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A L YA - i N G ,i L TERE Hatay Belediyenin bir yasağı 
Akdenizde gizli mücadele ·-- Plajlarda donla denize 

•d' J ~ı el d. dUşmanlar1 girilemiyecek ! 
Şl aetıe eVam e lYOT yeni f es~t Yasak üzerine plaj kapılarında 

lngiliz Hariciye Nazırı '' Akdenizde menfaatlerimizi hareketine kiralık ma110 verilmige başlandı 
geçtiler sonuna kadar müdafaaya karar verdik!,, diyor 

' Antakya, 22 (Hususi Muhabiri· 
mizden gazetemizi makineye verir· 
ken aldığımız hususi telgraf) -
İskenderun, Antakya, Reyhaniye, 
Kırkhanda Vataniler hummaU bir 
faaliyet göstermiye başladılar. Ye. 
ni faaliyetin hedefi müstakil Ha • 
tay için yapılacak seçimi kazanma· 
yi istihdaf etmektedir. Bunun için 
bir de ~Müslüman Partisi> adlı bir 
teşekkül kurulmaktadir. Takip edi
len taktğe göre Vatanller meb'us 
intihabım kazanacaklar, müstakil
Hatay Devletinin meclisi açılacak, 
fakat, meclis Suriyeye ilhakı. kabul 
ve ilan edecek. Bu maksat halk a
rasında şayi olur olmaz her taraf ta 
asabiyet ve icabeden teyakkuz ha

\re iUive ediyor: 

Bununla beraber 
!iz başka devlet
leri buradan kov-
ınak istemiyoruz! 

Roma, 20 (Hususi) - İngiltere 
ile İtalya arasında Akdenizde ha • 
kirniyet mücadelesi gittikçe şiddet
lenmektcclir. Akdenizin asırlardan
heri Ccbelüttarık ve Süveyş gibi 
iki knpısını elinde bulunduran İn
giltere artık bu hakimiyeti kolay 
kolay muhafaza cd~miycceğini an
lıyor. Çünkü bir taraftan Süvey -
Şin ilerisinde Kızıldenizde, diğer 
taraftan CebeHittarıkta anahtar İn
gilterenin elinden çıkmak tehlike
sini gösterdiği gibi Akdenizin muh
lt>iü noktalarından İngiliz yolu da 
İtalya tarafından kesilmektedir. 
Sardunya, Sicilya, Rodos ve Mal
ta.nın cenubundaki Pantelerya ada-
1:-ırı İtalya tarafından tahkim olun
llıuştur. Bu adalar birer üssü bahri 
hı:ıline konuldutu için İngiliz de -
tıizyolları artık rahat değildir. 
İtalyan hazırlığının genişliği, he

le İngllterenin donanmasını şid .. 
'1etıe kuvvetlendirmek kararı kar
şı,.ında İtalyanın da yeni harp ge
~ "ri inşasına kalkması İngilterc
dc asabiyet uyandırmış ve buna 
karşı İngiltere Hariciye Nazırı E
den: 

- Biz Akdenizdeki menfaatleri·· 
ltıizi sonuna kadar müdafaaya ka· 
l'ar verdik! Diye mukabele ettikten 
&rıra ilave etmiştir: 

sıl olmuştur. 

Türk halk mi.iınessilleri Vatani
Ierin bu gizli maksatları ile müca
dele etmektedirler. Vataniler bu 
çeşit gayretlerden başka Türkler 
ve müslüman 1ar arasında fesat u
yandırmıya da çalışn akta ve bu 
maksatla bir hayli para ve faaliyet 

~ (Devamı füinci sn:;fada) 
' 

SALGIN 
Tifoya karşı yeni 
Tedbirlere lüzum Deni.z mevsımidir. Bilhassa şehri· 
Görülüyor 1 m.izde denize gittikçe artan bir rağ-

Tifodan dün şehrimizde yine 27 bet var. Hele pazar günleri plajlar 
vak'a görülmüştür. Anlaşılıyor ki dolup dolup boşalıyor. Vakıa plaja 
bütün tedbirlere ratmen tifo ek- gitmek, denize girmek için yaka -
silmiyor. lığa, kravata, smokine, fraka lüzum 

Sıhhat Vekaleti hıfzıssıhha umum 
müdürü Asım Arar ile nkilet fa. yoksa da bütün çıplaklığına rağ -

bo t ··d- - f - R men plajın da bir kıyafeti vardır. ra uar mu uru pro esor usao 
bugün Ankaradan hareket etmiş· Bu kıyafet bütün dünyada -hele ka-
lerdir. dınlar ıçin- her sene değişen bir 

Bunlar yarın $Chrimiıe gelir gel· modaya bile tabidir. 

/ 

- İngiltere Akdenizdeki mevki
ini muhafaza edecek, amma burada 
inhisar yapmak ve başka devletleri 
kovmak istemiyor! 

AkJtni% htikimlgetlni temin için blrbtrlerilı gizli 61r 6oJuırnag,.a lireti 
gemilerden 6irl ... 

mez slhhıt müdürlüA-ünde bir LOP- Halbuki şehrimizde plajlarda de-
lanh yapılacak tifo vaziyeti tetkik ~ize girenlerden her halde pek az 
edilecektir. bazı kimselerin hala beyaz iç donu 

Bu ya.,ak üzerınc mayosuzlurın 
hemen mayo tedarik edemiycceğ~n! 

düşünen bazı ac;ıkgözler, balolanı 

kira ile smok:n verdikleri gib, plaj 

Bu sözler, İtalyayı tatmin etmek 
lnaksadını istihdaf ediyor. Fakat 
İtalyada İngilterenin bütçesini deh
şetli bir surette genişleterek bir iki 
sene içinde hazırlığını tamamlıya
cağı ve ondan sonra eski hakim va
ziyetini takınacağı kanaati vardır. 
l3undan dolayı İtalya elinden gele
ni yapmaktan geri kalmıyacaktır. 

Bugün Cebelüttarık İngilterenin 
elindedir. Fakat karşı sahil, General 

Frankoya, yani İtalyanın müttefi
kine geçmiş ve buraya ağ1r Alman 
topları yerleştirilmiştir ki, bu top
lar Cebelüttarıkı susturmak teh -
didini savuruyor! 
İTALYAN MANEVRALARINA 
EHEMMİYET VERİLİYOR 

Londra, 22 (Hususi) - İtalyan -
ların Sicilyada kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinin iştirakile yapa • 
cakları büyük manevralara burada 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Trakya manevraları 

Geçen nnıki ma~eo~al•r 11e Mareıtıl Fevzi Çokm•k 

TrakgaJa 11kl~ Tllr~,,lı"rM.sı!}_tn lıtirakile gapılncak olan Mgük 
'1tanevralarda bulrz.~mti:-~-"ilz'eri·ı,daHt edllın mültıfik v• lcomşa . ~ , 
devlıtlır Büyiik,Erka"ı Jıar6ıge Refsleri gakın-dtı ıefırimlH gelecek. 
l!r-Jir. Mone,ıralardan sonra müttefik •eolfll~r Erkanı Harilg• 
lıegellırl arasında lstanbrllcfa bir dc içt/ma gapıl::calctır, 
Manıurada TürkigeJelci ataıemilitef'l•r dı bulunacaklordtr. 

Geçen martta yapılan manevra • Son günlerde tifo vakalarmın yi. giydikleri ve bu halde halk arasın-
larda Afrika ile Sicilya arasındaki 
yolun mefruz bir düşman donan • ~sıO:r~~:;ı: Rbuas~:mş:~rim~:;e!~~ da dolaştıkları, güneşte ve kumda 
masına kapamak hedefi takip edil• o yattıkları görülmüştür. Bu bir kaç 
mişti. Önümüzdeki ay içinde ya • meği ve yeni tedbirler almayı lü· patavatsıza inhisar eden laübalili-

1 k 1 d h k h zumlu görmüşlerdir. ğin daha ziyade devamı caiz görül-pı aca manevra ar a a ço e em· Geçenlerde Sıhhat Vekilinin ri· 

:~~;!lit~~~yc:!t:~n~~~~:m7a~~:~ yasctinde toplanan ve tifo işile memiş, plajlarda mayosuz gezil -
meşgul olan Şurada te~rar içli· mesi ve kum veya deniz banyosu ya-

kapılarında kira iJe mayo vermiye 

başlamışlardır. 

Fakat Belediye p" fı j L;;Hlarında 

kiraya verilen m:ıyoıHın de::en -
fekte cuilmesi •:c bir ku: :yf> kirala

nan mayonun hemen aı l:asrndan 

başka birine kiral:ınamaması ir:in 

tedb!r al:naktadır. büyük bir kısmı ile 75 denizaltı ge- maa davet edilecektir. pılması yasak edilmiştir. 
misi iştirak edecektir. Bu yeni ma· 1 ~~~~~~~~~~~~~ llltU141UlltUUUlltUUltlllH1111HUIHUl Hltlrllllll1llttnununını ı ttıllllUhlUUttılll1111lU!Utl• ı u•ııııtttUh t ıııııııııınınuıu•!tl9JUUUU. 
nevralarda Akdeniz yolunun şark• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Filistinin üçe taksimi 
Meselesi görüşülecek 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras önümüzdeki ay içinde topla• 
nacak olan Milletler Cemiyeti kon• 
seyinde bulunm:ık üzere Cenevree 
ye harekat ederektir. 

Konsey bu defaki toplantısında 
bilhassa Filistinin üçe taksimi hak· 
kındaki lngiliz projesini görüşe• 
cektir. 

Önümüzdeki Konııey toplantısın· 
da Belçika Başvekili Van Zeeland 
bir dünya iktısat konferansım top'.a· 
yabil-nek üzere. Vaşingtonda Ame- 1 

rika Cumhurreisi Ruzvelt ile yap
mış olduğu görüşmeler hakkında 
izahat verecek ve bu hedefe vara• 
bilmek için Konseyin yardımını is• 
tiyccektir. 

TUrkly• ile lran arasında 
hava seferleri 

Türkiye ile İran arasında hava 
seferleri tertıbi kararlaştırılmıştır. 

Bu meyanda Türk tayy3releri Teb~ 
rize, İran tayyareleri de Vana ka• 

Sayın okuyucularımız, büyük şa
ir ı;e edip Faruk Nafiz Çamlıbel'in 
Son Telg1·afta yazılarım okuyor • 
Zar. 

Gazetemizi kağıt buhranının ge
çeceği günlere kadar dört kuruşa 
çıkarırken okuyucularımızı 'daha 
çok taLmine de çalışacağımızı biI
dirm4tik. 

Son Telgraf bugünden itibaren bir 
büyük ve güzide şair ve edibin da- 1 

1ıa değerli yardımını temin etmiş
tir. Bu güzide ve değerli muharrir 
BEHÇET KEMAL ÇAGLAR'dır .. 

Güzide muharririn ilk fıkrasını 
bugün 2 nci sayfamızda okuya • 
caksınız. 

dar yolcu gel ı rı p g ;; , ü ı ece k k rd ir. l iiiiiiiiiiiiiiiii•iiii:i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

1 
S. H. Ebesi kızı 

Necıa 

tehlikede! 

bildirildi 

2 
Üsküdarda !hsaniyede 
minpaşa sokağında 

Halit Numan 

3 
Çemberlitaştı Veıir 
hanında marangoz 

atölyelerinde 

43 Ahmet Oz 

Bize gönderilen rHimlerin dercinı başladık, s/% de resimlerlniıl 
gönderiniz. ( fafsilatı 2 nci sayfada) 
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6 iiniin c ' er. BSN AF i N DERDi .• Ha tayda 
· Esnaf da pazarlık usulun- Seçim 

Vakitsiz rii.zgô.rağaçlan sallarsa d •kA .a. • h lkd 
lcaç kişi ölür? en Şt ayercı, a a.. Yeni rejimin 

Beyoğhında Toztcoparancfatf fe- ı 
cı kazayı okudunu.z mu? S.J.«liye 
Sular idarelli ıııtr.lim mrulanm de
ğiştiı mek iiaft Tepellaş.ı bahçesi
nin duvar lan Öllmr ~bir flerr
Mk ~.ama ~alda 
cıMalu bir. .-.ı. T .... wşe ..... 
sinin eski ve harap duvarı birda
bıre çökmüş. QjUatii .... b
la.'l ameleden ikisi can vermift al
tısı yaralı! 

:e. :tadayr q~ mrnywnl-> 
na haber veren bir gazete .. kınız 
ae d.i.yor: 

Gwıp bir ntUhlet 
Oltn:t n mı: 
llwllda k...Zenndan dolayı mec

buri qıya tihi tutulan esnafa 6 •
justos akşamına kadm- wii•pOp ve
rilJ"llİf.. T .,_.,. sat.hİ ~ alu
nacaklarmı§ .. 

1 ili•..,. U liın var. Bu 11 gün 
autmdt. deiıınek. esnaf aşılanmıya
bflır. Acaba hastalığa tutulmazlar 
mı? Buz gibi tubllUElaıL Drmek 
ıffiJ milrroplmnna da emir verflmif 
olacak!! 

ÖFfe tatili i r ... 
Enaf oU,. 

... ,.. ... 
* d. r mabrmlar Aa.u• ra••I 

teUllkleiır,.. 8-lıurt 
Haıret ede• maklıldaıt•. 
e8lr ...... ? Anketim.iz. aynı zamamfa. bütün 

yenler var .• 
:Casap Yusuf Bozkurdun cevapla-
rını yazıyoruz: 

Bu okuyucumuz, şu cevapları ve
riyor: 

- :Emaf ipı öğle tatili l.bımdw. 
Dftkkinlar sabah saat 7 de açılma
lı, akşam saat 20 de kapanmalıdır . 

melidirler. Adres de sarih olarak 
kendi ~eşya ve malluı 
satmalıdır. Pazarlık fenadır. Her 
malın muayyen fiatı üzerinden alı§· 
veriş yapmalıdır. 

Belediye maarafları ve tuıa mas
raflar indirilmelidir. Haftada bir 
gün tatil yapmalıdır.:. 

A • 
amır bulun
duğu mühim 
esaJar neler
dir? 

Hatay vatandqlıiı hakkrada ye-
ni rejim. Mrçolr IBiilıbn hükimlied 
imir bulunmaktacbr. Sancağ'ln sta
tüsü (Esas Tefkil&t Kanunu ve ka
nunları tarafından tayin edilmif 
olan hak ve vedbeleri ilativa Hen 
Hatay vatandaşlığı safatmı Suriye 
tebeuı sıfatını da mütezammın bu
lunmaktadır. 

••valflerl 
Pwuk lplltlne 

••••aclı I 
Awca m _, c:em1a ma~ 

hç Fnmfnı)a dllftur, sevine 
stlllamnıyor. Bır tarafta İngilteır. 
Jl'rınsa, diğer tarafta Almanya • 
talya karşılıklı grupları arasın~ 
bir anlaşma oldu, İspanyada taki: 
edileftk adetni rr.\ldahale siY"" 
için olan bu anlapna - bizim t* 
rimizce - bir pemuk ipliğine wı 
lamadır. 

t.i wup ta lle1MH noktai o.azat • 
lKmda •w.kirlıka !ara katla· 
nıyorlar. A\Tupa sağ cenah matb&t' 
atının memnuniyetinden anııyafll' 
ki -.le hep Pranto'nun • ....._ 
rip• olarak tanınmasına doğrtJ yal 
açilinasadır. BluDl istifa ettiktefl 
sonra öyle demişti: Bir gün gelir 

- Payeıuf.r Jron-ı:rlmada'n dttva -
rın dibinde hendek açılması hadi
mınin .tletıi arasmda .,w,ar .. 
BaZJlanna lift ciuvann p"b m 
na Rbep ~ ~ riiz
lintan JiddetJe SllrSllmaahr! TM
llikat ileriiycır L 
Şimaı ne buyurursun buna. ~Y' 

Serdengeçti. bayur bakalım! Bizzat 
Belediyemimı bir idaresi şehrin 
ıçınde bir yer kazdırırken bu kaz
ma aşlnini b kadar- sudan mı ida
re eder? Ganp 1'!7!.. Biiyle bir işin 
bqında bir muhendis bulunmuyor 
ft'IU? 

esnafnr dffel:ferinin ar1l: ol:ırak Pftiidt•dea de -et garin hiç y• 
er.J r• meydana çıkmasmat cfayufmasına. 

itttflJll"'l':iş bir plaj haberi wrili - okvwnY.n• iıwiJ olmaktadtr. 

,_. :- :Bugun·· de, Fatihte, tramvay du-

Yarın anketimize devam edece
ğiz. Cevap gönderen okuyucuları-

mız, birer resimlerini de gönder -
melidirler. Adresi de sarih olarak 

.... _ rT-o- Mamas isimli ... ..,·ün-- "°"'~ -:ı rak' yerinde 71 numaralr diıkkanda yazılmalıdır. 
m pe1r pnp bu banyo }'fti var- ı~~-<:::>-~t::>"C:::::..<:~:><:::><::::~.c:::::.-~~~~:><:::><::::..<::::.-<::>-<::>-ı;::::,.oc;::::::.-::::::...:::::><:::><::::~~ 

Hatay arazisi dahilinde kanunu
sani bir 937 tarihinden evvel mukim. 
Suriye tebeası resen Hatay vatan
daşı sıfatını kazanmış bulunmak
tadır. 

de şu günlerin veaaiki tetkik .-ti· 
lir~e Avrupamn İspanya yiizill)Ôerı 
rwul bfr harp &ehlik~i ~"1 
anlatılır:. Halk cephe!fi Ba~vt"fcitİ" 
nin bu ~ 811ğ cen3h m.gtbuat• I· 
çfn de bnlrmımu yapış~u::~u~ ı:bl 

D kkat buyuruluyor mu: Tahki
k t iler.uyorrnuş. Duvarın yıkılma
m~ hep, b~i ağaçların 

ruz .. "ırdan sarsılması imiş! .. 
Ha)ır, muhterem baylar, hayır! 

Yanlışuuz var. Zavallı duvar rüz
garın ğaçları sallamasından mı, 
yıkılmı ? Asla'. Bizım muhtuem 
ıda elcrın fenni usulleri, rüzgir -
dan d ha ddetle :;al amasından!! 

* Ademi •U• 
h•kom"-1 

DUŞ. Bu plaj, suların birikmesile 
yalnız hazıran ayında meydana çt-

kıp, sunra kayboları küçük bir göl· 
muş! Gölün ıçinde sülükler de \'ar'· 
mış ... 

Bu plaj meydana çıktılı zaman 
pej( kalabalık olur, ti mm veci-

varında da halle ~lrr, davul zur• 
nalarla 'bayrmıı yerine doner, cirit 
oyunları oynanınruş. 

Bu prip plij,ı gazetesine haber 
'ffttn muhabir şu malümah ilave 
ediyor: 

- Ası] ganp cıheti, diyor, büyük 

küçük, kadın erkek, isteyenlerin, 
göle gırıp t \rucutlerini oradaki sü

lüklere terlw! e ek kanlarını em
dirmelen.dir ! .. 

Şu İspanya harbine ademi müda
hale konutesinin başına gek?ni iıX
dı.inuz mü? Nıhay~ son toplaruFcı 
gonül uler meselesinde patlak veren 
munazaalar üz~rine yıkılmış' .. Eh, 

Muhterem muhabirin işte bunu 
garip buJm. sı tuhaf: 

n.mek plaj tamamıle m<>Gern 
blf' plij. Anlaşılan sahıplei de o 
sul.üklE!. 

n acdy·p olan bu komite yıkıl
dı...- a b.z re dü en galıba şuduı : 
A mi mud· 1 d ·devam!! 

=ff'e-W7~ 
......... '"'' , ........... uınfl•HNHtllUHllHH•nt .. nHIHt.... • ..................................................................................... . 

Marangozlann dilekleri 
A nkaraya giden heg' et bu 
dilekleri temin ederek döndü 

Aın leye ve ailelerine nasıl yardun edileceği, 
hastaların nasıl himaye göreceği tesbit olundu 
lstanbul maran· 

gotları namın" 

hükümetten bazı ı 

dıleklt-rde bulun· 
mak Ü'Zcre Anka· 
raya gitmiş olan 
marangozlar ce
miyeti umumi ki
tib.i Fuat T ~zel ~ 
ile, reis AlaeUio 
Kontişten mürek
kep heyetin nı 

racaatları lk ı Cemiyet icat 
Fuat Tnr11 

• Cemıyetimız; azasının lerfıhı i
çin azami gayretle çalışmakta olup 
bu maksatla yeni kararlar ven] -

rniştll". Ezcümle. cemiyete kayıtlı 

bulunan marango:ı ve ailelerinden 
hasta olanlaırın muayene ve teda
visi için, Tür.bede açılan (Esnaf 
dispanseri ve danışma bürosu) yine 
cemıyetimize iştirak etmiştir. 

ve Maliye Ve!.. 
Jetlerince tetkj.k 
miştir. 

ü erek kabıal ed•. 

Burada ufak mikyasta ameliyata 
ihtiyacı oJanJara ve ailelerine pa
rasız amcliy at edılecektır. Makine 
kaznlarına u:ğrrıyan işçılerımiz de 
parasız muayene ve tedavi edile -
ceği gıbi çocuk dünyaya getirecek 
marangoz aılelerinin evleı·inc ebe 
göııdcrilecek ve par.r.;ız olaTak vaz
ıhaınil ynptırılacak ve icabında pa
ra ız kuodnk takımı da verilecek
tir. 

Hükumet; bu müracaıaL ü:ıerine; 
ma"angozlardaıı alınan vergiler hak· 
kında yeni ve mühim kararlar ver• 
miş ve bütün marangoztarı mem
nun bırakacak esaslar teshil etmiştir. 

Bu hususta cemiyeti alakadar 
eden işltt etrafında. rnaran goztıar 
cemiyeti umwmi kiıtibi Fuat Tezel 
~u izahab vermişlİJ' : 

Mali)e Vekaletin~e esnafımız 
1 ine olar:ık verilen yeni bir ka -
r rla, gündelikle çalı an maran -
g larm ald1 yevmiyelerin 60 ku
ru u \ rgi en muaf tutulmuştw:. 
Y \ m ve ı 60 kuruştan yüksek o
l d n k zanç vergisi alınırken 
d 60 kuru u tenzil edilecek, mü
t ' kı nd n vergi tahsil edıkcek
tır. A nca, muamele vergisinin 
m adde! (0) fıkrası mucıbmce; 

5 be g·r kuvveti ve 10 amele me
s ıne kadar çalı an imalithane
lerımız de muamele vergisinden 

1a edilmiştir. 
E ki kanunda istisna harici bıra-

kıl ağaç portatif karyola imalat-
ri de yeni ka~unl~ muamele 

'erg' i vermiyeceklerdir. 
Bu kararlar, küçiik sanayiden o

lan s::ın'at şubemiz mt'nsuplarını 

faz ·1e memnun bırakmıştır. Ma
rangozluk san'atinde çalıianlara kar 
şı g"'sterilen himayelerden dolayı 
cermyet nanmıa İktısad ve Maliye 
Nekiılctlerine t~k.llür ve minnet 
mektupları yazar.,k dün $ilkranla
ı;ımızı bildirdik. 

Bu <li paru;er dOktorlarınm ver
dığı reçeteleri parasız olarak cemi
yetimız yaptırmıya: başlamıştır. 

Ayrıca, pat:ronlarile ve diğer husu
si eşhas ile ihtilaf \ e dava mesele
lerinde danışma bürosu avuia.tları 
m ccani i tı areler de yapacak -
lardnr. 
Heııuz bırçok marangozl r b~ 

yenı karardan haberdar de· iller -
dU" Onan içın yukanda saydığım 
hususlara ıhti acı olan cemiyet a
zalarımızın hem n ya cemiyetimi
ze v~ya d udan d ğruya Türbe
deki dı panserımize müracaat et
mesıni bıld"rmm.. 

Son tifo salgını munasebetile bil: 
tün esnafımıza meccani tifo aşısı 
yapbrılmasını da kararlaştırdık. 

Dispansere müracaat edecek ma
ran&i>zların, ve ailelerinin aşıları 

parasız yapılacaktır.> 

Kallkratyada yangın 
Diır Kalncratya köyitnde harman 

yerine atılan bir c ~a yan
i'~ pkmış 20 bin kilo bt~tday, 
50 bin kilo saman. bir harman 
makineli xandıktan soııra yan1111ın 
sirayetine me.ydu verilmedeD SÖR· 

dürülmü~tür. 

Bir da'Dtlr 
Yıkıldı 

i i ame&e ıaraJI oluak 
IU&rtanlm 

Bı.&wköy kauamd& Ha-UAetlar. 
çütlitiade- bvhıaan tutia harmuan
daki 6'.ar, düa rmaan• le.sirile 
itirdea bire 1ılulgu.. ik.i amea al
tında kalmıştır. BunJ.ardal) biri Jaa
fif yara!& olarak ditu a..eleler 
laufuadıuı k.uıtanlımş ise de Balı. 
f&ıjalı Ali bulua•mam~... Buaun 
üzert.e ilfaiıeye babcr vuilıni.J ve 
Ali atır yarak olarak eıakaı altın
du çıkarılarak kaldmlm~L 

Amatör 
Fotoğrafları 

Son Telgnf, bütün karilerini. ve 
heFkesi alakadar edecek bir sütun 
sçıror. Bu sütunda aileleri ara
sıacb. karda, kayıkta. gezintide 
çekilrr.iı rrup veya tek amotör 
resimleri numaralarla ve bize bildi-
rilen müstear isim veya adreslerle 
dercolunacaktar. ilk resimler burün 
dercolunmuşbr. 

Amatör Tesim!erin 6/9 eb'adın
d• büyük olmam• ve siyah ol. 
m .. lazımdır. 

Ha on beş günde bir bu der
cedilen ruimlerdea güzide biT fo
totraf heyetinin seçtiti ikisine kol

saati veya cüıdaa bediye edi!tf 

İtalya - İngiltere cek.:. •D••bllk•~· ..... 
, .. etmek için kupon 

(Biriıto $1lıifeılC1S de'!'aWI) k---k, -ldamak, gön-
tan ev garptan ayııi ?.aman.ta ka- d•••k gibi kUlfetl•• 
patılmasr hedefi güdüted:!ktir. IUZ11• ~oktur. 

haiyaıılar Trablusgarpta yeni bir 
de.WA Ü&iÜ daha vi.lı!ude getırtniş - Sadece resimlerinizi 
Jcrdır. Bundan başka Leryoz ada - gönderiniz 
sında kuvvetli bir bava ii!lsü kwıW- l========-==-==zmıı::=--==== 
muştur. Trablus~rp üssü Mısır hu- Dedealaçta bilJUk 
dutla.ı:ından 60. mil mesafededir. İn- bir J•ngın 
gilterenin Kıbns ve İ kenderrye de- Evvelki gece Dedeağ~h büyük 
niz üsleri ise bu mesafedeo çok da- ·bir yaa21n çıkmıı ve .şehrin çar-
ha uzaktadır. şısı hemen kimilen yanmıştır. iki 

İtal-) anlarm Damira'daı tahkımat büyük tütün deposu ile askeri 
yaptıkları haber alıl'lmıştır. klüp te yanan bina ar arasındadır. 
..r ............................................................................... , ............................... ..._ ................ ,, ··- • 

_H A Tfl~-·A . G E L D İ K Ç E. ~ 
istanbula da bir Dersim 1 

rejimi lizım r 
Y 

az gelince, rurıumuza sinmiş 1 
bir lstanbttl lıasreti. olduğu
nıın f arkma ı-arıypruz. 

Güzel fstanbula.; Ada çamına, 
Boğaz nıanzarasma,. Florya plti.1ı

na hasretimiz, nihayet, şu bu vesf
lerre bi.c::. bu ş«hre gızti.nyor. 

Tabıi gıi.zetziJ, lere. renklerin si -
1ıirbazlığı ıle bir kat tia1ıa mana ı•e 
esra.ır ı aı:ıe oZ:Unduğu bir saatte; va
pttricmitın birile, ci't'ar semtlerin 
birinden dönerken; 

- Lamart nin ş~mdi anc-0k mea
lini şöyle boyle 1ıatırladıg m bir 
cümlesile: 

- 1stanbulun yeryüzünde insan 
clile ufka. ç.ızilmi~ en ilahi bir çizgi 
olan silueti i seyrettikten sonra, 
insana öyle gel"yor ki: 

Kimse, bu şehrin tek t~ına bile 
tahrip etmek için dokunamaz; kim· 
se, bu ehrin J er hangi bir yerine 
bir kıbrit çö ·· b · e atmaktan çeki
nir .. Ve içine g"ri ce ... Heyhat'. 

Ana caddelerde burnunuzu tıka-
yarak dol~tığınız çok oluyor. En iş
lek sokaklardan geçerken birden bir 
beri.n sabunlu tr~ suyu.nu kaldı · 
rımlartt bosaltt ğını garÜ'l}Orsunuz. 
Köprüde, bir adım ötesinde duran 
denize elinin bir küçük 1ıareketile 

atmak ımkam durarkatı, mahsus 
yapıyoT gibi elindıeki. süprilntü.yi.i 
yeTe bırakan i1ısanlarcs 1ıergtin beş, 
oo. defa 7astgeliyorsunuz ... Şehrin 
sahipleri d "işmanlanndan beter! 
1stanbulda o ure.nlD.7, lstanbuLun 
1,adri'ni bilm.iyml.ar. f 

Artık adam olnı~acağmı aklı -
mn 1cestıği evladrna ka1.reden a1·si 
ve aciz. ana. - babalm- gi.bi ... 

Sonra, •edir o t:apurlarila ve 
tnım1'aylarda duyulması insanı a. 
zaplarm ve eziyetlerin en taham
mül edilmesine uğratan Babtl ku
lesi şamatası? 

Bir Fransızı beş daktka dm'le· 
mekle hasta edebılecek bır buzıık, 
iğrenç, salııe 1''raıısızca ile kon11ş
mıya çabalayış? 

Şapyur~-unuz: Dunyan n en lıiyik 
ve abceıuıp nııllet"nin, mabedınde 
ve evinde 1.unusmasına ~es çıkar
mamak müsamal asını gösıerdıği 

abur cubur, çarpu.k çurpuk lisa ı
nı böyle lJütfüı yaygarası ıle mey
dana vurmaktan, bu müsamaha 
ile adeta alay etmiş olmaktan nasıl 
çekinmiyorlar?. 
Yalnız bu devletin kanununu de

ğil, bu milleti1t hassasiyet ve ali -
cenapltğını da ayrı ayrı saymak ve 
kollamak gerek! 
Gündelık 1 ayatlarrnda en küçük 

ve hasi_, şeyleri çok iyi heı:aplcrıJa
bilmekle meliıf olanlar, nasıl olu
yor da bu ciheti unutmuş veya ilı
mal etmiş görünebihyorlar? Bu al
dırmamazlık nereden geliyor? 
Dünyanın en. büyük, en kozmo

polit, en karışık şehirlerini göreli 
çok olmadı. Oralarda, ne de olsa., 
bir tramvaya t:eya vapura bindigi
niz zaman, hangi memlekefn 
hudutları içinde bulunduğmıuzu, 
hauada uğultwrıt hakim lisandatı 

ctn-hcıl farkedebilirsin"z. Halbtıki 

bizim bu 1Jahsettiğim tramvaylar -
mızda ı·e vapurlarımızda kendinizi 
muhakkak Tü.rki:yeden bQ.fka bir 
yerde farzetmiye mecbur.sunuz. 
Ne kadar vurdumduymaz ı:e geniş 
yiirekli olsanız da! .. lstanbulda. oturanları, birer bi

rer, uzun bir müddet için Bozkınn 
en SU&UZ 1.'e 11e§ilrtksiz yerlerine 
sünnelil 

latanbula da bir Dersim rejimi 
lii%ım.! 

l Behçet K emel Ç aııa,. 

Hatay statusünün mer'iyete gir
diği esnada nüfusa kaydedilmemiş 
olanlar, bir sene zarfında vaxiyet
lerini tayin ve tesbıt ettirmek hak
kına malik olacakladır. Bu hususta 
müracaat için hiç bir harç alınmı
yacak ve sicille kaydın gecikmi~ 

olması da hiç bir cezaya tabi olmı
yacaktır. 

Bu gibi kimseler, bu statünün 
mer'iyetc girdiği tarihten itibaren 
altı ay zarfında ve her halde ilk 
teşrii meclis intihabatına başlan -
madan evvel, Hatay memurlanna 
verecekleri husust bir beyanr.ame 
ile Hatay vatandaşlığı sıfatını red
dedebilirler. Evli kadınlar kocala
rına ve reşit olmıyan çocuklar ebe
veynlerine tabidirler. 

Bu statünün mer'iyeti tarihinde 
ebeveyni yukandaki şartlar daire
sinde bulunan kimseler rüŞde vasıl 
oldukları tarihi takip eden bir sene 
zarfında Hatay vatandaşlığı sıfatını 
kabul veya reddetmek hakkına ma
likdirler. 

Hatay vatandaşlığı sıfatını aşa

ğıda yazılı kimseler de ihraz ede -
bılirler: 

A - Hatay iılkesinde doğmuş o
Janlar, 

B - Babaları Hatay ülkesinde 
dogmuj olup ta bu statünün mcr'i
yete girdı v ı esnada 21 yaşından kü
çük olanlar, 

Bu vaziyetlerde bulunup, Hatay 
vatanda lı v ı ihraz etmek isteyen
ler, taleplerini bu statünün mer'i
yPti taı ihind<:'n itibaren beş sene 
zarfında Hatayın salahiyettar me
mur lanna tevdi etmelidirler. Bu 
talep, meccani adU ıısul yolilc> tet
kik edilecektir. Bu hakka ecnebi 
tabiiyetinde buiunanlar da malik
tirler. 

-- 1 
Hatay düşmanları 

(Birinci salıif eden dev mj 1 
sarfrtmcklc, öteden beı iden dev
şirilınc softalardan bilhassa istifa
de olunmaktadır. Softalar süreklı 

bir facıliyc11c Hitin hurilerinin aley
hindf• bulwımakta. Türk köylüleri 
arasında: 

- Latin harfini öğrenenler kafir 
olurlar ... 

Divc propaganda yapmaktadır -
far. Fakat, bütün bunlara rağmen 
halk uyanıktır ve seçim için şuurla 
çalı maktadır. • 
Dıv r taraftan buraya ala.eden 

haberlere göre, Elcez.iredc de yeni 
ve mühim lıi'ıdi<>eler olmuş, halk 
Vat:milerc kaı ısı iı.-yan hissile ha
rekc:t c>tmiye baslamıştır. 

Ekczire 'C mühım miktarda jan· 
darına ve asker kuvvetleri sevkedil
miştir. Elcezirelil r Hatay gib mfis.. 
takil bir idare i temekte, bu olma
dı takdırdc Fransız mandası al
tında kalmayı tercih etmektedir -
!er 

Şeht-ln birçok yerlerine 
otobfla lfletllecek 

Tramvaylardakı izdihamın ö 1U:ıe 
geçm k için Belediye şehird oto
büs işletilmesı hakkında yapılan 

muracaatleri kabul etmiştır. Şiln
dilık Maçka.- Bayazıt ve Beşıktaş -
Eminönü arasında otobüs işletil -
mesme müsaade edilmiştir. 

Bell"Cliye bu hatlm·ın güzergahını 
tesbitle meşgul olup bu iş bitPr bit
mez otobüs servıs erine başlana -
caktır. 

* Ortamektep muallimliği tah
ı iri imtihanlarında kazananlann li• 
teleri tebliğ edilmiştir. Bunlar 17 
ağustosta Ankarada ~fahi imtihana 
tabi tutulacaldardır. 

oldu. Şimdiyt> kadı;: F!-M,)oyu mi$ 
bır devlet ~i~ n!~ralt t ammaJt' 
teyenkr t..n .. ıı .-~ vı ka<:\p 1:11\t •• 

dahili muiıa."'Cbm;.., bir Av.
harbine döı.ınesi tehdidilc melr; 
larına varmak yolunu tutmus1ıır 
dır. ispanyadaki yabancı .~öniil 
lüıı ler geri alınacak.. Fransa ile lrı· 
giltere bunda çok ısrar edivorlld' 
dı. Buna mukabil Franko asi def 
cmuharip> olarak tanınacak ... sıııı 
da da Almanya ve İtalya ısrar e • 
mişlerdir. 

İşte karşılıklı bağlanan paıoll 
ipliği. Bir netice var ki o da tn,P· 
terenin A vrupadaki her ihtuafP 
aldığı hakem rolünü yine sağlaJll' 
laştırmasıdır. 

•htned Rıı-' -···--............................................. ~ 
Devlet Demiryollannd' 

harcırah meselesi 
Devlet DemiryoUarı i • '?Si ~ e1I 

bir kararını tamim etmiştir. Bu~ 
rarn göre bundan sorıra k ndi ar· 
zusıle bir yerden başka bir v r 
naklıni istiyecek :ıru:murlara bat • 
cırnh verılmiyecektir. 

Ancak sıhhi sebeplerle nakıl 
hut bulundugn mevkıden id r 
dıger bir yere ta. ·n edılen menı 
lara yine eski kara!'name uzer 
den hnrcırnhlaı ı veril cet ktır. 

Fransız mühimmatı 

ispanyaya kaçırıfmıt 
Tuluz, 22 (A. A.) - il, aginot 

ballın:ı aid b:ırut yi k'ü bir vdgo• 
nun yolundan çevrilerek ispanya)'• 
sevkedilmesinden ibaret olan "e 
•Etne istasyonu. meselesi denilell 
mesele dolayısiyle Tuluz m'lhk ıne

si, Elne istasyonu şef vekilini 6 •1 
cezaya mahküm \'C fakat, bu Clr 

zayı tecil etmiştir. 

* Belediye şehrin temiz tutul • 
ması hususunda halkı tenvir ınaJc· 
sadıle el ılanları bastırtmıştır. aurı· 
lar bugün h<!r tarafa dagıtılacaktıf'· 

·a·iz BİZE •• 
' . "\ . 

Kedileri toplarlcell 
Çöp tenekesiııden çöp tenekesi· 

ne U§üıen ve boş llT$CllC1Tda eşine e
şme birer mikrop yükü 1ıalıne gel· 
dikten sonra kucaktan ktıcaga doJ/I' 
şan kedilere lstanbul Belecfiye$i 
ilanıharp etti! 

Bir kedı b~'l'l bet kuruşa gidiyor· 
Bir nazlı muharrir bundan menı· 

nun görünmüyor, 
- insanlık, ahlcik ve ilh .. 
Diye bır şeyler mırıldanıp d rtı• 

yor. Fakat biz, tifodan sapır sapl~ 
adam d ki.irp giderken Him~et 
Hayvanat Cemiyetimn mukabil se

ferberliğini dileyen zayıf kalplil#f• 
den değiliz. Ancak, fU kedi müetı• 
deleri açıl""fken bir de buna tal'" 
ma mikadele.ri katıI.aı iyi ola.cflk · 
d ye dü§'iriyoruz. 18taııbul ~
lannda bu sıcakta ağzı açık ~ 
tırılcm fHIM&Tık kurt köpekl~ 
korkııJIO'T'l&Z. 

Balama boynuna tasma, d~ .. 
ri7la ajazlık vurmıyms ve .. aokakiJ· 
"" n.aiyet "tte hiinitJetini t~t 
edenleri11 miisamahalanndan kor· 
kuyomz. 

Kudu • ı dan daha az tehlikeli 
ve teh.ditkti cegildiı'. 

Köpekleriı in diflerieae ağazlJ' 
wurmaya bilmqnla ~ cti1ı' ,.,. 
cezası e11 miJce.mmel ıonaalıja ~ 
pabilir. 
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Günün meselesi: 
Kanalizasyona 501 
milyon harcanacak 

Tetkikler başladı 
1 

Şimdiki şebeke, ancak beşte b;r 1 

ihtiyacı karşılıyor 

Beledi,> e, sehrin kanalizasyon i
şine büyük bır ehemmıyet ver

mektedir. Bugüne kadar 9 milyon 
lira sarfilc yapılan tcsısat sehrin 

kanalizasyon ihtiyacının beşte biri -
ne cevap verecek m::ıhiyetiedir. Fa-

kat butün sehrin kanalizasyonunu 
derhal yapmak ta maddi imkan -

sızlıklar yüzünden k'~ıl değddir. 
Ancak Beled:ye u:rna vadı:>\i tak -

sitlerle İstanbulun bazı mmtaknla-

nunu ~ apan firmanın Al manyada
ki umumi mı>r kez başmüdürü Mü 1 -
leı ile müzakereye haşlanmış ve 
kendisi bu maksatla ~(.>hrtmizc çağı

rılmıştır. 

Anlaşma oluı S<l, krı nal ızasyon ın
saatıııa eski mukaPelc ile gelecek 
) ıl bitmesi icap eden kısmın inş:ı
sının ikmali beklenmeden ba~l:ına
caktır. Yeni yaptırılacak kanaır -
zru:yon tesısatı arasındı.ı ~ilhassa 

BC'~·oğlu yakası kamıliz;,5yonu var· 
rındaki kanalizasyon insaatına der- dır. Bu hususta Ş(;hirr:ilı\.-: miHr•has· ı ı 
hal başlanması tar aft andır. Bugü · sısı Prostun da mı.ita !":ısı :ıl ırıtR.ı k-
ne kadarki İstanbul kanali;1,asyo - t:ıdır. 

1 

Bazı 
sulara 

fırı 
a 

cı lar, g ibi, 
hile so tuları 

Terkosa Üç beşkuruşvermemek 
için halkın hayalı ile oynanıyor 
T ifomm belli ba~lı sirayet vasıtalarından biri de fınıılcırdaki kuyular

dır. Belediye, fırınlardaki su kuyularını kapattıı ınış, ekmek yapmak 
için lazım gelen suyun, Terkos musluklarından temin cdılm~sini bildir

mi:ıtir. 

Fakat, bazı fırıncılar, k2patılan kuyulara. bir bnşka yerden, bir boru 
u zatmak suretile, yine e.:;kisi gibi su temin edcbilmiyc ba~lamışlardır. 

Yapılan bir kontrol esnasında bu vaziyet görülmüş, rıı ın sah ipleri hıık 

kında kanuni muamele yapılmıya başlanmıştır. Kapatılan kuyulardan 
başka şekılde istifade etmek yollarını aray::ın bu gıLi fırınc ı lar hakkın · 

da, daha siddetli muamele yapılacc..k bu kuyular, bir daha açılmamak ü
zere iptal edilecektir. 

Bazı fena düşünceli fırın salıipl eı inin, tıpkı ekm<'k gibi, kuyuya bile 
h ile karıştırmaları hayrtt ve nefretlt~ k1.1r~ılanmaktrırlır. 

4ki 23 Temmuz 
Türk milleti, on beş sene ara ile, 

ayni günde i ki bayram gördü: 1908 
senesi 23 temm uzunda ferdi hü.n-i
yete, 1923 senesi 23 temmuzunda 
u m um i hürriy ete kaııv.ştu . Birin -
cisinde etrafımı:ı çepeçevre saran 
sayısız tehlikeler içinde bir çılgın 
gibi yaşadık; ikincisinde ise siyasi, 
içtimai. iktısadi, biitiin manileri 
deviren şmırlu bir insamn tam sa

adetine eri~tik. 

İki hürriyeıııı arasında geçen on 
beş sene ile ıkiııf'i hiirrqwtten bu
güne kadar gec.;cn on dört .seneyi 
karsılastırdıqımız zamrm çı.Jz1i1r>iize 

çar~an.farlc, haş r:förı.cliirec:e 1~ k<ı"clar 
derindir. ilk on bf'Ş seııı~de, zoı:allı 

bir imparaıorlHk, dahili ilıtilcil7er

Ze harici ihtirıu;/ardan a11cak ranı

m kol·uyabildi Hu yıllann iıe;· ofri, 

memleket 1ıe.~rılnrıa kawlolmı m ıış, 

en rıqır zararlrırlıı ı:lolııd11r. Rugiin 
clüşiince.sinP. hıle talıamrnül edile
miyen o devı rlere, rırrılıa. ıç-i rıde 

yaşayanlar nasıl rnukav.,-met ~ı ti? 

Şalı ıs lrürrıyPI znin, tek ba~ına, 

büyiik. l>ir mrrna ıfcıde elmediğirıi 

/)11 yıllar gôsfr'r11/fJT Hıı yıllarda, 

içimizdeld, dı,~ı ın ızdaki yabanrılar 

hizden rıe istedikr.se ııPrdik P.li

mizde /rn la rı :;on men·nd ıı da u rn ıı

m i harp siiriiklPdi. qötıirdi.i, ?JP. ınü

tarekr'?Je di.ı.nyurıın en ltuzin mılleti 

Jıalwde girdik. 

İkrnd lıiirriyet, 1923 lıürriyeti., 

o qiiı•e kadar ııe/er vermi.~sek on-

ların. lırµsirıi l>irden almakla baş 

ladı, ve o .seııeııııı 23 temmu:wndcm

beri lıergiin. alıııan şe111Prin iistü
ne, yeni bir şey eklemekle geçiyor. 
İ11kılı71> iııkılô.bı,zafer zaferi, terak
ki terakkiyi doğıırtı.yor. 

fstibdatta Türk ferdi, zincire rnı.
rıı1nmş bir mahpusa benziyordu. 
Birinci lıürri~ıet ancak bıı zincir • 
/eri kırdı. İkinci ve lıaldld lıiirriııet. 

01111 hem zincirden, /rı>nı zindandan 
ktırtardı. işte on dört sene var ki 

g<'niş bir nefesle Lemı:: lıava alı . 
yoruz. 

F. Nafiz Çamh bel 

lstanbul 
Dilencisiz bir 
Şehir olacak 
Esash bir mUcadele 

bafllyor 
Belediye, zabıtaya verdiği bir e

mirde, İstanbul sokaklarında dilen

cilerin dolaşmalarına veya öteye 

beriye oturup dilenmelerine, dük

kanlara, kahvehanelere girip çık

matarına, vapur iskelelerinde, 

t ramvay, tren durak yerlerLrıde 

kulkı rahatsız etmelerine kat'ıyen 

meydan verılmemesi bildiri!mistır.. 

Hu emirleri dmlemiyenler hak

kında muamele yapılacağı gıbi em

ri yerine getirmıyPn zabıta memur

ları da cczalandırılacuklarır. 

Istanbul. dığer medeni ~ebırler

de vlduğu gibi dilcncısız bır şehir 

yapılacaktır. 

A ğaç k esen 
Yedi kişi 
Yakalandı 
Ağaçları kesenlerıe de 
müca~ele b -,şhvor 

Belediye, ağaç kcs<•nlcrlc şidtiet

lı bir muc.::ıdeleye gırışmi~tir. Ez • 

cümle, pazar gunü I3üyükarla ve 
Heybelıdeki çamlıklardan küçük 

dallar koparmak ıstcyen 4 kı~i ile 

Fatılıte yol üstı.ine di.ışcıı ve pı.:ııc:c
resinirı nezaretini kapay.ın bır a
ğacın dalların ı kamılerı kesen 2 ki
şi ve Sarıyer mıntakasınd<.1 da ~:$ 

kişi yakalanmıştır. 

Ağaç kesenler Sı..ıllı mıılıkcınc.:si

ne verilecekleı dir. 

Tahsilat çok fazla 
Maliye tahsıl ;şubelerı tarafından 

y:ıpıli.lrı tahsilatın gc•c.;en sene hazi
ran, tenımU;t ayl:ırıııda y<ıpılan tah
silat mıktarındarı c;o'< rıldugu gö

rü 1 ınüştür. 
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SultanahmetHier jOn beş gün ~adıkög. ve 
Helecandan jDaha aşı Usküdar 
Kurtulacak 1oımiya~aklar mı? Tramv_~!:/arı 
Motof'ıklet, bisiklet ya

sak edildi 
Sultanahmel parkı etrafında pek 

gürültülü bir halde dol:lşan ve ha
zan da ufak tefek kazaların vuku
u na meydan veren motosikletlerle 
caddeler dar geliyormuş gibi. par
kın jçindc ve kaldırımlarında do
laşan bisıkletl<>I' hakkında civar 
evlerden ve dairelerden yapılan şi
kayet üzerine Alemdar Nahiye Mü
dürlüğü tarafından yeni bir knrar 
verilmiştir. Bundan sonra, buralar
da motosiklet ve bisikletle dolaşıl
mıyaca.ktır. Bu karar dünden iti · 
haren tatbik enilmiye bLlşlanmıştır. 

Bundan ba~ka kaldırımları işgal 

eden seyyar fotoğraft;ılar, seyyu 
satıcılar ve seyyar boyacılar da kal
dırıın iizerinde durmaktan mene
dilmiştir. 

Sergi ye Kızılay da itti· 
rak e decek 

Galatasaray lisesinde a~ılacak o
lan yerli mallar sergisine Kızılay 
San'at evi de iştirak edecektir. Bu
n un için icap eden hazırlıklara baş

Esnafa verilen mühlet 
uzatılmış 

Şehrimizdeki bütün esnaf ıle 

dükkunlardaki tezg;-;htaı !ar, ber -

bcric:r, hamamcılar ve saire gibi 
halkla daimi surette tl'masta bulu-
nan kimselerin mecburi aşıya tabi 

tutulma \arı kara daşlırıl rnıştı. Bu 
hususla verilen mühlet altı ağus

tos ak~amına kadcır uzatılmıştır. 

Yedi n~ustos saba hı zabıta, şehir· 

de tanıma surctile bir kontrol ya
pacak ve asılanmamı~ olan esnaf 
yesaircyi işden al ıkoyacaktır. 

- ·-
Bir iplik fabrikası 

kuruluyor 
Dokumn sanayii mücssC'selerine 

liızım olan iplıği bol bir şekilde te
min etmt>k maksadile Anadolunun 
muhtelif yerlerinde ~ t~ ı ıı iplik hb
rikaları kurulması i!;in İktısad Ve
kaleti· teşc>bb~is ve teşvike giriş -
ıniştir. 

İlk olar.ak Denizlid(' 500,000 lira 
sermaye ile büyiik bir fabrika ku
rulması kararlnştırılın:ştır. lanmıştır. 

~~::><;::::,.<;::::,.<::y.;::><:::~~~~~~:..:><~:>.c:::><:::~~·-<:::> 

Aydın San'at mekt bi 

A ydm San'at M'i'kteht, Garbi Anadolumunın en faa~ kültür mücssc
scleı:inden bıri~r. Mo~rn bir 5ekild€ yap-J.an tedrisat, Aydın muhiti 

ch·aıının b:.iyii!<: b:r ıhtiyacını k::ır5ılaınak.tr.dır. Bu mektepten çıkan ta 1 

l~belcr, memleketin bir çok mi.:lıirn iglcrinin başına rıeçerek. iyi Mzmet

l~ yapmaktadırlar. Yu!.anıya l:oydueumuz resim, s::.n'at okulu t~leb~le
rini, biı jimna::.tık güniinde. geçit re::;m i halinde göstermektedir. 

Halk v aziyetten şikiyetçi 
Kadıköy ve Üsküdar halkı. kar~ ı 

larcıf lı amvaylarınduıı ~ıkayet et
miye bnşlamışlardır. Halkın şikii -
yeti, bellibaşlı, tramvayların çok 
seyrek işlediği noktası ıizer i nde 

toplanmaktadır. Tramvaylar sey -
rek işlediği için, ,·apurlardan çıkan 
halk, faz la dolmuş bir vaziyette o
Jan arabalara binmek mecbu riye
t inde kalıyor , yahut ta, uzun za -
man tramvay bekliyor. Üski.idarı 
Kadıköyüne bağlayan muv::ısale 
hatlarında dn. gayet seyrek olarak 
tramvay işlc,diğinden mü~külHt çc
kilm('ktcdir Alakadarların h lı işe 

el koymuları icap eder, karı<ıııt.ın -
devız 

- ·-
imrahdaki 
Mahkumlar 
Arttırılacak 

İ;nı alı adasıncl:ıki niiınııne ha -
pisham·sının kısa bir zanıandıı hli
yültült>rek buradaki m;;ıhkı.i.nı .ıde

dınin çoğ<.ıltılınası kararlaştırıl • 
ınıştır. 

Diğer taraftan aldığımız malu
mata göre mcrnleketııı diğer mın
takalarında da ııslu mnhkumlıırın 

toplu ve muntazam bır SC'kıld<• zi
raatte çalıştırılm. luıa ve imar ışlc
rinde kullanılma l aı ı da tetkik c -
dilnıektedir. 

Yeni ithalat rejimi 
15 Temmuzdan beri tatbik edil -

mekte olan yeni ithalüt rejimi lrn
rarnamesinde, tecrübelerden elde 
edilen neticelere göre, yen i bazı Cle
ğişiklikler yapılması mcvzuubahs -
tır. Bu değişiklik bilhassa bazı sa
nayi maddeleyinin daha ziyade hı
mayesi m aksadile yapı lacaktır. 

Ekmek fiatları 
Ekmek ve francala fiatları on beş 

gün müddetle ipka edil~iştir. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 

(Sen de seveceksin) tefrikamız bugün 
konamamıştır. Ôzür d ileriz. 

Orman 
Mektebi 
lslalz edilecek 
Bu husıtsta bir rapor 

hazwrlanıy or 
7,ira:ı l VckfılP1i orm:.ııı mc:l<tc -

binde c>s:ıı;lı ıslııhat yapnııvn karar 
veımış1ir. Bu ıslahatla Lilh;ıs~a 

mektebin, Türkiyt>nirı lıususıyctle

rine göre ormancı lığını ihya H' "i
dame edecek mı.itehaı;sıslanmızın 

yetiştirilmesi 1emin ol unJc:ak.ır. 

Bu maksatla mekteple der~lerm 

daha pratik ve ameli :;;ekle ifr.ığ~ 
ve bazı yenilıkler yapılmasl mev
zuubahstır. Bu hususta mektep di
rektörilc meklepte ders vcı:-en ;,ıllı 

Alman profesörün dl' ınütalealıırı 

alınaeaktır. 

Zircınt Veka 1 eti siy:ısi mü stc·~<ır· 
larındarı Ali Rıza, bu ıslahat rnC'sC
lesmı t.Ptkık ederek rapor hazırla· 
yaeaktır. 

8 saatlik mesai 
iş kanununnn u mad

desi i~i n emirname 
Ekonoını Bak-ınlığı turnfından 

tntbike ba..J:ındn i~ k:ınunurıun 
;35 inci ınaddcı.ıııııı her 1 anıft;ı tat
biki için vcııı hır emırnume ha1.ır

lan01ı tır. 

İs hurolaı ı dır klor lu,,ünc IPhlı ıı 
beklenen bu c>mırnaıncdEn soıu.a 

~ehrirnızin her tarnfındakj mi.ıcs -
sese ve fabrik:ılaıda sekiz saatlık 
mesainin tatbikıne başlanacakt.ır. 

Esasen ~cıhrin bır çok s<"mtlcr inde
ki müessese ve imalathancl~rde i.ş 

kanununun intişarından berı tat -
bik edilen sekiz saatlik çalışmanın 
bu cmiı namenin lebliğınden sonra 
bütün müesseselerce tatbıki temin 
edilecek tir. 

Yeni adliye terfi listesi 
hazırlanıyor 

Adliye Vekaletince adlive mc -
mur1arı için >'C'ni \'C geniş bir terfi 
listesj hazırlanmaktadır. 

Yeni listenin bundan evvel tebliğ 
ve tatbik edilen listeden daha iazla 
miktarda ismi ihtiva eclecC'ği zan -
nolunmaktaclır. 

Listenin Temmuz nihayetine ka
dar İstanbul Cumhuri~ et Uüddei
umumiliğinc tebliği muhtemeldir. 

BiR HASTA VAR 
Gidip muayene eden, aşı 

yapan yok .. 
Sılılıige müdürlüğünün bu hu

susta dikkat nazarını çekiyoruz. s ultanahmette Mehmet paşa sok;..ğ ında, 2 numaralı evde oı uı "n 22 y--.c_ 
larında Dursun isminde birisi, ·ifoy<ı. tutulmu~. yatmış Vt' ~,.,:e tf'C a

vi edilmiye başlanmıştır. Ayni zaına nda, bu evde l.ı1r t:fo vak'ası cı!:.i.ığLt 
da, icabeden tedbırler alınmak \'C tccı it y.:ıpıimak :.ı ·ere, aıiikadar ma-

\ 
kanılara haber verilmıstir. 

Fakat, hasta haber vcrıldıği hal de, alakadar memur \'CYa doktorlar, 
gclıp hastayı görmemişler, muayene et!"1eıric-Jcrciir. Bu !ıal. her halde 
<'ldf kfıfi \·esail, memur ve hekim !Julu11nınrı•:~ı>ından ilen gdıyor. Sıh
hive Müdiirluğt.inun nazarı dikkcıtwi cr>llıederiz. Hasta bulunan eyin :ıd-

1 ıesmi ) azdık. Bu hastaya icabet.len muamele J apılmalıdır. 
, AJemdur nahıvesinde doktor ve aşı memur:.ı yoktur. Bu dvar halkı. 
bu nokta uzerinde, alfıkadrırların dikkat nazarını C'ekmek tize:c müı a -

İstanbul Belediyesinden~ 
1- İ stanbu l Beled~yesinin Errıi n

ön ü ve Fatih şubeleri içinde 28 
T e mmuz 1937 tarihinden itibaren 
ve Bevoğlu v e Beşiktaş şu bele
r i için de 5 Ağustos 1937 tarihin· 
de n it iba ren arka lık la her n evi eş
ya taşınması y asak ed ilm işt i r. Bu 
y a s a k en kısa zamr:ında diğer 
B elediye şubeleri mıntaka larında 
da ta tbik ed ilecektir. 

2 - En 1inönüBelediveşubesiiç i n
de Ve/dehanı iskelesinden Yağ 
is kelesine U7ana n k ıyadaki h a· 
m al bölü k /erile ipçiler. ,ô..smaaltı. 
G azciler v e Çiçekpazarı hamal bö
lükleri ve G alata cihetinde '{ağ 
kapanı iskelesi harn al bölüğü mı n· 
takalarrnda. bu sahalar içinde 
kalm ak ve hiç o ir sure tle dışarı 
çıkmamak şartile 1 Ev!Cl 19 3 7 ta .. l 
r ihin e kadar arkalık kuHanılma
sı nc=ı mC1saade ed ilm iştir. Bu tarih
te n itibaren bu sahalar içind e de 
e l arabaları veya diğer n akil va
sıtaları kullanılacaktır. 

3. - Taşıma maksadile küfeci
lık yapılmasına muvakkate n izin 
verilmiştir. Şu kadar k i bu taşıma 
u su lünden münhasıran küçük 
hacim de zati eşya ve ev esva 
sile havay ici zaru riye taşınrnas1 
için istifade edilecekt ir. H iç b ir kü
feye elli kilodan fazla yük kon ma
yacağı giQi konacak eşya da ge
rek yükseklik ve gerek genişlik 
bakımından küfelert on beş san
timden fazla gecmiyecektir. 

Bavul ve çanta gibi zati 
ile çiçek ve fidanlar bu son 
vıttan istisna edilmiştir. 

4- i skelelerde deniz vasitalar1ndao kara 
vasıta aırına yUl leme e boşaltma ş1er:ıe 

vasıtalarından m ğazalara v e 
boşa tm ve bura ardan i<ara vesıta 

yükleme işlerinde arka'hk kullanılm ... sı şim· 

diUk caizd ir. 

5 - Şehrin m uhteiif mıntakalarlnda bulu · 
nan ve ar.a ba, kamyon ve kamyonet g ibi v~· fi 
sıta ların işlemesine m ü sait olmayan d a r ve 

dik yokuşlarda n akU!,•at için arkahk kullanı· 

Va bili r. Ancak bu nevi eşyanın yokuşla.-ın ba~ 

şına k adar ıaraba ve yahut kam}•on1a ta şın· 
mış olma&ı lazım geldiği g ibi taşınacak her 

parça yükün yetmiş beş kilo dan fazla orması 

caiz değildir. 

6 - H e r t ürlD d(:ni~ vasıtalarından yal· 
nız kıfllara kadar r ömür, kum ve tuğla ve 

çekti ve k ereste taş1nmasında arkahk kulla· 

n almasu'la izin verilmiştir. 

7- Bu tenbihler şimdilik seyyar snbcslar 

hakkında t a tbi k olunmayacaf<tır. a. (437$) .. 



iman parası 
P. 

i ti 
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aA mad elerin 
mini çareleri 

A lmı:ın iklısadıyatı gitgide dik -
kati çok celbeden bir hal alı -

) or. Dört senelik bir program var
dır. General Göring bu işlerin ba -
şındadır. cDış memleketlerle gö -

nilecck işler> e bakan bir şube var
dır ki, Kumandan Zagoviç'in ida
resine verilmiştir. Bu dairenin va

zifesi milletlerarası ikhsadi işler -
de Almanyayı alakadar ~den mese
lelerle uğraşmaktır. Tabiidir ki, 

mes'ul olan nazırla be.:-aber olarak .. 

Kumandan Zagoviç'in şubesi ec
nebi parasının Alınan piyasasında 
kontrolünü yapar, dış memleket -

harp sübayı Fon IIanken getiril • 
miştir. 

İşte şimdi gerek Berlindeki mc~ 
hafilin, gerek Alman işlerini me -
rakla ve yakından takip eden di -
ğer memleketler matbuatının na -

zarı dikkatini en çok celbeden ŞEY 

bu hadise olmuştur. Erkanıhaıp Fon 
Hankenin yeni teşkil edilen çelik 
ve demir şubesinin başına geçi -
rilmesi bir çok dedikodulara, bir 
hayli ihtimallere yol açmıştır. Al· 
manyada müthiş bir ağır sanayi var

dır. Fon Hankenin bu ağır sanayii 
harekete getirerek adeta seferber-

/Jillu büyü!( bir Atmu,a mimarının zecceJ{ ile Mtiılt.ıe bir sergi'.ie11 
çıkarken 

lerdC' de Alman Milli Sr~yalist Par
tisinin teşkilatına karışır. Bu iş -
lerle şimdiycı kadar meşgul olmuş 
Valter Kühler mcvaddı iptidaiye -
nin tevzıi ile uğraşan dairenin ba -
şın:ı geçirilmiş, fakat gitgide Hit-
1C1 t~raftarhğından uzaklaştığı his
sedi!crek işinden çıkarılmıştır. Fa
kc.t nasıl? .. l\foyaddı iptidaiyenin 
tevzii jJc me~gul olan şube lağ\·e -
dı!mck suretiJe ... 

Bundan sonra ır,';?vaddı iptidaiye
nin tevzii i~ile öyle ınüst3kil bir 
~ube değıl, dört ::enelik programı 
tatlıık etm~l:!e alfıkadar olan diğer 
daireler meşgul olacaktır. 

Likin demir ve çelik i~lerile meş
~u! olmak üzere y~ni bir büro tesis 
edilmi~tir ki, bunun başına erkanı-

lıkte bundan nasıl istifade edilece
ğini şimdiden anlamak için faaliye
te geçeceği ve istikbal için hazırla
nacağı söylenmektedir. 

Dört senelik program bu suret
le istikbalde olacak seferber -
likte Alman sanayiinin nasıl 

iş göreceğini göstermek ve istikbali 
temin etmek maksadile hazırlan -
makta, inkişaf etmektedir. Alman
yanın iktısadi hayatı gitgide er -
kfınıharbiyenin istediği şekilde ve 

ordunun halde ve istikbaldeki ih
tiyaçlarına göre tanzim edilmek -
tedir. Almanyımın en büyük derdi 
mevaddı iptidaiyedir. Sanayiini iş
letmek için demire, çeliğe, bakıra 
ve daha bir hayli mevaddı iptidai
yeye muhtactır. Umumi harpten 

Edeb"" Roman No : 64 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan:AKA Gündüz 

Bizde drahomasız evlenilmez. Ben de ı 
çalışıp kazanmak, drahoma toplıya

rak evlenmek istedim. Her gittiğim 
kapıda beni tezgahta, büroda değil, 
yatak odasında çalıştırmak istedi -
ler. Reddettim. Tabii aç kaldım. 

Birisi çıktı (ben seni drahomasız 
alacağım) dedi. Yemin etti. Evine 
götürdü. Bir ay sonra kovdu. Yirmi 
yaşını bitirmiş bir kızdım. Hiç bir 
mahkemeye gidemezdim. Bu teş -
kilat karşıma çıktı. Bir dakika dü
§iindüm ve kendi kendimi sattım. 

Üç senedir oradan oraya dolaşı -
yorum. Portekiz müstemlekelerine 
satıldım. Ay sonu, yani bir kaç gün 
~onrcı vapur var. Onunla gidece -
ğim. 

- Yn ben ııe yapacağım? 
- Patrona sorayım. Bakalım seni 

nereye gönderecekler. 

- Ya ben gitmezsem? 
- Çocukluktan vaz geç. Öyle tatlı 

tatlı gıdersin ki, sonunda sen de 
şaşarsın. 

- Kendimi denize atarım! 
Uzun uzun giildukten sonra: 
- Bir insan bir çok para verip 

bir pırlanta satın alır. O pırlantanın 
kaybolmasına göz yumar mı? El -
bette göziinii dört açar, ağlıyor mu
sun? Ferahlıktır, ağla. Ben kendi 
kendimi sattığım halde ağlıyorum, 
fakat gizli gizli ağlıyorum. Göz ya
şının verdiği ferahlıktan sonra içi
me bir tahammül kuvveti geliyor. 
Benim dünyada kimsem yok. Seni 
belki benim gideceğim yere gön -
dermezler. Fakat ben artık pl'ofeg. 
yonelim. Rica ederim, ister misin? 
Rica ederim, beni senin gideceğin 
yere göndersinler. Hep beraber ya-

Gerıeral Göring 

evvel elinde bulunan mustem._ . .:!
lerden hiç olmazsa bir kısmını tek

rar ele geçirmek için şimdiye ka -
dar Hitler Hükumetinin uğraşma.
sından bir netice çıkmamıştır. Bı-
lakis başta İngiltere olduğu halde 

bu müstemlekeleri taksim etmiş 
olan devletler buna hiç yanaşma-

mışlardır. . . 
Sanayiini inkişaf ettirmek ıçın 

demir ve saire madenlere muhtaç 
olan Almanyanın her hareketi, şim-

di bu sanayii büsbütün müstakbel 

harbin ihtiyaçlarına göre tanzi~ .et
Jru?k yoluna gittiği gündenberı ıse 

diğer memleketlerde büsbütün dik

katle takip edilmektedır. Meva~~ı 
iptidaiye itibarile dünyada bugun 
bir takım devletler çok iyi, bir ta
kım devletler de çok parlak mevki
dedirler. Buna mukabii Almanya 

gibi, İtalya gibi devletler ise k~n
dilerine en liizım olan mevaddı ıp-

tidaiyeyi hariçten getirmek mec -
buriyetinde bulunuyorlar. Bunun 
için ecnebi parasına muhtaçtırlar. 

Ecnebi parası tedariki için de 
kendi mallarına hariçte müşteri 

bulmak için uğraşıyorlar. 1şte biri-

birlerinc bağlı bir çok karışık me

seleler ki, bunları başarmak için 
yalnız bir memleketin çalışması 

kafi gelmemektedir. 

Dünya iktısadiyatını tetkik ede
rek buhrana karşı bir takım çare-

ler tavsiye eden Van Zelandın ra
porundan cSon Telgraf. okuyucu-

larına sırası gelmışken geç<.>nlerde 
bahsetmiştik. Van Zeland Amerikaya 
gitmiş, Amerıka Cumhurreisinin 
gelecek sene bcynelmılel bır kon

ferans toplayarak dünya iklısadi -
yatına el birliğile bir çare bulmıya 

çalışacağı ümit edilmişti. Yeni ge
len malümata gore Aınerıka Cum
hurreisi böyle bir konferansın neti
cesinden çok ümitsizdir. Onun için 
bu konferansın çağırılması bahsi 
artık kapanıyor demektir. Halbu -

ki başlangıçta Bay Hitler ümitli be
yanatta bulunarak Reis Ruzveltin 

böyle bir konferansı toplamasından, 
Almanyanın konferansa iştirakin

den tatlı tatlı bahsetmişti. 

Amerika Cumhurreisi Avrupa . 

daki devlet adamlarının kendi ara

larında uyuşamadıklarını söyliye -

rek onun için beynelmilel bir kon

feransa imkan görmediğini anlat
maktadır. A vrupadaki cereyan ala-

bildiğine silahlanma cereyanıdır. 

Almanya bütün sanayiini harp sa
nayii haline koymaktadır. İtalya da 

öyle ... Buna karşı İngiltere de 1942 
ye kadar müthiş bir program tat-
bik ediyor. İş mevdanda ... 

şarız, hep beraber gizli gizli ağla -
rız. 

Beraber olursak biribirimize yar
dım ederiz. Sana bir nasihat daha 
\•ereyim: Her şeyi bil ve bildiğini 
etrafına bildir. Bu suretle sana zi
yan veren entrikalardan kurtulur -
sun. Bunu önce yapmış olsaydın 
şimdi ne paran, ne elmasların elin
den giderdi. Gitmezdi de onlarla 
memleketine mi giderdin? Yine ha
yır. Onu aklından çıkar. Bu şebe
ke öyle bir teşkilat şebekesidir ki, 
onun ağından kurtulmak mümkün 
değildir. Öyle binbir entrikalar bu
lurlar ki, gittikçe kurtulacağına git
tikçe batarsın. 
Karşı durmayı aklından cıkar. 

Kim ne derse desin. Hangi s~fre -
cet bağırırsa bağırsın. Ben şunu öğ
rendim: Kadın zay ıftır. Kadın en
trika çevirdiği zaman kuvvetli gö
ı ünür. Dikkat et, kuvvetlidir, de -
miyorum, kuvvetli görünür. diyo -
rum. Fakat k:ı~ . ., ııvsal olduğu za
man kuvveti 

- Uysal.. · .)ir kauçuk parça-
sı mı olayım? 

- Derinine aklım ermez. Ben ha-

ôLOSO AR D-1 N N .. 

O nun ölümünü ilk önce gazeteler
den öğrendiler: 

- Şişlini en monden tanınmış 

kadını, Hulya öldürüldü! 
Gazeteler cinayetin sebebini kıs

kançlıkta aradılar. Uzaktan tanı • 
yanlar sadece: 

- Vah .. vah! .. 

Yazan : Etem izzet Benice 

Dediler ve.. meraklı bir gazete .• 
yazısı olarak hadiseyi okudular. 

Öleni, öldüreni yakından tanı • 
yanlar içinse hadise hem en kuv~ 
vetli bir iç sızısı, hem de bütün sa· 
lonları biribirine katan bir dedi • 
kodu mevzuu oldu. 

- Kim vurdu?. 
- Niçin vurdu?. 
Soruları henüz müddeiumumi • 

nin ve polisin dilindeyken salon • 
dan salona aşan dedikodu kendi hü
kümlerini de bir ve .. beraber yürü
tüyordu: 

- Yahya da' Necil de ayni za -
manda Hulyayı seviyoılarmış. Hul
ya ikisini de idare ederken o gün 
Necil onu Yahya ile beraber gör -
müş, öldürmüş. Sonra da tabancayı 
kendisine çevirmiş, çenesinin altın
dan bir yara almış. 

- Yahya da öldü mü?. 
- Hayır .. 
- Yarası nasıl? .. 
- Ağır. 

- Ne diyor?. 
- Necil'c çok içerliyor. Onu da 

öldürmeliydim, o da kahpeliğinin 
cezasını çekmeliydi Eğer sağ kalır
sam ilk işim onu öldi.it·mek olacak· 
tır .. diyor! 

- Necil'i görenler var mı?. 
- Hayır. 

- Ncrdcymiş?. 

- Kaçtı, diyorlar. Fakat, karısı 
da cinayeti duyar duymaz çocukla
rını almış. evden gıtmiş. 
Bazılarıda onun gençlığıne ve 

güzelliğine acınıyorlardı: 

- Canım Hulya, ne güzel kadın
dı. Onu bütün Şı lıde kısl)anmıyan 
kadın yoktu. İri )'e il gözh.i, uzun 
kirpikli, kıvrım kıvrım sarı saçlı 

bir kadındı. 
Fakat, 
- Oooh olsun .. 
Diyenlc:>r dı.> vardı ve .. bunların 

sayısı daha çoktu: 
- Kocalı bir kadının ikı aşık ne

sine. Sonunun böyle olacağı bcs -
belli idi! 

Hele bir ihtiyar: 
- Kaltak, kendi başını yedi, Ne

cile de kıydı. Çocuğu kimbilir na
sıl divaneye çevirmiş ki, delikanlı 
onu öldürdükten başka canına da 
kıydı!. 

Diyor ve .. ilave ediyordu: 
- Kocasına ve .. çocuğuna da hiç 

acımamış!. 

.-ımi tahkikatını bitirdi. ı 
- Gömülebilir .. 
İzni verildi; cenaze arabası, dost

ların, hayranların, eşlerin, arkadaş-

ların çelenkleri sıraya konuldu, o
tomobiller dizi dizi Şiş!i cadc!csini 
doldurdu. Hulyanın çocuğu evden 
götürüldü, tabut tam evden çıkarı
lu ken: 

- Ah karıcığımmm ... 
Dıyen bir ses işitildi ve .. onu bir 

koskoca vücudün yere yığılışı ta -
kıp etti. 

Yanındakiler: 

- Nevzat.. 

Nevzat.. 
Ne oluyorsun?. 

Nedır bu? .. 
Ayıp!. 

Diye onun başına üşüştüler. Li
mon ruhu, lokman ruhu, ncvrol ge
tirenler oldu ve .. en son Nevzat a
yağa kı:ıldınldı, 

-- Ne oluyorsun be çocuk?. Ni -
hayet karın Allahın emrilc ve ta-

bıi ecelı ile ölmüş olsavdı biz de 

s nın gibi çırpınır, doğı.inürdi.ık 

Nıha) ı: t, hır k hpcnin cenazesi ar-

Herke.5 hayret içindeydi ve .. o e11 

yakını, en içten tanış bildiği dayı· 

sının omuzlarına başını koymuş 

durmadan ağlıyor ve .. çupınıyor · 
du: 

- Bütün su~ benim. O en te · 

miz, en ideal bir zevce ve çocukla· 

rının annesi olmak için bana gel · 

mişti. Onu pokere alıştıran, dansa 

kaptıran. içkiye zorlayan, erk•'k ar· 

kadıışlarıma tanıştıran, sofrada, eğ· 

lencede, baloda, gezmede onu gcııç 

erkeklerle beraber ve yalnız bıra

kan hep ben oldum. Benım geniş 

müsamaham, kontrolsüz elin~ tıı -

raktığım param, kaygısız yaşamam 

olmasaydı Hulya bu olmazdı ve .. 

o bir kıskanç aşıkın kurşununa kur

ban gitmezcli! 

Belki o .. daha uzun söyliyecc:kti. 

Fakat, ıhtiyar dayı: 
-Sus! 

Ayıp .. 

Erkekliğinden utan' 

Dedı ve .. ıliıvc etti: 

- Bunu şimdı anlamı o!ı:ıan ı.e· 

dıncla bulunuşumuz da senin halı - 1 ye ) arar?. 

ıını saymamızdan... E. rzet Benice 
Dıyu'!jcr oldu ve .. herkes bekledi 

kı, Nev•rnt: 

- l Iaklısını7. .. 

Desin \'C' •• yiızünü aşagıya alsın, 

Aözlerındeki yaşı kurutsun ve .. sus
sun. Hatta, o da, fückiler gibi: 

- Kahpe ... 
Demekte tereddi.it göster~sin. 

Fakat. o bütün buniarın tersine 
sanki gözünün bütün musluklarını 
nçtı, akıttl, döğüne döğüne: 

- Onu ben kahpe ettim!. 

Diye haykırmıya, çırpınmıya ve .. 
ağlamıya başladı. 

KAYIP ÇANTA VE EVRAK 

İçinde ni.ıfus kağıdı, evlenme cüz
danı, iki şahadetname ile hmail nJ· 
mına iki bonservis ve daha bir ta
kım ınuhim evrakı ve bazı eşyayı 
havi bir çanta, kahverengi bir va
iiz derununda olarak bir hafla ev
\'el Eminönü - Bebek tramvayında 
zayi olmuştur. Eşya ve saircden 
sarfınazar yalnız mezkfır zati ev -
rakları bulup getireni ayrıca mem
nun edeceğimi vadediyorum. Ad -
res Çarşıkapı Bileyiciler sokak 52 
numarada Arsen yanında Necip. 

Hayat ve .. hadiseler daima bu -
dur. Biri ölür, herkes onun ardın -
dan söylenir. İyiyi de söylerler, kö
tüyü de! Ardlarından en geniş ölçü 
içinde söz söylenmesine fırsat ve
renler sağlıklarında şahsiyetleri et
rafında en çok hareket ve tecessüs 
uyandıranlardır. 

.. ;:·~·:~;~:~·:·:"""'~:~·~~;"'"":~~·~·=~~·~~;~""'""' 
Hulya da bu tiplerden biri idi! 

••• 
H.fıdisenin en geniş aksi cenaze

nin kalkışı sırasında oldu. 
Ceset morgdan geldi, müddeiu -

yatta anlıyabildiklerimi söylüyo -
rum. Düştüğümüz bu selin önünd<>n ı 
kurtulup karaya çıkmak bir ham 
hayaldir. Bizim yapacağımız Şl:y 
bu selin içinde sadece boğulmamı

ya çalışmaktır. Boğulmazsak, hc-r 
selin sürüklediği kütüğü bir ke!'a
ra attığı gibi biz de bir gün bir kı
yıya atılırız. O günün adına da •Se-

vinçli kurtuluş günü> diyebiliriz. 
Patrona rica etti. Benim şıkan çı

karamıyacağımı, uysallığımı anlı -. 

yan patron rucmnun olmuş. Pat
raslı ile beraber gideceğiz. Nereye? 
isterse cehenneme olsun. 

Şanghayın önce kibar, sonra yer
li, daha sonra gemici ve külhanbeyi 

l;\arlarında sürttüğüm zamanlar cüz
zama tutuldum. O. günden bugüne 
kadar yıllar geçti. 

Hiç bir şey yazmadım. Daha doğ·· 

rusu yazamadım. Çünkü ne yaza -
bilirdim. Eğer yazmış olsam, ve bir 
gün bu defterleri başka kızlar oku

mak bedbahtlığına uğrasalar ne o
lacak? Hepsini dimağlarından, kalb

lerinden ve hayallerinden cüzzanıa 
(Devamı var) 

Şehirde pek fazla miktarda ke
di ürediği görülmüştür. 

Sokaklarda ve boş arsaların en 
pis \'erlerinde ve çöp tenekelerinin 
içinde dolaşarak buralarddn al
dıkları hastalık tohumlarını evleri
mizin en temiz köşelerine ve hatta 
kucakların1ıza kadar taşıyan ve 
zararları hizrı-1et ve f aidelerinin çok 
üstünde bulunaıı t:>u mahlukları 
artık fazla üretmemek icabettiğin
den Belediye sokaklarda ve boş 
arsalarda buiunacak kedileri imha 
etmeğe karar vermiştir. 

Binaenaleyh kedilerini seven 
ve onların ö!ümünü arzu etmiyen 
şehirlilerin kedilerini evlerinde mu
hat aza ederek sokağa salıverme
meferi ifan olunur 

Belediıy~nin bu kararının tatbi
kine vardım etmek istev·en halkın 
zahmetine karşılık olmak üzere 
Belediye Dairelerine teslim edile
cek her kedi için beş kuruş veri
lecektir. "4455,, 
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Holivutta tatil böy le geçiyo r ı 
~ i~ın memlekette bir tatil mev- l fak.at senede bir defacık yağlan - Yazın sıcak günlerde bütün gö • 

dı tsırni acaba var mıdır, yok mu- mak, daha doğru tabirle tamir gör- nüllerin arzusu plajda olsun, kırda 
ın Gfü·ünü.ze bakılm;a, insan.:ı ınek mecburiyetindedir. olsun, vücudü yeni senenin işlerine 
h:~:ş .gıbi bir his veriyor. Hal - Yaz gelir, geçer. Hepimiz onu an- hazırlamak için şöyle biraz istira· 
lı:- 1

: b:zim çalı;.1rı.:ı hayatımızda cak sıcaklığından veyahut denize hat günlerine çektikleri hasretten 
~ llh!ü yo!una byam&dığımız bir girebilmek imkanını bulabildiğimiz- ibaret kalır. Sıhhatin emrettiği bu 

1~\!I~ de budur. den ötürüdür ki, bizim memlekette umumi kaide bizde bir nizama a· 
~san d.-nilen et makinesi çalış- de böyle bir sezon olduğunu zan • lınmış değildir. Niçin? 
~mi randımanını vermek ve nederiz. Vakans sezonu umwr:I işlerin dur-

ması demek değildir. Işler mutad 
seyrini elbette takip edecektir. Fa· 
kat ayni zamanda da bu işi başa • 
ranlara senenin muayyen zamanla
rında daha taze bir hamle ile çalı· 
şabilmek i.çin istirahat fırsatı ver· 
mek lazımdır. 

Kaybolan tayyareci kadının 
Yerine bir film artisti geçiyorl 

t\ it S,,/dalc/ •ahiciıi, ıa~ encı te•J;.::itt~~ " '•" ne,bum 
\J 1Yanusıarı bir kaç defa a~n rnej ı knlar hazırlamnıwtu. 
~~ ıur Amerihlı kadın tayyareci Bu !il.mlerde Amelya~ı l.~aterin 
Ur11 .~1l':ı. Erharcfın artık hayatından ! Hepburn temsil edecekt ı-. Bu iki 
}ı:ı_,.;i _ıc~sil~i. Şimdi Holivuttaki A- 1 kaeıl.n ar~ınd.:ı hayre~ edilecek de
~~ l-tan fılm firmaları bu facia - r recede hır muşabebctın mevcut ol-
~ iı!tifade edere~, Amelya için iki ması Katclrin'in ou .filmleri çevir -
ı. ç.,,,._ . h 1 akt d mesıne amı1 olmuştur. Katerin A-
~I' . vum1ye azır anm a ır - .. . 

· merı!. .. ~nın mart.f studyo sahıple -
'l'\l}'y . rinden ve tayyarecilerinden Ho -

' ll arecı kad.ınm kocası Pal • varci Huyuz'un karısıdır 
~~tEı h ll~'a:U bu f:ım.ıl:.ırla mi.ıza - Bir başka firma da Am«;!lya için 
>~tıın a.uvıa bulunml'..kiacır. Arr11:-l- film çevirmiyc hazırl:ınınış bulun-
~cı~ ~e~i hayatını bir kG.t~ daha maktadır. Bu film için de Bette Da-

t ettırnı.ı>k için, büt~n vesi • vis seçilmiştir. 

Bu nizamı cemiyet kendi için • 
den gelen bi.r zevkle düzene koya
mamıştır. Arzular güzeldir, yerin
dedir, fakat tahakkuk sahasında 

büyük bir tezepzüp göze çarpar. 
Niçin yaz mevsiminin sıcak gün

lerinde filan günden filan güne ka
dar her insan başını dinlendirmek 
için deniz ve kır havası almak im
kAnını bulamasın? Bulamaz. Çün· 
kü nakil vasıtaları olsun. işi bir 
müddet için bırakabilmek imkan
ları olsun, hulasa bütün maddi şe
rait gayri müsaittir. 
Başka memleketlerde bu iş böyk 

değildir. Her hangi dairede çalı -
şan bir insan tatil sezonundan isti
fade eder. Bizde mektep talebesi 
ve hocalarile mahkemelerden baş -
ka yaz tatilinden muntazam suret· 
te istifade eden bir sınıf yok gibi
clir. 
İstanbul gibi her tarafı denizle 

çevrili bir şehrin plajlarından is
tifade imkanlarını yoluna ancak ko
yabiJdiği bir sırada, yukarıd'a bah
settiğimiz iddia muazzam bir şey 
gibi görünür. Fakat şuna kaniiz ki, 
başarılan çok muazzam işlere ba
kınca, Türkiyede bir vakans seze -
nunu tesis etmek güç bir iş olmı • 
yacaktır. 

1 

Çarpık kule 
ıtutını!Ulllt•ltt•IHtll UtlllUOUltlıtlU 

Yıkılmak ? 
Üzere mi • 
Roma, (Hususi) - Dünyanın aca

lp bınalarından birisi de hiıy şüp
hesiz 40eneierdenberi çarpık duran 
Pıza kulesidir. 

Fizik kitspJarında fevkalade ola
rak misal gösterilen bu kule son za
manlarda yıkılmak tehlikesi gös • 
termiştir. 

Son senelerde temellerinin çü -
ri.id'Uğü de mimarlar tarafından id
dia edil in~e nihayet hükumet işe 
müdahale etmiştir. · 
Şimdi Piza kulesinin temelleri 

sağlamlanmış ve tamirat da yapıl
mıştır. 

Pıza kulesini tabii hepiniz bilir • 
siniz? 

11 n tarihinde inşasına başlanmış 
olan ba kule tam 180 yılda bitmiş 
ve 1350 de 'foma Psino isminde bir 
ınirnar tarafından kapısının anah -
tan hükiimete teslim edilmiştir. 55 
rnetre irtifaında olan bu kulenin çar
pık vaziyeti nihayet Üniversite pro
fesörlerinden Galilenin nazarı dik
katini celbetmiş ve bundan sukut, 
cazibe ve merkeziyet kanunlarını 

ortaya koymuştur. 
Kule bugune kadar durmuşsa da 

mimarlar tarafından temeli açılın -
ca filhakika çi.ırüdu ,ü 5orülmüş 350 
tane birer rnetrc tızunluğunda be
ton çiviler vurulmu:;;tur. 

600 yıl önce yapılmış olan kule
nin temelleri araştırılırken eski sa-

Pizrı kulesr 

nat ile bugünkü san'at arasındaki 
fark da görülmemiştir. 

Yani tam 600 yıl önceki inşa san
ati de bugünden hiç geri kalmamak
tadır. Hatta bir çok mimarlar bu
günkü inşa san'atinin eskiye na • 
zaran daha geri olduğunu da iddia 
etmektedirler. 
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Büyük bir icat 
Kendi kendine ya· 

zan ve h esap yapan 
m akine 

Viyan~h mühend 

Mii!Jendis Gaıto.v 

Tauşek göre: 
Gustav Tauşek uzun zamandan

beri daktilografi ile hesap makine
leri üzerinde etüd etmekte ve fo -
toğraf ile ses makinelerini de ka .. 
rıştırmakta imiş. 

Nihayet mühendis arzusuna na
il olmuş, bütün bu makineleri hir 
arada toplamıştır. 

İlk yaptığı tecrübede istedığme 
muvaffak olan mühendis ba.zı ter
tibat için ikinci bir tecrübe yapmıya 
karar vermiştir. 

Bu tecrübede bulunmak üzere 
gazete muharrirlerini davet etmiş-

H aşmctli sahne! bütün genç kız
lar kendi güzelliklerile mağrur 

görünüyorlar. Vücutlerinin ince hat
ları, kalçaları, bacakları, hulasa 
her yerleri tornadan çıkmış gibi... 

Seyirciler, bütün bu kızların yal
nız yirminci asrın icat ettiği sek -
sipiUerine değil, anlıyamadıkları 

bir çok taraflarına da meftundur -
lar. 

Lui Leon Marten Pnri Suar ga -
zetesinde bir kaç gündenheı-i mü -
zikhollerin sefalet ve ihtişamından 
bahsetmektedir. Bu arada Parise 
müzikhol arti.stı temin eden acen -
teleriıı faalıyetini anlatırken di -
yor ki: 

- Kızlar içeriye girdiler. Üzer -
lerinde gündüzlük kıyafetleri var
dı. Hiç birisini tanıyamadım. Eğer 
müzikhole al~mış insansanız, mu
hakkak siz de benim gibi hiç biri
sini tanıyamazdınız. 

Bu kızları Parise getiren acente 
direktörü dedi ki: 

- Size bunları seyretmek kolay 
gelir. Fakat bu karşınızda gördü -
ğünüz kadınlar gayet ciddi ve dik
katli bir tasfiyeden geçmişlerdir. 

Şu bir avuç kızın, altı bin namzet 
arasından seçildiklerini söylersem, 
belki inanmazsınız. Fakat hakikat 
budur. 

- Güzel şey! Ümitlerine yol aç
mış oldunuz. 

- Nasıl ümitleri? 
- Yani muvaffakiyet kazan -

mak, istikballerini temin etmek, 
servet yapmak. 

Direktör güldü: 
- Şu yirmi kızdan acaba altısı 

bahsettiğiniz hedefe erişebilecekler 
midir dersiniz? Eminim ki hiç biri 
arzu ettikleri tuvaleti bile lemin e
demiyeceklerdir. 

KARNERA YI YENEN ADAM 
- Öyle amma, bu kadmlardan 

her biri ne macera geçirmişlerdir? 
- Doğrudur. Siz Mikey Devins'i 

bilir misiniz? Harikulade sarışın, 

güzel bir kadın! Bu kadını İre Kar
rol Parise getirmişti. O tarihte meş
hur Karnera Paris Spor sarayın • 
dan bütün şöhretini dünyaya ta • 
nıtmış bir insandı. Mikey Devins 
bu boksörün maçını görmek istedi 
ve bir akşam spor sarayına geldi. 

Maç başladı, bitti, Kamera salo
na girdiği zaman, Mikey'in gözleri 

- ------ ~ !Y 
tir. Tecrübe gelecek ay içinde ya-
pılacakmış. 

Eğer bu makine hakikaten iste • 
nilen neticeyi verecek o:ursa mu
hasebecilere, daktilolara ve stenog
raflara artık ekmek ka lm!yacak -
tır. 

BARTINDAKİ Y ANGJNDA 
NÜFUSÇA ZAYİA1' YOK 

Zonguldak, 21 (Hususj) - Bar -
tındaki yangını bildirmiştim. Bu 
yangın söndürüldükten sonr:ı yan
mış olduğunu haber verdiğim ço
cuk, kadın ve erkeğin yrıngınd:ı.n 

kaçarak bir yere saklandıl.ları an
laşılmıştır. Nlifusça zayiat yoktur. 

•• 
H 

BAR .. VE 
Ç ıpl a k 

NOlm a K 
Zevk i 

E •• 

parladı. 

Arkadaşına dedi ki: 
- Ne olw·? Beni onıın1a tanış -

tır ... an a! 
Arzusu yer'ine geldi. Fakat Mikcy 

grıyrikabill mukavemet derecede 
kudrett yaratılmış bir kadındı. 

Karnera ile tanıştıktan sonra, bır 
aralık orıun boyuna yetişebılmek 

içııı hn ın.u;aya çıktı ve Karnerayı 
yurru ııklam•ya Lflşladı. 

Fıylı> v..ırdu, öyle vurdu ki, 
ınlışı"'rJlf'r hu yenı V'> heyecanh 
nıaçı S<'lyrelmek için ınasalarınian 
kalkıt1 etr;ıfın uda biı halka çe · 
\0lrdıler. Bu m~.çrn son ' ne -0ldu, 
cli:ıcceksimz. On n rla SÖ) !i yeviın: 
Evle•1dll r. 

MUV tı.f'I'AK OLAI\ LAR 
- Daha b ~}a muva!~nı: olanla: 

\'ar Mı? 
- Var. 1\Ie~ela J<'rarısıs M<ıngen 

İngıltE>renin en zwgi.n. adamların -
dan birinin oğlu ilı> t-vlencH. Bir 
başkası da dünyanın en meşhu .. o
tomobil fabrikalarının sahibi b~tlu
nan Horas Doç ile evlendi. Fakat 
Evelin Krovel kiminle evlendi bi
lir misiniz? Dünyanın en meşhur 
ve korkunç gangsterlerinden Larri 
Fay ile ... Ya Doroti Knap? haftada 
2.0,000 frank kazandığı günler ol -
duğunu söylers~m, inanmazsınız. 

Bunların hayatı binbir gece hika -
yelerine benzer. Peggi Joyse bu -
günlerde bir defa daha Avrupaya 
geliyor. Eize söyliyeyim ki, bu ka
dıncağız sekiz defa boşanmıştır. 

YC'ni kocası da hazır! 
Bunlar muvaffak olanlar, mes'ut 

olanlar! Fakat bir de ötekilerin ha
yatını anlatmıya kalkarsam, ta -
ham.mü! edip dinliyemezsin, kal -
kar, gidersin. 

Bir aşk mektubu 
Dünyanın en güzel ve 
en tesirli aşk mektubu 

Her delikanlı sevdiği kıza bir 
aşk mektubu yazımştır. Fakat bu
nun içinde binde birinin tesiri gö
rülmüştür. İsveçte Görn Sten 
ismindeki bir tüccar katibi -
nin yazdığı aşk mektuplarının hiç 
birisi tesirsiz kalmarr.ıştır. 

Katip, kızlara öyle samimi bir 
hava içinde kelimeler bularak ya
zıyormuş ki okuyan kız, hüngiir 
hüngür ağlayarak delikanlının sö
züne inaliıyormuş. 

. Bir çok arkadaşları, bu aşk mek
tuplarının sırrını kendilerine de 
öj;relmelerini istemişlerdir. 

Fakat delik~nlı bu ricaların hiç 
birini kabul etmemiş, o cf.nada ho
şuna ~dc:n bir kıza yazdığı t şk 
mektubunu postaya vererek: 

- İki gün sonra km gii:-ünüz ... 
demi<;ıtir. 

Filhakika iki gün sonra Görn 
Sten, muv:ıffakıyetini 1:1r kere da
ha arkadz.~forının kıı;k•:ıç gözleri 
arasında forat etmiştir. 

1 , , 
~· 
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\\lloS"-~= - - Son derece sefalet içinde yetişen bu «işte, kafanın ve kalbinin içinde ne varsa, 

adam kazanacak mı? hepsini görü~orum: Sen. sarayımda tanınınış 
hır erkek sevıyorsu"O! ı> 

Tercüme •o tktlbu hakkı ı:nahfczdı.ır 

Mortculukta renkli kolluk neye yarar? 
''Sadaka mı? Dağıtılan hep metelik! 
İnsan aldığı paraya göre ağlar:,, 
Fatma bu uzun duadan sonra, ah· 

laya, puflaya ağlamıya başlar, ce
naze sahibine yaklaşarak bütün ıs
katçılardan akşam üstleri, cenaze 
saatlerinin dışında Eyüpte Kebap
çılar köşesinde sakat bir kqpek gibi 
etrafı koklıyarak oturan şiş bacak 
dılencidcn, mutfak kapısının arka
sında ahçı başile cürmümeşhut ha
linde yakalandıktan sonra azat edi
len Sudanlı Nısfı Şeb bacıdan, sü
rücü bcygirl rinın kuyruklanndan 
ollalık kıl çeken Siirtli veledizina
dan, sangını bdıne s ıruak ıskat
tan a1dığı p:ırnlar!i Sam:ıtya mey
hanelerinde kafayı tütstiley€n za
kir N, ciden, her cenazede: 

Benim i§im yalap yalap, 
Güzel eyler ulu çalap 

İlcihisini okuyan aksak Nazmi de· 
deden, Mevllıt akşamları, kadir ge
celeri Ayasofya camiinde cHnçan 
ki, Yunüs nleyhisselam balığın kar· 
nında ikametgüzin olurken .. > baş
langıcile, etrafına toplanan asker
lere, mahalle bakçilerine, ihtiyar 
kadınlara, Yemiş, meyvahoş ha -
mallarına vfızeden Trabzonun Yum- 1 

re köyünden Molla İmadüddinden 
-uzun nutuk ve dua ile biten nutku 
mathip tesiri gösterdiği için- daha 
fazla sadaka koparmiı. 
Bnıı cenıızeforde ganice ıskat top

leynmaz.c:a, akşam evde, sohahlcyin 
muhacir İsmeilin mezarlık kahve -
sinde e~ine cloc:tuna, kızına kızanına 
dert yanardı: 

- Eski devirlerdeki dedeli, f -
mamlı, şeyhli, hocalı, tehliEi, tek
birli, kelli, felli, şallı, buhurcfanlı, 

paşa, kibar, zengin, kazasker, lohu
sa cenazeleri kalmadı ki... 

O zamanlar, mezar başında aziri 
şerif okuyanlara, dun edenlere, ço
cuklara; fıkaralara, sakatlara ayrı 
ayrı para verırler, çeyrekten baş
lnyarak çil çil nal gibi mecidiyl! 
dağıtırlardı. Halbuki şimdi, herkes 
ölüsünü çabucak bir çukura eö -
müp. üzerine sekiz on kürı'!k top -
rak attıktan sonra 1™?zarlı~tan ka
çıyor. Sad:ıkn mı? dağıttıkları hep 
metf'lik!.. 
İnsan aldığı paraya göre nğlar, 

verilen paraya göre dua eder. Ne 
kadar bol para verirlerse, ben de 
o kadar bol gözyaşı dökerim. Ya
lündan da olsa gözlerimden çeş 
me muslu1u cibi yaş boşanır! .. 

lır; ıskatçının gözü, avucu kabil 
değil dolmaz ve doymazdı. 
SülukHınün, Çıtçıt mahallesinin, 

Sılivrikapırun sümüklü çocukları, 
arsız kızları -zengih cenazelerinde 
kollanna renkleri başka başka kol
luk takarlardı. 

Neden boy le yamyorlardı? 
Kolluk takmanın sebebi neydi?. 
Anlatayım: 

Kalabalığın arasından, para dağı
tan adama doğru t:vveıa sağ kolla
rını uzatırlar, verdığı parayı alır

lardı. Arkasından sol kollarına, 

başka renkte, mesela kırmızı ba
kolluk takarak, yine kal:ıb lığın 

arasına sokularak, yine para ister
lerdi. İlk kolun rengile, ikincinın 
arasında fark gören para dağıtan 
adam, tekrar para verirdi. 'Üçüncü 
cfefa da, sağ kollarına yine başka 
bir renkte kolluk takmak surctile 
para alırlardı. Bu numaraları ya -
parken, yüzle<-ini göstermemiye 
son derecede dikkat ederler, kol -
luk değiştirme m.ıne\rra ve numa
rasını g1lyet ustalıkla yaparlardı. 

Kurnaz, açıkgöz knhyalar, böyle 
numaralara gelmezler, ıskat payın
dan kendilerine de bir hisse çıkar
mak için, az para dağıtmanın ça
relerini ararlardı. 

Uşaklar, ::ışçılar kahyaya sesle -
nirlerd'i: 

- Ağa!.. Şu yam Iı hırkalı kıza 
verme ... üç defa ~!d1. 

- Vafüıhi almadlm, billahi alma
dım! .. Eğer aldımsa mevlanın kes
kin kılıcına ~leyim! 

n·ye ağlayarak yemini Lastırır
dı. 

Bazan kahya da işin farkınn va
rır: 

- Kaçıncı oldu be?. Çekil ora -
dan! ... 

,Diye ihtiyar bır kadını a7.arlrırdı. 
O zam::ın kadın nnlcımamış gibi: 
- Bana mı soylüyÔrsun efendi 

oğlum! .. Yanlışın vnr. Eğer ben da
ha on para aldımsa viicudümde o 

kadar yara çıksın, çocuklarımın ö
lüsünü öpeyim. 

Arada sesler işitilirdi: 
- Allah canını alsın karı! .. Ayağı

ma bastın, dikkat etsen e biraz! .. 

- Allah senin canını alsın!. 
- Ona \•ermeyin .. oğlu Selimiye 

mezbahasında katiptir, kasaplar -
dan her gün okkalarla et alıp, E -
yüpte satar, ceplerini doldurur! 

- Bu kadar da kuyruklu ya1an 
olur mu? .. Mezarlık aşağı yukarı 
AHaha yakınlığı olan bir yerdır. Bu

rada yalan söylemekten utanmıyor 
musun? .. Senin Allahtan korkun 
yok mu kaltak! 

(Devamı var) 

l 

)o"! lours 

Boks dunya şampıyonluğu için 
Şmdıng ile karşılaşması mukarrer 
olan İngılterc ağır .sıklet boks şam
pıyonu Tommy F::ırr'ın, evvelemır
d zenci boksör Joe Louis ile 26 A· 
ğustosta Nevyorkta bir rnaç yap -

mıya karar vermesi, spor ale -
minin en büyük dedıkodusunu teş
kil etmektedir. 

Dünya boks şampiyonluğu için 
çarpışacak olan İngiliz Tommy Farr, 
sekiz yaşında iken, annesi ölmüş ve 
geriye kalan üç erkek ve dört kız 
kardeşile birlikte ha •at mücadele
sine atılmak mecburiyetinde kal -
ınıştır. 

İlk zamanlar bir maden ocağında 
amelelik ettikten sonra, bu mesleği 
bırakarak boksa başlamış ve 16 ya
şında iken vilayetlerde kurulan pa
nayırlarda boks gösterileri yapmak 
suretile hayatını kazanmıya çalış
mıştır. 

Fakat, ~endinı besleyecek dere -
cedc bir kazanç temin etmiye mu
vaffak olamıyan İngilterenin müs
takbel ağır siklet şampiyonu, açlık 
kürüne kafüınamıyarak, bir otelin 
ayakkabı boyacılığına başlamış ve 
hayatında ilk defa olarak karnını 
doyurabilmek imkanını bulmuştur. 
Bitkin ve pejmurde bir halde Lon

draya varan i"arr, boks mektebine 
kabul edilmesi için müracaatta bu
lunmuş. faka{ mektepten red cevabı 
vermiştir. 

Londrada serseri gıbi dolaşan Farr 
pek ender olarak barınacak bir sa
çak bulabilmiş ve nihayet üst baş 
kalmamış denecek bir hnlde, Lon
dradan kalkorak kendi memleketi 
olan Tonypandy'ye avdet etmiştir. 

Naçar kaldığı için tekrar pana ~ 
yır yerlerinde boksör olarak dolaş
mıya başlamıştır. Nihayet bu tur
nelerinde, o sıralarda urta siklet 
şampiyonu olan Wales, Jeri ve Da
lcy ile karşılaşmak talihine maz -
hur olmuştur. 

Orta siklet şampiyonu ile yap -
tığı maçta berabere kalmış \•e bu
nun üzerine her tarafa adı yayıl -
mış olan Parr'a, yığın halınde tek
lifler gelmiye başlamıştır 

Bundan sonra artık bir çok mu -

vaffakiyctleri arasında İrlanda 

şampiyonu O'Brien ile, blahare ka

rısmı Londrada tabanca ile öldü -

ren ve bu hareketinin cezasını ha -

yatıyle odeyen Kanada şampiyonu 

Del Fontain'i yenmiştir. 

Farr'ın galibiyet listesinde eski 

dünya şampiyonu Loughran ile Bob 

Olin 'in de adları yazılıdır. Bunlar

dan sonra kendisine İngiltere ağır 

siklet şa,mpiyomı unvanını kazan -

dıran Benny Foord maçı ve eski 
dünya şampiyonu Max Bear ile Al
man Ncuset'e galibiyeti gelmekte
dir. 

JOE LUİ 
Dünyanın en kuvvetli :::damı olan 

J oe Louis ha!tnda bir defa tıraş o
la bilmektedir. 

Olabilmektedir, diyoruz. Çünkü 
bu delikanlının tüyleri bile henüz 

ana kuzusu olduğunu ispat ediyor. 
Fakat bu yıl 23 yaşına basmış olan 
Joc 18 yaşındanberi önüne geleni 
devıre devire nihayet kuvvetini 
dünya tasdık etmiş ve en m~hur 
dünyu şıımpiyonlarına meydan o
kumıya Laşlamıştır. 

Nitekim Joe Louis a •nen şunları 
söylemektedir: 

- Bu seneden ıtibaren her sene 
dünyanın en kuvvetli adamlarını 

devireceğim. En nihayet zafer be
nım elimde kalacak ve ten dünya· 
ya hakim olacağım. 

Okuyucularla 
Baş basa 

1 Sokaklar 
Daha temiz 
Nasıl olur?. 

Oktıyucularımızdarı M ahmutpa. -
şad<ı 119 numaralı dükkanda Halk 
Ucuzluk Sergisi sahibi Hasan Ka • 
rakaı: yazıyor: 

•Belediyemizin halkımı1.a dağıt
mış olduğu temizlik beyannameleri 
çok fayda \•ermiştir. İki üç günden

beri raddeler eskısinden daha te
m iz ghrülmektedır. Belediyemiz ev 

sahiplerini her sabah evlerinin ön
lcrını sulayıp süpürmeyi mecburi 
tutsa. caddelerd0 bulunan dükkan 
sahiplerini de sabah ve öğleyin s,ıat 
on ikide m!'cburi dükkan önlerini 
sulayı!J süpürmelerini tavsiye etse 
ve bu emri tutmayanı cC'zalanciır
sa ve ayni temizlik saatlerinde Be
lediyenin çöp nrabaları caddelere 

uğrayarak dükkancıların çöp tenC'
kclerini boşaltarak giitürsiinler ve 
bu saatlerde kontrol memurları ko-

yarak vazıft•ı>ini yapmıyan f'V ve 
dukkan sahiplerini cezalandırmalı
dır. Bu suretle şehir muhakkak da
ha temiz olur ve hiç bir yerde ne 
hastaJık \.'P ne de bir pislik kalır. 

Aynı zamanda Belediyemiz <;op a· 
melesin den tasarruf yapar_ Son -
sıız sa, gılarımla ,. 

- Senden ne istiyorlar, baba ? 
Sen kabilemiz efradına fenalık yap· 
mış bir adam deAilsin l Kııını an· 
cak sen arayabilirsi.ıı 1 Onlara ne 
oluyor? 

Süleyman bu ko;ıuşmaya daya· 
namadı: 

- fhtiyar l dedi, sen kabilene 
ı?İl .• yakuda Sahranın dönüp ge· ,,,,. 
leceğini söyle. Şimdi neden ' 
gelmedi derlerse : ( Kmm 
hastadır.. Süleyman onu • 
hasta olarak yola 
çıknrmak istemedi.) 
diıe cevap verfrsinl 

Sahra babasına 

yol gösterdi : 
- Kabilemizin si· 
hirbazına da bir 
az para \'erirsen, 

kabile efradına 

benim hakkımda 

kabeden sözleri 
söyliyebi1ir. ı:k 

fırsatta gelece
ğim, baba l Eeni 

merak etme 1 

Hamo kabilesi Sülegmc.n :n saru9rn.!a Sa/ıraya el altındarı yarıfıffl 
reisi o güıı saray- t:cft:n hir sihirbaz k.ıdın vardt. 

dan kızını alamadan gen dönmiış- hul kalmıyacak .. herşeyi bilcce k \c 

tii. göreceksiniz! . , :ı 
Süleyman o akşam odasmda yal- Süleym:ın bır an duc;undu~~ r· 

nızdı_ Hamo kabilesi acaba neden sonra, bu çok Eevdibri gözdc-;inı "1 

baş kaldırmak istiyor dıye duşu - mak ıstemedi. 
nürken, kapıdan bir baş göründü. Sahra: 

0 
}:·· 

SUleyman ncş'eli bır sesle: - Vakıt geçıyor, mel!fı' Şu uıı.ı 
- Sahra... ta gôriıncn iki parlak yıldızın fı:. • 
Dtye bağırdt. tünden bir bulut g,,çmeden T:.ıtlrı 
Sahra koşarak hükümdarın diz- yn el açıp yalvannız: 

~erine ;apandı. Diyor VP telaş ıçinde çırpın' • 
- Benı affedinız, m<>lla! haber- yordu. 

siz geldim. gelmiye mecburdum. Suleym.ın 01lermı göğe uzattı: 
Çünkü Hamaluiar için yedi )ılda •- Yaralı! Ecrer bu saatte dılf' 

o p 
hır kere gelen cEşref saat.. şırodi lerım tahakkuk edecekse, Snhrarıı 
gelmıstır. Bu -saatte ınsan ne dıl :- soyledıklerını öğrenmek ve in5 '

1
• 

se, olur. Elbette sizın de b!r dilegi- ]arın içini de dışları gibı gorrr. ·lı 
nız vardır .. Tanndan ıstc>yinız' Mu- iı.iıyorurtı! • 
hakkak dıleğmızc ltavuşursunu7.! Suleyman tannva yalvardıkt f1 

Süleyman bırdenbire şaşırdı.. sonr.ı: 

- Sen ne garıp bir kadınsın, S h- SC'nın bır dılC'gın yok mu? S"rı 
ra ! Kabileniz arasında böyle bı!' 1 nedı n sus;.ıyorsun? 
inanış varsa, bundan bana ne?! Dıye sordu. 

Sahra yalvarmıya tmş!ad : 1 S.ıhra öniınc b:ıktı: 
- Dır kere dcm·yiniz, mell~! De-. BPn buraya gelmeden ,Rn""' 

nemekie ne kaybedeceksıniz? Bu- llP konuştum. O, dileğimi işitti\'~.: 
tün hayvanlarla konuşuyorsunuz. nE· mutlu barın! 
kuşlarrn d:!ınden <mlıyoısunuz. Ve i>iraz sonra gok yüzünü f<-1' 

Yerlerde sürünen bütun vahşi ha)- ra bır bulut sardı.. , 
vanların dertlerıni dinlemiy0 mı.:k- D:ı 1z onr·{' p<1rı!dayan iki paıfl" 
tcdirsıniz! Bir kere dC' Tanrıdan iı1- \'ıldı·', l.iu gozti gibi bırdcrı söndı'· 
sanların dilındcn anlamayı, on!n- bulutların ~ı-..ı•·:.,c.i· kn_,l:nldu. 
rın dC'rtlf:'rini, dü~unr.clerini, ta - Sül<'ym:ın: 

savvurlarnıı da oniarla konu~ıııJ- T:.ınrı dfü:gırni kabul cderı;t'· 
dan öğrr•nmeyi Tanrıdan dileyırıiı, hC':·kc~in iç ::, i.ızunu a} ııada Sl') re· 
mcll5' Bu, sizın içın C'le geçer oir d<"r ı;:ıbı ebrcc.:c> ~im. A tık sara)'ııtı• 
fırs.'ll değıldırl da entrika cevırmck ist:yenJcr ı;ı· 

Siileymarı gulumsedi: ' mıldan"mıvacaklar. f'akı~t. tanrı • 
- Bl•niırı bel kı buşk:ı bir dilcgım ııın baıın b~ı kad ~ büyük bir rrıü ' 

vardır . hana nedr·n ins;ın'ıarın iç - saadcyi hah ·d._>cc~• m sanmı)'!l • 
o dil yiizunü anlamavı t ıvı.ıye <'diyor - J ru•n. B ı· .. ı. 'k ı anl:k ve bır;ız 

sun ? ' mc,.hulJL ıcır.d · ya:;ar.uının ::-!',-k'l'' 
- Yer •uztinde hundan daha hıi- ri dC' v;ırrl.r . .. 

v.ük bir dHck olama1., mella' O 71'- Su<.'\ :n;:ın bu sırada Sahrarı:o 
man sıze hıç bır sır, hıc: b r tac;.ıv- r,o 1 rı:ıın için<• bakıvordu. Bırd"rl 
v.ıır. ''f• hi · hir gızli tc>şcıobus meç· (De1:amı ı:ar) 

Fatma, ıs.1<atçıhktan para çıka -
ramadığı günler, mezarlıklar ara
sında, sur diplerinde dolaşarak, ya
şının ilerlemesi dolayısile hisleri 
uyuşan yC'tmi~lik. kelle kulak ye
rinde', katm<.>r katmer enseli bir 
k arpuzcu, s..-ıkallı bir sırık hama -
Jını, toy l<-blcbicileri, ihtiyar ma
halle sakcı1a ·mı avlayarak gı.inde
liğini otuz, kırk kuruşa getirdiği 
olurdu. 

~~'!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!....~~-~--~~~~~~-~~~~'!""!'!!'"!'.'!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'~~"""'!!"---=------~_,,,..-------------~ .. -------,,,,-' 

Bu avcılı "'a ekseriya, cenaze bol
luğu olmıyan mevsimlerde çıkar

dı. İyi ha\'alarda ahıret volculuğu
na pek rıı 1bet C'den olmadığı için, 

mortocular da sıkıntı çeker, o za
man bunların ekserisi sebil köşe -
lerind<', çarşı boylarında, İstanbu· 
Jun köşe bucağında dılenmiye çı

karlardı. 

Iskatçıların ~1üzünü güldüren şu 
üç mevsimdi: Yaprak dökümü, taş 
kızgınlığı, kanunlarla mart... Bu 
mevsim geldi mi, tabutlar gelin a
rnbaları gibı arka arkaya sökün ~ 
der, mortoculara gün doğardı. 

Zengin cenuelerinde, avuç avuç 
bozuk paralar, şakır şakır ses ver
dikçe, motocularm güzleri fal taşı 

gibi açılırdı. Havadan para yağa -
cakmış gibi tekmil dilencilerin kol
ları birden uzanır, avuçlar açılır, 

elleri torbaların içinden çıkmıynn 
ağaların, kahyaların etrafını bir 
duvar gibi çevirirlerdi. 

Para dağıtan auam, ne kadar pa· 
ra tevzi etse, ~cilerin sayısı bir 

türlü eksilmez, bilakis artardı. 
Avuçlar kona:ı pnralar, birer 

hokkabaz clill{' konmuş gibi he -
mencccik kaybolur, avuçlar boşa-

Tefrika No.: 17 
Kollan ve ayaklan bağlanan mu

hafızlardan bir çoğu -bu sözleri du· 
yunca· hep bir ağızdan bağrıştılar: 

- Bizi serbest bırakınız.. size is
tediğiniz altınları getırclim. 

Murat ve Rü tem reisler gülüş-

KORSAN ADALARINDA 

MU ~ AT 
• 

tü~~~r~t=.. _ Sinyor Cigovaniyi o gece Anivas.jın yanına 
- Garuyorsunuz yCJ •• t>u kadar da-

yak yediklerı halde bile bizi alda- at:nışlardı Murat reis onları dışardan dinliyece~'cti 
tıyorlar. • 

Dedi. Serbest kalmak isteyen ve 
altınları bulup getireceğini ~öyli- Ar. r.ıs geminın baş lltJnda hap- duğumuz neticeyi almamız ŞÜ?h~- buldu: 
yen dört adalının bacakları çözül- sec lı ..işti. lidir. Sınyor! dedi - Kaptanımızın 
dü.. C.:·ovani de serbest dalaşı- - Ya ne yapalım? emrıle bu gece gemıde gızlı bır iş 

Serbest bırakıldı. yordu. - Bu ı~de bmız serbest ve cıd- görüşülC"cck. S<:>n bu gece için baş 
Murat Reis: Gece olun Murat Rüstemin ku- di davranalım... JJmbarda yatacaksln! 
- Haydi, dedi, sizi akşama ka - lağına e~ıld - Nasıl istersen öyle olsun. Cıyovani biruenbire şaşırdı: 

- Yoksa benim hakkımda mü -dar burada bekliyeccğiz. Bize söy- - Ciyo uyı Anivasın yatfığı - Şimdi Ciyovaniyi bulur n o-
lediğiniz altınları getirirseniz, hem yere gör • rrnek ve onların neler na bu g ce gemide mahrem bir iş 

Anivası, hem de bütün arkadaşla- konuşac~ğı u dinlemek istiyorum. 

ru ızı serbest bırakacağız.. ve geçip 
gia •ccğiz. 

Dort kişi sür'atle sahilden uzak
laştılar .. Tepeye tmnanmıya başla
dılar. 

••• 
GECE OLUNCA 

Murat Reis kurnaz bir denizciy
di .. 

Sen ne dersin? 

IA..->di. 

Rüstem, Muradın daima kendi -

sinden iyi düşündüğünü tildiği için 
bu tedbirin boşa gitmiyeceğini tah
min etmişti . 

- Fena olmaz, dedi, hemen götü
relim. 

Murat düşündü: 

görüşüleceğini söylersin .. Anivasın 
yanına götürürsün! 

- Ciyovani buna hiddetlenmez 
mi? 

-- Ziyanı yok .. hiddetlensin .. Ya
rın tamir ederiz. 

- Fena değil. 

Rüstem bu kısa konuşma üzerine 

derhal güverteye koştu .. iki gemici 
ile dertleşmekte olan Ciyovaniyi 

hım bir kanır mı verıldi? 
Dıyeı·ek Rtistemin ~ilerine sanl

dı: 

- Bana hakikati söyle, koca as
lan! Bu §iddete ve takayyüde ııe 
lüzum \'ar? 

Rüstem fazla bir ~ söylemedi. 
- Endişe €dılecek bir şey yok, 

sinyor! Gemicileı imizle denizcilig<.> 

dair bazı meseleler göruşulecek. 

Şüphesiz böyle bir kon~ma esna
sında yabancı olarak hiç kimse bu-

Y '"'IC ,,,it azan: eca e .. !1, ..... ················· ············ ...... ············ .. 
lun:ımaz. Yarııı ab, h yine gerrııdı 
~erbcst geıcc k ın! 

R:.ı t m g ıı ılc re i<; n•t vrl dı .. 
t!ô' 

Sınyoru a ı!nr .. b."ls ambara t> 

tur ul r. 
Sın) or Ci \ dn11 ııı içini mut j 

bı korku S<lrr.ıı,tı . 
Gemıcıler h .:)('Ştcnın :ı!tını nçll' 

far .. \C ,.öv~l;>cyi kerıve soktı;I r. 
J ~ı 

Sın or Cı ovn.m, • 1.kro ' 
mu!,.:ıfızı An vas'ın burüdn hapse' 
dı!cr:...,ı ı bum;.5 c:-d:.x. 

C . b . ··f(lcı .J ovam om ara gıı er g,. • 
kar ınd.:ı bir h yalct gördü .. 

Kım var ora~1a .. ? 

- Kaptan Ann·=ıs-
Cıj ovani bırdcnbirc sevindi: 

Vay Anivas .. seni bur<ı) a 1111 

attılıır? 

-- Bil mi.> or musun benim bı!:-:ıY11 

atıldığımı .. ? 
- Hnyır. Ncred •n bılcyim .. ? 13cJ1 

de senin gibi b·r esirim burada .. 

- Nasıl oldu da du!>tün TürklC ' 
rin eline .. ? B ş on gün evvel bur.ıı-
dan /3 Ç.t'rk n, limanın önünden e~
ki Roma İmparatorlanndan biri~~; 
d'yor !;'lnmıstım. O ne azamett ;; 
O ne clr>bdebelı bir gidişti, sinyor .. ·· 

(Devamı vnr) 



lr 

KANUNi SÜLEYMAN 
No.76 Yaza n: Nedim Refii • ' Evet, Su1tan Süleyman, Padişah .. 

Bilal çok cid<tl görünüyordu, Parhalı her 
şeye inanmış gibi davranarak :- Bize 

ne soracaksınız ? Dedi 
Onlara inanmadığını da belli et

l'n<?k hiç işine gelmiyordu . Galatada 
gemicilerin toplandığı yerde Par -
halıyı bularak ve bütün kurnazlı
ğını toplayarak: 

- Sen, d aı, bir şey elde edebi -
lirsen ne aliı... Edemezsen bi~im 
beraber çabşmamız işJeri daha ka
rı~ıracak 

- Fakat padışah öyle emretmiş

ti. 
- Hangi padışah? .. S<?n o adamı 

padişah mı zannettin? .. 
- Sultan Suleyman, evH, pa

dişah ... 
- Ne olursa olsun .•. Bir gün so

rarsa ben her şeyi göze aimıya ra
zıyım. Siz benden evvel bulur da 
padişah zannettigıniz o adama gi -
clrr, miijdevi \"Ct ıı inız, daha iyi ... 
E~ bu ~n. ızs .. mz i ter et i.z bii-
1Ü"l kabah tt: b~n'l yilklctiniz. 

I'a:-ha ı Bı'.lin !::ızlcrindc nasıl 

hır kurnazlık olaca:-ını duşündü. 

Fakat Bılal cok cı<ldi görünüyordu. 
P:ırhalı her ~ e inunmı'l görüne -
rek sordu: 

- Bize söyliyec gmiz başka hıç 
bir. ŞPY )Ok mu? dedi. 

- Şımdi bu kadar ... Eger sizi a
ra) acak olursam ~ine burada, ge
lnıcilerin toplandığı yerdC' bulu -
rum. 

- Sen bılırsın! .. 
Parhalı Bılfılden ayrıldıktan son

ra bu İstanbul çocuğu taı afından 

nasıl bir tuzağa düşürül<>ceğini dıi
§Ündu. Yanındaki Hintliye yalnız 
onun anlıyabilecegi bir lisanla bir 
şeylc:r soyledi. O da yanından ay
rıld1. Bilal onl::ı.rdan uzakl~mıştı. 

Parhalı buna iyice emin olduk -
tan ve emri altındaki Hıntliye de 

kısa talimatını vcrdıktcn sonra ka
labalığın arasına kau tı İçk1 sa -
tan hır takım dukkiınlara girdi, çık
tı. En son gird1 i bir dükkanda bir 
tnüd t oturdu. Fa\, t aı hoş olan 
Rı m, Vt.ncdıkli ve sair(' makulesi 
g ınkılcr arasında çıkan bir gü -
rultu esna ında b"rd ı bire kaybo
hıvc1dı. Diıkk·nın sahtbılc zaten 
anlamıı olduğu i 'n Hintlinin kı -
Y f<>ıinı iyice de ıştircbılrnesi icin 
k< ndısıne miisaıt ve gızli bir yer 
g,, tcrilmi tl Parhah dükkanın ar
k sın dan çıktı~ ı zaman BıI:ılın da 
fanıyamıyacagı sakallı bir papas 
olmuştu. 

Bılfıl Parhalıdan ayrıidılttan son
ra oııu gözden kaybetmemek için 
daha serbest olmayı dü ündü. O da 
kendisini hilen bir gemicinin yar -
dımıle kayıkçı esnafı şekline gire
rek sırtından çıkardığı esvaplarını 
g miciyc bıraktı, Parhalıyı takip 
edeceği için onu bmıkhğı yPrden 
savuşmadığına emin olmak istiyor
du. Fakat Parhah oradan ayrılmış, 
~anındaki Hintli de kilybolmu tu. 
Maamafıh Bilal me'yus olmadı: 

- Her halde, dedi, ben kılığımı, 
kıyafetimi düzeltinciye kadar bu 

ınel'uıı ) erin dibine batmadı ya ... 
Tckrnr kalabahgm için dalarak 

etrafı gözell('rkcn Parhalıyı mey
hanc>ye gıriyor, gördü. Bir müdd t 
sonra Hintlı oradan çıktı. Ba~ka 

meyhaneye girdi. Bilal Hintlinin 
lier girdiği yerde onu gözetliyordu. 
Fakat son girdiği yerde kavga çı
karak kargaşalık basıldığı zaman 
Parhahj•ı kaybettiğini cınladı: 

- Hay habis, hay, diye söylendi. 
Ne: cehenaeme savuştu? Meyha -
neye girmiş olsaydı Parhalının ya
kından kendısini tanıy<ıcağını dü
şünmüştü. Onun için uzaktan gö
zetliyordtL Fakat şlmdı onu kay
bedince: 

- Mutlaka, dedi, bir mf'!'anet 
peşındedir. Çünkü niçin böyle kay
boldu? Kollarmı sallıya sallıya çı
kamaz mydı? Hem de niçin böyle 
bu meyhaneden o meyhaneye dola
şıyor? 

Biliıl, Bcılıadır Sahip Cengin kı

z•ıu kurtarnıak için roalıı.ıl defi -
11 den çıkar k l«~ndı hissesine dü-

şen paraları yanında taşıdığı için 
hemen meyhaneye girdi Mı->yhan"'

ciyc sokularak: 

- Burada demin birısi otu uyor
du. dedi, sonra kavga çıktı, o da 
göı ünmez oldu. Ben, kavga bitsin 

de öyle geleyim dıye dışarıda dur
muştum. Bende o adamın parası ı 

kaldı. Kendısine vereceğım. Ne ya
payım? 

(Devamı var} · 

Yeni nesrivat 

SlY ASAL BİLGil...ER 

Sıyasal Bılgiler Mecmuasının 75 
sayılı Haziran nüshası çok zengin 
rrıündcrecat, güzel bir kapak ve te
mız bir baskı ile intişar etmiştir. 

Bu sayıda bir çok gı.i.zide imzala -
rm çok kıymetli etüd ve yazıları 
vardır. Gıttikçc tekamül cd(;n Si
yasal Bilgiler Mecmuasını okuyu
cıf' nınıza tavsiye edcnz. 

İst. Aslı) e 2 cı Tıcarct Mahkeme
si d n. 

Lt. foh kcm:ıt iid m ti v -
kıli Ahmet Rifat tnrafından İnkıliıp 
g tetesi sa-hibi Ali .,.:ıci nlt'yhinc 
ikame olun n davanın cer } an e -
den tahkikatı sırasında M. aleyh Ali 
N, cinin ıkametg~hının m('çhuliye -
tine bıııa n bir ay müddetle ıhi -
nen teblıgat icra ına tahkikatm da 
21/10/937 tarih saat 14 de talıkına 
karar yerılmiş olmakla keyfıyet teb

liğ makamına kaim olmak iizC're 
n:ın olunur. 

İıitanöul Kadastro Mahkemesin -
den: 
Ahıçelcbi mahallesinde Limon is

kelesi cadôesinde 45 No. hı dükkan
dan dolayı Maliye IIazinesile Li -
monya varisleri arasında cereyan 

eden muhakeme neticesinde hisse -
darlardan Sakızda Vesa karyesin
de mukim Markellfı Tomadis ika
metgahında bulunamadığı mahal -

line yapılan tebligattan anlaşılmış 
ve Hazine vekilınin talebi üzerine 
ilanen gıyap kararının teblığine 

karar verilmiş olduğundan gün ve 

saatte mahkemede isbatı vücut etmez 
1 veya bir vekil göndermezse gıya -
1 b('n muhakemeye devam olunacağı 
l ilfıı en tcblig olunur. (937 /67) . 

'llUttt11H1111uııuıı1111unttuıutnnuı11111nnıı111ııınııuıu111111unını•ıı1111111111111ııu1111111•11ıın11ııuıuu11nıuuu11"1111111111111i 

Yazan: 
1 Jenings 

l3u adamın gözünden fı~kıran bir 
tılsım mı vardı ki, gardiyan, elin
de o kadcır tedip vasıtalnn olduğu 
halde böyle titr:yordu. 

Sordum: 
- Kimdir bu? 
- Sus! dediler, amrın Alluh belfı-

sını versin! Keçi Foley diye işte bu 
,tıdanıa deı ler. Bir bı:ıkışı insanı öl
tlurmeyc k5.fidir. 

li'oley, Ohyonun baş yankcsicile
tinden blıisi idı. Mahir parmakla
"ilc o güne kadar vatandaşlarının 
Ceplerinden hazineler aşırmıştı. 

Bir gün Foley'le de görü§iip ta· 
hı~rnak bize müyesser oldu. Ona, 
\'ankesiciliğin bir meziyet olmadı-

Çeviren· 
Muammer Alatur 

1 
ğını söylemiştim. Fakat Foley o fi
kirde değildi. San'ntile övunüyor 
ve bunu Allnhın kendisine bir chi
be> si telakki ediyordu. 

Fakat memleket kanunları bu 
işi onun gibi telakki ctmedıği i:;.in, 
bir gün Foley'i ıki sene hapis ceza
sına çarptırmıştı. 

Keçi Jt'olcy ıki sene hapishanede 
dört duvar arasından bir yere çıka
mamakla kalmadı, hemen her gün 
en müthiş işkencelere maıuz kııl,. 

mak suret ile cezasını biı kaç misli 
ödedi. 

Daha hapishaneye geldiğinin ilk 
gUnil kend'isini mahzene indirmiş

lerdi. Ne yaptılars::ı para etmedi. 
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Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Me rlar 
Ve Nalbant Mektebi Direktörlüğünden: 

Miktarı Tahmiıı fiatı İlk teminat Eksiltmenin 

ıaatleridir. 

Her yerde aı:ayınız 
155 birinci mü kafat 

Beşiktaş Birinci Salh Hu ok-Mah
kemesinden: 

Sırlih v-ek:ili Mehmet Emin Özbey 
tarafından Beşiktaş Türkali mahallesi 

Tuzbaba cadde!iinde 34 No. lu evde 
mulcim Ahmet oğlu Şaban aleyhine 
ikame eylediği 110 lira alacak da ' 
vasının cari muhakemesinde müd
deialeyh ikametgahının meçhuli -
yeti hase.bi ilanen vaki tebligata 
rağmen m::ıhkemeye gelmediğin -
den gıyabında muhakemeye de • 
vam olunarak Asli) Bııinci Ceza 
MahkemPsinin 936/69 No. lu dos -
yası celin tetklk olundu: Talep veç
hilf• muameleli gı5 ap karannın bir 
ay müdd tle tebliğınc karar ve -
rılm1ş ,e mahkeme 25/8/937 tali -
h:ine ıtıüsadıf çarşamba günü saat 
10 a t::ılik kılınmış olduğundan o gün 
müdd"tı kaı:ıunı) csı wrfında itiraz 
edeı .. k mahkeme l• gelm<'dıği ve-
yahut tasdıklı bir vekil gönderme-
dı~i takdirde gıyabtoda karar ''e • 
riiPceği muamelelı gı) ap karurının 
tebliğ mak mın. kaım olmak üzere 
ilan olunur. 

Malın cinai 

Ekmek (blrinci) 

Et (dathç) birinci. 
Et (kum) • 

Aı.ı -8000 

1500 
350 

800 
200 
200 

600 
200 
800 
2CO 
400 

50 
300 
200 
400 
400 

800 
250 
200 
800 
150 

30 
ıoo 

80 
200 
100 

6500 
1200 

ayriyeden: 
Yenikôy • Beykoz arasında sefer yapmakta olan araba vapuru 

25 Temmuı Pazar günü kayık yarışları münasebetile Modada buluna-

1 cağı cihetle o günkü seFerletini yapmıyacağını ve 30-7°937 tarihin.. 1 
den itibaren de yalnız Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri sefer· 

lerine devam edeceği muhterem yolcularımıza iları olunur. 

afia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmeııdcres islahat ameliyatı sahasında 

ynpılacak bcled, cellad \'C sa lık kavu utları in anb. 

Keşif bedeli: "130.444,, lira "44,, kuruştur. 

2 - Eksillme: 28-7-937 tarihinde Paznrtesi günü ! t 15 de Nafıa 

vekaletinde Sular Umum müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarF usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı lira elli üç kuruş 

bedel mukabilınde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. TI72 lira 23 kuruşluk 

muvakkat teminat \'ermesi ve 50.000 liralık Nafıa Su işlerini teahhüt 

edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni 
kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınnu~ müteahhitlik ve .. 
sikasım ibraz etmesi. isteklilerin teklif mektuplanm tkinci maddede 

yaııh saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde vermeleri laı~mdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez.. "4029,, 

1 in den: 1 
1 - 11 550 000 adet rnkı mantarı ile 1 000 000 şar p mantarının 

pazarlığ'ı 26· VII-937 Pazartesi günü saat 15 c tehir edilmiştir. 

2 - Paıa-rlık, Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paramz olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 - lstcklilerin paznrlrk için tayin edilen gün ve saatle % 7,5 gü .. 
vennıc paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"4017,, 

Bu adam bırturlu boyun e~m k 
l>ilmıyordu. 

Halbuki gard· nkır butün mah
kumlard. n tam bır ıtaat ,.e muta
vaat istiyorlardı. 

Keçi i ınadına dık kafa1ı idi. 
Ifapıshanenm t.11 onn umaı a te'dıp 
vasıtaları dahi para tmemişti. Be
reket vcrsın m hkfuniyetıni bitir
dı de, hdpi hanede ölmekten kur
tuldu. 

Bu m.ıkmc'ı ç kı-s hakıkatcn ol
dürucü bir şcydı. Aı,;ır çekiçleri bir 
tek adam, bacaklaı ının kuvvetile 
yukarıya çıkartır, çe i,.. hemen aşa
ğıya bırakılır ve bu r:d:ım tekrar 
çekici yukarıya çıkartır, amelıye 

bu suretle devam eder. gid ıdi. 
Keçi Foley işte boyle bir yerde 

altmış gün eli ayaı;ı dmlenm den 
çalıştı. İri cekiçler ayakla, ufak 
çekiçler de elle işliyordu. Duşunü
nüz ki, Fol y hapıshane:re girdi~i 
ZaJ'Win yüı kilo var.kerı, sikl tinden 
yarı yarıya kaybetmişti. 

Çıkari<en bana: 

- Art.ık bu oyunu da bıtırdi:k, tle· 
ınişti. 

Sesi agzından bir fısıltı gıbi çıkı
yordu. Elleri şeffaf bir hal almıştı. 
Adeta ayakta duramıyordu. 

F kat gözlerinde hiç bir korku 
yok u. Kendisine kat'i~en acımı -
yarak, ufacık bir ncd<lmet eseri da
hi goı:.tcrmiycrek dedi ki: 

- Artık bundan sonra doğ uy um 
tepede rahat rahat ölüm"imü bek -
liycccığirn. Ken rda bir kaç b"n do
larım \ar. Bu k:ıdJr par da hE'nim 
defm masrafıma kifayet e;d .. r. Şu 
Kendimden memnunum. Son nefe
yıl geçti. Artık bu kadan yetışir. 
Kendimden memnunumö Son nefe
sim de serbest bır adamın son ne
fesi olacaktır. 

Foley polı ·n fikrini sormadan 
kendı kendine planlarını yapmıştı . 
Artık ceza nı da çektikten sonra 
yaptığı suçlan ödemiş farzediyor
du. Kendisini serbest, hur, müsta -
kil bir adam biliyordu. 

Folcy hapıshan den çıkmca, doğ
d uğa şehre doğru yollandı. Meğer 
düşüncelerinde ne kadar aldanıyor
muş. 

(Devamı vaı·) 
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açık eksiltmeye konulmuştur. Beıin nümunesile şıutnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. Bir metre Amerikan bezine 28 kuruş fiat 

tahmin olunmuştur. J!tekliler 2490 N. lı kanunda yazılı \'esika \'e 252 

liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-8-937 pazartesi 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4319) 

Nafıa 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Uluabat regülatörli, Karııdere regüla .. 

törü, Çineçayı barajı, Çıne Çayı regülatörü, Akçay regülatörü, Söke 
charındaki Menderes regülatörü, Menderes üzerinde Burhaniye mev• 
kii yanındaki regülatör, Merıdere s üzerinde Yenice mevkii yanında 
Menderes regülatörü, Çal kazası yanındaki iddih::ı.r ha\UZU, Adal:ı re
gülalörü, Marmara gölü sedde~inde regülatör, Em"c\lem regül ıtörü, 
Sügü mevkii yanında lddihar baraj•, Adananın üstündeki regülatör, 
SiTifke yanında Aksu regUlatörü, Berdan ça.yı regülatörü, Apolyon\ 
gölü kabartma seddesi Manyas gölü knbnrtma seddesi, Marm1ıa gölü 
kabartma seddes~ ıçin a}'nı mevkilerde yapı ecak Trepa:ı ve knrol 
cinsinden so d i ameliyatı ke.şif bedeli 205 260 liradır. 

2 - Eks itme 9-8-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
"Veka'eti Sular U:num Müdürlüğü su eksiltme Komisyonu Od s nda 
kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proıesı, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş 

bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin 11513 liralık muvakkat 

teminat vermesi, Regülatör \'C baraj gibi bü} ük su işleri İn§aal 

temellerinde karot sondajlariyle trepan sondajlarını yaparak muvaf. 

fakiyetle başarmış olduğuna ve bu hususta tam bir fenni kabiliyeti 

bulunduğuna da;r ehliyeti tevsik etmesi ve Nafıa Vekfıletinden almış 

olduğu müteahhitlik. vesiknsını ibraz etmesi. isteklilerin teklif mek• 

tuplıırmı ikinci madded yazıh saatten bir saat evveline kadar Sular 

Umum Müdürluğü:ıe m::ıkbuz mukabi inde vermeleri Uizımdır. Postada 

ol::ı.n gecikmeler k:ıbul edilmez. "4275,, 

Istnnbul İkincı Tıcarct Mahke

mesınden: 
Dos a numara ı 935/591 
Hazinci maliye ·e izafetle İstan

bul Muhakemat Müdürlügü tara • 
:Undan İstanbul Da\ utpaşada Kasap 
İlyas mahnlksinde 4 numarada otu
ran \'e Kusımpa ada Kuyu cadde -
sınde ham .. m arka ında Medrese 
sokağında 19 num rada icrayı ti -
carc t ed n Alım t Şiıkrü aleyhine 
açı an 114 !ıra 17 kuruş al c k da
va nın i1 n ıcra kılınan tcbli -
g tlaru ra men mahkcmed isbatı 

\'l.ıcut etmemesi ha bile gıyabında 
cereyan ed n muhukcmcde davacı 
v kilinin ibraz etti·i evrak davuyı 
i p t etmek için Ufi görülmedi -
ğı den müddeialeyhe bu hususta 
yemin teklıf Edilmiştir. Mahkeme
de müvecceb g rulen i bu yemini 
eda etmek üzere mmr.aileyhin ila
nen davet edılme ine karar veril
mı tir. B"n r.cıle) 1 muddeialeyh 
muhakem nin muallak bulunduğu 
4/10/937 pazart · saat ıs tc ma -
kem('de hazır bulunmadı ı ve tek
{ıf edil.en yemini dadan imtina ey
led • i t ·dirde d a o unan p:ıra: -
nın faiz, masraf \c i;icr ti v'"k;i 
letle tahsiline hükmedileceği ve 
işbu iianın bir nüshası da mahke
me divanlı nesin t 1 - edildiği ilô
ncn tebliğ olunur. (935/591). 
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MüsaDal<a kuponu : 81 
••••••••••• klUbU 
taraftarıyım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

___________________________ .. 



1 Emaallne nazaran bet mısn daha ucuz yüksek 
evsafta bir harika! san'at ve rekabet 

GAZOZ OZÜ 
Şekerli ve meyvah olup f'n leziz bir gazoz ve en nefis bir şam• 
panya hu l ıi<ası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa lngiltere 
ve ltalyada şerbet ve içkı yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. 
Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Y •meklerden sonra ı veya 2 
çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine 
Hasan gazoz özü alınız. Çok ucuzdur. Kavanoz içlerinde 25, büyük 
40, dört misli 50, sekiz misli 90 kuruştur. Hasan deposu. 

MEYVA 
Ekşilik, şi~kinlik, hazımsız'ık, i~tahsıılık gibi hallerde dolgun ve 

gazli midelere yemeklen sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tallı kaşığı 
midevi ve hazımdır. 

inkıbaz ve bnrs aklarda atalet halinde sabah aç karnına küçük· 
!ere 1-2 ve büyüklere 2-3. Meyvaların özünden yapılmıştır. Şeker- ' 

sızdir. Müleyyin ve müslı ldir. Hdsan Deposu. 

__ I 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1- Malatyada tesis edilecek Tütün 
Atölyesi binası ve n1üştemiliıtl ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

11- Keşif bedeli 360231,67 lira, 
muvakkat teminat 18160 liradır. 

111- Eksiltme 3•Vlll-937 tarihitte 
rasthyan Sah günü saat 15 de Kaba
taşta inhisarlar Levazım ve Müba0 

yaat Şubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yaptlacaktlr. 

IV - Şartname, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18102 lira mukabilinde her 
-gün inhisarlar inşaat Şubesinden ve 
Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerioden 
alınabilir. 

V- Müteahhitlerin Nafıa Veka· 
!etinin 937 senesi müteahhitlik 
vesikasını ve ıaakal 200000 lira
lık 'bir binayı taahhüt etrr.iş bu
lunduklarına ve bizzat Mimar ve
ya Mühendis veya yukarıdaki şe
raiti haiz bir Mimar veya Mühen
disle şerik olduklarına dair noter
ce musaddak vesaiki eksiltme 
gününden en az 3 gün evveline 
kadar inhisarlar inşaat Şubesine 
ibraz etmeleri ve eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair vesika alma
ları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubu, kanuni ve
saik, şartııame,keşifname vesair lüzumlu ev
rak ile eksiltmeye iştirak vesikasi ve nıu· 
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Ko. 
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (4158) 

A y 
MUSTAFA NEZiH 

Sıcaklarda hastalıklardan korunmak ve barsakları temiz bulun• 
durmak için bu nefis ve koruyucu ÇAYI kullanınız. 

Halis ÇAY iksiri Hayattır. ALBA YRAK'ın bilhasS4 50, 100 ve 
150 Kuruşluk Paket ve Kutuları şayanı tavsiyedir. 

Ma~azalarımızdan alamazoamz her bakkaldan musirren lsteyiniı. 
Bahçekapı, Borsa karşısı No. 71 ve Tahmis No. 74 ALBA YRAK 

ÇAY mağazaları. 

RADYO iN i LE 
-Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir v~ya iki de .. 
fa yapılan her iş 
mutlaka yarım de
me!~tir ve bu kada-

~~~ rile dişlerin sıhhatini 
tam temine imkan 

:RA Y 

yoktur 
Ye,...,.t~tri .1 k1rınlt• 
f!rı,s;dyaıun jfraı el .. 
t i ği mikroLlar, dışa· 
rıdan alınan muzır 
mcvad kar~ısındA 

dişler ve ~iş etleri eğer 
mütcmadiıen temitleo· 
meı.e bozulm1ğa ve çü· 

rümeğe rnahkümı!ur. 

Çürük dişler, mide ve 
barsak ihtilatlarından za· 

türriye kadar her nevi ha'' 
talı!t3 yol •çatı l ir. 

ive muhakkak saban, akşam V'e ner yemekten so~ı '"' 
yahud hiç değilse gUnde 3 defa fırçalamak şartaıa •• 

i 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

ORMOBiN., 
Tabletleri. Her ocıanede arayınız. ( Posta • 

I kutusu 1255 Hormobiıı ) Galata, lstanlıul. ....................... ____ ...................... ~ 
\i Rumelihisar Bağında f 
i Asri Sünnet Düğünü i 
ı 24 Temmuz Cuınarte•I saat 20 den sabaha 1 

kadar caz, dans ve canlı kukla, hokkabaz, me•· ı 
hur san'atklr meddah Bay Tahainln lttlrakUe 

sUrprlzler, ayrıca hanende SUZAN ve arkadaş- 1 
ı ıarı tarafındBn (9) klşlllk alaturka mUkemmel f f saz sabaha kadar muhtelif eğlenceler... S 

f Duhuliye ( 50) k_uruştur. 1 
! f Bağa her türlü vesait vardır. l 
........... M .... ff .... ____ ffN ........ M .. ffOO ... 

Harbiyede BELVÜ bahçesi ---• ı•--•••• H E R A K Ş A M -----a ,. ... -.. ' 
PROFiLAKSiN ı Mısır filim yıldızı 

1 TAKSİM B E LE D 1 y E BAHÇESİNDE 

S·AFIYE 
Belsoğukluğ:~::::n~~en korur. •ii TA He~-~.! .. ~.~ .~ .. ~.~'~"~"M E O 
p A N O R A M A Bahçesinde 

B y 

1 

Çiftlik, Süthane ve bü-1 
tün köylülerin dikkat 1 

nazarlarına: 

" i 1.. 
Krema makinaıarı,. geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin. 
de, sütçülük aleminde büyük şöh. 
ret kazıınmış ve en verimli maki· 

na olirak tanınmıştır. 
5011 aiılem yeni modellerimiz 

a-elmiştir. 
_ Türkiye Umum Salış Deposu : 

Tahtakalede POKER traı bıçakları deposudur 
Taşra satış yerleri: Erzurum : Türbe civarı No. 29 Şükrü Hasan 

Güral, Konyada : Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri, 
Eskişehir : Hasan Alanya. -------· • • 

2 

Diş macununu kullanınız j 
Diş hekimleri kontrolu 

altındadır. 

Umumi satış yeri: Asri diş deposu, Taş Han, lstanbul 

Temmuz 

Cumartesi 

24 remmuz 

Cumartesi 

KIR BALOSU 
Büyükdere 

Beyaz Park'da 
Döktür revüsü: ·rı:,,~' /, . Z KIZLAR Anadolu havarlaı 

BEY Z GECE EGLENCELERI 
Rober Lorano • Cani varyete, dans mUsaba

kaları sabaha kadar ne,ell bir gece 
Duhuliye yoktur, fiyatlara hiç bir 

zam ya,ılmamı,tır. 

Bestekar Tanburi SEL AH AT Ti N 1 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Suzan Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 

Melahat lbrahim Hasan Kanun 

Muazzez Hasan Banço 

K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 
Parasko Kemençe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MİLLi OYUNLAR 
T ANBURI FAHRİ tarafından HALK ŞARKILARI 

Değeri 

L K. 

Ma<alar,.,m < \'\ e' -i c·ı t n i ı e· ı 1. Te'. 43703 

• -
vı.ı, .far o;rei<tör:t.i j Ü ilanları 

SATILIK HANE 

J 

581 60 Hüs~yin ağa mahallesinin Vi~ııc sokağında eski 34 yeni 13 
No. lu 4 odalı yarım kagir hanenin tan,.ımı. 

Yukarda yazılı ga}rimenkulün mülki} eti peşin para ile salıŞI 

16-7-937 -tllrihinden itibaren 10 gün mi-ddctle uzatılmıştır. liıalesl 
26-7-937 günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. T alipieri.ıin % 7,5 

pey paralarile Mahlfi' ;ı t K 1 ,,: ,, " re'melerı (4421) 

-··.====== 
Sahibi ve Umumi ııeşrıyalı idare eden Ba~muharrir 

E. izzet Beni<:~ 
8asıldı2'ı yer : M.ı{l, ti r-~ :tııiva 


