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Almanyanın gözü .J.lspanya Fasında! 
Şimali Cinde 30 fırka asker silih altına allndı, Japonya 

Cine yeni -ank, tayyare ve topçu kuvvetleri yığıyor! 
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Çin -Japon mütCırekesinin'. Vekiller 
devamı şüphelidir! Moskovadan 

Dönüyorlar -ıngiltere ve Amerikadan sonra 
t:"ransa da Japon yadan· harbe· mini 

olmasını istedi .• 
Fransadaki 
Japon sefirinin 
Beyanatı heyecan 
Uyandı.rdı 

iki ta.raf arasındaki 
ınütarekenin muvak .. 
kat olduğu tahmin 
ediliyor --
"Yelleri de harbe 
nıi sürüklemek 

istiyorlar ? 

Japon kabinesi ciHsırıılan "" amirnl Talcuo ailesi ara11noa 

~l>ekin, 17 (Hususi) - 29 uncu J'a
llt rı Fırkası He 31 inci Çin kolordu
~ arasında muvakkat bir m)itare
~ Yapılmıştır. Buna rağmen Ja -
~ lllar mütemadiyen yeni kuvvet
it .... ceJbetmektedirler. En ziyade 
~u, tayyare ve tank kıtaatı ge-
!ı(ı ektedirler. Bütün bunlar Ja - ilan etmiş ve 30 fırka askeri silah mizden) - Çin - Japon müsellah 
G tıların yeni bir harekete geçmek altına almıştır. ihtilafı büyük bir alaka uyandıra-
~re hazırlandığını göstermekte, FRANSA DA JAPONYA NEZ- rak devam etmektedir. İngiltere ve 

4lil>he vermektedir. DİNDE TEŞEBBÜSTE BULUNDU Amerikadan sonra Fransa HükQ • 
Şimali Çin Hükümeti seferberlik Londra, 17 (Hususi Muhabiri - (Devamı ikinci sa11fada) 
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ünya harbi tehlike Gazi 
ai şimdilik atlatlldı Köprüsü 
lngiliz planın~·n kabul edilmesi 

gerginliği kaldırdı .• 
~ ( son aldığımız telgraflar 2 ncı sayfada) 
·~============================-============= 

Sırt ve sırık hamallığı 
yasağı başladı 

'---~~--~~~---;.~--.·-----...,___.~-
~ . 

lıamallarınfiatı ilcisl w la•mallar •emlgetl u.,rndcuı Cımal lncılır a . 

Moskova 17 ( A.A.) - Tur kiye 

· Hariciye Vekili ·a. Tevfik Rü~tü 
A ras ile Dalıiliye Vekili B. Şük,. 
rü Kaya Odesa yoliyle Türkiye

ye hareket etmişler, istasyonda 

Litvinof, lstomanyakof, Türki -

. ye elçisi ve sefaret erkanı ve sa

ir şahsiyetler tarafından uğur -

lanmışla.rdır. 

Bir çocuk 
Tabanca ile dün 
Arkadaşını 
Öldürdü 

Sultanahmc t t e 
Cankurtaran mı· 

il 

hallcsinde Tcrbt
yak soka~anda 18 
numaralı evde 
oturan Mehmet 
Cabirin otlu 12 
yqındald Ceau- · 

letti:ı bı!>uııu ait 
olan tRbanca ile ~ 
oynarken, kazaen~ 
tabanca patlamı 
ve 9 yaşandı Re· Ölen %afltıllı O. 
cep o~lu Ülyanan karnana isabet 
e~mişlir. (Deuaml 2clpe) 

Hodiri meydan ! 
iki pehlivan 
Yarın bir kere 
Daha güreşecel' 
r 

RUS'f A 

1 

imal kutbu 
kimin malı? 
·Sovyet tayyarecisi ''Şimal kutbuna 

s~hip olacağız!,, diyor 

Moskoo•dan kalkan Rus taygareciluinin buıltor üstündt1n v<! kıı ,, 
geç~rek Amerikaga kadar geçtik.eri gol/arı yii• 14r 1:- kroki 

Şimal Kutbu kimin malıdır? O
rada bugüue kadar hiç bir devletin 
bayrağı dikili değildi. Kutbun üs
tünden birbiri arkası sıra geçen 
Sovyet tayyarecileri, orasının ar
tık Ruızyanın malı olacağını söyle
mek istiyorlar .. 

İki gün evvel bir kere daha Kut
bu aşarak Moskovadan Amerikaya 
varan Rus tayyarecisi, Rusyadan 
Amerikaya kadar 11,000 kilometre 
katetmiştir. Bunun 10.200 kilomet
resi dili yol ve 5.500 kilometresi d 
buzlar üstünde geçen yoldur. 

Şimal Kutbunda Rudolf adaların
da tesis edilen Sovyet Rusya Şimal 
Kutbu Merkez radyosundan veri -
len habere göre ayın on üçüncü gü
nü öğleden sonra saat altıda on bir 
tonluk tek satıhlı bir tayyarenin 
Moskovalı tayyarecileri San Fran
sisko'yn gönderen tayyarenin gü
rültüleri mezkur adadan alınan tcl-

(Dcvamı 2 •nci sahifede) .... . 
ı a!!yaıecı Gro7101 

Bir çete bugün 
imha edildi 
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SON TELGRAF'ın yeni müsabakası 

lttta, sırıkta ve b3§ta hamallı • bikine geçilmiftlr. Bu proje dört 
Qıc:iırılması için hazırlanan safhayı ihtlva etmekte olduğundan 

bu sabahtan itibaren tat- (l>ncmı 2 inci ıahifecleJ 
S.doa6at palctrnı lmsal••ıİ •iM a,ı dıvld 

(Telgraflar lkjnci savtamız~ j 
Soa Telıraf, bütün karilerini ve ı 11nda, kırda, kayıkta, ıezirı:, 

herkesi allk~dar edecek bir aütıın çeldlmlı rrup veye tek amo t, 
açıyor. Bu tulunda aUcleri .,.. (Dnca.a ı iad .-i#*jeJ 
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ı Gazel bir 
Prensesin 
Aşkı 

1 

Kopenhag (Hususi) - Bir haf· 
tadanberi Kopenhag'ın yüksek sos· 
yetelerinde hususi katibi ile evle· 
nen Prenses Erik'ten bahsedilmek
tedir. 

çocuGuN BABASI KiM? 

• • • 
Çinden ve Rusyadan? 
Ne isteyip duruyor • 

• • • 
A vrupa gazeteleri tıir çok aylar

danbcri en mühlrn sütunlarını 
l JY<lı:ya vukuatına ayırmışlar, her 
gu>ı Valansıya hükumetir.c!en, Fran
konun vaziyetinden bahsPdtp duru- I 
varlardı. 

ler. J, da Japonların hiç dur
madaıı ıtu.,ya aieyhine oralarda 
tahrikat yaptıklarını ileri sürmek
tedirler. 

Prenses Erik, aslında Kanadanın 
meşhur milyonerlerinden Jon Fre
drik'in kızıdır. Danimarka sarayı· 
na intisap etmesi de şöyle garip 
bir hadise ile olmuştur. 

Şimdiki Danimarka kralının kar· 
deşi Kanadaya gitmiş, bu seyahat 
esnasında da Otava'ya uğramıştı. 
Burada sporculuğu ve güzclliğile 
tanınmış olan milyoner Fredrik'in 
kızı ile tanıştı. Aşık oldu. Kızla ev
lendi. İki çocukları oldu. Dört ya
şındaki Prenses Kristiyan ile iki 
yaşındaki Prenses Alcksandr bun
ların çocuklarıdır. 

İlk günlerini çok iyi geçiren bu 
çiftin sonraları aralarına kıskanç

lık girmiş, hergün kavga başlamış, 

nihayet Prenses Erik kocasından 

ayrılmak için dava ikame etmiştir. 

Marpuççularda sermayelice bir 
kırtasiye mağazası sahibi olan 

Yeşua Levi, otuz yaş küçük karısı 
Zeldanın yalvarıp yakarışlarını kıra 
mamış, deniz mevsimini geçirmE-k 
için Büyükadadaki küçük oteller • 
den birinde, bir oda tutmuştu. 

Zelda, Yeşuanın ikinci karısıydı. 
Kırmızımtrak saçları, kirpiksiz göz· 
leri, çilli yanakları, hafil çiçek he· 
zı..ğu yüzü vardı. Yani kl3sik Ya· 
hudi tipi. .. 

Fakat minyon vücudünün tena· 
sübü, gepgergin göğsü, ipincecik 
beli, taşkın yanları, bilhassa tavır· 
larındaki sıcaklık, civeleklik, cana 
yakınlık, kırıla döküle yürüyüşü, 
kar gibi dişlerini göstererek dur • 
madan kahkaha atışı, fıkır fıkır fı· 
kırdayışı, ona doğru bütün erkek
lerin gözlerini çekerdi. Kısacası ga
yet şen, hoppa, ele avuca sığmaz 

bir afacandı. Yazan: 
Sermet Muhtar Alüs 

Gece yatağına girdi. Gözlerini ka· 
payıp uyur gibi yaptı. Düşündü, 
düşündü ... 

• Bir kaç gündenberi başkaca ehem_! 
miydli bir mcse:e çıktı: Gözln U
zak Şarka dikildi!.. Uzak Şarkta 

şid<lctH biı· takım hadiSı>\er olu -
yor ki , ikide i:ıiı• hatıra yine şu sual 
geliyor: 

- Acaba har!J mi olarak? 

Fakat A mor nehri üzerinde olan 
vak'a şayanı dıkkat bir mahıyet 

arzediyordıı: Şöyle böyle bir ;;y o
luyor, bu nehrin üzetindekı iki a
daya Rus askeri gelmiş, işgal etmiş
tir. Adalar o zamana kadar hep 
Marn;ııkn<lan gelen balıkçılar tara
fından m~ski.ın bulunurmuş. Japon
lar bll hadi s~yi Maııçuko'nun hu -
kukıına tecavüz sayarak Moskova 
nezdıncJ;ı lc'Şeİıbüsata başlamışlar-

~'akat araya giren hükunH!t er
kanı, kral ailesinden bir prens ile 
prensesin bu vaziyette ayrılması

nı muvafık bulmamışlar, her iki ta

ra[a nasihat etmişlerse de Ameri
kalı kadın kat'i surette menfi ce • 

Yeşua karısının ne mal olduğu· , 

nu biliyordu, fakat ne yapsın? .. Bir 
taraftan babası yerinde, bir taraf
tan da çılgınca sevmede. •oe;ı•••••••••l4ıl'•• 

Kim acaba bu çocuğun babası? ... 

Bir türlü keşfedemiyordu. Mut

laka bu adamı bulmak lazım ... Sa

baha karşı, birdenbire doğuveren 

bir fikir, ona kararı verdirdi: 

J~p~n - Rus mücad~lesi ... D iğer 

taraftan Çi r. in şirr«a linrlf' Çin v~ .Ja
pon kıtaa!ı temas halindcôır, tıii

tün gi;n kavge. r-ks· k olmuyor. N"n
Vin Hükumeti ol sun , Tokyo Hükü
mcti ols ·.ın hPr huJ ,Jc kav_l(a çıkar
rr.nmak için hudutlarındnki k ı l'ala

rı na cmır vermiyn ı tar <lcğ ildir. O 
halde gerek Çin w gerek J .lpon kı· 
taatı aldıkları emirleri yanlı~ mı 

anlıyorlar? .. 
İşte sızc hiıdisckr i n ufak bir ta

rihi: 
Amor nehri Ü7<'r ı nd e Ruslarla Ja

pnnlar arasındaki h iıdi sc hall edıldi 

denirken Pekin ci rn rında J apon as- 1 
ked erinin Çın li ler tarn fından taar
ru za uJrı :.:!ıkln r ı hobcri çı ktı! .. 

Tokyo Hükumeti ne yapacak? .• 
J :ı pon hiikurr.CLi son derece soğuk 

kanlı davranarak Çinlilerle ihtilafı 
yerinde halletmek üzere bir komi5-
yon lc:;kil etmiş, iki taraf anlnş -
ını ş. Çin ve Japon k ıtoatının fı:.ıriut

tan yirmişer kilornetre çekilmele -
rine karar verilmiştir. Fakat bu, 
böyle iken yepyeni bir hiıd ise da
ha oldu: Yeri değiştirilmek iste -
ıı cn Çinli asker Japenlarla harbe 
tutuşmu~ tu.r!.. İki taraftan cia ya
ralı vardır, ölü vardır. Fakat ne 
'fokvo Hükümeti, ne Nankin hü -
kimıeti meseleyi büyütmek tarafta
rıdır. Çünkü Nankin - Tokyo mü
nasebatında prensip şudur: Kavga
yı büyütmiyerck beraber çalışmak: 
Çiinkii Japonların istikbalde Çin
den bekledikleri çok şey vardır! .. 

Çin - Japon işleri şu veya bu şek
le girdi, giriyor derken Rus - Man
çuko hududunda da başka vak'alar 
çıktı: Bu hıiciiseler daha mühimdir. 
Çünkü doğrudan doğruya Rus - Ja
pon siyasi münasebatına tesir eden 
işlerdendir. 

JAPONLARIN İTTİ.FAKI 

Japonlar, Mançuko ile bir ittifak 
akdetmişlerdir. Bu ittifakı ileri sü
rerek her vakit Mançukoyu iltizam 
ediyorlar. Japonların iddiasına gö
re Mançuko hududunda Rusların 
faaliyeti şiddetlidir ve bunlar Man
çuko arazisinde kendilerine müsait 
noktaları işgal etmek istemektedir-

dır. 

Sovyel Rıısy• Hariciye komiseri 
Litvinof, hunun ıizt-rinc verdiği ce· 
vapta Rus askerlerinin geri çekile
ceklerıni bildırdi . Fakat yine bir 
h5dıse oldu, Rus ve .Jap'ın askerleri 
ça rpı ~ tılıır . Liıkın ıki taraf diplo 
ın~thrı çalışm.ıktan geri kalma -

nH sl:ırdır. ! 

vap vermiştir. '"1111 üzerine 1933 
de ayrılmalarına karar verilmıştir. 

Maamafih bu arada prensesi mah
kum eden ve ayrılmıya çabuk ka
rar verilmesine sebep olan bir ha
dise olmuştur. 

Prenses kocasından henüz boş: ,. · 

Rus l ;• rın Bııl çnv , Sonofa ismindeki \/ 
o ıki adada ıı ç~kilmelef' artık kat- 1 -..~ 
iyycn btr karanı bağlandı _Fak~t ı\ 
mcse!e yine taz~l"ndi . Çunku nıu
s ·ı d erel c:-" nwrıı olmuk için Ruslar 
bu ikı adadan nskcrlerini geri çck
mı ~lerse ele l:ıunrfan. o iki adanın 

Mançuko lıüldimct ı nc aıt ıılduğunu 

kabul rtnı ck m;:ııası çıkm :yacağını 

Lilvınof . . Japon sefirine bildirmiş-

tır. 

Şımdi Amor nehri üzerindeki o 
ikı adanın kıme ait olduğu meselesi 
çıkmıştır. İki taraf biriblrlerine ce

vap vermekle meşguldür. Litvinof 
Japon \'e Mançuko askerlerinin 

Rus araıısinden geçtiklerini ve Ja
pon tayyarelerinin her vakit Rus 
hududu üzerinde uçtuklarını ilerı 

sıirerek eğ<:r Rus hududuna Japon 
ve "Mançuko kıtaatı girecek olursa 
Rusların ateş açacaklarını da Tok
yodaki J;ıpon Sefırine anlatmıştır. 

Bütün bunlardan yenı bir Rus -
Japon harbi çıkacağına ihtimal ve
rilmiyor işte yeni gelen Avrupa 
gazetelerinin verdiği malumatın 

hulasasını . Son Telgraf• okuyucu
larına vermiş olduk. 

1 ll 11111il111111111111111il1il1 111111111111il1111111111111111 ! 
Dünyada en çok 
Harp eden millet 

Harvad Üniversıtesi profesör 
]erinden Surokin 2500 yıldanberi 

dünyada en çok harbeden millet -
!er üzerinde bir istatistik hazırla -
mıştır. 

Buna göre İspanya şimdiye kadar 
902 harp yapmıştır. Bundan sonra 
İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Al
manya gelmektedir. 

nıadan her gün tenis oynardı. Bır 
gün arkadaşlarınd3n Kontes Ve
del'in delaletile bir genç ile tanış· 

mıştır. 31 yaşındaki bu delikanlı, 
çok güzel, mevzun vücutlü, sport

men, musikiye aşina, gayet güzel 
piyano çalan Turkild Yuelsberg -
dir. 

İlk görüşünde delikanlıya aşık 
olan prenses derhal bu delikanlıyı 
evine davet etmiş, onunla mütema
diyen tenis oynamış, nihayet 1930da 
da tenis şampiyonluğunu almış -
!ardır. 

Kocasından ayrılan prenses ni· 
hayet sevgilisi ile Amerikaya git
miş ve bir hafta evvel evlendikleri 

haberi de Kopenhag'a gelmiştir. 
Saraya mensup bir kadının bu 

tarzı hareketi herkesi müteessir 
etmiştir. 

Prenses Kristiyana ile Prenses 

Aleksandranın annelerinin bu va
ziyeti biçare çocukları da sarsmış· 
tır. 

Prens Erik te çok müteessirdir. 

Maamafih kadın, ikinci kocasından 

her yerde sitayişle bahsetmekte ve 

yeni izdivacında saadet bulacağını 
ümit ettiğini söylemektedir. 

Büyükadadaki otele naklettiler. 
Madam Zelda Yeşua, her sabah, 
giıh kumsalda, gah Y'örükalide, de
niz banyolarını yapmıya başladı. 

Dedik a, Zelda ·afacanlardan. Üç 
beş gün geçmeden, oteldeki bir kaç 
delikanlı ile senli benli oluvermiş
ti. 
Bunların biri stajını henüz bilir

miş, yakışıklı bir doktordu. Biri bir 
komisyoncu yanında çalışan, kıv

rık bıyıklı bir Rumdu. Biri gayet 
gürbüz, ayni zamanrla sporcu bir 
eczacı, biri de karayağız. çok kanlı, 
çok kirpikli bir Ermeni genciydi. 
Sabahları denize beraberce gi -

dişler, geceleri mehtaplarda yine 
hep birlikte çamların altında gezin
tiler, eşeklerle turlar .. 

Ycşua, hec gün ikinci vapurla 
Köprüye inip mağazasına gider, bü
tün aksataları tezgahtarına hıra -

' kıp miskin miskin pinekleyip du -
ı ur, altı postasile dönüp i~keleye 

çıkınca karısının yanında mutlaka 
bu saydığımz gençlerden birini ve
ya ikisini görür, 

- Vites grasya! diye mırıldanır· 
dı. 

Başka ne diyebilsin? .. Alt tarafı
na susmaktan başka çaresi yok .. 

• •• 
Eylül ayı yarılanmış, deniz ban

yosu da bitmişti. Yeşua otel ile he
sabını gördü. Bir ellilikle iki onlu
ğu söküldü .. 

Kule kapısında, Lülecihendeğin 

alt başındaki yedi kat apartmanın 
altıncı katındaki dört odalık daire
lerine döndüler. 

Adanın havası, deniz banyosu 
Zeldaya o kadar yaraşmıştı ki.. min
yon vücudü gelişmiş, elbiseleri bi
le dar gelmiye başlamıştı. Öyle de 
iştihası açılmıştı ki.. 

Modayı, zayıflık rejimini unut
muş, durmadan yiyiyordu. Öğle, 
akşam yemeklerine kanaat etmi -
yor, sabahları, ikindileri, geceleri 
de kahvaltı .. 

Fıçı sardalyası, kutu sarrlalyası, 

salam, pastırma, sucuk, siyah zey
tin, yeşil zeytin, kaşar peyniri, be
yaz peynir, tarama, bal, bulama ... 

Bu derece gür boğazlığın sonu ne-

Edebi Roman No : 59 rum, ve yazarken hiç kızarmıyo • 
rum. 

ile de tanıştım. Husus! katibi ba
na aşık olduğunu söyledi. Yalan -
dan ağlıyarak: Zekeriyya Sofrası 

Yazan: AKA Gündüz 

karşıma oturdu. Bir çok iltifatlar
dan sonra bana önce kulaklariyle, 
sonra gözleriyle, şimdi de kalbile 

aşık olduğunu söyledi. Karısı da bu 
aşka razı imiş. Bunw11a beraber bu 
aşkı gayri meşru yollarla elde et • 
mek faziletsizliği elinden gelmez • 
miş. Hnun için benimle şeriatça ve 
gönül rızasile evlenmek istiyormuş. 

Kontesin sözleri kulağımda çın • 

lamağa başladı. Hemen komedya
nın bana düşen rolünü oynadım: 

- Muhterem Emir hazretleri, si· 
zin gibi yüksek bir zatın benim gi
bi bir yabancı ile evlenmesi sizin 
için ne kadar büyük bir tenezzül ise 
beni miçin o kadar büyük bir şe
reftir. Fakat bilmem ki, ben buna 
layık mıyım? 

Şüpheli bir gözle baktı. Ben çok 

ciddi rol yapıyordum. Komedyası
na budalaca inandığıma ve sözle -
r imin samimi olduğuna inandı . 

Sanki benden bu cevabı alacağını 
biliyormuş gibi el çırptı . İk i beyaz 
iki kara harem ağası içeriye girdi. 
İmamla katibin getirilmesini söyle

di. Bir kız da başıma baş örtüsü 
örttü ve sırtıma bir sırmalı maşlah 

geçirdi. İmamla katip bitişik oda • 
da imiş! Geldiler. Yan gözle bak

tım. Yuvarlak karısı bir kapının a
ralığından gözetlemekte ... Gerçek
ten nikah oluyor mu olmuyor mu 

diye. Katip koltuğundaki koca def
teri açtı. İmam okudu üfledi. Dört 
harem ağası ikimizin şahidi oldu -
Jar. 

Bu satırları beş günlük bir yalan
dan gelin hanım sıfatile yazıya • 

Aylardanberi pasaport peşinde • 
yim. Bu uzunca zaman içinde ko • 
calığımdan başka umumi vali ve 
müfettişle, siyasi ve idari iki polis 
baş müfettişi ile, üç nazır, bir kaç 
meşhur diplomat ve bir çok harp 
zengini ile tanıştım. Başka başka 

milletlerden olan bu adamların hep
si de benim pasaport işinıJ en ya • 

kın 2amanda halledeceklerine ayrı 
ayrı söz verdiler. Fakat ortada ne 
pasaport var, ne lesepase. Bir gün

lük, üç günlük bir ahpaplıktan ve 
bir çok yorgunluklardan sonra yi
ne eski hamam, eski tas. 

Bana olacaklar olmuştu. Şimdi 
kontes benden çok üzülüyordu. Bü
tün öğütlerine itaat ve riayet etti

ğim halde hiç bir şeye muvaffak o
lamıyorduk. Kaçmaktan başka ça· 
re kalmadığına kontesle ittifak et
tik. Fakat nasıl? fakat nereye? 

Umumi harpte orduların konser
ve müteahhitliğini yapan ve şim

diki adı konserve kralı C'!an birisi 

- Benim kocam var, dedim. 
- Aptalın bir şeyden haberi ol-

maz, dedi, beraber kaçalım. 
- İmkanı yok. 
- Ben bulurum. 

- Bunu yapabilirseniz sizinle ya-
şarım. 

- Söz veriyorum. 

İşi Kontese açtım. Sevincinden 
boynuma sarıld ı. 

- İsterse yapar, dedi. Tabi oldu

ğu hükumet büyüktür, kudretlidir. 
Ona bir şey yapamazlar. 

Çocuk bir pasaport hazırlamış. 

Hükumetine gönderdiği için oto • 
mobille sarayın kapısına dayandı. 
Az kalsın silahlı bir mücadele ola
caktı. Yarım saatlik bir mücadele
den sonra çocuğu zorla tutup bir 
polis otomobiline atmışlar. Kontes 
hem ağlıyor, hem anlatıyordu: 

- Zavallı delikanlı! yakasını güç 
kurtardı. Casusluk şüphesile hudut 
dışına atılmakla kurtuldu. 

Emir hazretleri müthiş bir ko • 

reye varacağı da malum ... Yüzün[;. 
ze güller, boyuna da gasyan, gas • 
yan ... 

••• 
Yeşua, bir akşam, elinde Balık • 

pazarından doldurduğu paketten a
partımanın 118 ayak merdivenini 
çıkıp soluk soluğa zili çalar çalmaz, 

karısı koşup kapıyı açtı ve müjde
ledi: 

- Yebeyim .. Bu yun benim ebe 

teyze yeldi, sen yebesin dedi!.. 

Malıim a, son zaınanlarda muse
vilerde türkçe konuşmak modası 

var. Onlar da buna riaycttelcr ... 

Yeşuada şafak atm•~t,. Ölen ka

rısı Madam Fortüne ile 2: sene ge
çinmişti ... Haham, hekim, ev ilacı 

para etmemiş, bir türlü çocukları 

olmamıştı. Zelda ile evleneli de iki 

sene olmuş, yine bıı tedbirlere baş 

vurmuş, hiç bir faydası görülme -

mişti. 

O. netameli ada s~ierinden sonra
ki bu vaziyet, Yeşuaya bir tepeden 

inme olmuştu. Bu çocuğun kendisi

nin olmadığı yüzde yüz; karısının 
ihanet ettiği muhakkak ... 

B ir a zda rrıizah 
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- Vay, hırsız herif ... 

- Doğsun, biraz büyüsün; ki • 
min olduğunu ben bulurum! .. 

Yeşua'nııı artık içi rahatladı; g& 
zünü kapadı ve uyudu. 

••• 
İzako iki raşına gelmişti. Hamur

suz bayramında ailece hep bir ara

ya toplanmışlar, fransızca, İtalyan

ca, Rumca, türkçe türküler söylü

yorlar, gramofonda tangolar, foks

trotlar, rumbalar çalıyorlar, dans 

ediyorlardı. 

Yeşua bir köşeye büzülmü~ . hiç 

ses sada çıkarmıyor, gözleri yer -
!erde <'mekliyen oğluna dalmış, 

misufirierile hiç aliıkadar olmuyor
du. 

Birden, yerinden sıçradı. Bağı • 

racakken kendini tuttu. 100 numa
raya iırlad1. 

Kendi kendine söyleniyordu: 
~Buldum!.. Bizim İzako'nun ba

basi, Adad2ki o yenç eczacıd•r ... 
Köpoğlusu burnunu kariştiriyor, 

hap yapiyor be! ... 

Sermet Muhtar Alu5 

----·· 

- Hırsız olduğumu nerden a n lad ın yahu ı 

medyacı. Hiç bir şey olmamış gibi 
davranıyor. Fakat hadise ortada ol
duğu için saklamak ta zor. Bunu 
başka türlü anlatıyor. Bir zabit kova 
!ıyorlarmış, kaçmış, saklanmak için 
saraya iltica etmek istemiş. Büyük 

kapı önünde yakalanmış. Zaten sa
raya da girmiş olsaymış, muhafız

lar tarafından öldürülürmüş. 

Ben hiç bir şeyden haberim yok
muş gibi davrandım. O da buna ina
nır göründü. 

İstanbula yazdığım mektuplar -
dan hiç bir cevap alamıyorum. Ön
ce mektuplarımın verilmediğini san
mı~tım. Fakat üç mektubumu Kon
tes kendi elile postaya verdi ve 
makbuzları da geldi. Vekilim olan 
meşhur avukatın imzasını tanıya -
rum. O imza. 

Yainız Kontesin tavsiyesile llH!k
tuplarımda kaçmak meselesinden 
hiç bahsetmiyorum. Sansüre tabi. 
Sedece işlerimi soruyorum. Satu·
ların arasından da bana bizim ha
rkiv<!den bir yol vesikası gönderil
mesini yazd·m. Sansür ilişmediği 
h alde buna da cevap yok. 

İstanbuldan getirdiğim paralarla 
bir kaç parça elmas oldukları gibi 
duruyor. Fakat bu kadar az bir 
şeyle iş görmek kabil değil. Bu bi

nı.nın içinde para büyük rol oynu -
yor ve para hiç bir rol oynamıyor. 

Kontes paramı saklamaklığımı 

t avsiye etti. Verdiği sözü yerine 

getiremediği için çok üzülüyor. Giz
li gizli çalıştığını seziyorum. Bir 

pian tertip etti. Bu sayede umumi 
vali ikide birde gelmeğe başladı. 

Anlıyorum ki, herifi yumuşatıp e
linden bir lesepase koparmak isti
yor. Tabii ben de bu tertibe yar -
dım ediyorum. Aşifteliğe ne kadar 
da istidadım varmış! Tuh senin su
ratına Maviş! 

Bu satırları aylardan sonra yazı
yorum. Hayat denilen dalgalı sa
hanın üstüne, çirkef denilen in -

snnlığın özü ile yazıyorum. Yaz • 
sam ne olacak? Yazmasam ne ola

cak? Yazmasam hiç bir şey olnc3ğı 
yok. Yazsam belki bir şey olac-atı-
nı umuyorum. 

(Devamı ı:aı-J 



Yalnız vücut 
Güzelliğinde 

1 Değil ••• 
Zarafette de birinci 
gelen artist.. 

S inemanın en zarif kadını kim· 
dir? Şimdiye kadar herkes birisi 

ni buluyor ve iddia ediyordu. Halbu· 

ı ki artistler içinde Anna Bella'nın 
1 ı en zarif kadın olduğuna gerek Lon-
' ! dra ve gerek Holivut karar vermiş-

i tir. Bu kadın bir Fransızdır. Zara-

1 fct birinciliğinin bir Fransız tara

j fından kazanılmasına kimse hay-

ret etmese gerektir. 
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Bu sene bütün Suadiyede 
kö~l<ler tutuldu! .. 

Anna Bella sinema aleminin ö

tedenberi en tatlı, en bayıltıcı gü

zellerinden addedilirdi. Bir de za

rafeti inzimam edince onu bir ma

bude haline koyuyorlar. Son de • 

rece zeki olduğu için 'vaktile bir 
köylü iken çabucak şöhret kazan· 

mış, mevki sahibi olmuştur. Bu • 
nunla beraber hala hiç bir iddiası 

yoktur. Onun istediği kısaca şu • 

dur: 

• • 
Suadiyeye yapı-
lan bu tahacümün 
sebeoini nerede 
aramak lazımdır 

acaba? 
• 9 

K adınlarm clbısc r:ıvdası gibı, 
İslanbulda bır de sayfiye mo

dası var .. istanbulun eski kilnırlan 
Boğaziçınde, yalıh·1röa otururlar -
mış .. Şımdi, eger, Bo~nzd.-. oturdu
ğuuurn soylerscniz, bu, sızi:ı kıbar 
olr.- adığınıza (!) cieCıiet eder. 
Kıb r, zengin ve modern adam

sanu, mutlaka, İstanbulun yeni 
say!ıye yerlerinden bırinde otur
malısınız .. mesela: Suadiyedc .. 

Sekız on sene evvel, Allahın kırı 
olan Suadiye, bugün, İstanbulun 
en lüks yerlerinden biri oldu .. Bir 
dostum söylüyordu: 

-· !) yıl evvel, Sundiyede bir ar· 
sayı bedava denecek kadar ucuza 
satmak istiyorlardı. Almadım .. şim
di tabii çok pişmanım .. o zaman al
nııs olsa:.:dım.. bugün zengin bir 
ad.ım olacaktım. Bugün, bir karış 
toprak ateş pahasına .. Fakat eloğh: 
zengin.. baksanıza, boyuna da 
kö•klcr yapılıyor. 

••• 
Bugün, mnl(ım y:ı, bir de a. J ı 

modası var .. dayJnız var mı? sırtı
nız yere gelmez .. İşte böyle, bizim 
de hir dayımız var .. bütlin dayılar 
gibi, bu muhtt'rem zat te Suadiyc
de oturur .. Zengin .. 

Rübik bir kö~kün kiracısı.. oto
mobili var .. d€'nizdc motör ve kot
ra .. bankada hesap.. fakat, bizim 
de bir dayımız olması, ebediyen 
sırtımı?. yere gelmiyecck demek 
değildir. Çünkü. bizim dayı hakiki, 
yani IUgat m:masına gelen dayıdır .. 

Geçen giin köroğlu ayvaz, Sua
diyenin yolunu tuttuk.. Vapur, 
tramvay.. nihayet Suadiyedeyiz .. 
Sıcak bir gün .. eve, çatı altına gi
rinceye kadnr, serin bir yer, bir 
parça rüzgar bulmak mümkün de
ğildi.. 
İnsan kil>ar bir yere gidince, ha

kikaten kibnrlaşıyor ... Mesela her 
gün on bir buçuk kuruşluk sigara 
içerken, 25 kuruşa kıyıp bir Boğa
ziçi sigarası aldım .. 

Bizim dayının evinde, Allah ek
sik etmesin.. bir izzet, bir ikram .• 
baş sedire oturduk .. terlerimiz ku
rudu. Frijidcrdcn çıkmış, buzlu 
Şerbetler geldi.. buzlu sular ve ni
hayet kahveleri içtik .. 
Köşkün balkonunda oturup, ö -

nümüzdeki yoldan gelip geçenleri, 
plaja gidenleri, civar komşu hah-

• • 
F·akat bu kübik 
binaların kiralan 

ile Etyernezde 
küçük bir ev sntın 

alınabilir t 

• • 
adiye, benim gibi insanlar ıçın, e
bedi bir haram halinde kalacaktır. 
Aklınıza koyunuz ki, hava almak, 
dinlenmek te zenginin hakkı .. F1 • 

·· karalığın gözü kör olsun, derler .. 

Suadi.!jeden goriilen manzaralarJan 

,- Röportajı yapan I 
Reyat Feyzi 

çelerinde mayo ile dolaşan güzel 
boyanları seyretmek insanın içine 
bir ferahlık veriyor .. Dünya var • 
mış, diyorsunuz .. 
Akın halinde bir kalabalık gör

dünüz mü, biliniz ki, bir tren veya 
tramvay gelmiştir .. Halk, boşanı-
yor ... 

Sayfiye yerinde, Babıali cadde
sinde gezer gibi ~olaşmak, san
ki ayıpmış hissini veriyor .. Onun 
için mecbursunuz, beyaz ayakkabı, 
beyaz çorap, beyaz gandi pantalon, 
ve üzerine de kısa kollu, yakası a
çık bir ipek gömlek giymiye. Su
veterinizi de, şıklık olsun "diye ko
lunuza alacaksınız.. yoksa, başka 
türlü kibar olmanıza imkan yok .. 

••• 
Bütün Suadiyede köşkler bu yaz 

tutuldu. Boş bir ev ararsanız, bu
lamazsınız .. fakat bu kübik köşü
lerin kirası, o kadar yüksek ki, 
mutlaka bu para ile, Etyemezde 
iki katlı bir ahşap ev satın alabilir
siniz .. Onun için, buraya sayfiyeye 
gelenler, bizim gibi, meteliksizler 
değil, bilakis, kalantor insanlar .. 
Mütevazı bütçeli aileler için bura· 
da ev yok .. 

Binaenaleyh, sayfiye olarak Su-

Dünya da haram, ahiret te .. 

Sonra, burada bir de yol masrafı 
derdi var ki, mühim bir şey .. Tren, 
tramvay, vapur .. her gün gidip ge
len insan için, mühim bir yekün 
tutuyor .. 

Suadiyede bir şey ucuz. Misafir 
olduğunuz da}·ının evindeki ahçı
başı anlattı: 

- Siz, dedi, Mnçkada eti kaça a
lıyorsunuz'? 

- 60 kuruş .. 
- 60 kuruş ta ete verilir mi? .. 

ı her sabah, erkenden atlarını 
t.·amvaya, giderim Bostancıya .. en 
ala kıvırcık 45, ala kuzular 35 ku
ruşa .. bütün bu civar halkı, etini 
oradan alırlar.. Kartal, Pendik te 
ucuzluk .. amma, en iyi et Bostan
cıda .. bol bol et yiyebilirsiniz, bu
rada ... 

••• 
Size, biraz da şairane laf edeyim: 

••• 
Akşam oluyor.. plaja giden yo1 

bir insan seli halinde akıyor.. bir 
çiçek tarlası gibi, rengarenk elbi
seler içinde, İstanbulun eri güzel 
bayanları .. hepsi birer içim su .. ak
şnmın sessizliğini şen kadın kahka
haları besteliyor .. serin bir rüzgar 
var .. Çorapsız, yanık bacaklı, birer 
güvercin saklı imiş gibi, canlı ve 
dolgun göğiislü bayanlar .. plajdan 
cazbandın sesi geliyor. Kübiü köşk
lerin balkonlarında, biribirine so
kulmuş sevgililer, çifte kumrular 
gibi, akan insan selini seyrediyor
lar .. Arka yolda, 1937 modeli husu
si otomobillerin direksiyonunda, 
insanın, altında ezilmiye razı ola
cağı güzel şoförler ... 
Şu karşıdaki ağaçlıklar altına 

bakın.. baş başa, kollarını biri bir • 
ierinin beline dolamış Leyla ile 
Mecnun gibi sevişen çiftler, gittik
çe gözden kayboluyorlar .. Yarıbe· 
linden yukarısı çıplak, sporcu de· 
likanlılar, geniş ve yanık omuzla· 
rını bir sağa bir sola vererek, ga • 
rip tavırlarla kalabalığın içinde na
zarıdikkati çekiyor .. 
Açık sarı saçlı, mavi gözlü gene 

Sade ve güzel bir kadın olmak, 

mükemmel bir artist olmak ... 

A';~·~ik;"y·~·;·d;'~""~d;M~~·;ı"Tfü~;J;~;~""""'"""""" 
--- -- Mucızesı 

Para yerine nasihat: Avrupalılar Ümitsiz - hasta bir ay 

iyileşiverdi. .. evvela kendi aralarındaki 
kavgalarını halletsinler 

Amerika devletleri kendi aralarında böyle 
yapmışlar.. Fakat Avrupa devletlerinin 
arasındaki pürüzlü meseleler bir değilkie 

Belçika Başvekili Amerikadan 
döndü. Londraya uğrayarak, 

memleketine vardı. Van Zelandın 
seyahati etrafında cSon Telgraf~ 
okuyucularına her vesile düştükçe 
malUmat vermiye çalıştık. Hatır • 
lardadır ki Belçika Başvekili İn • 
giltere ve Fransanın teklifi ile mil· 
letlerarası iktısadi vaziyeti tetkik 
ederek mütehassıs sıfatile çareler 
gösterecekti. Fakat tetkikatının ne
ticesini evvelci Amerika Cumhur 
Reisine anlatmak lazımdı. Çünkü 
Yeni dünyanın yardımı elde edil
medikce eski A vrupanın derdine 
çare bulunamıyor. 

İktısadi tahdidi teslihat... İşte 
milletler arasında iktısadi müca -
delenin yerine devamlı bir sulhü 
temin edecek bir anlaşma çaresi 
bulunursa buna ciktısadi tahdidi 
teslihat> denecekti. Van Zelandın 
tetkikatı, seyahati işte hep bu ik~ 
tısadi t ahdidi teslihat etrafında 

oldu. Amerikadaki devlet adamları 
ile neler konuşulduğuna dair umu
mi bazı esasların haricinde, son de
rece ketum dayramyorlar. Lakin 
saklanmıyan bir nokta var: Ame
rika Cumhur reisi ile csiyasi ma
hiyette de çok şeyler konuşulmuş!. 
Reis Ruzvelt milletlerarası ticareti 
bugünkü engellerden kurtarmak 
için çalışacağını anlatmış ise de 
bunun için evvela siyasi bir anlaş
maya doğru yollanmak lazımgeldi
ğini saklamamıştır. Van Zelandın 

ve güzel bir kız, elindeki mayoyu 
sallayarak, bir köşkün balkonundan 
sarkarak, göğsünü olduğu gibi gös
teren bir arkadaşına sesleniyor: 

- Fifi, gece plaja gelecek misin? 
- Tabü cicim. .. 
-Kaçta? .. Dokuzdan sonra değil 

mi? .. 
- Evet ... o da gelecek mi? 
- Ya .. tabii .. dansedeceğiz .. bak 

sana neler anlatacağım ... 
Genç k~, mayosunu sallayarak 

arkadaşını selamlıyor ve bir cey
lan yavrusu çevikliğile sıçrayarak 
koşuyor .. yandaki ince, toprak yol
lardan birine sapıyor .• 

••• 
i\kşam trenle dönüyorum.. İs .. 

tasyon hıncahınç... Kalkıyoruz .. 
Mendil sallayanlar, içli, mahzun 
bakışlarla, pencerelerden sarkan
ları seyreden genç kadınlar, kızlar .. 

Ayrılış ne acı .. tren homurdanı
yor .. istasyonda bıraktığımız güzel 
mahllıklnrı, herkes benim gibi, be
nim gözümle, benim hislerimle 
terketmiyor ... Onlarm kalb1erinde 
gizli h"c;rptJer var ... 

M. Van Zeland 

bir muavini de orta Avrupada tet
kikat yaparak oradaki bellibaşlı 

devletlerin hali nice olduğunu öğ· 
renmiştir. 

Acaba Avrupa devletleri Ame
rikad:m ne yardım bekleyebilirler? 
Sulhün devamlı bir suretfe kuvvet
lenmesi için Reis Ruzveltin çalış

mak istediğini gösteren deliller ka
fi derecede vardır. Lakin Amerika 
hükumeti Avrupalıların hatırı için 
her hangi bir teahhüde girişmiye 
hiç yanaşmıyor. Avrupaya karşı 

Amerika hükumetinin aldığı vazi
yet şudur: Avrupalılar kendi dava
larını kendileri halletsinler. İleri
de muharebeye varacak olan ihti
lafları şimdiden kapatmalıdırlar . 

Yeni dünyadaki devletler kendi 
aralarında Amerika birliği gayesile 
sulhü kuvvetlendirmek yolunda
dırlar. Reis Ruzvelt ayni suretle 
Avrupalıların da hareket etmeleri
ni nasihat ediyor. Fakat nasihat 
başkadır, nasihatin tutulması baş
kadır. A\Tupa devletleri arasındaki 
davalar öyle kolay kolay halledilir 
gibi değildir. 

İktısadi tahdidi teslihat için ge
lecek sene Reis Ruzveltin bütün 
dünyanın iştirak ile bir konferans 
toplayacağı söylenmektedir. Fakat 
AmerikaWar bu hususta da son 
derece ihtiyatlı davranıyorlar. Çün· 
kü hatırlardadır ki bundan dört se
ne evvel de buna yakın bir konfe
rans toplanmış, lakin netice verme

den dağılmıştır. Eğer bu seferki de 
öyle olacaksa bu pek acı bir tesir 
1'ırakacak , zaten buhranlar içinde 
kıvranan dünya milletleri dertle
rine hiç bir çare bulunamadığını 

g(irerek istikbali büsbütün karan
lık göreceklerdir. Onun için evvela 
her şeyi iyice hazırlamak liizım -
gdmektedir. Gelecek bahara ka -

içinde 

M i15noda Madam Mauri isminde 
bir kadının başından garip bir 

hadise geçmiştir. Madam Mauri bir 
gün hastalanarak doktora gitmiş -
tir. Doktor iyi bir muayene netice
sinde kadının ciğerlerinden hasta 
olduğunu görmüş ve ümitsiz oldu
ğunu söylemekten de çekinmemiş
tir. O gün pek müteessir olan ka
dın hüngür hüngür ağlamıya başla
mış, nihayet bitap bir halde uyu -
yup ka1mı~tır. Ertesi günden iti -
haren iyileşmiye başlıyan kadın ü
mitsiz olduğu halde bir ay içinde 
sapasağlam olmuş, tekrar doktora 
gittiği zaman doktor hayret içinde' 
kalmıştır. 

Hatta doktor bu kadını rontkene 
sokmuş ve en sağlam insanlardan 
daha sağlam olduğunu söylemiştir. 
Kadın da bunun üzerine şunu an

latmıştır: 

- Hasta olduğum gece birisi ba
na geldi ve korkma .. sen iyi ola -
caksın. Milanoya yakın bir yerde 
su var .. ondan iç .. dedi. Ben de iç
tim ve iyi oldum .. demiştir. ........................................................ 

Sanşın güzel 

) .r ısmları mt, eşmerlerl mi •eve,... 
siniz? Bu ıuale ılç dört ••ne •o,,.l 
!JOptlan 6ir a"lcelle, oeri/en c:•vap• 
lor ıorııınların elcıeriy~tl kazan
dığıru göstermiştir. Faket Amerl• 
lr.ado bir jil.ri lıeg'etl Am•rilıanın 

en pzcl ıarııınını seçmiılir. Ba 
lc.ız resmini lc.oydufamus M<Atmozel 

Oconor' dur. Jürinin hale.Ki fJar. 

dar buna imkan olursa konferans 
ta toplanabilecektir. Halbuki buna 
daha vakit var görünüyor. 

Amerika Hariciye Nazırı da bu 
vesile ile beyanatta bulundu. Onun 
sözlerinden anlaşılığına göre, A • 
merika şu sırada yalnız ticari mü
nasebetlerin inkişafını temin ede
cek vasıtaları düşünmekle meşı•ul
dür. Ayni zamanda dünyada p.tra
nm sağlam esaslara göre tesbi , e
dilmesini istemektedir. Eğer b e· 
saslar daha ilerlere kadar geni le
de dünya sulhünün kuvvetlenmesi 
yoluna gidilirse elde edilecek ne· 
ti~nin ne kadar mühim olacağı 

besbellidir. Fakat!.. İşte bir cfa
kat. var ki i:r.3anı tereddüde sürük· 
lüyor. 
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Yazan: M. SUfeyman Çap~n 

ESRAREN__GİZ 
~~. İSTANBUt. 

~ ~-~ I 

bu sırada keriz alay, sökün etti. Tam 
"Aynah bir parça doğrusu r Nasa, '9tsek 

te avlasak ?" 
Yanlı,. düşünüyorsun? Bura

larda ne parçalar var bilsen?. 
- lliç inanamıyorum. Parça de

;:iı. yama vardır buralarda •.. 
Vereceği cevap ağzında kaldı 

Hüscyinin ... Altı pnrmak Karabet
le Mıgır ve bir başka adamın şak· 
rnk kahkahalar savurarak meyha
ne kapısından girmeleri, Selcitin to
nozun durgun havasını kamçıla -
yan kahkahalar, meyhanede bulu
nanların alakasını çekti, herkes liı.ü 
bıraktı, onlara bakmıya başladı. 

Ne kadar neş'eli konuşuyorlar -
dı. Hele gülüşleri, h avai bir fişek 
gibi etrafa dağılıyor, herkese şeta -
ret aşılıyordu. Esasen bunların iki
si bir arada oldu mu hem gülerler, 
hem de güldürürlerdi. Yalnız, Top
kapının selatin meyhanesi değil, 
bütün Galata, Balıkpazarı, Kum -
kapı, S:ımatya meyhaneleri bu iki
sinin handezarı idi. 

Daha yolda gelirken, kendileri 
gibi tuhaf, şen bir adam olan Vasi
laki uzaktan seslenmiş, alaylı alay
lı: 

- Zo! Baron Karabet! Vur ker
tasgor! 

Diye aşinalık etmişti. 
Karabet bu, durur mu, Vasfüıki

nin Ermenice soruşuna mukabil, o 
da Rumca cevap verdi: 

- Vay! Vasiliıkimu! Esi ise . .• Po
t apate? .. 

- Meyhaneye zo, meyhaneye! .. 
Bir kaç çarmakçur ziftJeneceğim .. 

-Emena! 

- Öyle ise haydi düş önüme!.. 
Yürüdüler, meyhane kapısından 

girerken Karabet sordu: 
- Dombaeki? .. 
- Çika!.. 
- Çika! ha!.. 
- Ve, ve .. çika .•• 

"iT 'I - .sanı ... , 
Lılfa Mıgır da karıştı: 
- Lüftır ettiğin sankim? .. Neden 

olduğunu bilmoorsun, ortalıkta pa
races kesatlık vardır da, ondan .. Bi
zim de başımızda değil mi? .. 

Karabctle Mıgır ellerindeki kese 
kağıtlarını masanın üstüne korken 
Karabet garsona seslendi: 

-Yani! .. boş tab:ık getir ... 

ıb<ıretti. Yanlarıncı. bır de kör utçu 
vardı. 

DP{ çalcn kadınlardan birisi, ha
kikaten güzel b1r çingc!'le kızıydı. 
Kıvır k ıvır göıtü, fıkırdak, oynak 
bir yosma ... Baktıkça insanın işti

hası k:ıbarıyor, kara üzüme benzi
yen giiz bebekleri, adamın gözleri
nin içinde bayı l ıyordu. Sıkılmıya, 

sarılnııya, ezilmeye teşne, ufak b ir 
işaret karş ısında, mezarlıklarda, 

baUıbabaların, ısırganların, har -
dalların üstünde k ı vrana kıvrıla 

bir uyku çekmiyc hazırd ı 

Mcmo ile Hüseyin kızı gön.ince 
afall :ıd ı lar. Ç ingene yosmasının gü
zelliği ikısi n i de büyulcmışti İkisi 
dJ? yüreklerinin : 

- Cizzz! 
Ettiği n i hisset ti. 
Hüseyin dedi k i: 

-,,......,, . ., 

- Aynalı bir parça doğrusu! .. Na
sıl etsek de avlasak? .. 

- Tam Çingene güzeli~ .. Kaçır -
mayız merak etme!.. Hele biraz sa
bırlı ol! .. 

- Fakat o bir tane •.• Halbuk! biz: 
İkiyiz! 

- Ne çıkar? 
- Raconsuz olur, soğuk düşer ... 
-Sen de kıyaksın be! .. Bir ke.re 

yolunu bulalım, öte~ine Allah ke
rim! 

H üseyin bctyle cevap verdi amma, 
bu boşuna bir liıftı, yüreğinden söy
lememişti bu sözü... Arkadaşının 

kıza ali\ka göstermesi onu adeta 
kıskandırmıştı. Kıza yalnız başına 
sahip olmak, arkadaşından evvel 
koklamak istiyordu. Kıskançlığını 
çaktırmamak için, Memoya: 

- Haydi birer tane içelim! dedi. 
İçtiler. 
ötekine gelince, kırkını aşmış, 

başına piri piri kahve rengi bir baş 
örtüsü iliştirmiş, mavi, kırmızı kur
deliılarla ördüğü saçlarım snğdan, 
soldan omuz b.ışlarına kadar indir
miş, gayet esmer benizli bir Çinge
ne karısı idi. Güneşten açık mora 
dönmüş yüzünü, pudra mı, un mu 
ne olduğu belirsiz bir tozla sıvamış, 
kaşlarını (kazan kulpu) denilen bi
çimde rastıklamıştı. 

Kirpikler mi? .. 

İşte bunlar, Sulukule yosması~
da pek kıttı? .. Fakat gözler! .. ah! 

o gözler!.. onlor bir çift ateş böceği 
idi sanki! .. 

(Devamı var) 

G. Sııragın 33 Üncü yıldönümü 
nasıl kut/ulanacak ? 

Yıldönümü müsabakaları 24 
başlıyacak 26 Temn1uzda 

Temmuzda 
bitecek 

Galııtasaraylılar, 33 ü•ıcü yıldö -
Jıiırnlerinı, bu sene, diğer yıllara 

nisbcl!e daha parlak bir surette 
kutlulam:ık için yapılac.lk son ha
zırlıklitrln mE"şgul olmaktadırlar . .Bu 
spor bayramında yapılacak spor 
hareketleri için, bir program hazır
lanmıştır. Hazırlanan program şu
dur: 

24 TEMMUZ CUMARTESl SA
BAHI, saat onda kadın ve erkt:k 
yüzücüleı· yarı ve tam mukavemet 
müsabakalı:ırı yapncaklardır. Bu 
müsabakalar Rumeli Hisarı ıle Be
bek arasında gidip gelme olarak ya-

trenoru vasıtasıle şehrimizde mü
sab=ıkalnr yapmak ıçin teşebbüste 

bulunmaktadır. Teklıi ettıkleri 
şeraıt müsaithr. 

ENOSİS İSTANBULA 
GELECEK Mİ'! 

Yunnnıstanın birınci sınıf futbol 
takımlarından Enosis takımı İstin-

hulda iiç maç yapmak arzusunda -
dır. Enosis, Beşiklaş, Güne~. F'en~r 

takımlarıle birer maç yapmayı tek
lif C'tmıştir. Fakat Yunanlı futbol-

cuların İstanbula gelmek istedık -
leri 27 ve 30 Temmuz tarıh lerınde 

pılacaktır. Bunları, sutopu müsaba- mılli takım Yugoslavyada olacak-
kaları takip edecektir., tır. Eğer anlaşma hasıl olursa Eno-

Bundan sonra, müsabakalara öğ
leden sonra devam edilecektir. Öğ
Jeden sonra yapılacak maçlar da 

sis Agustos ortal:ırında İ stanbula 
gelecektir. 

şunlardır: Glineşin futbol antrenörü Danel-
Galatasaray bisıkl"tçileri Tak - lı'ııın kh.ibü ile olan mukavelesı 

Gine, antrenörü 

simle Büyükdere arasında muka -
bıtmış ve kendisi memleketine clönvemet yarışı yapacaklardır. Saat 

on beşte İsveç güreşçilerile Ga - müştiir. Günt>şliler yenı bir antre-
lata.saray güreşçileri arasında mü - nor getirmek üzere muhabernta 

sabakalar yapılacaktır . Saa~ı do- ı başlamışlardır. j 
kuzda da Beyoğlu spor ile basket- F. Bahçe-GUneş m uhtefit1

1 bol ve voleybol maçları yapılacak, Parise g idiyor 
bu maçtan sonra, birinci gı.in prog- Fenerbahçr - Güneş muhtnfıti 
ramı nihayet bulncaktır. futbol sezonunda evveliı Belgrad3, 

::!5 TEi\lMUZ PAZAR SABAH I oradan Parısc gid<>cektir. Seyaha t 
saat onda, programın ikinci günü- on beş gun devam edecektır. 
ne başlanacaktır. K andilli ile Be- .......... , ........ , ......... " ............. 11,unuıu11111ı •• 11 uuuuıuıu, 

bek arasında mukavemet yarı~1arı !Okuyucularla 
yapıı:ıcak, bu müsubakaıarı kürek B a ş b as a 
ve yelken yarışları tak ip edecektır. • ---------
Öğleden sonra, müsabaka ların son 15 senedir 
kısmı:ı:ı geçilecektir. Saat on yedi-

de Çeklerin meşhur Slavyasile fut- , Tamir gör m iyen 1 
bol maçları yapıl:ıcaktır. 

ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI: İs- B • k k l 
veçlilerin güreş takımile ikinci mü- ır so a ! 
snb;ka yapıl:ıcak, gece Bebekte ku- Beşiktaşta Şc>nlıkdcılc nıo!ıallc-
1cdcn atlama müsabakaları yapıla- sinde oturan Ahmet Nuri i11lwlt 
caktır. Bunları fener alayı takip okuyucumuz yazıyor: 1 

edecek ve program bu suretle ni- cBeşıktaş Şenlıkdrdc mahalle -
hayet bulacaktır. sinin Hattat Tahsın sokagı; !\"ışı:ın-

Galatasaraym 33 üncü yıldönü -
münde 1stanbula gelecek olan meş
hur Slavya takımı, Ankara Gücü ve 
Gençler Birliğinin daveti üzerine, 
bumda Galatasarayla karşılaştık -
tan sonra Ankaroya giderek iki 
maç yapacaktır. 

Şehrimizde ve Ankarada maç ya
pacak olan Slavya, Ankaradan Rus
yaya hareket edecektir. 

F. T. C. YüZÜCÜLERi İSTAN
BULA GELECEK 

Romanyanın en kuvvetli yüzme 

takımlarından biri olan F. T. C. 
yüzücüleri 1stanbul Denizcilik an-

taşı, Mııl'adiye, Macka ve ValdeçE>s

mesini Beşiktııc:a rapteden mulıim 

bir yoldur. Fak:ıt hıı yol on b('c; yir

mi sencdenberi hiç tamir gôrmc -
miştır. Mahalle halkı, yolun tmrırı 
için. iki defa ınazb:ıt;ı ılc K.ıymcı
kamlığa muracaat etmistır. 

Son zamanlarda c;l'fırın muhtdıf 

yerlerinde bırçok yollar .) apılnıa:c
ta ve tamır cdılm<>kt<!dir. Tamirat 

mevsımi olduğuna gör<', alakadar 

makamların bizim yol iızerıne de 

nazarıdikkı:ıtini celb!:'tnıen •ıı muh
terem gazetenizden rıc:ı t.'dcnz » 

-
KANUNi SÜLEYMAN 

No.72 Yazan: Nedim Refik ... 
V' ' Padişaha verilen zehirli • • 

lllCl 

Bahadır Sahibin Bilal isminde birisi_ 
ile padişaha gönderdiği inci zehirlid• 

öyle hususi bir surette görüştükleri 
yoktur. Ancak Bahadır Sahip ile 
bir kaç kere gidıp görüştüğiınü bir 
münasebC'tle kendilerinden öğren-
dım. 

Yakup Bahadır Sahibin ism: g~
çınce son derece alaka ile dinleme
ğe başladt Ali Şavkat buna ehem
miyet vermiyerek: 

Bu zatıiıli11ize hiç bir şey an-
latmıyor mu? 

- Ne gibi?. Anlıyamadım. 
- Düşününüz, anlarsınız. 

Ali Şavkat bu sözleri gayet tabıi 
olarak söylüyordu. Yakup ne ol -

duğunu anlamamakla ~rabel' hu
tırından bır şüph<• ~cçmıyordu. ' 

Çtinku Hintlinin söz söylcyışi öyle 
~üphe uyandırabilecek gıbi değil
dir. 
Maamafıh Ali Şavkat sozi.i de -

ğişlitdi; 

- Bahadır Sahip hnzretlc>ri ga -
lıh;ı İstanbuldan han·kPt <.•tmıstir. 
Muşteri tasdik etti. Hintlı sordu: 
- Acaba yola çıkarken eşref sa

at olup olmadığını iyi anladı mı? 
Zatıalınız ki en büyük bır münec
cımsıniz .. 

Evet her halde eşref ~at olsa 
gerek. Maamafih bu hususta be -
nım reyım alınmadı. 

Pek teessüf edılecek şev .. Ba
hadır Sahip gibi uzun bir yolculu
ğa çıkacak bir .misafır zatıalınizin 
yıldızlardan ne ahkam çıkaracağı

nızı öğrenerek yola çıksavdı daha 
iyi olurdu . 

M{ıneccim için bu bir inetı ııefis 
mer:.clesı idi. Ali Şavkat onun has -
sas noktasını bulmuştu Kaç za -
rnandır temas ettiğı mı.:ncccııne ye
niden kumaşlar göncler:nı~. mü -
ncccimin yeni aldığı ve sonra çok 
sevcliğı için nıkahladığı cariye ye
ni kumaşlardan çok mC'mnun ol -
muştu. Mtineccimın <le neş'C''>ıne 
payan yoktu. 

Müneccim kalkıp giderk<>n Ali 
Şavkat ona yavaşca: 

-. Padışah hazretlc>rinin ıw~'e -
sizlığı geçti değil mı? 

Diye sordu. 
- Evet, hamdolsun .. çok "en, çok 

n<'~'rlıdıı ler. 

- lfrr halde zehirın tc. iri kal -
madı. 

- Zehııin ha? .. Ne diyorsunuz? 
- Evet.. Bahadır Sıhip ona bir 1 

ınci göstermış. padi~ah bunu eline ı 
almış b.ıkmıştır. Bunu tahkik edi
niz, dedığım gibi çıkacaktır. 
Muşteri gittı. Ali Şavkat ile Ya

Yakup işittiği şeylere hayret e· 
der gibi Ali Şavkatın yüzüne ba • 
kıyordu. 

Hintli dedi ki: 

- Evet.. merak e~tiğini anlı\'orurtl 
Fakat Buhadır Sahıbin padi<;alıa 

verdiği, yahut daha doğrusu Bilal 

ismi•ıcc ne olduğu bilinmiyen bir 
herif vasıtaı:ile buldurduğu inciııin 

zehfrli oldugı• şiiplı<:c;izdir. Lakın 

bunu bir taı afa bır;.k;ılım: Sen Ba· 

hadır Sahibin kı:ı:ın1 bulmak için 
çnlışmağn ha7.ır mısın?. 

- Ona şünhenız var mı?. 
- O hnld~ bu nkşam seninle bir 

yolcııluga t'ıkncağız. 

••• 
Akşam olmadan evvel Ali Savkai 

ile Yakup deniz kenarına inerek 
bir kavıkla karşı tarafa geçtiler. 
Bir müddet gemicilerin arnsıııda 

dolasarnk vakit geçirmeği eğh>n • 

teli bulan Ali Şavkat: 

- Burası, dedi, bizim heı yN -
den habC'r aldığımız. bir merke~dir. 
Gelecek gcmilPri. gıdecckleri, bek
len~nJeri hep buradan öğrenıriz. 

Fakat G:ıl::ıta sahilinde büyük 
bir hareket 'ardı: Herkt>s: 

Vencdikliniı: J?emisi yarın sa
bah vola çıkı.) ar, diye biribirine 
anlnt.ıvordu. Ali Şavkat Venedikli 
dC>dikleri yuvarlak, ~iı::man geınıcı· 
~·i bularak ona: 

- Eşyanı :ı i.:kliy('ceksııı, dedi. 
Sonra Yakubrı dönerPI': · 
- Bu adam, d<'di. en zengin ve 

rn u.,ta bir gemicidir. Kendisini 
hep Venedikli diye tnnıdar. 

Venedikli Ali Şavkata ce\•ap 
\•erdi: 

- Yarın sabah giineş do~mad3n 
esv mızı yi.ıklıyeceğiz. Güne~ dog· 
duktan sonra yola çıkacağız. 

Ali Savkat Yakuba sordu: 
- Sen bunun gemisini gö ·m k 

ister misin?. Bel(> biz.im e~vammn 
orava nasıl konduğunu görsen . 

Yakup bundan bir şey nnhıına • 

mıc:;tı. Fakat: 

- Olur, dı:-di, b0rrıbe: buluna • 
hm. 

Bu "ece ~<'nin misafiri•u?:. d"
di. 

Venedikli memnun oldu. Fakat 
Yakubun bövle bir mis~Cirliğe hiç 

niyeti yoktu. İstt~r isteme>z onlarla 
bC'rnber VC'ncdiklinin açıkta duran 

gcmisme bir kayığa binerek gec • 

tiklcrı zamnn Yakubun yüreği ı
kılıyordu. 

Tabaklar geldi, kağıtları açtı, muh 
tcviyatım tabaklara koymıya baş
ladı. Karabet boğazına düşkün ol -
duğu için, rakıyı da mütenevvi me
ze ile içerdi. Çatal, ıçak, bardak, 
kadeh ve karafakiler arasında şu 
mezeler göze çarpıyordu: 

Ciğer tavası , midye plfıkisi, elile 
yapıp evden getirdiği fasulya yah
nisi -ki Ermeniler re~l derler- be
yaz peynir, balık tavası, sakız leb
lebisi, patlıcan dolması, kutu sar
dalyası, üzüm, kavun, karpuz, tra
torlu paUıcan tavası, yürek ıska -
rası, evde yapılmış içi kıymalı cı
gara börl'ği, sarı havyar ezmesi 
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k11p valnızdılar. 
(Devamı t·ar ) 

. ' taze bıbcrle karışık domates, hıyar 
sal::ıtası, çiroz ... 

İlk kadehlerden sonra, rnuhab _ 
bet kaynaşmıya başladı. Yavaş ya
vas, meyhanenin rnutad rnü~terileri 
de geliyor, her zaınanki köşelerine, 
masnlarına geçip oturuyorlardı. Bu 
d<>virlerd<', ml'yhanclcr, yatsı eza
nından sonra kapandığı iç;n, mey -
hane k"yfi yapmak istiyenler, ral:ı
ya <'rken başlarlar, işdcn çıkar çık
maz. malını satar satmaz soluğu 
meyhanelerde alırlardı. 

Memo ile Hüseyin, sabahtan baş
lamış o1malarına rağmen, yavaş ya
vaş içtikleri için adamakıllı sarhoş 
olmamışlardı. Ancak çakır keyf 
idiler. 

Karabetle arkadaşları, birbiri ar

kasına altışar tane yuvarladıktan 
sonra, rnırıldanmıya, pesten şarkı 
söylemiye başladılar. 

Tam bu sırada, keriz alayı sökün 
etti. Takım orta boylu~ iri kafalı, 
lokma gözlü, ablak yüzlü, boynu, 
ensesi katmer katmer kir bağla
mış, ayakları poyraz kalıp, kırmızı 
kuşaklı zurnacı ile yanında fırt fırt 
sümüğünü çeken nekkareci, pan

talonunun dizleri patlamış, ayak 

parmakları yandan fırlamış uzun 
boylu kuru kemancı ile, def çalan 

iki çingene kadın ı ve bir k öçekten 

................................ 
Gemiciler ambara atladılar .. 
İtalyan kaptanı suyun fışkırdığı 

noktada yatıyordu .. gözleri açıktı .. 
fakat, halinden belliydi ki, çok he • 
yec:.ınlıydı .. 
Diğer şövalyeler o dakıkaya ka

dar İtalyan kaptanına ağızlarını aç
mamışlardı. J..akin tehlike yüz gös
tednce insan canının kıymetini na
sıl bilir! Hepsi birden: 

- O çıldırdı .. ne yaptığını bilmi
yor. Aman bizi kurtarın buradan. 

Diye bağrışmıya başlamışlarclı. 

Gcmicile>r teknenin dıbindeki de
liği kireçli Jiflerle tıkamıya çalı -
şırken, Sinyor Ciyovani ellerini bi
Tibirinin üstüne kavuşturmuş yal
vanyordu: 

- Benim bir suçum yok. Onlara 
çok söyledim .. dinletemedim. Arka
daşlarım ölmek istiyorlar. Fakat, 
ben yaşamak niyetindeyim.. beni 
kurtannız! 

Ambardaki sular, direklerde bağ. 
lı duran şövalyelerin bellerine ka
dar yükselmişti. 

Bu arada garip bir hırıltı işitil -
aL 

Ve bu hırıltının arkasından bir 
kaç söz .. 

- Beni kurtarmayınız.. ben öl
mek istiyorum. 

Gemiciler deliği kapamıya sava

şırken, bu sesler ve bu garip hırıl
tılar birdenbire durdu. 

İtalyan kaptanı b~ını suyun 
içine sokarak boğulmuştu. 

Sinyor Ciyovani bunu görünce: 

- Çıldırmış .. bırakın onu sula
rın içinde kalsın. Az kaldı bizim de 
başımızı da yakacaktı. 

lvazan: Ce a Cengiz 
ı· ·· · · ······ ·· · · ·· · ··· · ·············· ·· ··············· · ·· 

- Desen c· buyük bir tehlike at 
A DALA R INDA 

lattın, Murat Reis? 

1 
Venedikli Şövalye birdenbire Murat reisin öniinde' 
eğildi: Ben Türkleri çok severim, köca kartal! 

Ne diyorsun be? İt:ılyan knır 
tanı geminin tekncsiııi delmic;. ~ını
bar u dolmuştu. Bl'rekct v rsın es· 
ki )-<''kencilere .. 

- D ligı kapattılar mı? 

- Dcrh:ıl kapattılar .. kireçi di -

Singor Ctgovanig i bitkin 6ir halde ambardan çıkardılar •• 
Diye söylenmiye başladı. 

Gemiciler birdenbire acı acı gül
düler. 

Delik kapanmıştı. 

Şövalyeler yarı bellerine kadar 
ıru içinde kalmışlard ı. 

Ye lkencilerden b iri yukarıya doğ
ru seslendi: 

- Reise müjdeleyin .. deliği ka
pattık .. tehlike kalmadı . 

Ciyovani suların içınde titriyor
du. 

Murat Reis: 

- Esirleri sımsık ı bağlayıp am
bar ağzını iyıce kapay ınız! 

Diye bagı rdı . 

Arşipel adalarıııcl..ın Mikro ada
sı deni!C'n (T\:ü~·iık Ada) nın önüne 
gelmislerdi. 

Murat R<>is gemıde atlattı;fı teh
lik<'yi arkada l:ırına soylemek için 
fırsat anyorc.'Ju. 

OrtaJık h C<' aydınlanmı~tı. 
~ Bu sırada Rüstcmin gemi5i Mu -
~ :rat Reisin gemi ·ıne ramp:ı edC'rce -
: sine yaklaştı: 

- Gcıceyi nasıl ge>c:ırdin ağam? 
ı' Murat kaslarını çatarak cevap 

verdi: 

- Sabaha kadar martı gibi dal
gaları sck<'rck yüı iiduk. Fakat, sa
bahleyin gemi delindi.. Su almıya 
başladık .. vaktinde huberdar olma
Sa\•dık muhakkak batacaktık, Rı.is
temciğim! 

MİKRO ADASI ÖNÜNDE 

- Ne dedin .. gemi mi delindi? 

- Evet .. İtalyan kaptanı delmiş .. 
- Neden asmadın keratayı .. ? 

- Buna lüzum kalmadı. Amb~a 
giren suyun içind~ boğuldu. 

- Ya ötekiler .. ? 
- Onların suçu yok. 
Rüstem, Murat Rf'isin gemisine 

1 
j 

iyiC'e ynnaştı .. güvC'rkyc atladı : 

lC'r. TC'hiıkcyi savu~turduk. 
- Kaptnn nasıl boğuldu suyun 

içinde' . ? 

Gemiciler: n kendini zorla 
öldürdü, diyor)rr. 

- - Nedt'n "!dürdü acaba .. ? 
- Seb,..bini ben de nnlıyamadım. 
- ÖtE-kiler. şöv lyckr ne yapı-

yor? 

- H p:;inin koll • rı ha !ı. Amb -
rın suyunu güçlükle boşalttık. He· 
riflc>r batuklıkta yÜZ<'!l ördekler gi· 
bi y:ırı b<ıllcrinl? kadJr su içinde 
kaldılar. 

- Sinyor Civovaniyi onların yn· 
nınd3n ayırsak föna olnıaz .. 

- Ben bu ad mdan ho:;.lannııyn 
ha~ladım. İyi ki, hatırlattın .. Onu 
nmbardaıı ç:kııralım ... ve kendisine 
kaptanın neden ölmt>k istediğini 
soralım. 

Murat Reis ıki gı>miciye emir 
verdi.. Venedikli şövalyeyi a~bar· 
dan koluna girip güverteye çıkar
dılar. 

Sinyor Ciyovani ambarın boğucu 
havas: içinde bunalmıştı. Gemici· 
ler Murat Reise; 

- Bu adam sizi çok seviyor! de
diler. ·Ölen kaptana Türkler hak
kında çok iyi sözler söyledi amma, 
kaptan inatçı b ir adamdı. Sinyo· 
ru dinlemedi. (De1·amı ııar) 



Süleymanan Sarayında 

KUO.CS KOZLARR 
Tefrika No: 113 Yazan : M. Necdet Tunçer 

birdenbire aksırarak gözlerini açtı. Sü-Şaon 
legman, bu bügük kahramanın başı 

ucunda duru !]ordu. 
~abra bu hiU· 

yeyi hatır lada;. 
H3Vuzun başına 

koştu •• 
Sihirbazlar, ta• 

bipler Şaonu M · 
la ilaçla m a k · ' 
meşguldü. 

S.thr o suların 
üstünden bir çi. 
çek kopardı .• 
Y :ıpraklarını ez• 

d".. bir bardak 
suyun içinde bir 
saat bıraktı.. ve 
bu müddet zar
fında Ş:ıonu iyi
ce göz hapsine 
aldı.. Zam onun 
SÖ)'lediği sihir· 
baz henüz işe 

başlamamış \e 
S"iaye verdiği sö
ıünü fiil sahasına 
çıkarmak f ırsa
tını bulamamıştı. 

Sahra bir saat 
sonra, elindeki 
bardağı Şnonun 
agzına götürdü. 
işte bir gürültü •. 
- Sahra Şaonu 

öldürecek! 
Sihirbazlar Lir· 

':lenbirc ayaklan• 

l lamo lı:ahilesi reisi bir tün Kudihte Sülegmanı 
zigoreftt gelmlı oe iÖz:Jest Sahrayı alıp 

götürec~ffni •Öglerniıti .• 

mışlar ve bağrışmıya başlamışlar- j ğer ben yetişmesP.ydim- zchirliye-
dı. ceklercü ... 

Sahra gözlerini açarak bağırdı: 
- Ne istiyorrnnuz benden? Hepi

nız bırer ilaç \•erdiniz .. Şaon kirpi
ğıni Lile kımıldatmadı. Ben de bir 
ilaç veriyorum . .. Onu dirilteceğimi 

sanıyorum. 

Etrnrta doln.,an harcmağalnrı Snh
rnyı himaye ediyorlardı. 

Sıhirbazlar havuzun başından çe
kıldiler .. 

Küme kume topJan::ırnk Süley • 
manrn dairosine gittiler. 

Hükümdar odasında yeni bir me-
7.amir yazımalda meşguldü. 

Sihirbazlar: 
- Şaonu ilaçladık .. dırıltmck ü

zere iken, Sahra geldi .. Şaonu öl
durmek istedi. 

Deyince Süleyman hiddetlendi. 
Saray sihirbazları Sahrayı öte

denberi çekemezler, daima aley -
hinde bulunurlardı. 

Süleyman harem ağalarına şid -
dctle bağırdı: 

- Snhrayı çağırın buraya ... 
Harem ağaları havuz başına koş

tular .. Sahrayı alıp götürmek iste
diler. 

Şaon aksırıyordu .. 
Dizlerini uzatmış, kollarını kı • 

mıldatmıya başlamıştı. 

Sahra: 
- Şaon iyileşiyor. Onu ayağa 

kaldırmadan bir yere kımıldamam .. 
Dive bagırdı. 
Sıliı; Sahra'nın h avuz başından 

nyrılmadı -mı görünce h"ddetinden 
küpl<'rc binmişti. Kendisine söz ve
ren sihirbaz meydanda yoktu. 
Şaon aksırıyordu .. 

leri alttlst okcak ve saraydaki nü
fuzu kırılacaktı. 

Harem ağaları tekrar Sülcyma
nın odasına koştular .. Vaziyeti an
lattılar: 

- Sahra Şaonu diriltiyor, mella! 
kendisini Şaonun ba~ından ayıra
madık .. 

Dediler. 

Sahra bu sözleri söylerken, Zamo 
rakkasenin arkasında duruyordu. 

Süleyman birdenbire şaşaladı: 
- Salı'!'a neler söylüyor?! 
Diye mırıldandı ve gözlerini Sah· 

ranın gözlerine dikerek bir müd
det scsı-iz ve hareketsiz durdu. 

Sihirbazlar derin bir kıskançlık 
içinde ne söyliyecekledni şaşırmış
lardı. 

Sahra Sülcymana bu cevabı ver
<likl('n sonra, arkasına döndü .. 

- Zamo! ne stı~ııyorsun? haki -
kati söylesene .. 

Diye bağırdı. 
Zamo ortaya atıldı: 
- Hakikat çok korkunçtur, mel

la! Ş:ıonu, ba sıhirbazlardan biri 
z<::hirleyip öldürmek istiyordu. Şa
onu yeni hazırlanan tuzağa düş -
mekten kurtardık.. Sahra Şaona 
yeni bir iliiç verdi.. onu ölümden 
kurtardı. 

Sihirbazlar susmuşlardı. 
Siileyman, Zamoyu yanına çağır

dı: 

- Sahi mi söylüyorsun, Zamo? 
Şaonu ben ölümden kurtarmak is
terken, onu zehirlemek isteyen el
ler mi var burada? 

Znıno işin iç yiizünü söylemek· 
ten korkuyordu. 

Sahra 15fa karıştı: 
- Şaonu Sila öldürmek istedi, 

ben kurtardım, mella! 
Süleyman hayretle sordu: 
- Ne diyorsun Sahra? Sila hfı.la 

böyle işlere burnunu sokuyor mu? 
- Onun el uzatmadığı bir iş 

ycıktur. Sila saraya geldiği giinden--
oman:34 

beri Filistinin semasında korkunç 
bulutlar dolaşıyor. Bu bulutları siz 
kendi elinizle kaldırmazsanız, Beni 
İsrail Hükümdarı felaketten fela
kete düşecektlı' ... 
Sahranın konuşması uzun sürme

di.. havuz başında gittikçe artan bir 
canlılıkla kımıldamıya başlıyan Şa
on birdenbire gözlerini açtı .. İlk ön
ce karşısında Sahrayı gördü. 

Sihirbazlar hayretle Şaona baka
rak ellerim göğüslerinin üstünde 
kavuşturup başlarını yere irıdirdi

ler. 
Sahra sevinçle bağırdı: . 
- Şaon diriliyor .. ! 
Bütün gözler Şaona dikilmişti. 
Zamo, Sahranın kulağımı eğildi: 
- Şaon bundan sonraki hayatını 

sana borçlu olacak ... Onu sen kur

tardın! 
Sahra dudağının ucile cevap ver-

di: 
- Sen böyle görüyor ve böyle 

düşünüyorsun nmma.. hükümdar 
ne diyecek bakalım?! 

Süleyman, çok sevdıği ve uzun 
avlardanberi hasretini çektiği ku
~andanının yanına sokuldu: 

- Nasılsın Şaon .. ? 
Şaon gözlerini kırpıştırarak etra

fına bakındı .. 
Süleymanı başı ucunda görünce, 

1 gözlerinin ucunda hafif, manalı bir 
tebessüm belirdi. 

- İyileştiğimi hissediyorum, 
mella! Beni buraya nasıl getirdiler? 

Süleyman, bu değerli zabitin al
nım okşıyarak: 

- Seni (Meş'um Kuyu) dan ben 
kurtardım, dedi, askerlerimi gön -
dermiştim, seni alıp geldiler. Fa
kat, çok baygın bir halde idin Şa -
on .. ! 

Zamo iradesini kaybederek orta
ya atıldı: 

- Seni kuyudan kurtaran hü -
kümdarımızdır. Fakat, ölümden 
kurtaran Sahradır. 

Süleyman Arap kızının sözlerine 
kızmadı .. 

- Zamo doğru söylüyor, Şaon! 
dedi. Seni ölmüşken dirilten, göz
lerine ışık, damarlarına ateş veren 
odur. 

Sahra bu sırada havuz başından 
suya uzandı .. bir nilüfer daha ko
p&rıp Şaonun burnuna uzattı: 

- İşk, seni dirilten çiçek budur! 
(Devamı var) 

Londrada en eski 
tiyatro 

K omedi Fransez 1663 te kuruldu
ğu halde Londrada ilk tiyatro 

ancak 1776 da açılmıştır. 
- • tliii1P 

Halkevlnde açllan k u rslar 
Beyoğlu Hal1.:evinden: 
l - Yüksek, lise \'e ortamektep 

talebelerinden ikmale kalanlar için 
evimizde fransızca, almanca, ingi
lizce kursları açılmıştır. 

2 - Bu ayın yirmi altısından iti
baren derslere başlanacaktır. Arzu 
edenlerin mür3caat ederek kaydo
IÜnmalarını rica ederiz. 

Sihirbazlar hayretle biribirleri • 
nin yüzüne bakışıyorlardı. 

•nın11W111nıııınatıannıuruıuırnnıınıırnnırııı11111u11nıııuıınııınııuıınuıuııı111ıuıııııı111uıuıuııııuınııııııııııuıu ıııtt11111 

Yazan: Çeviren : 

Süleyman kime ne söyliyeceğini 
şaşırmıştı .. Yerinden fırladı .. sihir
bazlarla birlikte havuz başına gitti. 
Sahranın hıçkırıkları uzaktan işiti
liyordu. 

Süleyman, sarayında dönen öu 
• n!h .. yetsiz entrikalardan çok mü

tc<>ssirdi. 
Beni İsrail hükümdarı Sahrayı 

Ş<.onun başı ucunda ağlar görünce 
hiddetlendi: 

- Bu kahramanın üstüne çöken 
kııra bulutu kaldırın ... 

Diye bağırdı. 
S:ıhra bu ~özü işitince silki(lai .• 

Yerinden fırladı ve Sülıeymanın a• 
Yoklarına kapanarak: 

- Onu ölümden kurtarıyorum. 
mclla! sizi aldatıyorlar .• Şaonu . g. 

Al Jenines Muammer Alatur 

İra, pek heyecanlı icü. t\yni za

manda da mes'ut göriinüyordu. Ba· 

na döndü: 

- Jenings, dedi, bütün bunları 

sen yaptın, bu iyiliğini unutmıya

cağım. 

• Gözleri yaşlandı: 

- Bir gün bana küçük bir elma 

yuvarladığınız zaman, işin böyle 

bir sona varacağını hiç aklınıza ge
tirmiş mi idiniz? 

Bir an tereddüt etti ve sesini al• 
saltarak, fısıldar gibi dedi: 

- Jenings, kııım bereket versin 

ki bir şey bilmiyormuş. Kızımın, 

hiç bir zaman babasının meşhur 
Kara belfı olduğunu bilmesini ar

zu etmiyorum. 

Maralat ancak kırk altı yaşların

aa vardı. Fakat çektiği müthiş ıs -

tırapların izleri hala yüzünden bel

liydi. Bizden ayrıldıı:11 zaman alt

mış yaşlarında görünüyordu. 

- Patron, size nasıl teşekkür e-

0.eceğimi bilemiyorum. 

- Teşekküre lüzum yok İra ! .. 

lillah bilir ki bugünkü vaziyetini 

~ok pahalıya ödemiş bulunuyor • 

Yeni neşriyat 

POLİKLfNİK 
Doktor Süreyya Kadri Gür tara· 

fından her ay muntazanıen çıka

rılmakta olan Poliklinik hhr.li tıp 
mecmuasının temmuz ayı nüshası 
intişar etmiştir . 

• MEMURUN KİTABI 
(Memurun Kitabı) serisinin bi • 

rincisi olan (Memurin kanunu) SO, 
ikincisi olan (Askeri ve Mülki te
kaüt kanunu) 55 kuruş mukabilin
de isteyenlere Edirnede Meriç ki -
taphanesi tarafından gönderilir. 
Fazla miktarda almak jsteyenler 
tafsilat almak için Meriç Kitap -
hanesine müracaat etmelidirler. 

ZAYİ 
Ankara Memurlar Kooperatif Şir

ketinde sahip bulunduğum 4346 
sayılı hisse senedimi kaybellirr.. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok
tur. 

İstanbul Sıhhi Müessc~eler 
muhasebecisi S Sırrı Baran 

ZAYİ - 4926 No. Ju şoför ehli -
yetnamcmi, nüfus cüzdanımı, mu
ayene cüzdanımı ve (4026) beledi-

ye No. ]u kamyonetin muayene cuz
danile 936 kazanç karn<:'mi zayi <'t
tim. Yenılerini alacağımdan eskıle· 
rinin hükmü kalmamıştır. 

4926 sicil No. lu şoför 

Tahsin oğlu Mehmet 

İstanbul Asliye 3 üncii Hukuk 
Mahkemesınden: 

Büyükadada Çankaya caddesın -

de 37 No. da mukim Ester Terzi -

yan vekili avukat Haçik tarafın -

dan Beyoğlu Tepebaşı (Fanı) ycnı 

Necip Apt. mukim Edvar <ıle) hinı:: 

937/879 No. lu dosya ile açıları bu -

şanma davasında: Müddeıal<:yhin 

ikametgahı meçhul olması hasdıilc 

dava arzuhali ilanen 1f>bliğ edil -

miş ve muhakeme gün~ olartik 

29/9/937 saat 13,30 tayiu kılınmış 

olduğundan mumaileyh Edvarın 

mezkur gün ve sa~tte mdhkemeye 

gelmesi veya bir vekili kanuni gön

dermesi ve aksi takdirde hakkında 

gıyap kararı ittıhaz edilec:cği teb

liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu -
kuk Mnhkemesındcn: 

Davacı Rıfat Vekili Avukat Ah

met Nur tarafından Beşiktaşta Şcn

likdede ve Kircçhane sokağında 8 

numarada Münevver, Muazzez, Fat
ma, Kemal, Osman \'e Saniye a -

leyhlerine 937/413 No. ln dosya · 

ile açılan izalei şüyu da\'asının ya

pılmakta olan muhakemesinde Ke

maliyede Halil ağa zade Yakup eşi 

Saniyenin ikametgiihının meçhul 

olması hasebile ilfınen yapılan teb

ligata rağmen muhakeme günü o
lan 14/7 /937 tarihinde mcıhkeme a 

ye gelmemiş vekil dahi g()n -

dermemiş olduğundan muame -

Jeli gıyap kararının ilfınen tcb • 

liğinc \'e muhakemenin 1 l/9/ 9:37 

tarilııne müsadif perşembe sa::ıt 11 e 
talikına mahkemece karar \'erilmiş 

olduğundan tarihi ilandan itibaren 

beş gün zarfında itiraz edilmedıği 
ve yevm ve vakti mezkfırda bizzat 

veya bilvekale mahkemeye gelme -

diği takdirde gıyaben hüküm ve 

karar verileceği ilfınen tebliğ olu -
nur. (::!4011) 

- ---- -
sun ... 

İra Maral.:ıt direktörün, benim 

ellerimizi sıktı. On sekiz sene için

de kaldığı hapishaneden eşya ola

rak sadece bir kafes içindeki iki 

kanaryayı aldı. 

KIZINI GÖRDÜ' 

İrn Maralat'tan hiç bir haber a

lamamıştık. 

Direktör cndişelenmiye başla -

mıştı: 

- Şu zavallı odamın başına yeni 

bir fclftket gelmiş olmasın diye 

korkuyorum. Acaba kızını görmi

ye gitti mi? Bize hiç bir haber göna 

dermeyişi tuhafıma gidiyor. 

Darbi sağdan soldan mallımat 

almıya çalıştı. Genç kızı evlatlık 

alan kadına haber gi.inderdi. İra'nın 

tahliye edilmiş olduğunu bildirdi. 

Yine bir gün telefonla vaziyeti gö-
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Türk Hava Kurumu 

BOYOK .PIYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük 50 000 liradır. ikramiye: • 
Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
l 0.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liraJık iki 

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 
Bilet a'an herkes 7-Ağustos-937 

ünü akşamına kadar bile ·ni de· 
ğiş irm·ş bulunma ıdır. 

j u tarhten sonra bilet üzer·nde-

'

, İ ha Et O Ur. ,ff 1 
, __ !l=ı-===:==::==:=:=~~========u 
İstaııbul 

• 
Sıhhi Müessese er 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Le, ti Tıp Talebe Yurduna mc\'cut şartname ve nümunesine göre 

"4001)" kiio birinci nevi mayclos pamuğu açık eksiltme suretile alına .. 

cııktır. 

1 - Ek5illme: Cağaloğlunda lstnnbul Sıhhat ve içtimai Muavenet · 

Müdürlüğü binasındaki komisyonda 28-7-937 Çarşa:nba iÜnÜ saat "15,. 
de yapılaccıktır. 

2 - f\luhaınmen fiyat: Kilosu "51,, kuru~tur. 
3 - Muvakknt garanti "153,, liradır. 

4 - istekliler nümuneyi Çenberlitaı civarında Fuatpaşa Türbesi 

kıır~ısında Leyli Tıp Talebe Yurdunda görebilirler ve şartnameyi de 

parasız alırlar. 

5 - istekli erin cari seneye aid ticaret odnsı vesikaM ve 2490 sarılı 
kanunda y:ızılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektuplarile birlikte belli gün ve saı:ıtte komisyona 

gelmeleri. "4117,, 

Tür Hava Kurumu 
Satınalma Komisyonundan: 

Üçü altın \"e dokuzu gümüş on iki murassa madalya yaptırılacaktır. 

19-7-937 saal 15 de münakasası yapılacağından istekli olanbrın şart• 

namesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü Muhasebesine Mlira

caatları. "4283., 

lstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğünden: 
Kuruçe1lmedeki Liman idaresinin antreposunda bulunan satış amba· 

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

akt:ıriyc, demir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi 

tıbbiye ve emsali ve yenilecek eşya 20. 7-937 gününden itibaren hor 

gün sırnt 14 den 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretlerile ve peşin 

para ile satılacaktır. isteklilerin lıu elverişli J11atışlardan istifade etmek· 
üzere muayyen gün ve saatte Kuruçcşmedeki anılan satış komisyo· 

nuna gelmeleri ve isteyenlerin satılacak eşyl:\yı her gün görebilecek· 

leri ve satış Müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut olup satışı ila:ı 

edilecek olan eşyanın ela bu ambarda satılacağı ilan olunur. (4107) ....................... "•/ 
: ooKToR ı 1-Lokman Hekim-ı 
ı Ali Rıza Sağlar ı 1 Mecmuası ı 
ı ı ç HA s TAL ı K LA R ı ıı Her. muallime .. her mek-

ı ı · teplıye, her aıleye, her 
ı M OT E. HAS S 1S1 : köylüye, her kese pek 1 
ı Her gün Beşiktaşla tramvay : 18zımlıdır. • 
ı caddesindeki muayenehanesinde ı Bundan faydah bır 
ı saat on beşten sonra hastala- ı mecmua bulamazsınız. 
• k b ı 0· ! Seneliği, (12) adedi (60) ku. 
• rım a u c ıyor. il rııştur. Oivanyolu numara 104 1 

............. ff 

rüşürlerkcn, İra'nın hapishı:meden medim. Fakat şimdi manzara gö • 

iki kanarya ile çıkmış olduğunu zümde Ö.}'le canlanıyor ki ... 

söylemişti. Genç kız, kesik kesik cümleleı le 

Çok geçmeden hepimizi heyeca- ihtiyar kuşbazın esrarengiz ziya-

na düşüren bir haber aldık. Üç saat retini anlattı : 
sonra da genç bir kız, direktörün 

odasında bulunuyordu. 

Genç kız diyordu ki: 

- Siz, elinde kanaryaları olan 

ihtiyar bir adamdan bahsettiniz, 

değil mi? Şaşırdım, haldım. Evet, 

böyle bir ~dam evimize geldi. lfut

ta kannryalar şimdi bendedir. Ak

lım duracak gibi oluyor. Demek o 

adam benim babamdı öyle mi? 

O z:ıman genç kız hıçkıra qıçkı

ra .... ğlamıy:ı ba:ladı: 

- Neden kimse bundan bahset

medi? Nasıl olur da böyle şey in -

sandan saklanır, anlayamıyorum. 

Giderken bana cküçük Doracığım> 

demişti. Ben bu sözden b!r şey an

byamamt tım. Ehemmi ·et te • • 

- Evin kapısı çalınmı~tı. Bir hiz

metçi kapıyı açmıştı. Kapıda, el:n-

dc bir kafes, kafesin içinde iki kuş, 

ihtiyar bir adamın beklediğini gör

müştü. 

İçeri girmek istedi. Fakat metr 

d'otcl Con yolunu kesti. Tam o sı-

rada genç kız, piyano dersine git· 

mek üzere merdi\,·enlcrden iniyor

du. 

İhtiyar kendisine dedi ki: <:Mis, 

belki şu küçük kuşlarımı satın a

lırsınız diye düşündüm. Ben fakir 
bir adamım. Bilseniz, bu kuşlaı· ne 

kadar güzel öterler. Onları ben 

besledim, ben terbiye ettim.> 
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Yazda en sıhhf, en leziz ve en nefis içki .. 
lngUiz 9erbet yersen tertibi tekerli ve mey_!.ah -----------

. 

Hasan •• •• 
o~u gazoz 

Mifle\•idir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. 
Sabahleyin çaydan e\·vel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde 
içilırse müleyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanya gibi lezzet· 
J dir. Şeker!>izi meyva tozu gibidır. Şişesi 25. dörı misli :50 kuruştur • 
Ha an ismine ve mtırkasma dıkkaı. 

Hasan d posu : lstanbul, Anknra, Beyoğlu, Bcşıkıaş. Eskışelur. 

HER A K Ş A M •••--•• 

TAKSİM B E L E D i y E BAHCESjNDE 

SAFiYE 
Bestekar Tanburi SELAHATTİN 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
Suzan Ya~ar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 
Meli hat lbrabhn Has:ın Kanun 
Muazzez Hasan Banço 
K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 

Parasko Kemençe 

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

Dermin 
Nasır ilacı 

insanlı~ tazib eden nasırı kurut• 
mak ve düşürmekte çok müessir 
olan bir ilaçtır. Bir müddet ayak· 
larınızı sıcak suda banyo ederek 
nasırlara 

DERMIN 
sürünüz. Bu beliyeden kısa 

zamanda kurtulursunuz. .. 
İslanbul Ashye Mahkemelen Bi

rınci Hukuk Da iresirıd~n: 

İstanbul Muhakemat Müdt.irliığü 

tarafından Fındıklıda Dere içinde 

ve sokağında 13 numarada mukim 

Mustafa Fehmi alcyhıne açılan ve 

500 liranın tahsılı talebine müteda

ir bulunan davadan dolayı ikamet
gahı hazırı meçhul bulunduğun -

dan 1/7/937 saat 14 te mahkemede 
hazır bulunması için ilanen vaki 
tebligata rağmen mahkemeye gel-

miyen mumaileyh Mustafa Fehmi 
hakkında tahkıkatın gıyaben de • 

vem ve işbu gıyap kararının hu -
kuk usul M. K. nun 141 lnci mad
desi mucibince ilanen tebliğine ve 
tahkikatın"'da 16/9/937 saat U e ta
likına karar verilm~ olduğu olveç

hile tastir ve mahkeme divanhane

sine talik kılınan gıyap kararı teb

liği makamına kaim olmak üzere 
Masalarınızı evvelden temin edin iı. Tel. 437~0~3:..._!!!!!!!.!._ı:_:'la'.::" n~o~lu~n~u~r.:,. _:9:34~/~5~03:_ ____ _ 

YALNIZ 

BAKER matazalarında 

Her cins ve her ıenkto banyo 

kostümlerinin en zenrin çefid· 

!erini her yerden müıaid şeraid 

1 
ve her keseye elverişli Hatlarla 

_ bulabilirsiniz. 

....................... 
İstanbul Altıncı İcra Memurlu-

ğundan: 

İpotekten dolayı açık arttırma ile 
paraya çevrilmesıne karar verilen 
ve tamamına 2250 lira kıymet tak
dir olunan Boğaziçinde Tarabya -
da Kalpakçı sokağında ~ski 37 /39 
yeni 37 numaralı maabahçe 1 bap 
hanenin tamamı açık arttırmaya çı-
karılmış olup 1/8/937 tarihinden i
tibaren şartnamesi herkesin göre
bilmesi için daire divanhanesine ta
lik edilecektir. Satış peşındır. Mtiş· 
teriler kıymeti muhammenenin yüz
de yedi buçuk nisbetinde pey akça
sı veyahut milli bir bankanın te-
minatlı mektubunun verilmesi ica
beder. Müterakim vergiler borçlu
ya ve rüsumu tellaliyc ile 20 sene
lik taviz bedeli müşteriye aittir. 
İşbu hane bahçe içerisinde olup ah
şaptır. Çıkmaz sokakta önü ahşap 
parmaklı tuğladan üç basamakla ze
min katına girilir. Zemin . kat: Ze
mini mermer bir taşlık, bir oda ve 
arkada bir kapı ile iki basamakla 
inilir zemini çimento maltız ocaklı 
sabit dolap ve raf bir mutfak, ıe -
min kat taşlığındaki odanın altında 
mutfaktan kapısı olan ve zemini 
ahşap diğer bır oda vardır. Mutfak· 
tan ıki yan bahçeye birer kapı var
dır. Mutfaktn bir sarnıç musluğu 

ve bahçede zemini çimento bir gu
sulhane olup diğer yan cephe bah
çede sarnıçtan musluğu olan kü
~ük bir havuz vardır . Birinci katta 
bir sofa üzerinde üç oria, bir k ile r, 
bir rczcrvuarlı alafranga apdC'sha· 
ne ve apteshane koridorundan ze
mini çimento, etrafı ağaç korku -
luk ortadaki sarnıcın üstü tarasa • 
dır. Evsafı umumiye: Binanın bod
rumda oda ile mutfak bedc>n duva
rı k3rgir, diğer aksam ahşaptır. Bod
rum ve zemin kat pencereleri de· 
mir parmaklıklı, :zemin kısmen bir 
kat, pencereleri panjurlu, saçakları 
kısmen tamire muhtaçtır. Ön ve 
yan cephelere birinci katta .birer 
çıkma vardır. Dahili ahşap aksamı 
yağlı boyalı ve haricen olan boyası 
bozulmuştur. Bahçede iki havuz ça
mı ve iki frenk eriği, dört palmiye, 
bir 1.eytin, bir asma, bir erik ve sa
ir ağaçları mevcuttur. Binada elek· 
trik ve Terkos suyu tesisatı vardır. 

Umum sahası 220 - M2 ve binası 85 
M2 geri kalan bahçedir. Bahçenin 
etrafı duvar ve üzeri ağaç parmak
lıklıdır. Birinci arttırma 19/8/937 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul 6 ncı 
İcra dairesinde icra edilecektir. Art
tırma bedeli kıymeti muhammene
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde ihale edilecektir. Aksi 
takdirde en çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün temdit edilerek 3/9/937 ta
rihine müsadif cuma günü ayni sa
atte en çok arttırana ihale edile -
cektir. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ncı maddesine tev
fikan ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarlarının ve irtifak hak
kı sahiplerinin işbu gayri menkul
deki haklarını ve hususile faiz ve 
masarifc dair olan iddiaları evrakı 
müsbitelerile birlikte 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri lazım -
dır. Aksi halde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmalarından hariç kalırlar. A
lakndarlarının işbu maddci kanuni
ycye göre hareket etmeleri ve da
ha fazla malı1mat almak istiyenlc
rin 933/6632 numaralı dosyasile da-
iremi1.e müracaatleri ilan olunur. 

Dr. IHSAN SAMI -
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu-
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

eczanede bulur.ur. K ulusu 
50 kuruştur. 

istanbui"6 ncı Icra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 936/3811 sayılı dosya
sile bir borçtnn dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif barakalar 21/7/937 çar -
şamba günü akşam saat 16 dan iti
baren Fatihte Sofularda Ortaçeşmc 

- Öksüzler eski (28) yeni {7) numa
ralı ankaz sergisinde birinci açık 

. arttırma suretile satılacağından is
teklilerin mezkfır gün ve saatte ye
rinde hazır bulunacak mem 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve Güzel 
DiŞLERLE 

Sağlam ve a-üıel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazen en U&tad doktorlaran bile aebeb 

ve men9elnl bulamadıkları bir hastalığın, 

dl' iltihabından ileri geldiği pek çok tec• 

rUbelerle anlaşllmı,ttr. 

Günde iki defa dişlerinizi farcahyarf.lk ve dai111 21 

AD 
kullanarak dişle!'İnizi koruyabilirsiniz. 

' - - ~ . . . ': 

Betonarme Köprü inşaatı : 

Nafıa .Vekaletinden: 
J 

1 - Eksittme)·e konulan iş: Kastamonu Vilayetinde Kastamonu• 

İnebolu yolu üzerındeki ~ker Köprüsünün betonarme olarak inşaatı• 
dır. Keşif bt>deli "24, 500,, liradır. 

2 - Eksiltme 30.7-937 tarihine müsadif Cuma kÜnü saat "16. da 
. Nafıa VekAletinde Şose ve köprüler reiııliti Eksiltme Komisyonu 

oda.sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Ek3iltme şartnamesi ve buna müteferri diker evrak "123. 

kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reiılitinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "1838,. liralık muvakk;ıt 

teminat vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair VekAletimizden 

alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye \'esikası ibraz etmeleri lazımdır. 

lstekliJerin teklif mektuplanm "ikinci maddede yazıla saatten bir 

saat evveline kadar Komisyon Relslij'ine makbuz mukabilinde verme

leri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. •1962,, "4030,, 

Çiftlik, Süthan~ ve bü
tün köylül:!rİn dikkat 

nazarlarına : 
• 

"Krema makln•••rı,. geldl 
Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de, sütçülük Aleminde büyük şöh
ret kazanmış ve en verimli maki-

na olarak tanınmışhr. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

relmiştir. 
_ Türkiye Umum Sabş Deposu : 

Tahtakalede POKER traş bıçakları deposudur 
Ta§ra sah~ yerleri : Erzurum : Türbe civarı No. 29 Şükrü Hasan 

Güral, Konyada : Mchmed Kaşıkçİ ve biraderleri. 
Eskişehir : Hasan Alanya. 

Deniz Ticareti Yüksek 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Çoğu Muhammen Çoğu Muvakkat /\zı 
Forma 
Adet 

2500 adet Beş ki· 
tabın basılması. 90 

Kitapların içindeki S/M2 
eşkal ve resimleri 40000 
Fazla bastırılacak 

olan 500 adet lügat 
kitabının kağıt bedeli. 

Cildiye 

Forma Fiah Tutarı Teminatı 
Adet Lira Kr. Lira Kr. Lirı\ Kr. 

~ 

150 24 3600 

\ 353 0,6 
S/M2 
50000 o 0.75 375 

Maktuan 102 50 
Adet 
3000 o 21 63) 

47J7 5() 

Mektebimiz tedrisatına lüzumu olup Forma tutarı yukarıda yazıla 

termo dinamik, Makine tarifatı, Kimya teknolojisi, deniz ticaret hu• 

kuku ve lngilizceden Türkçeye denizcilere sözlük kitaplarının basılma• 

ve resim ve eşkallerinin yapılması ve" cil~iy~ııi 22.7 .. 937 tarihine rast• 

layan Perşenbe günü saat on dörtte ·açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 

sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz oima• 

iarı Jazımgelen eksiltmeye iştirak edeceklerin de muvakkat teminat• 

tarını lstanbul Yüksek Mektepler mutıasebeciliti veznesine yatırdık• 

larını a-österir makbuzlariyle veya Bank melctuplariyle Mekteple 

müteşekkil Komisyonu mahsusuna belli aün ve ıaıt.tte müracaat an. 
. ' 

Sahibi ve Umumt neıriyab idıre eden Bqmubarrlt 
E. izzet Benice 

·~96-4. 


