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900 in _ asker Silih başın il . 

•• 

ıngiltere ile Budalalıgv ın ah-...... 
Deniz 
Anlaşması İŞ e buna der' 

lı bo uş1 

rna başlıyor!ı Yapıyoruz Ş k 
Londra 18 (Hu!!u~i Muhabiri· ar ta s ıey as l....-, ta h r ı·k aA t 

mizdcn) - 1ngiltereile Türkiye 

• 
1 

Çin 500, Japonya_ :::~:;:·~~;.::~::~~::~~-=:: .yapmag~ a gelen cet e .. 
Müzakcrcuİ:l Londrada yapıl. 

400 bin kişi 1 ~;~~=.~~~:::~rç;~t~:~~~-~~:J Şamda toplanan ve aldıkl~rı karara 
seferber etti Yaşasın deniz! tatbik için hududu muzdan içeriye 

- ----- ------ • Bu sabah, erkenden giren Çete naSll imha edildi? 
J ponya devletlerln ıg:zmeyerleri 1dolupı Yüzelliliklerin, Şyeh Said isyanı artıklarının, kaçak eşkiya <reislerinin 

tavaSSUfUnU tanımıyor~ olupba:.:~~lmıy~ memleketimiz aleyh;~,le Suriyede hazırladıkları suikast rezaleti .. 
-

~ iki taraf geniş . 
·: mikyasta 
1 harp t et birleri ı 
ı allyorlar 
1 ,. • • 

1 Japonya bir ol-
1 timatom vere

rek Çin asker
lerinin hudu· 
da girmesini 
hali harp te· 
likki edeceği
ni bildirdi 

• 
Çin devletlerden 

Budalalar 
Seyit Rızaya 

~ i Yardıma 
Geliyorlar mış r. -~ : 1 

Şehit jandarma
mızın cenazesi 
büyük törenle 
kaldırlldı 1 

Saylav Aka Gündüz 
cenazede heyecanh bir 

nutuk söyledi 
Çetenin beraber 

getirdiği beyannameler, 

Hudutlumuzdon iceri/J e gtrtcek re;im 'flüıman fannı luırşılnrmda dt.i 
/Ju kalır~manlan 6ulrıca1eı •• • v~ b.hmcha l tepelccekludir 

Çinin bügiik bir kumı lı.ala bunun gibı 
cahil din t rel.terira •lindedlr 1 •• 

kendisine müza- * 

heret edilmesini 

evrak herşey ele geçti .. 
Diyarbekir 18 (Hususi muhabiri· 

miz bildiriyor) - Dün cenup hu • 
dudumuzdan içeriye giren bir fe. 
sad çetesinin Bismil kazasında im· 
ha edildiğini ve reisleri Abdürra
him'in öldürüldüğünü dün haber 
vermiştim. 

geldıklerini ,göstermektedir. Buda
lalığın şaheserini irtikap eden ve 
hayaliıt ·ıe meşgul olan, Türkiye 
Cumhuriyetleri hudutları içinde kı
pırdanmıya imkan bulamıyacak -
larını idrakten aciz bulunan bu bu
dalalara reislik eden maslup Şeyh 
Saidin kardeşi Şeyh Abdurrahim -
dir. Yanında yine 933 te tenkil edi
len Şeyh Fahrinin kardeşi Şeyh 

Misbah, Şeyh Sait isyan ı sergerde
lerinden Liceli Kör Cemi, Şeyda, 
Savrulu eşkiya Hüseyin, Balıkesir
ken kaçak Ziya ve avaneleri vardır. rica etti 

Lond.ra, 18 (Hususi Muhabiri - bildirmiştir. Çin Hükumeti J apon-
tllizden) - Çin • Japon ihtilafı en yaya karşı anut ve musır bir noktai 
had safhasına girmiştir. Nankin hü- nazar muhafaza etmektedir. 
~Untcti 500.000 asker silah altına ı Dün geç vakit beş nazırdan mü • 
lopı.ınuş ve hududa sevkiyata baş - teşekkil Japonya milli müdafa ko-
lanııştır. Nankin askerleri hepsi iyi mitesi toplanmış ve vaziyeti göz • 
~lim ve terbiye görmüş, modern den geçirmiştir. Japonlar iki ay zar-
ij}cUılarla mücehhezlerdir. !ında Nankin Hükumetini mağlüp 
}.; ·~una mukabil Japonya da 400.000 edebileceklerini sanmaktadırlar . 
' 1§ılik bir orduyu Çine sevk etmi- Tokyo Hükumeti Amerika, İn -
r~ başlamıştır: Ayrıca 400 Japon giltere ve Fransanın te~cbbüsle -
ilYyaresi de Çine sevkedilmiştir. rine karşı menfi bir vaziyet ihdas 
Japonya bir uıtimatom vererek etmekte: 

Ç'.in askerlerinin hududa girmeler i- - Çinin tamamiyeti mülkiyesi 
tıin hali harp telakki edileceğini (Devamı ikiııci sayfada) 

Müsabakamız 

1
1 ,Amatör resimler; 
~ J 
- ~ § 

( 
Q:on Telgraf, bütün karilerini ve 
-ti kesi alakadar edecek bir sütun 
a111~0r. Bu sütunda aileleri ara
,.. ._.a, kırda, kayıkta, geıintide 
't11.ı1 • 
~t . ın ı4 irup veya tek amotör 
til '

1
rnleri numaralarla ve bize bildi· 

ıt,~~ ri.iıtear isi m ve~· adrcılcrle 
1\ 0 unıcaktır. 

~ lllatör resimlerin 6ı'9 eb'adm· 
-1\ b- - . 

llı•lb uyuk olmama11 ve siyah o(. 
~il llıundır. O• bet ıüadc bir bu der-

cedı :c nreı!ıırı leröcn güzide bir f o- 1 
totraf heyetinin seçliği ikisine kol 
saati veya cüzdan hediye edile• 
cektir. 

Bu musabakaya itti· 
rlk etmek için kupon 

kesmek, saklamak,gön
dermek gibi kUlfetler• 
IUzum yoktur. 
Sadece resimlerinizi 

gönderiniz 

Bu sabah, bu seneki pazar sabah · 
!arının günün en tatlı bir sıcaklık 

içinde geçeceğini gösteren ilk yaz 
sabahı idi. Gök yüzünü en küçük 
bir bulut lekelemediği için sabah 

Çete hakkında aldığım tafsilat 
ve izahatı da bugün bildiriyorum 

Çete cenup hudutlarımıza on gii• , . 

Hudutıan nasıl girdiler? 
Bunlar 8 Temmuz perşembe ak -

şamı Nusaybin civarına gelmişler, 
geceleyin zillti karanlıktan istif~
de ederek Nüsaybinin 20 kilome· 

(DP.vamı 2 ·nci sahif eci Birinci U'llumi trıüf-lilş .4 ; 

-----------------------------------(Devamı 2 i71ci sahifede) 

M·ve·kii'i'e·r...... ı n S e y i d R ı z 8'n 
"Erkanı ha · ! ,, 

Harici.lle ve 
Dahiliye 
Vekilleri geliyor - -

1 N 1 ··ıd ·· ·· d ·· ? . ası o uru u a • 
1 -- ~·--

lktısat vekili de Salı ~ 
günü şehrimizde olacak ~· 

Evvelki gün Moskovadan ayrılan , 
ve büyük merasimle teşyi edilen . 
Hariciye ve Dahiliye Vekillerimiz, 
salı sabahı şehrimize geleceklerdir. 

" Vatan borcunu ödedinı ,, di.lJen 
- Zeynel hadiseyi anlatıyor 

- -

Alişir'in başı kesildi 
Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Ka- j 

(Devamı 2 inci sahifede) 

:==================== ' 
Hatagda taliri- I 
kô.tdevamedigor 

- -·-
Süriyede---kanlı müsa-
clemeler oldu, epey ölü 

ve yaralı var 
Antakya l 8 {Huıu5i Muhabiri. 

mlı.den) - Hatayda V:\tanilerin 
tahrikatı de \ am etır. ektcd ir. Bu 
tahrikat ye cf sadat a Şam merkez. 
lik cdiy or. Buradaki kıtaaltan bir 
kıs :m çeki imiş ve Elceıireye ıön· 
dır iJmiıtir. 

Şehit jundarmanın cmausinde 
lıegenanlı bir nulük ıöglegen 

Aka Giirt d:1z 

kadar önce Nusaybinden girmiş -
tir. Ve .. nihayet Bismil kazasının 
aş:ığısalat köyünde yakayı ele ver· 
rniştir. 

Suriye topraklarında teşkilatını 

yapan, yüzellilikler, Şeyh Sait is
yanı artıkları, ka!;ak eşkıya reis -
lerinin iştirakile Şamda yapılan bir 
toplantıdan sonra harekete geç~n 
bu çete memleketimize sırf siyasi 

maksatla gelmistir. Elde edilen n•r•im Ju X-/or• ll• 0 11 __ ,
11 

• r · · • 1.1 ı A ·· ('· · "/-' ~ z ı • '°" '" .. " ' 5 ı f' - ~uı(up tt•l'o ,. ıı ._,ırı o wılrl!n l!!J 'l e 
mektuplar, beraberlerinde getir -
dikleri beyannameler bunların ce- Elaziz 18 (Hususi mL'iıabırımiz

n up ve şark vilayetlerimizin asayi- ı den) - Hükumetin icraat ve tat . 
şini bozmak, Seyid Rı~aya yardım biKatına m\ıhalefet cd('ıılcrden dii.
etmek, teşkilat yapmak maksadile 1 rüst olanların Tunceli acliycsince 

Ist:cvabları dcnm ~tmektedir. 
\ 

B~m!arir. yakında Tuneeli kanu • 
nuna ı;örc muhakt•11ı~lerine başla

( neı:cmı 2 iitc.i aaJıifede) 
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Asri mezarlıklara su 
getiri 1 mesi ndeki 

yüksek hedef! 

Şehrin nizamı Tarih kurultayı 
Vapurve Davet edilenler 
Gişelerde t 1 · · b•td· . Tedbirler ez erını ı ırıyor 

Avusturyanın lstlklAll 
kaygusu 

Geçen sene idi, Almanya ile /\· 
vusturya arasında bir anlaşma iJ!l" 
zalandı. Bir iki gün evvel bu anlııŞ' 
manın yıldönümü idi. Orta A \lfU • 

panın vaziyeti bir kere dah~ zi 
1
: 

binleri meşgul etmekten gert k9 

madı. Geçen bir senedenberi neler 
olmamıştı! .. Avusturyayı himaye e
der bir \'aziyet alan İtalya, Berli0 : 

Zincirlikuyuda.kl asrt mezarlıkta 
toprak düzeltme işine b~landığını 
elbette okumuşsunuzdur. Bu ~ 
tahsis olunan (35) bin liranın bir 
kısmı buraya ayrılmış ve bir kısmı 
da rn<!zarlığa getirilecek su tesisa
tına tefrik olunmuş. Bittabi bu ci
heti de okumuşsunuzdur. Hatta, 
mezarlığa Taksim suyunun geti _ 
rilmesjne karar verilmiş olduğunu 
da hayretle, üstüste, kim bilir kaç 
defa okuyup, gözünüze inanmaınış
sınız<lır. 

arzınıızdaki yıdızlar 11:asına çoktan 
karl§mıştır. 

Fakat farkı şu kt gemadaki yıl -
dızlar arasına delil de topraktaki 
yıldızlar arasına 1.aııt~..ayı tercih 
etmiştir. Rasathınenia isabetsiz • 
liği ancak bu kadardır. 

Atlamak yasak .. Hamal- Büyük tarih sergisi hazırlıkları1 ıar vapurı!lra hücum çok ilerledi. Ecnebi misafirlere' 
edemıyecek. f ·1ı..,. / • k Roma mihveri var diye ViyanadııJıl 

eski nüfuz ve tesirini elden bır:I~ • 
mış, Alman Nazi tahrikatına karıı 
koymıya çalışım bugünkü A vust~. 
ya hükumeti kendini yardımsız b 
mıya başlamıştır. 

Çünkii: 

Bu vaziyet karşıscnda biçate İs
tanbul halkının s.yfiye olarak asri 
mezarlıklara göç edeceğini ve hat
tii ~n .. za_manlarda suyu çekilen 
K~aıkoylulerin de c~nlarına tak 
d!yen suszluk bu fani alemden asri 
rt'ezarlıkiara rilılet <>d~rek suya 
ko;vuşm:ya can \'ereceklerini kes
tirmek fa7.:a uzağı görmek sayıl _ 
nnz gıbi gelir bize ! 

Maahaıa Kadıköyün, Kıtrşıyaka
nıp stıyu kesildiği gibi şu İstanbu
luıı da Terkosu kesilse, çeşmeleri 
bir nıiiddet kapansa bir taşla iki 
ku:ı vurulmuş olur bizce. 

Evvela Belediyenin şu buhranlı 
günlerde temizlik programı hayli 
tahakkuk elmiş ve su meselesi cez
ri bir ;;<'kilde olmuş olur bir, sani
Y<'n asrı mezarlıklar da bir an ev
\'el inşa ve ikmal olunabilecek va
ridata kavuşmuş olur iki. Ve hatta 
mezarlıklara su yürüyeceğine göre 
halkın rağbeti de cclbolunmuş o
lıır üç. 

Belediye daha ne yauıu ta İstan
bullunun hoşuna gitsin anlamadık . . 
vosselam! 

* Yeni bir kuy. 
ruklu yıldız 

Amerikanın meşhur Harvard ü
n vnsılesinin rasathanesi tarafın
dan bir tebliğ neşrediliyor: •Ağus
trstm başlayarak yeni bir kuyruk
lu yı :lız nrz"nız semasındaki yıl
dız13r aras·na kJtılacak ve her ge
Cf g rür:ıccckrnış.> 

Arzın srmJsına kap:ığı atan kuy
ruklu Yıldızl:ır içinde bu kadar a
culüne rastgelinmemiştir denebi
lir. Çünkü meşhur rasathanenin 
gördıiğü bu kuyruklu yıldız ağus
tostan önce kendini göstermiş ve 

Her gece görüneceği de doğru -
dur. Her gece değil her gündüz ve 
her zaman görünmekte ve herkese 
de köfi derecede heyecan vermek
tedir. Bu meşhur kuyruklu yıldı
zın adını, rasathanenin müsaade -
sile biz koyuyoruz: 

Jpon - Çin kuyruklu yıldızı. 

* Hnzine aranıyor 
Bir Rum ile bir mübadil hüku

metten mÜ5'ade alarak Armutlu
da bir hazine aramıya koyulmuş
lardır. Bu hazine, arayıcıl"rın ,·er
diği malumata nazaran padiş~h A
zi in zamanına aitmiş ve o sırada 
eşkıya takibine memur olan bir 
serdar tarafından saklanmış. Bu 
hazine meselesi Armutluyu ep<::yce 
meşgul eden bir hadisP hal ine gel
miş. 

Acırı?. A•mutluhra! .. 
Hazine deyince onların akılları· 

na kını bilir neler gdiyor. Hiç İs -
tanbul gazet,.Jrrini okumamışlar 
mıdır acaba? Hatırlardadır hala ki 
Yedikule surları üzerinde günler
ce araştırılıp bulunan hazine şu 

idi : yüz adet on kuruşluk! 
Buna göre bu hazine de tahmin 

<'dilebilir. 

Tarihi malı'.ımatın doğruluğunu 
kabul etsek bile, yolculukta bulu
nan bir serdarın, üç beş çapulcu -
dan korkup sakladığı hazinesi ne 
olabilir? 

Dönüp hazınesini alamadığına 
göre, eşkıya tenkili bahanesi ile 
kim bilir hangi beylerbeyi tarafın
dan kellesi ısmarlanmış bir ferman 
ile. bir de o zamanın tabirınce bir 
kese akça! .. 

Pizce hazine Armutluda değil, 
tıfo mikrobunda. 

N<'den mi diyeceksiniz' 
Şu gün!Ndc tifo mikrobunun 

(bp) halinde ne para elLğinden 
gafil niz g;;liba? .. 

Zabıta, tramvaydan atlıyandan arı ı ger erımiz gezdirilece 
olduğu gibi iskelelerde vapurlara, 
tamamen yanaşmadan binmek ve 
inmek veya vapur kalktıktan son
ra atlamak istiyenlerle de dün sa
bahtan itibaren sıkı bir mücadele
ye başlamıştır. 

Ezcümle dün Köprüdeki Akay, 
Boğaziçi ve H;aliç iskelelerine ko
nulan muhtelif memurlar bu su -
retle hareket edenleri yakalamış -
!ar ve kendilerinden ceza alınmak 
üzere merkeze götürmüşlerdir 
Holkın iskelelerde; bilet gişele -

rinde sıra takip etmelerini temin 
için de bu iskelelerin bilet yerleri
ne konulan diğtr mcmurlar; gelişi 
guzC! bilet almak istiycnlerdcn sı
raya girmelerini rica etmektedir -
!er. 

Aynca bilhassa Köprüde ve Bü
yükada iskelesindeki hamalların, 
daha vapurlar yanaşmadan içeriye 
atlayıp halkı itip kakarak rahat -
sız etmemeleri için sıkı emir ve -
rilmiştir, Dünden itibaren bu iske
lelerde, hamalların; vapurlar ta -
mamen boşalmadan gemiye girme
leri kat'iyetle menedılmiştir. 

Yeni emre göre hamallar, ancak 
halk çıktıktan sonra vapura gire -
bilecek ve nakl edilecek eşya olup 
olmadığını kamarottan soracaktır. 

Dün yasak hil<ifına vapurların 
allamak istiycn hamallardan ikişer 
lira para <:ezası alınmasına başln
mıştır 

ŞEHRİN NİZAMINA MANİ 
OLANLARA CEZA 

Şehrin daimi temızliğini temin 
için sckakları kirletenlere karşı 
B<·lediycnin yenı açlığı mücadei<' -
n111 ilk günlerinde buna teşebbüs 
clm<·k ı tıyen bır çok kışı yakal"n
mışlır. 

Ezciımle Eminönü mıntakasındo 
9 kışi dükkanlarının ,.~evlerinin ö
nüne çöp attıklarından, 14 kişi so
kaga lükiirm<·k istediklerinden yn
kalanmış ve kendilerinden para ce
zası alınmıştır, 

Yine F'atih mıntakasında da ev
ler ve dükkanlarının önüne çöp bı
raknn 44 kışi, caddeleri işgal eden 

20 eylülde Dolmabançe Sarayın· 
da toplanacak oları ikiııci b jvük 
tarih kuru:tayı ve tarih •ergiai ha
zırlık lan çok i ler lemişti r. 

Kongreye her memleketin ve 
dünyanın en büyük tarih alimleri 
davet edilmiştir, "Tarih kurultayın 
dünyaıım her tarafında büyük afa. 
ka uyandırmış davet edilenlerin 
mühim bir kısmı tezlerini bi:d r
mişlerd r. 

Kongreden sonra ecnebi misa· 
lirler şerefine büyük 2iyafetler ve• 
rilecek ve kendi'eri Bursa, Ya!ova, 
lzn ir gibi · e i le·i ve Berı:a· 

r 
ma harabelerini gezmete götürü• 

leceklcrdir. 
Ayrıca açılacak olan büyük (Ta· 

r ih sergisi) de çok muhteşem ola
cak t•r. 

Bu ser gide büyük bir inkılap 

sergisi, Türklük tarihindeki büyük 
roliınü gösteren kısımlar bulunaca· 
ğı gibi ayrıc.ı sergi yerinin bir 
salonunda Alacahöıükte yapılan 

hafriyatta bulunan mezarhrın aynı 
.da in~a edile"ek ve tabii büyük· 
Jük.Jeki l u mezarların içinde bu
lunınuş olan tarih iskelet ve ke
mik1er konacaktır, 

, .. ,.a·u··<t·a·ı·a··i··1·9··1··"······ş·a·11·e·s·e·r·ı·~··~ 
işte buna erler!. 

Geçen sene imzalanan anla§ JY18' 

ya göre Berlin nazileri Avusturya· 
nın işlerine karışmıyacaktı ... fa • 
kat bir senedenberi AlmanyanıP 
Orta Avrupadaki nüfuzu arttıkC9 

aıttı. Halbuki Avusturyanın istik· 
lali, Berlinin nüfuzundan hariç kJI· 
ması. İtıılya için bir zamanlar pek 
ujh'aşı!mış gayelerdi. İtalyanın cııı· 
niyeti için Avusturvanın. Alman· 
ya ile birleşmeksizi~ müstakil kal· 
ması Roma hiikiımetince çok ır.iid3• 
faa ecilnıişti. Tam iki senedenbCrı. 
•:ori Habeş1'tan sefori cıktı çıld' 
İtalya kendini Bcrlin -ile gitgid'. 
bağlı bulmaktadır. İki sencdenberı 
ise Alman)·a Orta Avrupada nüfu· 
zunu arttırdıkça arttırmaktadır. 

·~ ki • "' f /ı "k "'f " Geçcn seneki anlasmadanberı ar a sıyası a ırı a yapmaga her gün geçtikçe A.vusturya1ı1ar 

gelen Çete için istiklallerini korumak kaygısı 
artmaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
şarkından hududu geçmişlerdir. Hu
duttan giren çele Direnma ile Hi
tabin arasındaki dağlarda kendile
rini saklıyarak 9 günlük bir yürü
yüş yapmılşar ve .. nihayet Bismil 
kaszasının Sinan nahiye bağlı Aşa
ğ• Salat köyüne yaklaşmışlardır. 

ilk §üplıe 
Çeteyi ilk gören ve kendilerinden 

şüphe eden Romanya göçmenlerin
den Nasuh olmuştur. Nasuhun ze
ka \'e dikkatinden kaçmıyan bu a
damlar uyanık \'atandaşın ilk ihba
rile hükumete malum olmuşlardır. 

Türk hududu içinde barınmanın 
<la, s:ıklanmanın da imkansız old11-
ğunu derhal kavrıyanlardan biri ele 
cete l'frsdından Ziva olmustur. Zi
~a Balıkcsirlidir. ifuhaken;<' <'dil -

leri bazı vesaik ve beyannameler - Ahmed ff'J&lf,. ... 
l•t•llllllttllllllllllllllllltıllllflllllllllll lllı1111u111111110111•1 111111 

de ele geçmiştir. Çetenin siyasi m~k-
satla fesat ikaı için memleketimize 
girdiği ve Abdürrahimin kendi mu
hiti olan Palu ve Piran taraiların
da teşkilat yapmak, masum halkı 
aldatmak, cenup vilayetlerimizde 
iisayişi bozmak, Seyit Rızaya yar -
dı metmek, Şeyh Sait isyanının in
tikamını almak niyetile el birliği 

ettikleri ve hariçteki fesat teşkilat
larından yardım gördükleri anlaşıl
mıştır. 

Hadiseyi lııızırlıyanlar 
Hadiseyi hududumuz dı<şında ha

zırhyanların başında Ct>mil Paşa 
oğullarından Kaclri ve Ekrem var -
dır. Kadri, Ekrem, Mehmet, Savur
lu Hüseyin, Abdurrah im ve adamı, 
Sofu Sati, Muşlu Ililrt'i ve Hasan 
ağa, cv\'dc" Sc;·it Ilan çetesinden 
kaçan Salalıattin, Abdülaziz ve Şeyh 
İbrnhimlc ba>ı tevabii Samda bir 1 . . 
toplantı yapmışlanlır. Şeyh Abdur-

Kanlı 
Boğuşma 

(Birinci salıifede11. deı·aııı! 
mevzuubahs olamaz. Tamamiyell 
mülkiyeyi tekeffül eden dokuz dev· 
let paktı tatbik edilememiştir. Ja· 
ponya serbestli harekete sahiptir· 

Demektedir. Bu noktai nazarda· 
ki ısrar tehlikeyi getişletmektedif· 
Diğer taraftan bütün Çin se'ir • 

!eri nezdlerinde bulundukları de'·: 
lc!lere müracaat ederek nakabil1 

i ·tinap bir hale g<-len harbe karşı 
Çine müzaheret ricasırda bulun • 

muşlardır. Çinın her tarafuıda şid· 
dctli bir Japon aleyhtar ığı b3şl3 • 

mıştır. 29 uncu Çin ordusu Japon· 
ya ile her luıngi fedakar ılia istınsd 

"' 1e edecek bir anla~manııı aleyhi. c 
bulunduğunu hGkumete bildirı:ııic• 
böyel bir anlaşma vukuu takdiriı': 
de ordunun hük ~!'1eti de\'İrcc~ğin' 
bildirmiştir. 

eyid Rızanın 
" Erkinıharbi ! ,, 

Nasıl öld ·· · ·· ıd ·· ? u u u .. 

2f) ~alııs da tı;tulmuştur. 

Vekillerimiz 
Geliyor 

( 1 inci say/ud m devam) 
ya seyahatleri etrafında Büyük Şe
Iimiıe izahat vermek üzere bir kaç 
gün !stanbulda kaldıktan sonra An
karaya hareket edeceklerdir. Mos -
kova Büyük Elçimiz Bay Zekai A
paydın da Vekillerimizin Mosko -
vadan a nlışlarında k<cndilerine re
fakat etmiştir. 

mek kin Diyarıbekire sevkedilir -
kcn Müsliıniye istasyonundan fır -
sat bulup cenuba kaçan biridir. Zi
ya bır aralık kiiye gelmiş, bazı te
maslar yapmış, buralarada fesatçı -
!ık yapmak değil, adım atmak bile 
kabil olmadığına kanaat getirmiş, 
hemen bir pusula yazarak nahiye 
müdürüne göndermiş, çetenin kim
lerden mürekkep olduğunu, ne yap
mak için huduttan girdiğini bil • ı 
dirmıştir. Bu ihbarı alan nahiye 
müdürü hemen kaza merkezine ha
ber \'ermekleberaber harekete geç
mıştir. 

Çeteyle ilk temas , 
Çeteyle ilk temas yapan nahiye 

Müdürü Bay Haki ve refakatindeki 
kun·ctıeı·dır. Haki alelacele nahi
ye m<'ı kezinde bulunan üç jandar
mavı, korucuları almıs ve hadisevi 
haber alan halk da d~hal harek~
te geimiş \"e çeteye kar~ı mütehe\·
\'ir '<' münfaıl bir \"atanseverlık eu
şi~i ;çinde vola çıkılmıştır 

rahim, Ziyayı orada bulmuşl»t -
dır. Zıya, Bahıkide Cemil Paşa oğlu 
Mchmedin yanına gönderilmiş, o
rada lıir müddet kalmıştır. mütea
kiben Abdurrahimin reisliğinde Ce
nupta Sisincarda Şeyh Mustafanın ı 
elinde, sonra Helvada Şeyh İbra -
h.imi~ yanında toplantı yaparak va- ı 
zıyetı muzakere etmişler ve Ab -
durrahimin Nüsaybin yanındaki 
Himara köyünden itibaren hareke
te geçmişlerdir. Şakilere Şeyh Mis
bah burada iltihak etmiş ve topra
ğımıza girerlerken de tepelenmiş -
]erdir. 

Çin - Japon hadisesi bilhassa ı\· 
merikayı yakından ve büyük bit 

hassasiyetle aliık~dar etmekted•'· 
d .. rt R~isicumhur M. Roosevelt, ıt· 

ögle yemeğini M. Hull ile birlikte 
yemistir. İki devlet adamı, uzun ıt· 
z.ıdıy·a Uzaö Şarktaki \•aziyct iJe 
Çin - Japon ihliliıfının zaruri kıl • 
sı takdirinde bitaraklık kanunu • 
nun tatbiki meselesi hakkında gii· 
rüşmü~lerdir. Vatan borcunu ödedim,, diyen 

lıudise gi anlatıyor Zeynel 
dıışımı, Zarıfenın kurşunları da Bir kaç gündenberi İzmirde bu-
Mustafayı yaraladı. Amma bu lunan İktıs:ıt Vekili Celal B;ıvar da 
müsademenin neticesi bizi 'gJ!ip yarın İzmirden hareket edecek ve 

(Birinci salıifedPn devam) 
naca.ktır. Halkı hükılınet aleyl-ine 
tahrık eden, s,yit Rızanın erkanı 
harbi diye ge .. inen Alı" ş· .. ld .. 

~ ırı o uren 
Zeynel de Eı:hizde bulunmakta -
dır. Z<!ynel Abbas aşir ti reisi Rch
pcrin refakatinde bulunmaktadır. 
G.ayet uzun boylu, palabıyık!ı, ge _ 
nış omuzlu, bastığı YE'ri titrckn, ka
ra kaş, kara göz, genç ve yakı ıklı 
lıir adam l)Jan Zeynel Ali Şid nasıl j 
ve niçin öldiirdügünü şöyle anlat

çıkardı. Alı Şiri dt\ yanındakılcri salı günü şehrimize gelecektir. 
d i.ildürmıiştük. Ali Şııiıı başını İş Baikası Umum Müdürü l\Tu _ 
aldı~, geldik. Zarifeyi ve Ali Şiri ammer Erişle, Ziraat Bankası Mü-
bcnım kııt~ ınlarım öldürdü. Yal _ dürü Umumisi Kemal Zaim ve İk-
nız Zarife Dersimln en iyi erkekle- tısat Vekaleti siyasi müsteşarı da 
rir.den daha iyi ni~an alan bir ka- Vekille beraber geleceklerdir. 
dındı ve elli yaşında vardı. Onu iktısat Vekili, dün İzmirde, bcy-

ölc! "rınekle Ko~·kirlı Ali Şir belıi- nelmilel panayır hazırlıklarını göz-
sından Ders.mi ,.n lı•.ı •·aten pnr _ d . . nu:k~ du·: 

•· - Hükumet aleyhine hnlkı i1 a
ntsizliı;c sevk<'den ve bizi ateşe 
atmık istiyen Snyid Rızanın en 
mııLim e!emanlannden biri o idi. 
Onu bu ifsadatından mennetmek 
Türklük vatan borcu idi. Ben bu 
borcumu ifa ett;m. O Sirpat karşı
sında Dojik baban.o yamacında bir 
mağaraya sakfanmıştı. Yerini bili
yordum. Y.nıma beş arkadaş al -
dım, gizli yollm-d~n mağarasına 
gittim. Mağaraya vardığımız vakit, 
seslendik. En önce dışarıya yeğeni 
Zeynel çıktı. Ali Şiri görmek iste
diğimizi söyledik. Zeynel içeriye 
girdi, çıktı. Ark~::ından da Ali Şir, 
karısı Zarife geldiler. üçünün e -
llnde de silahları vardı. Ali Şir her 
halde gel~'.mizdcn şüphelenmiş o
lacal.. ki. üzerimize ateş etti. Biz de 
}ıcmen mukabele ettik. Ali Şirin 
kırm ela tabanca ile ateş ediyordu. 

Kurıunları arkadaşım .Mcmo tle 
Cibo oğlu Şabanı sıyırdı, geçti. Fa
kat Zeynelin kurşunları bir arka -

• • - en geçırmış ve incir, üzüm satış 
çasını kurtarmıs old ık.. k 

ooperatiflerindc tetkikat yaptık -
Ali Şir OsnıanJı İmparatorl..ığu tan 'onra bu sabah Çeşmeye hare -

z~manında 1'1Ülezcldit defalar hü- ket etmiştir 
k :mete isyan etmi,, büvük harpte İncir ve üzüm satış koopcratif!e-
Ç.ar ordusilc birlc•miş, i~tı.kl'I har-
lı d • J rine (3) milyon lira kredi \-erile _ 
. ı~ e harek.itımızı geriden vurmak cektir. 
ıstcmiş, Türkü Türkc d'" /=============== . uşman et -
mıyc çabalıyan bir vatan h .. 'd· . . aınJ ı ı. 
Tuncelı şımdi bu mcl'u t· 1 d n ıp er en 

kurtulmuş,_ Türklüğünü, devlet yar-
dıııı ve muzaheretinin ne olduğu
nu anlıya ı ona değerini veren bir 
muhit olmuştur. Halk vollarda 
kışla, mektep, hükumet k~nağı in~ 
şaatında çalışmaktadır. Burada 
şimdi gündeliğini bir buçuk lirava 
getiren vatandaş sayısı çoktur. H~l
buki, eskiden on kuruş için adam 
soyarlar, hatta öldürürler, Dersim
li ~ir lirayı ~ir ayda göremez. çal
dıgını, çırptıgını da ağasına, Seyi
~ine .. g~tirir darı ekmeği yiye yiye 
omrunu geçirirdi. Hele şimdi be _ 
yaz ekmeHi gören Dersimli bu ek
meği baklavadan daha tatlı ye _ 
mektedir. 

Yaşasın deniz 
( Bll§tarafı ~irinci salıifede) 

daha ukendcn tiren, tram\'ay, \'a

pur vo otobüslrr dolmıya, üğleden 

sonrn denizler dolup dolup boşal _ 
mıy:ı başladı. 

Sabahleyin hafü esen rüzgar öğ
leey doğru ve hazan kesilmiyc b3.!j

ladıkça bunaltıcı bir sıcak sahillere 
üşüşenleri denize atıyordu. Va _ 

pur ve tiren tarifelerindeki hafif 

tenczzüller, bu sene pazar günleri
nin her senekinden fazla gezme yer

lerin<:> bir tehacüm tcnıin cdirnr 1 
Fiatlar biraz daha ucuzlarsa 0 .,j. 1 ~ 
lan pazar günleri şehirde f· r. 
göremlyece~iz. 

!\"ahiye Mü·lürü jandarması, ko
rucu ar. ve koylü grupu ile yola 
çıkmışken kaza me: kezi de derlıal 
diğer yüksek makam:ıtı haberdar 

<::tmış ve her taraftan otomatik bir 

sür'atle motörlü vesa;tle müceh -
h<'z jandarma IY'Üfrezelcri hadise 

Jhalline ~vkedilmiye başlan -
rrışt •. 

Çete ile ıJı: ate.7 tem sını yapan 
nahiye müdürü müsademeye giriş
mi~ ve bu oyaLma h~re} ~ti de,·am 
ederken t kviyc kıtaatı da yıldı -
rım sür'atile yet;şmiş ve çete ile 
kıtaatı,-..ız arasında ciddi mü sade -
mc başlamıştır. 

Dirinci ça1 pt~tnanın son~ı 
Çet n bir müsademeden sonra ilk 

nclıct• alırmış, çeteye reislik eden 
rnısliıp Ş(·yh Saidin kardeı;i .'\b -

ci;ır a!ı m, Misbah, Savrulu Hiise
yın, Kör Cem. ölü olnrak ele geçi
rılmıslercl i r. 

G r ye kalanlar ise kaçmak te -
cbbüsürde bulunrnuşbr ve bun

laı·Ia d~ ·kinci bır müsademe ya -

pılmıştır. Bu müsadcem de muvaf
fakiyctli neticr,ıni vermiş ve imha 
tamamlanmıştır. ÇRtedcn kurtula-
bikn :.·:ıln" '· · • · olmuştur ki, 
bunlar da pugt .. akayı ele 
verc·cekler"· 

Neler bulundu? 
r 

iıh ve tabancaların -
dan ba < beraberlerinde ketirdik-

Halkın uyaıııklıijı 
Hadise Diyarıbekirde ve bütün 

muhıtte duyulur duyulmaz büyük 

bir alaka ve heyecan uyandırmıştır. 
Bilhassa halkın cuyanık vatandaş• 
\"asfına ne büyük bir hassasiyetle 
sahip ve Ia:."k oldui!ıı çetenin geli
~inin ö~renılir C\ğrenilmez köylü -
ı•i'n hemen ç<?teyi imha için harc

l:rtr gcçm~oi , . ., hükumet kuvvet -
!erine y1rd rn •·tnıe:'lc sabittir. 

İki müsadcme'dc jandarma kııv -
vetlcrin1!zd<'n anca.k iki kişi ;tara -
lanmıştır, Bu'1lardan biri D;yarıbe

kir merkez karakol komutanı Fa
ruktur. B.ıi dl' bir jandarma erid r 
ki yarayı aldıktan sonra şehit düş 
mı.i~tür. Adı Zülkifl'dir. 

Seiıit jandarmamı=ın 

cenazesi kaldırıldı. 
Şehit jandarmamızı'1. cr>ıazesi 

dün Diyarıbekirde büyük tezahıl -
rat ile kııldırıldı. Cum uriyetin mü

o-.faası uğruna canını veren Zül
kifl çelenin içine kadar girmiş, kah

ramanca döı;üşmüş, orada yara al
mış ve fakat bir i: i scrgcrdeyi de 
imha etmiştir. Ka!-rarnaıı şehidin 
cenaze töreninde müfettişlik, vıır
yet. kolordu erk.'in;Je subaylar, h~lk, 
ır.C'ktep!iler bı:!unrr.uş, ce~aze na
mnzı Ulucamide Yılındı ve b•.rada 
Ankara Saylavı Ak, gündüz çok he
yecanh \•e co)run bir nutt1k söy -
ledi. 

Aka Gündüzün nut • 
kundan sonra cenaze kabre götü -
rüldü ve Zülkifl bir cumhurjyet şe
hidine Iiiyık merasimle medieni e
bedisine göz yaşları arasında terk 
edildi. 

Her halde Çin - Japon ihtilMı ıJ· 
zak Şarkta menfaati olan bütün dr 9 

Jetleri meşgul etmekte ve harbi~ 
bir emrivakı halini almam~ı içi·! 
mesai sarfcdilmektcdir. 
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!
Kab hat ne şoföriir1 

ne de ölenin !. 
Bir rnuhar, lr merak ediyor: 
- Kalıalıat fOförün ve. ~-nırııtı' 

n-n m ? .. e·ilende lıiç suç ynk mıı• 
El o«lıı ııcıktıl" sormuf: 
- Ka!ıalıat ö'ende mi, ölclüreıı ·e 
•• 7.'\ 1, .• 

V c fr11rıllıtıı da a!rıı~: 
- Öler.de .. 

Ezilenm de hiç şüphe yok ki, ~~· 
ba/.ati t'ar İçimi::dc öyle baL·ar Jcor· 
ler yaşıy~r ki. Fakat, iş t'atınaıt-1• 
şofiJre, ezilene g,/ince buna bit de-

- Sok~kta mı? 

Sualini 1.a:tmak l<izım. İstalib ıl • 
da ka.a sehcpleril'iıı en çoğu. bu is· 
tatist'I; tutulmuş olsaydı görule • 
ccl"ti /,), sokakların b '=ukıuğı.;11 • 
ela, car!dc!erin darlığıncla, t'ircı;la • 
rm boliuğııııda, ı;.:. biitiiıı geritlf' 
rin fazla yiiklii olı~osıııda toplaıırr· 
Onuıı için kcbalıati §"fürdP, vct ' 
manda oramadan önce soKaktı: a· 
ramak yerinde olu·-

Fa1'at, biz eli' Nasrettin Hocanı~ 
dediğini bir kere daha tekrarlıycı • 
rak kendimizi teselli edebiliriz: 

- Kabahat samur kürk oldu M 
kimse üstüne alınması! 

Ne lıoş re gari,o bir avunma de
ğil mi? .. 

r • 
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G ün Ün meselesi: 
1 

5 yllhk bir mektep 
rogramı yapıldı 

-- ~-- -- -.. --

Köylerde 5 sınıflı mektep ı 
Yeni binalar yaptırılacak ve 

olunacak sıhhi şartlara riayet 
- -l\1 aarif Vekfıleti, bu yıldan 

itibaren köy mekteplerini ıs
lııh etmiye karar vermiştir. Köy 
tnekteplerinde yapılacak bu ısla -
hat beş yılda ikmal edilecektir. Is
lahat bina ve dershane vaziyeti ba
kımlarından olmak üzere iki nok
.tııyı istihdaf etmektedir. 

3,779,000 i ancak ıchırlerdedir. l 
Nüfusu 200 deıı fazla olan köy -

!erde 2,388,000 kişi, nüfusu 200 ile 1 
400 arasında olan köylerde 6,836,000 
kişi, ve nüfusu 400 - 300 arasında 
olan köylerde 3,173,000 kişi otur -
maktndır. 

Ancak nüfusu 400 den az olan 
Bina meselesinde köy mektep - köyler için, her iki veya üç köye 

leri binası yavaş yavaş sıhhi ve beş sınıflı bir ilkmcktep açıla -
<ısrt şartları haiz binalardan iba
ret olacaktır. 

Iialkırnızın ekseriyeti köylerde 
~turmaktndır. Umumi nüfusun 

Mezat işleri 
Gittikçe 
Genişliyor 
Birçok k;ymetli eşya 

satılıyor 
Belediye tarafından yapılan ista

tistiklere gore Çarşıdaki Belediye 
:mezat yerinde s:ıtılan eşyalar her 
ay, bir ay c:V\·clkine nazaran mü -
him bir yükseklik göstermektedir. 
Bilhassa altın ve gumüş satışı dik
kati calip bir şekilde artmıştır. 

Geçen hazıran ayında mezat id;ı
t('sinde ll ,Ql5 liralık 505 altın ve 
gUmtiş parça satılmıştır ki kıymet 
itibarile bu yekun mayıs ayında
kinden yüzde yirmi iki fazladır. 
Bundan ba~ka 3 347 lira değerinde 
536 parça halı ve 4,699 liralık 862 
parça muhtelif eşya satılmıştır. 

Yarım miiy~n 
lirah bal k Tutuld 

~aktır. 

Bu yıl nüfusu 800 olan köyler -
deki .ncktcplcr beşer sınıflı ilk -
mektep haline sokulacaktır. 

Plaj 
Fiatları 
Ucuzlatılıyor 
Pahahhktan herkes ti· 

kAyetçidir 
Beledıye. fstanhulda plaj fiatla

rının çok pahalı olduğu hakkında
ki şikfiyetlcrle yakından alakadar 
olmuştur. 

İstanbul deniz kıyısında bir şehir 
olduğu için halkın denizden azami 
istifadesini temin için Belediye her 
çareye başvuracaktır. Bu arada 
pl5.jlnrm çoğalmasını teşvik ede -
cck ve bilhassa plajların ucuz tari
fe tatbik eylemesi cihetine gidile
cektır. Bdcdiye derhal plajlarda 
füıtları indirtecektir. İlk defa Flor
yada bazı fiatlar indirilmiştir. 

Ha,ılar teşhir 
dilecek 

KAZA, BELA •• 
• Dört bine y"bn bir yolcıı ile dol
muş bir vapurım, gcçcıı pazar. Sa
raybunıu Ölliıııde ça71,nştığmı ha -
ber almakla ürperen tüylerim aıı
cak bugün birJ.: yatı§abildi. Gaze
teler, 2ayiatsız kapımo.n bu hıidiı;e
ye, geçiştirilmiş bir kaza adını ve
riyorlar. «Kara 1.:elinıesi, kııllcıııı
la ktı1lanlıa şeklini cicgiştiren cwa 
gıbi, gitgide başka mana almıya 
başladı. Bu itibarla, şüphesiz. bu 
hadise. de bir bzadır. 
- Gündelik 11ak'aları gözden geçi
riniz, gorürsiiniiz: c Yüzme bilme
yen bir adanı Kızkutesi açıkların -
da denfze gfrmi§, fakat akıntıya ka-. 
pılarak l>n{jıılmıışLur.> Bizde buna 
kaza derler ve emsatinc hemen lıer 
gün tesadüj edilir. Başka bfr misal: 
c İki arka.el((§ gmı dcılla Y e~ilköyden 
Biiyükadaya giderkeıı şiddetli rüz
gara yelken açtıklanndan sandal 
devrilmiş, ikisinin cesedi ATmtıtlu 
sahillerinde bulunmuştur.> dina -
mitle balık avlarken elini tıçurmak, 
tabancayla şakalaşırken karşısın -
kini vurmak gıbi saymakla tüketı
mez bir sürü feltikctler daha var 
ki bizde bunların adına. tOptJckt"m 
1.:aza, denir. 

Ne olacaktı? Yiizme bilmiyen a
dam Üsküdardaıı Besikta§a mı ge
çece1.:t i? Avuç kadar bir sandal 
dünya seyahatine mi çıkacaktı? Di
namit patlcmıyacak. tabanca ate;ı 

almıyacak mıydı? .. Bu müna.~ehet
sizliklerden böyle neticeler mi bek

liyorduk? 
llalbıık.'i, kazanın tarifi şöyle ol. 

mak gerek: Karşı gelinmesi insan 
elinde olmıyan emri vakilerin, oay. 
ri tabiiliklerin, f evkalfidcliklerin 
doğurduğu Widiseler ... Caddede yü
riiyen bir adamın bafı110 dü~erı bir 
sak.~ı, oda..-nnda gömlek dıken bir 
kadına isabet edeıı 1ııldırım, irade
mizin menedemiyeceği kaza sPbep

leridir. Fakat ötekiler, irademizin 
hiç yorulmadan karşı gelebileceği 
basit hadiselerdir ki, bunlardan do- 1 

ğacak fena neticeye kaza değil, bPlcl 

demeliyiz. 
Şimdi bu çarpışan vapurların yol

cuları büyük bir kaza geçirmişler -
dir. Fakat bu, ancak, yolcular için 
bir kazadır. Onlar geçiştirdıkleri 

kaza içiıı fukaraya sadaka verırken, 
~ç<:.>n ay içinde şehrimizde Suleymani) edeki Türk ve is1am vapurlartı ıahammüliinden iki üç 

184.607 kilo, 10,5~8 çift, 106 kap ve eserleri mi.ızcsinde yeni bir halı misli fazla yolcu do1duran, sonra 
8348 adet olmak üzere 612,221 lira- salonu açılması için hazırlıklara hunları biri biri ii.stiirıe salıveren 
lık balık istihsal edılmiştir. Bu ye- devam edılmektedir. Bu salonda miiessese de, kaptan dn alelade bi-
kundan 494 çift 166,398 k'losu şeh- An..ıdolunun en guzcl ve tarihi ha- rer .ruçltı gibi 1ıesap vermek rnzi-
timlzde, 489 çift 7,096 kilosu Tür- lıları teşhir edilecek ve müzecilik yetjndedirler. Hem de arasını bu 
ki) ede istıhl5k edılmiş, 9,545 cift aleminde büyuk bir al5ka uyandı- kadar soğutmadan ... 
ve 7,817 kilosu ihraç edıl:niştir. racaktır. f. Nafiz Çamhbel 
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umı 

ç k 
Yeniden bir çok hala yapılmıısı 

bir prog-am çiziliyor • • 
ıçzn 

T ifa '<' sair bulaşık ve tchl•keli ha talıkların şehirde yayılmasında 
amil dan muhım s bcplerdcn birısi de halkın köşe başlarını telvis 

<'lmelerıdir. Ya:ııl n tetkiklerde bum .. 1 ~t>hirdc hJlkın ihtiyacına tcka
b l cd :C<'k derce de umumi ha :ı olm masından ıleri geldiği anlaşıl
tnı tır. Vakı ı k t dbir olrn.-:ık iızcrc bJtün camılerdeki halfıların 24 
s t çık bı ak n m sı kararla~Lıı ı mıstı. Fakat camılerdeki halalara 
h rkes g memekte, bir ç kl rı bu ihti) acmı sek kto gidermeyi tercih 
e t:kt rıır. S nrn c mi b ·~ rı c •· cj tcmd·r. Bu itıb:ırla Belediye 
bütçenin bask:ı fasıllarmdan ta.aı ruf yapılarak derhal şehrimizde 

rnlitC' dr'lit asri halfılar ino::a Ettiırr iye k rar vermistir. 
Her yıl adetleri çogaltılarak ıki, üç senede btittin İstanbu!un en 

kalabalık zrımanlnrda bile ihtiyacıı ı g d recek sckılde hala yapılacak
tır. HaH'ılcır n neı lcı c:, ne şekilde y.ıpılacağı hakkında, şehrin muhte
lif mahallerinde tetkıkler yapılmak• •. dır. 

an: 120 

Hakikaten muztaribim. Bu ıstı

rap zalim tahakkümünü tek şey -
den alıyor: Sensizlik. 

Günler geçtikçe daha kuvvetle 
anlıyorum ki, yeryüzünde gözleri
nıin güneşe açık kalabilmesi ancak 

• aana sahip olabilmemle mümkün
dür. Biraz daha iyil~k, kanlan
ınak için günlerdir içinde kapalı 

kaldığım odama geldiğin gün göz
lerindeki ifade ~başkaydı. Di
linin söylemcmekteki direnmesine 
karşılık götlcrin: 

- Seni seviyorum! 
Ölmeni istemiyorum .. 
Diyo::-du. Beni arabaya koyduk

ları ve b1ümle ynşnmanın daima 
bize meçhul olan sır hudutlan için

de bırakhkları anda da yine senin 
bir bakışta bir insanı deli edebilme-

ye yeten siyah gözlerinden göz1e
wanan b ı ta ruhundan iı -

ece 
Etem izzet Benle~ 

kıran ve: 
- Ben seninim! .. 
Diyen bir haykırış vardı. Bu hay

k11 ış hastanede ve ölümün kuea • 
ğında bana hep kuvvet veren ve 
gözlcrımi dolduran bir haykırış 
oldu. 

Ne doktorların, kanımı taze kan

la aşılamaları, ne bünyemin daya

nıklığı emin ol ki, yaşamamda bir 
dayanık olmamıştır. Beni yaşatan, 
kalbime kuvvet veren, ölümü ye -
nen sadece ve.. sadece gözlerini 
gözlerime bağlayan ve beynimde 
bir aşk güneşi gibi ynnan bakışla
rmdır. 

Bugün, bu satırları yazarken 
kendi kendimden şüphe ettiğimi 

snn:ı söylemeliyim. Hayatımı kur
taran kadın hayatımın seyrini de 
bilmelidir. 

20 sahte 
Dişçi 
Yakalandı 
Haklartnda takibat ya• 

pllıyor 
Son iki sene içinde, eJinde dip -

loması olmadığı halde, kendisine 
dişçilik süsü veren 20 sahte dişçi 
yakalanmış ve haklarında kanuni 
takibat yapılmıya başlanmıştır. Bu, 
adamların ayni zamanda, bazı saf 
kimseleri kandırarak fazla para is
tedikleri ve dolandırdıkları anla
şılmıştır. Diş tabipleri cemiyeti de 
her tarafta araştırmalar yapmakta 
ve bulduğu böyle sahtekarları, 

Sıhhat Mtidürlüğüne haber ver -
mektcdir. Bu gibi insanların daha 
ziyade kazalarda faaliyette bulun
r'lukları anlnşılmakladır. 

şüphe edıyorum ve .. kendi kendi
me soruyorum: 

- Deli mi oldum? .. 
Bir erken bunamanın humması 

içinde miyim? .. 
Bu, yerinde ve haklı bir sorudur. 

Ölüme koştuğum günle tekrar ha
yata döndüğüm gtın arasındaki 

geniş ölçüdeki lczadlar kafamın i -
çinde bu soruyu yaratıyorlar. Her 
halde, ben uzun bır rüyadan ayıl
mış olmamalıyım değil mi? 

- Evet.. 
Yahut ta: 
- Hayır .. 
Diyebilmek için hafızama itimat 

edemıyorum. 

J.:ğer gözlerimin muhafaza ctmi
ye, kulaklarımın ahengini kaybet
memiye çalıştığı tablo ve sözler bir 
rüyanın bıraktığı izler değilse bu
gün ben bu izbe odamda bu satır-

ları karalayan muztarip adam de

ğil, yeni hayatın çerçevesinden 
taşan Halil Necip olmalı idim. Bir 

:ın seninle başbaşa olduğu • 

mu tasavvur ediyorum: Bilsen o 
8ll içimi ne müthiş bir enerji ile 
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D iŞCi L ER. 

'

-Halk ~itozofu J 
diyor kl: _ 

lsf anbulda çok dişci var! 
hepsi kazanamıyor .. 

Kırtipil tifo mikrobu 
karşısında Türkiye 

Tifonun hergün 20 - 22 vak"a u
zerinde ısrar ~ttiğini görüyoruz. 

Dişçiler de eczahaneler gibi 
tahdide mi tabi tutulacaklar?. 

Mütehassısların söylediğine naza

ran hastalık anc.:ık, ağustos on beş

ten sonra inhitat de' rine girmiş 

buhmacaktıı·. Aşı ve bugüne kadar 
mücadele için alınJn tedbirler, ti
fonun büyük bir salgın halınde sey
ri önüne geçcbılmiye ynramıctır. 
Fakat bunlar, ) ani muvakkat sa
yılan bu tedbirlerle hastalığın ta-

• 
1 stanbulda, diş tabipleri gittikçe çoğalm;:ıktu, bu yüzden bir çok diş 

tabipleti iş görememekte ve müşkül vazıyette bulunmaktadırlar. 
E~zahan~ler gibi, diş tabiplerinin de tahdide ıiıbi tutulması hakkında, 
b:ızı cereyanlar olduğu haber verilmektedir. 

Bu hususta kendisile görüştüğümüz Diş T;:ı.bipleri Cemiyeti idare 
lıeyeti azasından ''e doçent Suat İsmail Gürkan diyor ki: mamen ortadan kaldırıimış bulun

duğu iddıa olunamaz. - Diş tabiplerinin kazanç vaziyeti iyidir. Cemiyet, diş tabiplerinin 
tnhdit işini kendi mevzuları dahilinde görmüyor. Çünkü, cemiyet diş 

tabiplerinin terakkisini ve iyi hatveler atmasını islıyen bir kurumdur. 
Halbuki tifonun bir memleket 

hastalığı cılması tehlikesini b<?rta

ı·af etmek şarttır. Bunun için bu

gün ittihaz edilen muvakkat ted

birlerin sistematik ve daimi bir 

mücadeleye hazırlık mahiyetinde 

olması ve yine muvakkat kaydile 

faaliyette bulunan tifo sıhhi ko -

misyonunun daimi bir mücadele 

heyeti haline kalbi ve doğrudan 

doğruyn Sıhhat Vckalclınin emir 

ve murakabesi altında dc.ıvlctlc~ti

rilmesi lazımdır. 

Tahdit işine gelince: Zaien, bu vadyct kendiliginden olacaktır. 

Çunkü, dş tababeti mektebine rağbet azalmıştır. Mektepten bu sene 
ancak 17 Türk talebe mezun olmuştur. 

Gittikçe' mesleğe rağbetin azalması dolayısile, tahdit kendıliğin

den olacaktır.> 
Alelümum, di~ tabipleri arasında, tahdit işinin eğer yapılırsa, ne 

şekilde olacağı m<!rak edilmektedir. Ekseriyet, tahdit keyfiyetinin mu
arızı bulunmaktadır. 

Af işler için 
Yeni tarife 
Yapılacak 

Yerli mallardan az Ucret 
ah nacak 

Belediye afiş işlerıni idare et -
mlye başladığı 23 marttanberi e • 
dindiği tecrübelere göre bir tali • 
matnamc ve yeni bir tarife hazır
layacaktır. Afiş bürosu bu tali -
matnamc ve tarifeye esas olacak 
ilk projeyi yapmaktadır. Bu ay 
başı Şehir Meclisi mülkiye ve ik
tısad encümenleri toplanarak yeni 
afişaj talimatnamesini hazırlamı

ya başlayacaktır. 
Yeni talimatname iie afi~ veren

lere daha ziyade kolaylıklar gös -
terilccek ve ayni zamanda Beledi
yenin afiş varidatı daha muntazam 
bir şekle sokulacaktır. Bundan baş
ka yeni yapılacak tarife ile yerli 
malJar ilfinlarından daha az para 
alınacnktır. 

Fransız frangı dü,uyor 
Fransız kabinesinde yeni bazı 

değişiklikler ynpılacağı şayiası ü
zerine Fransız frangı yeniden düş
nıeğe başlamıştır. 

1 Gizli buz 
Yapıp satanlar 
Ceza görecek 
Buz imali belediyeye ait 

Son günlerde şehrin muhtelif 
semtlerindeki bazı dondurmacı, 

mahallebici ve lokantacı esnafının 
dükkanlarında gizli buz sattıkları 
görühnüştür. 

Muayyen kalıplardan ayrı ve 
küçük boyda olan bu buzların, es
nafın kendi dükkanlarında (soğut
ma makineleri) ile yaptıkları, icra 
edilen teftişlerden anlaşılmıştır. 

İstanbul dahilinde buz satışı ve 
buz imali yalnız Belediyeye ait bu
lunduğundan hususi müessese ve 
eşhasın buz yapıp satmaları mene
dilmiştir. 

Gizli buz yaparak sntmıya te -
şebbüs edenlerden ceza alınacak

tır. 
1111ııt1ut111111111uııt111•11uııurııuııuıu1111111ıuuıııuııut111uıuıını 

Ezcümle bir İngiliz 130.50 fran
ga düşmüştür. 

Bu sukut dolayısile Türk borcu 
tahvilleri de 13,70 e kadar inmiştir. 

Bu yüzden İstanbul borsası dün 
çok heyecanını ve hararetli bir gün 
geçiı-miştir. 

Görülüyor ki yalnız bir vilfıyette 

yani mesela İstanbulda .. bu has -

talıkla mücadele milyonlar iste -

mektedir. Buna bir vilavet bütç,.si 

miitchammil değıldir. 1:1..ılbuki ya

pılmcısı da gereklidir. Her znman 

söylediğimiz gibi tıfo ile mücadele 

meselesini de tıpkı sıtma gibı mın

takalara ayırarak programlı bir şe

kilde takip etme':: lüzumu vaıdır. 

Bu takdirde hastalığın mevzii 

tezahürleri önüne gcçildıgi gibi 

umumiyetle bütün ann hudutlar 

dahilinde de bir daha baş kaldır

maması imkanları temin cdılmiş 

olur. Buna lüzum vardır. Bir tek 

Türkün hayatı bütün Türk ('('mivc

tiııin hayatını ifade eder. 

-- Birimiz hepimiz için, hepimiz 
birimiz için .. 

Bu CC'miyetin en kuvvetli ve en 

şuurlu umdesidir. Kırtipil tifo mik 

robu karşısında acz duyacaklar . 
dan dc>ğiliz. 

Halk Filozofu 

~..ç:,~~.ç-,.~~~~;;:><~;::,.<:~~>""::.<:::><::::>.::::::><::::><::::..<:::~-<::::>-<:::>~~~ Halk romanları 
Yazllmağa 
Başlanıyor 

Zong~u[dak Halkevi müsameresi 
Yeniden yazılaea:· halk roman

ları için Matbuat Umum Müdürlti· 

ğüne gönderilen butün planlar üç 

gün önce orada bir komisvon tara

fından tetkik edilmiş ve bunlardan 

beğenilen plan snhıplerinc h<'men 

eserlerini yazmıya başı. maları bil

dirilmiştir. lkğeııil<'n plfınlar ara
sında muharrirlerımizden İsk0ndcr 
Fahrettin ile Osman Cemal Kay -
gılı'nın pHinları da vardır. Bunlar
dan İskcnder Fahrettin (Leyla ile 
Mecnun) u, Osman Cemal de (Ye
di fılimlcr) i yazacaklardır. 

. r;:;:;;;;;=====;;.:"' 
z onguldak Halkevi Köycülük gününde, bir toplantı yapılmış ve mü-

samere verilmiştir. Bu müsamereye Zonguldak köyleri mümessil
leri ve daha bir çok kimseler davet edilmiştir. Müsamere çok muvaf-

Birimizin derdi 1 
Hepimizin derdj 

f akiyetli olmuştur. Zonguldak Halkcvi köycülük kolu, köylüler için 

çok iyi iş1cr başarmaktadır 

Sütler nsstl 
Sağ hr hiç 
Gördünüz mü? 

dolu buluyorum. Sinirlerim yumu
şuyor, yatışıyor, muhakemeın dü
zeliyor, yaşama arzum çoğalıyor, 
hayata bakışım dl'ğişiyor, damar
larımı boğan ürperti yerine bütün 
benliğime neş'e, saadet, çalaklik, 
zevk getiren bir hayatiyet geliyor. 

Lütfıye, bir an sen de bunun ha-

kikat olduğunu tasavvur et ve .. 
böyle bir Halil Necib'i gözlerinin 

önüne getir. Senin, yalnız senin 
huzur ve saadetin için çırpınan, 

aşkını daha çok kazanmak kaygısı 
ile didinen, şen, mes'ut, iradenin 

ve aşkmın kölesi bir Halil Necip. 

Bu senin kaJb ve .. göz boşluğunu 

doldurmıya yetmez mi? 
Saadet ne bir ölçü, ne de bir öl

çüye sığar mefhum olmadığına gö
re sanırım ki benim sana bütün. 
bir göğüs dolusu vereceğim aşk 

seni :mes'ut etmiyc yetecektir. 
Lutfiye, bir kere ve .. son bir kere 

daha inan ki: Sensiz olmak, sensiz 
yaşamak benim için müminin de
ğildir. 

Eğer kasdm yalnız bir vatan ço
cuğuna hayat nrmek idıvsc ve .. 

onun için bann gelmekte tereddüt Bir okuyummuz şu dikkate 
etmedinse tekrar tekrar affini di- değer mektubu ya .. ıyv;: 

lemek isterim. Beyinsiz bir adamın ,süt sağılan mandralara hiç 
yaşamasına asla razı olrn:ı. Böyle gittmiz mi? .. :Hger gitmiş, omda-
bir adamın yaşaması cemiyet için ki. va;:iyctı görnıü~ i~e·ıiz, sıit iç-
ne kadar zararsa ya~amaması o ka- mc1;tcn mutlaka iğrcnirsiniz . . 
dar faydadır. İnsanın insana kıy - Çünkü, m1ı1ıi muayenesi ycıpılıp 
ması kadar acı şey yok değil mi?.. yapıl:madığı malüm olmı!tan bır 
Bunun için ceza kanunları konmuş, yan~ma, en basit temizlik kai-

mahkcmcler kurulmuş, hukuk delerine riayet etmeden, clleri-
prensiplcri ikame edilmiştir. Fakat "li bil" yıknmadmı, s-;i.tf. sayar. 
buna rağmen cemiyetin zarar gör- Ve süt güğümlerini, gftya çalka-
düğü akıl malullcrini imha etmevı mak için ;:ı•!landığı su da. ay7ar-
medeniliğin bir icabı olarak yine dtıJ'beri yosun tutmuş, durgun, 
insanlar kabul ediyorlar ve .. o bo- pi.~ bir sudur. 
yunlara ellerini uzatıyorlar. Sen- So[jılıgı süıü işte bu ff.i.ğüme 
siz bir Halil Necib'in de böyle bir 

koyar 'tlt .. bu gii<;~mler satılmak 
mallıl olduğuna inanmalı ve.. onu 

üzere ~clıre indirilir. Mandralar tekrar hayatta sağ tutmak için te-
t'c siit cıkaıı ahırlar, Sıhhiye 

şebbüslerini önlcmelisin. 
L • tf" 1 "ht' d Müdürlüğü taraf mdan maliim u ıye, vuzu l 1 ıyacın ayım. 

Beni aydınlatabilecek, içinde bu _ 1:e m ıayyen olmaJ; gerektir. Bi-
lunduğum sinir buhranını gidere- naenaleyh, stillerin tam ;ağıla-
cek, yeni hayatımın istikametini cııgı 1•akitler, birkaç rnandra, ani 
çizecek olan bu vuzuh senin dilin- olarak te.ftis cdil"e, acaba neler 
de ve karannda olan , uzuhtur. görül"ir:· Bir himmet cdi!ip. bu 
Buntı bendeıı esirgE>mcmeni is - iş yapılsa, 1ı"'r 1ı.a1de, şehrin tL -

t . Pf1 ıa··t · 1 7'mm· ~nlıhclLi 1.'e halk ldm:c çok I ıyorum . J erec u , ınsan art şaşır-
ı tan en müthi~ si15htu·. <_Devamı var) .:...ş.ey_1._·~-=.cı.m.1.m.ış_o_Zt_ır •. ı • .., ___ _ 
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f ilistin m~;elcsi yıne tunün en j 
P1ühim mesı:lelf'ri sırasına geç-, 

ti. G-ocen sene Araplarla Yahudi -
lı>r arısında çıkan kanlı vak'alar
dc.::n 30tırn art.ya gldt:n İngiliz heye
ti:ıin .st1!17ba1 için hiJkUtrıete neler 
t ... ~dı! e~~l! ıı tık g.:.!i de5i1<lır. 

Gcç0ıı hail• Fi>islinacki ingiliz 
l.cmı,er; tarafından radyo ık hai
l ı!ti:n cdil<'n bu rnporl.lr1 <'S<"ısla -
rın. S< :ı Telgraf. okuyı:c•ıl3rına 

1:-Uc m tık. Fil ,tinin d::ı&lık kıs

mı K•• !ık. namı altında AıqµJa
r J! t- afı Cumh~riwı. diye 
Y1hJd' e verılcrek. •mnk.ımJtı 

muka<ldc c r be. undl ~~ mınt.

doJ!rud 1 c ruy,1 lngilız idores.ıı
de ka!ıcak. 

!'ilistir.de bu.unan İrg.liz gaz~
tc ~rı muhabirleri, h.ılk üzerinde 

bu raporl!'l ne tc~ir hasıl ettiğinı 

&!' 3lırken gerek Ar~pların, ı:cr<'k 

Yahudilerin bıı nctıc!'den hiç mem
nun k.ılm;;dıklarını saklamıyorlar. 

AGLAMA OUVAl~f;-, DA 
Ak sakJII Y:ıhud.ler bir c maat 

halınde gid ·r!'k .Ağlama duvarı• 
denilen yerde ağlaşmı,lar, Filisti

nin boylc parçalanmak istenmesi 
karş?sında teessür ve Pl<•mll'ri111 an~ 

!atmışlardır. ·A~lamJ duvaıı, d~
nilen yer, c'ki Yahudi saltanatının 
parlak zamanlarında ya;>ılmış !'la-. 

bedin kalmış duvarlarıdır ki her 
sene Yahudiler oraya g;derck ta
rihlerinin eski parlak devirkri için 

matem tutarlar 929 da bu duvarın 
dibine ağlamıya gid<'n YahudiLer 

Araplarla vak'a çıkarmı~lar, sonra 
iki taraftan da kan dökülmüştür. 
Görülüyor ki bilha.sa şu son yedi 
sekiz scnedcııberi Filistin meselesi 

bi.yüdükçe büyümüştür. Hariçten 

g·~len Yahudiler Arapların toprak

lırını satnı almışlar, ekseriyetı teş

kil edf'n Araplar gitgide muhtaç 
bır hale clüjmü~tür. 

İngilizler ise, şimdi memleketi 
böyle parçalamaktan ba~ka istik
bal için Filistinin idaresinde çare 
bulamıyorlar. 

Filistinin idaresi Milletler Cemi

yeti tarafından İngıltereye veril-

Yahudilerin1 

Yası var! 
• • 

Filistin meselesi 
GÜ n geçtikçe ehemmiyetini 
arttıracak ve kendisinden çok 

bahsettirecek .. 

Araplık alemi Filis-1 Yahudilr.rdeağlama 
tinin taksimine asla 1 duvarı önünde bu
razı olmadığı gibi .. f gün yas tutuyorlar 
miş oldu~unclaıı bu 
memleketin istikha.li
ne taalHik eden böyle 
bir raporda evvela 
Mılletler Cemiyeti ko· 
misyonunda tetkik 
edilccektır. lngiltere 
hi:kümeti bunu, Ce· 
nrvredeki komisyona 

-''rmiştir. M an· 
da ışleri ile , gul olan komisyon 
hu ayın 30 unda toplanacaktır. 

Raporu tetkik edecek, fikrini söy
l!yecektir. Ancak bu fikir istişari 
demektir. Çünkü Milletler Cemi· 
)"etinin asıl bü. ük içtimaı önümüz
deki eylülda olacaktır. 

l 

Son gelen Avnıpa gazetelerinın 
Kudüsteki muhabirleri tarafından 
n·rilen malümata gelelim: Filis -
tinde rks~rive~ı teşkil eden Arap· 

!ar İngılız lwyctinin bu raporundan 
hu; nıt·rrnun o1m.:?rr: ı('la.rdır. Suri- 1 

yeli ~r de bıı rrıcs<'lc ile alakadar j 
olclı.klorın• g<; ·tcrmislerd:r. Filis
tın Arap! rı:ıın ~iındi,·0 kadar me-

t JıJıini mudafaa Nİen milli komıte 
ozasırd.ın Ray Alıdüll5tıf Salah, 
Avrı pa1L muhabirlere beyanatın .. 

da şöyle demiştir: 
- B<•mm fihim Arap komıtcsi

nin fikndir. Buı,ıünkü proje, Arap 
milli varlıc:ını büyük bir tehlikeye 
koymakıarlır. Hıç bir Arap, ihtimal 
verilemez kı nıt'mleketınin bir kıs-

mının ayrılmasını knlJll! etsin. Bu 
garip proje, müstakbel Arap dev
letini Akdenizde serbest ve işlek 

mehrrçlerden mahrum kılmakta

dır. Daha ziyade şayanı hayrettir 
ki tamamile Araplarla meskün o 
lan Akkii ve Safed gibi yerler d.
nıüstakbel Yahudi devleti hududu 
içine sokulmu~lur.• 

MÜZAKERELER 
Diğer taraftan Su~iyedcn veri -

len malumata göre Sııriyedeki 

muhtelif fırkalar toplanarak Fi
listin Arap komitesi tarafından va-

ki olan tebligat ve davet üzerinde 
müzakerata girişmiştir. 

Filistin Arap komitesi bütün A
raplara hitap ederek lazımgelen 

te:;ebbüsatın yapılmasını, Filistinin 
böyle parçalanmasına mani olmak 

i<:in çalışmaktan geri kalınmama
sını istemiştir. Suriye siyasi fırka

ları bu mesele ile meşgul olmak ü

zere bir heyet teşkil etmişlerdir. 

Bu heyet İngiliz projesine karşı ce
vap olarak bir muhtıra hazırlamış

tır. Bu muhtıra Milletler Cemiye

tinde alakadar olanlara verilecek -
tir. 

Bu muhtıranın esası şudur: 
İngiliz projesinin müstakbel Ya-

hudi cumhuriyeti için Filistinden 

ayırdığı arazi üzerindeki halkın ek
seriyeti Araptır. Halbuki her mil
letin kendi mukadderatını kendisi 
idare etmek hakkı mevcut iken ek· 

seriyeti teşkil eden bu Arapların 

reyi alınmadan memleketleri alı· 

narak başkalarına verilmesi doğru 

görülmemektedir. 

ARAP BIRL!Gİ 
Bundan başka İngiliz projesinin 

ileride Arap birliğini vücude ge • 
tirmek için atılmış bir adım oldu
ğunu iddia edenlere karşı da cevap 
verilerek Filistinin taksimi bilakis 

Araplık aleyhinde olduğu yazıl • 
maktadır. 

Arapların toprağı taksim edil • 

mek ve makamatı mukaddese doğ

rudan doğruya İng.liz mandası al

tında bırakılmak ve yeni bir Ya

hudı muhaceretine müsaade et -

mekle bir çok mahzurlar çıkacak
tır. 

Muhtıranın nihayetınde bütün 

dünya Arapları birlıklc hareket e

derek bu projeyi reddetmiye davet 
olunmakta ve Suriye Araplarının 
Filistin Arap komitesile tamamile 

beıaber olduğu tekrar edilmekte • 
dir. 

Görülüyor ki Fılistin meselesi 
kendisinden daha çok bahscltire -
cektir. 

Filistin arapları sofra 
başında 

Edebi Roman No : 60 yorulduğumu söyledi. Biraz da ka
dınlığa mahsus geçici rahatsızlık

tan olduğunu tahmin ederek bir iki 
ilaç verdi. Fakat rahatsızlığım geç
miyordu. Vücudumda da belli be
lirsiz kırmızı lekeler peyda olmıya 
başlamıştı. 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Belki bir gün memleketimin ma
vişleri okumak fırsatını bulurlar. 

Belki bu okumadan Zekeriyya sof
rasının ne olduğunu anlarlar. Her 
memlekette adı başka olan ):ıir Ze· 
kniyya sofrası gördüm. Hatta bir 
gece Şanzelizenb süslü bir salo

nunda bu sofranın alapariziyenine 
rasladım. Pol Moran bir eserinde 
bu salonu çok güı,el anlatır. Pa • 
riste kaldığım dört gecenin ikisi 
bu salonda geçti. 

Birkaç ay önce elimde bir tek 
lesepase yokken, şimdi meneceri -
min koynunda benim adım yazılı 
ve her yerden vizeli birkaç pasa • 
portum var. Patraslı kızla ben me
necerim.izin sözde yeğenleriyiz. İki· 
mizi de niş:mlamak i~iıı Riyodeja
neyroya göt:irüyordu. Patraslıda 

k~lb vardı. Bu yaşta nasıl olmuş 
bılmem. Her yüzüne bakışımda 
kardiyaktan, nirneden ve benim 
yüzümden ölen babamı hatırlıyo
rum. Bu kızla çok seviştik. Hayat
larımız biribirine çok benzediği i· 
çin mi ne? 

On beş gün içinde Riyonun bir
çok zengin salonlarını tanıdık. Pat
raslı esmer güzeli olduğu için ih • 
mal ediliyordu. Kendilerine benzi
yordu. Bana çok ehemmiyet veri
yorlardı. 

Mavi gözlerimin önünde eğilmi
yen yoktu. Tam on yedinci günü 

idi, birden bire rahatsızlandım. Bir 
kırıklık, bir baş ağrm, ne bileyim 

bir can sıkıntısı içi11de kaldım. Ka
nadalı bir doktor geldi, şöyle bir 
muayene etti. Lüzumundan fazla 

Menecerimin ötedenberi tanıdı • 
ğını söylediği yerli bir doktor gel
di. Bize bir çok şeyler sordu. Bura

ya geleli kaç gün olmuş? Nereden 
gelmi§iz? Otuz kırk gün evvel ne
rede imişiz? Hepsini söyledik. Bir 
saat sonra geleceğini söyledi. Git
tikten sonra hesap ettik. Pariste 
Şanzelizedeki iki gecelik misafirli
ğimizdenberi o kadar geçmişti. On
dan evvel on beş yirmi gün de is
tirahatle geçmişti. Ben ağladım. 

Patraslı ağladı. Menecerimiz güle· 
rek teselli etti: 

- Ehemmiyeti yok .. Olagan şey
lerdir. Her dört ayda bir bir seri 
iğnr Dır şey kalmaz. 

Ya Riyada kaldığımız bu on 
beş, on yedi gün ... 

- Ne var? Daha da kalabiliriz. 

BiR DAMLA GÖZ YAŞI 

Müdafaasının sonu idi. 
- Ben öldürmedim!. 

Dedi ve hıçkıran sesine eşitlik 

eden bir damla göz yaşı kirpikle • 
rinde toplandı. 

Bütün deliller onun aleyhine idi. 
Hepsi: 

- O öldürdü ... 
Diyordu. Böyle on iki şahit din

ledik. 
Köyden köye ava gitmişler. 

Ormanda bir yaban domuzu, bir ka
raca, iki tavşan vurmuşlar ve .• 
köy muhtarı Mehmet de vurulmuş. 
Jandarmanın yaptığı ilk tahkikat • 
tan sonra onu yakalıyorlar. Müd • 
deiumuml muavini, doktor, Meh • 
medin öldüğü yere gidiyorlar. Ke· 
şif ve muayene yapılıyor. Onlar da: 

- Katil, Hatipgilin Alidir!. 
Diyorlar. Son müdafaaya kad·' 

bunu değiştiren, değiştirebilecek o
lan tek delil yok. O, 

-Ben öldürmedim! .• J 
Dedikçe hepimiz: 
- Yalancı.. • t 
oıyoruz v~ •• bütün dinleyicllerdeı 
- Borcu da vardı. Muhakkak o· 

nun için biçimine getirdi, öldür • 
dü .. 

Diye homurdanarak onun bir an 
önce cezasını almasını bekliyor • 
!ardı. 

Bilmiyorum nasıl oldu?. Onun en 
son sözünü söylerken kirpiklerinde 
toplanan göz yaşı kafamın içinden 
bir damarı sanki birden patlattı ve 
oradan beynime akan kan bütün 
dımağ hücrelerimi hnrPkete getir
di, bütün göz sinirlerimi tahayyü
lün en geniş hudutlarının arka • 
sında kalan loşlukları da görmiye 
zorlıyan bir kımıldanışa hız verdi. 

Kalbimi buran bir sızı, şuuruma 

yerleşmiş kanaate isyan etti: 
- Cinayetini bilerek işleyen bir 

katilin gözünde bu yaş bulunmaz!.. 
Dedi. Şuurumla hislerım, muha

kemem ile yerleşmiş kar.aatlerim 
en zorlu bir çarpışmanın mücadele· 
si içindeyken dilim: 

- Bir keşif daha yapacağız .. 
Demiye vardı. Müdafaa bitince: 
- Karar vereceğiz, bekleyiniz .. 
Dedim. Salon boşaltıldı. Arka • 

daşlarla beraber kaldık. Onlara: 
- Bu adamın masum olduğuna 

inanıyorum! 

Dedim. Güldüler: 
- Evhamın o senin .. 
Dediler ve .. sözlerini en geniş bir 

inanış ölçüsü içinde sürdürdüler: 
- Bunun imkanı var mı? .. Dok

tor raporu var. Müddeiumuminin 
keşfi ortada. Şahitler söylüyorlar, 
katilin borçlu olduğu da vesikala -
rile gözönünde. 

- Fakat, kurşun bulunmamıştı?. 
Onun da cevabını verdiler: 
- Kurşun vücudü delip toprağa 

saplanmış olabilir Fakat açtığı ya
ra bir Bulgar grasının yarası. Bu
nu doktor tesbit ediyor. 

Bunun böyle oluşunun aksini 
ispat edecek hiç bir delil benim de 
elimde yoktu. Hislerimde rehber -
lik eden hep o bir tek damla göz ya
şı ve .. onun benimle konuşuşu idi: 

- Cinayetini bilerek işliyen bir 
katilin gözünde bu yaş bulunmaz! 

- Anlatamadım. Burada bir çok 
kişilerle tanıştım. 

- Ne çıkar? Onların hepsi zen -
gin. Böyle ufak tefek şeylerden 

korkmazlar. 

- Ben ne olacağım? """' 

- Hiç. Bir iki hafta burada ka-
lacağız. İlk seriyi bizim doktor ya
pacak. Sonrakileri ben yaparım. Bu 
işin pratik mü tehassısıyım. 

- Hepsini o yapamaz mı? 

- Hayır, çünkü gideceğiz. Bir a-
yı dolduramayız. Belki bir pürüz 
çıkar. Şikayet olursa hepimiz için 
tehlikelidir. 

On gün sonra, tedavinin daha baş
langıcında Fransız Kongosuna doğ
ru yollandık. 

Orada büyük müesseseleri, ma -
denleri, ormanları, nehirleri işle • 
ten zenginler varmış. 

- Nasıl olur? Bu halimde? 
Menecerimiz kıkır kıkır gülüyor

du: 
- Şanzelizeden alrlın. Snnzelize

ye dağıtacaksın. Vadp 1• ~nno Ribi 
emanet eşya gibi. Fena mı·~ Sız iki-

Yazan: Etem izzet Benice 
Bir ceza hakiminin notlarından 

- ----~---~-~ 

- Arkadaşlar, size, kanaatleri • 
nize, tecrübenize inanıyorum. Ben 
de bir hakimim. Hakim, en çok 
vicdan huzuruna ihtiyacı olan a· 
damdır. Eğer, bu hiidisede yeni bir 
keşif yapılmasına razı olmazsanız 

içimde beliren şiıphe belki de beni 
ömrümiın sonuna kadar rahatsız e
decektir. 

Dedim. Gülerek ve .. acıyarak, 

- Seni rahatsızlıktan kurturmak 
için bunu yapıyoruz .. 

Diyen, bir jest içinde: 
- Peki.. 

::için yapılır bilmez!. 
Ben de bilmeye bilmeye eliın · 

deki bastonla ölünün altındaki top· 
ragı eşeliyordum. Toprağın içinde 
bastonumun ucuna sert bir şcY 
geldi. Bu sertlik önce duyuş ve sc
~«ime, sonra da idrakime tesir et· 
miş olmalı ki: 

- Ne hLı? .. 
Dıyerek baktım. Ne gördiim, ne 

bulılum tahmin edersiniz? .. Bir taş 
parca>ı ıııı, b'.r tahta kıym.k m·? .. 
Hayır .. öhinün vüc•ıdiı ~ ıprandık
ca ve lif lif oldukea a'{ırlı~ını t~p-

Dediler. Yeniden celseyi açtık. rağ~ veren ve en s1n viltııltt.n ıop· 
ve .. kararımızı bildirdik: raga geçen kurşunu buldum ve 

- Mahkeme heyeti yeni bir ke- - İşte .. 
şif yaptırmayı adaletin mutlak te- Dive haykırdım. Bu haykırı;ım-
cellisi için lüzumlu bulmuştur. da bi.ıtün bir iç kabarışının çığlık 

••• olup kendisini dışarıya dökü~u var 
Keşifte ben de vardım. Mezarı dı. 

açtırdık. Ölü topraklaşmıştı. Vücut ••• 
bir iz gibi, kayıha giren üzgün bir Yine arkadaşlarla beraberdik, 
kılı! gibi kemikleri örtüyordu. yine karar odasındaydık. Keşif ra-

Doktor. kurşunun seyri üzerinde poru okundu.: 
ilk verilen raporu kendine rehber - Bu kurşun bir Osmanlı mav-
tutarak o topraklaşan vücut içinde zerinin kurşunudur .. 
kurşunu aradı, aradı ve .. yine ilkin- Deniyordu. Tahkikat evrakını 

de olduğu gibi sonunda da bula - gözden geçirdik. Ava çıkan, avla -
madı. nan, mahkemede konuşan ve şahit· 

Sinir ve heyecan iıısatılara gayri lik edm oıı ikiden birinin silahı -
şuuri bir çok şeyler yaptırır. Durup nın Osmanlı mavzeri olduğu anla-
dururken önünüzdeki kağıdı çizer- şılıyordu. 

siniz, elinizdeki mendili yırtarsınız, Ve ... onu çağırtıp eline kelepçeyi 
saalınizin kösteğini, anahtarlarını- vurduğ~ınuz günde de o: 
zın zincirini hızlı hızlı çevirir, par- - Evet .. 
mağınıza sararsınız. Bütün bunlar Diyordu! .. E. izzet Benice 
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Maliyeci kadın 
Kadınlardan şimdiyi' kadar ede

biyat, fizik, kimya, coğrafya, arke

oloji doktorasını veren olmuştur. 

Fakat maliye ilmi ilz~rine doktora

sını verene tesadüf edilmcmiştır. 

Nihay<'t o da oldu. 

Pariste Sorbon Üniversitesinde 

Matmazel Dr. France Wciss ilk defa 

olarak maliye ilmi üzerinde hazır

ladığı doktora tezini vererek dok -
tor payesini aldı. 

Matmazel Doktor France çok dil

ber olduğu kadar da sporcudur. Ge

çen kış kayak müsabakasında bi

rinci gelerek devlet mükafatını da 
almıştı. 

niz de acemisiniz. Her işi bana bıra
kınız. 

Kongoda kendi feliiketimi unut
tumsa da Patraslının felaketile çok 
üzüldüm, kalbimden vuruldum. Ho
rapi adında bir zengin yerli Pat -
raslıya tutuldu. O kadar kaba saba, 
öyle dev gibi bir adamdı ki.. Bu -
nunla beraber saf yürekli, kendine 
göre ince düşünceli birisiydi. Bir 
gece, sabaha karşı,, Patraslı arka

daşım, aşıkının dev kolları arasın
da can verdi. İki doktor da bunun 
bir kalb sektesinden olduğuna ra -
por verdiler. 

Büyük heyecanların, adali ihti • 
!açların tesirile sekte gelmiş. Kızın 
kardiyak olduğunu biz de biliyor
duk. Fakat müstemlekeciler yerli 
zenginin rakibi idiler. Hemen pro
paganda ettiler ve halk denilen 
binlerce yabancı ile adamcağızı 

linç eltiler. mağnaları yağma ol
du. Hiç kill'se ne oluyor demedi. Bi
rer gün ara ile iki ölüyü bilinmez 
yerlere gömüverdiler. 

Ben buradan uzaklaşmak için 
menecerime ısrar eltim. 

Bayan şarkı söylüyor 

- Bir lrnı olsam, konu da bil
ıtm ... 

yor/ 

- Ötekiler ne olacak? dedi. 
Meğer bir iki kişi değilmişiz. Bi

ri üç, diğeri dört kızlık daha iki 
ekibimiz varmış ki, ayrı görünerek 
birlikte seyahat ediyormuşuz. 

- Öyle ise ben başka yere gide· 
yim. 

- Kap'a gidecek bir ekibimiz vaı 
seni oraya vereyim. 

Kap'da dört günden fazla kala
madım. Ansızın baskına uğradık. 
Benim için memleket hududunu 
yirmi dört saatte terk etsin dedi -
!er, Bizden önce gelen iki kadın Ma
dagaskara gidiyormuş. Beni onla • 
rın yanına verdiler. Berbat bir se
yahat. Madagaskara giderken Pol'e 
Virjiniyi, Napolyonun ilk karısını 
düşünüyorum. Jozcfi'lin meınleke
ti,,de ne işim var. Temiz Virjininin 
yerine ben, o sahillerde kimi bek

liycceğim. Tek scvai;:im ndam kim
hilir ha,,gi zindanda. Mühi:crdar kı
yıl~rıııdaıı bu kıyılara gelecek l:in1• 
sem de yok. 

Patraslı aı kadaşıını unutamıyo • 
rum. . . 



Ş 
ehircilik Müt-ehassısı Bay 
Prostun kulakl.arı çınlasın. 

Aylardanberi, lstaııbul hal

ı.ını nerede eğlendireceğini, nerede 

gc,dircccğini düşünüp duruvor .. 

tlu<>bkbel ~hir plfını yapı1ınca, 
~ks{!k şehircilık ilm:nin icabatına 

rtir._, nasıl gezip, tozacagımızı bil -

• ın amma, bugun, İstanbul hal

kı pckf,lfı gl ziyor ve eğleniyor. 
Pa.ı:ar sabahları, pC'ncereden ha

~ nızı uzatıp baktığınız zaman, 

l·l nu kom~unun gayretine hayran 

rılın•ıyor musunuz? Çoluk, çocuk~ 
<:' erınde sepetler, küçük çantalar, 

kafile kafıle geçiyorlar .. Ne de 

<:rkcn kalkıyorlar?. 

Daha ben elimi yüzlimi.i yıkama· 

ti n, ht>ı kes, papatya gibi, sokakla
t;ı dökülmüş .. 

Tramvaylar, vapurlar, trenler a

dam almıyor .. Bütün sokaklar, is

kı-Jelcr, meydanlar, garlar hınca -

hnç .. Acele acele koşanlar, bağı -

funlar, çağıranlar .. Ve bu gürültü, 

larda, bahçelerde, koruluklarda, ı .ız· 

gh lı tepelerde .• 
••• 

İstanbul, pazar günlerinin tadını, 

hakikaten çıkarmıya başladı. Hele 

bu sıcaklarda, kim evde duruyor? .. 

Pazar, dört gözle beklenen bir bay
ram günü gibi.. 

Altı gün çalışan insanlara, bir 

gün de dinlenmek hakkı çok mu?. 

Evaıniri Aşerede, Allahın bile al· 

tı gi.ın çalışıp bir gün dinlendiği ri· 
vayet edilir. 

Belediyeden Tanrım razı olsun, 

her yerde denize girilebilir, diye e

mir çıkarttı. Şimdi, herkes, ağaç • 
lıklı bir deniz kenarı buldu mu, 
postu oraya seriyor .. 

Plajların ateş pahasına olması 

karşısında, en kuvvetli boykotu, 
kimsesiz sahiller yapıyor.. Beton 

kabineye 7 lira kira vermek herke
sin harcı mı?. Kalın bir ağaç göv • 
desi, büyük, sık yapraklı dallar pe-

kala namehrem (!) bir köşecik ya
, pabilir .. Şeytanın gözünden kaç • 

1'cıtırtı saat ona kadar devam edi - Kahn gövdeli bir ağaç gövdesi, sık yaprakh dallar mak da mümkün olmadığına göre, 
k ASA h (1) bl k.. lk blll 1 hepiniz, böyle bir yere razı olunuz. l'or .. Bu saatten sonra, şehir bom. pe a a nama rem r Ot8C yapa yor 1 

Fakat, başka türlü bir şeytan sizi 
boştur. Sokaklar tenha, vesaiti nak- bastırmış.. 1 tir. Herkes, İstanbulun bir tarafın· gözetlerse, orasına ben değil, Rufa· 

~iye tenha .. sıcak da adam akıllı Artık, atı alan Üsküdarı geçmiş- da, deniz, köy, dere kenarında, plaj· iler karışır .. 
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'( alnız Amerika<la değil, dün • 
yanın her yerinde de öyledir 

~il! Zengin kızlarla evlenmek iste

l'cnıer çoktur. 

F'akat Amerikada zengin kız ve 

~llgin dul avına çıkanlar bu işi a
<lr;ta meslek haline getirmişlerdir. 
Şikagoda çıkan gazetelerden biri 

hu tneselcyi ele alarak diyor ki: 

'i'akat bu adamların hepsi de 

~cnebilcrdir, bilhassa Cenubi A • 

llı.ı:ırikalılardır. Kendilerini kont 

~~Ya prens diye gösterirler. Halbu-
..ı l'lizde yüz Amerikalı ancak se

\ı<!ı ~k evlenir. 

nir kadın, bir erkekle onun pa
tası için evlenirse, kimse bir c:.ev r ~ . 
0~le:rncz. Çünkü genç bir kızın, 
~eılgin blr adamla evlenmesi tabii 

icrrııur. Fakat bir erkeğin zengin 

EVLENMEK 
iSTEYENL~ , 

• • • 
Zengin kızlan tercih ediyorlar ! 

NEDEN? 
bir kadın araması insanın tuhafına 

gidiyor. 
babasının yanına girdi. Fakat bi~

kin bir hale gelinceye kadar nasıl 

çalıştığını biliriz. Akşam yorgun 

argın eve gelince, erkenden yatar

Öyle olmakla beraber, Amerika

lılar içinde de milyarder kadınlar 

il~ evlenmiş olanlar çoktur. Fakat 

ıu haber verelim ki, milyarder 

hır kadınla evlenmek, evlilik ha

yatında hiç te hoşa gidecek bir şey 

değildir. Zengin bir kızla evlenmek 

demek, bol masrafı göze almak de

mektir. 

dı. Bunun üzerine karısı, kocası a- ' 

leyhine talak davası açtı ve dava- ...._ 

Enerjik ve haris bir genç Ame· 

rikalı bir işe girdiği zaman, evvela 

en kısa bir 7.aman içinde bir mil -
yon dolar sahibi olmıya bakmalı

dır. Ondan sonra da işden pekala 

ÇEkilebilir. Halbuki 'zengin bir ka

dınla evlenirse vaziyet öyle değil

dir. Kayın babasmıri bankasında, 

fabrikasında veyahut her hangi bir 

müessesesinde çalıştırılırsa, az pa

ra kazanır. 

Yalnız Aleksi Udivani gibi Kaf

kaslı bir prens bu kaideyi bozabil

di. Barbara Hutton ismindeki mil

yarder kadınla evlenerek, kayın 

sını kazandı. gin kadınlar çok pahalıya mal olu~ 
Bir roman muharriri, yazdığı bir yor. 

roman üzerine şöhret kazanmış ve 

romanının filmealınması hakkı da 

dahil olmak üzere bu yüzden cebi

ne yüz bin dolar kadar para indir

miye muvaffak olmuştu. Fakat ro

man muharriri zengin bir ailenin 

kızı ile evlenmişti. Yeni evliler Pa

rise gittiler. Genç kadın Parise gel

diğinin daha ilk günü on bin frank-

lık çamaşır aldı. 

Roman muharririnin bir sene , 

sonra cebinde on parası kalmamış 

idi. Amerikaya döndükleri zaman, 

zengin karısı talak davası ikame 

etti. Romancı: 

- Artık bundan sonra mı? diyor-

·fan sonra evlenirsem 

Hali vakti yerinde bir Amerikalı 

da bir milyarder kadınla evlenmiş, 
demiş ki: 

- Masrafları taksim ederiz. 

Ne yanlış fikir! Çünkü karısının 

masraflarının yarısının, adamcağı

zın iki senede ifüısına kafi gelece-

ğinin farkına varmamış. 

Yalnız bazı talaklar vardır ki, 

kocayı zengin etmiye kafi gelmek· 

tedir. Eğer milyarder bir kadın ko· 

casmdan bıkar da ayrılmak ister 

ise, sırf hürriyetine kavuşmak icin 

kocasının istediği parayı ver! .. ':!k 
mecburiyetinde kalır. Hatta bu k:ı-
dınlardan bir tanesinin sırf koca

sından ayrılmak için beş milyon du, eğr 

mutlak lir kız alırım. Zen- dolar verdiği bir hakikattir. 
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ZEN9,INI~. 
MALI 
ZOGOROON 
ÇENES. i 

YORAR! 
ünyanın en zengin adamı A
merikalı milyarder Rokf el • 
ler öldü. Fakat bugüne ka

dar servetinin taksimi mesele • 
si büyük bir dedikodu mevzuu 
idi. Meraklılar Amerikadan ~elen 
haberleri dikkatle takip ettiler, her 
şeyi öğrendiler. 

Fakat son gelen Amerikan gaze
teleri aynen .şunu yazdılar: 

Con D. Rokfeller öldü. Fakat 
Con Les yaşıyor. Bunun ne demek 
olduğunu anlıyamazsmız. Çünkü 
Con Lesi Avrupada kimse tanımaz. 

Bu zat Rokfeller müesseselerinin 
propaganda müdürüdür. 

Propaganda derken aklınıza Ho
livutta.ki film kumpanyasının pro • 
pagandası gelmesin. 

Con Les; Rokfeller müessesele • 
rinin kazançlarından her yıl ayır • 
mış oldukları hayır cemiyetlerine, 

Öltn Rok/elltr 

Rokfeller kem kendismı rt>klfım 

edecek '\'C hem tfo bir hnyır i .me 
sarfolunacak paralarile uğra~rnak 

üzere bir büro düşünmlışti.ır. 
Con L<!s Rokfcllerin fikrinı bil

diği için ona göre işler buldu. 
İlk iş olarak Şikago Üniver~itesi 

ni kurmıya teşebbüs ettı. Bu mak

satla şimdiye kadar tamam 35 rnn
yon dolar sarfetti. Bugün Şikago 
Üniversitesi deyince akla gelen 
Rokfellerdir. . 

Bunların içinde daha ~aribi 1~37 
Faris Sergisi mün~scbetile yap -
mış olduğu iştir. 

Rokfeller Müessesesi .... ergiye bu kıziarı gönderu . 

kiliselere, mekteplere, Üniversite -
lere yardım akçelerini tevzi ile mü• 
kelleftir. Meselfı 1937 senesi başın- . 
da Con Les elinden 35 milyon dolar 
muhtelı! müesseselere tevzi edil
miştir. 

Bunun 15 milyonu yeniden ya -
pılan Vaşington dini resimler gale
risine tahsis edilmiştir. 

Bundan başka 5 milyon dolar da 
dilsizler ve sağırlar cemiyetin~ ve
rilmiştir. Bu cemiyet başında A· . 
merikalıların en tanınmış simaları 
vardır. Bunların arasında eski rei
sicumhur Koliç de bulunmaktadır. 
Rokfeller ölmüş olmasına rağmen 
Con Ll?s hala işinin başındadır. 

Trostların, Rokfeller müessese -
!erinin bütün paraları avucu için
dedir. 

Con Les Rokfellerin çok itimadı
nı kazanmış bir adamdı. 

On dört yaşında Rokfellcrin ya
nına gelmişti. Milyarderin hususi 
katipliğini yapmıya başladı. Niha -
yet kahyası oldu ''e bütün ömrünü 
Rokfellerin servetini idareye vak
fetti. 

Con Lesin propaganda müdürü o
larak isim almasının sebebi şudur: 

Con leg 

'okieller müesseseleri namına 

n Les Av:rupaya 40 kız gbnder
miye memur edilmişti. 

Bu kızlar Amerikanın güzellik 
kraliçelerinden seçilecek ve bu 
kızlar Pariste bir saıat dans edecek
lerdir. Kızlar Parisc gitmiş!erdır ve 
Versay salonunda kırk kız tam bır 
saat dans etmişleı dir. 

İşte Rokfollerin pMp<lganda şefı
nin yaptığı marifetlerden biri. 
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Vindsor Dükası 
• 
Istanbula gelmiyor mu? 

Vindsor Dükaıı,yani sabık lngi- 1 
liz Kralı evlendikten sonra nereye 
gideceğine dair birçok rivayetler 
çıktı. Kralın şehrimize gelrccQ'i ve 
yaıı burada geçireceği bu riva· 
yetlcrin en kuvvetlisi idi. Daha 
geçenlerde Düka ile zevcesi için 
f~üyükadada köşk bile hazırlana• 
cağı bildiriliyordu. 

Halbuki Bükre~ten bildirildi~ine gC. 
re, Vindsor dükü, karısile beraber 
Karadeniz sahillerinde, Köstcnce 
boyundaki Mamaya p!Ajlartna ge. 

lecckler •e orada bir müddet isti• 
rahat edeceklerdir. Prens iştir• 
bey'in Villası misafirler için hazır .. 
lanmııtır. Acaba dovu mu? 

Vindsor aıikac: ile zevcts', evlendiki6n ıonra ... 
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Kırk yıllık köçek gilıi kıvırıyor! . 
GUnet ye r e düşünce 

Şaon dirilmişti. 

Kara bet ceket i attı, fesi basb, yemeni~ 
ferini çekti, Pembenin karşısına geçti, 

beraber oynamaya başladı. 
Şıldır şıldır, fıldır fıldır! .. 
Berbat bir keman takoiminden 

sonra, keriz takımı, geçer akçe ha
valara başladı: 

- Ne duruyorsunuz be'. Tıngır
datın telleri bak•yım ... 

Gôrüiüyor ki ne yaptığını şa 
şırmış bır hale >J<elı;rı bazı s0kı at 
klüpçüler, Fenerbahçelileri'l ka -
zandıkları Milli küme şampyonlu
ğuna çok çirkin isnadlarla leke 
surmek istiyorlar. Biz bu mevzua 
avdet etmek istPmezdik. Fakat ha
kikatler karşısında sporculukla 
kabili telif olmıyan yollara sapa -
rak netice almak istiyenlere cevap 

yoruz. Neticeler menfi olduğu hal
de hfıla devam edılıyor. Yine ayni 
kimseler ikı sene evvel bir yan ha
kem meselesi çıkardılar. İş beynel
milel federasyona kadar gitti. Ne
tice tabiı menfi ... 

Yatağında yatıyor, kendisini zi

yarete gelenlerle konuşuyordu. 

!ar altında çiğnelrmezd »n. Kralı · 
çenin hak.ki maksadır.ı da esa n 
bilmivordum. Nilva bu cevabıınd ~ 
mcm~un k:ı.lmad:~ .. bana zorla ~ıtaP 
içirdi .. O gece ke:ıdimdcn gcçıııi : 
şim. Ne yapt'.ğımı, ne söyledig• 111 

bilmiyordum artık. 

Sihirbazlar ve tabipler: 

Dedi ve kı•rczciler~ bir çeyıek fır
lattı. Fermada av bckieyen zağarlar 
gidi, daha havada iken çeyrcgi ka
pan kemancı, bir ıki akort zımbır
tuandan sonra, neva üzerinden bir 
taksime başladı. Arka.;ından, koca
ycmişi, çitlembik gibi buruk bır 

güv:Iliğe malik çingene kızı, ne -
vadan u~şağa, uşşaktan hicaza, hi
cazdan sobahiye atlay• atlaya, nağ
mel~rc yay•nn bir ahenk vere vere 
kötü, berbat güftelı bir gazel oku
du. Kaıar, Lermutad uçkur hava
sına dayandı· 

- O ancak bir ay sonra aya~a 

Yandan yırtmaç fistanlar, 
Görünüyor tango çoraplar, 
Bakın kokoz alayına, 
Hep hapı yutuyorlar! 

Arkasından köçek kız bir iki telli 
oynadı. Kız, göbek salladıkça, et -
raftan bedmest sesler yükseliyor -
du: 

- Ooooh, dötür, döktür! .. 
İki telliyi, en kıvrak, en iştiha 

gıcıklayan oyun havaları takip et
ti. Köçek çingene lozı, süzüldü, kıv
r&Jdı, kıvırdı, göbek attı, göz süzdü, 
gerden kırdı, velhasıl bin bir neş'e 
ve cilve içinde, vücudüne ihtiraslı 
şekiiler vererek oynadı ve sonra 
yorgunlıığunun ücretini toplamak 
için <'!inde tabak, masa masa dolaş
mıya başladı. 

İkinci fasıl, Mıgırın istediği bir 
şa•kı ile başladı. O da kerizcilerle 
beraber okudu. Bunun arkasından 
yine bir uçkur havası başladı. Kö
çek oynarken, Vasiliıki, def çalan 
kırklık kadına işaret etti. O da kalk
tı, şimdi iki çingene karşı karşıya 
göbek atıyorlardı. Fakat öteki ka
dın o kadar güzel oynuyordu ki, 
Karabet dayanamadı, dedi ki: 

- Zıı! Bu ne kıvırıştır?.. Çif -
te uskurlusun, nesin?.. Şirketi 
Hayriye sana bir düdük takmış ol
sa Y <'nimahallcye bir posta daha 
çıkarır! O ne sallayış, o ne kırıt -
n1a ! . 

Vasihiki sordu: 
- Galiba kestirdin?.. Göroo -

rum ki, ye~illenoorsun ? .. 
Gülı>rek cevap verdi: 
- Hem karanlık, hem de du -

manlı l.afa izler'.. Geçenlerde Su
lumanastır yolunda, böyle bir ta -
nesi lı m bundan daha akçe pakçe 
koluma girdi de atlatıncıya kadar 
göbegim çatladı. 

- Kryluna mı girdi? .. 
-H ... •. 

- Nasıl oldu• Anlat bakalım' .. 
- Dalgın dalgın ge!oordum, ak-

§"11 karanlığı ha çökmüş, ha çö
koordu Bırdcnbirc koluma giri gir
di. Dönuam, baktım, bir kadın! .. 

Sordum: 

Sabah olsun alı aln•ereyim 
Sabahlara dayaı•nmom Osman aga 

Hele: 

Sozüne de inanamam Osman aga 
Ne de güzel ellerin var, 
Alım yütük ister Osman aqa ! 

Keriz takımı böyle yabancı kan
tolar, şarkılar okudukca, Memo ile 
Huseyin keyifleniyor, mütemadı

yen güzel çingene kızına bakıyor
lardı. Fakat. bakışlarını biribirle
rine çaktırmamaya çalışıyorlardı. 
Ustalıkla, göz ucile dikiz ediyorlar
dı çingene yosmasına !.. 

Meyhane tıklım tıklım dolmuş
tu. Her kafadan bir S<'S çıkıyor, ko
nuşmalar, kahkahalar, öksürükler 
biribirinin içinde boğuluyor, kay
boluyordu. 

Kerizcilcr fas!a. nihayet verince, 
köşeden, bucaktan birkaç kişi sev
dikleri bır şarkıyı okuyorlar, arka
sından yanık sesJi bir tulumbacı, 
afili afili bir S<'mai söylüyor, tohla 
masanın Üstlinr cllerile vurarak, 
darbuka ahrngi çıkarmıya çolışı -
yordu. 

Bir neş'e, bir ııı.irü ltü,bir alaydır 
gidiyordu meyhanede ... 

Hele Karab<'lle arkadaslarının 
keyiflerinr diyrcek yoktu. Kara -
bet, Samatya ağzı nüktedanlık yap
tıkça Vıı:; lakinin ağzı kulakl3nna 
varıyordu. Uç kafadarın şetareti, 
neş'esi geniş bir saha bulmuş, etraf
taki masadakil!'r bı e. onlarla ala - · 
kadar ruuyorlar, bır !ıırlerilf' yap
tıkları alayları, şakaları zevkle din
liyorlardı. 

(Devamı ..ar) 
- Bir •ey istersin kızım! 
Karıl~ra hemsire diye kibarcaz 

F ctoçn, yine kıuır. Malüm a! yaş 
ırcscıc,i .. _ 
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Cev p verdi: 
- Ş vlc 'ıiraz dolaşalım! 
- G vakıt geç ... Bu saatte ne-

re e gıa ır?. 

-B 
Az kalsın kt -ük dilimi yutacak-

tıın 

tı. 

-- ilen seni- tanımoorum ki' .. 
- N~ olur, t.rn~ışırız!. 
- nu ecre gelemem, olmaz. 
- Nıçin? .. 
- Scbcb' var. 
- :-I0riır;. 

Hemen bir yalan kıvırdım: 
- Hdstal;klıyım. 

- Ne hı:stası?. 
- Daha bugün doktor lavaj yaP-

- İnanmam! .. 
- Böyle şeyde yalan olur? 
O inanmadı, ben inandırınıya ça

lıştım, nihayet, baktım olacak gibi 
değil, kolumu kolundan çektim, 
kaçtım. 

Vasiliıki sordu: - ı 

- cİnanmam!. dedikten sonra, 
arkasından da: cGöreyim! doğru 
mu söylüyorsun?. diye tuttursay
dı, ne yapacaktın? .. 

................................ 
Sinyor Ciyovani gı.ivrrtcdc gü • 

neşı ve gökyiizür.!i görünce sevin
dı. Sonra birden Murat Reısin ö
nünde bır köle g.bi <'g!;erek · 

Ben 1'ürk,erı bu kadar mer
hametli tapım zd:M .. flu esaret ba
na büyiık hir mil eti ve onun k3h
ramanlarını tanıttı. 

Diy"rek her ikı reisin de manalı 
bir tebessümle gözlerinın içine bak
tı. 

Ciyovııniye Rüstem de acımıya 
başlamıştı. 

Mikro adası önünde durmuşlardı. 
Murat Reis övalyeye sordu: 
- Bu adada kimler vardır? 
- Buralarını siz benden iyi bi -

lirsiniz! 

Ve bJşını sallıyarak ilave etti: 
- Bu adaya kaçakçı korsanlar 

sık sık uğrarlar. Ada bir Venedikli 
muhafızın idaresi altındadır. 

- Muhafızın yanında kac asker 
var? .. 

- Elliden fazla olmasa gerek .. 
Maamafih bu askerlerin çoğu da 
memleketlerine kaçmışlardır. 

- Doğru söylüyorsun .. bizi al -
datmıyorsun, değil mi? 

\ermek mecburıyetınde kaldık. 1 
Son Fenerbahçc - Güneş maçı 

şıke ımış'- Ne basıl du~ünce! .. Kar- 1 
deş ıki kh.ibün mane,, şahsıyetle
nle bıı gıbi çırkin bır isnadla oy -
namak bilmeyiz kı sporculukla ka
bili telif mıdir? 
Sarı lacivertliler ilk günde Be • 

şiktaşa mağlüp oldular, İzmirde 
Fenerbahçenin, Güneşın Beşiktaşın 
aldıkları gayri tabii rıetiı:eler sar ı 
kırmızılıları puvan c'?'dvPJirıdı_· La
şa geçirdi ve onlara büvi.ik bir ü -
mit verdi Fakat G. S.tray Ankara 
Gücüne mağlfıp oluve'"nce i~in 
şekli değışti. Ve hnerl:ı~h\P Go -
Jatasaraya yakın!aşmı~ oldu Sarı 
13cıvertJiler bundan sonr:.t <~vvı:-l:i 
Galatasaray, sonra da B<>•iktaşı 
yendıler. Bu hadiS<' il" kapanan 
Güneş - Galatasaray maçı da be -
raberlikle netıcelenince ümıtler 1 

öldü. Bu vak'ada müfrıl klüpçlıle
rin kafasında bır istıfham büküldü. 
Acaba Güneş Fenerbahçeyi yrne
bilir mi? 

Galatasaray maçından sarım ny
na\'amı acak bir hale sokulan o -
yurıculardan mahrum olarak saha

ya çıkan Güneşliler de dost F•-ner
bahçe karşısında mağlüp oldular. 

Zaten böyle şike bir maç yap -
mağa ne lüzum var? Güneşlilerin, 
candan dost olan Fenerbahçelile -
rin şampyonluklarını arzu ettik -
!erine şüphe yoktur. Daha bir haf
ta evvel futbol sahasını bir harp 
meydanına döndüren, bir kaç o -
•11ncu:-111nu oynayamtyacak haJe 

S•,kan Galatasaraylıların şampvon
luğunıı arzu edcc~k d~ğillerdi ya ... 
Eğer Guneşliler Fenerbahce kor

şısınd~ rrıağ!ı'.ıbiyetı evvelden ka -
bul etmi.5 oba!ardı, Fcnerbahçı
karşısına hiç çıkmı:zlar ve ınesde 
de kalmazdı. Aldıkları bir pu·cr.nı 
da hiç C?kn"J~mnJ:la a!m:'ls·ii<ırdı yı
ne onların puvan cedvel~nde~i v·ı· 
ziycti clt..~ğişm~ıdi. 

kalkabilır. 

Demişlerdi. 

Şaon, kendısinin Sahra tarafın
dan kurtarıldıgını anlamıştı. 

Sahra her gün Şaonu odasında 
görüyor. yiyeceğıne, içeceğine, bü
tün işlerine bakıyordu. 

Süleyman· 

Şaonun oda;ına Sahradan baş
ka bir kadın girmiyecek .. 

D.:mi~ti. Süleymanın iradesi ha
remdekı bütlin kadınlara tebliğ e
ailmışti. 

Sahra, Şaona uzun aylardanlY'ri 
sarayda olup bılrn i~leri birer bi -
r<?r onlotmı~ ve Süleymanı parma
ğrnda ovnatan kadınlar hakkında 

uzun uzun tafsiliıt vernıi~ti. 
Şaon: 

- Tamara nerelerde? Onu göre -
mıy0rum .. Adı sanı etnılmıyor .. 

I)(,yinre. Sahra 
- O da gözden duştu; bir bucuk 

aydanberi odasında ~ile dolduru -
yor. 

Cevabını verdi. 
Şaon buna hayret etmedi. 

Bir nokt;ı daha' Eğer Galata'•· 
rdylıiar Frnerbahçcnin Güneşe 
mağlübiyetill• doğrudan doğru~·a 
şampyon olmu~ .ıılsalardı bir dere
C<'ye kadar diyecek yoktu. Fakat 
bir defa dah1 kar~ı13~mok met·bu - 'ı 
rıyeli vardı. Bir iki hafta evv<>I baş-, 
tan nihayete kadar hakim bir o - / 
yundan sonra v~nildiklerı Fener -
bahçelileri ycneceklerinı kuvvelli 
bir ihtımal olarak mı görüyorlar -
dı? 

- HükLimdar bir kadınla iimür
ı lerıni gPçırecek değiller va .. On

lar da birer vıldız gibı elbette gü -
nün bırinde sönüp gidecekler, dedi. 

Şaon bundan sonra, Sahraya A
mnn sarayında ba<ına gelenleri an
latmıya başladı· 

Sahra gözleriz~ı süzerC'Jı: sordıı: 
- O geceyi Kroliçenin odasrn~a 

mı geçirdin? 
- Bunu da bilmiyorum. Çok sar

hoş olmustum. Gözl~rimi açtığıl'ı 
zaman ke~dimi cellatların arasır d3 

buldum. Bir bodrumda yatJ\·or -
dum. 

Sahra gülerek yalağın kenarın" 
eğildi. 

Ve kahraman Şaonun alnınclan 
öptü: 

- Kraliçeyi o gece memnun et
miş olsaydın, seni bodruma attır. 

mazdı. Ben de senden bunu beklı
yordum, Şaon ! Beni İsrail tarih• 
senın sadakatinden göz ya~ıarile 
bahsedecek. Sen Fılistinde, se,·gi · 

bı·r erIisinc ihanet etmiyen eşsiz 
hk olarak anılacaksın! 

••• 
Bu sırada sarayın zindanı.ıcla ya· 

1 
tan bir kadın acı acı bağırıyordLt: 

- Bir bardak su istedim . sabalı
tanberi getirmediniz! Cellat.ar .. h•· 
inler .. nerd<>siniz? Neden bana bak
mıyorsunu1? Hükümdar size bÔ)'· 
le mi E>mretti? 

Zindanın kapısı önünde dola • 
şan celltitlar bu sese omuz1arını ~al
kerek gülüşüyorlardı. 

Sila demır parmaklıklara s,ırıla
rak: 

Şampyonluk bekliyen Galatasa
raylılar karşılarına kendilerine ev
vclde11 galıblyet hazırlıyan bir ta
kımla çıkan Beşiktaşlılardan baş -
ka hangi takımı yendiler? 

Bizce işin bu şekilde bilm<'si bu 
iddiayı ~·apanlar için bvırlı oldu. 
Yoksa i~inrı bir mağlübıyet acısı 
daho fonn o"ırdıı. Ne onlar bir Ff'
"~rlıar.~., mu~lı'.ıhi\·Pti acısı taldı -
lar, ne de F'PncrbahçPlilPr bu sıcak 
günlerde bir mlç da!ı3 ·apmai< 
mecburiyet ndc kald1!ar ... 

- Amon Kraliçesi çok çılgın bir ı 
kadındı. Uzaktan uzağ1 Suleymanı 

- Alçaklar! neden gülüyorFLI • 
nuz? dedi. Susuzluktan ölüvo:ı.ı01· 

(Devamı ver! 
'"='-======-====~ 

Bir kamyon 

Fenerbahçelıler bütün hasımla -
rını ycn<'rck bu çok şerefli netice-
ye ulaştılar Hasımlar için yapıla
cak sportmPnce hareket isnad de

ğrl, onları tebrikti .. Bu gibı isnad· 
ların gazete si.ıtunlarında nasıl y<•r 
bulduğuna hayret ediyoruz. 

Gôrüyoruz ki FPnerbahçeliler 
bütün hasrmlarını venerek şamp -
yonlıığu eld<' etmışlerd r Onların 
bu şampycınluğu niçın hazmedil -
mi yor? 

Artık l:ıu iş bıttı. SJrı l~civert•i -
l<'r su götürmez bir şampyonluk 
ka>.andılar Ilu c·irkin isnad!;ır, yn
panları küçtik düc::ü:·ii,vrır, vt 1 gü -
Jiinç vaZİ\'f.'le sokuvor. 

M . Kemal Con 
lll"IUHl"U•Olllll!ll/l!lllllflUUl"IMhllltllMIMllUllHO"llllHllH 

Orman içinde ev 
Yapmak yasak 
Oı tn•rıl.ır mıntabsı dahıl ıı.dc 

ev, CJğı p,ıhı in .ıt ;,·eıpnıak knt'i 
sureltf' .}'"' Jk 0ı!i!rı iştiı. 

~eviyordu. Si lc .. mc:.nın da ona te
ınavıilü olduğunu söylüyordu. Bir 
akşam beni odasına ça~ırdı .. şarap 
ikram <'ili. İ~mek istemedim. Israr 
Piti: cKorkuyor musun? dedi. 
Eğer seni zchirlt'mek istes<>ydım, 

bunu sana sezdirmeden yapardım. 
Halbuki ben sen seviyorum'. Hav
di, ~f"I, boynuma sarı 11 diye yal -

varnııva ba !adı. Kralı<;e N.fıyanın 

benı denemek -;n beyle bi · tuzak 
kurd r-unu a ne ~ k k, ndimi tut-
tı 111 .. c_l ı r mi Kımı "1'1fflladıl'!" Ve 
başımı L irnc gerek· •Bel'.' kal -
bımı başka h kr<'ına ve <.!im. be
ni ma:-:ur r. lİ ·· z ·. dı_•dirn. Unutmıyalım bir kaç sene var ki 

lırı gibi hareketler karşısında kalı-

Bu k.r· r hl<ifıııa h~r.,ket eder<'k 
gizlic·" 1"1S:IC'Jt<.i lf'~Pbbüs edcnl('rin 
yap;ıcnklrtrı t:\", agıl ve ~air(' y:ktı· 
rrlac:rktrr. Bundan b ka ne diy<>bilirdim? 

1 Kurtulm.:lk lc;-111 ızzetı nef~i'lıi ayak-

KORSAlv ADALARINDA 

MURAT REİS 
Murat reis yanına elli denizci alarak Adaya girdi 
Cigovani Rüsleme bir aşk hikayesi aıılatıgordu. 
sizi tuzağa du~ürmek hatırıma gel
mez. Elimden gelirse size yardım ı 
etmek isterim. 

Rüstem de Mikro adasında bunda:ı!1 

fazla muhafızla karşılaşacaklarını 
ummuyordu .. Eğer burada bir kale 
mevcut olsaydı, o zaman işin şekli 
bı iki deği~ebilirdi. Fakat, dört çev
re , ve limanı açık bir adadan daha 
fa~ ' endişe etmek manasız olur -
d•ı. 'furat Reis de bunu anlamıştı. 

G ıiler arlanın limanına giriyor
lı. "ci. 

~3i ıyor Ci 
d;.n dı: 

-Bütün ı 
re daha kı. 
mektir. 

.vani ağır başlı bir a-

·ıclim, hayatta bir ke
' Jüzettayı görebil -

Rüstem: 

- Şöv<ılye doğru söylüyor, Mu -
rat R0is! decıi. Bu adam ~imdilik kı
zından ba§ka bil' şey düşünmüyor. 
Onun kollarını çözmekle bir şey 
kaybctmi~ olmıyacağız. Bilakis o-
nunla sık sık konuşur ve gittiği -
miz, gideceğimiz yerler hakkında 
kendisinden malümat alırı1. 

Murat, Rüstemin hatırını kır • 
mak istemedi.. teklifi de pek ma
nasız cie!;ildi. Emir verdi .. 

Sinyor Ciyovaninin öollarını çöz
düler. 

Venedikli şövalye bir daha Mu
radın ayaklarına kapanarak teşek
kür etti. 

da olmadı~ı iki yüz çift göz vardı.. 
Ciyovani bu kadar kuvvetli bir 

göz hapsi altında ne yapabilirdi? 
Limanda ne bir korsan gemisi 

vardı; ne de bir balıkçı kayı.i!ı. 
Murat Reis buraya niçin U( ra -

mıştı? 

Bunun seb<>bini Rüstemden l::aş
h bilen yoktu. 

Gemiler liman ağzında demir -
ledi.. 

Ve sahile ilk önce Murat Reis 
çıktı. Muradın yanında elliden faz
la Türk denizcisi vardı. Rüstem, 
Muradın gemisinde kalmıştı. 

Gemiciler çok heyecanlı idi... 

ı 

/ Devrildi ____ _ 
1 

2 ölU, '12 de yaralı ver 
Bir kaç gün evvel Ereğlidr 1 ~ 

~·olcu ile köye gitmekte olan A•1 : 

nin idaresindeki kamyon, ;_lı;ıncı J<ı 

IometrPdc köprüden gE'çerkcıı de,·
rılmiş, iki ki olmü ve en ıkı yal· 
cu da y1ral "~· t_r Yı alı! - · r 

bırıstnin y~.ısı aııır oluı; h Y~· 
tehi k dedir. Diı; ·ip-inin yaral 0 '

1 

hafiftir. Şofcı yak·l 0 mış \'C ~ d
dt!iumum~~iğ:: tc."Sl 1m edilmiştir 

Ölü !er şun' ırdır- Hacı İmaın oğ· 
lu Halil ve Hoca of. J İsmail. 

Yazan: Celal Cengi~ . ................................................... . 
Türkler r,el ye . 

Diyerek kac: mıya başlıdıl1r .. 
M.ır t Reıs M~rolu• ır<:I n bır 

mukıvcmct · rır,vcc ğiı: anı· -
yı>1el se·bı e « hre doğru yı..r · 
müştü. 

* Bu sırada Rü kmlc Siıvor Ciyo· 
vari, gcmir;ıı arka kas·•as as 
yanyana uturr:- Uj1 r, konu~uy•>r .
lardı: 

- Muc ıt Reis M.kr? ada•.11 il' 
ged etmek fikrinde midir?. 

-- Zar.r.etıneM .. Reısın bôy!<> Iıir 
likri vok!ur. 

. ' ,i 
- O h.ılclc neden faz•a denıı· 

aldı yanına? .. 

- İhtivatlı bu ınmak .. lı~•kq bir 
şey değil. 

- Mikro adalılar çok korkak ,.e 
çekingen insanlardır. 

- Murat Reis adalılardan bir ıe
ııalık geleceğini ummaz. 

. r ? - Muhafızlardan m ı çekııııyo · 
- Elli kişi var dediniz ya .. 
- Bu elli kişinin yarıdan fazla· 

- Tutturdu ahpar, tuttıı.rdu, ben 
de onun için, kolumu çektim, kaç -
tım ya! .. 

Vasilaki kahkahayı bastı: 

- Yalan söylersem, yalanım bi.r 
saat sonra meydana çıkacak .. mah -
cup olacağım. Neden yalan söyliye
yim? l 

Diyord Gemiler limana girer
ken, Ve:· . lıkli şövalye, Murnt Re. 
ise yalvar•vordu: 

- Size her hususta yardım ede
ceğim, koca kartallar! Benden hiç 

bir fenalık görmiyeceksiniz! Çünkü 
ben bir ıruharip olmaktan ziyade, 
müşfik bir babayım. Kızımı kaybet

tiğim gündenberi göz yaşlarımı içi
me akıtıynum ve ıstıraplarımı ar
kadaşlarıma bile sczdirmiyorum. 

Mikro adasında ne vardı? Herkes 
biribirine ayni sözleri söylüyor, 
ayni soruyu soruyordu. 

Murat Reis gemiden ayrıl•rkcn 
Rüstemin kulağına şöyle fısıldadı: 

sının da kaçtığını söylemiştirı. 
- Ada muhafızı kaçanların ye· 

rine adam almamış mıdır? 

- Hayır. Bir hafta önce ge~tiın
di ben buradan. Henüz kımse al· - Amma da yırtık şeymiş ha ! .. 

- Yırtığın da ilatı mı olur ah -
par r Malın goz~ .. Kırk yıllik es- 1 
nlfıır, huvarda.lığın daniskasını 

1 

yap~ım. Asvııs haJ:h için, sürtü -
ğlin böyle im! rastlamaımşırndır. 

Bu sırada Mcmo: 

- Olabilir ye .. Adada bir kaç yüz 
muhafız askeri vardır.. bıı suretle 
bizi tuzağa düşürebilirsin! 

Ciyovani ciddi bir tavırla başını 
kaldırd1: 

- Hayır. B<>n sizden çok iyilik 
gördüm. Beni Kara Mihalin kılı • 
cından kurtardınız .. Buna karşılık 

-- BcııdC'n hiç bir fenalık umma
ym ! Eğer kollarımı serbest bıra
kacak o:ursanız, size karşı olan 
minnetim bin kat daha artacak! E

siriniz olduğumu unutmuyorum. 
Fakat, bu kadar kalabalık bir ge -
minin kinde ben de serbest dola -
şırsom ne kaybedersiniz? 

Sinyor Ciyovani o sabahtnn itiba
ren Munt Reisin ı;emisind~ gemi
cilf:lr uibi J.;r•-bcst n.11r~rı1va başla
mıştı. lı..:. - inrlcı, kC'ndio.;inia farkı n· 

- Hep bir ağızdan bağırı51ığ! -
mızı işitirsen, hemen bize yardım
cı gönder. Olabilir ki adalılar üze
rimize hücum ederler. 

Rüstem tedbirli idi.. herşey ön
ceden hazırlanmıştı. 

Murat Reis sahile ayak atar at
m az, adalılar : 

mamıştı. .. 
- Limanda neden korsan gcmıs: 

yok? 

- Korsanlar buraya işleri diiş
tükc:-e urırarlar. Bu mevsimde ck
scı ;y~ lin1an boş durur. 

- Kimler uğrar buraya? 
fDc•·amı var) 
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KA NU NI SÜLEYMAN ~s~:n:u~ş a 
No. 73 Y a zan Nedim Refik 

.- Bahalı 

Kimyagerler sergisi 
Frankfurt Am Mayn (Hususi) -

Temmuzun son haftasında Alman 
Kimyagerler Birliği 50 nci yıldö
nümünü kutlulayacaklardır. 

7 - 8 O N T E L G R A P - 18 Te•muz 1937 

Türkiye iş Bankasından : 
DONANMA CEMiYETi iKRAMiYELi 

T AHViLA Ti PIY ANGOSUNUN 
15-Temmuz-1937 g ünü yapılan 64 üncü kqidesinde ikramiye ve amorti 
isabet eden tahvil numaralarını gösterir cetveldir. 

Venedikli gemicinin k 1 · Bir şehir 
ÇO şey erJ var Fatihte Cemaı Tunçel imzalı bir 

Bu münasebetle bütün dünya 
kimyagerlerinin eserlerinden mü -
rekkep büyük bir kimya sergisi a
çılacaktır. Sergide 1937 senesi için
de kimyacılığa en ziyade yarar iş 
gören zata bir de madalya verile
cektir. 

KEŞIOEOE ITF A OLUNAN TERTİP NUMARALARI 

1218 1520 3096 4325 5708 6006 7373 7598 8110 

Yakup belindeki bıçağını n1uayene etti, 
sonra yerinden fırlayarak dışarı çıktı, 

Ali ile Venedikli karanhkta ko,ar./orlardı 

okuyucum1ız yazdıfjı mektupta di

yor ki: 

cPazar günü maaile gezmiye gi
delim, ckdik. Pendiğe kadar uzan
dık. Orada hem biraz gezecek, ba
va alacak, hem de ucuz et satın ala

caktık. Ben, karım ve iki çocuğum 
Pendiğe g ittik. Güzel hava aldık. 
Çocuklar koştular, eğlendileı. Bir 

kah\·ede yemeklerimizi yedık. Kah
velerimizi içtik. Akşam geç vakit 
evimize dönduk. Geliı ken de bir kaç 
kilo c•t almayı unutmadık. 

Şimdiye kadar muhtelif memle
ketlerden gelen haberlere göre 
kimya sergisini görmiye \'e yıldö -
nümünde bulunmıya 10,000 kimya
ger gelecektir. 

8392 8666 9195 
iKRAMiYE iSABET EDEN NUMARALAR 

lkra~iye T.L Tertib No. 

3000 3096 
100 4325 

Sıra No. 

42 
49 

lttihayı açacak türlü tftr'fft yiye
ceklerle süslenmiş bir sofrada ge
mici misafirleri içmiyor, ciiye ken
disi de ağzına şarap koymuyordu. 

Yakubun can sıkıntısı arttıkça 

artıyordu. 

VE>nedikli g~micide misafirlere 
gösterilecek çok ~eyler vardı. On
ları eglcndirmek için çalgı da çal
dırdı. Fakat Yakup bir türlü can sı
kıntısını yenemiyordu. 

Gece ilerlemişti. Bir arahk Vene
dJdi misafirlerini yalnız bırakarak 
kayboldu. Sonra döndüğü zaman 
Ali Şavk ta bir işaret etti. O da Ya
kubu yalnız bırakarak cekildL 

G rıp b·r his, ne oldu~unu tar:f 
edem dı ; bir ey, Yal.uba, ne du
ru~ or n, diyordu, sen de kalk, bu 
tanım dı ın • damların sana bir tu
zak kurm dıklarından cmın olma! .. 

Yakup b !indeki bıçagını rnua -
y ne etti. Sonra ~erindC!ı fırlaya -
rak dışarıya çıktı. Karanlıkta Ali 
Şavk t i e Vencdıkl nin ileriye doğ
ru kostuklannı gördü. Arkaların -
dan gitmiyc başladı. Vc:ıedikli gemi 
tayfası g<'miye bir yük çıkarıyor
lardı. Yakup da yükün gemiye alın
dığı tarafa koştu. Hafif bir fenerin 
aydınlatabildiği kadar görülüyor -
du: Gemi)le bir tabut alıvorıardı. 

Üzerinde kocaman ve madeni bir 
haç bulunan simsiyah bir tabut. 
Yavaş yavaş bir yere çaıpınadan 

mümkün olan sür'atle, çeviklikle 
Venedıkli gemiciler tabutu yukarı
ya aldılar. Sonra Venediklinin bir 
işaretile tabutu geminin altında bir 
yere gotürmck iızere bir merdiven
den a ağı indiler. 

Ali Şa\kat Yakubun kcndilcı·ini 
tak·p ettı-inc hiç aşmamı.tı. 

Ya~a ç : 

- H r n k dar k:fir ise de de-

u 
tem ı. B t ktm ılfıçl rla çaresini 
buldu .. V n di e l•adar götür'-cek. 
İ~tc bu t but o .. haydı gıd 1 m. 

Tekr r c i y rler·nc geldiler. 
Vcnedikli, hakikaten kızı ölmüş 

oldu-una mütee .. sir, fakat metane
tini muhafaza eden bir adam gıbi: 

- Ne yapalım, decii, hep ölece -
ğiz. 

Gece ilerledi i için Yakubun can 
sıkıntlsını anlayan Ali Şavkat, 

- İstersen uyu, dedi, sen çok tat
sız vakit geçirdin, şimdi elbette bi
ze yatncnk bir yer hazırlarru~lar -
dır. 

Vencdıkli yatacak yerden bahse
dilince: 

- Hazır, dedi, kusurumuza bak
ın yınız, bir g mide her şey bulun
maz. Fakat sizi ) atıracak yerimiz 
var. 
Venedıkli önce geçerek mic:a -

firkrine yol gösteıdi. Fakat Yakup 
ile Ali Şa'\k t d m·n tabutun so
ku du u m rdn: enden asağı iner -
lcrkm Y .. kup ayrj ihtiyari bir te
reddut gö termckt n kendisini ala- ı 
mamı tı. Dunu gör n Ali Şavkat 
Yakuba: 

Yazan: 
· Al Jenht 

Con, k pıyı k padı, ihtiyar ~d:ım 
karşısına çıkan hizmetçi) c kafesi 
verdi. 

- Niçin bu adamın benim bab~m 
olduğunu söylemediniz. Bunu ben 
nasıl bılebilirdim. 

,. Genç kadın bütün bu hüzün ve 

ye.s halinin içinde hıçk rıklarla sar

sıluıkt n sonra bıraz sakinleşti ve 
biz, or d.a onun ıstırabına ş:ıhit o-

lan insanlar, kendisine elimizden 

g<>l n yardımı esirgemedik. Fakat 
genç kadın bitkin btl- halde: 

- Aman, ncrdcyse babamı bula

lıın, acele edelom, her tar:ıfta arı
)'alım, dedi. 

- Yürü, dedi. t~ ayağımıza gel
di. 

Yakup bir Şef anlamamı~1ı. Ka
ranlıktan aşaiı indi. Burası dar 
bir yerdi. Fakat misafirlerin yat
ması için lf.zıırı olan alelade bir ya
tak, fakat temiz birer yatak seril
mişti. Büyücek bir kandilden çı!<an 
aydınlık buraya yetişiyordu. Ali 
Şavkat ile Yakup yalnız kaldıkları 
zaman Yakup sordu: 

- Tali ayağımıza gcldı; dıyor -
dun. Yani? .. 

Ali Şa\kat gı.ilum cvN k: 
- Yani. dPdi, r dıg mızı burada 

bul ca0ız. 

- K mi?. B hadll" S hıbin kızını 

- E\ t.. öyl mit cd orum. 'Fa-
k t ) na \ rdı ın olÜ unutma. 
Çlinku sen acele ile yanlış bir ış 

y ... r ın, her ey bozulur. Yakup 
tckr!lr söz verdi. Alı Şa~ k · tın de -
dığinden çıkmı) c ktı. 

Epeyce bir zam.ın geçh. Alı Sav
k •. tın yattığı yerden hiç sesi çıkrr ı
yordu. Yakup onun uvuduğuna 

hukrnederck fazla bir şey soyle -
medi. O da yatagına uzanmıştı. La
kin U) umasına imkan yoktu. İçin
deki sıkıntı daha artmış, Ali Şav-

kat ın ona sÖ) Jedigı müphem sözler il 
kal;n ona söyledi •i müphem sözlcrilcl 
ümidi ise kuvı:etlenclırecel; ortada bır 

dam, Bahadır Sahıbin hakiki bir 1 
şey olmadığmd ın genç kölemenin 
ıstırabı arttıkça aı tmıstı. Hatırına 

türlü türlü ) ter gelıyordu. Ali 
Şavkat dı::.nılen bu &?destenlinin 
a ı ne idi, kimdı? .. Sonıa o dükka
na t;C'len dum konu tuklan za
man B h dır S hıb n adı h r hal-

ı i onun kızını 
ı ı Y kub bu kadar yar

t ım i ı d ndı? 

B r ar Jk Y k bun :ı.ıh ınden 

çok koıkunç bır fıkir geçti. Orada 
) alan Ali Ş vkotın üzcrıne atıla -
rak ve bıç ıını orıun bovnuna da
yayarak k ndını korkutmak surc

til belki ıı dan her eyi alabi -
lırdi. Fal. t bunu sonradan, çocuk
ca bir dü.ünce buldu. E kekce bir 

l aıc.~kct olam zdı. Fide cd ceğı fay
da ne id"? lkr ey altust ol caktı. 
Lakin Tacı Cıhan bulunmazscı o za
man Bcdcstcnlinin Yakuptan l'ekc· 
cegi vardı!. 

Uzakta dcğıl, helki de Alı Sav -
katla Yakubun lıulunduklaı ı yeri 
geminin dığcr kısım1arınclan <ı.j'ı -
ran ahşop duvarlarm arkasınd:ın 

bir ses geldi. Bu bir feryada benzi
yordu. 

Yakup bırdcnbire yerınden fır

ladL D kkatle dinlemiye başladı. 

S s tekrar geldi. Bu, vücudüntin 

bir ~eri ağrıyan bir hastanın hay
kırın. sına benziyordu. Yakup da
ha ziyade da) anamadı. Bu bir ka

dın s si ıdı!. liemen koşarak ımda
da yetişmek istedi. 

(Devamı var) 

Çevıren · 
Muemmer Alatur 

Fakat, eve geldıktcn sonra, şöyle 
bir hesap kıtap ettim. Bır siirü mas
raf yapmışız. Çunkü, Pendiğe dört 
kişinın gidip gelmesi bir süni mas
rafı mucıp olmuş. Halbuki, ye -
mcklerimizı beraber alıp götür -
müş orada :> alnız kahve su parası 
'ermi tik. Fak t, dört kışı tramva
v , vapura, trene bındık Bır hayli 

pa a \ erdık. S ııra orada kah\ e ve 
su parası bızım gıbı a)da muay
yen ve kuçuk k zam; s hıbı olanla
ra pazar günu g• zrnek çok tuzluya 
oturuyor. İstonbulda gezmek çok 
pahalı \esscltım. Ya bır de eğlenen 
içırı ayrıca bır takım paralar sar -
fct (>ydık"? .> 

=::-::====--===-====-- -
İstanbul Be ıncı İcra MPmurh;=-

ğund:ın: 

tpotekli olup paraya ÇC'vrilme -
sin" karar verılmiş ,.c 1cımamına 
(6665) lira kıymet takdır edılmiş 
bulunan Kısıklıda Kısıklı mahal
lesinde Kısıklı sokağında eski 54,54 
mü, 54 mü, 56, 58, 60, 6~. 68 mfi, \"e 
yeni 66, 66/1, 66, 66/1 No. lu bah -
çeli bir köşk müzayed< ve konul -
mu~ olduğundan gayri menkulün 
teşkilatı: 

z. kat: Kapıdan içeri girildikte 
karesımen biı taşlık üzerinde bir ha
lü, musluklu mutfak z ırtini tahta 
dô eli olup içinde' bir dol:ıp var -
dır Bu katta tasl ·a kapı ı olan ve 
a) rı m rdıvenle \ c içinde bır do -

l, p olan bır oda\" rdır. Ve dı-er bir 
oda aralık uz rınde olup bu aralık

ta bır komurluk, bır merdı\ en altı 
ve odada 'uk v ı lır Zemin kntt ki 
bır odrı ıl b rınl'ı knttakı ıkı oda 
bir hnlf> f'rvi<; m rdiv nlerinden 
çıkılın k sur<'tılc rı~ rı bir kısım o

loı ak kabıli ıstımaldır. i bu odanın 
bahçeyC' ayrı kapısı vardır. Dah<..'C -
d k.i mutfak taştır. Malta ve tah
ta do.eli korıdor üzerinde ıki oda, 
bir half.ı vsrdır. 

Diı incı kattan ılıbaren üç cep
hede çıkma mevcut olup zemin ve 
bırinci kat pC'ncereleri demır par-

maklıktır. Zemın kattaki hır oda -
nın altında bodı um vardır. Bahçe 
borçlunun dığer suretle tasarruİ 

cttığı aı azi ile bu arazi arasında du
''ar olmayıp diğer taraflann etrafı 
duvardır. Büyuk bahçe ile mutfa -
ğın bulunduğu bahçe kısmı arasın
da duvar \'ardır. Bahçede mc)' ah, 
meyv:ısız mlit~addıl ağaç \'e bır de 
Mı::lta eriği \·ardır. lkinci katta: 
Bir sofa üzerinde dört oda, bir ha

ıa vardır. Bına ah ap, içi dı ı yağlı 
boyadır. ""'Elektrık vardır. Bahç de 
sağ taıafta bir mermer antre üze -
rınde iki oda hır h la, bır kiler var
dır. Dort bOlmC' bulunan zemini 
toprak iiz~rinde odalı ahır ve iç 
b hçede bölmdi bir kat bir mutf k 

Bu zengin e\'ın a ık kapısında du-
r. n bir u ak vardı. Con, gozleri yaş
larla dolu oraya girenin bab sı ol
du unu b ıı a b ıra söylem m k 
içın dı l rinı sıktı ve onun bı.itiın 

guzcll inden, f ;:atınden bir t k 
dolar kabul etını ti. 

BIR ÖLÜM 

.. uınNuttuınıımıınu1111111"'1wııwuuu11111 1ttn1tttftttıUU•nı ... 

Sult~nahmet Birinci Sulh llukuk 
mahkemesinden: 

50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6006 3 
43?5 32 
30Q6 12 
3096 63 
12J8 38 
43?.5 14 
4375 76 
8110 58 
7598 92 
5708 77 
839.l 17 
6006 75 
9195 16 
7373 5 
5708 7 
6006 35 

Davacı İsmetin İktisad V<'kiıleti 
elektrik etüd posta şefi Cen memu
ru Rıza Aktuğ aleyhine açtığı 

937 /436 sayılı dosya ile 70 liranın 

tahsili davasının icra kılınan du
ruşmasında miiddcialeyhe tebliğ 

edilmek Ü7..ere gönderilen davetı -
yeler teblığsiz geri çevrilmiş ve i
kametgahının tahkiki için zabıta-

Baladaki tertiplerin hizalannda göster·l!, sıra numara1 ıınndan mu· ya yazılan tezkereye de mumailey-
tebaki a>nı tcrl nlerin diğer sıra numaralarına ve 1520, 8665 No. !.ı hin ıkametgahının tesbit edileme- r 

dıği ce\·aben bildirilmiş ve mahke- tertiplere kamilen amorti isabet etmiştir. 
mece muddeinin talebi veçhıl ~ 20 ikramiye ve amorti bedelleri 22 Temmuz 1937 tarihinden itibaren 
gün müddetle ılimen tebligat icra- tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için Bir Türk Lirası 
sına karar verılmış olduğundan mu- Yirmi kuruştur. 

h~~inin~nın~nta~~ı- ~1~===~====~~==========~==~~~~~1r nan 8-9-937 tarıhine müsadif çar- K.adıköy Vakıflar Direktörlüğü llanlafl 
samba giinü saat 15 de mahkemede -----------------------------•· 
bi7.zat vıeva tarafından tasdiklik 
vekaletname ile bır vektl gönder -
mek suretıle bulunmadığı takdirde 
muhakemesinin gıyabında bakda -
cağı teblığ makamına kaım olmak 
üzere ilan olunur. 

====> 
olup önunde tulumbalı kuyusu var
dır. 

Gayri menkul 19/8/937 tarıhine 
müsa~ıf p<>rşembe gunü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttır -
ması icra < dılec-ektir. Arttırma be
deli kıymeti muhammenenin c; 75 

ni bulduğu takdirde müşterisi ü
ZPrindc bırakılacaktır. Aksi tak -
dırde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
muddPlle temdit cdılerek 6/9/937 
tarıhınC> mı.isadıf pazartcsı gı.inü sa
at 14 ten 16 ) a kad r keza dam.• -
mızdC> ) , pılacak ıkınci açık arttır
masında arttırma bedeli kı) m li 
rnuhamm nenin r, 75 nı bulm, dıgı 
t kd rde at 2280 No. lu kanun 

:ıhkan ı a t vfıkan geri bırakılır. 
S ı tı pç ındir. A ttırma\ a ıştırak 
etmek iste~ en leı m kn meti mu -
haınmenenın c, 7,50 msbetındc pey 
akçası veya milli bu bankanın te
minat mektubunu hami) bulunma
ları lfı7.ımdır. Hnkları tapu sıcıllı 
ilC' sabit olmıynn ipotekh alacaklı
larla dı er aliıkadaranın ve irti -

fak hakkı sahiplerinın bu haklarını 
ve husu ile faiz ve masarife dair 
ola iddıalarmı evrakı müsbıtelerıle 
birlikte ilan tarıhind n itıbarcn ni
hayet 20 gı.in zarfında birhkte dai
remize bildirmclc rı lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli ile s<ı
bit olmıyanlar satış bedelinin pay-

laşmasından harıç kalırlar. Müte· 
rnkim vergi. tcnvirıve.. tanziiıve -
den mütevellit belediye rüsumu ve 
vakıf icarcsi bedeli müza) ededen 
tenzıl olunur. 20 ı;cnelık vakıf tavi
z, t bed li müştcrıye aittir. Daha 
fazla malümııt alm k ısteyenler 

30 7-937 tarıhınden itibaren her -
kcsın orebılm0sı icın d irede açık 
bulunduı ulacak arttı ma şartna -

ı - licybd aJ 1 Panaiya r.amı diğeri Çam manastıra 

2 - Ilurgnz adasında Ayayorgi manastm 

3 - Büyükac.la Aya yor gi manastırı 
Cemaatlerce idare olur.an vakıflardan semt ve isimleri yukarıda 

ynzılı vakıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve 

olbaptaki talimatname hükümlerine tevfikan tek miilevclli tayin edile

ceğinden istcklıltrin 22· 7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mü· 
dürlüğünc usulen müracaatları ilan olunur. "3988,, 

r~afia Vekaletinden 
Eksiltme} e konulan iş: Küçükmender 0 s islahat ame!iyatı sahasında 

yapılacak belevi, cellad ve sağlık kavıışutları inşaatı. 

Kesif l>cdeli: "130.444,, lira "44,, kuruştur. 
~ 

2 - Eksillme: 28-7-937 tarihinde Pazartesi günü &aat 15 de Nafia 

vekaletinde Sular Umum müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında 
hpalı zarf usul ile yapılacaktır. 

S - istekliler. Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

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

bedel mukabilınde Sular Umum Mudürluğünden alabilirler. 

4 - Eks tmeye gircbHır.ek için isteklileiin 77i2 lira 23 kuruşluk 
ınuvakknt teminat vermesi ve 50.000 liralık Nafıa Su iş1 erini teahhüt 

edip muvafraJ.:iyctle bilirdiği \'C bu kabil su iş erini başarmakta fenni 

knbiliyeti oldu una dair NaHa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve. 

sikasını ibraz etmesi. isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede 

yazılı saatten Lir sMt evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde -.•ermeleri lazımdır. Postada olan gedkmeier kabul 

edilmez. "4029., 

Kartal Kazası Mal Müdürlüğünden : 
Sıra No. Adı San'alı Adresi İhbarna· Senesi Vergisi 

me No. Lira K. 

1 Ahmet Berber Büyükado Balık· 6/3 936 3 78 
çıl 26 

2 " " ,, tt 6/4 936 10 69 
3 lhsıın Ekmekci Heybeli yeni 12 5 45 9_6 1 21 
4 Lef ter Arpacı Büyükada lonca 17 5/36 935 6 46 
Yuk .rıda adı, işi ve eski adresleri yuılı mükelleflerin yeni adres• 

le·ini bildirmemiş ve ynpılan araştırmalarda da bulunam:ımı~ olduk· 

la·ından hiıalannda gösterilen senelere aid kaz:ınç, buhran vergHerile 

:zamları ot ha, i ihbarnameleri kendilerine tebliğ edi lemcm;ştir. Hukuk 

usul mubakemeleri kanununun 141-142 inci maddeleri hükmüne tevf· 

ka'1 teblığ .erine geçmek üzere keyf:yet ilan olunur. "4510,, 

İkinci İcra M n urlu undan: 
Par , a ÇC\ rılm ıne k rar veri

len O.m n B y Kır 1. nda Hul
k. bey apaı hm nında 10 numaralı 
d iıede borçlu İ mail H cı O!:;luna 

Be) u Biri ci Sulh Hukuk ha· 
kimr ·nden: 

m<'sile 935/3549 No. lu do yaya mü
raca tla m<' kür do vada me\ cut 
ve ·ııki göı bılccC'kl ri ilan olunur. 

t muht 1 f ev c y hırı 23/7/937 
tnrıhine dı.i n cuma gtimi sa t 13 
ten itıbar n i~mi g Ç(!ll ap:ırtıman 

nilmez ziy reti l em<'n ö renmi ti öni.ınde hazır bulunacak memuru 

Hazine muhak mat mtidürı) ti 

V. S mıhin Tophan<'de eEki po is 

memurlarınd. n Ka~ ıili Abdul • 

lah kıraathane inde Sc'\k<:t Mıh~st 

oglu 'e Hasan Fehmi, \ e Huse in 

Avni aleyhlerinde açt ~ı 14 lira 71 

kurus alacak d \ sınm cari duru -
ve ac le gardiy nların t rafından satıl. ca • 1 i ün olunur. 
ko u: (935/2792) 

Bu gelen k n di? ist. nbul İkınci İcra Memw·lu -
Di\ e sordu. ğundan: 
- ır kikaten omu)du? Bir al c ın temini ıçin mukad -
Gardiyanlar bir ağızdan cev p demn h czedılmiş olup bu kere sa-

veı dilcr: tılma na kar r -.cıi en muhtelif 

masında müdd · le .. lerden Ş v -
k t Mıha i oyl nun ık m t fıhının 

E d cins ) ünlü ve ipekli ve saire mani-
Bır gece, gardi'-· nların kapısını - \ t, O) u; o, Karabcla!.. b. · · k ıtır 

.J Dclı bi dı rıya koştu \ e kuzu kıı- fatura eşyasının ırıncı açı· ar -

m çhul olduğu bildirıldı ~ ind n yir· 

mi g..in müddetle ilanen teblig t 

icra a kaıar verilmekle muhake

me günü olan 16/9/937 s ıat 10 da 
\urdular, tanınmış bir ses clı arı - ması 23-7-937 tarihine müsadif cu-

Dı arda kar yanıyordu; Sc. hrin ü- dan slcndi: pısını açtı. Gece nobetçisi gardi - d .. k d 0 ma günü saat 10 n h ye .a ar 
zerinde csan fırtına bir haftadan - yanlara şunları SÖ) ]emek mecburi 

mahkemeye gelmckliğiniz ve) '\e

kıl gönd"rmekl'yiniz tebliğ mak:ı

mına kaim olmak üzere ilan olu -

nur. (935/1759) 

- Açın, açın! .. dedi. · - mezkiır eşyanın bulunduğu: 
beri devam etmişti. Gı:ııdiyan kapıya doğru yürüdü. yetini hissetti. Beyoylunda Meşrutiyet caddesin-

İra M ... alai'ııı kızı ve hapishane · lı - Bilmh or musunuz ki, sekiz de Galatasa y 35 No. lu Sagredo Ira Maralat sırsıkla lmuş, esva ı .J • 

mJdtirii şehrin bütün gec.itl rinde mind b d. l b d t n "n u·· st ı atında bir - viicudune bir paçavra gıbi yapıs - b~ n erı ır 'en u a amı arı - apar ımanını ~ 
ve biitün sokaklı:ı.rında ihtiyar ada· h , oruın,· bır, kacaktınız, içeri ala _ odada yap 1acaktır Mezkur eşya 

d l (K d) d (K mış, karın içersinc römclmiş ve a- J 
mı aıa ı ar; rcvlan an ·o- caktınız. yapılacak birin 1 arttırmada m.a -
lomb<'") kadar onu bir, erde bul- sır plrnsı elinde bulunuyordu. h . . .. 

J Ve Darbi Dısarı fırladı. Karanlık lın kıymeti mu ammen sının yuz-
1 •• k.. 1 d B h - Nereye gıdcccğimi bilıni)O • b .. b 1 d y 'ak·· maı-: I!'um un o ama ı. en, ş_a - gecenin içeril)inde hııpishaı enin dı- de yetmiş cşını u m .. ıgı L aır-

san İra Maralat'ın bu harikul:.ıde ilı- rum, bırakınız içeri gire) im. de bunu müteakip ikinci açık nrt-
tiıarı, kızının gençliğini cı\'1tma - - H .. yır hny r, defol, s n, bir ke- §arı duvarı rını kaplnmıs k rların tınnası G-8-937 cuma günü saat 10 

rfa - tel · arasında ko mıua bac;ladı. ması iç"n ortadan kaybolmuş olma- re 1. ugramışsın, sem trar ıçE'- J dan 12 :-,e kadar ikinci arttırmnya 
sına ihtimal vt:.riyordum; ve kızı - riye nlamam. Eğ0r alırsam, kanuna Bir çeyrek saat soma yaıı don - devam edılecektir. Alıcı olanlar 
nın kcndı mevcudiyetile istikba - karşı gelmiş olurum. muş, tökezleJen Maralafı bcrabe- muayyen günde ve saatte mahal -
litıi tehlikeye koymamak için orta- Bunu söyledikten sonra, gardi - rinde getir dı. 1ki adamJn başları a- linde hazır bulunacak memuruna 
dan kaybolması ihtimali çok kuv- yan kapınm kiiçük penceresini ka- çık, fakat güHimsÜ) orlaı dı. müracaat ederek pey vurup alma-

• . . . . . . . . 

r 1 

1 

Müsabaka kuponu • 41 
•••••••••• • kl~b~ 
tarsttar1yım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 

veil~di. padı, ha~shane müd~~ bu bek~- (Devamı va~~~Jl~aLn~ilıfinn~o~l~unn~uı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-=--~~~~~~~~~~-'-..;;.__..;..~.;._~~~~~~~~~.._~~~~~~~~~~~ 
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acı badem, Yağlı " ve yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

AS 
Çil eri 

• 
ve 

• 
1 y 

A E M LE i 
s·vilce eri ve lekeleri kat'iyye e er. 

r 1 
Cilde tath 

enç eşt·rir, gençler· güz 
bir esmerlik ve sıhhat 
Hasan ismine ve 

verir DENiZ KREMLERi çıktı 
markasına dikkat 

• 

--- -------------------------------- -- -- -----~--------
r ~ ı • 

1 

Senelik muhammen kirası 15 lira ohn Büyukdere.:fe Biı}·ük dcro ca<l· 

d esinde 205 No lu kahve önünde 85 met re mura!>baı arsa 938 se• 

n e.:ıi May ı sı sonuna kadar kir aya verılmck üzere açık nrıt ır maya k <>4 H 
ile terbiye edilen saçlar 

nulmuş ise d e belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından ar tı rma-
23-7· 937 Cuma gününe uzatı lmışt ır. Şartnamesi Levaz ım MüdurlüğÜ n· 
d e gör ülebilir. istekliler l lira 13 kuruşluk ilk teminat mak buz veya A -,.·-··~" 

1 
rnek lubile herabcr y ukarda yazılı günde .ual 14 de Daimi Encü• , 

mende bulunmalıdırlar. (B ) (4324) - ·- · I y 

F·LAKSiN' ~ 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

ve BEL GEVŞEKLiGi E şı 

K.H 
u ı. J:t~':!l•r~2J1" H~;;.':~~°ı ·~~:::~ ~!~~~~~-

o • 

~ ·Asip·n 
E Sizi aoğuk algınlığından , nezledon, gripte n, ba11 T ve di' ağralarandan koruyacak en iyi llAç budur 

-- hnıiııe d ikkat buyurulması _ ............... 

= zanmış olurlar 

• -

stanbu Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Adet M. Fiat M. Garanti ihalenin günü, saati 

F i renk j!Ömlc~ i 200() 

Yün Fanila 1200 
Fildekos f ıı ı ln 3000 
Fıldeko~ don 3000 

f\ cndil 31JX4J 2000 
Mendıl 13X44 2JOO 

Çor:ıp 6000 

'25'J 

1<n 
70 
67 

10,50 
ı 1,75 

27,87 

ve şekli 

388 Li. sn 21 . 7-937 s. 15 ı~apalı zarf 

481 Li. 05 ku 21-7.937 S. 15,30 ., " 

158 Li. 79 ku :n.7-937 S. 14,30 Açık 
Eksiltme 

Leyıi Tıp Talebe Yurdu iı,:in alınacak oloın yuk orıda yazılı Fire nk· 

gömleği ile Fanilalnra 'Ve Mendillere tek lif edilen fiat fazla g örülme• 

s ine ve çorarla ra hiç istekli çıkmadı2andan ihaleleri y uk rıda yazıla 
gün \'e s:ın lle yapılacaktır. 

1 - Eksilt me Cağalo2!unda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü• 
ğü bin nsında kurulu Komis yonda yapılacaktır. 

2 - Mık tnr, Muhammen fiat, muvakkat raranti, ibale g ün ve saaf"• 

leri yuka rı da yırnlıd ır. 

3 - lsı ekliler şartnam~lcri ve nümuneleri her gün Fuatpaşa tür. 

besi karşısında Le}•li Tıb Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 

4 - istekliler Car[ sen~yc aid Ticaret Odası vesikası ve '2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garl\nli mak· 

buz veya Banka mektubu ile bir likte teklif ıarflarını ihale saatinden 

bir saat evvel Komisyona vermeleri ve açık eksiltme içinde belli ıa.. 

atte Komisyonda hazır bulunmaları. "4330,, 

, 

SAF 
SABUN 

o 

1 

l Çünkü Optamin saç eksirl •vı. 
t amin ,. cevherinden is tifade edi. 
lcrck ihzar edilir. 

Guddelere k udret vermek sure-

tile s aç d6külm~sinln ônüne geçer. 
Saçları temiıle r, büyütür, ııklaş
tırı r. K~pek leri düşür ür ve kaşın• 
tıyı iıale e de r. 

Bir tecrübe bin nasihatten yektir 

ı•--•••• H E R A K Ş A M •••--•n 
TAKSİM B E LE D 1 y E BAHÇESİNDE 

SAFİYE 
Bestekar Tanburi SELAHATTIN 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
Sü ı.nn Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermio Şefik Piyano 
MelAhat lbrablm Hasaıı Kanun 
Muazzez Hasan Banço 
K. MelAhat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 

Parasko Kemençe 

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

Masalaranızı evvelden temin ediniz. Tel. 43703 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonundan : 

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

eb'adında 8 tane iç ve dış kamyon lastitlnln 26-7-937 Paıartesi ıünü 

saat 11 de açtk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasın lanan tutnn 1600 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 120 liralık vezne makbuzu Yeya 

banka mektuplarana kanunt vesikalarilc birlikte o iÜD Galatada e~ki 
gümrük binasındaki Komulanllk Satınalma Komisyonuna gelmeleri 

"4003 
" 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye memurları ve 
Nalbant mektebi Diı·ektörlüğünden : 

İstanbul 2 inci İcra Dairesinden : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen Konsol. ayna sandal· 
ya, karyola gibi ev eşyası 1 ci açık 
artırma ile 3-8·937 salı S /9 -10-30 
kadar dolapderc k aya sokak 9 numa 
ralı evde satılacaktır. 7o 75 ini bııl
madığı takdirde satışa 12-8-937 per· 
şembe S/9·10.JO kadar ikinci ar -
tırma ile devam edıleccktir. istek -
lilerin mahallinde hazır bulunmala
rı ilfin olunur. (933/146) 

Malın cinsi Au 
Miktan 

ÇoA-u. 
Tahmin 
Kuruş 

fi atı 
San. 

Ekmek (birinci) 

Et (dağlıç) birinci. 
8.500 9000.kı. 

1700. • 
500. n 

10 '7rNarh 

Et (kuzu) ., 
1500 
340 

Sad e yağı. (1. ci Urfa) 
Zeytin yağı. 

S abuu {birinci) 

suo 
200 
200 

900 ... 
250. lilre 
250. kilo 

...,R~~ u-r-u-:-fa-,-uı~y-c~(~ç~ar~,)----~6~0~0----..7 .. o~o----N------
., barbunya 200 300 tt 

P irinç (Bursa 1. ci) 800 1000 • Bulgur (karaman) 200 250 
" Makarna irmikli. 400 500 ,. 

Şehriye ,, (muhte lif) 50 70 
" Beyaz peynir (birinci) 300 350 
" Zeytin (birinci) 200 250 ,, 

Un. (ekistrn e kistra) 400 500 il 

Şeker (toz) 400 600 " 
Patates (oirinci) 800 1000 H 

Nohut. 250 300 " Mercimek. (yc7il) 200 250 ,, 
So~an. (kuru) 800 1000 ,, 
Kuru üzüm çekirdeksiz 150 200 

" (birinci) 

48 
54 

95 
63 
37 

11 
23 
12 
24 
24 
33 
29 
15 
26 
1 

13 
12 
3 

19 

Kuru bamya Amasya çiçek 30 50 ,, 96 
Sirke 100 150 litre 11 
Salamura yaprak 80 120 kilo 16 
Tuz 200 250 ,, 5 

75. 
50. 

50 

50 

50 

Soda 100 120 ,, 6 50 
Yumurta 6500 8000 adet 1 50 
Limon 1200 1500 ,, 2 75 

---
ilk 

Lira 
72 

82 

82 

106 

teminat Eksiltmenin 
Kr. Günü Saati. 

56' 26· 7-937 -r:r.-
60 26-7-937 14. 

87 26-7-937 14.15 

78 26-7-938 14,30 

Selimiyedeki mektebi:ı 937 malr yıla yigi ihtiyacı dört şartname He ve açık usulle eksillmete konmuştur. 
1 - Bu ihtiyaçların cins, miktar ve tahmin fiatlarile ilk teminat mik tarı ve eksiltmenin tarih ve &aati 

hizalarJnda yazılmıştır. 

· 2 - istekliler belli gün ve saatte 2490 numaralı kanunun emrettiği vesaikle beraber veznoye yabra. 
caklım teminat makbuzlarını komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - Şartnımeleri görmek isteyenler hergün Selimi yede mektebe ve ekıiltmete firecekler 2(). 7.938 gü· 
nü belli uaıte Ca~ılotlunda Cumhariyet malbaaaı kar§uunda Yüksek Mektepler Mubaeıcbeciliğindc topla• 
un atına!ma komisyonuna ıelmcleri. (3872) • 

-------
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937 /967 sayılı dos
yasile senni tatbikat Ti.irk anonim 
şirketi vekili tarafından Galatada 
Karaoğlnn sokağında Çankaya ber
beri iken hnlcn ikametgahı meç -
hul olduğu anlnşılan Hasan İbra
him aleyhine açılan 90 lira alacak 
davaSJnın duruşmasında davacı ve· 
kili tarafından mahkemeye veri -
len senetteki imzasını ve borcunu 
inkar halinde usulen 337 inci mad
desine tevfikan bcrai yemin g"l -
mcsi ve aksi takdirde yeminden 
kaçınmış ve vakıaları kabul etmiş 

sayılacnğına ve berni yemin mu -
amelci gıyap kararının 20 gün fa· 
sıla ile tebliğine karar verilmiş ve 
mahkemesi 30 EylCıl 937 saat 9-30 
bırakılmış olduğundan itirazla iş -
bu gün m ahkemeye gelmedıği tak
dirde yeminden kaçınmış ve vakıa
ları kabul etmiş sayılacağı ve mıı:ı

m clci gıyap kararı tebliğ makamı

na kim olmak ü zere ilan olunur. 
(34018) 

Sahibi ve umumi n~piyatı lda re edıtl 

Ba.,muharrtr: E. iZZET Benice 
BaaW&i• ~en 11.tı..aJ Oıanlr• 


