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İngiltere adem 1 müdahale komitesinin bugünkü top
lantısında yeni tekliflerde bulunacak 

. 

r a~ridi s~n derece_sı- Cumhuriyet 
it ştırmış bn· va~ıyete geçtıler Bayramında lran 
lngiltere gönüllülerin geri çekilmesini islemek
ten şimdilik vazgeçmiş bulunuyor, ispanyada 

son 1ı:!lz mu oynanıyor? . 
Berlin. 14 (Hususi) - Alma ı 

2aıete!eri Fransıının cenup hudu· 
dundaki beynelmilel kontrolü kaJ. 
dırrnası üzerine giriştikleri şiddetli 
neşriyata devam etmektedirler. 
... ..Völkişer Beobahter diyor ki: 

1 
1' :a.r:sa maskesini attı v_e telı1dit• . r.nı tatbik elıneğe geçlı. Vaıan. 

•:ya hüku;ııctine gönüllü, cephane 
Ve barp ı.oclıemesi göndermek 
l_olunıı bu "efet' açıktan açığa gi· 
~§~it _!:>ulunu1<>f, işte son haftal~r· 
akı muraiyaae manevraların ıç 

l'Üıü buJur. Fransanın hiikümetçi· 
tere yeniden gönüllü aöndcrmeğe 

.. r:ır vcrıni, oldukunu biı daha 
Çl · !!~ velueıı bıli)' orduk. 

Loııdra, 14 (Hususi) - Ademi 
h1ı.ıctahalc Komitesi bugün tekrar 
~Oplarııyor. Butoplantı.da Edenin 
lngılteıe namına yeni bir teklifte 
buıurıınası beklenmektedir. 

Kuvvetle zan ve tahmin edildi -
iine göre, mütekabil müsaadekar -
lık esasına istinad eden şu üç tek· 
lir~ bulunacaktır: 

Fransa, beynelmilel deniz kon • 
ltolünün harp gemilerile denizden 
d<?ği}, İspanyol limanlarında ya -
Pılrnasını kontrol P.decektir. 
İngiltere şimdilik gönüllülerin gc

'ti Çekilmesini mevzuubahs etmiye
Cektir. 

İtalya ile Almanya, İspanyadaki 
muhasım tarafların muharip hak-
1a.ı·ııun tanınması meselesinde şim
dilik ısrar etmiyeceklerdir. 

,. ... 
l 

Hükumetçllerin ıofla· 

r:nda aıilerle çarpı1011 
lc.tulı11 aıker lır 

(Devamı 2 inci ıahif edt> · 
~ftllllff9ilttUtHlllıtuUUUllHfffllllft.IUtHlll•• r·••••lUtılHfftlllltttı-MM ...... IHRUtllltU~HlllıttMtlnıtı~---....... w. nwıttltlUlllll1ft1UUfltUtl-.ır:ut,..ıttu ... 

Musolininin Japonlar Amerika ve i 
Rodosa gelmesi J •1 ' . , 
Bekleniyor ngı terenın tavassut 

Londrada çıkan Deyli Telgraf ga- t kl•f• • dd tt•ı 
~etcsinin verdiği malfımata göre, e ı ını re e 1 er 

U yakınlarda On iki ada ahalisi 

Başvekili de 
Bekleniyor 

Bu yıl 14 üncü 1ıldönümünü İd· 
rAk edeceğ'imiz Cumhuriyet bay. 
ramı, 1 urk Devletinin cihan içinde 
kuandığı yüksek şeref ve itibar 
ve aynı zamanda Avrupa ve yakın 
şark siyasi muvazene ve sulhunda 
oynadık• büyük rolle mütenasip 
bir şekilde olarak kutlulanacaktır. 

Bu yılki merasime evvelce gele
ceklerini haber verdiğimiz Bal. 
kan müttefiklerimizin Nazırlarından 
ve Irak kralile Hicaz veliahdinden 
başka şark müttefikımız lranın baş. 
!'ekili ve hariciye nazırı ile Efgan 
hariciye veziri de geleceklerdir. 

Boğanın kemer·n
den 760 lira güm

rük alınacak 
Mülayim Pehlivanın Amerikan 

Boğasından aldığı kemer, Türkiye
de kaldığı takdirde, Gümrük ida
resi bu kemer için 760 lira gümrük 
resmi alacaktır. Maaınafih Milli -
yimle Boğanın bu kemeri tekrar 
ortaya koyarak yeniden ve yenişin· 
ciye kadar güreşmeleri mevzuubahs 
olduğundan gümrük resmi tahsili 
de bu maçın neticesine bırakılmak
tadır. 

UUttnttııınıu .... nuuıt1•ın1t1Ht1Ut tıttlMHHHUUUtllUUUfHUUM 

YARIN 
. 

Faruk Nafiz'ln 
yazllarını neş
re başhyoruz 

tl'ıüınessillerinden mürekkep bir he
~et Romada Musolini tarafından 
abuı edilecektir. Rodos Valisi 
~ant dö Ve:cchi'nin reisliğinde bu
~-~acağı tahmin edilen bu heyet 

Japonlar bütün hedeflerine vasıl 
olmak kararında bulunmaktadır( 

tıç<?yi On iki Adayı ziyarete davet Cin 
etmiştir. • 

k İtal~an Başvekllinin bu da\•ct ı 
abuı edeceği anlaşılmaktadır. Mu· 

tiolininin Rodos seyahati, Trablusa 
~"Ptığı seyahat gibi şa'şaalı ola -
~ti!'. 
b~B~ münasebetle Oniki Ada günü 
t uyük bir tczahur şekljni alacak-
ır. Zu ziyoretin İtalyada Ağusto

fiun on ikisinden yirmisine kndar 
~ .. l Pılacak yı1hk manevralardan son-
~aİ YapılDcağı zann~dilmektedir. 

LOMUZUN lTALYA ZİYARETİ 
h bığer taraftan Romadan verilen 

1 aberlerc göre, Adatepe ve Zafer 
0~"Pidolurilc bir knç denizaltı ge
~•sınden mürekkap bir filomuz ya
ltıda İtalyan limanlarını zivaret ·· 

~d • ~ 
f "lecektir. İtalyan gazeteleri Türk .. ·· 
ı osu . ·- • t . nun lt::ılyan limanlarıgı ziya- · ; 

l <:~ınin iki millet arasındaki dost-> · 
~lıgun kuvvetlenmesinde muhim ........ 
<ınııı · ·W' J olacağını yazmaktadı~lar ... ı ' · 

,.;.,. 

Maliye Nazırı bütün dünya sulhunünl ' 
tehlikede bulunduğunu söyledi 

Pılcln,ıkl Harltlı• 6111a1J1tın kapt11 . ı 
- Ya.ırıı ~ nd ıaıfamıı:tla -

Faruk Nafiz Çam/ı~l 

Güzide şair ve muharrir Faruk 
Nafiz Çamlıbel, yarından itibaren 
Son Telgraf, sütunlarında yazıla -
rına başlıyor. 

Edebiyat ve fikir alemimizde u
yandırdığı büyük nlukayı t1ıer an 
daha geniş bir ölçüde derleyen gü· 
zide şair Son Telgrarta her gün 
bir fıkra ve haftada bir pazartesi 
günleri de bir makale yazacaktır. 

cAdil Silahlar> adını taşıyan ilk 
fıkrasını yarın neşrediyoruz. 

Okuyucularının derin sempati ve 
teveccühüne elden geldiği derecede 
mukabelede kusur etmem.iye çalı
§an Son Telgraf'ın büyük edip ve 
muharririn yazılarını temin edebil
miş olması her halde bizi sevindir
diği kadar okuyucularımızı da tat. 
mine vesile olacağı kanaatindeyiz. 

Aorupada oii11alı hlnlcllllc konkllrlarına iştirak •Jerek. güzümüzü aı.ıı· 
tan şerefli ıünrilerimi: dün memlekete döntlüler. Yukarıda Tefmen 
Egılp Öncünün Romadalcl lconlcurcla Beki i c.dında atı ile lıi, manla11ı 
atlarken olınmıı reımlnl gürügorıunın [2 nci sayfamızı okı:yunuzJ ........................................................ ························································ 

Piyasada hazırhk 
şimdiden başladı 

}'_eni ithal kararnamesinin akşa
ma kadar tebliği bekleniyor 

Gümrük resimlerinde hangi mallara 
zam, hanqi mallardan tenzilat yapıla· 
cağı a ~t bu akşam malum olacak 
Yarından iLı

baren talbika 
başlanacak olan 
serbest ithalat 
rejiminin iç ve 
-dış piyasalarda 
yaptığı tesirler 
hakkında muhtc• 
lif kanaatler iz. 
har edilmişti. Bu 
rejimin piyasada 
vücude getirece
ti tahavvül hak. 
kında bir fikir 
edinilmek üzere 
gümrilk müdürü 
Mustafa Nuri 
kendisini ziyarat • 

• -.-a -

eden bir muh ı lıtan1'ul limanında aa jaaltyer arıccu11. 
ririmize şunla . cdi: lince, kat'iyen· idhalitın artm.m 

- Kontenjan lıstesinln kaldın. lbı mielmez, 

lacatı hakkındaki bildirditim umu- Piyaısaya sureti umumiyede ya. 
mf malumat kabihndendir. Henüz pacaQ'ı tesirde menedilen bazı eş. 
bize bu hususta bir leblii yapıl· yanın iirmesinden ibarettir .•. Güm· 

rük resimlerinden bir kısmına zam 
ve bir kmr.ından tenzil yapıiacağı 
:anlaşılıyorsada, bunların hakikt 
mikdarının cedvcJlerin viı 

mamııtır ; kararnamenin mLhiyetlni 
bilmedikçe o0nun hakkında fikir \'e 

mütalea ~yan etmek do~rudnn 
uıaklaşmış-demektir. Mamafih umu
mi olarak serbest Tejim tatbik t-d:. 

tebli~inden eV\·el nn · :ı. 1 ı: ıı i . 
kan yoktur. ( 1Juı.:1•ni ) 

BiZE YAZINIZ 

Esnafm da bir çok /der i, 
şikayeti var 

Ôğle talili, hakallık, aktarlık, 
oazarlık derdi, hayat pahalılığı 

,,; 

Halde hararetli bir alış oeriı ıır•smda .. 

Esnafın öğle tatili yapması me
selesi üzerine yaptığımız neşriyat, 
çok büyük bir alSka uyandırdı. 

Hergün bu hususta birçok mektup

lar olıyoruz. Esnaf ekseriyetle öğle 

(Devnmı ikinci savfada) 
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s.~~nun aliıleri 
Tut bakalım şimdi Çi

nin perçiminden, 
muhterem ~vrupa ! .. 
İspanya !ıarbf pattadıfı zam1111 

hemen Millf'tler Cemiyeti işe karı· 
şacağı ve iU haT.tr tecrübe sahibi 
d<? olunmuş bulunan zecri tedbir· 
leri asıl orada tatbik edip harbi, 
kudurmuş bir İ•panyol boğası gibi 
hemen gırtlaklıyac~ğı yı;rdc ne ya
pıldı, bütün dünya biliyor. 

İş işitilmemiş bir şoralopa geti· 
rildi : 

- Aman buna mıic <ha!P. olunur
sa, maazallah, harp A\TUpaya si
rayet eder! 

Diye (ademi müdah:ıle) misakı 
yapıldı. 

O vakit akıllan henüz bu mana· 
da Avrupalılaşmamış olan lıazı in
sar.lar: 

- Yahu! Bu ı•asıl zihniyct7 de
diler. Harp Avrupaya sirayet ede
cek diye karışmam.ık moda~ı çı -
karsa yarın iki devlet te ansızın 
harbe tutuşabilir. Ayni seocp yine 
baki değil midir? Demek o vakit 
te karışılamıyacak?! 

Nitekim, çok geçmedi, Milletler 
Cemiyetini Mançuri meselesinde 
maharetle mandepsiye oturtmu~ 
olan açıkgöz Japonya, Çin lurn~ -
sı ha,·alanmadan gözünden vurdu! 
Hazır cevap Japonya: 
- Evet, Avrupa sulhü mukad -

destir, tasdik ederim .. diyecek. Fa
kat zannederim ki Çin Asyadadır! 
Asya sulhünden ise, Afrika sulhü 
gibi muhterem Avrupaya ne? .. 

lşte baylar, İspanyada ekilen to
hum, dünyanın tam öbür ucundan 
cbüs ve bomba filizlerini verdi: 

İ~te buyurun: 
Ucu Çinde ateş Ye barut çiçek -

Ieri açan bu kızıl filiz, Avrupa için 
Alla~ biiir a, bir kma ağacına ben
ziyor! ! 

Kuraklı~ın bir 
tesiri d"ha ı 

Bazı gazetelerin şu zihniyetine 
bakın. Dün bir gazete aynen di -
yor ki: 

- Son 48 saat içinde şehrimizde 
37 tifo vak'ası görülmüştür. Tifo 
vak'alarının bugünlerde biraz art

ması, kuraklığın devamından ileri 
gC'lmcktedir ! ! 

Hay aklınla yaşayasın, a muhte
rem meslekdaş! Tifo mikroplan ne 
çabuk hıyar şeklinde büyüdüler 
ki ? ! .. 

* Tanımıyg• 

cak ne var? 
Tan refikimizin başmuharrirle

rinden biri şiiyle yazıyor: 

- <Dün Köstenceden yeni gel
miş bir dostumuzla Floryaya git -
tik. Belediyenin yeni yaptırdığı 

Ha tayda 
Şenlikler 
Devam ediyor 

Antakya, 14 (H;ususi) - Dün de 
bildirdiğim gibi, Suriye Fevka!ıide 
Komiseri Kont dö Martel İokende
run yolu ile Antakyaya geldi. Bu 
hııberi daha evvelden alıp bütün 
""!erini suslemiş, zafer takla ını 
dikmiş, her tarafı bayraklar, çiçek
ler ve halılnrla tezyin ederek so • 
kaldara dökülmüş olan halk, sabır
sızca intizarlarında aldanmamış ol
dular. 

Kont dü :\forte!, tayyare ile An
takyaya geldikten so:ora Post•hane 
meydanında hazırlanan zafer l kı 

önünde hazırlanmış olan kürsüye 
çıkmış, halkı sclıimlamış, mümcs -
sllleri bl.ıul etmiş ve kendisine ve

rı.en çiçekleri teşekkürle kdbul et
tikten sonra, bir mıtuk söyliyerek, 
lfotayın yeni rejimini resmen ilan 
Etmiştir. 

Merasimde e"ki delege Düryö de 
hazır bulunuyordu. 

Kont dö Martel nutkunda bil -
hassa demiştir ki: 

- Yeni rejim size refah ve sa~ et 
getirecektir. İcaber!c,-se bu uğurda 
Fransa da yardımını esirgcmiyc -
cektir. 

Kont dö Mar!d bunı:;an sonra 
ha!l;,ı. alkışları aıasında ta~ y·,re -
sin ' Lirn>rek BerLta avdet etmiş -
tir. Bütün Sancak halkı asıl bay
ranu bugün kutlu'uyor. 

tılAja rfrmelt fııfıedik. Boş kabine 
yok.. dediler. Füat isterseniz bir 
oda tutunuz! 

Fiatını sordulr, ' ı.ta olduğunu 
söyl!'diler. 

Dostumuz 7 lir&J1 cluyunca kork
tu ve kaçtı !... 

Bunu oku:.-unca ı:ilstenccdcn ge
len doJtun kim oJduğunıı ~.,Jadık: 

"' 1 •.• k b" ·ı ... ~of> ruııge .açan ırı. .. 

* Zahmetsiz bir 
muayene! 

Gazeteler dünden itibaren muh· 
telif semtlerd~ki sarnıç ve kuyu su
lar•nı:ı Belediyemiz tarafından 

muayen~ye l:oaşlandığını yazıyor -
!ar. 

Ne iyi değıl mi: Sarnıç ve kuyu
lnrı birer birer gezmiye hacet yok: 
Sucu dükkfınlarındaki kapalı şişe
lerin muayeneleri kiifi! ! 

Birkaç gün evvel pişmiş kelle -
lerin teşhiri yasak edildi. Yoksa 
bu muayeneleri yakından seyret
ıniyccek kim var?! 

* Yeni bir stadl 
Okudunuz mu: Evvelki akşam 

Haliç Fenerinde iki kadın arasın
da bir kavga kopmuş, biribirlerini 
adamakıllı dövmüşler! 

Allah Allah! Haliç Fenerinde de 
stad mı yapıldı?! 

* Zabeta vak'a· 
la rı 11 s a n ıll 

Seyyar bir köfteci aile efradı ile 
Beykoza gitmiş. 3 yaşındaki çocu
ğu bir aralık gazoz içmek üzere bir 
gazozcunun yanına yanaşmış. Ga
zozu içerken gazoz şişesi patlamış, 
çocuk yaralanmış! .. 

Şu gazeteci lisanı ne hale döndü, 
bakın. Hiç bu olacak iş mi? 

Galiba: 

Yine bir intihar vak'ası azıyor
lar!! .. 

. -~ * Şa,ılaca k 
ne var? 

Bir İngiliz erkeği seyahate çık • 
mış, 4 sene zarfında 300 çift çorap 
eskitmiş. Gazeteler bu erkeği hay

retlere şayan bir hAdise olarak ya-
zıyorlar.. • 

Anlaşılmıyacak ne var?Adam, 

demek, seyahate çıkmadan evvel, 

bacaklarına karısının ayaklarını 

taktırmış!! 

~c:f5~~ 

1 Eminönü 
Ve Fatihte 
Aşı mecburi 

\'ııayet Sıhhat Meclisi dün ak • 
ş2:n toplanmış, şehrin son bir aylık 
sıhl:i vaziyetini tetkik elmiş, bil
hassa tifo üzerinde durmuştur. Ko
misyon neticede Eminönü ve Fa· 
tih kazalarındaki bütün halkın 

mecburi aşıya tabi tutulmasına ka
rar vermiştir. 

Karar Sıhhat Müdürlüğüne teb
lig cdılmiş olduğundan Sıhhat Mü
diirlüğıi bugUnden itibaren bu ha· 
kımdan tedbirler almıya ba~lamış
tır. 

Fransa 
Hükfımetçilere 
Yardım edecek 

(Birinci sahifeden devam) 
Londra, 12 (Hususi) _ Bi!bao'

dan sonra Santaı.d~r şehıinin asiler 
e~ine düşeceği mukadder sayı!mak
tadir. General Franko bundan son
ra bütün ehemmiyeti Madride tev
cih edeceltfa. Bu maksatla İngilte
reden kredi temin ettiği de anla • 
~ılmaktadır. Madrit etrafında asi
ler, hükumet~ilerin çok şi<ldctli bir 
çok taarruzlarını püskürttükten 
sonra, vazıycle hakim bir hale geç
mi~ bulurmaktadırlar. Madrit et
rafında bu yakınlarda çok şiddetli 
muharebeler beklenebilir. 

Piyasada 
Hazırlık 
Başladı 

(Birinci ıahifed"" devam) 
Bundan sonra Ticaret Odası U

mumi Katibi Bay Cevat Düzelli de 
ayni sorguyu soran muharririmi1e 
şunları söylemiştiT: 

- Vekil Beyin söylediklMi p;ibi 
beynelmilel ticaret münasebatır. -
da normal ve azami inkişafı temin 
edecek yola girmek hususunda çok 
büyük bir adım atılmış oluyor. İt
halat ve ihracat biribirine bağlıdır. 
Birindeki artma imkanları diğeri

nin de inltişafını mucip olur. Piya
sa; yeni kararnamenin tatbikile ti
caretimizin çok hareketleneceğini 

tahmin ve ümit etmektedir. 
Toptancı tüccar ve esnafın da fi

kirlerini soran muharririmize top
tancılar umumiyetle demişlerdir 

ki: 
- İthal.ltın artması gcrçı piya

sada bir canlılık husule getirebilir. 
Fak~t bunun derecesini kat'i olarak 
bugünden tahmin imkan dahılirıde 
değildir. Umumi olarak şunu dü -
~ünmemi~ liııımdır ki, bu işde y~
pacağımız üç aylık bir tecrübe her 
şeyden önce gelecektir. 

Perakend('cilere gelince; onlar 
umumiyelle bu sistemin piyas~da 
büyük canlılıklar tevlit edeceği ka
naatindedirler. 

Kararname tebliğ edilmeden ev
vel piyasada mahsüs bir canlılık 
mevcuttur. Bu da kararnamenin 
tatbiki anında Jazım olan ha,ırlık
lardan mütevellittir. 

Yeni kararnamenin yarından iti
baren tatbikine bilfiil başlanacn

ğından kararnamenin aldka<lar ma
kamlara bugün tebliğine intizar e
dilmektedir. Yalnız gümrük rüsu
mundaki yeni tadilat tüccar tara
fından alaka ile beklenmektedir. 

Japonlar 
Tavassut 
İstemiyorlar 

Londra, 14 (Hususi) - Tokyo· 
dan gelen haberlere göre, Japonla
ların Pekin cephesine askeri sev
kiyatı büyük bir faaliyetle devam 
etmektedir. Kendisini müdafaaya 
hazırlanan Pekinin ilerisinde şim
diden bir çok müdafaa hatları vü
cude getirilmiştir. 

Vaziyetin gittikçe vahim bir şe
kil almakta olduğunu gören İngil
tere ile Amerika Tokyo Hükumeti 
nezdinde bir tavassutla bulunmak 
üzere teşebbüslere girişmişlerdir. 

Japon Hariciye Nazırlığı hiç bir ta
vassut teklifini kabul etmiyeceğini 
açıkça bildirmiştir. 

DÜNYA SULHU TEHLİKEDE! 
New-York, 14 (A.A.) - Şimdi 

Amerika'da bulunan Çin Maliye 
Nazırı Kung, Uzak Şarktaki karı -
şıklıkların Japonya tarafından ha
zırlanmış olduğunu ve dünya sul· 
hunun tehdit edildiğini beyan et -
miştir. 

ÇİN KENDİSİNİ MÜDAFAA 
EDECEK 

Washington, 14 (A.A.) - Çin se
firi Wang, Hariciye Nazırı Hu!! ile 
20 dakika kadar Çin'in şimalindeki 
vaziyet hakkında görüşmüştür. 

Sefir matbuata şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

•Vaziyet gergindir. Fakat Çin 
sulhu muhafaza etmek için elinden 
geleni yapmaktadır. Bununla be
raber Japonya'nın tecavüzüne karşı 
kendisini müdafaa etmek mecbu -
riyetinde kalacaktır.• 

Diğer cihetten vaziyet, daha va
hım bir şekle girmeden Çin ve J a
pon hükumetleri arasında tavassut
ta bulunmak cereyanları Washing
ton siyasi mahfellerinde baş gös -
t~rnıiye başlamıştır. Fakat Am~ri
ka Hariciye Nezaretinin ihtilafın 

bidayetindenberi ittihaz ettiği vu
kuata intizar etmekten ibaret olan 
tarzı hareketini değiştireceğine da
ir ortada hiç bir emmare yoktur. 

İNGİLİZLER MÜŞTEREK BİR 
HAREKETE GEÇİLMESİNİ 

İSTIYORLAR 

Washington, 14 (A.A.) - İngil
tere Hükumetinin Çin - Japon h.1-
disesi hakkındaki not.sının muhte
viyatı g'zli tutulmaktadır. Bununla 
ber alıer iyi h1ber alan mahfeller 
Londra'nın müştereken harekete 
g<'çi!mek üzere alakadar memleket
ler arasında derhal istişareler ya
pılmasını teklif ettiğini beyan et
mektedirler. 
Görünüşe göre Washington İngi

liz teşebbüzünü tasvip etmemekte
dir. 

Süvarilerimiz 
Avrupadan 
Avdet ettiler 

İki aydanberidir Avrupada bey
nelmilel atlı müsabakalara iştirak 
etmek için seyahat eden süvarile
rimiz dün akşam saat 21 de Mesa
jeri Maritim Kumpanyasının Pro
vidans vapurile şehrimize gelmiş -
!er ve Galata Rıhtımında geç vak
te kadar kendilerini alkışlamak için 
bekliyen kesif bir halk kitlesi tara
fından karşılanmışlardır. 

Vapur, rıhtıma yaklaşırken süva
rilerimizi güvertede gören halk şid
detle alkışlamıya başlamış • Yaşa, 
varo!. sadaları bütün rihtımı kap
lamıştır. 

Kendilerini karşılamak için te
halük gösteren ve mütemadiyen 
alkışlayan halka süvarilerimiz sa
mimiyetle mukabelede bulunmuş
lar, akraba Ye arkadaşlarının kol -
larına atılarak candan müsafaha 
etmişlerdir. 

Bu esnada Binicilik Mektebi Mü
düriyC'ti, Binıcilik Mektebi talebesi 
ve mütehassıs Bay (Taton) tara -
iından verilen büketlerle birlikte 
h&şta ekıp reisi yarbay Saim oldu
ğu halde Yüzbaşı Cevat Gürkan, 
Cevnt Kula, Teğmen Eyüp Öncü ve 
Teğmen Saimden mürekkep ekibi
miz alkışlar ve •Yaşa. sadaları a
rasında rıhtıma çıkmışlardır. 

Ekip başkanı ve Binicilik Mek -
tebi Müdürü Yarbay Saim gazete
cilere seyahatleri ve muvaffakıyet
leri hakkında şu sözlerle malumat 
vermiştir: 

-Biliyorsunuz iti, Türk süvari 
ekibi bu sene Roma, Paris ve Lon
dra müsabakalarına iştirak etti. 
Avrupada yirmi bir yerde yapılan 
beynelmilel konkur sahaları içeri
sinde manilerin azameti, parkurla
rın zorluğu itibarile bu üç saha en 
başta gelir. 

Bu sahada Londra birincidir. Fa
ris ve Roma da onu mesafesiz ta
kip ederler. Türk ekibi bu sahaları 
bu sene ilk defa görmüş ve çok kuv
vetli rakiplerle karşılaşmıştır. Bu
na rağmen kendisine tevdi edilen 
temsil vazifesini şerefle ifa etmiş 
ve ak yüzle dönmüştür. Bu müsa
bakaların her birisinde birinci, i
kinci, üçüncü ve dördüncü ilh ... 
gibi çok iyi ve yüksek dereceler al
mıştır. 

Türk olduğumuzu düşünerek ça- • 
lışmak büyüklerimizin teveccüh ve 
itimadlarına karşı medyun oldu -
ğumuz şükranı sözle değil, fiil ile 
ödemek, memleketin bu a!3ka ve 
muhabbetine daima mazhar bulun
mak azmi bize bu muvaffakıyet -
!eri vermiştir. 

Bundan sonra süvarilerimiz oto
mobillerine binerek rıhtımdan ay
rılmışlardır. 

Bu seneki müsabakalarda kaza
nılan dereceler geçen senelere nis
betle çok daha yüksektir. Bu me -
yanda Londradaki konkurlarda bi
ri Cevat Kula, diğeri Eyüp Öncü 
tarafından kazanılan iki birincilik, 
bir de 2,10 metre yüksekliğindeki 
mania müsabakasında bir ikincilik 
Faris ve Romada bir çok iyi derece
leri zikretmek lazımdır. 

Süvarilerimiz 30 konkura iştirak 
etmişlerdir. 

Memleketimizde en eski bir Türk 
sporu olan binicilikle şerefli mu -
zafferiyetler kazandıran yiğit sii -
varilerimizi tebrik eder, yeni sene 
konkul'ları için muvaffakıyetler di
leriz. 

Süvarilerimizle birlikte seyahat 
eden Süvari Müfettişi Tümgeneral 
Şemsettin de dün ayni vapura şeh
rimize avdet etmiştir. 

---·---
Bu sefer San 
Fransiskodan 
Daha ileriye ! 
Nev-York, 14 (A.A.) - Saat 6 da 

.İngiliz saati. Sovyet tayyarecileri
nin Oregon üzerinden uçtuklan gö
rülmüştür. Bundan evvel tayyare
ciler telgrafla San Franclsco'nun 
ileri3inde karaya ineceklerini bil
dirmişlerd'r. Sovyet tayyarecileri 
Kalifornia'da San Dicgo'dan ahvali 
havaiye hakkında malumat iste -
mi~ olduklarından seyahatlerini bu 
şehre kadar uzatacakları zannedil
mektedir. 

Parist 14 Temmuz te ·u 
ilkle rl arlfeelnde 

Paris 14 ( A.A.) - Dün akşam 
tertip edilen bir fener alayı münıı. 
setetile Concorde meydanında fa. 
şistl er 1e komünistler arasında ehem• 
miyt!sız ı arpı,malar olmuı ıükO. 
net süratle iade edilmiştir. 

Bize yazınız 

Esnafın da 
Bir çok 
Derdi var 

[DIŞ 
SiYASA J 

Almanların hotuna 
gitmiyen nut~kw 
Amerikanın Londra Elçısı iJ<all 

nutuk söyledi. İngrw·.z - .AJner ..••• u· gos ... (Birinci sahifeden devam) münasebatını çok kuvve ı uıı 
tatili yapılmasına muarızdır. ren bu nutuk Almanları ı:neınıı .. 

Fakat, bu mesele, yeni bazı mese- etmedi. Amerikalıların istiklll gu· 
t ;Jizl•re 

lelerin ortaya çıkmasına yardım ııü olan 4 temmuzda n~ , edi~i 
etti. Mesela bakkal, aktar, tuhafi- karşı Amerika Elçisinin •0~.1 ler· 
yeci ayni cins eşya ve malı satabi- söz!erin - hele :ıı• ge<:irilen ~ıı ol • 
lir mi, sataınaz mı? Bu nokta etra- de - ne kadar az ehemmiye~lıal•la· 
fında da birçok dükkan sahiplerin- mıyacağı besbellidir. Aıneı~ . di· 
den birçok mektuplar alıyoruz. rın, İngilizlerle ve Avrı.pada~ı 

1 
ıı 

SON TELGRAF bütün halk kit- ğer demokrat memlekP.tlerl~ 0 8 

leleri, her sınıf okuyucu ile çok ya- dostluğu istiklltl güniınde tekr~ı 
kından alakadar bir gazetedir. Son ederken bugün Amerikanı!) ol•:'~ 
Telgraf, okuyucularının gazetesi- İngilterenin olsun silahlaııın"!.·~ii 
dir. Binaenaleyh, her sınıf okuyu- başka çare göremedikleriı:i, çuı. ka 
cunun dertleri ile yakından alaka- diğer milletlerin kuvvetten b•Ş .. 
dar oluyoruz. hiç bir şeyden anlamadıkbnnı soı· 

Son aldığımız mektuplardan an- !emiştir. Bu söz çolt acıdır. 0nu; 
lıyoruz ki, esnafın birçok derdi, me- için Alman gazctekrindc bilY'.:

3 
selesi vard.ır ki, bunların yazılma- 1 bir asabiyet kendini g~Jstcrn"'~ı:.~ 
sı, münakaşa edilmesi ıazımdır. gecikmemiştir. \ . ı • 
Sütunlarımızı biiyük bir sevin~le Aradan nice scnei"r gcçl!'ı7, 
butün esnaf okuyucularımızın ya· merika ingi!t<'redcn ayrılmış. b~: 
zılarına açık tutuyoruz. İstanbul, nıı tes'it clm•'ktedir. Amerika ı; 
bilhassa küçük esnafı p<·k fazla o- çisi 4 temmuz gıiniinün iki nıenıle· 
lan bir şehirdir. Nüfusun miilıim ket arasındaki rabıtaları kuvvet • 
bir kısmı ticaretle uğraşır.. Yüz lendiren bir gün olduğurıı sö)'ıe· 
binlerce vatandaşın şüphesiz, bir- mektc tereddüt etmiyor. Elçi dı · 
çok dertleri vardır. yor ki: ,Biz o zaman İngilizlerden 

Şimdi, bdün esnaf okuyucuları- daha iyi İngiliz idik. Çünkü 0 ı-~ 
mıza hitap ederek, soruyoruz: Der- man galebe eden fikir, demokTB 
diniz nedir? Nelerin yazılmasını ve hürriyet oln•uştu .• 
istiyorsunuz? Arzularınız var mı- Alman gazeteleri, Elçinin sozJe· 
dır ? . . rini hugünkü Almanyaya çevrH • 
Açtığımız bu mühim ve büyük miş hücumlar diye telakki cttilde-

ankete, her sınıf esnaf cevap vere- ri için asabiyetle cevap vernıekt•0 

bilir: Tüccar, esnaf, seyyar satıcı.. kendilerini alamıyorlar. 
Gazetemizde daimi bir esnaf kö- Ahmed RıtLI~ 

şe si bu 1 un ac aktır. Bizim şimdi ha- 1 ~:iiiii~:iiiii:iiiii:iiiii;;;:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii;;;;;;~-, 
tırımıza gelen meseleler şunlardır: ı KU" CÜK HABERi ER 

1 - Esnaf için öğle tatili lazım ,. ___ ..;· ___ ı_. __ -__ _. 
mıdır? 1' 

2 - Sabah ve akşam, açılış ve 
kapanma saatleri uygun mudur? 

3 - Bakkal, attar, tuhafiyeci ta
mamile ayrı ayrı şeyler mi satma
lıdır? 

4 - Müşteri ile pazarlık taraftarı 
mısınız? Yoksa muayyen bir fiat 
usulü mü iyidir? 

5 - Ucuz satış yapmak için ne 
gibi tedbirler almalıdır?. 

6 - Hayatı ucuzlatmak için ne
ler düşünüyorsunuz? 

7 - Kendi işinize dair dilcğiniı, 
şikayetiniz var mıdır? 
Yukarıda sıraladığımız suallere 

verilecek cevaplar gayet kısa ve 
kağıdın yalnız bir tarafına okunak
lı olarak yazılmalıdır. Sarih adres 

ve isim unutulmamalıdır. Esnaf o
kuyucularımız resimlerini gönde
rirlerse maalmemnuniye basarız. 

Son Telgraf bütün okuyucuları
na elinden geldiği kadar daima 
faydalı olmıya çalışmaktadır. 

Anketin cevaplarını ayın yirmi
sinden itibaren neşretmiye başla· 

yacağız. Okuyucularımız, cevap -
!arını, esnaf anket memurluğuna, 
adresi ile yollamalıdır. 

11111111111111111111111111ıınn1111111111111111111111ıı111111ııı11111111111ııııuıı 

Muallimler için 
iki kurs 
Daha acıldı 

J 

Muallimlerin mesleki bilgilerini 
arttırmak için tertip edilen kurslar
dan dördüncüsü olan okuma kursu 

bu sabah saat 9 da Birinci okulda 
ve beşinci ve sonuncu olan Resim 

ve Elişi kursu da bugün saat 14 tc 
Beyoğlu 13 üncü okulda açılmıştır. 

r 

içer~ 
ge· * Şehirde karşıdan karşıya k 

çilecek kısımlara asfalt döşenerc 
·· 1 · b b sıır•• 1c uzer erı oyanması ve u ~ 

geçit yerlerinin işaretlenmesi ır.tı· 
vafık görülmüştür. 

* Güzellik Kraliçesi Keriınan 
"O 

Halis Doktor Orhanla on beş gu 
sonra evlenecektir. 

* İzmir Sergisine bütün t'c3 rel 
odaları iştirak edecektir. 

* Dolmabahçe Sarayında açıla· 
cak Türk Eserleri Sergisine Ata · 
türkün A lmanyada granitten Y3. • 

pılmış bir heykeli gönderilmiş, dtıll 
Saraya konulmuştur. 

*Gümrük Umum Muhafaza J{u· 

mandam General Seyfi Ankaradall 
şehrimize gelmiştir. 

* Floryada on asri halfı yaptırıl· 
mıya başlanmıştır. 

* Bundan sonra yalnız acente • 
!erde bilet satılacak ve vapurların 
haddi istiabileri kadar bilet satıl •• 
dıktan sonra başka müracaat ka • 
bul edilmiyecektir. 

* Londra Büyük Elçimiz 1381 
Fethi izinle şehrimize gelmiş ve k 
tatürke tazimlerini sunmuştur. 

Dışarda 

* .övr. gazetesi Hitlerin lspan' 
ya harbi bitinciye kadar Avusıur· 
yada yeni bir harekete girişmiye ' 
ceğini yazıyor. 

* Amerikada şiddetli sıcaklar 
devam ediyor. Ölenlerin miktarı 
431'i bulmuştur. 

* Belçika Kabinesi istifasını ,.er' 
mişse de Kral istifayı kabul etıne
ıniştir. 

* Kudüste, Flistinln taksimini 
protesto eden iki Arap gazetesi k&· 

patılmıştır. ~ 
-- ---- ··--- - --~ 

Mü abaka 
angi klüp 

taraftarısınız'? 
SON TELGRAF büyük 

bir anket açıyor 
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İ Yarın başlıyor 1 
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Okuyucularımızın en çok rey vereceği klUbil 
"En çok sevilen klUp,, olarak nan edeceğiz v• 
o klUbe SOH TELGRAF kupası hediye edeceölll!• 
Okuyucularımıza da ayrıca muhtelif kıymetli 
hedlyeler vereceQlz. 

Yeni tafsilatı beki •n iz 



Günün meselesi: 
e··ı·· e asıta arını be-
1 i ar ın adı 
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HACIBEKLERKEN 
Şirket, hal km sıhhatini ni

hayet düşünüyor 
Şehrin altı meydanında üstil ka-

'[Halk Filozofu J 
diyor kl: 

---------------------Hasta bir şehrin 
Gıdaları üs .. ünde ... 

Bu suretle va ·dat temin edilecek ı palı bekleme geri yapzlacak 
• •• •• "' - • •• 'B ~.l~ıye şehrin bn~lı:a ~ramvay durak y~rlerinde, Karaköy ve ~min-

Yoğurt, yirminci asırda bizim 
A vrupaya öğrettigimiz bir ek -
sirdir. Yoğurt, hem ilnç. hem gl
da plarak, zengin, fakir, hasta, sağ 
herkes jçin Türkün icat ctliğı bir 
harikadır, mülı:ılagasız~ 

Yoğurt, vücudünıüzde teşekkül 

edebılecek bütün znhirlerin pan
zehiridir. Şe /ırın buyuk ve dagınık olması dolagısıle bugun- ı onunde olduğu ~ıbı, .bırer korunma ~e~ı yaptır~ıya karar. vermış, ~u 

' hususta Tramvay Şıl"ketıle temasa geçmıştı. Bu muzakerelerın sonunaa Meşhur Zaro ağa bütün ömrün
de yoğurt, yoğurtlu çorba yemiştir. 

.. 
lcü belediye varidatı kô.-Çi gelmiyor Fatih, !opkapı, Bnyazıt, Sultanahn~c:~, Tepebaşı ve Taksim durnklnrında 

J 1 ı olmak uzere altı tane korunma yerı ınşası kararlaştırılmıştır. Bunlar - Gel gelelim: 

{ stanbul çok _geniş ve dağınık ı 
. bir şehirdir. Coğrafi va-ıiveti 
ıtibante, şehri bu dağınık halden ı 
çı~ararak, bir merkeze toplamak ı 
tnuınkün değildir. Halbuki, İstan
bul B;;?lediycsinin varidatı gaye! 
mahdut olup 6,5 milyon lira kadar
dır. Fakat, bu varidat, şehrin ihti
)acına kafi gelmemekte, temizlik. 
;rnar \'e güzelleşmesi için arzu edi
en ~ler yapılamamaktndır. 
Büt~nin mühim bir kısmı, ge

r:~ teşkilatı olan Belediyenin ma· 
a!Jat faslı, mühim bir kısmı da, has
taneler vesaire gibi mühim mües
~Selerin idaine masrafı için bölün-
~tedir. 

Alakadarların ııoktainazarına gö
re, İstanbul büyük bir liman şehri 
olarak muhafnuı edılmcli ve kat'i
yen ki.ıçultülmemelidir. Bilakis bu
rası, hem iç ve hem de dış için gü
zel bir istirahat, sayfiye ve turist 
şehri olmalıdır. 

Öğrendiğimize göre, bu nokta -
dan işe başlayarak, İstanbulu imar 
için, Belediye bütçesıni arttırmak, 
birçok belde hizmetlerini görecek 
miktard para tf'min etmek icap 
etmektedir. Bunun için de, İstan
bul Belediyesi yeni varıdat mem
balnrına sahip olmalıdır. 

Belediye kanununa göre, bütün 
şehir nnkil vasıtaları, tenvir vası-

talan Belediveler tarafımlnn ida
re edilir. Bin;enaleyh İstanbul Be
lediyesi, şehrımizdeki bütün nakil 
vasıtaları idarelerini alacaktır. Bu 
suretle bu i~ler, Belediyeye mü -
him vnridat temin etmiş olacaktır. 

İstanbulda. kara ve denizde işle
yen bir çok nakil vasıtaları şirket
leri ve idareleri vardır. 
Öğn~ndiğimize göre, İstanbul Be

lediyesi, biitün İstanbul nakil va
sıtalarını kendisi işletmek için yeni 
teşebbüsler yapmak kararındadır. 
Bu mesele, alakadar Vekaletlerle 
temaslar yapılıp halledilecektir. 

Bu geniş şehriri. başka türlü ima
rma imkan görülememektedir. 

i e Fıçı ile su 
! Taşımak her 

Yerde yasak .• 
Fiatlar indiği için geni baştan 

mukaveleler yapılacak 
Benzin ve petrol fiatlarının indirilmesinden evvel yapılan resmi mu-

ka\elelcr hakkında dün Maliye Vekaletinden Vilayete mühim blr 
emir gelmiştir. 
h,, Bu emirle, resmi daireler, Kolordu ve Fırka kumandanlıklarile 
· stal-ıaneler \<' diğ<?r resmi müesseseler tarafından, petr.ol ve benzin ti
atıarının yüksek olduğu zamrınd:ı y .'.!pılmış olan mukavelelerin feshedil
l?ıeSi bildirilmistir. 

~ Vekillet, b~ı husustaki tebligatmda; mukavelelerin feshinden evvel, 
lli~tc hhitkre fiatlorın indirilmesi h ususundn tebligat yapılmasını, şayet 
lı'lutc~hhitler bu teklifleri ımbul etmezlerse kat'i teminatları geri veril
~~k suretilc hemen mukavelenin fcc;hi cihctınc gidilmesini de ilave et
l't.tir. 
"''''ıruu 1 ııııuuınııuı1111ı•nı q1111nı11nuwıu11Hffttttıııu11111111111•11111ıt11ttııınt1•H••••••Ht1• .. •ıttıtıuuıı:euıuuı11111nıııutı11unııuu 

. 
, e e iyenin lstanbulun sayın 

alkında • 
rıcası 

Şehrin sağh - ını ve temizliğini korumak, 
a c k herkesin her yerde ve hor işte temiz· 
Uğina son derece dikkat ederek Belediyenin 

u yolds i çah malarına var kuvvetile yer· 
dımcı olmosile kabildir. 

Be ediye bu ahada sayın halktan ilk yer· 
ım c!arak hiçbir vatandaşın şehri kirletecek, 

Pisletecek bir hareket yapmamasını dHemek· 
, t d"r. Belediy za ıtası talimatnamesinin 8, 
· 15 ve 24 Uncu maddeleri aynen aşağıya ya. 

- 8 Ca de ve sok lara 
atı amaz v ülemez. 
ve s ü a a t • 

er iem·z ik ~ 
madeni 

dü 

A a 
yaya ald arı-
iz tutacaki rdı • 

dde - 4 Bos yer ere ve a sa-
are su r u, güb ve aça 

; e at lamaz ve yığllamaz. 

Sekizinci maddeye göre herkes tarafından 
tedariki mecburi olan çöp kaplarının dev
!"İlip çöplerin kapı önlerine dökülmesine 
lllani olmak ve binaenaleyh sokağa çöp 
atmak suçu karşısında kalmamak için bu 
kapların kapaklı olması lazımdır. 

Belediye nizam ve yasaklarına daima ria
Yetkar bulunan lstanbulun sayın halkının 
bu maddelerde yazılı hususlara da çok dik
kat ve riayet etmeleri rica olunur. (4171) 

HAii bazı yerlerde fıçı. 
lar var 

Belediye, tifo salgını üzerine fı
çı ile su naklini ynsak etmişti. Bazı 
mıntakalarda bu kararın yanlış an
laşıldığı, yapılan teftişlerden öğ -
renilıniştir. Çünkü memba sularının 
kaynaklarından su depolarına da
hı fıçı ile su naldı yasak edildiği 
halde şehnn bazı yerlerinde bu ka
rar yalnız binalara fıçı ile dağıtıl
ması menolunduğu zannını ver -
mıştır. llalbukı flçılnr, her nevi 
mikroplan kolaylıkla bünyelerinde 
muhafaza eden birer kap oldukla
rı için Belediye, her nereden ve tıe 
şekilde olursa olsun fıçı ile su taşın
masını yasak etmiştir. Keyfiyet 
bu şekılde yeniden şubelere ta -
mım cdılmistir. 

ihracatımız 
Son günlerde 
Arttı 
Almanya birçok mal aldı 

Memleketimizle Alman hükume
ti arasında (Berlin) de başlayan ti-

caret müzakereleri müsbct bir şe
kilde cereyan etmektedir. 

Müzakerelerin iyi bir safhada 
yürümesi ve tüccarlarımız tarafın-

dan Almanyaya gönderılen malla

rın bedellerinin ödenmiye başlan
ması, piyasada derhal tesirini gös
termiştir. 

Bu sebeple son dört, beş gün zar

fında bütün mahsullerimiz üzerin

de satışlar artmış, fiatlar yüksel -
miştir. 

Bir hafta evvelıne nazaran üzüm 

:fiatlarında (20) para, yapağılnrda 

(3), zeytin yağında (1) kuruş yük

selme kaydedilmiştir. Ayni suretle 

baklanın bir kilosundo ( 10), arpa

da (15), buğdayda (20) p::ıra art -
ma vardır. 

-·-
ir acar 
ofesörü ge 1 

Peşte etnoğrafya müzesi Türk 

seksiyonu şefi doktor AleT.~an, 

memleketimıze gelmiştir. Bu filim, 
~emleketimizde folkor ve eski 

Türklerde hayvan besleme esas -
)arı üzerinde tetkiklerde buluna -
caktır. 

Prag Universiteliferi 
Abideye çolenk "oydular 

Düıı şehrimize gelen Prag Üni -

vcrsitesine mensup seksen talebe 
bugün saat 10,30 da Taksim abıde
sine çelenk koymuşlordır. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 

(Sen de seveceksin) tefrikamız bugün 

konamamıştır. Özür dileriz. 

[dan Fatih ve Topkapı ve Tepebaşı duraklarında yapılacak korunma yer
leri derhal yapılacaktır. Şirket önümüzdeki ay başı inşaata başlıyacak ve 
sonbaharın yağışlı mevsiminden öne e bunları tamaınlıyacaktır. Fakat 

Taksim, Bayazıt ve Sultanahmettc y ı:ı.pılacak olanlar Hakkında da Şehir
cilik mütehassısı Prostla görüşmeler yapılmıya başlanmıştır. Çiinkü Sul
t~nahmet müstakbel htanbulda arkeolojik bir mıntakadır. Taksim ve 
Bay azıt halen ehemmiyetli birer merasim meydanıdır. Bu seb~plerle 

buralardaki duraklnra yapılacak olan korunma yerlerinin şekil itibarile 
bu yerlerin bugünki.ı ve istikbaldeki vaziyetlerile mütcnnsıp olması icap 
etmektedir. 

Bundan bir ay evvel küçük kilo
luk tenekeleri 12 buçuk kuruı;a sa
tılan yoğurtlar, birdenbire iki misli 
iiata çıkmıştır. 

Neden? 
Vergi mi konuldu? Süt veren hay

vanları görülmemiş bir ha~rat mı 
birdenbire kırıp geçirdi? Yoksa 
Türkofis Avrupaya vapurlardolu
su yoğurt mu ihraç etti? 

Yumurtacılık 
Kıırsu 
Açıldı 
20 genç ders görecek 
Yumurtalarımızın iyi bir ~ekil

de ihracı ve tiplere ayrılm mı te
min için bir (yumurta ve yumurta
cılık kursu) açılması kararlaştırıl
mıştır. Kursa orta veya ilkmektep 
mezunlarında 20 genç devam ede
cektir. 

Kuısta; yumurta ambalajı ve 
yumurtanın tazeliğinin ne suretle 
anlaşılabileceği hakkında ders ve
rilecek ve kursta muvaffak olan
lar yumurtacılık ve tavukçuluk 
kooperatifleri bul un an kaza ve 

köylere gönderileceklerdir. 
Şimdilik İzmirde açılacak olan 

kursta yarın sabahtan itibaren 
derslere başlanacak ve İktısad Ve
kfileti mütehassıslarından profesör 
Bade bizzat ders gösterecektir. 

İzmirdcki bu ilk kurstan sonra 
muhtelif mıntakalarda da kurslar 

::ıçılması düşünülmektedir . 
Ayrıca tavukçuluğumuzun ıslahı 

için yakında ( fenni tavukçuluk 
kurslnrı) açılacaktır. 

Vapurlarda 
Hamal derdi 
Yola giriyor 

Belediye Reis. Vekili, vapurlar 
yanaşmadan önce hamalların va -
purlara atlamalarını ve yolcular ta- ı 
mamen çıkmadan evvel vapurlar -
dan eşya çıkarmalarını yasak et -
rniştir. 

Bu kararın tatbikine bu sabah -
tanitibaren başlanmış ve her is -
ke~ye birer zabıta memuru ikame 
edilerek bu emrin yerine getirilip 
getirilmediği kontrole başlanmış -
tır. 

Bu emre göre, vapurdan evveln 
ellerinde hiç eşya olmıyan halk çı
karılmakta, sonra bavul ve büyük 
paket gibi başkalarını rahatsız e
decek derecede yükü olan yolcu
ların çıkmasına müsaade edilmek
te, en sonra da hamallar eşyolnn 
çıkartmaktndır. 

-·-
Güzelli kra lçeUği inti· 

habı y uımıy c k 
Bu yıl, festivalde bir güzellik 

krali~si seçilmesi düşünülmüştü. 

Ahiren bu fikirden vazgeçilmiştir. 
1 

On yıldır d gl rda çırçıp-
la dolaş n edam j 

On yıldanberi dağlarda c;ırılçıp -
lak ve herkesten uzak bir halde ya
şıyan, hntta yemek yemesini bile 
unutmuş olan Mustafa adlı bir mec
zup jandarmalar tarafından Milns
ta ve dağın eteğine indiği sırada yn
kafanmıştır. 

Kızın satan ana 
Bayazıtta oturan Emine 7 yaşın

daki kızı Nahideyi Bcyoğlunda Fat
rnn adlı birine satmış, fakat 1''atına ı 

son günlerde Nahideye işkence yap
mıya başlamış ve işe Müddciumu -
milik vazı'yet eylemiştir. --İstanbul Müddeiumumilığınden: ı 
İstanbula geldiği anlaşılnn fski 

lip C. Müddeiumumic;i Tahsın U -
nurun acele ,.... muriyetimize mü
racaat etme:; zctcnizle ilanı
nı dilerim. 

Kuduz 
Hastahanesi 
Taşınıyor 
Ağustosun onunda na· 

kil yapılacak 
Çapadaki kuduz müessesesinin 

tıp fakültesine terkcdilmesi lcarar
laştırılmıştı. Kuduz müessesesinin 

yeniden kurulacağı Galatada Sen 
Jorj hastanesi karşısındaki eski İn
giliz hastanesi binasında tamirat 
Ye tadilata başlanmıştır. Kuduz 

müessesesi ağustosun onuna doğru 
yeni binasına taşınacaktır. 

Kuduz müessesesinden açık ka
lacak olan Çapadaki bina da bo~a
lır boşalmaz tamir edikcektir. Bu 
hına da tıp fakültesine terkedil -

Hiç biri değil. Bir yoğurtçu, ba· 
km bize ne dedi: 

- Biz bu günleri bekliyorduk! 

* Limonun bundan bir ay evvel 
görülmemiş irilikte olanlnrı 100 pa
ra idi. Bugün üç misli ! 

Neden? Limona vergi mi konul· 
du ? Bütim limon ağaçları odun o
larok mı kesildi? Yoksa ... 

Baylar! Şehir hastadır. Hastanın 
iki eksiri üstünde alçakça ihtik~r 
yapılıyor ! Mesele budur .. 

Halk Filozofu 

Suiistimal yapan 
Memurların 
isimleri bildirilecek 

Maliye V€kiHeti; Defterdarlığa 

yeni bir emir göndererek, gerek 
murakabede ihmal suretile zim -
met ve ihtilfıs vak'alarına sebebi
yet veren, gerek bu gibi suiısti -

mektedir. Kuduz binası, fakülte - malleri yapan memurların isimle-
nin ikinci dahili seririyatına tahsis rinin \'e bu gibi en küçük vak'ala-
edilecek ve binada buna göre tadi- rın bile badema Vekiılete bildiril-
lfıt yapılacaktır. mesini tamim etmiştir. 
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. 
inhisara Umum 

Müdürlüğünden: 
alatya a tesis edilecek y·· ü 

es· bina ı ve n1··ştemilitı a
pa ı zar s ıne e si meye konul
muştur. 

11- Keşif bedeli 360231,67 lira, 
muvakkat temin t 18160 liradır. 

1 1- fE siltme 3-Vlll-937 tarihine 
rastlayan Sah günü saat 15 de Kaba
taşta inhisarlar Levazım ve uba· 
yaat Şubesindeki Ahm Komis O· 

da apılacaktır. 

iV - Şar name, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18,02 lira mukabilinde her 
gün lnhjsarlar İnşaat Şubesinden ve 
AnkarC\ ve Ma~atya Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V- Müteahhitlerin Nafıa Veka· 
letinin 937 senesi müteahhitlik 
vesikasını ve laakal 200000 lira
lık bir binayı taahhüt etrr.iş bu
ıundu klarına ve bizzat Mimar ve
ya Mühendis veya yukarıdaki şe
raiti haiz bir Mimar veya Mühen
disle şerik oldukfarına dair noter
ce musaddak vesaiki eksiltme 
gününden en az 3 gün ev\ıeline 
kadar inhisarlar inşaat Şubesine 
ibraz etmeleri ve eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair vesika aıma-
1arı lazımdır. 

VI - Mühürlü te!dif mektubu, kanuni ve. 
saik, şartname,keşifname vesair lüzumlu evn 
rak ile eksiltmeye iştirak vesikası ve nıu· 
vakka t teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vc:rilmiş olmalıdır. (4158) 
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Ev el zaman içi de Kaliforniyada bir r1 ufacık kız vardı. Ada da ne idi bilir misiniz ı 
HIKA~iE - -. 

Yazan, Reşat F•Y'J 

Günün birinde 
bu kız taygare
sile ilk defa At
lasOkyanusunu 
aşınca, şöhreti 
hemen o gün bii
tün diinyaga ya 

yıldı. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1919 yılında Amerıkada, Kal! -
forniyada Los Angeies 'chrinin ci
varında küçük bır tayy;re meyda
nı vardı ki, sonradan meşhur bir 
pilot olan Frank Havks burada t:ı
mir ettirdiği eski bir askeri tayyar<' 
ile insanları, bilhassa nikahlarını 
havada kıydırmak isteyen yeni ge
lin güveyileri uçururdu. Bir gün 
tayyare meydanın:ı komple bir fa
milya geldi, ana, b:ıba, üç tane de 
kil ... Bütün familya uçtu. Tayyare
den inerken kızların en büyüğünü 
bir düşüncedir almıştı: 

-- Ben uçmasını ögrenmek ısti
yonım, dedi. 

1 
Üç defa Atlas denizini mağlup 
eden bu kız, nihayet büyük f 

1 Okyanusa mağlup oldu 
Babası başını salladı. Kıwoın 

iNtçı olduğun•• bıldılii icin dik:ne 
ıı•tmedi, (hay hay) deyip i~i geçiş· 
tirmek istedi. 

Raley! Okyanusu tayyare ile geç
mek hoşunuza gider nıi? 

Konuştular. Zcngın hır Am<>ri -
kalı k~dın, Okyanusu ılk geçecek 
kadın tayyarecinin bir Amerikalı 

olmasını istiyormuş. Ortaya para 
koymuş. 

Amelya teklifi kabul etti. Ya • 
nında iki erkek tayyareci olduğu 
halde Friendşip ismindeki deniz 

Üç ~ün sonra Amelya ısmindcki 
hu kız babasına şu haberi verdi· 
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- Tayyareciliği ö.~renmek ;çin Yunanistanda çok cocuk 
bin dolar kadar bir musraf lazım-

mi§. Bu parayı verebılir misınız? 

Bu sefer babası yerinden sıçradı: 
- Canım, dedi, küçücük bir he

ves için bu kaJ:ır parayı ben nasıl 
verebilirim? 

Kız sesini çıkarmadı. Para ka -
zanmak için bir telefon santralına 
girdi. Ayni zamanda da üniversite 
kurslarını bırakmıyordu ve tay -

yare meydanına da sık sık gidip ge
liyordu. Artık tayy~reciler kendi

sini tanımışlardı. Hattiı. onların u
fak tefek hizmetlerıni de görüyor
du. 

Nihayet güıııin birinde uçarhn, 
direksiyonun ba~ın:ı geçti ve aı 
zaman sonra da artık tek başına u
çuyordu. 

O vakiller dünyada pilot kadın -
!ar bir ıki kişi idiler. Amelya en 
nihayet büyük emelınc kavuşlu ve 
bir tayyare satın aldı. 

1'ahsılini bıtırdi, ailesi zengin de
ğildi, bır mektepte profesörlük yap

mıya başladı. Seneler geçiyordu, fa

kat Amelya'nın tayyarecilik kabı -
!iyeli de gittikçe olgunlaşıyordu. 

Bostonda bir kadın tayyareciler 
klübü ihdas ettı. Konferanslar ve

rerek, kadınları tayyareciliğe teş
vık etti. 

11128 yılında bır nisan akşamı te
lefon: 

- Allo, Mis Erhard, ben yüzbaşı 

siyaseti 
Bu tarihi Yunan basınının iştıgal 

ettiği başlıca mevzu, (çak çacuklu
Jar kongresi) müna•ebetile, nüfus 
mPselesidir. 

Vima gawteı;i bu husust• yazdığı 
başmakalesinde, şunları tebarüz et
tirmektedir: 

•Yunanistan nüfusuııun artması

nı şüpheli gören vatandaşlarımız, 

eksik değildir. Harpten evvel bir 
çok Yunanlıların geçinmek için 

gurbete çıkmıya mecbur kalmaıarı, 
bu bc<lbinlcr için delil teşkil et -

mektedir. Bu meseleyi incelemek, 
(yüksek ekonomi komisyonu) nun 

i~idir. Kurutma sulama tesisatı, 

arazimizi arttırmış olduğu gibi, ye

ni ziraat usulleri de mahsulümüzü 

kafi miktarda çoğaltmıştır. Bina -

enaleyh ziraat, sanayi ve yaşama 
tarzımız, nüfusumuzun artmasına 

elverişlidir.• 

• Lav altında kalan 
bir şehir 

Hint Okyanusundaki Kerguelen 
denılen bir adada geçenlerde bir 
yanardağ indifa etmiş ve bütün 

Rabaul şehrini yakmıştır. Lav yağ
muru altında ölenler beş yüzden 
fazladır İki İngiliz vapuru beş yüz 
beyazla üç bin yerliyi kurtarmıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Edebi Roman No: 56 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Ras Feddanın çok mlihim ve a
.:ele işi çıkmış. Tayyare ile Mısıra 
hareket etmiş. Oradan Sudana ve 
Sudandan da tayyare ile Adisaba
baya gidecekmiş. Habeş imparato
ru Haile Selasiye çağırtmış. Uzun 
zaman gelemiyeceği anlaşılıyor -
muş. Hem Feddan gelse bile çok 
kalamazmış. Onun hayatı hep böy
le seyyar ve seyyah bir halde ge
çermiş. 

Bu haber benim için bir kara ha
ber değil. Öyle ya, o benim neyim, 
ben onun nesi? Şimdiye kadar yap
tıkları iyilikler bile -insafla düşü
nülürse- epeyce fazla. Bu zamanda 
bu kadar insanlığı kim gösterir? 
Benim için işini gücünü bıraktığı 
yeter. Ben de artık onu bırakmalı
yım. Yaşı başı yerinde bir insanım. 
Şimdiden sonra kendi kendimi ida-

~e. etmeliyim. Feddanın çok acele 
ışı olmalı ki, beni görmeden gitti. 
Mazur görmek vazifemdir. Özür 
bile dilemese ne Jiızımgelir? 

Bana burada iyi misafirperver _ 
lik gösteriyorlar. Emirin yuvarlak 
hanımı beni iki defa kabul etti. Bir 
defa da odama geldi. Kocası ile her 
gün beraberiz. Fakat misafirlik bir 
dereceye kadar. Bu hacı yağı kokan 
çıplak ayaklı memlekette benim 
için hiç bir ckalmak sebebi• yok. 
Başka bir yere gitmeliyim. Öyle 
bir yere ki ıssız olsun, hayatsız ol
sun, biraz da denizi olsun. Cenabın 
bmısraı mısraı nereden aklıma gel
di: Eser denizde teselli havası her 
saat. 

Rivyerada bir köşkün iki odalı 

bir pansiyonunu düşünüyorum. 

Hem ucuz, hem rahat, hem ıssız. 

Bir Yunan gazetealnda 
11AbdUlhemıt,, tefrika•• 

Atinada çıkan Etnos gazetesi, 

"Abdülhamit devri" başlığı altında 

Yanko kalfanın romanını basmaya 

başlamıştır. Romanın başına ilave 

ettiği kısa bir mukaddemede "Yan

ko bey Yoannidis'in Yıldızın mima

rı olmak münasebetiyle, Hamidin 

etrafında yaşadığını kaydederek, 

"Bir asır evvel Yunanlıların ve 

Atatürk sayesinde Türklerin kur

tulmuş oldukları" Sultanlar idare

sini çok iyi bildiğini tebarüz ettir

mekte ve bu suretle Parisleki ya

zıların, olduğu gibi Yunanistanda 

da neşredı!eceğini anlatmaktadı.r. 

• 
KudUsUn taksimi va 

Yunanlılar 

Atinada çıkan Proia gazetesi, Fi

listin'in Araplarla yahudiler arasın 

da taksiminin, Yunanistanı da ala

kadar edeceğini ileri sürerek, Rum 

ve Arap ortodokslar arasında de

vam eden niza yüzünden Kudüs 

patriğinin hükumetçe tasdik edil

memiş ve vekil tayini bile kabil ol

mamış bulunduğunu hatırlattık

tan sonra Kudüs metropolitlerinin 

vahdet tesisini hükumetten bekle

mektedir. 

Sonrasını ayrıca düşünebilirim. 

Şimdilik uzun bir istirahata ihtiya
cım var. Rodosa gitmeğide düşünü
yorsun Rodos biraz, biraz değil 

bir çok Türkiyedir. Oraya gider -
sem kendimi kendi memleketimde 
bulurum, fakat orada da softa kı
yafetliler, softa ruhlular var. Elim
le koymuş gibi biliyorum. Benim 
kim olduğumu öğrenirlerse Kadıkö
yapmah bil~ iri. Her halde bu
radan gitmeli. 

Param beni iki üç ay idare ede -
bilir. Yarından tezi yok, bunları E

mirle, Kontesle konuşmalıyım. Ya
bancısı olduğum bir memlekette ya
pacak bır şeyim yok. 

Emirle konuştum. Bütün düşün
düklerımi söyledim. Ellerini elmas
lı kemerinin üstünde kavuşturarak 

gözlerime baktı. Sesine tatlılık ver
mek istediğini anlıyordum. 

- Bütün düşündükleriniz size 
göre doğrudur hanımefendi. Bir de 

bunun tatbikı vardır ki, onun üze
rınde sizi aydınlatmak vazifemdir. 

- L• · "':iırlığınıza teşekkür e
derin 

tayyaresilc bir gün Bostandan Ter 
Növ'e hareket ettiler. Oradan bir 
hamlede Okyanusu geçeceklerdi. 
Fakat havaların bozuk gitmesi yü
zünden üç hafta beklediler . 

Ne Amerikada, ne Avrupada kim
se kendilerile meşgul değildi. Bir 
gün hava biraz iyileşince, hemen 
tayyarelerine atladılar. Fakat hava 

çok geçmeden bozdu. O kadar ki, 
tayyare üç bin metrede bulut ve 

yağmur içinde uçuyordu. Amelya 
Erhard denizi görmeden uçuyordu. 

Nihayet bir gün uzakta bir kara 
gördüler. Bu karada limanımsı bir 
yere indiler. Nerede olduklarını 

bilmiyorlardı. Kimse de kendilerile 
alakadar değildi. 

Nihayet bir balıkçı kayığı ken -
dilerine yardıma geldi. Bu balıkçı
nın ağzından İngilterede, Gal mem
leketinde Laneleyh'e varmış olduk- ı 

larını öğrendiler. 

Amelya Erhard, işte o saniye 
dünyanın en meşhur bir kadını ol
du. Bir yıl evvel Llndbergln ka • 
zandığı şöhret gibi! 

Amerikaya dönüş pek heybetli 
olmuştu. On büyük şehir Amelya

nın doğduğu yer olmak şerefini a
ralarında paylaşamıyorlardı. A -

melya konferanslar verdi, yazılar 

yazd.ı. Amerika semalarında propa
ganda turnelerine çıktı. 

En nihayet evlendi. Putnam is
minde bir tabi ile hayatını teşrik et
tikten sonra, yaşayışı değişti. Fa
kat karısının evlilik hayatında is • 
minin unutulup gitmesine razı ol
mıyan Putna mtayyare fabrikatör
lerile, gazetelerle temasa geçti. 

1932 mayısında bu sefer tek ba
şına olarak Atlas Okyanusunu bir 

kere daha geçti. Kocası bundan son
ra karısı için dünya etrafında bü -
yük uçuşlar tertip etti. Amelya 

bundan bir kaç ay evvel yola çık -
mıştı. Bu sefer Büyük Okyanusu 
da kısmen geçtikten sonra Honolu

lu'da kazaya uğradı. 

Yarım kalan bu seyahati bu se
fer aksi istikametten tamamlamıya 

kalktı. Miyamiden Natala indi ve 
Atlas Okyanusunu bu sefer cenup
tan bir kere daha geçtikten sonra 

Afrika toprağında Dakar'a indi. 
Afrıkayı geçti, Hindistana ve ora -
dan Avustralyaya vardı. 

Havalar fena olduğu için Avus
tralyada biraz beklemıye mecbur 

oldu. Fakat sabırsızlanıyordu. Da -

ha fazla dayanamadı. geçen hafta 

Avuslralyadan Büyük Okyanusa 
doğru açıldı. 

Bir müddet sonra tayyaresinde 
bulunan Nonnon ismindeki telsiz 
memuru Amelya esabına bütün ya
kın radyolara şu haberi vermişti: 

- Saatlerdenberi sis içinde gidi
yoruz. Daha yarım saatlik benzinim 
var. Hala karayı göremedik. 

Ondan sonra derin bir sükut! 

İşte Amelya Erhard böyle başla
dı ve böyle kayboldu, gitti. 

- Ben açık konuşmayı severim. 
Size birtakım hakikatleri olduğu 
gibi anlatayım. Sizın pasaportunuz 
bir pasaport değildir. Sadece ve 
bir defaya mahsus olmak üzere bu
rası için verilmiş basit bir lesepa
sedir. 

- Bir defaya mahsus mu? 
- Evet. Buradan her hangi baş-

ka bir yere gitmek isterseniz ay
rıca bir pasaport almanız lazım • 
gelir. 

- Öyle bir pasaport alırım. 
- Söylemesi kolay, fakat alma-

sı pek güç. 

- Ne söylüyorsunuz Emir haz
retleri? 

- Hakikati söylüyorum. Bir pa
saport bterseniz size kım ve han
gi tebeadan olduğunuzu sorarlar. 

- Söylerım. 

- Bunu vesikalandırmanızı is-
terler. Fakat yetmez. Ondan sonra 
size pasaport verilip verilmiyec~{ii 
hakkında uzun bır tahkikata giri

şirler. Ne kadar sürer bilmem. 
F:ırzediniz ki pasaport verdiler. 
Gideceğiniz memleketlerin konso-

Plaj kısmeti 

G eçen pazartesi günü Floryaya 
gitmiştim .. 

Güzel bir kabine seçtim .. soyun
dum. Mayomu giydim. Tam dışarı 
çıkacağım zaman, bitişik kabine -
den, kulağıma ince bir kadın sesi 
geldi : 

- Beni dinle Foti.. eğer, akşam 
babana, denize gittiğimizi söyler
sen, bir daha seni gezmiye götür -
mem .. bütün yaz evde hapis kalır
sın. Sana çikolata almam .. top al
mam .. bebek almam.. anladın mı 

yavrum .. 
Bir çocuk sesi cevap verdi: 
- Peki güzel anneciğim .. söyle

mem .. amma, bana, dondurma ala· 
cak mısın?. 

- Alacağım yavrum .. 
Muhavere kesilmişti. Yavaş~a 

kabineden çıktım. Kumların üs • 
tüne yatarak, meçhul komşumu 

bekledim. Bu kimdi? İki dakika 
sonra kabinenin kapısı açıldı., kır

mızı mayolu, gözlerinde siyah göz
lük, bir bayan çıktı .. amma ne ba
yan .. uzun, harikulade mütenasip 
bir vücudü vardı ... Göğüs, kalça -
lan, bacakları, omuzları, bir lastik 
top gibi idi.. 6 - 7 yaşlarında sevimli 
bir kız çocuğunun elinden tutmuş
tu ... 

İlk görüşte bu kadına aşık olma
mak elden gelmezdi.. o kadar nefis 
bir parça idi.. 

Bana doğru ilerlediler .. iki üç a
dım arkamda, kuma oturdular .. Ço
cuk, elindeki küçük kum kovası ve 
çapalarla oynamıya başladı. Güzel 
komşu bayan, gözünden gözlükle
rini çıkardı .. etrafına bakınıyordu. 
Bir lahza, bakıştık .. derın, koyu ye
şil gözlerinde, muhteris bir arzu 
vardı. Hafif gülümsemiştim. O za
man, gözlerini benden a}'lrdı .. bir 
kotrada şakalaşan, kadın erkek ka

labalığını seyre daldı .. olgun ve kır
mızı dudaklarında canlı bir titre • 
yiş vardı. Kotradakilere gülüyoı· 

gibi idi. Bana mı gülüyordu, yoksa? 
Birden nasıl oldu, bilmem, kum

larla oynayan çocuk, küçttk küre
ğilr yNi kazarken kuvvetli bir ham-

losları vize edemezler. 
Kendi Hariciye ve Dahiliye Ne

zaretlerine yazarlar, oraları da in
ceden inceye soruştururlar, müna
sip görürlerse cevap verirler. Ya
hut hiç cevap vermezler. Evet am
ma, bu zorluklar son zamanlard:ı 
çıktı. Uzun harp seneleri esnasın
da milletler biribirlerine karıştı -
!ar. Şimdi her devlet durulmasını 
istiyor. Bütün bunları bir tarafa bı
rakınız, siz mağlup bir memleket
ten geliyorsunuz. 

- Demek ben buradan bir yere 
gidemiyeceğim. 

- Gidersiniz. Fakat dediğim gi
bi. Bu muameleler olup biter, sonra. 

- Ne kadar zamanda olup biter? 
- Bilinmez. Belki bir ayda, bel-

ki bir senede, belki. hiç. 

- Ras Feddan bunları bana söy
lcmcd '. 

- Onun vazifesi söylemek de • 
ğildi. sizi.buraya getirmekti. 

- Bu insani vazifesine tcşek!~ür 
ederim. 

- Yanlış konuşuyorsunuz hanı

mefendi. Ras Feddanın vazifesi sa-

ıı~ 

le yapmış, bir avuç kadar kuın •..• 
duğu eibi, saçlarımın arasına, yıı 
züme serpilmişti .. birden irkildiJllk · 

' r \" Güzel komşum da bunun :.a .
11

• 
na var~tı .. hemen ~'OCuğun eh 
den klireği kaptı, azarlayarak: d. 

- Ah, ne yapıyorsun Foti ? .. de " 
Sonra bana döndü: ~ 
- Pardon, savın bayım .. affırıı 

rica ederim.. ç~cuğun dikkatsiz • 
!iği ... 

- Estağfurullah, dedim.. "k• 
Genç kadın, hafif, boynunu bı.t ı 

mü~, muntazam, güzel ve beYa 
dişlerini iki sıra inci gibi, göstere
rek gülümsüyor, halile de bendeJ1 
af diliyordu. 

Liif lafı açar .. fırsatı kaçırır rrıı-
}'lm? i 

- Bir şey değil hanımefen.d ·· 
dedim, rica ederim üzülmeyinıZ·:· 

, sı
bırakınız çocuğu oynasın .. neŞ e 
ne mani olmayıniz ... 

Genç kadının gözlerinin iÇİt18 

daha dikkatli bakarak güldiiıII ve 
ilave ettim: 

- Fakat küçük bayan Foti, dall• 
fazla yaramazlık yaparsa, yardııı •. a 
babasına haber vereceğim.. pl•l 
yaramazlık yaptı, diyeceğim··· 

Çocuk, bu sözlerime kulak ka .' 
bartmış, tamamile dikkat kesilrn'~ 
di.. fakat, genç kadının yüzürıde 
değişen mana, çocuktan daha fazla• 

r 
idi; 

- Affedersiniz, beyefendi, baba· ı 
' sını tanıyor musunuz? . 

- Tanımaz mıyım, hanımeferıdı··, 
Kadının endişesi artmıştı: 

- Nihadı tanıyorsunuz, dernek·· 
İsmini de öğrenmiştim. pah• 

kuvvetli söyledim: 
- Tabii tanımaz mıyım efendirıl: 
Genç kadının dudaklarındaki 

renk adeta uçmuştu: 
- Siz de pamuk bankasında ını 

çalışıyorsunuz? .. 
- Evet, bir servisteyiz... fleı!l 

de çok eski mektep arkadaşıyırıl·• 
a• - Demek, Galatasarayda ber 

her okudunuz? 
- Evet efendim .. 
Gülmemek için kendimi güç tıı• 

( Dtrımı 6 ıncı saq/adlf ) 

dece ticari bir vazifedir. 
- Anlayamadım. 

1 - Ras Feddan, zengin, itibar 
1
' 

nüfuzlu adamlara güzel kadın te~ 
darik etmekle geçinen beynelrııile 
bir tacirdir. 

- Şaka ettiğinizi sanıyorum. 
- Çok ciddi adamım hanunefen• 

di. Ras Feddan sizi benim için ar;~ 
dı, buldu, getirdi. Bu iş bana 
bin İngiliz lirasıııa mal oldu. 

- Beni size sattı demek. 
si· 

-Heyecanlanmayınız. Hayır,JtaS 
zi bana ve kimseye satmadı. :Si· 
Feddan iki türlü ticaret yapa!"· rı 
ri kız alıp satmak. Bu her zarna 
için yaptığı bir işdir. . Mı 

Biri de benim gibileri için nil< k• 
edilecek, aile ktıracak ktz bulrn3 

tır. 
·nsaıı 

- Bana karşı çok kibar, ı 
ve centilmen davranmıştı. 

tı· 
V 'f .. eli Ç" nk" sizi sa - azı esı ı . u u dl· 

!ık bir kız diye arayıp bulına a· 

Ben kendisine emir vcrmiitiıl1· ~a· 
rım hastalıklı, ailem bozulacak, at 
na benim istediğim gibi bir )laY) 

(Devamı var 
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Kanhca oyunda ne şi-' 
ir kalmış, ne bülbül,. ne_:;_~~-:ı;:~:uıü 

·Avrupa gazetelerinde 
Meraklı şeyler 

de evda!. 
Gö suda, emafozoher v.e tifo mikrop· 

lan ha.f.1ralarım anlatıyorlar .. 
ispanya harbini ge
lin de Boğazda gö
rün ... sis ve duman 
İtinde ilerleyen tan· 
kın içinde nasıl he-

Yecan g eçirdi k ?. 

.... 
Röportaj ı ya;opn: 
Reşat Feyzi 

- Boi ı çi Mecmuau tara
fından ıı.t ibas edilemez -

B izim Zeki Cemal Bakı, Anado·· 
luhisarında bir ev tuttu .. Şir

b~u llayrıye mecmuasındaki rek
lfırnlar, hiı/ kimseye kanmıyan Ze
ki Cemali kandırdı. Çocukcağız, 
Şeytana uyup Hisarın en yüksek 
tepesinde, Yenimahaliedc bir ev 
buiup, yazlığına taşmıvcrdi. 

Ne ise, geçen gün, üç beş arka -
daş toplanıp, cDünya cenneti>, •eş
siz Boğaziçi-. ne gittik .. 

Yaln:% uzalı.tan görünüıü gı1ul /Jofa' 

Meşhur Çubukluda bir bartf:ak 
buzlu su istedim,·adamyüzüme 

su ne arar, dedi .. Sabahın erken bir saatinde, Köp
rü nltında Anadoluhisarına kalka
cak vapuru arıyoruz. 

1 
bakarak güldü .. burada buzlu 

1 - Bu derste İstanbullu talebe -
/ ler, ~ınıfı dörıerlerse, ya Anadolu -

dan gelen talebeler ne yapar? .. 

' Ağır, pis kokan bir hava .. Müthi~ 
sıcak ve ins:ına kasvet basan man
zarasız, kapalı bir çukur .. 

lfacca giden Tıbet müslümanl;ı -
tının, İstanbul limanında vapur 
bekleyişleri ve arııyışları kadnr u
zun bir zmvan, Köprüde. hir kaç 
rnerdiven inip çıktı.. 

Bir kaç vapura ynklaştık .. Bir kaç 
tncmura sorduk. Nihayet anlaşıldı 
ki, Köprünün Eminönüne en yakın 
iskelesinde bnğlı vapur, Hisara gi
dermiş .. Hisara gidecek \'apuru bul
ll'ıak, saatini öğrenmek için epeyce 
ıığraştım .. Köprii altındaki o Şir
keti Hayriye memurları da, ne naz
lı şeyler?. Hangisine bir şey sora -
cak olsan: surat bir karış .. İnsanın 
Yii?iinc bile bakm:yorfor .. lilkırdı, 
ağızlarından dirhemle çıkıyor .. 

Vapuru bulup güverteye otur -
auğum zaman, sanki Siııgapur li
nıanında vapur aramış, bir yabancı 
gibi, l;endimi yorgun buldum .. 

Nihayet vapur kalktı.. gidiyo -
ruz .. Köprüden ııwkla.ştık .. Hava 
o kadar sıcak ki, denizde bile rüz
gar yok .. Güvertede, ceketlerimizi 
Çıkardığımız halde. yine buram bu
ram ter döküyoruz ... 

l(öprü üstünde, insanın yek na
zarda gözi.inc carpacak levhalar, 
basit tarifeler lnzım mı, değil mi?. 
Arkadaşım Fuat ihsanla, bunun mü· 
tıaknşasını yap.mık, Beşiktaş ön -
lcrine geldik .. Fuat İhsan: 

- Liselere, dedi, yeni bir ders 
koymalı .. Vapur tarifeleri hesabatı 
Ve nazarıyatı dersi.. 

- Çok şükür Allah, dedim, iyi 
ki böyle bir ders konmadan diplo
nıamızı almışız.. Yoksa, imtıhanda, 
Önümüze bir Şirketi Hayriye tari
fesi koyacaklar; hnydi, oku baka -
lını, diyecekler .. Mesela, öğle üzeri 
Anadoluhisarına gidecek "\'apurla-
1 ın saatini bul.. 

O zaman, yandık .. sıfır alır, topu 
atarız .. Yahut, mesclfı, bu der:;in 
bir de tatbiki kısmı olsa .. Başta mu
allim, Köprü altına iniyoruz. Mual
Jinı bağırıyor: 

- İşte burası Köprü altıdır .. Hay-
0 i bakalım, Arnavutköyüne gide -
lCğiz. Vapur nereden kalkıyor, 
kaçta kalkıyor, iki dakikada bulu -
nuz .. deseler, yine yandık .. 
Arkadaşım Fuat İhsan gülerek 

ilave etti: 

••• 
V.ıpur. Aııadolulıis<ırına yanaş -

tı .. iskPl~de, Zeki Cemal, bizi bek
lıyor .. Gü\'crleden bağıran bağıra
na: 

- Boğnziçi saf:ısına geldik .. Ku
zular, şişeler hazır mı?. 

İskelenin yanındaki kah veye o
turmuştuk .. Osman Cemal, sıcak -
tan şikayet edenlere: 

- Burada serinlik aramayın, de
di.. Daha yukarılarn çıkmak lazım .. 

Kahvelerimizi içlik .. Zeki Cemal 
önde, biz arkada, yola düştük .. Ye
nimahallcye gidiyoruz. Köprüler 
geçtik, ~osalar geçtik, yokuşlar çık
tık .. Şöyle bir 10 dakikadan fazla, 
kızgın güneşin altında yol aldık .. 
Nihayet evf"' gelmiştik .. Denize ba -
kan, üst kat salonun balkonunda, 
kendimizi yayvan koltuklara bıra
kınca, cDiinyanın cenneti. Boğaz. 
içine şimdi geldiğimizi anladık. Bol 
ve serin bir rüzgfır, bülün vücudü -
muzü t:ıtlı bir masajla okşuyor -
du. Terimiz bir lfıhzede kurudu. 

- Deım•k ki, dedim, Boğaziçine 
d~ğil, Boğa7ın iki tarafındaki en 
mürtefi lepclcrc çıkmalı imiş .. 

Anadolulıisan iskelesinden Ye -
ııimnhalleyc çıkan yollar ve yokuş
lı.ır bizi hayli yormuştu. Bu yolla -
rın methiiscnasını yapmıyorum. 
Çünkü, şirket, Boğaziçi mecmua ~ 
sında her halde ynzdırmıştır. 

Öğle yemeğini, meşhur Göksuda 
yedik .. O Göksu ki, hakkında şiir
ler, methiyeler yazılan Göksu .. Ne 
bilelim, her yazılan doğru sandık .. 
Hani meşhur bir hikaye vardır .. 
Ya, demiş sen dayak yememişsin, 
yahut da sayı nedir, bilmiyorsun .. 
İşte tıpkı onun gibi, bugünkü Bo
ğaziçini reklam edenler, ya, Giiksu
yu hiç görmemişler. yahut da ... Üst 
tarafını siz tamamlayınız . .. 

Gelin de, Göksuyu, ben size anla
tayım: 

Pis, durgun, sarı yeşil, kirli bir 
su ... Üzerinde sivrisinekler, bö -
cekler, süprüntüler .. Meşhur Gök
su çayırının hali ae şöyle: Allal"ıın 
kırı .. Sahillerde hayvan pisli' 

Fakat, her şeye rağmen, Allah 
sizi inandırsın, sırf Şirketi Hayri -
yenin hatırı kalmasın, diye hay
\'an pisliklerini bir tarafa toplayıp, 
o berbat, sıtma yatağı bataklığın 
kenarında bağdaş kurup oturduk .. 

20 sene evvel, Göksuda sandallar 
kürek çekemezlermiş .. o kadar ka
labalık olurmuş .. Bugünkü Göksu
dan, insanlar, sıhhat namına kaÇ
malıdır. Akıl ve ferasetine mutlaka 
iman etmemiz lazım gelen İstan-. 
bul halkı, bunu yapıyor .. Siz, iste
diğinı~ kadar Göksu için şiirler yaz
dırın .. 

Göksu çayırında (!) bizden başka 
kımsc yoktu .. İn cin top oynuyor .. 
Sandal yerine de, bir müddet dere
de bizim attığımız karpuz kabukla
n yüzdüler .. Maziyi böylece yad 
ettik. 

Dereye n§zır, evlerin pencerele - ı 
rınden bakanların, bizi Amerika~.ı 

1 
se~·ah, yahut da deli zanneden mu- ı 

tecessis ve manalı gözleri önünde 1 
daha fazla duramadık .. Yemeği ye- 1 
diğimiz gibi, meşhur Göksu alemi- 1 

ne ve sarasına nihayet vererek, ı 

iskeleye geldik .. Kim bilir, bir iki 1 

saat fazla kalsaydık, ya sıtmaya, ya 
tifoya tutulacaktık. 

İskeleye geldiğim zaman, Maç -
kadaki apartmanımın, poyraza ba
kan serin odası burnumda mis gibi 
tütüyordu .. Üstüm, başım, suratım, 
ayaklarım, yazlık, elbiselerim, toz, 
mikrop içinde idi.. Kirpiklerimize 
kadar, bembcyazdık .. Osman Ce
mal: 

- Yahu, dedi, Köprüye çıkınca, 
bizi gören bayanlar halimize bakıp, 
yeni bir pudra sürme Ddası çık -
mış, diye dikkatli jikitatli tepeden 
tırnağa kadar süzecekler .. 

- Aldırma, dedim, cdünya cen
neti. Boğaziçind,\n geliyoruz ... Say
fiyenin temiz havasını ald ık (!) .. 
dinlendik.. Şehrin pisliğinden, to
zundan, mikrobundan bir müddet 
için uzak kaldık (!) .. 

••• 
Arkadaşlar, bilmem neden, meş

hur Kanlıca koyunu, Çu bukluyu 
görmeyi, b iraz da oranın güzelli -
ğinden, h·avasından, serinliğinden 
istifade etmeği akıllarına koy • 
muşlardı. 

Fua t İhsan: 
- Kanlıca koyunu görmek lazım, 

dedi.. Edebiyatımıza uzun seneler 
ilham kaynağı olan güzel koy .. Şiir, 
sevda, güzellik, musiki, bülb ül yu
vası Kanlıca .. 

B iraz hava almak, etrafımızı sey
retmek, bülbül sesi dinlemek dü -
.§ÜncesiJe, Anadoluhisarı iskelesin
den, ceketler ellerimizde, yavaş ya
vaş yürü~iye başladık. Gittiğimiz 
yol son senelerde yapılmış. yeni bir 
şosa imiş .. Aman yarabbi .. karşı' -
dan doğru birden, bir araba görün
dü. Arkasından bir kamyon .. F akat 

(Deuamı gıJinci sayfada) 

Londradn büyük ıtriyat mağaza -
ları sahiplerinden biri, yeni müs -
tahzaratını tanıtmak için bir rek
lfım usulü düşünmüş ve mağaza -
camekanlarına bir benivar koymuş
tur. Her gün saat on birden on ikiye 
kadar camekanın önünden geçen -
ler, bu benivarda sarı saçlı, mavi 
gozlü son derece güze) bir kızın 

banyosunu nlmakla me;:gul oldu· 
ğunu görmekLcdırler. An·~ak güzel 
misin yalnız başı ve omuzları .gö -
rünmektedir. 

Benivarın önüne konmuş olan bir 
levhada da şu satırlar okunmakta
dır: cMis Leonora her gün yeni pi· 
yasaya çıkardığımız banyo tozları
nı kullandığı için kendisini pek 
mes'ut addetmektedir.-. 

Gelip geçenlerden çoğu bu man
zarayı seyretmek için samekanın 
önünde durmaktadırlar. Bir gün 
banyo saat!nde seyircilerden biri 
şapkasını ~ıkararak, yüksek sesle 
İngiliz milli marşını söylemiye 
başlamıştır. 

Müdaijale eden polis sormuş: 
- Sun deli mi oldun? Durup du

rurken sokak ortasında milli marş 
söylenir mi? 

- Hiç de deli olmadım amma, 
affedersiniz. Yalnız Mis Leonora -
nın sudan çıktığını görmek iste -
dim de ... 

(O~vamı 6 net ıagfamı%da) SAYFiY E 
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Çin ordusu en modern vasıtalarla 
hazırlanmış bir ordudur 

Japonlarla başlayan silahlı ilıtilaf daha bügiir
se, muharebelerin ne derece kanlı ve çetin 

olacağını anlamak güç ,leğildir 

Çincle Yannan agaletinin ~ar6ında Kia Kai?n ıeçidi 

Ç inde son günlerde bir çok mü- ı Bunun üzerine Çin ordusu der -
him hadiseler olduğunu ajan5 hal seferber edilmiş ve gelen taar-

telgraflarından öğreniyoruz. ruzlara knrşı müdafaa vaziyetine 
400 milyon nüfusa malik Çinin geçmiştir. 

muazzam hudutları içindeki bu ka- ·Mareşal Çang Kay Şek; ~imdiye 
bil vukuatüı mahallinde en basit kadar yalnız Çin milliyetçiliği için 
bir mıntaka kavgasından ileriye geç- çalıştığınd:ın Çinde bliyük bir s"?vgi 
rnediğini söylemek zaitttir. ve muhabbet toplamıştır. 

Maamafih son hadiselerin içinde Bilhassa Çinde Cumhmiyet ba-
J apon parmağı olduğundan buna bası olarak tanınmış olan Doktor 
fevkalade ehemmiyet atfetmek la· Sün-Yat-Sen'in ölümünden sonra 
zımdır. Nitekim Çin'in başkuman- onun koyduğu prensipler üzerinde 
danı Mareşal Çang Kay Şek de bu yürümiiş olması bu sevgiyi tam bir 
son hadiselere fazla ehemmiyet ver- iman haline koymuştur. 
mektedir. Mareşal, hariçten gele - Bugün her Çinli Mareşal Çang 
cek her hangi bir taarruza karşı Kay Şek'in başladığı her işde mu-
dcrhal mücadeleye geçilmesine ka- hakkak surette muzaffer olacağına 
rar vermiş ve ordu kumandanlığına 
verdiği emirde bir karış topr=ığın 
bile mücadelesiz J aponlara veril -
memesini bildirmişt ir. 

kanidir. 

Çünkü Dr. Siin-Yat-Sen'in ha -
yatta iken bütün Çin milletini a
yaklandırarak modern hayata sok-

ması ve yeni hayat hakkında orta
ya bazı maddeler atması ve bunu 
tatbik etmiye muvaffak oluşu, ye
ni fikrin Çinde yerleşmesine sebep 
olmuştu. 

Dr. Sün-Yat-Sen'in pek çok iti -
madını kazanmış olan Mareşal 

Çang-Kay-Şck de cumhuriyet ba
basının ölümünden sonra yalnız 
cumhuriyet ve yalnız Çin birliği 

esası üzerinde yıllarca mücadele 
etmiş ve nihayet bütün Çin milli -
yetçilerini etrafına toplnmıştır. 

Çinin bugünkü idaresi bir cum
huriyettir. Çin'de bir de milli icra 
Komitesi Komintang vardır. Bu 
Komintang'ın verdiği kararları hü
kümet tatbik eder. 

ES3sen Çin 'deki bütün hührumet 
işleri Komintang'ın elindedir. 
Komintang'ın reisi ve Çin hüku" 

metinin icra yuvanı başkanı da Ma
reşal Çang-Kay-Şek'tir. 

Çin'in diğer vekaletleri de Adli
ye yı.;vanı, teftiş yuvanı ve maarıl 
ve imtihanlar yuvanı başkanlıkla
rıdır. 

Çin milliyetçilerinin bugün etra
fında toplanmış oldukları bir de Çi& 
Milli Partisi vardır. 

Parti'nin idare heyeti başında 

yine Mareşal Çang-Kay-Şek bulun
maktadır. 

Paı·ti memleketin; en modern ha
yat içinde terakkisi ıçin lazım olan 
her türlü mücadeleyi göze almış -
tır. 

Nitekim bugün Çin'in mer~zi 
olan Nankindeki bütün nezaretler 
~vrupai bilgi ile idare edilmekte -
dir. Çin çocuğu Avrupa sistemi ~o
dern mekteplerde okumaktadır. Çin 
kızı Avrupalı gibi terbiye görmek
tedir. 

Çinin bütün işleri yollar, demir

yolJar , köprüler, limanlar, vesaiti
nakliye, vapurlar, araba k uvvet • 

leri hep Avrupalı ve Çinli mühen
disler tarafından. hazırlanmakta -
dır. 

Bugün Çinde bir kere dolaş:ınlar 
eski ve yeni Çin arasında bir muka-

yese yapacak olurlarca yeni Çinin 
ne kadar ilerlediğini derhal anl.ır
lar . 

Çin ordusu da en yeni vesait ile 
hazırlanmış olduğundan Japonla
rın mücadeleleri karşısında taar -
ruz edebilecc.k vaziyette bulun • 
maktadırlar. 

Bundan altı ay evvelki komü • 
nist taarruzuna karşı Çinin kuv • 

(Dıoamı 6 ıncı tagfomızda) 
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Terce me ve tkt lba5 ha.kkı mahfazdı.ır 

Okuyucularla 
Baş başa 

Gazoz nasıl 
Bir su içinde 
Satılıyor 
Üsküdarlı bir kariimi1 yazıyor: 

KANUNİ SÜLEYMAN 
No. 71 Yazan Nedim Refik 

' Hintli tacirle köle atlarına bine-
rek bedestene gitmişlerdi 

Nihayet şarkılar uçkur havasına dönerdi 

"Doğancılar parkında gczıyor

dum. Gözüme iki kovaya doldur
duğu gazozları satan bir çocuk i

lişti. İki küçük kuyu kovasına koy 
duğu şişeler kirli bir suyun içınde 
duruyorlardı. Çocuğa sordum: 

Bahadı r Sahibin l stan buldan hareket 
etm iş olduğu artık anlsşıh111şt~ 

İstanbuldaki Venedikli ile mu
hanelere işi de işte bu suretle genç 
katibin başardıkı işlerden biri ol- , 
muştu. Vcnedikli vakit vakit Ra -
dosa uğrardı. istanbulri;.ki (Kali) 
evlatlarının faaliyetinı de Radosa 
gelerek iııızat katibe anlatan Vc
nedikli olmuştu. Bir kere bu suret
le yerleşen münasebat artık iler -
]emiş, sık sık mektuplar gclıp git
miye başlamıştı. 

. ıa • - Efendim karaya çıkma>! 

Savrulan soğuk cinas/ardan, manasız güf teler
den işte size bir kaç misal 

- Kaç para bunlar? 

- Yüz para! .. 

- Peki neden bunları böyl~ su-
ya koydun? 

- He, vardır, vardır amma sı- / 

rası g~ m'Odi. 
Sır~sı gelmedi, ne demek zo!.. 

Dort kadck carmakcurdan sonram, 
her şeyin sırasıdır .. Naz etme de o
ku. küpe~in boku! Keyiflenelim. 

Bu teklif kar~ısında Mıgır gu • 
rurlanır, bir hindi gibi ~bararalı 

cevap verirdi: 
-- Okurum amma, bedava olmaz. 

Bir ~işe iSOl" ıkram edecclWQ7 
- Ne dedin? Bir şişe asor mu? 

ser. kaçırdın? aklının çivisi mi oy
nadı, delisin, nesin? 

- Neden deli olayım! sen kef ya
pacaksın diye, ben çer.emi yora
Y• , bu akıldır hiç? 

- Ee('e 1 .. Madem ikramsız okn
moorsun bir kadek kiraslarım al -
tık' 

- Vay canına .. Göroorum yine 
kıydın! İkramın kadar kulaklarır 
büyük olsun'·· 

- Amma laf ettin be ah bar! Zır
layacak mısın, anıracak mısın, ne 
kaknem edeceksin, haydi başla da 
dinleyelim! 

- Babanı zırlat! 

- İrahmet olsun ... senin kadar 
bilmezdi babam muziki!.. 

- Mega!.. Ne çene, ne gırtlak? .. 
altık sus oloorum, sen de marife -
tini göster! .. 

-· Yeri değil! .. 
- Yeri, meri, dükkanı, tezgahı 

sana olsun. Sen oku ... 
- Peki, okuyayım amma, gön

lün ne neviş çekiyor, köçek havası, 
kanto, şarkı, gazel... Hangisinden 
istoorsun' ... 

- Ne olursa olsun ... Bir şey oku 
da, istersen üfür, püfür başıma oku!. 
Agnoorsun? Makamatla orgaşmıya 
lüzum yok. Ahlına ne nev ne cin5 
şey geldiyse onu bağır! .. 

Mıgır, artık cevap vermez, bir iki 
kere burnunu çekip genzini temiz
ledikten sonra, yere püskürdüğü 
-kendi tabirince- istiridyeyi şıpıdı
ğının altile yayıp, dağıttıktan son
ra sabahi bir gazelle bir uvertür 
yapar al:: 

Çaresazım sensin ancak rahmet 
A Hah aşkına 

Kalbimin feryadın, gel dinle Al
lah aşbna, 

Çiinkü beıı senden kazandım derdi 
aıkı ey melek, 

Sende yak mu kalbi vicdan RÖyle 
Alalı aşkına. 

Şal'kısına başlardı. Fakat arada 
tuhaflık olsun diye, son beyti: 
Sende yok mıı kahve fincan pi§ir 

Allah a§kıııa. 

Dıye nkur. savmduğıı bu soğuk 
cinasın, manasız nüktenin etrafta 
bır"ktığı tesiri anlamak için, göz
Jerirı meyha:ıcdeki müşterilerden 
ayırmaz, muttasıl onları tetkik e -
derdi. 

Ken.lince aı;ır, kıyak <güfte. !e
rini yüksek bulduğu bir çok şar _ 
hlar oırn:iuktan sonra, nihayet uç
kur ha\'asına g'•er, o yıllarda pek 
I'."•)da olan: 

Aman aman fınd,k, 
Ne güzel kırdık, 
Cet•ız içi bad"m de 
Şam fıstık! 

Kantosuna geçer, baso, prime bir 
ahenkle kendi güftelerini okumak
k devam ederdi: 

( 

Aman aman bızdık, 
Çaktıkça kızdık. 

Topumuz da sızdık! 
Cetiz fındık ilem badem de: 
Sam fıstık. 

"'" Zo afiye gelemem, 
Dolma hiç yiyemem, 
Edeptir söyleyemem, 
O lafı diyemem, 

-:,. 
Kız kozu kırdık, 
Oğlanı yırttık, 

1 ıcirle fındık, 
Ü::üm!e b~dem de 
Şam f:.::tı! 

).fığır okurken Karabet de boş 

;;ardağı alır, küçük fincan kaşıkla
durmazdı. Önüne iL-4 tane boş su 
rile bunlara vurur, şıngır şıngır, 

dümbelek gibi çalardı. Arada, bur
nile iki telli çifte telli de yapar, Mı
gırın kantolarına kıvrak burun a
ranamelerile iştirak ederdi. 

Karabet, hilkaten komik bir a
damdı. Hayatını taze balık, mev -
sıminde lô.kerda satmakla kazanır, 
çoluk çocuğunun nafa](asını ayır -
dıktan sonra, içkisine de bir mik
tar dünyalık ayll"mayı llunal et
mezdi. Vaktile, gençliğinde Beyoğ
lunda, Yenişehirde oturan Karabet, 
yaşı kırkı aşınca, Topkapıya geçmiş, 

orada bir < v yaptırmış, çoluğa ço
cuğa karışmıştı. 

Tuhaf, nük!Rdan bir adam oldu
ğu için Ahmet Ra.im kendisini çok 
severdi. Bilhassa onu görmek, o -
nunla içmek, onu tuhaf tuhaf, ci
naslı cınaslı söyletmek için Top -
kapıya kadar gelirdi. (Altıparmak') 
başlıklı bir yazısında, üstad, bir kaç 
kalem darbesi içinde Karabeti ne 
güzel, ne enfes tasvir ediyor: 
cKurmuş! .. amma, ne kadar? olsa 

olsa bu kadar olur! .. 
Üstüne beyaz, yün, kuşak artı -

ğını sardığı fesini imanına kadar 
yıkmış, kurmuş! Bu çalıma ne ya
kışır? Elbet bir çift keman cbr~!.. 
Zaten çatık kaş doğmuş, çatık kaş 
büyümüş, bu yaşa gelmiş, kırçıl 

Tefrika No.: 9 ................................ 
SU<! teslim olmıya hazırız!• 

Diye bağırış:yorlar, bir taraftan 
da kendilerinı denize atıyorlardı. 
Güneş batıyordu. 

Türk denizcileri su üstünde çır
pınan dü•man gemicilerini ok yağ
muruna tutmuşlardı. 

İki şövalye ile geminin kaptanını 
ilk ağızda kurtarmışlardı. 
Şövalyelerden biri genç bir Ve

nedikliydi.. 

Kılıcı bala belinde duruyordu. 

Murat Reisin gemisine gelir gel· 
mcz, gemicilere: 

- Kapt.anın•z kimdir? 
Diye sordu. 

Murat Reis güvertede şövalye -
nin karşısına çıkarak: 

- Ne istiyorsun? 
Diye bağırdı. 

O dakikada güvertede hiç bekle
nilmlyen bir 1 adi.sP. oldu .. genç şö
valye kılıcını çekerek birdenbire 
Murat Reisin Ü7.erine atıldı. 

Murat Reis ihtiyatlı duruyordu .. 
Şövalyenin aklını uynattığına hük
mederek bileklerine bir yumı uk 
vurdu .. Şövalyenin kılıcı elinden 
yere düştü. 

Ondan daha yaşlı olan diğer şö -
valyc güvertenin arkasında mu -
hafaza altında bulunuyordu.. Bu 
sahneyi görünce şaşırdı: 

- Arkadaşım çıldırmış .. kusu -
runa bakmayın! 

Diye haykırdı. 
Murat Rds vaktinde davranma

mış olsaydı, kıl;cı başına yiyerek 
yere düşecekti. Şövalyeyi yakala -
dılar. kollarını bağladılar arka am
bara attılar. 

• 

- Soğuk dursun diye, bızim ku
yunun suyu çok soğuktur da' .. 

Ortada salgın haline geçen ve he 

pimize dehşet salan bir tifo hasta
lığı var ... Bunun sirayet vasıtaları 
arasında mühim bir mevki tutan 

sulardır. Bu hastalık bulaşık sular 
la kolayca kapılıyor. Bu çocuğun 
mahiyeti belirsiz bir suyun içinde 
taşıdığı şişelerden alıp ıçenler ıçin 

bu tehlike mevzuubahstır sanırım. 

Acaba bu şekildeki s~tıcılığa ne
den· cevaz veriliyor? /\liikadarla-

Venediklinin en son mektubuna 
bızzat yazdığı cevabı genç şovalve 
ile gönderdikten üç gün sonra bu 
genç gelerek: 

Gemı, dedı, sağ salim geldi. 
Fakat bunun korsanlor tarafından 
çevrilerek getirildiğini zannedecek 
herşey yapıldı. Ba~ka ne emredi-

rın nazar dikkatini ';ekmeni11 say- yorsunuz? 
gılarımla rica ederım.. - Gemide sana r.~ g•: .. tNilcli?. 
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mırçıl etleri de kurmuş ... İnanmaz
sanız bakınız .. sağı sarkık, solu kal
kık! 

Pl aJ kıs meti 
Az gelmiş olacak ki, tir gamzeyi 

de kurmuş! ni m şüheliı nigiıhlarla 
geleni geçeni süzüyor! 

Yetişmez mi? .. Hayır, yetişmez!. 
(Devamı var) 

Çin ordusu 
Modern bir 
Ordudur 

( 5 inci sayfadan <leflam ) 
vetli ordusu karşı çıkmış ve uzun 
mücadeleden sonra muvaffak ol -
muştu. Yine ayni tarihlerde isyan 
eden bir Çin ordusu kumandanı da 

Mareşal Çang Kay Şek'i esir et -
miş olmasına rağmen ordunun kuv
veti ve Mareşale karşı sevgisinden 
korkarak onu serbest bırakmış ve 
kendisi de teslim olmuştu. 

Bugünkü Japonların taarruzu ve 
Çin vilayetlerini birer birer ele ae-

- o 
çirmesi vaziyeti kar~ısında Mare-
şal Çang Kay Çek ile idaresindeki 
ordunun pek ziyade kuvvet sarfet
mesi 15zımdır. 

Çünkü Mareşal Çang Kay Çek'in 
mağlübiyeti Çin milli hükümetinin 
istikbali için çok zararlı olacaktır. 

( 4 üncıi sayfadan dwam l 

tuyordum .. Nihal .. pamuk banka
sında memur .. Galatasarayda oku
muş .. Allah Allah .. böyle bir adam 
hiç tanımıyorum, yahu .. 
Kadın, bır müddet önüne baktı. 

sonra, saçlarını elite arkaya iterek, 
adeta yalvarır gibi söyledı: 

- Beyefendı.. sizden bır ricam 
var ... 

- Estağfurullah .. emredin hanı
mefendi .. 

- Çocuk bıraz üşütmuşlu. ba -
bası denize dötürmeme razı olmaz .. 
fakat, benim, denıze çok ihtiya -
cım var .. o, kumda oynarken, ben 
de girebilirim, diye düşündüm .. 
kalktık .. geldik .. şımdi, buraya gel
diğimizden, babasının kat'iyen ha
beri yok. .. 

- Endişe etmeyin hanımefendi .. 
dedim, Nihada, sizi bugün burada 
gördüğümden kat 'iyen bahsetmem. 
emin olun .. bana itimad <>debilır -
siniz ... 

Genç kadın, geniş bir ndes al -
mıştı. En zayıf tarafını vakalamış
tım. Dedim ki: 

- Zaten, Nıhadın haberi olma

ması Jazımgeldiğıni daha evvel 
öğrenmiştim .. 

- Ah .. kimden? rica <>drrım söy
leyin .. 

- Kabine komşlırıuıum .. siz, so

yunurken, küçük Fotıye sö •ledik
lerinizı, istemıvcrck, duymuştum. 

Genç kadın oniınf' baktı.. hafif 

kızarmışlı. Bir tiirlii bn~ını kaldı

rıp üzüme bakamıyordu. Onu, en 

mii kül ve nazık vazıycttc yakala
mıştım: 

- Buyurun dfln ıze girelım, de
dım .. 

Hiç cevap vermedi.. yine vüzü

me bakmıyordu .. yavaşca yerinden 

kalktı .. suya doğru i!Prledi. Onu 
takip ettim. Yüzmeye ba•ladı.. be!'! 

dC' yüzüyordum .. C'p<'yce ~çılmıj - 1 

tık. kollarıırız yorulduğu vaı<it, 

suyun üzcrın., yanyana yatmıstık .. 

Demindenberi. ilk defa gozgöze 
gelmı<.tık. Gulcrek: 

- Nihada hiç bir şev sövl<>mive
ceksinız, degıl mi, dedı ... 

- Hayır, hayır. dedim.. emın 

olun .. esasen, demin siw hakikati 
sövlemcmiştim .. Nihatla aramızda 
gavct mühi mbi rhadise geçti .. ebe
diy<>n barısmamak üzere, bir haf
ta Pvvel darıldık ... onun için tama
mile emniyet içindesiniz .. 

O zaman bana daha çok yaklaş
tı.. yakın, çok yakın geldi. . . . . . 

Reşat Fe yzi 

KORS AN AD AL ARI N DA 

MURAT REİS 
~ 

Akşam batarken, •• • 
guneşı deııiz üstürıde öl-

•• • 
muş ınsan ceset-

leri y üzen bu sahnenin perdesi de kapanıyordu! 

• 

Murat Reiı Veneılil'ı: sıem1s1n Jeki topları görı1nc• 1aşırdı., 
İkı şövalye ile bir İtalyan kap - !erinden ağızları bir karış açık kal-

tanı ambara girince şaşırmışlardı, dı. 

Ambarda (Issız ada) da yakala - Yeni esirler başından ge•;enleri 
' dıkları Ciyovani yatıyordu. Esirler anlattılar .. • 

Ciyovani ile karşılaşınca hayret - - Denız tarih•nde • bcdı:rwn yül. 

k zartacak bir hadisedir bu. 
Diyorlardı. 

Sinyor Ciyovani'nin (Issız Ada) 
ya nasıl ve neden düştüğünü bil
miyen Vencdik şövalyeleri, Ciyo -
vaııinin macerasını dinleyince hay
retten hayrete düşmüşlerdi. 

- Bu sularda müthiş bir uğur -

suzluk vır. Bir daha buralardan 

geçmemiye tövbe edelim .. 

Diyen İtalyan kaptanı Türklerin 
elinden çabuk kurtulacağından e
mindi. O: 

/ - Bunlar Cezair korsanlarıdır .. 
Paraya ihtiyaçları vardır. Bizi yıl
larca başlarında saklamıya, yedi -
rip içirmiye servetleri yetmez. On
lara para vadeder, kurtuluruz. 

Kanaatile ümitsizliğe düşmü -
yordu . 

Sinyor Ciyovani de: 
- Sinyor beni ölümden kurtar

dılar .. Onlara hayatımı borçluyum. 
Yalnız kızımı Kefalonyalı haydut
lara kaptırdım .. ona yanıyorum .. 

Diyerek ağlıyordu. 
••• 

Esir şövalyeler ambarda dertle-

zım olan bir taput gö,terdiler . 
1 ·ı!l 

- Tamam .. bu taput gece e) 

karaya çıkarılacak. 
••• 

Ali Şavkat Yakup ile anl~k-
. dli -

tıktan sonra onu bedcstendekı .. 
kanına c;ar,ırmış, Hintli tacirle gen, 
köle atbr;na binerek bedesten,• 

k ·1c Al 
gdmişkrcii. Orada Ya up ı ·ı 

Şavkat Bahadır Sohibın kızı ıç 
't btı· 

artık bir sey konu1m:'lğa .vak~ rı 
lamamı•lardı• nedrnse miıbalaga 
dilmiş olmazdı. Hele dükkana gc~ 
len ve çok hürmet cdilmeğe la~ ı. 
01duğu Ali Şavkotın aldığı vazi~·ct
lerden cok ivi anlasılan yaş!• bır 

· · · rı 
müşteri derhal Yakubun naz .• 
dikkati celbetti. Ali Şavkat ~
müş\eri arasında konu ulurl:rn 
li Şavkat Yakubu göstererek: . 

- Y1boncı değildir, dedi. brnırıı 
mısafirimdir. 

Sonra müşteri büyük bir 'llcrok 
vr alaka ile sordu: 

- Göndermiş olduğum kuına•la· 
rı beğendiniz mi?. 

Yaşlı adam çok memnundu. 
Ali Şavkata: 
- Pek ziyade makbule geçti. de

di, çok <ükÜrler olsun, ba<kaca kE· 
der verec<>k bir halimiz vok 

- Evvelce arzettiğim gibi k<'nCl· 
kendinize bazı tahkikat vapacakt · 
nıı. Bir sev elde edebildin z mi? 

, . ' 
Yaslı müsteri gavri ihti,•ari ya-, • . 5 

kuba baktı. Fakat Ali Ş.ıvkat on 
tekrar ettı: 

Y~bancınız dPğildir. Bızim mi

safir ... 
Yaşlı adam sözüne tekrar ba,ıa

dı: 

Saadetlü padişah·" kım 111
' 

( Det·am ı:arl 

Meral{'ı Şeyler 
(5 ;nci çnyfarfan ,/~fı nı) 

Filha'<ika an'anepere•t trıg'l'P • 
rede milli !"arşı dinlPy~nler ,,,.,ğ 
k"'kmak mecburıyPtindedir' r. 

• Dünyanın en uzun yolıı 
Dünyanın en uzun yoiu bu ~ a .

kınlarda açılacaktır. Bu yol ı\r erı
kada Alaska füikümeti dalıJındc 
L:ns!ayarak Boenos /\yres'te bıt -
m~kt~dir. Uzunluğu 21 bin k 1" • 
melredir. Yol şimalden inerek J\!•k
sikadan ve Ce-ıubi Arocrik ,,n 
muhtelif cumhuriyetleri dahilin -
den geçmektedir. 

Yazan: CelalCengit 
!··· ····················· ··························"··· 

şirken, Murat Reis ortalıgı k:ır{ln~ 

!ık bastırmadan Venedik g<>mi'iııi 
esir alıp, içindeki Tü-k ,.e l\!Ü lii

man fors.ıları serbest bırukm '' 
İtalyan gemicilerinin ayaklarına 

zincir \'Urarak forsalar arasına in~ 

dirmişti. 

Murat ve Rüstem reisler bu ikİ 
gemiden Venedıgin yüksek aileleri· 
ne mensup bir kac; genci de esir '•P 
öteki <öval,·clcrin vanına attık! 11ı 

' J -
sonra, gemikrde yeni nizamlar kur· 
muşlar ve idare ·i ellerin<' elınış • 
lurdı. 

Gemilerden birine Muradın dii • 
mencm kaptan olmu tu. Ç. vıol-: 
Huseyin uz,ın zaman Venedik g~· 
milerinde esir olarak kürek ilik 
y9pmış. Venedik teknelerinin ida
ıesini iyi bilır denizcilerdeııd 

İkinci gemiye de Rüstem atla • 
mıştı. -

Rüstemin eski gemisi çok kıicük· 
tü .. 

Rüstem yeni gerıiye gc~ıncc 
tam yerini \'e mevkiinı bulmuştu. 
Şimdi geniş güverteli, çifte ambar'. 
lı, iki uzun direkli, büyük yelk~nlı 
ve yüz seksen forsalı bir geminin 
reisi idi. 

Murat Reis eski gemisini bırak· 
mamıştı. · 

Akşam Ustü Korsan Adahrı ö
nünde geçen bu deniz sahnesinin 
çok heyecanlı perdeleri vardı. 13~ 
perdeler o kadar çabuk ve birıbir1 

ardınca açılıp kapanmıştı ki.. 
Şimdi deniz üstünde tahta par -

çalan ve ölmüş insan cesetleri yli
zen bu korkt:'1c s 'ıneden eSC'I bile 
kalmamıştı. • (Devamı var) 
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Kanlıca koyunda ne şiir kalmış, 
ne bülbül, ne sevda ! 

dünya cennetinden ayrıldığımız • yemesini, giyinmesini, gezmesini, 
dan dolayı bir hüzün değil, bir se- eğlenmesini, yaşamasını, rahat et· 
vinç var.. meslni artık öğrenmiştir. İstanbul-

Sihirbazlar o gece sabaha kadar uğraştılar •. Yıl
dızlarla konuştular .. Bin türlü ilaçlar yaptılar. 

( 5 inci sr g/adan deoam ) 

onları bir daha gorcmedik.. melai
keler gibi, uçtular mı?. Cennete mi 
gittiler? .. Fakat, Boğaziçi cennet de
ğil mi?. Daha başka, hangi Cenneti 
arıyorlar? .. Derken efendim, bir toz 
bulutu ortalığı kapladı. Değil ara
bayı, yanımdaki çocukları bıle gö
remez oldum .. 

Yolda gelirken, harap, boş evleri, luları, Boğazlçine çağırarak onla-
yıkık yalıları, korkunç bir iskelet rın zevklerini hiçe saymamazlık 
gözü gibi boş kayıkhaneleri, ha • yapmayınız .. 
kımsız, sarı, tenha koruları seyredi- Halk, her şeyi en iyi bilen kud -
yoruz .. Işıksız, siyah, öksüz sahil-

Şaonu y 0 rinden kır:-ııldatamadılar! 
Biraz önce sevinçle haykıran in

!anların çehrelerini şimdi keder ve 
nıatem bürümüştü. 

Şaon meydanda yoktu. 
H~rkes onu arıyor .. 
Herkes onu soruyordu. 
Ve nihayet Amondan gelen hassa 

bölüğü esrarengiz bir sükut ve mÜP" 

hemiyet içinde saraya varmıştı. 
Süleyman sarayın taraçasında 

oiuruvordu. Hükümdarın yanında 
ihtiya~r bir sıhirbaz vardı. 

3ü:foym:m: 
- Şoonun kurtarıldığına çok se· 

\indim. 
Diyordu. 
Halkın: - Yaşasın Şaon .. nan. 

sından dn anln§ıhyordu ki, Şaor· 
sağ olarak gelmişti. 

Fakat, bu sesler alay saray kapı
sına varınca dinmişti. 

Süleyman işin farkında değildi. 
O hal:ı Şaonu at üstünde geliyor 
sanıyordu. 

İhtiyar sihirbaz birdenbire gök -
teki bulutları göstererek: 

- Bugün canınız sıkılacak, mel-
la! 

Diye mınldandı. 
Süleyman: 
- Ne diyorsun? dedi, Şaonun Ku

düse döndüğü bir günde canım mı 
sıkılacak? 

İhtiyar sihirbazın cevap \'erme -
sine meydan kalmadıw Amondan 
gelen hassa zabiti1 Sülcymanın ya
nına geldi .. hükümdarı ~lamladı: 

- Şaonu getirdik, rnella! 
Zabitin yüzü gülmüyordu. 

Süleyman: 
Onu neden senin yanında gör

lllüyorum? 
Deyince, zabit hakikati anlattı: 
- Şaonu kuyudan -bir kurban 

Vererek- kurtardık. Yaşıyo~ ... fa
kat, bir ölü gibi ynşıyor, mella! 

SulC'~ mnn hayretle zabitin yü -
· ~Ü ne baktı: 

- Ne diyoısun .. bir ölü gibi mi 
Y<ı~ıyor? .. 

- Evet.. bir türlü diriltemcrlikw 
At üstünde güçlükle getirdik. 

Süleyman yumruklarını sıka -
rak bağırdı: 

- Kaltak Naya .. Nihayet kendi
sine boyun eğmiycn kahraman ku
llıandanımı bu hale getfrdi... 

Ve fütf:;ar sihirbaza dönerek: 
-. Haydi, dedi, toplanın onun ba

şına! Gökteki bulutlar dağılıncıya 
kadar Şaonu ayıltınız! 

Sihirbaz yerinden fırladı" 
Sediye ile yukarıya çıkarılan Şa

onun cesedini mermer ha,-uzun ba
§ına bıraktılar_ 

Şimdi Suleymanın bütün tabip
leri ve sihirbazları fnaliyete geç ~ 
trıişlerdi. 

Şaonu din1tmek iç:n ne rniim -
ltünsc yapılıyordu ve yapılacaktı. .... 

Sahra .. 
Sül~ymanın bu Arap rakkases1 

l'l'lerdivenlerden uçarcasına iniyor
du. 

Onn: 

Amon cıva,.ınaa ôlr ıarag hara~dnl11 mermer gıfınları arasınd• 
ölmüş ins.:znları dirilten tılıımlı bir laş oardı 

- Şaon .... geldi, ölü gibi havuz ba-. Sahra, Şaonu bu halde görünce 
şında yatıyor. daha çok sevmişti. .. 

Hassa askerlerinden bırı Sahra· Demişlerdi. 

Şaon, Kudüsten ayrılırken Sah- ya: 
_ o, mert bir askerdir, demişti, raya: 

c- Senden başka bir kadın sev- Amonda kaç zamandanberi esir kal. 
miyeceğim!ı> 

Ikmişti. 

Sahra, Şaonun geldiğini görünce 
sevindi. 

Cesedin başına ko~tu: 
- Seni ben canlandıracağım, 

Şaon! 

Sihirbazlar Sahraya: 
- Hastayı rahatsız etme! dediler. 

Onun iyileşmesine biz çalışacağız. 
Hükümdar bu işi bize emretti. 

Sahra: 
- Ben sizin işinize karışmıyo -

ruml.. Haydi, ne duruyorsunuz? Bir 
yığın el ,.e kemik halinde yerde ya· 
tan bu canlı ölüyü nasıl diriltcce -
ğinizi ben de görmek istiyorum. 

Dedi. 

dığı halde, Kraliçe Naya'ya gönlü
nü kaptırmamış. Belli ki, Kudüs -
ten ayrılırken bir başka kadına söz 
vermiş .. 

Sahra bu sözleri dinlerken tüy • 
Jeri dimdik olmuştu. Odasına dön
düğU zaman: 

- Şaon .. seni seviyorum! Seni 
eskisinden daha çok seviyorum! Be
ni unutmadın .. Kraliçenin sevgi -
slnı bana tercih etmedin! Oh.. ne 
asn ruhlu erkeksin sen! 

Diye söylenerek hUngür hUngilr 
ağlamıya başlamıştı. Ellerini gök
lere uzattığı zaman da nynf sözleri 
tekrarladıktan sonra: 

- Rab! onu senden istiyorum. 
Ş:ıona şifalar ver .. çabuk lylle~sfn 

İhtiyar sihirbaz Sahranın 
ğımı eğildi: 

kula- \·e kalksın. 

- Onu seviyor musun? 
- Elbette se,·iyorum. O da beni 

seviyordu. 
- O hnlde hemen odana git .. Şao

nun yıldızı güneş batar batmaz do
ğacak. Onun yıldızına yalvar! Bu
rada b<:'klcmcklc bir şey kazanmış 
olmazsın! 

Sahra ihtiyar sihirbaza güldü: 
- O halde siz de onun yıldızını 

bekliyorsunuz demek? 
- Hayır. Biz ona tılısımh iJaç -

lar yapacağız. Çünkü o, Amonlu -
farın (meş'um kuyusu) ncla zehir -
lenmiştir, 

Sahra bir adım geriye çekildi .. 
Gözleri doldu. 
Hıçkırarak ağlamak istedi. 
Ağlayamadı. 

Hıçkırıkları 'boğazında düğüm -
!endi, 

Önune bakarak yavaş yavaş o-
dasına gitti. 
Güneş batıyordu. 

Sahra - odasının penceresinden 
başını çıkarmış .. gözleri gökte .. Şa· 
onun yıldızını arıyordu. 

Diye yalvarıyordu. 
Şaonun yıldızı doğmuştu. 

Sahra, gökteki yıldızla da saaı, 
lerce konuştu: 

- !vtademkl s&n sllnmedln .. onun 
hayatı da sBnmlyecek .. O da ya~a -
yacak! 

Diyordu. 
Sahra yıldızlarla konu:masını 

bilmediği için, g6klerdcn cevap ala
mamıştı. 

Acaba sihirbazlar Şaonun yıldı-
2lle ne konuşmuşlardı? 

Bütün saray halkı bunu merak e
diyor: 

- Şaonun yıldızı neler söyledi 
acaba?! 

Diyerek, bir1birlne ayni suali so
ruyordu. 

Salın,. O ge<:e sabaha kadar uyu
madı. 

Süleymanm da uykusu kaçmıştı. 
İlk önce Silayı yanına çağırttı .. 

konuşamadı> 

- İçimde milthiş bir sıkıntı var. 
Diyerek glSzd€sini savdı. 
Siladan sonra zevcelerinden bir 

(Devamı var) 

gittiğıııi gördünüz mü? Yalnız bana 
bunu söyleyiniz. Gideli çok oldu 
ınu? Şimdi kendisi nerede? 

Evdeki kadın bir az yumuşadı. 
Kapıyı yavaşça araladı: 

._.'"'"""""''''"""""""'"""""""'ıınını1111ııııııııuınııııı1ıı-1111111........,,ııııı1111rııııııı111111111ıııuıuıwı..--
Yazan .. 

- Mtitecssır olmayınız, dedf, ka· 
rmız buradan gitti. Her halde sağ
dır, fakat giderkı;n çok perişan bir 
hali var.dı. İn§aallah başına bir fe· 
Hiket g lmcmiştir. Bilinmez amma, 
belki de ölmüştür. 

Al. Jenlngs 

Eşyanızın hepsi de, işte bnhçenin ı 
ltcn<ırında duruyor. 

Genç kadın bu sözleri söyledik
ten ~onra, ~ncercyi kapattı \•e 
tankı dışarıda kimsecikler yokmu~ 
tibi, perdenin kıvrımlarile tekrar 
llğı·«:.-tnıya başl "dı. 
b· liakikatcn bahçenin kemırında 
lr J'ığın eşya duruyordu. Yağmur

dan, rutubetten artık eşya olmnk -
tan çıkmış bir hurda yığını! 

11aralat bu yığına doğru yürü -

~İ.i. Evinin mütevazı eşyasından ne 
"11rnışsa, hepsi oroda! 

d nora'nın yıldönümü için satın al
~ğı işlenmiş bir konsol! Yemek ma

s.ı ve altı sandalye! Dora'mn oka-

~eviren, 
uammer Alatur 

dar çok bc-ğcndiği mc~in örtülü, sa
ıı çivili s:ındalyeler ... Yığının Uze
rinde de lra'.run o zamana kadar hiç 
görmediği etrafı sun'i güllerle si.is
lenmiş bir sepet! 

Zavallı adamın gözleri J aşlandı 
ve kendisini tutamıyarak tekrar e
ve doğru ko~tu. Kapıyı yumı ukla
dı~ 

İçeı dFki kndın bağırmıya başla
mıştı: 

- N~ ic:E._y •n? Haydi defol git 
bura1nn! Yo ,sa.peli;;c haber veıi -
rim. 

,..__ -· 

- Allah aşkma kapıyı açınız. Bir 
iki §ey !.Öyliyeceğim. Rir sani) c ol
sun açınız. Karımın buradan 'nasıl 

İra ıki elini kapıya dayadı: 
- Acrıba çocuğu da öldü mil? 
Du sefer kadın kapıyı ardına ka· 

dar açtı: 

- Bilmiyorum, dedi, karınız da
ha çocuğun•ız doğmadan evvel bu
r dan gitmişti. Sizin fçin bilUıhi çok 

• üzüldüm, fakat karınızın nereye 
gittiğini bilmiyorum. İsterseniz, 
mal sal. 'bine bir görüniinl Her hal
de o, knrınızın nereye gittiğini bi
lir. Zat 'n eşyamzı bahçenin kena
rına atmam11J da o söylemişti. Gi
din, kendısini görün ~anım! Her 
halde öğrc1.mek 1stcdiğiniz şeyleri 
o bizden daha iyi bilir. 

Bu rözlcri işit tıktcn sonra Mara-

Boğaziçi cennetinin bu tozu, bir 
anber kokusu klbi, ta ciğerlerimize 
kadar işledi .. bu yolu yapanlar nur 
içinde yatsınlar .. ta"! cennetlik bir 
yol.. 
Baktık ki, olacak gibi değil.. dur

duk. Bir araba bekledik .. atladık .. 
Kanlıcaya doğru, tozu dumana ka
ta kata, İspanyada harbeden ve sis 
dağıtan bir tank gibi, ilerliyoruz .. 
Boğaziçinin içli, şiirli yolları .. 

sevdalılara kucak olan zümrüt yol
ları ... Osman Cemal: 

- İyi ki sevgiMerimizle beraber 
gelmedik, dedi... Muharebe me~ : 
danında sevgilinin, şiirin ne ışı 

var? .. 
Kanlıcaya geldik .. meşhur koyu 

dolaştık.. Ben sabahtanbcri boyu
na şiir ve güzellik beldesi ve se -
tinlik arıyorum .. hala bulamadım .. 
Yenimahallcdc, Zekinin evinin bal
konunda bizi selamlıyan \•efasız 

rüzgar, nerede acaba? .. 
Arabayı sürdük .. Çubukluya doğ

ru ilerliyoruz .. Nihayet gelclık .. Bir 
arkadaş: 

- Muharebe bitti, dedi.. İşte, ni
hayet düşmanın, bir ağır sanayi 
şehrini 1.aptettik ... Yürüdük, orada
ki kır kahvelerinden blrine otur -
duk; deminki arkadaş, karşımızda 
yegaM manzara olan büyük gaz de
polarını eqstererek sözüne devam 
elti: 

- Bunlar, dedi, işte zaptettiği -
mlz yerler ... 
GUU1ştUk .. kendimi, kafamın için

de, hayalfmde, Şirketi Hayriye mec
muasını okuduktan sonra, tasarla
dığım Çubukluda değil, bir sanayi 
merkezi kasabasında zannettim .. 
Neredo ise, insanın UstUne doğru 
gelecek \•e patlayacak gibi duran 
gaz depolarına bakarak, kahveleri
mizi içtik ... Oh ne manzara .. Bura· 
da dn bir parça serinliğe, bir parça 
rilzg:ira hasretiz .. Aman ne sayfiye 
yeri fınlş buraları!. 

Osman Cemal elllo işaret ederek: 
- Şu karşı Beykoz koyunu g8-

rUyorsun ya .. ileride do bir burun 
var .. İşte o burunu geçmeden, se. 
rlnllğe, rtizg:'ira kavuşamazsın, dC!
dl.. 

Boğaziçi müthiş bir yer .. Size şu
nu söyliyeyim: Gittiğimiz gün, İs
tanbu!un en sıcak günü idi. Ana -
doluhisarı, Kanlıca ve Çubuklu da, 
derde derman için, bir bardak buz
hı su bulamadık .. Hangi kahveciye 
sorduksa, bu isteğimiz, bir gülüş, 
hatta, istihza ile karşılandı: 

- Beyim., diyorlar, buzlu su ne 
arar, burada .. 

Cennete gıd1yoruz, diye, meğer 
biz, Kerbelaya gelmişiz.,. 

••• 
Akşam, hava kararıı1<en, Çubuk

ludan vapura bindik •. Büyükçe bir 
vapur, sonradan düşmüş, bir asıl • 
zade edaslJe geldi, iskelPye yanaş
tı,. Bir iki yolcu indi. Bir iki yolcu 
bindJ .. Nafakasının azlığına boyun 
eğen, eski gün görmüş asılzade, 
mahzun mahzun halat aldı. İstan
bula doğru ilerliyoruz .. 

Güvertede otunırken, içimizde, 

lat'ın artık fazla dinliyecek hali 
kalmamıştı. 

BiJ hamlede bahçeden dışarıya 
fırladı, koştu, koştu, tepenin altına 
vaı ıncıy;; kadal' bir kaç kişiye çarp
tı. fakat yine aldırmadı, koştu. 

En nihayet ncf es nefese kendisi
ne evi taksitle satan şirket acenre
siıı in direktörlük odasına girdi. 

O kadar kendinde değildi ki, gt. 
rt'r girmez dırektöre ilk suali şu 
oldu: 

- Karım nerede? Dora Aiaralat'J 
arıyorum,. Tepedeki evden koğdu
ğunuz kadın nereye gittı? Onu so
ruyorum. 

Acente direktörü gözlüğünü bur
nuna taktı. İra'yı şöyle bir süzdük
ten sonra hizmct-riye emir verdi: 

- Bu herifi kim böyie içeriye 
sokuyor? Çıkarın şunu dışarıya! 

İra ?,faralat bu emre aldırmadı. 
Direktörün masm.ım:ı doğru yürü
di'. Dirseklerini dayadı: 

- Affedersiniz, dedi, bugün bi
rcz sinirliyim. Ku5uruma bakma-

vıııız. Bı:: ;rırsunuz ki uzun zaman . . . 
~:·•radn deg,:.:!.im. Grev çıktığı içip 

ler .•. Zavallı Boğaziçi. . . Seni, kim rettir. Boğaz, bugünkü halile bir 
bu hale getirdi?. kadavradır .. Fakat, asla sayfiye d~ 

••• ğil ... 

Temlzllk, serinlik, rahat, ve hat- Bugünkü Boğaziçine acımalı, ağ-

tA konfor olmıyan yeri, bugün"kil lamah, onu, bir eski mezar gibi zi· 
insanlar say!iyc, diye, kullanmaz~ yaret etmeli .. 

lar. İşte tecrlibesi.. İstanbul halkı, R :?,at feyzi 
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İstanbul 6 ıııcı icra memurlu -

ğundan: Deniz Yolları 
Dcsphınya borçlu Apostolun hi"s-

seli bulunan gayri menkulüne ehli f Ş L E T M E S İ 
vukuf tarafından tamamına 1492 . , _ , ~ _ • 
1. k t t kd' cd'ılen B1>voa - Acentelcrı : Ka•akoy Koprubaşı ~ ıra ı) me a · ır -J ..., • • _ 

ı d H" · w ahall,..sinde Ka- Tel. 42362 - Sırkecı Mı hurdar 
un a useydınagakı_n w • 1;:;. '11.To 1ı µ,~ı:= zade Han. Tel, 22740 ~mi 

raca sokağın a çs _ı ve ye~ı ~ :" : , , " • . , 

Ju bir bap evin dortte hır hısse!::ı i ı· iLAVE /ZM R SÜR 
açık arttırmaya konulmushr. İşbu , r. 1 -
hisseli evin beden duvarları kıh:. - ; ~ AT POSTA Si 
gir, dahili aksamı akşap olup uç ~ 

kattan ibarettir. 1 

Bodrum kat: ~min kattan inilen 
zemini çimen:o döşeli ta.şlık ve ze- ! 
mini bozuk çımento sabıt ocak raf 
ve kuvusu olan mutfak ve arka -
daki a~alığa bir kuyu ve hala var -
dır. Zemin kattaki antrenin altı sar
nıçtır. Odanın altı kömürlüktür. 

Konya v;ıpuru bugün saat 20 
de Galata Rıhtı rııından fzmir 
sür'at postasına kalkarak Cuma 
~aLahı doğruca lzmir'e varacak 
ve Cumartesi 16 da lzmirden 
kalkarak Paıar 18 de lstanbula 
dönecektir. eu postalar on beş 
günde bir y11pılacak tır. "4168" 

Zemin kat, zemini kırık mermer I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!! 
döşeli antre ahşap bir sofa üzerine ZA Yl - 58 sicil numaralı ara-
bir oda olup antrenin yanındaki ji- bacılık ehllyetnamemi kaybettim, 
ğer bir oda ,.e bu odanın altı kö - Yeni.si alınacağından diğerinin hük-
mürlilk ve antrenin altı sarnıçtır. mü yoktur. 

Arabacı Murtaza Birinci kat: Bir sofa üzerine kar-
şılıklı iki oda ve sofada sabit ylik lf:;:::============.,~ 
ve dolap vardır. Bodrum ve zemin • Profesör Kirkor KomUr· 
kat pt>ncerelerı demir parmaklıklı 1 ciyan'ın sür'atle hayat 1 

,.e arka cephede birinci katta ahşap adamı yeti.tiren 
döşemeli parmaklıklı korkuluklu l eserleri 
balkon vardır. Köşe başındadır. Amell ve tatbiki kambiyo 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. Yeni muhasebe usulü 
35 

Mesahası: Umum sahası 6l metre Ticari malUmat ve ban-
olup bundan 49 metresi bina ve ı;!e- kacılık 

122,50 

rJ kalan arkada aydınlıktır. 
Satış peşindir. Müşteriler kıyme

ti muhammenenln ~;, 7 buçuk nis -
betinde pey akçası veyahut mill~ 
bir bankanın teminatlı mektubu -
nun verilmesi icabcder. 

Müterakim W'rgiler, rüsumu del
Utliyc borçluya ait olup satış bede
linden ve 20 sene vakıf icarı taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

Şartname 12/8/37 tarihinde di -
vanhancye talik edilecektir. Birinci 

105 
İktısad ilmi 87,50 

İhtisas muhasebeleri (Şirket 
sanayi, ziraat banka) 175 
Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (Yeni 
rakam) 56 

Yı:nl hesabı ticari (Mufassal 
eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve sigor

arttırması 23/8/937 tarihine müsa- Başhca satış yeri: İkbal Kitabevi 
dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 1 

ta hesabhırı) 100 

kadar İstanbul 6 ıncı icra dairesin- lstanbul 
de icra edilerek arttırma bedeli kıy- ı ......... 
meti muhammenenin % 75 ni bul- •"""""""" 
duğu takdirde müşteriye ihale edi- ı DOKTOR ı 

lcccktir, Aksı takdirde müşterinin ı All Rıza Sağlar J 
taahht'ıdti ~aki ~.almak şartil~ art: .i f ç H A S T A L J K L A R ı ı 
urma 15 gtın mud~etle t~mdıt edı- ı M O T E H A 5 S l S l ı 
lerek 7/9/37 tarihıne müsadl! salı ı Her gün Reşiittaşta tramvay ı 
günü ayni saatte icra edilerek en ı caddesindekl muayenehanesinde ı 
çok arttırana ihale edilecektir. ı saat on beşten ı<>nN hasta)a. ı 

2004 No. lu icra ve i!l~s kanunu· t rını kaba! ediyor. ! 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan i- ........ <>+ .............. . 
potek sahibi alacaklılarla diğer alil- ~ 

kadarların gayri menkul üzerinde- masından hariç kalırlar. 
ki haldarını ve hususile faiz ve Alfıkadarların işbu kanun mad -
masraflarına dair olan iddialarını dcs1ne uygun surette hareket et • 

evrakı milsbitelerile birlikte 20 gUn mcleri ve dnh& fazla malUmat al -
içinde dairemize bildirmeleri, aksi mak isteyenlerin 36/825 dosya sa-
halde hakları taa u siclllerile sabit yısilcı dairemize milracaatleri ilan 
olmadıkça satış 'bedelinin paylaş- olunur. 

başka yere gidip çalışmıya mecbuı:ı 
oldum. Beni tanıyorsunuz değil 
mi? Tepenin üstündeki küçük e\•in 
taksitlerini rnuntazamen getirir, 
size verirdim. Şimdi hastaneden 
çıktım, buraya geldim. Fakat ka -
rım ortnda yok. Acaba nerededir, 
biliyor musunuz? Bana söyledikle-• 
rJne göre, onu evden siz kovmuş .. 
sun uz. 

Gözlüklü ndam şöyle bir doğrul
du: 

- Hanaa ! dedi, ortadan kaybo
lup taksitleri vumiyen ustnbaaı 
siz değil misiniz? Dostum, siz evi
nizi kaybettiniz, pek tabif olarak 
karınız.ı evden çıkardık. Hem de 

bizimle öyle uğraştı ki ... Evet, evet 
şimdi hepsini hatırlıyorum. Bil' ~ 
tiirlü çıkmak istemiyordu. İnatçı 
karıyı evden atıncaya kadar akla 
karoyı seçtik. 

- Olr.bilır. Acaba şimdi nerede 
kendisi? Benim Doracığım nerede? 

Maralat kendini tutamıynrdu. 
Gözlükliı adnm bağırdı: 

- Cnnım1 senin karından bana 
ne? Taksitleri vermediğin için evi 

aldık J~te ! Sana söyleyecek başka 
~eyim yok! Karının bekçisi deği -
lim ya! O kadar sevJyordıysan, bu
rada kalsaydın da, başında bekle
seydin! 

- Sert s5yleme! Onu madem kl 
Ben evden dışarı attın, nereye git
til:;rini de elbet bilirsin. 

- Oooof 1 Çok söylüyorsun ya -
hu. Senin karından bana ne, dedik, 
anlatamadık. Kim bilir hangi ce -
hennemlıı dibine gitmiştir. Defol, 
karşımdan azizim, seninle faıla uğ
rapcak vaktim yok, 

.Maralat bir hamlede masanın ke. 
narını döndü1 direktörün yakasını 
tuttuı 

--. Ne dedin? ne dcdinf diye ba. 
ğırdı, bre hırsız herif, bre namus
ımz adnml ne dedin1 ne dedin? Bil' 
daha söyle! 

Maralat, acente direktörünü ~lSy
le bir aarsalndı. Direktörün hAld 
o acip vaziyetini muhafaza etlığini 

görünce, aklını kaybetmiş gibi. he

rifi iki omuzlarından yakalayınca 
sandalyesinden havaya kalc:brdı, 
tekrar yerine oturttu. (Devamı vaPJ 
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Ortadan kalkan kabus! 
OPTAMiN 

Saç iksiri 
Di~L[R[ fBEO/' HAYAT Saç dökülmelerinin önüne 

katiyetle geçer~İ< bu afeti 
izaleye muvaffak 

' VERiR 

TUP 7.so· 
BUYUK il, 50 

,, 
OORT 
/1)SL} 20 

rADEMi iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her ~czanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Gılıta, l•tanbul 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

Avrupanın en yüksek m1rkalı ÇATAL, KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hattl 
onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 

mamulatı en yüksek sofralara ıüs verecek ka· 
dar zarif ve kullanışlı dır. KARARMAZ, BO. 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KlRILMAZ, PARLAK· 
LiGiNi kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşikıa,ta iskele yanındaki fabr). 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇAT AL KAŞIK ve 

ÇICAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olr.uyan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 

halinde tetkikat yapmaıta davet ediyoruz. 

BAŞKURT. BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınıı, yabancı markada çatal, kaşıK ve bıçak verirlerse 

reddediniz ve ı<rarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Ağustos·937 

günü akşamına kadar bileti~i de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. , . ' 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

Bu l\damı canından 

beldiren şey : 

GRiPiN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeıte mah· 

küm oldujtu aıtn ve 

sııılardır. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve 
dis ağrılarını keser 

olmuştur. 

11 

11 --
"Üptamin. de ecnebi. maddelerden 1 zayıflam•ş guddel~re kuvvet aşılar 

ve me~lıul .Y•ğlard~n zerre yoktur ve dökülme}i dun.ı..rnr. Cildi tı-
ve "Vıtamın., den ıstıfade edılmck . . . . •e kt• 
suretile yapdır. Saçlar onun!J oıtu- mızlıyerek ka~ıntıyı geçırır ' 
lunca derhal köklere nufuz ederek pek leri döker. 

Optamini ısrarla 

::.'·~ . . ' l .... • . "}: :··· .. 

• Ehem~ 

~.m •• ~ .. ~ i .. ~ ... ı • E 
rına karşı bilhassa müessirdir. 

ve en muannit ciLi yaralarından kurtulmak için 

A • 
1 

GRiPiN 
Kırıklı§'ı, nezıeyı, soğuk algınlıkla· 

rından mütevellid bütün ağrı, sızı 

ve sancıları geçirir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 1 

.Sür'atle giden vesaiti nakliye .1 
bilhassa tayyarelerde mesned yerlerı 

ve silahlar inşası. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 19 Temmuz 1928 
tarih ve 687 numaralı ihtira bera • 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkii fiile 
konmak için icara verileceği teklif 
edilmekte olmakla, bu hususta da
ha ziyade malumat edinmek iste • 
yenlerin Galatada. Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaııt ey· 
lemeleri ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(L~KMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:-i sabah .9.5 • 12• sa~tleri ha· 

DEVREDİLECEK İHTİRA kiki fıkaraya mahsustur. Muayene. 
BERATI 

.tslah edılmış saç kıvırma aleti> 
hane ve ey telefon: 22398. Kı§lık 

hakkındaki ıhtira için alınmış olan 1 _ıe_1e_ı_on_:_2_ı_o_4_4·-----~--
9 Temmuz 1935 tarih ve 2035 nu· DEVREDİLECEK İHTİRA 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği BERA Ti 
hukuk bu kere başkasına devir ve· .Maden boruların lifli maddeler 
yahut mevkii fiile konmak için ve çimentolu mevadı mayiiye ile 
icara verileceği teklif edılmekte ol· hariçten iksası usulü• hakkındaki 
makla bu hususta fazla malümat ihtira için alınmış olan 17 Eylül 
edinmek isteyenlerin Galatada, As· 1928 tarih ve 1496 numaralı ihtira 
lan han 5 nci kat 1-4 numaralara beratının ihtiva etliği hukuk bu ke-
ınüracaat eylemeleri ıliın olunur. re başkasına devir veyahut mevkii 

tst. 4 cü. icra Memurluğundan Si- fiile konmak için icara verilmesi 
mens Şırketine: teklif edilmekte olmakla bu hu -

Mustafa Reşidın Sultanahmet susta fazla malilmat edinmek iste-
Sulh Mahkemesi Birinci Hukuk yenlerin Galata'da, Aslan han 5 nci 
hakimliğinden aleyhınize istihsal kat 1-4 numaralara müracaat eyle-
etmiş olduğu 1/3/937 karar tarihli meleri ilan olunur. 
ve 936/1556 No. lu ilamı dairemizin 
933/432 No. lu dosyasına vazederek 

infazını talep ettiği Saliıhattin ve
resesine ait Kadıkoyünde Kurba -
ğalıderede Kemikçi çayırında ~ski 
29, 29, 29 yeni l, 8, 7, 4 No. lu 3 
kıt'a tarlaya mevzu haczin fekkine 
ve 1259 kuruş masarifi muhakeme

nin yarı yarıya tarafeyne aidiye • 
tine dair tanzim edilen icra emri 
hil:len ikametgahınızın meçhuliyeti 
hasebile bu hükme karşı bir diye -
ceğiniz varsa 15 gün içinde icra da
iresine müracaatle bildirmeniz için 
tebliğ makamına kaim olmak üzore 
ilan olunur. --------

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstıınbul belediyesine izafetle a
vukat Tahsin Yesarinin Ortaköyde 

Cavit ağa mahallesinde eski Sergiz 
so)<ağında hususi idareye ait 4 nu

maralı odada mukim Ayşe aleyhine 
ikame eylediği 36 lira alacak da • 

vası üzerine müddeaaleyh Ayşe na
mina görtderilen davetiyeye ilişik 

mübaşir tarııfından tarW.rn olunan 

mazbataya nazaran ikametg5hının 
meçhul olduğu anlaşılmasına meb

ni talep vcçhile 20 gün müddetle 

ilanen tebligat ifasına karar veril

miş ve muhakemesi 17 /9/937 tari -

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır, Eczanelerden isteyiniz. 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sung-urluda yeniden yap.l .. cak 19079 

lira 35 kuru, keşif bedelli !>eş dershaneli ilk okul binası. 

işinin 14017 lira 29 kuruşluk kısmıdır. 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır:~ 

A - Ek•iltme şartnamesi. 

B - Mukavele Projosi. 

C - Bayındırlık İlleri genel şartnamesi, 

D - Fenni ve hususi şartname. 

E - Keşif s:lsilei fiat ve metraj cetve;leri. 

F - Proje. 

2 - ls:eyenler bu evrakı Nafıa Veka leti Y. 11Jeri Fen hey·etinde ve 
Çorum Daimi Encümeni i!e Naha Müdüriüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1937 Temmuıun 19 uncu Pazartesi günü saat 15 de 

Çorum Vilayet Makamıada toplanacak Komisyonu tarafında~ 

ya.,ılacAktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşa~daki vesikaları göstermeleri lazımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve bu işleri yap•bileceıtine 

d•ir Nafıa Vekaletinin Ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları Üçüncü maddede yazılı saatten bir sa1 t 

evveline kadar yukarıda sözü geçen Komisyona ReiıliAine mai<buZ 

mukabllince verilecektir. Posta ile gönderilecek nıekluplorın nibayel 

saat 16 ya kadar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice 

kapatılır.ış bulunması lazımdır. Postaja olacak gecikmeler kabul 

edil.nez. M4135. -

Belsoğukluğu ve Frengi den korur. 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: · Küçükmender.s islahat ameliyatı sahasında 

yapılacak belevi, cellad ve sajtlık kavuşutlan inşaatı. 

Keşif bedeli: "130.444. lira "44., kuruştur. 

2 - Eksiltme: 28-7-937 tarihinde Pazartesi günü sa•t 15 de NJ!ia 

vekaletinde Sular Umum müdürlüjtü Su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şarlnames~ mukavele parojesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı lira elli üç kuruş 

bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüjtünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve 50.000 liralık Nafia Su iş'erini te~tıiıüt 

edip muvaffakiyetle bilirdijti ve bu kobil su işlerini bıışarnıakta fe.ıni 
katiliyeti oldujtuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhit ik ve• 

sikas111 ibraz etmesi. isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddeJe 

yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüjtüne makbtlZ 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. "4029. 

Heybeliada Revüsü 
Şehir tiyatrosu Balet hey'etl ve küçUk or• I 
kestrası tarafından 15 temmuz perşembe Dans Profesörü 

Parisln 1937 senesi-ıla ye• 
nl dans figürlerini öğ• 
renmek isteyenlere müjde 

hine müsadif cuma günü saat ıı e akşamı saat 22 de 

Beyojtlu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

~~~k~~:y:
1

:e~~:!~~~::ah
0

uı ~:- 'ı~~~~Jl~~~eg~!'.b~e~l~1~·a~d~a~~p~· ~l~a~"'~1~·~ı~n~d~a~~~~~ 
sadak bir vekil göndermediği tak- : 

dirde gıyaben muhakemeye devam !:><.nıoı ı" L " ·""" r, , . ı> atı ıdare eden Başmunarrır 
olunacağı tebliğ makamıM kaim ol- E. izzet Benice 
mak üzere ilan olunur. (33948) !l.uldı~ yer : Matbaai Ebüniyl 


