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lngiliz lıiikiimeli hu nıesele 
Çindeki lıarp 
Muhakkak 
Avrupayada 
Aksedecek! 

1 
hakkında verilen kararın 

Müsademe ,mesuliyefinden sıyrılmak isliyc.r 
Mahiyetine geçen' 
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Lo11tlra, :ıo {HususH - Çin ve 

Japonya ar~ınndaki ihtilfıfın har
be varmaması için yapılan tcşeb -
büslcr bo.'.3 <:tkmıştır. Gerek devlet
lerin arnyn girmeleri ve gerek bu 
iki devlet arasındaki notalar, muh
tıralar fayda etmemiş ve Japonya
tıın verdiği i.ilt:m:ıtoma Çin tara -
fından red cevabı verilmesi, Çinin 
teklifle:ini Japonyanın reddetmesi 
harbe yol nçmı~tır. 

Bugün gelen h:ıberler Çinin en 
ı<;rı!'I teklifini bildiriyordu: Çin bu 
lckliflnde hududu civarındaki Ja -
il n askerleri geri çekıldiği tak -
cl::-de bu '.""'lmta1uıdaki Çin as...l:erle
l'inin de geri alın::ıcağını haber ver
lniştl. Japonya bu tekll!i kabul et
lnenıic: Vl"' Çin şimcndiferterine tay
~ .. e! rilc hucum ettiği gibi hudut 
li • nde Çill v.e Japon askerleri a-
r n tık mu :ıdeme mahıyeti 
Re~ c:ırnıe;m.ıJa .. ;.; .. ı.......ı~ ~~-~-.. 

Üçler ittifakı ve 
Çin-Japon harb i 

Çarpışmalar 
Devam ediyor 
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Londradaki Çin sefirinin 

izahatı 
LondrA, 21 (A. A.) - Çin sefa

reti, Londradaki Çin sefiri M. quo· 
talchi 'nin Çin-Japon buhranına fn. 
giliz hükumetinin müdahalede bu
lunma~ını iltimas etmiş olduğuna 
dıııir olan haberleri resmen tekzip 
etmektedir. 

Manma!ih Çin scf areli namına 
söz söyleme~e salahiyettar olan 
bir zat, Japonya ile Çin ara~ındaki 
gerginliğin başlangıc•ndanberi h
giltere ve Amcrlka hükürnctlerine 
vaziyetin sefohatı ve inld~afları 
hakkında muntaztımen malumat 
verilmiş oldu~unu la!rih etmiştir. 

Bir teklif 
epon!ar da kabul ede. 

~~Cek ..aÖJ' r!~;_o_ 
lay~ti dahilıne giı; ı erı tanaKkUR 

fi/istin hoca lan bir nümogi~ Y"parlorken 
( Yoıw 2 ir:ci sayfamızda) 

Londra, 20 (Hususi) - Japon • 
Yanın Çin ile ihtilafında ısrarı Ja
Pon hükumetinin bu meselede yal
nız olmadığını göstermekt~dir. Ja
l>onyanm Almanya ve İtalya ile bir 
ittifak akdettiği malümdur. Bu it
tifaka dayanarak Rusyayı Alman • 
Yaya karşı meşgul etmek istiyen Ja
ı:>onyn Şimali Çini işgal edince bü-

< Çlra o•i..cri ~l}:~f8rü Maroşal Çan lca~ Şelc C7• %euccd 

etmiştir. Ancak bu kuvvetlerin mik
tarı hakkında malumat alınama -
mıştır. Bazı fırkah.':.· . ı., Tiyen Çinin 
yüz kilometre mesafesindeki Pao
Ting-Fu şehrine varmışlardıı. 

1 C•rpıfmalar1n önUnU 
almak için bir teklif 
Pekin, 21 (A.A.) - Sungcheyuan, 

Japonlarla Çinliler arasında yeni 
müsademeler vukuunun önüne ge

çilmek üzere 37 nci Çin Fırkasının 
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~k Rus ordusunu~ büyük kısmını 
Şarkta alıkoyacaktır. 

Binaenaleyh Uzak Şa~ktaki har

be karşı Sovyet Rusyanın sakit kal
ltıası nek muhtemel görülmediği 
için İspanyada etrafa sirayetine 

nıeydan vcrilmiyen ateşin biitün 
dünyayı tutuşturmasından korkul
?tıaktadır. 

lsfanbullu talebe 

Japon memurları - ' 
Londra 20 (Hususi) - Japon kabinesi uzun 

• ndan· bir içtima yapmı,tır .. Bu içtima .. uzun zama 
beri hasta olan ea,vekll de ı,tırak etmı, ve içtima 

f t· ve bittikten sonra Çlnde bulunan Japon se are 1 

konsolosluklar1 erkAnına memleketlerine dön· 
m eleri blldlrilmlştir. 

Uçuş tecrübeler i 

bugün sat on ile öğle arasında Pa
paochan.dan geri alınarak yerine 
asked 1_abıta kuvvetinin ikame e
dilmesini teklif etmiştir . . 

Japon askeri makanıalı, bu geri 
almayı kontrol için üç Japon zabiti 
tayin etmiştir. 

ispanyadaki harp 
----------------~--

Selanikte 
Sevf!i/isini 
Parçaladı 

Bu sabah Yeşilköyde modeller Madrid müdafii 
fecriibe edildi . JNeden 

Değiştirildi? 

Kendisi de ölü olarak 
bulnudu, 

sebebi .. meçhul? 

Bir kızll Generah 
·ıoo kişi öldürttü
~ünden idam edildi .~ 

1 

~ J ~ 

1 

~ 
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en ç ,. IHIOIN .... 11111111111111111-
•• ... .......,_. t 111111tUlfltUtlrUtlntUllflll1UlltlUIUUUtfttHtMlllffl UIM1 

ı:~~;;;~e~uı::ı::~::;~r~e~~~il~·e: '""'s''""'"""'"'"'g":""a""""z'"""ı"""a""'"r mukavelesi 
rınde iki ceset bulmuşlardır. Ce:;ct- O 
l~r son derece mfıteaffin bir halde •• • • (Yasısı 
1

~rhal tahkikata el koyan polis ,yıldöniimu merasımı 2 "~idı) 
(D.vam~ ikinci sayfada) 

1 

' • ·~'":ti.~~ 
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Ma J mazel Varevri 

.. 

Bllkodj 6ü F,.nlco .,Tcarl 

(Yuaa 2 lad ayfatlal 

Babasmm katilini öldüren 
Halimin muhakemesi başladı 

'~İntikamımı .muhakk~k 
almaya ka:rar verdim.1, 

·Hatay intiha.hı nasıl 
yapıl~çak? 

Namzetlerin cetvelleri ce~aatler~ ~ör~ 
tertip o lunarak meclis azası ıkıncı 
derece müntehipler intihap edecekler 

Hatayda meb'us intihabı günleri 
yaklaşıyor. Yakında bu h~susta 
haztrhklara başlanacaktır. Dün de 

bahsettiğimiz gibi, Hatayda mcb'us 
intihabı iki dereceli olacaktır. Ayni 

(Devcamt ikinci 141/fod.a) 



2 SON TEL G R A I' _ 21 Temmuz 1937 

6 unun aliıleri 

Bu sabah Anadolukavağında 
büyük askeri merasim yapıldı 

1 
askeri kıta/arımız tarafından bü. 
yük merasimle kutlulaıımıştır. 

Moııtrö muahedenamesi geçen 
sene 20 temmuzda imzalanmıştı. 
Bu mnhedename ile Türkiye hem 
siyasi mühim bir czafer kazanmış, 
hem de yurdun açık kalan kapıla
rının kapatılması lemin erlilmişti. 
Bunun üzerine geçen sene bugün, 

Boğazlar tekrar Türk ordusuna ka
vuşmuş, fecirle beraber Boğ~zl arın 
lopsuz ve askersiz kalan batarya. 
len 21 ten:muzda fecirle beraber 
tekrar Türkün kalıraman erleri 

Sabah Anadolu kavağında boğaz 
muhafız a!ayımızm karargahında 
bir toplantı yapılır.ış, askere bu 
büyuk günün ehemmiyeti anlatıl
mış, alay kamutanı tarafından bir 
nutuk verilmiş bu vesile ile bütiık
lerimize ordumuzun tazimleri su .. 
rıu/mıı~tur. 

Bize bu z;ıferi de lemin etmiş 
olan büyük Atatürkle lıükümetimi. 
ze ve kahraman ordumuza biz de 
şiıkranlJrJmızı arıelıneyi vecih~ bi .. 

ve kıymetli silahlarile dor.atılmışlı. 
Bu büyük gün bu sabah saat 
ondan itibaren bo~a7.l· rdaki 
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Istanbullu talebe ispanyadaki harp 

lir:2. 

(Birinci sahifeden devam) 
Roma, :;o (Hususi) - i tefanı A

jansının S 1 J;:,, do Lil.de bulu -
nım muhabirinin verdiğı maliima
ta göre, Madrıt muiafıı general 
M yalıa değiştiri mış 'c ye. ine 
General Antoryo Tugo Moyral ge. 
tırılmi.,tir Bu dcgi<ıkl'gt kı.ılla -
rın son gunle d<> ılcrin karşısın -
d ki muvaffokye'siz klcri stbcp 
gô,terilmektcd -. 

c etlerden birinin 21 Ya;ında Mat
m .. ıcı Ekaterıni V~rveri, di erın :n 
de :!5 )'ilŞ''ldn Jor~ Fistirıs .ı.:;:rr..:nd~ J 

bır talebe olduğunu ögrcrnıiştr. /' 
Ce ilerin biraz il<'rsinde bır bı

çakln br şapka bul nmuştur. 
Öldurülen talebe a len İstanbul- ı 

Ju ~- A~er k -ı Ko!Jeji mezunu -
<! r S Janik Üniver ;t<>si kursları-. ' 
n' takip ctmiyc gelmi~ti. 

Polis CCSf'tlcrin yakın bir yerin
de ayrıca bir urgJn da bulmuştur. 

Tahkikattan çık~n netıc" şudur: 

BiR KUl\JA, 'DANIN KURŞUNA 
DİZİLMESİ 

serdi. 
!liikim sordu: 
- Püı, bir aydanbcri llyas.~ rıh

tımd1 bekl~diğini ve onu öldur;ı
ye k.ırar \erdiğini Sefer~ soyle ın 

mı? . · 
Ben ba.~kalarını kendı ışterı-

mc karıştırır.ım. t 
- O halde nasıl oluyor da rıh .ım-

s f de u -dJ buluşuyorsunuz, c erın 
zcr.nden silah çıkıyor~ - . 

Bu sııale Sef<'r Ce\•ap vcrıyor. 
- İlyas vapurdan çıktıgı zaman, 

ben tesadüfen rıhtımda bulunu.yo:
dum. Arkada;;ımın babasını oldu
ren adamın o gün İstanbula getırı

leceğini bilmiyordum. ki' 
- O halde neden tabanca çe ı-

ni2? ; 
- Arkamdan bir silah patladıgı

nı duydum ve derhal kaçmıya. baş
ladım. Fakat ben kaça~ken bır ~;~ 
liih daha ratladı, ayagımdan Y • . 

l d o zaman ıkı ralandığımı an a ım. 

bucuk senedcnheri ;ize'.·ım~e ta -
. d. - m silahı gayri ihtıyarı çek -şı ıgı - · -- dafoa 

. bıılundum. Ker,rlımı mu mış .•. · 
edecektirn. Fakat ne olup bittıgını 
an '··yınca teslim oldum. 

la ı ... . t 
Halim cinayeti nasıl işledıgırıı c -

' ı T e et r~.fJl~ anlatmıs \•e şun arı lav -

nıistır. b- k 
..:._ Bigada İlyas lı:ıbamın. ır a-

saplan alet ğı altı ış kuruş ıçın ke
f;J olmuştu Babam oorc•,nu '·ere -
merli mi, ne o!d.ı bu c;.t;fcr kasap ıı. . . "' , .. e t ..,,lt'\• 

t ., bir adam oıdu~unu .oylıyerek, 
gıdip bu paray, ke, aı cebinden öde
YPC<!;~ni baba a soylemiş. Fakat 
söz bobaının ızzetinefsine dokun -
muş, araJarında ka\:ga. çıkmış . Bu 
yüzden de İlyns babamı öldürmüş. 
Ber. -:n bılcligim budur. 

Muhak~nw ba~ku güne bırakıl -
mıştır. Suçlu oıı beş gün evvel on 
beş y ı~ını ikmal etmiş bulunmak
tadır. 

Filislinin 
Taksimi 

Londro, 21 (Hususi) - Filistinin 
üçe taksimi hakkındaki komisyon 
raporu bugün Avom Kamarasında 
miizakerc edilecektir. 

I!iikürııd bıı mesele hakkında ve
rilen kaı arın mcs'uli,yetınd~n ta ~ 
maırile sıvrılmak istedı ·, ı ·in, A
vam Kam(..;rJsın·ı \'f'IJlect:k ka arı 
ko!ayla,tırmak üzc,c 15,.m gelen 
1,Lıtü'l ,.e ikaları tevdi c nıiş bulıın
maktacJ·r. 

Am"le l'<Jrtısı, en narı azaların
dan teşkil etmış oldugu r ısıı'i bir 
komısyon marıf •t le F; i tınin müs
t kb<'l idar" ı için partı prensip -
lcrı"":E güre en muvafık gördü~ü. 
ınukahl bır proJc hazırlumış bu • 
luıımuktad:r. 

Parti Itcisi Bi'lbaşı At!ele Ko 
nııS) on;> rıy · ı.ct Hmiştir. 

Diru üç ıııiyük ln~ılız p rtısi rle 
Fılistın hakkındaki raporu gözden 
geçirmek için hususi komisyonlar 
teşkil e'ınişlerdir. 

Tcilebe genç kızı bıç"kla öldür -
rr-ıi~tür, Ekat<rininin cesedi bıçak 
yaralarından delik deşık bir hald~ 
idi. A&'<lcın altında bıılunan urı;:a
nır bu faciada ne rol ovnadığı iyice 
aıııaşılat"amı.,tır. 

T lebe Fister's i:enç kızla cvlen
mtk niyetinde idi. ı ne.ık kızın ba
ba ı bô) le bir İZCl\'oC~ rı!a gös -
termcıııiş, o da baba. ır n evinden 
kaçmı,tı. 

Londra, 20 (Husıı.i) - Sevılden 
ge:en bır habere t;oı e, dh·a'Jıharp 
tarafından idama mahk:ım <'dilen 
kızıl kumandanlardan Kaı ol Gar -
siya e\Telki gün kuı~una dizıimış
tir. l\fohakemcsi e•rasında bu za -
tııı Madrittc redi yuz kişiyi öldürt
tüğü anla~ılnı lL. Karo! C.arsiy~ 
id,1m:n:kn eV\' l bütü. bu cınayet
lerin itiraf etmiş ve katol kliğe sü
llık ettığ•ni söylemiştir. 

-·--· 

Bu üç partinin raporu esas hat
ları itibarile kabul ettikl~i anla • 
şılmıştır Fakat Il ükiimetin vermiş 
olduğu karar üzerinde mfihim de -
ğişiklikler yapılac~ğına ftiphe edil
memektedir. BiJh,ssa y~ni Yahudi 
Hukümetinin hudutlan, Hayfanın 
idaresi ve Kudüsteki Yahudilerin 
hukuku üz rınr:le şiddetli müna -
kaşal.ır o!aca ";ı zann<'dilmektedir. 

Liberaller, Yahudllcrm Ar~p -
lara taviz makamında nara vermi
ye mecbur edilmelerini kabul et -
memektedirler. 

Taziye telgrafları 

İngilterenin Araplara yapacak -

Bartında bir yangın 
2 k 3 kadın bir erkek ve çocu , , 

on iki ev yandı 
Müstakil lrlanda 

devleti 
. . . de- ) _ Bartı· 8 rt n 2o ( Muhabırımız .. 

~ı~pe mahallesinde çıkan yang;;;; nın . . mış ve bu yangın 
da on ıkı ev yan an ve bir-

· ·rılihaba· İrlandada yapılan yem ı da· 
. . l ld Krala sa tın neticesı an. ıl§ı. ı. İn illere 

kat vemini edılmıyerek g ·rı· 
, .. ülmesı . 

ile şu son rabıtanın ~a .. çoz .. Va· 
kaı• serıedenberi ilerı suren Do 

kt·ıe yetişilip kurtarılamıy . . 
va ı da kalan ıkı çodenbire alevler arasın kül 

k ··ç kadın bir erkek de yanıp cu ' u ' t 
olmuştur . • Hidaye "'"""""'"""""""'""""'""'"'"'" ·········7·5··· ... ıi·k ........ i.h.t'if ; ·; ......... ~.eden 

silaha sarıldı? 
Fatma ile aral~rındaki ihtilaf 

ve 300 liralık 
mesele dün cinayete yol açtı. 
Dun akşam Sirkecide feci .bir ci- ' 

t Olmus 75 yaşlarında bır ıhtı-naye ')• . . 
Yar tabanca ile Bahri Sefıt otelı sa: 1 

' 1 kendısını hibi Reşadı yara amış, 
tutmıya gelen polislere de ateş .e
derken memurun attığı tabanca ıle 
sol dizınden yaralanarak elındcn ta
bancası alınmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: . 
Sat 17,30 da Sirkecide Vezır bah

çesi yanındaki çıkm~z~a buluna~ 
Bahri Sefit otelinin onunden bı_r. 
birini müteakip 7-8 el siliıh sesı ışı
tilmiş, siliih sesine koşanlar, san. -
tral oteli önünde haki rlbı.selı bır 

ihtiyarın elindeki tabanca ıle sağa 

sola ateş etmekte olduğunu gor -
müşlerdir. 

Bu esnada oradan geçmekte olan 
polıs Cevat ihtiyara tesli molmasını 
ihtar etmişse de ihtiyar aldırış et-

. emur da silahını ıstımal memış, m 
ederek eli silahlı ihtiyarı sol baca
ğından vurmak surctile elınd<'n ta
bancasını almıştır. . . 
İsmı ·Adem Baba• olan bu ıhtı

yar her zaman Bahri Sef t otelı sa
hibi Reşada gelmektedir Reşat ba-

ek bazan da para vermek zan yem , · d 
suretilc bu ihtiyara daima yar ım 
etmektedir. A 

ff- de erkenden otele gden · 
demu~aba akşama kadar otelde kal
mış ve akşam üstü otelin kapısı dı: 
şındabir iskemlede oturup kahvccı 
ile görüşmekte olan Reşada arkc -

dan ateş ctmiye ba~lamış, çıkan sın • k .. 
kurşunlardan biri Reşadın sag. u-
reği altından, diğeri de cnsesın -
den girmiştir. 

İki yaralı da Cerıahpaşa hasta -
hanesine yatırılmıştır. Vak'a es -
nasında orada bulunan bir muhaı· -
ririmize otel kahvecisinin anlattı -
ğına göre cinayet; bir para. mes: : 
lesinden değil, otelin yenı sahıbı 

Reşatla eski sahibı olup Geçen sene 
.. 1 Alinin karısı Fatma arasında-
o en - .. d do-ki 750 liralık bır eşya ışın en 

t ihtilaftan çıkmıştır. layı mevcu 
Hatta dün cinayetten evvel Fatma 
ot!'le gelerek Adem Baba_ ile uzun 
uzadıya konuşmuştur. Halen Cer
ahpaşada yatmakta olan Reşadın 

~araları ağırcadır. Hadiseye Adlıyc 
vaz'ıyed etmiştir. 

!er~ eh~riyet kazanmış. oldu. anu· 
C b! İrlandada yem hır K _ enu .. ,. 

2
r 

nu Esasi yapılıyor. Buna go:l~crc
tık müstakil İrlandanı~ İngı . ça

--k·· da lıga karşı · ye • yalnız hu ·um r . d.ı 
.. ·1 h·g"lı k~lması dakat yemmı ı " - " · ··c· 

~ "t reye • çok görü!müştüc. ıng11 e •un hiÇ 
lev ki en uzak bir surette _oL .. re 
bir merbutiyet kalmad~gı~a d~lr-
yapılan bu Kanunu Esası, şım bul 

- yile ka landalıların çogunun re j gil-
d ·1 ·ş oldu Bundan sonra n e ı mı · ola· 

tere - İrlanda mün~sebatı -~etari -
k • Bu meml<'ketın sıyası ı 

ca .. . fh da a 
hinde bundan sonrakı sa a - d. 

k değı\ ır. nazarıdikkati celbedccc. - dalılar. 
l\fücadekci olan Iılan . 

• h . t n ~onraK bilhassa umumı aı o e . '"; 
· c hükum 1 senelcrrle Loıt orc - H <ı· 

çok uğra,tırmıştı. B:ledıye . !ıiiliı 
nirı ölümilc bikn mucaddesı • 

h · hanede :ıç un11tulmam1~tır: apıs . ~~ 
· "ma1 lık gr, ,-i yapan bu s.ıyası ına· 

a~ıına bir yudum vıy<'.cek .. ko.Y ic· 
d·an ,., tmıs bcs günde olmuştu. '< 

' -' " b .. le P' 
landalılar kendilerinden oy 92~ el~ 
çok kurban verd'kr. Nıh~yet · Lcıt 
İrlandanın müstakil olduı;unu 
Corc iliın etmiye mecbur kaltlı.lı -

· k t lik İrlanda Fakat cenubı a o • ~ 
malU•,. ların İngiltereye karşı . şıı sıınai· 

olan vaziyetlerıne mukabıl ·. sada· 
deki protestan İrlandalıların. •ccek 
kat ve mubutiyetlerıne dı) cc· 

. . da <imal ve yoktur. Onun ıçın a • > ir . 
nup olarak ikiye ayrılmı<tır. a heP 
landa dendiği zaman ıse hatır up· 

.. d 1 . D .. Valer1~1~ cen 0 muca e ecı 
taki İrlandası geliyo~ 

Ahır , uf 
;,,.,.ııııııl 1 '"' 

'ti'ç""~;"'i;~;Ü heleri 
. ııer 

Yazdığ'ımız gibi memle~et.ı~ bit 

1 

tarafında Türkkuşuna bııyı• beı·e 
·1 • t ta'e ehemmiyet verı meK e, . dır. 

.. b 1 i yaptırılmakta uçuş tecru e er . . 1 tan· 
Türkkuş·.ı modelcili~i ı~ıı , .

0
• 

' t mektep.erı bul mınlaka'1 sana k'CP 
d i:km• · de ki kursa devam c en ~ :• 
1 • den ... 

m'lclt ş ve. m~~llim erın ·n y3pt:· 
re•.k p Y,irmı. k:f'.·'.~ h.~:.eı.ı ' • .-
o· .. M 1 rı 
Lalı Ye~i köyde uçuş tecrube e 
yapılmı.~!ır. 

Aynı va;Jurlar az dalla 
yine çarpı~acakla dı 
Dü n akş:ım 16,10 da Haydarp3Ş1 

··den postasını y:ıpmak uzere Köpru 
kalkan Kadıköy vapuru, Adalar • 
dan gcl~kte olan Burgaz vapu • 

4 et .. rilc geçen defa müsademe olan v 
de· de tekrar karşılaşmışlardı. Bu 

fa da bir müsademe olması muhak
kak gibi iken iki kaptanın da der· 

· al· hal vapurlarını durdurup gerı 
maları üzerine facianın önüne ge
çilmiştir. 

Tifo ve .. biz?. 
Tifo, insan oğlu ıle bıı sehirJC 

karşı karşıya geçmiş harp ediyor. 
Ateşi kc&ti9i günlerde: 
- Tifo a:n!d, .. 
Diyo;uz. Mevziinden fırlayıp lıer 

gün aranız.:d'ln otuz kırk t'atnn -
daşı ha<ta dö<eğiııe ~ekince de: 

- Tifo artt,! 
Diyoruz. Ve .. yıllardır bır boy'" 

aylardır yine iiyle! 

Üni Türk 
Hükümetimizin Avrupadan Üni

türk ithalini yasak etmesi halkımı
zın bir çok zararlara uğramasının 
önüne geçtiği gibi Ünitürk fiatla
rında az çok istikrar temin· etmiş -
tir. 

vergı nosbel!ernıi Mtış kıymetleri· 
nin yüzde biri olarak tayin eyle
miştir. 

Verg·ler beyıı1name verildig-i 
gıin ödenecektir. 

Kalb, böbre7-, akciğer, karaciğer. 
verem ... demeden re .. hastalıkları· 
mızı dinlemede , onların verdik • 
!eri sese aldırı., etmeden 1ıep'ıııiZ 
aş istasyonlarına l:oşuyor, tifo i>· 
til<in altındaki bıı şehirde serbest 

dol~abilmeııin pasaportunu alır 
gibi aş;lanıyoruz. 

Bugün bu. Fakat yarın ne ola • 
cak? 

A.<ı 

Tifo 
Mücadele .. 

Bu diüıt'lr bir örnek prensip 9ibi 
yıldan yıla geçemez. Düşmanı yu· 
vasında bulup medeniliğin ve şe • 
lıirciliğin satırından geçirmek lıi
z~mdır. 

Eğer gelecek yıl da bu şe1ıri>1 so· 
kaklarında, ınanaL'lannın önünde, 
çeşmelerinin başında: 

- A maıı tifo.'.. 

Profesör Afet geldi 
Epey zamnndaıı!ıeı.i İ 'ıçrcde bu

lu.n dakla ola 01 Tarıh C~miyct• As-

1 
başkanı Profesör Afet dün şehri -
mıze gelmi5tir. 

Büyük alim Marl:oninin ölümü 
münasebetile Reisicumhur Ataturk 
tarafından Maı-koni ailesıııe ve 
Başvekil İnönil tarafından da İtal
ya B~vekiline birer tazıye telgra
fı çekilmiştir, 

lan üç milyon İngiliz liralık yar -
dımııı kabul edile<ıeği tahmin edil
mektedir, ded irler. 

Vdktiade beyaon ımc vermiyen
lerden vergi beş kJl fazlasile alı. 
nacak, beyanuanıeyı verip d e ver. 
giyi zamanında ödemıyen lerden 
% 10 cezasile a lın aı;ak tır. 

Diye l:orkn .. ol dolaşacaksak eıı 
kestirme te.ı;e11 ~-1~ce: 

- Ya::ık bize ' 
Yeni kan un bu mükelleOerin Demek olacaktı,.. 

Burh:ın Cevat 



El AVNA~i, 

u vap 
hali pek 

rının 

cıklı •• 

ı-.w a.ı1cnı.m.cın ,.....,. 
AlnMc .RalM tee-' &at'Cip eclia.if ........................ 
rahtlMt!i tlltada1a hqcrt11IG dair 
MGltlmcd Nrilccck, eaerleri oku -
ucalc, prkıltırı ıöylenecekmif .•• 
Hlf' halde, jübileleri 114P'l4n Ah -
met Vefik, lbnirrejik Alamet Nuri, 
Muıahtp zade Ce&al gıbt &emGfCI 
muhatrirleriacln aorıN Ahmet~
sim1tt biiyük bir aZ4bı u.,.-N • 

cağtM '"""''"' Çinki valnız soz 
değil ıa da "°r! Ş ır t7e "°""'" JIG· 

V er~ınc1•11 

Ka~la'" 
Ne gapılacak? 
.... ,. Mlrlle8nln lllr 

k•r•rı 

Meğer, şu sfanbul, ne 
bir şehirmiş .. 

• s 

Az verp vermek için bir kısım 
kazançlarını gizleyen mükellefle -
rin bu hareketleri haber alındığı 
veya beyannamelerinin tetkikile 
meydana çıbrıldllı uman Maliye 
dairelerince, verpierlne hemen ye
niden il8veler yapılmaktadır. 

Haf ta/ardır, lıer taraf harıl lıarıl 

ekil alaka gösterdi 
temizleniyor; lıala bitirilmedi 

.... -..· .. den gelen .11olcular, üst 
iste istif edilmişti 

cmlaf' ıl m ve IG• :at Jl4Pfl"lar, oy
nanacak ve çalıucak aerleri ol -
rrıawıaaı vü.ıündeıı, ılmıci planda 
gelıp Bıi da bir bGht 'f'' 

Bu yeni tarhiyatın tabllh esna -
~ında mükelleflere istisnai hillriim
lerin tatbik edilip edilemiyecell 
terec:ldüdQ mucip oldultJndan key -
fiyet Maliye Veklletınden IOl'Ul -
muştur. 

B elediye temizlik ıfine fevkalide ehen)mıyet vermektedir Şehrin te
nmlenm Si IÇin her gun yenı yeni tedbiı:ler alnımaktachr. Halkın 

nakdi ceza vermem ı içm uyanık davranması zabıtanın ~lıer. emri 
y~ıne getirmek ıçm durmadan çalıtmMt ~ tmidtrinlD daimi 
murakabesi yüzunden u Wnanda ,ehrln anuı.ı febreltDde bir delifik .. 
lik olnuq, ıehtrde eskiye &öre nlsbeWı temizlik betllll'!fbr Bu ıedbu
lere devam olundukça w u zaman sonra fehrin daha ade e

rıhtımında kaldığını, hele Çanak
blede motör ve kayıklara eşyaları 
ıle beraber binıp vapura gelen bır 
kwm yolcuların bu müthiş kala -
bahk ve yersizlik kattııında miıte- ı 
essir geri dönmek mecburiyetıle 

karşılqtıklarını s6ylemlflerdır. 

cetı .anlqılmaktadır. 
&uen Belediye her çareye bq vurarak ve her 

Bu fikir gecelermın, kim ne der
se desın, umumi JciUtüt' bakımın
dan söz götumın bir fo11dan oldu
ğu mufıalckQlc Halkı, oerlere karşı 
kayıtaız g6ıteını bü11uk ıthcımı, 
halk böylf edebi gecelerde ıavla
ıını, iıkcımb mi, domifuıntıı bı -
rakmok "4tetile temelidn ÇÜ -
ritmtlf oluJ/Of' Memleket kiUturü
ne hlf' hangi bir IClhada hızmet et

""I olanları ontırlftıak lçift Ralk
euleri acalmdamıı doldtınp boJGl-

Bu münasebetle dön Maliye Ve
klletinden Defterdarlıta gönderi
len bir emirle, ilAveteır yapılan ver
gi tarhfyatı için, '15 inci maddede 
yazılı istisnai tansU usuli1nun tat-

bütün kunet ve patuile ,.mı temizlemiye karar vemmı 
dır Bir taraftan bu feldlc:lıt ceceıı gibu:lüzlil bir ça ,apWrken. ,U.: 
ğer taraftan da f9hrin •)'tiye yerlerinin binr birer tıertemla b 
sok..ım.sı için çal~ Belediye ilk .._ .__.."" .. ..-let 
miftir ~ IOllra l diler ı dl teml.lılillllııl-1Wr. 

,twalfi~ ....... 

, bir bu kadar yolcunun daha 
yer olmadığından İzmir 

Vapurdaki ızdıham ve bilhassa 
bu sıcak havada btrbirt titrtne yı-
lı.lan binlerce halkın aeılrb hrili, 
ayni vapurla lzmlnlen oehrlmize 
plen tktaacl V.elUll ..celll Bayarın 
nuandikbUni ..ıbltıaif,.ft Vekil, 

1Mı yakından alakadar ola • 

rak rhal hatlua icap ettiği ka
dar fazla vapur tahsislnı emret • 
mi§tir. 

Bir milyon 
Talebe 
Okuyor 
.. lrtepler lfflllrç• 1r .. 

l•llallldtlflwor 
Bu yıl, Tflrklyedekl resmi okul-

lar.da 'l30 bın talebe, Untversltede 

ise bet bın taJebe okumU§tur. Önü
müzdeki tedris yılında bu yek~nun 

35 bin kadar daha artacatı yapılan 
tetkiklerden anlqılıruftlr. 

Erkek san'at okullannda okuyan 
21,m talebe ile akpm im 1111'at 
okullarmda okuya n heniz res
mi yekı1nu tesblt edilemlyen tale

be saym bunlardan bariçtlr. 

ta lf'ldt bfr lcelabeltk '""'"" n 
açalc M,.~. • 

Bövle oldt&fu halM; eaerleri" 
rağbet gönrıemeli de, 1liM bit' ha
lcilcaUıt" iter IGMpleri1dn flffek 
~ ger•k tnlcucN hitıde fCl1)1ccı 
çılcataft biti ctmive&, Olllan• eseri 
1carf'l'1'da .... .... aillritlcw? 
YaJIG ~ Mt'filcri dol
duNn ve .,mi ı1UllGT ~ 
~la lcttap acı bit' "4b4 ·~ 
mı? Mahanit'e ka"f' em&dan Ht1gi 
g&terealeritt •er biri H kiC4plcıT
c:l4ft bfref' tau alıalardı bu utice 
ile k4"plafıf' mı Wtk? -

Kitap ahuk meıeleıi.. Söz bu-
7'Gf/CI geHnce akma aular dUf'UJIOf'. 
itim ve aı•aı nvgi.sbdn gonillercle 
Jcclkle dOine hiç ff&phemız olmadığı 
halde kttapıatft aatıımaman Mpi
mtzde Cabff ~ tereddit uyandın-
7/M' Bn 1cenclt heaabıma, bu sa -
tıfn.ıhla halk aleyhıne kaydede • 
mem • Kitap almak meselen, bif' pa
nı meselen old~ içın Kııabı" 
ekmefe temh ecfilmeıhai llJttıe.n
ıer olabilıt'. Fakat, itff'af etmeli ki 
bizde ekmeOin yerinı tutacak kitap 

. 
S. i&UNarlca HeUcnleri ,eceleri· 

bik edilmemesi ıcap ettiii ve bu 
kabil verıılerln hemen kanun hu· 
künileri dairesinde tahsıl olunması 
bıldirilmiftlr. 

Keçi eti 
Ortadan 
Kaldırılacalc --
~ eti ........ lçliı s.ı. . 

di,.ee alınan tedbirlerin faydası 
aörillmlY• bqlallmqtır. 

Yııı.r&arlberi ilk defa olarak ha
ziran ayında mezbahada aneak 8 
keçi kesilmif ve piyasaya aevkedil-

miftir. 
Geçen ay mezbatıada 85,588 luly

van kesiltp satılmasına raAmen lxl· 
nun içinden yalnız aektzlnln keçi 

olmuı memnuniyetle kaqılanmıt
tır. Mumafth Belediye tedbirleri
ne w şiddetli kontrollerine devam 
edecek ve keçi eti mnelesınl bu su
retle yavq yavat balleyhyecektir 

Siioarı 
Polislerin 

.... . .,., •... ""' ~ bir 1cat claU ertı1IO" 
Bue Uim w ,..•at tariJaim flÜZÜ"· 
deıı belleten bu ge«llf'e, havını ,,., 
9eceleT adı vcnMli ve halka· cH• Geçen yıl teflcU edilen suvari • k t 1 • geceniz hcıvJrlı 9llun! • deMeliJllz polı lennden daha fala lstıfade ektrik ,,, e erı F. N•ft• Çe•lıbel temın ec:ııımest ı tn tetkikata atrt-

l=======-=-===-=--=---1 filmiftir. 
~ ..... ar t yapamaz Şimdlkt halde nri poliilerın-&okullunun elen, meruim atınlerinde ve sak 

• • Yeptlrcl•I• cemi zamanlarda balkın blababfbulun-

alige bıı şirketlerin fJazıgetinı vatınar 8afmudilrtülü taratın- ::::ıın;e .. ın:: hu-
' • "' b ı tJ dan camllerm tamiratına devam 

tetkik ettırmege aş a ı edilmektedir. ıe!8:0w:;a::ıtst.~r'! 
......... imtiJuh lltlftrlk prketlerinm tmtiyaz mevzuu bari -

:. kalan bul .... ~ları aörülmütliır. 
Blciimle bunların bioalar dahilinde ele'trik tesisatı kurmakta ve • 

elektrik sarfiyatına ait eaa ve levuım satıp içın dukkln açmak-

olclukJa'n anla§ılmıştır. 
Ba iDiiııalebetle dün Maliye Veklletlnclen allkadarlara gönderılen bir 
le elektrik lrketleri, bu gibi işlerden dolayı J'fflDl dairelere 
bir taahhüde giriştikleri takdirde tediye sırasında hemen vergile-

cle almması lhımgeldill bildi rilmiftlr • 
Diler taraftan resmi dairelere verilen elektrik cereyam bedelinden 

trik prk tlerinden wr&l alınıp aJınmıyacalı cıheti de tered
muır.ip oldutundan keyfiyet veklletten sorulmut ve v~kiletçe ve
cevabl emir ; resmi daire ve müesaeselere ııntiyazlı. !ırketler ta: 

!!lalıındlın ver en elektrik cerqanlarınm bedellerinden vergı ıatenmemesı 

n de sevecek ınl 
a.... ıuet .. ce 

n•n•an ve .. hemen tatbike aeç • 
mtn ~ ki, en kısa günler 

1C1nCfe ..U de, beni da rahata ka • 
~- Her vaklt 115yledi 
lbn lil?l eter evli ve ))Iraz da ı81k 

~ be1 - bıdaı....., 
ıa.na bu derece ..-ı vadldeu ltlr 
erull ula redcletmetdlm. Bu rede 
dt :yaparJEen utuap ~ 
"-• ltbnl buran --· .... toy.. 
c111tuma IDaDI 

Eter bir nll bdımn tÇlade b8-
lundulu ..mı. ve llCfye kayıtlm 
beni ballı ıutmuaJdJ, 

-s.119riJQ1111DI 
!>pekten 4- ~kfn..,.Um. aa 

dôlkada belW de bu beJıeeum 1-
.....,,_ ........... aJdlk ..... ....... _.. ....... ... 

Bu meyanda Gazi köprillilniln polialetf de aece w aüaıcHlz mQna-
kurulacaiı yerde Azapkapıda So- vebe ile ane caddelerde 4evd 
Jrullu tarafından yapılmıı kıymetli aezeCel(Mnttr 
bir cami de tamir ec:lı~kttr. Her eaddede ki atlı et.niye INr 

Soyadı almayanlar 
BütOn viliyetlerin nufuslarına 

göre, ıırndlye kadar alınan ve ~ 
tüklere lpenen ve işlenmıyen l!JY 
adları mıktarı ile aoyadı almıyan
ların IOD adetlertnln telırafla bil· 
dirilmesi DahUıye Veklletlnden a

lAkadarlara t blij edilmı tır. 

• laşma sahneai bmt gibi bir bercl 
merc tçınde çırpuııxoa:. 

Bu aatırlarımdaki aam~i~ 
zannederim ki en içten bir ıtirafm 

ifadeli olmaktan bafb bir teY cM. 
lildlr. 

Sevmek ...,ıyet lçmde de eter 
insua -~D &eDlf buclYtlarJ li" 
bl bir lllınak bulaydı tekli ne o-
lVM olsun ve .. ne ne\lee vertna 
wntn ben de haykınrdun: 

- HaUl lfeetp llftl 911yoruml 
Mat, bugtln ne "'* ld bWIU 

slyleJemi1orum n. eıtmlyttln a-
l~Mme ... dilb'le wrct• ld· 
Udi çiiıelnl,orwn. 

Belki : 

lunacak ve bu devriyelere ,.._. 
cak miracutl r derhal tahldlt O -
lunacllktar 

Pol n k 

- Benı unut .. 
Dıyorum Ye heı»eP 

Mesela bu Upm. 1 lau ta ymn 
kalk, bir trene atla ve lstanbula 
gidiver Ştaall ,az 4a 
~ MtiJS Jdlİl Qir ne ka

dar güzel ve tyidır. Belki harp bu· 
ralara kasvet vermiştır. Fakat,\&-

biatin -.ozeıı~ muhakkak ki en 
basit t!adHlle bile mOetslr olama
Dllfbr. tner Bdlazrl1 amrlık apç-
1u11ı .o.ıt fitin ve flitll bu k6ie -
ılnde, iltallll Adalann ~ıtm
da Mr rv ~ llafrler11Mte1d 
bitin ........... aamarlannda-
1d qk klrbü ptereııntntn. 

Bini tt1n1e ve- bu .aztıma yap! 
Halil Meclp, bayat belkt do~la 

6llim wuancWrt 1na ft kltan1ık 
)>ir mı•fe. .... ile olthalWJa, ne 
oleolmı bOemlym\ hbt, Yine 
l"f"•m UD bir &n6r mıeiafem i-
çin DaclltilBl bamlmnllJ ikim. 
Henb p ..... Her hanli bir 
.... ba ,.. blrçol ~ı 

ulyalan lıllrilın ..... 
CDeNtm•J 

- sta t 
önü 28 
lemm uz 1937 tarihinçten itibaren 
ve Seyoölu ve Beşlkt~ş şubele
ri lclnde 5 AO stos 1937 fatihin· 
den ftibaren kahkra tıer nevi e .. 
va ta$anma91 yasıak eç!qm ıt. Bu 
yasak en kısa zam~nda d~ 
Belediye şubeleri mıntakalannda 
da tatbik edilecektir. 

2 - Enlinönü Belecffyeşubesı içın
de Veldehanı isketesinden YaO 
ıskelesine uzanan kıyadaki ha· 
mat bölüklerile lpctJer, Asmaaıtı, 
Gazeller ve Çlçekpazan hamal bö
lükleri ve Galata cihetinde YaO 
kapanı tskeıesı hamal bötööu mın· 
tet<aıennda, bu sahalar içinde 
karmak ve hıc oir suretle dısan 
çıkmamak~rtile 1 E. Ol 1937 ta
sın,, müsaade edllmış ır . 
te ltfbaren bu sahalar içinde de 
eı arabalan veya diğer nakil va
sltalart kuıranııacaktır. 

3. - Taşıma maksadUe küfeci
ltk yapılmasına muvakkaten izin 
verllmiştar. Su kadar ki bu taşıma 
us ıuncıen münhasıran küçük 
hacimde zatt eşya ve ev esva
sile h8vavJci zerunye taşınması 
tein ist fac:ıe edJtecektir. Hiç bir kü· 
feye elli kilodan fazla yük Konma
yaca(lı gibi konacak eşya da ge
rek yüksekl k \f~ gerek genişlik 
bakımından kufeterl on beş san
tlmdeR fazla geerniyecektir. 

Bavul ve canta gibi zatt eşya 
ile çic;ek ve fidanlar bu son katı 
ylltan ıstısna ed·tı::niştir. 

4- lake .... rde la v ... teıanttdlH• lc•r• 
nsd81et'lft• ;Dkleme ve lao~lhn• lfl-I .. 

mal••*'•• ve ...... r• 
bi•-""'• ye IMlr•fardan icar• vaaıta._... 
;ü11:ıe111• ltlef'lnd• ark•lılr lr•lte•d ••• .... 

dlllll caizdir. 
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ÇnfP)D~kU©ıır cdlüyc§lrro. 
Afflazon havzasındakı 

~..-..~ . - .. ,.,... . --

H . l KAY E 
yerlilerilı . 

sevişmeleri. ve evlenmelerı 
1 

GENÇLiK AŞKI . 
vazan: Reşat Feyzı 

Amazcn lı<JtJ•asındJkl ora• 

[Tanınmış İngiliz seyyah ve mu
luırrirlcrinder. G. Çarles Brezilya
da ziyaret cttiği bir aşiretin haya
tım ~öyle anlatıyoı·:] 

• 
B re:ôlyada bulunduğum zaman 

c.n ~ok a15.bm1 çeken ~ey, ka
dır 1 ırın ca;:ibcsi ve mevsimsiz dC' 
)l( '- ' kadar rabuk beliren guzellı 
l< ~ oldu. 
Aın· on hnvza<;ın<laki yerlikrın 

.. •·ı 'llclcd d.ni denece!: dere -. . 
ccd ük.>-1: b'r ak~de h . .Iinc gir
m tır Tabi.:ıtın L·u serbest, kırmızı 
d ı i ç rçıplak çocukları on ile on 

a ... r" ınüa cınsi münasebete 
tııı ırlar. 

.::; n ' ri yakı larmda ) erli 
ına ben de katıl -

. p 11 hri Amaı.on n bir 
. Bu .ı iret içinde kaldı~ım 

r zarfı ıd::ı bize çok garip gö
k bazı ad,_.tl re sahıt oldum. 
· t ul mış kadar insand

1
akn 

'-• vu.rlu. ve yuvara 
n içind oturuyorlardı. 

ı t m nsuplarının hcnsi 
lu nı ve ha.ta kirpiklerini 
i nalarla yolarlar. Kadınlar 

cı · dk dolaşırlardı. Fakat buna 
ra nıen de pek çabuk ihtiyarlar -
lardı. 

Cenubi Amcrıkayı keşfedenler, 
oradab insanları yine bu vaziyet
te ve bu hald0 buldular. O vakit
tenb{'ri ne ah!fık ve adetlerinde, ne 
n11'anclc.rinde hıç bir deği~iklik ol
ınaüı 

l<'ransızlar on yedinci asırda Bre
zjh-· s hillerinde ilk Avrupa ınü
e~ ... C' ederini kurmıya başlamış -
lnrdı. 

Asirctin en ihtiyar adamlarıh -
dan biri bana dedi ki: 

on iki ya1rnda çocu6'.lar 

retti. Erkekler, kadınların I<: ·! .. ıl 

ettikleri halkaya doğru yaklaşmtya 

başladılar, Onlar yaklaştıkça ka • 
dmlarm söyledikleri ilahi temposu 

da yükseliyordu. 

Erkekler münasip bir yakınlığa 

kadar geldikten sonra, birdenbire 
kadınların üzerine saldırdılar ve 

halkayı yararak ortaya alınmış 0~ 

lan küçük kızları kaçırdılar. ~rı 

tarafta ve uzakta bekleyen -~~.nı ~
detteki küçük çocuklara gotur~u
ler. O sırada kadınların vaveylası 
son dereceyi bulmuştu. .. 

İşte bu kabilede genç kızlar boy-
le evlendirilir. . 

Çocuk doğduğu zaman da, yıne 
aşiret an'anesi mucibince, çocuk 
derede yıkandıktan sonra babas~na 
teslim edilir. Ana kendi kendme 
derede yıkanır. Aşiretin bütün ka
dınları babaya hediye getirir. _ 
Kadının bu kabile içindeki ro1u 

talidir. Erkek kadlnı kat'iyen döv
mez. Yerlilerin hemen hepsi rle 
birkaç karılıdır. Ağır işleri kadın
lar görür. Erkekler bu i~lere hemen 
hemen hiç kar.ı~mazlar. 

Hatta bu kabile, arzu edenlere 
muvakkaten kadın da verirler. An
cak kızın babasının, yahut aile re
isinin muvafakati şarttır. Bu yer
lilere göre bir kızın on yaşından 
sonra bakir kalması ayıp bir şeydir. 

Köyden ayrılırken, aşiretin rei4 

sinin ikinci karısı ölmüştü. Hemen 
0 gün on üç yaşında üçüncü bir ka
rı aldı. Mes'ut insanlar!. 

1 

Geçen gün kütüphanemde eski 
dosyalarımı, kağıtlarımı karı~t~

rıyordum .. Elime bir büyük zarf ıçın 
de, on yıl evvel tanıştığım Sabah~t 
isminde bir kızın mektupları geçtı .. 
Evvela büyük bir korku geçirdim .. 
Bu mektupları şimdiye kadar na
sıl saklıyabilmiştim'? .. Ve niçin ate
şe atıp yakmamıştım ?. Bereket ver
sin, karım görmemişti.. 
Karımın İÇ€rki odada misafirle -

rile konuşmasından bilistifade, he
men bu mektupların topunu birden 
götürüp yakacaktım. Fakat, içim: 
de bir merak, bir tecessüs, daha dog

rusu eski günlerin tatlı hatıraları • 
uyandı. Büyük zarfın içinden, Sa
bahatin mektuplarını birer birer çı

kardım. Ah .. Sabahat .. ne fıkır fıkır 
kaynıyan bir kızd'ı!. Beni, az mı pe

şinden koşturmuştu? .. Onun bir gü
lüşü için, saatlerce yolunu bekle -

diğimi hatırlarım.. çocukluk.. ilk 
gençlik sevgisi.. 

Yeşil, küçük bir zarf içinden Sa
bahatin bir fotoğrafı da çıkmaz 

mı?.. Dakikalarca baktım.. ıçımı 

çektim.. Aşkım, hislerim nükset -

mişti.. gözlerim yaşaracaktı. Kenarı 
yaldızlı, süslü, mektup kağıdının 
üzerinde ince satırlar vardı.. Bu 

mektup Sabahatten gelen son mek

tuptu .. Gayet iyi hatırlıyorum. 
On yıl evvelki çılgın aşk satırla

rının manası, şimdi belki, biraz gü
lünç olurdu .. Fakat, bende, ta kal
bimın derinliklerinde, sıcak bir ür
perme hasıl oldu.. Sabahati hala 
seviyor muydum?. O zaman, onunla 
cvlenmiye kalkışmıştım .. Fakat, bir 
çok sebeplerle, buna muvaffak ola
madım .. Kız, bana darılmış, nyrıl
mıstı. O, evleıımi-;;, kocasile bcra -
be;, uzak bir Anadolu şehrine Bit
mişti .. Onu bir daha görememiş, ha
berini alamamıştım .. 

ilk aşk.. ah ne tatlı hatıralar, bun-1 
ler,11.G~·nilf 1stCVffie~.;.·&n -yir~-vveİk.i 
hayatım gözlerimin önüne· geliyor .. 

O zaman Kadıköyünde oturuyor

duk.. Sabahatlerin Mühürdarda, de
nize bakan bir evleri vardı. Kaç ge

celer, sahilde, baş başa dolaşır, ebe
di aşk masalını biribirimize anla

tırdık .. Amma, uzaktan bizi seyre
den, deniz hışırtılı sesler çıkarır, 
kalplerimiz hemen içinde tatlı bir 
rehavetle mest olurdu .. 

Onun koyu siyah gözleri, karan
lıkta, bütün ruhu saran bir ateş gi-

bi, beni yakardı. Ellerini avuçları
ma alır, bu sıcaklığı, saatlerce yü
reğimde saklardım .. 

Onun, su gibi berrak bir sesi var
dı .. Bana anlatır, anlatır, ebediyyen 

biribirimizin, olacağımızı söylerdi.. 
Karar vermiştik. Eğer kaderde ay-

rılış olursa, kendimizi öldürecek -
tik .. Hiç bir kuvvet bizi, biribirimiz
den ayıramazdı. 

.Ualmıştım.. bunları düşünürken, 

hızmetçi, içeri girdi.. Birden mek
tupları saklamak istedim. 

_ Beyefendi size bir mektup .. 

Zarfın üzerindeki damga İzmir .. 
Allah All ah .. İzmirden hana k im 

mektup yazabilir?. Merakla açtım .. 

imzaya baktım: Sabahat.. onun ya
zısı.. yine o ince satırlar .. 

Aradan o kadar uzun yıllar, hadi
seler geçti ki, eğer bıı mektup, dun 

elrnış olsaydı, Sab·ıl atı hatırla -g .. 
makta güçlük çck0ıdi111. Dugun, 

bütün e<;kı haLıra~arımın c:ml ını:lı
ğı dakıkalarda, bu mcktubıı alı -

şım, ne buyük bır tc.s::ıduf.. 

M<'ktubu bır h::ıml e oh..ı u 11 .. 

Sabahat şunlmı vazı ordu: 
.,sen evle.nmişs n d Y Zum .. çı>luk 

çocuk sahıbi olmuşsun . mes'ıı~ yıı

~·anı yıkmak istemem.. Ilatt.ı lnl 

rnckıu.bu korkura1· yolluyl) t m .. 
V ,....,..,...., • .., ,..},._,.. ,.,.,..,..,.J.-. 1,.,.. "Ti'n f "' f.,,. J; 

affet.. Seni, adr smi, a~ rı zamm> -

dır arıuordurıı.. BCI.J vurmad • m 

yer kıılıııadı Nıhayet oğrnncLrıı .. 
Ben evlenmi,l m. yeçen ."ene 1w -

cam öld i. .. Bır ırcıı kazasına kur -
ban gitti.. Kocamı severek alrna-

bütün onlardan b<ı§ka ve üstün gör· 

mek, öyle-hayal etmek ihtiyacın. -
. . Ş'mdilık: dayım.. Senı sevıyorum.. ı 

Allaha ısmarladık .. Dudaklarından 

öperim .. Aııaha ısmarladLk yav .. 

rum .. • 
••• 

Bir ay kadar olmuştu .. Fal~at, bil 
.... t·· kalb bir ayı büyük bir uzun u \'e 

. . .... çoı, na· buhranı içinde geçırmış~ım. • 

zik, tehlikeli bir vaziyet içinde bt'.' 
nalıyordum. Bir ::ık!'lam, eve geldı· 

b · ır ırrnıc;, ğim zaman, k:ıı ım, f'nı ı;; • 

. .. G' l rı ıne·yus bır yuzle kar ıladı.. o 

dolu dolu idi. Saç1anııı ok~ıy.ırak: 

_Ne v r kaı ıcıgırr., d.:d m .. 

Ona, bu kı. d cık b r ~ 

b r.-g 1r ti.. Boynuma atıldı, .1 1 "r 
m zuma k u.. hü ur h 

a<1laınıy a bas! dı .. Kcsık ke k nn· 
l tı) ordu: 

_ ü gıın evvel... k ki 

aparlm ı a g nç bir dul lı nını tn -

rımı tı .. bu h . n gi lı n, 

1ı m n bes dakıka sonra, l:cndini 

b ;iı rı k ttan · -:ı attı.. o du .. 01-

dü zavallı taze .. G-ızl rimHc Jr· 
di.ık .. 

R ~şat Feyzi mıştırn .. Falcat, ho uma gitmiyen biri================ 
adanı değildi .. Temiz bır aile hayatı • hl 

Parıste seyya an yaşıyorduk. Seni tamamilc unut -

mıya çalışıyordum .. Fakat. hayatta Gezdirme mektebi 
tekrar yalnız kalınca. seni hatırla- p aris günden güne seyyah şehri 
dım .. Yüreğimde, bir burgu gibi, olriu. Mevcut seyyah tercüman-
bana azap vermıye baslıyan aşkım, hırı rehberler gelen seyyahları gez-
şaha kalkmıştı .. Seni daha çok sev- dirmiye kafi gelmediğinden hüklı-
d1ğimi, hatta, eskisinden daha çok met tedbir almıya karar vermiş ve 
ve şuurla sevdiğimi anladım .. 

rdıber yetiştirmek üzere bir mek-27 YG.§ında duı kalan ve seni çıl- tep ac;mıştır. 
gınca seven bir kadın var kar -

Mektepte, Parise gelen seyyahlaşında .. Eski günleri hatırla .. Verdi-
m yapılacak muamele ile Parisin ğin sözü dü~ün .. vicdanın neyi em-

rediyorsa, öyle hareket et.. Eğer, farıhi bınaları vesaire okutula ~ 
caktır. bana en kısa bir zamanda, cevap 

vermez.<ıen, ben, evvelce sana ı·er- Mektepte, halk tabakasına, mü-

nevver le re olmak üzere iki sınıf diğim sözü. tutacağım .. Sen, söziınii 
tutup tutmamakta serbestsin. Fa- açılacaktır. 

c- Diz.&m cı:?dlcrimiz, sizin cedle
rini .. i çok severlerdi. Çlinkü si;dn 
cecllerinizden çogu ömürlerini bi

zim aşiretimizin içinde geçirmiş -
lerd:r. Onlar da bizim gibi çıpl.:ık 
idiler, onlar da bizim gibi vüculla
rını boyarlardı. K:ıdınlarımızla ev
lenmişler ve burada çoluk çocuk 
sahibi olmuşbrdı. Bizimle beraber 
düşmanlarımıza karşı savaşa gider
ler, dini ayinlerimize iştirak eder
lerdi.> 

ÇıplaK. fJticutları oraya matuıu 6ir günJen 
boya ile lıoganmıstır 

atesin krrmczı 

Güzel Sabahat, içli Sabahat.. Şim
di, sözlerin kulaklarımda çınlıyor. 
Fakat, hayat, başka bir muamma .. 
İşte şimdi, ortada ne o aşk, ne sen, 
ne de ben varım .. Sen, kimbilir ne
rı>dcsin ? .. 

kat, artık, iç yüzlerini iyıce öğren- Birer sömster olacak sınıflardan 
diğim, bütün diğer erkekler gibi, mezun rehberler yavaş yavaş scy-

haşin, hissiz, bir gönül taşıyorsan, yah tercümanlarının yerlerini tu-

Bir gün neden, aşiret halkı!lın 
kaşlarını, ki!·piklerini yolduklarını 
sordum. Dedi ki: 

- Tüy, ancak hayvana mahsus
tur. 

Fakat beyazlar yavaş yavaş bun
ların huylarını bozmuşlardır. Onun 
için şimdi o kadar tüylerini yolma
maktadır far. 

Bir gün rehberimiz büyük bir: 
haber getirdi. On, on iki yaşlarm
daki çocul:ları cinsiyete alıştırmak 
için büyük bir dini merasim yapı-
lacakmış. • 

Bu merasime iştirak ettik. Genç 
kızların başına kırmızı tüylerden 
taclar giydirmişlerdi. Çıplak vü -
cutları oraya mahsus bir meyva -
dan çıkarılan kırmızı bir boya ile 
boyanmıştı. Genç kızlar aşiret ka
dınlarından çevrilmi5 büyük bir 
hakanın ortasına alındılar. Çok yek
nesak bir hava üzerinden bir ilnhi 
tutturdular. 

Erkeklerin de kıyafeti bellerine 
taktıkları meşin bir kemerden iba-
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ona diyeceğim yok Fakat, seni, tacaklardır. 

Zekeriyya Sofrası 
güzel katıla katıla söylüyordu. On dördüncü gün beni çıldırtan 

İkinci günü akşam üstü. şeyleri gelişi güzel yazıyorLJm: 
Don Tapto telaşla geldi. Elimdeki lesepase burayıı ka -

İş anlaşıldı. Geçen haftaki isyan- darmış. Hiç bir himaye kıynıeti ol-

Yazan: AKA Gündüz da general hudut dışına kaçmış. Ta- madığı için ben bir tebaasıı insan 
raftarlarını topluyorlarmış. Yaveri vaziyetinde imişım. Burada otura-

s~.yledikle~ine göre ortalık henüz J 
duzelmemış. Avrupa limanları ara
sında eski posta intizamı henüz ku
rulmamış. Onun için bu vapura bin
mişiz. Fakat Lizbonda iyi postala
ra tesadüf edecekmişiz. Onlar da 

Napolide aktarma olurmuş. Ne za
rar var, isterse on yerde aktarma 
olsun, beni Galata rıhtımına ya -

naştırsın da .. 

- de arıyorlarmış. Netice- Tapto bir bilmekliğim için böyle bir kağıt la-
zımmış. 1stanbul ile henüz sulh im-

d 1 b kaç gün saklanacakmış. Ben pan -
en ya nız ir kadın fransızca bili- zalanmadığı için oraya lesepase ve-d siyonda kalacaktım. Müthiş bir ü-

yor u. züntü geçirdim. rilemezmiş. Lizbonda da fazla kala-Kadınlardan birisi Norveçli, bi • mazmışım. İstanbudan başka her 
- Merak etmeyiniz, d edi. Eliniz-risi de Macardı. Mısır püskülü saçlı, yere izin verilebilirmiş. İyi amma 

boncuk gözlü, iri yarı Macar kızı de bir lesepase var. On bir gün son- beş parasız nereye gidebilirim? İs
ra bir himaye kağıdı alabiliriz. O 

güzel şarkılar söylemesine rag~men tanbula telgraf çekecek param da 
zamana kadar belki bizimkiler tek-

pek soğuk bir şeydi. Norveçli uzun rar iktidar mevkiine gelirler. yok. 
boylu, ince, beyaza yakın sarı saçlı Pansiyon sahibi imdadıma.. ye -Dokuz gün görünmedi. 
bi rgenç kadındı ki, baston yutmuş 0 · tişti. İşerim düzelince ödemek şar-nuncu giın ağlayarak yazıyo • 
gibi dimdik yürüyor ve kimse ile tiyle bana elbiseler, ayakkapları al-rum. . konuşmadan herkese gülümsüyor, dı. Senet imzalattı. Ist.:ınbuldaki a-Don Tapto da kaçmış, Faka t ka -

Vapurun kamaraları yolculara 
yetmediği için ben Don Tapto ile 
bir küçük kamarada kaldım. Liz -
bona bir haftada böylece gittik. 

Polisten kolay geçtik. Gittiğimiz 
yer otel değildi. Kibarlara mahsus 
hususi bir pansiyonmuş. Ceneral 

kendi kendine dans ediyordu. Fran- çarken odamın dolabında sakladı _ vukatıma iki telgraf çektim. Cevap 
sıca bilen ve benimle hemen ahbap ğım çantamın içindekileri de bera- yok! Patraslı İstanbulda tanıdığı bir 

olan esmer güzeli Patraslı bir kızrı·. ber götürmüş! hemşerisine telgraf çekti. Gelen ce-
Zengin imişler, koca bulmak için Ben üstümdeki elbise ile ve el vap bütün hayatımı, kökünden yı-

böyle tavsiye etmiş. Pansiyonda iki 
erkekle üç güzel kadın daha vardı. 
Hepsi de şen insanlardı. İçlerin -

seyahate çıkmışlar. Macar kızı yıl- çantamdaki iki çorapla kaldım. o kan bir cevaptı: Avukatı gördüm, 
dız olmayı kurduğu için Holivuda kadar ağladım ki, Patraslı boynu - böye bir kadın tanımıyorum, dedi. 
gidecekmiş. Onun on beslik ay par- ma sarıldı. O da ağamıya başladı. Polis oturamı biraz daha uzattı. 
parçası gibi yüzünden en küçük bir j_P:_:an~s:i_::y~o~n_:s::a~h~i~bı:_· ~ilı~t~ilar~.ea~ın.Lm:nı.....ı......nıu..uı ....... ~~·n yıldız bile ıka J:,.,.a..ı 
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tım, doktorların masraf senedini 
imzaladım. 

Nihayet bir gün, Patraslı dostum 
bana her şeyi açıkça anlattı: 

- Emir dediğin adam seni nası 
R as Feddandan satın aldıysa mas-
rafını ve karını çıkardıktan sonra / 

faza karı ile bizim pansiyon sahıbi
ne sattı. Generale yazılan mektup, 
yaveri Don Tapa, Emirin bilmezliği 
hep yalan. Beyaz kadın ticareti bü4 

yiik bir şebekedir. Her tarafta bi.i
yi.i.k yardımcıarı vardır. Sen de on
ların eline düştün. Pansiyon sahibi 
seni kendi hesabına almadı, şebeke 
hesabına aldı. Sen şimdi bir çok 
borçlandın. Memleketini aklından 
çıkar. 

Ben taş kesilmiştim. Bütün bu 
sözlerin bir rüzgar gibi bana çarpt!

sözlerim bir rüzgar gibi bana çar .. 
pıyordu. İnler gibi sordum: 

- Sen de mi satıldm? 

- Evet. Fakat aramızda fark var. 
Ben bilerek satıldım, sen bilmiyc-
rek. B • . .im.n........ı..;._~_. _ _ ___ _ 
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Vücmtıinüzün hiç bir ha
zırlığı yokken kendinizi güne§e 
vermekten çekininiz. * Çınlçıplak veyahut yarım 
çıplak bir halde iken güneş altın
da riizgürdan çekininiz. * Islak mayolarla güneşe kar
şı kurulanmaktan çekininiz! 

* Giin<ı§ banyosu yaparken 
sudan t:eyahut meyva usaresin • 
den bQ.§ka şey içmekten çekini
niz! * 45 dereceden yukarı ve 20 
dereceden Q_§ağı bir hararet için
de güneş banyosu yapmaktan çe
kininiz. 

* Güneş banyosunu lüzum . 
suz yere uzatmaktan çekininiz. * Günde mecmuu dört saat • 
ten fazla güneş banyosu yap • 
maktan çekininiz. * Bir cam perdenin arkasın -
da güneş banyosu almaktan çe
kininiz. 
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Bir 
Şaşılacak bir vak'a 

genç kızın 

Matmn::;r:l lcna 

ır Alman m<:'cmuas1, ruh iılım
lcr ni son derece me~gul eden 

o le hır \ak'ayı haber vermek -
tedır : 

cllcdvig ve Lena ı minc1e iki 
genç kız, Munihte beraber terbiye 
görmüşler. L<>yli mektept<?n çıktık
tan sonra da aralarındaki arkada~
lık devam etmiş. 

llcd'vig Pomcran;-alı bir baronla 
evlenmiş ve kocası ile birlikte kır-

da, bir kö.,,kte yaşanuya başlamış. 
Öteki de Laypçigde bir mektebe 
hoca olmuş. 

soma, eski arkadaşını kırdaki köş
kunc dav{>t etmış. Lcna o akşam, 
trene bınmiş ve az sonra uyumıya 

başlamış. Fukat çok geçmeden müt· 
hiş hır kabus içındc birdenbire u

yanmış. 

Gördügü ri.iya şu: Arkadaşının 

yatak odası, olduğu gibi karşısın

da duruyor. Genç kadın, kocasının 
yanıbaşında uyuyor. 

Yuzünün hallarını gayet iyi far· 

kedebildiği bir adam hiç gürültü 

etmeden pencereden içeriye giri • 

yor. Yava~ça yatağa yaklaşıyor ve_ ; Hedvig evlendikten bir müddet 
============================= 

BOGA ZIN GOZO AYDIN 

Şirl<etlhayrlye haftada iki g ün va pu rlarını 
e lektrikle donatacekm ı ş ... 

- sogezı karenlıktan ku ı termak için olacak ... 

•• 
ruyasıı 

Katil olarak 
gördüğü adamı 
sokakta tanıdı,· 
rüyası ile haki 
icat rası daki 
bu yakı1ılık ruh 
alimlerini bile 
şaşır fıu 
sonra elinde tac;ıdığı balta ile karı 
,.._.:Mccmua-·ıw""ıuyanm anrn::.ı.u 
şöyle hıkaye etmektedir: 

cLena, bu müthiş rüyanın kor • 
kusu ile birdenbire uyandı. Fakat 
bu rüya, üzerinde öyle müthiş bir 
intıba bırakmıştı ki, Hedvig'i ve 
kocasını bir an evvel görmek i. + ~ 

cali içindeydi. 
Hedvig ile kocası misnfirlerini 

istnsyonda bekliyorlardı. Lena rü
yasını anlattığı zaman, her ikisi de 
gülerek kendisile alay ettiler. 

Fnkat Lcna, hiç görmediği yat~k 
odasını olduğu gibi tarif edince, 
karı koca şaşırdılar ve düşündüler. 

Genç muallime köşkte on beş gün 
misafir kaldı. Hareket günü Hed
vig'in kocası, kendisini istasyona 
kadar teşyi etti. 

Bir sokaktan geçiyorlardı. Genç 
kız birdenbire bir çığlık kopardı. 
Baronun kolunu sıkı sıkı tuttu ve 
bir eli ile de kendilerini selamlaya· 
rak geçen bir adnmı gösterdi: 

- İşte o ! dedi, aman nasıl tanı
dım. Rüyamda iken boynunda bir 
yara yeri olduğunu da görmüştüm. 
İşte o yara yeri de gördüğüm gibi .. 

Lena, rüyası ile hakikat arasında 
bu kadar müşabehet görünce, büs
bütün şaşırmıştı. Barondan, kendi
sine selam veren bu adama o kadar 
itimad etmemesini ısrarla rica etti. 

Baron dedi ki: 
- Bu adam, epey zamandır biz

de çalışır, namuslu, terbiyeli bir 
adamdır. Sonra bizde çalışan her
kes bizi seven insanlardır. 

- Hayır, hayır! inanamıyorum. 

S iz bu adamı koğunuz. Hatta şimdi 
bana bu adamı koğacağınıza yemın 
edeceksiniz. 

Lena o kadar ısrar etti ki, Hed
vig'in kocası, son derece namuslu, 
emekdar bir adamını işinden çıkıu·· 
mıya razı oldu. 

Lena, Baronun bu vadi üzerine 
sakin ve müsterih trene bindi. Fa· 
kat aradan dört, beş gün geçtikten 
sonra bir gün, trende iken rüyasm ~ 

da gördüğü sahnenin t ahakkuk et
miş halini gazetelerde olduğu gibi 
okudu. 

Baronla karısı, gece uyurken, 
balta ile öldürülmüşlerdi. 

Mazisi son derece temiz olan ka
til yakalanıp isticvap edilince, şu 
cevabı verdi: cBilmiyorum, birden
bire gözlerim karardu 

Katilin, hiç bir &ebep gösterme-

MAKEDONYADA 

Garip bir 
Evlenme 
Merkezi 
Var! 
Beğenilen kızların 

ailesile delikanlı ara
sında pazarlık: Ne 

istersin? 

B elgrat (Hususi) - Dünyanın 

en garip evlenme merkezi Ma
kedonyada ufak bir pazar yerinde
dir. Cenubi Yugoslavyada Yunan 
hududu üzerinde Bıtolya kasaba
sında her ay bir pazar kurulmak -
tadır. 

1 

Birçok köylülerin yağ, yumurta 
satmak, şeker, gaz, tütün almak 
maksadile kurdukları pazar yeri 
son senelerde maksadını değiştir
miş ve genç kızlarla genç erkekle
rin biribirlerini beğenme merk~zi' 
olmuştur. Yavaş Yavaş yerleşen a
dete göre evlenme çağına gelen 
genç kızlar kol kola girerek pazar 
yerine dolarlar. Sonra evlenmek is
teyen delikanlılar da buraya gelir· 
ler. Evvela kızlar, sonra delikan
lılar, kolo ismindeki milli dansları 
oynarlar. Dans bitince delikanlı· 

lar, kızlar arasında gözüne kestir
diğini derhal anasına veyahut ba
basına söyler. 

Bu zaman oğlan babası, olmazsa 
anası davulcu ile mızıkacıya solo 
çalmasını söyler. Mızıka güvey ha
vasını çalar. Herkes aralanır ve 
namzet güvey ortaya çıkarak mı
zıkaya ayak uydurur ve güvey dan
sını oynar. 

Bunun üzerine oğlan tarafının 

bı.iyüğü, kızın anasına veyahut hn
lıasına yaklaşarak kızlarına talıp 

olduklarını sciyler ve kaç dinar is
tcdıklerini sornr. Eskiden bu fiat 
20 bin dınar ıdi. Bugün buhran ol
du -u ıçın 3000 d'nara kadar düş • 
mu ti.ir. Arada b r iki pazarlıktan 

bu para öd ir ve l:ızla erkek 
t 1, Turklerin z manından kalma-
cvlt'nme hanında bir ıçtıma eder 
ve du un şeklmı kararlaştırır. He.
m en her pa2 da 10 - 15 duğün ol· 
gu u ıç·n <>vl cek olanlardan zi-

Duha gaı ıbı, bir hafla evvel sa· 
haya çıkan kız, ert .,i ay. kım koca 
buldu diye mcrak:a seyırcilerin a
rasına katılır. 

Yunanistan hududundaki deli • 
kanlılar da bu paznrdan istifade i
çin Bitolya köyüne gelirler. 

Makeclongalı kadınlar 

ııııııınııııııııııııııuuuuııımıııııııu•t1UUlllllllUllllllUIUIUfllllllt 

Yemek yerken su 
içmemeli 

Maruf bir İsviçreli doktor, değil 
lokmayı, hatta suyu bile iyi çiğne
mek lazımgcldiğini iddia ediyordu. 

Flcçer ismindeki bu doktor, hatta 
bu sebepten Fleçerizm denilen bir 
sıhhat akidesinin banisi oldu. Mu
hakkak olan bir şey varsa, iyi çiğ
nemek kadar sıhhat bakımından 
daha faydalı başka bir şey yoktur. 
Eğer yediğiniz şeylerin bütün gıda 
cevherini almak isterseniz, mutla
ka lokmanızı çok çiğnemeniz la ; 
zımdır. 

Sonra, zayıflar için tavsiye edi
lecek bir cihet daha var: Yemek 
zamanında kat'iyen su içmemek. 
Çünkü su, mide ifrazatını sulandı
rır, hazım kabiliyetini azaltır. 

den kapıdışarı edilmesi izzetir.pf. 
sine dokunmuş, o da bir çılgıı ..• ı. 
zamanında bu cinayeti irtikap et
mişti. 

Eğer Lena, Barona karşı ısrar e
<lip te bu adamı işinden koğdurma
saydı, o da bu cinayeti işlemiye -
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işte lam fJÜcatlu bir kadın 

K na t er ın dGRişmİ} c başla-
"' >:n ' • c; ı. "-, ;::s:y'ir' .... •• ı..-..ı. 
ve erkel.leıı çöp insanlar> gibi 
goruyor. Çunkü hayatı daha pratik 
anlamıya ba 1 mış lan kafalar za
yıflığın birçok ı ahzurlarım, hatta 
tehlikelerini sezmiye basladılar. 

Dogrusunu <la dil ilnmek lazım
gelırse, zayıflığın hangi zevkli ta

_raf ı vardır. Bir defa vücudü güzel 
gösteren hatlnr kaybolup gidıyor. 
Zayıf bir çehrenin güzel görünebil
mesi için kim bilir ne kadar mak
yaj hünerleri göstermek lazımgc -
lecek? Yalnız çehrede değil, vücu-
dümüzün hemen her uzvunda bu pan bir alüınetidır. Verem, kansız-
böyledir. lık 'e eli er hastalıld,mn başl ::ı -

Kaldı ki zayıf olmak sıhhat b9.- gıcıdır. 
kınımdan da zararlı bir şeJdir. ıa... Halbuki is·ey<.>n!er hakikaten 
yıflar daha çabuk yorulurlar. Sa - • başlıbaşına bir hast=ı.lık teşkil eden 
bahleyin şen, şatır çıktıklarını gö- zaJ ırlıkt{ln kol avca kendilerini kur-
türsünüz, fakat öğleye dogru artık tarabiiirler. Onun için bogaza, yi-
yorulmuşlardır, yeni bir hamle gös- y~ceğe dikkat etmek, yani zengin 
teremezler. madJeli iyi şeyler yemek kfıfidir. 
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Tayyarede 
Doktor yalnız motör gürültiisünden 

şikayet ediyor 
Faris gazetelerinde okunmuştur: 
Arjantin muharrirlerinin verdi

ği ma1Umata göre 75 yaşlarında, 
tanınmış Arjantin tacirlerinden 
Fernando Grellonun apandısiti var-

dı. 
Doktor profesör Rabello bu teş· 

hisi koyduğu vakit ihtiyar tacire, 
derhal ameliyat yapmasını tavsiye 
etmiştir. Fakat ihtiyar tacir bunu 
reddetmiş ve üzerinden de bir ay 
geçmiştir. 

Tacir, ava çok meraklı olduğu i
çin o günlerde Arjantin steplerin
de yabani hayvan avına çıkmış \'P. 

birkaç gün de avlanm1ştır. 
Ancak birdenbire sancısı tutan 

ihtiyar tacir deıhal civarda bir dok
ter aramış, bulmuş, bu köy dok -
toru kendisinin apandisit ameliya-

cekti. Şimdi bu facianın b!r nevi 
mes,ulli vaziyetinde bulunan genç 
mektep muallimesi vicdan azabı 
içinde kıvranmaktadır. 

Ruh işlerile uğraşan nlim1e:- bu 
hadiseye son derece ehcmmi~;ct 

vermektedirler.> 

tı yapamıyscağmı söylemiştir. 
Bunun üzerine tacir profesöre 

telgraf çekerek her ne pahasına o
ltırsa olsun gelmesini istemiştir. 

Doktor da alet ye edevatını alarak 
stepe gelmiş, hastayı tayyaıeye ya
tırmış ve hemen tayyarede ameli.
yat yapmıştır. 

İlk defa olarak böyle mühim bir 
ameliyatın tayyarede olması bütün 
doxforları alnkalandırmış ve pro
fesör de bütün arkadaşlarına (ta~ -
yarede ameliyatı nasıl yaptım?) 
mevzulu konferansında anlatmış

tır. 

Doktor diyor ki: 
c- Ameliyat çok iyi geçti. Yalnıı 

biraz fazlaca motör gürültüsü oidı . 
Biraz da hava dalgalarına tutul -
duğumuz i~in sallandık. Maama -
fih tayyareci usta bir adam oldı•
ğund::m ameliyat yapari:en birrz 
ya,·aşladı. Rahatc~ işir:ıi bitirdim.> 

Hasla gelir ge~mez hQstaneye ya· 
tmlmıc;, bir h:-ıfla sonr::ı da sapa~ağ
lanı evine dönmüştür. 
Hayatını kurtaran doktora bü • 

yiık ikramiye vermi~tir. 



e - 9 O N T 1! L G R A F - 21 Temmaz 1937 

\
Okuyucularla 

Tefrik• No: 2t Yazan : M. 9Uley..wf•n çapan B a ş b aş a HALK OPERETi SUleyrnanın sa·rayında 

ll•~· •ESRAREN_GİZ ) To/?kapı ve 
- '.4IJ - - - Edırnekapı 

Bu Aktam 
au,ukada 

\ 

iskele KUDCS KDZLARI 
~ ..... ....... -4'-. ,,., ,,. • - • 

-- ---~~ 

~iirn4i İSTANBUt. Tramvayları ••• 
gazino•unda ~ 

Yazan: M. Necdet Tunçer 

Kabile reisinin sözleri : Sahra Şaonla 
yeni anlaşmıştı, onun sarayda!' 

çıkmasına imkin mı vardı acaba? 

Eski Hamam 
Eski Tas 

Tefrika No: 117 

~ .... ~ * .~ ~_.-; " Topkapı ve Eclinıekapı civarında 
oturan okuyucularımızdan aldığı -

~'Gözüm aydın, bir cenaze geliyor!,, 
Mortocuların yüzünü güldüren üç mev· 

simdir: Yaprak 

mıı: mektuplarda deniyor ki: 

cTramvay Şirketi, sabah ve ak
şam Edirnekapı, Topkapı servisle-

rine az araba tahsis etmektedir. 

Araha azlığından dolayı halk sı

kıntı çekiyor. Bilhassa sabah \'C ak

şam, araba adedi arttırılırQ:ı, bu ci
varda oturan ekscriveti mütevazi 
bütçeli ailel:r teşkil ·eden halk, 

biraz daha rahat eder.• 

dökümü, Taşkızgınhğı, Kanunlarla Mart 

Fatma, hakikaten san'atinin ehli, 
üstad bir mortocuydu. Cen;ıze u
zaktan gözükür gözükmez, daha ke- 1 

mcrin altından .geç.~p .. ~eza~~ığa yak-, 
!aşmadan zengın olusu mu, fuka
ra cenazesi mi şıp diye anlardl. 

naklar için bu kadar didi~mek ne 
oluyor? Sonumuz toprak, evvel ve 
ahır gideceğimiz yer şu kara yerin 

dibi değil mi'? ... 
Fukaraya merhamet de kalmadı, 

bu yaşımda mezarlık sakası, ıskat
çı oldum da, halin nedir, diyene 
rastlamadım. Biz de gün gördi.ık, 
iyi yıllar yaşaclık, bizim de kapı -
mızda bir kaç kişi yer, içer, yatar -

Alakadarların nazarı dikkatine 

==a=rz=,e=d=e=r=iz=··,======================I 

Yanındakilerden biri: 
_ Gözün aydın! .. Bak bir cena-

ze geliyor! .. 
Tebşiratında bulunsa, başını o ta

rafa çevirınesile teşhisini koyması 
bir olurdu. Gelen cenaze eğer fu
kara cenazesi ise, yerinden bile kalk
maz, elindeki sigaranın parmak ya
kacak kadar küçülmüş ucunu bü
yük bir iştahla çekerek söze baş -
lardı: 

- Yaramaz, fukara cenazesi .•. 
Üstünde şal mal yok, kirli bir çar
şaf örtmüşler, işin içinden çık -
mışlar... Cemaat bile hak da, dört 
hamal sırtlamış getiriyor. 

Cenazenin zengin ölüsü olduğu
nu anlar anlamaz, etrafındakilere 
cevap bile vermez, konuşmaz, tek 
bir kelime bile söylemeden yerin
den fırlar, koynunda taşıd'ığı k~ -
narları siyah oyalı yeşil baş örtü
siinü çıkarır, sıkı sıkı başını örter, 
kahvecinin yanında bıraktığı su do
lu testiyi kaparak, cenaze cemaa -
tine karışırdı. 

O, şimdi, boyalı, rastıklı, yüzü -
nün kıllarını ağda ile almış eski bir 
mezarlık fahışesi değil, dudakla -
rından dua eksik olmıyan abide, ı..a
hidc, cennetlik bir hatuncağızdır. 

Cemaatin arasında giderken et
rafı tetkik eder, gözlerile cenaze sa
hibini arar, oliı ile alakası oları a
damı seçmivc sava~ır, somurtkan 
yi.ızlcrden, cali göz yaşlarından, 
• ··~ • J ...... ca ycıKıaşınaz, cıddı ve 
hakiki göz yaşları içinde kalbi ya
nanları, vnnık yanık gö üs gec_:iren
leri ıüzündc>n okur, hemen sarsak 
sursak, fakat, hastalıklı, yanpırı 

bir yüı tıyüşlc yanına yaklaşarak, 
~zberlediğı Hifları bir teselli silsi
lesi halinde söylemiye başlardı: 

- Ölüme çare olur mu'? Levhü e
zelde yazılanı bozmak kimin had
dine! .. Ne d~nir? ... Allahın iradesi ... 
Bugün ona ise yarın bana ... Nöbe
timiz geldiği zaman hepimiz gide
ceğiz, hı:'p o yolun yolcusuyuz ... 

\Yemek itiyadları 
VUcutleri hiç artmıyanlar 

naıul insanlardar bilir 
misiniz? 

dı. Fukarayı boş çevirmezdik. Ağ
zım var, dilim yok, kimseye hali-
mi açamam ... Haftalar geçiyor da, 
göğsü imanlı, kalbi merhametli bi
risi çıkıp da: cAl şunu!,. diyerek bir 
kaç para tasadd'uk etmiyor ... Bun· 
lar hep imansızlık alameti... Dini
ne bütün insan kalmadı ki... 

Bazan çok sıkıntı içinde kalır, 
mezarlıklarda, para çıkaramadığım, 
ekmek tedarik edemeyip evce aç 
kaldığımız günler, sıkıla utana, e
zile, büzüle avuç açıyorum. acın ha
linden anlamıyan, etlisile, tatlısile 
tımtıkız karınlarını doyuran bu e
fendiler, celin, ayağın tutuyor, di
leneceğine git, hizmetçilik yap, be· 
kar çamaşırı yıka!• diye akıl öğ -
retmiye kalkışıyorlar. 

Sanki ben hizmetçilik yapmak 
bilmiyorum. Vaktile yaptım da ağ
zımın payını aldım. Bu işin ne de
mek olduğunu çok iyi bilirim. Hiz
metçilik yapmak için, genç, hoppa, 
fındıkçı olmak, sakalını zerdeçalla 

boyamış büyük babalara, damat 
beylere öteni, berini ı.ıkıştırtrnak, 

horozları yeni ötmuş küçük beylerin 
ateı.li hücumlarını hoşgörmek. saldı

rışlarına dayanıklı olmak lazımdır. 
Bu yaştan sonra bc>n bunu yapabi
lir rnivim?. Tnvh<> 1;;,zı. .. ı A 1 l-V-
himdir, hiç bir kulunu aç, yoksul 
bırakmaz, bir vesile hulkedcr. Ne 
diyeyim, tanrı kimseyi doğru yol
dan ayırıp kötü yollara dii§Ürme -
sin ... 
Şu tabutta gidenin Allah günah-

lnrını affetsin, münkir ve nekirin 
suallerine kolaylıkla cevap ver -

rneyi asan eylesin .. Kabir azabilc 
azaplatmasın. Biz de onun gibi ol-

duğumuz, Azrail Aleyhisselfur, bi
zim de ba~ımız ucumuza çöktüğü za
man, imanımızı yoldaş etmeyi mü
yesser kılsın ... > 

(Devamı var) 

Tefrika No.: 16 ................................ 

Yemek itiyadlarınızı yoluna koy-

mak bilmem hiç aklınızdan geçti 

mi? Mesela pek çabuk yemek yi -

yenlerimiz, lokmaları lazımgeldi -

ği kadar çiğnemiyenlerimiz çoktur. 

Vücutlerinin bir kilo dahi artma -

dığından şikayet edenler, alelaceie 

bir aşçı dükkanına girip hemen o

racıkta bir iki tabak kıvıranlardır. 

Bazı zayıf insanlar şişmanlamnl< 
için, vücutlerinin amidona ihtiyacı 

olduğunu zannederler. Halbuki a-

midon da iyi hazmedilmiş olmak 

için birtakım şartlara tabidir. Me

sela bol tükürük, amidonun daha 

kolay hazmedilmesinde en mühim 

bir amildir. 

Bunun küçük bir tecrübesini ya

pabilirsiniz. Bir lokma ekmek alı

nız, mnyi haline gelecek kadar çiğ

neyiniz, o zaman lezzeti şekerli bir 

hal alır. Tükrükte pityalin denilen 

bir madde vardır ki, amidonu şe ~ 
ker haline getirir. 
Eğer siz lokmaya tükrüğünüzün 

esas maddesini vermezseniz, ami -
dem ne yapsın? Onun içindir ki, a
cele yiyenlerin aldıkları gıda mad
cut istifade etmez. 

Parasız tifo &fısı 
Şişli Halkevinden: 
Ha1kevirnizde pazardan başka her 

gün saat 14 ten 16 ya kaqar doktor 
Bay Osman Mitatın nezareti altın
da parasız tifo aşısı yapılacaktır. 

Arzu edenlerin müracaatlcri. 

Özür dileriz 
Yaammn çokluğundan .. Kanu

nr Süleyman,. adh tefrikamızı 

bugün koyamadık. Ôzür dileri7.. 

Operet 3 perde 

KUAUL.UŞU 1930 
ISTAN8UL. 

22.7.37 Peqembe akşaml 

Be,lkta, Aile 
Bahçesinde 

PIPIÇA 
Operet 3 perde 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu

ğundan: 
Tamamı 954 !ıra 80 kuruş kıymeti 

muharnmeneli İstanbulda Lalclıde 
Mesihpaşa mahallesınde bodrum so
kağında eski 14 yenı 1008 harıta No. 
lu 9 ve 15 metrelik yerlere cephesı 
olan bir arsanın tamamı evvelce ya
pılan açık arttırmada müşterısi al- \ 
maktan istinkaf cttiğınden icra ve 1 

ıflfıs kanununun 133 üncü maddesl , 
hükmünce' ı!an tarıhındeıı ı tıbar€n 
15 gün müddetle açık c.ırttırrnaya 

konulmuştur. 

Bu arttırma 6/8/9:n tarıhıne 
tesadüf eden cuma günü saat. 16 da 
dairede yapılacaktır. Talip olanla
rın muhammen kıymetinin '~ 7 bu
çuğu nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın temin:ıt mektu
bunu ibraz etmeleri lazımdır . 

HUDUDU: Bir tarafı Lam·a ha
nım ev Hilseyin Hafid cfendı ve 
tüccardan Salim Efendi ve bır ta
rafı Emine Nedim ve Hayriye Mü
zeyyen ve Safiye Şadiye ve Fatma 
Naciye ve Emine Hayrünnisa ha · 
nımlar ile Mehmet Orhanettin E
fendi arsası ve tarafcyni tarıkı am 
ile mahduttur. Hakları tapu sıcil · 
!erile sabit olmıvan ipotekli ala · 
caklılarla diğer :ılflkadarlnnn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rının ve hususile faiz ve mascırife 
dair olan iddialarını evrakı rnüsbı
telerile birlikte daırcmizc bildir -
meleri lazımdır. Aksi halde hak -
ları tapu sicillerile sabit olmıvan · 
lor satış bedelinin payla~masıııdan 
hariç kalacakları ve daha fazla nıa 
JCımat almak istcyeıılerirı bu i~e ait 
:~5/1057 dosya No sile murnr·aatla
rında tafsiliit veril<-'ceği gibı daıre
ye nsılacak olan açık arttırma şart
namesini okuyabilPceklC'ri ilJn olu-

nur: (::14051\_ k k ''k 1 d uskudar Hu u rıa ım ıgın ~n: 

Şah\'er J\rgut tarafm<laıı · Üı;kü -
darda Bülbüldere caddesinde 1 No. 
ltı hanede sakin İsmail Hakkı aley
hine açılan fekki haciz davı:.,ı üze
rine müddeialeyhin ikametgahının 
meçhuliyetı hasebile ilanen teblı

gat icrasına karar \'f'>I'ilerek lnhkı

kat 10/8/937 salı güni.ı saat 10 a t.ı

lik edildiği gibi bu baptaki arzuhal 
sureti ve davetiye \'arakası da mah
keme divanhanesine• asılmı ·olmak
la muayyen saat vc günde mahke
meye gelmesi ve da\·a arrnhalinP 
karşı tarihi il5ndan itibareıı 20 gün 
zarfında cevap vermesı luzumu 
nvrıca gal.ctc ile de ılan olunur 

- Kızınız ne vakit isterse kabi

lesine dönebilir. 
Demişti Kabile reısi hi.ıki.ımda

ra bu sözünu de hatırlattıktan son
ra sözüne devam etti: 

- Sahranın aramızdı:ın ayrıldığı 

gi.ındenberi, kabılemıze bir uğur -
suzluk cökti.ı. Ecdadımız bıze ço -
cukları~ızın ve torunlarımızın baş
ka kabilelere verilmemesini vasi - . 
yet etmıştı Bız buna karşı kızımızı 
yanımızdan uzaklaştırdık. O gun- ı 
denberi başımıza g«lmıyen f<:lakct 
kalmadı Bu uğurı.uzluklara nıha
yct vermek ıçın, Sahranın aıamıza 
dönmcsı gerektır! 

Su l<>yman, Harnolulurın rc1sıni 

roNak ve hayre'tle dınlıyordu. 
İhtiyar bedcvının sözleri sl'' t \'C 

kat'i idı O Kuclust', hoş dönmemek 
uzerc ınmıştı. 

Süleyman bır müduel düşündıi. 
O sırada Sahranın saraydan ll · 

ıaklaşması hemen hcml'n imkansız 
gibı ıdi Ş;:ıonıı iilumrlcn kurtnran 
Sahra. Süleyman ır:ın hC'r zaman 
güvenılir bıı kuvvettı. 

Sahra cesurdu .. 
Sahra atılgandı .. 
Sahra zeki ve bccerıklı hır ka -

clındı. 
Sahranın bıldığini sıhırbazlaı bil-

rneıJndi. 
Kudus sarayında vi.ızdcn fazla ta

bip ve sihirbaz mevc:utken, Şaonu 
bunların hiç hırisı dirıllemcmiş. iş 
yine Sahraya di.ışmuşti.ı. 

Süleyman ihtıvarı kırn nk isle -

1 medı: 

1 

- Bır kere kc·ndısını çağırtalım .. 
soralım .. gitmek ıster <•, şüphesiz 

S ... hrayı ç.:~ırttılar. .. 
Bedl;,·i rakk.,sesi ko'?arak hu • 

kümdarm odasına geldi. 
Sahrn, Süle'.1- manın yanında du· 

ran babasını görünce şaşırmıştı. 
Sükyman: 

B· b::ın seni , lm1ya gelmı :. d -
d', kabılene götürccl'kmış. Gıtmr· 
ve niyetin ve ist"f~in va!' mı? 
~ Sahra manalı bir gülüslc ilkunl' 
hi.ıki.ımd~ rın, son a da babasın n 
yüzüne baktı.. . 

Jkn saravda fızla!ınımı hıs • 
setmivonım. Bükün darımızın bt>

ni b ~arlan uzakl s.trmak niye ııı
dc olmadı<:ından cm.inim. Babama 
gelince. o, şimdive kadar bı:k-P<lı. 
Biraz daha ocklc) <bilir .. 
Sahranın babası cevap verdi: 

- Ben yine bekleyr:..,ilirım .. Fa
kat, kabilemizin bundan fazlrı bek-

\ 

ıe:nive tak:ıti yok. HerkN;in gözıi 
yolckı .. sflni beklivor. y:ıvrum '. .. 

Sükyl'1~n aradan cıkmıcı gıbı go-

l riin iiyor: 
- B·ıba kız konuşunuz! 

D'yortlu. 
Sahra, ~. onla yeni anlaşını..;lı.. 

Orun bu f.ırada Sülfl:-OJn'.'inın 5& -

ray nd:.ın çıkmrı,,ına imkan mı \ ~r-

clı ? .. 
Sahrnn ın babası ısrarla söyled!: 

- Eğer gelmezsen, kabilemiz a~ 
ra· ında ısyanlar ı,;ıkacak.. kanlar 
dökülecek. Herkes birihirini yive
cek. E~er s n g lmezsen kabile ef
radı bir gün beni de p:ır ala\•ıp 01-

dlirecek yavrum! 

Sahr bırdcnbire l't <'di 

ı ki zorla burada alıkoymak ıste - ı 

I mem. dl'di. 

D rin bir göğüs ge ·irerek b ba · 
sının ıı:.lak gözlerine baktı: 

(Deıam 'fi·) 
- --= 

- Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İstanbul 

~atınalma Komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi : 

Ekmek Torbası 

Mahıı uz maa 

Kayı'l 

Ylin F, nila 

Tevlııt Seın<'rİ 

Miktarı T ;ı c;ınlanan 

l ıt arı 

1639 T.:ıne '..!2!:l L. 66 K. 

1256 Çıit 

198 '} :l lC 

30 ,, 

816 L. 40 K. 
594 L. 00 

75) L.00 

llk . c

m'n:ıt 

EKSiL TMI:..N iN 
tar hi r.-fınii sa ti ---

166L. 22-7-37 Perşcıbe14 

62 L 22· 7.37 

45 L. 
57 L. 
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ı - Cüınrtık Muh ıt.:7.a Kon \•tarı:ıgı için yuk,ır:da yazılı eşyanın ayrı 
afrı pazarlıkları vapılac.ı~ tır. 

2 -- Şartname ve C'l:safları Komis;·ondadır. 

3 - · istekliler ilk teminat olan veıne makluLlari~lc \tya banka 

mektuplariyle birlikte o gen G<ılatada eski ltiıal<lt Gi:rnriik binasında 

Kc ıııutırn ık S:ıt.rn"m ı k<•mi<>yo,~ı·ı ı r-clınclcri . "3936., 

Yazan: CeftilCengiz 

Ah, ah! Halden anlarım. Ben de 
yürei,ri yan mı lardanım... Fakat 
yanmak, tutu mak haç para eder. 
Ne faydası var bunun ... İstediğin 
kadar tutuş, püryan ol, öli.ime çare 
olur mu? 

Çolak Mehmet: 
- Öcümü almadan bırakmayın • 

şu heriflerin yakalarını .. 

ADALARINDA 
... ,.. ....... ........... ......... ............... . ... .; 

cfogru çıkmazsa, isted in!zi yapı · 
nız bana: 

Benim de ylircğim yanıyor, çıra 
gibi kavruluyor ... Daha üç ay ev
vel ben de pırıl pırıl gelinlik du -
vağilc kızımı, körpe yavrumu kara 
loprnklara gömdüm .. Ciğer parem, 
lrir haftanın içinde süzüldü, eridi, 
bitti. Elimdekini, avucumdakini. ho
cava, hek'me, kurşunculara, ilaca 
verdim. TeZ\ err>n dedeye, Sümbul 
Sinan Hazretlerine. Tokmaklı de
deve, Çıpl::ık Mustafoya, Yuşa haz
retlerine ndaklar adadım, kurban -
lar vad~ttim, tireler bağladım, kur
tarmak için ne lfızımsa yaptım. Ya
zılan bozulur mu? İnim inim in
liyerek can verdi. 

Sıkıldım, bittim, harap oldum, ağ
ladım, döğündüm, geri gelmedi ki, 
eivanım! .. A11ahın iradesine boyun 
büktüm ... Ölenle ölünmüyor, tan
rı sabır veriyor. 

Ya Ekremülckremin ... Ya şcfa -
atçiler şefaatçisi ... yürekcağızı ca
yır cayır yanan, alev alev kavrulan 
fU cenaze sahibi Efendi kulunan u
zun sabırlar ihsan eyle ... Senin ha

zinei keremin bir deryadır, o der
yadan bir katra her acıyı, her yü
rek ve kalb yangınını söndürür. 
Dünyanın hali de değişti. Akibeti

nıizi düşünmeden, dört arşın top -
rağm içine tıkıvercccklerini göz ö
nüne getirmeden, biribirimizle <la· 
laşıp duruyoruz. Dırdır, gırgır ek
sik olmuyor, ne evlerimizde, ne de 
eş dost, ahbap, arkadaş arasın -
tfa ... İki günlük ömür, bir lokma 
ekmek, bir eski hırka, sonra bol bol 

Diye haykırıyor ve yarasından a
kan kanları siliyordu. 

Nihayet denizcilerden biri A· 
nivasın koluna bir pala indirmiş ve 
muhafızın elini kılıcile beraber ye-
re düşürmüştü. 

Adalılar bunu görünce: 
- Anivas .• nasıl oldu da mağlup 

oldun? 
Diyerek kaçışmıya başladılar. 
Murat daima bir çeteyi veya her 

hangi bir kuvveti evvela başından 
vurmak, sonra avenesini tepelemek 
usulünü takip ederdi. 
Anivasın eli ve kılıcı yere düşün

ce kavga hafiflemişti. 
Denizciler ada muhafızının kol -

larından yakalayıp sahile götür -
mektc gecikmediler. 

Murat Reis: 
- Kavga bitmekle altınları ka -

zanmış sayılmayız .. diyordu. 
Muhafızlardan bir çoğu kaçmıya 

başlayınca, Murat Reis: 
- Bu herifleri de birer birer tu

tup hapsctmeliyiz. Altın}fa.rın Ye
rini aneak onlardan öğrenebilece -
ğiz. 

Diye bağırdı. 
Gemiciler palalarına sarılarak 

mul afızların peşinden koşmıya baş· 
!adılar. 

Murat Reis sahilde Anivasla ko -
nuşuyordu. 

- Niçin bize karşı geldin! Bir fa
renin fillerle döğüşmesi gülünç de-
~·ı ? 

• 

MURAT REiS 
Adalılar sopayı yemeğe ba layınca:"bizi serbest 
bzrakın .. Size,altınları elimizle getireliml,,dediler 
koşan g mıciler, firariJeri birer bi
rer yakalnyıp sahile getiriyorlar -
dı. 

Artık altınları bulmak sırası gel
mişti. 

Ada muhafızı Anivas, gemide esir 
olaı Sinyor Ciyovani'nin dediği gi
bi, h . <;roma kolay kolay boyun ebten 
bir a 1.m değildi. 

f..Iı: t Reis onu diri olarak ya -
kal n c istediği içindir ki, Anivas 
Tüı k <'.mizcile. ini bir hayli uğraş -
tırn •• ~ı. Yokc:: ·r değil, on Anivası 
bir kılıçta ) .ecek nice levend
ler vardı .. v._• l nlar sahilde Aniva· 

sa ve onun ac ılarına karşı diş bi
leyip duru., .. rdı. 

Murat R : ; adalı muhafızları sa
hile getirınce bunlara bir gemici 
dayağı atmayı ve altınların yerini 
zorla söyletmeyi düşündü. 

İkişer ikişer yere yatırdılar .. 
Dört bacağı birden bir değneğe 

bağlayıp falakaya koşar gibi sırtla
rını yere getirdiler. 

Vur bnbam vur .. 
Ha bre sopa. 

Nıh::ıyct ıçlerınden bırı, dayağa 

yüzu olınadıgı içın: 

- Aman .. bırakın benı, 5(ıylıyc-
ceğim .. 

Diye bağırdı. 
Sc pacılar durdular. 
Anivas kulak kabartıyordu. 
Adalı muhafızın: - Söyliyece -

ğirn .. demesi ada muhafızının hic 
de hoşuna gitmcmi~ti. 

Murat reis adalının başı ucuı rl.ı 
duruyordu .. 

Bu sırada Rüstem Reis geminin , 
küpeştesinden yüksek sesle bağırı
yordu: 

- Sopayı neden kestiniz? Sin -
yor Ciyovani adalıların cennet ta ı 

mından çok ho~landığını söylü -
yor. 

Murat Reis Rüsteme cevap ver
medi.. 
Adalıya döndü: 
- Haydi, söyle bakalım .. altınlar 

nerede saklı? 
Adalı muhafız elini tepeye uza

tarak: · 
- Şuracıkta, dedi, Anivasın ev· -

bu magarada mı? 
- Ne 0vd<> .. ne> de magc.ırada. 
Ve• Anı va ın ) uzu ne b karak ılf.ı

vc eltı. 

- Evin bahçesinde büyuk bır ku
yuda. 

- Başka yerdP yok mu? 
- Burası en yakınıdır .. dah:ı bir 

kaç yerde var amma .. hem çok u
zak, hem de çıkarması çok giiı,::tür. 

- Kim koydu bu altınları •cuyu
ya? 

- Buraya gelen korsanlar .. 
- Anivasın payı v::ır mı bunlar-

da? 
- Elbette. Payı olmasa, evinin 

bahçesindeki kuyuda saklar mı on
ları? 

Murat Reis adalının gözünün içi-
ne dikkatle baktı: 

- Bizi aldatmıyorsun, değil mi? 
- Hayır .. 
- Aslı çıkmazsa .. ve .bizi oyaıa-

mak için söyledinse bunları, piş -
man olursun sonra. Etini cımbızla 
yoldururum .. anlı:ıdın mı'? 

A :ıivas, ilk önce -h· kikatı .,öy -
li) c k dıyc> olsa g r k- adalı mu
hafız.ı f _ ::ı h ld tı. F at, 
bu . · 7!uı sı'yled kt n sonra, Ani -
va. n lwldC'ti, ,,_bun köpügii gıbi, 

bır il gr rm ı. 

An·,, ~ kolunun ~ cı~ından mus -
tarıp oln" ydı, b lki de bu ko -
nu• ma a gu m kle mukabele ede -
cckti. 

Aniv sın sa 1 eli bileğinden kop
rnu , yere diı miıştü. Onun bile -
;-inı ' ne Türk gemicileri da •la -
yıp sarmışlardı. 

Murat Reis Adalı muhafızın söz
lerine kapılıp hemen tepeye çık -
m<:k niyetinde degildi. Bunun da 
bir tuzak olması ihtimalini düşün -
m~tü. 

Murat Reis ilk önce Anivası ge
miye gönderdi .. Ondan sonra Rüs-

• temi ve diğer kaptanları sahile ça
ğırdı. 

- Altınların şu karşıki tepede 
bır kuyuda saklı oldugunu söyhi -
yorlar .. siz ne dersiniz:' Oraya ka
dar çıkalım mı? 

Rüstem Reis ileriye atılıp boş ye
re kan dökmek fikrinde değildi. Şu 
tedbiri ileri sürerek: 

- Şu muhafızlardan bir kaçını 
serbest b1rakalım .. oraya gitsinler •. 
ve kuyuda saklı olan altınları bu
raya getirsinlf'r, dedi, ewer bunu 
yapmakta tereddüt gösterirlerse, o 
zaman biz de aldatıldı ~ıınıza hük-



.. 

İstanbul -··-. Be~edlyesf>~ it~nları 
,. .. . . ' .· 

• • • "!·~ •• :,, 1 • 

Keşif l:edeli 1483 lira 37 kuruş olan Koca Mustafapaşa 28 inci 

okulun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartna

mesi Levazım Müdürlütünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanun

da yazılı vesikadan başka buna benzer iş yapdı~ına dair Bayındırlık 

direktörlü~ünden alacaklım Fen ehliyet vesikaıile 111 lira 25 kuru19 

luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-8.937 Pazartesi 

günü saat 14 de Dcı.imt Encümende bulunmalıdırlar. (i) (4298) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
5·8-937 Per~embe günü saat 15 de İstanbul Nafıa Müdürlüğü ek

siltme komisyonunca Çarşambada Murat Molla Sarayııada (1008) lira 
ve Süleymaniye Kitap sarayında bir numerolu binada (2910) lira ve 
yine rnezkür kitap sar.ıyımn 2 numerolu binı.sında (2250) lira keşif 
bedelli tamirat işleri ayn ayrı açık eksiltır.eye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme Bal ındırlık Jşleri Genel, hususi ve fennr şartna• 
rneleri proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

A. - Murat Molla Kit.ıpsarayı tamiratı muvakkat teminatı (76) 
liradır. 

B. - Süleymaniye : Kitapsarayı bir numerolu bina tamiratı muvak· 
kat teminatı (219) liradır. 

C. - Süleymaniye: Kitapsarayı iki numerolu bina tdmiratı mu\'ak· 
kat teminatı (169) liradır. 

isteklilerin en az (2000) lira!ık bu işlere benzer iş yaptıklarına dair 
gö11tereceklcri vesaik üzerine Nafıa Müdürlügiindcn alacakları Müıeah· 
hitlik ve Ticaret Odası vesikalarile meıkür komisyona zamanında 
gelmeleri. (416'.t) 

il il 
.... BUUDAN BOYlf MUN~ASIRAN 

n~ERLODENT" KULLANINI .Z, 
/ 

DIŞ MACUNLARININ 
111 1 // 
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Orman Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı 

Benzin 10,00D Ut. 
Muvakkat teminatı 
ihale : 28-7-1937 

Mulıammen fiatı 

16,5 Kuruştur. 
124 liradır. 
Saat 10 da 

1 - Bü} ükdcrc Balıçeköyde bulunan Orm:ın f akültcsi için yukarıda 

mikdar ve muhammen fiyatı yazılı benzin bir şartname ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme lstanbul Orman Direktörlüğü Dairesinde ynpılncaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için yu!rnrıda yazı'ı muvakkat tc• 

minatın Maliye veznesine yatırıldığına dair makb::z göstermek 

ve 2490 sayılı kanunda yazılı cvsaflnrı haiz olın 1k lazımdır. 

' 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler hergün Büyükdere Bahçeköydeki • 
Orman Fakiıltesine mür.ıc ıatları ilan olu'lur. ( ~051) 

Yazan. 
Al Jenings 

Çeviren· 
Muammer Alatur 

demek ı temi tı Fakat ben hiç o- ' 
reılı olmadım. K<:ndi bildıi;;im gibi 
koyu ı:ıcivf'rt mükemmel bir kos
tltm dık•irdim. 

zerine numarası takılmış olan mah
kum, mukavemet denilen hasleti 
unutmak mecburiyetindedir. İster
se unutmasın. O zaman işi bitiktir, 

Direktör beni böyle medeni bir 
kıyafetle görünce, ilköncc şaşırdı. 
Fakat sesini çıkarmadı. Sadece: 

• 
- Pekfıla, ~ka .i! dedi. 
Bnzı insanlar \'ardır ki, onları an

cak ölüm mahkum eder. Yine bazı 
isyancılar vardır ki, bu hareketle
rini hayatlarile öde:>eler dahi, gam 
Yemezler, bildiklerinden şac:mazlar. 
Boyunlarını eğmezler. Hapishane 
lliznmlarına karşı serkcştirler. 

Hapishaneye girdikten sonr3, ü-

Gardiyanlar bir mahkumun mu
kavemetinin gölgc>sine bılc taham
mül cd<:'mczler. Kızarlar, köpürür
ler, kudururlar. Artık kendılerine 

kafa tutan zavt:llı mc.hkumun hali
ni tasavvur cdın. 

Ohyo hapishanefıinde gardiyan -
!arın en dik kafalıları yola getır -
mck için takip ettikleri bir usul 
vardı: Makineli çekiç! 
Adınn ,Keçi Foley> denilen bır 

mahkum vardı ki, bu da ele avuca 

sığar şeylerden değildı. Gardiyanlar 

İstanbul 'Üçüncü İcra Memurlu - 1 

ğundan: 
Şişman ogullaıından isak oğlu Va

silin sağlığında Mad'am Huripsi -
madan aldığı borca karşı birinci de
recede ipotek gösterdıği cümlesi Bü
yükadada Maden mahallesinin eski 
Aya Nikola yeni Yılmaztürk cad
desinde yeni 12/33 kapı ft 176 ada 
13 parsel ve 13/33 kapı ve 14 parsel 
ve 15/33 kapı 177 ada \'e 1 parsel ve 
21/33 kapı ve 25 parsel ve 16/33 ka
pı 3 parsel ve 17 /33 kapı ve 4 par -
sel ve 20/33 kapı 5 parsel ve 19/33 
kapı ve 7 parsel ve 14/33 kapı 8 par
sel ve 18/33 kapı 9 parsel numaralı 
kayden müfrez on adet arsanın va
ziyeti hazıraları ve derunlarında 
mevcut su ·ve sair tesisat nazarı iti
bar..ı alınarak ehli vukufun reyi mu· 

cibince bir şartname ile ve mecmu- madığı takdirde en çok arttıranın 
unun toptan satılmasına karar ve- taahhüdü baki 

1

kalmak şartile <trt -
rilmiştir. Mezkür gayri menkulün tırma 15 gün daha temdiden müza-
mecmuunun hududu bir tarafı so- yedeyc devam edilmek üzere 
kak ve bazan 176 ada 15 parsel nu-
maralı mahal ve diğer tarafı 176 a- 8/9/937 tarihine müsadif çarşam -

ba günü saa 14 ten 16 ya kadar 
da 12 parsel ve 177 ada 10 parsel 
numnrah mahaller ve arkası deniz müzayedeye devam olunarak en çok 

arttmının üstünde bırakılacaktır. 
\'e cephesi Yılmaztürk caddesile 

Arttırma peşin para iledir. Müza -
maiı ... ul olup 176 ada numaralı mn-
h•Jlcr ılc 177 ada numaralı mahal- yedeyc ıştırak edeceklerin işbu 
ler arasından mezkur sokak geçmek- gayri menkule takdır olunan kı.r-
tedir E\safı umumiyesı: 13, 14 par- metin ~ 7.5 nisbetindc pey akçası 
sel numaralı mahaller 2103 metre veya ulusal bir bankanın teminat 
murabbaıdır. Bu kısımda dC'niz ke- mektubunu vermiye mecburdurlar. 

narında 20><.10 metre eb'adında üs· ı İhale tarihine kadar gayd menku· 
tü bNon deniz ı ı:.n ında ikı demir lün nefsinden doğan vergi tanzıfi-
kcıpı. ı olan kargir yoğuı thanc itti- ye ve tenviriye ve rüsumu bcledıvc 
:;alinde ~h5Jp iskelet üzerine gaJva- ile resmi dellaliye borçluya ait O· 

nız k, plı baraka il<' ycğuı thanenin lup h<'deli müzayededen tç_frik edi-
arkasınc!a beton korkuluklu sed du- leccktir. Yalnız tapu borçlarilc 20 sc· 
van sokak ve arsa hudutları duvar nelık vakıf taviz bedeli müşteriye 

üzerine demir p.ırınaklık, diğer ta- ı aittir. 2004 No. lu icra ve iflas ka
rafı tel ılc mahduttur. Bahçede iki nununun 126 ncı maddesine tevfikan 
büyük çam ağacı ile çinar fidanla- hakları tapu sicıllcrile sabit olmı· 
rı vardır. Bir ve ıki \·e üç ve dört yan ipotekli alacaklılarla diğer ala" 

5 ve 6 'e 7 vP 8 par~el numaralı kısım caklıların ve irtifak hakkı sahiple
üç tarafında yol mevcut olup etrafı rinın bu haklarını hususile faiz ve 
köşebcnd demirleri üzerine gerilmiş masrafa dair olan iddialarını ilan 
tel ıle mahduttur. 8X6 m-:?tre eb- tarıhinden itibaren yirmi gün içın· 
adında bir kat üzerine kargir için- de evrakı müsbitelerile birlikte da-
dc bir Jımonluk ve oda bir aptes - irı>mızc bildirmeleri lazımdır. Aksi 
hanı>si arkasında iisti.i beton kargir takdirde hakları tnpu sicillerile sa-
bir motbr dairesi vıırdır. Buradaki bıt olmıyanlar satış bedelinin pay· 
kuyudan motör vasıtasile 3X3 eb- la.,masından hariç kalırlar. Arttır- , 
adınfia bir su hazinesine su veriJ. ma şartnamesi h<'rkes Uırafından 

mt'klc olup buradan demir boru - gbrülC'bilmLk üzere 2/8/937 tarihi-
laı la her ıki kısmın su ihtiyacı le- ne rastlayan pazartesi günü dairP· 
min edıimektedır. Bu kısımda ay. de asılı bulunacaktır. Daha fazla 
rıca elli m<'tre bağ mahalli mevcut malO.mnt almak istıyenlerin 936/ 
olup her iki kısımda mükdddit mey- 3248 No. Iu dosyasına muracaatla 
va agaçları vardır. Bu kı mın me· takdıri kıymet raporunu ve harıta-
sahası :~382,5 metre murabbaı olup sını tetkik etmcleı ı l:izımdıı. Mü-
her iki kısmın m<>cmuu mesahası zayC'de-\ e stirak edecek mü teri . 
5485,5 metre mur bbaıdır. İşbu lerm ısbu g \ ri m<:nkule aıt biıti.ın 
gayri menkullcrın he) eü umumi) e- mallı matı öğren mis addolunacak • 
sine yeminli üç ehlı vukuf tarafın- !arı Han olunur. (34049) 
dan iıç bın lira kıymet takdir ecM
mı~tir. Mc>zkur gayri mcnkullın ta· 
mamı açık arttırmaya konmuş ol. 
cluğundan 25/8/937 tarihine mı.İ'.la

dıf çar amba günü saat 14 t<'n 16 ya 
kadar dairede bırinci arttırması ic. 
ra cdılecektir. Arttırma bedeli kıy· 
mcti muhammcnenin '1 75 ini bul· 
duğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır• Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere arttırma 15 giin müddetle tem
dit edilerek 10/9/937 tarihine mü
sadif cuma günü saat 14 ten 16 va 
kadar keza dair<:mizdc yapılacak 

ikmci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammencnin <ö 
75 ini bulduğu takdirde gayri men
kul en çok arttıranın üstünde bıra
kılacaktır Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin '1 75 ini bulma -
dığı takdirde satış 2280 numaralı ka

nun ahkamına le\ fıkan g ri bıra -
kılır. Art•ırmaya iştirak etmek is
teyenlerin kı) mtıti muhammenenin 
"i 7,5 rı betinde pey akçası veya 
ınılli bir bankanın tc>minat mek•u-

bu adamı hıç sevmczlerdı. Nih:ı -
yet günün birinde.• herifi makin<'li 
çekice> göndeı dılcr. Bu ceza usulü 
çok ınuthış bir şeydı. En . a lam n
dam, kendısine t hmıl cdıkn bu 
fevkalb er i <?, <lort, b<> )dan faz· 
la d.ıyan m.ız 'ı. Bu kadaıcık m"in· 
d('t gf'çıııc ·, gardıyanlar mahkfünu 
haslahanc\ e kaldırırl::ır, o da qr • 
da son n< fesıni verirdi. Bu ~urctlc 
d~ gardi) anlar bır can sıkıntısın • 
dan kurtulurlardı. 

Keçi Foleyı hapishanenin rn ki
b:rli hır adamıydı. Daima ınust::ı • 
kil kalmak isteı dı. Korkusu y Jl.tU 

Kendi me bır şey soruLa haka· ı 
rct.e cevap verır, bilhassa gardiy..ın· 
lara a , :ı :ılınmıyacak küfürler s · 
vururdu Bu harcketinın kendisine 
ne pahaya ım•l olac:.ıgını bıldiği 

halde, gözünü bile kırpmazdı. 

Keçi Foley hapıshane mahzen -
lcrinde kaç defa kırbaçlanmıstı. F ... 
kat gık bile dememışti. Onun için 

diğer mahkı'.'ıınlar l:endısinc tak -
dirle ve hi.ırmetlc bakarlardı. 

Hatta mahkümlar onun bu mu -
kavcmctine baktıkça, Keçi Foley'in 

bunu vermeleri lfizımdır. Hakları 

tapu sicıllılc sabıt olmı) an alacak
lılarla dığer alôkadarlarının ve ir
tıfak hakkı sahıplerinin ve bu hak-

larını \ c hususile faiz \ e masarif e 
dair olan iddıal, rını evrakı müslJ;. 
teleı ile birlikte ılan tarihındcn ıti-· 
baren nihayet yirmı gün zarfında 
daıremizc bildirmeleri lfızımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sıcillilc 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
pa) !aşmasından hariç kalırlar. Mü-

terakim vergi, lcnviriye ve tanzi • 
fiye ve dellaJiyc resminden mfüe

vellit bC>lediye nisumu borçluya a. 
it olup bedeli müzayededen ten · 

zil olunur. Yirmi senelik vakıf ka
resi tavizı miı teriye aittır. Dalın 
fazla ma!Umat almak isteyenlerın 

29/7 /937 tarıhınden itibaren her -
kesin görebilm si için daıredc acık 

bulundurulac k a ttırma rtname
sıle 937/497 numaralı d :ya.}a mü· 

racaat ile> mez ur dosy, d~ mevcut 

\•c •'kı görebılecekl rı ılan olunur. 
s 

b r in.,an olabılcce ıne innnamaz 
hale gelmişlerdı · 

Bu damır eti, kemi ,ı yok mu? 
derl i, o kadar dayak yi or, he· 

!una \•ız gclıyor. 

~ ı'.'ımlar a~ ı yukarı batıl 
·ıık ti ı ı ınanan ınsanl .. rd r. Keçi 
Fol y kcr di ahsı <'trafında soyle
ncn bu sözleri bılır, gurur ve if i
har duy rdı. 

IIa.buki Keçi Foley inanılmıya -
cak kadar zayıf bir insandı. Yüzü 
çökn ü \C me in gibi bir hale g 1-
mi.tı. Fakat gozleri atq gıbi :ya -
nı)ordu. 

Bir gi.ın d~ cktörün bir cmrını gar

dıyanlardan birınc t blıg c: tmiyc 
gitmi tim Uzun boylu, zayıf bir a

dam sür' tlc önümüzden geçli. O 
kadar hızlı gidiyordu kı, yi.ırü.} or 
değil, sanki uçuyordu. 

Bu adam tleride durdu. Dikkal
lc kendısine bakıyordum. Bir gnr
diyanla karşılaşmıştı. 

Dik dik gardiyana öyle bal.lı kı. 

adamcağız adeta titremiyc ba~ilaclı 
(Devamı ı·ar) 

1 - JşJetmemiz mıntakaaında Fevıipaşa. Diyarbekir hath üzerinde 
Km. 436.456 "Maden • Geyik,. arasında toplatılarak kaldırmak ve hat 
kenarına figüre ettirilmek surctile dokuı bin metre mikAp balast ka• 
palı zarf uıalile eksiltmeye konulmP-ştur. Muhammen bedeli dokuz 
bin dokuz yüz liradır. 

2 - Ekıiltme 29-7-937 Perşembe günü saat 15 de Malatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yediyüz kırk iki Jira t:lli kuruştur. 
4 - Bu işe girmek isteyenlerin 2490 numarah kanunun 4 ncü mad

desi mucibince işe girmete manil kanun bulunmadığına dair beyan
nam(', kanunun tayin ettiti vesaik, muv<'kkat teminat makbuzlarile 
teklifleri aynı gün saat 14 de kadar Komisyon ReiıliaJne vermeleri 
JAı:ımdır. 

5 - nu işe aid şartname ve mukavele proicsi, Ankara, Hayda:
plşa, Malatya işletme kalemlerinde, Oiyarbekir, Elnziz, Narlı, Eloğlu 
istasyonlarında parasız olarak dağıl.llmakladır. ,.2179,. "4398,. 

Adalar Malmüdürlüğünde11: 
18-Tem!'lluz.937 tarihli 4310 numaralı ilanda sehven K'lrtal Malmü· 

dürHiğü yazılmıştır. Bunun Adalar Malmüdürlüğüne aid olduğu tas· 
hihen ilan olunur. 

Betonarme Köprü İnşaatı: 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltme} e konulan iş: Kastamonu \{ilayctinde Kastamonu• 

ine bolu yolu üzerindeki Ş~ker Köprüsünün betonarme olarak inşaatı· 
dır. Keşif bedeli '"24, 500" liradır. 

2 - Eksillme 30.7-937 tarihine müsadif Cuma ~ünü saat "16,, da 

Nafıa Vekaletinde Şose -.·e küprüler reisliği Eksiltme Komisyonu 

odasında kara1: zarf uc;ulilc ynp:!acaktır. 

3 - Eksiltme { .rlr.mm·s~ ve buna nıüleferri diğer cvrnk "123" 

kuruş Ledcl muknbilindc Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "1838,. liralık muvakkat 

teminat vernıc:cri ve bu işleri yı:ıpabileceklerine dair Vekiıletimizden 

alınmış nıüteahlıitli~ <·lıliycti fenniye \·esiknsı ibraz etmeleri lazımdır. 

lstckli:erin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatleo bir 

saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde \'erme

leri muktczidir. Postada olacak gecikmeler Kabul edilmez. "1962,, "4030., 

Deniz Ticareti Yüksek 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı 
Forma 
Adet 

Çoğu Muh:..rnnıen Çoğu Muvakkat 
Forma Fialı Tutarı Teminatı 

Adet l.irn Kr. Lira Kr. Lirn Kr. 

2500 adet Beş ki· 
tabın basılması. 90 150 24 3600 

\ 353 0,6 
Kitapların içindeki S/M2 S/M2 
eşkal \'C resimleri 40000 50000 o 0.75 375 
Fazla bastırılacak 

olan 500 adet higat 
kitabının kağıt bedeli. Maktu an 102 50 

Adet 
Cıldı~e 3000 o 21 630 

4707 50 

Mcr .. tebımiz tedrisatına lüzumu olup Forma tutarı yukarıda yazılı 

tcrmo dinrm"k, Makine tarifatı, Kim)a tekno!C1j"si, deniz ticaret hu· 

kuku ve lngilizceden Türkçe)'e denizcilere sözluk kitaplarının basılması 
ve resim \'C cşkallerinin yapılması ve cildiyesi 22.7.937 tarihine rast

layan Perşenbc günü sant on dorttc açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere m<.'klcp muhasebesine \'e 2490 

sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olma

ları lfmmgclcn cksilımeye i~lirak edeceklerin de muvakkat teminat· 

larını lstanbul Yüksek Mektepler muhasebccilini vezne ine l alırdık· 
)arını gösterir ınakbuzlaı·iyle veya Bank mektuplariyle Mektepte 

müteşekkil Komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaatları. 

"3964,, 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: E•iikete tevsian yapılacak su tesisah 

keşıf bedeli "19920,, lira "47" kuruştur. 

2 - Eksiltme 3-8-937 tarihinde Salı günü saat 15 de Nafıa Vek~

letinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu Odasında 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eks.illme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şarlname ve projeyi "l,, lira mukabilin

de Sular Umum Müdürluğünden alabilirler. 

4 - Ekı-iltmeyc- girebi!mek için isteklilerin "149·1,, lira "4,, kuruş· 

luk muvakkat teminat \ermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı bulundu

ğuna dair \esika ile asgari ''15,, bin rralık Nnfıa Sıı işlerini taahhiit 

edip bitirdi~ine \ e bu knbil su işlerini ba~armakta fenni knbiliJ eli 

olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 

etmesi. 

lsteklı erin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

e\:veline kadar Sular Umum Müdürlüğün!! makbuz mukabilinde ver

meleri Jazıır.dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "1975" "4116" 

K dı o Bırinci Sulh Hukuk Ha
kim igınden: 

istanbulda Fatihte Sinanağa ma
hallcı-.ı Gtillübahçe sokağında 20 nu
maralı C\ de sakin iken elyevm ika-

metgahı meçhul muamelat mcmu· 

ru ölü Fehmi karısı A) şe ve diğer 
karısı Rasimeye: 

Milli Müdafaa Vek:iletine izafe· 
ten İstanbul Defterdarlığı Muha -
kcmnt Müdurlüğü tarafından ko -
canız Fehmi tarafından hilufı ka
nun sarfıyat ve saircden dolayı se
bebiyet verilen huzinc zararı olan 

184 lira l kuı uşun hasbelverasl' 
tahsili talebi davası üzerine n:ımını
t .. gonderilen davetiye bila tebli 

de edilmiş ve davacı vekılı"lm ta

nbile 20 gün müddetle hakkınızcia 
lanen tebligat icrasırıa kJrar ve • 

• ılıııiş olduğundan muhaı<emenize 

bakılmak için tayin kılınan 17 Ey-

lül 937 cuma günü saat 10 da Ka. 
dıköy Birinci Sulh Hukuk Mahke-

mesinde bizzat veya tarafınızdan 

ınusaddak bir vekaletname ile bir 

vekıl göndermek surctile hazır bu

lunmadıgııuz takdirde hasmın ta

lebilc hakkınızda gıyap ksrarı itti
haz olun .. cağı tebliğ makamına ka
im olmak iızere ilan olunur. 

937/295 

ADRES: 

• • • • • • • • 

! -=--·----·--· -·--·-.,.· -·· 
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DiŞLER[ EBED/' HAYAT 
' VERiR 

.......................... / 
tercih edini ı DOKTOR ı o t • • i Ali Rıza Sağlar fı p amilli 

ı I Ç HASTA L 1KLAR1 ı _ ç·· k"" ------1 
ı MÜTEHASSIS! ı un u 
ı Her gün Beşik taşta tramvay ı j 
ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
ı saat on beşten sonra hastala- ı 
t rını kabul ediyor. % 
......................... ~! 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha- 1 

kimliğinden: 

Kadıköyünde Kızıltoprakta Fe -
neryolu İstasyon arkası 9 sayılı ev
de oturmakta iken elyevm Bursa
ya gitmiş olup oradaki adresi meç

hul bulunan ölü Hayri Nedim va
lidesi Faize Makbuleye. 

Üsküdar mıntakası Tahsil Ml.ıdür

lüğüne izafeten İstanbul Defter -
darlığı muhakemat Müdüriyetı ta
rafından aleyhinize açılan oğlunuz 
ölü Hayri Nedimin Çorlu Hakım 

vekaletine tayin edildiği sırada a
vans olarak aldığı 21 lira 60 kuruş 
harcırahı öldüğü güne kadar mah
sup ettirmiyerek zimmetinde kal -
dığından terekesine vazilyet bu -

lunmanız hasebile bize ücre -

Kısa zamanda saçlaranızın dökülme· 

sini örJer ve gençfiğini iade eder ----
in 

Saç Eksiri 

Saç guddelerinde la~lıyan aka• 
·ı 

meti tedavi ve dökiilmeyi terkı. 
eder~k saçların kısa zamanda 

kuvvetlenip uzamlsını temin eder· 

Her gün Optaminle yıkanan ve 
t aranan saçlar kudretini, tarave

tini ve güzelliğini muhalaz•Y 3 

namzettir. 

ti vekalet ve faiz ve ücreti • 
vekalet tahsili talep davesından do- ....................... ____ ...................... • 

layı namınıza gönderilen davetiye ı R ı•h• B \J d i 
bila tebliğ iade edilmiş ve davacı ıı um e ı ısar agın a ıı 
vekilinin talebile hakkınızda 20 gün 

müddetle ilanen tebligat icrasına :ı Asr-ı su·· n net ou·· gv u·· n u·· ;: karar verilmiş olduğundan muha - "' v 

kcmenize bakılmak için tayin kılı· 

nan 17 eylCıl 937 cuma günü saat 10 ıı 24 Temmuz Cuınartesi saat 2 0 den sabaha ; 
da Kadıköy Birinci Sulh Hukuk 1 
Mahkemesinde bizzat veya tarafı - 1 kadar c ;sz , dans ve canlı kukla, hokkabaz meş• • 
nızdan musaddak vekiı!ctname ile 1 hur san'atkar meddah Bay T ahsinln ı,tirakile 1 
bir vekil göndermek suretile ha - 1 UZAN k d 1 

1 sürprizler, ayrıca hanende S ve ar a aş· zır bulunmadığınız takdirde has - : 
mın talcbile hakkınızda gıyap ka- ı ları tarafından (9) kişilik alatr:-ka mükemmel ı 
rarı ittihaz olunacağı tebliğ maka- : saz scıbaha kadar muhtelif eğlenceler... • 

mın• ko•m olm:: ::,.,;ı·;,~;;;:· 1 İ Ouh uli ye ( 50 ) kuruştur. İ 
340 yılında İstanbul Erkek lıse - ıi B~gva her tu"rlu" vesaı't vardır. :.· sinden aldığım tasdıkname kay - u 

bolmuştur. Yenisini alacağım. ı. 8 
;!~~!.J~~~~'_i_ _______ ~"""'.::= 838. Mahmut Nedım ................... ~ _____ .............. .... ooH 

22 Temmuz Perşembe akşamı ---·· ·ı.Dans m~~~khlarınaı 

HA5Af/ DEPOSU 

P A O R A M A Bahçesinde muıde 

BOYU., K s U" N NET o U" p o N uu re~::~s:s~e~s:~:a::au;~zd:~rs ~=; 
U ile \'akit kaybeLnerlen dans pro -

M Ü N i R N U R E T T I N fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

1 Adres: 

1 B A Y A N H A M i Y E T Beyoğlu 1"okatlıyan oteli arka • 

~VE B O y OK .SOR p R j z LE R TEL 4 l O 6 5 1 sıııda Topçekenler sokak No. 3J .. 

etmeyiniz. 

Sizi de 
Gençleştirir. 

PERTEV 
~ '\ 
f7:. 

• Ekzem~ ve en muannit ci\J yaralarından kurtulmak için ~il 
1 1 

. EK ZAM i N-' 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

B yoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
Şükrullah Hayati oğlu Rızkullahın Hocapaşa Maliye Şubesine 932 

lla 935 yılları kazanç vergisinden olan borcundan dolayı Beşiktaş 
Teşvikiye mahallesinin T~şvikiye Kağıthane caddesinde eski 24 mü
kerrer 24 mükerrer yeni 160, 162 kapı sayılı bir tarafı Nişantaşı cad

desi bir taralı ifraıen ahara ferağ olunan 149 zırah arıta bir tarafı 
Vahidln arsası tarafı rabii Teşvikiye caddesiyle çevrilmiş Sultan Be
yazıt vakfından 348 lira 16 Parmak icadimen tevsi intikalli tahtında 

dükkanı müştemil 48 bin lira mukabilinde ipotekli bir bap apartma
nın ipotek fazlası aleni müzayr.de ile satılacaktır. 

Talip olanların 11-8-937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
14 den sonra % 7,5 pey ak,eleriyle Beşiktaş Kazası Kaymakamlı. 

ğında mÜte~ekkil idare bey'etine başvurmaları ilin olunur. M4392~ 

"I>" ·\nci kat. 

Uşak Sulh Hukuk Mahkemesin -
den: 

Uşağın Hamidiye mahallesınrlen 
Tüccar Hasan oğlu Mchmedin kü· 
çük oğlu Kadri namına velaycten 
ve kendi namına asaleten karısı 

Raziye tarafından, ayni mahalle • 
den tüccar Hasan oğlu Ahmet karı
sı Ümrnü ve oğlu Hasan ve diğer 
oğlu Durmuş Ali ve ölmüş kızı Fat· 
rnanın küçük çocuğu Lemana vela
yeten babası Tevatir oğlu gardif • 
ren Veli aleyhlerinde Uşak Sulh Hu
"ıuk Mahkemesinde açılan izalei 
şuyu davasını, müddeialeyhlerden 
küçük Lemanın velisi ve babası Te
vatiroğlu Veli, davetiye tebliği Ü· 

zerine gelmiş ise de bilahara gel • 
mediğinden namına çıkarılan gı -
yap kararının da, kendisinin ha -
len nerede bulunduğu belli olma
dığından tebliğ ettirilememiş ol -
ması hasebile. davacı Raziyenin, 
müddeialcyhlerden Lemanın velisi 
bulunan babası Veli hakkında ve
rilen gıyap kararının ilanen tebli • 
ğini islemesine binaen, muall5k 
günde mahkemeye gelmeyen müd
deialeyh Leman v<'iisi babası Veli
nin gıyabında muhakemenin deva
mına ve işbu gıyap kararının ila
nen tebliğ edilmek üzere muha -
kemeııin 9/9/937 persembe günü sa· 
at 9 a lalikına karar vcrildiginden 
müddeialeyh küçük Leman velisi 
ve babası Vclının bu bnpta itıraz ile 
muallak gün ve saatte mahkemeye 
gelmesi ve itiraz etmediği ve mah
kemeye de gelmediği takdirde bir 
daha mahkemeye kabul olunmıya
cağı ilan olunur. (4390). 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çevril
mesine karar verilen vitrin came· 
kanı ve saat ve sair eşya 26/7 /937 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 16 dan itibaren Beyoğlunda 

Taksimde Kiitip Mustafa Çelebi ma
hallesinin Metelik sokağında 1 No. 
lu dükkanda açık arttırma sure • 
tile satılacağından talip olanların 

mezkiır gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caatJeri nan nlnt11•,...~ 

Zümrüt Yalov Kaplıcaları: 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyoaktiviteli 

ve müsekkin hassalı meşhur suları müzmin roma
tizma; siyatik; ağrılı barsak iltihapları; Antre
kolit; °'üzmin ishal ve dizanteri; ağrılı basur 
memeleri ve sancılı kadın hastalıkları; nikris ve 
her türlü Nevoulijler gibi hastalıkları sür'atle te
davi eder. 
Bu sene kaplıcaların !(erek tıbbi ve gerekse 

1 otel; lokantalarında büyük tekemmül/er ya
pılmıştır: 

Bir Hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk 
bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar oteli: Bir günlük pansiyon komple bir 
kişi için otel ve yemek 325 kuruştur. iki kişi 
için otel ve yemek 550 kuru~tur. 

Büyük otel: Bir günlük pansiyon komple bir !< işi için otel 
ve yemek 350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre 7 
liraya kadardır. İki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzilat yap,lır. 
Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 

yemeklerin tabldotu 
Büyük !okantada 100 ve Park lokantasında 70 

kuruştur. Ala kart yemek fiatlartnda da 
tenzilat yapılmıştır. 

Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok 
ucuzlatılmıştır. '' 3979 ,, 
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E. izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüıziya 


