
SAYISI HER Y E RDE: 

k harp tehlikesi yine··-

r 

• "CJ 

IOAR ,. .. '. - . 
- 9) 

: st ı.nn'": "" ,,., ' · ı •, ·""' . .:: 
s~k-ı.,. ı ı. .. ,1r: 

TELE F ON: Ne 2082 7 

Sayı: 462 .. 138 Y !C: 2 

·aş ·gos rd .. 
MadJ.;din diişmesi ihtimali tehlikeyi" Ve endişeyi büyültüyor, Roma-

Ber lin mihverinin ne yapacağı endişe ile bekleniyor .. 
AKDENiZDE iNGiL TERE ., iTA-L YA1 Londraya göre- Eğlenceli günler! 
lngilizlei Süveyş kCınalı ~~d~~4~H~~~!!!_ 31'"""T'e··m"in"'ü"Z akşamı 

mizden)-Sonkırksekiz saat festivaller başlıyacak 

• 

• •• 
uzerıne 10 000 k zarfında Avrttpanrn umumi po -

' 
as er litika falaiyeti yeni bir lıassasi -

yet arzetmıye başlamıştır. 

ile 400 l 
Madridin behemehal dÜ§ÜTÜl-

t ğd mesini istilıdaj eden Franko ta-a "" a re y l l ar arruzu kat'i neticeyi istihsal için 'J J en şedit şeklile inkişaf etmekte, b 
Madride ağır obüsler düşmekte-

ita l yanın Habeşistan yolu kesiliyor :::::::;,··,,~:,~~;, .:~~~ ~= 
/;'ilistin taksiminden de anlaşıldığı gibi bütün 
dava yakın şarkta bilhassa sevkulceyş itibarile 

mühim olan ger/eri tahkim etmektir 

billıassa Frankonun muzafferi -
'ıeti takdirind~ Roma ve Berlin 
mı h1·erinin ittilıaz edeceği hattı 
hareketi sıkt bir alaka ile takip 

etmektedir. Diplomatlar vaziye -
tin cm cıddi bir safhaya intikal 
etıniş b11lunduğuım, lıer hangi 
bir taraftan gelecek yanlış veya 

1 
hodbin bir adımın ansızın umu
mi harp tchtikesini doğurabile
ceğini işaret etmektedirler. A
demi Müdahale Komitesindeki 
inkıta, Ccbelüttarık etrafındaki 

,,..., 

-ı:aziyet, Garbi Akdeniz ve Orta 
Avrupadaki son faaliyetler de 
beynelmilel politika variyeti ü
zerinde endişeler yaratmakta 
devam etmektedir. Vaziyetin bu 1 
hafta içinde nereye doğru gittıği 
belli olacaktır. . 

1 
Süwgı kanalı 6oguntla lngllh aıkerltri : A~uturalgalılar ı u 

Ronıa, 24 (Hususi) - Akdeniz ·ber i İtalyanların çok canını sıkmı~- ı Filistin'in taksimi meselesi de 
~e _K.ı~ldeniz sahillerinde bazı yer- tır. Bu yerler ar~sında Hayfa, Akka, Akdenizde İngiliz hak~iyeti~i te-
~tın İngilizlerin elinde kalacağı ha- Kızıldenizde de Akabe vardır. (Devamı Z •ncı sahıfede) A 
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~UGÜN LOZAN GÜNÜDÜR 
• 

S o ;r uy o ruz: 
l'ürk miU~tinin bu büyük zafer 
iiinünde Universite neden sustu?. 
()llhrersite heyecanını mı kurutt~, bu 
\Q büyük günü mü unuttu, yoksa 

ren yapmıya lüzum mu görmedi? 
. 

1~ Yıl evvel, bugün Lozan sulhu ! 
~~Zcdanmıştı. Dört yıl süren istik
t~l _harbinden sonra, Türk, kuvve -

lıı, bütün dünyaya tanıttı. 
'ttı.~eur yırtıldı, yerine büyiik Türk 

,, 
1
lletinin istiklaı ve §erefini tanı-

•llıı Lo . zan zaf en kuruldu. 

Lozan ::aferile, Türk milletine en 
büyiik hediyeyi 1:ermiş oluyordu. 
Büyük şef Atatürkten aldığı direk
tif ve ilhamla Lozanda çalışan İs
met İnönü 14 yıl evvel bugün, şe
refli bir sulh imza etti. 

Bugünü bize kazandıran Türk ı : 
milletinin kurtarıcısı ve göz bebeği 
Atatürke ve onun büyük yapıcısı ,.., • 

T 
DERViŞ 

Paruk Nafiz ye Behçet 
Kemalden sonra 

Suat Dervi' de 
Tan gazetesinden ayrılarak Son 
Telıraf tahrir ailesi arasına rirdi 
Çok kıymetli gazıcımııın ilk 

yazısı garın: 

lranda gördüklerim 
(S uat JJerviş uzun bir r.egahat

tan on beş gün eovel a fJdet elliği 
f çin lron seyahat hatıralarını 
gazmaktaclır.] 

Bu seyahat notlarından başka 
Suat Derviş Son Telgraf için 

ı Bakalım, bu yıl, halka eğlenmek 
nasip . olacak mı ? .. 

Geçen seneki festivol.'ertl•: Zeybekler 

İstanbul sezonu 31 temmuz akşa- rccek olan sezonun programı, geçen 
mı Sumer palasta verilecek bir ıki yıldan alınan t ecrübelerle bu 
bruo il .. açal.acaktır. Dört hafta sü- (Dev•mı '2 "inci sahifede) 
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TiFODAN iKi KURBAN DAHA 

ölenler çoğahyor 
salgın büyüyor 

Alınan tedbirler kô.fi değildir; 
tecride ehemmiyet vermeli 

Aylardanberi salgın bir şekilde devam eden tifo, azalmıyor, gittikçe 
artyor. Son günlerde tıfodan ölenlere, daha sık tesadüf cdılmektedir. 

Sıhhiye Müdürlüğünün verdiği rakamlar dn. her gün tutulan yeni hasta
ları 25-30 arasında gösteriyor. Haber verılmiyı>n, tedavi edilen hastaların 
da bir yekun tuttuğu ınkfır edilemez (Devamı 2 inci sahifede)_ 
~~::::..<::::~~~~~~~ .>"': ~ ~ 

Kedilere karşı açılan 
muharebe 

Kedilerin öldiirülmesine razı 
olmıganlar arasında bir kadıız 

onlara bir ev fui:fu! 

~~Y~a~c~ süren çeti~ kon!era~ 
lerının başancısı ismet lnönu, ( !) Z . . h"f de) 1 u niversite talebesi 61' 

evamı ıncı sa ı e 

Şehirde röportajlar 
yapacak ve en güzel 

içtimacla 
hikayelerini yazacaktır. 

~ ~ ~ A ~ ~ R~ ~~~~~~~~~~a~p~on~,~~~im~a~l~i ~~~in~d~e~~~ir~' llllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllllll"IH 

o~~RAFLARI ...... -ı Mançuko daha yapmak Eşkıya baskını 
niyetinde değil r 

9 
Tlıold Busırneolnde A z: z 

~•lt0 .h • 4 ... Aile arasında, evde, 
it anta .. ında No. 43 Anastaı Coanidi bab ede den i z d • 

~Ullliş re~imlerinizi a-önderiniz. Bunlan 11rasile duce:iyo:uı. On be§ 

;detküçük bir ıeçim sonunda taliiolzi denemiı olacaksın&ı. 
)' 

0t0trıflanh siyah re.ıkte olması llıımdır. (Soa Telrraf razeteai 
Oto A.ıııatöQ adresine yollayuuz. . 

Viyana, 21 Temmuz (Husuıt) -
Japoayanm Viyana sefareti ataıe
mlliteri yüzbaşı Yugo Saygo gaze• 
tecilere j&ponyanın son harekitını 
tenvir maksadiyle şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- Japonya Şimalf Çinden ne 
istiyor? EvvelA ıunu söyliyeyim kl 

Japonya bir harp iılemiyor1 fakat 
vaziyet harp tehlikesi g6sterir ribl 
oldu. Ama Japonya Şimalt Çindo 
kat'iyen ikinci bir Mançuku vücude 
getirmek niyetinde detildir. Yalnız 
Japonlar ıl(r:ıine yapılan propa
ıandılara mani olmak içlD ellndcsa 
pleıı herteyi yapıyor •• 

Bir yolcu kamyonunda 
Uç kltlrl yeraladllar 
Muş (Hususi Muhabirimizden) -

Bitlise &itmek üzere Diyanbekirden 
hAreket eden bir yolcu kamyonu, 
Siirdin Comandi köyü civarında 
altı şakinin taarruzuna uA-ramıştır. 
Beş yolcu öldürülmüş, biri atır 
olmak üzere üçü yaralanmıştır. Ş&• 
kfler, bu tecavüzden ıonra, bütün 
yolcuları soy muşlardır. 
- Kamyonun şoförü Sadettin, hi

diaeden sonra, df ter yolculan ve 

yaralıları Bitlis butahanesine taşı• 
mıınr. Ôldilrülınler aruında dört 
tücoar vardır. Kaçak ıoyruacular 
fiddetlo takip edilmektedir. 

Üç gündenberi ş<ıhirde c:erseri, 1 
başıboş, yersiz yurtsuz kedilerin 1 

imhasına başlanıldı. Belediye bun
ları getirenlere kedi başına 5 ku -
ruş veriyor .. Yalnıı iki gün içinde 

723 kc-dı yakal:rn:n.ş, -ıt oldukle ı ı 
memurlara teslim ec!ilmiş, oradan 
öldürülmek üzer~ Himaye! Hayva
nat C~miyetine verilmek~lr. Ce-

( Devamı ikinci •11Jadtı) 
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Günün aEi~leri. 
Dikkat : Mes'ul rüzgarlar esiyor!.. 

E\'·velki gün Tepebaşmda bir du
var yıkılmıştı. Altında iki amele 
can verdi. Birkaçı yaralandı. Bu yı
kıntının sebebi hakkında gazet(!le
rin verdiği izahatı okumuşsunuz, 

sanırız. Kazadan mes'ul olarak rüz
gar gösteriliyordu: Rüzgk afaç -
ları sallamış, duvar ondan yıkıl -
mıştı ! 

Garip değil mi: Bu vak'adan b ir 
gün sonra da Bakırköy kazasına ta
bi Haznedar çiftliğinde ayni şekil
de bir facia daha oldu. Gazeteler 
bunu da heyecanla haber verdiler: 

Bir zatın tuğla harmanındaki ge
niş duvarı yine rüzgfmn tesiri He 
f,.'Ökmüş, iki biçar"! işçi ankaz altın
da kalmışlar! 

Allah Allah! İst:ınbulıda garip bir 
rüzgar pc'ydn oldu. Çökmiye ramak 
knlmiş olanları birer birer temiz -
Jiyor ! 
Şimdi g€l de öyl('me: 
- Ah, deme, keşki bu rüzgar da

ha şiddetle <'Sse de yıkılmıya hak 
etmiş bir çok muhterem zihniyet -
lcre de esse~! .. 

* O da işmi ki? 

İzmirde !'::His memba suyu bit -
miye başlamış. Bir İzmir muhabiri-

nm fstanbuldaki gazetesine bildir
diğine göre İzmirin Yukan mahal

lesi halkı Vezir ve Osmanağa su

larını kullanırlarmış. Bu seneki sı
caklar lI kaynaktan ibaret olan bu 

suların 9 kaynağını kurutmuş. Bu 
vaziyet karşısında İzmir Beledi e
si yeni halis memba suyu arıJ ar -
muş .. 

AIJnh Allah. bu da iş mi: İzmire 
kadar Terkos borusu uzatılıversfn! 

* . 
Muhterem karpuzlar 1 

Dünkü gazeteler İzmirden oldu
ğu gıbi Ltanbuldan da Londraya 

karı1uz gönderilmiye başlanacağı

nı yazıyorlar. Ilk p:ırti bir iki gi:!I!e 
kadar gö:ıderiB.} onnuş .. 

Düfilnüyoruz da .. ~u alem ne tu
haftır: 

İçimizde kim bilir bir tetkik ae
yahatfne nail olamayıp ta şu kar
puzu istirkap eden nicelerimlı. varı 

* lstaftbula •DJdel 
Şu tifo felAketinde kabak kedi

lerin bqına patladt ve~llm .. 
Söylenildiğine göre günlük rıı

Jc:mı çrtarmıyan, acısını TledileJ' -
den alıyormuş. Ellne; sermaye de 
istemiye~ bir taş alan kedl avlı -
yormllj~ 10 kedi avladmız mı, yarım 

papeli doğroltuyorsunuz!.. 

latanbulda fimdi garip bir piya-
sa peyda old u: 

lwga 7 buçuk 
K öpek 10 kuruş 
K edi 5 kuruş 

Korkar ız bu liste bir çok lüks ka
saplarm11zın maliyet fiatlanm da 
fcişelmiş olrruya! .. 

Geçen gun bu kedi harbinden 
bahseden bir ahpap hayretle dedi 
ki: 

- Yahu! alabildiğine kedıleri 

şehrin sıhhati n:ımına öldürüyoruz! 
ala'. hoş amma. -şimdı daha büyük 
bır felaket ortaya çıkmıyor mu? 
FarclC'ri kim öldürecek!! 

Hakikat amma telaş buyurulma
sın: Farenin de düzinesi 50 para
ya satılacağı günlere kavuşmamız 
yakındır!! 

* Bayanlar ne yapsın? 

Okudunuz mu? Büyükadada 34 
yaşlarında Ludvik kızı Kari ısmin
de bir bayan, Çınar caddesindcu 
geçerken Haraki rsmmde bır b:ıyı 
iyice dövmüş, üstelik te bağırıp ça
ğırarak herkesi rahatsız etliği için 
yakalatıp mahkemeye verilmiş. 

ryi amınj, b::ryan llC yap n : 
Memlekete kadınlar için bir fut
bol takımı yok ki'!-

Tifodan ö enler çoğa lıyor 
( Bn tttrafı ~nııci salııf ede) 

EV\ elki r,ün Bcşıkt:ışta, bfod n ıki ,·.um v k'.l.,ı daha olmuştur 30 
la :ınnda hır crk0k, ve henü7. 20 yaşlarında g n bır k dın öimu tur. 

Bu ölumler, halk iızerınde \'Ok f.ma t· c;ir bırakmJktadır. Bu genç 
öl tiler, bütün civar h:ılkım ağlatrm ·, \ °C :1): nı :zam nd.ı, hakir , 11arak rortd i- 1 

şeye düşürmüştür. 

Beşiktaşta, Ihlamur caddesi, Köy içi. Tuzbaba v civarı son gtmlerdc 
t ifonun en salgın olduğu hır mıntnka olmuştur. Baraforda, bu; çok evlerde 
yatan hastalar vardır. 

Yaptığımız tetkikata göre, hasta.Isı ın tecridine layıkı vcçhılc ıtına 
edilememektedir. Hasta bulunan bir çok evi n kaplSlnda ka- t yoktur. 
Hastalı evlere giren çıkan fazladır. 

Sıhhiye Müdürlüğünim aldığı tedbırier kafı gelmemC'ktedir. Tcşkılat, 
doktor, sıhhiy memuru sayısı azdır. Tifo ıle daha genış ekılde mücadele 
etmek lazımgclmektedir. 

Evlerde hastalar iyi tedavi cdilcmcmektedır. Hast har.el rde yatak
]ar dolmuştur. Kızılaydan yardım geniş mikyasta istenmemi"'tır. Şchırde 
hastahaneye elverişli büyük bır hına, derhal tifolu hastalar için bir has· 
tahane ittihaz edilmeli ve bütün has talar burada toplanmalıdır. 

Kazalardaki doktor ve sıhh:ıt memurları, kontrole, ha..,1a arama işine 
daha çok ehemmiyet v.erınclidır. 

Tıfo tn€selesi, ciddi bir mesele halini almıştır. Mevcut teşkıHit, mesai 
kafi değildir. Maalf'sef vaziyet hakı katen endişe vericıdır. Hadiseleri, 
ehemmiyetsiz, küçük gıbi göstermek, 800 bin kişilık koca İstanbul şehri
nin zararına olur. 
~ ~~~~ /...,..... ---~~ 

Bugiln Lozan gii.nü 
(Birinci sahifeden devem} 

tsn·ct 11 önüne bin minnet ve ~ük
ran .. 

••• 
On dört yıldır, İstanbul Üniver -

sit('si Konferans salonunda büy\ik 
ve co kun merasimle kullulanan 

Lozan Su hu, daha do ,rusu 
b yramının yıldönümü, bugiJ de 
ku !ulanacak .. hayır .. 

Çok acıdır ki, bu sene, bug··n, Ü
nıversıtc konferans salonunda, böy
le bir merasim yoktur. Bu acı ha
bc i oku) ucularurıza verfrk n bü
y~k bir azap duyuyoruz. 

Bu sabah saat ona kadar, Üniver
sitede ~ktörü, Umumi Katibi, Hu
kuk ve Edebi;at Fakülteleri deknn-

larını :ıradık .. Heyhat ki, kim5eyi 

bulamadık .. Bu büyük günün me
rasimini hıızırlıyac:ık olanlar, bu -
giın bu söyledi ,'miz saatt , henüz 
makam1.:ırmı bil• t r·f etmemiş -
lcrdi.. 
Lozanı ne c;abuk unuttuk?. Ne 

çabuk heyecanımız tükendi?. Fa -
kat, bu heyecan Türk milletinin 
yüreğinde yanıp tutuşuyor. 

Loumı imza eden İsmet İnönü, şu 
güzel tesadüfe bakınız ki, İstanbul
da ve aramızdadır. F akat, Ü'niver -

1site Konferans Salonu bugün açıl-

rr. ıyor, <". verm ıyor, bı le .. 
Bu sükutun sebebini Üniv,.rsitc

den soru) oruz?. 

GAFLET ŞAHESERİ 

Btıgt.inkü Tan r<'fikımiz ne, Lo -

zan sulhunun imzasınddn bugiin 16 

yıl ge mi oldugunu yazı.} or .. Ya
kı• ve m llı t rıhimize kar ı bu ne 
:ıl • ka . İII m kt p! rde yu bi' i<>i 
okuyan çocı.;kl r Lazımın 2_ t ın -
muz 1923 n sinde imza edildıgı
ni, Tan refıkimizdcn çok i.} i bıli -
yorl:n·. 

Japonlar hala 
Aslcer 
Gönderiyorlar 
Varşov , 24 (A. A.} - Albny 

A dam Koc'a karşı yapılmış olan 
suikast tahkikatı henüz sona er-
m::miştir. . 
N.ısyon:ıL demokrat partisi, sın. 

kastın faili o!dutu söylenen Wojick 
Eiejanck'in l.endi teşk i l atına men· 
sup bulunmuş oI:luğunu inkar et
mektedir. 

Hükümct gazeteler~ caninin, ade· 
di az blr terorist grupunun elinde 
alet olduğunu vaımaktadırlar. 

ı~sıın..:&:D Eğlenceler 
Başlıyor! 

(BiriJ&Ci ıahifed.en devem) 
sene bambaşka bir şekilde tertip 
edilmiıtir. Bu eğlenceler, artık her 
yıl İltanbulun bir eğlence ayı olar ak 
kabul edilen ağustos ayının hava 
vıztyeti gözönüne alınarak sıralan
mlftiı'. MtıSiki, üyatro, spor, Balkan 
festivali ve sergi gibi h er yıl yapı

lan mütenevvi eğlenceler bu yıl 
daha cazip ve c:laha çeşitli şekffiere 
tokulduğu gibi, bu sene gece ejlen
celerine büyük bir ehemmiyet \'e
rilmi~fr. Bu cümleden olarak meh
tap esnasında, tamamile eski de\'Tin 
mehtaplı ıecelerindeki Bojaz a • 
Jemlerfnf canlandıracak şekilde iki 
defa Bofaz gecesi tertip edilecektir . 
Boğ.az gecelerine müteaddit ince
saz takımları , çlftenaralar. Boğaz
daki bü tün kayık ve sandallar, Şir

ket vapurları iştirak edecektir. Bu
nun için Şirketi Hayriye delegele
rinin de huzurilc ayn bir program 
yapılmıştır. Ayrıca yine mehtapta 
Adalara, Moda ve Suadiyeye kadar 
da birer gece alemleri yapılması 

mm:rafık görülmüştür. Bundan baş· 
ka , sezon esnasında bir y<'rli mallar 
gece!i, ve bir de Japon gemilerinin 
limanımızda bulunmasından bills
tifade Japon geceSl, ve Bebekte sa
hil ve koy eğlenceleri gecesi tertip 
edilmesine karar \•erilmiştir. Bü· 
tiin bu geceler, geçen ve evvelki 
j ıl programlarında mevcut değildi. 

Akdenizde 
lngiltere - İtalya 

(Birinci sahifeden devam) 
min gayesinden başka bir şeye at
folunmuyor. Bu taksimde mühim 
bir parçayı eline alan İngiltere- Ol' ... 

aya yeni biı İtalyan - tn,m:z ihti
li!ı Çlkanyor , demektir. 

Alman-Japon itt•'f ak• 
fspanyol ihtililcileri ta- ve Uzak Şark·· dat 
rafından topa tutuldu Buna bir ittifak demek ne 1'J • 

Bir lngiliz 
Vapuru 

d ~ 1 b' l" ? A 1 e'V"el gı Bordaux. 2.ı (A. A.) _ San- ogru o a ı ır . y arca ""i· 
tatİder limamadm çdcaıicıa iti zetelerin nepiyatma kuvvet ·o i· 

Bwıdan İngilterenm btitün Ya· 
kın şarkta askerlik it ibarile ne ka
dar mühim yerler varsa hepsini ele
geçirmek istediğin• lıö~den İtal
yan ricali diyorlar ki:. 

AlmirMte ee ... knı~ tar~ ı:rek g~ek ~I~ geı:ek T~k: Ja· 
fından topa tutulan fngihz bandı· lan ctmışlerdı kı Almanya ı l r 
rab Mac Gre~or vapuru, düa öğle· ponya arasında bir ittifak oluY

0 
' 

den sanra Lncrdoo'a ıelıniştir. olacak diye. ~11 

. zaten daha 1936 da İngiltere ile 
Mt!lr arasında akt~len muahed(! 
mucibince İngiltere Süveyş sahil
lerinde mühim kuvvetler bulun -
durmaktadır. 

İngilterenin Süveyş kanalı sa -
hflierinde bulwıdurduğu kuvvet 
15,555 kişidir . 400 de tayyare bulun· 
durmaktadır. Eğer İngilizlerin yeni 
F list in projesi tatbik edilirse Yakın 
Şarktaki vaziyet büsbütün İngil • 
tere leh ine değişmiş olacaktır. 

Kızıldeniz yolu İtalyanın Habe -
şistanla olan yol u demektir. Şu hal· 
d Akdenizin Şarkında olan biten 
şeyler İtalyanın hoşuna gidecek gi
bi değildir. Çunkü İngiltere Hin • 
distan yolu üzerindeki kuvvellerini 
arttırdıkça arttırmaktadır:. 

İtalyanın Habcşistanı ele geçir
mesine karşı İngiltere de şimdi Hint 
yolu üzerindeki kuvvetıni arttır · 
makla cevap verıyor demektır. O 
halde İngiltere ile İtalya arasındcı 
aktcdilen anlaşma ne oldu'!. Bu • 
nun ameli bir kıymeti kalmadlğırıa 
artık İtulyan mehafiJı de k<ınaal 

Hepsi tamamen yeni olup ente· 
resan hir şekilde yapılması için bil
hassa çalışılmak tadır. Bu seneki 
festivalde Türk ve garp musikıle- =g=f'=ti=ı =ın=iş=t=ir=·=·==~=======:.I 
rfn~ de büyük bir yer verilmiş. ak- rizm şubesi tarafından müştereken 
ş:ımları herkesin tatil saatlerinde deruhde edılmiştir. Bu suretle de 
meydan konserleri tertip edılmiş bilhassa az para ile çok eğlenmek 
olduğu gidi ayrıca gPcelNi de klfı- ve istirahat f>tmek şekli idı1s ısdıl-
sık parçalara ait konserler verdi- rnıştir 

rtlmesi kararlaştırılmıştır. Bu yılkı festivahn hususiyeti~ 
Yurdun diğer taraflarından ve ı inden biri de, Macarlann , Balkan 

Kedilere karşı 
(Birinci sahifeMn devam) 

mi}·et bunları insani ve fenni bir u
sul ile öldiiriiyormuş. ölilmleri an
cak 20 dakika kadar sürüyormuş! .. 

Kedilerin ü:nh.as ı meselesinin pek 
~ köpeklerin lmhasma benzeme -
diği v ımların b ir hayli hamileri 
oldağtr anlaşıfıyor. Başta Sıhhat 
MüdfirTüğü vardır. Bay Ali Rıza bü
tün kedilerin ımhasına taraftar de- i 
ğildir. Çünkii bunlarm rmhast fa. 
relerin etrafı sarmasına \'C ::;onun
da veba lıastahğıncı seh<:'biyct vere
bilir. Yalnı~ hastalıklı kt:diler ol-
duriılmfllidir. Bay Ali Rızaya göre: 

- Bu tehlike trfo salgınından da
ha korl,ançtur. 
Sıhhat tföd-rlli~ti Sıhhi duşün

cc ile Belediyenin kararını doğru 
bulmazken kedilere karşı derio mu
habbeti olan bir çokları onların im· 
basınm önüne geçmek için ellenn· 
deıı geleni yapıyorlar. 

Hele bunlardan bir kadın Bcycığ
rund<ı, Galatasaray arkasm<fa Ce -
zaır ~-okağmda kiiçük bir ev tat -
muş, bu l'Vt ~rı;eri ve kimsesiz ke
dı lcrc ayırmış, şiındilık 40 kediyi 
bu eve yede~tirımştır. Bmılarm ci~ 
ğeı tahı-ısatını vermek üzere lwr gün 
bu eve uğrayan merhamefü kcı - ! 
dm (!) o civaı ın hıddetini tahrık et
miştir. Çünkü bu kedikrin pisliği i 
ınahallP halkını bizar etffil)'~ başla- r 

Balkanlardan gelecek seyyahların festivaline ~tiraki kabı1l etmeI - mıştır-
yatma, kalkmıı, yeme, içme Ye gez- ridir. Bu kardeş mill~ folK:lön"k 
meterinde tamamiie btirnhatleri· ınahıyettek i raksı vP türküleri cid. 
nin lemini için Belediye her türlü den d ikkati caliptir. 
tedbiri almış. bunlara ait fiatları Belediye ayrıca sezon münase -
yarı •arıya fndirtmiştir. Geçen ıki belıle şehrimize gelecek milH ht! -
yılda yapılan festivallerde gelen •etlerle yerli ve yabnncı se vah-
seyyahlaı- bakımsız ve serbestti. !ara şebrin tarıhi abidelerinı~ go -

Bizanstan 
Kalma bina 
Ankazı 

Halbuki bu şekii mahzurlu görül- rülmiye değer manzaralı mahalle- l!erıerb< hçecfu ~eru )i~p-.la-c:ak bil" 
müş ve bu yıl bu işın idaresı yalak- rini gi)stermek ıçin bunları bu ~ıbi bına için te.ınel kazıiırl.en Bızans 

lı 'agonlar şirketilf· B<'lediye t u • \ erlPr~ gö iırer.ektir ı de mnden kaim~ bir b na ankazına 
ttTımııtttt1t1ırnuıruınıuuu11ııu•ııutıuıuıu11uıuuıınıı11ıuııu111ıınııı ınttnt1UllHUtltttUlitHUIUUUUUUUUIUHUUl11th11nuum11 1 \ı'.C bir. de d ıvara ra tlanJ'nl tır. Ay-

Ti/ odan başka Bir salgın 

ni zamanda bınanm duvannda bazı 
tarıhi mozaikfer de IJu ımdugu ci-
1 tl m l kazma ışı dılik tatil 

keyfı\ et Muzeıc .. Idaresi
n ha.b r \enlm~tır. 

l\Tiiwnin ıniıtelıassıs memurları 

I hugııtı Feııerbahçeye gicferek kıs-
stmıbulda alınmakla oları kı l&l.amuk ıçııı hu.mlıııı tesirli ç_are mi mı;n me~ daıı,ı çıKnn l':ıu eskı es-c:rin 

tı>dbırlerlebir salgın olmaktan çı · rar?. İrıı tce.taz, alaturka musiki, maniyrtini tetk1k' edcceklenfır. E-
kan tıfo kadar uğr<ı§tlmıya değer Enderoıı a.hü 7•uluL 
IJır ba~ka ve miithir salgım ille lııı- Unu .Son söz mü.cnmuulıx· diye ğer bu :mRazm earıhi kıymeti oldu-

ğu nnTaşılırsa inşaat ıammnile dur-
veT verenlerden olmak istiyorum: lıriyl<' serbest serhest söyletip du... 1 

lstanbuL bahçelerini saran bir rayrrr ak, bı.!, ne U2un: ifade veı-is- durulac-~tı~ _ _ _ 

sara ue sanlık salgını .,;ar! Mikro- tır, rnücrımliği nıeıJdanda, knh:ro-
bı u radyo ile neş-rcderek gittikr;:e h·p gıtsnı urtr.i! Bir esrar tekkesi 
11ayıCıp kökleşen ı:e bütün Şarklı 
ruftlarm damarlarında örecek gıbı 
uı nq milıopforı ayaklttndırmı 
lıır salgın: fnccsaz, alatuTka musi · 
ki, Erıd~ron a/11 t:ar! .. 

İsta.ııbulda, yeşil a.ğaçtarın toplu
lııün altmdu olgun ya;, gec:eleriniıı 
l111kkını ııer111ek için oturmak le· 
§Cbbusünde hultmmaymız: Bir mu
ncci "'mbahırr içine dişeceksinız; 
n.ıl Lanı sa'Tanp solduğuna ve yap
lal.:lann.ı dökttiijüne şahıt olacal•

suıız .. 
i ııılLıLı lnr ses, kadın etegının u

cu ııu, I akilmın telinı gormeyi sa
yıkCarken, on adım ötedeki bir pliiJ
da bır günditz saatınde, erkekle ka
dın yım yrına soyunmak ve yıkan
mak lıulckına malH.-ıır. Ne bu dü

ru:st yemlık, ne o çarpık tahasstir! 
O ılünün ve gerinin hulya51; bu, 

hugıi.n:ım hakikati .. 
Bu ıııiltinm, mıısıki dıye söyle -

t ·p dır lcndıği bir içki yerinde gör
dug nı. bır vantılaıör bana vcıh~i
leriıL eluı.e düşmii§ bir bu.z dolabı 
gibi aca p, biT kafese kapatılmı~ ·rns 
gibi !JaTip göriitıdü. Saı dım ki: 
Bıtnıe=. tükenmez tnnltısı. örriinde
l:i duvarı veya camı açık görup ka
çctbilm<>k içindir. Çiinkü ıra ıiUitor 

de 1ıiha.1JCt yeni ve ileri \lir §e'IJ! .• 
V c rıh' />izde, bu yii:zden, f onl•siyo

ru.uı.u kııybetmii göninerek insana 
acıınuk hissi veren ::a1:allı rndyo! 
Ruhlar üllce$i11 de isıikran kurmak 
U.:: yenilıkleri getirmek için hazıT
Luiığım.ız istihkcim.lar, cisUerin eıi

' e- dü...ımııi§! 
Uy~tu.rucu. veva boğucu gazlar, 

sun miicadeleteritt en çetin t.'e ama7'_,.. 

sız vasıtalarıııdcmmış; memleketi - ı 
mizden sii.rii.p çıkarmak ist ecligiıniz 

sinsi düşman, miskin ve tark.lı nm1 ı 
bu son ga:ıJreti m.ezbulıaıı.esinde bu. 
en kesk in vasıt4yt 11ereden bulup ' 
çık4Tmıf. ıuwl ele geçirm4 .. bilin
mr.z! Bizi uylliturm ak ı· e §evk imizi 

Top yek tin lıir ın§n lınmlesi için
deyız, bir ı!iiüiitı Jıauasl kadtır §C'Vk· 

lı ve hazırlıklı bir hayat. devresi ya· 
şıyoruz; o lıalde, ne olufferr, lnı !Jt!l"
siz ı:e acaip Mu.hLITrem: do-&u§.Tnest""? 
Daha vecdlı ve dalııı hareketli zik
TP.dişin l'e iiym yapırın ntt' KH.suru 
ı-cırdı · On la7 kadar lııitıl, onlar km

dar yersizı c onlardan dnlıa ma~ 
sız ı;e uyuşuk bır b~ku zik:ır ~ 

ayin :;urup gcLırken' 
Beş on kenar kahvede e.c:rar çek- ı 

menin önüne geçmek neye yarar: 
Butün bahçelerde, ruhlara açıktan 
açığa erar ı:e ajyon sunmak durur

ken! 
İleri bır nılı ıçin, lııç lnr insam 

anu Ve'IJa ıstıraba tercüman olam:ı.'
yan, behimi ve çarpık bir tala.m is~ 
teklerin miskin mahrmnıyeti için· 
de kıvranışın çok geri re iptidai , 
lıir kaç aksini ancak ı:ercbilen, sar- . ! 
aııın ilıtılacını ı·e sanlığın rengini 
taşıyan bu musiki, artık bugünün 
Jıarcıd eğıldi'r. 

Belki dün ilaçtı, fakat bugitn ze

hirdir! Yenilığe, garplılığa, öz TüTk
liige hala al~amıyan ruhlcrr, var
sın mangalının ba§mda htrltusmı 

sırtına ve takkesini b<l§ına ge~r

sin; M-ushafını okusun ve tefsirini 
sülıısle veya nk'ayla yazsın. Fakat 

bıı kabil çarpık arzu ve marif etLeri
ni yeni lstanbulım guzeı bahçele
rinde ve ileri semtlerinde te§hir et
miye kalkmasın! Dişlerimi 1.."inlc gı
cırdatarak tekrarlamalctan kendimi 
ala.mıyoro ın: 

Türküm; bu sesde benim ne sevin
cim ne tasam! 

İnkılap demeHdir bu sese, tekrar: 
cYasak!, .. 

cilizlerine kapansam, kana kana 
kana ağlasam..> 

Nelesi kesilse de gebersede kınüıl:. 
sak! 

Behçet Kemal Çaftlar 

Dün 10 esrarkeş 

baslun• llğradı 
Dun otk. amı saat 17 de ıı:ınıyet 

Abid-rsı civarındaki tuğla harman
larrn<ln Gümriik Muhaiaz~ İstıhba-
rat Burusu meıru.nılan bir esrar tek
kı sı basmış ve 1 O esrarkeşi nargi
le!err ve c::.-ıraırlarile l)ıriikte suç üs
W 11de ynkalamıştır. 

Şişlide tuğa barm:anlan civar.ın
da bir kulüoode. oturan ve ötcden
bcrı zchirlı ınadrlel r kuTianmafdan 
scrb k.ı .. ı bulunan Moruk Halıdın bu 
civarda bir esra::ı tekkesi kurduğu 
Kacak ılık Biırosunca haber alın

mı · \ c 3 gun ev"cli den ba hya
ral· dün b,idise zamanma kadar bu
ralnı ı memurlar tarafından tarassut 
altımı :ılınmıştır. 

Geçen üç günlük tara ut zarna · 
nında orJd:lki metruk tııgla ha -
manlarından. birinin J arındaki 15 
metre mura~ ı G niş · ·ındc derin 
bir cugura guni.ı~ muhtel f s:ıatle

rindc bazı kim,,el('rin girip çıkmak
ta oldugu ve ~uk Hal din ek bun-
1 rı.a t bulundugu g · ·· ım" ; 
d" akşam burt.vı basraak · ·n ter
tıbat alan m mw:laı: saat 17'~0 da 
çukura biır çok kimselerin. bu ara'
da baZl şablkalı. e-srarl ... ~leırin d'e 
girdıkler· i: görmüşler ve bir kaç 
dakika bcklec.J.ktm: son:-n birdenbi
re c;ulturu basmışlardır. 

l\IT€murlar çukr!ra g 1ince orad 
Moruk Halit, Berbeı-: Mustafa, Ka
ra Yani, Nntagon, Mustafa, Ra i:t, 
Hayri, Halit' ve Mehmetli b'r halka 
halinde föplanm1ş olduklarını ve 
ellerindeki kabaklaı esnar çekmek· 
te bulunduklaıımı: gôrmüşler ve 
kaçµuya teşebbüs eden, fakat alı.
nan tertibat sayesinde bir tarafa 
kıpırdamıya muvaffak oiamıyan bu 
10 er:ırkeş nargı1eleri ve 25U gram 
karar csrarlarile bitlikte yakala -
mışlardır. 

Halbuki sonra meydana çı 
şey, alakadar matbuatın dedi~iı; 
bi çıkmadı. Ortaya konan ~ e a· 
öyle ik i devleti biribir ine bağlır1 
cak bir feY değildi. ~t 

Fakat her bağlantının 1'11' • 

\'e mukavemeti zamanla anlaşalı 
yor. Japonlar şu son günlerde t1 • 
zak Şarkta askeri bir faaliyete :;.i 
çiyor &ôrimdü1cr. Bunu TokY0

. se 
Alınan $efo·inin J apon fiarJCI • 
Nazın ne uzun u2adıya görfi'; J1Jdl 

t.:ıJdp etti. Japon p:ıyıtahtındaı>' 
len haberlerle Berfin siyasi rrıc • 
i 'l' d • ' ·1 ı· ~tı \'~ ı ıne •ur verı en ma um 0 • ı l • 
yana getirince keyfiyet anJıışı ıe 
~ur= Almanlar, Japonlar Çirı ~ 
bir muharebeye girişecek oJtIT ~ 

:ısın 
bunun Japon - Alman anlaşrıı 1'tc 
uygun olmıyacağını söyleme 

111 
gecıkmcmişlerdir. Japonlar ,·arset 
şımali Çinde sevkulceyş ve tıc:ı.rdC 
noktaSlndan miihim olan yc::i : fl' 
vaziyetlerini kuvvetlendi'"'!tinlt.'l'f' ·, ıı· 
kat Çin lle harp etmek? AJrrıat' cC 
mn Çindeki mcnfa.nlerinc. he!ll ·• 

gt" 
mühim mcnr~ atlerıne uygun 
miyecek bır • -;... ııi< 

Alman hükumeti buglin aı .. 
· 1 ' b 'h ı· T l"ı!a n.: gız enmıyor. u cı .e ı o'" .. Jl)C' 

kumetine bildirmekte hiç gccı1' ıııı 
miştir. Almanlar. Japon ord~ı~utt}>I)· 
kavgayı yerindt.' bırakarak ışı ır.J 
yütmiyereğı ümidini besiediideT r 
öylemekten geri kalmamışlardı~-

Bu malUmata bakılınca Alfll:nrı 
lann aldığı \'aziyetin Japo~ tıll 
teşvik eder mahiyette oırnadıgı dt 
hükmetmek lazımgeliyor. ~ı:jt!l 
Alman menafıi, hem de rnuc<fı . 
menfaaUer olduğundan ~:ıh!: b1" 
diğlne gol'e Almanların Çınde fle! 
gunkü vaziyeti değiştirece~ eurıi 
hangi bir Japon askeri f aalı) ~ 
teşvik edecek gı'bi ol mndık ,, 
meydruıa çıkıyor. Çünkü Alrn~:nı 
:Japon a~-masmın ruhu bura 
kadar amil değilmiş... f 

•hmed R 3 f!,,......-
"'mımunumı••dütlhftft'l...., .. nmnnuut1•""11"' 

1 

Adliyede izin . 
Adlı) e Vek5letı hakımelrın 

Ad1iye memurlr::unın i1.ınleri h.,,1, 
. si }ıav 

kında yenı hır kanun pro)e ·ıf1lı~ 
Jamakladır. Esm:;irırı tesbit ed\cıe!l 
olan bu projeye göre, adli f •• ı ı 

. . • •· 11 '• 
istifade etmıyen Temvız; h~~ı 1 d ,, 
hakimler, muavınler, baı; rnud 1. • ti' :1'I 
umumi, cumhurryet mudde çl ,_t: 
Terf ıle hiikfm sınıfından snyiJıırı , 
in hiJttin Adlıl c memurlarına 5 

! 
nede hır ay ve mecburi sebt:~ 
müst nit olmamak ş.ı:rtiled(! ~· Q.1 
sekız gijn iıin vuill•bilecektır. .,. 

·ıı·· 
heş gün ıçinde kullamfrmyan 

1 .ıd' 
lcr hüküm .. z ka aktrr. Bu rıı c~i 
dctierden ilaha çok izin ~erılfllı; . 
hastalık haline miinhasır olac:ı 
tlr. 

Çanakkatede hafrlf8 t 
yap~n profesör 1ıe 

Çanald~a?ede hafriyat işlerı rt 

uğraştın Amerikan Sensinndı5 l~ 1f 
v rsitesi profesörlerinden :Bıl~)r.i i· 
lstnnbula gelmiş, dün Müzeler 
dürü Aziz ile görü miıştür. ~ 

=====~-==::..=-=:~,11'41·-l 
::HUtP-ltUlllHtllHHHRISlUnlUNUftl'l•ttMtJtUlll_.. ;: 

§' BIZBIZE~ 
~mımmıımın 11U1mnatttmnı11wmıırt1 t 1 
cı, fa a hakil<~ . 
Günahı yazanm boynuna. Be ,_, 

ifiye sokaklardaki başıboıı ııe di' 
TOTJ yifkü ked leri toplattmYo'" 1,, 
ye Sı1 hat Di7ektmliiğii. i ytrn 

lindeymk 
- Kediler toplanır.m ı;c a 

lırmı '· fi. 

Di1~or. Bu oktaima.zan m'~aJ r}cı!J' 
epeyce kim e de olsa g<!1'<?7.. ~ 
ru. Kedi C'.zaZır a fare ÇCu .. ıır, 

s 
çogalıncct da -ı;eba: mı1cropla~ ıd , 
ki ithal e ct.>ı imiş de, gri ı c 

1 . . ı.:alk' f 
den :cmteıı.ıan ı:e resım ccle 
g'M şe1tTe ü. ü.~f rler i anlafl 

ecferlm·. içiııC 
Bu. m ıakeme tabiyt?$.irı 111 ıı 

dii.ru. ce p rfacin ~ım a:JJ--ıkla11 hcliı 
imkan yok.tU1'. Her ı,.-akıt b te 

1 ar ısındayız; . biti 
- Ked yi ö{d-rmezsek t•f0 i c 

~d· k 1 d' · ··ıd" •irsck !/ o~ ın·ece . ce ıyı o ur .. 
veba bizi öldür cck!. ee 

Bz vaziyet ve bt'.. fikir tezat 
teselsüüi içinde: 

- Zavallı fstanbullu.. Tıtti" 
· ka Demekten başka çaremız 

yor. 
Acı, ja:kat, hakikat!. t 

Burhan Ce1'• 
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Günün meselesi: Terfi listesi PROST EMRETTi '[Halk Filozofu J 
Ecnebi kumpanyalar 

suikast yapıyor 
Navlunları arttırdılar 
ihracat eşyamız hariç piyasa
larda rekabet gapamıgacak mı? . J hracat mevsiminin başladığı ~u 

giinlerde bazı ecnelıı vapur 
kumpanyal·rının nakledecekleri 
mallara ait navlun ilcretlerinı art
tırmak istedikleri görülmüştür 

Aralarında bir tröst teskil edil
diği söylenen bu kumpan ·~!ar :v~ni 
mevsimde bazı hatlarda ve mesela 
İzmir - Avrupa limanları arasında
ki seferlerin ~avlun ücretlerine da
ha yüzde 15 zam yaponıya tc.5ebbüs 
etmeleri, ihracat mahsullerimizın 

maliyet fiatını da yükseltcceğin -

den Avrupa piyasalarındaki diğer 

mümasil ecnebi mnllarile rekabet 

Hamidige 
Akdenize 
Çıkı_qor 

Gemi lzmire de u§rıyacak 
Bırkaç gün evvel Samsundan li

manımıza gelen Hamidiye mektep 
gemisi, önümüzdeki hafta Akdenize 
~ıkacaktır. 

Hamidiye bu aralık 2 ağustosta 
İzmire de uğrayacak ve şehrimiz
deki (Gedikli deniz mektebi) ne 
girmek isteyen talebelerin kaydı ile 
meşgul olacaktır. 

Aldığımız ma!Umata göre bu yıl 
(G,,dikli deniz mc!:tebi) ne, ilk -
mektep mezunlarından maada or
tamektep talebesi V'e ortamektep 
mezunları alınması için yenı bir 
karar verilmiştir. 

1 ımkıiıılaı ını azaltmaktadır. 
1 Bu kumpanyalar ları[elerını yük-

1 
selkcl'klerıni alakadar makamata 
haber vermediklerı gıbi 7.amma sr· 

bt•p t., gi:ıstermemışlerdır. Trostün 
haricinde kalan diğer acenteler de 

normal fiatla naklıyata devam el· 
meyi kararla~lırmı~lardır. 

Bu vazıyet kar~ısında alakadar 
makamlarca icap eden tC'dbirler a

lınacak ve n1anasız zamlar yapıla· 
rak Türk mahsullerinin hariç pıya. 

salarda ve rekabet sahasında mü~
kü 1 vazıyete düşürülmcsıne ıneydan 
vcrilmiyecektir. 

1 Yeni tütün 
1 Mahsıılü 
Alındı 

-
Bu yılki rekolte iyi 

Yl•ni yıl tulun mahsulünün alın
masına ba~Ianılmlljtır. Alakadarla
ra gelen malümala göre, bu yıl tii
tün rekoltesi geçen seneye nisbetle 
çok dü)üktüı·. 

Mahsul, kuraklık dolayısile bır

cok yerlerde büyüyememiş ve ye
tişmemiştir. 

Maamafih kalite itıbarile bu yı
lın mahsulü. diğer senelere naza
ran çok daha nc[istır. 

Kredi kooperatifi bulunan yer
lerde tülı.in müstahsillerıne yeni· 
den ödünç para verilmesine baş -

1 lanılmıştıı_·. __ ...., __ 

diyor ki: 
Adliyedeki gen it terfi li•· ı 
teslnin tamamını •ta· 

Gıya dercediyoruz 
Daha yeni yapılan bir 1 Kaza deyip -

Geçersek •. 
Adliye Vekaletınin geniş bir ter

fi listesi hazırlamakta olduğunu ev
velce okuyucuiarıınıza bildirmiş, 

dun de bu lıstcıı:n btr kısmını yaz-
ı mıştık.. Bugün listenin tamamını 

neşrediyoruz. 

70 liraya ıerfi edeıı hıikimler: 
Malatya Hukuk Hiıkımı Mehmet 

Alı; Niğde Ceza Rcısı Nesib. 
55 /ıraya terfi edenler: 
Siverek Hukuk Hakimi Mehmet 

Alı; Çanakkale Hukuk Hakimi Sa
dullah; Fethiye Hukuk . Hakimi 
M~hmet, Erdek Ceza Hakimi Şev
kı, Nığde Miıddeiumumisi Tevfık, 

Kütahya l\füddcıumumisi Meh -
met. 

4,, !ıraya terfi edenler: 
Felhıye Ceza Hitkımı Avnı; İz -

mır Sorgu Hakımı Basrı; Erzıncan 
özalarından 11\amdi; Bolu azası İs
m"ıl, Karakoy azası İbrahım, Araç 
Hiıkimı rahreltın, Karaağa<: Ha • 
kımı Lütrı: Midyat Hakımi Ragıp; 
ÖdPmiş Hıikırnı Emin : Gôksu Hıi

kımı Halı!; Gemlik Hıikımı Vahit; 
/\nbra Sulh hakimlerinden Na -
fi>: Karakôy Mi.ıddPiumumisı İh
san; Çankırı Müddcıumumisı Gül
tekın; Kızılcah"mam Müddeıumu

misı CevdPt. 
40 lı.ru11" te,.ri P.dP.nler 
İ7.mır Müddeıumumi' muavini 

~···hını; Yalova Hakımı Fazıl; Bov
aböd Hakimı Cemıl, Gemlık Sulh 
llakimi Vefik: Elaziz Hakimi Hü
seyın: İstanbul Sorgu Hakimi Rem
zı: Yozgad azası Şefik; Of Hakimi 
fsm~I: Merzifon Hakimi Hakkı; 

Sıvas Sorgu Hakımı Kadrı; İzmir 
Mi.ıddeıumumi Muavinı Nadır, An. 
dirin lfıikımi Rıza: Tarsus Hakimi 
l!üsrf'v; Boyiıbad Hakimi Yusuf; 
Dınar lliıkimi Rıza: Darende H6 -
kımı Suphi; Gurün Hakimi Hacim. 

T~rfiıın nakledilen adliveciler 
.55 liraya: 
Kon.va "'"'' N<'cali, Elbüstan a

zalığına; Balıkesir azası Sırrı, Kay
ş<'t'ivc: Uluborludan aza Mustafa 
İskılıbe: Muğla muavınlcrindcn Or
han Bilecik Müddeiumumiliğine. 

45 liraya: 

bina yıktırılacak 
L 

Hayvanat ve nebatat enstitüsü 
Halicin manzarasını bozuyormuş 
Ş ehircilik mütehassısı Prost son günlerde b;llıassa Halıç cihetı ıle meş

gul bulunmaktadır. Prost Halicin ıkı tarafının salıild~n ıtıbaren, tıpkı 
Cihangır \"C Üsküdar cihetlerınde o"aca~ı gıbi, anfı.•'atr s.·kliııi alması 
taraftarıdır. Ancak Halicın İstanbul yakası lıırafı ka"iı yakaya nazaran 
daha hususiyetı haiz olacaktır Çi.ınkü bu tarafla Süleymanıv<'. Fatih, 
Sultanselim camileri, Ayvansaray suru ve bur•a mümasıl di~er blr çok 
tarihi ftbide ve binalar vardır. Bu 3bıdelerin etrafl:ırı ~cnii mtk"·asta asri 

1 
birer meydan halinde açtırılacaktır. Sahilden itibaren H,ılicin her iki •a· 

1 

kasının anfi şeklıne sokulması esası alakadar mak~mlarca da t~svip edil
dıgı .takdırdc eski '.\foş.'.hat binasının l.>~h~esiııü~ \ pılmış oln Ha' '·anat 

ı ve Nebatat Enstıtusunun de yıkılma<ı ıcabetınekt<•rlir 
ı Dığer taraftan mütehassıs Prosı Halicın her iki sahiline b hemehal 
rıhtım yapılmasını luzumlu görmektedir Buııd•~ bo~ka H>liç küc:ük sa
nayı ile denız sanavıinın met kezi olcıc~·kli.r. llalıciıı Il<·\·o~1u ~:ıkası Ka
~·ö_v köprUsUnd-en Sülll..ıc<'\'e kadar deniz ~Ana.,·iıne. knr:-;ı taran:ı Sütlü
ceden aşağısı d~t kuc:Uk qnav1e ıah'.(;1s olıınac-a.ktır 

Yeraramıga 
ı Nihayet 

Verildi 
Halkevl timdiki yerde 

yaıpılacak 
EminOnu Halkevi bına~ı nlese1e

si rııhayel halledilmıştır 2:ı nısaıı

da Emınonü Ha lkevı bına:;ın ırı balı· 
çesıne yerıi bır pavıyon ınşo.tsı ıc;in 

temel atılmıştı I"akat sonra ınşaat 
durdurulmuş. muhtPlıf .verll'rd<', 
d<Jhn mi..inasıp hır ;-;aha aı annıı~tı 

11alkevi ı~·in ba\il·a bir _vt-rde cltı· 

ha münasip bir ser bulunaınıyactl· 
ğı anlaşılarak aılık ver arnmak ı

şine nıhayet verilmıştır 

Eminönü Halkt•vi pavı' rınu yıne 
şimdiki Halkevı binasının y;.n \ c 
arka tarafınddki arazi Uzcı ındt· ya
pılacaktır Ancak bu ar~zi dar ol

duğu cılı<•tl<' Halkcvı bınasıııırı C<•
ridPh:-ıne sokagı ile Şcrrfc·fendı so
kuğın<.ı isabL·1 PdPn kısımlarındHki 

bınalurın i'iliml:ikı 1'.:in RPledıyc·ve 

emir vcrilmi1.;tir İstıml5k mıı~mP 

1 Ziraat Banka·sı 
Yeni "ıemur 
Alıyor 
Yakınd.,, bir imtihan 

aç ılacak 
;~ıra.ııt n·ınk.ı~ Jıt·ı· .S(>fl{' li~dugu 

gıhi bu yıl da ınufc:tli~ ve ~er nam
zedi almıyJ. karaı vct nıı::;tir Yük
sc·k n-ıcktep nı<.•zunları arasında 25, 
215. ~7 cığustos gtinlerindC' İslcınbul 
\'t' ~o.\ııkarada yazılı bir !mtihnıı ya· 
pılJcaktır. 

Bu ımtıhanda ka7~naııların vol 
paraları verıl<>rek Anl-ar:ıda ikinci 
bir şifahi ımtıhanCan gN:irİ14•Cf.•k

lt•rdır 

Alınacak n•mzetlerc hemen 140 
lira aylık \'Crilecekt iki sene sonra 
bu ücret 17:i !ıraya çıkarılacaktır. 
Yenı kabul edıkn bır kararla Zi

raat Bankası memur!Jrının tekaüt 
haklarını haiz olma>ı kararlastırıl
dı~ı-ıdan bu )"il alınJcak müfettiş 

ve şef namwtkrıne ihtiyarlıkların
da tekaiıtluk ücr~ti de verilecektir. 

Bizde, tuhaftır, kırk nasihatt~n 

ziyade bir musıbetlc h, reket etme~ 

adeta iıdet olciu. Bir kaza olm•d.an 

canımız yannıadan tedbir aJm'°'~' ız. 

Yahut, 7.aten malüm ve usul ol:ın 

tedbirleri dah, ihmal ederiz. 

İ~te Tepebaşındaki duvar fotı"
sı Onu. Bakıı·köydc· de aynı ~ekil

de bir duvar ylkılnıa::.ı facı3sı ta -
kip etti. 

- Kaza' 

Denilecek de,gıl mi? Nıtekun, ka
bah::ıti rüzgfıra Rt{c·tmek i~ln \·esile 

arandıgı da gön. ·uı or. E,·et dkı.ı 

bu du,·a1·l ... • ın '. ık1!r1ası h~r zaman 
ota.e;:o1 kazalardandır. Bunları bü

yültmıve, mesele ~apmıya lıirnm 

yoktur. İyi ınma, llo~ ... bu kazalar 

ı; Jc sebepierden ilt·ri geliyor.:-.a ki 
o SC'b<'pler daıma obcaktH', o halde 
bu n<'Yi kazalar d:ı döima vukııa gc
lı·cek dt>mek değil midir' 

T1er) f:'rdr. her zaınan ve ht'r s<ıı.

hnd2: 

Bundan dolavHlır ki kazalardan 
evvel icaplaı ı düsünmemek hata
sını adet etmis isek. bari kazala~
dan sonra sebeplerim doğru olarak 
ve dikkatle ıne ·dana çıkarmıya ~ıı
lısalım. Rı.izgarlar hakkında taki
batı kJnuniycye blkı~maktan vaz
geçclım. 

1\ıtcs'uliy~t nerede var$a 
baltası ora~·ı bl!damalıdır!. 

adakt 

Ha k filozofu 
""===================~ 

Yunanistana balık 
İhracatı arttı 

Son günlerde Yunanistana yapı
lan t11zP 1.>alıJ< ihracatımız çok art
mı~tır. 

Yunan hukümeti bu hususta '""
ni bir karar vermiş ,.e Tür ki) eden 

gönderilecek taze balıkların ancak 
fatura \"e menşe şahadetname! rin
de ya7.ılı kıymete muadil bir kefa
l t akçesi mukabilinde ithalata mü
saade edilebılecegi Türkofise bil 
dirılmıştir. 

Bu karara göre, ortamektep bi -
rıncı sınıf talebesi ikinci sınıfa ka
bul edilecek ve ortamektep mezunu 
t~cbeler de doğrudan doğruya ta
lım taburuna sevkcdileceklcrdir. 

Pullar basılmıya başlıyor 
Dolmabahç~de tarih kongresi 1 

Cebclıbereket muavinlerınden Ke
nan Adannya: Cebelibereket aza · 
lığına GC'yve H:ikimı Sal:ihattin; 
Merzifondan Muharrem Avanns ;ı. 

zalığınn: Vrızgat Müddeıumumilığı

ne Eyüpt<'n RDknC'ttın; Ko<;hısar 

IJakımliğinc Ayancık Müddeıumu

mı~i Nilci 

ıcsıne pek .vakınd" b:ı~'"n"'""k· j Bı"r çok memur l 
muteakıheıı d pavıynn \'flpılacak-

tıı B k llakımı T<'dık, 411 lırıl k Ista~- ' aş a gere i 

Mes'ut bir evlenme 
General Husnü oğlu alay komu

tanlığından mütekaıt merhum Ga
lip kızı Melahat Gedik'Ie Seyrise
fain tanrirat Başkiitipliğınden mü
tekait Kiı.şif oğlu doktor Namık 

Gedi '>in evlenme törenleri ev\'Clkı 
gece Park otelinde. yak ııları ve 
doslları arasında çok samimi bir 
~kilde kutluhınmıştır Y<:ni \C 

gene vlilere mutlu gi.ınler dılcrız. 

münasebetilc hazırlan3n pulların 

çarşamba gününd<>n itibaren Darp· 
hanede basılmasına başlanacaktır. 
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ineb ıu vapuru facia
sının muhakemesi 

Dava, bir buçuk senedenberi, 
meraklı bir 

sa/hada. devam ediyor 
I• zmir lımanına girerken batan (İnebolu) vapuru facıasının muhake

mesine bir buçuk seneye yakın zamandanberi hala devam edilmek
l<•<iir. 

Muhakeme heyeti bu müddet zarfında pek çok şahıt dinlemış, bir 
SQk tahkikat yapmış ve mes'uliyetin kimde olduğu hakkında bir kanaat 
edınmiye çalışnµştı. 

Son celsede istinabe yolile ifadesi alınan ve facıa gecesi (İnebolu) 
Vapuru yolcularını kurtaran İstikbal gemisi kaptanı Bay Ömer, (İnebolu) 
Vapuru kaptanında büyük mes'uliyet bulunduğunu söylemiştir. 

Bu celsede Deniyolları İdaresi avukatları müekkillerinın devlet me
lrıuru olduklarını iddia ederek davanın ancak Memurin Muhakemat En
ıurncn nde görülebileceğini de söylemişlerse de İz.mir Vilayeti Hukuk 

l•l<>rı Müdürlüğünün bu husustaki mütaleası okunmuş ve bu mütalea 
V clıı.c Dcnizyolları İşletme İdaresi memurlarının; devlet memuru sayı
hmuyacağı yolunda karar verilmiştir. 

Edebi roman: 125 

Sen e sevece sin! 
İki gün sonra 

Genç kadın, iri esmer gözlerini 

büyük işlerini başarmıya çalışan
ların dikkat ve teyakkuzundaki i

fade çerçevesi içinde sabit bir he

defe dikmiş düşünüyordu. 

- Bilmiyorum ne yapmalıyım? 
Diyerek masasının üzerine bı • 

taktığı kalemi yine aldı ve kara 

kaplı hatıra defterindeki yazıları· 
na devam etmiye başladi: 

•Bugün üçüncü gün. Hala yaz

dıgım mektuba cevap vermedi. 

lı!üthiş bir merak içinde bunalıyo
rum. Kafamın içinde onun ölümü 

kara ve karanlık bir kabus gibi her 

an bir çokıintü yapıyor. 

- Öldü mü? 
Beni dinlemedi mi? 

Etem lzzel Benlc3 

Diye zihnimden geçen heı" sual, 

asabım üzerinde tasavvur hududu

nun en geniş nisbeti içinde bir te

dehhüş yaratıyor. Hele onun ölme· 

sine asla tahammülüm yok. Yaşa· 

ması ile ölmesi arasında beni mad

deten alakalandıran hiç bir vazi

yet te olmamak lazım. Fakat, niçin 

bütün arzu ve hisletim hep bu te

mayülü ifade ediyor? Onu hastane· 

ye gönderdikten ve .. kurtulduğunu 

haber aldıktan sonra bilmiyorum 

nasıl bir irade kuvveti bana: . 
- Onu unutacaksın .. 

Dedi. Ve .. ben en mütehakkim 

bir itaat hissi ile bu emre uydum. 

Ve hakikaten onu unutmıya çalış

tım. Belki, bu unutuş bir ateşin 

Sulh ıcokinılı~· • 1,ı.110111 Hiıktııı· Nak/edi/di 
l<'rındcn Naıl. 40 lır.ılık 1 ·Lanl,ul a-

40 liraya: 
Murura Mrrzifondan Etrm: B"lı

kesire. Kayserıden Etem; Manvasa, 
Bolııdan Hüsnu: Ereğliye Afyon 
dan Necati; Taşköprüye İnebolu -
dan Cemıl; Diyarıbckire Kayseri -
den Fahri; lneboluya GirC"sundan 
Vehbı; Şil<'y<' DuzcPden Trvfık. Mu
cura Silvandan Tevfik, Ha,•ıaya Ça
talcad •n Edip. 

Dün İstanbul Müddeiumıımilıği
ne bildirilip bugün aliıkad•rlara 

teblığ edilerek olan şehrımiz Adli -
yesindeki terfi ve nakiller a.~Hğıya 
yazılmıştır: 

45 liralık İstanbul azalığına ter -
fian aza Kaşif Kumral; 40 liralık 

İstanbul Müddeiumumi Muavın -
liğine muavin Feridun Bagaııa: 40 
liralık İstanbul Müddeiumumi Mu
avinliğine terfian aza Muavini !\fe· 
liha: 40 liralık İstanbul Müddciu -
mu mi Muavin lığı ne terfian M ıw -
vin Rıfat: 40 liralık İstanhul Sıılh 
JI5kimlığine Fatih Sulh Hiıkimi 
Mustafa Ekrem: 40 liralık Şık Müd· 
öeiumumi Mııavınliğinf" Diizrl' Sulh 1 

koı lanması ıK'v'ıııden bır uııutu:; 

oldu. Ancak netice odur. Fakat, a

teş yine hızlandı, yine alevlendi. 

Onun son ınektubu kafamı da, :1sa

bımı da, muhakememdekı s • ne· 

ti de tekrar bozmuş oluyoı Vl' Jn

lıyorum ki, bütün gayretinıt sefer

ber etmiş olmama rağmen ona kar

şı zaafım var ve açıkcası ben onu 

seviyorum. 

Fakat, hayat ve içinde bulundu

ğum hadiseler bu sevgimi ona ifa

de etmekten beni menetti. Şimdi 

korkuyorum, ve : 

- Keşki o mektubu öyle yazma
saydım .. 

• Dıyorum, fakat, o andaki haleti 

ruhiyemle bugünkü hislerim ve 

iiüşüncelerım arasında o kadar çok 
fark var ki. O gün: 

zalıgınd Islôinbul az;, ... 1u ıvını Re
cai; 40 lıralık lstnnbul Sulh HLkım
lıginı> ist;ınlıul !lakıınl«rıııderı /\lı · 
40 liralık Çatalca Miıddc·ıuınuınilı
ğine tNfian Çat:ılca Muddı·ııımu
mi'i Ali Kc·mal: :15 Iirnlık İstanbul 
Mtıddeıumuıni Muavınlıgııı~ ÖdP
mt> Muavini Orhan: 35 liralık An
kara Sulh lliıkimlığine Sılc> Mıid -
deiumumisi Rasıh: 30 liralık İstan
bul aza mua\'inlığuır Hukuk m<' -
zunlarından Ari[ DNviş; 30 lıralık 
Kars Müc}deiumumiligine eskı Me
citözü Muavini ismaıl Hakkı: :ıo 
lirr.lık fslanbul aza Muavınlığınc is-ı' 
tanhul Hakim namzcdı Ab<li :ıo li
ralık Bursa Müddeiunıumi n1

1

uavın- 1 
ligınc ~skı askeri hiikımlndt•n Ke

mal Hak; 30 liralık lslanbul İcra 
M<·mmluğuna BPıganıa M U Mu
avını Sadcttın; 30 Jııalık Siırd Mud
deiumumi muavinlığınc İst:ınbul 
namz~dı &-yfullah; :ıo lirnlık TPr· 
can Müodpııımıınıilığine İst:ınbul 
Sulh 115kımlerindt·ıı Mulwrıcm 
Kc·mal. 

Y<•ııı t<'rfı vt ııukıllcr hııgun al;i
k:ıdıırJ;1r;ı lt'bli~ C'dtlf>e<:ktır 

- Ya, kc·ndısıııı oldürdü i:se'! .. 
Ya, lxani dıııl<•nıl'di Js(•., 

Di.vc Üzüm üzüın üılı!Uvoı um! 

- Seven katlanır .. 

Aiikta birh1ci ctri 1lat1ttır!.. 

Derler. Eğer bu scizler doğnı ve 

yerinde ise onun da bent dınlenıe

si sarttır. Yalnız bugüne kadar ce

vap vermemiş olması bent tercd .

düde sevkedıyor. Benım tanıyabil· 

meye calıştığım Halı! Necip çok ça

buk lıiskrini taşıran bir ruh haki

miyeti içindedir. Mektubumu alır 

almaz, müsbet V<' menfi hislerıni 

taşıracağını, ne du~iındügunü bana 

bildirecegini umuyordum. Üç bü

tün günü sessiz \'e cC'vapsız geçir

mesi üzerimde tereddüt uyandırı

yor. Nıçin böyle yaptı?. Onu bir

türlü müsb<'l şekılde izah edemi • 
yorum. Bır d.enl'mc dcvr("sl gt·\·ı -

rivorsa mesele yok. Bir yandan da 
- Belki ikinci bir dda hayatına 

kasdetmekten çekinir ve .. beni u

nutmavı tercih eder .. yazacağım ce

vap sert olsun! .. 

Diyordum. Şımdi de; ıf dü~ü~~:~:ı~~~i: Oldürctü 1sc her hal-

de bugüne kadaı· bunu haber .ılır-

Belediyede Y""i teskili\tı 
Bclı:diy~ Muhasebe Müdürlüğü 

tahsıl ,ub<'lerinm ycnı kadrolarını 
dün ~ubPINc bılcliımiştir. Ağustos 
1 dr-n ıtıl>:1ren bina, arazi Vl"rgileri 
ilf' diğf'r Bt·Jedi\'<' \'l"rgi ve resim
lerını tahsil eden subeler mes'ul 
bir i:ımirin idar~sindC' birl(•:;;;tirile -
CC'ğı eılıelle kadrolarda mi.him te
b<'ddü laı olrnıı,lur [,i çok ve aha
lisi kf"stl ol"n mıntakalard.ıki su
brl<•rdr bire ba~ınemw il<· bir ta
hakkuk, bır tahsıl ,.e hır muamelat 
mr·murluğıı ıhda · edilmi· Ye yan
larına lıizumu kadar memur, katip 
\'t~ tahsıldar verilmi-.tir. İsleri ikin
cı d<"rc·l'cde olan ~ubclere b.r baş
m,.murla bir tahakfuk \'e bır tah
:-.ıl ınemuru ,·c lü1u1nu kadar diğer 
rn<•mur Vf'rılmi~. ü\'incü dC"r(."('C'dc
ki ~ulx•lt·re ise bır basmC'rrıur hır 

lıasmcmur mu<ı\'ini \'C lüzumu ka
dar m<·nıur V(' tah. ild.ar d' ılmı tır. 

Y<·ııi t(•skılıit lıo. dıile simrlik; 
lühsil ;-ubrl«rind< ı·ah"nr: li,1.r h<' -
mı·ıı iwrn('n k;imiler der ilccek dc
r<'eı·d<' ba ka ye krc ııakl dılmi~
IC'r<i, 

dıın. K!'ndm bir mvklııp bile bı•ak

mamıs olsa hıç olmaZ>a c;· sahibı 

olan o ba7k~lip gelir .. bana haber 

\'<'rirdı! .. 

Dıvorum. Bilml'm mulıakem<'m

de ~'anılıyor mu,·um? Fakat, bu 

abamo kadar da bir ('(·Yap ~ıkmaz

"" ·arın her halde ondan bir haber 

almıya çalışacağını. 

Merak ve .. heyecmı ılogrusu beni 

çok bunaltıyor! • 

Gece 
Bu gece Salih nöbeti e. 

·Evde \'apayalnızım. 

Uyuyamadığım için yazı yazıvo-

rum. 
Çay \'akli N~ci ·e geldi. Onu: 

Ner<·desin awıl. Kaç haftadır 

baı:ıa bır kere bılc ugramadın?. 

Diye ve .. biiyük bir hasret ifa -

desi içinde karşıladım. 

O da bana serzcniste bulundu: 

- Ya sen .. ya SC'n·1i 

( Deraını ı-ar) 

M üzeler ınüdiirü geldi 
Üç gün evvel Kültür B~kaııl ğ 

ile tema,; \"e müzeler hakkınd< 

malümat vermek üzere Ankarnya 
giden Müzeler Umum Müdürü A
ziz. dün sabah gelmi~tir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

İşte cambazhk . 
Buna derler 

Sıılıanalııııeıtc Cemal ismiııde 
bir kariimi: lııldiriyor: 
Kadırga cıt'ıın11da ufak lııı 

meydanlık rnrdır re bu mey · 
dnnlı,ın bu ınct•sımlcrde scyy~r 
carıtbrı:Zarın 1nusallat uhnası öte
den ben ödet lıiikmı.ıtıe gmniş -
tı.r. 

Bu. ~erıc 01111 yerde yerle~Ptı 

bir cam~a= var Bu cambaz ora
dan gclcır geçcıı halkın kcııdisi i 
seyreımesi i~·in yepyeni l!ir us ıl 
keşfetmiş. Yalnız bır .'Ütyen •·e 
bır l.ihttan maada elbise namı
?Hl üstlerinde hic bir şey bulun 
mıyaıı iki kız o ıneydandcı bale
timsi numnralar yapıyorlar t'e 

bu ca:ip n1r1nara kars1stnda ora
ya birikenler cambazın 1ıii11erlc
rine karşı ttıttııgtı tep•<ye bır pa
ra bırakıyorlar. 

Vç akşam eı:ı:cl ben de orada 
bulunuyordum. Yanımda yaban
cıya benzer iki bayan dunıyor
dıı... Bu krzları gördiiler ı:e Ne 
ayrp diyerek oradan u;::aklaş,ı
lar ... 
Herke.~n yüzürıji kızartan (bir 

kaç bekar erkek müstesna) böy
le bir oyuna müsaade edilmek 
~·e bu çe ı~ oyunların §elırin 

meydanlar n!!h gösterilmesine 
yer ı-ermek doğru mudur? Ltit
fen a!ôkadarlann nazan dikka
tine koymamı rica sile yaptrğlm 
miiracaat i~in affımı diler, say
qılarnn1 sH11arnn • 
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; . Akdeniz boğuşması 
A kdenizdeki İngiliz filosundan daha 
kuvvetli bir İtalyan donanması 

yapmak istiyorlar 

Mehta.plı bir gecenin hatırası 

ltalyanlar dört senede iki dritnot yaııacaklardı; 
bunun ya?n1z biri ikmal edilebildi, diğeri de yapıllyor 

.. , talyanlcır bugünlerde denize 35 
bin tonluk bir zırhlı indiriyor. 
Vıtoryo - lknito adı verilen bu 

drıtnotun yapılmasına 934 ~nesi-

nin bu aylarında b"şlu.nım~tı. O za

man İtalynn g:ızetcleı i çok şeyler 
yaz..lılar. 937 de bitecek olan ve her 

biı 1 35 " 110 ton olan ik.: dritnot bir 

J."ı e y:Jp:lıp b:ttikt~n· sonra İtal -

Y~'nın Akrieı·::::!e mühim bir kuv

W!. c1ce ctm·ş clacr.ğmı söylediler. 

O k:tcla-: ki, İt'llyanın yeni yaptı -

rac<ığı bu iki dritnot ile İngiltc -

renin Al:deni::dcki filosuna üstün 

bir !rnvvct el..ic edeC€~ini bile söy

lcmck~c g~ikmediler. 93·1 senesi -

n!n hatırda kalc~ığma göre Haziran, 

tenıı.1:~.ı: aylarır.da İtalyan gazete

leri bu mevzu üzerinde pek har:ı -

retli neşriyatta bu1unmı.:.~lardı. , 

duruyordu. Fakat artık şu son bir 

kaç senedir İngiltere alabildiğine 

sfüıhlanmıya girişmiştir. 

İtalyanlar 934 te en cesim iki ta

ne dritnot yaptırmıya kalk~tık -

tan sonra İngilizler de az çok eski· 

ıni~ ne kadar gemileri varsa bur.la

n yeni baştan tamir etmiye baş -

lanıışlardır. Öyle ki, mevcut İngi .. 

liz kruvazörleri yeni baştan silah

lanmış. yeni baştan değiştirilmiş -

tir. 934 ten bu seneye kadar ise ne

ler olduğu hepimizin hatırında ve 

gözü önündedir. ı 
iırken, 934 senesindenberi olan ve 

hala bitmiyen şeyler de göz önüne 

geliyor. 

Gemiye verilen (Vitoryo - Beni
to) ismi bir taraftan İtalya Kralı • 

nın adı olau Sa Majeste (Vitoryo) 

ile Bay Musolinin adı olan (Beni
to) dan teşkil edilmiştir. İtalyan donar..nasının bu iki 

dritrtot ile, hem de her biri 35 

bin tonluk gibi en cesim birer çelik 

kale ile takviyesi İngiliz amiraUe

rinin gözünden k.ıç&mazdı. Bundan 

sonra cereyan eden vuıfuat ise bu-

935 senesi Habeşistan muharebesi 

çıktı. 936 da İspanyada dahili harp 

çıktı, hala devam ediyor. İtalyanın 

Şarki Afrikada bir imparatorluk 

kurmuş olması, İspanyaya asker 

göndererek bitaraf olmadığını ale

nen söylcme&i tabiidir ki, yine İn
giliz aınirallsırını düşündiirmiiş, 

ciurm1Jştur. Onun için 1942 sene -
sinde ikmal edilmek üzere İngiliz 

amiraJları büyük bir deniz prog -
ramı yaptıiar. Hava ve kara ku\· -

1 
T;t;;; ...... ~i~·~h;;ü;;I 

ı M Ustehcen kelimel e rle 
dolu bir p l a k çıktı 

V iyana Ceza Mahkemesi garip 
bir davayı tetkik ile meşgul -

dür. Davacı, Viyananın tanınmış 

tüccarlarından altmış yaşındaki bir 
zattır. 10 gün kadar evvel bu tacir 

60 ncı senei devriyesini tes'it et -
ıniş, tabii hır çok arkadaşlarından 
da hediyeler almıştır. 

Arkadaşları ve aileleri akşam sof
ra başında, gelen hediyeleri gor -

rnek istedikleri içın paketlen bi
rer birer açmıyn başlamışlardır. 

Hepsi tacirin şerefile mütenasip 

birer hedıyc olduğu için herkes tak

dir ederken sıra en alttaki pakete 
gelmiştir. 

M ehtaplı geceler .. bilmem neden 
benim kalbimde birdenbire 

genlik ateşini tutuşturur ve beni 
bundan tam 30 yıl evveline sürük- " 
leyip götürür .. 

Gençlikte sayısız gelip geçen aşk 
maceraları içinde bir on dakikalık 
bir maceranın hafızamda bu kadar 
yer edeceğini hiç tahmin etme -
rniştim. Bunu da ötekiler gibi bir 
yaz gecesi safası olarak yad edip 
defteri kapar ve kahramanı olan 
o geceki sevgilimi bir daha hatır .. 
lamazdım. Bu nasıl oldu?. 

Siz de merak ettiniz değil mi? 
30 sene evvel.. henüz 30 uma bile 

basmamış toy bir delikanlı idim. 
Evlenmek, çoluk çocuk .. mefhum
ları kafamın içinde bir tek kelime 
ile hulasa edilirdi. 
-Kadın .. 
Zaten bu yaşta olan kim biiyl ı 

düşünmez .. Ben de her genç gibi 
hovarda idim. Ben de her genç gibi 
her gün bir macera peşinde koş -
mak isterdim .. 

O zamanlar Boğaziçinin şöhreti 

vardı ... Aşk, hayal, kadm .. Her şey ı 
orada idi. Biz de Büyükderede otur
duğumuz için bu şiir aleminin için
de yaşıyorduk .. Yaz geecleri.. de
nizde sandallar VP. şarkılar .. yalılar
dan kahkahalar yükselirken iki ar
kadaş biz de bahçelerin koyu renkli 
gölgeleri arasında mektuplaştığımız 
çiçeklere birer kelebek gibi gelir, 
onlardan hiç olmazsa bir öpücük 
almıya uğraşırdık .. 

Bir temmuz gecesi idi.. Mehtap 
Boğazın koyu renkli suları üzerin
de gümüş serpintiler yaparken biz 
de Fıstık suyunun tepesinde ufak 
bir çalı dibinde bir aşk m&cenısı ya
şıyorduk. Yanımda o zr.manlar Bü
yükderenin en güzel kızlarından bi
risı vardı .. 

Bu, uzun sarı saçlı.. mavi gözlü .. 
narin, tüy gıbi bir dılberdı. Hayatı 
henüz kofcs arkasından göruyor ve 
vticudüne değen yabancı Lir er -
kek eli sankı ona şeytani bir şeb -
vet aşılıyormuş gibı gaşy<'diyordu. 

Yazan : Zeki Cemal Bakı 

- Eğer sözünde durmazsan ölür.
ciye kadat vicdan azabı duyarsın .. 
Bütün mehtaplı gecelerin zehirle 
dolar .. 
Bıyık altından güldüm. Ve mırıl

dandım: 

- Peki, p~ki .. 
Aradan yıllar geçmişti .. Müfet -

tiş olmuştum. Anadoluda bir kaza
da teftiş vazifesile bulunuyordum. 
Bir akşam arkadaşlurdarı birisinin 
ziyafeti vardı. Bızi de davet ettiler. 

Gittim, yedik, içtik, kahkaha nt
tık. Nihayet arkada.şiardan birisı : 

- Yahu .. dedi. Bizim müfettiş 

bey buranın karı alemini bilmez .. 
Ilir karı oynatalım. 

v 

~el bir rneht~p vardı Manzarıı /1. 
pek n~fisti. 

Uzaktan gü~U~ Lir dere kıvtıli 
kıvrıla akıyor. Knr~tclaki çD.llllı dlll· 
!arın koyu renkli tepckrinde ~ 

D . b" ··ku"t bet lor parlıyordu. erın ır su 
yeri kaplamıştı. 

Bu esnada birdcn!Jh-e bir baY .. 
kuş kanatlarını çırçıplak karşı eviJl 
üstüne kondu .. ve korkunç sesile 
hııykırcJı ve bir köpcg=n acı ulat" 
ması <la sessizliği yırttı. Dalmıştım·· 
Birdenbire biı' kadın elinin eliıne 
değmesi ve bir kadın sesinin çın· 
larnasıle kendime geldim: 

·- Mtifeltiş Dey., nm:ıl Bllyüi<de
rcr.!n mehtabına bc·nzi:;or mu? 

- Ne fayda, bPni binbir ıstıriP 
iic kıvrandırdıktan ve böyle sefıı .. 
lele attık tı::n sonr~ .. 

Bu sr>7. sanki herkesi bin b:r ka
dın macerası anlatmıya teşvık ~t

ti. Herkes si"Jylemiye haşlayınca bu 
sö~lerı din lc::nNrıE:I: ir~in (göreli rn) 
dedim. Biraz s<ınru ü~ k'tclırı odu - Hayretten dona kalı~·ı..:tı>n. 
dan cirdi. - Sen .. sen. burara ıırı•al li!ş " 

Ufak gaz lambasının clo'1ul; ı~ı!~- tiin'.'. 
ları arasında çr'ıreleri görrniye ;."_ • ff~ c zo ;o;ıcık ıçin b!ldırıden y:ı-

karı ycıktu. Rak1l:m taı:deı:Hk. D:ıha kalar.ıd: ı:.t rkcn o vı h .. : bir çu • 
doğrusu kadınlnrın elinden i~·t1k. pın·ş1:ı silk.ı.rii ve clim..!c".l l.urtu· 
Kırık bir udun S""inden çıka11 ıı;tı- larllk kor dorun karmılı;1 •. :ı '' !.:ı -
raplara garip bir kadın sesi k.;ı-ış- dı .. 
tı. Şarkılar yjik~ldikçc içkiler arı- Fakat.. hu .:ınaa .. birce.ıb·!e p::ı!-
tı. İçkiler arttıkca şarkılar yüksel - lıva:ı bh ta'!.ı:ınc:ı ~•~ine acı l;ir hay· 
di. ı.1nş !: ıı ı •::tı.. Orhrın fır! 1::::ınl ... t 

Ben hir ıırnlık dışbr; çı ı, ::ı1~t. :n. if'tnıbJ·" g~ctin!1ldr ri nıı:ı~.n onu ölU 
Koridorun ufacık penc:eres:nd"n · LJ:..l"l•··. 

nu gösterdi. Vitoryo - Benıto'nun 
eşi ol:ın dntnotun inşaal\ d<!vaın e-

vetlcri de o nisbette arttırılacu.k, 

yenileştirilccektir. Bunun için or

taya konan para, her senenin büt

çesindeki rakamlardan başka ayrı

ca 400,000,000 İngiliz lirasıdır. Bu 

para beş sene zarfında sarf edile -

cektir. 

Bu paket yuvarlak olduğu için 

herkesin merakını da uyandırmış, 

açılınca içinden bir kaç gramofon 
plfığı (jıkmıştır. 

Yumuk elleri avucumun içinde, 
başı omuzumdı.ı .. tir tir tıtrediğini 
duyuyordum. Etrafımızda derin bir 
sükı'.'ıt vardı. Bi7. bu sükiıtu bozma
mak için sanki konuşmıya bile ce
saret edemiyorduk. 

bira:t. hava alırı<ık istivordum. Gü- 1 Z3ki Ca~1tU 
•nıu•111ftttıııııııııttı•ıtt111ııuıuı1tınuuı.:,,,, ... ,.n ı ııı & ıııııııu1uı,•u ... "'1 w-•tııııt.ııuu ........ ıııııuıı.1uıı1111111ıınt1ııııııı:1111 .. ı• 1' ..... 

ciyor. Onun daha denize mm~si za

manı g meın!ştir. Bununla bera • 
bcr bu sene zarfında o d:ı denize 

indirilecektir. 
İtalyanların 934 tc yeni bir prog-

ramla ortaya çıkarak Akdenizde, 

istikbalde hüyük bir değişiklik ya

pacak kadar deniz inşoatına giriş

melerinin İngiliz amirallarınca ih

mal edilcıniyeceği aşikardı. İngil
tere o zamandanbcri bahri inşaata 

yeniden girişmiş oldu. Geç;enlerde 

Fransız parlamentosunda tetkik e

dilen bir raporda zikredilen ra -

kamları ~ Son Telgraf:, ın bu sü -

tunlarında uzun uzadıya anlatmış

tık. İngiltere, kaç zamandır talıdidi 
teslihat için faaliyette bulunarak 
denizde, karada ve havada sili.İl -

ların azaltılmasını müdafaa edip 

Akdenizin İtalyan denizi oldu -

ğunu, İngiltere için bu denizin olsa 

olsa İmparatorluk aksamı arasında 

kısa yol olmaktan başka bir şey ol

madığını söyliyen İtalyanlar, ce -

vap olarak İngıliz Hariciye Nazırı 

Bay Eden zamanında cevabını ver

miştir. Akdenizin İngiltere için kı

sa bir yoldan ibaret değil, belki İm

paratorluğun damarı olduğunu söy
lemişti. 

İşte Vitoryo - Benito dritnolu da 

denize indirilen İtalyanın Akdeniz
deki kuvvetinin artmasından, ·İtal
yanların denizciliğinden bahsedi -

Edebi Roman No : 66 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

Çıkar çıkmaz treni sordum. Dört 
saat s('lnra olduğunu söylediler. Fe
na halde canım sıkıldı. F<ikat ben 
hemen buradan uzaklaşır.ah id.im. 
Bir şoföre yaklaştım. 

- 'fren dört saat sonra kalkı -
yor' Beni dört s~atlik bir istasyona 

götürür müsün? Tı·eoo oradan bi
neyim. Hem zamı:m kaybetmem, 
hem yollarda eğlenmiş olurum. 

İri yarı, genç şoför gözlerimin 
içine bnl:arak: 

- Bu gibi eğlenceleri, sey~hnt
leri her vakit biz yaparız! dedi. 

Hay hay bininiz! Yıldmm hı::iyle 
gittik. Çöl, vaha, hurmalık suluk, 
bataklık.. geçtik. Güzel bir hurma-

lıkta durduk. Yolun yarısında irn:
§iz. Şoför atladı, Jrnpıyı açtı. nazik 
bir sesle: 

-- Burası, dedi, ecnebi madam -
ların en çok beğendikleri eğlence 
yeridir. Emrinize hazırım! 

- Ne emri? 
- Yani bütün arzularınıza. Bil -

hassa Avrupalı, Amerikalı madam
lar, matmazeller mahrem eğlence
ler için buraya gelirler. 
· Dedi ve cevap vermeme mey -

dan kalmadan beni eğlendirmek için 
n'.? lazımsa hiç birini amarke <.>tme
di. Ses çıkarmak işime gelmezdi. 

B:rna ne olduğumu, pasaportumu, 
hüviyetimi sormadan yo]a çıkaran 

bu adamdan istifade etmeli idim. 
Nihayet müthiş bir yorgunluk için
de istasyona gclC!ik, yüz dolarımı 
alarak beni trene bindirdi. 

Trende Kahireye kadar biletten 
başka bir şey sormadılar r ;.ı "Ol -

Tabii derhal plakların çalınma -

sına başlanmış, fakat ikinci p13ğa 

gelince iş değişmiştir. Çünkü bu 

plak, baştan başa küfürle dolu ve 
müstehcen imiş. 

Tacir kendisine böyle hır hediye 
gönderen zatı anlamış ve aleyhine 

haysiyet davası açmıştır. Hediyevi 
gönderen, bu işi şaka için yaptığını 
soylemiştir. 

Kano meraklısı 
1( anadalı Miilfızım Jorj Smit (Ka

no) mernkJısıdıı·. Şımdıye kadar bır 

çok denizlerde, dereleı de, nehirler
de kano ile seyahat <:den Müla -

zım Smit tam 50 bin mil katetmiş
tir. 

Ufacık bir kano ile bu kadar çok 
gezen mülazımın maksadı, kano ile 

dcvrialem seyahati yapılıp yapıla
mıycıcağını t<·tkiktir. 

Denızdeki mehtap parçaları ya -
vaş yavaş azalıyordu. Bir aralık bil-. 
mem nasıl oldu. Kız birdenbire doğ
ruldu: 

- Sözünüzde duruyorsunuz .. de
ğil mi.. dedi. Beni alacaksınız .. 

- ... 
- B<.>n o zaman öyle mes'ut ola

cağım ki.. 
- .. . 
- Neye cevap vermiyorsunuz?. 
- .. 
- Siz bana ilk ve son aşkı tattır -

dınız. Eğer ben sizin olmazsam ölü
rüm. 

Ne yalan söyliyeyim. O zamana 
kadar benim adet yerini bulsun diye 
ökse gibi kullandı$ım (seni alaca
ğım .. bana varır mısın?) sözlerinin 
böyle bir netice vereceğini hiç ümit 
etmemiştim. Yine ayni nakaratı de
vam ettim: 

- Tabii ... 

--cuların tavsıyesılc Seksapel palas o-,' generalinin ölesiye aşık olması müş-
teline ındim. terek hastı.ılığımızın karakteristik 

Beni güzellı.k düşkünü, yaş geçki- 1 bir tezahürüydü . 
bir ecnebı mıs olarak karşıladılar pa Otele keyfine düşkün bir Sudanlı 
saport işi müşküle sardı. Burası için tacir geldi. Benim vaziyetimi öğ

rendi. Cevap gelinciyc kadar ve vizem yoktu. Elimdeki pasaportun 
şayet gelmezse daimi olarak evine bağlı olduğu hükümetın de burada 
çocuk bakıcısı a]mak istedi. Sekiz 

konsolatosu yoktu. Fakat kapağı çocuğu, iki karısı varmış. Bu kadar 
bir müslüman memleketine atmış- masum dolu bir aile ocağına bir 
tım, artık korkum yoktu. hastalık kumkuması halinde gir -

- Ben Çinli değilim, İstanbullu-
meyi vicdanıma -biraz kalmış de-

yum. mek- yediremedim. Reddettim. Ben 
- Fakat orası için de vizeniz yok. de olmıyan tek hastalığı ileri sür -
- Buradan vize alabilirim. düm: 
Tam yirmi gün lazım gelen yer

lere baş vurdum. Aradık larım için 
ya .şimdi çıktı, diyorlardı; ya gel
medi. Yarın uğrayınız. Yirmi birin
ci gün katibe benzer birisini gör
düm. İşi ustü kapalı anlattım. 

- O! dedi. Memleketten çıkalı 
on altı sene olmuş. Sormadan vize 
veremezler. Alınacak cevaba göre 
muamele olunur. 

Otele on dolardan fazla veriyor -
dum. Cebimde kırk elli dolar kal
mıştı. Yüzüme bakan yoktu, çünkü 
bakı1acok y{lzüm kalmamıştı. Çin 

- Ben veremim. 
- Teşekkür ederim. Açık yürekli 

\'e aliC'enapsınız. 
Dedi. Yan salona geçti, garsona 

bol süblimeli biı banyo emretti. 
Ağzını, yüzünü, bütün vücudünii 

süblime ile temizledi. Akşam üs
tü de artık uzaktan konuştu: 

- Otele emrl"ttim, cevabınız ge -
!inciye kadar hesabınız bendedir. 
Şayet aksi bir cevap gelirse otelci 
bana telgraf çekecek, sizin için ge
ne düşüneceğim. 

(Devamı . var) 

Camdan elbise 

B 
öyle giderse bakalım daha 
neler işitece~iz? 

Almanyada bir mühendis 
camdan elbise yapmayı düşünmüş 
ve buna muvaffak olmuştur. Bu ih
tiramı da Amerikalılara satmıştır. 
Şimdi Almanyadan başlıyarak A-

m~rikaya kadar bütün Avrupada 
cam elbiseler moda olmuştur. 

Cam elbiseler içinde gördüğünüz 
varyete kızları şeffaf elbiseler için
de vücutlerini öyle parlak gösteri-' 
yorlarmış ki.. bu yüzden varyete 
müşterilerinin adedi günden güne 
artmıya başlamıştır. 

Çünkü kızların bütün harekatı, 
vücutler, kalçalar, ayaklar, baeak-

lar gözünüziin önünde bir kat da

ha parJıyarak canlanıyorlar. 

Bundan başka bir çok kadınlar 
da kendi mevzun vücutle rini daha 

iyi uöstCT"'bilmek maksadile cam • 

dan elbise yapmışlardır. 

Bütün elbise 45 grnm gelmekt• 
ve katlandığı zaman da bir mendil 
büyüklüğünde olmaktaymış. 

Camdan elbiseler bizim bildiği • 
miz camdan olmadığı için pn818 
karşı da mahfuzdur. Elbiseyi 81 • 
yen kadına güneş gelmiyormUf· 811' 
n u görenler camdan şemsiye tına
lini de düşünmüşlerdir. 

Filvaki bunu düşünen fabrika • 
tör bü yüzden b irdenbire milyo : 
ner olmuştur. Çünkü bilhassa plAJ 
zamanı cam şemsiyesini açan dil • 
herler bunun sayesine giriyor ~ 
güneşin ültra - viyol<.>t şuaı içeri 
girmediği için rahat ediyorlarmıf. 
Bu cam elbiselerin fıv1tı da çok pa· 
halı değilmiş. 

Maamafih pek yakında İstanbul 
plajlarında da cam şemsiyeleri SÖ
rürsek o zaman merakımızı dabl 
iyi tatmin etmiş oluruz. 
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" G eçen hafta ölen meşhur İtal· 
, yan alimi Markoninin yalnız 

telsiz mucidi olmadığı ve ye• 
nı ıcatlarla uğraştığı malümdur. ... 

1899 senesinde Fransız alimi 

P Nasıl ve kimler, 61J111J.k artistlerin 
seslerini taklit etligorlar? 

Branli şöyle bir telgraf almıştı: 
1 

cM.arkoni Manş denizi üzerinden i 
Branliye en derin hürmetlerini gön· t' 

' derir. Çünkü eline geçecek olan bu ~ 
telgraf, onun ihtira ve hizmetleri.e 

nin tabii bir neticesidir.> 

İşte ilk telsiz telgraf haberi bu • · 

dur. 

Artık o günden iübaren medeni • 

yet dünyasına yeni bir devir açıl- f 
.t ~ 

mışb. t 

Giyom Markoni 25 nisan 1874 te · 
Polonyada doğmuştu. Babası ttaı

. yan, anası Irlandalı bir kadındı. Ba· 
bası Françesko Markoni mühendise 

• ti. Annesi de bir artist! Genç ya -
. şında güzel san'atlerl tahsil etmek 

üzere İtalyaya gitmişti. ·B 
ir Alman gazetesi dünyanın 
meşhur san'atklrlarının çe • , . 
virdiği filmlerin almancasını 

Genç Markoni fenne karşı olan 

zevkini babasından kazanımtbı'. 

Bilhassa fizik ve kimya ile uğrat
maktan büyük bir haz duymakta 

.J kimlerin tercüme ettifini merak •• 
• miş ve bunları arıyarak bulmuş • 

tur. 
;di. 

Yaz tatilinizi tembel tembel ve sp 
yapmadan geçirmeyiniz 

-· ., 
·) 

İlk önce hava hadiselerinden mü~ 

tevellit elektrik ihtizazları Marko
niyi son dere~e meşgul ediyordu. 

1895 yılında Markoni 21 yaşında 
iken miknatisi elektrik mevcele • 

rinden istifade yolunu buldu. Or • 

tada maddi bir rabıta olmadan u
zak mesafelerle konuşmak için bir 
hayli uğraşmış ve nihayet emeline 

muvaffak olmuştu. 

Gazetenin muharriri gördüklerini 
şöylece anlatıyor: 

- Sinema perdesi üzerinde al c: 
manca bilmiyen bir çok artistler 
vardır. Bunların arasında en meş· , 
hur san'atkarlardan başta Joan 
Kravford, Mirna Loy, Janet Mak
donald olduğu halde diğer büyük 
kadın ve erkek artistler bulunmak- • 
tadır. 

E lbiscnizin zarafeti, küçük 
şapkanızın biçimile çok meş
gul olursunuz bayan. Hoşa 

gitmek, güzel olmak için yalnız 
bunların iyi bir zevkle ve hüsnü 
tabiatle intihap edilmiş olmasının 
kafi olduğunu zannedersiniz. Fa -
kat doğrusunu söylemek icabeder
se vücudünüzün sayfiyelerde isti
rahat mevsimi ofan bu mevsimde 
hazan Hizumundan fazla kalınlaş -
tığını görür de bir türlü icabcttiği 
kadar telaş ve alüka göstermezsi • 
lliz 

Halbuki gii;::el bir elbiseyi gös • 
teren, onu giyen vücudün kıvrak 
\1e ince oluşudur. 

Beli kalınla~mış, kalçaları geniş
lemiş, ayak bilekleri şişkin bir vü
cud<>. istedir,iniz t~rzinin en mü -
kemmel modelini giydiriniz; elbi
senin bütün ı;üzclliği bu kaba vü
cudün üstünde: Bir kelime ile, mah· 
volur, gider. 
Kadının bütün zarafeti ancak be

linin, bileklerinin inc~liğinde, vü
cııdünün kıvraklıgındadır. 

Bunun için yaz tatilinizi tembel, 
t< mbel ve spor yapmadan geçirme
Yinız .. Eğer spor meraklısı değil -
SE>niz, eğer yüzmesini, tenis oyna
masını, kürek çekmesini veya yol 
Yürümesini sevmiyorsanız, o zaman 
da hiç olmazsa sabahları kalkar 
kalkmaz açık bir pencere önüne ge
çiniz ve en aşağı on dakika olsu'l 
iirnnastik yapınız. Yapacağınız ' 

&4tn laal'llctlltrl 

reketler en bwt harekeıler ola -
bilir: Karın, kalç3, kol ve bacak ha
r'!<:ekttr. 

Bu hareketler sizi fazla kilo al • 
maktan koruyacaktır. Yürüyüşü • 
nuze, giyinişinize, oturup kalkışını
ıa bir başka ahenk ve çeviklik ve
lec:ektir. 

Bu küçük gayreti göstermiyecek 
~e her sabah kendinizi tembelliğin 
1Umuşak kollarından ve yatağını -
ıın rahatından kurtarınız_ 

Ejer sayfiyeden beş kilo fazla i:tı 
dCSneraeniz haliniz ne olur? 

• • • • • 
YAZ TUVALETLERi 

Yazın bu sıcak aylarında, say • 
fiyeye gitmemiş olan bütün insan-

laı· pazar ve tatil günlerinde deniz 
kenarlarına ve kırlara gitmektedir
ler. 

Bay.an, eğer siz de bu sene sayfi
yeye gitmedinizse si7.e pazar giin-

1rri. gezintileri için şu dört elbiseyi 
tavsiye ederiz. Bunlardan birini in

tihap edebilirsiniz. Ekserisi yıka -

nabilir ve eziyete gelebilir kumaş

lardan yapılmış olan bu modeller 

deniz gezintileri için pek uygun • 
durlar. 

ı: Bu elbise krem renginde pike
den yapılmıştır. Belinden gelerek 
önünden geçip göğsünde bağlanan 

parça mavi üzerine krem benekli 
bir ipeklidir. 

2: Bu küçük elbise mavi üstüne 
pembe çiçekli krep jorjet dolenden 

yapılmıştır. Belindeki kuşak deniz 
mavi ·krepdöşindir. 

3: Beyaz Gandiden olan bu elbi
senin süsü dikişlerin etrafındaki 
kırmızı pikürler, kırmızı düğmeler 
ve kırmızı kemerdir. 

4: Lacivert ketenden olan bu tay
yörün bluzu lacivert beyaz tu • 
runcu ekosedendir. Ve belinden ye
meni renginde bir kemeri vardır. 

Zayıfhk, hazımsızlık ve yemek meseleleri 
Eğer kendinizi tartmıya alışmış 

değilseniz, demek ki uzviyetinizin 
sağlamlığından emin değilsiniz. Şu 

halde ilk dikkat edeceğiniz nokta 
haımı cihazlarınız olmalıdır. 

Barsaklar bir hazım laboratua • 
rıdır. Barsak gayet i!ıce tüylerle 
kaplıdır, bu tüyler hazmedilmiş o
lan gıda maddelerini massederler 

ve kan halinde vücudün her tara
fına gönderirler. Vücut bu suretle 
kendisine lhım olan vitaminleri, 

madeni cevherleri ve bütün d1ğer 
kimyevi unsurları alır ve hüceyre
ler bu suretle yenileşir. 

Zayıf insanlarda bu tüyler iyi 
mas kabiliyetini haiz değildir. Bu 
yüzden de hazım tamamlanmış ad-

dedilemez. Alınan gıda maddeleri
nin az çok bir kısmı zayi olur. 

Zayıf insanların iyi makinist ol
dukları söylenir. Yalnız bu insan· 
lar, makinelerini nasıl temizliyor
larsa, kendi dahili cihazlanm da 
öyle temizlemesini bilmezler. 

Meseli birkaç gün müleyyia 

meyva usaresi içseler .. bilhassa tat
lı meyvalar ... Mesela günde bir lit· 
re portakal, yahut ananas, yahut 
domates suyu! dahili cihazlarımızı 
temizlemek için en tavsiye edile
cek şeyler bunlardır. · 

Bu suretle barsaklannız, muh • 
taç olduğu kuvveti ve tazeliği ka
zanınca, vücutlerinizi siklet bakı· 
mından da muvazenelendirmiye ça· 
Iııırsınız. 

§ Yiyeceğiniz şeylerin intihabım 
oluruna bırakmayınız. Uzviyetini-

7.e göre yemek yemeye alışınız. Bir 
defa barsaklarmızı temizledikten 

sonra temiz, tabii gıdalar alınız. 

Çok taze yeşil tebze, temiz süt, yu
muşak et! Hergün meyva! bilhassa 
muz! olgun muz, mide ifrazatına 
yardım eder. 

Eğer muzu sütün içinde ezerse
niz ve bu siltü günde beş on defa 
içersen~ IOll derece faydasını gö
rftrdmiz. 

Size isterseniz, fÖyle bir koktey 
de tavıiye edebWrim: Bir yumurta 

Markoni ölmezden evvel cElek· 

tra> ismindeki yatında .ölüm ışığı> 
tecrübelerile uğraşmakta idi. Aca· 

ha beşeriyete o kadar iyilik eden 
bu adam, en sonunda cÖlüm ışığı. 

nı da Q,.ılsaydı, bütün dünyayı fe
lakete mı sürükllyecekti? 

1 
........................................................ 1 

Emprimeler 
Emprimeler son senelerde moda

ya adamakıllı hükmetmiye başladı. 

Her sene sonbaharda yaprak dö
kümü başladığı zaman, herkes ar
tık emprime kumaşların ölümüne 
hükmederler. 

Fakat yine her sene kırlarda pa
patyalar ve laleler açmıya başla • 
pmca, emprimeler de bütün eski 
hakimiyeti ve güzelliklerile ortaya 
çıkarlar. 

Yaz mevsiminin tam ortasında
yız. Hangi kadının tuvaletine bak
sak, canlı bir çiçek bahçesi görmüş 
gibi oluyoruz. Demek ki içimizi a-
çan, yüreğimize ferahlık veren de
senleri her çeşit emprirnelerden ko
lay kolay bıkamıyacağız. 
İpek veyahut krep emprimeler

den sabah, öğle ve akşam için ken
dimize en çok yakışan ne tuvale~
ler yapamayız? 

Bütün renkleri mevzun ve a • 
henkli bir şekilde bir araya getiren 
<'morimeleri bu gil7.elliği içinde 
moda sultanı kolay kolay azlede -
mivecek. 

ez - ~ 

sarısını bir bardak portakal suyu 
ile karıştırınız. İçine bir yemek ka
şığı bal ilavP. ederek iyice çalkala
yınız. Bu kokteyl günde birkaç de
fa ve tercihan yemekl~r arasında 
kullanınız. 

Sinema perdesi üzerinde gördü -
ğümüz mesela Janet Makdonctld 
tabii İngilizce söylemiş ve makine
ye de İngilizcesi alınmıştır. Fal! at 
şimdi hangi ses sahibi Janet Mak
donaldı istihlaf ediyor. Bu tabii me
rak edilecek bir şeydir. 
Almanların büyük stüdyosuna 

gittiğim zaman bu merakım zail 
oldu. 

Evveli size düblajın nasıl ya -
pıldığını anlatayım: 

Beyaz perde karanlık oda ve se!s 
alıcı makine. Rol alan Alman artist.
ler yerlerinde. 

Beyaz perde Ü7.erine her sahne bi
rer birer aksettiriliyor ve rejisör 1 
artistlere rolleı·ini işaret ediyorr. 
Onların gözleri sahnede ... daha doğ
rusu perde üstünde.. Hakiki artiı;t 
nasıl ağzını açtıysa ona giire )'a • 
parak, büzerek konuşuyor. 

İşte .. ikinci sahne, üçüncü sah -
ne .. Düblaj tamam oldu. 
Şimdi gelelim sesleri benziyerı 

artistlere .. 
Hakiki artistlerin sesleri laalet -

tayin değildir. Bu artistlerin ses -
lerine uyan en yakın ses sahibi aran
mış bulunmuştur. Bunun için han
çere mütehassıslarının ve ses işile 
meşgul olanların kullandıkları mu
azzam bir ses makinesi vardır. Bu 
makine karşısında seslerin tonunu 
ve hangi şekilde olduğunu öğren
mek çok kolaydır. Nitekim, Dres • 
dendeki meşhur Sıhhat Müzesinde 

Dı.;p/ôj ı,upılırken 

.e böyle b:r ses :nakinesi vardır. Bu 
makine karşısında talililer arasın -
da bir tanesi bulunuyor. Fak::.t sesi 
uygun olan bu Alman kızları aca -
ba hakiki artiste daha h~ngi ba
kımdrın benzer .. 
Şimdiye kadar yapılan tecrübe • 

lerde Janet Makdonalde, Mirna Lo
ya sesini uvduran kadınların ha -

· kikaten bunlara ben7.edikleri de gti
rülmüştür. Bunların da karakter · 
leri, ahlakhırı a,ağı yukarı bunlara 
benzer. 

İşte şimdi size, !>esleri benziyen 
artistleri birer birer sayayım: 

J<»ırı Kravforda en çok sesini uy
duran Frankfurt tiyalrosıı art!st • 
ı~rinden Lo Süberlih'tir. M:ı:?mafıh 
bu kız, çehre itibarile kal'lyyen Joaı: 
Kravfordll ben1.emez. 

Anna Bella yerine oynıyan Vik
torya Fon Ballasko, Mrrna Loy 
yerine oynıyan Erika Fon Danhof 
ve Janet Makdonald yerine oym -
yan Hanna Vağ bunları tamamen 
istihlif etmektedir. 

Hele Han anVağ şekil, biçim, za
rafet itibarile Janete çok benzi -
yor. Bunun nasıl olduğunu da si
nema san'atkarlnrının yerini istfö
laf eden san'atkfırlar şöyle anlatı • 
yorlar: 

- Meşhur san'atkarların şekille

rine, ağızlarının biçimlerine va • 
rıncıya kadar taklit ede ede niha -
yet biz de onlara uyduk. İnsan ne 
kadar olsa alışıyor. 
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Pariste lstanbullu Dünyanın 
Bir Rum nasıl En talisiz 

Tefrllr• No: 24 Y azan : il. 8Ulevm•n ç ft,., . 
1 l~ıeymanın Sarayın;;·· 

Para kazanıyor? Adamı 
Nikola Strali isminde İstanbullu 

bir Rum, Pariste Belloni sokağın
da bir cAhpaplar klübü .. teşkil et

N cvyorktan yazıldığına göre, 
dünyanın en talihsiz adamı şiın-

.~µ_p_o_s KfZLARI 
miş. 

di Ayrşayrhastahanesinde yatmak- Tefrika No: 120 
ta olan Ceyms Gilan isminde bir a
damdır. Amerikanın en kuvvetli 
radyo müesseselerinden biri ~u za
tı, iyi olup hastahaneden çıktıktan 
sonra, geçirdiği felaketlerin ve ta
Jısizliklerin en mühimlerini mık -
roda hikaye etmesini teklif etmiş
tir. 

Yazan: M. Necdet Tunçer. 

Tercüme •• i"tlbaa hak~ mahfuzdı.ır 

Dudak kirazla, yanak elma ile 
nasıl mübadele edilir ? 

Nikola Strati'nin yüksek (!) kia
resi altında çalujmıya koyulan bu 
klüp azası toplantılar yaparak 
gazetelerd~ geniş mikyasta propa
gandalar yapıyorlar. Hangi mak -
sat ıçin? Nikola Strati'nın bildiği

miz mu luk suyuna üfürerek, bu 
suya harıkuladP tedavı hassası bahş 
etmek gıbi bir mucıze sahibi oldu

Yahudi şairi : « Sahra, dedi, sen insanlaı a 
tepeden bakıyorsun .• Tam bir insan olabilmen 

için, her şeyden evvel, gökten yere inmelisin!» 

Saçının, sakahnın aklarını zerdeçalla 
abraşlaştıran Zuhuri efendi ... ğuna hcrkesı inandırmak. 

Paris doktorlar cemiyeti bu \"a -
Fatmanın kızı İffet, daha sekiz ziyeti gön.ine~. şıkayette bulun -lu sulu: 

yaşında bir çocukken, anasile ıska- - .Bak ne kadar çok elma \'er _ m~lar ve Nikola Strnti, gayrika-
ta gider, yeni gömülen ölülerin dım, şimdı ben de 9enin elmacıkla-· ı nuni bir şekilde doktorluk yapmak 
tumsek mezarlarına destilerle su rından bir yol öpeyim!.. suçu ile mahkemeye verilmiştir. 
döker, bütün gününü mezarlıklar- Teklifile, İffetin yanaklarına doğ- ! Nikola, Fransız parlamentosunun 
da geçirirdi. Bunu anasının korku- ru dudaklarını uzatırdı. t!ski reisi Ferrıan Buıs.<;on'a son dc-
sundan yapardı. Yoksa, ıskat al • İllet: j rece lıl'm~em<'kte imış 
mıya, para kapmıya hevesi, merakı, - Sen benım ağababam yerinde- O sııacia da Madmazel Kambor 
görJü yoktu. Onun en büyük zevki, sin ayıl! .. Böyle teklifler yapmak- adında bir kadın, Nikoladan dava-
en derin haz duyduğu şey, mahal- tan utanmıyor musun? eı çıkmıştır. 
lenin erkek çocuklarile birdir bir Sözlerile azarlar, fakat sonra bir Şimdi vazıyf'ti ivice anlamak i-
oynamak, itişmek, dö\"üşmek, bir kelebek kararsızlıjile: çin, reisin suallerini ve da\'acı ile 
tarafını çimdikletmck, kaba taraf- - Anlıyorum canın çekti, ışta- I ·uçlunun verdikleri cevapları din-
larını ısırtmak, sıcak yaz günlerin- han varken şöyle uzaktan bir kokla! leyelim: 
de, Topkapıdan Samatya kıyılan- Diyerek yanaklarını uzatır, ihti- Reis - Demek ki madma7.el, siz 
na inerek, erkek çocuklarla deni- yarın gönlünü alırdı. sol kulağınızdan ıstırap çekivordu-
ze girmekti. İffetin bu r:ücuu yapmakta mak- rıuz. Hatta üstad Nikola Strati'nin 

İffet çocukken, yedi sekiz yaşın- sadı vardı; Hurşidin teklifini ıed- üfuruğü de para etmedi. Söyleyi -

Otuz beş sene içinde bu zatın ba
~ından şimdiye kadar iki yüzden 
fazla kaza geçmiştir. 

Kendisi halen 61 yaşındadır. En 
son geçirdıği kaza da can vermeden 
bir otomobilin altında kaJıŞıdır. Bu 

kaza neticesinde sadece yaralan -
mış ve hastatuıneye kaldırılmıştır. 

19:H senesindenberi on iki defa 
otomobıl kazası geçırmiştir. Bir a
ğacı kesmek ısterken, baltasını ka-

zaen sol ayağına vurmuş ve bu yüz
den ayağını kesmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Bir gün de bir çift-

ğın çatısından düşmüş ve ıki kolu 
kırılmıştır. Bir gi.ın de yine bır has-

tahanede kendisıne kan verılmek 

ıcabederken, yanlışlıkla onun kanı 
alınmış ve bir başka hastaya veril· 
miştir. 

da iken bile güzeldi. Akça pakça dederse, bir kuruşluk elma, porta- niz bakalım, bu doktor sizi nasıl lA •k d bl 
bir kızdı. Yaşı ilerledikce. vücucıü kal yerine, bir daha üç, beş kuruş- tedavi ediyordu? merl 8 8 r 
tahammül ettikçe daha güzelleşi - luk vermiyeceğinden korkuyor, bu Madmazel Kambor - İlk önce ,Bof8nma Ye üçüncü 
yor, yalnız mahalle delikanlıları- mühim sebepten dolayı ihtiyar ma- şöyle söyledi: cBeni bir defa adam- Defa bo--nan kadın 
nın değil, zaptiye çavuşunun, mü- navın semahat;ni kar~ılıksız bırak- akıllı göğsüne bas!• T-
ezzinin, kadın dendi mi eli ayağı mak istemiyordu. [Madma~l Kambor küçük ya - Şikago {Hususi) - Şikago Hu -
titreyen, gözleri süzülen, kızgın İffetin yine canı meyva çektiği pılı ve sahte doktor da dev gıbi bir kuk mahkemesi Madam Mari Mak 
mandalar gibi geviş getiren, saçı- bir gündü. Parası da yoktu. Aklına adanı olduğu içın bu ct-vap, sami- Kormik'in kocasından bo:;;anma da-
nın ve sakalının aklarını zerdeçalla bir şeytanlık geldi, hemen manav leri gfildürdü.] vasını kabul etmiş \'e ayrılık kara-
boyayıp abraşlaştıran eski zampara Hurşidin dükanına koştu. Kapı _ Reis - Her halde vücudündeki rını vermi~tir. 
Zuhuri Efendinin, gelen g~n yol- dan girer girmez çapkın bir gü • seyyalenin size intikalini kolavlaş- Bu hadıse yalnız Şikagonun de-
cuların, cenaze cemaatlerinin bile lüşle : tırrnak için olacak. ğil, bütün Amerikanın . an':ıt ve 
iştihasını çekiyordu. - Seninle pazarlığa geldim, dedi. fSamiirı arasında gülüşmeler] yijksck sosy<•te hayııtında cok bii-

İ!fet on altı yaşına bastığı zaman, Hurşit sordu: _Madmazcl Kambor Anlata - yiık dedikodu mt•\'Zuu olmuştur. 
tam manasile güzel bir kız olmuştu. - Ne pazarlığı? .. Senin alacağın yım, nılıa\'(•t eteklerimi kaldırdı, Çünkü bu Madam Mari Mak Kor-

Sehr• d a ll• rda ••• 
-Bunu bir tesadüf C!seri olarak 

sôyJemiş olsa gerek. Enverano ola
cağı bilmez .. O şıırden, ku_lardan. 
çiçeklerden. ağaçlardan başka ne 
bilir? 

- Çok manalı soylemışh de. Şım
di şüphdeniyorum. Eğer cıddcn 

Şaon l~nı sevmiyor a, ve Envera

noya bundan bah;;<:lmı ... c, alacağı 

olsun Şaonım. 
- İstersen bır kere Enverano) :ı 

git .. Onu sıkıştır. Eğe.r o bır şey hı
Jiyorsa, muhakkak bıldıkler:nı sa
na söyler .. çekınmez. Hem Envc a
no u soyletmek o k;ıdar kolavdır 
ki. Ona hır demet cSiyah zambak> 
götürmekle bu işi görebilirsm! 

cllk önce l~endı i.~ni gör, kendi 
menfaatıni dü..rutı. Ondan sonra ba
banın, ananın, karde lerinin, akra
bamn daha sonra dostlan1lm ve 
kotnfıılarının ... • 

Sahra bu sözü birkaç kerf' Siı -
leymandan duymuştu. Hi.ıkümdar 

ona bir gece kabılesinc gıtmt-..k ü-
1.erc izin verdigi halde, o <'VWla 

kendı i ıni görmek icm, sabahleyin 
erkenden bir ala bındi. Hebron 
dağının yolunu tuttu. 

Sahra ~ar:ı"d.ı11 çıkarken, herkes 
onu kabılesinC' gıdivor sanmıslı. 

Halbukı o dağlarda ş.ıir Enverano
vu aramıya gidıyordıı. 

Sahra, çoktanberi d~glarda va
şayan meşhur Yahudi şairini ara
mıva başlrımıstı. 

İlk once kuliibe ... ınc 

Bularrıad1. 

git li .. 

Bir içim su olmuştu İffet... şeyin pazarlığı mı olur?. Nihayet hPr tarafımı yokladı. ınik'in üçüncü boşanmasıdır. Şıka-
Rüzgar, tarazlanmış kavuni yel- kırk paralığı aşmaz alacağın ı.:e.v... Reis - Ellerinin istıkameti dP.- gonun en tanınmıs or<•ra mugaıı _ .. 1 ~ w• d'' gorcu. 

d ·,.me · · d k d l b Ben d d"kk. d k gışme ı va. · 

Yerde hır kopl'i:ın a\•ak izini 

ı. sını savur u ça, o gun, e- - e sana u an a ne a- nıyP~'ii olan Madam Mari, güzellıgi Bu izleri takip eder k, bir tepe-
y az b"idı la d k dar yemı·ş \a h · · t ı Mahkeme heyetı anladı ki, bir ·t · " r rı mey ana çı ıyor, ' rsa epsını sa ın a a- ve cazı 1esı, sesinin lNafeti ile bü- V<' <·ıklı atını bir ağaca bağladı. 
çıplak pembe topuklarile şıpıdık- cağım, bunlar için bir pazarlık ya- kulak ağrısı etek altından temas - E E 

l l d . d'I tün Amerikayı teshir etmiştir. Bun- ,nveı ano... ..nverano ... 
!arının ökçelerini basarak mezar- palım demedim va!.. ara te avı e ı emez. 

F k d N k 1 
dan başka Madam Mari, Şikagonun Diye bagırdı. 

lıklarda, bakkalın, manavın önün- - Onu demedin, bunu so'"yleme- a at o sıra a, i o a Strati ta-
en zengin fabrikatörlerinden ve u k k ı k d ~ 

de dolaştıkca, herkesin vüreğini din ... '-"a ne olacak? .. Yoksa bı'r 0··pu·· _ rafından tedavi edilip l<' merakla za ·tan ıvı ara çarpara agı-
J J Rokfollerin akrabasından Mak ı b · 

hoplatıyor, iştiha ve ihtirasını kam- cük mü vereceksin?... mahkemeyi dinlemiye gelenlerin an ir ses ışittı: 
Kormik'in kızıdır. 

çılıYo du. _ İşte tamam üstüne bastın.. ve klüp mensuplarının itiraz ses - - Kim arıyor be 11? .. 
1 · ··k ld' M d ı v- Kızını çok ivi bü.yüten .hu zat. Mortocu Fatma, çirkefin, çamu- H · erı yu se ı. a maze ..._mbor Bu S{'S, Enveranonun se i idi. 

urşıt sırnaşarak: Madam Mari l\Tak Kormik'in bir 
run en kuvvetli, en sürükleyici a- V tedavi edilememiş. Halbuki orada Sahra sesin !; •ldıgi trrcıfa ko t ı.. 

- ay gözümün nuru .. doğru mu mııallim olmasını istiyordu Fakat 
kıntısında kulaç atarak, yüzüyor, .. 1.. doktorun tedavi Pttiği ve minnet- Ve bir agacın dıbınde uzanmı~ 

soyuyorsun? .. Benimle alay etmi- o dansöz oldu. Nihayet müzik ile 
dalıyor, çıkıyor, bu akıntıdan ne terini kazandığı o kadar insan var yatan saıri uzaktan g dü. 
k yorsun ya?.. k uğraştı. Opera mııganniyesı oldu. 

aparsa: i, suçlu aleyhindeki ithama baska Enveranoyu, Sııhra çok iy: ta _ 
E ıl hl - Dosdoğru laf.. Niçin eg·tene • tr ı- · Şöhn•ti biıtün Amerıkaya yayıldı. - yva a . ıır u cevap verıyor. - nırdı. 

o· k d F k k yim seninle .. yalnız pazarlıkla ola- Bir banger ile evlendi. Onunla ıyere yaşıvor u. a at, artı k b Mahkeme bu vaziyet karşısında O kabiksine gıdıp gelirken bu _ 
· l d · k l ca u iş.. P · L d V · onun vısa panayırın a yerı a - p 1 şu kararı vermıştir: Nikola Strati arıs, on ra, ıvanavı dola55tı. raya ugrar ve şaırle gonısmeyı Hı-

m mıstı. Bunu kendisi de bilivor, - azar ık mı?.. 200 frank para cezası ile doktorlar Fakat çok geçmeden kocasından mal ctmc7.cı 1• kadın) k d k ı ld - Evet, basbavag~ı pazarlık!.. d ı revacın an a mış o u- J cemiyetine 500 frank manevi 7.arar avrıl ı. Ve nrens Serj Medivant S"'hra.· 
• t k f h 1 k d - Anlamadım. u 

- Halci Sılleymanın saraJ ında rnı· 
sın? .. 

- E\ct.. 
- O halde ins nlara tepeclı:>n b .. -

kı ·orsun demektır! Bc.-nım ıstedi -
ğım gıbi hır insan olabilmen ıçin. 

her "yden e\\cl gokten !-ere in • 
meh:;ın 1 

- Çok akmda sara ı terkc<k • 
ceğım. Envcrano' Kabılemin ara· 
sma k r ca~ım ,·ıne. Fakat. ba 
şımdn bır dcı t var. 

Bırrcı • se-,;~_orsun' 

- N · d ı anladın b u? .. 
- ~ar "çın caşk uın cL:. :t 

bu ük dert voktur da. 
- Şakavı bırak, Enverano! Be

nı m içime de nasılsa böyle bir :ıteŞ 
ciu,:ıtü. Fak t, bu ateşi söndurmek 
henım t"lımdttdir. 

o halde neder. celdin buravs? 
İc p cttıgı uman o at sondiJrür. 
rahat ederse 

Dogru~=kat, bir nokta' ı an
lnmak istiyorum: Sen benim jcın 
Şaona talıh ız demişsin! Eğer bÖ\) 

bir sev Ô.)' Jemi.şscn. talıhsizlı,.i.rnin 

sebcbmi anlamak istivorum. 
Ve sol elini Yahudı saırıne uZ6&· 

tarak sordu: 
- &-n -ırahıdcm talihsız bir kndııı 

mı.)ıın? .. 
'Em·enıno uzun saclarını parm:ı

gının uC'flc> knnstıı arak bır müddet 
dü.'>ündü: 

- Evet. dedi, b~n Şaona senrlf>n 
bahsetmiştim. Fcık::ıt, talihsiz de0ıl, 
bil3-kis çok tali11li bir kadındır. öe
ıni~tim ... 

İstanbul-İzmir hava 
postaları 

İstanbul - lznur - Ankara a ·:ısın· 
da tayyare po taları tesisi ıçın b r 
ınuddettcn e i ~ apılan hazırlık! r 
bıtmı tu. 
Izmırdc )eni yaptınlm ktn ol n 

büvuk istasyon hın.ısının \"C' 1 ··

\..ırc hangarının iru. ı da çok ·ıeı

l<'mı ve Devlet hava . ·olları u • 
mum müc.lurü Sabri, :>Eni h· t t:t· 
ıttfında hOn tcrtıbatı alm::ık üz re 
Ankaradan hareket etmistir. 

Istanbul ile İzmir Vl' İ7.mi le A -
kara arasında muhakkak 1 eylül· 
den ıtıbaıcn hava yolu ile volcu ve 
posla n klıyalına ba,,Janac ktır. 

gunu, ar ı a işe iğin en isi için v~ ziyan verecek. ile evlendi. Onunla çok ·~c::amadı. N 1 d 1 Ş . -., - ası sn, .ığ orın bekçi i? 
akca getiren bir kazanç kapısı ol- - imdi anlarsın... Bilirsin ki Nikola Strati hala klübünü bil- 1935 tc Medivaninin nttan dü!5erek Çeşme ve sebiller tamir 
madığını anlıyordu. Bunun icin kı- ben yemişi çok severim. Hergün Divc havkırdı. 

diği gibi işletiyormuş. ölmesi üzerine Conson ile <'\"l(ln<ii. F "" · ı · zı İffete güveniyor, gençlik, güzel- yesem bıkmam ... Fakat her gün al- - :nvcrdnO ba mı kaldırdı.. eaı ıyor 
lik sermayesi olan giizel kızından mak için de para lazım. Bazan ben- ra almıyacaksın. Nasıl bu pazarlık Onunla evlenmesi de çok garip ol- Siileymanın rakkac:('sıni gördü: Valuflaı Başmudürlu~ü ve mın· 
istifade etmevi düşünüyordu. de para bulunmuyor. Bunun için işine geliyor mu? muştur. - Ner<'den çıktın bovle t'ol!u ın taka mi.ıdürhilderi mımari kı~·meti 

İlk evvel, kızının bekaretini is- düşündüm, taşındım, parasız yemiş Ağzı sulanarak: İkinci kocası öliince Madam Mak kara ıncısı?.. olan ba?.ı çeşmelerle- sebillerin ta-
tismar ederek, selamet kıyısında almak için bir çare buldum. - Geltrıez olur mu hiç! .. Razı ol- Kormik evlenmek istiyordu. Fakat Sahra koşarak şau in ) anma o _ miralırıa başlaını.stır. 
dolaşmıya, bu suretle ev, bark ge- .Iiurşit acele acele sordu: dum gitti. İstersen senetli, sepetli, bir gün, bir kahvede Crmsonla kar- turdu: Dolmabahçedc cami karsısındtt 
çindircbilecek bir gündelik ,...,kar • - Nasıl çare? pullu şahitlı bir mukavele yapa - şılaştı. Onunla konuştu. Gülı'ı'ştı··ı. &-ninlc görü~mİ\<> geldım, En- 54 1_, • h . 

,. 1 l. ~crı tar.i li ~k kıvmetli mı· 
mak istedi. - Sözümü kesme de anlatayım. rım... Beraberce kahve içtiler. İkinci kah- verano! 

Ç ld d ? Eı·ı B · J • .. mari ahidelerimizden Sıpah ağası 
Hangi selamet kıyısı?.. - Canını yiyem senin! .. Sözünü - ı ır ın mı... a eme beni ve .. üçü neti kahvevi de iccrken - enım e goı uşınek ihtivacrnı 
Bu kıyının tümseği, kenarı çok- kesmem, hele anlat ta dinleyim. rezil mi edeceksın? .. Pazarlık ara- Conson sordu: • duyan bir insan, insanlıt!ını kay _ Pcsmı>si ile sC'bılinin tamirine baş· 

t n ço"kmu"ı::tu". I'!fet, daha on ı'kı', p 1 ~ . 1 mızda, başkahırının duymasını is- Ne zam 1 b beımeden bura •a gelebilir mi? lanmıstır. 
-s - azar ıgı yemış ere göre yapa- - an ev ene iliriz? 

on liç yaşında, genç irisi bir kız ol- cağız. Kiraz aldığım gün ddudakla- temem, sonra cayarım. Ne yapa - _ Derhal.. Ben her zaman senin siirleri- Yine' ayni cadde üzerinde Fın -
muş, h rk sin gözünü üstüne çek- d yım param oldugu zaman vemiş r lh k k 5 ni arar, bulur, okurum, EnvC!rano! clıklıdaki Mimar $inanın kıymf'tli 
mı.'-'~ b .... slamı .... tı. D ha o "~man, ca- rım a, şeftali, elma istediğim vakıt ver, olmndı,.ı zaman Y"nı"m. • ı a ı a dakıka sonra nikfıl1 Ben coktanb<'ri, s nin tasavvur "l- 1 . d 

J "• " ..... anakl d ·· k b " - " " m<'rasimi bitmiş ve her ıkisinin rlü- ... <':>eı erın en ol n Mollaçel,.bi ca· 
nı çıkolata, pec;tıl istcdıkce, mahal- y arım an opcce ·, enden pa- (Devamı t'"T) ·un' ri de vapılmıc;tı. tığin gıbi b ı ın n ol mı\ a çalısı - mıınm a\•lu unda da tamır t y p 1-

le bakkalı Kırımlı Abdullah Efen- ~L~~~~~~~~~~~!!!!!!'!!'!!!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!~:2!2!!X:::~~~~"""'!~!!!!!!!!"'~~~~~~~~~!!!!'!~!!!!!!!!~!!!!!!~~v:r:ı~ıl'T'~ ..... --.... ~~--~"'!"!!!!~-----~~ı:n:ak~t~a~d~ı~r . ....,~~~-·--~~~~ 
dinin yanına ko ar, ufak bir kalça Tefrika No. :19 oksatma ına karşılık, pestil ve çi- .............. ................. . 
kolata alır, sonra kırmızı dilini çı
kararak oradan uzaklaşırdı. 

Mahalle ın navı Hurşit zampara
lıkta bü\!ük bir şöhret sahibi idi. 

Gcnçh inde kuş ı;çurmamış, ker
v n geçirmemişti. Yaşı altmışı geç
miş olmasına rağmen, hala ölmüş 
horoz gibi gözü çöp ükte idi. Nev
civnnlara biter, körpe kızlara ba -
) ılırdı. 

Dolgun bir göğüs koklamak, gü
zel bir baldır okşamak için olduk
ca kabarık yekfınlu bir para ver -
mekten kaçınmıyan Hurşit, para
sız da bu işi yapmış, bir okka üzü-

me, bir Tekirdağ karpuzuna, bir 
sepet Mustafabey armuduna ne du

daklar ısırmış, ne yumuşak vücut
lara sarılmış, ne gerdanlar kokla
mış, bir turunca ne tabii turunçlar 

öpmüş, sevmiş, okşamış, emmişti. / 
İffet, canı yemiş istediği zaman 

Hursidin dükkanına gider: 
- Bqna biraz elma ver! 
Dıverek bir kuruş uzatırdı. İhti

yar 7.ampara, kızdan bir şey çıka1" 
zehabile kırk paralıktan çok fazla 
miktarda elma verir, sonra ağzı su-

- Murat Reis bu kadar avanak 
bir adama benzemiyor .. Acaba ha
kiki altınla sahte madenleri ayırt 
edemez mi? 

- Biz bunları bir çok korsanlara 
yutturduk. 

- Sonra gelip senden hesap sor
madılar mı? 

- Adam sen de. İşleri yok da 
tekrar buraya mı gelecekler?! 

Murat Reis dışatda bu sözleri din
lerken hiddetinden dişlerini gıcır
datıyordu. 

Yavaşça Rüstemin kulağına eğil
di: 

- Bu herif belli ki, müthiş bir 
Türk düşmanıdır. Sahte madenler 
gelince, hiç bir şey sezdirmeden A
nivası ipe çekelim .. 

- Asacak mısın onu .. ? 
- Asar gıbi görünelim .. ve Türk-

lerin saf altınla yalancı madeni na
sıl ayırt ettiğini bu herıfe anlata
lım. 

- Peki amma bund n ne çıkar?! 
- Ne mi çıkar? Anı\•as asılaca -

ğını anlayınca altınların hakikiaini 
getirtmiye mecbur olacaktır. 

ADALARINDA 
• 

.~~~MURAT REİ==S=- ....,..;; ~ 
"f-farpte mertlik para ede mi, kuzum?! Bir fuzak-
1 z hasmını gere sermesini bY!megen dövüşcü 

kaç para eder?,, 
- Fena f 1 cieğil bu. 
Murat Rt 'üsteme: 
- Ben f:- bir şey öğrenrr: ıye 

lüzum go" f ıorum. sterscn sen 
biraz dal kal.. dınle .. Bc::!d bizi 
aliikadar eo cı k mühim bir şey ko
nuşurlar, dedi. 
Ri~stem: 

- Ben de kalmak \'e dinlemek 
fikrındeyim. 

Dıyerek kulağını tekrar ambar 
kapısına dayadı. 

Murat Reis baş güverteye çık -
ıruştı. 

Cıyovanj karanlıkta bunalmış gi-

biydi.. kendi kendine söyleniyordu: 
- Ben Ven edikten çrkarkerı p ı

pa 'l'iirkJer aleyhinde bir b _ 
yanname neşrederek Avrupalı,arı 

Tü.rkiye Ü?.erine yürümiye teşvik 
edıyordu. Türkler denizde 0 kadar 

kuvvetli ve cesur insanlar ki .. Dal
galarla boğuş"maktan yılmayan bu 

adamlar eğer karada da böyle dö _ 
ğüşürlerse, Avrupalılar -birle .. seler 
bile- kayalara çarpıp geri Jö~n 
dalgalar gibi ters yüzüne ve bir şey 
elde etmeden dôneccklcı dır. 
Anıvas sordu: 
- Nereden anladmız bunu, sın-

yor? 

- Issız Adada anladım. Gfüü _ 
mtin önün~c ilylc müthiş döğtlşler 
yaptılar .. Öyle mertçe çarpıştılar 
ki. Eğer onları Avrupalılar benim 
gibi ynkındon görmüş olsalardı 
'.Iürk sularına adım atmazlardı. 

1 

- Türkler senin gözünü yıldır
mışlar .. İnsan insandan bu kadar 

korkar mı, sinyor? 
-Ne sanıyorsun ya? İnsanın 

korktugt.ı veg5ne k.u\•vei: İnsan -
dtr. B<'n ne kar.a d<ığlarmd.nk \ h
!iİ havvnnlardnn, ne denızo 1 ··a
nJ\ ' ı d n .. hıç bır ~.) d ıı . ık-

Y..9.?.9.r.!.:.Ç!.~~.~.Ç!~~!~ 
marn. Fakat, insanlardan, bilhassa 
bo) le oliımle pençele mesıni bilen 
mert insanlardan çok korkarım 

- Harpte mertlık para eder mi 
a kuzum?! Bır Ç('vırme hareketi, 
bir tuzak, bir arkadan vuruşla has
mın ı yere sermesini bılmiyen dö • 
gi.işcu kaç para eder?! 

• •• 
Saatler geçince .. 
Ses kesı1mişti. 
İkisi de uyumuştu .. Anivasnı ho· 

rultusu isitiliyordu. 

Rüstem ambar ağzına bir nöbetçi 
bırakarak güvr.rteye çıktı .. 

Murat Reis hiılfi uyanıktı. 
Rüstem, son konusmalan da re· 

ise anlattı: · • 

- Anivas ~ok domuz bir herif. 
Sınyor Ciyovani de hakikati gören 
ve düşunduklerini açıkça sôvli • 
yen asil bir :ıdam .. 

Dedi. Murat Reis ilk kararını tek· 
rarlıyarak: 

- Sahte altınlar gelırse. sabahle
yin Aııivasl ıpe çekelim.. Sen yel
kencilerle gızlice görüş! 

(Devamı var> 



~K~A~NU~N~I ~SO~L~EY~M~AN~llngUte~deyenl 
Bir Peygamber 

Okuyucularla 
Baş başa 

Gayet pis 
Bir sahil ve 
Açık /ağam 

Üniversite Artbrma, Eksiltme ve 
Komis onu ilanları 

Pazarlık 

iş Muh"mmen fi.yat Muvakkat teıioat ihalesi 

No. 81 Yazan: Nedim Refik 

' ' Bu ses Parhalının • 
sesı .eli. 1 . __ ,__ __ _ 

Tacı Cihan bu genç kadının zayıf bir 
tarafını bularak istifade etmeyi 

sevki tabii ile dütünmüftü 
Birdenbire pek yakında bir kah

kaha işitti. Bili! gayri ihtiyari du -
rakladı. Sonra iki kuvvetli elin o
muzlarından tutarak kendisini sars
tıtmı anladı. Yabancı bir adamın 
konU§8bileceği bir türkçe ile bir a-
dam ona: ; 

- Sen, dedi, burada kalmak için 
geldin!. 

Bilal titredi. Bu ses Parhalının 
sesi idi. Hintli 
ilave etti: 

müstehzi bir sesle 

- Bahadır Sahibin kızını arıyor
duk, burada bulacağız. Fakat ba
ğıran kadın o değildi. Ben öğren -
dim ki, başka bir kadın bağırmış, 
bızi aldatmak için, anladın mı?. 

- Öyle içini çekme, dedi, Yakup 
da babanla beraber... seni bekli -
yor .. 

- Sen bunları nereden biliyor -
sun?. 

- Nasıl bilmiyeyim, yavrum .. 
sen bana emanet edilmedin mi! .. 
Bunları benim bilmem lazım değil 
mi? .. Baban giderken hunl3rın hep
smi haber verdi. 

En son olarak genç kadın Tacı Ci
lıana gümüş bir tas uzatarak: 

- İç, demişti, bunun içindeki su

yuiç !.. 
Kızcağız bu scf l'r boynunu bük-

müş: 
- Biliyorum, dem1şti, gene bun

da beni uyutmak içın bir ilaç var ... 
- Ne ziyanı var? .. Benden sana 

bir fenalık gdmiyec·cğıni bilmiyor 
musun?. 

Tacı Cıh:ın uzatılan gümuş ta. ı 

almış, içindeki ilaçlı suyu içmış, bfr 
miıddet sonra uyumuştu." 

Peyda oldu 
Otuz kadın bu P•raam· 
beri• beraber oturm ~k 
için evl•r•nl barklartnı 

btraktılar 
ingıl terede Gal memleketinde 

yeni bir peygamber türemiştir. Be
yaz sakalları karmakarışık, kıya -
feti perişan bir halde yeni dinini 
n~tmiye çalışan bu kısa boylu 
ihtiyar, şimdiden kendisine birçok 
müritler kazanmaktadır. 

Ouz ltadın, bu ihtiyar peygam -
herle beraber oturmak için evleri
ni, ailelerini, kocalarını ve çocuk
larını bırakmışlardır. İhtiyar pey
gamberin cDünya cenneti. adını 
verdiği bir çiftliği vardır. Yeni pey. 
gambcrin dinini kabul edenler -.e. 
bedi hayah a nail oluyorlarmış. Bü
hin müritler yeni peygamberin bu 
vadine inanmaktadırlar. 

İhtiyar peygamber şunları söy
liıyormuş: 

- jyj bıliniz ki, dünyanın ömrü 
sonuna ermiştir. Nerdeyse kıyamet 
kopmak üzercdır. Maddi mahlük
lar çürüycceklerdir, hıristiyanlar 
öleceklerdir. Ancak benim dinime 
girmiş olanlardır ki, cennete nak
ll'dileccklerdir 

Bir okuyucumuz yolladığı mek
tubunda diyor ki: 

cKöprünün Eminönü tarafından, 
sahili takiben Yemişe doğru yürü
yümiz .. Buralarının ne kadar pis, 
berbat, kokulu yerler olduğunu gö
rürsünüz. Ayni zamanda, Yemiş is
kelesi civarından biraz ilerisine ~t
tiğiniz vakit denizden biraz ~ride, 
bir liğamın taştığım, etrafa gayet 
pis kokular neşrettiğini görürsü -
nüz. Bu hususta alakadarların na
zarı dikkatini celbetmenizi rica e
derim.> 

HALK OPERETi 
Bu Ak,am 

Bebek Belediye 

Bahçesinde 

Enailer 
Op: ret 3 perde 

Orkestra ><URULUŞU ı03~ 
ISTANB\.JL. 25 Pazar akşamı 

Üsküdar ln~rah Bahçe~nde 

PIPIÇA 
Operet 3 perde 

26 Pazartesi akşamı Bo:ııtancı iskele 
aile tiyatrosunda 

Üni•ersite Merkez 
blauanıa cepbellain 
badana ft tamiri 

3Tl8.67 246 lira ~8-937 
saat ıs. 

Yııkancla yuall lf karpancla l'Öltefİlea tünde aç•k ekailtme,e ko• 
nulmqlur. Taliplerin 3000 liralek b6Jle it yapbtlna dair Bayıodarhk 
vesikası ile Ticaret Oda• veaik.Hım ibraz etmeleri llz!mdır. ş~ .. ~.oame 
ve sair ilişikleri pazartesi. perfClllbe fin.leri Rektörlukte rörulur. 

Cinsi Az Çok Muhammen Fiyat Teminat ihalesi 

Pancar 36720 43463 3.S 306 Lira S-S.937 

Havuç 

Lahna 

kilo 
16875 

kilo 

16875 
kilo 

21376 S.25 

21516 

Hiyar tane 8<.'00 10000 1.5 
Marul • 8000 10000 2 

saat 16 

T•b Fakültesi llboratuvannda mevcut bay.anlar lçio ahoacak beı 
kalem sebıe Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname pazartesi ve per$embe günleri 
Rckt0rlükte görülür. (4366) 

~-e.:'-o~i~•-u_v_c a_k_,_,_~• .. r __ o_ı_..-e·-k-to_· r~ı~u-ğ_u_ı_ıa_n_ı_._,_' _ _...) 
EMLAK KİRALIK 

Mahallesi Soka~ı 

Tophane Süheyil B. Dolmabahçc 

Kasım P. c:ımiıkcb"r atik tersAnP. 

,, C. H. pa1a dereboyu 

• ,, " 
,. ,, " 
" 

,, 

No. 

481/477 

3 

18 

20 

2 

33-35 

Cinc;i 

Dükkan 

Ahır 

Dükkan 

" 
önünde camekln 

Dükkan 

Hakikntcn bağırdığı işıtılen ka
dın Bahadır Sahıbın kızı degildi. 
Çünkü Tacı Cihanın y:tnında bu -
lundurulan kadın bir :ı:amandan - 1 
beri genç kızı kapalı bulunduğtı ı 
yerde oyalamak ıçın o yaşta taze bir 
hayalin hoşlanacağı aşktan, muhab
betten bahsctmiye başlamıştı. Tacı 
Cıhan bu genç kadının zayıf bir ta
rafını bularak ıstıfade etmeyi sev
ki tabü ile düşünmüştü. Bir zaman 
genç kadın hiç bir şey söylememiş, 
genç kız da onunla hasbıhal etmek
ten başka bır şey elde edemiyece -
ğini düşünerek ümitsizlığe düşmek 

üzere iken bir gün o: 

O zaman Labası kıyafetindeki 

Parhalı içeri gırerck iki H ıntlinin 
taşıdığı bir tabutu yere koydurmu.ı. 
Tacı Cihanı içine yahrmış, ondan 
sonra Hintlilere kısa bir kaç kelime 
söyledikten sonra genç kadına da: 

========================================-==========:..:..o:- ='=".,,~ G:ılala Alacanıcscit 

Ortaköy 

Kayık iskelesi 

Alııcamescit 

Bü}' tik ayazına 

Pışmiş otlu 
Topçular 

38 

Ahır 

Ev 

dükkan 

- Ah, demişti, yavrum, ben çok 
se\•diğim kocamdan ayrıldım. 

Ondan sonra sevmekten, bir ka
dın için sevdiği erkeğin ne kadar 
kıymetli olduğundan bahsetmiş, a
rasını aglamış, sözlerini göz yaşla
rile teyid etmişti. Tacı Cihan için 
bu kadar samimiyet karşısında i
nanmamak kabil değildi. O da ken
dısini meşgul edenden evvclfı ka
palı bir surette sonra açıkça bah::;e
dincc g€11Ç kadın: 

- Her rey kabildir kızım, demiş
ti. Çok geçmeden sen ona varacak
sın' .. 

Tacı Cıhan bundan çok utan -
mı tı ... Fakat genç kadın da bahsı 
bıtırnK'ını • bir gun ona: 

- Artık buradan çıkmak zamanı 
gclıyor, demi ti, pcderinizin yanı
na gidee<!ksiniz .. O da orada .. Sul
tan Suleymanın hekimbaşısı sizin 
tamamile iyi oldugunuzu, yakında 
dügününüzün yapılmasını söyle -
miş. Padişah da böyle ferman et -
rniş ... 

•racı Cıhonm yanındaki kadına 

itımadı son dereceyi bulmuştu. O 
kadaı ki, Bahadır Sahibin kızile bu 
kadın arasındaki konuşmalar, çok 
defa senli benli oluyordu. Gene bir 
gun kadın: 

- Sen, demişti, bir gün gözünü 
açacaksın, bakacaksın ki, burada de
gilsin .. 

- N<'redc olacağım?. Ne tuhaf 
şey! .. 

- Evet, seni babana göti.irmck 
üzere bir gemiye koyacaklar .. 

- Babam nerede? .. ben ncn~de -
)im? .. 

- Sen İstanbulun bir tarafmda
gın, fakat baban IIindistana gitmek 
üzere yola çıktı. Seni yolda bckli
yoı, onu bulacaksın ... 

Genç kız gene ani bir yeislC' icini 
ç kmi ti. Fakat karsısındaki: 

Yazan: 
Al Janlngs 

Keçiyı tevkif eltiler. cTeammü
den katıh suçu ile hapishaneye at
tılar. Folcy'in tekrar hapishaneye 
girışı haberi bir yıldırım sür'atile 
hücrelere yayılmıştı. 

O zaman her mahkum Foley'in 
b:ışmtı gelen bel:ıların alın yazısı 
oldugunu bir defa daha kabul et
llıc>k mecburiyetinde kaldılar. 

Fakat hrpıshanecle her mahkum, 

bu hiç bir şeyden yılmıyan müca
d 1 ci adama karşı derin bir hür
nı~t \"e takdir hissi duymaktan 
k<'ndısıni alamıyordu. Fakat btt se
fer Folcy'in başına gelen felaket, 
btitun mahkumlardaki ümidi sön
dürmüştü. 

- Senin işin burada bitti, demiş
ti, mi.ıkafatını istcdiginden çok ala 
göreceksin. Buradan ne vakit ayrı
lacağını sonra haber verereğim. 

Hintliler tabutu örtmüşler, üze
rindeki kocaman hır salip bulunan 
kapağını kapayarak dışarı. çıkar -
mışlardı. Parhalı da arkalarından 
çıkmış, fak3t çok gf!çmcd<'n döne
rek genç kadına: 

- Bağır, d~mişti, bağır!.. Beni 
kurtarın, habıınıın yanına göti.irün 
diye bagır!. 
Kadına işaret <' lmiş, onu dışarı 

çıkarmış, dehlizin bir tarafına gö
türerek, Bılalin isitcccği üzere hay-
kırtmı~tı. ( Deramı va.r) 

Yeni nesrivat 

ÇIPLAK BİLGİLER 
Sey', h İzınıı li Emın Sulcyman 

Pırınççınm bu nam ile çıkardıgı ki
tap hürrı~ c t, devlette hcınşerılik 

lerbıyEsi ideolojisi, propaganda, 
retorika - hitrıbet ve hitabet tek -
ı1ikleri, umumi filoloji datnları, be
şeı rn aslı ve intişarı, antwpoloji -
nin ırk hakkında son datları gibi 
mühim münder<'catla yüklüdür. E
h mmiyetlc tavsiye ederiz. 

Ikyoğlu Birıncı Sulh Hukuk Ha
kimlığınden: 

HazinEnin Pangaltıda Kurtuluş 

caddesinde 6 sayılı np rtımanda 
kahveci Kiryako Yuvanidis aley
hine açtığı 6 lıra alacak davasının 
cari duruşmasında: Müddei vekili 
zabıt varakası ibraz ile gıyap ka -
rarı tebliğini istemiş ve müddei -
aleyhin ikametgahının meçhuliye
tinc mebni zabıt varakası ibraz e
dildiğinden bahsile ilanen yirmi 
gün müddetle gıyap kararının teb
liğine karar verilmiş olduğundan 

muhakeme günü olan 23/9/937 sa
at 10 da mahkemeye gelmediğiniz 
veya vekil göndermckliğiniz mua
meleli gıyap kararı makamına ka
im olmak uzere ilan olunur. 

(937/801) 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

Halbuki hakikatte Keçi Foley'i 
muebbet hapse mahkum etmekte 
hiç bir mana yoktu. O zaten kendi· 
sini ölmüş biliyordu. 

Makineli çekiçte geçirdiği iki o.y, 
son kemığine kadar adamcağızı pe
rişan etmişti. Zaten hapishaneden 
çıkarken bile soluyor gibi ncfe.:> a
lıyordu. 

Keçinin yaşayacağı günlerin ar
tık ne kadar sayılı olduğuna hepi
miz kani bulunuyorduk. Binaena
leyh mahkemenin verdiği müeb
b<!t hapis cezasının artık hiç bir 
h!Jkmü yoktu. Z ' ıllı adam son da
kikalarına gc.>lmi ı i. 

Foh?\·'in son günlerini rahat ya-

HASAN DEPOSU 

KARAKOY ŞUBESi 
l ___ aç_ı_ım_ış_t_ır_. _ _.I 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

1. - Muhtelif kutur ve eb'adda 10350 kilo sikke çeliği 9 Ağu:ı;tos 937 

Pazartesi ve 200 ton elektrolitik katod bakırı 1 l Ağustos 1937 Çar· 

şamba günleri saat 14 de kapalı zarf usuliyle ~atın alınacaktır. 

2. - istekliler şartnamelerini almak üzere Pazartesi, Çarşamba ve 

Cuma günleri saat 14 den 16 ya kadar Müdüriyetim'z Muhasebesine 

müracaat edebilirler. 

3. - Eks:ıımeye girmek isteyenler çelik için (365) ve bakır için 
(8450) lir.ılık muvakkat teminat akçelerini veya bu me blfığı hnvi ban

ka mektuplarım teklif mekluplarJyle birlikte eksiltme saatinden bir 
sant evvel komis> ona vereceklerdir. (4515) 

Bu akşamdan itibaren ••----•• 

BELVÜ 
-

Alaturka kuımında 

TAHiYYE MUHAMMED 
Seanslarına başltyacaktır. 1 

Ayrıca=E~~~ .!"! .. !!. ,;!rônf ye~pro~mlan 1 
hnrnmış su hey'etimiz icrai aht:nk etmektedir. 

lzmir Defterdarhğından: 
No. Lira 

846' İzmir Güzel yah Üçkuyular mevkiinde şarkan bahçe yolu 24250 
garben Pideci Ali ve Ragıp paşa tarlaları, şimalen Urla caddesi Ce· 

nuben Firari Dimitriden kalma bahçe ile çevrili tapu kaydına naıaraıı 
fazlası hazineye aid olmak üzere 22047 metre M. bahçe kapalı zarf 
usulile nakden ve 8 sene taksitle ödenmek üzere satışa çıkarılmıştır. 
lbalesi 12-S.1937 Per~embe günü saat 15 dedir. Taliplerin yevmü 

mezkurde saat 14 de kadar kapalı zarflarını lzmir Milli Emlak Mü· 

dürlüğüne getirmeleri. (4516) 

şaınası için, hapishanede iane top
lamak istedim. Kimisi beş, kimisi 
on, kudretleri yettiği kadar verdi
ler. Verilen her meteliğin nasıl bir 
fedakarlık olduğunu çok iyi bili ~ 
yordum. Mahkumlardan kim!si 
Jrnhvesinden, kimisi tütününden 
fedakarlık ederek bu metelikleri 
vermişlerdi. Hatta bir posta pulu 
bile hapishanede bir servettir. 

Rayder: 

- Benim için de bir dolar yaz, 
dedi, 

Bu suretle yirmi beş dolar kadar 
para topladım. Keçiye muhabbetli 
bir mektup yazarak bu parayı gön
"derdim. 

ELEKTRİK SANDALYESİ 

Bir hapishanenin havasında ve 
ruhunda güzellık aramak abes bir 
§ey olur. Burada yaşayanlar ölüm
le alay eden insanlardır. Elektl·ik 
sandalyesinın ne zaman hazır ola
cağını daha haftalarca evvel bi -
lirler. 

Mahkumun arkasında gardiyan 
clduğu halde ölüm evine doğru 

gittiğini herkes görür \'e bunu ga. 

yet tabii telfıkki eder. Bazı mah -
kumlar \'ardır ki, hatta böyle bir 
nkibete gıpta ile bakarlar. 

- Ah, şu dakikada onun yerinde 
ben olsnydım, diyenler çoktur. 

Resmi idam günü gcldıği zaman, 
bütün hapishane derin bir sükut 
içindedir. Bu sessizlik hakiknten 
insana dehşet ve haşyet verecek 
bir haldir. 

Koridorlarda biribirlerine tesa· 
düf eden mahkumların tavırları, 
yürüyüşleri, duruşları, biribirleri· 
ne bakışları bir insan sinirini oy -
natmıya kafidir. Çoğunun şakak- 1 

larından ter baı.c;anır. Saçları yapı· 
şıktır. Bütün yüzlerin hatları ta • 
knllüs etmiştir. Her mahkum buz 
gibi bir elin ciğerlerini sıktığını 
hisseder. 

Bazan geceleri bir inilti duyulur, 
en korkunç hissi kablelvukularla 
uyananlar olur. 

İDAM MAHKÜMU 
Bil Porter bir sabah, yakında l'• 

lektril; sandalyesine oturtulacak 
bir mahkumla görüşmiye gelmişti. 
Artık yaşayacak daha yedi, sekiz 

" 
Tophane ça vuşbaşı 

.. " " 
Galata ~ehil Mehıııet kal af at yeri 

pa;a 

,, 
R. hisar 

Üstüpcüler 

Cami 

Tophane ı1irkccimeıcit kalaya 

Tophane Süheyil B. Topçular 

Be?iktaş Sinanpaşa 

Galata kulekapı 

,, Şehit Mehmet P. 

Beşiktaş • 

Pangaltı 

vapur iskelesi 

Hane dek 

Üstüpcüler 

dikili taş 

ayazma 

Hacı mihak 

•l 

38°64 

396-398 

398-390 

5.20 

12 

46 
6 

1 

31- 29 

55 

13 

6 

41-14 
28-40 

Ev 2/5 hissesi 

dükkan 

" 
mağaza 

bahçe 

dükkan 1/2 hisse 

Ev 9 '14 hisse 

Ev 

dek kan 
.. 

baraka 

dükkan 

Ev 

,, Nişantaş Murl\diye 

Ortaköy 

Galata Yen:cami 

Varnah 1 

Yenicami avlusunda 00 

bostan 

oda 

" " 
., 

Taksım riruzağa Sınıserviler 

" " 
bedesten kapısı 

00 

00 

l 

ll 

" 
3 adet oda 

Galata Y ~nicami 

Ortaköy eski vapur iskelesi 00 

illisalinde 

ev 

dükkan 

bahçeli ev 

Yahyn efendi cami 00 

harim"nde 

5 adet oda 

Galata Emekyemcz Kararnolla 00 Emekyemez ca· 

mi mahalli 

Şişli Meşrütiyet bahçe 8 dükkan 2·3 hisse 

Beyoğlu H. ağa Zaml>iık 1-6 Ev 

Galata S. Beyaııt altıncı vakıf han altında 133-135 d ükkan. 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31·>938 sonuca kadar kiraya veril· 
mek üzere açık arttırmaya kenulmuştur. 

isteklilerin 26. Temmuz·937 Pıtıartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu 

Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (4222) 

İsl:mbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan~ 

935/1729 Bir borçtan dolayı mıh

cuz olup paraya çevrilmesine k l -

rar verilen muhtelif yazı masaları 

ve sandalyeler, 27/7/937 salı günü 

saat 9 dan saat l l e kadar Balat ~iü

reyyapaşa Mensucat Fabrikası ö

nünde hazır bulunacak memur ta-• 
rafından açık arttırma suretile pa-

raya çevrileceği ıli'ın olunur. (4521.1). 

saati kalmış olan adamlara hapis
hanede nasılsa bazı imtiyazlar ba
ğışlanmaktadır. Mesela bu adam 
hapishanenin nvlusunda dolaşabi
lir. Rozbif veya tavuk söğüşü yiye
bilir. Okumasına, yazmasına mü -
sade edilil'. Hatta hücresinde elek
trik Himbasını sabaha kadar yaksa 
bile, kimse sesini çıkarmaz. 

Bil Porter mahkumla konuşmıya 
gitmişti. 

Gardiyanların etrafını sardığı bu 
adam Bil'in kolunu tuttu. Adımla
rını biribirine uydurarak, koridor
'da bir aşağı, bir yukarı dolaşmıya 
ve görüşmiye başladılar. 

Ben de yazıhaneme dönmüştüm. 
Beş dakika sonra Bil Porter geldi. 
Yüzü değişmişti. Mütekallis par -
maklarının tırnaklarını avucunun 
etine batırıyormuş gibi, ellerini sı
kıyordu. 

Kendisini bır sandalyeye bıra -
kıverdi. Mendilile alnını sildi. Me
rakla sordum: 

- Ne var, ne oldun Bıl? 
- Oh, gidip bu çocukla konuş! 

(Devamı var) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızla -
gından: 

Agop oğlu Kamile ile kızı Razi -
nanın tescilini istedikleri Sütlücede 

Sandalcı sokağında eski 28 yeni 30 
sayılı arsanın tapuda kaydı olma-

dığından bu yer hakkında tahkikat 
yapılmak üzere 30/7/937 gününde 

l O saatte mahalline memur gönde
rileceğinden işbu gayrimenkule ta-

sarruf iddiasında bulunanların ilan 
tarıhinden 15 gün zarfında ellerin

deki vesikalar ile Beyoğlu Tapu Sici:\ 

Muhafızlığına yahut keşif günü ma

hallinde bulunacak memuruna mu
racaat etmeleri ilan olunur. (34114)

1 
İstanbul Yedinci İcra Memurlu

ğundan: 

935/594 Bir borçtan dolayı mah

cuz olup paraya çevrilmesine ka -

rar verilen muhtelif yazı masası ve 

bir kasa 27 /7 /937 salı günü saat 9 

dan saat 11 e kadar Balat Süreyya

paşa Mensucat Fabrikası önünde 

hazır bulunacak memur tarafından 

açık arttırma surctile satılacağı 

ilan olunur. 't•525) 

Müsabaka kuponu : 10 
~ 

• • • • • • • • • •• klUbB 
taraftar1rım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
. . . •.. . . . . . 
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Emsellne nazaran be, misti daha ucuz yUkeek 
evsafta bir herlkel aan'at ve rekabet 

GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve mcyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefıs bir şam· 

panya hülisası gibi insana zevk ve hayat ver~n •lıilrı!1s~a lngiltere 
ve lı.alyada şçrbct ve 1çki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. 
Hasan gazozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 
çorba ka~ığı içilebilir. Yaun sıcakta dondurma ve şerbet yerine 
Hasan gazo%. özü alınız. Çok ucuzdıı r 

MEYVA ÖZÜ 
tkşilik, şi.,ki:ılik, hazı'llsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve 

gaz 'ı mıdelere \-Cıııekten sonra küçükl~re l büyüklere 2 tatlı kaşığı 

m.d \ i ve haz.ınıdır. 

inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sah;ıh aç karnına 1 - 2 

tatlı kaşığı miile;·yin ve çorba ka~ığı müshildir. Meyvaların özünden 

yapılmıştır. Şekı-rsizdir. f Jasan deposu. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
25-7-1937 Pı1zar günü deniz yarışları münasebetiyle s:ıat 19,~0 a 

kadar vapurlar Moda iskelesine gidiş ve dönüşte uğrnmıyacak :ar 

ve bu iskele yerine Ada vapurları Kadıköy ve Anadolu vapurları dıt 
Kalamış iskelesine uğ'rayacaklardır. (4524) 
- -

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: 
24.7.937 Cumartesi ak,amından itibaren 

her Cumartesi ve Pazar gUnU aktamı saat 
24 de • Yenlmahalleden bir vapur hareketle 
Sarayer, BUyUkdere, Tarebya, Beykoı:, Yeni· 
köy ve ÜakUdere uğrtyarek 1,25 de KöprUye 
ge}ecektlr. . . 

. . . .. 

25 25 
Temmuz Pazar BOYOKDERE 

Temmuz Pazar ., 
DA 

. l 
Rotier Lorano tarafından ıspanyol t•rkı-

lar1, Bayan Cenl ve a kada$1ara tarafından 
Varyete numaraları 

Fıatlarda hiç bir zam yoktı•r. 

--
.. • 1 Jer Akşam 

ıİ> ER M i N 1 PANORAMA'DA: 
· 1 BAYAN 

Nasırı ımha eder 1!4AMiYET 

Dermin 
Nasır ilicı 

Sultanahmet Üçtlnciı Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı Zeynep vekili Avukat Ke
ork Fatin tarafından Kadıköyün -
de stadyom karşısında Re§itpaşa 

sokağında 12 numarada ikamet e
den Sütude ve Beyazıtta Nazım ve 
saire aleyhlerine 937 /389 numaralı 
dosya ile açılan izalei şüyu davası· 
nın yapılmakta olan muhakernesin- 1 
de gelen tapu kaydında ikametgahı j 
meçhul bulunduğu anlaşılan Zü - ı 

beydeye ilanen tebligat icrasına ve 1 

muhakemenin 14/9/937 'larihinc 
müsadif salı günü saat l O a tali kına 
karar verılmiş olduğundan yevm ve 
vaktı mezkurda bizzat veya bilve
kale muhkcmeye gelinmediği tak
dirde gıyaben hüküm ve karar ve
rileceği ilanen tebliğ olunur. (34112) .......................... 

. .~ ·~:::·'•_s• 
• • < •• ~ 

Yaşı iJerlemiı olmasına raf man dlılerl ta• 
ms:ım, sağlam v~ güzel. Her yemetf, her 
meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükemme
len hazmediyor. Çüokü sabah, akşam ve 
her yemekten sonra dişlerini farçalamağı 
itiyad edindiği için midesi ve barsaklan 

çok sağlam kalmıştır • 

Kullanmak ve diı~ı! ~ç ~m?.nL r~n~ S defa fırçalamak "'ı 
suretile siz de bu mazhariyeti kazanabilirs'.niz .. 

lnsaoh~ı ıazit e den nasırı tU• 
rutmak ve düşürmekte çok 
müessir olan bir ilaçtır. Blr 
müddet ayaklarınızı sıcak su• 
da banyo ederek nasırlara 

ı DOKTOR l 
ı Ali Rıza Sağlar ı f iÇ H_A~TALlKLARl i 
ı MUTEHASSISI : 
ı Her gün Re~ktaş~ ttam~y ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı caddesindeki muayenehanesinde •--•••• .. ----•111••• H E R A K Ş A M ==• ı saat on beşten sonra hastala· ı 

DERMIN 
: r:ı~~:'.~::. .......... .i TAKSİM BELE D 1 YE BAHÇESİNDE 

Dans profesörU s A F 1. y E 
Parisio 'ükuk a • aka d~mlsln:leıt 

sürünüz, bu beliyeden kısa "1043., diP'loma numaralı Kemal Sami 

zamand:ı kurtu lursunuz.. Bayer yeni danı fiıiirlerini her gün ""' J N 
----------• sab:ıh on:lan akşam doıuua kadar Bestekar Tanburi S E L A H A T T 

.. 
Bf'yoglu latUdll ca<!dest Tllrkuvaıı 
derııh11nuı.t müracaat eh ini" r 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos ~ 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 

KIR BALOSU 
Büyükdere 

Bey a.z Par ~da 
Döktür revüsu ı SEKiZ KIZLAR A•ıa iolıı l.ıv:ıhrı 

BEYAZ GECE EGLENCELERJ 
Rober Lorano - C_nı varyete, dana müsaba· 

kalart sabah~ ı:ada r ne,eli bir gece. 
Duhuliye yoktur, fiyatlara hiç bir 

zam y:ı;ıı:mamışttr. 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
Süz an Y3şar Necati Tokyay Keman 

Nermin şenıt Piyano 

Melahat lbrahfrn Ha!lan Kanun 

Muazzez Hasan Banço 

K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 

Parasko Kt-mençe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MiLLi OYUNLAR 
T ANBURİ F AHRI tarafından HALK ŞARKll:..AR 

Masalarınızı evvelden temin ediıı"z. Tt•'. 43i03 

GQiP,. NEZLE, BAŞ VE DiŞ .. Ki RI KLI K 
BüTüN AGRILAQI DİNDİPİA... 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye k onulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmında mev• 

cut Norgah, Bulanıkgöıe, Çermik ve tevabii bataklıklarının kurutma 

ameliyatı. 

Keşif bedeli 155,680 liradır. 

2 - Eksiltme: 28-7. 937 tarihinde Çarşamba günü saat •ıs., de 

Nafıa Vekaletinde Sula r Umum Miidürlüğü Su Eksiltme Komisyonll 
odasınd ı kapJlı z3rf ıısulile yapılacaktır. 

3 -· lsteklilet; eksiltme şart:"ıamesi, ~ukavele projesi, Bayındırlık 
iş' eri gen el şartnamesi, fen:li şartnam_c ve p:oj ~yi .. 7. lir.ı •79. ku•UŞ 
bedel muk a bilinde Sular Umum Mıidürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girelıilmek i~io istekli lerin •9,034,, lir~lık muva~kat 
teminat vnmesi ve 50,01)() liraiık Nafııt Su işlerini hahhüt edip mu• 

vaffakiyetle lıitırdiğine ve bu k ıöıl s•! işluini b1şarmakta fenni kabİ• 
Jiydi ( l Jıı urı1 c!.ıır Nafı;ı Ve ·a etınden alınmı'i mütcah ıitlik vesiı<aSI 

il>raı clınt"<>İ. 

lskklılcrı· ı t ek!ıi mcktuplıırını ikinci maddede ~·azılı saatLen bir 

s .. at cvve"i ıc k..ı< ar ~ui ır Urııum Müdürlüğü ı~ ıııakbuz ıuukabilinde 
verıııeicrı ıat.ıı.u r. Pc.1c;t ·l IJ ol ı n t,t•c:km .: er t.abuı edılmeı. 

.. 1974,, ·•4086., 

!:ı, ı., ıJı ı e l.,ri unıi ı ı<.'~ rıy:\:, ' lı:ıtt! 1..Üt.: ı daj uuıı.srrır 

E. •zı.:c~ 8~nice 
!i..ıs~ldıJ ı 1 e r . ı\'l l "1 ll cl:lü.cıivı 


