
(3). 
KURU' 

1 Temm 

Soyı En son telgrafları ve havadi,sleri verir gazete Telefon: 20827 _I._ _______ , . 

Avrupa yeni bir tehlike arifesinde bulunuyor 

Almanlar Avusturyada 
hükümeti ıdevirecekler 

londra, 1 ( A. A.) - Bir Ber
lin membaından alınan haberle· 

hazırlamaktadır.· 

İlk atışta hedefi devi
ren topçularımız 

Metris çiftliginde yapılan hakiki 
atış talimleri topcularımızın yüksek 

kıymetini bir daha isbat etti 

Siyasi mahfeller,vaziyet ve bu 
,.e göre Reiclı hükumeti haliha- hükuınet darbesi muvaffak ol-
zırda Lagipziğ hadisesi netice- duğu takdirde Fransa ve /ta/
sinde uğradığı muvaffakıyet- ga'da vukubulacak aksülamel/er 
sizliği tela/ i etmek için A vus- dolagısile endişe izhar elmek-
Jur ga 'da bir hükumet darbesi tedirler. 

Kabotaj hakimiyetimiz Yugoslav 
Bugün denizciler bir geçit resmi M~clisinde~ . 

1 Yaptılar, abideye çelenk koydular Mıllet Meclısıne. 
Bela1ad 1 (A. A.) - Parlamen· 

to dün toplanmış ve Ba~vekil Is. 

Metris çiftliğindeki topçu atış 
Mektebinin on yedinci kurs devre
sinin topçu liva muharebe atış tat
bikatı dün yapılmış ve bu hakiki 
atış üç saat devam etmiştir. 

Plan şöyle idi: Trakyada mavi ve 

kırmızı ordular muharebe ediyor. 
Kırmızı ordu geriye sürülmüştür. 
Fakat bu ordu kendıni toplıyarak 
düşmanı durdurmuştur. Yeniden 
kuvvet kazandırmamak için düş -

(Devamı 2 inci sahifede) 
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TiFO BELASI 
Gece her taraf tenvı"r edı" 'ecek Dolmabahçe o··- met lnönü ile Dr. Rüştü aras'ın 

fi f Yugoslwva'yı ziyaretleri esnasında "' Ali Sıhhat şurası halin-•• J J • "'1 • t h •• f l k bulundukları beyanattan dolayı Tür-
llll n ue uenız egıencesı Ve eza Ura yapl aca kiye Büyük Millet Meclisine pula· 

de büyük bir 
ıkomisyo~ tedbirler aldı 

Bugün kabotaj hakimiyetimizin 
)ıldönümüdür. İstiklal tarihinde 
llıühim dönüm noktalarından biri 
01an bir Temmuz, her yıl olduğu 

bugün de layık olduğu mera -
lıtnle kutlanm ır. 
k· Sabah erk<'nden 'bütün deniz na
k ı\ vasıtalarilc deniz işlerile ala -

1 
adar daire ve şirketler bayraklar
a donatılmış ve ampullerle süslen
lııiştir. • 

Bu bayram münasebetile yalnız 
denizcilere münhasır kalan bir ge
~ıt resmi yapılmıştır. Alaya en ön
~ askeri bir bando ve İstanbul De-

= • 

Türk teıgcihınJa Türk İJtisinin tlllc gap .un c-t bugılrı a·cnh• ln-:1'· 
rllen ilk geril vapurumu• 

~~~ Kumandanlığından gönderilen 
hır bölük asker, sonra sırasile Şe
t ır. Bandosu, Deniz Ticaret Mek -
kebı talebelerile Denizyolları, A -
t~Y. Şirketi Hayriye, Klavuzluk, 

1ınan, Tahlisiye, müteferrik ar - reket etmiş, Taksim Cumhuriyet Kumandanlık ile alaya iştirak eden 
lııatörler tarafından gönderilen yek- meydanına gelmiştir. bütün deniz müesseseleri adlarına 
nasak kıyafetli heyetler iştirak et- Taksimde abideye bayrak çekil: 
"' birer zarif çelenk konulmuştur. ·"iŞtir. miş, bu sırada denizdeki vesait tek-

1\lay tam onda vapurların ve di- rar ve yarımşar dakika fasıla ile 
~~r deniz vasıtalarının çaldığı dü- üç defa selam düdüğü çalmışlar - verilmiştir. 

Bundan sonra muhtelif nutuklar 

'-.itlerle beraber Tophaneden ha - dır. Bundan sonra Parti, Belediye, (Devamı ikinci sayfada) 
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C:e J a I Bayar Yeni Fransız kabinesi 
&ağdattan p k , J .. 
J\nkaraya döndü uan ara nın usu une 
1 İktısat Vekili CeJal Bayar ve re- •• t d k 
~katinde bulunan Sümer Bank U- nıııracaa e ece 
~ uın Müdiirü ve diğer zevat bu sa-
t:hki Toros ekspresile Bağdattan 
d'usu\ ve Adana yolile Ankaraya 
0nınüşJerdir. 

t'Ceıaı Bayar Ankarada bir kaç 

1 uıı kaldıktan sonra şehrimize ge-
~•ektır. ,, 

~\rekiJ çıkan bazı mühim işler yü
tıı ·den Şama ve Hataya yapması 
et bkarrer seyahatinden sarfınazar 

ltııştir 

~lınah~uyu 
eugün 
~elediyeye geçti 
~,M•mleketim,zdeki ecnebi imti
la~~lı şirketlerden biri daha bugün 
ıd. 1 hc karışmıştır. Belediye sular 
ıuiı••ai bu sabah saat 8,30 dan 
~ aren • Kadıköy - Üsküdar ve 
~ v.alisi elmalı suyu • şirketine 
t:ı'~1Ycd etmiştir. 
ltııtvrü teslim işlerinde şirket na .. 
lııı ~a şirketin müdürü La zar bu· 

llıak tadır. 

Paris borsası bugün açıldı, yal
nız ticaret borsaları kapalı! 

Pari• 1 (A. A.) - Dünkü mali 
kararlar hakkında tefsirlerde bulu· 
nan salahiyettar mahfeller, frangın 

altın kıymetini tesbit edecek olan 
kararnamenin oldukça uzak bir 
tarihte kabul edileceğini tahmin 
etmektedirler. Aradaki zaman 
zarfında Fransız dövizi bilfiil istik· 
rar buluncaya kadar arz ve talep • 
muamelelerinin serbestçe icrasına 

müsaade edilecektir. 
Poincare'nin bu şekilde hareket 

etliği hatırlardadır. 

Poincare, 1926 dan 1928 e kadar 
süren uzun bir tecrübe devresin
den sonra frangın istikrarını temin 
etmiştir. 

. TiCARET BORSALARI KAPALI 
KALACAK 

Paris, 1 (A. A.) - Esham ve tah
vilat borsasının bugün açılacaA-ı 

~bildirilmektedir. Ticaret borsalnrı 

Blumılan sonra Bone 
kapalı kalacaklardır. 

(Devamı ikinci sahifede) 

mentonun teşekkürlerini ifade eden 
bir karar sureti kabul etmiştir. 

Bu kararda Türk ve Yu~oslav 
. illetlerini birl~ştiren sarsılmaz 
. ostluk ehemmiyetle kayderli.mek· 
tedir. 

İ Sıcaklar Bü~ün Istan bul hastahaneleri baş 
/ Devam edecek hekimlerinin iştirakile bugün bir 

Dün lstanbul bu f J t d h J k yılın en sıcak gü- op an ı a a yapı aca 
nünü yaşamıştır. Salgın halde 

Dün gölgede ha· ·~~~~~~~ , devam eden tifo 
raret 35 derece· 1 hastalığının kö-
ye kadar çıkını~· künden izalesi 
tır ki 1912 yılın· 
d b . I için ciddi adım· en erı ~tan· 
bulda bu derece !ar atılmaya baş. 
sıcaklık kayde- lanmıştır. Bir ta-
dilmemişti. Bu iti- raftan hastalıA"tn 
barla halk dün daha ziyade tev-
cpcyce sıkıntı çek- siine mani ola· 

( nevamı 2 inci sahifede) cak tedbirlerin -
Hitler asilerin 
Tanınmasını 
İsteyecek 

cümlesine teves-

1 

sül edilirken di-
2'er taraftan da 
bu hastalıA"tn kö· 
künden imhası 

1 k lstanhu/UYI meş• için y a p ı aca 
işler te•bit o'.un• hur memba/arın• 
maktadır. dun 6iri 

Bu iki maksadın da temini için 
dün şehrimize gelen Sıhhat Vekili 
Refik Saydam, Vekalet hıfzıssıh· 

ha dairesi reisi Asım Arar çok 
esaslı tetkiklerde bulunmuşlar ve 
şehrimizdeki mütehassıs zevatın 

da mütaleasını alarak tetkiklerini, 
müsbet neticeler alınacak tedbir-

(DeL'amı 2 inci sahifede) 

Londra 1 [Hususi] - Dönen 
bir rivayete göre, Hitler Burgos 
hükümeti Fran~a ve lngiltere 
tarafından tanındığı takdirde, 
Almanyanın tekrar kontrola iş
tirak edeceğini .teklif edecektir. 

Fransa ile lngilterenin böyle bir 
teklifi kabul edemiyecekled aşi· 
kardır. Bununln beraber Hitlerin 
her iki tarafın muharip olarak 
tanınması yolunda ısrarda bu
lunması muhtemeldir. Almanya
nın bu teklifine ltalyanın da iş
tirak edeceği şüphesizdir. lngiJ. 
tere ademi müdahale prensibi 
buzulmamak şartile bile bu son 
teklifin kabulüne m;jtemayil gö
rünmektedir. 

. Ucuz taksiler ancak 
· ayın on beşinden sonra 

işleyebilecek 
ı Belediye pahalı benzin satan diik-
1 kanlarda tarama ile 1~~.~~~n~l ~~~~;,~r 

ESRARENGiZ iSTA BUL 
Son Telgrafın münderecotını takviye bakımından vadettiQi yenilikle•den 

ve Kara Bela tefrıkasından sonra bu ikinci mühim bir eser ve tahaJrkuK eden 
bir yenilik oluyor. Bu yenı tefrlkamızı okuyacak olanlar son otuz senelik ls
tanbulun bilmedikleri, duymadıkları içy<Jzünü öÇırenmis olacaklardır. Olmuş en 
meraklı hSdiselerl takip ederken, içinde yaşadıQınız şehrın karanlık ve kuytu 
köşelerinde belki de çoQunu tanıdıQınız eşhasın ne roller oynamış oldukia· 
rına da yakında~ şahit olmuş olacaksınız. 

Bugün Son Telgraf da başladı 

• 
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2 - S O N T E L G R A F - 1 Temmuz 1937 

Ucuz ta csiler 
Ne zaman . 
lşliyebilecek? 

!I KOÇUK HABERLER 1 Şaki şeyhlerden 
----:ıaıocm.--,--ıc_e_r d-e--ı Biri ömründe 

1 

* if zun zamandanberi hasta olan 
İstanbul Kumandanı General Ha
lis iyileşmiş, vazifesine başlamış -
tır. 

Ayna görmemiş 

Dikkat! Tifo insanlara 
Petrol ve benzinin Belediye ile 

kumpanyaların mümessilleri ara -
sında fikir birliğile konulan fiatlar
dnn fazlaya satılmaması için Be -
ledıye tedbirler almıştır. Bilhassa 
perakendecilerle mahalle içlerin -
deki bakkalların yeni fiatlara ria
yet eylememelcri ihtimalini göz ö
nünde tutan Belediye şehirde ta_
ı ama sure tile bir kontrol yaptırmı
ya başlamıştır. 

* Alman profesörlerden Oskar 
müslüman olmuştur. 
* Şimendifeı- hattının Denizliye 

kadar uzatılması kararlaştırılmış -
tır. 

Elaziz, 1 (Hususi) - Bura hapis
hanesinde muhakeme gününü bek
lemekte olan mevkuf derebeyler
den Haidran Reisi Rosnaklı ka -
merle Demennnlı Cebrail ve daha 
bir kaç ağa Elaziz Halkevini gez
mişlerdir. nası l_g~çermiş? * Maarif Vekili Ankaraya git

miştir. 
General Abdullah Alpdoğan 

Halkevi Reisini çağırarak, bu mev
kuflara evin her tarafını dolaştır -
masını ve kendilerine izahat ver -
mesini söylemiştir. 

" Dünkü akşam gazetelerinden bi
rinde {tifodan korunmak için ne 
gibi tedbir alınmalı?) diye ilmi bir 
makale neşrediliyor. Miitehassıs, 

bakınız, ne diyor? 
c- Tifo hastalığı, tifolu hastala

rın maddei gaita ve idrarları ile 
dışarı çıkarttığı tifo mikroplarının 
;.ğız yolılc sağlam insanların vü
cudüne girmesile hasıl olur!>. 

Hayret, değil mi? Tifo, tifolu 
hastaların maddei gaita ve idrar
larilc dışarıya çıkarttığı mikropla
rın ağız yolile başka insanların vü
cudunc gırmesile olurmuş. 

Çok şasılacak şey: Bizde acaba 
bunları yiyip içen kim var?! .. 

* 
Tela edıtecek 
şey değil! 

Diğer bir akşam gnzdcsi şöyle 
telaşlı bir haber veriyor: 

- İtalya, Akdenızde mühim yol
ları kapamak istiyor. 

Hiç telciş edilecek bir haber de
ğil. Zira denize kapak olmıyacağını 
babanı da bilir!! 

Kıskanmayahm! 

Okudunuz mu? Sofyada spor ha
reketi o kndar genişlemiş ki, sırf 
dilsiz ve sağırlardan müteşekkil 
bir futbol takımı tesis edilmiş! 

Baylar! Hiç kıskanmıyalım .. Te
laş etmiyelim.. Zira, futbol işleri
mize bakılırsa yakında bizde de 
bütün futbol takımlarımız ayni te
kamüle erişecekler!! 

1 Bir mUnekkl· 
din hUcumul 

Hayret ! Hayretler! Gördünüz 

mü, bizim Şehir tiyatrosunun ebe
di dostu Selami İzzet Sedes Şehir 

tiyatrosuna amma hücum etmiş! .. 
İnsan gözlerine inanamıyor!.. 
Bakınız ne demiş: ....... 

' 
- Her Halkevinde bir temsil ko

lu yapmak faydasızdır. Memleketi 

dolaşacak dört ekip yetiştirmeliyiz. 

Dedikten sonra, bakınız, ne di • 
yor: 

- Derssiz ve göreneksiz ne tiyat
ro olur, ne san'atkar yetişir!. 

Ne müthiş hücum değil mi? Zf· 

ra, bütün bugünkü Şehir tiyatrosu 

artistleri ne ders, ne de görenek 
görmüşlerdir!. 

* Tevekkeli değil! 

İstanbul sokaklarını iki gündür 
ayna gibi pırıl pırıl görüp şaşıyor

sunuz değil mi? Bunu gazetelerin 

dün verdikleri havadis tenvir edi
yor: 

Meğer evvelki gecedenberl İstan

bul sokakları itfaiye arazözlerile 

yıkanmıya başladığı gibi hergün 

de öğle üzeri sulanmıya başlanmış! 

Vallahi, tevekkeli değil! .• 

Petrol ve benzin fiatları hakkın
da Vali ve Belediye Reisi Üstün -
dağ demiştir ki: 

- Bize verilen hesaplara göre 
kumpanyalar geçen ayı zararla ka
patmışlardır. Yine bize gösterilen 
vesikalara nazaran fiatı daha fazla 
indirmek mümkün değildir. Tetkik 
harici kalmış vesika varsa başka. 
Esasen yaptığımız son 20 para ten
:zıla t da kumpanyalardan değil pe
rakendecılerin komisyon hissele -
rinden indirilmiştir. 
BENZİNLE İŞLİYEN KARA VE 

DENİZ VASITALARI 
Petrol ve bcnzınin ucuzlatılma -

sile bu iki madde ile i~leyen kara 
ve denız nakil vasıtalarının halk • 
tan aldıkları fiatların da indiril -
mesi hükumet emri iktizasından -
dır. 

Petrol ve benzin ucuzluğunun pi· 
yasaya akisleri tamamile tesbit e
dildiği c.:ihetle alakadar daireler 
bu işle uğraşmıya başlamışlardır. 

Petrol ve benzinle işliyen deniz 
nakil vasıtalarının tarifelerinde ya
pılacak ucuzluk için yeni bir tarife 
hazırlanması Deniz Ticaret Müdür
lüğüne bırakılmıştır. Deniz Ticaret 
Müdürlüğü yakında bu işi hallede
cektir. 

* İbni Sina ihtüali için şehrimi
ze gelen yabancı profesörler mem
leketlerine dönmüşlerdir. * Bu sene piyasa açıldığı gün -
denberi 64 milyon kilo tütün satıl
mıştır. • 
* Vilayetlerdeki t akas komis

yonları kaldırılmış, bu işler bu gün
den itibaren Türkofise devredil
miştir. 

A Belediye sırtta, sırtta ve baş
ta hamallığı bir ağustostan itibaren 
kaldıracak, buna ait yeni talimat
nameyi bu ayın on beşinde halka 
ilan edecektir. 

*: Orta mekteplerdeki muallim 
ihtiyacını önlemek için Maarif ve
kaleti Pedagoji Enstitüsünü gcniş
letmeğc karar vermiştir. * Belediyenin yaptığı tetkiklere 
göre yakında şehrimize bol mik -
tarda odun ve kömür gelecektir. 1 

* Kazanç vergisini ödeme veun
van tezkeresini değiştirme müded
ti dün akşam bitmiştir. Vergiyi ver
miyen ve tezkereyi değiştirmiyen
ler bundan sonra yüzde on ceza ve
receklerdir. * İzmirden bol miktarda üzüm 
ve karpuz gehneğe başlamıştır. * Haliç memurları belediye me
mur ve müstehhdemlerinden adde
dilmemiştir. * İzmir nüfus memurlarından bi
ri dört lira rüşvet alırken yakalan
mıştır. 

Ağalar Halkevine getirilmiş ve 
geZ.::frilmiştir. Atatürkün büstleri 
ve resimleri karşısında eğilmişler 
ve Alevilerce takdis işareti maka -
mında sağ ellerinin baş parmakla
rını dikerek uza.tıp geri çektikten 
sonra öpmüşlerdir. 

Hepsi de yaptıkları hareketlen 
pişman görünmekte, .Hükumete 
boynumuz feda olsun> demekte -
dirJer. 

Dehalet ettikleri zaman altmış 

kişi imişler. Hükumet bunlara ek· 
mek göndermiş. Bir ekmek artmış, 
cbunu da yeyin> diye kendilerine 
vermişler, Iakat onlar: cBiz in"an 
soyarız, parasını, yiyeceğini alırız 

amma, hükumet malına dokunma
yız. diye fazla ekmeği yememişler. 

Ömründe hiç ayna görmemiş o
lan Roşnaklı Kamer aynada ken
disini görünce afallayıp kalmış, 
durup dakikalarca sakalına, kendi
sine, üstüne başına bakmı~. 

Mevkuflar halkevinin ziyareti 
bittikten sonra tekrar hapishaneye 
gönderilmişlerdir. 

Metriste 
Hakiki 
Atış talimleri 

Tif~;; .... k;·;ş~ .......................... F;;·~·~;·d; ................................. _ 
Diğer taraftan Belediye de taksi 

ücretlerini ucuzlatmak için tetkik
lerini bitirmiş, neticeyi Daimt En
cümene bildirmiştir. Belediye tak
silerde antre ücretlerini 26 kuruş
tan yirmi kuruşa, mesafe ücretle -
rini de her 100 metrede bir iki ku
ruştan, her 150 metrede bir iki ku
ruşa indirmeyi muvafık görmüş • 
tür. Bu karar bugün Daimi Encü
men tarafından görüşülecektir. 

* frak hükumeti üç yüz fraklı 
genci Türkiye mekteplerinde okut
mağa karar vermiştir. 
* Tarih kurultayı 17 eylUlde 

toplanacaktır. 

(Birinci sahifeden devam} 
mana vakit kazandırmamak ve ta
arruza geçmek lazımdır. Fakat 
bundan evvel de mavi ordunun beş 
mıntakadaki mukavemet noktala -
rını tahrip etmek lazım gelmekte
dir. 

Al nacak Puankara Oışarda * Kral Karol Varşovadan sonra 
Faris, Brüksel ve Londrayı da zi
yaret edecektir. 

Yeni tedbirler Tec übesi 
Dünkü atış talimleri bu plana 

göre, mavi ordunun mukavemet 
noktalarını tahrip için yapılmıştır. 
Atışlar çok muvaffakıyelli \"e isrı

betli olmuştur. 

( B<ıitarafı birinci sahifede) 
!erin tatbikını ihtiva e 'ecek b"r 
şekilde bağ'amaya başlamışlardır. 

Di~er tarafı 10 Ankl\ra Hıfzıssıh· 
lıa mücsı; sesi miıdürü olup şehirler 
h fzıssıhhası üzerinde ciddi bir ih· 
füas sahibi olan Godşeridc lstan
bı.lda al n cak tecll:irierde reyi alın· 
m k üzere bu sabah Ankaradan 
şclırimiıc ~elmiştir. 

EU GONK() TOPLANTI 
Bu sacah ta Sıhhat Vekilinin ri· 

ynseti altında S hhıt Mudüı lüğün-
dc hıfzıssıhha dairesi reisi, merkez 

hıfzıssıhha enstitüsü müdürü, Sıh

hat müdürü, veka'et sıhnat müret. 
tiş'eri, vilayet hıf zısMhha mutehas· 
sısları, sıhhat ve belediye müdür 
mua\'inleri bir toplantı yaparak, 
ittihaz ettikleri tedı:.irled karar:aş• 

tırdıktan sonra vekil toplantıdan 

aynlmışlır. 

Bundan sonra Hıfzıcssıhha D.ıiresi 
Reısi Asım Ararın riyasetinde tek
r r bir top! ntı dah:ı yapılmı'itır. 

Bu komisyon Ali bir Sıhhi Şura va
ziy tınde alınması Iazımgelen ted
hırlcrı de göriı cccktir. 

Ö led n sonra bütun hastaha -
nelerin baş h kimlerinin iştirak e
d ceği bir top! ntı yapılacaktır. 
HASTALIK HAKKINDA VALİ 

NE DİYOR? 
T fo h kl, nda Vali ve Belediye 

n i i l\Iuhittin Üstündağ da de -
mı tir kı: 

- Ha t lı , n karşı mücadele yo
l nd n ' r m.ya imkiın varsa hep
" ) oılrn kt dır Butün sıhhi kş-

1: •• mı f her vaziyettedir. Bii
tün h .. t hancı rde tifolular için 
ayrı ye kr n\ rı mı tır. Aiksi tara
f ınd . .m bakılamıyacak bütün tifo -
lular d rhal hastahanelere kaldı -
rılmaktadır. 

İstanbulda tam teknik halindeki 
kanaliza yon ancak şehrin ihtiya -
cının dörtte birine tekabül etmek
tedir. Bunun için de 8,5 milyon lira 
sarfedilmiştir. Maamafıh şehir plu
nile dahn iki milyon lira sarfede -
rck bazı tali hatları yapacağız. 

Belediye Terkos ve Hamidiye sıt
larının ıslaln için şimdiye kadar 
2,5 milyon lıra sarfctmiştir. Bütün 

d;ğcr suların da ayni şekilde ıslahı 
şimdilik kabil değildir. Çünkü Ev
kaf suları için hiç bir külfet olma
d~n halkın istifadesi şart koşul • 
muştur. Milyonlar sarfederek bunu 
üzerimize almak doğru değildir. 
Esasen kalite itibarile de Kırkçeş-

(Binnci sahifeden devam} 
BUHRANIN IST AN BUL BORSA

SINDAKi TESiRLERi 
Fransadaki mali buhr.anın borsa .. 

mızda tesirleri görülmektedir. Bu 
buhran bilhassa Türk borcu tah
ville~inde ~endini kÖSlermiş, ve 
tahvıllcre bır fıat tesbit edileme
miş ve bu vaziyet tahvillerin bir 
lira kadar duşmcsine sebebiyet ver· 
miştir. ------...... 

Asiler 
Bir şehri dalıa 
Zaptettiler 

Bilbao, l (A. A.) - Havas ajan• 
sının muhabiri bildiriyor : 
Navarlı k ıtalarla tebdil edilen "si

yah oklarn livası dün sabah fecirle 
~eraber Sonorrostro'daki mevzile· 
rınden hareket etmişlerdir. 

ilk asi_ müfrezeleri ö~leye doğru 
15.vOO nufuslu Castro-Urdiales ka-
sabas~n~ gir!llişlerdir. Kasaba için
de mulıım b r maden limanı bulu· 
nan mu haf azalı bir körfezin niha· 
yetindedir. 

Kuvvetlerin kısmı küllisi şehri 
öğleden sonra işgal etmiştir. 

ALMAN FiLOSU MU? 
Val ... ncin, 1 (A. A.) - Milli mü· 

daf a nezareti tebliğ ediyor: 

Encumen kararı tasvip eylediği 
takdirde taksiler de bu karara göre 
icabeden dcğışiklik ~apılması için 
bu ayın on beşine ~adar otomobil 
sahiplerine bir mühlet verilecek, 
ondan sonra deı hal ucuzluğun tat
bikine başlanacaktır. 

cSon Posta> refıkimiz ucuz tari
fenin bugün tatbikine başlandığını 
yazmışsa da, henüz bu işin muame-• 
lesi tekemmül etmemiş olduğun • 
dan, tatbikine ancak bu ayın sonu-

. na doğru başlanabilecektir. 
Taksi fiatlarının indirilmesi te • 

şebbüsü şoförleri telaşa düşürmüş
tür. Benzin fiatları yükseldiği za -
man fiatlara zam yapılmadığı hal
de şimdi fiatların keneli aleyhlerine 
bir netice verince indirilmesine ka
rar verilmesi bir çok şoförleri mem
nun etmemiştir. Bunlar, haddi za
tinde zarar ettiklerini, günlük ma
işetlerini temin için ancak kazanç • 
lnrından bir miktarını ayırınca an
cak sağa, sola vergi ve resim borç· 
ları bırakarak vaziyeti idame ede
bildiklerini iddia etmektedirler. 
Bazı şoförlerin bu itirazları ve 

Belediyenin bugün vereceği karar 
karşısında görüşmek üzere Şoför -

ler Cemiyeti bugün saat on yedide 
mühim bir toplantı apacaktır. 

* Bulgaristanda Rusçuk yanın
da bir tren kazası olmuş, bir kaç 
vagon parçalanmış, iki kişi ölmüş
tür. * UzakŞarkta Amur n€:hri üze· 
rindeki Japonlar bir Rus ganbotu
nu batırmışlardır. 

Sıcaklar devam 
edecek 

(Birinci sahifeden devam) 
miş. fakat tifo korkusundan lhti. 
yatlı hareket edildi~i için dondur
macı vt- şerbetçiler bu vaziyetten 
fazla istifade edememişlerdir. 

Evvelki gün hararet gölgede 3 t 
idi. R:ı5at hane, bu sıcakların bi: 
kaç gün daha bu şiddetle deva:n 
edeceğini haber vermektedir. 

Basın K urum u Dahlilye 
Vekıline b ir ziyafet v erdi 

İki gün sonra bir Avrupa seyaha
tine çıkacak olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya şerefine bugün !stan· 
bul Basın Kurumu tarafından Pe
rapnlasta bir öğle ziyafeti verilmiş-

Atışlardan sonra subaylar topçu 

müfettişi General Kemalin riyase

tinde baş tabyada toplanmış ve a
tişların tenkidi yapılmıştır. 

Dünkü atışlar göğüslerimizi 

kabartacak bir muvaf fakiyetle ya

pılmış \"C mermiler daha ilk atışta 
hedeflerini bulmuşlardır. 

, Uzak Şarkla 
Yeni bir 
Hadise daha ! 

Tokyo, 1 (A.A.) - Ha\'astan: Dış 
Bakanlığı, son Sovyet - i\Iançuri 

hüdısesi hakkında Sovyetler Bir • 
liği nezdinde şiddetlı teşebbüste 

bulunmak üzere Moskovadaki Ja

pon büyük elçisine talimat \'ermiş
tir. 

tir. Ziyafette bütün gazete sahip Hereke çocuk kampı 
ve tahrir erkanı hazır bulunmuş, Hereke çocuk kampı merasimle 
muhtelif meseleler hakkında mü· açılmıştır. Kampta 300 fakir ve 
davelei efkarda bulunulmuştur. yoksul çocıık vardır. 

==========~=============~~=====-~================================= 
_ Hü·ıiyeti r;neçhul 7 harp gemisi 

d\;n saat 23 le Minorque adasında 

~h~,~~ı c~:~r~~~ab~rai~e~i~monn;mi:: a 'Ş m r,,aş uharr·r erı· r". 1 L:vışı vapmışlarciır. e u na yaz r " 
me Terko~tan aşağı ve Halkalı d=;; ""=ı:::a:-ıı~-... --------------m - ' ------------------...... ,,_-=.....,~-...-------=-m kireçlıdır. Cumhurlıet · ··~ 

BAZI TULUivIBALAR • • nın ogrctme sısterr.i, mılhiti, ruhu 
KALDIRILDI Cemi e in v mn yetın fena bir imtıhrın geçirmiş demek-

. ı p ı· tir İktısat Fakultesinin ilk sını • Diğer tar..ıftan Belediye Tıfo vak. tims h O n memur: o ıs 
ahırını örlemck için Y€1li tedbirler Bir devletin diğer memurları için 1 fında 120 talebeden 19 genç, Hu • 
almakta devam cylemektedır. Bu herkes o kadar meşgul olmaz. Fa- kukun ikinci sınıfında 300 kişiden 
ciımledcn olarak bu sabahlan iti _ kat polis yerli, yabancı herkesin 20 genç ikmalsiz sınıf geçebilmiş. 
barc n şehrin İstanbul yakasındaki Ür.iversitede atılacak ilk adım, 
Küçükpazar, Unkapanı gibi muh- içinde olduğu için, onun müstesna bir senelik çalışma ve talebeyi yok-
telıf yerlerde bulunan su tu • vasıfları haiz olması behemehal lfi· lama ve tanıma tarzını senelik im-
lumbalaıı kaldırılmış ve bun - zımdır. Yeni Ttirkiyenin polisi ye- tihann lüzum görmiyccek surette 
lardan halkın su alm:ısı imkansız ni rejimin nümune memuru veya kurmaktır. Alınan imtihan netice-
bir hale getirılmiştir. memur numunesi olmak mevkiin· leri bize bir çok şeyler öğretmiye 
Ayrıca bütün şadırvanlarla sair dedir. Bu memlekette bir gün di- kifayet etti. 

muhtelif yerlerdeki gayri sıhhi su- kilecek diğer bir abidenin hayali Kurun 

lar da birer bir r l apatılmıya baş- gözlerimizin önünde canlamyor. Bu, Zirai kredinin hususiyeti 
lanmıştır. sadece bi~ pol~s ~ey~eli o:acak ve Tatbikine girişilen Ziraat Ban -
Sıhhat Müdürlüğünün açtığı aşı adına fazılet abıdesı denılecektır. kası kanununun yeniliklerinden 

istasyonlarındaki izdiham karşı - T dn biri zirai kredilerin tevziinc ait 
sında Kızıl y da tifo işile alakadar Ü -
olmu!:, f.,~anbul cihetinde aşı istas- n lverslte imtihanlar husu iyetleridir. Kanun himaye 
yanları tesis etmiye başlamıştır. geçi r di noktasından küçük çiftçileri daha 
İlk istasyon Koca Mustafapaşa ilk Üniversitenin bir kısım fakülte -
okulunda kurulmuş ve bu sabah ]erinde sınıf imtihanları oldu. Bun-
halka ııçılmıştır. ların netıcclC'rıne gbrC', u .. ,,.,.r ıtf.'-

ziyade düşünmüş, kredi tevzii hu

susunda bu sınıf çiftçilere daha zi
·~d knl, vlık imkfı-Jlın aranıı 'ır. 

Ancak bu kn;dılcrin mahalline sarf 

edılıp edilmediğıni takdir edecek 

olanhır banka memurlarıdır. Bu 

memurlar maksada gore vazifcle -

rint iyi yapmalıdırlar. 

Son Posta 

Dersim meselesi arka· 
sı ndan son mülôhazalar 

Dersim hadiseleri artık sonuna 
ermiş bulunuyor. Şimdi hüklimet 
Dersime para dökmekle meşguldür. 
Yani orada muhtelif umran hare· 
ketleri başlamıştır. Hükumet Der
sime siyaset ve satır de~ıl iktısat 

ve iş götürmüştür. 

Gazetelerimiz Dersimdeki muha· 
]efeli biraz izam etlil..r. Dersimde 
herkesin kellesi omuzlarının üze· 
rinde duruyor, herkesin kolları ça· 
!ışıyor. 

Aksam 

Baş ın:ıl::ılesi yoktur. 

-DIŞ 1 
' SiYASA ~--

İ-ı: i büyütmek 
istemezler... . .. 

ki son rııu 
Avam Kamarasında . 'Na· 

·ı· Hnricıye , 
zakcreler, Başvekı ın, k atının 
zınnın sözleri İspanya vu u .. si· 

' AVfLIP•' şu son bir iki hartal~k . i tama· 
yascti üzerindeki tcsırle:ın 
mile aydınlatacak gibidı r. b"li bar· 

b ·o da 1 • So? bir senede~ _erı . tesirıcrı 
bin Jspanya hıırıcındekı 50,•· 
ne olmuştu? Daha ba;ılangıçta a:·a 

. ·ava bur , 
lendi ki, Ispanyadn şuı • onlara 
el atmak isteyenler va~sa tspanYa 
meydan verilmeyecektır. }erinde, 
topraklarının birçok yer bil • 

·a n ve bazılarının hoşuna gı e ·ne ya· 
.. . · işJerı 

hassa harp sanayıı ıçı~ biJir. f a· 
rayacak madenler buıuna mi· 

··ıki tan1n 
kat o memleketin mu cıev:ırı 
yeti bozulamaz. Hele o:ada dutı:ırı 
eden dahili muharebenın hu ıkıı!· 
aşarak A vrupada bir yangın ç ;js;ı• 

ı · asla ın 
masına garp dt•\·let crı ·a 

' . AvruP 
ade edecek değillerdır. . . ,. rıc 

. "bJI !l• 
olup biten işlerin de bın:-diseı"r·rı 
kadar girift olduğunu, h" pıerdcr. 
bir tek değil, birçok :el::: siır n· 
çıktığını hnklı ol&rak ılerı 
ler pekalıi söyleyebilirler. . dı.ı"<

·nırı -s 
Fransada Blum kabınesı aed:J<o-

mcsi üzerine ortaya çıkn!1 
11 

•8dıı 
duları bir dt.işi.inürseniz, Is~~ ıtğii· 
d k .. "de duŞ a Frankonun ço umı aktır· 
nü tahmin etmc>k zor oJmıyac 

11111 

Halk cephesi hükumeti Frn?5;il:l· 
bazı komşularının bekleın_esı fattat 
fına olarak yine yerindedır. 1-;arşı 
Frankoya ümit verenlere ,,. 

. ff9" 
göstermek Iazınıgeldi kı, ne fraıı· 
sa İngiltereden, ne İngiltere bırer 

· yada sadan ayrılmıştır. Ispan k i.Ste' 
emrivaki yaparak tutunma dair 

. d . til·bale yenler ve Akdenız c ıs ' ıcr 

birtakım tasavvurlar besleyeenııill 
· ·ıter varsa, şimdi Fransa ve Ingı gö .. 

bir kere daha bernber olarak rııış· 
.. .. . .. ssı"r olma . 

runuvermesı az mue . ...,,dı 

İ . "d" }O şıw 
tır. şte bunun netıcesı ır İ . bil· 
gördüğümüz şey şu oluyor: şı 
yütmemck!.. ..,r 

Ahmet Rs,...... .... 
1 ıttınıttt"' 
p11ııuııuntt1tıtuuııı.cıuuuııtu••hl••"'"'"1 

Denizciler 
Bugün geçit 
Resmi ;yapdı ar 

(Birinci sayfadan deva~) ret 
. Tıca 

ilk evvel kürsiye De~ıı pç çı~ 
Mektebi taleleo;inde!! .~ır_ ge deniı· 
karak 1 Temmuz gununun bah• 
cilerce olnn elıcmrı ! ~-~.L!0dd~niılcr• 
setti. ve Türk ger.çlıtının , 8c3ğırı• de de nasıl seve H'\'e ça ış 
anlattı. .. . . .d kaptıı11 

Ege vapJru su\'arısı Saı du \'c 
srüzel bir hitnbede bulu'larn \re• 
Türk denizcilerinin bu bayr -kr~11 

. t "'" şu d r silesile duyduğu mınn~ _k ön e 
ve saygı hislerinin_ bıı} ~ı 1• ğı tel:: 

Atatürkle ismet lnönune ıb .3 edild1• 
lifi umumun alkışlarile tasvıp J.fn le 

En son alarak Cumhuri~ct nutıı1' 
p:.ır tisi Başkanı Fehmi de ~ Jeo de" 
söyledikten sonra hep bır erasiıflc 
nizcilik marşı okunarak ın 
son verildi T ~ 

A'NSµP 
RADYODA KONFER A betile 

··nasc 
Kabotaj bayramı ınu fctDııs 

b" :ı.on bu akşam radyoda ır nvır C" 

verilecek, gece her taraf t1~.1 v:ısı· 
f d "z na"ı dıleçek, muhteli enı ıa " 

.. nde toP ... 
taları Dolmabahçe onu c ·"" 
narnk den.z cğlencr.:n ) aıprdır· 

ak J 
ve tezahüratta bulun fNtZS 
İLK YERLİ VAPUR D ' 

1NDIRİLIY'0~. teld tr:ı.· 
Şirkrti Hayrıyenın Ha ıç t~fl 

\' b 
giıhlarında yap ırdıs 1 d 11 Jl'I '/. 
haşa Turk işçilerı tarafın ' un sfll 

ur t 1 
dana getırılen ılk vap . t. ktır· 
at 15 30 da dt>nize ındırıl , tıı.1 

' \' r 
Şırkctçe 75 nurrı a · r ı· 

d · me ı . 
vapurun denızc ın 11 r c 
schetıle btiytik t ., bur t " ri • 
sim y pıltıca ·tır. MPr3 J11 b°l r, 
mızde bulun n \'ekılı r 

111 
r bir 

• c diğ~ 
bütün hiıkl.ımet erk nı"' 
çrık zevat da\'etlidır. . ı ·P 

· ı cdJını ti· 
Vapuı· 1 l a) da ıkrn ~ ,01 ıı ıs 

12 mil sür 'atinde ve 3 ,O ) 
1: l i··cttedıl"· ·ı;· 

ap edebilecek ka ıı it ı 
""ala B r:!j 

Yeni vapurun tefcrı u ıc ve 1 

leri bir ayda il:mal ı:ıdilelc~c b9? "' 
efcr e numnra Ağustosta 5 

lıyacaktır. ~ 
-"""•"'"-·-- • Gif1 ~ 

Y rli Mal1sr sere• 
hazırhk aç.ııacıı}( 

do rıı ort'ı· 
Bu ayın sonuna . ·çiJl J< 

5 gısı ı 9 "' 
olan Yerli Mallar er ~19tııS • 
te bu sabahtan itibaren tısiS rdi 

d . ·ne tıı . ıçırı 
ray lisesinde ken ısı ofgı 

n ' c s- ı:ııı~· 
len dairede çalışm•Y' 

8 
bıış19 

filen hazırlıklar yapınıY 
tır. 
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Şiddetle harekete eçmek lazım 
Yeni orman kanunu, bir tnkı.m muhtekirler tara

fından, daima hallcın zararına kullanılıyor 
S ~n günlerde piyasada kereste ren Ziraat Vekaleti diın Orman 1 
b· fiallurında görülen yükselme Mudurlliğünc gönderdıği bir emır 
ıraz daha artmıştır. Yeni orman 

k ile ormanlardan kömiirlük ağaç -
anununun tatbıkındanbcri mcm- lardan sonra kerestelik ağaç kesil-

tekctteki ormanlardan tek bir a -
kaç b"l mesıne de müsaade vermıştir. ı c kesilmcdıgı ve ormanlar- . 
dan şehirlere kereste gönderecek Ayni emirde, müteahhitlerle ya
tnuteahhitlerle evvelce yapılan mu~ pılan kısa mi.iddetlı mukaveleli 
kaveleler de bu suretle tatbik edi- serbest satışlara da eskisi gibi de-

~ernediği gibi sebepleri fırsat bilen vam olunacagı bildirilmiştir. 
azı kimseler fiatları derece dere- Kerestelik ağaç kesmek isteyen-

ce arttırmışlardır. 

İhtivacmdan fazla kerestelik a
ğaç k~smek ısteyenlcrin, bu btE'k
kri en çok bir ay ıçinde intac edı

lccektır. 

Dığer taraftan ötedenberi keres
te yapıp bunu kerıdı vasıtalaril(' iç 
pazarlara gotüriıp saton halkın bu 

ıhtiyacını temın edecek vüs'atte 
orman ayrılmasına da hemen baş

lanılacak ve bunlar küçuk parti -
ler halınde arttırmıya konula -

Bu sene lnönü kampı daha mo-
dern bir şekilde işe başlıyor 

Ş ehrımiz Tlirkkuşu talebelerinin ımtihankrı dün akşam bıtmiştir. Bu 
ımtıhanlnrda ta1ebenın hemen hepsı büyük muvaffokıyet gostermış

lerdir. Tnlebelere, yaı ın sabah saat dok uzda Haydarpaşa ıstasyonunda 

bulunmaları ve yarın İnönü Havacılık kampına hareket edecekleri teb
liğ edılmiştir. 

Edirne Tlirkkuşuna mensup olan talebeler de evvelki gün şehrimıze 
gelmişler ve dun sabah İnönü Kampına hareket etmışlcrdır. 

Ankara, İzmir ve diğer yerlerdeki Türkkuşu talebeleri de bugün ve 
yarın şehirlerınden hareket edeceklerdir. 

Bu suretle 4 Temmuz pazar sabahı Inöni.ınde yüzlerce yarının gPnÇ 
tayyarecileri toplanmış olacak ve hemen çah~malara baslamıcaktır. 

Kamp münasebetile, şehrımızde bulunan pliı.nor muhafalasına men
sup çadırlarla. planörler de dün İ nö nüne gönderilmiştir. 

Hava Kurumu, gençlik yığınları arasında büyük bir alaka uyandı
ran kampta bu sene modern tesisat yaptırnıış ve mevcut halile İnonü 
(örnek) bir havacılık kampı halıni almıştır. 

h ler wti ihtiyaçlarını, tasdiklı bir caktır. 
.• ou halın umumi inşaata tesir et- S. kl b b 

h
hgini ve şehirlerle köylerimizin beyanname ile orman idaresıne bil- Alakadarlar, bu yeni Emirden lCQ a era er Birçok evler 

Gayri sıhhi 
Vaziyette mi? 

e d" kl b ı d b ı· ~ sonra kereste hatlarının ucuzla -h ~en hepsinde ev, samanlık, a - ırece er ve un ar an mu a aga- S •h f •k """ J 
. ır ınşa ve ziraat aletleri tamir ve lı görülmiy<'nler içın hemen ızın yacağını kat'ıyetle söylemektedır- u l l arı ua 
~inin sıkıntnya düştüğünü gö- verilecektir. ---·-----__;_;.1c~r;.;.. ________ _____ , Başladı 

·· kle · i .1 Kızılay 

1 1 Haftası 

Başladı 
Defterler daha muntazam v e te
miz bir surette vücude getirilecek 
B azı nüfus dairelerinde bulunan defterlerin çok eski ve yıpranmış ol
b duğu ve bunların ani bir yangında hemen yanacak vazıyette açıkta 
, U"akıldığı nnlaşılmıştır. Nüfus Umum Müdürlüğü biltün nüfus kütük
•C!rinin tamir ve yenilenmesine karar vermiş ve bu maksatla her ~ube-
~·e bir "kt ·· d · t" mı · ar para gon ermış ır. 

1 Dün Umum Müdürlükten alakadarlara gönderilen bir tamimle yol
anan para ile kaç defterin tamir ve ciltlendığı sorulmuş ve eğer bu pa
~a J·etmemiş ise bütün kütüklerin tecdidi için yeni tahsisat istenmesi 
lılldirilmiştir. Ayrıca yeni defterler ve bütün kayıtlar, yangına dayanık

kasalarda saklanacaktır. 
Kazalardaki nüfus kayıtlarının ve muhabere evrakının okunaklı 

01rnası için her kazaya yazı makineleri de gonderilccektir. 
'•Jttıııuı11111ııı1111ınuıınıı111ıuııı1111111111111111111ıııııııııt1ıı1111111•ııııııtıııııı1111ı ı nııııııııııırııııuıııııı ı 11111111111 1 1 1 111111111111uıuıuıııtt 

Yeni yılın 
Yol parası 
'I'oplanıJJOr 
~ergiden m u a f olanlar 

tesbi t ediliyor 
Yeni senl'yc nit yol paralarının 

toplanması için emir verilmiştir. 
\" alnız mallıller, askerlik hizmeti
l'li Yapmakta olanlar, mektepliler, 
havatta beş evlfıdı olanlar bu ver
giden muaftırlar. 

Vergi mükelleflerinden bu kayıt
lara beyanı istisna edilmeleri iktı~ 
Za edenler mahalle rnümessiUe -
tine müracaat ederek vaziyetleri
ni tesbit ettirecekler ve mahalle 

itıürnessillerinin de bu hususta ya
Pacakları listeler daimi encümen 
tarafından tasdik edilecektir. 

Tayy are 
Modelcilik 
Kursu 
Bir t e m muzda kurslar 

açıhyor 
İstanbul Türk Kuşu modekilık 

şubesi tarafından Galatasaray lise
si salonlarında talebeye verilmek
te olan modelcilik dersine devam 
edilmekle beraber muhtelif vila -
yetlerden gönderilen ve ilk öğre

tim enspcktörlerile öğretmenler i
çin de İstanbul san'at mektebinde 
tefrik edilen ders ve tatbikat atel-
yesinde bir temmuzdan itibaren 
b ir ay devam etmek üzere bir kurs 
açılm ı ştı r. 

- ·-
Maltepe yolu tamir 

edilecek 

Kızllaya y rdım edi niz 
Kızılay haftası bugi.ın başlamış

tır. Hafta zarfında kaza, nahiye, 
mahalle ocakları mıntakaları dahi
linde dükkan ve tıcarethaneleri 
gezerek yardım toplayacaklar ve 
üye yazacaklardır. 

Bu munasebetle bugün heyetler 
yanl.ırında lıastabakıcı hemşireler 

df' dahil oldukları halde evleri do
laşmışlar ve yardım ve üye yaz -
mıya başlamışlardır. Bunlardan 
başka, evlere ve ticurethanelere 
de Kızılay merkezinden gönderil
miş olan beyannameler dağıtıl -
mıştır. 

Bunlardan ba:ıka, hafta devam 
ettiğı muddet zarfında sıgara pa • 
ketlerıne resımli Kızılay vecızele

ri yapıştırılmıştır. 
Hafta zarfında Kızılay kaza, na

hiye ve mahalle oc:aklan binaları 

tenvir edilecek ve müsamereler ve
rilecek, \'apur gezmtileri yapıla -
caktır. 

Kızday mevl Od okutacak 
Fatih kazası Kızılay şubesi ta -

rafından temmuzun üçüncü cu -
martesi günü öğleden sonra, Aksa
rayda Valde camiinde harp ve is
tiklal şehitleri ruhuna ithaf edil
mek üzere bir mevlUd okutulacak
tır. 

Tifo aşısı için 
Mıntaka ne demek? 

Tifo aşısı için şehrin muhtelif 
yerlerinde istasyonlar kuruldu ... 

iki hattı 
Daha bugün 
Teslim aldık 

Belediye, Selfımiçeşmc - Malte- Taksim Talimhane meydanında o-

1'oprakkale - Payas ve Islahiye -
Meydanekbcz hattı bugün hüku -

?netimiz tarafından teslim alınmak
tadır. Bu işlerle meşgul olan bir 

n: 105 

bu boyle olacağımı göre niçin bunu 
boyuna gccıktiriyor ve .. cezri ol -
llla.k yoluna girmiyoruz?. 
Anlaşılan o da, ben de ikimiz de 

t<?klifin mutlak şekilde bir taraf
tan gelmesini bekliyoruz. Ben kav
g~nıızın ilk anlarında hayli ileriye 
glttim ve .. bu vnziyeti açıkça orta
l'a attım. Fakat, o yanaşmadı : 

- Pek alil boşanalım!. 

Demedi. Niçin bunu yapmadı b il
b'ıiyorum! Ya cesareti yok, ya za
trıansız sayıyor, yahut da benim: 

- Nikahım helal, canım azat .. 
• bc-yip bir gün <ıvden çıkıp git -
?nc>nı.i bel.liyor. Bunun bir üçüncü 
§eldi yoktur. 

.F' kat, benim için de durup du
tıl:-k('n evi bırakıp gitmemi icap 
l ttirC'cek kun·<'tli bir v<>sile vok. 
r • \'(' il bir m"na ifade et~ez. 

pe asfalt yolunu esaslı surette tami- 'turan öğretmen Murad imzalı bir 
re karar vermiştir. Tamirata bu a- okuyucumuz, dün Fatih Belediye-
yin on beşinde başlanacaktır. sine aşı olmak için müracaat etti-

!!!!!!!~~~~~~~--~~---,~ 
heyetimiz Haleptc bulunmaktadır. ğini, fakat aşı yapılmadığını ve 
Bu hatların uzunluğu 72 kılometre kendi mıntakası Belediyesine mü· 
tutmaktadır. Hükumetimiz Halep - racaat etmesi lazımgeldiğinin bil-
Nusaybin demiryolunu da satın al- dirildiğini yazıyor. Sıhhiye Mti -
mak için Fransa ıle müzakerede bu- dürlüğünün nazarı dikkatine arze-
lunmaktaclır. i dı>riz. 

Etem lzz 1 Benlce 

İnsan her istediği anda bu vesile
yi bulur. Vesile, daima kendı ge
len değil, bulunan şeydir. 
Düşünüyorum. Bu dakikada Sa -

lihtcn ayrılmış olsam, neye yarar? 
Bu serbestiyi hangi makc;at için 
kullanırım. Şüphe yok ki, biç bir 
şey için, o halde ayrılmanın da lil· 
zumu yok. 

Salih çıkar çıkma3 

Bu Halil Necip, hakikaten alnı

mın bir kara yazısı. Mektubu aldı

ğım gündenberi sokağa çıkmamış
tım. Çi.ınkü verebıleceğim cevabı 

tayin edememiştim. 
- Evet ... 

mi diyecektim, yoksa: 
- Hayır ... 
mı?. İşin içinden çıkmamın im · 

kanı yoktu. Bu gün Salih evden çı
kar çıkmaz, kapı çalındı. Kim oldu-

ğunu hen de merak etım ve ... ala
kolandım. llı.zmetçı elinde bır zarf
la gcldı: 

- Hanımefendi, size bir mektup 
geldi 

Birden ürktüm, Salibin kulağına 
gidecC'k diye. 

Sonra, lakayd: 
- Neredenmiş o? 
diyerek aldım. Hizmetçi: 
- Bilmiyorum. Bir şey söyleme

diler. Sizi sordular ve .. bıraktılar .. 
dedi. 
- Ha bir ~ey değil.. Naciye yaz

mış .. 
· Dedim, hizmetçiyi savdım. Fa

kat, hadise aslında beni ürkülü • 
yor ve .. korkutuyordu .Kendi ken
dıme: 

- Nıhayet buna da cesaret ettin 
öyle mi Halil Necip?!. 

Diyerek zarfı yırttım, okumaya 
başladım. Mektup kısaydı, beş on 
satır. Fakat, çok ustalıklı yazılmış
tı, Salihin eline geçse bile bir şey 
anlamasına imkôn yoktu. Ona se
vindim. 

Halil Necip şöyle divordu: 

Belediye k ontrol e diyor 
Yaz münasebetile şehirde su 

sarfiyatı çok artmıştır. Bu ara, a -
lelümum seyyar suculardan ekse-

risinin terkos ve çeşme sularının 
bardağını, memba suyudur, d1ye 

1 kuruşa sattıkları ve bazı yerler

de de buzsuz sulara 1 kurus isten

diği Belediyeye şikayet edilmiş ve 

lokanta ve kah\·e gibi müessesele

rin bir kısmında da açık sulardan 

ayrı para alındığı hildirilmiştır. 

BelPdıyed~n. rı.lakadarlara veri

len bır emirle şehirde ancak hıızlu 

suların bardağının azami 1 kuruşa 

buzsuz suyun 20 paraya satılabile

ceği ve lokantalarla kahvel<.>rde 

yemek!<' ve kahve ile beraber veri

len sulardan dolayı ayrıca para is

tenemiyeceği ve bu gıbi satıcıların 

şıddetle kontrolü bildirilmıştır. 

Yeni kazanç 
Vergisi 
Esasları 
Yarından itibaren kon· 

trol başhyor 
Kazanç vergisi kanununda yeni 

yapılan değişikliğe göre, esasen 

nisbi vergiye tabı olan mukcllef -

ler, beyannameye tabi olmavı ter

dh ettikleri takdirde 25 lira ruh

şart olup hu işi bugüne kadar bi -

bur tutulmuşlardır. 

Bu rulısat tezkereleri harçları

nın haziran sonuna kadar tahsili 

şart olup bu işi bugüne kadar di -

tirmemiş olanlardan. yarından iti

baren resim, yüzde on ceza tle tah · 

sil olunacaktır. 

1 
1 Türk • Fr fisız ticar e t i 
ı Yeni Türk • Fransız ticaret mu· 

1 ahedcnamesi bu sabah mer'iyet 
mcvkiirıc girmiştir. 

•Geçen gımkü zıyaretinızdc ka
rarınıza mualtak kalan csya içın 

bu gün son sozunüziı lutfetmenızı 
dılıyorum. 

Saat ikıye kadar ı aktımiz var
dır efendim, ltiı.rmetler ederiz, 

Tu1ıafiyecı. H. Necip 
Benden başka hiç kımseye hiç 

bir şey anlatmıyacak olan bu mek
tubu endişe ıle okudum. 

Manası açıktı, ve .. şunu söylemek 
istiyordu: 

cSann verdığim mektubun son 
satılan hakkında cıvabını bekliyo
rum. Eğer saat ikiye kadar ce\·a
bını alamazsam hayatıma kasdede
ceğim!ı 

Zihnim altüst oldu. Ne yapaca
ğunı bilmiyordum. Her hangı bir
şeyc nasıl kaarr verebılir, bu ço
cuğa ne cevap verebilirdim? 

İki yoldan biri vardı: Ya, mektu
bu almamış gibi davranmak, ya
hut da hemen sokağa çıkmok, onun
la buluşmak. Şuurum beni birinci 
şekle çekiyor, 

-Gitme ... 
Diyor, fakat, hislerim: 

Yeni bi.ırtalarda muayene 
yapılacak 

Şehirde, yeniden yoptırılan ev 
ve apartmanların, Beledıyeden is
kiın raporu alınmadan ışgal edil
dıği görülmuştur. Umumi hıfzıs -
sıhha kanunu mucıbince, yeni ya
pılarak sahibi otuı acak veya kira

ya verılecek bmaların Hk defa is -
kandan evvel, ıçınde oturacaklar 
ıçın sıhhi ve fenni mahzurları ol
madıgı Belediyece tasdık edılmek 
lazımdır. 

Bu ınunasebetle Belediye me -
murları ycnı yapılan bu kabil yer
lerı sıkı bir kontrole başlamışlar -
dır. 

Sıhhi mahzurları olmadığı tas -
dik edılmeden, sahıp oldukları bi

naları ıskiın ettırenler veya kıraya 
verenlerden yuz \ıradan beş yüz 

lıraya kadar ağır cez.ayi nakdi alı
nacaktır. 

Limaııda 
•• 

Ucretler 
indirildi 

Gece ça ışan lor 
a lacak?. 

ne 

Liman işlerınde gecekri çalışan 

memurların aldığı licretler yuksek 

göı ülerek Iktısad Vekaletınce yeni 

bir tarıfe t sbıt edılmıştır. 

Badema. şube amirler ile İstan

bul Lıman Reısıne her nöbetçı kal

dıklHrı gı ı.;e içın ancak 100 kuruş 

verılcbılecektir. 

Limanda ınzıbatı temin ve kım

trola memur olanlarla fen memur

larına veya vckıllcrıne 50 kuruş, 

mustakıl Jıman memurların, ve 

makını llere 40 kuruş, tavfa VP o

dacılar;:ı da 30 kuru!': gece ücıetı 

verı lflCC'k lır. 

Bu ıarıfedcn fazla vcrılmek is -

Lenen paı al ar nlükadarlara odetı

kcf'ktır 

-· Gıt Vl' onu buP .. 

Dıvc 11 ııd v0 şuurum uzerindc 
mucs ır oluyordu. Gıtm z m. bel-

kı hal:ık trn kc ndısıni o,d..ırd,ilır 

ve . ..,bu olum cb dı en ıçıme dErd 
olurdu 

Dusı.inÜ) ordum: 

o kC>ndısıni olduriırse bunda 
b<?nım mndde>ten, manen hıç hır su
çum yok. Ancak, onu öli.ıme ter -

ketmeklen mes'ul olacağım. Son do
kıkaya kadar onu oli.ımden çevire-

cek tedbıri almam, onu ikna etmek 

için C'limdcn gdcbılen her şeyi yap
mam Jôzımdır. Bunu yapmamanın 

azabı içinde sonra ölünce) e kadar 

kıvranırım. Genç bir adamın bır 

hayal ve hastalık ~şinde kendi 

kendısini telef etmesine 1mkan ve 

fırsat vermek doğru değildir. 

Ancak, ya ölüm .. ya aşk .. dır ve 
bunda ısrar ed rse o vakit günah 

benden gider. İkna edemedim ve .. 

kendi kendisine ynptı .. der, vicda
nen rahat ve huzurumu bulurum. 

(Devamı ı•m·) 

'

-Halk F ilozofu -

1 d iyor k i : -------------
M'"'tehass~s or Ger 
terfi de n, ter ih 

edi! e ~di 
Polis mektebinde diplomalar ve

rildi ve bu suretlt:' (118) yctışkin 

pohs daha Emnıj et teşkııatına iltı
hak etti. Bu mlinasl'bctlc hatıra 

gelen mühım bır noktayı :;oyl mek 
ısteriz: 

Polts, imtihan olur ve t( fı eder, 
komıser muavıni olur ·, e bo) lece 
yükselir. Bu guzel bır u::.uldur Fcl
kat polıc;in vtızif i ile komıscr 

muavınının vazıfosı degısır. Aşaj!ı 

yukarı polis bılfııl emniyet işleri 
ıle u ,r şır. l\!uavın, daha f zla ıda
re işlerıle meşgul olur. 

Halbuki oylc po.ısler vardır kı 

bunların komist'r mu ... vıni veya 
komiser ve hat• a serkomıser ve 
hf>lki enınıyct memuru olmıya bü
ylik kud ('t ve ıstıdatları gorulür. 
Fakat bunları bu vazıfelcre terfi 
etmek caiz olamaz. Zıra meslekle-
1 mde ihtısas derececfoe yüksel -
mi !erdir. 

Onlc rın yaptığı .İiİ p€k az polis 
yapabılir. Onu terfi cd rck işinden 
ayırmak te kilfıt için bir kazanç 
degıl. kayıp olur E...-Pr o memur ih
tısası yüzi.ınden bu mt'slE kte bıra
kılırsa o zaman d. mağdur olur. 
Yani memur mecbur olur, imtiha
na girer ve tC'rfi edeı· ve bu suretle 
de dumura uğrar. 

Bunlar ve bu gıbi polis memur
ları \'eya polis :!mirleri için ya -
pılacak şey büsbütün bac:ka olmak 
lazımdır. 

Bunları terfi değıl, terfih etmek 
gerektir. Sıra beklemeden, muva'"
fakıyet, kudret ve fay dası nısbe -
tinde maaşına zammetmek sureti. 
le takdir etmek lazımdır. 

Belki Emniyet tE>skıliıt kanu -
nunda veya bu hususata ait ka -
nunlarda böylc bir madde voktur. 
Fnkat, bunu koymak lazımdır. 

Halk Filozofu 

Hal k o p eretinin yazltk 
Temsil ler i 

Halk Opereti san'zıtkarları Ana

dolu turnrsindcn dönmüşlerdir. 0-
petet, yeni kadı osile bugünl('rdc, 

şehrimizin muhtelif yerlerinde yaz 
temsillerine başlavac:ıktır. 

B ug Un 200 s ayy h geldi 
Bugün Ç'nr Ferdinnnd vapurile 

200 seyyah gelmiştir. 

U m u m i m aa 
Umumi maaş bugün <lagıtılm:ıya 

başlamıştır. 

r Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Odun ve k ö ur 
ihti .. rı y ap 1 yo r 

Bu sene orman kanunu çıktı. 
Ormcmlrırımızm birer milli 1ıa

zme olarak muhafaza edılmesi, 
ve tal. nbe uğramaıııası ıçhı böy
le bır kanıma çıktan ılıtiyaç 

vardı. Fcıkcı.t. I er yeni is- ba~lar

ken. bir takım t feyliler de, bıı 
t den sa1ısı menfacıtl"rt gruna 
bırer pay Mkarmak ısterll'r. Bun
lar cemiyetin 1·otii ahlaksız bir 
takı•n ttplcridir. Yeı i kanunda 
ormanlarda od1111 l·e ılmiyece-

1 qi J-ıald mda 1ıiç btr karC!1· yok -
tur. Fakat. ormanlardan tı~uw 
dairesinde odıın kesılccc>ktır. Yi-
ne cs1,isı gibi odun yakılaC'ak ve 
odundan mangal komu u de ya
pılnca~tır. 

F J..at 1> •un bu 1 akiJ.atlc ri 
1ıa1ka ya lış ak ettire Pi 1.:c di 
1 a · me f atl r" p "nd k C' 
bir t kım kimsder cler1 ul i 
idı de1 b"r seyler cıkarmıya bas
lad.1rı ·. H ç bir ~cbep yokkt>rı., 

ortalığı ııdrcleye ı·crdiler, i1t-
, tıkara ba ladılar. Bu sene, od & 

ı•c kömiir fiatları. şimdiye ka
dar, bu meıısimde göriilmcmfa 
derecede yiikscktir. Yani diipe
dıiz i1ıtikar yapılıyor. Hararet 
derert-si 35 i buldu{jıı halde, o
duntın çekisi 300 kuruşa satılı

yor. Halk endişe ve telaş için -
dedir. 

Bu vaziyet böyle devam eder
se bazı mahrukat tüccarları 

milyoner olacak, 1ıalk da bu mil
yonları nahak yere cebinden çı
karıp bir takım m ıl tekirlere 
ı•crecektir. 

Odun ve kömür iht karınm 
.şiddetle öniine gcçilmesı ic+n he
men tedbir almaltd r. Yok a. fi
a.ılar alabildigin<' , ·; elecek ı·e 
kim bilir. kaça {'ti..' <"C! ı ? .• 

""""""=----

• 
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dltlı~m ©lfi1Dnğn ır- H 1 K A '::~z~ ~&·"' 
Almanyadan sonra şimdide Macaris- Kemancıya Işık 

tana sirayet etmiş bulunuyor ~ 
Eski bir Macar Başvekili merakla soruya~: 

1 nyan ı n 60 milyonluk nüfusu i le 
şara adığı bir işi acar~stan 

9 ilyonluk nüfusu ile başarabilecek mi? 
-l'MacarlstanJa iki sınıf 1 

yahudi vardır: Evelden 
gelip yerleşenler, son· 

olan yahudiler bu sözleri çok iyi 

karşılamışlardır. Onlar da Galiçya· 

, dan gelerek memlekete sokulan din· 

oaşlarından memnun değillerdir. 

Parlamentoda olsun, diğer sebep· 

lerle olsun alakadarlar Macaristan

da bir yahudi meselesi olmadığını, 

çünkü her ırkın kanun nazarında 

müsavi olup hiç bir fark gözetilme

diğini söylüyorlar. Bununla bera

ber Macaristanda bir yahudi mese· 

lesi olduğu bir takım hadiselerle 

belli olmaktadır. Sabık başvekil 

Kont Betlen yahudi düşmanı ola

rak tanınmış değildir. O da şımdıki 

başvekil gibi bu meseleden açıkça 

bahsederek yahudilerin zenginleş

tiğini, hıristiyan Macarların fakir 

düştüğünü sbylemiş, fakat bundan 

dolayı yahudiler aleyhine kin ve 

husumet uyandırmak doğru olma

dığını ilave etmiştir. Kont Betlen 

Almanyada yahudilere yapılmış 

olan şeylerin Macaristanda da te· 

rarı doğru olamıyacağını söyleye· 

rek bilhassa demiştir ki: 

iktısadi hayatımızı idare eden ya

hudilerin yerine kimseyi koyama

yız.• Sabık başvekilin parlamento· 

da söy !ediği bu nutuk y&hudi düş

manı olmamakla tanınmış olan di

ğer meb'uslarca çok beğenilmiştir. 

Fakat onlarla Kont Betlen arasında 

büyük bir fark vardır. Çünkü Kont 

Betlen daha ileri gitmiş ve yahudi 

düşmanlığını ifrata götürenlere kar

şı şiddetli hareket edilmesini tav

siye etmiştir. 

N e güzel keman çalardı! 
O, hakikaten bir san'atkar, ger

çekten bır viyolonistti. Kemandan 

1 

radan sokulanlar. Baş· 
vekil birincilerin değil. , 
ikincilerin zararlı o l· 
duğunu söylüyor, 

, ____________________ ....... 

Dıinganın dört bucağmda11 Ftlistlne doğru muhaceret seli iste bögle ııktı 

B ir zamandanberi Macaristanda 
siddetli bir yahudi düşmanlığı 

vardır. Hele A1manyarla Hitlerci1er 

yerleştikten ve yahudileri kovduk

tan sonra Macaristandaki yahudi 

düşmanlığı da şu son dört beş sene· 

dir, arttıkça artmıştır. Bu düşman· 

lık yeni değildir. Bir takım yahu

dılerin daha geçen asırdanberi Ma

caristanda çok zengin olmaları,.ya

hudilerin serv!ctlcrini yalnız mu

hafaza etmekle kalmıyarak gittik
çe de artırmaları Macarlarca hoş 

gôrülmcmcktedır. 

Macarıstandaki yahudi nüfusu 

bu gün 450,000 kişidir. Bud;;ıpeşte· 
deki yahudi miktarı mevcut nüfu

sun yüzde yirmi miktarından bile 
biraz fazlacadır. Macar yahudile· 

rinin dörtte biri kadarı orta sınıfa 
mensup adamlardır. Yahudil<?r ara· 

sında hızmetçilı~ edcn1cr de pek 
azdır. Bunların zor hızmetlere, yo· 

rucu i'ilerC' dayanamaz adamlar ol

dugtı oy lenmekledır. Macar yahu· 

disi mC' C'l:ı ne madencılık, ne de 
rC'nçbcrlik cdebılır. Fakat ziraat iş· 
lerılc mesgul mu esse ,c lerde mc -
mur olarak ':lalı an yahudılerin mik

tarı yüzde 26 yı geçer. Yapılan bir 

hec,Jba gore bir yahudınin senevi 

orta surc>ttc eline gC'çen varidat, 

ayni ınıftaki bir Macarın elınc g~ 

Ç€'nden çok fazladır. 

Macari t nda yahudıler resmi 

devlrt memuru olamıyor, orduya 

intısap edemiyor, var kuvvetlerile 

tıca ret ve iktisat işlerine sarılarak 

bunlardan mı.ihım bir kısmı zengin 

L 

oluyor. Fakat zengin olamıyan, kü

çük satıcı, küçük işçi olatak kalan 

yahudiler de pek çoktur ki bunla

rın vaziyeti zengin dindaşlarının 

halinden çok başkadır. 

Başvekil bay Daranyi geçenlerde 

söylediği bir nutukta Macaristan

daki yahudi meselesini ilk defa res-

mi ve salahiyettar bir devlet adamı 

sıfatile ortaya koymuş oluyor. Ya

hudiler bir çok fenalıklara sebep O· 

larak türlü türlü ithamlara uğratı

lırken başvekil de hiç bir kin ve hu

sumete tabi olmıyarak bitaraf bir 
surette hareketle, yahudilerin haki· ! 
katen bu iddia cdılcn fenalıklara 

sebep olup o1madığım sormuştur. 

Başvekil bundan sonra sözüne de

vamla demiştir ki: 

c- Eğ<'r Macaristanda yahudi1er 

olmasaydı bu gün bizi meşgul eden 

dC'rtlcr gene olacaktı. Macaristan 
parçalanmış bir millettir. Sermaye-

den mahrum bir ziraat memleketi

dir. Nüfus kesafeti lüzumundan faz. 

la olup bu nüfus müsavi surette 

taksim edilmiş değildir. Yahudi me

selesi ne öyle sokak nümayişlcrilc 

ne de kafa yarmakla halledilir.> 

Başvekil eskidenberi Macarista

na yerleşmiş ve yüksek bir se\·iye

de olan yahudıler1e Galiçyadan ge

lerek sokulmuş yahudileri birbirin

den ayırmak lazım olduğunu, en 

ziyade bu ikinci takım yahudilerin 

can sıktığını söylemiştir. Bu sözler 

yahudıler arasında nasıl karşılan· 
dı? Macaristanda evvelce yerleşm\ş 

Edebi Roman No : 43 

Zekeriyya Sofrası 
. Y azan: AKA Gündüz 

Dostunu onlar domuzluğa tıktılar. 

Seni de biz yakaladık. ?viuhtercm 
ecnebileri bldurmiye kalkışmanın 

cezasını çekeceksiniz. 
Ben şaşkın şaşkın kekeledim: 
- Bana hakaret etmeyiniz. Be· 

nim hiç bir suçum yok. 

- Hıç bir suçun mu yok? Yok· 
tur da bu kokona kıyafetin ne? 
Hani senin çarşafın? Hani yüzü
nün peçesi? Sen müslüman değil 
misin? 

Asıl C'an alacak noktayı bulmuş
lardı. Örtüsüz peçesiz yakalamak .. 
bundan buyük suç mu, cinayet mi 
olur? 

Gözlerim kararıyor. Düşmemek 
için masaya dayandım. Beynim u
ğulduyor. Hiç cevap vermiyorum. 

- Vay paşa kızı vt.ly! İttihatçı 
baban ayan meclisine aza da ola· 

caktı! Çok şükür devir değişti de 
olamadı. Senin baban farmason 
mu, zındık mı? 

Di~lerimin arasından fırladı: 
- Benim babam namuslu bir va

tanperverdır! Bana ne söylerseniz 
söyleyiniz. Fakat ona edeceğıniz 
her hakareti yüz mısli He size ıade 
ederim. 

- Vay rezile vay! Vay habise 
vay! Vay aşifte vay! Şunu evvele
mirde ı:mrazı sariye doktoruna gö
türün, muayene etsin, vesika la
zımsa \'esıka versin. Sonra zabıt 
varakası yapın. Zabıttan sonra da 
kadınlar hapishanesine gönderin. 
Gelsın de paşa babası kurtarsın? 

- Paşa babam kadar başlarınıza 
taş yağsın! 

Kimdı bilmiyorum, ağzıma bir 
tokat yedim. Burnumdan kan fış-

c- .Macaristanda 9,000,000 nüfus 

vardır. Almanyanın nüfusu ise 60 

milyondur. Almanların bu kadar 

nüfusla ancak yapabildiği bir şeyi 

Buna göre hükümet de bu kabil 

hareketlere karşı şiddetli davran

ı ~ağa karar ve~miştir. 

Bulgaristanda bu sene 
hiçbir talebe s nıftan 

dönmedi 
Yaz o1unca bütün dünyadaki ço

cuk velılcrini bir cndişedır alır: 
- Çocuğumuz sınıfı geçecek mi, 

dönecek mı? 
Karneler dağıldığı gün bütün ve

liler helecanla çocuklarını bekler
ler. 

Bu sene bütün dünyada velıler -
den bazıları güler, bazılan mütees· 
sir olurken, yalnız bir memlekette 
hiç bir çocuk sınıfta kalmamış. Ta· 
bıi bunun neticesi olarak bütün ve
liler de sevinç içinde yüzmüştür. 

Macaristan şu kadarcık nüfusile na· 

sıl yapabilir? Eğer bunu yapmağa 

kalkarsa umumi bir boykotaja ma· ı 
ruz kalırız ki bunun altında az za. 

man içinde yıkılırız. Bir de biziw 

Bu sene hiç bir talebesi dönmi -
yen bu memleket Bulgaristandır. 

Bulgar Krah Majeste Borısın ge
çenlerde bir çocuğu olduğ'u malum
dur. 

Bulgar Hükumeti bu münase -
betle şu kararı vermiştir: 

Kudüste ölen /Jir dine/ası mezfI• 

nna götünmler 

kırdr. İki polis kollarımdan yaka· 
!ayıp iıbe bir yerdeki musluğa gö· 
türdü!er. Bırisi kendi elile yüzümü 

yıkadı ve ikisi birden kulağıma fı
sıldadılar: 

- Hemşire, kendini tut! İleri 
gitme! Bu alçaklar sana her fenalı-

ğı yapabilirler. Bunlar Damat Fe
ridin adamlarıdır. 

- Siz İttihatçı mısınız? 

- Biz Milliciyiz, Kemalistiz. 
- Bana bir iyilik yapınız. 
- Elimizden gelirse. 

- Prenses Haneşkanın konağına 
gidiniz. 

- Şu beynelmilel orospu kadın 
mı? 

- Bilmiyorum. Orada esmer 
yüzlii hır adam vardır. Adı Ras 
Fcddan. Vııziyetimi söyleyiniz, he

men gelir .beni kurtarır. 
- Şimdi nöbetteyiz. 

- Gece yarısı ben gider söy -
!erim. 

- Sus! Bir gelen var 

Bir polis koşarak geldi: 
- Hanımı içerden istiyorlar. 

- Bulgarların devlet reisi sevi
niyor. Bütün veliler de ayni şekil
de sevinmelidir. Binaenaleyh mek
teplerde de bu münasebetle bir 
şenlik yapmak ve çocuklara kolay
lık ve lütuf icra etmek lazımdır. 

Her çocuğun numarası bir dere
ce yükselecektir. 

Bu karar üzerine bittabi ortalar 
iyi, fenalar da orta dereceye yük· 
selinec hiç bir çocuk sınıfta kal -
mamış, hepsi de sevinmıştir. 

• Tuna vapur kumpanya .. 
sımn yü~Uncü yıh 

Tuna vapur kumpanyası Hazi -
ranın 15 inde 100 üncı.i kuruluş yı· 
lını tes'it etmiştir. 

Bu münasebetle Bratislavda bir 
merasim yapılmış ve Avusturya, 
Macaristan, Yugoslavya, Romanya 
ile Çekoslovakyadan heyetler gel
miş ve Avusturya hükumet rüesa
sı da merasimde hazır bulunmuş
tur. Merasimde, Tuna memleket -
lerinin arasında siyasi bir anlaşma 
lehinde tezahürat yapılmıştır. 

Bu sefer oda daha kalabalıktı. 
Masa başındaki çopur yüzlü, softa 
sakallı herif beni görünce: 

- Buyurun, oturun! 
Demesin mi? Şaşa kaldım ve he

men kendimi topladım: 
- Deminki hakaretlerle tokat 

neydi, bu iltifat ne? Siz hep birden 
çıldırdınız mı? 

- Şey hanım kızım, o küstah
lığı yapanı cezalandıracağım. 

Bir kere daha şaşa kalırken bak
tım Ras Feddan soldaki koltukta, 
ayak ayak üstüne oturuyor! İçime 
su serpildi. Sağ tarafta da büyük 
rütbeli gibi bir zabitle bir-sivil ec
nebi vardı. Ras Feddana hepsini an
lattım. Çopurla arkadaşları ko -
nuştuğum dili bilmedıkleri için a
\1anak avanak bakıyorlardı. 

Büyük rütbeli gibi duran zabit 
hepsini dinledi, ayağa lrnlktı, çopu
ra ded1 ki: 

- Bizim himayemizde olduğunu • 
daha hadise zamanında size söy
lediğimız bu hanıma h:ıkarct etti
niz ve tokatladınız. Sizi merkezi
mize gönderip tevkif ettireceğim. 

hoşlanmıyan kimseler bile, onun 
Şubertten, Mozar'dan çaldığı ne· 
fis parçaları dinledikleri zaman, bu 
hisli delikanlının keman çalmakta
ki maharetine hayran olurlar, onu 
takdir ederlerdi. 

Genç viyolonist, girdiği orkes -
trada, kısa bir zamanda büyük bir 
şöhret kazanmış ve orkestranın şef
lığine kadar yükselmişti. Nıhayet, 
delikanlının bulunduğu orkestra 
kendi ısmıni nlmıştı: Ahmet Vıl • 
dan Orkestrası. 

İşte o, böyle meşhur bir viyolo • 
nist, böyle kıymctlı bir san'atkar
dı. 

Ahmet Vildan, bu yaratıcı san'at
kürlığı sayesınde, en güzel kadın
ların sempatisini kazanmış, en eş
sız bayanları kendıne bağlamıştı. 

Onun kemanından çıkan güzel mu
sikiyi dinleyen bütün kadınları genç 
kemancıdan daima takdırle bahse
derlerdi: 

- Keman için yaratılmış sanki! 
- Hakiki san'atkar böyle olur 

işte! 

- Çardaşı o çalmalı! 
- Çigan melodısini ondan din • 

lcmeli! 
Ona aşık olan bayanlar ise: 
- Ne güzel erkek! 
- Ne sevimli delıkanlı! 
- Hisli bir çocuk! 
- Cazibeli bir genç! 
Diye delikanlıyı biribirlerine 

methederlerdı ! 

••• 
Ahmet Vildan'ın kemanının se· 

sine hayran olanlardan, daha doğ -
rusu bu sese aşıklardan birı de 
Nermindi. 

Nermin, yirmi yaşlarında, sarı 

saçlı, lacivert gözlü güzel bir ka
dındı. Bir çok gc>nç ve güzel er -
kekler, Nerminle hayatlarını bir -
leştırmek için pek çok uğraşmış -
lar, fakat buna muvaffak olama -
mışlardı. Nermin, arkasından ko -
şan, kendisini seven bu güzel er -
keklerin hepsinı de reddetmiş ve 
nıhayet Necdet isminde yaşlıca bir 
tüccarla evlenmışti. 
Nermın, Necdetın ufkunda par

layan ısıtıcı ve yakıcı bir güneşti. 
Tuccar, genç ve güzel karısını 

platonik bir aşkla seviyordu. O -
nunla evleneli iki yıl geçtiği halde, 
bir kerecik olsun sevgılısini, güzel 
karısını incitmemiş, onu darıltma
mıştı. Çün'kü, Nermin, onun na
zarında giizel bir ilkbahar çiçeğiy
di O, hayranı olduğu bu güzel çi
çeği soldurmaktan korkı..tyordu. 

• 
Çopur bir şey anlamadı. Ben ter

cüme ettim. 

Softa sakallı sapsarı oldu. 

- Ben burada resmi makamım· 
dayım. Dahiliye nezaretine yazar
lar, orası lazım gelen muameleyi 
yapar. 

Ben su sözleri tahrif ederek ter
cüme ettim. Fakat bir Damat Fe
rit paşacı gibi alçakça değıl, na· 
muslu ve insaniyetli bir adam gibi 
tahrif ettim, dedim ki: 

- Bu efendi, hadiseden dolayı 
çok müteessir olmuş. Bana tarziye 
veriyor. 

Ve ilave ettim: 
- Bu tarziyeyi de ben kabul e

diyorum. 
- A~ilıine hareketinizi takdir 

ederim. İsin bu tarafını ben de ka
bul ediyorum. Fakat başka bır C'ep
hesi vnr. Bu &dam galiplerın emrı
ne ve otoritesine karşı hiyanet et· 
miştir. Ya derhal yanımdaki efen
divi takip edip gider. yahut ken
disini zorla, kelepçeliyerek gönde
ririm. 
Yanındaki adama baktı. O adam 

rnıı • 
Tüccar, güzel karısına yaklaŞ ··zıe· 
dan onun engin ve lacivert go ,, .• 

' e Oı• .. 
rine hayran hayran bakar v dıt • 
öpmediği, dudakları, onun ıı \J 

v d·v· halde o daklarma degme ıgı ' ti • 

öpmüş kadar büyük bir zevk 
1
d rın 

yardı. Çünkü, bu güzel dudak 
8 ii· 

şarabı o kadar keskin, o kad~r ~ıı
cssirdi ki, Necdet, bu keskın rar· 

· ·1c .,.. raptan tatmadan, onun tesırı . 
hoş olur ve kendinden geçerdı. 

**• .. ·i]Jcrc 
Tatlı bir yaz gecesi.. Gont. ,,_ 

·· gar " ferahlık veren serin bir r~z. , 1'· 
siyor. Gök, bütün kandillcnnı ) 11 e-

.. - kl' .. 1 ay bU g rnış; gumuş ren ı guz\.: • da· 
ce her zamankinden dahn şen, .• 
ha nes'eli ve daha sC'vimli .. Bu gu 

~ 3 r 
zel, bu şairane gecede r~hla~ırıet 
kan tatlı bir keman sesı. A a· 
V ildan List'ten aüzel bir parça ç 

' t• din • 
Jıyor. Nermin, balkonda, ken l ,e 

.. e ' den geçmiş bir halde, bu guz 
tatlı musikiyi dinliyor. 

·frdihri 
Vildan, çaldığı parça):ı b~ 1 bal· 

zaman; gözleri, karşıdakı evın ·ni 
f • eserı konunda, List'in bu ne ıs fSl 

dinleyen Nerminin gözler ile ~~d ". 
)aşıyor. Bu iki çift göz, bir :ınu 

det biribirine hayran hayran?.~~ : 
kıyor. Sonra delikanlı tekrar, .. 
zar'ın eserlerinden güzel bir par 
çayı çalmıya başlıyor. 

.. sına da· 
Nermin, tatlı bir aşk ru~a kO· 

lıyor. Fakat biraz sonra~bır ses ... zcl 
casının sesi, onu, daldıgı bu gu 
rüyadan uyandırıyor: .... re .. 

- İçeriye gir sevgilim, uşu) 

ceksin.. cıarı 
Nermin, balkondan ayrılma . 

.. b .. ı·· de temiz bıt once, u gece, gon un il· 
aşkın doğmasına sebep o1an, bu g _ 
zel delikanlıya tekrar tekrar ba 

. . rnh·e, 
kıyor ve sonra, istemıye: ıstc . ~- .. 

. ·ye gııı balkonun kapısından ıçerı 

yor. ·ndc, 
Bu güzel ve tatlı yaz gecesı . e 

genç san'atkar da güzel Nerırıırır 
ısınıyor. O da bu genç krıdına ~a~ 
içimle bir aşkın doğduğunu hı55 

<lıyordu .. 
••• 

Genç kadın, Ahmet Vıldana: 

- Beni seviyor musun? 
d 1'k!ll'lllı Diye sorduğu zaman, eJı rı 

e1ini güzel Nerminin altın sa 

\'e ipek gibi yumuşak saçlnrında 
gezdirerek karşılık verdi: 

"z .. 
- Çıldırasıyrı!. Sonra o da goıii· 

}erini genç kadınm tatlı bakışlı 
civert gözlerinden ayırm::ıdan: 

- Ya sen? 
Diye sordu. 

111 
Nermin, bu çılgın aşık, kolları 

genç adamın boynuna doladı: 
(Der•a.rnr 6 ıncı sayfada) 

ter· 
hemen dışarıya çıktı ve be~. si· 
cümemi bitirinceye kad.~r~. dor~Jdi. 
liihlı ı;cnebı askerile donup g 

Bana döndü: rııı 
·- Sızin himaye kAğıdımzı ya ıJ 

ğ. orı 
Ras Feddanla gönderece ırn. J3tl 
dima yanınızda bulundurunuz. ıar 
adamları çabuk öğrendik. nun 

, satanı 
kendi vatanlarını bir p·.ı.a. i• şc· 
yağma eden adamlardır. s_ıı .. ı jçirı 
refinizi yağmalamak btınıar 
hıçten sayılır. ]<• 

.. c~rnc 
- Bunu aynen tercu:-?~ " 9 

liğime müsaade eder mısını~ipsi· 
B . . ı .. . t'nı·ıe sıaıı • - utun ıurrıyc ı · 

niz, . "J11C et· 
O kadar mükemmel teı cıı k \'e 

tım ki her kelimeyi titrcye:c ,.e 
·· )"oıfl'l dişlerimi gıcırdatnrak soy - adın· 

h .. l . da c9nı. .. m er cum enın ı-onun . 
1 

!'O· 
sa bir daha söyl; ·cyıın °-' <-"ed· 

p.~ .. ı· 

Zabite trşekkür (>dip . • ",., rnr· 
h. J·u~ " danla çıktık. f'.imdi ıç • · . ..-ııs· . pe :ıı ,,. 

şafsızJığıma bn1'mıyorau. .,ı~t ınıJ."• 
luğa götüren n~muslu P?ı.":}er. 'f{e 

ld v •• •• ...ovındı tu ugumu gorunce or~ 

ben geçerken yav:ı~çıı: var) 
(Devamı 
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Italyadan Haheşistana 
mütemadiyen 

genç kız gönderiliyor 
Orada bu kızla rla evlenenler 

arazi sahibi oldular 
ev ve 

Aiti yılda tatbik edilecek plan için 
12 milyar liret sarfedeceklermiş ! 

manyadan, hatta İs\•içreden işsiz -
1er Habeşistana dolmuştu. 

Paris sergisinde~ 
Mareşal Pet en'in 
ihtira ettiği bir 
Makine 
Paris sergisine gi· 
denler daha neler 

görebilirler? 

P aris (Hususi Muhabirimizden) 
- Büyük ilıtiralar sarayının 

içındc ufacık üç makine duruyor. 
Bunun birisi otomobil, tayyare ma
kınesidir. Otomatik şekilde olan bu 
makin~, fuzuli şeyleri atmakta ve 
faydalı esasları muhafaza etmek -
tc:dir. İkinci makine yine bir oto -
mobil, tayyare makinesidir. Üçün
cü makine, en modern bir tayyare 

' makinesidir. İlk günlerde gayet ba
sit gibi görünüp geçilen bu makine
ler, bütün sergi binalarını gezip gö
rüldükten sonra birdenbire meşhur 
oluverdiler. 

İtalya Hükümeti son günlerde 
verdiği bir kararla bu adamlara Ha- · 

beşistandan çıkıp gitmelerini bil - , 
dirmişti. 1 ~ 

i ta/yanlar Habeşistanaa ilk işler arasında muhabere ımsıialarını temin 
elmige koyuldular 

ita/yanlar en ziyade A vustıır
.lJalı miilehassıslara güveniy or
lar ve onları işe alıyorlar. Bu
nua'a A vrupada güt tükleri si-

y aset icabı sagı_qorlar 

B ir scncdrnberi Habeşistanda 
ınuazzam çalışma planı tatbik 

ediliyor: D;.ha bir yıl evvel dünya
nın en kork.ınç k.:ı.ya1ıkları arasın
da, yılanlar, vah~i hayvanlar ve 
d~rc kenrul:ırında timsahlarla bo
ihı a boğuşa seyahat yapılnn Ha -
~Şıstımda bugün bambaşka bir 
~an7.ara varmış. İtalyanlar, Habe
Şı. bnı dünvanın en modern kola -" . ~ 
·:

1 
.. ı yapmak ve azami derecede is-

:'"tlı<ır edebilmek için iktısadi ça-
ı!':ınaj ı gösteren bir plan hazırla -

ır ışI:ır. 

Bu planın ilk maddesi olan yol 
:Yap:n ak işi, İtalyanların, Habeşis
tanda muharebeye başladığı gi.in -
den itıbareıı tatbik edilmişti. 

Ordu ilerlemeden evvel otomobil 
:Yolhırı yapılıyor ve sonra arkadan 
taaJ·ruza geçiliyordu. 
~itekim bu hareketle en kısa za

l'ılan zarfında Habeşistan İmpara -
torluğu çöktü. İtalyanlar bütün a-
taz· · • 'Yı işgal ettıler. Bundan sonra 
o·~ . 

L ınobıl yolları yapılmıya devam 
<!dildi. Bugün, yani tam bir yıl son
~a Asmara ile Adisabeba 1000 k i
b~°:etrelik bir otomobil yolile biri-
ıı-ıne bağlanmıştır. 

r· l3u yolun geçtiği yerler, insanın 
ktıylerlni ürpert~ tfcrecede kor

Unçtur, 3000 metre irtifada tam u-

' ~Ururn kenarlarına be teni ar üstün-
e tutturulmuş yoldan otc:nohille 

geÇ4!tken hiç kimse otomobil pen-

~f!l!irıdfm d~a:rı bakmak cc~aı eti
lli gösteremiyor. 

Çalışma plcinının ikinci madde -
sini iskfın teşkil etmektedir. Fakat 
IIab<'şistanda italyanlaştırmak si
yasetini temin için kafi miktarda 
İtalyan yoktur. 

Bunu nazarı dikkate alan İtalya 
hükümeti ordu ile Habeşistana gi
den bütün askerlere istedıkleri ka
dar arazi verdi. 

Bekfır olanlara da ayrıca evlen -
mek için para \'erdi ve İtalyadan kız 
gönderdi. Dunya tarıhine bu şekil
de kız göndermek ılk defa İtalyada 
görülmüştür. İtalyada, kocaya var
mak isteyen genç kızlardan, vü -
cudü Habeşistan iklimine müsait 
olanlar içinden 2000 kız seçildi. Bun
lar Habeşistana gönderildi. Orada
ki bekarlarla evlenmeleri temin e
dildi. 

Evlenen çiftlere derhal ev ve a
razi verildi. Bu suretle bunların is
kanı tamamlanmış oldu. 

Fakat iş asıl bundan sonra baş
lıyordu. Muntazam bir şekilde ve 

teknik bakımından ziraat, maden iş
letmek ve nihayet ticaret yapmak 
icabediyordu. 

İtalyanlar arasında kafi miktar
da mühendis, çiftçi, maden mühen
disleri yoktu. İtalya hükumeti bu 
vaziyet karşııfında fevkalade ola
rak yaptığı bir toplantıda Habeşis
tanda Avusturyalı teknik adamla -
rmdan istifadeye karar verdi. 

Esasen Hnbcşistan İtalyanların e
line geçince bir çok memleketler -
den, bilhassa Mac·aristandan, Al • 

Avusturyalılara yapılan müsaa

deden sonra bu ecnc>bller de Habe

şistanda çalışmak için hükumetten 
izin istediler. 

Bütün ecnebilerin Habeşistanda 

iştihasını uyandıran itcılya hükü. • 
metinin son kararı olmuştur. 

Habeşistan ve diğer mıntakalar

da imar planını tntbık için İtalyan 
hükumeti tam 12 milyar lırd tahsi
sat vermiştir. 

Altı senelik programın ilk senesi 

için 1936-1937 bütçesıne konulan 12 

milyar Jıret bilhassa telgraf. tele • 
fon ve radyo tesisatı ve Habcşis -

tandnki iskan ve imar işlerine sar
iedilecektir. 

işsiz kalıp lfabeşistana iltica eden 

ecnebiler bu kadar muazzam para 

ile yapılacak imar işlerinde vazife 

almak için çırpınırken İtalyan Hü

kumetinin yalmz Avusturyalılara 

müsamaha etmesi hepsini mütees
sir etti. Maamafih bunun bir siya-

set icnbı olduğunu söylemiye lü -
zum yoktur. 

Avusturyalılarla İtalyan1arn ara
sı çok iyidir. Hatta Avusturyayı 

Avrupada İtalyanın yarı kolonisi 
vardır, diye iddia edenler de b u -
lunmaktadır. 

Filvaki İtalyanların Avusturyada 

yaptıkları büyük otomobil yolları 

ve bir çok mühim sanayi işlerine 

koydukları sermayeler Avusturya 

hakkında ne kadar müsamahakar 
davrandığını gösteren misallerdir. 

Avrupada işsiz kalan Avusturya

lılar, bu vaziyetten ister istemez 
memnundurlar. Hele İtalyan hüku
metinin Avusturyalı mühendis, mi-

mar, ziraatçi, maden mühendisi, 

usta, kalfalar için verdiği karar • 
dan sonra Avusturyalılar, İtalyan
lara karşı daha çok bağlanmışlar

dır. Bu hareket, Avrupalı politika 
adamlarına göre, Musolininin yeni 
bir siyasi zaferidir. 

Avusturya hükümeti bu karar • 
dan sonra muhtelif gazetelere ver • 
diği ilanla Avusturyalı mühendis-

leri ve teknik adamlar: iş başına 
davet etmektedir. 

Viyana gazeteleri bu münasebet

le neşrettikleri makalelerde (1918 
den 1935 e kadar Avusturyadaki 
teknik okullarından 11.000 mühen
dis çıktı. İş hayatı Avusturyalı tek

nik adamlarına kollarını açıyor. 
Teknik adamlarile başlıyan hare -
ket, Avusturya ve İtalyan Afrikası 

arasındaki iktısadi faaliyetin bir te

meli olacaktır. Bu, A vusturyanın 
iktısadi hayatının istikbali için bir 
fali hayırdır) diyorlar. 

Çünkü bu basit gibi görünen ma
kineler, bir makine mühendisinin 
ihtıraı değıldi. Bu, Fransız ordusu
nun tanınmış mareşallarından Pe
tain'in eseri idı. Fransız ordusunda 

· hayatını çürütmüş olan bu kuman
dan, orduların makineleşme siya
setinde düşmana karşı yapmaları 

Hizım olan esasları düşünmüş, o
na göre bu makineleri hazırlatmış
tır. Yani basit gibi görünen üç ma
kine motörünün kuvveti, hariçten 
içine kolay kolay kursun veya mer-

• mi işliyemcmesı noktasından çok 
mühim olduğu anlaşılmıştır. Ma
reşalın bu ıhtıraı ayni zaman·da si
vil tayyarecılikte hariçten gelecek 
fenalıklara karşı makinenin kuv -
vetli olması meselesinde çok mü -
Jıjmdir. 

Mareşal Petain'in ihtiramı yal· 

Mareşal Pefen ,fle imzasl 

nız askeri değil, insaniyete en bü

yük hizmet olarak kabul edenler 
vardır. 

Sergideki ikinci yeniliklerden bi

risi de, bir mü~endisin, dişçilerin 

işine yarıyacak ihtiraıdır. Altın köp

rüler ve altın ruron için milyonlar

ca altının mahvolup gittjğini gö -

ren mühendis, altının hizmetini gö

recek madde bulmuştur. 

Sergideki garabetten birisi de 

meşhur inek çanıdır. İsviçre pav -

yonuna konmuş olan bu çan, İsviç

re pavyonunun tavanına asılmış -

tır. Yere kadar boyu vardır. Yüz 

binlerce seyyah bu çanı görmeden 
geçmiyorlar. 

Fransızlar, Paris sergisine bütün 
dünyanın devlet reislerini de da -

vet etmişlerdir. B u daveti kabul 

eden majestelerden ilki geçen haf-. 

t a Paris Sergisini ziyaret etmiştir. 

Bu Yeta I II dır. Afrikada Zambe-

2ide icrayı saltanat eden siyah hü

kümdar, ilk defa olarak Avrupaya 

gelmiş ve Londradan P arise geç

miştir. Hükümdarın en ziyade ho
ıuna giden Eyf el kulesile Afrika 
kabileleri pavyonu olmuştur. 

Hükümdar, Pariste iki gün kal

mış olup tekrar Londraya dönmüş
tür. Oradan doğruca Afrikaya gi -
decektir. 
Hükümdarın bu kadar acele et

mesinin sebebi, Afrikada fil avı
nın başlama mevsiminin gelmiş ol
masıdır. 

Bi;•.··....,nar, tanınmış fil avcısı ol-
e· ' bu gi.ı,.el mevsimi kaçır-
!'" . )'-

g - SON TELGRAF - 1 Temmuz 1937 

1 B anyo dan evvel 
ınıııı11111111111111111uuınııu1111uıııunı111111111111111111ııuınıı11111111111uııı111111111111111111111111ııuıı11uu11unt11111nın1111111mı111111111111 

Yılanların her sene bin. 
lerceinsan 

öldürdüğü diyarlar 
Derilerile güzel kadın ayakEaranda 
birer zinet teşkil eden ne yılanlar 
var ki, bazı ları üç metreden fıs~u~ 
tık la rı zehirlerle avcıDarın gözUeri i 

ebediyen kör ed fer 

S ıcak memleketlerin hiç şüphe
siz kendisine mahsus güzellik

leri vardır. Fakat bu güzelliklerin 
içinde ne müthiş mahzurlar oldu -
ğunu oralarda seyahat etmiş olan
lar pek iyi bilirler. 

Bu mahzurlar nelerdir, diyecek
siniz. Milyonlarca sinekler bo~1ları 
bizim bildiğimizden çok iri kırka
yaklar, akrepler... Bunların en 
müthişi de hiç aklımıza gelmedik 
yerde pusu kurmuş olan yılanlar
dır. 

Bu sıcak memleketlerden biri o
lan Malakka'da yüz otuz sekiz çeşit 
yılan sayılmıştır. Hemen nereye git- ~. 
seniz bu yılanlara tesadüf eder -
siniz. Bir gül mü koparmak isti -
yorsunuz, tarlada mı, yolda mı do
laşıyorsunuz, yılanın hışıltısını 

mutlaka işitirsiniz. 

İrilikleri ve uzunlukları değişir. 
Bazılarının boyları on metredir. Bir 
taraftan öbür tarafa geçerlerken 
yolu kapatırlar. Hatta sahil sula -

Güneş a//111a11 mes'ut uyuyan 

rında dolaşan zehirli yılanlar bile yalnız ehli hayvanlara değil, vahşi 
vardır. hayvanlara da saldırmaktadır. 

Hindistanda her sene yılanlar 
binlerce insan öldürüyor. Eğer Ma
lakkada yılanlar bu kadar insan 
öldüremiyorlarsa, sebebi, Hintliler 
gibi evlerini toprağın üstünde de
ğil, direklerin üzerinde inşa etmiş 
olmalarıdır. 

ZEHİRSİZ, FAKAT MÜTHİŞ 
BİR YILAN 

Malakka'nın en müthiş yılanla -
rından biri on ve daha ziyade met
re boyunda olan ve Piton denilen 
yılandır. Bu yılan gerçi zehirli de
ğildir, fakat bir defa ısırdı mı, in
lay kolay kurtaramaz. Bu yılan şi
karmın vücudüne dolandıktan son
ra, bir insanın kemikleri kırılma -
dan ve nefesi kesilmeden kurtul -
masının imkanı yoktur. Bu vılan 

Fakat insanlara saldırışı nadir

dir. Ancak gafil uykusunda yatan 

insan müstesna! Onun için Malak-• 

kada gece bekçiliği zor bir işdir. 
Bu yarımadada oturan Çinliler1 

bu yılanın yedikleri, etine büyük 
bir kıymet verirler. 

KOBRA YILANLARil-ı'DA SEVDA 
Halbuki zehirli yılanların heMen 

hepsinin boyları daha kısadır. Toyu 
beş metreyi geçmeyen bir cins vıla.a 
daha vardır ki, bilhassa çiftles ,k -
]eri zamanlar, son derece korkur.ç
turlar. Meselfı. kobralar! .. Bu yılan
lar çiftleştikleri zaman, kol kola de
nilecek şekilde tenezzühü severler. 
Eğer bu sırada erkek olsun, dişi ol-
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ESRARENGiZ 

kem:~::E aşı~ 
1 

Eski ~tüb~ b;k~~:leri: 1 
-·------·-----Yazan: M. s. ÇAPAN ----( 4 üucii ~oyf ad'tn devam) 

İSTANBU~ 
- Seni bütün mevcudiyetimle se-

'l:iyorum, güzelim! 
Dedi ve sözüne ekledi: 
- Sensiz yaşıyamam artık! 

- Ya kocan?! Onu dü~ünmüyor 
- musun'! 

i'Ebülhüdayı yazıyor, Elüfürük, Elüfürükl,, 1 
Genç kadın, başını delikanlının 

göğsüne dayadı ve: 
- Aşk ateşi gönlü kuşattıktan 

sonra, aşık se\'gilidcn başka kim -
seyi düşünemez, dedi. Sürgünler, yıllarca ayaklerında zincir, boynunda demir 

ya an 
halkalarla Sinop zindanında 

AvnuHahıka4?ımi'yi kendilerine reis seçtiler! 

••• 
Yine güzel bir yaz akşamı .. Mar

maranın mavi suları üstünde bir 
sandal, Boğaza doğru kayıyor. Bu 
sandal biribirine kavuşan ve artık 
biribirinin olan iki sevgiliyi taşı -
yor. 

[Esrarengiz istanbu1, günü 
gününe alınını§, toplanmış, 
seçilmiş notlardan çıkarılmıo 
30 yıllık bir yazı silsilesidir. 
Bu silsilede, 324 ~-!:r1:.! · .:>; ilk 
günlerindeki heyecanı, fırka
cılık ihtiraslarını, o günlerin 
gazeteciliğini okurken, bir ta
rafın da o devirdeki tulumba 
yartflarını, sandık kavgaları
nı, semai kahvelerini, külhan
beylerinin yaptıklarını, esra
rengiz cinayetleri, Mahmut 
Şevket paşanın katillerinden 
Kör Eminlerin, Topal Tev
fiklerin, Nazmilerin macera
larını, Tu"rşucu Cemalin mari
fetlerini, hayret ve heyecan
la takip edecek , 1ıırsızlarm, 
yankesicilerin nasıl manitacı
lık, kalc.Zmmcılık, dızdızcılık 

yaptıklarını öğrenecek, ve yi
ne, bir takım masum kızların 
umıımhanelere nası! düştük

lerini, esrar kahvelerinde, en 
gizli fuhuş ocaklarında 

geçefl. vakayii, lngiliz polisle
rinin itfaiye merdivenlerile 
pencerelerden kumarhanelere 
girip bastıklarını ve daha bir 
çok heyecanlı, garip hadisele
ri bulacaksınız. 

(Esrarengiz lstanbul) son 
otuz yılın siyasi, gülünç, fe
ci, kanlı bir tablosudur.] 

• 
324 ~ :, '-.. ~.; .~ ilanını takip eden 

günlerde idi. Trnblusgarp ve Fi -
zandan, Akka ve Rados kelel~rin
den, Arabistamn haşin ve ateşin 
çöllerinden, velhasıl vatanın uzak, 

yoksul ve yetim köşelerinden bir 
çok menfiler, siyasi sürgünler ko
şa koşa İstanbula geliyorlardı. 

Sait bey [*] ile Kasideci zade Zi
ya Molla Yemenden, Ebüzziya Tev
fik bey Konyadan1 Ahmet Rıza bey 

Fransadan, Prens Sabahattin Mar
silyadan, Mustnfa Fazıl paşa ile 

(Karagöz) gazetesi sahibi Ali Fuat 
bey Paristen, Çürüksulu Bahri paşa 
Vandan gelmişlerdi. Bir çok vatan-
severler, anayurda kavuşmuşlar

dı. 

Vapurlar, dükkanlar, resmi dai
reler, şehrin bütün köşe ve bucağı 
donatılmıştı. Muzikalar çalıyor, da

vullar gümbürdiyordu. Hürriyetin 
istirdadı ve sürgünlerin avdeti mü
nasebetilc günlerce ve günlerce 
§ehriayin yapıldı. Nutuklar söylen-

di, hnsret ve sevinç göz yaşları bir
birine karıştı, bayraklı, zurnalı is
tikbal alayları tertip edildi, sürgün

den geleceği haber alınan her va
tandaş alkışla, takdırle, tazimle kar
ııiandı. Hele müşir Fuat paşa - İn

cir köylü Hüsnü paşa zade ayan a
:znsından deli Fuat paşa - ile ermeni 

patrik İzmirliyan efendi çok par
lak ve mutantan bir merasimle kar
§ılanrnış, Galata rıhtımında yirmi 

b
0

nd n fqzln insan toplanmıştı. Va
tana kavusan sür ,ünlerin hemen 
yüzd dok 1'1 bir mahkemenin ka
rarı lahik olmnd n, manasız bir 
jurnalle sürülmÜ", keyfi bir emir
le İstanbuidan uzakla~tırılmış za
\'a llıl:ırdı. 
Halkın coskunlu ·u, samimi te

zahürat günlerce devam etti. Ge
celeri fene~ alayları tertip edili
yor, Rıza Tevfik -şimdi yüz ellilik
lerden- ve Selim Sırrı beyler sokak 

[*] Kemal paşa zade Sait bey, 
cl.,astik. namile maruftm·. Eski 
(Vakit) ve (Filip) efendinin 
çıkardığı cslli (Tarik) gazeteleri
nin ilk bC!ımuharriri:dir. (Sabah) 
ta da muharrirlik etmiştir. Derin 
bilgili, zarif, nüktedan, [j.izel ko
nuşan bir adamdı. Ve her şeyden 

evvel mütekamil bir insandı. IIü
eumları çok kuvvetlidir . .Mülga Şu
rayi devlet Tanzimat dairesi iken 
mütareke yıllarında öldü. Sait be
yin Galatat tercümeleri adlı kitap
ları ı•c (Tarik) gazetesinde .Çıkan 
siyasi icmalleri pek meşhurdur. 

içtima tertip el· 
mişlerdi. Bu içti· 
madan maksat, 
bütün sürgünleri 
tanıştırmak, ara
larmda bir tesa· 
nüd vücude ge
tirmekti. 

O gün Sultanah. 
metteki Mi J 1 et 
B a h ç e s i bütün 
sürgünlerle dol
muş, yıllarca men· 
f alarda çekilen 
azap ve felaketin 

· acıları birer birer 
sayılmış, haykı. 

rılmış, göz yaşla· 
rı, sevinç kahka
halarına karışmış. 

heyecanh nutuk· 
lar biribirini takip 
etmişti. 

Kıyıda, bu sandalı gören iki genç
ten biri diğerine soruyor: 

- Şu sandaldaki kadını tanır mı-
sın? 

- Hayır. 

- Tüccar Necdetin karısıydı. 
- Ya şimdi? 
- Şimdi de kemancı Vildanm a-

şıkı. 

- Demek kocasını terketti? 

- Evet. j 
- Peki, yanındaki genç, aşıkı mı? 
- Evet. 

Boğazda serin bir rüzgar esi -
yor. Ddikanh, sevgilisine: 

- Üşüye~ksin güzelim, döne -
lim, diyor. Fakat genç kadın onun 
bu teklifini kabul etmiyor. 

- Hayır, sevgilim, dönmiyelim. 
Bu güzel akşamdan, bu güzel ha
\'adan ve bu güzel denizden isti • 
fade edelim. 

Son sözü söyle. 
yen Doktor Saip 
Beyôen son r aı ' 
Necip Nadir Bey 
söz aldı, oldukça 

Aflnııl/ahıkcizurıt Sinop sindanında uzun süren güzel ve 

Delıkanlı sevgilisine sokuluyor, 
onu kolları arasına alıyor, yeşil 

gözlerini, onun tatlı bakışlı, laci
vert gözlerine dikiyor ve dudakları, 
onun cazibeli dudaklarındaki ne
fis şarabı kana kana içmiye başlı
yor. 

başlarında konferanslar veriyorlar, ı kuvvetli bir hitabeden sonra, si • 
bir taraftnn da asayişin temini için yasi mağdurların hukukunu müda-
azami gayret gösteriyorlardı. faa etmek maksadile bir cemiyet 

Hafiyeler, jurnalcılar, birer kö
şeye sinmişler, büyük bir korku ve 

heyecan içinde yaşıyorlardı. 

Sansürün kalkması matbuata de

rin bir nefes aldırmıştı. Korkunç 

kabus Babıali caddlesinden çekil

mış, mes'ut ve münevver bir gü
neş doğmuştu. Herkeste bir gaze- 1 
tecilik hevesi uyandı. Biraz eli ka-

1 lem tutan bir gazete çıkarıyordu. 

Bir çok günlük, haftalık gazeteler, j 
m€cmualar, mizah gazeteleri çık
maya başladı. 

Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi 
ve Tüccar zade İbrahim Hilmi bey
ler (Boşboğaz) isimli bir mizah ga-

zetesi çıkarmışlar, halkın yıllarca 
hasret kaldığı mizah ihtiyacını tat
min ediyorlardı. 

Merhum Sait Hikmetle, Sermet 
Muhtar ve Osman Kemal -~imdi e-

~ 

1-ektrik şirketi müşteriler Bürosu 

müdürü- (El'üfürük) adlı bir mizah 

gazetesi çıkarmışlardı. Bu gazete, is· 
tibdat ricalini çöp arabalarına dol-

durmuş, halkın yuha sesleri arasın-
da, mülevvesat ve müzahrefatla 

denize dökmiye götürüyor, Abdül
ha~idin rüya tabircisi ve sihirbazı 
Ebülhüda Efendiye şiddetli hücum· 
larda bulunuyordu. 

Müvezziler bu gazeteyi: 
- Eli.ıfürük, bol tükürük! 
Diye bağıra bağıra satıyorlardı. 
Resimler çok iptidai, mizahın in-

celiğıni taşıyan bir şekilde yapıl • 

rnamış olmakla beraber, halk ala

kadar oluyor, bu kabil gazetelerin 
sayısı günden güne çoğalıyordu. 

(Kcıragôz), (İncıli Çavuş), (Geve· 

ze), (Hokkabaz) bugünlerde çı • 

kan mızah gazetelerindendır. 
Günlük olarak çıkan gazetelerin 

adlarını sıralamak ve hatırlamak 
oldukça guç bır işdir. 

1 

Bir taraftan her gün bir kaç ga- • 

zete çıkarken, dığer taraftan da bir 

takım siyasi cemiyetler teşekkül 
etmiye, faaliyete geçmiye başla • 
mıştı. 

fstanbulda meşrutiyetin ilanın • 

dan sonra kurulan ilk siyasi cemi

yet (Fedakaranı Mıllet) fırkası ol
muştur ve cemiyetin teşekkül ve 

teessus kararı (Sultanahmet) mey

danında verilmiştir. 

Hürriyetın ilanından bir ay son

ra, menfalarından İstanbula dö • 

nen sürgünler, Sultanahmet Mil

let bahçesınde (Şımdi tramvay du

rak yerindeki park okn yer ki, vak

tile orada yıne böyle güzel bır bah
çe ve hır de kırnathane vardı) bir 

teşkilini tcklıf etti. Bu teklif alkış
larla ve büyük bir ekseriyetle ka -
bul edilmiş ve (Fedakaranı Mil • 
let) namile teşekkül eden cemiye • 

• Elü/ürük. gazeleılnin 6a$1tgı 

tin ana hatları, programının esas
ları o gün hazırlanmış ve cBinlerce 
menfinin ittifakı arasile teşekkül 
etmiştir., (12 Ağustos 1324). 

Cemiyet neşrettiği bir beyan • 
namede maksadı teşekkülünü şu 

suretle ilan ediyordu: cMenfa ve 
firar ıamanlarında çekmiş olduk
ları ıstırap ve yoksullukları imkan 

(Devamı var) 

Bir tavzih 
Bir şebekenin tevkif edildiğini 

haber vermıştık. Bu münasebetle 
tehdıde uğrayan Sürmeneli Hasan 
Tahsin ismi etrafında bazı iltibas -
Jar olmuştur. Sı.rrmenell bir çok 

Hasan Tahsin olduğu anlaşılmak
tadır. Hadısede ismi geçen Hasan 
Tahsin Şişlıde Celal Bey apartma-

nında oturan ve Bahçekapıda Cer
manya hanında komisyonculuk ya
pan Hasan Tahsindır. 

İki aşıkı taşıyan sandal, Boğaza 
doğru süzülüp gidiyor. 
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Liman memurları 
Yardım sandığı 
Rıhtım ve Liman İşyarları Yar

dım ve Tasarruf Sandığının sene -
lik genel toplantı ve heyeti idare 
seçimi için yapılan toplantıda aşa
ğıdaki üyeler yeni heyeti idareye 
seçilmiş ve bu sene hissedarana % 
l 6 küsur nisbetinde bir temettü bı· 
rakmıştır. 

Yeni idare: İşletme servisi Şef 
muavini Bay Refik Alpman (Reis), 
Muamelat gişesi amir muavini Bay 
Ahmet Canıtez (aza), Manifesto 
Bürosu baş memuru Bay Haydar 
Yüksel (aza), Muamelat Gişesi Em
tia baş memuru Bay Saim Aktan 
(aza), Anbar baş memuru Bay Rüş
tü Özyener (aza), Kontrol Servisi 
memuru Bay Süheyli Açbağ (aza), 
Muamelat Gişesi emtia memuru Bay 
Faiz Payzin (aza). 
Murakıpliğe: Teftiş servisi mü • 

fettişi Bay Nihat Emengen, Mua .. 
meJat Gişesi amiri Bay Kadri Çif
ter, Muhasipliğe: Muamelat Gişesi 
emtia memuru Bay Ferruh Ayral. 

İstanbul 2 ci İcra Memurluğun
dan : 

Paraya çevrilmesine karar ve -
rılen İstıkliil caddesinde 110 da ga
zinocu Nako Çangopoloya aıt bilard 
7.7.37 tarihine düşen çarşamba gü-

nü saat 12 den itibaren satılacağın
dan ismi geçen yerde bulunacak 
memuruna müracaat olunması Han 
olunur. (935/3058). 

Otobüs Sahiplerine: 
Otobüs talimatnamesi mucibince camların dağılmaz cinsten olması 

şarttır. Memlekette bu cins cam tedariki imkan dahilinde girmiş oldu

~undan bilümum otobüslerin birinciteşrin 1937 tarihine kadar camla. 

rını dağılmaz şekline sokmaları lazımgeleceği ehemmiyetle ilan 
olun ur. (3836) 

lstanbul Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Sarayburnu 4 sayılı ambarında S R k ı . . mar a ı 

numarasız 654 sandıkta 37605 kilo daralı ağırlıkta ve 5641 fira değe· 
rinde bulunan kaçak kesme şekerler 19-7-937 günü kapalı zarf usulü 

ile Sirkecideki satış salonunda satılacaktır. Şartnamesi aynı yerdeki 

Satış Müdürlüğünden parasız alınır. isteklilerin 425 lira teminat akçesi 

makbuzlarını ve ticaret odası vesikalarını usulü dairesinde zarflarına 
koymaları lazımdır. Teklif mektuplarını havi zarfların tam saat 12 ye 

kadar Satış Müdürlügüne makbuz karşılığında verilmesi mecburid:r. 

Zarflar saat 13 de Satış Salonunda usulü dairesinde açılacaktır. (3654) 

lkinc::I luaım - 112 -

Trotvar yapan gençler, sokakta buld~~
ları adamları bildikleri evlere götürur· 

ler ve trişörlere temizlet·rıerdi 
~-~ ~9 

Diy~rek sepeti ortaya koydu. 1 saı hoş ederek paralarını çaJdırrn1

0• 
Hakikaten çamaşır sepeti ağzına 1 vasıtalık €der. Bugun, Beyoglu e 
kadar, beşlik, onluk, cllılik banknot- da böyle bir çok evler, kö.eler ' 
larla rloluydu, aralarında (100) ve apartmanlar vardır. .ııı 

.., ırıt• 
(500) liikler de görünüyordu. Bayan (T) nin apartill• · 

B l d l b .. 1 k ·ı ı · k o'ırı~~· u guzc manzara a, oyuncu a- oy e po er a cm erı co • 
rın iştahı:sını çekmedi, oynamadı - hatta Beyoğlunun meşhur tı~~ 

1
'. 

lar. Jerındcn (R.), poker ma~asın_a 
0

• 

- Çok yorulduk, uykusuz kal - !erken, Anadoludan gelen bır 
dık! yuncu tarafından yakalanmışt ., 

· nsli" Diye itizar ettiler. Fakat, iki gün 
sonra randevu vermeyi unutmadı
lar. 

Doktor (R.), (H.) ve (M. S.) s::> n
dalla İsumbula geçerlerken, (M. 
S.) doktora sordu: 

- Memnun musun? 
- Neden? 
- Kazançtan ... Ben bir şey ka-

zanmadım, paraları hep size dev
rettim, sandım. 

- Öyle, pek mühim bir şey de
ğil ... Ancak (50) lira ... 

(M. S.) az daha aklını oynata -
caktı. Şaşkın şaşkın sordu: 

- Ne? .. Ne dedin? .. 
- Ancak (50) 1ira canım!.. İlk 

yarım saatte kaybettiklerimizi kur
tardık, ger ia1dık, bunları da mı 

kar sayıyorsunu?. 
(M. S.) bir şey demedi. Desede 

ne olacaktı. Paracıklar bir kere 
yerini bulmuş, doktorun cüzdanı
na girmişti. Dünya bir araya gel
se, onların yerinden çıkmasına im
kan yoktu. 
Şimdi, Doktor (R.) nin zulacılı

ğını, arkadaş parasını arakladığı

nı, kazanç saklıyan bir adam oldu
ğunu bildiği halde, ihtiyatlı davran
madığı için kendi kendine kızıyor
du. Bu işde, biraz da kabahati 
kendinde bulduğu için bir şey de
medi. sustu, (R.) nin verdiği (10) 
Irayı cebine attı. 

İki gün sonra, Doktor (F.) nin 
evinden çıkıp, iskeleye doğru iner
lerken, Doktor (R.): 

- (F.), dedi, yüzden fazla tekli
ra ile, (50) ye yakın beşlik çıkardı. 
Halbuki, meydanda ancak (15) ta
ne bir liralık1a, (10) beşlik var. 
Bunlar ne oldu? .. 

(M. S.) hiç istifini bozmadı, gü
lerek şu cevabı verdi: 

- İki gün evvel olduğu gibi ak
tarma oldu. Fakat bu sefer başka 
cebe ... 

Kadın oyuncular içinde de tri
şörlii k yapanlar vardır. Abdülhami
din paşalarından (K.) nın kızı Ba
yan (N.) trişör kadınların içinde 
sayılı f ırtınalardandır. 

Trişör kadınlar, bizzat masaya 
gecip oynamak, f endbazlık yap -
maktan ziyade, evlerinde, apart -

manlarında poker oynatarak, bir
takım zengin oyuncuları, Anado
Judan İstanbula gelen paralı adam

ları, koyun tüccarlarını falan av -

layarak, paralarını soydurmıya va
sıta olur1ar ki, bu işin bir ucu da 
gizli fuhşa dayanır. Bu gibi yer -

Jerde, genç kadın1arla. içki ve ko
kain, trişörden daha faal rolü oy
nar. 

Güzel bir kadın, genç bir kız, er
keğin yanına oturur, bacaklarını 
sıktırır, baldırını tutturur, içki su
nar, kokaın koklatır, velhasıl cil
vesile, jçki ile, kokain ile oyuncuyıı 

T 

(T.) nin apartmanına U) gu rı 
l ·ı .. b"r takı ve a a {Sız guruhundan ı '.! 

çocuklar da dam etmiş. b11nl nrı 
tratuvar yaparken yakaladık• 

ı.rı • 
oyuncuları getirerek evdekı 
şörlere temizletmişlerdir. 

••• . . ır· 
Kumar, hazan bir iptila, bil 1• 

tıras halini de alabilir ve bu. '·, ·, 
mz süfli, pespaye, c kumarbaı ·rı 
diye tayip edilen, bir ipini çe~sec~ 
bin yaması dökülecek tertıPt . 
kimseler için değil, herkes, . ~a~t1~ 
en yüksek içtimai mevkilerı ış' • 
eden kimseler için de vardır. f

1
a ~ 

ı ıl•· 
kat, bunlar, ekseriya boğulma d ·ş· 
Çünkü, böyle batakhanelere u 
me1eri ender olabilir. d 

Muhittin Birgen'in Son post~k;. 
tefrika ettig· i cİttihad ve Terak 

8 f ı-~ 1 
de on sene• den aldığımız şu 1 °.

1
• 

bir sadrazamın bile poker oyn~~ıı
ğını tesbit eden hakiki bir \'3 

dır: • 13e· 
c Yalta'dan dönerken Talat 

yin halini görmek, İWhad ve T~rı~ 
rakkinin o zamanki devir}erı .,, 

·çı·· 
duymak için kafi idi. Bir zaman ı . 

1 R ··k·· ·· hafiflerllış o sun usya yu unun b·r • 
bulunmasını hissetmek, onu ~ e 
d b . . d. . kendisın ' en ıre sevın ırmış, .. l· 

"k ı 8 korkunç bir kabusun ağır yu ı . . 
}\Jl'lı 

tından kurtulmuş olmak zev bit 
vermişti. Bu rahatlıkla onun 

. · ıs· 
çocuk gibi poker oynamak ıçı?. le· 
rar edişi hala hatırımdadır. GoZ .. 

. . .. .. d d Bir türltl 
rımın onun e uruyor. te 
kağıt bulamadığımız için bir aes 
kart dö vizit üzerine İzzet Pasa (~e-

t ııçenlerde ölen Sadrazam Ahme . • 
zet Pac:a) ile birlikte kağıtlara ış<! 

:ı: • ~ıt • 
retler yapmış ve sonra bu kag 
lar1a poker oynamıştık.• 

••• 
İstanbul batakhanelerinin P0 

' 
)(ıt• 

ker bahsi burada bitti. Şimdıye 
evler 

dar y~chğım ve anlattığım_ ş i ıe. 
her halde aliıkanızı çekmiştır. ş 

dıt 
eskiden, kibar kimseler arasın ııı 
poker, bakara gibi, halk ve a~e
arasında da hatıra gelen ve gel . ,, .. 
yen binbir türlü oyunla kumar 0 

. 
.. e nı· 

nanır ve her yerde. haline gor • 
le ve hud'a yapılır, safdillerin P 
raları alınırdı. 

.31'1• 
}{umar oynamayı, kimseye. k tıer 

ven tavsiye etmem. Yalnız '
1 

,. 
~ d r t·· 
şey insan başından geçer' • e ıı· 
Şayet, siz de bir gün bir yerde p ıı· 
rasına1 bildiğiniz bir oyunu 0 Y0d1 
manız teklifi karşısında kalır ·r. 
oynamak gafletini de gösterir~~:. 
bu y zdıklarımı hatırlayınız. ,, 

01ıı•· 
olmazsa, boğulmaktan, para .• -: 

'rt'I"' çalınması tehlikesinden kurtu• 
olursunuz. 

Beyoğlu 30, 6, 937 

M. S. çapa ı 

SON 

1 

' 
Boğaziçinin Sayın akına 

Yeni ve fevkalade kolayhk 
1 - Şimdiye kadar fevkalade tenzilatlı bir aylık ve iki aylı~ 

abonman kartların mücerred sayın halka daha ziyade sühuletı 
temin nıaksadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve 
satılmasına karar verilmiştir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Rumelihisarı 
\"e Vaniköyüne kadar iskelelerde oı 25 Emiraan lstinye ve çu· 

t•J , 6 • ı.a 
bukluya kadar % 30, Ka .. aklara kadar % 35 ve bu ııon mıntn 
kış ayları tenzilat nisbeti % 40 dır. 

3 - Bu kartları hamil olanlar aynı günde mükerre.· gidip gelme 
hakkını haizdir. 

4 - İşbu kartlar Pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aranıl
maksızın şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olııcnktır. JşbtJ 
bir aylık kartlar 11 Temmuz 937 sabahından itibaren mer'i 0 3~ 
cağından arzu buyuranların 3 Temmuz 937 tarihinden başlı> ora 
K M ··d E k M •• k d · · 1 ı.:ontrO• opru e nspe torıu aıresıne \'eya darei merkeziye " 
~1üdüriyetiııe miır,l'.:antle kartlaı-ını tedarik etmeleri dar olunur. 
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! KlUJ(b))OS KO~LARR 
Tefri aNo: 98 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Beni lsrail şairi: "En müthiş büyü, güzelliktir/,, 
Demiş. Gerçek öyle .. Si/anın bakışlarında, 

gülüşlerinde, yürüyüşünde başka bir cazibe var 
lhtiraslar1nı yenemeyen 

kadını •• 
- Hükümdar beni hala görmek 

istemiyor mu, Sahra? 
- Hayır .. 
- O bir için bu cezayı vermişti 

bana. Aradan bir ay geçti .. 
- Neden nefret ediyor senden? 
- Bilmem .. 
- Hakikat çok ncı .. 
- Hangi hakikat? 
- Yıldızın sönüyor artık! 
- Nereden biliyorsun bunu sen? 
- Gözlerim var .. görüyorum. 
- Yıldızımın söndüğünü sana 

başka bir kimse söyledi mi? 
- Do1n.şan hayalet d:! söyl:..!di 

aın.ı .. ben ondan ziyade kencU göz
lerime inanıyorum. 

Bir miiddet sustular. 
'famara acı acı güldü .. 
Sonra tekrar konuşmıya başladı

lar: 
- Eskiden hükümdar, Silayı, se

ni sevdiği kadar sevmezdi. Şimdi 
neden ondan ayrılmıyor? 

- Sur sarayında yeni bir sihir 
öğrenmiş olmalı .. 

- Ben de böyle tahmin ediyo -
rum. Silfi sihir bilmezdi.. şimdi 

öğrenmiş olacak ki, Süleymanı iyi
c~ avucunun içine almıya rnuvaf -
fak oldu. 

- Hükümdar, şair Enveranonun 
Şiirlerine çok hiddetlenmiş .. duy -
dun mu? 

- Duydum .. bırak şu serseriyi .. 
onun sözlerine kulak asılır mı hiç? 

Tamara başını salladı: 
- Şair Enverano: cEn müthiş 

büyü: Güzelliktir!> diyor. Silfı Sur 
sarayına gitmeden bu kadar güzel 
dc-ğildi; buraya döndükten sonra, 
gülüşlerindn, bakışlarında, konu -
uşunda, yürüyüşünoe başka 

bir sihır ve c zibe belirdi. Onu ben 
tanıyamadım.. Eger erkek olsay -
dnn, asılacağımı bilsem, onu Süley
lllanın elinden almıya çnlışırdım. 

- Her şeyi büyülü desene?! 
- Evet. O büyülenmiş, Sahra! 

Onu Sur sarayında büyülemişler. 
- Eğer büyü ile bu işin önüne 

geçmek ve Süleymanın gözüne gir
lllek mümkünse, seni de büyüle -
Yc:lim... Sıhirbazlara yalvaralım .. 
senin de sihir ve cazibeni arttır -
sııılar! 

-Geç kaldık, Sahracığım! Harp
te ilk pusuyu kuran kazanır. Sila, 
Sülcymanı pusuya düşürdü. Ben 
Yaya kaldım.. Fakat, merakımdan 
Çıldırncağım. Giinlerdenberi saray
da dolaşan bu hayalet kimdir. ve 
nasıl ele geçmiyor? 

Snhra kaşlarını kaldırdı.. So -
lllurtkan bir ta\•ırla cevap verdi: 

- Ben sihirbazlardan şüphele -
itiyorum. Bu kadar muvaf fakiyeti 
Onlardan başka kimse gö ,teremez. 

- Eğer bu hayalet bir sihirbaz 
1SQ, Sıla gözünü açmış ve Surdan 
Retirdiği altınları sihirbazlara ser
}li lirmiş demektir. 

- Bu adam kim olursa olsun, ne
lien ele geçmiı or? Neden el ile tu-

tutmuyor .. Bazan onun, pencere - J 
den rüzgar gibi akıp gittiğin i, hazan 
da küçük bir delikten yılan gibi sü
zülüp kaybolduğunu görüyorum. 

- B unu senin gibi herkes böy
le görüyor da, h iç kimse tutmıya, 

yolundan çevirmiye muvaffak ola
mıyor. 

- Bu meseleden hükümdarın h a
beri yok mu? 

- Haberi yok olur mu? Saray 
muhafızından cücelere ve harem a
ğalarına varıncıya kadar kerkes 
söyledi.. :fakat, Süleyman omuz sil
kiyor ve rüya görüyorlar, diyor -
muş! 

- Bence rüyayı gören kendisi -
dir. Süleyman büyülcnmemiş ol
saydı, sarayında dolaşan böyle ga
rip ve hüviyeti meçhul bir haya -
letin örtüsünü yüzünden çoktan 
çıkarıp atmıya muvaffak olurdu. 

Dışarıdan boru sesleri işitildi. 
Sahra: 
- Hükümdar geliyor .. 
Diye mırıldandı. 
Tamara pencereye koştu: 

- Nereden geliyor acaba? .. 
- Sabahleyin Sila ile birlikte 

hayvanat bahçesine inmişlerd i . 
Şundi dönüyorlar .. 

- S ila da hükümdarın yanında 
mı? 

- E vet. Jşte .. görmüyor musun? 
Sağında yürüyor ve Süleyman ne 
kadar neş'elidir .. 

Tamara d ışlerini gıcırdatmıya 

başladı: 

- Bu kadını gebertmeli .. 

- Kadının kabahati yok. 

- Ya kimde kabahat..? 

- Sihirbazlarda .. 

- O halde biz de onlara Farııa -
lım. 

- Para lfızım ... 
- Buluruz. 
- Ne duruyorsun öyleyse .. ? 

Tamara kalktı .. 

Çekmecesini açtı .. 
'f 

Bir altın kemer çıkardı. 

- Bu yetişir mi? 

) 1 

(Devamı var) 
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BANKO Dl ROMA 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Una rni ve Müdüriyeti Umumiye: ~OMA 

TESİS TARİHİ: 1880 

Biitiin dUnyada şube ve muhahirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 

lstanbul • ls tan uf erkezi, Sultan am m 

,, Şehir bürosu ~A· (Galata) Mahmudiye cadd esi 

,. ,, ,; cB• (Beyoğlu) istiklal c addesi 

lzmiır • zmir şubesi, i kinci kordon 

Suriye ve Filistinle olan muamelatımızın ifasını, bıı memleketlerde 
her tü rlü Banka hizmetlerini yapabilmek için lazımgelen tertibatı 

, haiz geniş bir ~ube ~ebekesine malik olan BANKO Dl ROMA 
en iyi şeraitle der uhte eder. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir. 
Bilcümle Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için başlıca 

Avrupa bankalarile irti batı olan hususi bir teşkilata maliktir. 

L ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satlnalma ko isyonundan: 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kad ar i htiyacı olan "501)00 kilo 
" ekmek kapalı znrf usulile eksiltmeye konul muştur. 

Beher ki{osunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk teminata 412,50 
liradır. Eks)Jtmesi 14. 7.937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 

13 de yapılacaktır. isteklilerin 937 mali senesine ait Ticaret odası 
vesikalariyle 2490 No. lu kanunun emrettiği diğer vesaiki havi 

teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Komis· 
yonamakbuz mukabilinde tevdi evlemcleri ilan olunur. "3659,. 

den kaçınıyordu. Dık bizim duy
duğumuz bu bi.ivük heyecanın far
kında bile dc>ğıldi. 
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Bir iki defa dı§lcrini sıktı, bir iki 
defa nefesini kestı. Küçuk bir .çıt!, 
sesi duyduk ve o zaman Dik sağ 
elini geriye aldı. Sol elinin par
makları biraz kanıyordu. Mendilini 
çıkararak, parmaklarını sildi. On
dan sonra kadranı hafifçe çevırdi 
ve kasanın l;;:anadı kendisine doğ
ru geldi ve ardına kadar açıldı. 

Yazan: 
Al Jenings 

\le b'rdcnbire hepimizi iliklerimize J 
kadnr tıtreten bir ameliyeye girişti. 
.. I<c .. kin törpü ıle ~ah::ıdet parma
eının tırnağını ortn yerinden iki -
~·e böldü. 

1 
Dik elindeki törpü ile bir ham

Cdc tırnağını ikiye biçti. Ondan 

~0nra dn, iler·, geri törpüleıncğe 
b~şladı. Ta ete dnyanıncıya kadar .. 

Jk bizim oraaaki mevcudiyetimi-

~~. unutmuş ribi bu acayip mani-
Ure öyle dalmı~tı ki, nihayet son 

elinin biıtün tırnaklannı etlerine 

• 0~adar törpüledikten sonra, yüzü 
~u1au. 

l3ann dönerek dedi ki; 

- Şimdi bu parmaklar krono
metre gibidir Jenings. 

İnce çehresi bir heykel gibi hare
ketsizdi. Gözleri gayri tabii dene
cek bir Jşıkla parlıyordu. 
Kasımın önüne diz çöktü. Kulak 

verdi. Yaralı parmaklarını kadra
nın üzerine dokunduıdu. Sağ eli 
ile de kasanın düğmes"ni çevırerek 
hc:ırf kombinezonunu çevirmeğe 
başladı. 

Hassas parm1kları yavaşca, dik
katle kadranı yokluyordu. Ben de 
onun ince ve cesaretli elinin her tit
reyişini adeta nefes almıyarak ta
kip ediyordum. Yüzündeki adalele
rinin, hiç bir t akalli.isü de gözüm-

Dik o anda kendisini arkaya attı 
ve bir koltuğa oturdu. 

İş bitmişti, kasa istenildiği şe· 
kilde açılmıştı. 

Bu mucize -çünkü kimse gözleri
ne inanamıyordu- hepimizi hayret
ten dnndurmu~tu. Resmi mümessil
ler çivi gıbi yerlerinde kakılıp kal
mışlardı. Hapishane direktörü i::se 
şaşkına dönmüştü. Ben ise m('phut 
ve hayrandım. Saatimi çıkarıp bak
tım. Dik kasaya dokunalı on iki sa
niye olmuştu. 

O zaman Dik'in sol ~lini yakala
dım, yakından muayene ettim. Bu 
manikür işini öyle itinalı becermiş-

Binle ce insan 
Öldürdüğü diyar 

( 5 inci •ay/adan c'evam ) 
sun bir tanesi öldürülürse, öteki yı
lan görülmemiş bi rhamle ile kati
lin üzerine saldırır. Bunu bilmiyen 
yılan avcıları şimdiye kadar hayli 
kuıban vermişlerdir. 

Zehirleri çok kuvvetli olan bu 
yılanlar, korkunç denecek dere -
cede çeviktirler. Hatta zehirlerini 
üç metreden insanın gözüne fış -
kırtacak k abiliyettedirler. Gözüne 
böyle bir zehrin fışkırdığı insan da 
ebediyen kör kalır. 

Yaralanmış bir kobra yılanı, e
ğer kurtulamıyacağını anlarsa, kuy
ruğunu ısırarak ve kendi zehirini 
kendi vücudüne akıtarak intihar e
der. 

Sonra bir nevi gözlüklü yılanlar 
daha :vardır ki, bunların da ısırdık
ları insanlar kolay kolay kurtula
mazlar. Derilerinin renklerindeki 
parlaklık dolayısile İngilızlerin 
(Güneş Işığı) diye isim verdikleri 
başka çeşit bir yılan daha vardır. 

Mavi, kırmızı, yeşil, turuncu 
renklerde olıın derileri halka hal -
kadır, tczyinatçılara parmak ısırta
cak güzelliktedir. 

Burada yüzden fazla çeşit yılanın 
her birini nyrı ayrı tarif etmiye 
imkan yoktur. 

Bugünkü tıb, yılanın zehirledigi 
insanları kurtnrmak için müessir 
bir çok usulleı· bulmuştur. Fakat 
sıcak memleketlerdeki yerli ve zen
cilerin bunları tedarik etmeleri güç 
işdir. Fakat umumi bir kanaate gö
re, bol miktarda ispirto, yılandan 
zehirlenenlere karşı iyi bir tedavi 
usulüdür. İspirtoyu, yılanın ısırdı -
ğı mıntakaya bol miktarda şırınga 
ederler. Ancak bol ispirtonun da 
viicude verdiği zararı hesaba kat -
mak Jazımdır. 

Cemalettin Serverln bir 
yazısı 

25 Haziran 937 tarihli nüshamız
da san'atkar Küçiik Kemal için ya
pılan ihtifal münasebetile Cema -
lettin Serverin bir makalesi intişar 
etmişti. Bu yazının altına makale 
sahibi Cemalettin Serverin imzası 
konmamış oJduğu için özür dileriz. 

~--------------·------~ İstanbul Birinci Ticaret Daire-
sinden: 

Almanyada Trier şehrinde TRİ
ERER WALZWEK AKTİENQE -
ZELLCHAFT FabrikaM Avukatı 

Mnrko Nahum'un Galatada Mah
mudiye Caddesınde 144/146 No. lu 
dükk<lnda ve Şişlide Bulgar 
caddcsınde Şifa Yurdu ittisalindeki 
HAYDAR evinde mukim tüccar -
dan MÜNİR KRAL aleyhine A
VAL suretile imza ettiği (873,40) 
Rayşmarklık poliçeye müstenid ö
deme emrine vaki ıtirazının ref'ile 
iflfısına \'e müddcabihi mahkeme 
veznesine depo ettiği takdirde mu
kabili olan (450) Türk lirasının 
tahsiline dair ikame ettiği davaya 
ait arzuhnl sureti müddeaaleyhin 
şimdiki ikametgahı belli olmad ı -
ğından tebliğ edilememiştir. Mah
keme reisi bu teblığin ilim yolile 
yapılmasına karar vcrmış ve usu
lün 183 üncü maddesine göre de 
17/EylUl/937 cuma günü saat 14 te 
muhakeme icrasını tensip eyle -
miştir. Tebliği lfızım gelen arzuhal 
sureti ve davetiye mahkeme divan
hanesine asılmıştır. Müddeaaley -
hin dava arzuhaline (30) gün zar -
fında cevap vermesi ve muayyen 
günde mahkemeye gelmesi lüzumu 
bu ilfın ile tebliğ olunur. (33666). 

ti kı .. parmaklarında tırnak namı
na ancak ıncc hır zar kalmıştı. 

Dik nyağa kalktı, törpüyü yerden 

aldı, odanın içinde bir aşağı bir yu
karı dolaşmana ba~ladı. 

Hapic;hane direktörü yanına doğ

ru ilc>rledi. Direktör Darbi'nin göz

leri 5deta yaşlanmıştı. Gururundan 

yüzüne pembelik gelmişti. Kolunu 
mahkumun koluna geçirdi : 

- Harikulade bir insansın oğlum, 
Allah seni bağışlasın!. 

Dik başını salladı, fakat bu tak
dire ehemmiyet bile vermedi. Ar
tık hapishaneye dönmekte istical 
ediyordu. 

HAPiSHANEYE DÖNÜŞ 
Yolda giderken Darbi bir kere 

daha elini Dik'in omuzuna koyarak 
başını eğdi: 

- Sen rnerd bir çocuksun, dedi.: 
Bu gün çok iyi bir iş becerdin. 

Dik omuzlarını salladı. Arahanın 
penceresinden sokakları seyretmek
le meşguldü. Evlere, gelip geçenle
re dikkatle bakıyordu. Hiç bir şey , 
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AN 
No. 61 Yazan: dim Refik 

y y 
Ben Bahadır Sahibin emniyetini 
kazanmış adamdan senet istemem 
Ya Bahadır Sahibin başına gelenler ? 
Kızından bir haber çıkmadı, değil mi? 
fstanbulda bulunuyorum. Fakat 
yine çıkarak dünyayı biraz dolaş
mak, yeni mallar tedarik etmek 
lazım ... 

Yakup, ticaret işlerinden hiç bir 
şey anlamamakla beraber misafiri 
tasdik etti: 

- Doğru, dedi, şimdi nereye git
mek niyetindesiniz? 

- Nasip olursa Şama gitmek is
terim. Niyetim denizden gitmekti. 
Fakat Rados korsanlarının çok küs
tah olarak müslüman gemilerini 
yolda çevirdiklerini öğreniyorum. 

Onun için kara yolu daha emin ol
sa gerektir. 

Yakup gayri ihtiyari sordu: 
- Demek ki, Şama niyetiniz var .. 

Hayırlı olsun. 
Ali Şavkat dikkatle Yakubun yü

züne bakıyordu: 
- Evet, dedi, şimdi sizi böyle ra

hatsız edişimin scbcb:ne gelelim: 
Buradaki dükkanı ister istemez ka
pamak lazımdır. Çünkü ben bura
da olmadığım zaman kime bıraka
cağımt bilemiyorum. Yalnız pende 
buralı Türklerin biraz yükte ha
fif, pahada ağır dedikleri gibi bir 
takım eşya vardır. Bunları kime e
manet edeyim? Yolda beraber"gez
dirmek istemiyorum. Bedestende 
böyle eşyayı saklıyacak yerler var
dır. Hem de çok emin yerler. 

- Ona hiç şüphem yok. Çarşı -
daki esnaf arkadaşlarımdan hiç bi
rinin şimdiye kadar en ufak bir eğ

riliğini ne gördüm, ne işittim. 

Ali Şavkat düşiindü, Yakuba dik
katla bakarak: 

- Ancak, dedi, acaba bunları si
ze emanet etsem, ben de bir sene 
sonra tekrar İstanbula geldiğim za
man sizden bunları alsam olmaz 
mı? diye düşündüm. 

Yakup, bundaki tuzağı hiç tah -
min edemezdi. Fakat bedestenliye 
sordu: 

- Siz, dedi, beni tanıyor musu -
nuz? Bana malınızı nasıl emniyet 
edebilirsiniz? 

Fakat Ali Şavkat gayri ihtiyari 
yerinden fırlar gibi bir hnreketle: 

- Size emniyet mi, dedi, size 
emniyet? Dünyada sizden başka ki
me emniyet edilebilir. Zaman çok 
fena oldu .. 

Yakup ona bakıyor, Ali Şavka

tın halindeki, sesindeki ciddiyet 
genç kölemenc emniyet veriyordu. 
Fakat: 

- Ben, dedi, kimsenin malını 

saklıyamam. Burada kaç zaman ka
lacağımı bilemem. Yarın bir sefer 
açılırsa ben de harbe giderim. Ya
rın bir ferman çıkarsa bu konağı 
bırakırım. Ben misafirim vesseliim. 

Ali Şavkat meyus bir vaziyetle: 
- Demek ki, dedi, bu ricamı ka

bul etmiyorsunuz? .. Yazık ... Be -
nim gibi gurbette bir adam kendisi-
ne bir yardımcı bulamazsa ..• 

- Ne yapayım? Dediğim gibi 
ben ıpisafirim. Emir kuluyum. 

diğiniz yok mu? Onu söyleseniz .. 

- Ne bileyim? Ben herkese em
niyet ederim. Fakat akıllı bir adam 
bana bir kere şöyle nasihat etmişti : 

Sen emniyet et, fakat başkasının 
arasına girme! 

Fakat Ali Şavkat meyuı; görün -
rnekle beraber içinden hiç de Ya -
kubu inandıı acağından ümidini 
kesmiş değildi. Yavaş yavaş tek -
rar ısrar ctmiye başladı. Israr, ri
ca ve niyazdan sonra Yakup onun 
teklifini kabul etti: 

- Nedir, o mallar, dedi? Onları 
saklamayı haydi kc..bul edeyim. Fa
kat bunları bir yere yazmalı, birer 
birer y::ızmalı ... 

- Ona lüzum yok. Ben Bahadır 
Sahibin yanında bulunmuş, onun 
emniyetini kazanmış bir adamdan 
senet mi istiyeccğim? Haşa ... Vah, 
Bahadır Sahip vah ... O zavallının 
başına gelenler ... Kızından hiç bir 
haber çıkmadı, değil mi? 

Yakup meyusanc içini çekti: 

- Hayır, dedi, hala bir şey bil -
miyoruz. Bahadır Sahip Hazretleri 
de artık gitti... 

- Evc>t, dedi, zavallı kızcağızı a
rada bedestene gelir, bizim ku -
maşlarımızı beğenirdi. Fakat çok 
defa biz kumaşları buraya yollar
dık. 

Gözlerini Yakuptan ayırmıyan 

Ali Şavkat ağır ağır devam etti: 

- Meselfı bu kızcağtz, babası git
tikten sonra meydana çıksa ... Ba-

basının arkasından müjdeciler gön
derilir, Bahadır Sahip Hazretleri 

(Devamı var) 
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~--------------.. ................. 
R ADYO -BU AKŞAMKİ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Konferans: Türkiye K17.ıl· 

ay cemiyeti namına Doktor Salim 
Ahmet tarafından, 19 Konferans: 
Deniz Ticaret müdürü Müfit Deniz 
taraf ındnn (Denizcilik ve Kabotaj) 
19,30 Spor musahabeleri: Eşref Şe
fik tarafından, 20 Sadi ve arkadaş..: 
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20 30 Ömer Rıza ta
rafından arapça söylev, 20,45 Sa
fiye ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Saat 
ayarı), 21,15 ORKESTRA, 22,15 

Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları, 23 
SON. 

Yaz e s i 1 r i 
Bey lerbeyi i ske l e 

T iyatro u n d 
6·7·937 SALI günü akşamı 

1 
1 

- Hakkınız var. Sizi beyhude 

1 

IE 
zahmete sokmak istemem. Lfıldn 
emniyete her suretle şayan bir bil-

Ki H AN ESKi T A S 
Büyük operet 3 µ-erde 

O rkestra - Bale 

o dakika kendisini bu m~nzaradan 
alıkoyamazdı. 

Yuziinü cama dayam1~tı, dudak
ları titı iyordu. Arnda bir: 

- Şuna bak! Gördün mü? Şuna 
baki diyordu. 

Birdenbire kolumu şiddetle sık
tı: 

- Bak, bak, bak! dedi. 
Bir evin önünde on yaşlarında 

bir çocuk üç dört yaşlanndaki kü
çük kardeşini omuzuna bindirmiş
ti. Büyük: 

- Adda! Addn! --Diye bağırıyor, kardeşini omu-
zunda hoplatıyor ve çocuk da key
finden gülüyordu. 

Bundan daha tabii manzara ne 
olabilirdi? Fakat Dik, kendisini ar
kaya bırakıvermişti. Sanki ilahi 

bir hayalet görmüş gibiydi. 
Bir müddet sonra: 

- On altı senedenberi ömrümde 
ilk gördüğüm çocuk! dedi . 
Artık hapishaneye gelinceye ka

dar, bir daha dışarıya bakmadı ve 
kenetlenen dişlerini açmadı. 

O akşamki ve ertesi sabahki. ga
zeteler bu heyecanlı haberin taf
silatile doluydu. Direktör knsanın 
nasıl açıldığını kimseye söylemiyc
ceğini Dike' vadetmişti. Gnzetcci-

lerin görüştüğii iki resmi zat, söy

liyecek söz bulamamışlardı. Sade
ce bir sihirbazlığa şahit olduklarını 
söylemekle iktifa etmişlerdi. 

Gazetelerin manşetlerinde cPek 
genç yaşında hapishaneye giren ve 
şimdi veremden ölmek üzere bulu
nan bir mahkfım knsayı nçtı.> tar
zında cümleler vardı. 

Hepsi de kasanın nasıl açıldığı

nı anlatmak için akJllarına ne gel
diyse yazmJşlardı. Ancak bir tane

si, kasa açıldığı takdirde, Dik'in 

baki kalan cezasının hükumet ta
rafından affedilmesinin resmen 
vadedilmiş olduğunu yaz~tı. 

AF MESELESİ 
Günler g<ıçiyordu. 

F akat af vadinden hlliı bJr ha
ber yoktu. 

(Devamı V41") 
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BÜYÜK DERE •ı 
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KIR BALOSU 
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Temmuz Cumartesi akşamı sabaC'la ka. 
dar zengin programh, neş'eli bi~ gece 

Istanbul Sıhhi 
ve 

Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Nümune Has. 
ı~tilföye .. 

Azı Çoğu Muham:nen Muvakkat ŞJrtname ihale 

Ebe Yurdu Ekmek 
Kuduz Mücs· Francala 

8650() 
3000 

10.SOOO 
3500 

Fi at 
11 
15,5 

Garanti Bedeli Şekli 

906,94 490 Kap ah 
sese si ihale saati : 9. 7-937 saat 15 

,. 

Tıp Talebe 
Yurdu 
Nümune Has. 
1stilaiye 
Çocuk 

Sade Yağı 31000 38000 82 2337 156 Kap ah 

Akliye 
Sanatoryom 
Kuduz 

ihale ıün ve saati: 9-7-937 saat 16 

Ebe Yurdu 

Nümune 

lstilfiiye 
Çocuk 

~·~ 1 
• '<araman • 

126700 39 
Akliye ,, Dağlıç 

110000 -
51000 -
17200 -

34000 -

69000 41 7859,48 524 Kapa~ 
25000 45 
49500 32 

Sanatoryom !'(uzu 

Kuduz Müesse. Sığır 

Tıp Tale6C' ll ı alc ıı-ün ve saati : 9. 7.937 saat 16,30 

Yurdu. 

• Ebe Yurdu 

Kapalı zarr usulile eksi'tmeye konulaı1 yukarıda isimleri yaıılı Sıhhi müesseselerin 937 mali yılı Ekmek, 
Francala, Sade yağ'ı ve et ihtiyaçları için hiç i~tekli ç•kmadı~ından yeniden eksıltmeye konulmuştur. 

t-Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve ııaatlerde Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

2- Mıktar, Tahmini fiat ve muvakkat garanti mıktarları hizalarında gösterilmiştir. 
Şartnamelerde hizalarında gösterilen bedelle Komisyondan alabilirler. 

3- istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya Banka mektubu ile birlikte tek liflerini havi zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. "3520,. 

r; AKSİM B::: : • ~ ŞE A B~HÇESiNOEıf 
SAf . Y.E 

Besteka·r Tanburi SEL A H A T T 1 N 

İstanb~ Asliye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Gümrük Müdüriyeti tarafından 

Galatada Havyar hanında 89 nu -
m:ı.rada Yani Loğopolos ile yine 

Galatada Ömer Abit hanında 1 nu

marada Kostantin Silimidis aleyh
lerine bir milyon yüz yetmiş beş 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
Suz n Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 
Melahat lbrahim Hasan Kanun 
Muazzez Hasan Banço 
K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 
Parasko Kemençe 

BAYAN LÜTFiYE tarafından MİLLİ OYUNLAR 
T ANBURİ FAHRİ tarafından HALK ŞARKILARI 

Masalarınızı e vvelden temin ediniz.. Tel. 43703 

Türk Hava Kurumu 
• 

;eOYOK PİYANGOSU 
3 üncü keşide 11 - Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

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

adet mükafat vardır .. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 

günü akşamına kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

bin elli altı kuruşun tahsili isteği 
ile yangından evvel açılan dava 
Adliye Sarayı yangınında yanmış 

ve ikinci yenileme bürosunca dahi 
yenilenerek dosya mahkememize 

gönderildiğinden 37/744 numaraya 
kaydı yapılarak 25/6/937 günü için 

rnüddealeyhlere çıkarılan daveti -
ye adreslerinin meçhul oldukların

dan bahsile tebliğ edilemeden iade 

edildiği mübaşirin meşruhatından 
anlaşılmış ve mahkemece dahi müd

dealeyhlerin ikametgahları meç ~ 

hul olduğu anlaşıldığından ilanen 

tebligat yapılmasına ve bu husus 

için de kendilerine birer ay müh
let verilmesine ve muhakemenin 

20/9/937 pazartesi günü saat 14 e ta

likine karar verildiğinden yukarıda 

adresleri ve isimleri yazılı müd -
dealcyhlere yazılı günde mahke -

meye gelmeleri veya bir vekil gön

dcrn1edikleri takdirde haklarında 

gıyap kararı verileceği ve bu bap

taki davetiyenin de mahkeme du
varına asılmış olduğu ilan olunur. 

(37 /744) 

Üsküdar 1 inci Sulh Hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdar Bülbüldere civarın
da çeşme karşısında köşebaşın
daki kuru çeşmenin fevkindeki 
hanede Ahmet Celfılettin. 

İstanbul Belediyesi vekili Nu -
rettin tarafından aleyhinize ikame 
edilmiş olan alacak davasının cari 
muhakemesinde ikamctgii.hınıza 
gönderilen davetiye 7.ahrındaki meş
rubata nazaran ikametgahınızın 
meçhul bulunduğu anlaşılmış ve on 
beş gün müddetle ilanen tebligat 
ifasına ve muhakemenin 15/7/937 
perşembe günü saat 10 a talikine 
mahkemece karar verilmiş olmak
la yevm ve vakti mezkurda Üskü
dar Sulh Birinci Hukuk Mahk<'me
sine gelmeniz lüzumu davetiye ma
kamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (33676). , 

Her yerd!! arayınız 
155 birinci miikcifat 

İstanbul 4 üncü İc:ra l\fomurlu • 
ğundan: 

1 - Ehlı vukuf ıarafından tama· 
mına 3500 lira kıymet takuır edıl -
mış olan Eı enkCiyünd<.> Gôztepe 
Mehmet Efeııdı mahallesinin Taş
mektep sokağında sağı Gülendam 
bahçesı, solu ön arkası 6 harıta No. 
lu arsal.al' öni.i Tcışmcktep sokağıle 
mahdut eski 22, 23, 24, 14, 15, 24 mü· 
kerrer ve yeni 7, 11, 10 No. Ju gay. 
ri menkuliin evsafı cephesi kargir 
duvarlı ve içinde altı fındık ikı in· 
cir, üç ceviz, bir çitlembık, bir zey· 

1 tin, dört dut, üç ayva ağacı ile bir 
asması var. Bahçe kısmen mezru 
olup bunlardan başka kinde 100 a
det muhtelifülcins meyva fidanı 

dikili bulunan bahçe içinde ufak 
bir tulumbalı kuyu ile sıva bada -
nalı iki katlı diğer bir !föşkü mev· 
cuttur. Zemin kat: Tek kanatlı ar
ka kapıdan içeri girildikte zemini 
toprak döşeli bir sofa üzerinde ah
şap döşemeli iki oda, bır kömürlük 
ve yine ayni kat üzerinde kargir 
bölme ile ayrılmış zemini toprak 
döşeli koridor üzerinde zemini kır
mızı boyalı çimento döşeli bir oda 
bir hala bir banyo mahalli ve ze
mini toprak döşeli bir mutfak var
dır. Ön taraftaki merdivenin ya • 
nında zemin kata girilir ufak bir ka· 
pısı mevcuttur, bu kat badana ve 

sıvalıdır, bu katda mal sahibi otur
maktadır. Birinci kat: Hariçten ay
rıca ön basamaklı mozayik merdi
venle çıkılan bir sahanlıktan çift 
kanatlı kapıdan içeriye girildıkte 
(zemin katının mütenazırı bulu -
nan) zemini çini döşeli antre ve so
fa üzerinde ön ve arkada iki odası 
olup arkadaki odadan iki beton a
yak üzerine istinad cdılen demir 
korkuluk bir taraçaya çıkılır. Ayni 
kat üzerinde knrgir duvarla bö -
lünmüş bir koridor üzerinde bir o
da, bir hala ve zemin kara sümen 
döşeli ocak ve muslukları havi 
muntazam bir mutfağt mevcut olup 
işbu mutfağın on taraftaki kapıda 
12 ayaklı moz.1yikli merdivenle 
bahçeye inilir bir servis merdiveni 
mevcuttur. Barlanalıdır. Bu katda 
(Neş'et), (Müşir) haremi Zeynep 
Zekiye oturmakta olup seneliğini 
260 lira vermektedir. Binada elek· 
trik ve Terkos tesisatı mevcuttur. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Sahası: Umumi 1340 metre mu -

rabbaı olup bundan 115,50 metre 
murabbaı bina ve mütebakisi bah
çedir. 

Kıymeti: 6/817 No. lu dosyada 
vaziyet raporunda tamamen ikmal 
edilmiş bulunan ve heyeti umumi
yesine 3050 lira kıymet takdir e -
dilen işbu gayri menkulün birinci 
katı tamamen ve zemin katı da kıs
men ikmal edilmiş bir halde oldu
ğundan heyeti umumiyesine 3500 
lira kıymet takdir <?dilmi~ işbu gay
ri menkulün tamamı açık arttır -
maya vazedilmiştir. Arttırma pe -
şindir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhammene
nin % 7,5 nisbctinde pey akçası ve
ya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil olmaları icabeder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviri
ye ve vakıf borçları borçluya ait -
tir. Arttırma şartnamesi ilan gü -
nünden itibaren daire mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 2-8-937 tarihine müsa -
dif pazartesi günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar edilecek birinci 
arttırmada bedeli kıymeti muham
rnenin j;, 75 ini bulduğu takdir -
de üstde bırakılır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kal -
rnak üzere arttırma 15 gün dnh:ı 
temdit edilerek 17-8-937 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapılacak ikinei e~-

• 

,. 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren farelerı öldüriinüz. 

FA 
1-IASANFARE ZEHiRİ 

· {art· Macun ve buğday şeklinde oiup büyük ve küçük her nevı 

!eri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Butday nevilerini st:rpmelidir. Macun olan!arıoı ya~lı bir ekrııeğe 
ve her hangi bir gıdaya sürerek farel~rin bulunduğu yerlere !<o}'· 

malıdır. Kutusu 25 er, ikiııi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankare, Beyoğlu 
1 Be,ikta,, Eski,ehlr # 

R 
Bahçemizde mahdut geceıerde tegan~,i et· 
mekte olan memleketin hakikaten en yiJk• 
sek ve kıymetli san'atkara 

HiÇ ŞÜPHE 

ETMEYiNİZ • 

Sizi de 

GENÇLEŞTİRiR 

ÖğretmE n 
Türk Maarir Cemiyetinin Ankara Lisesi (Riyaziye), (Tabiiye. ~ Si) 

yoloji), (F zik • Fen !:ilgisi) • (Kimya), (Tarih), (Coğrnf ya) , (lngıtııce• 
grup~arı i~in daimi ö~re.tmen a!ınacail.tır. Yeksek Mektep me~unlııC~· 
dan ısteğı olanların ıstıda ve musaddak tecrümeihal suretlerıle .• 

0 miyetin l~tanbulda Yeni Postahane karşısında Erzurum hanındaki ıla 
işleri Bürosu Miidürlüğüne müracaatları. "3700,, ~ 

tarihinden itibaren 20 glin zarfında 
evrakı müsbibelerilc birlikte dai-
remize bildirmeleri lazımdır. Ak

si takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar sntış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tenviriye ve tanzi-

İstanbul 2 nci İcra memur 
hl .. 

ğundan: ı' 
rer -

- Paraya çevrilmesine ~arar ~80 • 
len İstanbul Yağ işkclesınde !{it 

- tarocağı sokağında 9 numarada 
. k"lO }{erl-

kor Mutaf oğluna aıt 500 ı dııtl 
tırma neticesinde en çok arttı -
ranın üstüne bırakılacaktır. 2004 
No. lu icra ve iflas kanununun 

126 ncı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerilc sabit olmıyan ipo -
tekli alacakiı1arla diğer alacaklıla
rın ve 1r' .:ak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarifc dair olan iddialarını ilan 

fiyeden ibaret olan Belediye rüsu
mu ve Vakıf icaresi bedeli müza

yededen tenzil olunur. Daha fazla 
mallımat almak isteyenler 936/317 

dir 2/7/937 tarihinde saat .16 çell 
itibaren satılacağından isını gctlrııı 
dükkanda bulunacak ıneıntır 
müracaat edilmesi. ~ 
~ ed•ı> 

·dare 
Sah.tbı ve umum! neşriyatı ı No.Iu dosyadaki evrak ve mahallen 

haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları ilan olunur. 

(33668) 

Başmuharrir 

E. izzet ~ 
ll: ... ,ıı~ yer: Matbaai ,&b' 


