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n iltere,.Uzak arkta icabederse t· i 
müdahaleden çekinmiyecek ir 

' 

lngiliz hükumeti, vaziyet vahamet kesbetmeden haı·eke e 
geçilmesi için Amerikaya müracaatta bulundu 1 

·-----------·------------·--------~----------------Singapurdaki lngiliz filosu her ihti
male karşı hazır bulunmaktadır 

Japon devlet bankası muhtemel fevkalade istik- 1 

Balkan erkanı 
Harp reisleri 
Buraya geliyor 

) Muamele vergisin-

razlar içi :cap eden krediyi temin etti 1 

16 Ağustosta Trakyada başlıya • 
cak olan manevralara Balkan er· 
kiinıharbiyeleri reislerinin de işti • 
rak edeceklerini yazmıştık. İki haf· 
ta devam edecek olan bu manevra
ları Mareşal Fevzı Çakmak idare e
decektir. 

Londra 15 ( Hususi ) - lngilız 
llıa!ıafıli, Çindeki vaziyetin bu ı·a· 
kınlarda mühim ve vahim inkişaf. 
lar göstereceğine kani bulunmak· 
~dır. lngiliz Hariciye Nezareti, 
u Vaziyeti müştereken önleyebiJ. 
~ek için Amerıka Hariciye Nazır· 
'~ına iİzli bir proje göndermiştir. 

Bu projenin muhteviyatı malfım 
~1 "'•makla beraber, Çindeki lngil· 
~ere ve Amerikan menfcatlerinin 
0ruııması için, icabında fı'I! müds· 

haleye i'r'şip ırlrişmemrk meselesi 
ıııevıuubabstir • 
. lniiliıl~ r in Sinll'apur üsıübahri. 
~indeki büyük filo her ihtimale 
~rşı haıır bir vaziyette bulunmak. 

~'" . lcabederse lnll'iliı menafiınin 
~run ması liıım ırelen yerlere lıl. 

~ İli z müfr ezelerınin çıkarıfmaşında 
t teddüd edilmiyccektir. 
J,pon yanın müstakbel oüyük ha. 

~eku için mütemadiyen hazırlığını 

1k ıııaıe_ çalıştı~ına şüphe edilmemek• 

1,'dı r. Y •kın günlerde Çinin şima• 
_ındc büyük muharebeler vukuuna 
'%~ar edilmektedir, mamaafib yazj. 
~ctın nezaketi karşısında, lngiltere 
~~ Amerikanın son derece müteen• 

1 hareket edeceklerine şüphe edil· 
llıcınektedir. 

..,.,,_ (Devamı ikinci sayfadıı) Çin o'tfaıunt/a ıönül/ı'l iaııtınlar 

Manevralardan sonra Türk, Yu
goslav, Yunan ve Rumen erkanı · 
harbiye reisleri İstanbulda bir top
lantı yapacaklardır. 

Türk müdafaasını 
Temin edecek 
Bir şaheser 

Belgrad, 15 (A.A.) - Samo Pra· 
va gazetesi yazıyor: 

~azi köprüsü 
inşaatında 
Dedikodular 

' Hatayda siyasi mah· 
kumlar aff edjlmezse .. 

Moskova'da B. Litvinofla ayni 
masaya oturmadan evvel Türkiye
nin kıymetli ve muktedir Hariciye 
Vekili B. Rüştü Aras Tahranda ya· 
kın Şark için büyük ehemmiyeti o· 
lan geniş mesaisini bitirmiştir. Sa
adabad paktı usanmak bilmez bir 
surette sulh işini takipten fariğ ol
mıyan Türk Cumhuriyetinin mü
dafaasını temin edecek bir şaheser· 
dir. Bu pakt mevcut vaziyetlere ri
ayet ettirecek teşkilatlı bir sulh ma
nasını tazammun ediyor. Bu mü -
ııasebetle Atatürk'le Şehinşah ara· 
sında taati edilen telgraflar bu pak
tın ehemmiyeti hususunda tam bir 
anlayış mevcut olduğunu göster • 
mektedir. 

Vapurun battığı 
Yerde 

~elediye -;.;i~ -;ekili bu· 
lliin alAkadarla rı dinledi 

Gazi köprüsünün temel atma res
tıı; Yapılalı bir yıla yaklaştığı hal
~" henüz inşaata başlanamamıştır. 

.ıı teanhurda en mühim amil, köp
tuııün projesini yapan Pijonun yap
.lığı projenin ameli bakımdan nok
laııiarı olmasıdır. Bu yüzden mü • 
~l'lladiyen müteahhit firma ile Be· 
~dıye arasında ihtilaflar çıkmış, 
~ıhayet Belediye bütün mes'uliyeti 
lı~erine alarak bir proje hazırla -
Ilı.ıştır. Fakat müteahhit firma, in· 
!aat bu projeye göre yapıldığı tak
<l!.rde ayaklarda gayri muntazam 
~ükü~tüler, ani kopmalar, hatta 
evrılmeler olabileceğini ileri sü

terck madi ve hayati ftkibetlerdeıı 
g~rek şimdi, gerek ilerde mes'uli
l'N kabul edemiyeceğini ileri sür • 
lnü~t" . ur. 
ll l<umpanya da bütün mes'uliycti 
tı.ıelcdiyeye bıraktığına dair bir mek-

P vererek işe girişmiştir. 

ll llu dedikodulu vaziyet Vali ve 
~ elediye reis vekili Şükrünün na· 
l' arı dikkatini celbetmiştir. Beledi
L~ ll.eis Vekili bu hususların tet -
'<lk' 
tı ıııe başlaıruştır. Bu mesele elra-
h nda kumpanya mümessilleri, fen 
h •Yeti erkiinile temaf .~dilerek i;:a-

at alınmaktadır. • 

,}'eslim tarihi yaklaştığı halde bir ' 
·~rl" · ltö ~-ınşasına başlanamamış olan bu 
d Pru meselesi hakkında bugünler
" e Yeni b~taıı ve kat'i bir karar 
•ti!ecektir. 

Suriye fevkalade komiseri mü- Keşif yapılacak 
dahale ederek af temin edecek Çanakkale Boğazında İtalyan ve 

Antakya, 15 (Hususi) - Hntay 
istiklalinin Suriye Fevkalade Ko
miseri Kont dö Martelin ağzından 
resmen iliın edilmesi üzerine, Su
riye meclisinde kendilerini Sancak 
meb'usu sayan zevat istifalarını 

vermişlerdır . 

Burada büyük bir bayram sükfı
netle devam ediyor. Civar köyler· 
den şehre başlıyan akın hallı dur • 
mamıştır. 

Ancak yeni rejim filen 29 ikinci 
teşrinde tatbik edileceği için, o 
vakte kadar icabcden bütün hazır
lıklara şimdiden başlanmıştır. 

Surl91 ferJkalıHı kom iıerl Kon t 
Jö Murlıl 

İspanyol vapurları arasında vukua 
gelen çarpışmanın muhakemesine 
bu sabah İkinci Ticaret Mahkeme- ı 
sinde devam- edilmiştir. 

Bu celsede evvela batan İtalyan 
vapuru Avukatı Jak Hatem tara -
fından yapılan müdafaalara batı -
ran İspanyol gemisi vekili Avu -
kat Gard Franko cevap vermiş ve 
bu müdafaasında; İspanyol gemi -
sinin bir ticaret vapuru olmayıp 

muharip İspanya hükumeti tarafın
dan vazı'yed edilmiş bir vapur ol
duğunu söylemiş ve beynelmilel 
hukuk alimlerinden misaller getir
miştir. 

Sırf Hükumetin ihtiyacı için se
fer yaptığını ilave ederek yolda o
lan bir vapurun haczinin doğru ol
madığını ve alınan teminatın tez • 
yit edilerek bir takım çoluk çocu
ğu İspanyada aç bırakmamak için 
geminin hemen hareketine müsaa
de edilmesini istemiştir. 

cYeni Gün. gazetesinin çıkar • 
dığı fevkalade sayı köylere kadar 
dağılmış, münevverler okumak bil
miyenlere bugünün ehemmiyetini 
anlatmışlardır. Halk mümessilleri 
tarafından Atatürke, İsmet İnönü
ne, Hariciye Vekiline, Parti Genel 
Sekreterine tazim ve teşekkür tel
grafları çekilmiştir. 

Türk polis kadrosu tevsi edil • 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Eğer af işi gecildrse, Fevkalade Ko- :~~~~~~~~~~~~~~ 
miştir. Siyasi mahkumların yakın
da affedilmeleri beklenmektedir. 

miser Kont dö Martel bizzat müda

halede bulunacağını vadetmiştir. 
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urluluşta bugün 
8 ev yandı 

/ T11fıilat 2 inci 1<•1/•da} 

Şair Faruk 
Nafiz 

BugUn ilk fıkrasını Son 
Telgraf'ta neşrediyor 

Her g ü n üçü n cü S"'yfa· 
mızda büyük şai rh yazı

s ı n ı bulacaksınız 

den muaf olanları 
yazıyoruz 

Birçok işci ve müesseselerden 
muamele vergisi alınmıyacak 
Nizamnamede mühim hükümler var 

Maa•ıde ""'S!U ile alakadar imaltithanelerden biri 

Kimlerden muamele vergisi alı· 
nıp alınmıyacağı hakkında bir 
müddettenberi Maliye Vekaletince 
yapılmakta olan çalışmalar bitmiş 
ve bu husustaki kararlar tesbit e
dilmiştir. 

ları için getirdikleri hububatı öğü
ten ve kuvveı muharrikesi 10 bey
giri geçmiyen motörlü değirmen

ler, muamele vergisınden istisna 
edilecektir. 

Buna göre, münhasıran muhit • 
!erindeki çiftçilerin kendi ihtiyaç-

Ev san'atier:, halı imalathene • 
l<;ri, muharrik kuvv<>ti beş beygire 

(Devamı 2 İnci sahifede) 
=====================~=== 

Antrepolarda biriken 
malların bu sabah çıl<a
rılmasına başlandı 

Gümrük antrepolarında ve daire
lerinde büyük bir faaliyet var 

(Yarrsı 2 inci sa.ufurrıızda) 
- -

Müsabaka -Hangi k!üp 
tarafta ısınız? 

-SON TELGRAF büyük 
bir anket açtı 
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Okuyucularımızın en çok rey vereceği klUbU 
11En çok aevilen klUp,, olarak ilan edeceğiz ve 
o klUbe 50~ TELGRAF kupası hediye edecefilz. 
Okuyucularımıza da ayrıca muhtelif kıymetli 
hediyeler verecetlz. 

Tafsi latını 7 nci sayfada okuyunuz. 
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6 .iinun aliıleri 
Geçmiş olsun: istanbul 
sallanmış! Fakat __ niçin? .. 
Bebdiyecıler temizlikle, doktor

lar şu İspanyada reçetesiz ve dok
tora muayene parası vermeden 
Qlen bir milyon inşanın besabllU. 
yapmakla, sporcular Gilneş • Ga
lal8$aray arasındaki dubl W siste
mindeki dayak tahkikatile, yiye • 
cek satıcıları yedikleri tifo aşısile, 

çöpçüler maaşlarını lı1tfen arttıran 
t ifo mikroplarına dua ile, velhasıl 
şu İstanbulda herkes kendi derdi 
ile meşgul iken, şu bizim muhte • 
rem rasathanenin g'Zetelcre bir • 
dcnbıre verdiği tebliğ kadar hav-
rct U} 1naıracak ne olabilir? · 

llfoger l~ temmuz pazarte>i gü
nii sa.ıt 14 ü 16 dakika 40 saniye 
geçe I,t3nbu!do zelzele olmu<! Hiç 
birimi1in haberi yok! ' 
Şu fen fıl~tlcı"nin muzir!iğin'-! 

bakın' Istanbulun altındnn geren 
en küçük Li. zelz leyi aonki bdim 
(Haber ) gazetesinin muhoiri iır.iş 
gibi hcm~n de haber vtriyor! 

Val!thi iyi ki fen ilerlememiştir. 
Eğer böyle lüzumsuz her olan şeyi 
haber veren aletler icad edilmiş 
olsaydı, İstanbulda ikamete memur 
edilmiş çok zeki bir adam gibi, her 
bir miz deli olurduk! 

Düşünün: mesela İstanbul süt
çülerin de gördüğünüz süt üzerine 
aleti koyuyorsunuz: 

- Hala! .. 
İşareti veriyor!! 

Yahut ta mcoela tükürülen bir 

İstanbul sokağına bir aleti koyu -
yorsunuz: 

1 - Yağmur yağıyor!! 
İşareti veriyor l ! 
Yahut hashdan hastaya koşan 

bir doktwııw. izaru w· aıct koyu
yorsunuz: 

- Dehşetli tifo nakleder!.. 
İşareti veriyor!! Yahut ta ~vu • 

cunuzun içine bir llet saklayarak 
bir ahpabınızın elini sıkıyorsunuz: 
Sonra elinize bakıyorsunuz: 

- Saat 12 yi 55 dakika geçe ok· 
kalı rüşvet! 

İşareti görüyorsunuz!! 
En nefis kebapçıya giriyorsunuz, 

kebaba aleti koyuyorsunuz: 
- Lağım!.. 

İşareti veriyor!! 
Garson, kapalı küçük bir şişe ile 

su getiriy;:ır. Bir aleti koyuyorsu • 
nuz: 

- Yedi kişi ishal halindedir! .. 
Diye aıet suyun civ.ırını bile keş

fediyor!! .. 
••• 

Velhasıl hakikaten şu fennin o 
kadar terakki etmeyişine dua et -
memiz gerektir. Siz işinize bakın! 
Yalnız şu zelzele aletinin İstanbu
lun sallandığını bilip te niçin sal
landığını bilmeyişine içerlememek 
mümkün değildir. O da başka!! .. 

İstanbul sallanmış, anladık, fa. 
kat niçin sallanmış? Acaba, o dıı 

İstanbulda bir yolun tamiri için is
tida mı vermiş, Allah bilir?! .. 

- ~eW7~#) 

General Franko en 
büyük taarruza 

girişmek üzeredir 
------

Bu taarruzun Madrit ve Al
meria istikametleri-

ne tevcih edileceği bekleniyor 
Londra, 15 (Hususi) - General 

Fraııkıı'nun Madritten başka Al -
mcrio •slikametiııde de hazırladığı 
iki buyük taarruza yakında başlı -
yacağını gösterir emareler var -
dır 

İtalyan erkanıharbi:;csinin de iş
tirakilc ta'lzim edilmiş bu geniş ta
arruz planındaki bütün teferruat 
ikmal edilmiş \'e hazırlıklar tamam
lanmıştır. Ancak kat'i taarruza ne 
?aman başlanılacağı henüz maliım 
dei:ildir. 

İNGİLTERENIN TEKLİFİ 
Londra, 15 (A.A.) - Ademi Mü

dahale hakkında Britanya Hüku
meti tarafından hazırlanmış olan 
mı.ıtavassıt tanıha! pianı bugiin Ha
ricıye Nezareti tarafından ne•ro -

' lunmuştur. Muhteviyatı şunlardır: 
1 - İspanya'yı ziyaret eden ge

milerde müşahitler bulunmasını 
icabcttircn bir kontrol sisteminin 
muhafazası, 

2 - Deniz devriye kollarının il
gası ile İspanyol limanlarına muh
telif devletlere mensup zabitler ika
mesi, 

3 - İspan a kara hudutlarındo
ki ':ontrolün derhal iad si, 

4 - İ3p~.:y~da her iki taraf ici..-ı 
buzı şerai• tahtında denizde muhn
ı iplık haklarının t:ınmması. 

Evvela, ır.·ılıarip"er tarafından 

harp kaçağı l<'liıkki ed!kn cwanın 
listesi Ademi Mü.da;'ıale Komitesi 
tarafından tanz.m edilmiş olan ka
çak eşya listesinin ayni olmalıdu·. 

Saniyen, muhari.>le , i~leri!'de 

rnü~alıit bulunan gemilerle Ad .. mi 

Müdahale Komitesinin tayyareleri
ne serbest yol vereceklerdir. 

Salisen muharipler İspanyay:ı. 
gitmiyen ve fa1rnt bazı yerlerde İs
panya sahillerine yakın geçm~;·e 

mecbur olan gemilerin scrbestii ha

reketlerine mani olmıyacaklardır. 
Neşrolunan plan kom;tenin her 

iki muharip İspanyol p:ırtisinden 
bazı İ.ıpanyol tayyare meydanla • 
r mda müşahit bulundurulmasına 

müsaade etmeleri keyfiyetini tet
kik etmekte olduğunu bydeyle -
ınektedir. 

İspanyada bulunan ecnebi gönül
lülerin geri çekilmesi meselesinde 
yrni p15n Ademi Müdahale Korni
tc•ine bütün ecnebi muhariplerin 
İ'panya'dan geri alınmasına dair 
ittifakla bir karar ittihaz edilmesi
r·i tavsiye etmektedir. 

Bu muharipler arasında silah ve 
mühimmat fabrikalarında çalışan 

,.e 18-7-1936 tarihinden evvel bu 
hizmete girmiş olduklarını ispat e
demiyenler de dahildir. 

İngiltere notası bu planın aşağı
daki sırayı takip ederek tatbik edil
mesi lazım geleceğini de ilave et
rr;cktedir. 

İspanyol limanlarına bir an ev
vel ecnebi zabitler ikamesi ve de
niz devriye kollarının geri çekil • 
mcsi, 

Ecnebi gönüllülerin geri alınma
ları keyfiyetini tanzim ile meşgul 
olacak bir komisyon teşkil edil • 
mrsi, 

Muharip hakkının tanın:nası key
fiyeti, Ademi Müdahale Komitesi 
ecnebi gönüllülerın geri çekilmesi 
hakkındaki itilafların memnunl -
yeti mucip bir surette tatbik edil
diği ve gCl'i alınmo keyfiyetinin 
n>Ü<bet bir şekilde icra oluntluğu-
111:.. te•blt etlikten sonra fili sahaya 
geçecektir. 

Vapurun battığı yerde 
keşif yapılaca!< 

(Birinci sahifeden devam) 
lıalyan gemisi avukatı da İspan

yol npıırunıın Çanakkale Boğa _ 
zmd~n geçerken sıhhi rüsum verdi
ğine dair olan bir vesikayı ve I,on
drada çıkan ticaret gnzetcsini mah
kemeye ibraz etmiş ve: .Goıni harp 
sefinesi değil, ticaret kast!i:c hare
ket eden bir vapurdur.> demiştir. 

Neticede mahkeme tarafeyn ta
n;fından verilen \"csikaların ve son 
\'aziyetin tetkiki iç·in bu cıınıarteoi 
sabahı on bir buçuğa blik edilmiş
tir. 
Diğer taraftan mnh!:eme heye -

tinden bir zatın da ışlirakile (Ça
n~kkalede) müsademenin olduğu 
(Nara Burnu) civ2rında bir keşif 
yapılacaktır. 

Muamele 
Vergisinden 
Yeni istifadeler 

/ Bu sabah Gümrükte 
Kurtuluşta Kalan ma.llar 
8 ev yandı Bugün 1çıkarıldı 

(Birinci ıahifednt devam) Kurtuluş bugı.-> ikinci defa bü· Kontenjan sisteminin ilııasile ye• 
k~dar olan veya muharrik kuvveti yük bir tehlike geçirmiştir, Bu sa· ni ve serbest ithal~! rejiminin tat• 
olınıyanlardan en az günde 10 işçi bah lü,50 de Kurtuluşta YiQ-itbaşı bikine bu sabah ba~lanmıştır. Güm· 
çalıştıran küçük hizmet müessese- sokakından yanııın çıkmıştır. rük idaresile dijl'er alakadar dai· 
!eri de mua,mele vergisinden muaf Sokağın dar ve evlerin kö!me reler, yeni kararnamenin tlltbiki 
tutulacaktır. ve ahşap olması yüzünden yangın etrafında biitün tedbirleri almıt-

AlelOmum ev san'atleri ile halı az zamanda tevai etmek iıtidadını !ardır. 
imalathaneleri muharrik kuvvet- röıtermiflir. Gümrük depo ve aotrepolann-
1.,ri !.er kaça baliğ olursa olsun lstanbul ve Beyoğlu itfaiyeleri da senelerdenberi kontenjan ve 
muamele vergisine tabi değillerdir. derhal yangın yerice gelmiflerdir. diğer sebeplerle birikmiş ol•n bir 

Hem muharrik kuvvet, hem işçi Alınan tedbirler sayeıinde yan- çok mallar bu sabahtan itibaren 
kull anan sınai müesseseler için de lfJn altı ev tamamen bir ev kıs- serbestç~ ve sür'atle idhaJ cdilmi· 
bu her iki esas müştereken nazarı- men yandıktan sonra saat tam ye başlanmısbr. 
dikkate alınacaktır. yarımda söndürülmiiştiir. Kendilerile evvelce ticaret mua· 

Sınai müesseselerin muafiyetten Yansıın 37 numar•h polis Haşi• hedesi yapılmış devletlerden rele· 
istifadeleri için evvelA işçi adetleri me aid evin çamaşır yıkanırken cek emtiı i-'n yeni karıırname 9 
tesbit edilecektir. bacasının tutuşmasından çıktığı ay sonr m eber olacaktır. 

Bu tesbit, bir evvelki aydaki o iddia edilmektedir. Yeni ka drname ile fabrikaları• 
müessesenin vaziyeti gözönüne a- Fakat henüz resmi tahkıkat ya• mıza lazıın olan cam ve iptida! 
lınarak yapılacaktır. pılmadıl5;ı için bu hususta kat'ı bir· maddelerin gümrüklerini ucuzlat-

Senenin yalnız birkaç mevsimin- şey söylenemez. mak ve dahilde istihsal edilen mal. 
de çalışan müesseseler, esas faali- Yangın 39 numaralı ve sigor- !arın hariçten gelecek eşleri için de 
yet devresinden sonra muharrik talı llya Yusufidis ile 30 nu- fazla gümrük koymak sistemi takip 
kuvvet ve işçi sayısı bakımından mar.lı Köse oklu Yorgi ve 33 edilmiştir. 
mu"fiyet haddine girseler dahi bü- numaralı Marika ve Eliza adlı iki Bu maksatla 92 maddenin güm. 
tün sene mükellef tutulacaklardır. kız kardeşe ait evlere derhal si· riik resimleri arttırılmış 131 mad· 

Trikotaj. mücevherat, ıtriyat, rayet eylediğinden bunlardan hiç denin resimleri indirilmiştir. Resmi 
plastik eşya, madeni haryola, ni • bir eşya çıkarılamamış, bu evlerde arttırılan maddelerden memleket 
kel5j ve krom işleri, sun'i veya ta- oturanlar ancak canlarını kurtar· dahilınde müma•ili yapılan eşya 
bıi ipek mensucat, sun'i ve tabii mışlardır. fiatlarında bir yükseklik sıöıülürse, 
çorap, liistik ayakkabı fabrika ve Nüfusca bir zayiat olmamış ve bu hareket açık bir ihtikar sayı. 
imalathaneleri muharrik kuvveti yangın küçük kuyucu Murat soka- lacaktır. 

ve işçi adedi ne olursa olsun mua- 9;ının başına gelince söndürülmüş- Bu sebeple lktısat Vekaleti miis· 
mele vergisıne tabi tutulacaklardır. tür. teşarının başkanlıfıında maliyede.ı 
Yenid~n işe başlayan muamele Cıvar hak büyük bir korku ge- iki, Ziraat Vek1iletinden bir, Güm. 

vergisi mükellefleri bir ay içinde çirmiştir. rük Vekaletinden bir ve lktısat 
adreslerini, işlerini ve beygir kuv- Vekaletinden iki delegeden mürek• 
vetile amele adedini a!Akadar şu-

1 
1 kep mili! korunma lfomisyonu da 

belere bildirmiye mecburdurlar. 
1 

KÜÇÜK HABERLER teşkil ed:lmişlir. 
26 haziran tarihine kadar gerek ::..-------·------..o ı 

peşin, gerek veresiye satışlardan içer de Yeni kararnamenin tatbiki evvelce 
de yazdı~ımız gibi piyasada daha bu 

yeni kanunun hükmüne göre tah- * İ · 'lk k .. .. h l'" 
zmıre ı uru uzum ma su u sabahtı n itibaren umulduğundan faz-

sil müddetleri gelmiş olanlar !ah- gelmiş ve mutad şenlikler yapıl • ı b" ı ı k d t" "' 
sil olunacaktır. a ır canı ı mey ana ge ırme6 e 

mıştır. başlamıştır. 
Bunlardan peşin satışlara müte- * Aşılanmıyan esnaf zorla aşı is-

allık olanlardan yalnız mayıs 937 Gümrük antrepolarında ve deva• 
tasyonlarına götürüleceklerdir. · · d h l b. f (' t d 

ayına ait vergiler ve veresiye sa • * Seyyar esnaf hiç bir yerde ırın e umma ı ır aa ıye var ır. 
tışlardan da şubat 937 ayından ni- Diker taraftan gümrük başmü• 

duramıyacak, sokakları kirletemi • d - • ·· b k ı"' d b b h san 937 ayına kadar olan müddete urunun aş an ıgın a u sa a 
yecektir. Aksi halde kendilerinden b" k · t 1 • ait muamelelerin vergileri için tc- ır omısyoa op anmış ve yenı 
üçer lira ceza alınacaktır. 'th 1 .. · k · · t tb'k minat gösterilmediği takdirde he- ı a reıımı ararnamesının a ı 

* Tünel Şirketi 205 bin lira tu • tarzlarını görüşmüş, bu hususta 
men tahsil cih~tine gidilecektir. tan istimlak bedelini vermekten is-

İngiliz 
Timarhanesinde 
Bir Türk kızı 

Serveti milyonlara varan eski 
Nablüs mutasarrıfı Mahmut Paşa· 
nın torunu Güzide, miras olarak ka
lan mallarını tasfiye ve bunların 

gelirlerini topfamak üzere :Mısıra 

gittiği zaman genç bir İngiliz avu
katından çok yardım görmüştür. 
Güzide ile Avukat Lermit arasın -
daki dostluk gitgide sevda şekline 
inkilap etmiş ve evlenmişlerdir. 
Karı koca miras işini hallettikten 

ve Kudüste kalan bir çiftliği 250 
bin liraya sattıktan sonra Londra
ya gitmişlerdir. Güzide orada çocu
ğunu doğururken kendisine gayri 
tabii haller geldiği iddiasile timar
haneye atılmış, çocuk ortadan yok 

edilmiştir. Güzide yıllardanberi 

Londrada bir timarhanede yatırıl
makta, deli olmadığını ispata ça
lışmakta ise de bir netice elde ede
memektedir. 

Güzide Urfada ve Siverekte bu
lunan dayılarına müracaat etmiş ve 
dayılarının teşebbüsü üzerine Lon-

tinkaf ettiğinden Galatada yapıla
cak Tünelhanı işi yeniden sarpa sar-
mıştır. * Karaköy köprüsünün parmak
lıkları tirşeye boyanmaktadır. 

* Yeni Yolcu Salonunun esas 
projesi yapılmaktadır. * İstanbul Müzesinde bir truva 
Salonu açılmasına karar verilmiş· 
tir. 

* Adananın Orak nahiyesinde 
Fatma isminde bir kadın delirmiş, 
bıçakla çocuğunun başmı gijvde
sinden ayırmıştır. 

* Gülle şampiyonu İrfan fngil
teredeki Kembriç Üniversitesini 
muvaffakiyetle bitirmıştir. 

Dışarda 

*Nafıa Vekili Ali Çetinkaya İs
tokholme varmıştır. 

* Veziristanda Fakir İpi'nin müf
rezeleri İngilizlere bir baskın ver

mişlerdir. Altı yerli ölmüş, on yerli 
ve bir İngiliz yaralanmıştır. 

dra elçiliğimiz vasıtasile İngiltere 

hükumeti nezdinde gerek bu kadı

nın ve gerek şimdiye kadar ay~k
lar altına alınan hakkının iadesini 
istenilmiştir. 

Henüz kat'i bir netice elde edil
memiştir. 

bazı kararlar verilmiştir. 

Singapurda 
İngiliz filosu 
Hazır bekliyor 

(Bırinci sahifeden devam) 

Tokyo 15 ( A. A. ) - J •ponya 
devlet bankası, avans ve esham 
üzerine faiz mıktuını azaltmıştır. 

Bundan gaye, h11rp sanayiinin ge. 
nişletilmesi ve muhtemel fevkala
de istikrazlar için icap eden kre
diyi temin etmektedir. 
İNGİLTERENİN BİR TEŞEBBÜS
TE BULUNMASI İSTENİLİYOR 

Londra, 15 (A.A.) - B. Att!ee ta
rafından v~kubulan talep üzerine 

pazartesi günü Avam Kamarasında 

harici siyaset hakkında müzakere 
cereyan edecektir. 

Zarınolunduğuna göre, Amele 
Partisi Çin ve Japon ihtilafının şid

detlenmemesi için Paris, Londra ve 
Vaşington tarafından tcşcbbüsatta 

bulunulmasını istiyecektir. 

İ•panya'ya gelince, Amele Parti
sine mensup meb'uslar, asilere mu
harip sıfatının tanınması keyfiye
tini reddedecektır. 
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H tay lstlkllll resmen 
ilin edildi 

Artık Hatay da kendi huclulları 
dahilinde müstakil bir memleket -
tir. Hataya ait ayni istiklal rejimi
nin salahiyetli bir Fran~ız devlet 
~dJmı dilile resmeı. ilanı Hataylı· 

ları sonsuz sevinç içinde bırakmış
tır. Buııdan daha tabii ne olabilir? 
Hataya Türk milli ve ırki ekseri
:ı-eti esasında dirilen yen: rejimin 
tayin ve tesbit ettiğı kat'i ve ha
kiki V'1.Ziyet tahakkuk edecektir. 

Tan 
Yeni lthalAt rejimi 

Yeni il.in edilen i'halat rejimi, 
konl<'njan sistemıni ve memnu lis
teleri tamamile ortadan kaldırıyor. 
Gümrüğünü vermek eartile mem • 
lekele her<ey girebilir. Yalnız 92 

nevi eşyanın gümrük resmi arttırıl
mıştır. Bunlar zaten dJşarıdan mem

lekete girmediği içın resmin artma-

sı hiç bir pahalılık doğurmıyacak • 
tır. Buna mukabil bir çok e~yanın 
gümrük resmi indirilmiş ve 1604 
çeşit eşyada değişiklik yapılmamış
tır. 

Bundan sonra milli fabrikaları • 
mız yeni bir imalat programile çalı

şacaklardır. Görülüyor ki, bu gidiş, 
makule, serbeste, mükemmele doğ
rudur. • 

Kurun 

Denizyollara idaresi 
Geçen pazar günü Kar~dcnize ha

reket eden Aksu vapuru, haddi isti
abisi beş yüz yolcu olduğu halde, 

yedi yüz yolcu almış. Anloşılan bu 
vapurların istiap kabilıyetlerini 

yalnız fen memurları biliyorlar. Bi
let veren memurların bundan ha
berleri yoktur. 

Y-.hut Denlzyolları İdaresi elin
deki vasıtalarla memleketin nakli

ye ihtiyacını temin edemiyor. O 
halde bir hakikat meydana çıkı • 

yor: Her türlü nakdi fedakarlığı 

göze alarak yeni vapur temin et • 
mek. 

Son Posta 
Denizyollarımızı ıslah 

etmek Ulzımdır 
Denizyolları idaremizin ıslahı ta. 

zımgeldiği artık bir zaruret halin• 
de göze çarpıyor. Bunun için De
nizyolları idaresini kuvvetlice bir 
sa lamak ve idarci maslahat zih
niyetı ile birlikte daha bir çok çü
rÜ'llÜŞ şeylerden ve çüriik unsur. 
!ardan bu müeıseseyi kurtarmak 
lazımdır. 

Aksam 

Tarih kongresi 
Yakında açılacak tarih kongre. 

sinin, dil5;er kongrelerden daha 
mühim olacajtına şüphe yoktur. 
Gerek kongre, gerek serııi Tıirk 
tarihinin ilk defa Atatürk tarafın
dan meydana çıkarılan uzun, ciddi 
tetkiklerle tedvin olunan bilgilerini 
el ile tutuyor, gözle ııörünür haki· 
katli halinde dünyaya ötr~tecektir. 

[DIŞ 

Parasız ltaıya. b·t 
İtalya Habefistancla harbı 1 

dik len sonra, simdi İspanyada ylıe 
. ına 

bir macera ile meşgul bulu~• ha 
dır. Halbuki Habeşistandakı nl 
henüz bitmiş değildir. ital~9Ju 
orada haıa büyük kuvvet!er ukô 
durmaktadırlar. Askeri yollar~ ·o 
rüler, kışlalar ve saire inşa e ) 
!ar. Bu işler parasız oımaz. ·kal 

İtalvanlar bu hususta hakı. 
• 'h 

ten çok aşağı olmasına ço~ 1 ka 
verilmesi lizımgelen resmı ~a di 
!arına göre, Habeşistand.ı şıın lir 
kadar on iki buçuk ınılyar 

1 3 
masraf etmişlerdir. Zaten 1ta ~ı 
!ar pek zengin bir millet olm3

1 
·a 

larına göre, bu ması·afın .•. t:a dil 
hazinesini ne hale getirdıgını 
şünmek daha kolay olur. ı 

!tah·anın harici ticaret ınuv1a • ·1 •ar ır nesi de.geçen sene bir ını ) 
1 açık vermiştir. Geçen yıl ın~ ·~c 

az olduğu icin İtalya haricten · 
• • ihl' 

rek tohumluk, gerek askerı ıJ 

yaç için iki buçuk milyon ton b·tı 
day satın a!mıya mecbur kalını> e 

ltnlya silahlarına son dcrc.:c ğıl 
hemmiyct veren bir devlet oldU n 
na göre, iptidai maddelere de rne 
kadar ihtiyaçları bulunciuklaf1 ·~ 

t · · ital)'a) dandadır. ngıltere ısc ·bidif 
hemen her kapını kapamış gı ıır 
İtalya istikraz yapamamak13'.1c 
. i]<J ı Ingiltere, İtalyanın Amer • 

• }<re yapmak istediği uzun vadelı 
diyi bozmuştur. . ki 
Artık İtalya o hale gclmiştır 

1 
'. 

iptidai madcle satın alacak. tak.• da 
ten de düşmüştür. Şimdi Jtal'. a e· 
herkes hurda demirlerini hükll~ti 
te vermiye davet edilmiştır: J{~ile 
birçok yerlerde sayfiyclerın ··r 
demir parmaklıkları söltülmÜŞtılli 

Acaba İtalyanın bu sıkışık ın3 

vaziyeti en nihayet canına tak e
1
.: 

• b'• fe a dip te, Avrupada umumı ı. 

kete yol açabilir mi? ~ 
b \'t.: 

Loit Corc hu suale şu ceva 1 

riyor: 
B · · f · ti ' bu ınu· •- ızım aşıs ere nar~ı 

kavemetimizin harbi tacil edece~ 
ğini icldia edenler oldu. Hayır, ııeti 
derim ki, eğer biz bu muka,,.ınet· 
göstermeseydik, harp çoktan P3 

Jamı_ş olacaktı.. f 
Ahmed Ra&I _.,,,, 

Sekiz saatten 
Fazla çalışan 
İ )ciler 

J a 
İktısat Vekaleti gündelik çalıı~i· 

saatleri etrafındaki tetkikatını . 
tirmiştir. İş müddeti sekiz saat •; 
zerinden tesbit edilecektir. }\nC

3
c· 

istihsal miktarını mutad olan 5 c· 
viyesinin yukarısına çıkarmak nıea· 
buriyetinde olup işçisini fazla ı,. 
lıştırmak isteyenler hakkında :. 
yıtlar konacaktır. Bu munzanı \. 
lışma saatleri biı· yılda ancak dO,, 
san iş gününe inhisar edebiliı" '." 

. . . verJ .. 
bu fazla çalışma saatlerı ıçın . 

.. cr~tı .. 
lecek ücret normal çalı~a u ~ 

nin saat başına düşen mikt_arırı~a
yüzde yirmi beıten yüzde eJJıyC , 
dar yükseltilmesi suretile ödene 
cektir. 

Bir yat'a 180 seyyslt 
gel dl I• 

Bu sabah, Yunan bandıralı )'lee· 
!as adlı bir y1tia 180 Almao, A_n;if• 
rikan ve Hoilandalı seyyah gel~ 

Sultanahmet Birinci Sulh J!U • 
kuk Mahkemesinden: ( 

İstanbul Maliye Muhakemat 11 ~: 
dürlüğüne izafetle vekili avukat ·d~ 
hit Sayın tarafından Aksar•~ gı 
Kürkçübaşı mahallesi Küçük vınçı· 
139 numaralı bostan müsteciri bah 
van Hüseyin al~yhinc mahi:c~~ 
rnizin 934/479 numaralı dosyo!'ld 

a· 
açılan 164 lira 50 kuruş alacak ·1<a· 
vasından dolayı müddeialeyhin 1 

. 
ııımetg!ıhının meçhul olması raSC ı 

Ie ilenen yapl!an tebligata ra~ırıcı. 
mahkemeye gelmediğinden gıya 

c"l"' ben icra kılınan duruşmasında • 
rak okundu ve müddei vekilinin ta 
lehi ile kayıt sureti ve esbabı subU· 
tiyesini gelecek celse ibraz edece
ğinden bahseden muameleli gıyaP 
kararının 20 gün müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun" 
dan tarihi ilandan itibaren 5 g,ıll 
zarfında itiraz etmediği Ye mahke; 
mcsin n icrası için tayin kuın3 

1· , 
20/9/937 tarihine rastlayan paza ,

3 
tesi günü saat 10 5 ta bizzat ve) , j]e 
tnrafından tasdikli vektı.Ietnıımc 
vekil gönderme!< suretile mahke· 
metle bulunmadığı takdirde mu~a: 
kemesinin gıyabında neticeJendı • 
rileccği muameleli gıyap kararı ii 
nın tebliğ makamına kaim olmak 
zere ilan olunur. (934/479). 



ünün meselesi: 
3 
~a 

i d n z aa- ı 
1 

aciz konamıyor 
----· --

icraya 'tirazlar çoğaldı 
iş kaııununun lıu hükmü Üzerin

de lef kikat yapılıyor 
, 30 lir ay& kadar aylık veya ücre: 

ilıanların maaşlarından yeni İş Ko
nunu mucibince icra tcvkifatı ya-

~ılrnaması icnp etmektedi;. Yine 
u kanuna nazaran, aylık kazancı 

ao lirayı geçmiycnlerin ücret veya 
llıaa~ları haczedi1emiyeccktir. 

fş Kanununun tatbikine başlan
~nsının henüz yeni olduğu bugün

b€tde, muhtelif mahallerde çalışan 
U knbil borçlu işçi ve müstahdem

le~in aylıklarına haciz konulduğu 
Cotülmüştür. 

Bu vaziyet üzerine, İş Kanunun-
~~addcden istifade etmek 

isteyen az aylıkla borçlular İcra 
dairelerine mı.iracaat ederek itiraz
da bulunmıyn başlamışlardır. 
Diğer taraftan yaptığımız tahki

kata göre, İcra makamı da vaziyeti 
tetkik etmektedir. 

Dun de, kazancı 30 lirayı geç -
miycn bazı işci ve müstahdemler 
aylıklarının 30 liradan az olduğu 
hakkında çalıştıkları yerlerden al
dıklaı ı resmi tezkerelerle icraya 
müracaat etmişlerdir. 

Bu va7.iyeli haber alan ve borcu 
olan daha birçok kimselerin İcra
ya başvurarak itiraz edecekleri an
laşılmaktadır. 

Adil silahlar 
Son zamanlarda tabanca. bıçak 

• b" gibi ölüm aletlerinde adeta ır §U-

w· peyda oldu. Şiıplıesiz,. benim gi
bi, herkes de farkın dadır: Bazı ca
rıilerir •. cezasını bizzat kendi silü1ı
ları veriyor .. Gazetelerde, haftada 

ilk köy Davalarda 
Kayıt harcı 
Nasıl alınacak? 

lıir değilse bi!e, ayda iki defa şöyle 
l:aberleı· okuyoruz: cı1damın lııri, 

dün akşam, sevdiği kadını yabancı 
bir gençle l.:olkola görerek hemen 
tabancasını çekmiş. iki kurşunla bi
rini, üç kurşunla ötekini yere ser
dikıeı~ sonra kaçmak üzere iken 
elindeki silah kazara ateş almış, 
son kuı·şıın da katilin kalbine isa
betle ölümüne sebep olmuştur .• 
Yahııt: cBir adam, bu sabah, bs
kançlık yiizünde11 karısını yedi ke
re bıçakla mtş, f ırar edeceği sırada 
ayağı merdiven basamağına takıla

rak elindeki silah kazara göğsüne 
~aplarıdı{jından cani koca da cansız 
bir halde yere serilmiştir.~ Veya 
bttna benzer hadiseler ... Bunlardan 
anlaşılıyor ki yakında bu madeni 
aletlere hususi birer sıfa t vermek 
icabedecek. Hususile bu hadisele
rin oldukça sık tekrar etmesi, me
seleye, tesadüf teıı ·daha iistün bir 
kıymet veriyor. Ayni zamanda, bu 
sila1ılarm ciırmümeş1ıut mahkeme-

" Zerini örnek alan keskin adaleti, ad

Ebe mektebi 
Açıldı 
ao talebe d~rs görecek 

l\öy ve kasabnlarımızın ebeye o

lan ihtiyacını tcmın etmek için, 

ll'ıeınıekctin muhtelif şehirlerinde 
ıı~ılrnası kabul eöil n köy ebe mek

teplrırinden b!rincisfnin Balıkesirde 
açılrnası kararlaştırılmış ve talebe 

kal·dına dünden itibaren başlan -
llııştır. 

Mektebe bu sene 30 talebe alı
?ıacaktır. 

ŞOrayı D evlet davalar1 
hakkında bir karar 

Halk tarafından Şurayı Devlet
tE' açılmakta olan idari davalara alt 

müddei ve müddeialeyhler ile me-

murin muhakemat kanunu muci
bince itirazda bulunan memurlar 

tarafından gönderilen ar7.uhal Ye 

telgraflardan, kaydiye harcı alın

ması icap etmektedir. 

Şimdiye kadar, alakadarlara ko
laylık olmak üzere gönderenlerin 

bulundugu Ş<?hrin posta ve telgraf 
merkezinde alınmakta olan bu 

'redrisat müddeti bir sene olarak 

~ bit edilen köy ebe mekteplerin

de dersler hazırlık, mesleki tedri
hnrçların verilip verilmed iği mer

&at \·e tatbıkat olmak üzere üç kıs-
kczde anlaşılamadığından badema 

ltıa ayrılmıştır. tC'lgrafların altına (harcı alınmış-
baha ziyade ilkmektcp tahsili tır) diye yıız.ılması ve halktan alı-

gorrnu, köyhilcrimizin alınacağı nan harç parasına mukabı l veri -

bu tnekteplcrin talebesi için yek - lccck makbuzun da 1elgrnf ınokbu· 
?ı S<lk bir kıyafet te kararlaştırıl - zuna eklenmesi dün Maliye Vekfı-
ltiı~tır. Jetinden bildirilmiştir. 
.. 

1"111Urtuu1r 11t1ıınn111uıf11 ıuuıuı11tıı111ıı111111111111111111111ııuuıuı ı ıı ıı ııı ı 111 11 111uıııı tt ı1 1 ıı1ı ıı1 1111111u ı ı1u ınuuııuıutıı1111 1 1 111111 
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Yediğimiz ekmeğin nasıl pis bir 

şelcilde yapıldığı görüldü B Clediyc doktorları mıntakalarmd aki fırınları, ge('eleri ani olarak tef
> t ~ ctmiye başlamışlardır. Ekmekler g<'celcri yapıldığı için, şimdi-
e kadar, fırınlnrm bu en faal zama nlarındn kontrol yapı lmıyordu. 

t Ewclki gece, Eminönü mm takasında yapılan bir t eftişte, bir çok fı
aırııarda ga -rf sıhhi bir şekilde ham ur yoğurulduğu ve işçileı in ellerinin 

1 vakıarının ve elbiselerinin pis olduğu görülmliştür. Halkın en başta ge-

l rı bir gıda maddesi olan ekmeğin, böyle bazı f ırmlarda çok fena şerait 
t da ynpılması B lcdiyenin şiddet !e nazarı dikkntinj celbetmıştir. 

ı:a Bu v:ızlyettc yakalanan fırın sahipleri ve işçılcr hakkında icabcden 
huni murımcle yapılmıştır. 

t • Bundan Sf)nra, bütün Belediye ş ube1eri hekimleri, gecenin gayri mu
~·cn saatlc>rjnde fırınları teftiş edeceklerdir. 

~ F'ırınlorda kullanılan ekmek yapma vesaHinin de, bir çal: fırınlarda 
~du u ~ apılan t<>ftic:lerden anla sılm1ştlr. 
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Ooktor: 
- Hastane, ziyaretçilere hergün 

'aat ikiden dörde kadar açık.. 
O mfşti. Dü5findüm: 
- .Acabn hnstnneye gitsem mi? 
bıyc. Fakat, buna imkôn tasav-

~'tı.r edemiyordum. Bclki1 buluna
k ilirdt Ancak, korkuyordum. As
ı! erj hastanede Salihin birı;ok fanı
s •klnrı olabilirdi. Beni görebilir , 
~lih'e: 

- Ne oldu? 
l3ir ~Y mi vnr? 
~~fikayı hastanede gördük .. 

) Iliycbilirlcrdi. Salihc karşı ora
lı: a lliçin ı;ittiğimi her hangi bir baş
\,a :clnlde izah etmeme imkfın yok
ıı ~ l3öyle bir vaziyette kalmayı 
~~~ i. tcmczdim. Fakat, Halil Ne
l'ı ,1 ~e bchE.'mehal görmek mecbu
,,_letınde bulunduğumu hissettiği-
·•ıe " .. bore ne yapmalı id im? Doğru-

Etem lzzot Benic 

su, doktorun yanına çıkmaktan da 
endişe ~diyordum. Belki, eve gel
diği vakit benimle Hnlıl Necip ara
sındaki münasebeti birdenbire ta
yin etmeyi düşünmemişt ir. Fakat 
her halde sonradan diişünmüştür. 
Onun düşüncesini sanki biliyormu~ 
şum gibi nakledebilirjm. Her h nlde: 

-Bu kadın Salihin karısı idi. 
Halil Necip ihtimal k.-.rdeşi , ihti
mal akrabasından biris: olacak. F:ı
kat, bakışlarındaki hususiyetin i
fadesi ne olabilir? 
Demiştir. Eğer, kendisi ile bir 

daha karşılaşırsam sormasına mey
dan vermemekle beraber: 

- Halil Necip sizin neyiniz? 
Derse, ne cevap vereb ılirım? .. 

Bütün bunlan düşündiikçe sıkıntı
dan bunalıyor: 

- Allahım nedir bu başıma ge
lenler ? .. 

' liyenin ağır ceza işlerine yardım et-
mek gibi derin bir manayı da lırıiz
celbi, ne de avukat belagatı ... Ba
celbi, ne de avukat belagati Ba
kınız bir 1.:aza ile kaç kiilfet savuş-

turuluyor! 
Fakat gönül ister 1-d, adalete yar

dım etmek hassası yalnız silahlara 
inhisar etmesin. Nasıl arasıra böyle 
akıllı silahlar görüyorsak yine, bun
lar gibi, hakkı, 1ıakikatf bir anda 
meydana koyan 6dıl senetlerle, adil 
vesikalarla, ıidil lıeratlarla l:arşıla
şalım ... bazım bir ömür süren duva
lann destarıını işittikçe bunu can
dan ıememıi etmemek elden gel
miyor! 

F. Nafiz Çemhbel 

Mürettiplerin deniz 
gezin i i 

. Turk Mürettipler Cemiyeti•, h a
sılatı ccmiyctın yardıma muhtaç 
azasına ve emektarlarına sarfedil
mck üzere bir deniz ge7.intisi tcr
t ip etmıştir. 
Gezınti Ağustosun 27 inci cumar. 

tesi günü gecesi yııpılacaktır. O gün 
saat 16 da Şirketi Hayriycnin 68 nu
maralı vapurilc• Köprüden hare -
kel edılccek ve Boğaziçi ile Adala- ı 

ra gidılerek gece yarısına kadar eğ

lenilecektir. 
Matbuat uğrunda gayret göste -

ren, bu fedakarlar menfaatine ter
tip edilen gezintiye cemiyet men
subininden başka bir çok kimsele -
rin ve münevverlerin iştirak ede -
cekleri şüphesizdir. 

Nizama muhalif 
!Ölçüler var 

Hariç memleketlerden, memle -
kelimize getirilen muhtelıf ölçü 
aletlerinin ckserfy<>lle ölçü kan un 
ve nizamlarına muhalıf olduğu ve 
getirilen aletlerin gümrüklerde ka
larak sahiplerini zarara ~oktuğu 

anloşılmıştır. 

Ölçü ve ayarlar başmüf;t'tışliği 
bunu nazarıdikkale alarak bir lıs-
te hazırlamış 
göndermiştir. 

\'C Ticaı et Odasına 

Diyordum. En son nklıma bir 
tedbir geldi.. 

0

Butedbiri bulduğum 
dakikadaki sevinç ve heyl'canımı 

ifadeye imkan bulamam. Adeta 
sevinçten çıldıracak gıbi idim. 

- Hastaneye gitmek olmaz. Gi
der, başkatip efendiyi bulurum. 
Onu hastaneye gönderirim. 

Dedim. Bundan daha pratik, da
ha tehlikesiz bir hattıhareket ola
mazdı. Saate baktım, on bir. 

- Hemen gitsem mi? 
DJye düşündüm. Fakat: 
- Saat yarımdn Sal ih yemeğe 

geliyor. O vnkte kadar gidip gele
mem ... 

Dedim, öğleden sonraya bırak -

tım, ki, bu bırakışımda da her hal
de en biiyük isabet vardı. Amma. 

Salihin gelip gitmC'sini bekl<.>mek 
behim için ne miıtlıiş bir azap ol
du, onu izah ı>debılmek te ayn Ye 
uzun bi ı ;'ırap kıkayesi. 

Salıhin y<'mP •i yiyip gilmC>sinin 
arkasından bcıı dl' evden çıktım. 
Doğru bir arah :- ' ·l m ,.c a -
rabacıya : 

- Çabuk beni gı 
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1 ÜCRETLER YÜKSEK 
Maaşlara yapılan zammı 

vekalet fazla gördü 
Ücretli memurl~r;-bu~ene çok 

•• 
zam yapıldığı bildiriliyor 

LJ cretli memurların maaş zamları hakkında Maliye VekaJetinden bir 

1 

emir gelmiştir. 

Hemen bütün vilayetlerin 937 bütçelerinde memurların ücretlerine 
-geçen seneye nazaran çok fazla- zamlar yapıldığı bildirılmektedır. Yük-

1 
sek tahsil görmüş olan ücretli memurlar, 936 mali yılı kadrolarile tesbit 
edilen ücretlerini, iki sene, ve yük~ek tahsil görmemiş olan ücretli me
murlar da üç sene müddetle almamış oldukları takdirde bu zamlardan is-
tifade edemiyeceklerdir. 

Ücretli memurlann hizmet müdcletlerine göre istifade edebilecekle· 
ri zamlar ise, ancak kendi ücretlerin in tekabül ettiği memul'iyet maaşla
r!le bunların hır derece listündeki maaşlar arasındaki farklar miktarında 
olabilecektir. 

Ücretli va7.ifelere yeniden alma cak olanlara verilebilecek azami pa-

lra da şu suretle hesap edilecektir: Ücretle yeni alınacak memurlara, tah-

sil derecelerile diğer vasıflarına göre girebılecekleri maaşlı memurluk 
derecesinin ancak bir derecesine ait maaşın emsali hasılına tekabül ede-
cek miktarda ücret verilecektir. 

ikmal 
Kursları 
Açıldı 

Uzun seneler memleketin ırfa
n ına çok değerli hizmetler ifa et -
mfş olan Beşiktaştaki Okullar Gü
neşi (Şemsülmekatip ortamekte -
bi) ikmale kalmış talebelere bir 
kolaylık olmak üzere, yazlık ikmal 
kursları açmış ve tedrisata başlan

mıştır. Haftanın muayyen günle
r inde tedrisat yapılmakta olan bu 
kurslarda, her ders, en güzide mu
allimler tarafından verilmektedi r. 
K urslar çok rağbet bulmaktadır. 

(Vefa) hların 
Toplantısı 

30 yaşına giren V cfa idman yurdu 
yeni ıdare heyetini seçmiş, çalış -
ma sahasına geçmiştir. 

İlk iş olarak 17 /7 /937 cumartesi 

günü akşamı saat 17 den başlaya

rak 24 e kadar Vefalıları bir araya 

Maltepe halkı 
Elektrik 
istiyor 
Topkapı Mallcpesinde otul'dnlar 

Belediyeye müracaat ederek, ken
di mıntakalarına elektrik cereyanı 
verilmesinin teminini istemeyi ka· 
rarlaştırmışlardır. Bu civarda yüz
den fazla ev vardır ve bu evler e
lektrikten mahrum vaziyettedir. 
Halbuki, bu mıntakadan, büyük 
bir havai elektrik kablosu geçmek
tedir. Bu kablonun Belediyeye ait 
olduğu zannedilmektedir. 

Maltepeye cereyan verilirse, bu 
civar halkı çok memnun kalacak
lardır. 

ıııı ı ııııtnıntııırr ıı ıııııııııııtıttlllllıııııııııııııııı•ıııııı ı ıııııııı ı ıtıııııı 

toplamak, hoşca bir vakit geçirmek 

üzere Gülhanc parkının en uçtaki 
kapalı kısmını seçerek parasız bir 
eğlence tertip etmişlerdir. 

Buraya, bütün (Vefa) hları, (Ve

fa) lı mezun, müdavimleri, (Ve -

fa) yı sevenleri çağırmışlardır. 
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[
Halk F ilozof u J 

d iyor ki : ________ .:.. ___ -
Fen, kap anpa a 
Değ·a mi i de izler~ 

a ışmıyo ? 
Bizim gerek Haliç, gerek Boğaz. 

içi, gerek Adalarda vapur seferle
rimize basiret, akıl ve fen gözü iıe 
bakan adamın halk namına deh • 
şet duymaması imkansızdır. Şu alı

şıklık denilen şey ne müthiş bir 
şey. Zira, binlerce halk vapurbra 
dolup dolup giıle eğlene giclıp ge
liriz. Zerre kadar haJ.-Jki olrnıyan, 
sırf itiyaddan gelme bir nnniyet 
.evhamına yan gelerek ... 

Halbuki daha geçen gün - nazi
kfınc mi söyliyelim • iki vapur in
sanın canının içme gülen nefis 
Marmaı·anın kucağında öpuşttiler! 

Binlerce halkın üstünden bfr ölüm 
ürpermesi geçti.. 
Vakıa gerek Şırketi Hayrıye ve 

gerek Akay idarelerimızin müm
kün olanın auımisile gayret '\'e 
himmet sarfettiklerini hiç kin'"<." 

inkar edemez. Ve belki de, nefti 
Marmaramızın bir saniye içinde 
üzerine binlerce insan cesedinin 
serileceği bir mermer musalla}a 
tahavvül etmesi gıbi korkun bir 
facianın öniinc geçmek için i:>u i
darelerin yapacağı bir şey yoktur. 
Fakat geçen glin öpüsen vapurlar, 
akla gelebilecek tehlıkelerin en u
zağını, sanki, İstanbul halkına 'a· 
zın tatlı sarhoşluğu arasında haber 
vermış gibidir! 

Haliç, gördük ki en ufnk bir ka· 
zada denize düşenleri çanıurd:m 
bir ejder gibi bir sımiyede yutar. 
Boğazda öyle akıntılar vardır ki 
denize serpilenlcri toplamıya im
kan yoktur. Adalara doğru ise. de
nize dökülecek binleıcc yolcuyu 
kurtarmak için ancak adaları kep
çe gibi kuIJanmaktan ba~ka çarP 
görünmüyor! 

Kimseyi itham etıniyelim. Fakat 
binlerce ocağın birden feryat ve 
figan içinde kalmaması için liman 
idaremizin Haliçte, Boğazda vr 
Moda taraflarında neden birer yıl 
dırım tahlisiye istasyonları yoktur~ 

Yoksa denizlerde de mi binleıce 
insanı birden gömmek için asri 
mezarlık hazırlıyoruz? 

Fennin gözü, her halde, denizle
rimize dehşetle açılmış bir halde 
bakıyor .. 

' 

a., Hal Filozofu 
~ ,=:=::::::::ıı:ır:=== 

İstanbul Belediyesinden: 
Temmuzun 17 inci Cumartesi gü

nünden itibaren Karaköy köprüsü 
üzerinde her ne şekllde ol sa ol· 
sunar ka ı la eşya taşınması yasak 
edilmiştir. 

Köprü üzerinde küfe ile nakledi· 
eşyanın"ağırhğı 50 kilodan 

fazla olmıyacaktır. Bavul, çanta ve 
bunlara benzer ~ati eşya ile çiçek 
ve fidanlar mü tesna olmak uzere 
küfelerin iç·ne k >n cak eşya küfe 
yükse ı ıni ve geniş iği i 15 an
timden fazla geçmi ecektir. 

Buna göre are et o un ak üze
re keyfi e t i i n olunur. ( .) ( 2 5 ) 

Diyerek evin adresini vcr<lım. 
Bu saatte başkfıtıp efendiyi evin
de aramamın manası yoktu. Ancak: 

- Halil Necip için belki eve ha· 
ber gelmiştir. Oradı:ın bunu öğre· 
nirsem daireye gitmeme, başkatip 
efendiyi aramama lüzum kalmaz. 

Diye duşünüyordum. Fakat, ara
bada içim içime sığmıyor, merak
tan çıldıracak gibi oluyordum. 

- Ya ölmüşse? .. 

D iye bir soru kafamın içinde da
ğıldıkça kalbimin burgulandığını 
ve bir sızının bütün fisabıma dağıl
dığını hissediyordum .. ve .. anlıyor
dum ki, böyle bir kara haberi al -
mıya asla tahammülüm yok. Onun 
kurtulmasını, mutlaka iyile-ı:mesini 
istiyordum. 

- İyidir!.. 
lfoberini aldığım anda her halde 

içim bii tün ) cislcrınden ve pasla
rıncfon ~ilinmiş gibi birden yuna
cak, feraha sıkacak, sinirlerim dü
zelecek, beynimi buran ıstırap si
linecekti.. amma bütün bunun so
nunda ne vnrdı?. Ben Halil Necibe: 

- Seni se\·iyorum artık! .. 

mı diyc>c<'ktim?. Bunu bilmiyor -
dum VC' •• bunu bir k<'rccik bile ol
sun düşünıncmistim. 

Araba evin sokağına yaklaşırken 
birden aklım :; ine bir başka nokta
ya saptı. 

- Eve ben gitmiytyim .. 

Dedim ve .. karar verdim: 

- Arabacıyı göndereyim. Sor -
sun, öğrensin, gelsin! 

Ve .. hemencecik te buna karar 

verdim. Sokağa girmeden arabnyı 
durdurdum. Arabncıya: 

- Ben seni burada bı'klcycce -
ğim .. 

Diye, evi tarif ettim ve anlattım: 

- O eve gidecek, dün buradan 
bir hasta götürülmi.ış, sağ mı, ölii 

mü, bir haber aldı uz mı? Onu öğ

renmek istiyorum, diyeceksin .. 
Ve .. ilfıve ettim: 

- Kim soruyor? diye öğrenmek 

istiyorlnrsa. dair<>sindc çalışan •bir 

arkadaşı m<.>rak ediyor, beni gön -
derdi, dersin. 

(Detıamı ııar) 

1 

Pul parasını ele 
trik şirket· erece 

1 Belediye veya idarei hususiye -
ler tarafından işletilmekte olan e 
lektrik müesseselerinin de, halk -
tan yaptıkları tahsilat mukabi~in
de verdikleri makbuzlara yapı~ -
tırdıkları pul bedellerini halktan 
almakta devom ettikleri göri.ıl -
müştür. 

Nafıa Vekaleti dün alakadarlara 
yaptığı bir tamimle bu gibi pul pa· 
ralarının abonelerden alınmaması 

ve pulların clektrık şirketleri tara
fından yapıştırılmasının teminini 
istemiştir. 

Birimizin derdi 
Hepimiz;n derdi 

ir ş·şe 
iki esi 

irsnın 

istanbulda, gazino, baJıçe "l''' 

plaj gıbi yerlerde yemek, içmek 
için ne kadar çok para sarf edil
diği ve lıer şeyin ate~ palı.asma 
olduğu müteaddit defalar yazıl· 
dı. 

Bir arka~ımız anlattı: 

cBoğaziçindc yeni bir lokanta 
açıldı. Burada bir ~işe bira, me
zesiz bır lıradır. Taze balık bır 

porsiyonu bir liradır. Florya 
plıijlarında yine öyle ateş pa1ıa
sn.a .. Halbuki, mcscl<i Orta Aıı-
rupada bizimkilcrhı bin misli 

fazla temiz ve lıiksii öyle gü
zel. cennet gibi bahçeler, gazi
nolar vardır ki, bizimkilerden 
!JÜZ defa da1ıa ucuzdur. Meseld. 
Tuna üzerinde dfüıyanın en 
lüks M argcrit adasında bir şişe 
bira için bizim para ile ancak 10 
kuruş verirsiniz. Halbuki, bu 

meı:zimbahs ettiğim yerin benze
ri, eşi henüz bizim memlekette 

' yoktur. Yemek, içmel~ de ona 

göre.. Plajlm·da y:kamnak bi -
zim :ilerden bin kat daha ucuz -
dur. Bi=de, bu gibi yerler, 1ıem 

pahalı, 1ıem de Avnıpada1d ben
.:erlerinc!en daha kötüdür. Bu ne 
işdir anl~1lrnaz. muamma .. • 
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ÇiN DiRiLiYOR J_ 
zaketi (Li). ferakarlık zihniyeti (İ), 1 HiKAYE 

ETİKET, ADALET, NAMUS. 
KARLIK, vtCDAN 

Halkın, her y<!ni şeyi güzel şey 

olarak kabul etmiyeceği muhakkak 

idi. Onun için eski, fakat yeni ha

yatla intıbakı kabil güzel şeyler • 

den istifade etmek Iazımgeldi. Bu-
nun için eski Çin adetleri arasın-

dan dört fazilet seçildi: 

- Li, İ, Lien, Siş ... 

Yani Etiket, adalet, namuskiır-

!ık, vicdan. 

Bu dört faziletin herkesin haya

tına hakim olması liizımgeliyordu. 

Milletin ilham kaynakları bunlar 

olacaktı. 

Yeni hayat hareketinde bunları 

canlandırdığımız zaman, tabi! ken

dimizi e:;ki Çin medeniyetine doğ

ru geriye sürüklemiş addetmiyor -

duk. Çünkü biliyorduk ki, bu fa-

husus! ve müşterek hayatımızda na- _ Yazan : Zeki Cemal 

muskarlığı (Lien), biribirlerimize il' d k • • 111 • ki 
karşı hürmeti (Siş) öğretmiye kafi "'arşı m a 1 yeşı li 1 
gelecekti. 

Bütün bunların heyeti umumi

yesinden kanunlara karşı itaat his· 

si doğacaktı. Bu suretle de mille • 

tin içtima! temelleri kuvvetlene -

cekti, hayatiyeti artacaktı. Bi!has • 
sa fedakarlık hissi yersiz hırslara 

mani olacaktı. 
SIHHAT MÜCADELESİ 

Tatbikata girişilince, görüldü ki, 

bu yolda yürümek en eslem bir yo

lu takip etmek olacaktır. Bugün 
bütün Çinde yeni hayat hareket\ 

her tarafa yayılmaktadır. Sahiller

den en uzak yerlerde bile şehirler 

ve köy !er temizdir. Talebe anala

rına ve hazan da komşularına yar

dım etmektedirler. 

ı htiyar anneciğimin günlerden
beri yalvarmasına dayanama -

dım. Nihayet: 

ziletler bizim yeni milli hayatımı- Evvelce Çini dolaşıp da, yeni ha- - Sözünü tutuyorum anneci. • 
ğim.. dedim.. Artık istediğin kızla 

evleneceğim. Yalnız sen bana şöyle 

iyi bir kızcağız bul.. 

cağızın gözünün rengi bile ın~da~~ 
uygundu. Elbisesi de çok nefiS ttl 
kilde gözlerinin rengine uyınııı. 
Tam bir zevki selim sahibi old~il 
anlaşılıyordu. Çorapları da çok 
gündü. Şimdi durup dururken ç 
raplardan bahsettiğime hayre~k-· 
deceksiniz. Fakat hakkını: ! de 
Çünkü her bekarın kadın ustu"dı· 
merak ettiği, yahut titiz davran 
ğı bir nokta vardır. Kadın çor;.n 
sız olmalıdır, amma .. zaruret ha :ar 
de çorap giymiyen ise.. ÇoraP Jı 
düşük olmamalı .. Düzgün durın~]ı: 
ve corabın dikiş yeri arkada ç 

Şanghay rıhtımında 1Av•upalılaşrrı;ş Çinliler zın temellerini teşkil edebilirdi. yat hareketi başladıktan sonra ayni 

s cneleri şöyle yukarıya doğru 
çıkarsak, göreceğimiz manzara 

şudur: Çin milletını asırlarca, bü
tün maksatla>"ı bu milletin bütün 
siyasi harslarını yok etmek, milli 

v3rlık hırlcrir.i öldürmek isteyen 

adamlar idare etmişlerdir. Bu sefil 

Li, LiEN, Si 
i~lerindc de muvaffak olmuşlardır. 

Cumh:.ıriyet idaresi işe elıni koy· 

duğu zaman, kendi hakkını ve va

zıfes!ni bilen Çinli vatandaşlar P"k 

a'dı. Bıtnlardan çoğu, millet.n yenı 
temellerinın neden ib3ret oldu<:un•ı 

" dahi l:ilmiyorlardı. Hele medeni 

bahisler<leki bilgisizlikleri ş2:ıla
cak şeydi. Ya, hayatlarını, için<le 
geçi··d'.':lcri o pislik ve sefa:et r.o;, 
idi? .. 

Okuy'.lp yazmasını biknlcr mah

dut ,nsanlardı. Cehalet, geri kıs -

ının, tam mana.sile üzc.-ine çökmı.iş 
bulunuyordu. 

Çınin ~imdiye kadar bu tarzda 
id~re cdilişi:ıin vc:·dıği neticeleri 
anlamak için, tari'ı sayfalarını ka
rıştırıverm~k kafidir. Çinliler te
rakki düşmanı idiler ve resmi me
murların hanı yağma oluşlarına 

göz yumarl2rdı. Eğer bu işler böy
le gitseydi, bütün bir milletin az 
sonra hayata göz yumması 13zın1-
gelecckti. 

O zaman akla bir şey geldi. Eski 
medeni ve büyük Çinin cdört b'.ı 
yük fazileti!• 

AHLAKİ ISLAHAT 

Yeni hayat hareketinin takip et
tiği hedeflerden biri Çin halkını 

yaşamak tarzını dıizdtmek ve ma
nevi terbiyesini düzeltmektir. Çin 
halkına mevcut hakikati öğretmek. 

Bu işi başarmak kolay değildi. 
Çünkü bu, kağıt üzerinde beş on 
sotırla, yahut havaya söylenmiş 

rüzgarın dağıtacağı beş on cümle 
ile başarılacak bir iş değildi. 

Bir defa halka, oturduğu mes -
keni ~e civarını temiz tutmasını 
ötretmck Jazımgeliyordu. O zaman 
hu adamların haleti ruhiyesin'l'.ie 
huyük bir değişiklik husule gele
ceğine şüphe yoktu. 

Bu bakımdan da Çin kadınına 
da büyük bir vazife düşüyordu. 

MİLLİ KURTULUŞ'U NASIL 
TEMİN ETMELİ? 

Bu dört fazilet Çin milletine sa
ınıml ve vatandaşlar arasında ne -
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Avustııryada ne ka<!ar ı Greta Garbo Orlean kı z ı Çehre yi ve ell~r.1 yumu• 
işsiz var ı filminde fŞatma,k. •ç.ın ·-· 

V iyano, (Hususi) _ Dcvktın res.1 H oıivııtta (Orlc:ın Kızı) ismi ile 1 Tatlı badem sudu guzellıgın en 
mi makamı tarafından tebliğ çckiJPcek olan filmde .fan d'Ark sayıh levazımından ~ayılmaktadır. 

edilen is.sizler raporu şudur·. ı Eskı zam&nlarda da guzelleşmek ıs-
rolı.inG oynı; acak olan sanatkarlar 

Hazir~n 1937 sonunda Avustur- tiycn kadınlar badem südü kulla -
yada 196,067 adet himaye edilmek- için fiim kuınp3nyası rey toplamı)- nrlardı. H3tta onlar bu maddeyi 
te olan işsiz vardır. lır. yalnız çehrelerini ve ellerini yu -
Bunların 96,263 ü Viyanada di- Reye i~tirak edenlerin hepsi Greta muşatmak için kullanmazlar, bü -

ğerleri de Avusturyan;n muhtelif G:ırbo'nun bu rolü en güzel yapa1- tün vücutlerine de sürerlerdi. 
taraflarında bulunmaktadır cağında ittifak etmişlerdir. Şimdi size bunun kolayca nasıl 

V iyanada e 1 . I hazırlanabileceğini tarif edeyim: 

t 1 b
. . v enen er lngllt erede e vlenme ka· 50 gram tatlı badem alınır, ka -

T u u an ır ıstar t"" .. v· • 
d l 

ıs ıge gore ı- n unu değı,tlrllecek buklarını kolayca soymak için kny-
yana a ev enmeler en çok yaz t · 20 
1 

- ngiliz kar.unlarına göre evlen- natılır. Bademı gram şekerle bir-
zınGeo ııyormuş.k me ve ayrılma meselesi çok likte ezersiniz. İnce bir hamur hasıl 

çen sene ışın 2,200 tane ev- . . . 
lenme olduğu halde yazın bu ra _ mühimdir. Zamanın icabatına gö- ~·luncıy: ~adar... Sonra ıçıne _bır 
kam 4,000 e kadar yükselmiş re bunda tadilat yapmak üzere ba- ıdtrey: . a Bar Ytü~~labş ydadvaş su ılave 

B 
. · e ersınız. ır en en süzersi-

unun sebebı de yazın k ı zı teklifler yapılmıştır. • . ır ara; niz. Tekrar 30 gram şeker ilave ede-
bayırlara plaılara dag;ılan genç Eskı" kanuna go··re boşanma ı·m · · · ı · d j, 

1 1 
- - rek, şeker erıyıncıye kadar çalka-

erın er a ev enmeleri imiş. kanı yok gibidir. ]arsınız. 

Edebi Roman No : 57 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

eşi bul demiştim. Bulacağı böyle 
birisine karşı elbette kibar, terbi· 
yeli hareket edecekti. Size ettiği 
hürmet ayni zamanda bana idi. Si
zi bana yazdı, anlattı. Çok mu va
fık bı;lduın. Telgraf çektim. Geldi
niz. Hiç hayrete düşmeyiniz. Haki
kat budur. 

- İmparatorlarla dostluğu olan 
bu adamın bu gibi... 

- Anlıyorum Jı:i siz Ras Fedda
nın bana yazdığı gibi pek saf, pek 
toy bir kadınsınız, İmparatorlar 

dediğiniz kimler oluyor? Habeşin 
Haile Seliısiyesi mi? Püf! Onun 

Ras Feddandan kalır neresi var? .. 

Tayyare ile Ad!sababaya gidişinin 

sebebini biliyor musunuz? Ne dost

luk, ne siyasi vazife ... Sadece kar

şılıklı ticaret. Evet, bana inanınız. 

Ras Fcddaıı İmparatora beyaz kız
lar götürüp satar. 

.. İmparator da bunları bir kaçar 
gun sonra yüzde yüz karı ile vali
lerine, raslarına satar. Bu, ticaretin 
bir yüzüdür. Öbür yüzü de var. 
İmparator da Rasa genç Habeş Jm:
larile genç Habeş delikanlıları sa·· 
tar. O kadar saf olmayınız hanıme
fendi. Esaret Avrupadan kalktı am
ma başka yerlerden kalkmadı. Bi· 
zim islam alemi, hele geri kalmış 
mıntakalarda hıl.15. esir alıp sat3r
lar. H5Ja kölelik sürüp gitmekte
dir. İşte benim sarayım. 

Ne dediniz? Bir imparator bunu 
yapar mı dediniz? Siz sahiden çok 
safmışsınız. İmparctor dediğiniz 
adam, memleketi.ıı.i, milletini kasıp 
kavuran ve bir gün nıemlekelh1iı1, 
milletinin başına lıin bir beliılar ge-

tirecek olan mükemmel bir serse
ridir. Bir gün memleketi istilaya 

uğrarsa, paralarını sandıklara yer
leştirecek ve defolup kaçacaktır. [•] 

Hangi mahalle karısı söylemişse 
doğru söylemiş: Gülme komşuna 
gelir başına! 

Vapurdaki mahalle kızlarının na
sıl satıldıklarını düşünürken Mü -
hürdardaki paşa kızının nasıl satı
lacağı aklıma hiç gelmemişti. 

Ras Feddana sinirlenemiyorum. 
Sinirlenmeğe ne hakkım var? A -
dam bana hiç zorbalık etmedi ki. 
Pazar ola Hasan bey bile şunun bu
nw1 sözüne uyup Kadıköyüne Üs
küdara geçiyor mu? Aklını başın
da sanan koskoca bir insanım. Zo
rum neydi? Dedikodudan, hakaret
ten kurtulmak için yuvamdan fır-

-y.ı lşt;° bu eski Habeş İmpara
ıor.ı Haıle Seliisiye bir Türk diiş -
nı 1 

... rı •lır. Hatay me$elesindc Tü.rk
lrrııı ı·e Ank"ranın aleyhinde ga

zetelere çok edepsizce beyanatta 
bulunmuştur. 

Müelli f 

dört 

Şimdi ise 
"dört fazi
let,, afişleri 
yerine Ja
pon bom
balarından 
nası l kur
tulmak la
zım geldiği
ni gösteren 
afiş ler var. 

seyahati yap~- . r iki devir arasın

daki büyük farkı pek çabuk gör

mektedirler. 

GENİŞLEYEN BİR HAREKET 

Bugün mesela Şanghaya çıkan
ların her yerde Çin harflerile hal

kı temizliğe, terbiyeye, namuskar

lığa, sadeliğe teşvik eden afişler 

nazarı dikkati cclbcdcr. Yangçe 

nehrini takip eden Şinkiyang ve 

Nankine kadar gidenicr telgraf tel

lerinde bile ayni afişlere tesadüf 

ederler. Otobüselerde, şalopelerde 

de hep ayni afişler... Her tarafta 

herkes temizliğe ve namuskiirlığa 

davet edilmektedir. 

İş sadece propaganda sahasına 

kalmıyor. Müfettişler evleri, dü -

kanları, her yeri teftiş etmektedir -

!er. 
İşte yeni Çin böyle bir mücadele 

ile doğmuştur, benliğini anlamıştır 
ve bu yolda yürümektedir. 

!adım. Hem öyle bir fırlayış fırla -
dım ki, nereye yuvarlanıp düştüğü
mü şimdi anlıyorum. 

Ras Feddan büyük kapılarda be
yaz kadın ticareti yapan birisi. Pro
fesyonel damgası üstünde Kimin ne 
derneğe hakkı var. Prenses Haneş
kaya ne demeli ki, bu işi parasız ya
pıyor. Centilmen amatör, bunları 
vaktinde düşünmek gerekti. Aferin 
zayıf'kafalı Ras Feddana! Olgun ve 
dolgun kafal ı Mavişi Kalpakçılar 

başında oyalı yemeni satar gibi sat
tı. Bana yapacak bir iş kalıyor, 

Memlekete dönmek. Pasaportum 
olmayıversin, ne çıkar. Ben başka 
memleketlere gitmek istemiyorum 
ya, kendi evime döneceğim. 

Bu kararımı Kontese açtım. Çe
nemi okşıyarak gülümsedi. 

- Bu iyi bir karar, fakat tr.tbikı 
güç dedi. Ancak ikinci bir lesepa
se ile dönebilirsiniz. Bunu da u
mumi vali ve müfettiş ve.-ebilir. 
Halbuki gördünüz, böyle bir vesika 
vereceğe lxmzeıniyor. Sözlerime si
nirlenmemek şartıle sizinle konu -
şabilirim . Yoksa bana bir şey sor-

Annem bu sözlerimi dinlerken bir 
taraftan göz yaşını siliyor, diğer ta
raftan da boynuma sarılarak: 

- Ah yavrum .. diyordu .. şimdi
ye kadar çektiğim emeklerin hep 
heliıl olsun .. sana istediğinden ala
sını bulacağım .. Şöyle bir helal süt 
emmişini bulacağım. Sokilkla göl'"
düğün şırfıntılar gibi değil, ehli ırz 
amma yine Allah hayırlısını ver -
sin .. 

••• 
Artık evleneceğim .. Annemin ha

tırı için (bekarlık sultanlıktır) sö
zünü ayak altına alarak ehli ırz bir 
kız bulup yuvamı kuracağım .. 

Buna ne için, ne zaman, nasıl 

karar verdim diye sormayınız. 
Bir akşam fazl3 sarhoş olmuş -

tum. Eve geldim.. Biçare annem 
gece yarısını tam iki saat geçtiği 
halde beni bekliyormuş. Kapıdan 

içerıye girer girmez boynuma sa -
rıldı, ağlamıya ba~ladı: 

- Baban öldükten sonra sen kal
dın. Her şeyim, servetim, hayatım, 
saadetim sensin .. seni de dünya gö
zile bir baş göı edersem gözlerim 
mes'ut kapanacak.. amma .. istedi
ğim gibi bir kız bulmak şartile .. 

Ben de annemin ağlamalarına 

dayanamadım .. muvafakat cevabı
nı verdim. 

Bir kaç gündür evde tam bir a
henk var. O meseleye dair de hiç 
söz açılmıyor. Nihayet bu sabah ev
den çıkarken annem mutadı hila
fına olarak yanıma geldi. 

- Oğlum .. dedi, bu akşam erken 
gel olmaz mı! Sana münasip gördü
ğüm kızı göstereceğim .. Bu da Al
lahın emri.. Sonra bana kızma .. kız
cağız da evde olacak.. Sen de ona 
göre gel.. inşaallah hayırlıdır .. 

••• 
Boğaziçinde oturmak hazan öyle 

felaketli oluyor ki.. Şirketi Hayri
yenin yaz, kış tarifelerini bir türlü 
anlıyamazsın .. Temmuz olur. ilk -
bahar tarifesi tatbik edilir .. Teşrini
sani gelir., hatta kar yağmıya baş
lar yaz tarifesi temdit ed!!ir .. 

O günlerde de böyle bir hafta 
idi.. Temmuzun on beşi olduğu hal
de henüz yaz tarifesi tatbik edilme
diğinden vapur azdı. 

Köprüye geldim. Elim~e çıkın -
!arım alt kamaraya oturdum .. Kar
şıma da iki ihtiyar kadınla bir genç 
kız gelip oturdu.. O sene de renk 
modası galiba yeşil olacaktı .. Kız-

mayınız. Sinirlenmiyeceksiniz yo? 
Pekala. Benim bildiğim şudur: 

Umumi müfettiş sizden istifade e
decektir, bir. Emir sizi kendisine 
nikfılılıyacaktır, iki. Şimdilik bura
dan bir yere gidemiyecel:siniz, üç 
Burada memleketinizin işlerini gü
den ne bir konsolosunuz vardır, ne 
de onun yerini tutan başka bir ma
kam, dört. 

Ras Feddan denilen ve asıl doğ· 
ru adı Abdülkadir Şırkavi olan ko
II!isyoncu altı aydan önce buraya 
uğramıyacaktır, beş. Mukadderata 
boyun e$ınckten başka çareni:ı yok
tur, altı. İngiliz konsoloshanesine 
gitmek mi? Fakat bu binadan dışa
rıya çıkmruyacaksınız, yedi. Ha -
yu-, sandığınız gibi bir haydutluk, 
b;r vnhşilik değil. Buna ancak me
deni vahşilik diyebilirsiniz. 

Ben burada kamçı altıııda, zorla 
zevk dağıtan kadınlar da gördüm. 
Dayak yiyen kadın kimi kime da•·a 
edecek? Medeniyet buna da bir ad 
bulmu~. tababet hemen raporunu 
veriyor: Sadizim. 

Ve her kapı bir mazeret kilidile 

• lun· 
muntazam bir çizgi halinde bU le 

d 
.... k be 

malı .. Eğer çorap biraz uşu • Jll 
çizgi çarpık ise o kadın diln_Y8"ııı· 
güreli bile olsa .. birdenbire gozU 
den düşer.. JıE• 
Çorap da çok enfes, yani tam 
nim istediğim gibi idi. alı!' 
Kızcağıza baktıkça alışıyor, Jll 

tıkça gözlerinin içine bakıyordu i: 
O da yavaş yavaş bana ısınmış gn 
hi idi.. Fakat.. v~purda herke51 

z ya·· göw önünde kızia konuşulaıs 
fır~at kollayordtım. . va· 

Dakikalar geçti .. saat geı;tı. 

b. . . k • stı onlar pur ızım ıs eıeye yana, · . 
k:ılktı, ben de onları takip ettiJll· 
Kızın yanına kadar sokularak: 

- Ah, ne enfes bir kadınsın!%·• 
diyebildiır> .. O, sert bakışlarll ııe: 
nim tccı:vi:zümü reddetti. utaıı 
dım .. 

b ]OZI 
Eve do'.;<r·ı giderken hep u 

düşiınüyordum. e 
- Ne güzel kızdı yarabbi.. e~ 

geldiğim zaman annemi pek heye

canlı buldum. di· 
- Daha gelmediler.. oğlum·· l· 

yordu. Acaba bir işleri çıkınıŞ 0 

masın.. , 
- Anne .. ben iskele başında1'l g: 

zinaya gidiyorum, gelirlerse ııan 
hizmetçi kızı yollayıver .. 

••• . · ce 
Oda kapısından içeriye gırıncl· 

ağzım açık kaldı.. Evet.. o .. yeşıl 
biseli kız, benim müstakbel ze"

1
' 

F ka .. cem olacak hatuncağızdı.. a 
kızcağız beni görünce hiç şaşırma· 
dı, takdim edilirken hiç de ]cekele
medi. 

bCI 
Biraz oturduk, konuştuk, 5e: • 

içtik, onları vapura kadar götiif, l· 
düm. Kızcağız ayrılırken pek ınu 
tefitti. Ya ben.. k• 
Onların cevabını dört gözle be 'f 

1. d b" .. b .. bı 
ıyor um.. ır gun.. eş gun.. • 

hafta .. beş hafta hiç bir ses çıkın:) 
dı. Anneme de (netice ne oJdU ~ 
diye sormak ağır geliyordu. » . 
akşam lafı evirdim, çevirdirıı• 8~ 
lenme üzerine getirdim. .Anne 
derhal ne sormak istediğimi ıınW 
dı: 

( Dıamı 6 ıncı ıaqjaJt ) 

kapanıyor. Size daha doğrusunıl 
söyliyeyim mi? Bu bina bir sars! 
değildir. Bu binanın sahibi e~ 
değildir. Bu bina sadece çok zengill 

nJa• seyyahlara, ekzotik zevk araya ııı 
ra, prenslere, krallara, nüfuzlu ad• 
iara mahsus beynelmilel bir ket~•: 
nedir. Kızarsanız da bu bir hak1

. 

ka.ttir, ağlarsanız da. Emir _dediği~ 
mız bu adam, hakikaten bır eın 
kadar nüfuzlu, kuvvetlidir. 

1 
Ben mi? Bir Portekiz kontesi 0

; 

duğum halde nicin mi buradayıınt • b 
Madam! Ben o kadar bedi>• ' 

doğru özlü bir kadınım ki, beni son· 
ra anlıyacaksınız. Şimdilik şu_ ~a
darını biliniz: Ben kontes değilim· 
Kocam müstemlekelere beyaz ka • 

"d" :aeıı dın satan bir kibar serseri ı ı. 
onu çok sevmiştim. Lükse de aJıŞ: 
mıştım. Benim zafım ne tarafım 
dadır? 

ıne· 
Bunu henüz ben bile keşfede • 

r h• dim. Bu zengin ve debdebe ı l·ıe 
· sı!• 1 

yattan -isterse b~ş hizmetçı :Bil· 
olsun- hoşlanıyorum. Bu kadar· .. zel 
nunla beraber buraya düşeıı guor) 

(Devamı 11 
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Meraklı şeyler 
1 .................................... ... 

yüzünden meyva 
meğe hasret kaldık 

Şimdi güzel üzüm mevsimi başladı, onu 
da yiyenieden 
yaz geçecek 

Diyenlere doktorlar şu 
cevabı veriyorlar: 

-Aşı ol! 
Ondan sonra 
doya doya ne 
istersen ye ! 
İstanbulun üç büyük 
hastahanesini dolaştım. 
Neler gördüm, neler işittim. 

RöportaJı yapan : 
Naki Bora 

- Eyvah' .. felaket, tıfo salgını 

başladı, artıyor, durdu derken; .yı
ne artmıya yüz tuttu• diye bir ay -
dır yüreğimizi oynatan, hepimizi 
göğsünden, kollarından aşı iğnele

rile delik deşik ettiren bu iıfet 

hakkında tanınmış doktorlarımız 
ne düşümiyorlar? Bu suali kendi 
kendıme sorduktan sonra: 

\ 

1 

1 

- Eh, dedim, günün meselcsı ke
silen bu işı anlamak ok.~yucular için ı 
faydalı bir iş sayılır. Oyle ya; kı
şın, hayalile geçindiğimiz bol taze ı 
meyvalı bu mevsimde tifo korku -
Sile güzelim kayısı, şeftali, kavun. 
armut, çeşit çeşit erikler insanııı i; 
!ahını gıcıklarken kendini bunlar -
dan mahrum etmek bence, dünya 
Cennetindeki cehennem azapların
dan sayılır. 

Önümüzde üzüm mevsimi ,·ar. E
ğer bu korku daha uzun sürerse, 
~öyle oh! deyinciye kadar bol bir 
'izüm yemekten de uzak kalacağız 
fomektir. Aramızda öyle göbek se
venler tanırım ki, buğulu bir çavuş • 
Üzümü salkwunın kütür kütür ta
nelerini dişlerinde ezerken elinde
ki salkımın duruşunu, olgun ve dol
gun vücutlu göz kamaştıran bir ka
dına değil, bin Venüse değişmez! .. 

• 
Sıcak adamı oturduğu yerde su 

içinde bıraknuya yetip de artıyor 
hile... Kalorifer kazanından fark
sız tramvay arabasında sıcak ve sar
sıntıdan oturduğum yerde biraz dal
mışım. Kondüktörün: 

- Hastahane!.. 
Sesile kendime geldim. Evvela 

kapısını çalacağım sıhh3t müesse
selerinden .Gureba Hastanesi. ni 
seçerek işe başlamıştım. Kapıcıya 
sordum: , 

- Başhekimi göreceğim. 

Beni yukarıdan aşağı süzüp gö
rünürde hastaya benzer bir aliime
tirni farkcdemiyeıı kapıcı, elile çu
kurdaki hastane binasını gösterdi: 

- Bur3dan dolaş, aşağı hastane
dedir. 

Kapıcının gösterdiği yere gittim. 
lı~hekim yoktu. En !aniye labora
tuvarı Şefi Osman Şerefeddini ara
dım, o da biraz evvel çıkmış. Baş
h~kim odasının önündeki hademe-

den ::;oruyorum: 
- İçeride kimler var? 
- Bayların hcp>i içerde. 
Kapıyı vurdum. Dört beş ağız -

dan çıkan bi.r .gel!> sesıne uyarak 
içeri daldım! .. 

Odada beş altı iskemle vardı. 

Bunlardan hiç biri de boş değildi. 
:Müessese doktor/arı öğle yemeğini 
sindirmek için olacak, burada tatlı 
tatlı sohbet ediyorlardı. Odanın or
tasında beni görünce, birisi sordu: 

- Kimi aradınız? 
- Bay Osman Şerefeddiııi! .. 
- Ne yapacaktınız? 
- Şu tifo salgını hakkında Son 
Sözümü bitirmiye kalmadı. " 

SokJkla m•goa almaktan 
çekiniyorsunuz 

ya koskoca bir tifo mikrobu girmiş 
gibi bana yan gözle bakan doktorlar 
bir anda toparlandılar. Bana ne ara
dığımı soran zat: 

- Şimdi burada değiller .. başka 
vakit teşrif edin! .. 

Diye atlatnuya kalktı. .. Nedense, 
şu tifodan, doktorlar bizden daha 
çok korkuyorlar ... Amma hastalı
ğın kendinden değil, gazetecilere 
beyanat vermekten! .. 
Kıymetli doktorlarımızı fazla 

kurcalamıya lüzum görmedim. Yüz
lerindeki mana bana: 

- Haydi Allah aşkıııa .. şu ye -
mek üzeri sohbetimizi böyle kor
kulu suallerle zehir etme! 

Dor.ıacmıalıırda eıkldın nı t9i 6hJIJr-. ıi~ ınım6ıı srılarını tçemfgorıunu• 

• 

Der gibi geldi... Usulca kapı -
dan çıktım. 

• Yolumun üstünde Haseki hasta-
hanesi .. onun değerli Başhekimi 
Nazmi Aziz Selcan vardı. Böyle bir 
yazı için üstadı çiğneyip geçemez -
dim tabü! .. 

Ötedenberi intizam ve mesaisin
deki fcvkaladeliğile meşhur bu bi
ricik kadın hastahanemizin önün -
de dehşetli bir insan ve otomobil 
kalabalığı göze çarpıyordu. Tam ben 
kapıdan girerken bir belediye hasta 
otomobili bir kadın hasla getirdi: 
Sararmış yüzünde ölümün değilse 
bile, öldürücü bir hastalığın sarı ve 
vakur manası dolaşan bir genç ka
dın hasta! 
Şoförün yanındaki bir hademe

ye sordum: 
- Nesi var? 
Tek kelimeli bir sözle müthiş ce

vabı verdi: 
- Tıfo! 

• Serlabibin odasına giden kübik 
koridorda bir hademe kolumdan 
tuttu: 

- Heşt, nereye gidiyon? 
- Başhekimi göreceğim. 

- Goremezsin ... 
- Neden? Namahrem midir? .. 
- Nemehrem falan bilmem .. Go-

remezsün didük ya! .. 
- Ben yabancı değilim; Bay Naz

mi Azizi tanırım da ... 
Hademe bir dakika düşündü. Son

ra azametle müsaade etti: 
- Heee ... o bahis başha; öyle ise 

get ... nah şu odada ... 
Bu yüksek makamdan (?) mü • 

saade alınca meselenin birinci kıs
mı halledilmiş oldu ... Başhekimin 
odasına daldım. 

Kıymetli doktorumuz Bay Nazmi 
Aziz. yazı masasının başında otu • 
ruyor, önünde ufacık bir acaip bez 
torba var .. Arada sırada bu torbayı 
alıp başının üstünde tutuyor, sonra 
yine yerine bırakıyor. 
Kısa sözle maksada geçtim: 
- Son 24 saatte 37 musap göste· 

ren tifo salgını hakkında ... 
Burada da sözüm kesildi. Başhe

kim o esnada bir çay fıncanı içer -
sinde önüne getirilen yoğurdu ken
dine doğru çekerken: 

- Ben, dedi, bu hususta söz söy
liyecek vaziyette değilim, beni ma
zur görün, çünkü daha dört gün ev
vel kendi oğlumu bu hastalığın öl
dürücü ellerinde kaybettim ... 

18 yaşında genç bir münevver o· 
lan Kiimuranın ölümü beni de mü
teessir etti. Önündeki acaip tor -

bayı tekrar başına götüren başhe· 
kim, sözüne şunları da ekledi: 

- İşte, rahatsızlığım meydan • 

da ... Şu (buz) torbasile bu yoğurt 
kasesi arasına sıkışan sıhhatim 
dört gündür hayli sarsıldı ... Size bu 
hususta malumat verecek entaniye 
laboratuvarı şefimiz Esat Beyi gö
rün rica ederim. 

Ciğeri yanan babayı fazla deşe • 
mezdim. Labortauvarın yolunu tut
tum. 

Hastahane kapısının dışındaki 

Hindi kuşi dağlarında 
Eski Türk kabileleri 
8 udapeşte (Hususi) - Macarla· 

rın tanınmış alimlerinden ve 
müsteşriklerinden Dr. Sigeti uzun 
zamandanberi Orta Asyada Cengiz 
Han hakkında tetkikatta bulun • 
maktaydı. 

Müsteşrik ve tarih alimi hakkın
da Peşteye gelen haberlere göre 
Dr. Sigeti,, Şitlerin mukaddes şeh
ri olan Meşhede gelmiş ve orada 
tanınmış filimlerle temas etmiştir. 

Alim burada bilhassa meşhur 
kumandan Cengiz Han hakkında 

tetkikatta bulunmaktadır. 
Dr. Sigeti buradan Hindi Kuşi üze 

rine gitmiş ve bir Mongol kabile
sine tesadüf etmiştir. 

Bu kabilenin Cengiz hana men
sup olduğu söylenmektedir. Dok • 
tor, aylardanberi bu kabile efradı 
arasında yaşamış ve bunların tari-. 

hi ve dilleri hakkında tetkikat yap
mıştır. 

Doktor Sigeti evvelce 1928 de 
Mongolistan ve Çinde tetkikat yap
mıştı. 

Doktor tetkikatını (Sarı İnsanlar 
ve Sarı ilahlar) isimli kitabında 

toplıyacaktır. 

• 
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Ölümün ifşa ettiği sırlar ! · 
Meğer Kral Faysalı tahta geçiren 

güzel bir lngiliz kızı imiş ! 
Viyana J[azeteleri, vaktile "Lavrens'in sağ kolu,, 
denilen bir lngiliz misinin de umumi lıarpte bir 

hayli esrarengiz maceralar geçirmiş 
olr' 1ğunu yazıyorlar 

V iyana gazeteleri son günlerde 
Mis Gertrüd Bel isminde bir ka

-dının macerasını ballandıra ballan-
-dıra yazmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre (Krallık ku
ran kadın) ismi verilen Mis Ger • 
trüd Bel çok güzel ve bir erkeği çi
leden çıkaracak derecede nefistir. 

•Taliin garip bir cilvesi olarak 
tarihte yeni bir devir yaratacak de
recede muazzam bir eser yaratmış
tır.• 

Bu kadar miıbalagalı kelimelerle 
tavsif edilen Mis Gertrüd Bel bir 
İngilizdir. Ve meşhur casus Lav • 
rcns'in maiyetinde çalışmıştır. 

Çok büyük bir enerji ile Ara • 
bistan çöllerinde koşan Mis, niha
yet muvaffak olmuş ve Kral Faysa
lın krallığa kavuştuğunu da gör
müştür. 

Mis Gertrüd. Oksford üniversite
sinde arkeoloji okumuş, gayet ze
ki bir kadındı. Çok güzel ve ayni 
zamanda asil bir aileye mensup ol
duğu için bütün İngiliz asılzadele
rinin toplantılarında hazır bulunu
yor ve çok güzel nüktelerile herke
si kendisine bağlıyordu. 

Günde 7 saat çalışıyor, diğer sa-

muztarip çehreli ziyaretçi kalabalı
ğına mukabil iç, bahçede, baştan a
yağa beyaz elbiselerile küme küme 
şakalaşan -zahir saat 2,5 olmasına 
rağmen paydos vakti olacak- bir 
çok hemşirenin sesleri, kahkahala
rı neş'eli bir hava yaratıyor, genç 
hemşireler, çiçekli bahçeye üşüş • 

müş kelebek sürülerini andırıyor-
lardı. ·-- - ~ 

Bunlardan birine laboratuvarı 
sordum. Elile bahçenin uzak bir kö
şesini göstererek: 

- Şuraya doğru yürüyün de so
run. 

Dedi ve bir saniye için, kendisini, 
arkadaşlarının sohbetinden ayırdı
ğıma muğber olmuş gibi bir çehre 
ile hemen arkasını dönüp şakrak 
sürüye karıştı. 

Laboratuvarda Bay Esat yerine 

Teşrihi Marazi mütehassısı (Ha
lis) i buldum. Üstadla tanıştığım 
halde söz tifo bahsine geçince mik
rop koynuna girmiş gibi bir isti -
calle: 

- Yok. yok; ben bu işlere karış
mam .. hasta, dünyadaki günlerini 
tamamladıktan sonra bana gelir .. . 
Ben de keser, biçer rapor veririm .. . 
Tifodan falan anlamam ... 

Cevabını yapıştırdı. 

Daha salgının ilk günlerinde ha
(Deoamı 6 ncı •av/ada) 

Merhum Kral Fagıalın BaJrlollald diki/mlı olan 61r hegluli 

atlerini sporda, dansta geçiriyordu. 
Bir aralık İsviçreye de giderek se
yahatin tadını aldı. 

İmtihanını çok iyi derecede veren 
Mis mesleki üzerinde çalışmıya baş
ladı ve İrandaki hafriyata iştirak ı 
için hareket etti. 

Fakat yolda aldığı emir üzerine 
Maverayı Erdün'e gitti. 
Şarka günden güne alışan Mis 

nihayet arapçayı bütün şivelerile 

öğrendi, bir Arap kızı gibi talaf -
fuza başladı. 

1914 yılında bir araba ile erkek 
arkadaşlarile birlikte hafriyat ba -
şından ayrıldı ve İngilizlerin daha 
evvel temas ederek elde ettiği be
d~ilerin arasına karıştı. Harp baş

ladı ve Türk ordularına karşı har
beden İngilizlerle Arapların arasın
da Mis Gertrüd de göründü. 

Çok geçmeden Mis Kahireye da
vet edildi. Kahiredeki İngiliz Er

kanıharbiye reisliği tarafından Lav
rensin yanında bir vazife ile Ara
bistana gönderildi. 

O zamana kadar arkeoloji ile uğ
raşan Mis Gertrüd bundan sonra 

casusluğa başladı. Ve ilk iş olrak 
teOdili kıyafetle Bağdada gitti, ora
da Arap şeyhlerile müzakereye gi
rişti. Çok geçmeden Bağdatta İn

giliz propagandasına başladı. 
Bu esnada İngiliz orduları da 

Bağdat üzerine doğru yürüyordu. 
Mis Gertrüd bundan sonra Mu

sul ve !rakın, İngilizlerin eline geç
mesini temin etti. 

Velhasıl İngiliz menfaati için ya
pılması icabeden bütün işleri yap
tı. Hepsinde de muvaffak olduğun
dan Lavrensin (Sağ eli) olarak ta
nındı. 

Bu esnada Kral Faysal ile tanış
mış olan Mis Gertrüd, merhumun 
krallığa geçmesi için çok uğraştı. 

Ona hususi katiplik yaptı. İntihap
ta büyük roller oynadı. Sevindi, 
müteessir oldu. Çalıştı, yoruldu. Diı 
lendi. Mes'ut görü:ıdü. Kederli gün· 
!eri de oldu. Nihayet muradına erdi 
ve Kral Faysal'ın kraliyetini ve 
idaresini gördü. 

Kral Faysal, kendisinin krallığı 

almasında büyük yardımı olan Mis 
Gertrüdü unutmadı. Onun fikirle
rini almıya başladı. Bu suretle man· 
da altında bulunan kral ile İngil
tereyi temsil eden komiser Sir Persl 
Koks'un en mahrem müşaviri ol

du. Yıllarca Irakın tacsız kralı sa
yıldı. 

Kraliyet sarayında en ıtözde ve 
her sözü yapılan bir hatun oldu. 
Bağdat sarayında Avrupa modası

nı o çıkardı. Onun giydiği her el -
bise, en lüks bir moda tuvaleti oi
du. 

Filvaki onun tuvaletleri, Parisin 

en meşhur terzilerinin elinde ha
zırlanıyordu. 

Hayatının en mes'ut zevki, uğ -
raştığı Irak Krallığının saltanatını 

görmek olan Mis; buna muvaffak 
olunca çok sevindi. Siyaset hayatın
dan çekildi. Hafriyata başladı. Ba';
dat Müzesini kurdu. jngiltcredt '.i 
Coğrafya Enstitüsünden ıcitın rr. -
dalya aldı. Ailesi, anası, babası kı ,_ 
!arını çok görecekleri gelmişti. Ni
hayet İngiltereye davet ettiler. Ger

trüd işini terketmedi. İngiltcreye 
dönmedi. Lakin Arabistanın ikli· 
mi, bu Avrupa kadınını günden gü
ne çürütüyordu. 1926 tem.muzunda 
gözlerini dünyaya kapattı. 

~ 

\ 
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Vezan ı M. SUleyman Capan 

ESRARENGİZ 
İSTANBUU· 

Yemeni hakkı nedir bilir misiniz ? 
On okka ile diikkandan çıktıktan 
iki buçuk o .. "'-a karla dükkôn1 

sonra, iki, 
dönmek ..• 

Sağına bir nargile kurmuş .. o taraf 
kolu sepet münhanisi gibi bükük, 
sırt, duvarda ... bodur vücut, topuı.: 

endam alayile kısa bacak iskemle 
üzerinde! .. 

Siz söyleyin bakayım? .. daha ne 
kurabilir? Lakerda mı? Kurmuş! .. 
Buna ne ister? Tezgah mı? .. Onu d3 
kurmuş ... hem öyle kurmuş ki bir 
kırmızı biber, bir soğan dizili mu
hiti yarı yarıya kaldırıma taşmış!_ 
Ara yerlere sıkışmış, açık pembe 
bir iki yediveren gül ile mevsim 
tazeliyor! 

Kara Hihna yaprakları: istif istif! 
yanında terazi, süklüm büklüm ... 
Önde geniş ağır bıçak yalpır yalpırl 

- Vay kaymak vay! 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. 
- Lati lokum satarım, Beyler! 
.. ..... .. . .. . . .. .. . .. . . . ... . . . .. . . . .. 
- (Karabet) im kaça? 
- Senin Jçin (80) olur! 
- Aşağı olmaz mı? 
- 79 desen olmaz! 
- Pahalı! .. 

cıcm eksiktır!.. On okko. ile dükkan- , terir !.. 
dan çıkar, iki iki buçuk okka a - Balıktır kaçar! 
çık tan karla döner. Buna (yemeni) Hiç halık kaçtı oynamadınız mı? 
hakkı der. Haram yemez! Midye, Bir sabah erken erken (Timoni) 
istridye, ateş balığı sayar, yüzde sokağına girmiş, eski kiracıların 
on, on beş eksiktir!.. yeni hizmetçisi ile ağır ağır konu-

Endazesiz, arcıınsız mal böyle • şurmuş ... Ben de bilirim: İş başın-- Paşam, şundan selamet gttme- ıt 
dlr! dördil becı eder ... Daha bir ma- da ağırdır!Daha si!ta;1 ta yok! Fa-yim, çiftine iki papel vermişim... ı.-

- Torik mi? rifeti vardır ki herkese nasip ol - kat hizmetçi aynalı! .. 
maz. Şeşi beş görene, beşi şeş gös- (Devamı var) 

- I-Iangi torik babacığım! altı ~ """""'"""'"""'"""""'"''"'"""'""'""'""'"'"""'"""'"'"""""'"""'""""'""''"'""'"""""'"'"""""''"""'"""!" parmak, torikte böyle tirfil olur?..

1 1 
Tirfilin oluğundan parmağını il H I K A-.. Y E 1 ~yııı.. 

sokup kaldırırken kendi de kalkar, •.%~ .,._,.. 
gözler etrafta) : ---------·----------------------- Vay kaymak vay! 

cAltı çifte koştular. 
cAltı günde tuttular. 
cAltıparmak dediler> 

••• 
Sese dikkat etti:ıiz mi? Otuz sene 

evvel mahalleye nasıl çıktıysa yine 
öyle! .. Yalnız nargileden, rakıdnn 
aradn sırada pürüzlenir .. 

O zamanlarda (Venedik), (Pos
ta), (Derviş), (Çiçekçi), (Yeniyol) 
ile bütün karşılıklı aralık sokaklar 
bu sesi bekler, bu sesle konuşur, 
bu sesle durmuş saatlerini kurur
Jardı!. 

(Haçoplo) han, eski (Hanaki) 
[Beyoğlunun en meşhur kumar • 
hanesi] Aynalıçarşı, (Hristaki) han 
kapıları ile (Linardi) Ziba sokak
ları metha11eri durak yerleri idi. 

Karşımdaki Yeşilli kız 
( 4 üncı1 sayfadan devam ) 

- Oğlum .. onlar olmuyor .. Sen 
çok çapkınmışsın .. ho\·arda imiş -
sin .. 

- Olur ya .. 
Bu sözler beni müteessir etmedi, 

amma kızı knçırınış olmak epeyce 
d okundu. 

O kızgınlıkla akşam birahaneye 
gittim. Kafayı biraz çektim Son -
rn .. saat 10 u geçmişti. Şirketi Hay
riyeyc göre bu santten sonra Bo
ğaza gitmek yasnk olduğu için is
ter istemez bir bara gittim .. 

Kapıdan içeriye girdiğim zaman 
birdenbire sağdnkl loca nazarı dik
katimi celbetti. Dört adam, bir ka
dınla oturmuşlar, eğleniyorlar .. ka-

Tefrka o.:10 ........................ ' ...... . 

dın şarkı söylüyor .. herkes gülü -
yor .. 

Ben de neş'eliler arasına katıl -
dım. Fakat biraz sonra bir sivil gel
di, kadını locadan çıkarıp götürdii .. 
Ben uzaktan vaziyeti tesbit edemi
yordum, kalkıp yakına gittim. Bir 
de ne göreyim.. IJizim müstakbel 
Ze\'CC değil mi?. 

Aman .. derken sivil adam kula -
ğıma yavaşça fısıldadı: 

- Emrazı ziıhreviye hnstahane
iinden kaçmıştı, on gündür arıyor
duk, nihayet yakalıyabildlk .• 
Annemın sözleri kulağımda çın

ladı: 

- Allah hayırlısını, helCıl süt em
mişini versin oğlum .. 

Sılltar.ahmct Birinci Sulh Hu ... / 
kuk Mahkernesin1en: 

İstilyanos Kömilrcüoğlu ve Ef • 
talya ve Aleksandr Batmanoğlu ve 
Polikseni Ye Pinelopi ve Efrosini 
ve Kateriııa ve Yorginin ı§&yian ve 
müştereken .;mutasarrıf oldukları 
İstanbul Eminönünde Ahıçdcbi ma
hallesinde Çıkmaz 'l'ulumba soka
ğında kayden l ve mahallen 24 ka-
pı numaralı ve üstüude odası bulu
nan dükkanın iıalei şüyuu zımnın-
da furuhtu takarrür ederek müza
yedeye vazolunmuştur. Kıymeti 
muhammenesi ikf bin iki yüz (2200) 
liradır. Birinci açık arttırması 
2fı-8-937 tarıhine rnüsadif çarşam-
ba gilnü saat on dörtten on altıya 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti mu
harnmenesinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde o gün ihalei kat
iyesi yapılacaktıı·. Bulmadığı tak
diı-de en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere on beş gün müd
detle temdit edilerek ikinci açık 
arttırması 9-9-937 tarihine müsa -
dif perşembe günü saat on dörtten 
on altıya kadar icra kılınacak ve o 
gün en çok arttırana ihale <:dilr>
cektir. İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların işbu gayri menkul 
üzerindekı haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbiteleıiie yıı mi gün i çınde 
bildiııneleri lazımdır. Aksi halde: 
hakları tapu sicillerilc sabit olmn
dıkça satış b-Odelınin paylaşmasın
dan hariç kalacaklardır. 

( 5 inci sayfadan cleMm ) 
riciye koğuşunda bir daireye 22 
yatak açtıran Bay Nazmi Aziz, bu 
yatakların hemen o gün dolduğu
nu ve mürncaat eden hastalara 
şiındılık ı andcvu verildiğini ve 
bunların yatak boşaldıkça tedı-ıcen 
yatırılacağını öğrendikten sonra 
hastahanenin intizamına, mensup 
ve müst. hdemlerinin bu sıhhat ve 
şefkat mucsscscsinc çok yakışan in
ce nezaketlerine hayr::ın olar ık cra
dan ayrıldım. 

• Cerrahpaşadayım ... 
Baıı:h('kfmin merdivcnJ<>rini çı -

kaı·kcn, uzaktan, sevimli doktor 
Üstnd Rüştii Çapçı'nın sesini duy
dum: 

- Ziver Bcv ... biraz gelir mi -
sin Hitfen! 

Üstadııı kapısındayım .. içerde ba:? 
asistan Zivere aşı tatbik edıliyor. 
Hem de bizzat, üstad Rüstli Çapçı
nın hazik dlcrıle! .. 
Kapıdan çıkan boş nsistana cgcç

mi, olsun• u bastırdıktan sonra o
daya girdım ... Üstadla karşı kar-;ı
yayım ... Bn hckım kendine has ın
ce nrozak<'l \'C yitksck ınisafirper -
vcı hğilc koı şılıyor: 

- Buyurun b:ıkalım ... Galiba aşı 
isi ·yorsun! .. Haydi gel, her şey ha
zırken ... 

-
tan Ziveri kendi c!lır le aşıladım··· 

Üstud bir dakika dfü;iindli, sonr3 

gözll'dni üstiimc:ic dol;ştırdı: 
1
. 

c:ua ı· - Hem sen nsı oldun nıu? ~ d" 
ni fırl.1ttı ... Lfıtifc için <hayır• ı· 
ycce}. oldum ... J\fas.:m:n b:ışınc:lan 
fırladı: . 

- Ne? ne dedın? Halka ,.er:r 
telkini diye tam bu senin yaptığın 

••(1- -
iSC' cLrler, haydı bakalım aç ga0 

sıinü ... 
--r.e· Diye. masa üzcfindc duran ı~ 

1cı·c sarıldı. .. Güc halle üstada te· 
mınat verdim . 

Müsaade alıp odasından çık:ır • 
ken, nfızik \'e I'.azik dok torunı ili'· 
bu ışın huUısasın ı yaptı: 

- Alınan tedbirlerin kaf: old ı· 
ğu nu ö~rcndin yn ... Ortada kcıı kU· 
lrı.cak bır şev kalmamıs, h s ı •k 
sevrıni ka, bC'tmi-;fir,.. Hcıle 

olduktan sonrn, çok sevdiğım t 

ınt>yvn ve çı/t scb7..cl<>ri ko .. km d r 
yiyebilirsin!.. Naki Srr" 

11111nt11ıuııı1111ı11111111ıuıut uııııaınıutıtnııııuımuıun 

İstanbul 6 ıncı İcra Mcmuı L1 • 

gundan: 
Dairemizin 36/561 sa) ılı doı;ya • 

sıncla mahcuz ve pnrava çevrilme • 
rinc karnr \ erilcın gaı·clı'op ,.c ttı • 
valr>t ve sn ir t'Şynsı 20, 7 /9~l7 ı-,alı 
günii sabah sant 9 dnn itibnrl3n Şı;o· 
lide Bi.ıyükdcıc caddöındc (21) :N'0 · 

lu apartımanm ı No. lu daire .. ·rde 
1 in<'' :.ok arttmna surctilc sa -

Müterakim vcrgıler borçları nis
betinde hissedarlara ve tellfıliye 
vakıflar kanunu mucibince veril
mesi 18zımgelen yirmi senelık taviz 
bedeli ve ihalr pulu ve tapu mas -
rafları müşteriye aittir. 
Artırma şartnamesi işbu ilan ta

rihinden itibaren mahkeme divan
hanesine talik kılınmıştır. Talip o
lanların kıymeti muhammenesi -
nin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesini hamilen o gün ve sa
atta İstanbul Divanyolunda dairei 
mahsusasında SuHanahmet Birind 
Sulh Hukuk Mahkemesi bnşkita -
betine 9:{7 /24 numara ile miiracaat
lacı ilan olunur. 

Saygı ile durduğum yerden sözü
ni.i kcstını: 

- Hayır ustadım. ası ıçin değıl; 
bugiinki.ı. iz'acım, şu tifo meselesi ... 

Üstad gülerek il§ve etti: 

/ 

tılar.:ı ındsın !ı;tckliJ.-.rin mEZkiır 
gi.aı v ~a; tte yerinde hazır oulu • 
ilde, t m~muruna mliı acaatleri ilan 

1 
olunur. (339i0). _ 

fstnnbuJ İkinci Aslıye Ticaret 
Mahkemesinden: 

- Yoc. bu işdc yaya kaldın .. ga
znkcilc .. c beş defa beyanat ver -
dim ... artık beyanata paydos ... 

- Üs adım, ben beyanat istemi
yorum; sade, bugiinkü hnv<>disler
de son 48 saatte 37 iısikar musap 
kaycledıJdiğine göre, alınan led -
birlerin faydalı neticesi nedir, siz
ce btı fodabir kfıfi \'C vafi midir, 
yoksa nlınması icabeden başka ted
birlere de lüzum var mıdır? 

Abdüssettar zade Yusufa ait olup diı; bu hastalığın \'afi caresi aşılar, 
koptanı bulunduğu Abana motörii 

1 
şafi çareler dl' biz hekimler ve ilaç

- Alımın tedbirler kafi ve viıfi-

28/1/937 gecesi Engercden Yalova 

deresine girmek ı.izcre seyrederken 
şiddetlenen lodos scbebile dalgala
rın motöre hı.icumu neticesi ola -

rak hamulesile birlikte batmış ol
duğundan bahsıle bu baptn tanzim 

olunan raporun alınm:ısı mezkur 
motör kaptaııı Mehmet Yılmaz ta
rafından istenılmiş olduğundan 
muhakeme günü olan 16/7/937 tari

hine nıüsadif cuma günü saat 13,30 

da vuk'adon 7.arnrlı herkesin rapor 

alınırken mahkemede hazır bulun

maları deniz ticaret kanununun 

1063 üncii maddesine te,,fıkan ilan 
olunur. (:~3961). 

lardan ibarettir. 

- P(>kfılfi üstadım. su son 48 saat-
lık musabın artmasına ne buyuru
lur? 

- Eh, elbet 800.000 kişilik bfr şe
hirde önlenen bir Met, üstüne bir 
kova su dökülen bir ateş gibi, bir 
anda kökünden kesilmez ya!. A
lınan tedbirler sayesinde h.:stalı -
ğın seyri önlenmi tir; 10-15 gün 
içersindc de kökünden silinip kal -
kacağına emin olabilirsiniz!.. 

- Yeni musaplnr geliyor mu? Aşı 
işlerile hastane el'an meşgul mü-
d .. ? ur. 

- Bugün gelen beş hastayı ya
tırdık ... Aşı işine gclim·e, cayır ca
yır aşılıyoruz; biraz evvel baş nsis-

ı 
Sultanahm,.,t Biı ınci S. :il.f..ıah· 

kcmesind<'n: 

1 

Be) oğlunda İstikı:.ı caddesind
1
( 

Has::ın bey apcırtımoııında 1 sa.' 1 

1 
dairede mukim Ester Kaum tanı· 
fn,dııı1 jı:;t ... nhul Maliye Muhakcınııt 
Mi.iıliırliirıi.i aleyhine a~·ılan 9 ıırıı 
70 kuruş damga resim \ e cez3~ın.:ı 

kal'şı il ıı ı davasından yapılan tet>· 
ligata raı!ıncn mahkemeye rreln c • 
dığind("'n gı\'aben ıcr~ kılman du : 
rıışınasında: Muddci.ıkyh vekı 1 

v:ılıit gcldı \ e 1rıtıkr.demJ d:ıvu ika~ 
nı.-• cttiklı>rınc dair !i/1 /930 taıihlı 
dav~. :ırıır.ali -. ( ın" i üzerine da
\'anın ven il< lll"'"•İnc ve rniidd ~ia· 
Jcylı vekıl.ı.ın tll bı vcçhilc d ,·a
sını takip <'tmt ·int' 1ksi takdirci ' 
da\'asınm rec!doll nrıc. gı·ıdan bah· 

"0 sile muamelnJi gıynp kararının .. 
gün müddnl}e ilanen tcbli"ine ,;a· 
rar vuiln.iş oklueundan tarıhi ıl.'.ır· 
dan itibaren 5 giın içinde itiraı t

m0di !İ ve muhakeme inin ıcr 1 

için tnyin kılınan 24/9/937 cuınıı 
güni.ı saat 10,30 da biııat veya tıı· 
rafmdan tasdikli v<>kfıl tnamc ı 'c 
bir vekil göndermediği t.!k ·ı. de d~: 
vnsının rc>ddolunacağı muoınelt.:lı 
gıyap kararı tC'blıği mnkaının<> ka
im olmnk tizere ilfın olunur 

(934/847) ..................... ______________________ _ 

~O ·R:.S. A N ADALARINDA Yazan: Celil Cengi~ 
······················································· 

1 

Ne çıkarsa sabah volilerinde çı
kardı. Sağlam nura (Çaça) sının 
köşesinden başlar, kapısının mer
diveni önünde kalır!.. Başka e\•lere 
altıya verirse buraya beşe bırakır! 
(Teyze) nin hatırını sayar .. başka 
bir yerde anafor tanımaz, burada 
her tartışta tepsiye, delikliye bir· 
kaç mezelik atar! .. 

Fakat satar!.. 
Ne satar? .. 

Türk korsanları tnli!erini dene -
mişler; ölümün kucağın::ı cesaret
le atılarak muvaffak olmuşlar ve 
hiç yoktan iki büyük gemi sahibi 
olmuşlardı. 

Biraz önce, yıllardanberi kürek 
çeken Türk esirleri şimdi serbest -

M0 AT R 
• 

1 

1 

Sinyor Ciyovanı sor. sfö: oJarnk 
şunları SÖ'ı kdi: 

- Murat Retsin bizı C :.ı:a' ıre 
göturcc gıni anmıyorum. Verd k 

Tabla inip örtü açılmayınca ba
lığın cinsi belli olmaz ... Meğer :ı:>a
lamut, kalkan ola!.. Kefal, kttnyot, 
ilary.ı, hamsi, izmarit, istavrit, mer
cnn, liifcr, pek o kadar koku 
vermC'zse de bayılır!.. Onun 
için örtü altına alınır. Serin tutor! 

Satışta büyük rolü son harfl~re 
gördürlir .. bir ; 

- Barbut! 
Avazındaki nunu sakine gunne 

gunne der ve duvara çarpar, en ni
ha~ t her hangi açık bir (antre) 
içinden baygın baygın düşer ... 

Bir: 
- Usl~umru ... 
Nôrasındaki rayi müşeddede ma

cunu gevşemiş camları zır zır tit
retir ... 

(Kefal) ın faülfili ile Jamülfili 
arasındaki (elif) den evvel hafif 
bir (ye) nin gizli olduğunu meyda
na çıkaranlardan biri de budur! 
. . .. . .. . . . . .. .. . .. ... . . . .. . . . .. . . . .. 

ol•r•k güvertelerd• dolaş•yornır.. Italgan kaptanı hiddetle bağırdı: Aptallar! Türk-ve yine biraz evvel hür ve ha -
kim yaşıyan bir çok insanlar, am- fer bizi Cezahirde kazıg"" a 
barlara in("'rek forsalar orasında 

kilrckçckiyorlardı. kakacaklar.. gô.lô. yaşamak mı istiyorsunuz ? Deniz harpleri ve deniz yolcu · 
lukları insanların talilerini ne ça-
buk aktan krıraya çcvidyordu. 1 

Murat Reis şimdi dört büyük tek
neye hakimdi.. l\lniyeti kalabıılık -
laşmış .. serveti, arkadaşları art • 
mıştı. 

Kaptnn gemisi Arşipcl'e doğru 
dümen kırmıştı. Dört Türk gemisi 
karanlıkların koynuna dalmış iler-
liyordu. ' 

ŞÔVAL YELER ARASINDA GiZLi 
KONUŞMALAR 

Gece yarısı .. 

Arşipel adaları arasından geçi • 
yorlar. 

ruz. 

- Peki amma, bunu sezmek!(> 
buradan, bu e~mret zlncırlcrıni kırıp 
kaçmak mümkün olacak mı? 

Kaptan b3şını s llodı: 

- Şüphesiz .. burad:m şerefimiz 
ile ölerek kurtuluru?.. Hıç olma?.sa 
Türklerin elinde ölmeyiz .. 

Esir şövalyeler, İtEılyan kaptanı
nın ~üzüne hayretle baktılar ve 
hep bir ağızdan sordular; 

- Hepimiz şeref ımızlc ölmeye 
razıyız. Fakat, nasıl? .. 

cumhurıycti i!e O~mnnlı dı.: vlc1 i a· 
ıasmda venı bir anla~ma miı '.;c· 

ı esi ba~lamıştır. ~..ır t Re ısın bıZ· 
de. n ıstifclde cd rek hepıınizi istnn· 

Lula gt ııdrrccc Pli umuyorum 

Kapt:ın hiüdctlc bo{!ırdı: 

Biı: çot'uk gibi du . ünlh o sun, 
Sinyor! Murat R"i in padi. hia n· 

r sı ij i ol. aydı, uzun yıllardnr. beri 

Cc.zayirde dola mazdı. O b 'z Ccz.ı· 
yırdcn b ka bir yere götüremez. 

l\.fonaka a uzamıstı. 
Şov, lyelcrden bi;i dahn Civu,•ani 

nin fıkrrnı kabul c-dC'r€k: 

Türkler bizi öldürmek iste ey
di, deniz iistiınde çarpışırken oldU· 

rüı dii dodi, mndem kı burada hiç 

bir i kcncc görmüyoruz. Bundan 
sonra ölüm tehlikesi yok demektir. 

I<aptnn dışlerini gıcırdatarak hO· 
rrıuıdandı: 

(San'at elde altın bileziktir) bu
nu bilir. Her parmağında bir rnari
fr•t vardır. Dahası var: Onun için 
kıyak cksikçidir: 

Murat Reisin gemisindeki arka 
ambarda şövalyeler başbaşa ver -
mişler, Türklerin elinden kurtul
manın yolunu arıyorlar .. 

Sinyor Ciyovani: 

- Bu iş, zannettiğiniz kadar ko
lay değil .. 

- Bundan koh.ıy ne var? Bcnım 
kollarımı çok gevşek bağladılıır ... 
Geminin kaburga tahtalarından 
birini söküp deleriz. Ambar su do
lar. Hem biz boğulur gıderız J Lem 
gemi batar .. hepsı boğulur. 
Şövalyeler biraz düşünduler .. 
İçlerinden biri: 

- BudalalnrL Sız deniz kartalla· 
ı ının martil('ri nasıl nvl::ıdıkların ı 

gôrmernışsirıiz! Kazıklara oturdu -
ğunu;: gun Me ıhtcn imdat umar
ken, sizinle hcrkest,,n önce ben a· 

Afili tera7i tutar, dili ne kadar 
agırs:t yine, oH:nda elli, yüz dir -

g: 

Özür dileriz 
Yazımızın çoklu~undın •Kanu

ni Süleyman,, adlı tcfrikamızı 
bujliin koyamadık. Ôzür dileriz. 

Diyor. İtalyan kaptanı dişlerini 
gıcırdatarak homurdanıyor: 

- Türkler bizi Cezayire götürüp 
kazıklara kakacaklar.. işkence ile / 
öldürecekler. 

1 
- Nereden anladın bunu? 

- Cezayire gidenlerin hi~ biri 
geri gelmedi de .. 

lr'f uTat Reis iki gemicinin üz.rine gil,ayerefc ı 
- Alçak/ar,. heni mi aidal•gor.unuz? Dl•• hut"''· 1 

- Türklerin bize işkence yap - ı -Sinyor Ciyovani Türklerden te-
mak fikri olsaydı, denizden kurtar- minat alnuş gibi konuşuyor. Biz 
mazJar, öldürürlerdi. kimseye güvenmiyoruz. ve tehlı -

Kaptan bağırdı: kenin başımızda dolaştığını seziyo-

- Fena fikir değil .. 
Diye mırıldandı. 

İtalyan kaptanı: 

- Dnlgaların sert vuruşlarından 
anlaşılıyor ki, daha Arşipclc gelme

dik .. enginlc•rden geçiyoruz Koza 

buraiarda olursa, Türklerin yardı
mınak imse koşamaz. 

lay cıd('('cğim ~ Siz, kuvvetli görün· 
mC'k ic:in, zayıfı ezmenin, deniz ta· 
rıhinde en eski bir kanun olduğu-
nu bilmiyorsul"uz! 

••• 
Murat Reis geminin arka ambar 

:ığzında bekleyen nöbetçilerin ya· 
nına sokulau: 

- Şö\·alyeler uyuyor mu? 
(Det•a nı ı•ar) 
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S(lDeymanan· Saıraıyancdla 

Bu KOLA y ve ÇABUK M a a te .!5S\ ~ .!5S\ n,/7 . .!5S\ 
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C~IB BiRGÜZELllKTE~-~~~~~~~~ 
. ~ . 
KUD.DS KHZL ARI, . - ~.:·~ ..... " . 

Tefrika No: 111 Y azan : M. Necdet Tunçer 

"Eğer Şaonu öbür dünyaya göndermeğe muvaf
fak olursan, sana çok değerli hediyeler verece· 
tiim! Söz ver bana .. onu gelJerfe,.,.ksin degil mil,, 
r--

• 

nu diriltmiye çalışıyorlar! . .> 

c- Şaonu, Aman kraliçesi büyü
lemiş. Bu büyüyü ancak kraliçe 
Naya bozabilir!c 

c- Sahra boşüna uğraşıyor am
ma .. eğer Şaonu diriltecek otursa 
başımı.za bela kesilecek .. > 

«- Şaonun sihirbazlığına gül -
mekten başka ne yapılır?!> 

Sahra, havuz başından hareme 
döndüğü zaman bu dedikoduları 
duymuştu. 

Sahra aleyhinde en çok söz söy
leyenler, Yahudi kızlan idi. 
Bunların başında Sila da bulu -

nuyordu. 
Sila o gün hareınağalarından bi-

rine soruyordu: 

(Zam o} nun ka 6ile.! ,, rıharip lnsanlaTllı. Ölümden, eıte,ten. yılmaz 
daima dövü.~ürlerdL. 

- Şaonun dirikcı-ğine sen ina
nıyor musun? 

- Şüphesiz. Çünkü, Şaon esasen 

çoğuna haberler gönderdi.. Hepsini 
ayrı ayrı çağırttı. Fakat, yüzlerine 

gözünün ucile bakarak: 

- Haydi gidiniz .. beni siz avun • 
duramazsınız 

Dedi. Kadınlar oturmadan daire
lerine dönüp gittiler. 

Hükümdara ne olmuştu bu ge
ce?! 
Süleymanın zevceleri bu suali 

tekrarlayarak odalarına gitmiş • 
lerdi. 

Barem dairesinde müthiş bir hc
Yecan vardı .. Bütün kadınlar biri
birlerine soruyorlardı: 

c- Süleymana ne olmuş?!• 
c- Derdi nedir acaba .. ?!, 
c- Yeni birini mi seviyor yok -

sa?!, 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Sihirba:dnr sabaha kadar uğraş -

tılar. 

Şaonu yerinden bile kımıldata -
ırıadılar. 

Koca kahraman. bir zamanlar Ku
düs soknklarınd~n Ye s:m:ıyın muh
te<-em kapısı önünden ne büyiik bir 
\'akar ve azametl~ geçerdi. Şimdi 
ise yarası belirsiz bir nv kuşu gibi 
kanatları düşmüş .. pestil k<ıclar pel
teleşmiş bir halde, sedirin üstünde 
Yatıyordu. 

Şaona herkes acımıya ve haya -
tından ümidini kesmiye başlamıştı. 
Muhafızlar, saraylılar, teşrifat -

Çılar ve cüceler: 
- Şaon dirilemez .. 
Diyorlardı. 

Şnonun tekrar hayata kavuşaca
ğını ve eskisi gibi kuvvetlenece -
ğini sihirbazlardan başka söyliyen 
Yoktu. 

Sahra bunların sözüne inanarak 
ertesi sabaha kadar uvumadı.. bek-
led· ~ 

ı. 

Sabahleyin güneşle beraber kalk
tı .. 

Havuz başına koştu. 
Sihirbaz ve müneccimler Şaonun 

etrafına dizilmişlerdi. Her biri bir 
türJ Ü füiç ve sihir yapmakla meş
guldü. 

Sahra, liavuz başına gelir gel -
?nez Şaonun yüzüne baktı. Gözleri 
haıa kapalıydı.. 

"""!!::: ___ _ 

oman:32 

ölmemiştir. 
Ve benzi sapsarıydı. _Haydi budala fellah! Buz gibi 
Elini alnına koydu.. donmuş bir halde yerde yatan bir 
Bir buz parçasına değmiş gibi, adam dirilir mi hiç? .. 

parmaklarını titreterek geri çekti.. _Fakat 0 ölmemiştir.. kalbi çar-
Endişeli bir tavırla başını salladı. pıyor. Göğsü bir körük gibi inip 

Sahra, Şaon'u dirilte• kalkıyor .. bunu gözümle göl'düm .. 
cek mi ? Sila, Şaonun dirilmesini ve bil-

Sahrn çok muztaripti. hassa eski mevkiine geçmesini is-
Şaon hfila - konuşmak şöyle dur· temediği için, sihirbazları el altın. 

sun - kımıldanamıyor, yaşayıp ya- dan kışkırtmıya başlamıştı. 
şamadığı bile belli olmuyordu. Siliının saray sihirbazları üze -
Sarayın harem dairesinde çok ga· rinde büyük bir nüfuzu vardı. 

rip dedikodular başlamıştı: Sila. o gün, kendisine hizmet e-
c- Şaonun ölüsünü getirmişler!> den sihirbazlardan birini odasına 
«- Şaon zaten yaşamıyordu. O- çağırttı: (Devamı var) 
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BERBERLER CEMiY ETiNDEN : 
Cemiyetimi:r.in geçende aktedilen yıllık kongresinde ekseriyet hasıl 

olamadığından ikinci toplantısının 25-7-937 Pazar günü saat 10 da 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Zemin Kat salonunda yapılacağa 

alakadarlara ilan olunur. 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yeniden yapılacak 

lira 35 kurut keşif bedelli beş dershaneli ilk okul binası. 

işinin 14017 lira 29 kuruşluk kısmıdır. 

Bu işe aid şarlname ve evrak şunlardır: 

A -· Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele Projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

O - Fenni ve hususi şartname. 

E - Keşif silsilei fiat 'ı"e metraj cetvelleri. 

F - Proie. 

19079 

2 - isteyenler bu evrakı Nafıa Vekaleti Y. 1.ılcri Fen rıey·cunde ve 

Çorum Daimi Encümeni ile Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

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

Çorum Vilayet Makamında top!aoacak Komisyonu tarafından 

ya;..ılacaktır. \ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağı daki vesikaları göstermeleri la7.ımdı r. 

Ticaret odasında kayıtlı olduğıma dair ve bu işleri yapabileceğine 

dair Nafıa Vekaletinin Ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları Üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen Komisyon Reisli~ine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek meklupllrm nihayet 

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

kapatılmış bulunması lazımdır. PostaJa olacak gecikmeler kabul 

edilmez. "4135,, 

ğu gibi hastahane direktörüne de 
anlatmıştı. 

Dev adam artık gorile benzemi
yordu. Temizdi, akıllı, usluydu, sa
kindi. Yalnız biraz yorgun görü
nüyordu. 

Iforkcs kendisine o kadar 

"''' 11 "11nınt111ttlllfltllUllll1111tl11fllllllUlllUUlllUUUlll11UlllltttUIUllllU111UllfUUllltlUtUHH ltrtltlUIUJtUIUUllltllllllUllUUt 

ısın -
rnıştı ki, direktör Marn1at'ı ölüm 
cezasına mahkum edilenlerin l.ıu -
lundukları yerde bir iş verdi. 

Yazan: 
Al Jenings 

Direktör hiç beklemediği böy - · 
le bir taan·uz karşısında yine küf
l'ediyor, polise haber vereceğini 
~Öylüyordu. Nasıl oldu bilinemez, 
l.ı:araıat'm iri parmakları birden
bire direktörün boğazına sarıldı. 
Sıktı, adamın kafasını birkaç defa 

salladı. B:.ı kadarcığı kafi gelmişti. 
Vak'ayı gören acente memW'iarı 

hen1en polise haber yetiştircfüer .. 
Gelen polisler, çoktan can vermiş 
0Ian direktörün viicudünü Mara -
lat'ın elinden zor kurtardılar. 

Dev adam deli olmuştu. Polisler 

t1:aralat'ın parmaklarını direktö -

tün boğazından çözebilmek içinp 

t!Uerindeki sqpaları öyle insafsızca 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

kafasına vuruyorlardı ki, nihayet 
Maralat bu kadar sopaya dayana
madı, yere yuvarlandı. 

O vaı.iyette Maralat'ı polis oto

mobiline sokmak \'e karakola ~ö
türmek basit bir iş oldu. 

Kısaca muhakemesi görüldü. 
Hatta avukntlardan hiç biı"i böyle 
bir caninin .müdafaasını 
bile almak istememişti. 

Katil müebbet hapse 
oldu. 

üzerine 

mahkum 

İşte İra Maralai'm bana ve Bil 
Porter'e hastanede anlattığı facia 
budw· ! 
İra tamamile iyileştikten sonra, 

başından geçen bu macerayı oldu-

ÖLÜM EVİ 
Hapishane idaresi İra Maralat'ı 

.ölüm evi> ne memur etmişti. İyi 
kalpli dev faydalı ol:ıbilmek için 
hücreleri süpürüyor, bekliyen elek
trik sandalyesinin tozlarını alıyor, 
koridorların mermerlerini temizli
yordu. 

Günde iki defa da mahkumlara yi
yeceklerini götürüyordu. Ö~ledcn 
sonra da ski cKara Bela> g:lh şu 

mahkumun, gah öteki idam mah

kumunun hücresine giderek dama 
oynuyordu. 

Uykusuzlukları içinde, daha ya
şıyacakları mahdut günleri hum -

malı beyinlerile saymıya uğraşan, 

uykuları uykusuzluklarından daha 

BU 
OLAN .. Hangi klüp 

TENi taraftarısınız? 
temin edebilir 

ve dostıannızı En çok sevilen klübü ilan edeceg'"' iz hayrette 
bırakabilirsiniz. 

Erkekler, yağlı, çirkin bir burun

dan, parlıyan bir ciltten ve açık 

mesamelerden sızan yağlı madde .. 
ler, pudranıza karışarak küçük ve 

sert taneler teşkil ile mesameleri 

tahriş eder ve daha fazla açılmala

rına sebep olur. Bunun için hemen 

yeni ve su geçmez Tokalan pudra· 

sını kullanınız. Bu pudradan par

mak uçlarınıza biraz alınız, ve bir 

su bardağına batırınız, göreceksi

niz ki pudra ve parmak uçlarınız ıs

lanmamıştır. Bu yeni Tokalon p·ıd

rasının terkibinde krem köpüğü 

vardır. Yağmurlu havalarda, deniz 

banyolarında veya sıcak bir s:!.on

da dansederek terlediğinizde kat

iyyen sabit kalır. Şayanı hayret ye

ni renkleri, tene cazip bir güzellik 

verir. Erkekler, böyle yeni tenleri 

çılgınca severler. Cilde o derece 

nüfuz eder ki, görenler pudra kul· 

landığınızın farkına bile ,·armaz -

lar. Bu yeni pudranın yeni renkleri 

büyük mali fedakarlıklara mal ol

duğu halde pudranın fiatı arttırıl

mamışt1r. 

----·- ---
Müsabakamız 

S on Telgrafın müsabakası bu -
gün başlıyor. Birinci sayfamız

da, gazetemizin başlığının yanın
daki kuponu hemen kesiniz. Ku • 
pon neşrine 15 Ağustosa kadar de
vam edeceğiz. Otuz kuponun neş

rinden sonra, okuyucular, bu ku -
ponları bize yollıyacaklar ve biri
nin üzerine hangi klüp taraftarı bu
lu nduklarım yazacaklardır. İsim ve 
adres gayet vazıh olmalıd!r. 30 ku
ponu bize göndermiş olan okuyucu 
bir rey vermiş olacaktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi rey 
verilecek klüplcr, Güneş, Galata
saray, Fenerbahçe ve Beşiktaştır. 

Reylerin tasnifi noter huzurun -
da salahiyettar bir heyet tarafın
dan yapılacak ve Ağustosun son 
haftasında ilan edilecektir. 

En çok rey almış olan klübü, ~en 

bugün başhyor 
çok sevilen klüp• olarak ilun ede
ceğiz ve bu klübe kıymetli bir 
SON TELGRAF kupası hediye e
deceğiz. 

HEDİYELERİMİZ NELERDİR? 
En fazla rey alacak klübe taraf

tar olmuş olan okuyucularımız a
rasında da kur'a çekeceğiz ve bu 
okuyucularımıza kıymetli hediye -
ler vereceğiz. Hediyelerimiz ara -
sında şunlar vardır: 

100 lira kıymetinde bir radyo 
makinesi, kostümlük kumaşlar, 

kadın ve erkek giyecek levazımatı, 
10 adet futbol topu, 10 çift futbol 
ayakkabısı, ipek gömlek, kra,·at, 
çorap, ipekli mendil, cblma kalem, 
not defteri, mürekkep, kolonya, 
pudra, kitap, kurşun kalem, kart. .. 
Ve daha bir çok güzel hediyeler 
vardır. 

.. 
Devlet Demiryolları işletme 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Deıniryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere 

müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 

B) Türk olmak; 

C) Yaşı 18 den dun \'e 30 (dahil) den yukarı o_Jmamak; 

D) Bu sene için askere çağırılmaınış olmak; 
E) idaremiz merkez hek mleri tarafından yapılacak sıhhi muayene 

neticesinde faal serviste çalışmağ"a mani bir guna anza ve h11stalığı 

olmamak; 

Şlrttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi 

olarak alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet dereecsine göre 61, 57, 
46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31-Temmuz-937 t.uihinde saat 14 de Hay• 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 

lzm:r, Erzurum, Mudanya işletmeler merkezlerinde yapılacaktır. 
4 - En son müracaat tarihi 3'.1-Temmuz-937 Cuma günüdür. 

5 - Daha ziyade tafsilat a:mak isteyenlerin işletme müdürlüklerine 

ve amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat etmeleri laıtmdır. 

Beyoğlu birinci n oterine (4195) 
Beyoğlunda Balıkpazarında 43 ~~~~~~-Z-A-~-.1-. ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ ı İstanbul Asliye Altmcı Hukuk 

sayılı ve Tophanede Boğazkesen İ:;tiklal lisesinden 1936 senesinde Mahkemesinden: 

caddesmde 26 sayılı kasap dükkan· aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Cennn tarafmdı:ın kocası Topha -
!arını dairemizce musaddak l3/7/937 Yenisini alacağımdan eskisinin hük- ne Necatibey caddesi 211 numaralı 

tarih ve 10079 numaralı mukavele-
mü yoktur. evde iken halen ikametgahı belll 

name ile Tanaş oğlu Hıristoya de· Tan oteli Hüseyin Güler olmıyan Rıza aleyhinde açılan bo-
vir ve teslım etmiş olduğumdan İstanbul Asliye Birinci Ticaret şanına davasından dolayı müddei· 
keyfiyetin Son Telgraf gazetesile Mahkemesinden: aleyhin ikametgahının meçhuliyı.-
ilanını dilerim. İstanbul Maliye :rviuhakemat Mü- tine binaen dava arzuhalinin on lıeş 
Beyoğlunda Firuzağa caddesin - dürlüğü tarafından Mülga Seyrü - gün müddetle ilanen tebliğine ka-

de Bolu apartımanının 4 numaralı sefain acentesi Müteveffa Hasan rar verilerek arzuhalin bir sureti 
dairesinde oturan Yani oğlu Hari - Habibin 101304 kuruş borcunun tah- de mahkeme divanhanesine asıl • 
laos. sili hakkında varisleri Erenköy Ma- mış olmakla tarihi ilandan itiba -

liye şubesi memurlarından Şem • ren on gün zarfında cevap vermesi Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

37 /544 sayılı dosya ile Samatya -

da AbdjçeJebi mahallesi Balıkçı so

kağında 29 sayılı hanede mukim ve 
akıl hastalığına müptela olduğu 

fennen sabit olan Kiı·kor oğlu Ago

bun hacrile iktisabı iifiyc:>t edinceye 

kadar kendisine ayni hanede kar
deşi oğlu Telemakın 12/7/937 den 
itibart'n vasi tayin olunduğu ilan 
olunur. 

ıomx_ s 

kabu.>lu geçen bu insanlar için İr:.1 
Maralat sanki Allahın gönderdiği 
bir nimet olmuş~u. 

Ben de sık sık gider, kendisini zi
yaret ederdim. 

İra çok me.,'ut ve sakin görünü
yordu. Kim bilir kim, I-en<lisine 
bir c:ift kan:ır)' a verrniBti. Darbi bu 
k~şları kendi hücıesindc besleme
sine müsaade etmişti. İra kuşlarma 
öy~e dikkatle ve ihtimamla bakı -
yordu ki, çok geçmeae:n kuşlar dört 
oldu, altı oldu, yirmi oldu. Öyle 
ki, ar~ık İra'nın hücresi hakiki bir 
kuşhaneye dönmüştü. 

Korkunç cölüm evh ne girenler 
sakın sakin sandalye~ine otıırmuş 
olan bu çam yarması gibi adamın 
böyle mini mini malıllıklarla mu
habb<:tle uğr:\.5tığ'ım görüne~, şa
şırıp kalıı l .. <dı. Kuşlar da sahiple
rine öyle alışmışlardı ki, kimi gelir 
omuzuna konar. kimi gelir ayucun
dan yerdi. 

Terkedildik~eri b ;ı aurt duvarın 
arasında .ı:;onsuz ycislerine rağmen, 
idüm mahkümları bu manzaradan 
son derece hoşlanıyorl<ırdı. 

(Devamı var) 

settin ve Midye İnhisar memurla- lüzumu ilanen tebliğ olunur. 
rından Kadri nezdinde Emine ve 
Sadiye ve Ankara Orduevi .Müdü- İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
rü Yüzbaşı Cemal aleyhine açılan Mahkemesinden: 
37 /219 numaralı davanın 8/7 /937 Milli Müdafaa Vekaletine iza -
tarihli tahkikat celsesinde ~imdiki fetle İstanbul Maliye Muhakemat 
ikametgahları belli olmadığı cihet- Müdürlüğü tarafından Nişantaşında 

le ılaııen yapılan tebligata rağmen Teşvikiye karakolu sokağında l\fabe· 
gelmiyen müddeialcyhlerden Şem- yinci Faik konağında 144 numarada 
settin ve Emine \'e Sadiye hakla - Mücellitzade Hacı İbrahim aleyhi-
nnda gıyap kararı verilerek bu ka- ne et ve çuval bedelinin 498 lira 47 
rarın tebliği için tahkikatıı1 30/9/937 kuruşun tahsili hakkında açılan 
perşembP saat 14 de bırakılmış ol- 936/455 numaralı dava tahkikatı • 
duğu ve mezklır gün ve saatte mah- nın 30/9/937 perşembe s:ıat 14 te 

kemeye gelmeleri lüzumunu mü- yapıkcağını göstcı·en davetiye 
b<:yyin gıyap kararları ile yine ika-

müddeialeyhin şimdiki ikametgahı 
metgahı meçhul kalan müddcialeyh- nelli olmadığından mahkeme di -
lel·den Cemalin ayni gün ve saatte 

vanhanesine asılmıştır. Bu ilin ile 
malıkcrr.eye gelmesi lüzumunu tebliğ olunur. (936/455). 
gösteren davetiyesi mahkeme di-
vaııhc.ıne:;ine asılmıştır. Keyfiyet Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
builan ile tebliğ olunur. (937/219). Mahkemesinden: 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Dosya: 937 /776 
Mahkemesinden: Davacı AdI, Talip biraderler ve-

İstanbul Maliye Muhakemat Mü- kili Avukat Muammer Salih tara -
dürlüğii tarafından Üskudarcla Ba- fmdan Unkapanında Ayazma cad • 
laban iskele.;inde nalbur ticaretile desinde 277 No. da Çolakoğlu Ali, 
müştegıl Uskü<larda Selimiye ma- Sadullah ve saire aleyhlerine açılan 
hallesinde Harem iskelesi ca,lde - izalci şuyu davasının yapılmakta 

sindeki haneı::inde mukim müteah- ol<ııı muhakem'2!dnde müddeaaleyh-
hH Behçet aleyhinde 500 lira zararın le.rden Sadullahın ikametgôhının 
tahsiline dair açılan dannm tah- meçhul bulunduğu mübaşiri tara -
kikatı sırasında: fından verilen meşrubattan anla -

Vaki tebligata rağmen M. aleyh şılınakla ilanen tebligQt icrasına ve 
mahkemede isbatı vücut etmedi - muhakemenin 13/9/937 tarihine mü· 
ğinden hakkında gıyap kararı itti - sadif saat ona talikına mahkemece 
haz ve ilanen tebli~ine ve tahkika- karar verilmiş olduğundan yevm ve 
tın 30/9/937 tarihine müsadif per- vakti mezkurda bizzat veya bil -
şembe saat 14 e bırakılmasına ka- vekale mahkemeye gelmediği tak-
rar '<:riimiş olmakla tebliğ ma - dirde gıyaben mahkemeye devam ve 
kamına k im olmak üzere ilan olu- karar verileceği ilanen tebliğ olu-
nur. (937/141). DW'. 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARINI 

MAZON 
M .E Y V A T U Z .U 

ıriderir. Hiçbir zararlı va müshil madde•i yoktur. Şeker bastab.tı .01-:; 
!ar bile alabilirler. MIDt: ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçıf ıııe 
latif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yeriııi hiçbir mümasil müstabıat 
tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasına dikkat. Deposu: Mazon ve BotOG 
ecza depoıu. lstanbul Yeııipos!ane arkasında No. 47 _. -----

Yezde en sıhhi, en leziz ve en nefis içki 
lnıiliz şerbet yersan tertibi şekerli ve meyvalı 

.................................................... r~~~~~~~~~~~~~--~ı 

BANKO Di.R.OMA 

Hasan gazoz özü 
Midevfdir. Toz halinde ve meyvalardi\n yapılmıştır. Çok köpürür. 

Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak ~u içinde 

içilirse müleyyindlr. fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzet

lidir. Şekersizi m~yva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. 

Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. -

Oiş macunu piyango bileti değildir. 

Sadece talihe güvenilerek 
rasgele seçilemez. 

RADYOl.IN Güzel kokulu ve boş lezzetlidir. Çocuklar bile kulla
nabilirler. 

RADYOLIN Mine tabakasını tahrib etnıeden çok kısa bir zaman 
içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RAOYOLIN Ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yilz öldilrfir, Altız 
kokusunu izafe eder, nefesi tatlılaştırır. 

RADYOLIN Diş etlerini kuvvetlendirerek birçok tebliken hastalık· 
larm önünü alır. 

Butün bu evsafı t>ir araya topladığı için hiç tereddüd etmeden 

seçilen en mükemmal diş macunudur. 

-
BAS.U RD AN YALNIZ HED ENSA 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder. kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası bayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Üşütmekten relen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz a~nlannı derhal ıeçirir, vücudu kızdınr. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile {are bulursunuz. Bel gevşeklikini geçirir, vakit.iz fhtiyarlıyanlara geııçlik Ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkaL 

- - . . . . 

Jstarıbul';· ;Belediyesi·> iıiinları , 
... < .... :: . :·r-t· . - . z<~~ -~ .- ,.. ,_ - . . , - _·,,it'~:~~ ..... . . .- • . . - . 

l•kelelerde yolcuların vapurlara girip çıkmaları hamal ve zati eş
yası bulunanların halka yol vermeleri hakkında llelediye zabıtası 

talimatnamesinde sarih hukümler mevcut olmasına rağmen halkın 

buna riayet etmedikleri görülmektedir, Polisin bu talimatname hü· 

kümlerini tatbik sırasında vazifesini kolaylaştırmak herkes için bir 

borçtur. Bu maksatla zabıtai belediye talimatnamesi hükümleri aşa• 
ğıda tekrar edilmiştir. Halkın bilet gişeleri önünde toplanması ve 

hamalların vapura girip çıkan yolcuları rahatsız etmeleri ve yolcular 

vapurlara tamamen girip çıkmadan yüklü hamalların girip çıkmaları 

memnudur. Bilet gişe memurları tarafından sıra ile •ağdan gelenlere 

verilecektir. Tünel arabalarının harekete başlamışken binmek ve ta. 

mamiy!e durmadan evvel inmek veya atlamak memnudur. Vapurlar 

ve diğer nakil vasıtaları hakkında da bu ahkam caridir. "4216., .. 
• • 

lstanbul Belediye sınırı içinde buz yapmak ve satmak imtiyazı B~· 

lcdiyer.in uhdesinde oluµ buz nakliye müteahhidi teşkilatı vasıtasile 

şehrin her tarafında ihtiyaca cevap verecek mikdarda buz bulundur

makta ve satılmaktadır. Son zamanlarda bazı bakkalların ve buna 

mümasil esnafın dükkanlarında içilecek ve yenilecek şeyleri soğutmak 

üzere bulundurduklan frijidirlcrde buz yaparak halka sattıkları görül. 

mektcdir. Bu hareket imtiyaz mukavelenamesin~ tama.mile muhalif 

olduğundaıı bu kabil satışların men olunaca~ı ve buna teşebbüs 

edenler hakkında kanuni takibatta bulunulacağı ilan olunur. •B. "4217., 

•·---.. •• 16 Temmuz Cuma GUnU 

~ PA ORAM Bahçesinde 

BOYOK SUNNET DOGON O 
MO i TiN 

HA Mi YET 
Bir çok numero ve sürprizler. Telefon. 41065 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilm i~ sermaye 

Lst. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: R O M A 

TESİS TARİHİ: 1880 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 
lstanbul • lstanbul Merkezi, Suıtanhamam 

,. Şehir bürosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

" 11 ,; •B• (Beyoğlu) istiklal caddesi 

lzmir • lzmir ıubesı, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar 

Bütün Türkiye şubeleri, hususi takas muamelderi için, tıaşlıca 
ecııebi bankalarile alaka.dar hususi bir teşki lata maliktirler. Kam· 

biyo muamelatı, emtia, k.rtdi kü~adı, frnansman, gümrük muame• 

IAtı vesaire Milli ve ecnebi eshlllll ve tahvilat üzerine her türlü 

muamele. 

LGalata bürosu hususi bir kasa servjsino maliktir:J 

--- HER AKŞAM ••·--· 

TAKSIM B E L E D 1 y E BAHÇESİNDE 

A F-1 
Bestekar Tanburi SELAHATTIN 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
Süz an Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 

Melahat lbrahim Hasl n Kanun 

Muazzez Hasan Banço 

K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 

Parasko Kemeııçe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MİLLi OYUNLAR 
T ANBURİ F AHRI tarafından HALK ŞARKILARI 

Masalarınızı evvelden temin ediniz. Tel. 43703 

lstanbu l Gümrüğü Baş Müdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki Uman idaresinin antreposunda bulunan satış amba• 

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

akt~riyE, demir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi 

tıbbiye ve emsali ve yenilecek eşya 20. 7.937 gününden itibaren her 

gün saat 14 den 18 ze kadar paza rlık ve artırma suretlerile ve peşin 

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

nuna gelmeleri ve isteyenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecek• 

leri ve sat ı ş Müdürlüğü diğer amb.r:arında mevcut oltp satışı i'an 

edilecek olan eşyar.ııı da bu ambarda satılacağı ilan olunur. (4107) 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden Başmunarrir 

E. izzet Benice 
qasıldııtı yer : Matb ıai Ebiitziv ı 

( Mevsimin içilecek en temiz ;e_s_ı_h_h_i _s._u_y_u ____ l 
·KARAHiSAR MA_DEN su vuo·uR 

................................................................................................................................................ 


