

lağmın buşında, hastaneye kaldırı

lırken ona duyurmuştu. Ve .. ben 

hfıliı o his, o duygu içinde bulunu

yordum. Ve .. belki bunun için de 

mutlaka ondun bir haber almak: 
- Sağ mı, 

Öldü mü? 
Yalnız bunu öğrenmek istiyor -

dum ... 
(Deı·amı var) 

·ı-Halk Filozofu J 
diyor k i : 

--------------------------Büyü kada ile 
Heybeli aras&nda 
Far!< var mı? 
Akayın bu yaz tatbik ettiği tarife 
Adalı:ır halkını tatmın edebilecek 
kadar iyi etı.id edilmiş olarak gö -
rülüyor. 
Bilhassa ara \'npurları ile Adaları 

biribirine bağlamak ve karşı yak.ı 
ile Adalar arasında daima bir ir -
tıb:ıt temin etmek, kışm dahi Ada
hırda ka!mıyn muhiın bir amil teş
kil edebilecektir. 
Akayın Yörükali pl:lJıııa vapur 
işletmesindeki isabet te balkın ra~
beti ile tahakkuk etmis bulu~ı.ı) •y, 

Bütün bu cihetler çok güzel. Fa
kat, nnlaşılmıyan bir tercih Yar: 
Neden Yönikali plajına vapur işli -
yor da Heybclı plfa3ına işlcmıyor? 
ki bu plaj bir Türl.iın snlısi gayret 
ve fedakarlığı i'e :nc:rJnna gclr ~
tir \·e Heybe>linin zıyncti halinde
dir. Heybeli, Biij ükada kadar 1 U
yük ve onun kadar ve belki ondan 
daha kalabalıktır. 

Akaya sorulr:ıuş, şu cevap alın
mıs: 

cTarife artık yapılmıştır. Gel" -
cek seneye düşünürüz.-. 

Bu, bütçe değildır. Tarifeye bir 
iki sefercık daha ilave etmekle, 
bu ::;ebcpsiz tercih hadisesi a tadan 
kalkmış olur bir, bır de nasıl diğer 
Adaların halkı için Yörükalı plfı -
jına gitmek mümkün oluyorsa, 
Hey~li p!iijına da gitmek müm
kün olur iki. 

Daha fazla faydalarını saymıya 

Hizum yoktur. Bu, çok kabil işt 
yapmkla Akay yine isabet göster
miş olacaktır, kanaatindeyiz. 

Halk Filozofu 

Bir kaçak Yu an 
Bahkçı kayığı 

Sahillerimizde kaçak suretilc ba
lık avlamak isteyen bir Yunan ba
lıkcı kayığı beş tayfasile birlikte 
Gümrük muhafaza memurları ta
rafından yakalanmıştır. Kayıkta 

yapılan araştırmada 50 kilo kaçak 
balık bulunmuştur. 

Pragdan bir talebe 
kafilesi geldi 

Prag üniversitesine mensup elli 
kişilik bir talebe kafilesi bu s abah 
şehrimize gelmişler, üniversite gezi 
ve ağırlama bürosu mensupları la• 
rafından karşılanmışlardır. 

Çek tdebeleri bugün öğle üstü 
Üni\'cmdtcyi gczmişlrrdir. Öğleden 
sonra müzeleri ziyaret edecekler, 
yarın abideye çelenk kovacakbrdır. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğundan~ 

Mahcuz olup paraya çevrilmes•ne 
karar verilen demir kasa .. cam \'ıt
rin ve saire 15/7/37 t:ırihine tesa· 
düf eden perşembe günü saat 11 den 
12 ye kadar Buyükadada Çınar cad
desinde 4 No. lu di.ikktında satıla -
cağından talip olanların mczktir 
mahalde hazır bulunacak memunı
na müracaatları ilan olunur. (33!>35) 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Beyoğlu Hamalbey Ağaççileği 
sokağmda 9 numaralı a1xı1·ttı. -
manda oturan bir ok"1ıy ı<'umuz 
yazıyor: 

cBtr Jıaftadaıtberi, (1 kşanıları, 

saat 20 30 dan son"ra, Terkos su
yu kesil,yor .. Bu ıun sebebini bir 
türlü anlıyamadık.. Komşulara 

sorduk, onlar da bir mana vere
miyorlar .. Kıra.cılar, apartman 
kap cılanııa yalı:ararak, bir te-
1ıckc su buldurnyorZm·.. • 

Tifonun jazla olduğu bu mev
simde, şiip1ıesiz, daha çok suya 
ihtiyaç vardır. Meyva, sebze gibi 
şeyleri da1ıa bol su ile yıkamak. 
kap kacağı temizlemek her za -
mandan daha fazla elzemdir. E
vine geç gelen bir çok kimseler 
de vardır ki, ellerini yüzlerini 
yıkamak için, bu geç saatte su 
bulamıyorlar .. 

Her halde, bu sıısıızluk, bu ma-
1ıalleye münhasır, mevzii bir arı
zadan olsa gerek .. Eğer bir yer
de, bir bozukluk t.•arsa, Sular i
daresi derhal tamir ettirmeli -
dir.-. 

Bu o uyucumuzun mektubu -
mı alakadar olan Sular idaresi
nin nazarı dikkatine koyııyo -
ruz. 



• 4 - S O N T ~ L G R A F - 13 Temmuz 193? 

"Venizelosa haber gönder, HiKAYE 
Yazan: SEM 

hediyemi müjdele! ,, 
azil Zaharofun ölünıünden evvel anlatt ğı hahralar 

ancak şimd~ neşrediliyor 

IJazil Znharo/ TJe karrsr 
- Söylediğim sözlerden hiç bi -

rıni ben ölmeden evvel yazmıya -
cnk.sınız. Buna söz verirscnız, söy
Jerım, yoksa sö,vlemem. 

Meşhur Bazil Zaharof, ölümün
den pek az evvel bana böyle söy -
lcmişti. 1933 senesi Eylıllunda, Pa
riste Hoş caddesindeki apartıma -
nında bu esrarengiz adamla konu -
§Uyordum. Dedi ki: 

- Hafızamdan maada, muhafaza 
ettiğim hiç bir vesikam yoktur. Ne 
ruznamem var, ne de tercümei ha
lirn: Gerçi vardı. Fakat bunlar öy
le dolgun ve iç üzücü sayfalardı ki, 
bir gün hepsini topladım, mutfak
taki fırının içine soktum ve ateşle
dim. Kôğıtlar yanıp bitmişti ki, 
hemşirem eve geldi. Bir kaç kağıt 
kurtarmıya çalıştı. Fakat nafile! O
cağın içinde kül yığınından başka 
bir §ey kalmamıştı. Hemşir<?m bu 
hareketimden dolayı bana deh~tli 
kızdı. 

KADIN PARMAGI 

Elıme geçen ilk büyük paraları, 
vahşilere siJah satmak suretile ka
zanmıştım. Her iki düşman tarafa 
silah satmak için, aralarında harp 
çıkartan bendim. O zamandanıberi 
bütün dünyada hemen herkese si
lah sattım. 

Bu i~dc nasıl muvaffak oldum? 
İktidar mC'vkiinde bulunan nazırın 
karısını veyahut metresini okşa -

mak suretile! Daha gençliğimde 
şunu anlamıştım ki, bir nazırın ve
yahut hükumette makam sahibi 
b~r adamın arkasında mutlaka bir 

kadın wırdır Ben bu kadını bulur, 
kendimi takdir ettirir, ona çiçek 
ler gönderır, icabedersc korte e
derdim. Ondan sonra kocasına ve
yahut dostuna istediğim şeyleri 
satmıya muvaffak olurdum. 

Nihayet zengin olmıya karar ver
dim ve oldum. Fakat her şeyden ev
vel Yunnnistanı büyük bir devlet 
haline getirmek için Şarka doğru 
Trakya yolunu açmak istiyordum. 
Hayatımın en güzel gününün han

gi gün olduğunu sormuştunuz. O
nu da söyliycyim: 

- Sulh konferansı zamanında! 
Loid Corc beni görmiye gelmışti. 
Antişambrda konsola dayanmış, şap
kasının getirılme!öinı bekliyordu. O 
sırada bana dedı kı: 

- Bugün sızın yılcfönümüniiz de
ğil mi? O halde giclinil, dostunuz 
Vcnizelosa ~öyl0yin17., bütün Ana
doluyu kcndısirıl' vt•riyorıım. 

Fakat bu hediye Ynnanistana 100 
bin insanın hayatına mal oldu. 

Zaharof bu hcdıycnin kıymetini 
<ınlamıyor dt>ğıldi J\Iustafn Kemal, 
Anadolunun kayalıkları arasıııd:ın 
bir ordu çık:ırmış ve Bıızil 7.ah:ıro
fun para Vf' miilleriklf'riıı silah ver
dikleri Yunan ordularını İzmırden 
lto\•muştıı. 

Yunanistan için Şark yolu knpan
mı~tı. Fakat esrnrl'ngi?. adamla Ati
mınm müstc1kbf-I dıktatörü Vc>nize.--Jos, çocukluklarındanberi devam e-
den do.slluğu muhafaza ettiler. 

Bazil Zcıharof dNli ki: 

- \T('nızelof, Şarkırı r.n z<"ki V<' 

Edebi Roman No : 55 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan: AKA Gündüz -

pozlarla uzandılar. Sol tarafıma u
zanan madam Meri Bil çoktan sız
mıştı. Ellerini yüzüne kapıyan bir 
bendim. Benim de ellerimi zorla 
çektiler. 

ışaret etti. Altısı birden suya yu -
varlanan kadının elbiselerini cı -
kardılar ve kadını kendilerine dön
dürdüler. Y<'ni bir ritmik su dansı 
başladı. Altı çıplak kız, çıplak ka
dını omuzlarının üstünde taşıyarak 
oynuyorlardı. 

Meclisin en azgını başmüddciu -
rnumi olmuştu. Yalnız ikide bir ge
liyor, metresini bir tartaklıyor, göz
lerini açamıyacağını anlayınca büs
bütün azıyor. 

, 

Her işde kadın parmağı - Loif Cor -
cun müjdesi - Klemansonun öpü
cüğü - ispanyada bir düello- Her. 
linden Parise giden esrarengiz bir 

1 adam Hayganuş Tıngıryan; ko
l cası öldükten sonra adada tama-

Madam Hayganuş mayıs b~şı .• 

Bulgar zabiti 1 
men yerleşti. Merhum kocasından 

I kalan İstanbuld:ıki üç beş kırıntı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ kat, onıı ~tediğinden aill ge~ndi-

d . ısıarı planını tatbika karar ver ı. 
bula indi, doğruca eski tanıdıkla -
rından Madam Rozaya gitti ve: 

en kiyasctli bir adamıdır. Titülesko 
bile belki onun ayarında değildir. 

' Lakin ikisinin arasında bir muka
yese yaparak fikir edinecek ka -
dar yaşıyabllcC<.>ğimi zannetmiyo -
rum. 

KLEMANSO'NUN ÖPÜCÜÔÜ 
Bazil Zaharof, muharebe 1.ama -

nından kalma bir hatırasını hıç bır 
zaman unutamazdı. Derdi ki: 

- Loid CorçJa Klemanso'nun öğ
renmek istediklerı bazı şeyleri k<·ş· 
!edebilirim ümidile Almanyaya git
miştim. Dönerken üzerimde Bul
gar znbiti üniforması vardı. Kar
~ımda oturan bir Alman zabitinin 
benden şüphelendığini hisseder gi
bi oldum. Huduttan çıktıktan sonra 
içimin nasıl ferahladığını tasav -
vur edebilirsiniz. Fransız topra -
ğına girer girmez, derhal Fransız 
Hariciye Nazırlığına telgraf çektim. 
Faris istasyonuna geldiğim zaman, 
bir banyo almaktan başka bir şey 
düşünmüyordum. Çünkü on beş 
gündenberı yıkanmamıştım. Şef 
dö gar yanıma yaklaştı. Yavaşca 
kulağıma: 

- Sizi birisi istiyor, dedi ve be
ni intizar salonuna götürdü. Kar
şımda kimi göreyim? ~lemanso! 
Koca adam boynuma sarıldı, yü -
zümden öptü. 

Bir hayli konuş~uktan sonra ba
na dedi ki: 

- Şimdi bütün bun1arı Loid Cor
ca da söyle! Seni bekliyor. 

- Fakat dostum, müsaade ediniz 
de ~öylP. gıdip bir banyo alayım. 

-- Banyonuw Londrada alırsı -
nız. dedi ve b1'.mİ ilk hareket eden 
trene göturdii. Ondan ev\·eı de ce
ketimin yakasına bir çiçek iliştir
di. Londray:ı vardığım zaman Loıd 
Corç dn cehirıde mjjhim bir nişanla 
~ni bcklıyordu. 

Her ikisi d<? kendılcrine verdi -
ğim haberlerin, harbin nıhayct bul
masına hizmet ettiğini söylediler. 

BİR DÜELLO 
Hayatımın unutamıyacağım bir 

sayfası daha vardır. (Karısının re
simlcrındcn birini göstercr<"k) bu 
kadını naı:;ıl tanıdığımı öğrenmek 
ister misiniz? Madritte, Eskürial o
tclinın merdivenlerinde ... Bir ka
bul r<'sınindcn sonr;ı cıkıp gitmiye 

kınc kumandasılc kapıldığın selden 
ne diye kurtulmak istiyorsun aptal 
Maviş? Bu selin önünde sen bir çöp 
bile değilsin. Sürüklenip gidecek
sin işte! Nereye kadar mı? Dünya 
cehennemlerinin ötesine kadar! 

Fakat bir hamle daha etmeliyim. 
Bunlar anlaşılıyor ki, her vakit gö-

receğim şeyler, fakat bunlardan 
sıyrılmak ta neye mümkün oİma -
sın? Kontesi buldum: 

- Ras Feddan gelmedi! 

- Evet. Mutlaka gel~~cekti. Son 
ckselüns da bir kaç defa sordu. 

hazırlımıyorclum. Önümde genç bir riyordu. üstelik oturduğu bu evi 
kadın gördi.ım, kım olduğunu bil- de her yaz kiraya veriyor, aldığını 
miyordum. Fakat ömrümde bu ka- da bnnkadakilerc ilave ediyordu. 
dar güzel ve hazin bakışlı bir ka- Yanındaki çocukluk arkadaşı 50 

d" bana - Aman Rozacığım .. de ı.. .
1 iki kız bulacaksın .. bedava a:ğı ~ 

Cumartesi günleri bana gelecek. ~ 
zartesi İstanbula inecek .. Yeme r' 
. .. l'k d pıı1a ıçmck benden.. Uste ı e 

dın görm<'miştim. Jık madam Surpik de kendisine can 
Yanındaki adamın üzerinde bir yoldaşlığı ediyordu. Bu ölümlü dün-

çok nişanlar vardı. Onu görenler yada Haygano~ ne yapsın? 

günleri için 2 lira yevmiye.. • _ 
- Bu iki kızı ne edeceksin .. Yo'f.. 

seliimlcvnak için bir kenara Ç<'ki- Yiyiyor, içiyor, süslcnjp geziyor, 

liyorlardı. yazın evi kiraya verdikten sonra 
Bu adam, birdenbire genç kadı- Sürpık ile aşağıki odaya çekiliyor, 

nın kolunu yakaladı ve öyle sıktı gel<'n kiracılarla eğlenip gönlünü 
ki, kadın inledi. Ben ise hiç düşün- de hoş cd)yordu. 

miye bile lüzum görmeden, herıfi Evi toptan kiraya vermek iyi kar 

tokatladım. bırakmıyordu. İlk zamanlar yaptığı 
bu tecrübe iyi netice vermediği i
çin oda oda pansiyon olarak kiraya 
vcrrniye başladı. 

sa fikrin mi bozuk? . 
- Yok.. Allnhım göstt?rmcsill" 

Ben öyle iş ederim hiç .. Llizım işt~·i 
Sen bul, ben onlara yapacakları ıŞ 
söylerim. 

• •• 
Cumartesi günleri Madam }{ay· 

. dö-
ganuşun e\'İ kanarya kaf esıne rı Meğr.rse bu zat Maı·sena Dükü 

Don Françcsko dii Burhon imiş . Ka
dın da on dokuz ya.şındakı k:ınst 
imiş. Rezaleti tasavvur edin. ts -
pıınya Kralının amcazadesini, kan
dan bir prensi tokatlaınıştım. 

İlk yıllar çok para kazandı .. Mem
nundu .. 

r.iiyordu. Gelen iki kız hakikate r 
nefisti. Birisi uzun boylu.. csrne 

giizeli.. öteki biraz daha kısac.a a.;; 
ma .. enfes bir Ermeni dilberı.. ı 
iki hafta yağmurlu geçti. Fakat iş: 
te bugün hava çok güzeldi. Adad. Ertesi giin düello ettik. Don Fran

çesko iyi kılıç kullanmasını bili -
yordu. Yaralandım, hastahaneye 
kaldırıldım. 

Fakat.. bir kaç yıldır her <;('V aj. 

bi havalar da değişti. İlkbah .,r '
madan yaz geliyor, yazın saf .. 
sürmeden kış gelip çatıyordu. ,,Ki
racılar da havalara benzemiş, bu -
lunmaz Hint kumaşı gibi bir şey 
olmuştu. 

Hastahaneye gireli on J.Jeş ~iin ol
muştu ki, bir kadının beni görmek 
istediğini haber verdiler. İsmini 
vermemişti. Yüzünde kaim bir pe
çe vardı. Fakat ben görür görmez 
tanımıştım: Prenses! 

O akşam kocasile seyahate çıka
cağını ve bana veda etmiye g~ldi· 
ğini söyledi. 

Yarama rağmen, o akşam istas -
yonda bulunmak istiyordum. Kadı· 
nın tuttuğu kompartımanı çıçek -
lerle donattırmıştım. 

Çok geçmeden kocası delirdi, ti
marhaneye koydular ve 1923 te o
rada öldü. 

Kadın katolikti, boşanmak iste
miyordu. Otuz sene kc>ndisini bek
ledim, nihayet kocası öldü ve ka -
dın benimle l'Vlendi. 

Kral Alfons beni, İspanyol Dükü 

yapmıştı. Fakat ben bu unvanı hiç 
bir zaman kullanmadım. Zaten ne 
diye kullanacaktım? 

Çok mes'uttuk, hem de çok mes

ut ... Lakin karım on sekiz aylık 

izdivaç hayatımızdan sonra öldü.> 

Zaharofa sordum: 

- Siz hangi mıllettensiniz? 
- Ben bile hatırlamıyorum. Ga-

Jiba her millettenim. Ben Anadolu
( /Jewnt 6 ı net sau fad.ı l 

kaç kere Kontese sormuşsunuz. 
Bir kahkaha savurdu: 

- Ha! Şu mu·? Evet tanırım. Fa-
kat bu gece ona ihtiyacımız yok. 

- Bc•nim ihtiyacım var. 
- Yarından sonra olsun. 
Bu sarhoşun ipe sapa gelmez gibi 

görünen sözleri beni ürküttü. Kon
tesi dört gözle b<?kledim. Gelir gel
mez sordum: 

- Ne olmuş? Niçin gelmemiş? 
- Bunu size misafirler çekildik-

ten sonra söyliyccek. 

- Bunların çekilecekleri yok. 

••• 
Üç yıldır Madam Hayganuşun ki

racıdan yana talii büsbütün dön
dü. Eve gelenler odaları dolaşı -
yorlar, bakıyorlar, beğeniyorlar: 

- Biz geliriz .. 

Deyip gidiyorlar ve bir daha da 
uğramıyorlardı. 

Halbuki, karşıki ev sahibi dul 

Madam Anaya gelen müşterilerin 
içerıye girmelerile altı aylığı bir -
den peşin verip gitmeleri bir olu
yordu. 

Madam Hayganuş bunu adeta 
kıskanıyordu. Lakin elinden ne ge
lir? 

Bir akşam Sürpik ile kiracılara 
dair konuşuyorlnrciı. Söz Madam A
naya intikal edince Sürpik: · 

- Senin de öyle bir kızın olsa 
elbette evimiz boş kalmaz.. dedi. 

Madam Hayganuşbu söze mim koy 
muştu. Yatağa girince hep bunu 
düşündü. Nihayet... buldu .. buldu .. 

- Ka .. ben ne hent karı imişim .. 
kaç yıldır bu benim aklıma neye 
gelmedi? Amma bu yıl acısını çı -
karnım .. diye yorganı başına çekti 

ve horul horul kaç aydır ilk defa o
larak nıhnt bir uyku uyudu. 

ları sızdırmak, beni çekip götür -
mek. Aferin Makro! 

Yirmi dakika sonra kimsenin 
kimseyi görecek hali kalmadı. Kon
tes işaret etti. Sıvıştık. Koridorda 
anlatıyordu: 

- Memleket bunlaı-ın elinde, ne 
yaparsın? idaree tmeli. Sizi tebrik e
derim, çok ihtiyatlı ve dikkatlisiniz 
şer madam. 

- Ben Ras Feddanı merak edi -
yorum. Onu yarın mutlaka gör -
mek isterim. • 

• 'y ı. 
nın en sayılı günlerinden hırı. ·ııi 
Hayganuş derhal kızlara derslerı 

d 
,, 5 ,.a

verdi. Hakikaten kiracılar a '• 
purile gelmiye başladı1ar. . 

· dek• Madam Hayganuşun evın .. 
cKirahk odalar> levhası öniinde otll 
İ-an iki dilber el işlerile meşgul oıu· 
yor görünüyorlardı. .. 

Gelen geçen, genç, ihtiyar, kaP~ .. 
nın önündeki kızları görünce sa 
rcdemiyor: 

- Affedersiniz matmazel .. oda .. 
. ·e 

larınızı bir görelim, diye içem 
dalıyorlardı. 

Evli olanlar karılarile ev aradı~: 
lan için onlara buradan hayır yo 
tu. Fakat bekarlar için burası erı· 
fes bir yerdi.. 

• •• 
Uçarı bekarlardan Reşit ile aodr .. 

b
. 8 kndaşı Mustafa da adada ır d 

bulmak için geziyorlardı. l{apı 9 

kızları görünce sordular: 

- Matmazel tutuldu mu? 
- Havır.b uyurun bakın. 
Reşit ~e Mustafa, kızlara baktıl<• 

ça başları dönüyordu .. 

Ev de hiç fena değildi.. kızlar da 
mükemmel.. Reşit ve Mustafa (b~ 
yaz bu kızfarla yaşarız) diye lı~ . 
yalar kurarken esmer kız gözleriJll 

Reşide dikerek söze başladı: . .. 
- Beyefendi .. her şeyiniz bıZ 

den .. isterseniz pansiyon koınP1e 
yaparız .. siz çok kibar bir zatsınJZ·· 

(l)e'fnmı 6 ncı ıayf amızda) 

Kontes beni Ifavvaiya döndür .. 
dü, bir Habeş kızı ince kokulu bir 
losyonla friksiyon yaptı. İpek har· 
·manının ortasına bırakıverdıJer· 
Yorgunluğumu şimdi hissettim. p, .. 
tün kemiklerim bir rahat sızı irıJJ; 

de. Sızının rahatını bu gece ar. 8 

1111sıl dım. Uykunun yavaş yavaş "Z 

geldiğini alnımda. yazılarımda, go 
kapaklarımda duyuyorum. 

ııer Uyku bir tül bornoz olmuş r 
d sa· 

yanımı sarıyor. Bcışımın ucun ~ .. ~ 

- Emir de ortada yok. 

- Karısının yanında olmalı. 
- Kendisini gör mek istiyorum. 

Açık konuşalım Kontes! Ben bun
lardan bir şey anlayamıyorum. Si
zin insanlığınıza sığınıyorum. 

kan butona dokundum. Vantilato 
rün sesi duvulmuyor amma, oda .. 

nın içinde ~erin bir hava csi!.~1~ Sırt üstü uzandım. Her yamını o) 
·ın bıraktım, öyle serdim ki, karanlıg r 

•. hC 

Umumi müfettiş tek gözlüğünü 
takmış pozları seyrediyordu. Ara
mızdan bir kadın sallanarak gitti. 
Havuzun kenarına olurdu. Sonra 
iskarpinli, çoraplı ayaklarını ha -
"·uza sarkıttı, katılasıya gülerken 
rnadamından kurtulan baş müddei
l!mumi nrkasmdan itince kadın el
biselerile beraber hnvuza yuvar -
landı. Fışkıran suların arasında bir 
sürü kahkaha dalgalandı. 

- Elbiseleri ıslandı, elbiseleri 
ıslandı, üşüyecek, çıkarın elbisele
rini! 

Bir gizli deftere bile yazılamıya
cak şeyler. 

Ben biisbütün ayıldım. Sinirle -
rim o kadar gergindi ki.. 

Neye fazilet satıyorsun be ka
dın! 

- Beş dakika .•. haber verc•yim. 
Adam akıllı sarhoş olan umumi 

müfettiş yanıma sokuldu. Anlaşılır 
anlaşılmaz, çarpık bir dille sordu: 

- Neş'esizsiniz madam. Bir şey 
mi arzu cdiyorı:;unuz? 

- Onların çabuk biçime getiril -
meleri kolay iş. Bir dakika .. 

Kontes uzaklaştı. Gözlerimle ta
kip ediyorum. Masa arkadaşları -
mızdan bir kaç kadının kulaklarına 
bir şeyler fısıldadı. Dikkat kesil -
dim. Bir saniye sonra sarhoş ka -
dınlar bir azgın neş'e ile dağıldılar 
V<> her üç erkeğe alabildiğine içir -
meğe başladılar. 

- Çoktandır burada yoktu. Ay
lardanberi İstanbulda idi. Bir çok 
işleri birikmiş olmalı. Yarın gele
ceğini ümit ederim. Siz şimdi rahat 
ediniz. Yol yorgunluğu yetmezmiş 
gibi bu gece de epeyce rahatsız ol
dunuz. 

Yatak odası! 

Hayır, bu bir yatak odası de -
ğil; Anadolu çiftliklerinde gördü
ğüm bir harman yeri. Fakat altın 
sarısı ipekten bir harman yeri. :İ!.:i 

verdiği rahatlığı vücudümun Zl 

zerresinden alıyorum. Demek b:a
de!a karanlık rahatlıkmış. Bu 

ranlık iki gün bitmese, iki gün u: 

yuyacağım. Defterimi de yasdığı 
mm altında dinlendirmek ıazıın .. • 

Bunu haykıran Kontesin Dö 
MakroidL Neptün deniz kızlarına 

Sen Zckcriyya sofrasının kur -
banlarmdan birisi dcğ'il misin? 

Kendi ayağınla, kendi aklının di-

- Ras Feddan gelecekti, g(•ı,.... 
di, onu bekliyorum. 

- Bu Ras Feddan kım? 

- Tanımıyor musunuz? S, de Kontesin plfınını anladım: Bun-

metre genişliğinde iki buçuk metre 
uzunluğunda bir yer yatağı ki yük
sekliği bir metre. 

* ·r de, 
Evine misafir olduğum Eını td 

evini idare eden Kontes de sa:rj 
ezberlenmiş cümlelerle ayni Jıab ) 
verdiler: (Devamı var 
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Ben kemeri ortaya koyarı~ : 
o da beş yüz doları ortaya 

POZ 

Mı11ô.qim pehlivan 

Büyük küçük herkesin ağzında danışıklı olduğunu söylüyorlar. Sen ı 
bir sakız gibi çiğnenen Mü la- bu işe ne dersın? 

Yim - Komar maçı ve kemer mese- Bir kadın memesini andıran me-
lesi günun mühim dedikodubrın-
dan biri oldu. 

Bu işle yakından alakadar güreş 
meraklıları; bu güreşin şike oldu
ğunu iddia ediyorlar, birçok kim
S< !er de - maçı gördükten sonra -
iddialı bir güreş seyrettiklerine ka
nidirler. 

Florya plfıjındaki çıplakların 

mclerırll okşayarak cevap verdi: 

- Hayır. Bu sözü söyleyenler 

yanlış söylüyorhır. Ben hayatımda 
hiç bir vakıt danışıklı güreş yap -
madım. Böyle bir güreşçi olmuş ol
saydım. ıçimizdeki bırçok pehli • 
\•anlar gibı matbaa matbaa do!aşır, 
kendime reklam yaptırırdım. 

- Koman Amerıkadan buraya 

koysun1 _ _..,.. .•. .___ 

Mülayim pehli
van güreş saati 
tahdit edilmez-
se, Amerikan 
Boğasının buse
fer ağzını aça
mıgacak . suret
te sırtını ger ---

getirece ğini sö g
lüyor. - ---

Amerikan Boğası da 
diyor ki : 
"O haksız aldığı ke
meri geri versin, 
ben kemeri yine 

ortaya koyarım. Ama 
o da beşyüz lira 

koyar mı? 
kuvvetle, Komarın vücudünii ta • 
mamen yere getirmek ihfüası ile 
l'inge çıktım. Bir saat hiç dinlenme
dim, güreşmiye baş1adık. Komar, 
hakikaten çok kuvvetli bir pehli • 
van, fakat, oyunları kuvvetine daha 
hakimdir. Koman, bir yarım saat 

oyalayıp yordum. Evvelki maç
larımda anladım ki, Komar, çabuk 
şişiyor. Artık şişmişti. Evire çevi
re, istediğim gibi yenmiye çalışı • 
yorum. 

1 

1 1 

J 
' 

1 1 
1 

1 gözlerini çelen iri bir vücut, benim 
d~ gözlerimi çekmişti. 

Mülayim pehlivan, elinde ufak 
bir zcytfoyağı ,şişesile kendini yağ
lıyor. Yanına yaklaştım: 

kim davet etli? 
- Bilmiyorum. Gcldığini herkes 

gıbi hem d!.! gazeteh•rde okudum. 
İlk muçı Adapazarlı Cf:mal pehli
\•an ile yaptı. Bursacla halkın ısrarı 
üzerine Komarla güreştim ve ben
den yirmi sekiz Kilo fazla olan Ce
nubi AmNika şampiyonunu ring
den aşağıya attım ve yendim. 

Kaçmasını çok iyi bilen pehlivan 
sıkışınca daracık ringden kaçıyor 
ve güreşe tekrar yeniden başlıyor· 
duk. ı 
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F rankonun idama mah- Otobüsle dünyayı 
- Ne o, Miilayim pehlivan .. yağlı 

güreşe mi hazırlanıyorsun? dedim. 
Güneşten yanan iri vücudünü 

Çevirerek: 
- G iıneş yakmasın, diye yağla

nıyorum. 

-- Neden kremle yağlanmıyor-
sun? .. 

Güldü ve : 

Amerikalı pehlıvanın kaç kilo 
olduğunu öğrenmek için Mülayi
min kilosunu sordum: 

- Ben 99 kiloyum. Yaşım 36 dır. 
- Benim YÜcudüme pahalı olan Hergün alafranga w alaturka gü-

k~mlcrdcn birkaç kutu yetişmez.. reş yaparım . 
hem bu güneşe krem dayanır mı? Bu sözlerinden sonrak ısaca tercü-
kazandığımızı kacimlar gıbi kre • 
tne mi verelim? 

Kendisile kumların ortasına kon
muş bir tentenin gölgesine sığı -

meihalini ve <ıltı sc-rw daha güreş 
yapacıığını söylcyerı Mülayim, da· 
nışıklı ı~üreş yaptı, dıyenl(;re deh
şetli kızıyordu: 

narak konuşmıya başladık: - Ben, kat'iyen öamşıklı güreş 

- Geçen pazar Amerikalı pch - yapmadım. İzmirde ycndım, itiraz 
livan Komarla yaptığın maçın de- etti, berabere kaldık. Istanbulda ü-
dikoduları hfıliı devam ediyor. Bir- çüncü sefer güreşccektik. Hergiin 
Çok güreş meraklıları, bu güreşin 1 yediğim et \'e tatlılardan aldığım 
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Devlet merkezimiz modern bir 
ilim müessesesi daha kazandı 

---ı 

ı ,, 

Hayatımda böyle güreş hiç yap
madım. Benim en fazla heyecan 
duyduğum güreşlerim,. Kara Ali 
ile yaptığım müsabakalardır. 

Bu güreşte Komar, ring ha • 
ricine kaçtıkca halk : 

- Kaçma .. kaçma .. haydi Müla
yim, diye bağırınca dehşetli heye
can duymıya başladım. 

Bir aralık kulağıma şöyle bir ses 
geldi : 

- Mülayim pehlivan, vakit biti
yor, kemer elden gidiyor. 
Komarın ring haricine kaçması 

asabımı bozuyor ve ben güreşten zi
yade Koman minderin ortasına sü
rüklemiye çalışıyordum. 

Bir saat tamam oldu. Hakem be
rabere kaldığımızı söyledi. Bu se
fer hakemin bana haksızlık yaptı
ğı aşikardı. 

Mülayimin bu sözü üzerine de • 
dim ki: 

- Ben de o maçta bulundum, ha
kem, maçın bir saat olacağını ve 
ring haricine kaçılabileceğini ve 
mağlubiyetin tuşla olacağını iddia 
etmişti. Siz Amerikalıyı tuşla yen
rncdiniz ki? 

- Canım, tuşla yenmiye ne lü
zum var; görünen köye kılavuz is
temez. Kaç defa sırtını yere getir
dim ve kaç defa kaçmasın diye or
taya sürükledim. 

Kemer benim hakkımdı. Su yol
cu Mehmet bana: 

- Bravo. Al kemeri tak beline, 
dedi ve verdi. Ben de kemeri al -
dım. Şimdi Amerikalı kemeri isti
yor ve benim, kemerini haksız ye
re aldığım ı söylüyor. 

Ben Amerikalı pehlivandan daha 
kuvvetliyim, kendime her vakit 
güvenirim. Tekrar güreşirim. Yal· 
nız bir şartın: Bu güreş saatsiz ve 
dakikasız, biribirimizin sırtını ye
re getirinciye kadar devam etsin. 

Ankarada Türk Maarif Cemiyeti tarafrıdım Yenişehirle Cebeci ara· 
llnda yeni yaptırılmıt olan Kolej bu ders senesi açılacaktır. Bu sene 
Yalnız neharf talebe kabul edecek olan kolej gelecek sene leyli 
olacaktır. Kolej, Türkiyenin en modern bir ilim ve irfan yuvası 
ola~a~tır. ~ina, "il~, orta. ve lise kı~ımları ile şubelerini ihtiva edecek 
ll~n~şlı~te~ır. Bulun tedrıs vasıtalan, laboratuarlar yep yenidir ve 
hutun ıhtıyaçları karşılamaktadır. Kolejin sıraları bile alemeriken 
\'~ pr~tik bir üslupta yaptırılmıştır. Geniş bahçesi de iç açıcı bir 
~uzellık.le ~rh ve tezyin olunmaktadır. Gerek Maarif .. cemiyeti, gerek 

Mademki beni mağIUp edeceğine 
emindir, maçın heyecanlı olması 
için ben kemerf, onlar da ortaya 

1 beş yüz lira koysun, güreşelim. 
Kimin sırtı yere gelirse, ya beş yü
zü verir veyahut kemeri. Güreşten 
evvel gaUp, mağliıp bilinmez am
ma, ben, Komarı her vakit yene • 
rim. Çünkü, benim pazularım onun 
dev vücudünü yere serecek kadar 
kuvvetlidir. 

u cemıye-tııı başında bulunan Urfa saylavı Rafet Ulgen'in gayretli 
\'e devamlı çalışmalarlyle dct·'~t ıı:erkezimiz yeni bir ilim müessese• 
•ile daha süslenmiş ve şereffenmf~ oluyor. 

(Devamı 6 ınct ıa.ıfamızda) 

k"' . . . Devreden 
um ettığı gazetecı üç talE ·_,e 

Malaga kumandanı şehir asilerin eline 
düşmezden evvel şöyle söylemişti : 

·Şu tabancamda beş kurşun var, eğer 
faşistler gelirlerse dört tanesi onların 

1 
bir tanesi benim 1 

Halk artık ~!ıri boıallmaga ballamıllı 

L ondranın m~şhm· büyük libe- l 
ral gazetesi olan Niyuz Kro • 

nikl,muha birlerinden birini İspan
yaya göndermişti. Malaganın suku
tu sıralarında General Franko, hiç 
hoşlanmadığı bu muhabin tevkif 
ettirmiş ve bununla da iktifa etmi
yerek adamcağızı idama mahkum 
etmişti. 

1ngilterede, tanınmış bir e<1zete
ciolan Köstler ismindeki bu İngiliz 

başından geçenlerı şöyle anlatıyor: 
c29 kanunusani cumartesi - Ma

lagadayım. Sabahleyin biraz ek -
mek, bir fincan da kara kahve! Şeh
rin ihtiyat erzakı bitmiş. 

Kahvaltıdan sonra resmi ziyaret
lE>rc çıkmıştım. İlk önce propagan
da dairesine, sonra şehir v~i~ine 
uğradım. İşlerde bir karmakarı -
~ıklıktır gidiyor. 

Öğleden sonra ctimhur:yetçi kı
taatın başkumandanı olan Miralay 
Villalba ile g<irUşm€~ e gittim. Mi
ralay, yaziyctin son derece kritik 
olduğunu açıkca söylüyordu. 

Ondan sonra cepheyi görmiye 
gittim. Mala~a. Maı lıc:!a Ttırık da
ğı gibi en tehtikeJi mıntakaları do
laştım. Ne sipe: var, ne istıhk5m! 
İki milise tesadüf ederek sordum: 

- Yahu, sizın kıtaat nerede? 
- Her halde barakalarda ola • 

cak. Eğer faşistler hücuma kalkar
larsa, o vakte kadar kendi!erine ha· 
ber veririz. Burada yağmurun al • 

tında ne diye bekl~yip dursunlar? 
cÇarşamba, 3 şubrıt - Bu birkaç 

gün içinde bütün cepheyi dolaştım. 
Hiç bir yerde, ikinci müdafaa hattı 
dahi yok. Silah ta yok, cepane de 
yok. Şurada burada alclUcele ku • 

Ho:anda U-
f 

niversitesi ta• 
lebesinde'\ 
devriAlem SC} 

yahı, seyahat 
ettikleri tuhaf 
bir otobüsle 

.şehrimize iel• 

mişlerdir. 

(Bob Roy, 
deker) (Yante1 
OrilJ), (Y osef 
Prays), (Franc: 
Yehimc :ı . ....... . 

isimlerindeki bu üç talebenin se -
yahati bir buçuk senedenbcri de -
vam etmektedir. 

Dünya devrine Afrikadan bnşla
yan, Afrikayı dolaştıktan sonra İs
panyaya geçen \'e General Franko
nun idare ettiği İspanyadaki ihti
lfılin başlaması üzerine yedi ay o
rada kalan bu seyyahlar, iki arka
daşlarını kaybettikten sonra güç 
halle Fransaya geçmişler ve yine 
seyahatlerine devam etmişlerdir. 
Fransadan İsviçre, İtalya , Yugos-, 
lavya ve Bulgaristanı geçerek E • 
dirneye, oradan da İstaubula gel -
mişlerdir. 

Büyük bir tayyare gövdesi şek· 
tindeki otobüslerinin önünde bir de 
tayyare pervanesi tnkılıdır. 

Seyyahlar bir müddet burada 
kaldıktan sonra Ankaraya gidecek· 
ler, dönüşte Romanya tarikile As· 
ya ve Uzak Şarka ge\mek üzere 
yollarına de\•aın edeceklerdir. 

rulmuş bir iki barika·J! İşte cephe! 
Malagayı cünı.huriytıt.:ilcr höyle 
müdafaa ediyorlardı. 

cPerşembe, 4 ~ubat • Gece faşist 
General Keypo dö lnno, Malagaya 
karşı son taarruza (;irişti. Tu"ıaf 
değil mi? Bu vazıyet dahilınde bile 
taarruz ilk hamlesinc'e püsküı tül
ciü. Bir tepenin üzerinden muha • 
rebeyi seyrediyordum. Gözleriınin 
önünde bir insan mezbahası var. 
Muharebeden kaçanlardan bir ikisi 
ile görüştüm. Birısı dedi ki: cBe -
nim köyüm Sr:,·ii. civarındadır. A
silero rada bir cepane fabrikası kur• 

(Devamı 6 ncı ıaq/adol 
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Adada • 
pansıyon 

( 4 üncü soy/adan devam) 
hem siz bu evin erkeği olacaksı -
nız .. sizden başka kiracı da yok .. 

Bu sözleri duyan Reşidin ve Mus
ta!anm gözleri de parladı: 

-Ohh ... 
Kiralık iki oda .. ikisi birden oda

ları tuttular. 
Çok pazarlık etmeden Reşit ile 

Mustafa kızların hatırı için altı ay
lık kirayı peşinen verdileı·. 

• kiim ettiği gazetecı 
( 5 irıcl say/adan. deı•am ) . 

muşlar. Bu fahr i:rnyı Italyanlar ı

dare ediyormui. l\iaJ;ıga cephesine 
içi İtalyan asi<<dt!rile dc:u yırmı 
kadar kamyon gc•lm;ş 
Öğleden sol!rıı erkan.harbiyeye 

uğradım. Kumandan Alfredo'ya, 
vaziyet hakkmda mütaleasmı sor
dum: 

. . . tt· Şunu yazmır etmesını rıca e ım. - .. "'" 
. ı. uz .. tım: .Asiler Mulagvy?. gırme., 

. . d k ı orunı.t redırler, ben şchır e aıı) 

• 'k". ""ehır Öğleden sonra saa~ ı ıae " 
halkının hıcreti basladı. Valansıyıı 

• 1 katır· yolu kam"onlara, .u :lba ara, 
k] b . b". •0ınu kaf • !ara e.-=e c:rc ın:m ı ) ... T opkapı meyhaneler; çok itibardaydı 

En kibarından en kopuğuna, dilencisinden Babı
ali mühimme kalemi hülef asına 

kadar bütün içf-: düşkünleri buraları doldururd11 

....-. Konturata lüzum yok .. diye -
rek çıkıp gittiler. 

Ertesi gün eşyalarlle Adaya taşı
nan Reşit ile Musta!aya kapıyı 50 
yaşındaki hizmetçi açtı. 

- Çok fena, dedi, duşman lıt'r 
cephede birden taarruz ediyor. 

- Acaba sehir, dah·:t ne kadar 
zaman kendısini müdafaa cdPbilır? 

- Azami üç gün! d€dı. 

' ~ ıup 
lesi ilP- dulmw:tu. Ct•phede ne 0 •• 

• •cıK hittiğin~n kimsc~ın habf"l·ı ) . 
. b .,r.ıbs\ll Ben dP ol'icdcn sol'ıa ır ... 

._, Cep· biner k Vclez'e do'Jru gittım. . 
hcnın bu kısmı feci! Asker bıtkın. 

tahrik ettiler. Salı sabahı üçün-.:ı... 

avcı taburuna mensup bir böluk 
askerle, polis ve komiserden mü -
rekkep bir kuvvet, evvela Süley-

' maniyeye doğru ilerlemeğe başla
dılar. Orada oturan cemiyet reisi 
A vnullahülkazimi beyin evini bas
tırdılar, :.ıkı bir sraştırm9 yaptı • 
tar, kağıt, mektup, yazı ve kitap 
nnmına ne buldularsa toplayıp gö
türdüler. 

Fazlıpaşada bulunan cemiyet 
meıkezi de, kuvveUı süvari müf -
rezelerile sarıldı, iki bölük avcı as
keri tarafından orada da sıkı bir a
raştırma yapıldı, ele geçen evrak
lar çuvallara konarak mühürlendi. 

Cemiyet reisi Avnullah beyle, 
Hukuku umumiye sermuharriri 
-Necip Nadir bey Edirneye gittik
ten sonra sermuharrirliği üzerine 

nlmıştı- doktor Ali Saip; Şirvani unlemiye bayılırdı. Mıgırın, boğa- Bir kaç kadeh parlattıktan sonı .. 
zade Tahir, Gürcü Mehmet Ali zını yırta yırta, meyhane ağzı, ba- Karabet Mıgıra seslenirdi: 
beylerden başka cemiyetin kırk - ' yati ve amiyane şarkı okuyuşu ha- _ Haydi ne duroorsun ahpar! 
tan fazla uzas1 tevkif edildi. kikaten görülecek manzaralardan _ Usta işi, kıyak bir şarkın yoktur? 

Adliyenin yaptığı tahkikat neti- Okusana... (Devamı var) 
cesinde, bu ihbarın mürettep oldu- .... ?.~.: .... 1111111111ı111111111111111ıııııuu11111111111111111111111ııııııı111111111ııı11111ıı1111111111111111111ıı111111111111ııııııııııııuııııı111ıııı•ııııııııııı 
ğu anlaşıldı. Ve bir buçuk aydan, Ben kemerı· Ortaya koyarım fazla mevkuf kalan Fedakaranı Mil-
let mensupları se:best bırakıldı. 
Fedakfıranı Millet cemiyetini da

ğıt~ak için biı' çok vesileler ara -
dığı halde, bir tiirlü bulamıyıuı it
tihat ve Terakki, mentlekette vel
veleli hadiseler uyandırmak için 
çalışanlar tarafından ortaya atılan 
muhil suikasdlerden istifade ede
rek, cemıyeti dağıttırmış, siyasi sa
hada kuvvetli bir unsurdan kurtul
muştu. 

(Fcdakaranı Mıllet Cemiyeti) nin 
muvaffakıyetle taşlanmasından son
ra (Kaıa Kemal), Kefalo, Kürt Hü
seyin ve Sülcymaniyeli Memo'ya o
nar altın verdi. Yorgunluk ve gaza 
hediyesi. .. 

(5 inci fay/adan Jeocm) 
Ayni gün Floryada diğer bir baş-. 

ka pli'ıjda olan Amerikalı pehlivanla 
da konuştum ve bana dedi ki: 

layimin Osmanlı bankasında (500) 
doları yokmuş, varsa ispat etsin. 
Mülfıyim kendi rızasile kemeri 

iade etmediği takdirde kemerimi 
tekrar güreşle kendisinden alaca -
ğım; esasen, Amerika konsolosluğu 
işe el koydu. Kanunen kemer alına
caktır. 

- Kemeri geri alırsanız, Müıa -
yımle tekrar giirC'ş yapmak ister 
misiniz? 

- Elbette! .. Kemer bize iade e
dildikten sonra Mülciyime olan tek
lıfimiz şudur: Mademki Mülciyim 
kendisine çok güveniyor. Ortaya 
beş yüz dolar koysun, biz de ya ke
meri veyahut beş yüz doları ko -
yar ve zoman koymadan yenilinci
yc kadar güreşiriz. 

İşte şimdi iki pehlivan bu iddia-

Reşit ve Mustafanın sur::ıtlarını 
astığını gören hizmetçi, \•azifesıni 
tam zamanında yaptı: 

- Bizim kızlar uç akşam için İs
tanbula indiler.. malüm ya ~imdı 
bizim paskalya .. amcalarında kala
caklar .. 

Üç gün, üç ay .. e\' kiralanıncaya 
kadar yevmiye ile tutulmuş olan 
kızları, tabii ne Reşit ve ne de Mus
tafa bir daha görmedi. 

Fakat Hayganuş memnun ... Kız
lara ikişer liradan başka bir kat Jia 
entarilik almıs, üstelik de Madam 
Roza'ya bir ziyafet çekmi~ti. Am
ma l\Tadam Hayganuşun kuı nazlı
ğını komşu Madam hiıhi .:ınlıya -
mamıştı. 

cCuma. 5 şubat - Üç nsi kruva -
zörii, cKanarya» cBalcar •. "Aimi
rante Ser'1'era .. ıle daha küçük tnn
da üç harp gemisi bi.ıtün gün Ma· 
laganın şımal ve cenup sahillerini 
bombardıman ettiler. Cümhuriyet-
.cılerin fılo<;u gözukmüyor. Asilerin 
denize ve havaya tamamile hakim 
olduklarını görüyorum. Şehirde er
zak yok, cı-pane ) ok. İlk panik a -
liimetlcri göze çarpıyor. 

\Talının kaçtığını oğrendim. Va
lansiyayn gıtmış. Bir kötü haber 
daha! İtalvanlar son telgraf hattı
nı da kesmişler. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınl 

V enizelosa I 
Haber gönder 1 

Gecenın geç Yaktindc kumandan 
Al!ıC>do. beni otoınobiliındc ziva -
rett' geldı. Asill'rin civar kasaba - , 
lnı daıı daha ıkısini ic;gal c-ttiklerini 
haber verdi : 

) 4 ıiucü sa11/ad1rı dev.-ım) 
da doğdum. Babam anasıl Lehi3 -
tanlıdır, annem Fransızdı. Babam 
cok fakirdi. Beni ilk mektebe bile 
gönderemedi. Pek genç yasta am
camın yanında calışmıya başlndım. 

Artık ondan sonra hiç durmadım. 

Bııttik ! dedi. 
Benımle b<'raber burava gclen 

İsvu;l ı kadın gazetccı Grcp, yarın 
' şehri terkedeceğıni söyledi. Galiba 

benden baska şehirde' ecnebi gaze
teci kalmıyor. 

BALKAN MUHAREBESİ ·ı 
Kim silah iste~·se, hepsine de 

silfıh sattım. Rusyada Rus, Yuna -
nistanda Yunanlı, Pariste F'ran -
sızdım. Çalıştığım firmaların his
se seıretlerini miftcmadiyen satın 
alırdım. Hangi kapı kapanırsa, gi
der, öteki kapıyı çalardım. 

cCumartesı fı Stır/t - Şehir sa -
bahlcvın bir tayyare hücumuna uğ. 
radı. Bir haftadır Londra ile muha
bere edemıyorum. Gazetemin, gön
derdiğım telgı-afları <ıldığına şüp
heliyıın. Vali muavinine tclsiz is
tasyonundan istifade cdc>bilip cde
rniyeceğimi sordum. Mnksatlıın, 
İtalyanların neredeyse Malagayı 
zaptedcceklerini büt•in c!ünyaya 
bildirmekti. Fakat bu dairede çalı
şanların haline bnkınca, insan ken
disini bir timarhaneye girmiş zan
nediyordu. Avni maksatla erk5nı 
harbiyeye gittim, lakin Baskunrnn
dan Villalba'yı bulmak imkansız .. 

Balkan muharebesinde sipariş ü
zerine sipariş aldım. Yunanlılara 
bir denizaltı gemisi satmıştım. Hal
buki Türklere ikı denizaltı gemisi 
sattım. Biitün memleketlerde şu-
belerim vardı. · 

Umumi harp çıkınca, artık ne ka
dar iş yaptığımı tasavvur edebilir-
sın iz. 

İLAN 

Gilmezclt>n e\'vel bir kağıt bırak
mış. GazctPcık•rin, - lX'ndc>n ba~ka 
kimse olmadığına göre benim - hiç 
bir yere telgraf çc~em·yecek!cırııı; 
yazmış. 

aclıktan ölüvorlar. 
1 • .ı·· d ı ı::,,,t1r Tekrar Malag.ıva uor. un ~ 

. ,·::ı· boşanıvor. O zaman vaziyetın . • 
hn met -kcsbetmf'si '1!1 1 i·1de benue,11: 

·ı evine iıtiC'n Ptmemi uca eden C- ' 

dostum KPlm"E:>:·'i hatırıadım. On 
dakika sonra, ote! kr. derleyip (o-

pa.ı·lcıdığ:m bavul !aıın,la b('< abtf'ı 
dostumun evinde' iciiın ·' 

·zdır, - Galiba bu gece sem g cern• 
dedi. 

Deı·hal Eı kanıha:b·v ) <' ko"'t ·nı· 
Kumandan Alfrcdo geldi. Beni gö -
rtince vanıma kostu: 

- Blrkaç saat sonro volu da k<.'· 
secek !er. redı. 

Peki nmmn. fa'?ıst '<"· g .. ·Jir:.c 
biz ne va!1acağız? .. , 

A lfrE'do uzun müddet bir şev so• -
koralemedi Sonr·t tab~ncasım çı 

rak ortaya kovdu : 
Bu~un icinde Jx>s kur ·un v'lr, 

dördü iaşıstlerin, biri benım ! 

• Gecenin süküneti içinde şehir ~ 
den uzaklaşan knmyon ve otom~ 
bil motörlcrinin gürültüsu daha h'~ 
işitiliyor Mitralyör sesleri sankı 
daha yakla'-m'; gıbi! . 

Alfredo, beni zabitler barına go-
1ürdü. B;-ıktık, içende in cin ,\'Ok· 

Ceplerime bisküvileri doldurdunı: 
iki konyak şisesi de aldım. Eskı 
dostumun kapıtı üz ... rinde tngilıZ 
bayrağı dalgalanan evine gittim· 

İngiliz Konsolosu iki gün evvel 
gittiği için, Malag.:ıda ondan ve bır 
de benden bn~ka İngiliz kalmamış 
dı. Bana dedi ki: 

- Burasını bırakmak istemh·0 -

rum. Sebebi, efv•r asiler şehir~c 
benim gibi bir Jngiliz müşahidinın 
bulunduğunu göriirlersc, B::ıdajoı
da olduğu gibi, butün şehir halkını 
kalliiım etmiye kalkmazl::ır. 

Tütün ikramiye havalesi gelmiş
tir. Çek almış olanlar bankaya mü
racaat edebilir. Evvelce ilfın edi -
len günlerde çek verılmesinc de -

Otele döndüğüm zaman İsveçli 
gazeteci kadın gitmıy<• hazırl::mı -
yordu. Dcrlınl yazd1ğ1m beş on ~a
lırlık haberi kadmcağ•zın eline t•ı-

FiHrnkik:ı ertesi giin Mala~aya 
giren fa istkr, dostumun düşün -
c<>leriııc1 n zivade, belki şehird<> ke
secek J imscriklcri b;,ılamndıkları 

için, Mnlng da katlıiım olmadı ........ ................................................. 

Kefalo, paraları cebine yerleşti
rince scıluğu Galatada aldı. Bir kaç 
kafadarla, Domuz sokağında (Os
manlı) birahanesinde bir köşeye 
çekildi, kafasını kırışlemiye başla
dı. 

Hüscyinle Meme da, Topkapı -
nın selatin meyhanelerinden bi

rine düştüler. Burası, yerden tava
na kadar, sıra sıra, büyük büyük 
küpler dizilmiş, loş ve serin bir yer
di. 

- Müliiyimin bu hareketi doğru 
bir hareket değildir. Hele kemeri a
lıp vermemesi gayet gülünçtür. 
Çünkü, o, beni bir saat zarfında tuş
la yenip mağllıp etmemiştir. Ha
kem de berabere kaldığımızı ilan 
ettiği halde Mulayim kendince na
sıl' galıp geldiğini ortaya sürer ve 
kemeri alır? Doğrusu bu işe şaştık, 
kaldık. Saniyen Suyolcu Mehmet, 
diğer iki hakemle istişare etmeden 
keıned ne diye Mültiyime veriyor? 
Sonra, ilk maçta biz kemeri mey -
dana koyduğumuz halde Mülayim 
bC'Ş yüz doları .meydana koymadı. 
Giiresmiycccktik, fakat halk bir 
kere toplanmıştı. Öğrendik ki, Mü-

~~~~~~!!"!!!!!~~~~~!"""'!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~------~-

1 Y.9.?..9D.= .. Ç.~ .. ~ ... Ç~ .... ~-~?.! 
Tefrika No.: 8 

dadırlar. N tvazl Acun vam edilecektır tuşturdum. Valansıyaya vardığı za
mnn, benim için Loııdraya telefon 

iTiZAR - Yazııııızın ~o!duğur.
dan (Kanuni Siilevı ar.) tefrikam11ı 
kovıunad:k özür dilı ri1. .. ... ···················································· 

O yıllarda Topkapı meyhaneleri 
çok itibard.ıydı. En kibarından, en 
kopuğuna, dılencısinden Babıali 
Mühimme kalemi hulefasınn Ba
lıkçı Altıparmak Karabı:tten,' sey
yar sirkeci Knramanlı Bodosa, mor
tocusundan mezar kazıcısına kadar 
bütun sabahçılar. gundlizcüler v~ 
.tksamcılı:ır, fstanbulun h"r tarafın
dan buraya kosar gelır, diinyadan 
z yadc nhret sınırına giren, bu yarı 
karanlık, g<'nış. tonoz meyhaneler
d glıni..ın yorr,unluklarını, yekna _ 
s k g C:C'n me ı:{uli •etlerinın usan
cını def tmck için, mutemadiyen 
ç k r 1 r k dl'h k deh, olçf'k ölçek, 
k r fa karafa dıiz, mastika \'e re
çina içcrlcrdı. 

Biz d aı mı g idik' Babam, Ah
met Rasim, Şair Mchm<'t Celal es
ki gazf'tecıkrden Alı Havdar, -~im
di bor ada- hanende Beylerbeyli üs
tad Zi.> a, tanburi Postahaneli Fu
at, eşsiz musiki üstadı ve ses hfıliki 
Arap İbrahim, bir zaman Topkapı 
meyhanelerinin en başta gelen müş~ 
terilerindendi. Buranın çok meşhur 
olan turşusile rakı içmek için, ta 
Kndıköyünden, Kartaldan, Üskü -
dardan buraya kadar gelmekten ü
şenmezJerdi. Burayı sevenlerden bi
risi de Bnşkatip Tahsin Paşanın da
madı merhum Fuat Beydi. Çok de
fa Üstad Ahmet Rasim Tanbu • 
racı Osman Pehlivanla ge)irdi. 

Meyhanenin belli başlı simaları 
jçfnde Altıparmak Karabetle Ar -
tin, nev'i şahsına münhasır (tip) 
l~dendi. Bunlar pazardan ba§ka 
€tindüzcülük yapmazlar, fakat ak
şamlan meyhaneden eksik olmaz -
lardı. 

Biri musikiyi sever, okur, ötel:i 

································ 
Rüstem, Murad Reisin emri al • 

tında bulunduğu için, ona sorma -
dan ve bilhııssa ondan emir alma
dan oleş açamazdı. Murad Reis, 
Rüstcme şu emri verdi: 

- Kalyonlorın cephanesi bit • 
.miş .. bunlar Venedikten gelmiyor
lar .. bilakis Venedığe cephane al
mağa gidiyorlar. İleri! ... 

Rüstem: 
- Nereden anladın böyle oldu-

ğunu? .. 
Dıye sordu. 
Murad Reis: 
- Top menziline girdik. Halci bi

ze bir gülle otmadılar. Fakat, gü
vertedeki okculnrı yaylarını gerip 
üzerimize ok yağmuru yağdırmağa 
hazırlanıyorlar. 

Dedi. 

Türk denizcileri ateşe atılır gi
bi, yılmadan ilerlediler. 

İlk ates Türklerden başlamıştı. 
Murat Reis yüzde bir ihtimalle 

tuzağa diişmeyi de düşünmemiş de
ğildi. 

Topçulara: 
- Ate~ .. 
Emrini verdi. 
Murat reisin gemisfoin topları 

çok kuvvetli idi. 

Cezairde dolaşan ilk toplu kor
san gemisini Murat Reis idare e

'diyordu. 

Rüstemin gemisinde bir kaç top 
vardı. Fakat bu toplar büyük ge -
milre ulaşacak kadar uzun menzilli 

değildi. Rüstem bunlarla ancak sa
hil boylarını ve balıkçı çektirmele
rini ürkfüürdü. 

Murat Rei:>in gemisindeki top
çular bir ::ığızd::ı sekiz toptan sekiz 
güJJe birden s \'Urdular. 

Biraz sonra büviik Venedik kal
yonunun "'• nc"k dıı cği ıki kat ol
ro~ş ve y<'!Jwnkri par~·alanmıştı. 

K -t O:. R . S A N ADAL AR I NDA 

MURAT REİS 
Düşman gemisinin başı suya gömülürken, 
nedikliler: Batıyoruz.. diy erek Ve

den ize atıldılar 

J,."ur11d refa dilıman gemiıfo• atlar atlamaz Veneliikii 
şöval:, enin ürerine a tı/at .• 

Türk gem· ıeri uzak tan anc:- k bu Bütün Türk denizcileri ikinci ih-
kadar gö ıliyorlardı. tima1 üzerinde yürüyorlar ve gül-

Murat .?eis Vcnedik gemilerin • leleri ardısıra yağdırmakta devanı 
den karşılık görmeyince: ediyorlardı. 

- Biraz daha sokulnlım.. Tuhaf şey! 
Diye 'bağırdL 
Aralarında yarım mil kadar me

safe varken, Türk korsanları iki 
yüz metreye kadar sokuldular. 

Bu dövüş ya büyük bir mağIU -
biyetlc, veyahut yüz güldürücü bir 
zaferle bitecekti. 

Birinci ihtimal çok 

Düşman gemisinde atılacak bir 
tek gülle ve ok kalmamış mıydı? 

Bunlar kollarını sallayarak nere
den geliyorlar, nereye gidiyorlar
dı. 

Artık düşman gemilerinin va -
ziyeti anlaşılmıştı. 

Dümenci Hüst..•yin bu işi en doğ-

ru keşfedenlerden biriydi. 
Huseyin, cenk arasında Murat 

Reise şu kısa izahatı veriyoı du: 
- Bu gemilerin Kefcılonyayı te

dibe gittikleri muhnkkaktır. Fakat, 
Kefalonya asil<'ri isi o kadar ileri 
götürmüşler ki.. Vencdik g<'milcri 
bütün gülll'lerini saı fettiklcri hal
de bir netice alnmamı§lar ve elleri 
boş olarak geri dönmiye mecbur ol
muşlardı. 

Murat reis: 

- O halde bu gemileri zaptede -
lim .. Ne duruyoruz? • 

l Diye söylendi.. Rüstcmin gemi -
r sini arka kasaraya aldılar .. ayakta 
f konuştular: 
r - Bu gemileri zaptedemez mi -
1 yiz, Rüstem? 
1 

- Nıçin cdcmiyclim?! Herifçik -
lcrin ne cephaneleri kalmış .. ne de 
cesaretleri .. 

- Doğru. Fare gibi hepsi gü ver
teye sinmiş .. Gölgelerimizden ka
çınacak yer arıyorlar. 

Rüstem bir ihtimali ileri sürdü: 
- Gemilerdeki askerleri bizden 

!azla ise .. ? 

- Hepsini t>sir alırız .. Ayaklarına 
zincir vurup forsalar arasına ata
rız Knptanlarını, şövalyelerini Sin
yor Ciyovani ile İstanbula gönde
ririz. 

- Bıı fona bir tcdbiı' de w ]. 

Helebir nrkadaşlan 
Ne diyorlar bakalım ... 

deneyt>lim. 

Murat Rcb gemicilere sordu: 
- Düşmanın eli ayağı bağlı. Kar· 

sımızda, ccll:"ıdn boynunu cgmi;; bir 
~ahklıın gibi hareketsiz duruyor. 
Bu fırsatı kaçırmak ıster misiniz? 

Bütün gemiciler hep bir agızdan 
bağırdılar: 

- Bu fırsatı her zamnn el<' geçi
remL'yiz .. Zaten simdiye kadaı de
niz üstünde hiiyiık bir varlık gös
terPmcyicimizin sebebi de g misiz
Iiktir. Bu uç gcmıyi düşmandan a
lırsak, çok kuvvetli ol uru'·· BJviık 
V<' şcrcflı akınl~r yapar. Turk :ıd nı 
Al·denızin her lıuc f,ına y"yarız. 

Murat Reis g micileıin c ,,~ııc -
tinden cmindı .. l<'ak::ıt o, blıyük kap
tan gemısmi top•a iyice paralayıp 
batırmak ve ancak dı~or iki gem·yi 
ele geçirm<'k i. tiyorciu. 

Buyük Vt>ncdik l ptrın g misi -
ni id re etmek kolay bir i dC" ,ıldi. 
Murat: 

- f lk önce büyi.ık gcmh c ateş .. , 
Dıye bağırdı. 

Tiirk topçuları tekrar gülle sa -
vurmıya başladılar. 

Murat Reis büyük başın derdi 
büyi.ık olur kanaatinde idi. Rüs -
tem: 

- Ateşi neclcn kesmiyorsun? 
Diye bağırdıysa da, Murat Reis 

aldırmadı .. Bir tehlike sezmiş his
sini verer<'k top ateşine devam et
ti ve nihayet akşama doğru büyük 
Venedik gemisinin baş tarnfından 
iki büyük delik açılmıştı.. Bu de
liklerden çcşmegibi, gemiden içe -
riye kol kol su giriyordu. 

Biraz sonra gemiiıin bas tarafı 
suyun içine meylederek, bütün tek
neyi su bastı. 

Geminin direğinde bir beyaz baY· 
rak belirmişti. 

V cnedikliler; 
c- Bızi neden batırıyorsunuz? , 

(Devamı varı 
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Tefrilca No: 109 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Şaonun cesedini büyük havuzun başına bıraktılar 
Siilegman sihirbazlara: "G9kteki bulutlar dağı
lıncıga kadar: ""nu agıltacaksınızl,, diye bağırdı. 
r.eler olup bittiğini öğrenmek isti
yorlardı. 

Amonluların bu kuyuya (meş • 
Um) demelerinin elbette bir sebebi 
vardı! 

•- Oraya girenler çıkmaz .. çık 
sa da yaşamaz!. 

Sözü pek tc boşuna söylenmemiş 
di. 

Hassa zabiti merakla kuyunun 
başında durdu: 

- Neden çıkmıyor arkadaşımz 
)ı.ıkarıya? 

Aske·rler: 
- Bağ.rıyoruz .. cevap vermiyor. 
Dıyorlar ve endişelerini meyd;ı.-

na vurarak: 
- Aman, Şaonu kurtardık .. bu-

radan uz<ıklaşalım .. 
Diye kaçmak istiyorlardı. 
Bır aralık ha~sa zabiti: 
-- İçinızdcn biri daha insin, ar

kac!1~ınızı kuyunun dibinde ara • 
iın. 

Dediy~e de, bu söze müsbet ce • 
vap veren bir kimse çıkmamıştı. 

Kuyunun içine mcş'aleler tut -
!ular .. 

Hep bir ağızdan bağırdılar .. 
Bağırdılar .. 
- İpe sarıl da yukarıya çekelim. 

Gidiyoruz. Kalırsın burada .. 
Kuyunun ağzından vahşi ve kor

kunç uğultulardan başka bir ses 
işltilmedi. 

Askerler: 
- (Meş'um kuyu) Şaonu bize 

canlı olarak teslim etli anıma, içi
llıizdm bir kurban aldı! Başıma 
bcklem yelım .. 

Deyince, zabiı büstütün kork • 
ınıya başladı. Askere hareket em
rin verdi.. 

Kurbanı kuyunun içinde bırak
tılar 

Şaorıı bir ata yüklediler. 
Geri dcindülcr. 

* Bir suyun b.ışında konaklaını~ -
!ardı. 

Ifassa zabıti Şaonun bu vaıiye
tinden c;ok mütcessirdi. 

- Onu Siileymar.a bir yığın p~s
!il halinde gutüreceğız! 

Divoc re üzülüyordu. 
Şaun kuyudan nasıl çıktıysa, ay

ni şekilde kımıldamadan, gözlerini 
açmadan ve bir tek söz söylemeden 
baygın yatıyordu. 

Hassa askerleri Şaondan bahsc-
dcı ken: 

- O yaşamaz .. 
Diyorlardı. 

Hassa zabiti: 

- Belki Kııdüste iyileşir .. nüküm
ciarın sihirbazları, rnüncccin1Jeri, 
fobipleri bır araya gelirse, Şaonu 
Çabuk diriltirler. 

Diyor ve ancak bununla mütc • 
SClli oluyordu. 

Zavallı Şaoıı ! 
Kuyunun içinde kaldığı gün:er 

iç nde kim b lir ne işkenceler gör
nıüş, ne sefalet ve ıstırap çakmişti. 
Hele bir gözlerıni açıp konuşınıya 
ba~lasaydı.. 

i 

Sahra, Şaonu ayıltmak için, harıuıun ıula11 üstünde açılmıı 
çiçeıdertien bir nilüfer kopardı .• 

İşle o zaman (Meş'um kuyu) nun Bütün gözler Amondan gelen kA· 
bütün esrarı anlaşılacaktı!... file arasında Şaonu ve onun meş-

Şaon Kudüse gelince.. hur kır atını arıyordu. 
Askerler Kudüse girmeden: Meydanda ne Şaon vardı .. 
c- Şaon geliyormuş!• 

Haberi çarçabuk saraya ulaştı • 
rılınıştı. 

Hassa askerleri şehre girerken, 
bütün sokakları dolduran halk: 

-- Yaşasın Şaoıı .. 

-- Yaşasın büyük kahraman .. 
Diy<' haykırıyordu. 
Şaonuıı ne şekilde v'? n<' halde 

geldiğırıi bilen ve gören yoktu. 

Ne de kır atı. 
Herkes biribirine hayretle bakı • 

şarak: 

- Şaon nerede? 
Diye sormıya başlamıştı. 

Bir atın üstünde tabut gibi, üstü 
örtülü bir yük vardı. 

Acaba Şaonun ölüsünü mü geti
riyorlardı? 

(Devamı var) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonunden : 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 32X6 eb'adında 10 ve 30 X 5 

eb'adında 8 tane iç ve dış kamyon lastiğinin 26-7-937 Pazartesi iünü 

saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1600 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 120 liralık vezne makbuzu veya 

banka mektuplarını kanuni vesikalarile birlikte o gün Galatada eski 

gümrük binasındaki Komutanlık Satına ima Komisyonuna· gelmeleri 
"4003. 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Yeniden tasnifine başlanılan Fatihteki Mıllet kitap sarayının bu işin 

nihayetine kadar okuyuculara kapalı bulunduğu ilan olunur. "4108" 

lstanbul Gümrüğü Bat Müdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antreposunda bulunan salış amba• 

rındaki ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, 

akt:ıriy~, demir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi

tıbbiye ve emsali ve yenilecek eşya 20. 7· 937 gününden itibaren her 

gün saat 14 den 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretile ve peşin 

para ile satılacaktır. isteklilerin bu elverişli ~atışlardan istifade etmek 
üzere muayyen gün ve saatte Kuruçeşmedeki anılan satış komisyo• 

nuna gelmeleri ve isteyenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecek• 

ıeri ve satış Müdi:rlüğü diğer ambarlarında mevcut olup satışı ilan 

edilecek olan eşyanın da bu ambarda s:ıtılacağı ilan olunur. (4107) 

yabani çiçekler açmıştı. Bu yol te
penin üstündeki küçük bir eve doğ
ru gidiyordu. 

İra Maralat hızlı hızlı yürüdü. 
Böyle bir adamın bir ayak evvel e
vine varmak için gösterdiği isticali 
tasavvur edin. 

•ı .. "111111111tıı111u11•ıın1111u111111ırıı1111ııııııu1111111ııııııııtıııııııuu11111ııı1111111111uıı1111ııou•ıı ııııııı11111uıı1111uııı11111ıı1ıııı111 Maralat evini uzaktan gördüğü 
zaman, pençerclerde bir değişik • 
lik sezdi. Biraz daha yaklaştı. Bu 
perdeler kendi perdeleri değil! 

Yepyeni, bembeyaz perdeler .. niha
yet evin önüne geldi. Kendi evi 
değil mi? Bahçe kapısını açtı, içe
riye girdi. Kansını görebilmek Ü· 

midile şöyle biraz durakladı. 

Yazan: 
Al Jenings 

lJGURSUZLUK ıTASIL BAŞLAR? 
İra maden ocağında başına gelen 

kazadan ~~nra, hastahancJe haft:ı
larca haya•!a olum arasında çar
pıstı. Nil•ayet iyileşmiye yüz tutun
ca hastahaneden çıkarıldı. 

Ötedtn beriden sordu, soruştur
du. Klevlandda grevin nihayet bul

duğunu öğrendi. Bunun üzerine de 

~vine dönıneğe karar verdi. 
Parası yoktu. Fakat eski fahri • 

kada tckral· ustabaşılığa geçeceği
ni d~ünerek seviniyordu. 

Sonı·a Dora'sına kavuşacaktı. Ka
tısı kim bilir ne kadar memnun o

lacaktı? Hiç haber vermeden onun 
karşısına ç:kıvcrmek ne güzel bir 

Çevıren · 
Muammer Alatur 

sürpriz olacaktı? Ayrıldığı gün • 
denberi ona bir habercik olsun gön
dermemişti. 

Evini bırakalı ne kadar olmuştu? 
Durun bakalım. Dört ay mı, beş ay 
mı? 

İra Marolat bunu pek iyi hatır-
1~,·oır.ıyorrlu. Sebebi de malı'.ım! ma
dcm!çki kı:z:ı! Haftalarca hastaha

nec<. eş buhranı geçiren bir ada
mın, •c;;en günleri hatırlıyamayl

.şın1 mrııur görmeli! Sonra sevdiği 

insanlardan uzaklarda hayatını 

kazanmağa çalışan bir adam, gün

lerin nasıl geçtiğinin farkına vara

mazsa, bu cihetten de mazurdur. 
Sapa biı' yol vardı. İki tarafında 

Pencerelerden birinin arkasın • 
dan beyaz bir elin perdenin kıv • 
rımlarını düzejttiğini gördü. Niha
yet bu el perdeyi açtı. 

Bahçenin ortasında dikilmiş kai
mi§ olan adam, karşısında hiç ta -
nımodığı, yabancl bir kadın çehre
si görünce büsbütün durakladı. 

Bu kadın pencereyi açtı ve gelen 
yabancı adama: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
Gözlerine bir türlü inanamıyan 

Marala!: 
• 
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' ista~bul .: Belediye.si ·:Jı~in.ları 
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Yeminli üç ehli vukuf tarafın • 
dan 988 lira kıymet takdir edilen 
Kuruçeşmede kayden Merdiven ve 
mahallen Çınarlıçeşme Merdiven 
sokak eski 16, 18, 20 yeni 20, 22, 24 
numaralı üç bap ahşap ve harap e
vin evsafı aşağıda yazılıdır. 

El ile ltl•r Yangın Tulumbaaı Yaı,an Ve Satanlara• 

Evsafı: 20 numaralı: Zemin kat 
kapıdan girilen ve üç basamakla çı
kılan zemini bozuk karasemen dö
şeli bir taşlık altında bodrum olan 
bir oda olup taşlıktan geçilen üstü 
teneke ile örtülü binadan hariç O· 

cak mahalli vardır. 
Birinci kat: Bir sofa üzerine bir 

oda iken ortadan tahta ile ayrılarak 
iki oda haline konmuştur. Sofada 
bir hala ve odalarda yük dolap var
dır. Sofadan merdivenle tavanı ba
sık çatı katına çıkılır. 

22 numaralı ev: 20 numaralı evin 
evsaf ve müştcmiltıtını havidir. Yal
nız arka tarafta ocak mahalli olan 
yerde mermer bilezikli bir kuyu ve 
ön cephede bir tulumbası vardır. 

24 numaralı ev: Bu üç katlıdır. 
Zemin katında bir odası vardır. Di
ğer katların bölme ve döşemeleri 
yoktur. Binanın heyeti umumiycsi 
gayri kabili iskan ve haraptır. Bah
çesinde erik, kayısı, dut gibi bir 
kaç ağaç vardır. Zemin sathı mail 
olması itibarile ön ve arkasında du
varlı setler yapılmıştır. 

Mesahası: Umum mesahası 1362 
metre murabbaı olup munun 102 
metre murabbaı üzerine iki ve biri 
üç katlı olmak üzere üç ev mebni
dir. Geri kalanı bahçedir. 

Hududu: Bir tarafı tariki am, bir 
tarafı Sultana menzili ve Andiryas 
menzili, arka tarafı vakfı müşa -
rünileyhten arsa ve bir tarafı yine 
vakfı şeriften Anesti menzili ve 
arkası bahçe ve hazan Papas Ki -
york menzili ve bahçesi ve hazan 
Sahak menzili ve bı!fan İstepan 
menzili ile çevrilmiş üç ev açık art· 
tırmaya vazedilmiş olduğundan 23/ 
8/937 tarihine müsadıf pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecek
tir. Arttırma bedeli kıymeti mu -
hammenenin '1 75 ni bulmadığı tak
dirde müşterisi üzerinde bırakıla -
caklardır. Aksi takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 7/9/937 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci a
çık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenjn ';6 75 ini 
bulmadığı takdirde satış 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Art • 
tırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nis
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hA
mil bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo • 
tekli alacaklarda diğer alak,ıa • 
ranın veir irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarının ev
rakı müsbitelerile birlikte ilan ta
rihindeni tibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak· 
lan tapu sicillile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakim vergi, ten
vırıye, tanzifiyeden mütevellit 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla mahlmat almak iste • 
yenler, 15/7 /937 tarihinden itiba • 
ren herkesin görebilmesi için da
irede açık bulundurulacak arttır- 'I 
ma şartnamcsile 934/5646 numaralı 
dosyaya müracatla mezkur dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. 934-5646. 

- Bonjur Madam! diyebildi. 
Penceredeki kadın meraklanmış· 

tı: 

- Bonjur! Kimi arıyorsunuz? 
lra, kendi evinde ne aramağa 

geldiğini soran yabancl kadına 
baktı, baktı: 

- Affedersiniz, dedi, bu evde kim 
oturuyor? 

eklen adamdan büsbütün §Üp • 
helenen ııenç kadın: 

- Size ne? dedi. 
Bu vaziyet karşısında lra Mara • 

lat'ın canı sıkılmıştı: 

- Bana ne olur mu? d~di, bu ev 
benim evim! 

Kadın bir kahkaha salıverdi. 
O zaman İra büsbütün şaşırdı: 
- Karım nerede? Dora nerede? 
Birdenbire sapsan kesilmişti. O 

zaman penceredeki kadın: 

- Ohoooo, dedi, o çoktan bura • 

dan gitti. Daha doğrusu onu kapı 
dışarı ettiler. Yoksa siz onun kocası 
mısınız? Hani buradan gidip de hiç 
bir haber vermiyen adam siz misi

niz? Neyse merak edilecek iey yok. 

( Deı:amı ı:ar) 

Belediye bütün Türkiyede sablan el yangın tulumbalan üzerinde 

bir tetkik yapacııtından bu itle uğraşanların mevcut nilmunelerlnd,n 

birer tanesini Belediye Fen işleri Müdürlüıtü Makine Şubesine retlr• 

rilmeleri illn olunur. •B." "4157 » 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Suniurluda yeniden yapılacak 19079 

lira 35 kurut keşif bedelli beş dershaneli ilk okul binası. 

işinin 14017 lira 29 kuruşluk kısmıdır. 
Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele Projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesL 

D - Fenni ve hususi şartname. 

E - Keşif silsile! fiat ve metraj cetveller!. 

F - Proje. 

2 - Is eyenler bu evrakı Nafıa Vekillet! Y. lıleri Fen bey'etinde ve 

Çorum Daiml Eıcümeııi ile Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksillme 1937 Temmuzun 19 uncu Pazartesi günü saat 15 de 

Çorum Vilayet Makamında toplanacak Komisyonu tarafından 

yaı,ılac3ktır. 

4 - Eksiltme kap:ılı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksılmeyc girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvakkat 

teminat 'erır.esi ve aşağıdaki ves;kaları göstermeleri lazımdır. 

Ticaret oda>ında hyıtlı olduğuna dair ve bu işleri yapabil~ceğine 

dair Nafıa Veka!ctinın Ehliyetname i. 

6 - Teklif mektupları Üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen Komisyona Reisligine makbuz 

mukabilin<!e verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

uat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış ıarfın Mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunması lil.zımdır. Postada olacak ge·dkmeler kabul 

edilınez. u4135,, 

Sulta nah met Erkek Sanat Okulu 
Eksiltme Arttırma ve 

Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı M.Fi. Eksiltme T. G. S. ilk teminat Şekli 

K. s. L. K. 

Salça 500 K. 18 1 
Tuz 1250 

" 
5 50· 

Soğan 5000 n 3 ' Yumurta 30000 A. 1 80 22-7-937 Perşenbe 178 11 Açık 
Patates 
B. Peynir 
Kaşer 

Pirinç 
Nohud 
K. Fasul,.e 
Barbunya 
Bezelye 
Mercimek 
K. Bamya 
0. Erik 
Ç. K. Ü&iim 
K. incir 

Sabun 
Z. Yağ 
Z. Tanesi 

7000 
1500 
6'0 

12000 
1200 
2500 

80\l 
400 
400 
250 
600 
600 
500 

18öô 
1000 
1000 

K. 8 
38 
66 

" 25 

" 11 
" 18 
" 10 
" 14 
" 14 
,.114 

• 48 
• 22 

" 18 

" 39 
• b8 
" :.H 

25 
50 

50 

1 

.. 

14 

" " 354 
14,30 

,, " 15 

70 " 

1?9 15 

Ün 
Makarna 
irmik 
Şehriye 

P. Unu 

1800 
1200 

200 
100 
100 

" 17 
" 28 
.. 18 

.. .. • 15,30 55 05 • 

Sut 
Yo_ıturt 
K. Yoğurd 

3600 
12JO 
1000 

" 29 
" 18 

" l ı 
» 18 

A. 5 " • 16 46 95 " 

Ekmek 46000 K. 10 
4200 " 33 

14500 .. 48 
5500 .. 109 

75 26-7-937 Pazartesi 14 370 87 ,. 
K. Şeker 
D. Eti 
Sadeyı\ğ 

Urfa birinci 
erimiş 

40 
saati 14,30 " 103 95 • 
,, 15 ,. 526 35 kapalı 
• 15,30 • 449 62 • 

Okulun Mayıs 938 sonuna kadar yukarda yazılı 32 kalem yiyeceıti 

937 yılına mahsuben eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler muhasebecilik binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Ek5iltmeye gireceklerin 2490 No. lu 
artırma. eksiltme ve ihale kanunuııun 3, 2 inci maddelerinde yazılı 

şartları haiz olmaları ve Ticaret Odasının 937 yılı belgesini taş,ma• 

ları !Alımdır. 

Kapalı eksiltmeye girecekler istenilen belgeleri ve bilvekA!e işt;rik 
edecekler vekaletnameyi beraber getirmeleri, teminat makbuzu, ba.1k 
ve teklif mektubunu kanunun tayin ettiği şekil daire5inde ve müddet 
içinde komisyona vermeleri şartnameleri görmek isteyenler mektep 
idaresine: başvurmaları ilan olunur. (3989) 

Betonarme Köprü lnşaatl : 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kutamonu Vil1yetiııde Kaatamonu • 

lnebolu yolu üzerindeki Şeker Köprüsünün betonarme olarak inşaatı• 

dır. Keşif bedeli •24, 5~0. liradır. 

2 - Eksiltme 30.7.937 tarilıioe müsadif Cııma kfinil u.at •t6n da 

Nafıa Vekaletinde Şose ve köprüler relff iği Eksiltme Komisyonu 

odasında kapalı zarf usulile yııpılacakUr. 

3 - Eksiltme şartnames; ve buna miiteferri diğer evrak "123,, 

kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabi!ir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "1838» liralık muvakkat 

teminat vermeleri ve bu i~leri yapabil ceklerine dair Vekaletimizdeıı 

alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye ve•.ikası ibraz etmeleri lazımdır. 

1 tekli!erin teklif mektuplarını i~ioci nııddede yanlı saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisli!;ine makbuz mukabilinde verme

leri JDıtktezidir. Postada olacak recikmeler kabul edilmer, •1562,, •4030,, 



Kendi düşen ağlamaz! 
"-Eğer beni dinleyip vaktinde 

"Dermin,, nasır ilacını 

kullanmaR'a başlasaydın 

bu hale gelmezdin!,, 

Baş ve Diş Ağrısı Istırabların 

En Müthişidir 

•Dermin. çok kısa bir zamanda 

nasırları izale etmekle şöhret ka· 

zanmıştır. Ayakları sıcak suda ban• 

, 

yo yaparak •Dermin. sürmcj!"e de

vam edi li rse nasırların birer birer 

ve acı vermeden düştüj!"ü görülür. 

E.n şiddetli diş a g-rılannı d i ndirır. 

sancıları keser. 
Baş ağrtsın a, nezle, grip ve 

romatıımaya k arşı 

Bilhaasa mUesslrdir. 
icabında günde 3 ka,e 

alınabilir 

Dermin ayakların dermanıdır! 
1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü lılnları 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - Hı:ybelıada Panaiya namı dığeri Çam manastırı 

2 - Burgu adasında Ayayorgı manastırı 

3 - Büyük ada Aya yor gi manastırı 

l. - 1200 adet 40 s/m kıyım bıçatı. 
300 • O. T. havan • 

Yukanda yazılı bıçaklar pazarlıkla satın alınacaktır. 
iL - Pazarlık, 19. VII-937 tari!ıine rastlayan Pazartesi günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyo
~unda yapıbcakbr. 

Cemaatlerce idare olur.an vakıflardan aeml ve isimleri yukarıda 
yazılı ,·ak ı llara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve 

olbaptaki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edile• 

cej!"inden isteklilerin 22· 7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mü. 

dürlütüne usuleo müracaatları ilAn olunur. "398!1. 

111. - Şartnameler parasız olarak her giio sözü geçen şubeden ah· 
nabiiir. 

iV. - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte "fo7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3908) 

• • • 
1 - Şartname, Keşifname ve planları mucibince Erzurumda ya. 

pılacak 59914.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı 
pazarlıkla eksi ltmeye konulmuştur. 

11 - Pazarlık, 14. Vll-937 tarihine rastlıyan Çarşanba giinii saat 
14 de lstaobulda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi 
müdürlüğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname vesair evrak 300 kuruş mukabilinde lstanbulda in• 
hisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 

iV - Muvakkat leminal miktarı 4246 liradır. 

V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhiUik vesika· 
ıını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis değillerse bu sınıftan 
bir meslek adamınrn iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. •3969. 

BÜYÜK İKRAMİYELER KA YNAGIDIR. 
Tek Kollu CEMAL Gişesi, 5 büyük ikramiyeyi 
birden vermekle şimdiye kadar hiçbir piyangQ 

bayiine nasip olmayan 

BÜYÜK BİR REKOR DAHA KIRDI 

u.ı:=..,.5 • Lirayı 
5228 No. lu biletle Kasımpafa'da Kulaksız 
caddesinde 76 numerolu hanede 85 ya,ında 

lhtı r..a!: Nine Bayan Şerife 

- Lirayı 

1 
38344 No. ıu biletle DolmaDahçe sarayında 

t elgraf m emuru Bay Senai 

Lirayı 

38638 No. 
25 

lu biletle 
No. da 

Uzu nçartı 
Bay Hayri 

başında 

. ~tigu Nine Bayan Ştrlfe ikramig .. 
sini Tek Kollu Cemal gişe. 

ıindtn al1'ken 

Lirayı 
I 24758 No. lu biletle Tahtakaleda 39 No. ıu 

mağazada çırak Bay Jak 

5- Lirayı 
• 

6844 numarolu blletla Mahmutpa,ade Ye,n. 
direkte Molla Tat sokağında 33 numerolu 

meleze sahibi Blly Osme n ismet ve 
çırağı Saf Mehmet 

KAZANDILAR Bag Stnal lkramigtdnl Tek J<oı . ~ 
Cemal ıtıui11dtn alrrktn 

. Tek Kollu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN daima 
böyle fakir ailelere hızır gibi yetişir. 

TEK KOLLU 
ADRESE DiKKAT : EmlnönU, Bonmer•• köıesl No. 5 7 CEMAL GİŞESi 

.... __ HiÇ BiR VERDE ŞUBESi YOKTUR---• 

1 

iNKIBAZ1 
ve ondan mütevellid baş ağrılarını 1 
defeder. MiDE ve barsakları ko
laylıkla boşaltır. Son derece tek· 
sif edilmiş bir toz olup MÜMASiL 
MÜSTAHZARLARDAN DAHA 
ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DA· 
HA KA T'i tesir eder. Yemekl~r
den sonra alınırsa HAZIMSIZLIGI, 
MiDE EKŞiLiK ve YANMALAR!· 
NI giderir. MiDE VE BARSAK. 
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdakı kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROZ 
markasına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır, fakat bü
vüi< ~i şesi ekonomiktir. ................ 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakim • 
liğinden : 

Aznif ile Razinei Maliyenin şa
yian ve müştereken mutasarrıf ol· 

dukları Yeşilköyde İstasyon cad • 
desinde Şevketiye mahallesinde es

ki 2U ve yeni 39 No. lu bodrum 
katta bir oda ve bir mutfak ve 

odunluk ve kömürlük 1 inci 
katta bir ufak sofa iki oda 2 nci 
katta iki oda bir hala, bir sofa çatı 
katında iki ufak oda ve bir tulum· 
ba ve ufak bir bahçeyi muhtevi ve 
iki bın lira kıymeti muhammeneli 

ahşap bir bap hanenin izalei şüyuu 
zımnında paraya çevrilmesine ka
rar verilmiş ve 16/8/937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 te 

birinci arttırması icra kılınacak ve 

kıymeti muhammenenin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde ihale 
edilecek ve bulmadığı takdirde son 
pey baki kalmak şartile 31 Ağus • 
tos salı günü saat 15 te ikinci art
tırması icra kılınacağından talip 
olanların kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuk pey akçesine 
yevmi ve saati mezkürda müracaat 
eylemeleri ve şartnameyi görmek 
isteyenler in her gün görebilecekle
ri ilan olunur. (33930) . 

İstanbu l Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda Yenişe
hirde Papasoğlu sokağında eski 56 
yeni 68 No. lu dükkanda mukim 
iken bilahara Yunanistana gidip 
mezkür mahaldeki ikame tgahı meç
hul bulunan Pandeli Marailis oğlu 
Yaniye: 

Ali Hüseyin oğlu Meşhedi Hüse

yinin zimmetinde Beyoğlu Tapu baş 
memurluğunun 26/6/935 tarih ve 
2727 /3248 No. ya kayıtlı bir kıt'a 

ipotek senedile alacağının temini 
için mezkür dükkanın paraya çev
rilmek üzere 3/7/937 tarihinde bir 
ehli vukufla gidilerek kayda göre 
ma arsa denildiği halde arsaya te
düf edilememiş olup 15,32 M, 2: mu
rabba üzerine oturmuş işbu dükka
na 150 lira kıymet takdir edilmiş 
olduğundan icra ve iflas kanununun 

103 üncü maddesine tevfikan bir 
diyeceğiniz varsa tarih i ilandan bir 
ay içinde 937 /845 say ı lı dosyamıza 

bildirmeniz aksi takdi rde muame

leye devam olunacağ ı ilanen tebliğ 
olunur. (33921l 

• 

.. O: • " 

Yazın en sıhht en leziz ve en nefis içk1•1 

lnglllz terbet yersen 

Hasan 

l\Jıdevidir. Toz halinde ve meyvalkrdan yapılmı; tır. Çok köpürür. 
Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde 
ıçilirse müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi leızel· 
lıdir. Şekersizi mey\a tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, Beyoj!"lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

.. 

' Ever d ciM .' 

PfRLODrNT oi~ MAcunu 
~A'.ılESİNOtDİR. 

lstanbul Defterdarhğından : 

Beyoj!"luoda: Yenişehir mahallesinin Kaya sokaj!"ında kain 171 

vra -
sayılı ev. 72 

Büyükçarşıda: Terlikçiler sokağında kain 15, 15/1 say ı lı dükkan. 18 
Büyükçar~ıdo: Takyeciler sokağında kain 26 sayılı dükkan. 12 
Kamer hatun: mahalluinde Yenişehir Keklik sokaj!"ında kain 7'2 

ıayılı ev. 42 

Yukarıda yazılı mallar bir senelik icarı 16· 7-1937 Cuma günü saat 

14 de ihale olunacaktır. icar bedeli müsavi dört taksitte ve taksitler 
peşinen tahsil o UQUr. Taliplerin o;. Yedibuçuk pey akçelerini vakti 

muayyeninde "v ·' • " ınnk met.kur sıünde Defterdarlık Mi:Ji Emlak 
Müdüri ; eli : · tı; k onıisyonuna müracaatları . (F) (3827) 

Sabibı ve l.,ıı . c ı'.t ı L~riyatı idare eden Ba~muharrır 

E. izzet Ben ice 
Saaıldı 11 ~ er : Malb .. ı . Ebü~ıiya 


