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Ce eliittarıkta Alman ve in.' ispanyada en karııı muharebeıer 
gi iz topları ·1n8mlu ··namluya Madrid önünde 
Almanların Cebeliittarıkı niuhasaİ-a ettikleri harp . çok çetin 

haberi Londra.da heyecan uyandırdı ·olacaktır 
Londra, 20 (Hususi) - re mukabil tedbirlerıni al- maktadırlar. kin edici sözler söylemiş, 

Bütün ademi mü.drıhate mıyor değildir. Nitekim Ce- Bir gazetede cAlmanlar Cebelii.ttarık yakınına k o· 
tedbirlerine rağmen, ltal - belüttarık bugün yalnıt Cebelüttarıkı mulıasara et- nulan topların Aljeziras'ın 
ya ile Almanyanın İspan - Septe Boğazına karşı değil, th başlığı altında çıkan ya- muhtemel bombardımanı -
yadaki tabLycvı mıntaka.la- kendi hinterlandına karşı zı Londrada heyecan uyan- na karşı lspanyollar tara· 
rı tuttukları anlaşılmıştn:. da müstahkem biı mevki dırmış, hatta muhafazakar fından alınmış bir tedbir 
Almanycmın hiç bir oürüı- hatine getirilmiştir. Alman meb'uslardan Vinston Çür- olduğunu bildirmiştir. Bu 
tüye meydu.n vermeden ya- topları ile İngiliz toplan çil hükumetten istiza!ıta bu- toplar karadan kendilerine 
va§ yava§ neler başarmak bugün Cebelüttarıkta nam- lımmuştur. karşı tevcih edilecek top -
istediği Londradcı çok iyi. lularını biribirleriıte çP-ı;ir- Hükumet namma cevap lardan daha küçük çapta-
bilincn bir şeydir. bıgilte- miş l>ir vaziyette lııılun - vc~·en Lord Kranborn tes- dırlar. 

rıııuıııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııı ı ıı ıı ını ııııııı ı ı ııı ı ı ıııııııııııııııııııı ı ı ı ııııııııııııııııııııııııiıtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııın ımıııımııııııı ııııııı ı ııı ıı ıııııııııııııııııı ı11111111 111 

Çin diktatörü cihana karşı ATA!ORK 

Şöv/e havkırdı: Spor~~la~ımız 
J 'J Ulu Önder dün, Flor-

HBiz bir karış toprağımızın kay
bolmasına müsaade edemeyiz, 

~oksa cinayet işlemiş oluruz,, 1 

Japonya Çinden; 
aSkQrini geri 

çekmesini istedi, · 
Çin Hariciye Nazırı: 
«Toprağımızda kuvvet- f 
lerimizi istediğimiz gibi 1 .. 
sevkedebiliriz! » dedi. l 

t 

yada, Güneş kürek
çilerine iltifat ettiler 

Uzun mesafe üzerinde idman yap
mak maksadile Floryaya gitmiş o
lan Güneş kürekçileri dördü dört
lük, dördü ikilik olmak üzere sekiz 
skifle Florya önlerinde dolaşırlar -
ken Büyük Liderin nazarı dikkatini 
~elbetmişlerdir. Verdikleri emir ü
zer ine sekiz skif Atatürkün önünde 
sıralanmış ve içindeki sporcular 
hep bir ağızdan c:Sağ oh diye üç 
kere bağırmışlardır. Akşam üstü 
gezintiye çıkan Atatürk sporcula -
rın yanına gitmişler ve iltifatta bu
lunmuşlardır. 

Ulu Önderimiz skiflerden birile 
gezmek arzusunu izhar etmişler, 
bunun üzerine Çetin adlı skife geç
mişler, on dakika kadar kürek çek
mişlerdir. 

İhtilalciler çevirme hareketinin ·' 
. inkişaf ettiğini, Madridde 50 bin 
müdafi bulunduğunu bildiriyorlar 

«4panyaıiflki harpten bir sah ne Devamı 2 <ı..: 

Hatayll ~ardeş 
Sana kurtuluşunun b Ü l ün 
haklarını temin edecek olan 
seçim yaklaşıyor 

Bu intihapta reyine dikkat et .. 

fından kazanılacağında şi.i1Jhc yok
tur. 

Hatayda teşrii kuvvet, Hatay: 
milleti namına. Mec1iı:ti tıırairndan 
icra olunmaktadır. Mecli:. her döı t 
senede bir intihap olunacaktır. Bu 
Mecliste saylav udcd.!. 40 ı müteca
viz olacak ve te>k bir he) et halini 
muhafaaz edecektir. Yeni statüye 
nazaran, saylaylar, Hatı:.ycia ~ki 

dereceli intihap usulile scç;Iir. 
Kanuni ye cC'zai mahrumiyetle

re duçar olmıyan 20 yaş.nı müte
ceviz her erkek Sancak vatandaşı 
birinci derece müntehibidir. İkinci 
derecede seçebilmek için okuyup 
yazmak bilmek şarttır. Saylav se
çilmek için ise, yukarıki şartlar1 

~aiz bulunmak ve ayni zamanda 25 
(Devamı ikinci sayfada) 
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6 ~nün aliıleri_ Esn8fıD 
Milletler Derdi Hiç olmazsa 

Cemiyetinden utanmalıyız! 

1 Eğe mıntakası tetkikleri 

. lktisad vekili bu akşam Kadınlar sulh birliÖ1 

d 
• Kadınlar sulh birliğinin ıopla_ı1' 

Habeşistanda bir harp çıktı. Bir 
seneye yakın devam etti. Silaha 
davranan millet görülmedi. Der -
ken İspanyada harp çıktı, tam bir 
seneden beridir de kıyas1ya devam 
ediyor. Malum olduğu üzere bunu 
da k imse harp olarak kab ul etmi-

yor ! •. 
E, Japonlar haksız nıı? Baktılar 

ki, eğer harp ilan et mezsek , karşı
dak ine meşru veya gayrimeşru, fa
kat ansızın çullanıverir de insan
lıır öldürmeye , şehirler yağmaya 

başlarsak bu nazik asırda buna hiç 
kimseler: 

- Harp! 
Demiyor. Ne nezaket! Japonlar, 

biz Avrupalıların, medeniyetin bu 
kıdar i:ıcc nezaketine yükseldiği
m:1i görünce, ucu bucağı olmıyan 
Çin top:aklanna, zahar, gülle ,.e 
baruttan bir nevi sun'i giıbre ek

mek gibi bi:lım ııczakctimizl bas -
tıran bir insaniyet göstc!'İ) orlar! 1 

Gö~terirler a!.. 

ispanyadaki harp cephelerine 
bir baksana: harbi kabul ctmivcn 
mılletJı.ıin bir tek askeri var·n;ı? 

Hfil.1 dünkü gazetelerden biri he· 
)ecaııl .. "Öyle haber veriyor: 

- Uzak şarkta vaziyet vehamet 
kesbctti: 30,000 Japon askeri Çine 
müteveccihen hareket etti! 

Yahu, ne nezaketsizlik! Siz hal:ı 
asri terbiye ile budanmadınız mı, 
hayrettir. Bu asırda onlara asker 
denilir mi? 

Onlara asker denmez: Gönüllu!! 
Milletler Cemiyetinden utan -

malıyız!! .• 

* Bir doğum 
dalaveresi! 

Diğer taraftan, baksanıza, Buy 
HiUer ve Bay MusoUni ile görüş -
müş olan eski İngiliz amele fırkası 

lideri (Sulhe muzahdet mecl~slcri 
Londrn fcdernsyonunda) verdigi 
bir nutukta ne diyor: 

- İspnnya bir Avrupa harbi do
gıırınıyacakmı~! 

Hayn.:t! Bu ı:ıra inanmak için in
n en aşJğı cu sulhe muzaheret 

ıı eclı lerirıe dt' meclis: ıdarc azası 

olmalı!! İspanya bu kndar kan dôk
tukteıı sonra mutlaka doğurmust.ur 
• : .. Amma Avrupa harbi dei'!il de 
Avrupa Jlhu!.. 

Zavallı İspanya bu kadar kan 
döktüğü halde hala doğurmadığı· 
nı iddia ettiklerine göre, Allah bi· 
lir, bu doğan Avrupa sulbünde bir 
bit yeniği var : 

Galiba nnmeşru! ! 

* Hayret veric i 
bir lstatlatlkl 

Hayretler olunacak bir işdlr: 

Son 24 saat zarfında 95 kişi t ram
vaydan atlayan, 11 kişi vapurlar 
yanaşmadan veya hareket ilzere 

iken atlayan, 14 kişi sokağa tü kü
ren, 53 kişi dükkanlarının ,.e evle
rinin önüne çöp atan, 29 kişi füzuli 

caddeyi işgnl eden, 16 çocuk tram
vaycran sarkan, 6 kışi de çalışabi -
ltcek halde iken dilenen tutulmuş! 

Desenize: meğer İstanbul halkı 
içiııde BeledıyC' talımatnamtsini 

umurJamıynn, Bekdiycdcn fazla 
. . il 
ımış . . 

* K imd emiş 
h yat pa hah? 

Ağırbaşlı bır sabah gazetesi İz • 
mir muhabirinin mektupları \'t'· 
silesile : 

- Bütün memlekette hep ayni 
dert : hayat pahalı ! 

Dıyor. Allah Allah! Bunu da kim 
demiş? Bizim memlekette ÖtC'dcn
beri biUıkis hayat ucuz olmakla 
meşhurdur. 

Bu hükmü bu k adar ciddiyetle 
yazan zatın anadan doğma kötü -
rüm olması Hizımgelir! Zira bu 

muhterem zat bizim memlekette 
hayatın ne kadar ucuz olduğunu 
aulamnk için ömründe bir defa ol
sun caddelerde karşıdan karşıya 

dn mı geçmemiş?! 

Bizde cehil mi? 
Tuhaf bir haber daha: 
Bir gazete şöy!P yazıyor: Amcri

kada45 bin mütehassıs varmıo;, ver

gi k· çırmanın yollarını iiğreliyor
larmıs. AmNiktıda VC'rgi kaçırmak 

bır ilım halıni almış!.. 

Vergi kaçırmanın ilim halini al
ması hayret edılccck bir şey mi ki: 

Bizdekiler tccalnil ediyorlar!! 

-~...W'?21''"~.: 

Bugünden itibaren esnaf, tüccar • • .. p . ·~ ld aarıÇ· tısı geçen gun arıs~ o u. şehrımıze avdet e ıyor tengelmiıbirçoktamurahh~"ri. okuyucularımız arasında açtığımız 

ankete gelen cevapları neşre baş
lıyoruz. Cevapları sırasile basaca
ğız. Evveloo de yazdığımız gibi, o
kuyucularımız verecekleri cevap • 
larda, mesleklerini alAkadar eden 
meseleleri, dilek ve şikAyetlerini 
b ize yazacaklardır. 

Bugün Cihangir, Lenger sokakta 
Bakkal H. Ergül'ün fik irlerini neş
rediyoruz: 

Her kes ancak kendi mesleğini a
lAkadar eden maddeleri ve eşyayı 
satmalıdır. Akşamları kapanma sa
atine ge lince, attar, tuhafiyeci gibi 
dükkanlar akşamları saat 19 da, 
bakkal dükkanları da saat 21 de ka
panmalıdır. 

----- -- -
lık iş olarak Ticaret Odasında benzin "'ve petrol 

komisyonun mesaisini tetkik edecek 
Ege mıntakasında muhtelif mev

zular üzerinde tetkiklerde bulu -

nan İktısat Vekili Celal Bayar ve 

arkadaşları bugün saat 16,30 da İz. 

mir vapurile limanımıza gelecek -
!erdir. 

Celal Bayar ve arkadaşları Ge. -
lata rıhtımında şehrimizde bulu • 
nan bazı vekiller ve mEb'uslarla ik-

tısadi mehafil erkanı tarafından 
karşılanacaktır. 

Celıil Bayar doğruca Ticaret O
dasına gidecek, petrol ve benzin 
fiatları hakkında tetkikler yapan 
komisyonun raporunu e tüd edecek
tir. 

Celal Bayar şehrimizde iki üç gün 
kadar kaldıktan sonra Ankaraya 
gidecek ve tekrar şehrimize istira
hate gelecektir. 

Petrol ve benzin bundan sonra 
memleketin her tarafında ayni fiat 
üzerinden satılacaktır. 

Fakat, bazı büyük bakkaliye dük-

kanları vardır k i. iğneden ipliğe Hataylı kardeş ı er 
kadar her şey satıyorlar. Bu su -
retle diğer küçük bazı esnaf işsiz - ---~ 
ve müşterisiz kalıyor.. (Birinci sahifeden devam ) halli mümessılleri iş~ira~ t!Oe<'ck-

Blrinci ceYabı yukarıda okudu • yaşını doldurmuş olmak lazımdır. terdir. 
nuz. Yarın anketimize gelen cevap- Hatayda yapılacak ilk intihabat ilirinci derece müntehipleri, ken-
ları neşre devam edeceğiz. için Jazımgelen bütün muameleler dılerinı bu komisyonun delegele ri 

Bakkal mı? Attar mı? tuhafiyacı Milletler Cemiyetı Meclısi tarafın- muvacehesinde Türk, Alevi, Arı:ıp, 

mı? dan tayin olunan azalardan mürek- Ermem, ortodoks _ Grek, kürt ce-
Bunları nisbet etmek güç bir şey kep bir komisyon tarafından tan-

olmadığı gibi, pek te kolay değil- zim ve murakabe edilecektir. 
dir . Bu komisyon Turkiye ve Fransa 

maatlerinden birine mensup olduk
l arını alenen beyan He o cemaat 
sicillerine kaydettireceklerdiı. 

Bakkal olduğum halde atlarda bu- hariç olmak üzere, Milletler Cemi-

l d d l b Komisyon, bu ilk kayıt muame-
hınmıyan her şey benim ufncık dük- yeti azasın an olan ev etler tc c-
knnımda mevcuttur. ! asından müteşekkil olacak \'P bun- lesinin netıcesini ılan ile birinci 

Bunu yazmaktan maksadım ma- lara Türk, Alevi, Arap, Ermeni, or- derece intihap zamanını tayine ka-
demki ben bakkalım pirinç, fasul- 1 todoks - grek C€maatıerinin ma • rar verecektir. 
ya, u gur, şe er, va ve sa re gı ı b l k ğ i 'b" 1 ••111 11 11 1 1 1 1 111111111111111 111 11 111 ııııııuıııııı•ııııııuııuıııınuıuııuıııttııı ıu1111111111111u111 ıuııııuı ıuıı 111 1H11unııt1ıınN•t1t1nııııının1 11ıttı 

gıdn maddeleri satmaklığım icabe- ·Madrit önünde çetin muharebeler 
der. Bakkallar, attarlar, sebzeciler 
ve tuha fiyeciler ayrılmalıdırlar. . 

Sırf ve sırık 
Hamallığı 
Yasağı 

İki hafta içinde diğer 
mıntakalarada teşmil 1 

olunacak 1 
29 Temmuz sabahından itıba • 

başlamak 
Londra, 20 (Hususi) - İspanya -

daki muharebelerin siklet merkezi
n in bundan sonra Madride intikal 
edeceğine şüphe yoktur. 

General Frankonun erkrınıharbi

yesindc harekat şubesi reisi bulu
nan Kaymakam Censored şunları 

söylemiştir: 

.. Biz gayet dikkatle Ye basiretle 
hareket ediyoruz. Hükumetçılerin 
bugün Madritteki vaziyetleri şu -
dur: Şehrin garbinde otuz bin, ce
nubunda on bin askerleri vardır. 

Toledonun şimali şarkisipde de se· 
kiz hın kışi tahşit etmiş bulunuyor
lar. 

Muharebelerin netıcesi hakkın -
da son derece müsterih olduğumu
zu açıkça söy liyebılirim .• 

üzeredir 
demi müdahale sistemine rağmen, 

General Franko'nun Almanyadan 
ve İtalyadan gördüğü yardımların 
ifade ettiği siyasi manalar artık ay
na gibi göze çarpmaktadır. Alman
lar gürültüye sebebiyet vermemiyc 
son derece dikkat ederek, İspanya
da bütün tabiyevi noktaları tut • 

muş vaziyettedirler. Cebelüttarık 

bugün bir nevi Alman muhasarası 

altında bulunmaktadır. 

Londrn vaziyeti gayet iyi bilmek
le beraber, mukabil tedbirlerini al
makta devam etmektedir. Ccbclüt-

tarık bugün yalnız Septe Boğazınn 
karşı değil, ayni zamanda hiııter • 
landına karşı da tam manasilc mü
cehhez bir vnziyete getirilmiştir. 

ÇEVİRME HAREKETİ 
Navalcarnero, 19 (A.A.) - Hn • 

tirakile bu toplantıda çok guze~~ 
kirler müdafaa edilmiştir. Me . 
sulh fıkı:i için calışmak yalnız dıP
'1omatların işi değihiir, sulh söılcr1ı kll. 
yalnız diplomatların ağzında 
mamalı... gibi. Sulbü seven, neJl' 
de onun için uğraşan bu bayanl~ıı 
nutuklarında müdafaa ettiklcrı e 
sas, m illetler arasında hakem usU 
lünün yerleşmesidir. F akat yalf1l

7 

··n 
şu kıt'alnra, şu memleketlere ınu le: 
hnsır değil, şimalden cenubn, şerd 

ı· 
tan garba kndar her ülkede, her 
yatda, her millet için bu adalete
sası kabul ed!lmcli. 

Yine havan murahhaslar ço'k ha~· 
sas bir lis;nla :ın l nt ıyorla rki beşe
riyetin hatırla\'amsdıkları dc,•ır • 

• bC 
lerdenb<>ı i h•..:r yerde ınuharc 
~ark1lar1 söylr>nmiştir. Bundnn ~011~ 
ra bu şarkılıırı sulh için yapılr.c:ı 
destanlar takip e~meli ... 

Sulh için ıiahşan kadınlar sbı;•· 
rinde analık hislerin<: mürac& t c· 

ı· derler. Bu S<"fcrki toplantıda 
böyle olmuştur. Evladı 11 üc:.ırlc ı!C: 
tirdiktcn sonra h"r ana onun tnb' 
omrünü ikmal edinceye kadar re
fah ve saadet ıç indc yaşamasını ı•· 
ter. Halbuki harbin önüne geçrJIC" 
dikce anaların bu arzusu yerine gc· 
leıniyecektir. 

İşte Paristc toplandıklarını öğ
rendiğimiz bayanların tahaklctı1' 
ettirmek istedikler i emeller h<P 
diplomatların sulh faaliyetindefl 
bahsedilirken vakit vakit bu türlıJ 
faaliyetlerden de sırası gelmişkC11 

bahsetmek liizım. 

Ahmed Rauf .... 
•••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • ••• • 

Bir mel'unun 
Cesedi 
F undalıkl~;-arasında 

bulundu, birisi de 
öldürüldü 

Elfııiz 20 [Hususi] - Cenupta~ 
hududumuza girip tepelendiğİ111 

oild irdiğim çete efradından softl 
Sayidin cesedi fundalıklar arasınd11 

butunmuştur. • . 
Uzcrinde Şeyh Abdurrahirn1

" 

mührü ve daha bazı evrak çslc" 
ınıştır. Çete reislerinden Şeyh 
Misbah'da Silvan ilerisindeki Kas
ter köyünde teslim olmağ'a dn_v~l 
edilmi ş, mukavemet gösterdiği ıçill 
ölü olarak istisal edilmiştir. Misba" 
hın uşaklarından ikisi de yakll" 

........ çi·~ ...... öikt'~t·ü;·ü ...... şüyı~· .. ·h·;yk·~;~;~; ... , .. 

ıen F ::ıtıh ve Eminönü ve 5 Ağus
tos sabahından ıtibaren de Beşık
taş ve .Beyoğ!u kazaları içinde sırt
ta, sırıkta, başta hamallığın yasak 
edilmesi hakkındaki projenin tat -
bikinc başlanacaktır. Yalnız sey -
yar esnaf, elli kiloyu aşmamak üze
re, ş imdılik küfelcrde sebze ve mey
ve satat:akları gıbi zati eşyaya mün
hasır kalmak i.ızere sırtta yük de 
taşınabilecek tir. 

Yüksek kaldırım gıbi araba \'e 
kamyon ve kamyonetin işlemesine 
mi.ısait olmıyan dar ve dik yokuş

larda nakliyat serbesttir. 

Diğer taraftan Madrit mudafıi 
General MiaJn da kendisinden son ı 
derece emin görünmektedir. Bu şe
rait dahilinde Madrit etrafında bun-

1 dan sonra başlıyacak olan muha -
rebelerin ne kadar çetin olacağını 
kestirmek müşkul değild ir. 

ALMANY ANIN VE İTAL YANIN 

vns Ajansı bildiriyor: Dünkü gün 
nasyonalistler için oldukça mühim 
bir toprak kazancı ile bitmiştir. Va

rcla kıtaatı düşmanı bir çok nokta 
lardan sürüp atmışlardır. Bu suret-

lanmıştır. 

lstanbul limanı 

(ffirinci sayfadan devam) 
el mişl<'r ve bu hücum artık içtinabı 
kahı! olmıyan harp vaziyetinin ilk 

, adımı olmuştur. 
Esasen Çin askeıi dıktatorü Ma

rC'';'al Çnn-Koy-Şek bir içtimada ny
nC>n şunları söylemiştir: 

.-Biz l>ir karış toprağ•mı.ıın kay • 
bolmasma müsaade edemeyiz. Ter
kedersek vat.ana karşı aCfedılmez 
bir cinnyet i~lcmiş oluruz. Bundan 
dolayı artık harp ve sulh Japonya-

• nın C'lindc d mcktir. Mılli haklnrı
.. mızı son ıwf<'rimize kadar ıniidnfa

nya azmettık. Harp aramıyoruz. 
lı:ırp i tcıniyoruz, ammn zillete de 

oyun e cmcyiz. I 
ÇiNLİ ZABİTLER, JAPONLARLA 
HARBE'J'MİYE CAN ATIYORLAR 

I ondra, 20 (Hususi) - Nankin 
hükumeti muhnrebcnin öniiııe ge
cikmiyecc y in > knni bulunınakb _ 
dır. Japon ultımatomunn verd gı cc
\ apta kullandığı yumuşak el ile rağ- 1 
men, bu cevabın Japonları tatmın 
ctmiyece ·ini herkes biliyor. Bu -
nunla beraber her iki taraf da Ho
pe' •e asker yıgmıya de\ arn etmck
tcdırler. 

Japonlar Çine asker göndermek 
icın on milyon yen tahsisat kabul 
cttiklerme güre, başladıkları işi bi
tirmıyC' azmettikleri anlaşılmakta
dır. Şimali Çinin Japon istilasın -
dan kurtulamıyacağını bilen Nan

kin Iliikumeti, her .ne suretle olur
rn olsun bu i~tii:ıyı cinl..,.mck vazi
yetind~ bulunmaktadır. Çinli za • 
bitler hükumetin gösterdiği yumu
:;;.ık?ıktnn pek memnun değıldirler. 
J I::ıpsinde Japonlarla harbetmek he
\ C'Si !:on dereceyi bulmuştur. 

JAPONYANIN BİR TALEBİNİ DE 
ÇIN REDDL"'TTİ 

Londra, 19 (Hu i) - Bir Çin 
resmi tebli!!inden anlaşılıyor ki, 
"Japon ataşemiliteri Çin Hariciye 
Nazırını ziynret ederek Hopci vilti
yetindc bulunan nskeri kıtaatm ge-

ri çckılmesinı istcmış ve eğer bu ta
lep kabul edilmezse Çin - J apon 
buhranının had hır devreye girece
ğini ıhsas etmiştir. 

Çin Hariciye Nazırı , Çin'in top • 
raklarında kendi k uvvetlerini iste
diği gibi ve istediği yere scvkcdebi

leceğini beyan etmiş; maamafih sul
ha bağlı bulunnn Çin'in eğer J a -
ponya oradaki kU\•vetlerini geri çe
kerse ayni suretle hareket edece • 

ğini bildirmiştir. Mumaile) h eğer 

vaziyette bir vahamet olursa, bu -

nun tamamen Japonyaya ait oldu
gunu ılave eylemiştir. 

JAPONYA DA REDDETTİ 

Bir kadın yandı 
Divanyolunda Doktor Ce\•at Tah

sinin cvınden gece saat yirmi üçe 
doğru havagazı borusunun patla -
masından dolayı bir yangın çık -

mıştır. Gaz birdenbile parladığı için 
doktorun zevcesi alevler içinde ka
larak muhtelif yerlerinden ~ara • 
lanmış, Terzilik Mektebi talebeleri 
tarafından güçlükle kurtarılmıştır. 
Kadın Haseki hastanahesinc kal -
dırılmıs, yangın odadaki C'Şyalar 
yandıktan sonra ıtfaiyc tarafından 
söndürülmüştür. 

YARDIMI 
Londra, 20 (Hususi) - Bütün a -

le dün öğleden sonra bnşlanan çe
virme hareket ini inkişaf ettirmek 
imkanı hasıl olmuştur. 

Balıklar Haliç suyile Tramvaydan, vapurdan 
yıkanması yasak edildi atlayanlar 

Balıkhanede balıkların lıiğam su~ 
yile kirlenmekte olan Haliç suyile 
yıkanması yasak edılmiştir. Bir 
tank, her gün Sarayburnu açıkla -
rından alacağı temiz suları balık -
haneye taşımakta ve balıklar yal
nız bu su ile yıkanılmaktadır. Ba. 
hkçı dükkanlarında da Terkos su
yu bulundurulması mecburi ola -
caktır. 

Dün akşam Fa lih ve Eminönü 

kazalarında tramvaydan atlayan 

370, vapurdan atlayan 31, cadde

le ri kirleten yine 31 kişi ile cadde· 

leri fuzuli yere i şgal eden 7 kişi 
ii ç dile nci yakalanmış, a~ık ta sa· 
tılan 64 kilo ekmek, 70 kilo dut 

imha edilmiştir. 
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Londra, 20 (A A.) - Uzak Şark
tan muhtelif membalardan buraya 
gelen haberlere göre, Japonya, Çi-

~i~~ mukabil teklıflerini reddetmiş- ş m ~aş rrirleri ne yazıyorl r'. · 1 
3500 HAST ABAKICI TOPLANDI 

Londra, 20 (A.A.) - 40 rn mlekct- ____ _ ,_ıı:x:.,.,,_s:ııo _ _,,._..,. _ _,. __ ~-------------_,.,-----ı 

ten 3500 kadar nzamn iştirakıle dün Cumhuri (el 

burada hastubakıcı he>mşir !er bey- zak Şarkta yarmki ve 
1' ll"l'}lel konrıresi açılmıştır. öbür günkü Çin 

ÇIN NE CEVAP VERİYOR? Japonya, Mançuriden sonra Şi-
ş nghü.y, 20 (A.A.) - Çin Hari- mali Çinde de emniy<>t altına gir -

ciyC' Nezareti tarafından B. Hida-
k , mek, yani oralarını da şu veya bu 

0 J a tC'vdi ~dıl n muhtıranın <>sas-
forı şunlardır: şekilde kendi nüfuzu altına sok -

mak istiyor. 
l - Çin, vaziyeti doha ziy::ıde va-

himlcştirmekten tevakki eylemiş, Fakat Uzak Ş:ırkta bir Çın ve Çin-
fakat bun, mukabil Japonya Ho _ Hliğin kendisi vcırdır. İhtimal ki, 
pci'ye mütemadi surette takviye kı- Japonya, uyanıp dirilmekte olan 
taatı yolhyarak Çin'in müdafaa ter- bu Çinin daha kendisıni kafi rnik -
tibatı almağa mecbur etmiştir. tarda derleyip toparlamadan hır n-

2 - Nankin, Hidako'ya 13 Tem- yak evvel kendi işini kendi görmek 

muz tarihinde karşılıklı olarak ha- istiyor. Bugünkıi vaziyetin ne şekil 
rekatın nihayete erdirilmesini ve alacağı hakkında bir şey söylene -
fakviye kıt'alarmın geri çağırılma- mez. Fakat muhakkak olı:ın şudur 1 
sıııı teklif eylemiştir. F akat buna ki, Çın Asyanın yarınki meselele -
J aponyn h iç bir cevap vermemiş • r inin en eyemmiyetlfsi olmıya nam-
t ir. zettir. 

3 - Çin, bugün dah i kıt'alann 
geri ça öırılması için bir tarih tes • 
bil edilmesini teklif eylemekt. • 
dir. 

Tan -Frenler l tlemiyor 
Taassuptan bizim kadar zarar göı 

müş millet yoktur. Tü rk irıkılfı.bı 

~azinın derslerinden asırlarca tam j 
hırs rette istifade esası üzerine ku
rulmuştur. Yalnız şunu söylemek 
lfizımdır ki, bugunkü Türk sporcu
luğunun ınkıl.ıbın umumi gidişin
de çok aykırı bir manzarası vardır. 
Burada tanssup hakimdir. Adeta 
çetecilik ruhunu yaşatan, dar, men-

fi zümre gayretleri Türk sporunun 
aradığı birliği, dürüstlüğü, centil
menliği boğuyor. 

Fakat biz netice hakkında tama
m ılc nikbiniz. Çünkü frenler böyle 
bozuk kalamaz ve bir gün gayet 
muntazam işlediğini göreceğiz. 

Kuru n 

nsan kuvvetinin israfı 
İstanbul Belediyesi sırt hamallı

ğın ı kaldırmakla pek büyük isa • 
bet etmiştir. Bu kararın tedricen 
tatbik edilmesi de pek yerindedir. 
Bu kararı yerleşmiş bir iktiyada 
karşı hemen Jıer yerde tatbik edi
vermek bir takım zorluk,ları mucip 
olacaktı. 

Bir hamalın yüz elli, iki yüz kilo 
yiık taşıması fayda değil, memleket 
hesabına büyiik bir zarardı. Bugün 

hamallık eden yurtta~lardan çoğu 
yeni yeni açılmakta olan san'at mer-

kezlerinde kendilerine daha iyi iş
ler bulabileceklerdir. 

Son Posta 

Çindekl h4diseler 
Japonlar Uzak Şarkta mütema• 

d iyen kanlı tahriklere devam edi
yorlar. Şarki ve şimali Asyaya 
huUU, Rusyaya karşı mütemadiyen 
meydan okuma, Rusyayı d aima si
yasi ric'allere mecbur etmek si· 
yaseti böylece devam ediyor. fa .. 
kat bu aiyasetin nerelere kadar 
gideceğini zaman gösterecektir. 

Dünya meselelerini:ı inkişafında 
bu hadiselerin lsp1nya rr e~elel<'rin
dcn daha mühim old ~r>h~ 
yoktur. 

Akşam 

Basmakalesi yoktur. 

İstanbul limanının inşasını üze: 
rine alan İngiliz Ejip rnüessesesı 
s&hibi yanında 20 mühendis oldu~ 
halde 27 Temmuzda şehrimize gele
rek işe başlıyacaktır. 

lzml rdekl mahkomıar 
fzmir Hapishanesindeki mahkiiP1• 

lardan !31 i bugün lzmir vapurile 
limanımıza getirilmişlerdir. Bunlat" 
dan bir kısmı Zonguldak mndetı 
ocak farında, drğcr bir kı!mı Jrnr"' 
ralı çiftliğinde çalıştınlmaya göO
derilecektir. 
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Samatya cinayeti 
insanın insan gırtlağına el u:at· 

1nasına: 

- Vah§et.. 
ten lıaşlıycırak: 
- C ;rıayct! . 

Hayvanlık.. 

Cehalet.. 1 

Diye bir sürü ad veriyoru.ı:. jnscı~ 
seviyeleri ve .. medcn:yetin ölçiilef1 
arasmclaki farklar bcll.i bütii-ı bıl 
tezatlar için bazı mazeret se?Jcplc· 
rini or taya sürebiliyor; ve biz de 
onları muvman psikolojik te=ahiir· 
leri arasında mazur sebepler .. di!JC 
kabul cdebiilyoruz. Aşk, kısJcaııÇ : 
lık, §CTef, viccfon, namus telt~kkilet1 
insanlığın cinayeılerint haf ifletcıı 
özürler arasındadır. Fakat, iiç ço
cuklu. bir babayı bir lira alacaJ.: if.i» 
boğup iildürmek ve gerideki i!~ a!l-

" lık gebe anayı üç çocuğiie beraber 
sefaletin karanlığı içinde bırakma1: 
hangi mazeret ve . m~cri ı·icda~ 
müsamahası içinde muhakeme cc!ı· 
le bilir?. 

Bir liralık alacak için.\C, yc:.-k· 
H issct bii.tü.n mazisinde bu derece 
alçalm(l.mt~tır. Kabadayılıi sc mıil 
da yazık. Kabadayılık ilk ı.i f-:ı bir 
delikanlı elile açık ahı -· ~ !'Cr.fS:Z
liğin kara damga.sım 1· • ""T>'i.:' o
ltıyor! 

Burh 



ünün meselesi: 
Fakir ölüleri iyi 
aamülmüyor mu? 

. -

Edirnekapı ve T opkapıda .. i .• ---- ı 

\ O!iileri köpekler çıkarıyor, ve \ 
parçalayarak, __ qiyorlar mı ?. 

S Topkapı CJ\ arında ..ıtur.:ınlar 
cın gunlcrde Ldirnekapı ve 

\·e rnezaı Jıklardnn gc>çenl~·. bazı 
ın zarların açılarak ölü k1.. miklcri- ı 
1 ın bt~yc beriye <-açıldığım ve bir-

) eni k zılan mezarların da e- 'ı 
c>ncti ıinı gormuşlcrdir. 

Yapılan tahkıkatta bu me1.arla
ın geceleri köpekler tarafından 
ar;ıldığı ve yenı gömülen fakir ö -
1uierine gayri!enni sckilde, üstün
~oru yer kazılarak mezar hazır -
andı~ı için daha ziyade köpeklerin 

bu rnezarlııı ı tahrip ettikleri anla-

Hizmetçiler de 
Muayene 
Edilecek 

şılmıştır. 

J-Icr ne kadar bozulan meznrlar 

düzeltilmıs e de yine bir yandan 
köpekler bu biıyük sahalara ser -
be,,tç gi cbıleı 0k cesetleri çıkar-

m ıya tc<:cbbus etmi~IC'rdir. 

Bu suretle çıkarılan olu bakıye
leri ve taze cesetler üzerinC' giın -

düz, sineklerin de iışuştükleri deh
şetle görülmüş ve bu suretle bü

tün o civar halkı, sıhhati rini teh

dit eden yeni bir tehlıkeden habeı·

dar olmuşlardır. 
~--~-------~--

Belediye 
Otobüsleri 
Ismarlıyor 

-'-\'esikas• o l mayanlar ça· Tramvay sıkıntısı biraz 
hştırllmıyacak kalkacak 

Ağustos birden itibaren Belediye istanbulda otobüs işletilmesi ka-
Şehrimizdeki binalarda iş gören r;:rlaştırılmı~tı. Fakat şehre lüzu-

ıışçı, arabacı, sütnine ve emsali gibi mu olan otobüslerin getirmmesi i-

bı.ıtün müstahdemleri muayeneye çin Belediye bunların gümrük res-

tabi tutacaktır. Bu muayene işi bir minden muaf tutulmasını istemişti. 
ayda ikmnl edilecek ve eylulden Bu talep, Kamutayın yaz devresin-

snnra zabıta, şehirde tarama sure- de müzakere edilemediğinden oto-
tıle bir kontrol yapacaktır. Zabıta- büs işletmek işi de bir müddet 

tıın nuntakası içindeki binaları bi- geri kalmış\ır. Maamafih muafiyet 

ter birer dolaşarak müstahdemler- kararı, Meclıs açılınca ilk iş olarak 
den rnuavene kafııtlarını istemeleri 

" ::. müzakere edilecektir. Belediye de 
sı.ıretile yapılacak bu teftişte, mu- o zamana kadar otobüs yapan fir-
ayene edilmemi<> olanlar işten nlı-
ı. malarla müzakerelerini bitirmiş 
11;onulacaklardır. Muayene ile bir-
) olacak, muafiyet kararı \'erilir \'e-
ıkte tifo aşısı dn mecburidir. 

ıilmez otobüsler ısmarlanncnktır. M uay neye t:ıbi bina müstah -
dtmlcri şunlardır: Aşçı, arabacı, şo- Çünkü Belediye, halkın bu kış ta 

for, sütnuıe, mürebbiye, dadı, hiz.- yalnız tramvayların gıdıp gelmiye 1 

?nr>tçi, çamaşırcı, uşak, han ve a - mecbur kalıp sıkıntı çekmesinin 
ll<ırtıman kapıcıları. 1 önüne geçmek jstcmektedir. 

"BoAazlçl., nde hayat 
Vapunın gifrertesinde iki yolcu 

konuşuyor. lşittiklerimi olduğu gi
bi naklediyorum. Eğer isterseniz 
siz buna kendilifiinizdcn ilaveler 
yapabilirsin iz. 

- Boğaziçi, artık, Florytı, Çam
lıca, Alenıdağı gibi seyir yerlerin
den biri oldu, mesken olma1-tan 
çıktı. Hajtanm bfr günü. o da hava 
iyi olur a, gezmiye gelen bir kala
balıkla doluyor. haf tannı öbiir gim
leri insanda adeta gayrinıeskfü~ hir 
iklim tesiri bırakıyor... Btt kadar 
gifze1likle btt kadar ıssızlık 1•a-nl 
yan yana gelir? Bmmn esbabı ne 
olsa gerek? .. 

Bogazıçi, lterşeyden önce, yalı 
demektir. Yalıd(1 oturmıyan bir 
aile için Boğazın kıymeti yan 1/<1-

rıya iner. Göriıyor~·uıı, pek az yalı 
var, yalıların yarısından f azlas• 1w
rap.. gelenler nerede oturs11n? 

- .Meydanda bu kadar boş arazi 
ı•arken bu da dii.şiinitlür mii? Yal, 
yaptırıp otursunlar! 
-Yağma yok ... 
- Neden? 
- Sen galiba se1ıir planını bilmi-

yorsun: ilerde ÜskiUlardan Beyko
za, Galatcdan Rumeli Kavcırjına 

kadar geniş bir nhtım yapLltıcak -
mış. Y eni yalı yaptırmak şöyle clur
sun, yapılmış yalıların yıktırılma
..,, kararlaştırı lmış ... Her ne 1:aılar, 

ara sıra bazı yeni yapılar göriilii -
yorsa da işin esası böyle ... Bu şart
lar içinde Boğaza nasıl rağbet e -
dilir? .. 

- Doğru. Yalnız anlayamadığım 

bir nokta var · Söylediğin rıhtım 
ne kadar zamanda çıkar t'e k~a 
mal olur dersin? .. 

- Orasını, ben değil, bilmesi la
zınıgelenlcr bile k;stiremez ... Öyle 
sanıyorum ki bütün şehir bütçesi
ni elli sene Boğaziçiııe .~arfetseler 

umduklan neticeye varırlar! 
- Peki, o zamana kadar lnı ar<l'Zi 

sahipleri ne yapacaklar? 
- Gayet basit : Boş arsalarının 

vergilerini verip duracaklar ! 

F. Nafiz Çamhbal 

Mezar taşları 
Müzesi 
Yapılıyor 
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Cami avlulart düzeltiliyor 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlü

ğü cami avlularında bulunan me
zarlıkları tanzime kanır vermiştir. 

De "" ı• p men 1 er ı• n bazı Bu meyanda Çemberlıtaş civarın-
, da tamir edilmekte olan Atik Ali 

v • ı • • d • • d • Paşa camii yanında bulunan me _ ver g 1 er 1 1 n 1 r 1 1 zarlık tanzim edilmiye başlanmış 
• ve pek çirkin bir manzara almış o-

Ahmet Rasim 
• • 
ıçın 

31 temmuz de Halke· 
vlnde bir gece haztr· 

lanıyor 

Ahmet Rasim 

Şehremini Halkevı, Turk kültü
rüne hizmet eden biıyiıklerimiz i-

çin hazırladığı programını. Halk 

Partisi Genel Sekreterliğine gön
dermiş olduğunu e\ velce yazmış -
tık. Programın tatbikı için Halk<'
vine emir gelmiştir. 

Şimdıye kadar bu şekildeki kut

lulama gecelerini muvaffakıyetle 

tertip eden ve başaran Şehremini 

Halkevi, bu defa bu gecelerinden 
birisini üstad Ahmc>t Rasime tahsis 
etmiştir. 

Ti.irk tarih, edebiyat ve musiki
sine yıllarca emek vererek bu üç 
san'at kolunda yüce bir mevki ka
zanan değerli İstanbul çocuğunun 

şerefile uygun bır f!.C'C'C" hazırlamıya 
çalışan Şehrel""' ., lkcvi bu me
rasim ıçin 31 t mm C'<'sıni seç
miştir. 

O akşam Ahmet Rnsımin eserle

rinden ilham alarak bugünkü ka

lem ve ilım sahasının şöhretli şah
siyetlerinden ve kendısinin en ya-

kın talebe ve dostlarından mürek
kep bir zümr& söz söyleyecekler
dır. 

Söz söyliyecekler arasında Darüş
şcfaka lisesi müdürü Ali K5mi Ak
yüz, Reşat Ekrem Koçu, Münir Sü
leyman Çapan, Baha Gökoğlu, Naki 
Bora ile üstnd Ahmet Rnsimin to
runu Osman bulunmaktadır. Bun
dan başka tamburi ve bestekar Sa
Uıhaddin Pınar ile arkadaşları üs
tadın en s çme eserlerini çalacak
lard'ır. 

T erkos başka 
Sularla mı 
Karıştırılacak? 'V'.. l':! • ./. • k d h lan bu mezar taşları tarihi kıymet

n oy u ve Çlı tçı en i i tigacı !erine.göre bir mütehassıs memur 

. . .., . . k tarafından tasnif ve tanzim edil - Bu mesele tetkik edl· 
lÇln. ver gı vermıgece miş ve güzel bir mezartaşı müzesi 

\., 'd d ğ' ı· f b 'k 1 c::ekline konmuştur. liyor ( enı en e 1ırmen ve emsa ı a rı a arı açmak ve yapmak isteyenlerle ~ 
mevcut değirmen ve fubrikalarda tamir mahiyetinde olmıyan ilave- Burası nihayet bulduktan sonra Kırkçeşme ve Halkalı suları ile 

h ve tadilut vücude getirmeyi arzu edenler resmi müsaade alınıya ınec- Vefada Kilise cnmii yanındaki me- Terkos suyunun birleştirilmesinin 
llrdurlar. zarlıkların tanzimine başlanacak- muvafık olup olmıyacağı hakkında 
. Bazı yerlerde, bu müsaadenin mahalli vali ve belediye reislerinden tır. ctüdler yapılmasına başlanmıştır. 
ı, yoksa İcra Vekilleri Heyetinden mi alınacagı hususunda tereddüde . Öğrendiğimize göre Belediyeye Sular idsresi bu mesele hakkın-
Ülmüş ve yapılan bir tefsirle bu müsaadenin ancak İcra Vekilleri He- ait bulunan Eyüp, Karacaahmet, daki tatkikleıini nihayet ağusto-

~ t'nce verilebılcccği kararlaştırılmıştır. Edirnekapı mezarlıkları da tarihi sun on beşine kadar ikmal ederek 
B kıymetlerine göre tanzim cdıle - Bdedive Reisligine bılfüreccktir. ınaenaleyh bu kabll müracaatlar Vekiller Heyetine bildırilecektir. ce;ktıı·. 

Kırkçeşme ve Halkalı sularının ~ Şimdiye kadar muamele vergisine tiıbi bulunan motörlü un değir - Vakıflar Müdıri Umumisi Fahri ıslahı ve Terkosun takviyesi bakı-
" c-

1
n. ler. ind .n. rnunhnsır __ an .. muhitlerind.eki çiftlik.lerin kendi ihtiyaçları için K" 

t.· ıIX'r, dün sabah Ç<-mbcrlitaştaki mından ortaya atılan bu fikrin Su-
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BAHALILIK 
~------------------~------~~ 

Bir çok maddeler Arlado~ 
luda çok ucuza satıhyor 
Ucuzluk lemini için hüi'lumet 

geni tef birler alıyor 
H ayatı ucuzlatmak maksadile Da~11hye Vekaletince yapılan tetkikat sı

rasında, memleketin bazı istıhsal M«=rkezleriJe, istihlak yerleri nrasınd~ 
gbrülen fiat farkının 6 mislini aştığı ve bir malın yetı tiğı vılayf'ttC'n s:ı
tıldığı şehre gelinciyc kadar 7-8 mu t.avassıl elden g çtığı gor J lmu .tur. 

Bu ) üksek fı:ıı kın: mesela Trabzondakı köylerde k.lo u :?0-2;, l • ..ırw.,a 
<'lıın yemeklik tereyağının İstanbul \C An1'.ar .... d 120-1 O ku u t.1-
masının başlıca sebcbı de teşkıUıtsızlık oldugu anin ılmıştır. 

Daha ziyade yi) c·cek \'e içecek maddelenle kiu;uk cndustrı" a t m -
mulat füıtlarında gorulcn bu fiat fa rkların.n kaldırılma ı ıcın D h 1:\ e 

1 Vckiiletince zecri tedbirler alınm~ · kararla~•ırılmı tır. 
Bu arada her maddenin nere

0

de, kaca satılabıleccf,ı h plan"c ktır. 
Ucuz sntılması, halkın sıhhatilf' •akından alfıkalı olan C>t \ <' <'kın k 

ve saire gibi mnddelN· üzeı ınde de hususi tedbırler nlmacnktır. 
Bu husu ta yapılmakta olan l<'~kıltnt kısa bir :zamanda bitırıl rC'k 

hnnen ıcraata geçilecektir. 

• 

Istaınbul 
• 

Belediyesinden: 
1- İstanbul Belediyesin in Emin

ön ü v e Fatih şubeleri içinde 28 
Temmuz 1937 tarihinden itibare n 
ve Beyoğlu ve Beşiktaş şubele
ri içinde 5 Ağustos 1937 tarihin· 
den itibare n arka lı kla her nevi eş
ya taşınması yasak edilm iştir. Bu 
yasak en kısa zamr)nda diğer 
Belediye şubeleri mıntakalarında 
da tatbik edilecektir ... 

2 - En1inönü Belediye şubesi için
de Veldehanı iskelesinde n Yağ 
iskelesine uzanan kıyadaki ha
mal bölükle r ile ipçiler, Asmaaltı. 
Gazciler v e Çiçekpazarı hamal bö
lükleri v e Galata c ihetinde Yağ 
kapan ı iskelesi hamal bölüğü mın· 
ta kalarında, bu sah a lar iç inde 
k almak ve hiç oir suretle dısar ı 
ç ıkmamak şart ı ıe 1 Eylül 1937 ta .. 
r ih ine k a d a r arkalık kullan ıl ma
sınn müsaade edilm iştir. B u ta rih
te n itibaren bu sah alar içinde de 
e t arabaları veya diğer nakil va
sıtaları ku llan ılacaktır. 

3. - Taşıma maksa d ile küfeci
lik yapılmasına muvakkaten ızı n 
verilmiştir. Şu kadar k i bu taşıma 
usulünden münhasıran küçük 
hacimde zati eşya ve ev esva 
s ile havayici zaruriye taşınmas ı 
için istifade edilecektir. H iç bir kü
fe ye e lli k ilodan fazla vük konma 
yacağı gi~i konacak eşya da ge
rek y ü kseklik ve gerek genişlik 
bakımından küfeleri on beş san
timde n fazla geçmiyecektir. 

c ırdıklerı hububatı oguden muharrık kuvvetı on beygiri geçmıyenler- Atik Alı paşa camii iae dıger cJmi- lar İdaresince pek muvafık görül-
~ 11 .bu defa, muamele vergisi alınmaması knrarlnştırılmı~tır. Bu karar lerin tamirat ve mezarlıklarınl ge- mediği anlaşılmaktadır. Maamafih ı 
tıı t'rınc yeniden degirmen açma teşebbüsleri hemen çoğalmıya başla - zerck nltıkadarlardan malCıNınat al· son karar Beledive Reisligyi tara -

B a v ul ve çanta gibi zati 
ile çiç e k ve fidan lar b u s on 

ı hr. " 
~ mıstır fından V<'rilccektir. 
~'-==~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~·--·~~--:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -=--=-

t~nirinden ne yapacağını şaşırmış ı 
~0tiinüyordu. Üst üste geniş nefes
Qr aldı , sonra: 

- Ohhh .. 

:Oiyerek başını yastığa dayadı: 
- Ne çıleli kadınım! Bu dünyada 

~a rahat yok. Bunu iyiden iyiye 
yorum .. 

nedi ve .. gözlerini kapattı. 
l3u dalgın, ıstırnplı, ruhu yoran 

bir düşünüş ve dalma idi. Genç ka

~ıtıın göz kapakları belki on daki

-a kadar inik kald1. Yüzündeki ciz

~ıler müthiş bir iç nğrısının ifade,. 
'?ti taşırır haldeydiler. Genis ne-t • 
('Sler alıyor, göğ ü bir ha~in mü-

~delenin bol:~klugunu geçiriyor 

eıbi kabarıyor ve .. ir.iyord:ı. 
Cenç kadın en son bir k:lbus buh-

' • ec 
Etem lzz t Benice 

ranından ayılır gibi ağır ağır göz
lerini açtı: 

- Hıhhhh ... 

Diye b ir i nilti çıkardı ve .. yavaş 
yavaş yerinden kalktı. Yine elinde 

siyah, kara kaplı defter vardı. Yi

ne dalgın Ye müteredditti. Ağır a

dımlarla odanın içinde dolaştı do
laştı: 

- Allahım sen hamı yardım et. 
Bunalıyorum! .. 

Diyerek odadan yine çıktı ve bir 

başka odaya geçti. Bu küçük bir o

da idi, iki koltuk, bir masa bütün 
eşyası idi. 

• 
Masanın üzerinde bir ört ü vardı. 

Örtüyü kaldmrken güldü, güldü, 

ıonra kendi kendisine söylendi: 

- Ne garip şey. Salibi bununla 

iitü masası.. diye kand1rıyorum. 
Halbuki, bunu yazılarımı rahat ve 
sakin yazmak için buraya koydum. 

Ve .. genç kadın bir saniye sonra 
masası başına geçmiş yazıyordu. İlk 
yazdığı yazı Halil Necib'e cevap 
oldu. 

Uzun mektubunda şu satırlar var
dı: 

- Halil Necip mektubunu dik -
katle ve heyecanla okudum. Yine 
beni bir ölüm tehdidi karşısında 
bulunduruyorsun. F akat, sana da 

bana da yazık ettiğini hiç düşiin -
müyor musun? .. 

Seni, evinde ölümle pençeleşir 
bulduğum gün hakikaten sana yü

rekten acımış ve k urtulmam iste

miştim. Senin sağ kalman, yanlış 

bir yola girmiş bir delikanlının 

kurtulmuş olmasının bana müjde

ciliğini edecek ve sana da aşk .. de

n ilen çıkmazın sonsuzluğunu ve .. 

boşluğunu öğretecekti. Anlıyorum 

ki, h5la bu acı tecrübeden sonra 
bile bunu öğrenmiş değılsin . 

Ha!il Necip, içimde tahlilini güç 
yapabildigim bir sempati ve zaaf 

uyandırdığın muhakkak. Tekrar 
beni ölümle tehdit ederken bu za

afım yine seninle birlik olarak beni 
tazyik ediyor. Faknt, niçin bunda 
ısrar ediyorsun? .. 

Biraz istirahat etsen, sonra da 
bir seyahate çıksan ne kadar iyi o
lacak. Unutmak insa nlar için en ko-

lay olabilen şeydir .. zor olan hatır

lamaktır. Bu m uhiti terkettiğin ve .. 
Şamdan uzaklaştığın gün m uhak-

kak ki beni unutmuş olacaksın. Bu 
unutkanlık sana yeni bir hayat, 

yeni bir enerji hamlesi kaznndıra

cak, bambaşka bir hüviyet ve bam
başka bir insan olacaksın. 

Belki beni bir vehmin ve telki

nin tesiri altında seviyorsun. Buna 
inanmaz değilim. Çok inanıyor, 

kuvvetle inanıyorum: Beni se\·iyor

sun. Sevmemiş olsaydın bütün bu 

feragat ve fedakarlıkları yapmana 
imk5n olamazdı. 

(Devamı uar) 

yıttan istisna edilm iştir. 

4 - i s kelelerde deniz v ı tefarınd n kara 
yükleme ve boş ltm a lşlerila 

vasıtalar1ndan mağazalar 

boşaltma ye buralardan kara vasıtalarına 

yUkleme iı,lerinde arkahk kulranllması şlm· 

dilik caizdir. 

5- Şehrin muhtelif mıntakalarında bulu· 
nan ve araba, kamyon ve kamyonet gibi va
sltalar1n ltlemesine mUaalt olmayan dar ve 
dik yokutlarda nakliyat için arkalık kullanı· 

lablllr. Ancak bu nevi ef yanın yokutlar1n ba .. 

tına kadar araba ve yahut kamyonla ta9ın· 
mış olması 14zım getdlll gibi tıa91nacok her 
parça yUkUn yetmtı beı kllodan fazla olması 
caiz değlldlr. 

6 - Her tUrlU deni~ vasıtalarından yal· 
nız kıyllara kadar kömUr, k um ve tuAI• ve 
çakll ve kereste t şınmasınd arkahk kulla· 

nılmasına izin verilmiştir. 

7- Bu tenbihler 9imdlllk seyyar satıcılar 

a. (4378) 
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Sovyet tayyarecileri 1 Filistinde 1 

Şimal 
nası 1 

Kutbunu? 
geçtiler • 

_Düşman yalnız yerde değildir' 

'""" _;;,-~, 
..._...,..,.....;::_:;:~. ~:p::ı=:::._ _::_ __ :-_ l r n 

.....11.,.,.. .....::._ . 

Katuplara İn•n bir ınvyarenln hail 

Gök güzünde 
Fırtına, 

Bora, güneş, 
Tipi, kar, hepsi 
Ayrı ayrı 

Taksim aleyhine 
VE 

Müslümanlarla 
Musevile rarasında 
Şiddetli 

Bir Boğuşma 

Düşmanlardır ki •• ....__..~~· ~--~fü~ 
• • r ilistlnln tolcılm fll nü/aı hu· 

dullarını ıöıterın harita 
saat, 17 dakika havada kalmışlar • 
dır. 

Tayyarecıler San Diyegodan Ka· 
Jüornfyanın en güzel şchirlerindPn 
Los Aneelosa gitmişlerdir. Los An· 

• celos 84 kilometre uzunlukta ve 47 
kilometre genişlıkte bir şehirdir. 

Oradan San Fransiskoya geçmişler
dir. En nihayet de Cumhurreisi 
Ruzvclti ziyaret etmek üzere Va
şingtona gideceklerdir. 

Gr om of bu seyah:ltini anlat.yor: 
.Başlangıçta çok rr.üsaıt giden ha- 1 

va vaziyeti, sonradan bozuldu. Sa- J 

atlerce bulutlar içinde seyahat et • . 
miye mecbur olduk. Müthiş fırtına· j Yi:l~it 
Jar ar•5ında calkandık. En nihayet ı , .. ,.,,., - irtifa .almak .mecburiyetinde kal • j ,..; 
dık. Yllkarıda fırtına azdı, hava 
berraktı. 

ı:,ı111piu /,;,~ p~ngoenle t>Rlen~n 
İl< i if..l!J!jOTf:Cl 

1 

E"' ıl.:ı gun yazdıeımll gıbi Sov· ı 
yctlcr artık Kutup yollarını 

h v~ ervıs!c(lne aç!nış olmakla if. 
tıhor edebili~er Gromof; Yumaçof 
ve Dcıniliıı isım!<'rindc üç Rus tuy

ynrccısirıin Kutbu aşar::ıl{, varmak 
istcdiklcrı San I"rur.siskodan daha 
ilerdckı San Diycgo kasab~~ına 

vardıklarını telgraf habcıı olar~k 

kısaca bildirnıı~tık. 

Sovyi!L t"yyarccilcrı bu 5eyahat
lcrıle Fransız tayyarecıleri Ro»·: ,.e 

1 
Kodos'un dürt scncdcnberi ellcrın· 
de bulundurdukları meoafe r<;ko •

1 
runu 109G kılomctıe fozJ.sılE kır • 
mış bulunmaktadırlor. 

Üç gün üç gece dcvar.1 eden \ 
Ç<'lin bir hava scyaiı .. tındt..:r. sı)nra 

en nihayet San Dıyc:z(),va vi'.raıı 

baş pilot Gromof l~y·ı~ı e is•a<yo • 
nunu bulamamış. ıki saat dah3 t.ıy-
yare nıe~·danını ar:ıyıp bu!amnyuı
ca, en nıhayet bır tarlaya inmek 
kararını vermiştir. 

Tayyare, üç ıneğin uyuklomJkta 
olduğu tarla kenarına ın ince, San 
Diyego halkı ile civar köylüln ko
şup gelmişler, tayyarccıleri a1kı5' • 
Jıyorlardı. 

On bin kilometrerll'n fatla b•r yol 
katetmiş olan tayyarc~ilcı tan 62 

Daha Kutbu geçmeden yeni ve 
çok şıddetli bir fırtına ile karşılaş
tık ve d<>rhal yı.ikseldik. Artık altı
mızdaki koca Kutup Denizinden 
hiç bir ş~y görmüyorduk. 

Kutup mıntakasını geçtıkten sor 
ra rüzgar hafifledi. Artık bu çetııı 
dü~manın yak •mızı bırakmış oldu
ğuna ne kad~r •evindiğimizi tasav
vur edebilirsiniz. 

Kanadan'n üzerine gelmiştik. 

6 300 rr.f'tre irlifaında tayyaremizi 
buz kapladı. İstikameti değiştir • 
mek surctile bu tehlikeyi atlattık, 
F•l<nt bu se!er de ııisle karşılaştık. 

Anıerikan rndyo istasyonlarının bi
z~ nP bdu fayd•iı olduklarını bil
hass:ı zikretmek isterim. Mesafe re
korunu kmlığımızı anladığımız 

zaman. n~ k•dor sevindığimizi ta
savvur cd-ebı!irsiniz. 

T:ıyyııremizde daha bin kilomet-
re için b,.nzin vardı. Fakat hazine
lerde~ birinin bozularak benzinle • 
rin akmakta olduğunu anladık. En 
az 11.500 kilometre mesafe katet -
m iş olduğumuz halde, inmemeğe 

mecbur olduk. Bu mesafenin 5,500 
kilometresini Kutup üzerinde ge • 
çirdik .. 

Fakat bu çetin imtihandan mu • 
vaffakiyetle çıkan tayyareden de 
hiç bir hayır kalmadığı ilave edil • 
mektedir 

Edebi Roman o: 62 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Yalnız iki zorlukla karşılaşıyo

rum: Acaba Lizbonda ve~ilecck hi· 
maye pasaportu ile doğrudan doğ • 
ruya !stanbula gidebilecek ııı!yim? 
Du belki o kadar mühim cieğil. Fa
kat bu evden; bu süslü zindandan 
nasıl çıkncağ'l.m? En kuvvetli dü -
,ğüm noktası burada. Şimdiye ka -
dar kocalığımın bir şeyden haberi 
yok. Vaziyeti Kontesle iyi idare edi
yoruz. 

Y:ırın her şey hazırlanın:a ne o
lacak. Vali beni zorla aiabilir mi. 
Gerçckt,,n karısı oldu~unu iddıa C· 

demez mi? Vali diş gP\:iıehilecek 

tni? Bunu Kontese açtını. Ga;•ct 
sakin b~r tavırla cevap verdi. 

- A\:ıkt<ın açığa buradon çıkıp , 
gidemezısıniL. !lurıu c.ncnk bir firar 
yoiu ile temin ed!'<'e~l7. Sıva"i po· 
Us §efi bunu bize b 'l!·Jıy~:ağmı 

vadetti. Bu akşam gelecek. Nasıl O· 

Jacağını inceden inceye konuşup 
kararlaştii'lrsınız. 

* On beş gü,., ;ı.asıl geçti. Kurtuluş 
işini kimlerle ve na51J müzakere et
tiğinti bu gizli deftere bile yaza • 
man:. Bunıı en gt>ıliş hay&lli bir ro
mancı hHe dD1Gnemez. l{ocn!ıği • 
mın öyle mühim i}leri ç;k:yo,·du ki 
bu on beş gü:ı :çinde benimle aıı . 
cak ikı defa r:ıeogul o!~bildi. 

Nihayı:;:L i\0n1ad:ın hareket eden 
ya•:er ııclebildi. Esmer. uzun boy. 
lıı. Burnu biraz uzun ve çenesinde 
Si\ i b!r sakalı oba Donkişota ben
~~ytıcek. G2yet l:ibirli, pek t!Z İngi

li~~e biHyor. Başka cVi!er de bili • 
) or Fak~t ben o rl•ı:eri bilmiyo • 
rum. Da:-ıa iyi. Yolda az konuşu • 
ruz, ben dü~iincelerimle başbaşa 

(ıeçen b"gram Kudas mi1ılümon· 
yaptıkları ba9nımdan bir , ... ıarl nltt 

... 

Tef'aoifl'in iki muJe<1i kibarı 

Filistinde hAdise eksik olmuyor. 
Bu memleketin taksimi haberi 
orada bir kıyamet kopardı. 
Fakat bu kıyamet zaten muse• 
vilerle müslümanlar ara•ında 
için mevcuttu. Bablım oradaki 

ateş le na.,J sönecek ? 

kalırım. 

Valı Lizbon için bır lesepase ver
di. 

Siyasi polis şefi hava kararınca 
gclr:cek. Cıvar Villalardan birinde 
hu~usi bir garden parti verildiğini, 
V"linin beni çağırdığını, gece yarı
sında tekrar getireceğini söyliye
cek. 

- Fakat benim çantalarım var. 
- Artık onlaı dan vazgeçersiniz, 

Yalnız kıymetli eşyanızı küçük 
çantaya koyarsınız. Onu gündüz -
den Kontes çıkarır. Siz sadece so -
kak kıyafetile çıkarsınız. Bu, bü-
tün şüpheleri giderir 

1 

Doğru. Çantalarımdaki eşyanın ne I 
kıymeti olabilir? Memlekete dön- 1 

dükten sonra .. öyle oldu Polis şefi 
gel<!i. Benim yanımda kocalığıma ı 
söyledi. Kocalığım biraz teredd'Üt 

etti ve: 1 

-Memnuniyetle bırakırım. Fa • 
kat çok rica ederim, fazla içki ver
mesinler, rahatsız oluyor. 

- Ben söz veriyorum ki, gittiği 
gibi dönecekler. 
Kocalığım bana bakıp şefkatle 

sordu: 

·-
Bu .• benim kocam olamaz •• 

H arp, üç gündür büt~n şiddehl_e 
devam ediyordu Duşman buyuk 

bir çevirme hareketi ile şimalden 
ilerlemiş, bizimkiler de yavaş ya· 
vaş geri hatlara çekilmişti. 
Akçadağ köyünden Memiş oğlu 

Hasan onbaşı Balkanı, Umumi har· 
bi görmüş, babayiğit bir adamdı . 
Şimdiye kadar yaptığı muharebe· 
)erde bir kere bile yaralanmamış, 
Alahın iznile hepsinde gazi olmuş
tu. 

Fakat bu seferki harp, onu bir • 
denbil'e ez.miş, hele üç günlük çar• 
pışma bütün maneviyatını kırmış· 
tı. Mangasındaki erlere: 

•- Aklım almıyor .. diyordu .. ben 
doğduğum, büyüdüğüm yerleri 
kendi elimle düşmana teslim ede
yim. Karımı, kızımı, ayalinti düş
man içinde bırakayım .. ve işte on· 
!ar ... ta ... şu tepenin arkasında düş
man yumruğu yesinler .. ve biz de 
buradan vuruşarak onları kurtar
mıyalım ... 

Bu olamaz .. bu kırlar, benim ço· 
hanlık ettiğim yerlerdir .. koyunla
rım, kuzularım, öküzlerim, dava • 
rım, sığırım burada büyüdü.. ve 
ben yalnız burada dünyayı anla • 
dım .. hele şu Kayaboğazında genç
liğimi öğrendim. 

Bu olamaz .. olamaz .. diye söyle
niyordu. 

Kıt'a kumandanı bunları ııc yap· 
tığı zaman Memiş oğlLı Hasan on
başı öyle sevindi ki.. 

- Evvel Allah kumandanım .. di
yordu .. bizim manga düşmanı bir 
adım bile ileriye attırmaz. 

Filhakika Kayaboğazının en ha
kim noktasına gelip yerleşen manga 
düşmana nefes aldırmadı. 
Düşmanın biraz ileri hareketi 

karşısında Hasan onbaşı ve arka
daşları aslan gibi kükrüyorlar ve: 

- Bunu yapamazsınız .. diye ba
ğırarak ateş ediyorlardı .. 

İki gün, iki gece .. yemeksiz, uy
kusuz çarpı§an Hasan onbaşının 

mangası düşmana bir adım bile at
tırmadı. 

Fakat .. bir gün alaeakaranlıkta 

arkadan birdenbire vızlayon mav • 
zer sesleri bütün mangayı şaşırttı .. 
Kayaboğazından giremiyen düş· 

man, demek ki arkadan bir çevir
me hareketi yapmıştı.. bizimkiler 
de geriliyordu .. 

Bu hal; esasen bitkin vaziyette 
olan Hasan onbaşıya müthiş tesir 
etti. Düşmana ateş edeceği yerde: 
Ismarladık arkadaşlar .. diyerek Ka
yaboğazının çalıları arasında kay
boldu. 

Mangadaki erlerin: 
- Onbaşı .. onbaşı.. diye seslen • 

melerine yalnız karşıki dağın ka • 
yalıklarından gelen akisler cevap 
verdi : 

- Onbaşı .. onbaşı .. 
••• 

- Emine .. Emine .. 
Kocasının sesini duyan Emine, 

yataktan fırladığı zaman karşısın· 
da sivil elbiseli Hasan onba~ıyı 
gördü: 

- Böyle nereden çıktın Hasan? 
- Vazife ile geldim. 
- Tam zamanında oldu bu iş .. 

Gavur da bugünlerde öyle azdı ki.. 

-- Gitmek ister misin? İstemi • 
yorsan özür dileyelim. 

- Geldim geleli hiç bir yere çık
madım. 

- Haklısın. Öyleyse git. Fakat 
sıhhatine dikkat et. 

Hemen giyindim. El çantama faz
la mendil ile iki çift çorap koydum 
o kadar. 

Otomobile binerken kontesle ö
püştük. Öpüşürken kulağıma fısıl
dadı: 

-Müsterih ol. Yaver Don Tap· 
toya güven Çantan ondadır. Allah 
selamet versin. Beni unutma. Bo • 
ğazıçinden mektup yaz. 

Gözleri dolan Kontese pencere
ıien elimi çıkararak salladım Oto· 
mobil son hızla yürüdü Hiç bir yer
de durmadan rıhtıma geldik. Polis 
müfettişi beni rıhtımda demir al • 

makta olan vapurun güve,tesine 
kadar götürdü. Don Taptoya teslim 
etti. 

Koca vapurda bizrlen baska ık; Ü~ 
yolcu daha vardı. Bu lıir posta va
purundan ziv•de şilebe benzivor -
du. Don Taptonun ~!arını. \'örnalak 

(Devamı •n 

Yazan Zeki Cemal Bakı 

ı 

( 

i·ifJl 
. ~j \ .. . 
Artık hiç rahat vermiyor. 

- Yaa!.. 
- Bizimkiler ne zaman gelecek? 
- Bilmiyorum. Onların lafını 

etme .. 
- O da ne d~ıııek .. 
-Hiç .. 
Hasan onlıaşı iki gün evden de 

çıkmadı. Yedi, !~ti, yattı, kalktı .. 
Fakat Emin11 her tarladan dönüşte: 

-- Hasan .. diyordu.. şurada üç 
gavur var .. bana musallat oldular .. 
ne evde, ne tarlada, ne de çeşmede 
rahat bırakmıyorlar. Hep asılıyor
lar ! .. 

- Bir halt edemezler .. 
- Edemez olurlar mı?. Bızimki· 

!eri bekliyorunı. Dizim askNkrın 
bir geleceğini duysam, ben onlara 
gösterec<>ğim amma. Allah o gün
leri g&>terecek mı bilmem? 

- Onların g0leccği yok ya .. 
- Bu :la n<' biçim söz Hasan .. 
- m,·. 
- S•·n ne kadar değişmLşsin Ha-

san .. yoks3 .. 
- Ne yok:;ası.. 
- Kaçak mısın?. 

Emine birdenbire kızardı. San~. i 
kan beynine hücum etmışti. 

yolunu tuttu. 
- Hasan .. Hasan .. 
- .... 
- Hasan.. ~· 
Hasan onbaşının kapısı önünde. 

mine ile gavıırlar arasında mii!h 1 ı 
bir boğuşma vardı. Çocuğu yer• 
dü~n Emine; bir taraftan kudur· 
muş bir dişi kaplan gibi gavurların 
üstüne saldmyor, bir taraftan dl 
çocuğunu kapmıya uğr~~ıyordtl· 

- Hasan. geben e .. 
Bıı acı h~ykırısm.ılarla ııyan 3~ 

• • Hasan onbnsı basını per>ct·rPden 1 
. . n 

zattı.. n1anı;jr~ kın kunçtu .. Hı"rrıe 
aşağı inmt:k üzere ik~n ktırşıki J<B"' 

ra trpı.~ Ü1fn·inderı: 
1 
.. 

- AliRh A'lar. ,.,,,JHir in vük'e 
diı': ni duydu. Al havrnk ta. ctal~ 3 • 
lana dalgalana v .klaşırnrdtı.. 

- Ne.. bi1im1ıciler gE!iyor hS 
eyvah .. 

J-tasan onbaşının 
birdPnbire bir idorr. 

rz,r 1.t..i önii""de 
«ehpası ,•Ok • 

seldi Ve kulak!Aw rla . 
- Alcak oRk~r kaç~g... sesıerı 

çınlodı. .Gitzl<>rı karardı.. başı dön· 
dü ve aıaiiıdnn Eminenin hayk•rıı· 
!arına bile alciırmıyarak peı;rere · 
den atladı. Yalnız· 

- Bizimkiler geliyor Emine .. bl'r 
gidivorum .. diyebildi. 

- Bu :ıasıl olur, Hasan .. diyordu, · ~tı 
Emine, bir silkinme ile çoru 

babam, k&rdeşim hepsi düşmanla d o· 
· düsmanların elinden kurtar ı 

göğüs göğJ;e çarpışırken şehit ol • da;ına f:rlaygrak yüklükteki ya '. 
du .. seninkiler de öyle.. takların arasına sakladığı mavzerı 

Biz asker çocuklarıyız .. bu ola - kaptı. Çocuğunu oca], başına bı · 
mn. Sen buno yapamazsın Hasan.. raktı. Ve pencere önünden, evvd! 
çocuklarımız &sker kaçağının oğul- gavurların, sonra asker kaçağı kil' 

!arı olamaz' .. • casının üzerine ateşe başladı. 
Hasan onb:<şı~ın hiç sesi çıkmadı. Kara tepeden inen Türk asker • 

Zıtten yatıyordu. Yorganı başına !eri derPye vardıkları zaman Ifa ' 
çekti ve sustu.. san onbaşıyı yerde al kanlar içinde 
Müthiş bir asabıyetle kundakta- ölü buldıılar ve bir kndının avaıı 

ki çocuğunu sırtına bağlayan Emine çıktığı kadar haykırarak tekrarla· 
hızla kapıdan fırladı: dığı şu sözleri duydular: 

- Allahım, kusurumu sen affet.. 1 - Bu, ne bir Türk ve ne de be· 
diye mırıldana mırıldana tarlanın , nim kocam.olamaz ... 

""'"""~"""""'"""~.,.,..<:'.>"<:'.>"<:'.>"'°"'"><~.<:">"'~ 

Kızıl saç modasından sonra .•• 
ıo111111111111111111111111ııııııı1111ııııuıııııı11ıuo,Hılıl•llUlllltlllllltll11ıu1111ıııı1t 

Şimdi de şampanya 
rengi saçlar moda oldıı 

Garl Grand ., • • açıo,.ıni ıampıınga ,,.,tl.,d• • .,.,..,. ifan Bonll··· 

H olivut, (Hususi) - Bütün dün
ya kadınları saç modasının Ho· 

livuttan çıktığını artık öğrendiler. 
P latin saçlı toprağı bol olsun Cin 
Harlov, bütün dünyada platin saç 

modasını çıkardıktan sonra artist· 
!er de saçlarile meşhur olmayı dü
şünduler 

Şımdı Holıvudun en dilber ka • 

dınları sarı. siyah. pli'ıtın beyaz bin 

bir türlü renkli saçhrla gezmekte • 

dırler. Bu v:zıyet tabıi böYle devamı 

meşhur berberi saç rengini tesbit 
etti: 

- Şampanya -rengini. 
Bu moda çı~nr çıkmhz bir hafta 

içinde berb<·r düki<iınları ağzı ağ' 
zına doldu. Şiı.·ırli Hrılivutta ge ' 
zenler şamp•1>yr :eııgindeki sarı 
saçlı kadındAr; l'c~l:a kimseyi göre
mezler. 
Bunların arA.ı..,ıla Sonya Henni, 

Alis Fape, Anni fıarıilng, KJodet 
Alis Faya, Ann: fl•rılıng, K!odel 

Jaıı Benet, J~r .. t ~I ·krlr•nald var· 



ISTANBULUN EN KiBAR GEZME YERi 

I...__ Roporraıı yapan • 1 
Reşl\t F'eyzı _, _____ ~ 

K i~i noksarıuıı b!lmek gibi ir~ 

J';ın olamaz, diyen atalar sö
zü nü, levhalar, afışler halin

de İstanbulmı hert arafına astır • 
m·ılı. .. Meğer biz, şimdiye kadar, 
ne derin bir gaflet uykusu içinde 
•mişiz ... İstar.bulu seyyah şehri ya
pacağız, seyyah gelirPCeğiz; deyıp 

duruyoruz. Seyyah denen nesne, 
z•r mıdır ki, t•~$adüfc bağlı ol~rak 
gelecPk veya gclnıiyecek'!.. 

Dcrtlerımiz yeni yeni mc-)dana 
çıkıyor .. Şimdiye kadar. neden bu 
hal<ikaı !er gizli imiş, bilmiyorum. 

Artık, daha uwn yıllar, İstarıbu
la .s~yyah, ın gelmiyeceğini aklı

mıza koymuş btdunuyoruz. Baksa
!11~31 gazete~er, tıfodan buş!atlılar, 

Ş<·hrin pisliğinden dem vur :.ular, 
lıayalın pahalı olduquna k&ı:id'' ~el
dilrr. Bund~n sonra J.a, kım b::ir, 
n~ üe;;tü örtülü yaraları de5eccklcı ?. 

••• 
Pa7ar giın:.i Büyük:-ırl.ayn gittim .. 

Si-;ı:c istarıbulun na!·:il vasıta::ırın

c::ıkt ~!->ri'iği ( ' ) aııl:.ıt~biltP.ek iı;in 

şunu e\·vcl<l söylcycy1m.. (;vd.cn 
çı' ı ı 'ı 11 .zaınan sabah :::aat 8 idi. 
Bu; 'ık1d.Hl.t Yörtikali plajına mu
\ ' oal;,t eıııı;iın vııkit saat l1 buçuk
IJ ... t1m~m 3,30 saat yol... ..... 

D, 15 ''n,ıuru Köprüden kalktı .. 
C.ıvNtc hıncahınç; çok şükür bir 
ç rpırma, bir kaza olmadan Sa -
ı (;.~ hurnunu aştık. Dilenci vaJYıru 
g L• u{;ra"a uğra~a. 11 ~çeyrek ka
la• Büyiikadava geldik.. İçimde, 
Ok~·a usıı tayyarn ıle geçen rekort
ınrn!ı·r kad,r S<'vinç ve muvaf(a -
kıy,~l gurut ıı var .. 
Yönı l<M.1 iye, ::eni i~ierrıiye ba~lı

~·an kıirük Jfaiiç vapurile gidece -
~:iz. Sağa sıı!a ba~ vllrduk .. vapur 
ne g<:.1.er.. hir buçuk saat sr.nr'..l irrıi~ .. ı 
B~; ne ~~nJ;)v lık" Bu k(ld.if f3zla rrı:..:

dern lınyı~a (!) ben .şa~snn, her.üı 
alıs;:;:n 0·1 n1c::.d1ğım ıçın; pl~ja gide· 
r~:k brısk.ı bir \'.Jfıta iırarrııya ko· 
~.'tılduk. s~,t kules:nin )'d:1 1 ncia 3• 

rabnc1i3.1' h:-ı~ır:yo,.J3r: 

- Dı::;urun <•ayıır. ... 
-- Pl:ıjJ kaç kuru~ vereceğiz? 
- 120 ... 
- Du ncı ucuzluk! 
- Taı ıfc öyle bayıM ... Fakat, ne 

i· c bır lıra verin de göturelim. 
Du sefer, iskelenin yanındaki san

dallara boyun eğdik .. Bir sındalcı, 
bizi g!Jruncc: 

- Plıija mı bay,m, d"di. 
- Evet.. fakat, Allah aşkına ta-

tile üzerinden götürme, dedim. 
Adamcağız güldü: 
- Bayım, dedi.. o tarıfc bir süs -

tür. Nerede o günler? T~rifcye gö
re ış yapsak, aç kalırız. Müşteri bu
lamayız .. 

Sondalcı mert bir delikanlı imiş .. 
'l';ırıfc G5 kuruş. biz iki ki~iyiz, 50 
kuruşa götürmiyc razı oldu. Atla -
dık, gıdiyoruz .. 

Deniz o kadar güzel ki .. Arabaya 
binmediğimize memnun oldum. Yol
da sandalcı anbtıyor: 

- Delediyenin tarifesi çok yük
sektır .. l:imse bu fiatı vermiyor .. 
mecbur oluyoruz, pazarlık yapmı
ya. Tarifcyı tatbik etsek, işimiz iş
tir 

Arabalar da öyle, sandallar da, 
eşekler de. 

Adachki tarif.elerin bu kadar pra
tik ve taı!:ı;kala ı;:;ı;un olu~unu doğ
rusu bilmiyordum. Desenize, bu ta- j 
tife değil, tahrife ... 

Adalar Kaymakamlığı himmet et
se de, işe yaramıyan bu tarifeleri 
bir bale yola koysa .. 

••• 
BU SEUE GELENLER AZ ... 
Sandalcı, tatlı dilli bir çocuk, A

daların bugünkü h:ıliı:i en salahi

Yettar ve mübaliıg~sız bir lisanla 
anlatıyor: 

- Bu ~ene, Adabr nafile .. Say -
fiyeyc gclcnbr az.. Dir çok evler 

bo, .. İkı yıl C'VVC'lki ::afabElık nP
l'ede?. Du sen~. herke:;, ciah:ı 7>~•
de, Florya, Yc;ilköy, Bakırköy ta -

Adalara kadar 
-~ --------

bir gjdiş , geliş kaça ? 
ve neye mal olur • 

• • • 
Adadat arife bir süs gibidir! 

• • • 
Sular ve ağaçlar arasında ••• 

Sulardan başka e{laçiar arasında de bin bir çeşit insen ... 

rdi~rına gitmiş, diyorlar.. Bizim 
işler de kesat .. Akay bu küçük va
puru işletiyor .. fakat, ihtiyacı ta -
marn gideremiyor .. Bizim işimizi eli
mizden aldı.. Amma, yine ne ken
di, ne halk bir şey kazanmıyor .. 
Çünkü dediğim gibi, bir vapur az 
gelıyor .. Bari iki vapur işletse de, 
biz de ümidi tamamen kessek, tası 
tarağı toplayıp, ba~ka bir işe bak -
sak .. Herkes, sizin gibi, iskele ile 
plıj arasındaki muvasalayı hakkile 
lemin edemediğinden şikayetçi .. 

Sandalcı, halinden memnun gö • 
rünmüyordu; sordum: 

- Nasıl yaşıyorsun, geçinebili • 
yor musun? 

ben sağ değil miyiın? Ölü olsam, 
nasıl kürek çekebilirim? 
Karşımda oturan dinç delikan -

lıya, gözlerimi açarak, merak ve 
dikkatle baktım .. Bu, sapasağlam 
bir adamdı.. Sandalcı, daha fazla, 
beni merakta bırakmamak için an
ı~ttı: 

- Karadenizde bir kaza oldu .. 
kardeşim orada boğuldu, öldü .. Bi
rimizin adı Recep oğlu Ahmet, bi
rimizin adı Recep oğlu Mehmet .. 
Şimdi, beni boğuldu, kardeşimi sağ 
zannediyorlar .. Bu yüzden işlerim 
karışık .. 

1 
Dil'i dönmüştük .. plajın koyuna 

&irdik .. iskeleye yanaştık. Sandal-

Plaj safasına dalanlar ... ' 1 

Bir an durdu. Elinin tersile al • 
nındaki terlerini sildi: 

- Ben zaten ölüyiim, dedi. 
- Bu ne demek? 
- Ben yaşamıyorum .. yaşıyorum 

amma, kendime göre yaşıyorum .. 
hükiımet benim yaşadığımı bilmi· 
yor .. 

- Yahu, bu nasıl iş? .. 
- Hükumete gittim. Yahu ben 

sağını, yaşıyorum, dedim.. Hayır, 

diyorlar .. sen ölüsün .. çıldıracağım .. 
Bayım Allah 3,kına siz, söyl.eyin .. 

cıya parasını verirken: 
- İnşaallah çok yaşıyacaksın, 

dedim .. 
NİHAYET YÖRÜ'KALİ 

Asri bir şekilde (!) yapılan Yö
rükali plajına nihayet gelmiştik .. 
Öyle kalabalık ki, mahşer .. Plajın 
gişesine yaklaştım: 

- İki kişilik bir kabine istiyo: 
rum, dedim .. 

- Buyurun, dediler, birisi önü -
me düştü .. gittik .. Tahtadan bir ku
lübe gösterdi. Ağaçları daha boyan-

mamış bile .. 
- Kaç kuruş, dedim .• 
- Üç lira .. 
- Yahu, bu tahtaları ankaz diye 

satsan üç lira etmez .. 
Döndük, geldik yine gişeye .. 
- Öyleyse, dediler.. iki kabine 

alacaksınız .. 
- Pekala.. Kaç kuruş? 
- 40, 40 daha seksen kuruş .. 
Sekseni bayıldık .. Bir adamın de

laletile içeri girdik. Boş kabine arı
yoruz. Ne gezer .. Her taraf tıklım 
tıklım .. Fakat, gişeden boyuna bi
let kesiyorlar .. Bilfarz mecmuu 300 
kahine varsa, 500 bilet kesmişler .. 

Delalet eden adam: 
- Efendim, dedi, b.!ş dakika bek

leyiniz, şimdi boşalır .. 
Plajın hemen yanında, üstü ten

telerle kapalı bir kahvehaneye o
turduk .. Beş dakika sonra boşala • 
cak kabine, ne kadar sonra boşaldı, 
tahmin edebiliP misiniz? Tamam 
iki saat sonra. Biz, tabii o zamana 
kadar, yemeklerimizi yedik, kah • 
velerimizi içtik.. Gelirken bir şişe 
bira almıştık .. garsona soğutmak ü
zere verdik. Bu, kahve, gazino ve
ya lokanta gibi yerden kalkarken 
hesapta, bir de baktım, bir 30 ku -
ruş var. 

- Bu nedir? dedim. 
- Şişenin farkı? Bizde de var .. 

bizden almalıydınız .. 
Birayı, suyu soğumamış diye, 

içmemiştik .. çantada duruyordu: 
- Yahu, dedim, içmedik bile .. 
Garson bu sefer: 
- Amma, beyim, dedi, Frijiderde 

soğuttuk .. 
Bir şişenin soğutulması 30 kurus .. 

Bu plaj kazığına içerlemiştim. Gar
son, baktı ki, şişeyi kafasına yiye • 
cek, 30 kuruşu, hesaptan çıkarmıya 
mecbur oldu. 

••• 
Saat 15 .. Sıra bize gelmişti. ~n ' u

ruşa kiraladığımız daracık lıucrr

de soyundum.. kumların üzerinde 
şöyle bir yattım .. Plôj dehşetli ka
labalık .. 

Bütün asri tesisata (!) rağmen, 

burası, çok küçük .. ihtiyacı kDrşıla-
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M a 0 HAYATINI 
DÇO ANLATIYOR 

Bir Paris barı ne demektir? Bu 
barlarda kimler vardır? Merak 

eder misıniz? Şu fıkra size bu hu • 
susta bir fikır verebılir: 

Miçi barın en gözde artistlerin -
den birisi idi Köşedeki masada son 
derece şık giyinmiş bir delikanlı ile 
oturmuş, konuşuyordu. Delikanlıya 

şöyle bir bakan onun ya bır deniz 
zabiti, yahut tayyareci olduğuna 

hükmedebilirdi. Genç kadın ise 
güzelliğinin ve gençliğinın bütün 
şa'şaası içinde pırıl pırıl bır şeydi. 

Delikanlı sordu: 
- Bu meslekten hoşlanıyor mu

sunuz? 
- Dansı çok severim ... Ya siz ne 

iş yapıyorsunuz? 

- Ben de uçmayı çok severim. 
Gülüştüler . 
- Demek kı, mes'utsunuz. 
- Hem çok ... Bilhassa sizinle be-

raber olduğum şu dakikada ... 
- İltifatınıza teşekkür ederim. 
Delikanlı bir an durdu ve sonra 

yayaşça dedi ki: 
- Siz bir Çekoslovak kadını" -

nız. Fakat fransızcayı ne iyi kcmu
şuyorsunuz? 

- Ben Parise geleli bir seneden 
fazla oluyor. Sonra bizim gibi ka -
dınlar müzikhole girince, mutlaka 
bir kaç lisan bilmek me.cburiyetin
dedirler. 

- İsminiz de çok hoşuma gitti 
Miçi! 

• Miçi bir balet artisti idi. Meşhur 
Grümştar haletinden ... Evvelce ~· 
zina dö Pari'de çalışıyordu. Şiındı 
.Akdeniz Sarayı. na geçmişti. Et
rafında erkekler çok dolaştıkları i· 
çin, Miçi iltifatlar içinde iltifat be
ğenirdi. 

Parisle bir hariciye memurunu 
beğenmişti. Nise gittiği zaman da 
bir tayyare zabiti ile düşüp kalkar
dı. Fakat başka münasebetleri de 
ihmal etmez, mümkün mertebe na
zarı dikkati celbetmemiye çalışır

dı. 

Bileğindeki küçük platin saate 
baktı: 

- Vay, dedi, dokuz buçuk olmuş! 
Ben artık gideyim. 

- Sizi götüreyim mi? Otomobi • 
!im kapıda bekliyor. 

Delikanlı hesabı gördü. 
- Biliyor musunuz, siz şimdi ne 

yapacaksınız? 

Kadın şaşırdı ve baktı. Delikanlı 
öedi ki: 

-Siz benimle bugün Sen Rafa -
el'e gelseniz, ne iyi edersiniz? 

- Rica ederim, beni bu akşam 
yalnız bırakınız. 

- Pekala, o halde yarın sizi tay
yareme alır, ıöyle bir hava gezin
tisi yaparız. 

- Nerede? 
- Mesela Sospel üzerinde ... 
...... Siz hududa bu kadar yakın 

yerlerde uçabiliyor musunuz? 
- Elbette! 
- Peki amma, yanınızda bir ka-

dıııı da beraber götürebiliyor mu
sunuz? 

- Canımı iş oraya kalsın! 
Kadın bu hava gezintisine muva

fakat etli. Delikanlı son derece 
memnun oldu. 

Bir gün Miçi tayyareciye yeni 
bir haber verdi: 

- Biliyor musun? dedi, Cenevre-

mıyor. 

Rengarenk mayolar içinde yan -
mış kadın vücutları .. Deniz ve ka

dın ne kadar güzel şeyler .. Kotra -
!ar, motörler, sandallar, plajın dı
şında demirlemiş .. 

Nuhun gemisi gibi, denizde, ka
rada sular ve ağaçlar arasında bin· 
bir çeşit insan .. 

Suya daldım .. mavi mayolu, be -
ya?. başlıklı bir bayan, bir marti 
gibi önümde süzülüyor .. 

Reşat Feyzi 
" 

'de yeni bır angajman aidım. Ey -
lı'.ılde mukavelem biter bilmez ht
men hareket edeceğim. 

- Desen e kı, tam Milletler Ce
biyetinın toplantısına tesadüf edi
yor. 

• 
Mıçı tayyare zabitine o kadar 

inanmıştı ki, bir gün onunla birlik
te ve onun otomobilinde Kan şeh
rine kadar gitmıye bile razı oldu. 

Otomobil SR8\te doksan kilomet
reden aşağı dü~mi, c•n bir sür'atle 
ilerliyordu. En nihayet Kan şehri 

civarında bir sayfiyrnin önünde 
ı durdu. Delikanlı .. tladı kapıyı açtı. 

Kadına yol gc>zteıdı: U zamnr. Mi
çi dedi ki: 

- Allah Allah bcr. &u kapıdaı: 

giriyorum amma, r,(." kadJr saf' k 
tdiyorum .. böyle bile bi't ... 

T2yyare zabili ot nnuhıh irf'ti.'·e 
sol:t•ı. Kopı:'ı kapattı ve t9, r ca -
sın! çe:l.::i: 

- 11nrya Şvarç: ,;, tli, '' 11 lı0nı 

tarı.ım..ıdır• aınmJ, Lf n - ~ \ t 
iyi tanıyorum .• CLk,, d~Mı k ")k. 
Bana hepsini nnlat~ca'.<sı:l. 

İite BcriLnin }"lar:~..: gı~nJı_rJıği 

kadın casu~lard;ın biri de ~l>'4 '1 gun 
bö) le yakayı ele v0di. KPı. i>:nı 

tayyare zobiti ı;ibi gos•crc..r. !k ncı 
subcmcmuruna her şeyi :ın1 ttı. 

B~ynelmilel c~susların kı.yno • " • 
rı ·erlerden biri de harlaı<i ' · 

ltlafmaz•I Miçl 

Yakutistan 
Cumhuriyeti 
Bu cumhuriyet Sovyet 
Rusyanın en şimellndo dir 

Y 
akutistan Cumhuriyeti, bu 
sene kuruluşunun on beşmci 
yıldönümünü idrak etmiştır . 

Bu cumhuriyet, Sovyetier Bırli -
ğinin en şimalde kain unsurudur. 
Ü'ç milyon küsur kilometre murab
baındadır ve 300 bin nüfusu var -
dır. Ahalinin büyük ekEeriyeti (yüz 
de 82) Yakut'tur. Yüzde 11 nisbe -
tinde Rus vardır ve diğer kısım da 
Evenki ve daha sair şimal kavim -
!erinden mürekkeptir. 

Bir Yakut atalar sözü .Yakut, ke· 
der nedir iyi bilir• der. Bu da gös
ierir ki, Yakutlar, filhakika, Çarlık 
J:ıusynsırun elinde lam surette is -
tismar edilmişlerdir. 

O zamnndan beri, Yakutistan'ın 
hayatı radikal bir surette deği ı -
miştir. İnkilaptan evvel, burada hiç 
bir endüstri mevcut değildi. J 923 
senesinde burada Aldan mıntaka -
sında zengin altın damarları k:ş -
fcdilır.iş ve vahşi Tayganın ort~sın
da büyük bir endüstri merkezı fL5-
kırmıştır. Yakutzoloto tröstü, bu • 
gün, Sovyctler Birliğinin uitın en· 
düslris:nde en birinci mcvl.iler • 
den l;irinl hııal etmektedir. 



6 - S O N T E L G R A F - 20 Temmuz 1937 

Fransada bir ziyaret SUDeymanoli'l Sav-avenı.dla 

Hariciye Nazırı KUO. a~ S KO~ILARI ... --· .... _ -

yapmak istiyor? Tefrilıa No: 118 vazaa: M. N~et T~nç-:r" 
-·- - Hamo kabilesi reisi, kızını saraydan ahp 

·Papanın Nazırına göre Fransaga götürmek istiyordu. Sahra babasHe 
sulhu mu ha/aza etmek gitmek istemedi •. 

Raconsuz bir . ' ış ..• 
"Anzorot yok, nıeze yok, sizde de kafa ol· 
dukça dumanlı, gelin bu işi bir kaç 

gün sonraya bırakal m 1 ,, 

-F ı ne o!Jca k' 

-B r :n_ S•11n ~· ı . 
k) yl ırdı. 

l W k nada, G·ı -

c ... z yc!ı, 

e\ de lı cet 
"' ~z(' .._ h "'rızo. 

r g(' ." Ju u., kırl:ırn çı -
]cır (' enir' 7 \'k - i t ... r.ıon1lJr a 

dk'. .. 
- Ş 'll.dı yapamaz mıyız bu ışi? .. 

OJmusına olur ... mma. 1cvkıni 
çll-;ar:ımayız ... 

- Neden? .. 
- Anzorot yok, meze yok .. Sizde 

de kafa oldukça dumanlı ... 
Memo atıldı. 
- Kadın doğru söylüyor. Gece -

n n bu saatindi', mezarlıklar ara -
sında mı zevk edeceğiz. Kozalaklar 
üstünde köpekler gibi kıvırmak be
nım işime gelmez. Bu zevk değil, 

kaçakçılık gibi korkulu, tatsız bir 
şey, bir eğlence olur. 

Hüsevin homurdandı: 
-- Muh•kkak döşek mi lazım? .. 

Dö; ği kendinden karyola daha iyı 
değil nıi'~ .. MadP,nki istemiyorsun, 
sc:ıiıı dediğin olsun. Vazgeçelim bu 
i~den ... 

M"'monun itiraz etmesi sebeps;z 
değildi. O, ortada yalnız bir gaco 
oldugu icin, bunu paylaş:irrnyacak
larından korkuvor, bu yüzden ara
larında bir gürtiltü •;ıkmasından 
ürküyordu. 

Öyle ya! .. ortada bir kız vardı. 
O, evvclii han~isinin olacaktı Mc
rno sahip çıksa Jiü:;<>yin içQrli.\e -
cck, Hüseyin tesahüp etse Memo 
kızacaktı. Kur'a çekwler bu da 
doğru bir şey değildi. Bir arkada -
şm, bir dostun çıkardığı kadına kö
tü gözle bakmak. onunla hembezvıi 
vısal olmak, racona aykııı hır ha
rekettı. O kador ki, o yıllarda, u -
mumi evlerde valnız bir gece bir 
arkadaşla kalan günahkar bir kadı
n , o arkadaşla oraya gelen ada -
mın, başka bir akşam angaje etmesi 
a ,p savılır, hat:..i kadınlar dahi çı!:
maz, gecclı:C kalmaz, ona: 

- Aı;abey .. 
Diye hitap ederlerdi. 
Kafası oldukça dumanlı olmak-

h beraber, Mcmo, bütün bunları 
düşünüyor, açık hav.a eğlencesine 
çoktan fıt oldu[;u halde, bu sebep
lerden dolayı razı olmuyordu. O, 
Iliıse) inın gözünde kıskançlık şim
şeklcrınin çaktığını nasıl sezmişse, 
Hüseyin de Memonun kalbinde is
tirkap ateşlerinin ynndığını, tutuş
tuğunu anlamıştı. 

Çingene karısı dedi ki: 

Mr rt ıcıı Fatma Tnt,kcpının ta-
n1nn11ş ma ~ntl ndı. Y~lıı:L bu 
~erıt d .. 1, v.tlln sc::lv P e me-

1 
ı<ır ü·lar ı kc:. ıl' t nır ""il~ ıne,;- j 
bv ıd · biiyumu 1 ~·"'\'hı;rın g~?gele
rLrdc hii.)'atın zr,:k ni tatm15 ve'tat
clel !ıa)atın zcvkıni t.ıtmış \'P lat
tırmıs, ~rsıl v~ vüzsüz cskı bır me
z~r!ık yosmas1ydı Fettanlıı;mdan, 
ccn<'~inin kuvvetinden civ:,r halK 
korkar; şerrinden bucak bucak 
kacarlardı. 

Uzun •ıllar guzelliğıni bir ın"toh 
ı;ibi kovuklarda, mezarlıkl~r ara -
sında, sur dıpkrindc, bahçı%n lm
lübelerinde ötekınc berikine P"' -
keş çektikten sonra işı mortoculu
ğ" dökmü~ti.ı. 

U:kudan uyanır uyanm~:<. ayna- ı 

nın karşısına geçer, c.rtık bur~~mı
ya baslayan yü,ünü duzgi.ınlerle. 

rastıklarla, lohusa <ürabil,,rinın baş
larına bağlanan gn boyamasile çe
ki duzen verip, scj dudağının ke
narına da rastık!~ yapma bir ben 
kondurJuktan ~onra mezarlJğırı kö
~sındekı kahvede soluju alırdı. 
Kahvesinı. ısm:ırl~rkcn: 

- Okkalı olsllll ha: 

Demeyi :tımal etmez, finoanını 

sallaya sallaya, g~>z.lerıni süze süz~ 
ttırtu~una varıncıya kadar ıç<'rken, 
sıga!'a~ıru tellendirme~·i un?.ltmaz, 
ccnax~ kollaro1•Y" ba. l~rdı. 

Uzaklan b~r cena~n .ök\in Pfti mi, 
hemen yerinden fırhr, r~lckıede, 

düşkün eskı bir kibe. •avrile soku
lur. sıkılgan bır tavp· nlara.k, cena

zeyi taki~ ba~lardı 
Haylaz çoC'uklar cen.a ... r n arka

sında bağırır. ç::ı ırır !lr-tnr.n eh
r.e geçırdiği bir dr!•nek p:ırr,asıle 

nerPsi rastgelirse vı•!"ıır onları '"'d."· 
be ve süküta da\•et edcrd,. 

Iskatçılıkla mazlum bir hal ta
kınmasına, cenaze s.ıh:pledndcn 

bir knç para koparmak için, arka -
lanndan süklüm püklüm gidışinC' 

rağmen, menfaate dokunacak bir 

vaziyet tahaddüs etti mi, bütün o 
kibar tavırlarını, mazlum jestlerini 
bırakarak, olanca yüzsüzlüğü ve e
depsizliğile etrafı dilgir eder, bağı
rır, haykırır, dağıtılan sadakalar -
dan en büyük payı kapmak için 
yapmadığı küstahlık kalmazdı. 

(Deı•amı var) 

Tefrika No.: 15 ................................ 
Cevap vermedi.. 
Yürüdüler: 
Yiıksekce bir tepeden çıkarak, li

mandaki gemilere işaret verdiler .. 
yardımcı kuv\'et istc<lıicr. 

vazifesi düşmektedir! 

Kardinal Paçe/11 

Y cıuden ortaya genış bir dedi -
kodu mevzuu çıktı: 

Vahkanın H•"·cıye Nazırı demek 

o!an Ka,·dlnaJ Pa•·ellt'nin Fransa 

zıyarcti' .. K,;.rdinal, Katolik kilise

sinın en mühim ~a!'ısıyetıerınden -

dır. Dünya ışlcrini derinden bilir, 

kim bılir kaç dil ile konuşur, çok 
zekı, çok faal bir şahsiyet. 

Paris Sergisinde Va1ikan için ya

pılan kısmı açmak merasiminde bu

lunar~k bir kaç günlük bir ınü:afir

ligi Fransada geçirecek olan kar -

dinal, ı;dır gelmez Fı ansa Hari -

cive Naıırı tarafından istasyonda 
kar~ılanmıştır. 

Fransadaki ,oı cenah hükumeti. 1 
Papanın dıs ı<kre bakan k:itıbı de- ı 
mck olan kardınala azami hüsnü k'l-ı 
bulu gostermr k ıçh hıç bır ;e!•derı 

geri kalmamıştır s~ati saatıne prog

ramlar zıvaretler. mülakatlar. meş
huz kilıs~krde merasim, vedalar, 1 
ça,•laı ... 

Bızzat kardinal bu zıyarettcn do

lavı scvınç içındedır Bundan iki 

üc ~ene C\'Vel vine Fransa ·ı ziva -
ret ctmıştı. Fakat şu farkla ki, o 

znman Fransada sağ cenah hiıkü -

meli vardı. Şimdı kardınalı karşı -

!ayanlar sos,·alıstlerdir, radıkal sos

yalistlerdir. hulıi&ı sol cenah hüklı
mcti erk;ınıdır. 

~ehrine gitmişti. Bu seferki Fran • 
.ayı ziyaretine de ruhani bir ma • 
hıyet ,-erilmek istenmiştır. Kar -
dinal daha yola çıkmadan evvelki 
bcvanatındaki bu ziyaretinin ken
di~ini ne kadar memnun ettiğini u
zun uzadıya anlatırken, Fransa 
Cumhurreisini göreceğinden de 
bahsetmiş, Fransa Devlet reisi hak
kında çok hürmetkar bir lisan kul
lanmıştır. Fakat asıl manalı söz -
!eri, Fransanın bugünkü devlet a
damlarından bahsederken hah ha
zırda milletler arasında bu devlet 
adamlarına sulhu muhafaza gibi 
yüksek bir vazıfe düştüğünü söyle
mesi olmuştur Zaten bu sulhu mu

hafaza emeli Papanın da en bü -
yük gayesi olduğunu ilave etmeyi 
unutmıyan Kardınalın bu sözleri 

Vatikan ve Paris arasındakı müna
sebata başka bir rrnk ''erecek gi
bid!,. Bugünkü vaziyet budur. 

Almanya ile Vatikanm arası ay -
ı.:.ianberi açıktır. Katolik kilisesi

nın bir takım mensupları Almanya
da hüküm~tçe takibata uğradı. Ki

li,,.,, kendı papasları aleyhinde 
-bıınların bır kabahati olunca- ta
kibat yapmayı ancak krndi hakkı 

olarak bilir. Onun i~in Almanva hü
kUn1elinin bu işlC'rt' k:ırışmamas1nı 

ıs:edi Bu olmadı. Almanvada, ka

toliklik aleyhine şiddetli nutuklar 

söylendi. Münascbat o hale geldi ki, 

iki taraf da elçisini çekecek den -

riı Fakat Vatikan. Berlindeki elçi

sıne bilakis yerinden kımıldama -

masını tenbih elmi.ştir. Sonra Va

tıkanın bır kitap neşrederek Al -
manya ile cerevan eden muhabere 

''esikalarını neşredeceğı sövlendi. 
Halbukı Vatıkan, ilerde münaseba

tı bozacak h~· l·angi bir hareketin 
kcndı tarafından olmamasına çok 

dikkat etmeyi eskı an'anesi ıcabın

dan bildigı için beklemeyi muvafık 
buldu. 

Almanya i!e Papanın arası açıl -

dığı şu zamanlarda Vatikan Harici

ye Nazırının Panse gelmesi çok ' 

Almanya ile Vatıkan arasındaki 

meselelcr•n g•cirdiği safhaları vak

tı g~ldıkce •Son Telgraf. ın bu sü

tunl;ırınrla yazmı}tık. Vatikan'ın 

Fransadakı sol cenah hi.ıkümetile 

böyle çok rlostça münasebatı iler

lctmesınden neler çıkacağını da 

günü gcldıkçe Avrupa matbuatında 

manalı sayılmaktadır. 

Bundan evvel Fransaya geldıği 

zamJn Kardinal, 

oldu :u söy leren 

kOtürümlerın iyi 

meşhur Lordes 
görülecek malümatı alarak 
cularımıza arzcdeccğiz. 

KORSAN 

ok uyu-

Hamala/ar harbe 
lı:abile 

haıırlanıgor1ard:. Su.hra Kud :s.'ı?n aö.ınre.ı:ı·e, 

n.rcıscnda hüyıTk lir ısyan. çrkqcakr: •. 

Şaoıı! Nilı'.ıferden iyileşen kim'e -
!er çok yaşarlar. Bizim kabilemiz 
arasında iki kişi bu çiçekle ölüm -
den kurtuldular.. Doksan yaşına 

geldikleri halde !ı:ila g~nç ve dinç 
bir erkek gibi dolaşıp duruyorlar. 
ve dinç bir erkek gıbi dobşıp Ju
ruyorlar 

- Beni Sila öldürmek isterr.iş .. 
doğru mu bu? 

- Evet. 
- Nededen biliyor5tın bö"I" ol

duğunu? 

- Zamo kulağilc du,·mıış .. b'-1 i
şi üzerine alan 
etti 

sıhirbaz dJ iti;af 

- Sila zindana atıldı cia, sıhir -
baz ceza görmedi mı' 

- Sıhirbaz bırdı·nhire gözrlen 
kaybolmuş. Nerı>ve gıttigi belli 
değil. 

- Baş sıhırb'Z onıın nereye sak
landığını bilmıvor mıı? 

- Bilmiyormuş. 

Hukumdar onıı sıkıştırmamış 

olm«lı Sıkı~tırs•vdı. çok çabuk 
meydana çıkardı 

- Hiıkümdar cok hıddetli. Ya -
nına varılmıvor. Fılistınlıl<>r d 0 bu 
günlerde vergı agıı lıqı vüzunıkn 

her tarafta bas kaldırıı<ırlar. 
- Bu. B<-ni isruılrn oskı bıı cl"f

didir Suleyman hepsınin kolayını 

bulup butün isvrınlar1 bastırır. Fu
kat, sana doğruSlınu sovlıv<~yitn 

mi Sahra .. <u Amrın kraliçe~ıni bir 
türlü vola getlrrrrıf'dı'. 

- Sul<·yman, kreilief'\'İ "vivor, 
dıvorlar doğru mu hıln-Hrn" 

- Oogru ols:ı gr·rr·ktıı. On:ı o:ı 

talan altın göndermiş .. 
- Ncrı.,kn duydun bunu' 

- Amun t;cıra;{ı:1<.ıa herk slr. n ~
zırıcia idi. F&kat. çöıdf~ ~!'.!pi:ır k:ı

fiieyL çevırip altın;arı allr..t. .. o.r. Za· 
ten benim başıma g· lı:-n f~l~keticr 

de ou yüzd•n d<>gil rr.' ·ı ı::.;er altın

] ar Amona va!"s ı~·:dı, bı !1 (:TI-2t...
1

ıım 

ku_,-u) j a a.ılmadan kurtulup gele· 
c kli'T! ... 

Sahrayı ;ı.l:nağa 
gidelim Mi ? 

Bir ~ab::..h s.a.rc.t~-:ı ıhtiv<lr bır :\ • 
dam geldi; 

Bana hU.kün,dat ,ıı nl'reÖ<' c -

turduğunu gi: ı~.-ı : 
Ded 

IJiyet ~')hitl<'t .nderı 1)iri snr\' · 

- Ne gbrü-,{'<'ckı.:.in h klunct.ır. ı., 

Bir dilegın -. r~"I bi c sovle. 
ihtiyar. h•:devi : 
- Ben ll r"'ıl k::ıbile ir,in ,-cı 

x:ızımı a!mı.: geldiın. 

Dn·mce z:ıbit a ırdı. 

.• ı 

Saravda Şahra.1.ln Ila nn kaoıl -
sı r~ı. ının kız old ·unu l~ r1' hı 

lırdı . 

lhti·;•r b ı'cvıvi de ha' Su! .. 
n • r ın ynr ın ı gill rduler. 

K:ıbile ı-C'i i 1ıukiinıdarın Ciniın

d ( ~ıldi ; 
- • ·::ı~H ı müsa, de c in z. ırı •1 

l~' el• dı.. GHU al 1 p g;itiirnıt\'t.: g l 

dım. 

s~ı,.\'mln cülm ·kkn kend nı a 
J; nıa<lı 

G<:rçı Sol.ravı bıı kah'! ci n poro 
ile satın almıs de· di. • ulc m·1n 

hır rc•n hu l;abile civarındJn ~· -
rPı ket" Sal'ranın r ... k1sl :1rını ı;ür -

nıu b "< n:nıs V<' k·.bıl<· rric.:\ kıı1-
rıı t· tlılıkla hUkürndara ve mi ·ti. 

Sü!,,vnı: n o Züm:-ın. 
( Dev.:ı,.. ı ... r _) 

-Y'azan: CelalCen9:z ........ .... ................................... ········ 
flrc: rncl 1un ncdf':ı . .;.1klıyor U'1 

1 
"!tınl:ııı bizden? 

Diyt•rrk, Aniv.,s'ın iı.;-_c·ı n atıi-

1 dı. 

1 
!."ur t llcis. 

1 - Eıı iyisi bu İ'ji yarına bırak -
mak ... B<>nim'hatı~:rna bir şey gel
dı. ŞL dl, mortocu . Fatmanın evi 
' ~ BOJ. lc ı 'er y p::ır cvhıc ınisa. 
f'r k&t 1 <'<'er. &.ki rrallardaııdır. 1 

F k1t bır g'in e \Clınden ha, r vcr
meJ- Jj_'? _,d 1 ... B yarın hak ve
r, irn ,s;z de 01::.i .. g:.:.n gc! r. ses iz, 

Biraz sonra yüz kışi daha gelın
ce, adalılarda şafak atmıstı.. şım

di ctrafda sinenlcr pılıyı pırtıyı 

toplayıp ortadan sıvışıyordu. 
Murat Rdsın yanındaki denizcı-

Adalılarla başlıgan dövüş uzun 
A nivas 'ın sağ eli kılıcile ·beraber 

sürnıedi. 
gere düştü .. 

1 

- B.ıv,ı •n ~u h~rifın kolJarını .! 
n! '( be ırı~·ordu ... 
Meydanın 0rasıııda h r ııLire 

nııithi.• lıir do·.·ü 1 b ~ı ı tı. l~nı

''&S rr.e r ki " "tn Sil l \'( "C gel-
ır.lycrı dö.,.iı .. t1....t!<'r: dr• 

hlurıt Rci<. '-IJ'~t.n e 1 · 
Krr ı;tni koila, Ç"o.ak! 

s d ... t.~ ı;undJzlcme yaparsınız. 
Yarın r,nls k oJmaz -nı?_ 

J.i'<.trn::ı il~ konu,ıru:::la:> bir ev 
s Y• y r<; "'· Belki yarın ba.5kasına 
.s ı'l t·crmıitir. Fakat öbür gün iş 

sağ!Jm olur. 
- Ulan bizi ddatma sakın! 

Niçin aldatayım! .. Ucunda pa
tJkoz olduktan sonra yalan, dolan 
olur mu? .. 

Öyle ise, öbür gün öğleden ev
' el, biz meyhaneye gelir, bekleriz. 
Sen de daha evvel Pembeyi Fatma
nın evine sokarsın. İyi bir parça 
daha bulursan hoş olur. 

- Benim bulmama hacet yok .. 
Fatmanın bir kızı var ki, yağlı, kuy
ruklu bir toraman! .. 

- İyi ... yalnız bir şey var: Bizim 
e\'e girmeldiğimiz şüphe uyandır -
Maz mı' .. 

- Cııun evi mezarlıklara yakın
dır ı:::rarıncl::ı ev yoktur. Yıllard:ın-
1'" i bu i ·i yapıyor, bn· kere basıl

madı, kLnse ona ka~ının altında gö-
7Ü'l ·v.Jr dcm"di, asılmndı. sızıltı cı
k ıumadan idare etti. Kimse fa; -
kmda bile olmadı. 

ler: 
- Bırakın u hNifi haklıyalıın .. 
Diye bağ"ı mağa b0şlamışlardı. 

Murat rcısin soğuk kanlılığını 

korknkhğa ctfecienler biraz sonra 
bu hükümde ne k•dar yanıldıkla
rını anladıl~r. 

?ı.Iurat Reıs o.danın muhafızını a
rıyordu. 

Ve bu adamı bulmakta gerikme· 
mişti. \ 

Bu adanın muhafızı çoktanberi 
Venedikhlerin hizmetinde bulunan 
orta yaşlı, vurucu bir kaçakcıydı. 
Adaya gelip giden kaçakcılarla he
men hemen ortak gibiydi.. Vene -
dik hükumetine her yıl muayyen 
bir vergi verir, ötesine karışmazdı. 

Anivas .. 
Bu adam ayni zam:ı.nda (Issız :ı

da) da Murat Reisin gebcrttiği 
me~lıur haydut (K<1ra Mihal) in 
da nzkarde,i 1;,U:unuyordu. 

Bu iki kardc:;, uzun yıllardan be· 
ri bu iki adavı parmaklarında oy
n&ta..·:k, istediklerini asıp keserler 
ve kim<eye hesap vermC'zlerdi. 

Munt R~is bu şerirlerden birini 
temizlemiş .. sıra ötekine gelmişti. 

Anivas, (Issız ada) daki kardeşi
nin oldürüldü!;ünden haberdar de-

ğildı. Bunu duymuş olsaydı, şu!Jhe 
yok kı bulun adalıları ayaklandırır 
ve Murat Reı-c karşı gelmekte ge
cikmezdi. 

Bereket versin ki, aradan bu ha
dıseyi duyacak kadar zaman geç -
memişti. 

"\1urat Reis adanın çarşısuıda do
la; ·ken, Anivas'la karşılaşnuştı. 

ı ıivas silahlı adamlarile bera
b ı cliyordu. Murat Rcis ve ar -
k s. 'an yürüyen büyük bir de -
lıi'tı alayını ~örünce şaşırdı. 

.C:rolılaı ızun zamandanberi 
Tüı !; yüzü jrmcmişlerdi. 

Türk dcı ·ileri muhite del şet 
veren hey\ i kıyafetlerile pala
larını ç,kn .>r, üçer üçer sııaya 
dizilerek ı ,ıyı sarmışlardı. 

Aniva Türklerin çok k:ıvvetli 

olduğunu gfüünce siyasetı değiş 
tirdi.. Murat Reisin yüzüne güle -
rek: 

- Adamızı gezmege mi geldiniz, 
arslanlar? 

Diyes ordu .. Murat Reisi bir dc>'t 
gibi s0lamladı. 
Anivu~ın \" 1nın~" 

adam ·oktu 
kaşık sud ı bogaoı 

ı,...,. 

ır 

~vas 

vaziyetin kendisi içın tehlikeli ol -
duğunu anlamıştı. 

BİR DÖVÜŞTEN SONRA .. 
Murat Reis, ada muhafızına yak

la tı: 

- Yolumuz buraya düşmüşken, 
adayı bir gezelim dedık.. Karaya 
çıktık. Ayni zamanda, burada sak
ladığınız altınlardan da hissemi.tj 
almak istiyoruz. 

Dedi. 
Anivas arkasında duran adam -

larına şöyle bir göz attı. Bu, sayısı 
yirmiyi geçmiyen adalı ile yüz elli 
kişilik bir kuvvete karşı geleıniye • 
ceğini bir daha anladı. 

- Burada altın değil, bakır bila 
yoktur, aslanım .. 

Diye mırıldandı. ' 
Anivas bu sözleri o kadar büyük 

bir soğukkanlılıkla söylemişti ki.. 
Türk gemicileri bu adamın ko -

nuşmasından en ufak bir şüpheye 
bile düşmemişti. 

Murat Reis plilnını önceden ha
zırlamıştı. Eline kuvvet geçerse, 
her şeyden evvel bu adaya uğrayıp 
altın araştıracaktı. 

Murat Reisin gemı kethüdası Ço
lak Mehmet sabırsız, fakat içi dışı 

bir, tok sozlü bır adamdı.. l\t hmet 
eskı g<>micı udendi. 

- Ağam, bu herıf bizi aidatı -
yor. Hek· bır kendımizi gosterclım 
şu baldırı çıplaklara .. 

Dıye homurdanmıya başladı. 

Biraz arkadan iki adalının şöyle 
bir konuşması işi çabuk bitirmişti 

Adalılardan bıri arkadaşının ku

lağına: 

- Bu dev cüsseli adamları al -

datmak çok kolaydır. Anivas onları 
sepetlemenin yolunu bilir. 

Diye fısıldamıştı. 

Murat Reise bu gizli konuşmayı 
~nlattılar. Artık iş pazuya kalmıştı. 

Murat Reis ada muhafızı Aniva
sa: 

-. Haydi, çabuk göster şu altınla-
rın y~rini .. 

Diye haykırdı. 
Anivas oralarda olmadı .. 
Omuzunu silkerek cevap verdi: 
- Bilmiyorum dedim ya .. Bu a-

dada altın ne gezer. Çakıl taş bile 
bulamıyoruz biz. 

Anivasın her şeyi bildiği muhak
kaktı .. 

Çalak Mehmet dayanamadı. 

Diye haykırırken, Co "k M !ıınct 
birdenbir(' yC'ıc yuvarlan'"1 t. 

Adalılar Anı\·as'ın e~rafını .<.ı:3.r -

mıstar. T1lrk 1erl<' dö""•ınıye ba5la
mışlardı. 

Yirmi kisi kadar görünen ada mu
hafızlarına birer iki)er yerlıler de 
ıştırak ediyordu. 

Türk denizcıleri Murat Reisi ko
rumak için, ett .. ıı bir duvar gibi ö
nüne gerilmişlerdi. 

Anivas kılıcını çekmişti .. 

Sağa sola savtıruyordu. 

Yere yuvarlanan Çolak Mchı:net 
de bacaklarıııdan yaral:ınmı,tı. 

Murat R"'\:s: 

- Vurun ıı keratal:ırı_ 

Diye bağırıyordu. 
Bir taraftan ~-dalılı:ırın üzerine a

tılıyorlar, bir taraftan da Çolak 
Mchmedi siıı 1ll:lcyip kavga mey -
danından bir kenara çckmi~·e çalı
şıyor !ardı. 

Kavga büyümüştü. 
Türk drnizcileri, o güne kadar bu 

derece c·etin döğüşçülerlc karşılaş
tıkla ını hat lamıyorlan]ı. 

f Dena1u ,ar) 
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KANUNi SÜLEYMAN 
No.75 Yazan Nedim Refik 

' Y akup tekliften memnun oldu 
''Sen · bu gemiden çıkmazsan senin bu· 
rada olduğunu gizlemek mümkOndür,, 

Tacı Cihanın artık bir şey söyle
liği duyulmadı. Ali Şavkat yavaş
~a Yakuba dedi ki: 

- Artık sabah oluyor. Bunlar 
gemiyi kaldıracaklardır. Bizim de 
buradaki misafirliğimiz artık bite
cek. 

Yakup birdenbire uyandırılmış 

bir adam gibi: 

lik, bir sevinç hissediyordu. Çünkü 
bu akıllı ve iyilikci adam herşcyi 
en ince noktasına kadar düşünü -
yor, çaresini buluyordu. Ali Şav -
kat devamla: 

- Senin niçin böyle habeniz 
gittiğini Sultan Süleyman öğrenin
ce seni beğenecektir. 

Sonra esvabından çıkardığı iri 
bir keseyi Yakuba uzaı.tı: 

- Al, cieui, hu sana lazım olur. 
Ali Şavkat daha ziyade orada 

kalmayı doğru bulmadı. Yalnız ay
nlıck~n Yakuba, son der~cc sabır
J., ihtiyatlı olmnyı tavsiye ederek 

ona ugurlu biı· seyahat temenni ettı. 
Vcnedikli gemici ile de başbaş:;ı bir 
müddet konuştuktan so:'lra gemi
den aynldı. ..... 
Parhalı ile y::ınındaki Hintli, m. 

151ın kumand::ısında (alışarak na
kdır Sahibın kızmı buimıy:ı uğ
nış<ıcaklardı. F~at Bin bu iki a

dama hiç bir .zan .ın emniyet ede· 
mi}ecc~ı ıçın onlaı ı kendisinden 
uzak bulundurmaya, fakat ınc y:.ıp
tıkhırını gözünden kaçırmamıya 
karar vermişti. 

Türkiye-İtalya 
Musotini iki devlet 

arasındaki dostluktan 
bahsediyor 

ı• ngiliz Amele meb'uslarının baş
larından Lansbury bir zaman 

evvel Almanyaya giderek Bay Hit
ler ile görüşmüştü. Ziyaretten mak
sat fı~i.kar: Avrupa milletleri ar~n
da sulhu devamlı bir surette tesis 
etmek kabil olup olmadığım araş
tırmak. Bay Hitler bu maksatl!l 
toplanacak umumi bit· konferansa 
çok taraftar olduğunu anlatmıştı. O 
?.aman Lansbury'nin Almanya se
yahatine türlü türlü manalar ve -
rıtmişti. Halbuki amele meb'usun 
bu ziyaretinde resmi bır m<\hiyet 
yoktu. 

Sabunlara da 
Hile 
Karıştırılıyor 
Bir bu eksikti, onu da 

gördUk 
Son günlerde şehirde satılan sa

bunlardan bir kısmının kumlu ve 
topraklı olduğu görüldüğünden 

Belediye memurları, esnafın sat -
makta olduğu sabunları sıkı bir 
kontrola tabi tutmıya başlamışlar .. 

dır. Bu ara Balıkpazarmdaki. bir 
müessesede fazla miktarda kumlu 
sabun bulunmuş \'e mal sahibi ce
zalandırıl mıştır. 

Ayrıca Belediye, bozUk sabunu 

yapan • imalathanenin bu1unduğu 

şehir Belediyesinin ve Ticaret Oda
sının nazarı dikkatini de celbetmiş· 

Bu sefer yine Lansbury h.alyaya 
gitmiş, Bay Musolini ile görüş -
mül!-ilir. İtalya Başvekili de umumi tir. 
bir· konferansın toplanmasına la • 

raf tar görünmek tl'dir. Ancak böy
le bir konferansın başlangıçta çok 
iyi hazırlanmasını, sonradan dağtlı
vermiycrek miiı..bct neticeler elde 
edilmesini istı)O mu~··· 

ı Kasımpaşa 
Der esinin ezeli 
Hikayesi 

Bay Musolım ingıliz - it.al.} a"'l mü-
. d 1 

nas<'ha~ının iyi o!ll"ası .çın c ortn-

997 bin Ura sarfodılerek Kasım
paşa deresinin dörtte üçü o ci\·ara 
zarar vcrmi •ecek şekilde kapatıl-

da bir rnaııi gör re üyormıış. Yine mıstı. 
Lansbııry'niıı sc yalıatınd<>n avde - Sıhhat Müdürlüğü, tifo salgını 
tinde söylt d ı sozlerden anla~lı- do1ayısile bu derenin diğer kısmı-
yor ki, k<>ndıs r.in bu qhsi ziyaret- nın da derhal kapatılmasını iste -
leri, trşebhü 'Ni amC'Jc mcb'usu ce- miştı. Befodiyc Reislığı evvelce 938 
saretlcnd:recck gıbid;r. bütçesine tehir edılmış olan bu i-

Ba y P.foso1ini Türkiye - haly.a \'e şin 937 bütçcsile ~ apılm:ısını k~bul 
italva . Yugoslavya do:>t.lukların • etmiştir. 

dan bahsetmiş ve bu dostluklarm --·-

' milletler arası münasebatında iyi. Bazı müesseselere 
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Okuyucu,arta 
Baş basa 

Toz mikrop 
Yuvası 
Değil midir?. 

Fatih caddesinde 128 numaralı 
evde oturan okuyuculanmızdan 

Lfüfi İnal ya.zılJOT: 
.Fatih cadöesinde oturan bızler, 

.k~">m ç.amurdan \>C yazın da tozdan 
evlerimize ulaşırken büyi.ik zorluk 
çekmekteyiz. 

Yazın boğucu sıeağmda yolların 

yıllardır tamir görmemesi yüzün
den ve etrafa yayılan toz bulutla
rından ·dolayı pencerelerimiz ka -
p!fb oturduğumuz halde yine evle
rimizin dahili, sandıklarımızın içi
ne varıncaya kadar toz ile dolmak
tadır. Bunun sıhhi fenalığını bu sü
tunlarda dercine lüzum görmüyo
rum. Milyonlarca mikrobun barın
dığı bu toz bulutlarını ortadan kal
dırmak Belediyenin en önemli va
zifelerinden biri olduğu muhak -
kaktır. 

Bu hususta alaka<iaranın nazarı
dikkatini celbetmenizi saygılarım-
la dilerim.• 

HALK OPERETi 
Bu Aktam 

Anadolu hisar 
İdman yurdu 

Bahçesinde 

Eski Hamam 
Eski Tas 

Ü e>erct 3 perde 
21.7.37 Çarşamba ıcu"'uLu~1..· ' 9 '1S 

ISTANlluL 

akşamı 

SUyUkada iskele 
Tiyatrosunda 

22-7. 37 Pcrşe:nbe nkşamı 

Befiktaf Aile 
8dhçesin de 

Pi PiÇ~ 
Oreret 3 perde ------DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
.Alkol Ethilini bilf.ı mayi kılına 

usulü .. hakkındaki ihtira için alın -
m1ş olan 24/10/927 tarih ve 653 nu
maralı ihtirc beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına de\•ir \'C

yahut mevkii fiıle konmak ıçın 

icara verileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malüır.at e
dinmek isteyenlerin Galatada As· 
tan han 5 inci kat 1-4 numaralarn 
lnüraccıat eylemeleri ilan olunur. 

Tifo hastalıkına kırşı ;·ap.ılmakta olan mücadele icab! gıda mad
deler:i salan seyyar, sablt bilcümte esnafın 7 Ağ'ustos 1937 akşamına 
kadar Belediye aşı istasyonlarında tifo aşısı ile aşılanmaları lazar.ıgd· 
mektedir. 

- Ah, dedi, sabah mı oldu?. 
Yakup için Tacı Cihanı, zından

c?an farklı görmediği bu gemide, 
bilmediği adamlara bırakarak çık
rnak, Bahadır Salubin kızını uzak
tcıki mcçlıııl bir takım haydutların 
teca\•uzunC' maruz kalmak ihtuna
line bırakarak buradan gibnck 
illlk<iı <>ıı:dı. Kölemen genci için her 
Şey b.l' tehlike idi. Sevdiği kızı son 
derece korkunç bir çok ihtimallcr
k çcvrılmiş gorü~ ordu. Fakat di
ğer taraf tan çok mühim bir vazifesi 
daha vaı dı. Bahadır Sahibin kona
ğı ona emanet edilmi<:ti. Orada ola
r ak şcylc>rden padişaha karşı mcs

uı 111€\kiınd~ bulunan Yakuptu. 
Bunu çok düsündü. Kendisinin. lfı
Zımgelenleri ha~rdar etmeden 
böyle bir gemiye binerek gilmesi 
Vckv ki Tacı Cihanı bırakmamak 
için olsun, birço~: şüpheleri uyan
dıracaktı. 

''"''''"""'""'"'''"'''''"'"""''''"'~~~~~=.~ ... ~.::~!....1 l Cenevre gölünü 

liğe doğru pek mühim bir inl..işaf p I . 
olduğunu söylemiştir. ara a~ı gerı 

Umumi sıhhata taalluk eden bu me~eleye ehemmiyet vermiycrek 
tifo aşılarrnı yapltrmamış olan ve : aşılandıktan sonra alacakları aşı 
vesikalarını ibraz ctmiyen bu gibi esnafın san'atlarının icrnsına mü· 
saade edilmiyeceği ve bu vesaiki yanlarında veya mensup bulundduk• 
ları müesseseler de bulun.:lurma~a mecbur oldukları ilan olunur. 6.4379 

Yakup bunların hepsini düşün
dü. Fakat henüz bir karar ,·erıoc
lnişti ki Ali Şavkat ona: 

- Oğlum, dedi, sana edeceğim 
bir teklif var; :fakat bunu kabul ct
Jniyc mecbur değilsin. Aramizdaki 
ahdü misaka bu teklifim dahii de
ğildir. İster kabul et, ister etme. 

- Peki övle olsun ... ne teklif e
diyorsun? .. 

~ Tckl fım sudur: Sen bu gemi
d<m cıkmazsın. Senin burada oldu
ğunu. da akl m:ık mumkünciür. 
Sen kal. ben .kayım. Gcrr i İstan
buldan uz d.:ı iıktiju son a ben gi
drr ,l,abr. vr.ıı im. &.: in, çok mü
l iın bir ı i •ı I fanbuldan gittigi
ııi uv,C'rim. 
Yakub•ın hu tC'klifc mc>mnun ol

ln:tm!:lsı mümkun değildi: 
- L:ıkin, dc>di, padışahı inandır

mak Lizım. Bcnıın bir hainlik et -
rnedı<>imi ne bılsin ? .. 

- Bunu anJatmak kolaydır. Se
llin gibı bir <.ıd:ım Sult.-ın Süleym:ı
ııa ha nlık etmiye knlksa bundan 
kim :ziyan eder? Sultan Süleyman 
Jnı?_ Asıl 1Jyanlı çıkacak sen olur
sun. Çünkü .nerede olsa ele geçmek 
hem kabil, hem boynunun vurul
ması dnima mümkündür. Şimdi o
nu buakalım. Eğer bundan bir teh
like gl'leceltse ona ben katlanaca
ğım. Çünkü herşcyi göze almak 15-
zını ... Bu ad..ımın Baha<lır Sahibin 
kızına söylediği sözlere inanmak l5-
zınıgelirse kızı babasına götüre -
Cdler. Fakay ben inanmıyorum. 

- Bu gemi ner<'ye gidiyor, der
sin iz'? .. 

- o:-•lum, bu geminin en son gi
clccegi ) <'r İ kenderi) e olacak. Fa-
ltnt Bahndır Sahibin kızı, babasını 
tıcrede bulacak? 

Yakup Ali Şavkatın ellerine sa
tılacak k dar 'kendisinde bir hafif-

J 
1 

1 

Geçen köpek 

C enevr.e Gölü kenarmcl:.ı geçen -
lcrdc kad•nh erkekli bir grup 

oturmuşlardı. Yanjı.ırıııda bir de 
kopL'k vardı. Knpeği göle .:ıtmı_şlar
dır. (15) kı1omı:tre geni~liğindeki 
Cenevre gölünü ~ öpek yüze yüze 
karşıya geçmiştır. Şimdiye kadar 
hic bir .köpeğin 100 metreden faz
la yı.izdü,gü görülmedıği için 15 ki
lometre ylizeıı köpek fevkalade ola
r<ık r,örü!müş \',e bir de nişan veril
mışlir. 

El yazdan hazinesi 
Sovyetler Bırlıgındekı .Lenin• 

Kütuphancsınin el yazıları kısmı. 

dtiny~nın her hangi bir koleksiyo-

nile, hatta British Museum \'e 

Fransa .M.ılli Kutüphane~i koleksi

yonları ılc, mukayese <'dılcbilecek 
rlerecede zcngındir. 

Lenın Kütüphanesinin çelıkten 
kasaları i~inde, kıymet biçilmez ve 

dünyada tek cl yazıları, büyük Rus 

muharrirler:ınin cserlennin asıl -

1arı, d~vlet adnınlıın, tarihçiler ve 
muharrırlerin :ırşivlci saklanmak -
tadır. 

Bu el yazıları arasında, en eskisi, 
1082 tarihli Arkangcl İncilidir. Bu 
eser, Hus dilinde yazılmış en eski 
eserdir. 

On altıncı asırda Müthiş İ\'an za

manından kalma eTarih~ eserınin 
rnmızzam bir cildi de bu kütüpha-

neae me\ cuttur. Bu eserin yazıl ~ 

maSlna yüzlerce tanhçi ve kopist 
ishrak <"lmiştir. Bır nevi umumi ta-

rıh olan bu eserın içinde erHstk 

minytiirlcr vıdıir ve bunlrın renk
leri bu ana kadar kat'ı •y-cn kay
bolmamı~tır. 

llllu llnı •mnuuuıtt ıııuıı11111r11m11nnmınuunıu:uıu"ıt1111tunnın11ıan nı anııııuı""' ııt111ıu1111ur11uı11111nttuıuııııı 
Yazan: 

Al .ıenings 

1ra'nın ateşi vardı. İş istemek içm 
tıere.} c baş vurduysa çok ihtiyar ol
dugunu sbyliycıek .kapıyJ )tizi.ine 
kapamı§lar, o da tekrar hapishane
l'e dönme)i canına mınnet bHmiş
tı. 

n.11 bi onu luıp"shanenin hasta -
h<ın kısmında y tırdı '\C ertesi sa
h· h I>or a ') a haber \erdi. 

. - 13 ıba, b<ıba. cv:c geldiğin zam.a'l 
l'lı(·ın bana bir şc;· söylemedin'? 

Genç kız ıh ti) arın kollcı.rının ara
sına atıldı: 

- Baba, bana bak! Bt'!l srnin kı
~ınını. Küçuk DOTa},m. Ne kadar 
~tnan bir b::ıbam olmaSJnı ist<'miş-

11ll. Ne cinste, ne şekilde, ne tıyı:et-
1 
f 

te, ııc halde olursa olsu:ı, benirn <le 
bı:- cb<.ıb::ım .. olmasını istcmıştim. 
Neden bana bir şey söylemedin? 

İra M.3rakt, içten gelen bir .ateş 
ve bir se\•rnçle gen; kıza bakıyor
du. Onun t üçücuk eJıni k ndi iri 
3vucunun içınc aldı: 

- D3ra, senı her yerde aradım, 
dedL Gelmiş olmana öyle St?\'in -

diJn kL. 

~Kara belfı-> dudaklarında mes"ut 
\"C rah:ıt bir gülümseyişle başını 
yastıklarm üzerine bıraktı. 

Kaza \'C kaderin kurbanı olan 
ihtiyar lıu s.-ıadet ve sükfüıcti hak 
ctmiı<tL 

O ölüm koıdar saadeti ve saadet 

Lansbur,"nin bu faaliyetinin dah'll Verilecek 
nereye kadar gideceğini bilmeyiz. Nüfusu on bine kadar olan kasa-

Fakat velev iki, resmi mahiyette ol- ibalaroa bulunan ve elektriği oka- 1 Ünı·versı·te p 1 
- ... """1 • Artbrma, Eksiltme ve azarhk mnsın. bu kabiJ göruil"'u._ .. erın şu sab:ıda mevcut istihsal şebckesin-

fa\'das: vardır ki, o da yine İngiliz Komisyonu İlanları 
den alan sınai müesseselerin elek· j a~ele ~b'usunun dediği gibi resmi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

ve mes'ul dc\"lct adaml~mın çalış- trik sarfiyatı i1rin ıresim alınmama· Is Muhammen fiyat M_u_"_·n_k_k_at~i:ıat llıatesi 
mal:ırına zemin hazırlamasıdır. sı kaxarlaştırılm~lır. Üııiversite Mer kez 3278.67 246 lira 5-8-937 

Vakıflar umum 
Müdürü geldi 

Vakıflar Umum Müdürü Fahrl 
Kiper, İstanbula gelmiştir. Dün sa
bah İstanbul \1akıflar Başmüdürlü
ğünde meşgul olmus, hademei hay
rat kadrosu, camı tamirntı ve diğer 
baıı meseleler hakkmda mınt&ka. 

ınüdürlNınclen ve alfıkaclarlardan 
malılmııt istemiştfr. 

lGalatasarayhlar 25 Tem· 

lmuzda spor bayramlarını 
tehir mi ediyorla r? •• 

1 !Bazı kaynaklardan öğrcndi6imi-
ze göre :sarı kırmız.tlılann 25 tem
muzda yapacakları spor bayramla· 
rını 30 temmuuı, yahut ağustosa 

tehir etmek ihtimali vardır. Fakat 
biz buna inanmadık. 

lsta nbul a tletizm ,am
piyonası 2 5 ağustosta 

yapılacak 
Her sene )'<tpılan İstanbul :.tJe

ilizm şampiyonası lO ağustosta bfı
tiin Türkıye .atlet~erınin üştirakile 
yapılacaktır. 

Çarşamba gDnU g azete• 
ciler :takımı antrenman 

Malive Vekiıieti, bu kabil sınat b" ı · · saat 15 
J ınasının cep ıesının • 

müesscselerd01 fiır:diyc kadar re- badana ve tamiri 
sim alınmı~sa hu paraların 0 mü -

esseselnrc geri \"erilme,,ini alaka· 
darlara bildirmiştir. 

-·-
Ticaret Odası da 
Panayıra gidiyor 

is•, nbul Ttcaret Odası, şehrimız

dcn mütefeı rik surette eşya gön
-de:rec\.k 'tuccnT1 ... rdnn ayrı, Oda na-

mıın d·ı İzmir panayırına iştirake 
karar \·erımi~ilı". 

• 
Yukarıda yazılı iş karşısında gösterilen günde açık eksiltmeye ko-

nulmuştur. Tlllip!erin 3000 liralık böyle iş yaptığına dair Bayındırlık 

vesikası ile Ticaret Odası vcsıkasını ibraz etmeleri lazımdır. Şartıınme 
ve sair ihşik eri pauırtesi, perşembe günleri Rektörıuktc gürüliir. 

C;nı;i Az Çok Muhammen Fir!,! Teminat ]halesi 

PancaT 36720 
kilo 

Ha\'uç 16875 
kilo 

Labna 16875 
kilo 

43463 3.5 

213i6 5.25 

21516 5 

306 Lira 5-8-937 
saat 16 

Hiyar tane 8QOO 10000 1.5 
Bu mak · tfa ~uımiz tıcarntinc _ Mcırul ,, 8030 ıooo~ 2 

ait oılbürnlerle muntazam mahsul 
Tıb F .. !k-:iıesi Uboratı;vermda mevcut hayvan'nr için alınacak beş nümul'ekrı hazırlanmaktadır. 

kalem sebze Uniı:er.site Rektörlüıünde ihıde edi:mek üzere aç.ık • ynca mıntakamızm mahsul va-
c.1< "itmeye •onuimu~tur_ Şartname p :zartesi \."C per.şembe günleri zı;"Cti satışlar, istihsal ve ihraç ra- Rektfüiükte görülür. (4366) 

kami.~nm gösteren grafik1er de • -----------------:----::-~--:~'."'."'.:'-~--':""""."-
yapılnıaktadır. Hı ş1ktaş İcra Daıresinderı: ı tarafından Şişlide Hacı Mansur 

M aliye memurlarına 
Kurs açlldı 

Şehrimız Malıiye memuılarmın 

mesleki bilgı1crani arttırmak mak

sadile llalke\•inde bır kurs açıl • 
mıştır. 

Bır alacağın kurtarıfabilmcsi iç.in rn.ıhnllesi Hamam oğlu sokak 65 No 
Galat.ada, Kava! .. okağınd::ı ~1 sa- Iu evde Sotıryadis Mihalaki aley -
yılı demir imalf.thanesinde haciz al- hine mülga Harbiye rıez.:ıretinden 
tına alınan bir adet dört metre u- 5 Nisan J335 tarihinde ba rnukaYe-
.zunluğunda gakunız bcıru ve 200 foname satın aldığı 'l:e tesellüm et-
kilo köşebend demiri '\'e bir adet tiği tıbbi ecza \"e ispirto bedeli 10055 
teslere makinesi 2G/7 /937 tarihine lira 32 kuruşun tahsili hakkında a-
rastlayan pazarksi gi.tnü s~at on - çıbn 37/88 No. lu dava muhakeme-
dan on bire kadar açık arttırmaya si içın 1/10/937 cuma günü saat 14 
konmak c;uretilc parnya çcvrilcce- t, mahkeın ye gdmesi lüzumunu 

ya >acakla.rdır 1 
Calatasanıyın yıldöııumünde ya· i 

pılacak olan spor bayrıımında gaze
teciler takımı, Galatasaray tekuüt
lerilc Jwı şılaşacakladır. 

Bülun Mali~ c dairelerinde çalı
~n memurlar haftanın üç guntin
de bu kursa gelerek ders görmek -

tedırlcr. ŞımdHık dersler Defterdar 
Kuzım ve .irad, scn"Cl vergıleri mü

<.lüru Mümtaz F.ıık tarafından ve-

ğınden deli" li) e ve be ed:v<? resım- rr. ~.bcyyin davdi:\ esi müddcialey -
kri • Jıcılarına ait olmr.k üzere is - hin ş'mdi oturdilğu yer belli olma-
lekl le in • d gün \'e saatte ma- dı mdan mahkeme divanh:ını:sine 

IBuııun için çarşamba gunü bir 
nntıt>rnııan yapacakladır. 

k uar dJ olümü bir hak gıbi kazan
mı~ ve dudakl1:1rındaki memnun, 
mes'ut gulümsı:yi le bayatınm böy
le bitişine kcndı d-e memnun oldu· 1 

ğunu kızına göstermiş odu. 
Dik Pra}-s ve İra faraiat'rn, ce· 

hennemde ceza gören ahırct mah
kumlarının ıstıraplı hay.Jetleri 
gibi hast;;ınc koridot:1arında yüz ~ 
lercc ve yi.ızlerce gölgeler dola~1-
yorlar.dı. 

Binlerce ıstırabın, sefaletin, fa
cianın, işkencenin hatıraları hüc
rcJeri şcnmetlc dolduruyordu. ı 

Demir parmaklıklı koridorda gi
dip gelen, dolaşan insanlarm bır
çogu bu büyük kafesin ıstırabı i -
çindc çıldırmışlardı. Birçokları da 
hapb'hcınenin günlük hadiseleri i
çinde gül<'rek, eğlenerek kendile
rini a\·utup yaşamanın kolayım 

buimusJardı. 

HAPiSHANEDE VAKi1' 
NASIL G/EçGR? 

lJc.r mahkum yaşamak ister. 1Her 
şeye karşı ve her şeye rağmen kcn· 
dıni ınüdnfaa etmek ister.Eğer bizı, 
yani 'R.-.".dler·i. Bil Porter'ıi ve 

ı ılccC'k ve kursu 
bit rentcr sür'atle 
IC'rd,r 

muvaf!akı ct1c 
terfi edecek -

hem dinlemiş olsalardı, hız m baı
ka!a ının kalbine ve 1cicdanma ak- ' 
se~tırmck istedi- "mız anlayışbrı

mıza. görü .I rimize, duyu larımı
za ha k l nnm en ktiçuk bir yakın
ıı-ma ı;c alakasına sahit o1m k ·s
tiyG>rduk. 

Bil Parter hapishane .kah -alı;:ı
na tayin edilmişti. Bu \aziyet ha
pishan<'de en çok imUyazlı olan 
bir mc, ki idi. Çünkü bu mcvkıin 
b::ışına geçen .zat, istedigi zaman 
hapishanenin acılmaz kapılarından 
dışarı çıkabilir, çarşıda, pazarda ar
zu cttigi şeylc>rj tedarik edcbilird~. 

Bil Porter hamı derdi ki: 

luıJJindc buluntluı ul c· • m muru- astlmışhr. Keyfiyet bu ilan ile teb-
n:ı muracaatleri ilan olunur. liğ olunur. (937 /88) -...-------------Lt. Bırmc.i 'l'dcaret Mahkemesin-
den: 

İsla 1bul Mubakemnt Mutlürlüğü 

kre ynzd: •ı hika ·el.eri okur, ondan 
sonra da rka ı r;~mi) en bir ,ge\t:e-
Z.E. ~ daln ık. 

Bm de onun k d ı serbesttim. 
Çunkü dı ,, tör D.:ırbı'nin hu:usi 

küt p.ı ı e t vin eciilm ·ştim. Ar -
tık ı..iz imde ll!C! hküm elbisesi yok-

tu. :ı.amıı lu '·atandaşl:ır ~ıbi pe:, 
ala komple kostüm giyiyo.dum. 

D:rclct.örün )•2ıhnnes;nde tanın
mış snhsiyetlcılc de temast::ı bulu-
1I1ab1liy0Tdum . .Ar.a sıra bazı politi
ka adamları ha • haneyi z.iyKrete 
gcliı lcrdi. 

Bir gün D.arbi'yc ıdeııHm iki: 

İstaı:bul AsliJe 2 inci Ticaret 
.Mah ke !l}{'sindtn: 

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü 
tarafmdan Asınaaltında Papazoğlu 
han 6 No. ela Eskin'lZi ve ayni ad -
ı este K-ozma Sot'ri taahhütlerini 
ifa etmemiş o'duklanndan dolayı 
muk"n:le mucibmee borçlu olduk
ları (l.roQ:'.)} liranın tahsiline miite-

~ 
d ir .-çı!ruı davanın cern'"an .eden 
n ulukcmesi sırasında: 

,füddci vekili başka \~.kası ol
I madı-ını ı;e gclmiycn müddeialeyh· 

k.rc yemin teklif ettiğini beyan ey
lemesin mebni mahkemece müd-
defaleyhlcre teklif olunan yeminin 
iliınc.>n 1ebUj(:ne \'e muhakemenin 
de 13/l0/937 tarih saat 14 c talikine 
karnr \'C'rHmiştir. Keyfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (935-681). 

- Kim bilir sen de beni ne ka -
dar kıskamrsın. Penoercnın .kena
rında kitaplarla dolu raflarını ı; ar. 
Hangi kitabı arzu edersf'm, gidip 1 

S<ıtın :ainbili)orum. İst.Ediğim kzı -
dar okuyorum, istediğim kadar dü
şünebili orum. Artık bir csc.r vü-

- Buraya birçok zevat geliyor. 
Ben kend:ı~rıni .karşılamıy.a mecbırf-=============== 
.ka yorum. Halbuki bu kıyafe1im- ( 

le.... 1 
D<.rbi bana doğru .döndi.:.~ 
- Hakkın var, dedi, sen doğru 

tuzihaneye git. Oradan beğendi-

cuıic getirebıle<:eğimi zan'!lediyo- ğin gibi ~ir ..kuIJ18§ seç, ölçü.nü TI!I'. 

mm. Kendine jyj bir kostüm yap ! 

Rorler ılu:nıen her akşam €CI'Ck j Bclkj de Darbi, en iyl kumaştan 
bana olsun, gerek .Ray.dler'e <llsun -en i~i bir .matıırum clblseti kestir, 
t1gnr, hjtmmızı sorardı. Gazete - (Dcı-amı ver) 

' MOsnbaka kuponu : 6 

••••• ıll • • • •• klübü 
taraftanyım. 

ADR ES : 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
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Yağlı ve yağsız acı badem, 

HASAN 
yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

KREMLE • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri gü2:elleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat verir DENİZ KREMLERi çıkte 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

Midenize 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı v~ biberli ı ıyenler, bilh•s<a ıçki 

iç~n•er miıiderıni talıriş ederler ve 

EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 
MAZON 

MEYVA TUZU 

-Hal.im .nlığı, Mide Ekşilik :·e \':ı malan r;de· 

rır. lnkıba1.ı defeder. Bugünden bir şi'ie MAZON 

alınız. 1 iiç bir mumasil müstahzarla kıyas kabul 

etmez. M~ZON isim \ıoroz ıııar!<~sına dikkat. De· 
posu: MAZON ve Boton ecz:ı rleposu lsta1• 
bul Y cniµostahane arkası~da. Dikk•t "e iYi HAZIM ediniz. ajtır lık, ha, dönme!cri lıi~~cder'."!r. 

--- - ---- --~ 

. 
iyi bilmeli ve Bütün ıstırabların panzehiri !-Şark rJialt Hüliisası--

1 işteha ve kuvvet için en Bilmiyenlere bildirmeli ki: 

HOLSTiNA 
·- G R İ p İ N --ı birinci ilaçdır 

Çocukl rın dişlerinin kolayca çıkmasına, 

adındaki boyalardan başka 
Yün, plmıık ve ipek kumaş boyaları 

Devlet Demiryolları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Devlet Dcrdryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere 

mÜ•abaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabaka;·a iştirak edebilmek için orta tahsiii bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 

C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 

D) eu sene için askere çağırılmamış olmak; 

E) idaremiz merkez hek ·mleri tarafından yapılacak sıhhi muayene 

neticesinde faal serviste çalışmağa mani bir a-una arıza ve hastalığı 

olm~mak; 

Şarttır. • 
Lise mezunları imtilıaıaıı olarak 61 lira ücretle meınıır namzedi 

olarak al•nırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara mu\•affakıyet derecesine a-öre 61, 57, 
46, 43 lira aylık ve buna ıöre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31. Temmuz-937 tarihinde saat 14 de Hay

darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyoıı, 

lzmir, Erwrum, Mudanya işletn·eler merkezlerinde yapılacaktır. 
4 - En son müracaat tarihi 3().. Tcmmuz-937 Cuma günüdür. 

5 - Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin işletme müdürlüklerine 

Ye amirliQ'İne ve büyük ist,a.,yonlarımııa müracaat etmeleri laıımdır. 

(4195) 

Vilayet dahi!irıdeki telefon tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan 

telefon malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Bu malzemenin hep

sine 878 lira 40 kuruş fi at ta!ımin edilmiştir. l.is tesile şartnamesi Le

vazım müdürluğünde görülebilir: istekliler 2490 numaralı kanunda 

yazılı vesika ve 65 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 

bile beraber 26-7-937 Pazartesi günü saat H de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (1) (4098) 

• •• 
Belediye zabıtası memurlarına yaptınlacak 265 tant" yazlık caket 

Bir tek kaşesile 
Geçiremiyeceği hiçbir ağn ve sızı yoktur 

GRIPIN, baş, diş. ıinir. ad:Ale, 
romatizma ağrılarına karşı en le• 
ıirli ilılçtır, icab ederıe a-ünde üç 
kaşe alınabilir. 

GRIPIN, bele bu kar~Jı bahar 
havalarında nezle, grip ve bron· 
şile karşı sizi bir kale gibi muha· 
laza ve rııbatsızlığmızı izale eder. 

Gripini tercih ediniz 

9'~ seryisı"ncle 
POKER 

clalıı· 

PLAY. 
fn1f lııfı1JındtJn 

• • • dtlhd eyısı111 ve ' dahd UCU/Ul'lll 1 

/,u/tJmayınıf 

müteahhit nam ve hesabına pazarlığa konulmuştur. Bir cakete 5 lira 

bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve kumaş nümunesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika 9 e 
99 :ira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22-7-937 22 Temmuz Perşembe akşamı 1 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. "B. "4332,. p A N O R A M A 1 * Bahçesinde 

• • 
Ke5if bedeli 725 lira 69 kuru, olan Floryada soyunma kabinelerine o y o K s o T o o G o N o 

telli demir çerçeve, elbise askısı ve tampon konması pazarlığa konul. B N N E 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen M Ü N 1 R N U R E T T 1 N 
işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 54 lira 43 ku. l I B A y A N H A M 

1
• y E T 

ruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 22-7-937 perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4374) --•V E BÜ Y Ü K SOR P R ! Z LE R T EL. 4 1 O 6 5--• 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

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

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir, vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile ~are bulursunuz. Bel gevşekliğioi geçirir, vakitsiz lbtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yillnız ismine dikkat. 

kemlklerinin kuvvetlenmesine, çocuk 
emziren annelerin sütünün ço· 

ğalmasına yardım eder. 
Bilumum eczanelerde bulunur 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmır.d:ı mev· 

cut Norgah, Bulanıkgöze, Çermik ve tevabii bataklıklarının kurutma 
ameliyatı. 

Keşif bedeli 155,680 liradır. 

2 - Eksiltme: 28-7.937 larıhinde Çarşamba günü saat "15,. de 

Nafıa Vekaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltınc Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme şartnamesi, ;nukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi "7. lira "79,. kuruş 

bedel m~kr.bilinde Sul:ır Umum Müdürlügünden alalıilir;er. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i;in isteklilerin "9,034n liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 50,000 liralık Nafıa Su işlerini t1ahhüt edip mu· 
vaffakiyetle bitirdi!ı'ine ve bu kabil S>! işlerini başarmakta fenni kabi· 

liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 

ibraz etmesi. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten tıir 
aııat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 

vermeleri lazımdır. Postada olan a-ecikmeler kabul edilmez. 
"1974. N4086. 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

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

günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
ki hakkı sakıt olur. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Ba~111ubamr 

E. izzet Benice 
lleuldıtı yer ; MaUıaai Ebiiui1a 


