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iN iKi UCUNDA -
Pekin e ateş hat ı a • 

rı 
~~;::,...<;::><:::~..<:::>~~~yç:~,.ç::,,...:::::::.-~~:::..<:::~.<::>.~C'>-<~~~,..c-,,.~c:.~;,<:::~~<::><:::><:::::.<::><:::.<::>.<::::>-~:::><;:::,..c:::~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Avrupada ve Asyada ikiı Çanakkalede KAHVE 
payitaht sıkışık vaziyette. BKirt~ı~~kı.nın NiÇ .......... iN ...... PAHA ? 
Madritdüşmeküzeregibigörünüyor. A:ı~~ı~ır?l······a~~~i"iY~"d~····~ilYO.~I~·~·~~·~··· 
Pekin yolu artık Japonlara açıktır . Tahkikat-;:ı~mirde ve çuval kahve yakıldı 

.. Çanakkalede devam 
ediliyor 

Sabık Çanakkale Komutanların -
ôan ölü General Yusufun refikası 
Bn. Saadet csraren8iz bir surette 
ölmüş ve tahkıkata Çanakkale za
bıtasında devam edilmişti. 
Şimdilik bu hadisenin faillerin -

den iki kişi zan altında bulunduru
luyor. Bunlar İz.mir hapishanesinde 
bir sirkat fiilinden mevkuf bulu -
nan Cemile ile Cemilenin yakın ta
nıdıklarından Niyazidir. 

' 

Çanakkale zabıtasının ve Ezine 
Komiserinin yaptığı tahkikata göre. 
Cemile, güya B. Niyazinin metresi 
imiş ... İki aşık birleşerek Bn. Saa
deti boğmuşlar, paralarını almış -
lar \'e Çanakkaledeki evlerinin av-

r 
Peklnf rmUafan eJ~tı Çinlili!r fJe MadriJl lspangolfa,a!ka,ıı weüJafao edın I ıpanyollar I 

Madrid önü 
-ı Londra, 26 (Hususi) - Pekin "·e 

Ti yen. Çin mm takasındaki Japorı t 
tahşidatı devam etmektedir. Japon 
kumandam Pekin önünde bulunan 
kuvvetlerini yeni emre kadar geri 
çekmiyeceğini bildirmiştir. 

lusuna gömmüşler imiş .. 
Bu evin avlusunda bazı ölü kc - ..-CkOmotiflerde kahve kömür yerine yakı. 

miklerinc tesadüf edilmiştir. An - hyor maksat kahvefiatlarlnl dÜŞÜrmemek 
cak b~ k~fa tasına rastla~am~mış.- 1 . . . 
tır. İkıncı nokta Bn. Cemılenın Nı- t Rıyo de Janeyro, 17 (Hususı) - j rak ımha etmiye karar vermiştir. 

1 Brezilya Hükumeti geçen sene ol- Mahsulün bu kndar kısmı on bl'.ş, 

--- -duğu gibi; bu sene de kahve mah - yirmi milyon )Uval tutmaktadır. 
sulünün yüzde yetmişini satın a1a - (])evaını 2 inci sahifede) 
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Kanlı har 
Bilbao, 26 (A. A.) -Nasyona stlerin Mad .. 

rit cephesindeki mukabil taarruzları tam bir 

Çinliler de evvelce geri aldıkları 
bazı kıtalarını tekrar muhtelif mın• 
takalara sevketmeğe başlamışlar• 
dır. Nankin hükümetinin ne mak• ' 
sat güttü iyice anlaşılamamıştır • 

Tifoya karşı şiddetli 
mücadele tedbirleri 

. 
muvaffakıyetle sona ermiştir. 
Düşmanın nevmidane mukavemeti kırıl

mıştır.Kızıllar birçok maktul ve mühim mik .. 
tarda mühimmat bırakmak suretiyle ric'at 
etmektedirlet. 
• 
ltalyanlar, · ıspanyada 
tahkimat yapıyorlar 

Majork adasında 20 bin kişilik 
bir ordu vücude getirdiler 

'· 

Fak at Japonlaran Pekine ın~tla~ 
surette girmeğe karar verdıklerı 
tahakkuk etmiştir. Japonların iste
dikleri Çinlilerin yerlerini terket• 
meleridir. 
· Müzakereler sırf kan dökülme
sinin önüne geçmek ve askeri ha• 

(Devamı 2 inci sahifede) -------
Kadm yüzünden 
Bir cinayet işlendi 

ı Dostça içerlerken arka .. 
daşını vurdu, öldürdü . _,. 

Londra, 26 (Hususi) - Italyan- Tahtnkalede taşralı bekarların, 
ların Balcar adalarını iyice tah - ' fırınlarda çalışanların, kayıkçıla • 
kim etmiş olduklarına şüphe kal - rın, seyyar sebzecilerin ve bunlar 
tnamıştır. Yalnız Majork adasında gibi hayatlarını alın tcrile kaza • 
600 İtalyan tayyare zabiti ve neferi nan az kazanç sahibi insanların O• 

bulunmaktadır. turdukları hanlar vardır. 
İtalyanlar bu adanın havadan ve Bu hanlardan birinde Safran • 

denizden bütün kontrolünü elle - ' bolulu Feyzi isminde bir kayıkçı o-
tinc almış oldukları gibi, 'yerliler- ı turmaktadır. Feyzinin Süleyman is-
dcn mürekkep 20,000 kişilik bir or- • minde bir arkadaşı vardır. Biribi • 
du da vücude getirmişlerdir. , rini seven iki iyi arkadaş gibi yaşa• 

Bu ordunun talim ve terbiyesi dıkları görülen bu gençlerden Fcy• 
için İtalyadan mütemadiyen zabit zi,° evvelki gece Tahtakaledc Ka • 
Ve muallim askerler gelmektedir. rakol sokağında kamasile Süley • 

Majork adasının muhtelif yerle- manın vücudünü delik deşik ede • 
'tine ve bilhassa İblza'ya İtalyan is- :..... rek öldürmüştür. 
tihkam zabitleri tarafından sahıJ Cinayete derhal el koyan polis, 
bataryaları ve hava defi topları ltalgan hava topları ,., asker i ilk tahkikatında şu neticeye var • 
Yerleştirilmiştir. teftiıt• mıştır: ; 

Ademi müdahale kordonuna rağ- bir tayyare meydanı vücude ge - Feyzi her akşam sandalını bağla• 
l'nen son -Oç hafta içinde Palmaya tirilmiştir. ~ dıktan sonra yatmakta olduğu ha• 
bombalar, tayyare topları ve tay - Majork'wı şimalinde, deniz taf. na gelir, bir iki kadeh atıştırır, on• 
:Yare çıkarılmıştır. Palma civarın- yareleri ve tahtelbahir!er i~in birer dan sonra ya kahveye çıkar, yahut 
da iki ve diğer bir mıntakada da üs vücude getirilmiştir. • gecenin on birine, on ikisine kadar' ........... ~ 

B i;""]f';"j"y"""";;;·M·;;~·Ş ..... ~j;rii'n~· } ~:~:::~ü:~f ~~~r.1:;:;:.~v: 
·diğer iki arkadaşı Tahtakaledeki tı. 

C b 1 •• tt kt • • ? yasın kahvesinde bir müddet otut• e e u arı a ışı ne . · .~~~1;~~:~!~~~ ~::::~~:~0;t~:: 
Ademi müdahale komitesind/i . 
bugün üç tez müzakere edilecek ~ 

( Yaı:ııı 2 inci ıag/amt•da) 

deki bek~r odalarında yatmakta • 
dır. 

Bu dört arkadaş dışarıda bir müd· 
'det içtikten sonra gece saat yarımla 
bf rarasında kahveye gelmişlerdir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hırsızlı/ela wıevlr.u/ olan oc ci
nagette de methaldar olarak za11 

altında bulunan Cemil• 

yazinin metresi oldu~nu inkar et
mesidir. 

Hıfzıssıhha reisinin mühim söz
leri: Tifo temastan geçiyor; 200 

bin kişi aşılandı 
Sıhhat şürası bu sabah saat orı 

birde sıhhat müdürlüğünde Sıhhat 
Vekaleti hıfzıssıhha daireıi reısı 

Asım Ararın başkanlığında top· 
landı. 

Bn. Cemileye göre Niyazi onun 
kayınbiradcri imiş .. O, Çanakkale • 
deki zevci '.Emini, onun evinde bu· Tifo vaıiyetini g<)zden geçirdi. 
lunduğu zamanlar bir koca muhab- Komisyon bundan sonra tifoyu 
betiyle seviyormuş .. Kayın birade· önlemek için yapılacak tedbirler 
rinc yüz vermesi, onunla karı koca hakkında şu kararları vermiştir: 
hayatı yaşaması imkansızmış.. 1 - 6 • temmuz 9'j7 tarihinde 

Yine Çanakkalcde yapılan tahki- tekarrür eden tedbirlerin talbikına 
katta Bn. Cemilenin Niyazi ile bir ehemmiyetle devam olunacaktır. 
akraba alfıkasından fazla bir ya • 2 - Hastahsnelerde te,hisin cr-
kınlık gösterdiği meydana çıkmış- ken konulması için kan kültürüne Hıfzıssıhlıa rei .ı luı.ır mücl.!11i 
tır. Şu halde Bn. Cemilenin B. Ni· ihtimam edilmesi ve bu işte sürat Asım Arar üo/:sı"bih 
yazi ile yakın olduğu da n\eydana ~österilmcsi temin olunacak· yeni yataklar ilave edilecekt'r. 
çıkmış oluyor: 3 - Hastahanelerde tifolılar için 4 - Mükerrer v .. k'alar o lan 
İzmir hapishanesinde sirkat fiili yeniden yatak ayrılması için te• mektep, tünel, han, fabrika gi t i 

ınevkufiyetini evvelki akşam bitiren 1 şebbüsata devam olunacak \'eya halkın toplu bir halde bulu,ıduğn 
, Bn. Cemile Çanakkalcye scvkcdi - 1 hııstahanelerc Lifolılara mah~us (Devamı ikinci sayfada) 

lecck, sorgusu Ağır Ceza kaleminde 11111111111111111111111111111111111 l l il l l l il llllll il il lllll l l l llll l l l l l l l lllllll 11111111111111111111; 1!1111!1İ1!11111111 
yapılacak, ondan sonra mahkem" 
heyeti huzuruna çıkarılacaktır. 

Uzun zamandanberi aranmakta 
olan Niyazinin İzmirde bulunduğu 

, söylenmektedir. Bilhassa Bn. Cemi· 
le pek yakında Niyazi ile İzmird~ 
görüştüğünü iddia ediyordu. 1zmll 

1 zabıtası Niyazinin İzmirde bulut11-
mıyarak Çanakkaleye gittiğini te$t • · 
bit etmiştir. Niyazi yakalandıkt4fJ 
sonra hldise aydınlanacaktır. ıti -ı 

Reyhaniyedekl1 
Türk mevkuflar 
Tahliye edildi 
'. J\ntakya, 26 (Hlususi) - Reyha • 
niyede aylard::ınberi muhakemelc - 1 
rlne intizaren mevkuf tut•ılmakta 
olan Türk gençleri serbest bırakıl
~§lardır. Bu hal.;+;r büıün Sancak 
aahilinde umı.ımi bir sevinç uy.ın
aırmıştır. Halk tahliye "etilen mev
kufları oınuıfarında taşımı~, Rey
haniye Türkl~ri o gün bayrnm y::ıp
mıslarrh• 

Sıcaklar müthiş bir bal aldı. 
Bilhassa fzmirin kavrulduğu ge
icn telgrnf.ardan anlaşılıyor. 

J l.ırarr.~ ::ierecesi dün şehrimizin 
bnz.ı yerlerinde 38 e kadar çıkı· 

! O( lu. 81Jgünkü sabah havası ise, 
bu ;ur.ıh hararet derecesi olarak 
h• r zamankinden müthiş olacağım 
g"slermekte idi. 

Bugünler e 
Sıcaklar 

•• .. 

Dün tatil olduğu için halkın bü· 
yük bir kısmı kendisini kırlara ve 

denizlere vermiş, plajlar yine do· 
lup dolup boşalmıştır. On binlerce 

kişi de gününü Moda yarış1armda 
oldukça serin bir hava içinde ge• 
çirmişti. f tJkat bugün işinin haşın• 
da bulunanlara All~i- iıöda d C} leye. 
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E ,')NA F I N DER D I .. 

Sabahlan dükkan açma 
saati muayyen değil mi? 

--------
Esnaf arasında yarış başladı 

Esnaf okuya• 
c:ularımız arasın• 
da açtığımız an· 
ketin bu gü:ılerd e 
cevapla rını sırn• 

sile neşrediyo
ruz · 

B-:-y.uıtta,traıtr 
\ 'a-; du ra~mda ~...,_.~,__, .. 
Hit.ı :cü Rı 'a t di- ,-....,.,,,,-;,;"'. 
y >:' ~ :: 

- D..ıkka:ı?a . 

rın u~ .m 7 de 
kapatıl lı ı 11 a-
lumu.ır. Tütünca Rıfat 

Bc'cdı_y nin bo ·1c umumi bir ka-
p..ınm s ati kabul etmesi esnafın 
d::ı ı ıtıııdcn sonra bıraz gezme

h t etme) c olan ihtiyacı
n k r lı tır. Yine bılıyoruz ki ev-
\ a Ankara c ıddesındeki kitap -
ç.~::ırın aıalarında kararlaştırdık -
l n sonra Belediyeye müracaat e
der k hu ün Ankara caddesinın 
nk am sa, t altıda kapanmasını is
t< n ı üzerine kendilerine mü
saade <:dılmiş ve daha sonra bu ha
rLkE't esnaf için umumi kapanma 
s;ıati ) pılmasına esas olmuştu ... 
Dükkanların muayyen bir saatte 

k ... palı'm:::cıı esnafın şüphesiz klho-
f ŞU'la ~miştir. Yalnız bu işde bir 

n oksan nokta kalmıştı, sabahları 
açma saati !.. 
Dükkanları açmak için eğer bu 

nizamnumcde bir madde yoksa bu, 
hakıkat~n bir noksandır. Çünkü 
açnıa saatinin muayyen olmaması, 
esnaf arasında yeni bır yarışmaya 
sebep olmaktadır. Erken açmak ... 
Ve bu erken açmak işi o kadar ile
ri gitmiştir ki bazı bhve, sütçü, 
pastacı dükkanlarının saat 4 te aç
mıya başladıkları görülmektedir. 
Yavaş yavaş bır rekor haline gi

recek olan bu iş, Esnafın sıhhat \'e 
inSc.'llık ihtiyaçlarını dü ;ı..iner<•k 
tatbik edilmiye başla~ n muay -
kapatılması esnafın phe iz ki ho
faydaları bertaraf -ed cck, sıhhi 
m hzurlar do urtacak bir haldir ... 
Belediye kapanmc1 limatında bir 
kayıt yeıksa bunu dair de tc>dbir al
malıdır; yok eğer varsa neden tat
bik edılmediği arast.ırılmalı; 4 ten 
başlayıp saat 5, 6, 7, hatta sf'kize 
kadar süren bu açma i ini dt> ınti
zama alacak bir karara· raptctlnf!· 
lldir ... 
Esnafın sıhhat ve kazancına mal 

olan bu keyfiyetin hallini kendi a
ralarnıda görüşmekte oldukları ve 
bu derdın de bir an evvel izalesi 
lfizımgeldiği pek aşik ~ rdır.a 

Bir ltalyan Mareşalm n 
Cebelüffankta işi ne? 

---~---

Ademi müdaha e komitesinde 
bugün üç tez müzaker ~ ed.lecek 
Londra, 26 (Hususi) - Buraya ' 

gelc>n haberlere göre, İtalyan ma
rcşalı Badoglio hfilcn Cebelütta -
rık mıntakasında bulunmaktadır. 
M. drıt cephesinde kat'i muhare -
b re giri ilmi§ bulunduğu şu sı-
1 .. rıa, İt::ıl) an M.'lrf' alinin İspanyol 
to klarına g çm 'c; olmnsı \ aziye-

k r eh Ii b'r I -

h bu h b r, Romad n 
t ip di mckt<'dir. 

L ndr., 26 (Hususi) - Tali A
d m· :'ludahalC' Komitni bugün ö -
l d n ~ nra toplanarak, İn iliz tc-
2ı i muzakere cd c ktır. 

Ortada üç tez vardır: 1 - İtal -

Y n - A:man teklıfı: E~vela Fran
konun muharip sıfatini tanımak, 

de s n derece sabır ve te nni 
go t rmC'kte ve mutfoka bir uzlaş
maya varılma mı arzu etmektedir. 
Bır n tice elde edilemezse, İngilte
r n de ipin ucunu bırakmasın -
d r: endi e edilcbılir. 

-~============================ 

37 milleti 
Temsil eden 
Üniversiteliler 

Paris 26 (A. A.) - Otuz ye:li 
mi l eti temsil eden kız (.rkek 20J 
üniversite talebesi, on altır.cı "Ro-
ma-sulhu,, kongresinde hnzır bu· 
lunmak ö er Pario;e gelm'ştir. Kon• 
gre, 28 lcmmuzd açılacaktır. 

ve neden 
. a a ı? 

yon zoluk i t krazı kabul ctmi. -
tır. Bu rnr0tle Brezilva Hükum ti 
kahve mustahsılleri fiat dü ü',Jü -
ı.; 'ndcn pC'rilian olnuısınlrr dije, 
kmdisini peri ctmekted'r. 

Yer ) üzündc Br zil adan b .. ka, 
imh:ı etmek i m milvonlarca çuval 
kahve s tın "fan bir hükiımet ) k -
tur. 

J Azılı çeteden iki 
Kişi daha 
Öldür·· ıdü 

D arıbekirdcn bıldirildiğine gö -
r , imha edıicn Abduı:ral: ım çete-
. mLnsup iki ~ k d ha ölü ola.-

al m ve cc ri Diya -
irılerek t h ·r ed im -

Bir kadın 
Münakaşası 
Sonunda sarhoşlardan 

biri carih, öteki 
mecruh oldu 

Dün akşam ıııaat 18 raddelerinde 
Çemberlitaşta Tavukpaz:arında bir 
yaralama vak'ası o'muş, Mahmut 
isminde birisi arkadaşı Saidi beş 
yerinden bıçakla yaralamıştır. 

Gündüz buluşup, beraber rakı 
içtikten so nra o ra d ak i k ahvede 
oturup kah\·e içen iki arkadaş ara• 
sında bir kadın meselesinden açı· 
lan münakaş:ı büyümüş, ve ka\'ga 
halini almıştı r. 

Dil p:ı tırdısının büyüdüğ'ünü gÖ· 
ren Said kahveden fırlamış \ 'C ar· 
kadaşın a ayrılıp Ta,•ukpazarına 
doğru .} üriiycrek köşeyi dö:ımüş 
bu esnada arkasından yet ş":ı Malı. 
mut bu .. adn tekrar S:ı'die kavgaya 
tutuşmu ş birden ıre ç kti · bıç ı· 
P;de Sairli bö •1..•l ·r c.cn, gö.,sün-
den ve k !çal ırında::ı o'm k uzere 
bec,; } erndcn ynr..ılamı'}tır. 

Saidin ft>q.adını du up üşuşcn 
halk \C polıslcr 1 u eli bıçaklı ad:ı
mın kaçmus n:ı meydan vermemiş. 
Jer; pol s hır fı'l an tutulan M h
mut karakola Jara' ı Said de 
Cerrahpaşa h st:ıhanesine kal ı
rı f mıştır. 

Kadın yüzünden 
Bir cinayet 

(Birinci sa1ıif eden devam) 
Feyzinin memleketteki bir ka -

dın me,.,clcsinden dolayı Süleyma -
na kıni vardır. O sarhoş kafa ile bu 
kadın için münakaşaya başlayor -
Jar. Fc) zi yirmi, Süleyman otuz 
yaşındadır. Münakaşa biraz suku -
net bulunca, Feyzı Suleymanın ko
luna girer{'k, onu yukarıki odasma 
çıkarırken merdiven başında Sü -
leymanı sağ ve sol bacaklarından 
bıçakla yanılıyor. SülE'ymanın ölü
müne sebep ohın solundaki bıçak 
yaıasıdır. Süleyman başı kapının 

dışında ve ayakları içeride olmaı..: 
üzere ~re yıkılı ·or. 

Feyzi cina) ti müteakıp kaçıvor 
ve bu sa~ h Fatihte bir arkada~ının 
evinde y k lanıJ r. 

F ·zi, ilk r usunda cinayeti 
kend' in n i l dı · is klam mıstır. 

S b l 1 in t 'bi i S lıh Ha-
m, Müdd um ua •'ni K mal 

c s di muav ne der k forg gön
dcrmiye lüzum f(°rm mi)er ve 
defnin ruhsat vcımi Ierdir. 

Süleyman, iki C'n dC'ı:bcri evli 
bulunm kta idi, çocu~u yoktur. Ü
zerinde bir miktar para bulunmuş 
ve cesedi <ıilesine te lim cdilmiı;tir. 

Terfi eden ziraat memur 
lara listesl 

Ziraat Vckfıleti yeni zirai teşki
lat kanununa göre birer derece ter
fi eden ziraat memurlarının zat is
lerini tanz~ ederek yeni maaş cet

vellerini hazırlamış ve listeler tas
dik edilmek üzere Vekiller He)eti
nc verilmiştir. Tasdikten çıkar çık
maz vfüı~ etlere tebliğ edilec.-ck -
tir. 

* Nafıa Vekili Ali Çetinknya İ -
tokh0lmden ayrılırken, İı:vC'ç Kralı 
tar '•ndan kab l edilmi .r. 

* J. non D"yeti Mık do tarafın-

Bir m ile delen "n 
Uz rwndl 

1st nbul için h r ynz gclmcs.. mu-
tad r ~ tifo hu. C'n p k dgın lır 

B"r mcmlcktt kı, su·f müshhsil- ~"k 1 b ö t rdi. 
lf · korum::ık iç.n mahsulünün ) n-

an f 1 s nı, hem de borçla -
d nize doküyor. Halbuki, bız 

halis k hvenin kilosunµ iki 

z kuruşum aşa ,l'·a içemiyoruz ı 
l:>uı \'a ekonomisinin ne f!ariu b'r 

. c!ı; si değil mi? 

' trın 

ffi(' 

ra~ı 

G ·ren nu1 ta 1931 p(,,İS se gümde ' yet, F'ıı k " 
millt:tler gii: Ji se,ilc11 Matmaze l j daşlaril ı 

l..ori Gall.,,,n du'iunmcmi ır. 

ki arka -
111'1 , C' l<'nmeyi 

1 Asım Ararın bey2·natı 
- --

Tifoya karşı şiddetli bir 
mücadele açıldı 

-- ------

lapanyollar ate,i körUk• 1 
liyenlerl unutmıyacakls.ır 

Bir insan için kendi memlekelt-
d .. J·cn 

nin evladını biribirinin kanını 0 • • 

(Birinci sahi.leden devam) 
yerlerde epidemiyolojik no ktadan 
tetkikler yapılacaKtır. 

va k'aların adedi e~kiye nisbetle a- 1 

zalmaktadır. 

iki parça olmuş görmek ne acı ş:_1· 
dir ! .. 1soanyanın eski Hariciye ~ıı· 
zırı , eski Mil letler Cemiyeti murnh: 
hası ,.e daha kim bilir ne gibi e~ltı 

5 -- Umu miyetle hasta zuhur e
den her yerde birer hafta fasıla ile 
i.iç tıbbi ziyaret yapılacak ve yeni 
vak'a olup olmadığı tetkik ~dile 
cektir. 
Toplantının sonunda Vekalet 

Hıfzıssıhha dairesi Reisi Asım A 
rar bir muharriıimize şu brya -
natta bulunmuştur: 

- Bu son günlerde tüo vak'aiarı 
adedınin bundan on beş gıin evve
linf' nisbetle biraz artmış gibi gö -
zükm ktc olduğu nazarlarımıza 
çarptı, fakat :yaptı~ımız t<'tkı c ne
t'c ncfo bazı ha tahanele d B ~-

mı olması yi.izıindnn vak'alann co-
iı"'lı~ gıbi g"rundi.ı wlını.i nlaclık. 

Hakıkntte bu ıhbarların büyük bir 
kısmı nekahat devresine girmicı 30-
40 günluk vak'alara aittir. Yeni 

Şunu sureti kat 'iyeed t em in ede
l im ki, her gün neşredilen vak'alar
dan başka saklanmış veya gizlen • 
mış hiç bir h::ısta mevcut değildir. 
Biraz evvf'l söyledıgim eski vak'a
lar bile, şehrın bugünkü hakiki tifo 
durum unu göstermekten uzak ol
duğu halde alakadar sıhhat maka
mı bunları dahi sndakatle efkarı u
mumiyeye bildirmekten geri dur
mamıştır. 

Şehrin aşı mesaisi pek ziyade iler
lemiştir. 23 Temmuz akşamma ka
rbr birinci aı;ılan yapılanların ade
di '<csirsiz 180,000 e bali~ o·m-ordu. 
Bunlardan 102 O O inin ıkinci a .ı-
1 -ı da ikm 1 C' · mi 'ir. Su halr mı
z ran bir h ft'l, on ·m içindC' fo -
r h ferah 200 000 k ·nin aşısı biti
r 'miş olac"ktır. 

Hal('n Sf'hir hncıtahar.elcrinde ti
folular için iht;yaca kafi yatak k
mın edilmiı; oldu"tu gibi iüıum gö
rülürSC' daha fazla'> nı da tedarik 
ctm<>k kabil olac ktır. 

Nadrit ve Pekin Ateş içirıde 
• tır. Elimize geçen mühimmat mık

t rı pek f azlndır. Zepledilmiş oldu
ğu res men bildi rilmiş olan sekiz 
tank tan başka yedi tank, b'n lÜ· 

fek ve el!i mit ralyöz e le geçirdik. 

Uzak Ş rkta yeniden 

•nııı resmi sıfa tları olan Mndaryaga 
bir mektu bunu görd ük. Zam:ın, bU· 
gün memleketinin haline ağlaynıı 
bu adamın resmi sıfatlarından h ~ 
sini aldı. Fakat ilim ve irfan mezı· 
yellerini alamadı. Onun için pro
fesör Madaryaga'nın mektubu ) •1 

• 

nız memleketi için yanan her h811 • 

ı;ı b r vatanını severin değil, ts: 
p:'lnva faciasını tahlil edebilen ~ır 
mütefekkirin e .. eri olmak itibnı ılc 
nıuhimdir. . 

Pıof sör ~adar~a~a'ya .g~re ı:ı 
panyada bugun dovu en ıkı tar 
b'rer ideal ınuharebe.i yapma t • 
dır. Şu v r ki, hangi taraf kaz r· 
s kaz1n ı'l memleket vıkılm 1 • 
raptır_ İki taraf ta harekctl r n 
t h "k 1i odu unu anlamı l d:ı 

·a • n tıc iz olacagını hcn.ız ar.,.\< 
mıyorlar. 

bC' Bir de İr::pany .. d ı i mıı" . 
· ıı si, haTpten sonraki Avr•ı;-~-ı..ı <'I 

gizli yanan dahili haı pl ·r ate \ııı.~ 
cmıd& bir tczahüri.ir:dcn b; !-;a bı. 
Ş€Y değil ~ir. İki fikir çarpıc;rnn't • 

• d b kr ıJı tadır; 'alnız Isnanya a u, ' 
oldu, blr memleket evlfı.dı biribıri· 
ni kırJyor. 

( Birinci sahifeden devamj 
7Jrlı kları tamamlamak i çin yapıl
makt adır . Ç inlilerin vakit kaıan
m ::ı k için uy a l davrandıkları zan 
edilmek tedir. Japonlar icabederse· ki 
ica bedcceki anlaşılmak tadır- Kuv
ve te müracaat edeceklerdir. j ~pon· 
lar şimdi harp makinesini iyice 
yağl!ımış vaziyette bulunmaktadırlar 

Pei, in üzerinde her gün kö!ü bir 
nlame t olduğıına şüphe olmıyan 
J apon t ayya r eler i uçmaktadı r. Şe• 
hir karmakarışık bir ha ldedi r. Halk 
her gü n hcyecırn içindedir. s:rçok 
7.e,ginlcr P ekinden kaçmaktad r. 
NEFERLER ÇIPLAK Y /iŞ.YOR 

muharebeler başladı 
Pekin, 26 (A. A.) - Çin garnj. 

zonunun Tiençinden iki tren le Fenı:-· 
tai'c gitmekte olan 1300 J apon as· 
kerinin nakline mümanaat etmesi 
üzerine Pekin ile Çin arasında yan 

n; ~r taraftan İspanyada ha!P 
edenlere hariçten edilecek yardı • 
ma gclince; bugün hangi taraf gıı· 
lıp gelirse gelsin, ecnebi yard ~1 

İspanyollara çok ağır gelecelrtil'· 
Onun için şimdi su veya bu men • 
faat besabile edilen yardımlar yn· 

' rın, öbür gün sade cevapsız kala • 
cak de~~. bugünkü yardımcılar? 
karşı derin bir kin uyandıracakt1'.· 

Bir memleketin evladını b.irib~~ 
rine kırdıranlara bugün çekıldl!~ 
köşeden yükselen ikaz ve tenbih 
sesi jşte budur. 

:Londra 26 (Husu i) - J ıponla· 
rın hfııen Pekinle Ti} en Çin ara· 
sındn 55,000 askerleri \ ard r. Sı

caklar o kadar müthi~tir ki nefer
ler hemen hemen çıplak yaş n ak· 
tadırlar. 

lspanyol gemileri ş"mdi· 
lik lncdli2!De tar:sfın an· 

muhafaza edifeca5t 
Lon ra 26 (A. A.) - Eı\:scr;si 

Bilbao'Ja müsec.:;el o'up Va', n ·ia 
hiikCırneti tarafından t eka ifi h rb!· 
ye olarak znt~ına kar3r verilmiş 

olan birçok İspanyol gemileri, sa
h"plerinin ltı lebi üzer ine 1ııgiliz ka· 
n ununn t evfikan muhtelıf lngiliz 
l'manlarınd n t evkif edilmiştir. Bu 
gemilerin s ah'plcri, Bilb!lonun zar .. 
tmd anber i İspanyol memurları ile 
konsoloslarını tanımaktan imtina 
etmektedirler. 

Bu g e mi ler, bahri ihti lafları r ü ... 
yet eden ve hususi bir mahkeme 
olan amirallık divanı ta rafından İl· 
titıaz: edilecek k arardan e ·.-ve l bu
lundukları limanlardan ayrılmıya
caklardır. 

silor b i r ço t ank zap· 
tet mi •er 

Ei'bao 26 (A. A.) - Radio. Bil
bao, uildiriyM: Brunete'nin işgti• 
!inden sonrn dü man bu kaı:;abanırı 
civ. rınd:ıki mcvzilerJen çıknrılı 
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yolda kain b'r n:evk i olan Lang-
' fnng'da Çin liler'e J ponlar arasın

da j·eniden muharebeler başlamış~ır. 
Pekin Tiençin arasındaki müna· 

kala t tat'! edilmiştir. Tieoçhı filosu-
na meıısub J1ron t aV} areleri, bu 
sa blh Lnı gfongdaki Çin kampla
rını b-ombardım:m <-ln.i~lerdir. 

*An asıl 
Sultanı S lılı 1 
gidecektir. 

!cerde 
~li olan Ma!rnlle 
l Galip Ankaraya 

* 16 Agu to il ük Trakya 
manC'vralarına ı ir k dccek ofan 
muhtelif dcvk.Ucrin crkanıharbi} e 
reisleri ve ataşemiliterlcrinden •mi
rekkep 90 kisilik heyet İzmir va -
purJle Geliboluya çıkacaklardır. 

Nazıflide bir pamuk kongresi 
toplnnmıştır. * Harıciye Vekilinin büyük kızı 
Bayan EmE.'l Irak Başvekili Hikmf't 
Sülcymanm e; i ereiine Büyülrnda
da Yat Kli.ibünde bir ziycıfot ver -
miştir. * Bir müddett.cnberi şehrimiz -
de b ulunmakt a olan Gümrük Mu -
hnfaza Kumandanı General St:yfi 
Akdeniz kıyılarrrıda bir tctki~<: se
yahatine' çıkmıstır. * Dün tramvaya atlıyan1ardan 
163 kişi cezaya çarptırılmı,,tır. * c Ulus b, muh ... rrirı F .. lih Rıf
kı Atayın C c'debrı l "nındaki kös
kü de ecn bi VC' erli gazetecil r 
s mimi bir toplar.tı yapmıslardır. 

r e 
t.:\kuyu, i<>tırah·ti bir •arafa bı- ı Ar larm, Erm nı· rin, ortodoks 

r k k b'r iki .. n r. r t r fa ı~ - G,. '.lcrin t ~ b r b. 1 k içinde :ya-

dut zam :1 için g en bir adamın 
yap bı1eC'f' i scy: Ancak s lık ve 
tem·., lık i le ile u ~ raı;m k. Ş.mdi 
b.ı cc heden vsa ı bir mücadeleye 
cırı\ ·:miş bulunulmzıklııdll'. 

Kurun 

uno r ider ~ı 
Hatay Türk1 ... rini n;çin p·rç:ıla

nı::ık ıs~iyorlnr? \ur h'iı yeni reji -
min tat' ik ıtına cr:g l olm k istı> -

'\:~nıu, ıntıhap edıl c k ye i mec
liste Türk meb'ııslarının h:ç şüphe-

siz en buyuk ekseri'\ eli teşkıl ede
ceğini bıliycrlar. Onun için H::ıtay
da s va i bir aynlıK \ ücude getir -
mek istıyorlar. 

Tür kıycnın H tavda hiç bir si -

yasi emeli yoktur. Biz burada ynl

ııız Alevi ve sünni 'lUrklerin değil, 

m ]arını ist rız. 

Son Posta 

ı rko ninin b""yü a. 
tıram rka !nd 

Buı:rünlerde dünvanın büyük bir 

ad mı öldü. M rkoni kelime için, 
s s için, zıyn \ c ş ' il irin, dünyada 

mesafe denilf'n m f'ıumu kalrlırmış 
olan fılimk>r silsilesi içinde e-:ı müm
taz bir çehr dır. 

İyi bir k leci, yahut kl'tü bir mu
hac:m olmak ·\;!'l memleketimizde 

ji i i .raf C'd1 ip t i ·, r da Mark.om 
olmak için hazırı n g l'C i n -
lar aramızda ya h · ' görtilınüyor, 

yahut bugünkü el'mi et sartlann -

<lan dolayı bir tarafa biizülmüş, 
mühmel ve mE'tnik bir zeka ve ~ 

nerji halinde sönüp gitmiye mah
kum kalıyor. 

Aksam 
Baş makalesi yoktur . 

h e d Rsauf 
llUIHlllUtllflUllllUllltUUIUIUll llH llUlllllll llllUlllUlll l 

.. ....... .... 
··şen 

a ın a boid u 
Dc;rt gün evvel Bcruttan iıınit 

ıı limanına gclc_>n Fransız bandır 
Providans vapurund n Berut n -
ç klarında den 'ze du n Sıma adın
da bir Ermeni kc.rısının bo u ır:n 

. E ,. + 
h&rlı si hnl .. kında Izmir mn 
Mtidirlu ,ti ce ta kı. rnt ) rıpı!mı • 
tır. 'l' hkıkata göre \'ak'a ·ôyle ol· 
muştur. 

Providans vapurtı, B rut 1inıa .. 
mndan hareket ettikten bir müd -
det sonra İstanbullu ve 'Türk t~ bn· 
asından olan Sıma b;r sinir buhra· 
nı geçirmiş, güvertede kasarken de
nize düşmüş ve dalgalar arasındll 
kaybolmuştur. Kaza üzerine 'apur 
durmus ve araştırma yapılmışsa dil 

• vıı· kadının cesedi bulunamamıştır. 
pur, İzmire gelince kaptan, zabıta· 
ya müracaat ederek vak'ayı habr1' 
vermis ve zabıtaca vak'anın şahit • 
leri dinlenmiş, ifadeleri alınmış • 
tır. Elli beş yaşlarında olan Sir:1n' 
!stanbuldan beraberinde götürdtı • 
&>i.i kızını, Beruttaki akrabası nez· 
dinde bıraktıktan sonra İstanbula 
dönüyordu. 

Kor1m ve 1 cyccan içi deyi-. 
Hc1· memlekette ttjo 0 1 b rr. ıs· 

tati tıl ler en modern Aı;n pa ıe fi• 
merıka şehirlerinde bile b:nıerce 
ld{nin t fo gcçirdı ni ka'!fdcdi!l0 r· 
Zar. Fakat, l tan bul da ki tifo salgrtl' 
birder. 're e ; frı nıum'ycn'1 f • 
la tel a ver nıesinden mi, g e· 
Zerin 1 eyeranı.. aTtt rmasındat -mı 
nedense -.Phirl'Ji m t1 Cs bfr kO 1 tı 
ve .. cv1 ama sii:riikled· El:mizi 1ıc· 
ye atsak: 

- Tifo .. 
Diye i'rpcriyor ve gwriye ç kiYO

ruz. Sokakta gezm.ok-tcn, bir tcızc 
mcyva yemekten, bir bardak stı ıç· 
mcktcn korkuyor ve çekiniyorıL'· 

.. f tı 1Iakikatcn vaziyet ve salaın bızı 
tedch1ıiişe sevkcdecek halde mid :r, 
c'!.cğil midir? .. Bı nu b'::-c öğrcterc k. 
hastalı ın en ço1c 1ıangi mıntak(ll ır: 
da hü.1-inrı sıircii' ati Ü. göster ( r'k 
Ternı.i izahlar V" tcbl' ğler olab lıf. 
Burıun içiııdır ki, 1 er gi.ın Sıhl ot 

Mtıdti.rlüğü. bir tcbli<i ncşrct"e. ~".~ 
hakikati bi'tiin çıpiak1ıg"le şehır ı 
ye b 'ld;rsc .. diyoruz. . 
Hc1ıc•cam durduraca1c, kalb1er~ .. 

m· e .( 1'<'1ılı1c getirecek, içi'rıe auş
tıit'jiimii.:: miifrit evhamdan bizi ko
ruyacak o lsa olsa bu t edbir olaccı1c-
tır. eurhan Cevat 
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1Günün meselesi: 
ilk pamuk mahsulü 

elde edildi 
Pamuklanmız iyidir 

Yeni tohum 
mahsule 

ve fenni ziraat 
nefaset verdi 

937 yılına ait ilk pamuk mahsulü 
t•\•velki gün elde edilıniştir. Ada
nada, Karataşla Balıkçı oğlu Ah -
met tarafından yetiştirilen ilk pa
muk malısurnmüz, Adana bors:ı.sın
cla kilosu 467 ktıruşa merasimle sa
tı· ı s~ır 

Diğer müstahsillerin yeti~tirdik
leri pamuklar da bugünlerde ma-

halli borsalara getirilerek satılmıya 

bas1anacaktır. Son yapılan tetkik
lere nazaran bu yıl memleketimiz 

pamuk rek ıltesi geçen yıllara na
zanm daha çok ve hem daha ne -
fi,, tir. 

Bu yıldan itibaren bircok müs -
tahsillerc hükumetçe en bırinci 

Eczanelerin 

r nevi ve cinsten ramuk tohumları 
verildiği ve fenni ziraat usulleri de 
gösterilmesine bşlandığı için ge-

lecek yıl mahsulünün pek fazla o
lacağı ve hatta pamuklarımızın, 
dünyaca en makbul olan (Mısır pa-

mukları) ile de kolayca rekabet e
deceği tahmin edilmektedir. 

Bu ytl, dünya pamuk rekoltesi
nin umumiyetle iyi olduğu da, ge
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Yalnız bazı memleketlere. nisa-

nın sonuna doğru ve mayıs başla
rında yağan devamlı yağmurlar ve 

dcrecei hararetin azlığı, ekim inki
şafına ve pamukların büyümesıne ı 
mani olmuştur. ------•• 
Universitede 

Birçok Yeni bir 
Noksanı görüldü Şube açılacak 

Teftişler yapılmağa Dişçi hastabakıcı yetiş· 
başlandı Urilecek , 

Son günlerde, eczanelerin sıkı bir Dişçi mektebi Müdürlüğü, mes-
şckıldc kontrolüne başlanmıştır. leki hastabakıcı ve pratisyen dişçi 

Fakat bircok eczanelerde müsta- kalfaları yetiştirmek üzere, Üni -

mel ve kodeks mucibince bulun - versitede huımsi tfldrisrıt yapılması 
ması Jazımgelen ilaçlar bulunama- için bir tnkJif yapmıştır. 
mış, il3c;ları hazırlamıya yarayan Bu teklif tetkik edilmiş, mesleki 
birtakım alfıt ve edevatın da noks:m hastabakıcı yetiştirmek üzere ted
olduğu gi)rülmüştür. Bir kısım ec-
zanelerde bazı ilfıçların iyi muha
faza edilmc:dıği. bilhassa uyuştu -
rucu maddelerin kavıtlannın iyi 
yapılmadıgı, doktor reçetelerinin 

risat yapılmo.sı ve bir diş~i hasta
bakıcı mektebi acılması kabul e -- ' 
dilmiştir. Fakat, pratisyen di«çi 
kalfası yetiştirilmesi için bir şub(' 

de saklarımadığı anla~ılmı~tır. Ni- açılması muvafık görülmemi~tir. 
zamat ve kanunlara göre, bazı mad- Çünkü böyle bir karar, bizzat di~ 
delerin hususi şekilde tertip, tan- tabiplerinin aleyhinde olacaktır. 
zim ve muhafazası icap etmekte - Dişçi hastabakıcı yetiştirmek il-
dir. Bu hususlara daha ziyade e - zere, yakında teşkilat ve hazırlık
hemmivet verilmesi için, eczane-

lara başlanacaktır. Mesleki hasta
ler daimi bir teftiş altında bulun-
durulacaklardır. Noksan ilaç, al5.t bakıcılarm mühim vazifeler göre-

ve edı>vat t::ı tcımamlattırılacakltr. ccklcri ümit edilmektcclır. 
~~ 

Benzin kum anyaları 
hakkında tahkikat 

• 

Şehrimizdeki dört ecnebi kum-
panya müdürü sorguda .. 

S ttıa Romana, Sokoni, Şcl ve Neft Sendikat isimli 4 ecnebi benz.in ve 
petrol kumpanya:sının şehrimizde ki umum müdürleri hakkında. Istan

bul Cumhuriyet Müddeiumumiliğince tohkikat yapılmasına başlanmışoo 
Buna sebep; benzin ve petrolden alınan gümrük resmi.nin indirilme

sinden sonra bu kump,ınyaların İzm irckki acentelerinin; Izmir vilayeti
nin tebliği hildf ına fiatları azaltmadı klcm görü ld i.iğü nden mahkemeye 

sevkcdılmeleridir. 

Universite 
, Rektljrü 
Av,.upada 
Tıp FakUltesl dekanı da 

Avrupa da 
Üniversite Rektörü Cemil Bil -

sel. Çckoslovakyada toplanan (Ce
miyeti Akvama müzaheret Cemi -
yeti) içtimalarına iştirak etmek ü
zere Prag şehrine gitmiştir. 

Rektörün bu seyahati esn~ında 
Üniversiteye ait işlere, vekaleten 
fen fakültesi dekanı Ali Yar baka
caktır. 

Ayrıca tıp fakültesi dekanı Nu
rettin Ali de mezuniyet alarak Av
rupaya gittiğinden bu fakülte işle
n de profesör Tevfik Recep tara
fından görülmektedır. 

ilk tedrisat 
Müfettişlerine 
Harcirah 

İlk tedrisat Müfettişlerine. Maa
rif Müfetti::jleri gibi harcırah veri
lip verilmıveceğinde tereddüt edil
mekte idi. 

Bundan sonra, ilk tedrisat Mü -
kttişlerinın bütçedeki Maari( Mü
fcttışleri harcırah tahsisatından is-

tifadt> edebilecekleri Maarif Veka
letinden bildirılmişlir. 

Liselerden ne 
Kadar talebe 
Mezun oldu? 

Maarif Vekaleti, bu yıl liselerin 
talebe vaziyeti hakkında Maarif 

Mi.ıdürli.ıklerinden malümat iste -

miştır. 

Bu munasebetlc bu sene sınıfla
rını geçen, geçemiyen, olgunluk irrı-

tilrnnına kalan talebelerin listeleri 
hazırlanmaktadır. 

Bu suretle liselerin g:37 yılı rand

manı kat'i surc1Le tesbit edilını~ o

lacuk ve Üniversiteye girecek . ta

lcbelt•t• hakkında da bir fiktr vere
cektir. 

' Beynelmilel 

1 
K.~reste kongresi 

1 
Uçüncü beynelmilel (Orman mah-

sulatı) kongresmin Pariste (Kc -

reste sarayında) toplanacağı hükü-

metımize bildırilmi.ştir. 

Türk tüccarlarının da çağırıldığı 

bu kongre temmuz nihayetinde iç
lim•.ı t•deccktir. 

Çahşan memurlar 
terfi ettirilecek 

Maliye Vekaleti, bu yıl kıdemle
rini dolduran Malmüdürlerinden 

vazifelerini hakkilc yapanları ve 

i~lerinde gayret ve faaliyet göste

renleri takdir \'C terfi ettirmeyi 

kararlaştırmıştır. 

Du hususta büyük bir liste al5.

kadarlara tebliğ edilmek üzere ha
ztrlanmıştır. --
Sinanın bir camii 
tam~r ediliyor 

Tarihi eserlerimizden olan Has
kCiydeki Sandalağa mec;cidi ile Si.it-

li.ıc:ede l\1im ı Sınan C'serlerinden 

olan Mahmut ağa camıınin Beyoğ

lu Vakıflar :-.1i.ıdürlüğunce tamira-

Accntel"'r: sehrimizdeki umum müdürlerin tenzilatlı fiathı satış yap
rnam l rı h kkında kendil('rine istan buldan telgrafla emir vC'rdiklerini 
sövl d k erinden İzmir Cumhuriyet Müddeiuınumiliği İstanbul Müddei
umumi i 'll c mür caat ederek hu lıusus t l.1.lrikat yapılmasını istE>mi~
tir. Son z 1Tl nlard::ı, benzin sirketleri Hi.ikuınctçe tN,bit edilen f;atl;ır 
ÜzPrınd n İzmircie ve 1 E>r tarafta tenz:r 1ı "'ı~lrıra ba§ladıklarından da
Vad n f ragat edileceği sövlenmişse de amme hukuku namına dava açan 
Mtidd iumumiliğin bö\le b;r fcragattr. 1 1 '1'lll"ıy r~ rrı anlac:ılmıstır. 1 tına başlanmı<;tır. 
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1 HAYRET DOGRUSU ! Pendik.'te 
DOnkD 

Bu yıl 58 dişçi mezun oldu,
1 
Güreşler 

49 u Bulgar.. IMül.aviı:ı sebepsiz olarak 
-- il g. Üreşe gelmedi Balkanlılar, Üniversitemize i 

rağbeti arttırdılar .. 
Dünkü pazar günü Pendikte y:ı-

Bu sene Üniversite Dişci Mektebinden 58 talebe mezun olmuştur. 
Fakat şayanı dikkattir ki, bu mP.zun talebenin 49 u Bulgar \'e yalnız 9 

talebe Türktür. Bu yıl Dişci Mektehinden çıkan Bulgar l::ılcbe sayısı. ge
çen yıllara nisbetle bir ~ekor teşkil etmektedir. 

Dişçi Mektebine Türk talebe az rağbet gösteriyor. Bı..na mukabil 
Balkan memleketlerinden, her yıl, Üniversitemizin muhtelif şubelerin
de tahsil etmek üzere bir çok talebe gelmekte, bilha~sa D!şci Meklebine 
çok rağbet gösterilmektedir. Üniversıte Balkan i.ıniversite!eri arasında 

iyi bir mevki sahibi bulunma~tadır. 

Aliikadarların ifadesine göre, rlişcilik şubesine, gelecek yıllaı, belki 
şimdiki kadar da Türk talebe gelmiy ecektir. Buna sebep olarak da di§ci
liğin çok kazanan bir meslek olmadığı, fazla miktarda dişci bulunduğu 

ileri sürülmektedir. 

. 
ihracatçılara Kolyos 
Kolaylık Balığı 
Gösteriliyor Avlanacak 

IVekllatin :reni bir kararı Hey'eti Vekil eden 
ade çıktı 

mü sa· 

ı 
1 

İktısad Vekaleti, hariç memle -
ketierle muamele yapan bütün ih
racatçıları memnun eden yeni bir 
karar vermiştir. 

Şimdıye kadar, klering anlaşma
ları dairesinde verilen menşe şa -
hadctnamelerinin B nüshaları tüc
carlarımızın ellerinde olmıyan se-

beplerden dolayı vaktinde ibraz e

dilemiyor ve hariç şehirlerdeki ec
nebi bankalar, bu kağıtlar olma -

dan o tüccarın istihkakını vermi
yordu. 

Bu müşkül vaziyeti gören Veka
let, B şahadetnamckrinin azami 1 

sene içinde Merkez bankasına ib
raz edilmesine müsaade etmiştir. 

Yaln!z tüccarlarımız, bir yıl için
de bu nüshaları getireceklerine da

ir bankaya bir tealrhüt senedi vcrc
cc'<ler ve alacakları hemen tc.><liye 
ccl ı I ece k tir. 

Marmara adaları mıntakası, 

memnu mmtaka dahilinde bulun .. 

duğundan bu adalara balıkçı gemi
lerinin girmesi Heyeti Vekile ka
rarile menedilmişti. 

Bilhassa kolyos balıklarının bu 
civarda çok olduğu anlaşıldığından 

badema Marmara adası civarında 
da balık avlanmasına müsaade edil
miş ve balık avlamak üzere gele

cek yabancı gemilerinin de bir se
ne müddetle bu müsaadeden isti -
fade etmesi kararlaştırılmığtır. 

Benzin fiatlarl 
Benzin fiatlarını Ağustostan iti -

baren yeni bir liste ile daha ucuz 
bir hnle koymak için bir ha{tadan
beri Ticaret Odasında toplanıp tet-

kikler yapan ve hazırladığı raporu, 
Iktısat Vekıli Celal Bayara arzeden 
komisyonun mesaisi şimdilik bit -

Bir kalp para sürülür· mistır. 
ken bulundu Komısyonuıı faaliyeti zamanında 

Evvelki gün saat 1;3 te Köprünün yeni fiatlarda hasıl olacak düşük -
Kadıköy iskelesinde kalp bir bronz lük sebebıle benzin tacirleri elle -
on kuruşluk sürülürken gişe me - rinde stok mal bulunciurmam:va 
murunun dikkati sayesinde para za. gavrct etmekte idiler. Bundan do -
bıtaya verilmiş, fakat sürücü bulu- 1 lavı Bartında Temmuzun 15 inden-
ııamamı~tır. 

rn,15 vapuruna yük bileti almak 
üzere bilet gişesine gelen birisi me
mura telfışla kalp parayı uzatmış, 
paranın mahiyetini anlıyan mc> .
mur ise o sırada orada vapur bek
liven Polis Mektebi talebesinden 

ben benzin buhranı baş göstermi,,, 

ve şoförler giic;lükle benzin bula -
bılmıştiler ... Cumartesi günü şeh-

rimizden Bartına S<'vkedilen bir 
motör yeni liste çıkıncıya kadar ih-

1 Muammeri çağırmıştır. Polis ça -
ğırıldığını gören kalp para sürücü
sü hemen gişenin önünden savuş -
muş ve kalabalığa karışmıstır. O
rada vazifedar olan 31/362 numa
ra!~ memur sürücüyü arnştırmıya 
baslarnış; fakat iskelenin çok kala
balık olması ve bu adnmın ise val
nız gişe memuru tarafından görül
mesi ele geçirilmesine imkan ver
memışt ir. 

tiyaca tekabül edecek benzini te -
min ettiğinden buhran izale edil -
mistir. 

Z iraat Vekaletlnin 
tamimi 

Zirat Vekaleti ahiren vilayetlere 
yaptığı bir tamimde muhtelif vila
yetlere ycrle~tirilcn göcmenlere da
ğıtılan ziraat malzemesi, pulluklar 
ve cift hayvanlarının başkalarına 

satılmakta olduğunu haber aldı -
ğından vilavetler idnres: kanunu -
nun 68 inci maddes:niıı mencttıwi Belediye ve vilAyet mec· 

lisleri izalarınsn sayısı 
D.1lıi'iye Vekaletinin yaptığı 

istatistiklerde 1 ekr!h e rreclisleri 
azaiarınrn yekiiııu 8000 \'C \'İ a~ et 
umumi meclis azalarının adedi 3000 
o arnk teshil edilmi<;tir. 

bu malzemenin satılma:,ı işinin ö
nun, geçi!!Y'C'Sin· ve bu gibi mal -
z ın ., ı sat"nl rla alanı· r hakkında 

id"ri tedbiı ler alınmasını ve ağır 
para 1eezal rı kc silme~:ni bildir -
miıc:ıtir 

pılan güreş müsabakaları kalaba -

lık bır seyirci killcsi önüııde cere

yan etmiştir. Modada kayık yarış -

ları, Veliefondide yazlık at koşu -

lan olduğu halde sabahtan Pendi-

ğe akın eden halk Bülbül bahc;esini 

cioldurmuştur. Güreşe saat l~ te 

ba~lanmıs ve nmatör gi.ire~1cri sc

' yircilere çok zevk1i saatler gecat
mL5tir. 

Günün en mühiırı müsabakasım 

TL'kirdağlı Hüseyin ile Mülayim a-

rasındaki maç te~ki! edec.:?kti. Te
kirdağlıyı maça davet eden Ml.ı.la-

yim dün hiç bir sebep yokken sa

baya gelmmei", ve malum meydan 

okuyuşu üstüne bu hareketı hc;,lk 

tarafından cok fena karşılanmıştlr. 

Tekirdağlı Hüseyin ile Arif ara

sında yapılan maçta 26 dakıkada 

Tekirdağlı Hüseyin Arifi tuşla yen

miştir. Saat 18.5 ta müsabakalar~ 
niha ret verilmiştir. 

Gıda maddeleri 
Ve sular için 
Daimi kontrol tesisine 

ait t amim 
Belediye gıda maddeleri ile • u -

ların daimi bir kontrol altında bu -

lundurulmasına karar vermiştir. 

lundurulmasına karar vermiştir. 

Belediye bu hususta şubelere bir 

tamim göndermiştir. Bu tamime gö

re. gıda maddeleri satan esnaf md

laka tifo aşısı ile aşılanmış olacak -

tır. Gıda maddeleri satılan \•erler

de yatılıp kalkılmıy::ıcaktır. Çürü

müş \e bozulmuş şeyler kat'ivven 

satılrnıyacaktır. Seyyar şerbetçi 3) · 

rancı ve dondurmacıların baıd k -

ları yıkadıkları su temiz olacakLr. 

Memba sularının kapsül ve etiket

leri daimi bir kontrol altında bu -

lundurulacaktır. KahYe gibi her -
kesin oturduğu yerler daimi \'C !".is

tcmatik kontrol altında bulunduru

lacaklıı. Pi§irilrneden ve yıkan -

madan yenen gıda maddeleri kap ı 

camekanlarda satılacaktır. Lokanta 

\'e muhallebiciler de bulaşık k b

ların yıkandığı yerlerde sıl,hi kai

delere itina edilmesine dikkat edi
lecektir. 

1\IEVLÜD 

Merhum Sadık Zade Ru~en·in ru
huna it.tihaf edilmek üzere Temmu-

zun 28 inci Çarşamba günü İstaıı -

bulda Y'c•nicamid(! öğle namazın -

dan sonra me:vlud okutulacağm -

dan akraba \"C dosthrıle arzu eden 

1 ih· a111 dinın lc~rifled rica olunur. 

r 
Birinıizin derdi 

Hepimizin derdi 
Paca arı s vayan ,. 

se vahlar 
-- Şc1 rimizc gelen seyy 1 lara 

de s ceksin! 
Etem lzz t Be!IİC3 

ra Lütfiye lıiı; hastahaneye gelme -
di, diyor. Halbuki, I !alil Necib de 
hastahnnede hep seni tahayyül et
miş, hep seni sayıklamış! 

- Desen e kepaze oldum . 
De<lım, endışcmi ilave ettim: 

- Kardeşim, ne olacak bu çocıı~-
. _Seni tanıdığımı biliyor. Acaba hayet hepsi işte böyle meydana la benim halim? Bir türlü onu bu 

kardesi mi diye sordu. çtktı! yoldan çeviremedim. Yarın öbür 
- Ne dedin?.. Naciye böyle söyleyince adeta tu- gün başıma bir büyük skandal çı-
- Kardeşi değil amma, galiba hafıma gitti: 

karacağından korkuyorum. 
Yakın akrabalıkları var.. dedim. ç k . . v B. - o garıpsın çocugum. ır şey Ve .. saklamadan söyledim: 
Ancak senin ve onun biribirinize yok ki, senden saklıyayım. Niha -

- Bu dakikada da hala onu me-
karşı hareketiniz doktorun gör.ün- yet, bu çocuğun bir mecnun gibi 
den kaçmamış. d ·-· . b.1. K b h t rak etmekle vaktimi geçiriyorum. beni sev ıgını 1 ıyorsun. a a a 

- Bir şey mi söyledi?.. benim değil. Deliliğinin cezasını - Niçin?. 
- Pek akraba gibi görmedim on- çekti. _ Bana yine bir mektup gönder-

ları. Biribirlerine karşı çok sıkı bir _ Peki sen nasıl gittin oraya?.. di. Kendisilc birleşmezsem tekrar 
kalb rabıtaları vardı. Akrabanın K d' · · hayatına kıyacagJ-ını haber verdi. - Mektup yazmıştı. en ısını 
akrabaya aşık görünmesi tuhaf o- Bu sevdadan vazgeçmesini yine 

· · öldüreceğini haber Yeriyordu. Bu-
luyor .. da di. Ve .. hadisenin lizerı- kendı'sı·ne bildirdiın. Fakat, bu tek-na mani olmak istedim. Fakat, ye-
ne düşmedi. K t ı lifimi nasıl karşıladı, ne yaptı bil-

d k d tişcmedim. Zehiri içmişti. ur u -
- Baltayı taşa vur u .. esen c.. di miyorum. 

ması hakikaten bir mucize r. 
Dedim. Naciye gülerek: d Sai! mı, ya<:ıyor mu? .. Ne ''apı -

- Yalnız doktorun bir nokta a- ~ -s J 
- Eh biraz da öyle galiba.. vor!. Iliç bil" haber alamadım! 

ha nazarı dikkatini celbetmiş! " Dedi, ilave etti: Naciye, 
- Al gömlek ya boynundan, ya - Hangisi?· T 1 f 

kl .b. b' . - u ıa şey .. 
d 1 S - En tutkun aşı ar gı ı ırı -

KaC' gün oluyor. Bunu böyle 
yapalı?. 

- Bugün üçüncü gün. 
- Ne yazdın ona?. 
- Bır seyahate çıkmasını ve .. be-

ni unutmasını istedim. 

- S~in için kendisini ölü -
mün kucağına pervasızca atan bi
risinden bunu istemeni bilmem am
ma on un yapmasını beklemen hay
li garip olmuş! 

- Neden?. 

- Yapmaz da onun için. 
- Bir insan bütün teşebbüslerinin 

1 akamete uğradığını görünce niha
yet davasının üzerinde ısrar etmez 1 
değil mi?. 

- Haklısın. Fakat, aşk kör ve sa
ğırdır. 

- Yani?. 
- Bilmem anlatamadım mı?. 

Aşık görmez ve .. işitmez. Sen ne ka
dar onu iknaa çalıştın, fakat. bir an 
onu yolundan çevirebildin mi?. Ni
hayet ölüme kadar ı:ervasızca a

tıldı. 

- I3en de öyle tahmin ediyorum. 
AHcı.htan olımı~ ki, bizim doktoru 
da bulmuşlar. 

- ı Iakikaten çok hazik bir dok-

tor! 
- Muhakkak. 
- Sen ne yaptın doktorla?. 
Naciye kara gözlerini parlatarak, 
- İyiliğe doğru gidiyoruz .. 
Dedi, ilave etti: 

- O senin gibi değil. Kulağına 

gelen gönül iniltilerini duymasını 
biliyor. 

İçimi çeke çeke: 

- Keşke ben de sizin gibi ola -
bilı;cydim. 

Dedim. devam ettim: 
- Sen de, o da bekarsınız. Bu 

şart olunca elbette ki samanlık sey
ran olur. 

Naciyeyi bu sözüm sanki birden-
bire açtı, birdenbire hızlandırdı: 

- Onu çok seviyorum, Lütfiye .. 
Diyerek sözünü sürdürdü: 
- Halil Necip na.sıl bir çılgın -

Iıkla seni seviyor ... a, ben de onu öy
le seviyorum. Halil Necib'i örnek 
olarak ortaya koyunca sanırım ki, 

r ~hberlik eden bir tercüman an
lattı : 

, İstarıbıııa gelen seyya1ılar 

evrclci Sultana'ımet camımı ve 
mfzcleri gezerler. Fakat, Suı -
tanahmet re J1yasofya camileri 
cfrarmda mı ır satmak balıane
sile çarljaflı kadırılaT, pis kıya -
fet1i erkeklerden mürekkep bazı 
dilenci kafileleri seyyahlara mu
M1lnt oluyorlar. Bunların ekse
risi kıptilerdir. Seyyahlar bun
ların f otoğraflarmı almak isti -
yorlm·. 
Diğer bir miıhim nokta var : 

Seyya1ılar, Yedi!mle sarlarırıı ve 
civarını gezerken, paçalarını sı

rayarak dol~ıyor1ar. Çünkü, sur
ların iistii. köşeler, merdivenler, 
etraf - biıinmez kimler t•e nasıl 
yapıyorlar - telvis ediyorlar. pis
letiyorlar. Sıcak günlerde, fena 
bir koku da et:Tafa yayılıyor. Sey
yahlar, bu tarihi surlardaki pis
liği görünce 1ıayret ediyorlar. Biz 
de ne söyleyeceğimizi şa§ınyo -
rıı:;. Susuyoruz ve öniimüzc bcı~ 

11111oruz. " - Evet, ben yetişmeseydim, bel
ki de şimdi çoktan ölmüş olacaktı. Yakasından belli olur er er. en Dedi, ila\'e etti: 

hendenherşeyisakladınam~m~a~1~n~i~-_ı_~b=i~rl~e_r_in_d_e_n __ a~y_r_ıl_d_ıl_a_r, __ f_ak __ at_, __ so_n_~_:_ ______________________ ~----------------------------------------.:...._----------------~--~----------------~~------~-----------
(Devamı .. ·· 
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Arlık Filis'tinin taksimi projesi 
bütiin tef errııatile belli oldu .. 

1 '140 ' 1 
t u11ur1 ını.idafan mı c1üsı.inmekle 

dı.i •l.ki m;ık ım tı mubar~:...cnin bu
lun~u;:u yen]<.' de doğTııd:ın cl:ığ -

ruy:ı İngılız idaresi h~kim o.nc-ak. .. 
İ 'e proj1.:11in e\Tela bu sütunl:ır
d:ı uzun uzadıya bahsettiğimiz e -
sasları ... 

Şimdi Filistin meselesi ctrafınrla 
son gelen Avrupa gazetelerinde gö
rülen dikkate şayan diğer bir ci
hetten bahsedeceğiz. İngiltere ile 

İtalvanın arası ne halde olduğu bes
belli. İtalya ikide bir Akdenizden 
bahseder durur. Tabıidir ki Filis -
tınin mustakbel idaresi için İngi -

li?.lerın ortaya koyduğu fıkri pro
je, İtalyan matbuatının ihmal ede
ı ıll.'Ceği gıbi değildir. Bu projenin 

m ·kelld ohn İng !iz amiralleri ve 
l. · ı cıkJnıha bıvcs! bu proJenin 
c . u :ııı verııu lcrdir. Öyle ki 
Akd ı~ ılc Dahrımuhiti Hındi a
ra ıı d · i a keı i noktaların kuv -
\'N!cnd,rılmesi di.ışüni.ılmüştür. İn
~ııtc>re bır gun kat'i olarak Akabe 
lım .. nına el atmış olacaktır. Aka
be lngili?.lerin elinde istikbalde ge
rek Akdcnizdc ve gerek Bahri Ah

me1 de bir harp vaziyetı çıktığı za
mnn doı~ nma ve hava kuvvetleri 

için mi.ıhinı bir -:.issülharcke te~kil 
edcc\?ktir.İngt1ızl.ı- b;r gün $j\'<' 

lrnn::ılının bir di.ışm.:m c-line geçe -
ceğini rarzederek hesaplarım ona 

göre yapmaktndırlnr. Akabe limanı 
bu takrlirdc İngiliz sevkulcey~ ha
rekatırım en mühim bir istinad 
nokta:.t olacaktır.» 

İtalyan gazetesi vaziyeti bu su
retie tahlıl ettıkten sonra İngiliz 
gazetelerinin geçen sene ortaya at
mış oldukları bir projeyi hatırlat
maktadır. Bu projeye göre ilerda 

Akabe ile Akdeniz arasında bir ka
nal açmak Iıkri İngili?.leri mesgul 

Kur!ii:s ıerlf ie: Yeni tıe ~ski ganyana 

lakırdısı ılk çıktığı günler İtalyn
nın sı> ~ ... i mehafili sor. derece ihti-

yatlı dıwrandt. Italyanın ne düşün
dü üne daır ortaya bir şey çıkma-

d •. lt .lyan gazeteleri de yalnız bu
::rn k bcr vc"meklc iktifa ederek 

üs~ ı rafını bıraktılar. Yani bir mu
tale>n ·ıerı .,,'ıı mcdcn geçtıler. Lü-

kin çok g ,n.c>dcn belli oldu ki İtnl
)' an cfk • u:ımumiyesi İngıliz pro
jesı et! fıntla, daha geniş mcıliımnt 

alıru ca şasırmaktan kendini ala -
mamı~tır. Çunkü Fılistindc yalnız 
bir Ar.ıp krallıgı, bir Yahudi cumhu

riyetı kurulmakla kalınmıyacaktır. 
Çünkü İngilizlerin Akdenizin en mü 
him ıki i kclcsi olan Akka ile Hay

Iayı c!Jcırind"n ı~ıkarmamıya karar 
verdıklt ri anlasılıyor. Y:ılnız bu 
dc>gıl: Bahri Ahmcrdeki Akabe de 
clkrındc k lac"ktır. 

İtalyanın en taııınmıs bir gaze -

tc ı ol n St mpa Filistine vcrıl
mek ıstencn ıd reden bahseder -
J.cn diy r kı: Lord Pc>l'in ri •ascti 

altınd ki İngılız h"yetinin hazırla
dıgı proje tamamile İngiliz ami -

rallerinın çizdı 1i istikamet dahılin

de yazılmıştır. İngilız İmparator-

etmektedir. 
FHistinde Arap ve Yahudi diye 

iki ayrı devlet tesisi meselesine ge
Jincc; Stampa, bahsi buraya geti -

rcrek mütaleasına devamla diyor 
ki : 4İngiltcre hu suretle kendine 
tfıl>i olmak i.ızcre ırki, milli iki te
şekkül vücude getirmiş oluyor. Öy

le ki Bingazi hududundan başlaya

rak İran körfezine kadar askeri 
noktadan İngiltereye tabi olmak ü-

zere birçok devletler sıralanmış o

lacaktır. 

İşte İtalyan gazetesinin vaziyeti 

tahlil edişi bu suretledir. Bundan 

anlaşılıyor ki Lord Pel'in riyaseti 

altmdnki İngiliz heyetinin verdiği 

raporun neler saldadığı etrafında 
malılmat alındıkça İtalyanbrın la-
kayt kalması imkansız olmuştur. 

italyan cfkfırıumumiyesinin mera

kı gittıkçe artmaktadır. Stampanın 

yukarıya aldıgımız sözl~ri arasında 

en dikkati celbeden cıhet gözden 

kaçmıyor: Eğer ilerde Akdenizde 

bir muharebe olur ve bir gün Sü

V<'YŞ kanalı İııgıltcrenin düşman -

]arı eline gccersc İngıltcrc ne yapa-

Edebi Roman No: 68 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

Yeter bana bu! Yeter bana bu -

gün! 
Küpeşteye ya?"Jaştım. P•rmakla

rımı tuttum. Sağ bacağımı hazırla
dım. Vatcnıma, vatanımın sudan 
bağrında kavuşacağım. Hazırlan -
dım. Atılıyorum, atılıyorum işte ... 

* Bir küçük el kolumu tuttu. Bak-
tım. Muallim hanımın eli: 

- Ne kadar dalgınsınız. Rıhtıma 

yaklaşıyoruz. Eşyanızı hazırladınız 

mı, size yardım edeyim? 

Üşüme nöbetine tutulanların ha-
reketilc cevap verdim: 

- Bir el çantasından başka .. 
- Hamallık eşya .. 

- Ben taşıyabilirim. 

- Nereye gideceksiniz. 

- Kadıköye, Mühürdara. 

- Ben de oraya gideceğim. Fa
kat ben Göztepeye. Beraber gide
lim. Siz çok müteessir görünüyor
sunuz. Kadıköyiine kadar size yar
dım etmekten büyük bir zevk du
yacağım. 

- Siz bilir~iniz. 
Rıhtıma çıktığım zaman bana bir 

iirkeklik geldi. Sırtımda bir çar • 
şaf, yiizümdc bir peçe arıyorum. 

Şnpkam bir sıcak tas gibi başımda .. 
Muallim hanıma bakıyorum. Kos
tüm tayyör ve zarif bir şapka .. İnce 
kız düşündüklerimi anlıyor. Gülüm
süyor: 

- Tereddüdüniizde haklısınız, 
az zamanda inanılmıyacak inkıl{ıp
lar oldu. Buradan gittiğiniz günü, 
Atatürk Türkiyesinden on yedi yıl 
değil, on yedi as.u- geride bulacak
sınıı. 

ARK A LA 

Hir Musevi şehri olan Telavlvuc 
Mnsetıi t"Je Ar1tpça itiinlur ganyana 

cak? İngiliz amiraUeri ve erkanı -

harbıycsi bunu düşunmektedirler. 

Hesaplar ona göre yapılmaktadır. 

Si.iveyş kanalı uzak bir faraziye o

larak İngiltere için bir tehlikeye 

duşersc Akabeden Akdenize kadar 

bir knnal açmak suretile Akdeniz -

Bnhri Ahmer yolunu açmak im -

kansız olmıyacaktır. Stampa'nın 

makalesi ise İngilterenin sevkul -

ceyş noktalarını, istikbalde ken -

dısıne lıizım olacak yerleri uasıl 

şimdid n kuvvetlendirmek isteme

si kar<;ı ında İtalyanların, vaziyete 

ne kndar ehemm yet verdıklerini 
gö~t riyor. 
Bingazıden İran korfezine k d ... r 

sıra! nan memleketler, istikbalde 

İng·ıtcreyc çok yardım cdebılccek
lerdir. 

·Bir gün 

nin düşmaı ' 

diye Akabe l 

kanalı İngıltcre

nın eline geçerse 

Akdenize kadar 
yepyeni bir kunal açmak fikri İngi
lizleri rr~şgul etmiyor değildir. 

E ski arkadaşlardan Ali Hikmeti 
görmiyeli epey zaman olmuştu. 

Bir gün Beyoğlu cadd<dndcn Taksi-

me doğru dalgın dalgın giderken, bir 

pastacının camekanı hızlı hızlı vu

ruldu. Birden silkinip dalgınlıktan 

nyllmışım. Baktım, bizim Ali Hik

mek değil mi? 

- Aman, neredesin gel! Diye iki 

kollarını açmış, beni çağırıyor. 

Sevincimi anlarsınız. Eh, insan 

eski bir arkadaşını görür de se • 
vinmez mi? 

Halbuki benim sevincim iki kat

lıydı. Çünkü hem bir defa eski bir 

arkadaşa kavuşmak sevinci, lıenı 

de masasına davet edilmek ... 

Aksi tesadüf! iki aydanberi iş:.i~ 

bulunduğum için parasızdım ve 

doğrusunu da söyliyeyim mi? Sa

bahtan beri kursağıma bir şey gir

memişti. 

Hemen pastahanenin kapısından 

içeriye daldım. Ali Ilikmetle ku • 

caklaştık, masasına oturdum. 

O da beni böyle tesadüfen gör

müş olmasına öyle seviniyordu ki, 

ne yap2ca v ını bilmiyordu. O sırada 

yanımın sokulan kadın garsona e
mir verdi: 

- Beye bakar mı ınız? 

Kadın yu ümc baktı: 

- Ne em.rc.dıyorlar? dedi. 

ş· yle bır dü · t d m. Alı Hikme

tin konsum:ı yoPuna b. ktım ve öl
çülü bir kumanda v rdım: 

ı;- füına iki tane havyarlı san -
doviç, bir de sütlü kahve! 

K«dın gitti, biz de konuşmıya 

daldık. Eskı hatıraları canlandır -
dık Ali HL'<met son iki senedenbe-

Paris sergisinde güzeller l-<raliçesi 

p aris Sergisinde cMilletler kra -
liçesi. unvanile bir güzellik kra

liçesi seçilmiştir. Bu kraliçe Lauric 
Golland isminde 17 yaşında bir 

Rıhtıma yanaştık. Herkesin bir 
akrabası, bir bildiği, bir aradığı, 
bir beklediği rıhtımda mendil sal -
lıyor. Benim kimsem yok. Benim 
şimdi kim bilir ne kadar es~ımiş bir 
evimden başka beni bekliyen yok. 
Neden yok? Bütün bu güzel vatan 
benim değil mi? Taşı, toprağı, ha
vası, suyu beni beklemiyor mu? Ben 
onun bağrında değil miyim? 

- Muallim hanım! Dedim. Sizi 
de kimse beklemiyor. 

- Hayır, dedi gülümsiyerek, ha
yır! Bizi sınıflarımızdaki yavrucuk
lar ve hayattaki tekaütlükler bek
ler. Az şey mi bu? 

İçimden geldi de sordum: 

- Muallim hanım! Siz seviyor -
musunuz?. 

- Evet, dedi. 
- Kimi? 
- Sınıftaki küçüklerimi. 
- Ben de seviyorum. 
- Kimi? 
- Sızin gibi muallimleri. 
Genç kızın gözleri, porsumuş göz

lerim kadar doldu. Susduk. 

Koynumda bağları çözülmüş bir 

Fransız talebesidir. 
Faris güzellik kraliçesi de onu 

sergi namına ağırlamış ve el ara -
basile sergi içinde dolaştırılmıştır. 1 

sevinç kuşu çırpınıyor: Evime gidi
yorum! Kendim süpüreceğim, ken
dim sileceğim, kendim çalışacağım. 

Ben sanki bayram eden bir dil
siz, bir sağır, bir kör insanım. Genç, 
güzel, sesi derinden gelen muallim 
hanım elimden tutmuş bu bayram 
yerinde gezdiriyor. Bilet aldı. Va
pura bindik. Hlaydarpaşaya inmedi. 

Taksi ile gidebileceğini söyliye -
rek beni Kadıköyüne kadar getir -
di. Çımacılardan, biletçilerden baş
ladım arabacılara kadar herkesin 
yüzüne bakıyorum. İstiyorum ki, 
birisi beni tanısın: 

- Hoş geldin Maviş hanım! 

Desin. Fakat tanımıyor, kimse 
bakmıyor. On yedi sene bu. Dile 
yüzüme kolay. 

O taksiye binerken sıkılarak ad
resimi istedi. Söyledim, vedalaştık. 
Ben küçücük çantamla yaya yürü
dUm. Her yeri, bastığım parkelerin 
her tekini bile ayrı ayrı görmek is
tiyorum. 

Belediyenin önünde gördiim, ta
nıdım, pek az ihtiyarlamış olmakla 
beraber yine güzel ve dinç: Bizim 

Yazan Muemme~· Alatur 

degoğlundı.ı bir paıtchtJn~ m:zH•·ntlıı i,'i.cı ar!.:;ıa ıs konı.~uyc.rı'ar 

1 ı bı:şından geçenleri anlattı. 

O sırada ssndoviçlerle bı.r~ber 

kahve geldi. Artık benim k•yfhne . 

diyecek yoktu. Bir taraftan Al• tii!.c

metin tatlı tatlı anlattığt mat~t·a -

ları, girişip de muvaffak olamad1ğı 
işleri, yeni tanıştığı adamları, k;ın-

lerin yi.ızi.ınden başına ne helalar 

geldiğini birer birer bğrcndim. O 

sırada sanclovıçler!e sütlü kahvemi 
de alı tı dm. 

Mı mı 1 k~yeti kesilince, kev

:fım bu bi.ıl ın arttı. Bır aralık Ali 
Hıkn t d dı ki: 

- Y hu. i) i ki buluştuk. Sana bir 

klif c bulun ın, bimC'm razı olıır 

le mühim! Kımbilir ne işleıi .,,r..r? 

Yi,-mi d~k\Jcp gt1fi. Bu sefeı· ;!..ıh

nim pireienmıvc h:ı:::-!Eı Jı. Ycrım sa· 
cı.t ge~ti Artık cn:Jl~l m iyiden ıyiye 
artmıştı. 

- Anıb~ıldı, bu Ali Hikmet artık 
gelmez, diyorrlum. 

Gelmez amma, kahvelerin, s·ın

doviçlerin parasını kim ver cek? 

Kırk dakika gf:'çti. Artık d~h f z-

la oturm k mnn 

!." 

n.u. urı? Şimdi buradan h<'raber cık- sıl sıvnln. ·: u-

sak da, senin iyi tnnıdıı.,ın bahceli 

meyhanelerden birıne gitsek.. Hı m 
içc>r, nC'ş'cleniriz, hem de d.ıha tatlı 
konuC'uruz. 

Nimeti tasavvur ediyorsunuz de
ğıl mi? 

Kalyoncukolluk taraflarında Spi

ronun meyhanesi aklıma geldi. Bu 

meyhanenin arkasında bahçesi \ e 

bahçesinde de fıskiyeli bir havuzu 

vardı. Bu havuzun önüne serin se

rin oturup içmek, ne enfes şey! 

Fakat daha kerahat vaktine epey

ce zaman olduğu için acele etmi -

yorduk. 

Yine tatlı tatlı konuşurken Ali 

Hikmet birdenbire doğruldu. Cad

deye baktı: 

- Ay, diye bağırdı, bizim Osman 

Baki değil mi şu gidt>n? Vallahi o! 
Kuzum, sen buradasın ya! Aman, 

bir yere kımıldama! Şu Osman Ba

kiye mühim bir diyeceğim var. Bu

raya çağırsam, gelmez, bilirim. Beş 

dakika geçmez, gelirim. 

Şapkasını alıp giderken de ihta

rını teyid etti: 

- Aman, bir yere kımıldama! 

Olur a! Kim bilir Osman Baki 

dediği bu tanımadığım arkadaşile 

ne işi vardır? 

Beş dakika geçti. Eh, mühimce 

ıır iş olacak ki, konuşmaları biraz 

uzadı, diye düşündüm. 

On dakika geçti. Her halde ıncse-

Celal Esat Dey. Fakat selam vere -
medim. Eski Mavişi bu halde gö -
rüncc lirpcrccck, inanmıyacak. Sol 
tarafta büyük, kırmızı, büyük .Ma
car çiftliklerinin ahırlarına benzer 
bir bina yapılmış. Sağdaki camlı 

gazino boş. Önünde esnaf kıya -
fctli iki kişi, soruverdim: 

- Burasını yine Hamdi Bey tut
muyor mu? 
Şaşan gözlerle bakıp cevap ver -

diler: 
- Oho bayan! Bay Hamdi öleli 

seneler oldu. 

Tuhafıma gitti. Yine sordum: 

- Bayan mı dediniz? 

- Sen galiba yabancısın: dediler. 
Şimdi hanıma bayan, beye bay der
ler, halis Türkçe. 

Yürüdüm. Çarşı değişmiş. Bizim 
yol değişmiş. Fakat eczane yine kö
şede. Demek hastalıklar değişme -
miş. Meydana geldim. İçim içime 
sığmıyordu. Evimi arıyorum. Evim 
görünmüyor. Koskoca evim görün
müyor. &iki heyecandandır. Fakat 
komşu evler de görünmüyor. İyicç_ 
tahmin ettim ve e\'imin önüne gel-

şünuyordlmı. 

Biı den zc.kfım j~kdı. Ecr. c~E· cad

deden gcçt'cc.k bir ta .. 1dıf.1 kollnrnı" 
ya b:ışladım. T::ıllim Yarmış Karşı 

kaldırımdan Naci Ccvdetm s I:ına 

sa1lann geçtiğini goımi!<'\•m rr· ! 
Nasıl Ali Hikmet kıı cakımş ı:ıi

bi camck:ına vurduysa ben d" övle 
vurdum. Naci Cevdet ı;all"ntısını 

bıraktı, bana doğru baktı. N~ ıl Ali 
l Hianet kollnrını açıp benı çnA"ır -
dıysn, ben de ayni hasr..tlıJ Naci 
Ccvdcti m:ısama drwet ct1 İl"l. 

Naci CC'vclet nedense hrni ı;evrr. 
Galiba o gün de p('k ark:ı'ia~:-ıx kal
mış olacak ki, tehaliiklr- masamrı 

geldi. 

Hemen garson kızı çağırdım: 

1 

- Bakınız, bay ne emrediyor? 1 

- Ne emrediyorlar? 
Şimdi hatırımda değıl! O da bir 

~eyler ısmarladı. Dereden tepeden 
konuştuk. 

Bir aralık başımı caddeye çevir
dim. İlerde yiirliyen tanımadığım 
bir adamn dikkatle baktım: 

-- Am:ın Naci, dedim, bir adam
dan on lira nlncağım vardı. İşte gi
divnr. Sunıı bir gidip gö.-cyim, beş 
dakikaya knlmaz gelirim. 

Ve ben de Ali Hikmet gibi: 
- Sakın bir yere gitme ha! de

dim. Beş dakika bile sürmez. 
KC'ndimi pastnhaneden dışarıya 

atıncn, gC'niş bir n fes ak'h:n, arka 
sokaklarrl n kayboldum. 

Bilmiyorum, .N:ıci Cevdet pasta
haneden nasıl yakayı kurtardı? 

Muammıgr Alatur 

dtm. Evirıı yok! Yoll:ır açılmış, ev· 
ler yıkılmış, arsalar değişmiş. Saka 
kıyafetli yaşlıca birisini gördlim: 

- Sen huralarını tanır mısın? 
- On lıeş yıldanberi. 
- Burada evler vardı. Bir de bir 

paşanın konağı vadı? 

- Ha .. şu .. dedi. Galiba yaban -
cısın bayan. Orası yıkılalı belki on 
iki yıl oldu. Belediye istimlak etti! 

- Sahipleri yok mu? 

- Bir hanım varmış. Frenk içine 
gitmiş. Oradan vekalet haberi gön
dermiş sattı lar! 

Başımda gök kubbe sarsıldı, ayak 
!arımın altındaki toprak kaydı. E -
limden çantam düştü. Adamcağız 
kaza ile diiştüğünii sanarak alıp ver• 
di ve işine gitti. 

Ben şimdi ne yapacaktım? 

S<!ndeliyerek yürüdüm. Nereye 
gittiğimi bilmiyordum. Cebimdeki 
para beni anrak bir ay geçindire -
bilirdi. Otele mi gideyim? Bir ka
dın tek başına otele gidebilir mi? 
Elimde bir pasaport olduğu halde 
eski devrin korkusu hala içimde .. 

(Devamı var) 
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! cmleketimizde, kadınların bir 
.il s ! · d.ı cLha erkeklerle boy öl

çüstCkkrini ı;oruyoruz. Gün geç -
tikre },adın bir.ıcilerımız çoğalıyor. 
Eskiden gaı p memleketlerinde, 
hadın :ımazonlar yüksek bir moda
~·n uyarak ata binerler, ormanlar
da, parklarda dc1aşırlaı dı. Fakat 
Şirndi bu munlekctle;;dc kadın a
ınaır.onlar gittikçe azalmaktadır. 

ata karşı sevgidir ki, bizde de ka 
dın amazonların miktarını gittikç 
arttırmaktadır. 

Hatta bizim amazonlarımız, garp

lı hemşireleri gibi etek te giymi • 

vorlar etek yerine ayaklarına kil-
~ . 
lot ve ç:izme geçiriyorlar ve bu kı~ 

yafeti kendilerine de çok iyi yakış
tırmasını biliyorlar. 
Kadınlarımızın ask'.crliklerinden 

Dünyanın en zevkli sporlarından 
biri olan biniciliğin kadınlarımız bahsedildiği zaman, onları süvari 
arasında da gittikce tcammüm et- zabit Yeya neferi olarak görmek te 

tnesi, sırf modaya tnbi olmak heve- pek mümkündür ve sevinç verici 
sinden ileri gelmemıştir. Bilakis bir manzaradır. 
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orkunç bir canavar 

Bir çocuğun ölümü 

Politika 
eler y ıy r? 

Birisi Faşist, öteki ko
münist aileden imiş .. 

U•• ç dört ay evvel Pariste çok feci 
ve çok acıklı bir hadıse oldu. 

7 yaşlarında Paul Gijnon isminde 
küçük bir erkek çocuğu sokakta oy
narken on bir arkadaşı tarafından 
taşn tutulmuş ve evine kadar dön
muş fakat kapıdan içeriye girerken 
yere düşmüş ve ölmüştür. 
Çocuğun ölümüne sebep, arka -

dasiarının komünist ve sosyalist a
ileİerinden, kendisinin de bir fa
şis! ailesinin çocuğu oluşudur. 

Bab<.larının, annelerinin evde kü
çiik Pol'iin babası hakkında söy -
1<.'dikleri, bütün çocukları Polün ai
lesine ve Pol'ün kendisine karşı da ı 
kinle doldw·muştu. 

Bir gün çocuklar, o bisikletile oy
namıya çıkınca üstüne hücum et -
mişler: cPis faşist, git buradan!> 
diye üstüne hücum etmişler. Fakat 
küçük Pol kaçmayı haysiyetine ye
dirememiş, kaçmak ayıptır, diye 
ağır davranmış; bunun üzerine öte
ki çocukların hiddeti büsbütün coş
m~ \'e taşların hacmi de büyümi
ye başlamıştır. 

Pol, aldığı yaralardan müteessi .. 
ren vefat etmiştir. 

Bu hadise ancak bu haftada tah
kikat safhasını bitirmiştir. Mahke
me, 13 yaşından küçük olan çocuk
ları serbest bırakmış, fakat ailele
rini mt's'ul tutmuştur. 
Çocuklarını kontrol edemiyen ve 

onların yanında politikadan bahse
den aileler mahkemeye scvkedile
ceklt'rdir. 

---~-- -
1 ve aya 

Bir iddiaya göre kolla
' rımıza ne ihtiyaç var? 

,ı 

lk 
. "" h Agakla laktllo.. · 

z kız çocugunun ırzına, agalına Acaba ellerimiz ne işe yarıyo~? 
k t J h d d •damı diye bir sual sorsak, herkesm as euen ay u un l tuhafına gider. 

Halbuki ellerimize hiç te ihtiya
cımız olmadığını ispat eden insan· 
lar var. Fransada Havr civarında 
anadan kolsuz doğmuş olan bir ka· 
dın vardır. Fransızlar ona c Venüs 
dö Milo> diye ad takmışlardır. 

undan bir sene evvel, yani 
936 senesi ağustosunun 31 n
ci günü 25 yaşlarında bulu-

ndn Kueny isminde bir adam, bir 
dere kennrında dolaıırken Jeannin 
isrntndc küçük bir kıza rast gelmiş, 
kı:-.ı kolları arasına alarak ormanla· 
:tın ıçinc götürmüş ve bir buçuk 
saat kızla bulunduktan sonra yap
tığı şenaat meydana çıkmasın, di
~·c çocuğu bir kanala atarak boğ • 
muştu. 

Ve bunun crtcşi gi.ıni.i. y!di yaşın
da bır b:ı~ka kız çocuğunu zorla 
l:ırlnrn götürmüş ve bu defa d:ı çocu ~'-..""'""' 
ilu kafasıru topuklariyle ezip ölüm 
halinde bırakarak kaçmış, fakat 
henüz berhayat olarak bulunan ço
Ctık, bir mucize nev'inden kurtul -
tnu~tu. 

Fakat bayatı kurtarılan çocuk bü
tün ömrünce sakat kalmıştı. 

Bundan başka bir cinayet işle -
llıeslne vakit kalmadan tevkil edileu. 
l:am Kucny'ntn muhakemesi ya -
l>ılmış ve kendisi idama mahkfun e
dilrni§tir. 

Geçen gün sabaha karşı hücre -
Sincle uyandırılan müthiş cani, af
fın reddedildiğini duyduğu zaman: 
'Euııun böyle olacağını biliyor -
duın .• diye ağlamıya başlamıştır. 

kendisine ne istediği sorulmuş, 
anasına bir mektup yazmak iste -
diğini söylemiştir. 

1 
Avukatı, annesine bir kaç satır

~k bir mektup yazmış, sonra katil 
blla. etrniş, günah çıkarmış ve kur-
anıarile onların akrabasından ve 

/\. 'ı 
tıahtan affını dilemiştir. 

?iihayct katil bir göz yaşı buhra· 
tı~ içinde hücresinden çıkarılmış ve 

~--&_1Yotine götürülmii_ştür. 

idama götürı1/rJrken ağlıyordu. 

Kendisine Hartte canavarı ismi 
· t• .:ı!mış olan genç katil Kueny, e
ğer vaktinde adaletin pençesine düş
müş olmasaydı, muhakkak, meş -
hur Landrü, yahut insan kasabı 

Herman veya Düseldorf katili 
Perter Kürten gibi en azılı katiller 
serisinden olacak ve kimbilir da
ha kaç küçük çocuğun kanına gire
cekti. ································ ....................... . 
Edip Boris Pilinak'ta 

tevkif edildi 

B undan beş altı sene evvel mem
leketimizi ziyaret etmiş olan 

Sovyet romancısı Boris Pilinak tev
kif edilmiştir. 

Kabahati şimdi mahbus olan 
dostu Radek'in müzayakada bulu
nan karısına nakdi muavenette bu
lunuşu, bu suretle şahsi hissiyatına 
kapılarak iOsyalizm düşmanlarına 
.meddi ve mane~ bir destek olmı· 

Bu kadın içmek, yemek yemek, 
yazmak, resim yapmak ve hattô 
tüfek kullanmak için ayaklarından 
istifade etmektedir. 

Kendisile görüşenlere: 
- İtiyad meselesi, diyor, şimdi 

kollarım olsaydı, doğrusu bu kol -
ları ne yapacağım, diye kim bilir 
ne kadar "i-ahatsız olurdum. 

Bu kadın mükemmel bir daktilo 
gibi makinede yazı yazmaktadır. 
En büyük zevki halı dokumak ve 
dikiş dikmektir. Tabii, kadın oldtı
ğu için koketliği de elden bırakmı
yor, ayaklarile pudralanıyor, ruju
nu koyuyor, yelpazeleniyor. 

Erloy isminde kolsuz bir adam 
da ayaklarile şişelerin mantarları
nı açmakta, sigara içmekte, caz çal
maktadır. Ayak parmaklarının bi
rinde de güzel bir pırlanta yüzüğü 
vardır. 

İnsan bunları işitince kendi ken
dine soruyor: Hakikaten kolları -
mıza ne ihtiyaç var? ........................................................ 

Sovyet Rusyada 

Tevki/at ve 
idamlar Je,,:·rlft 

6J-:3 ,-·- ~ .,., a-.. ./ ı·. 

S ovyet Ru ~uı nc.:a bu -
rasında ccn'"i)I t:asu ıarın ve 

Tro kist elemanla. ın ) "' tıldarı tah-
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Deniz sularına kendini kaptırmaktan mahrum olan biri ... 

lstanbul bir kaç senedir gör
mediği; yahut nadir gördüğü sı. 

caklarla karşılaştı. Bu sıcaklar 
şehrin bazı yerlerinde ad~t• boğuc~ 
oluyor ve bundan dolayı yalnız 
Pazar günleri değil, akşamın ye. 
disinden, yani tatil zamanından 
sonra köye, sayfiyeye gidemeyen. 
ler, deniz kenarı, kır, ağaçlık yerler 
orıyorlar. Maalesef şehrin mütekasif 

yerlerinde ağaçtan, bahçeden eser 
kalmamıştır. Vaktile şehir planı, 

filan olm~dı~ı için rast gelen is· 
tediği yere ev yaptırmış ve bir 
zaman her köşe başında. bir bahçe. • 
bir ağaç bulmak kabil olan şehir 
içinde ancak uzak, uzun yolu göze 
alanlardır ki biraz nefes almak 
imkanını bulabiliyorlar ... 

' 
1 
\ 

Yarım milyonluk sah 
pu bas 

Bunların ne polis ne kimse /arkında olmamış 
ve istedikleri 
gibi işlemişler 
f ransada büyük bir posta pulu 

kalpazanlığı yapılmış ve 0,50 
santimlik pullar taklit edilerek bin· 

lercesi ortaya çıkarılmış, bir Paris 

gazetesi bunu farkedip alakadar -

!arın nazarıdikkatini celbedinceye 

kadar ne polis, ne de posta ve tel

graf idaresi bunu bilmiştir. 

Bu pulların Fransız hazinesine 

verdiği ziyan müthiştir. 

İş meydana çıkar çıkmaz rnua .. 

yeneler, tetkikler yapılmış ve sah

te pulların evsafı Fransanın her 

tarafına bildirilmiş, diğer taraftan 

da Fransız polisi işe el koyarak ta

kibata koyulmuştur 

Nihayet zabıta Parisin iki nok -

tasında pul bayiliği yapan iki ada- t \ 

mm kalpazanlarla bilavasr~a mü- iki ıahttk6r: ~lenof ve Kümtnato 

nnsebette bulunduklarını anlamış ve onları iki üç gün daha takip et-

rikat devam etmektedir. edilmişlerdir. 

Uzak Şark dcmiryollarının v~r- Diğer taraftan da Yoroslov'da bir 

roşilov - Ussirik hattının bır:c~ti- kauçuk fabrikasında Stakanodist 
ği noktada casusluk, tethişçilik et- işcileri katil ve işde sabotaj yapan, 

mekte olan Japonya - Troçkist bir karışıklıklar çıkarmıya çalışan bir 

organizasyon keşfedilmiş ve bu başka tedhişçi şebekesi meydana çı-
tcşkiliita rnt'nsup 24 kişi tevkif o- knrılmış haklarında gayet ağır ce-
lunu mahkemeleri ya ılarak idam zalar verilmi tir 

~.:.;..;c.~;;...__;;:..=:.:..._:'-..:::..:..:.::..::=--.:....::..:..:..::.:...-.... ........ ~~~~~~~-' 

tikten sonra nihayet tevkiflerine 

karar vermiştir. 

Tevkif edilenlerden biri İsrael E

lenof ısminde 61 yaşlarında bir be-

yaz Rustur. Ve sabıkalı olduğu için 

Fransadan ihracına karar verilmiş

tir. Polis kendisini tevkif ettiği za-

man: 
- Neden beni tevkif ediyorlar? 

Bir şey anlamıyorum. 

Demiş olan bu adamın üstünde 
50 santimlik pullardan 118,000 tane 
bulunmuştur. İkinci mevkuf bir sa

bıkalıdır. O da dört kere mahkum 
olmuş ve Fransada ikamete mezun 
olmıyan bir İtalyandır. İsmi Cu -
minoto'dur. 

Bu pul sahtekarlığının yarım mil· 
... franga yakın old-;.:ğu tahmin e
ıektedir. 

du hadise, Fransız P. T. T. sini 

müthiş bir telaşa düşürmüş bulu· 
nuyor. 

Bir Çin tiyatrosu 
Par iste 

J ıpon-Çio ihtilafı <_ıktı~ı sıraJa 
yold, bulunan bi- Çin t;yalro he· 
yeti Parise \"armışlır. llütCı:ı gözler 
Çinlilerin J •poılar kdrşıı;.nda ne 
yapacağını n e·a1< cllıği içln tu 
Çin tiyatro l e7 eti l :.riste büyük 
bir merak uyandırmış ve emsali 
olma aı1 bir kalabalık to tamı tır. 
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T•frilc:a No: 28 

Her zamanki gibi kapaıimıyanpe:rde 

Bu tegayyüllün altından çok korkunç birşey 
çı~cağına, öm bir 

akıbetlekarşrlaşmağa ihtimal vermiyordu 

Tesadıif İfiete yardım etti. Cena
ze. Sekbanlar tarafına. doğm gidl
yordu. Kız buna çok sevindi, çün
kü Schsuvjll"a orada rastlayacak, 
ıskattan sonra birleşebilecckti. 

Cenaze, kol değiştikçe sağa sola 
baş döndüre döndüre, dedelerin: 
zikri, güzel sesfi hafizlann ilahile
ri, buhurdanlardan tüten öd~acı 
kokuları yükS€le yüksefe me~t~ -
lrğa geldi. 

Mezar, etr:ı!ma i.çinclım çık-;ın 
toprağını saçmış, ağzı açık biı: ca
navar gibi yutacağı vücudü bekli
yordu. 

Tabutu indirdiler, şalları çık..ır
dılar, ipler hazırl,mdı:, tabutun .k-al
Iarı kesildi, şimdi, herkes. yapıla
c~k a.~c.liya:ı dikkat!e takip ediyor, j 
bır gun aynı akıbete kendilerinin del 
uğrayacağını düsünerek, bir lerzei · 
hcrasla titriyorlardı. 

Dervisler. imamlar murakabeye 
dalmışlardı. Duagıllar, alacaklın 

p:m:ıların hulyasile. daha ~ındiden 
seviniyorlar, ya,~aş yn.··aş dudak. -
larını kıpırdatıyorlardı. 

Fatma, ıskatçıların arasmda, ken
d"sine iyi bir yer bulmıva çalışır: -
ken, İffet, yanından ayrılmış, etr.:ı
fı tetkik ediyor, Şehsuva.n araşt
rıyordu. 

Baktı, baktı bir türlü yfın canını 
kalabnlığın arasında, etı:afta göra
mcdi. Cenaze kalabalığına karış -
rnamış, uzaklarda beklemesi ihti
malini düsünerck, anasına gözük
meden ıskntçıların, Cl'naze cemaa
tinin arasından sLyrıldı, çıktı. 

İler!Pdi, sövle etrafını kolacan et-
~ . 

miye başladı, bu sırada, kuvvetli 
bir el, bileğinden tuttu. İff t s:ı.<:1on 
\ 'C kork'ik, başım çevirdi, baktı: 1 

- Seh~uvar 1 •• 

Az daha, d"likanlının boynuna. 
atılacak. "•pır ~upur iki yruı:ığın
dan öpecekti. O kadar sevinmişti. 

Sc>hsıh-ar, söz sövlemiye vakit 
bırakmadan, İffeti h.-alabalığın dısı
na çıkardı, yalnız dört duvardan 
ibarPt kalmış damsız bir fürben"n 
icinf' doğru yiirütmiye bao:ladı İf
fet, Şehruvarın maksadını anladı. 
İtira7.' eıti: 

- Şımdi SJras:ı mı y.::ı.? .. Baksana 
mezarlık mahşer gibi... GörurlPr, 
rezil oluruz: 

Ct"\ ap bik vermedi Şehsiivar ... 

sani)e sürdü, bundan ikisinin de 
haberi yoktu. Yalnız bır dakıka ol
du ki, İffetin ay:.ığı kaydı, kızı dı.i
~rmmmye çalışıı:ken, Şehsm::arın 

ayakları da de.vrilmiş bir mezar ta
~rına takıldı, ikısi birden, mums'l!Z 
evlıyanın mezarı üzerine devrildi
ler. 

İki giinahk:ır asık, yıkık türbe -
den çıkar ç.kımız avrıldılar. İffet, 

hemen üstiinü başmı diizclt+-i, Ç('l-]

meye ko.ştu, ylızunü yıkadı, baş ör-

tüsünü yeniden sardı, kılığına k ı 

yafctfoe eski hali verdi. Yalnız, 

ger.danının altında peyda olun bir 
cürüğü cıkaramadı. İzini kaldıra -
madı çiirüğün oradan ... 

Mezar başındaki yokluğunu belli 
etmemek icin, sık adımlaı ln, hat

ta koşa koşa kalabcılığa doğru yol -
landı. Fakat anası, İffetin mevdan-

da olmadığım çoktan anlamış, cok

tan etrafına göz gezdirmiya, gozle
rilc kalabalığın içınde onu aramıya 
ba lamıştl. 

Kızının birdenbire kayboluşun -
dan bir seyler sezen, kalbuıdc şüp-

he kıvılcımları parlıy~n Fatm;ı, c;öy-ı 
le bir aı:amıya çıksa, iffeti bulacağı 

muhakkaktl. Çünkü o, mezarlığın 1 
en kuytu kaselerini, deliklerini, ko
vuklarını, harap türbelerini, vel -
hasıl bütün kö"1:! bucağını bilirdi. 
Fakat, o, ar:ımıya çıkmıya lüzum 

görmüyor. bu tegayyübün altından 
cok korkunç bir sey çıkacağına, kö-
tii bir akıbetle l ılaşacağma ih-
timal vermcdı-ı aldırış bile et-
miyordu. İhtimal vndıği şey, ni-

hayet bir bulusma vadinin, bır kaç 
kahkaha ile biten, fındıkçılıkln ni
lıay~t bulan gençlik ve cocukluk 
sürprizlerinin doğurduğu bir u -
zak 1 aşma idi. 

Belinden sıkı sıkı kavradı, dudak
lcrını ~ülük gibi yapstırdı İffetin 
yarı::ı~ına ... 

İffet, sevgilisinin hı.1vvet1i kol -
1arı arasındmı kurtulmıya çabaln
dı kca, Ş"hsuvar daha fazla sıkıver, 
l .. t caklıyor, d<'mir bir çember içine 
alıvordu. 

Onun kızdığı nokta büsbutün 
baska idi: I~lrnt dağılırken buluna

~ maması. bir kaç para ahnacnk bir 

1 günd , birdcnbırc. ortadan kavbol-

Hoş, bu kucaklayıı::, bu d('D'ljr 
c IT'her, İff~tin ho5una gitmiy0r 
c1 · di. F ' t '\ z'veti mina "p 
bulmurnr, istedi~i gibi zevki mi-
y c için, <:: l uvaruı arzusuna 
mutavaat etmek ist<>miyordu. 

Bunun icin de ikide bir: 
- Bır, k .. bırak .. ayıptır!.. 
n·. ' :s n a, s vgı i Mi :n-

eli kten k k rak, r""z"" ne ckli-
yoıdu: 

- Tenha zamanda olsa ~yse. .. 
s~nki hiç olmadı mı? .. Fakat şimdi 
günah, cc.naze var. 

- Bırakmam ... Hem ne. ko ku -
yorsun? .. Dört tarafı k::tpalı, yılıak 
bir türbe içindeyiz. 
Şehsuvar, kavramak, kollarmm 

arasında sıkmak- ve sarmak iste -
dikçe, İffet razı olmuyor, şiddet gös
teriyor. elile itiyor, süvarisini sırtı
na bindirmek istemiyen haşarı ve 
delişmen bir kısrak gibi tepiniyor, 
soluyor, fakat bir türlü delikanlı -
nm adali kollarından kendisini kur-
tı:.ramı rordu. 
Şehsuvar zorladı, İffet dayandı, 

r •• tkA d d mumaşa ar avranma ı . 

İife.t, itti, Şehsuvar sarıldı. 
Şchsnvar çekti, İffet k· ınıya sa

vuştı. Kız kactıkca, Şchsuvarın ham-
· leleri daha uteşii oluyor, bu sefer 
kamcılamnıs bir küheylan gibi şah
lanarak, kollarının olanca kuvvetile 
sıkıyor, ezecek gibi, yiyecek 'gibi 
soluya "'oluya sıkıyordu. 

Bu d bele me. itme, kakma, kaç 

mnsı noktasında toplam) ordu İşte 

buna i.çcrliyOL'du. 
(Devamı vor) 

:2 
to balan dibil'e dar mu"J ene et
meden, ag.ızd ki altın tozlnrmı {)
rüp innnacakl rdı. Bcrck t versin 
ki ambardakı 1: k n alar h~r 
şr i m ydana çıl rmı lı. 

l\ w·at RQJ.s, Amva ·ı aınb:.ıı·rl.an 

çıkarttı: 

- Adamlanııın altın di e g tıı:

di · topraklarla s nin cesedıni ür
t<'ceğim. Bızimle alay ettin.. bh 
bir. seydcn anlamaz sandın, öyle mi? 

Diyerek, inatçı adamın ensesine 
bir tokat yapıştırdı. 

Anivas bu:denbire sersemI mişti. 
Ciyovani, Türl~lerin bu zekıi ve 

anlayışı kar.şısında: .:Bunlara ne 
cez:ı verseniz haklısınız! demek 
isteyen bir ta •ırla başını sallıyor
du. 

V'e bir aralık P.nivasla gözgöze 
gelerek gülmüştü. 

Türk gemicileri ateş püskürme
ğe ve: 

- Bu herifleri asalım .. yahut ba
cak1arına zlı ciı: vurup esri forsalar 
ara ma atalım. 

Diye bağrı mıy ... başlamışlardı. 

Murat P.ei geınidlere Aniv.as'ı 

göstererek: 
- Hakiki altınları bizden gizle

yen bu adamı ipe cekiniz! 
Dive ba$rdı. 

Sü Oeymatfilon Sarcayuncdl~ 

KUDCS KD~LARm. 
Dünya bisiklet birincilik- 1·~~ -~~-· ~1-..<::::,.<;:22~- ~~~~~..,,....., Tefrika No: Yazan: M. Necdet Tunçer 

lerinde sporculanmız 
Dlinj a bisiklet birinciliklerine 

ha·1ıd1k olınak üzere Ankarad.ı ku
rulan bisiklet kampına alınan bi
sildf.'!tc:iler1 muntazam bir surette 
çalışmaktadırlar. 

Pırıgram mucibince geçen hafta 
ya~:ırlan 150 kilometrelik yanştan 
sonra bugün de 200 kilometrelık, 

memlrokette ilk defa olarak kamp 
bisikletçilP.rı arasında, bır idman 
yarışı yapılmıştır. 

Yedi. bısikfetçının iştirak ettiği 

bu ) arışın ilk- 100 kHometresi sa -
atte vasati :rn kilometde bir sür'atle 
bitmiştir. Saat dokuzdan sonra ı:ıl· 

dukccı sert esmiyP başlayan rüzgar, 
koşuculara, ikinci 100 kilometrelik 
me.safevi ayni z:am<rnda katetmek 
imkanını vermernistir.. 

ı;rn uncu kilometrede sırasile '!v
vela Tulfıt. lastiğinin patlamasL ve 
beş kilometre. sonra da üs1.üste iki 
defa vjtesinin arızaya uğramast ve 
kıı ılması neticesi, yarışı tcrketmış 
ve l:JO nc.i kilrJmetrede de. çiftlık 

virajını alarak lastiği tekerlek
ten fırlayan ve bwıun neticesi te
kerleği kırılarak düşen Kocaeli'li 

Yunus ta, aldığı yaralardan dolayı 
ı yarışı terketmiştir. 

Bu suretle nihayetlenen bugün

kü yarışın teknik neticesi şudur : 

l - Orhan. 5 saat. 35 dakıka, 20 
saniye; 

2 - Eyüp, tekerlek farkile; 

3 - Bayram; 

4 - K~zım. 

Kazım ve Bayram, 80 inci kilo
metr€de ön gruptan beş dakıka ka
dar gerıde kalmışlardı. Federasyon 
bunları tekrar birinci grupa iltihak 
C'ltırerflk yarışa devam ettırmi§tir. 

Fcdr!rasyon, bugün elde edilen 
neticr;den memnundur 

ıg tPmmuz perşembe ~e 1 ağus

tos pazar günlen 20 şer kilometre

lik ikı ıdman yarışt daha yapıla -

caktır Bu yanşlar herkese açıktır. 
lt•HttHttt&"Uru&1911U1fHIMUWHllOtlf•UtUlltUIUUlftlfUttUttUHtlltlllUULLUUUIUlll .... ".u''""""' .......... ntUiffnltlllfUUntnt1nnn 

Üni ersiteli bir 
Gencin €evabı 

24 temmuz 937 tarihlı nüshanız

da: cBugün Lozan günüdur. Soru
yoruz: 

Ti.irk ımlletinitı bu bi.ıyük zafer 
gününde Üniversıte neden Hustu'! 

l - Üniversite 
kur.uttu, 

heye.canını mı 

2 - Bu büyük gününü mü unut
tu, 

3 - Yoksa tören ·apmıya lüzum 
mu görmc.dı ?,, dıye soruluyor. Ben 
de bir üniversiteli sıfatile cevap 
veriyorum: 

TLirk üniversitelileri ... bir fincan 
kahve ile aksamı eden, bır dilım ku
ru ekmek ile bir kaç zeytm tanesi
ni açlıktan bozulmu'5 midelerine a
tarak yüksek tahsilıni yapmıya ça-

lışan Türk üniversiielHerinin, belki 
çelik rrözleı:inin feri kaçmıştır Fa

kat şurasım yine bir. Türk üniver -
sılelisi sıfatile salfihıyetle soylLiyo
rum ki, bütün bunlcıra rağmen en 
ehemmi•etsiz telakki edilen milli 
hadiseler karşısında. duyduğu yük
sek heyecanını bir çok wmanlar, 
kürsülerrlen halka haylnrmış. mi -
tingleı· yapmı~. memleketin en ıs

sız kö~elerinde akısler yaratmış -
tır. 

Ve bugün yin€ Tiirk üniversıtelı
leri, mılli heyecanlarım daha kud

retli, daha şuurlu ve daha değerlı 
bir şekilde yalnız memlekctımi -
zin değil, dünyanın dört bir etra
fına duyurmak, haykırmak isterdi. 

- Lozan günü, Scvr paçavra -
sının yırtılarak, yerine kahraman 
Tlirk milletinin istiklal ve ~r<'fini 
btitiin cihana tekrar tanıt:m Lozan 
zaft'ı'i, hiç şüphe yok kt, milyonlar

ca Türkiin ırmaklar gibı akıttığı ka
nı pahasına elde cdilmış bir zafe
rin zaferidir. 

24 teınmuz 19:37 Rugünü kutlu-

r GÜZEL 
HİKAYELER "' ı 

Reşat Benek'in ilk eseri 
10 Mılli Hikayeyi bır 

a raya toplayıp Güzeı 

Hikayeıar yeni bır se· 
kilde çok guzeı bi,. üs· 
IOpla kitap halinde çık
mıştır. 

Fiatı 40 kuruştur 
Tevzi yeri Yeni Kıtapçıdır. 

Bütün kilapçıl:ırda d:ı f)·ılunur. 

larnak her Türkı.in en bi.iyük k: -
varıcıdır. 

Bız universıtelıler. bu büyük za
fcruı 14. iıncü vıldcinümimü münev
ver Ttir.k gençliğinın bütun heye -

canına tercüman ola~k bır şekıl -
de kutlulanuıyı bir vazife bfü) or 
bır vatan borcu teli.Jdı:i edıyorduk ... 

Fakat ~Jtun bun!ara rağmen bu
gün Turk tinıversıtelilerimn milli 
heyecanları ancak iınıver~ite korı -
doı lannda kalıyor. 

Bizım yaramızın acısı bıze ._veti -
yor bir de siz onun uz0rıne bıçtık 
vurmayınız! 

Yalnız son olarak şunu da ilave 
etmek istenm ki, gazetenızin bu 

hadıse kaqısında gösterdiği nlfıka 

ve hassasiyet onun vatansc>ver genç 

Ti.ırk münevverleri arasınd<ıki kıy

metının yerındc olduğunu bır defa 
daha ıspat etmiş bulunuyor ve ben 

de i.ızerıme düşen vcı2tfeyi yapmış, 

Üniveı site talebeleri namına so -
rulan suallere kısmen cevap ver -

miş bulunuyorum. Heyetı idcırf' na
mına da Rektöı· Cemil Btlscl cevap 

versin: Bugun ÜrııvPrsıtc Konrc -

rans salonu nıl'in açılmadı'! Nıçın 
ses ver mi yor? 

Üıııversitc İktısat 
Tev fi/· 

Fcıkültesi 

Hamolular : «Siileyman seni azat mı etti?» diye 
sordular. Sa:hra : «Onu ben terkettim!» dedi .. 

Sahr.a, Hamofuf ar 
ar: asında •• 

Şair Enveranonun sözleri Sahra
yı sers~mletmişli. 

Dağın yamacına indıği zaman bir 
müddet at üstünde durdu .. duşün
dü. 

- Saraya mt döneyim? Yoksa 
kabılcmc mi gideyim? 

Ve atının başını. kabilesine doğr.u 
çevirdi. Hamolular: yurdun:ı doğru 
ilerledi. 
Şair Envcr .. .ııo .. 
Bu, ne sehhar, ne yaman bir genç-

t' .ı. 

Sahraya babasının sözleri bılc te
sir: yapmamıştı. Fakat; Enverano o
nu çok çabuk kaı·:ınndan çevirmişti. 

Sahra yolda giderken: 
- Kabileme donmezsem. tali ba

na gülmiyecek.. 
Diyordu. 

* Sahra ikı saat sonra kabil,,sı ara-
sında bulunu:vordu. 

S:::.hranın babası kızını görünce 
bav nuna sarıldı: 

Tam vaktınde geldin yav um! 
dedi- Eğer bugün de gelmesevdin, 
kabılemızin bütun erkekleri Ku -
düs<• gıdeceldr>1' ve seni saraydan 
zorla alıp getırecekJerdi. 

Sahra baba:;mm. anasının ve di
ğer buyi.ıklerin ellerini öpti.i. 

- Artık aranızda kalacagım, bn
ba ! Haydi, haber ver büt~~n r>rkcl{
lere. 

cektir. Rüyamda gördiiğiı.m bu kı -
za (çöl mabudıı) Salıra adını ve'l~
di ve bu bz basımızdan ayrıldıgı 
gü.n Hamolular ~alıvolaccıktır, ele -

dl.» 

İhth arın rüyası dilden dile ya
yılmıştı. 

Kabile reisi bu yüzden kızına t~
hakküm edemiyordu. Sahranın er
kek kardeşi me 1danda ol~aydı, Sah
ra kabilc~i ar.asında hiç s1kılmıy:ı -
caktı. 

Sahra. kardeşi llamo ile çok aıı
lasmıstı. 

Hamo, Kralice Sama ile Asurive-
ye mi kaçmıstı? 

O"l , Yoksa dağlarda yaralanıp 
mü~ müydü.? 
Bıınu kimse hilınivordu. 
Hamolular orun öİdüğüne hiik -

mcdcrek, kabile m<?zarlığına bir boŞ 
çukur kazıp içini taşla doldurmuş
lardı. 

Kabile efradt, reisin carlırı önün-
de tepinerek bağrışıyordu: 

- Hcış gelrl!n, Sahra! 
- Ifos geldin. göklerin yıldt1.ı! 
- Bize bugün uğurlar getirdin! 

.Kararmış gönüllerimize ışık ,.e ncŞ'e 
verdin! 

Sahra çadırdan başını cıkardı .. 
Kabilesini sPlfımladı. 
Sahrayı gcirc n erk. kler kuınun 

üstündt: cocıık gibi hoplayarak, zıp-
1·•..., arak ba"lırıyorlardı: 

Sahra .. Sahra . güzel Sahra .. u
ğurlu Sahra sevimli Sahra .. Sak1tı 
bızi yalmz bırakma! 

(Devamı t'f<.,. l 
ltlllllltlt1J9'Hlltttl ltUUllt•tt••H llHlllUtllttnını1111111ın••1111'1'1 

Kabile reisi adamlarından hirisi -
rıc. kızının geldigını sövledL İri 
boylu bir Arap genci meyd~na çı -
karnk. yüksf'k ~esle hnvkırmıya 

başladı: 
10kuyucuıa rıa 
Baş basa 

•- Sahra geldı. uzerımizdeki ka
ra bulutlar sıvrıldı. Herkes kabile 
reisinın çadırı önıınde loplansın. 

Bu sesı duvan Hc.ımolular ça -
dırlarından birer ıkışer firlnyarak 
meydanda toplandılar.. Sonra kü
me küme reısın çadınna gıt iler. 

H::ımolu erkd<ier Sahra· a bir ma
bul gibi lapıyorl.ırdı. Sahranın ka- 1 

bileden ayrıldığı gündenbcri bü -
lün kabile efradını mi.ıthis hır u -
ğursuzlu k kaplamı~tı. 

Hamolulnnn garıp inaııt~ları. var
dı: Sahra, gökteki yıldızlıırcian bi
rinin canlanıp yere dii<:tü·1ii nur -
dan yaratılmış bir kızd . S ... hranın 
anası onu on beş n y karnında taşı

mı~tı. Biitün cocuklar dokuz ayda 
doğduğu halde, Sahranın on hes ~ıy
da dünyaya gclişıni Hamolııl::ır 

söyle tefsir etmiskrdi: 

c- Sahra gökten yc•re ancak on 
beş ayda inebildi.~ 

Sahranın babac::ı da bu hikayeye 
inanmış ve kızının gökten diismüş 
bır yıldız olduğuna iman etmişti. 

Hamolulardan bir. ihtiyar da vak
tilc sii rle bir rüva görmüştü; 

cSahra, göl teki tannlar biribiri-
1 e kavga. ed.eri en. nasılsa. gö1r.ten 
yPre düsmü.s bir yıldızdır. B1L yıldı."? 
ffamnltılarcı 1 -w· ı·e sa.adet gct·re-

"çin çok 
Talebe 
DöniiJ:lOI' 

iktısad f~ıkülte5i talebelerinden 
Vural imza.sik aldığımız b"r ınf'l<
tupta. son zaınaııl ırda Ü"liv.ersıte 
talebclerınin ned<'r ımtihanl : 
muvaffak olamadıkbrı tahlil erlıl -
ınekt{;' ve bun un seb<>pleri aı; <>ı 11 -

ela bazı noktni n::ızar il0ri sürUimcl{
tecıır. İmtihnn talimntı ve mC'loci -

Jarındcl bazı dcği iklıkier y"pıırna

sı JfızımgPldiğini söylemektedit · 
Bu okuyucumuzun mektubıındrıı 
anJaı;ıJdığına göre, üniversite in1-
tihan tnliınatnamelerinin yeni baş
tan, esaslı bir surette tetkiki icap 
etmekıedir. 

Bıı meseleyi alakadarların naza~ 
rı dikkntine koyuyoruz. .--:::::; 
---- --~ 

Tİ OBİL -.! 
Dr. IHSAN SAMI 
Tifo \'e parnlıfo hastalıkbrına 

tutulmamak için ağ;zdan alınan 

tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
Ht!rkes alabilir k utuslf 

50 Kuruş 

D LA Gemiciler bağrı~tıl3r: 

nivas biraz so ra cellenne zebani/erile karşı
laşmağa azmetmiş. Haydi çekin ipi1ıi mel'unun .. !,, 

M ··at Reisin bu emrini muhafız
lara \ , Anivasa da söylediler. 

1 d !ılar Lirdenbire kül yutmuş 
kedı r,ibi solt ·ıarak oldukları yer-
de • diler.. :'" :arını açamadılar. 

Anivas: h~ Türk!ere boyun eğ
miyordu. Ye ~ten Murat Reisi çi~ 
leden çıkara· da onun bu nobr.:ın
lığı değil nı · di? .. 

Rüstem 1 .ıl:l bu işi bir kuru teh
dit sanarak: 

- Altınları bizden niçin sakla
dın? .. 

Diye haykırıp duruyordu. 
Direğe atılan yağlı urganın bir 

ucunu Aırivasm boynuna geçirdi
ler ... 

Ciyovani kendini ttttamadı: 
- Asılıyorsun, Anivas! H..ila ba

sın yukarıda... Ve hala altınları 

gizlemekte. ısrar ediyorsun .. niçin? 
Aniv:<ıs'ın gözleri cam gibi parıl

dıyor va hain bir bakışla Ciyova -
ni'yi süzüyordu .. 

Mikro adası muhafızının buynu
. na yağlı urgnn geçirıldiği halde, bu 
adamın halfı. Türklere boyun eğ -
memesinin sebebi ne idi? 

Murat Reis bunu araştırmak is
tedi: 

- Kime güveniyorsun? Neden şu 
altınların bir kısmını bize teslim 
etmiyorsun? Onları mezara birlik
te mi götüreceksin? 

Diye sordu. 
Anivas gözlerini açtı .. 
Burnunun delikleri kücftk iki 

körük gibi sık sık açılıp kapam -
yordu. 

- Beni asamıyacaksmız! dedi. 

Çtinkü, (Hristos) hona sizden kar
deşimin öcünü almak fırsatını ve
recek .. bugün değilse, yarın, hepi
nizi tepeliyeceğim! 

Murat Reis başını sallayarak acı 
acı gülümsedi. 

Rüstem, Muradın yüzüne baktı.. 

Muradın çehresi o güne kadar bu 
derece korkunç görünmemişti, ona: 

- Reis! dedi, her ölüm mahku
mu, asılacağı zaman aklını kaybe: 
der.. ne söylediğini bilmez. Onun 
hezeyanlarımı kulak vermeyin! 

Murat Reis : 
- Hakkın var! dedi, her ölüm 

mehkümu böyledir. Fakat, bu a -
d:ıın, görüyorsun ki, aklını kaybet
mcmişt ir. Bızden Kara Mihalın ö
cünü almak icin hala eline fırsat 

geçeceğini "anıyor. 

- Tanrı bu herıflcrm eline fır -
s~ d .. ürmesın. B" i kıtır k• ır ke-

serJer. 
Anivusın kollarını daha (inceden 

ba<Iaınışlardı. Yağlı urgan boy -
nunda dururken, birdenbire hid -
detle bağırdı: 

- Haydi, ne duru;vorsunuz? }{i

mi bekliyorsunuz? Çekseni7.e ipi
mi... 

Rüstem, Muradın kulağına eğil
di: 

- Çok inatçı bir herif .. hfıla bir 
şey söylemiyor. 

- Merak etme .. biraz sonra söy· 

ler. 
İpi çekecek tayfalar Murat Rei-

sin gözünün icinc bakıyorlardı. 
Ciyovani kendini tutamadı: 
- Öbür di.'ınya l~iç hoşuna gitnıi

yecek, Anivas! haydi, sorulnn şey
leri arıkça söyle de yakanı kur.tar! 

Anivas dişlerini gıcırdatarak hay
kırdı: 

- Alçak soytarı! Sen de mi on
larla birlikte vurduınnza ilıaue.t e
diyorsun? Tü;k1crc altın!. rın yeri
ni benden başka kimse gö:stereınez, 

(Devamı var) 
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KANUNi SÜLEYMAN Tifo hastalığı ve su 
No.83 Yazan : Nedim Refik 

' ' Konaktan içeri girdiği zaman 
Ali Şavkat Efendinin sözleri konaktakilere 

emniyet ve itimat vermiye kafi geliyordu 

Tifo hastalığı da en ziyaCle sularla bulaşır, sular 
evveli bulaşır, sonra bulaştırır! Su feliket yayar 
1 ' 

- Şımcli bunun sırası değil, dedi, 
kaç gün uyuduğumuzu sonra düşü-
.... ' nt ııız ... 
Kendisıne bir at kiralıyarak bin- 1 

di. Çok geçmeden Sultan Selim scm
tıne gelerek Bahadır Sahibin kona
gı önünde attan indi. 

Konaktan içeri girdigi zaman 
k ndıı;ini karşılayan agnlardan Ya
kubun arada olmadıgım, Bedestan
lı Aii Şavkat Efendinin Yakubun 
gcmıyc bınerek yo n çıktıgını gelip 

dı mi nlattı!crr. Ali Şav kat 
ı B h dır Sahlbın kon" mı 

1 d r S h·p H zr~tlcrinin 
r bul ak zamanı g<'ldi. 

rtk gitmek lazım gc1-
c ı O d bunu yaptı. Yakında ken
dı ~nd n çok iyi haberler alaca -
ı;ır: ı ı so:; ledi. Hepinize ayrı a) rı 

J • ml r volladı. 
A ı Şavkat Efendinin sozlcri ko

n ktakıl re emniyet ve itimat vcr
m • • fı geliyordu. Fakat bir iki 
s ~ s ra saraydan gelen bir rne
trur konaktan kimsenm ayrılma
masını, hiç bir seyin ) erini degL'lm<'
rn<:>sini p clisahın ferman buyurdu-
[ unu sÖ) leyince, olan se' lerden pa
di hın malumatı olduğu nnlasıl
mıcı, herkes neticenin hayır olma
sını t<'menni ederek beklcsmiye 
ha 'amı tı. 

Bilal bunları öğrendikten sonra 
kendi kendine: 

- Bedcslenli Ali Şavknt Efendi, 
c1edı, çok ala ... 

Konakta daha :fazla :öjrcnec. ği 
hır sey yoktu. Yalnız Yakubun ko
ndktan nyrıldı-ı gi.inle k<'nd.siııin 

tuıa-a dti ürül<'rek kapatı:dı rı ,ü-
b r unu 1 e" p 

K ıı'ekn 

t 

'Konakta daha ziyade durmadı. 

Tekrar kira atına atlayarak doğru
ca Bedestende muteber tacir Ali 
Şavkat Efendinin dükkanın::ı gıt -
miyc karar vcrdı. 

Bedestene geldiği zaman Ali Şav
kat Efendiyi erkenden dükkanına ı 

gelmiş, işe başlamış gördü. Fakat 
knı~ısında pek itibarlı bir misafiri 
daha dogrusu bir mtişterisi ''ardı. 
Ya~Iı. sakallı müşteriye, Ali Şav -
kat Efendi, ti.irkçcsinin ne ka -
d. r kırık dokük olm ~ına C'h mmi
yet vcrmi) N<'k bu rr i afire bcl1<:'
,• i 1' r t ı ü \ ıh r m ke
lı~ ı r'ni bol bol s f dıv du. Bı-
1 .. l d · kandan i ı r ı · m 
v dı i z m n Ali Ş vk 
) a lı, fok t r. ·zı p r 
bır \'l r ani tı) .du: 

Snadc , ·ı p lıımıı ankaı p 
hı bir h r ala ak! rdı . H m Ba
hadır S h'p C ngın kerime i .den, 
h •m de R dostakı kiifıı lerın alna
lınd<'n ... 

Karsmnclaki irtıyar m rJkı o-
ru~ ordu: 

- Aman Ali Ş:l\ kat Efendi, ne 
bı i orsanız b na söy .:yiniz. Saa
d t u f ndimizc &ızden bah e tım. 
Alı Şa k< t Efondi kulunuz dr.odim, 
fermanı hümayununuz uğrunda ca
nını fedaya hazır, ocsarc-tli \C bıl

h.::ıssa dirayetli bir zattir. 
Ali Şavkat, sanki bu kad r ilti

fat karşısında ut nmış ta crıvor -
mus gibi küçiıldi.ıkçr. ktiçi.ller k, 
ve lstedigi kadar dogru konuşama
dığı türkçesınc saf bir eda 'cı erek 
birçok şeylC'r söyle miye başladı· 

- Saadc; tlu padişah ne buyurur
sa ifnr>ına hazıı ım; clrdiktPn sonra 
ilave <>l li: 

- ş mdiv<' kc.1 l r ı tıalinı.t \ cr-
d h bl'rle · y nlış çıkmadı. 

nı. G r i zat · 

Sc eıik muh mmen kirası 300 lira o'an Kn~aağaç ın csscsesı Pay 

m Jı.ıll; a' !usunda 1 No. lu ot deposu bir sene müddetle kimya veril· 

n ek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde istek· 

lisı bulunmadığından artırma 29-7·937 Perşembe gününe \ızatılmıştır. 

Şartnamesi Lc\'azım Müdürluğürıdc görülebilir. lstek1iler 22 lira 50 

kuruşluk i:k teminat makbuz veya mel.ctubilc beraber yukarda yazılı 

gunde sant 14 de Daimi Er.cumen~e bulunmalıdırlar. (4489) 

* * 

Ilüyiikdcrede Büyükdere caddesinde 209 
No. hı kıı.hvc karşısında 104 metre murat>. 
baı arsn. 

Senelik rnulı.un. ilk teminata 

men kirası 

10 0,75 

Bü~ ükdercde 

No. lu kahve 

Büyükdere caddesinde 90 

karşımıda 67 metre mur.ıb-

baı arr.a 13 0,98 

Yukarda semt~ ·seneli· mJbtım'llen kirahrile ili< tem·natları y zı'ı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938 sen i ma} ısı so:m ın 

kadar B}'Tl al rı kiraya verilmek üzere açık artırm:ı •:ı. 1 .. oulmJ<illarır. 

Şarln m leri Levazım müdürlüğünde görüleL 'lir. istek lcr h zaları:ıda 
göster'l .. n iık tcrni'lat m.ıkbuz veya m~ktub:lc brrabcr 5·8-9 n Pcr· 

şcm e S!Ü ü saat 14 de Dclimi Encümende bu unmalı lırl:ır. (B.) (4416) 

tut m I t o zaman: cSeni boğa
rım, scnı boğarım diye bağırdım. 
Fakat bütün bunlar sırf gülüp eğ
lenmek i<;in yapılmış şeylerdi. İ~te 
o gun boyle gtilüp 0ğlcndikten son
ra, ben artık dönmek istedim. Ar -
k da ıma dedim ki: 

D b, ben artık gideceğım. Pa

ıa l;jÜnu akşamları gazete sattığımı 
hı ıısin. 

lier pazar akşam gazeteleri o gü
:nun ~por haberlerini yazdıkları için, 
iyi satış olur. O akşam Bob'u ora
rn, derede bıraktım. O tekrar yüz
l'n<' k için suya girdi. Ben de işimin 
başına döndiim. Fakat o günden 
tonra arkadaşımı bir daha görme -

Çevirerı: 

f, u mmer Alatur 

dim. Znvullının cesedini nehırde 
bulduktan sonra, ailesi çocuklarını 
t::mımı~ar! 

- Bizim çocuğumuz i te budur, 
dC'mi lC'r. 

Bunun üzerine beni yakaladılar 
v • katcn orkadn..c;ımı sanki ben -b rr u.um ıbi, k, tıl gibi m hkeme 
huzuruna çıkardılar. Ben hakim -
lere dere kenarında Bob'la sakalaş

tığımızı söyledim ve gazete sat -
mıya gittiğim zaman, Bob tek -
rar suya girmiş ve yüzmiye başla
mıştı. 

Bob, en çok s<.'vdiğim bir arka -
daşımdı. Nasıl olur da ben onu öl .. 

dürebilirdim. Böyle şeyi aklınız alır 

Tifo durmuyor. Her gün yeni bir felaket ha
beri alıyoruz. Seb~bi bundan vikaye çaresini 
hala hiç birimizin hakkile bulamamış olma
mızdır. Son Telgraf okuyucularına üstad Dok· 
tor Abdülkadir Lutfinin su ve tifo hakkın
daki bir yazısını veıiyoruz. 
yuculanmızın çok istifade 

Bu yazıdan oku
edeceklerinden 

:\ 
ı: 

. . 
emınız: 

d i ır .• r nl r . u )a'nız iç
m k ıçın ar rn l r, t mızlık temi-
ı 1 ıç ·n de su' a iiıtı\ aç Yardır. De. 
mzlcr in, nchırlcrın ,.c göllerin dün- ı 
: ..ı :; uzunde ) arattı! ı guzC'llıgi nak
lı ta , e 1ıc ı \: rdı ı kolaylıgı 
t s\: ıı trnıj e acet görmüyorum. 
Çunku insani< r, dunyaya geldik -
leri andan ıtibaren sulak yerler ar -
mıs, denız, göl, ırmclk kenarları ,. 
su başlarını konaklama yeri inti -
h.,.p etmışlerdir. Topluluklar en bü-
) uk ehırler hep su 'başında yahut 
yakınında kurulmuştur. 

lara bulaşır. Suyun temizleme has
sası insanları bulaşıklıktan ve kir
den kurt ... rır, fakat bu sırada su biz
zat kirl nebilecegı içın tasfiye cdil
rn d n harıc bırakılırsa bir şahıs
tan aldı 1 bul r şıklığı b.r çok bil -
gısız ve suçsuz kımselerc a ıloya -
bilir. Bu tarzla su bir hayata hiz -
met ederken bır çok hayatı söndü
rür. Bazan tıfo sal mı yapar, en bü
yuk fcFk tlerc sebep olur. 

Su ve Iagoım teşkilatı muntazam 
olan Ş<'hirler, köyler ahalisi ne balı-

Memba sugu -şlşeır:rr: doldur.ulurken 

arkadan vurD.n bir düsman gibi -
dir. Ahbap gıbi içeri girer, en kah
pe düşman gibi vücudu yakar, yı
kar. 

Sularını civar dağların temiz ve 
bo1 kaynak!armdan berrak ve se -
rin olarak toplayan, mücella de -
mir borularla her eve, her sokağa 
ve her bahçeye d gıtan Viyana şeh
rinden geç<:'rken bura ahalisine gıp
ta ederım. Her muslukt n bılliir gi
bi akan suları iç ı ken jçimde tntlı 
ve serin bir zevk, tesc!lı eden bir 

İçme ve temizlenmiye mahsus 
sular saf ,e tcmız olursa insan'l ha
yat , erır, ınsanı 'e insan ikametga
hmı temizler; kirli 'e bulaşık olur
sa muhtelif hastahklar aşılar, fe -
lakct , e olum yayar. Sular buln
şıklığı ve hastalık tohumunun en 
ziyade hastalardan yahut hastalık 
tohumu taşıyan ınsanlardan alır. 

Tifo hastn'lığı ~ kolera ve diz~m
lerı gıbi en ziyade sularla bula;;ır. 
Sular cvvcıa bı:.ılaşır, sonra bulas -
tmr. Suları ti o:;a bulaştıran mık
rop tıfolu hastaların, hastalıktan 

l itimat duyarım. 
Emnis et altma alınacak su tc -

"' rnizliği meselesi suyun yalnız mem
baındaki temızlık de~ildir. Ağza gi-

Tabiat su hususunda memleke
timizin bir çok şehirlerine \e koy
ler .... rnün'im davranmıs, büyük 
irr.tıyazlar \ crmistir. Ekseri yerler
de ya şehrin içinde, ) ahut kıyı -
sında saf, temiz, tatlı sularımız -çar
dır. Lakin bu nimetlerden bir çok 
yerlerde istifade edemiyoruz. Su as
len insanlara sıhhat, saadet ve ha
ya tvericidır. Suyu her tarafta bu 
vasıf \ e imtiyaza rnazhnr etmek 
için ev'\ ela her :fert suya, su kay -
nağına hürmet etmeli, suyu mu -
kaddes bilmeli ve kirletmemelidir. 
Memleketimizde halk ekEeıiya so
kaklarda :gördüğü bir ekmek Ye ka
t;ıı t parçasını kaldırır, yüksek ve e
min bir yere kor, ayak altında bı -
rakmaz. Fakat baıı köylerimizde 

-,; e şchirleı .. mizde cesme, ku.) u ve 
musluk !arını her yerden kirli 
\'e mü] vv s buluruz. • Her ge n 
b r ~a bir k tre le\S ıla\e ederek 
gı rui ·r. Suların ıslahı ıçin evvela 
fertlerde su\ u en bü\ ilk nimet sa
~ ac:ık ,. tanıttıı acak bir zihni• t 
u"andırn 1 clır. Bu mukaddes se -
yı e t c · .cttık n o ra k y

dır hüklım t ' bele i E. i ıd c e

kurtu ~e ve i ·ne b "-
1 n n hut hasta ol -
madı 11 h Jde b rsa mda tifo m k-

r • \ i 
ı yan d tın lara k rı ır \€ hu 

Dr. Abdı11Aac!ir Lıil/i 

tiyırdır. Su oralarda insar.Jarın su
suzlugunu t skin eden tatlı, lezzet
li bir içk'di , r rinlık Ye ferahlık 
da verir, ı; vılır \ e itimatla içilir. 
Membalaı ı, Ç<' melerı, kuyuları, 

l" amlar a ı n, haricin kırli su
lari.} le bırl<' en yerlerde su bu h -
l. k tı bıl nlcr için hain bir dost gi
bıdır. Vücuda harareti te kin icin 

r, f k t b' lıktc ta ıd ı tifo 

) f ı ılc yahut, . bz lcr<', mcyvalara bat yupar, ölumü intaç etler. Bul01-
11. suların karı tı ı tE= km il yıyec,,k ~ık ol· bilC'C<'ğini yahut o1duğ.:.ınu 

, c İÇ<'C<'k gıdalara r,e erek insan _:_~lmiycm ınsonla.r için bu nevi sular 

Nafıa ekale inden : 
] - Eksiltmeye konulan iş: E likete levsian yapılacak su tesisatı 

kcşıf bedeli • 19920,, lira "47" kuruşt r. 

2 - Eksiltme 3-8-937 tarihinde Salı günü saat 15 de Nafıa Veka. 
lc\inde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu Odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme ş:ırtnamesi, mukavele proıesi, Bayındırlık 
ıişlcri genel şartnamesi. reooi şartname \>e projeyi .. J,, lira mukabilin· 

de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ek!-:illmC} e s(rcbilmek için isteklılerin "1494,, lira "4,, kuruş.. 

luk muvakkat teır.innt \ermesi ve Tıc11ret Odasına kayıllı b:.ılurıdu
i1uııa d ir vesıta ile asg ri "15,, bin 1 rnhk Nafıu Sn iş erini t:-alı!ıüt 
edıp l ıtırdığınc ve bu l.abıl su işlerini Laşarmakta fenni J.ab"li)eti 

olduğuna dair N ıfıa Vekaletinden alınmış mütcahhıl'ik vesikası ibraz 

m ddedc ynzılı s..ı:ıtten Lir s at 

nde 

ı .. ı l ıç ızın? 

F kat h.ıkımlc r usldık 

lı ım•ı dzı hukm U l . 

n c ı .ısa ihtı rm r mi r p rn-
) al. ncı- l nıı ı · sıl tnı zım c ılccc-ımı du 

n ıs: 

- Seni ıd m m.,hkt.m ettık' d -
dı. 

D a <lo ru u bu a bcnz r b zı 

k t ıze bır şey söy
ım mi J n.,,ı.? Brn ) ın kcrk

mu:; orum. 
O c:-ani) e b .. na öy'c t .. tlı bir ba-

kı la baktı kı, i ımden bır ürperme 
gpçti. Ö) le saf bır ) uz ve -O) le t.ıtlı 
bir b kış ki, b:ına söyledi i si:ızlerirı 
ancnk doğru nlabileceğinın en kuv
vet i delilleri idi. 

O, btitiın bunları anlatırken, ko
lunu ko!umJan hiç çık.ırmamı tı. 

He!"'l de miıtemad!yen sıkıp duru

yordu. Elleri o k dar temız dcğıldi, 
ne ol, "nk? Fakir bir işçi çocuğu! 

Dogı usu icime fenalık gelmışti. 

O nlatı)'or, anlatıyor, anlatıyor, 

fakat ben de dinledikçe zihnim bu 

çocuğun nasıl olup da elektrik san
dalyesine gönderildiğini bir türlü 
kawıyamıyordu. 

Ilu zavallının o sandalyede geçi-

~ unuyo. dum. 
ÇATILAR N ÜZ Rİ DE BIR 

AGAÇ 

O tah gu ı ık, hava bir 

- . ca ıdı. Ç uk b:.ıtun bun! rı b .. -

na gulüm ·jf k atmı tı. Ar -

sıra da b nı viı erel., duv rd n 

yuks k bir a aca bakıyordu. lL..'G
kat n bir kti ül. ç uk g bi ç h c ı 
ve b az k il. kçzı burnu vard . 

O kadar <" \imli v J i ız b·r ta
vırla koP..ı uyo .. du ki, onun do~ru 
sö~ ledi i e ) ti de yt:z 'nanıı~ tım. 
Hayır, bu çocuk k~til olamaldı. Bu 
c cu :ın k nd· 'ni ciddi surette h d
det ve infı le> kaptı ca )na inan -
mıvordum. 

Bır r lık dedi ki: 

- J ing~ şu r: w ca bakar mısı
nız? N sıl p rlıyor dc~il mı? Ben 
küçükken evimizin a lu'i:.ında da 
böyle bir a~aç vardı. B<;:n alçak in
san değilim Jening .. , ben ölmekten 
korkmam. Ben küçükken benim bir 
de hemşirem vardı. İhtiyar ana -

(Det:amı var) 

ren snyun temizliği kmin cdılmelı
dir. İstanbulda Karakulak, Ta~de -
len, Kocataş, Sırmakeş, Çubuklu 
gibi lbir çok t miz su membaları vcr
dır. Bu u 1ar ~at klorında, kay -

1 nak~annda her ha de temizdir. Fa-

kat a nncı) k dar suların ba- ı 
şından g C<:'n h 'di clcrı duşi.ınümiz. 
Sular han el ıle f çıs a, şi E) e do-
l r, bu kaplar nasıl tı.:mizlennuş, h.ı
zırl r.:.s ır, ka ld n ge mi~, at, 

n r 1, ma\ na, otomob l, 
1ılmı tır, ve kaç 
) nn i , lı ~1 

k k ı; (' k-lclı -

s, n a •ıın ı bula ·ık ız veren emni
yet t tıbatıdır. 

Suvun l zzeti, tadı ikinci dercce
d0 du ı.inulur. 

istnnbul aki Terkos ve Elmalı 
suları iyi ta fı ·e cciılir, mikropsuz 
ve bulaşık ı• bir hale gelirse ic -
mek kin dahi f 1 v \oh ut şişe ile 
bin bir 

t da hu f<:rner ara ınd Ye 
dır. Su t - 'batına, su tP -
h r b..ıt E' f ıl a ıl.r; bu 

Bu ı-şam 

Bostan"ı İskele aile 
Bahçesinde 

PİPİÇA 

Salı akşamı An do'uhisan idman 
Yurdu Bnhçesinde 

.. 
Dev et ·~ arı iş et e 

·· dü lüğ ·· nden: 
'IC katar i~ e:indc çalışmak üzere 

mu aba a ıl::: h reket memur ı .. mzed alın .. cak r. 

;a i ·r ... k cdeb mek ıçin orta t ı. i i b t"rmiş olmak; 
1 ) Türk o!m ' ; 

C) Yaşı 18 de d n ve 30 (d h:l) den yu rı o1m::.mak; 

D) ru <-e c için as ere ça~ırıl•n mış oirı a ; 

E) IJarcmiı merk z h k mi ri lnrafındao y. pı'acnk sıhhi ~Un) ena 

nel"ccs"nde f 1 ~erviste ç lışm:ı.~a mani tir guna aııza ve hnstJlığı 
• ol amak; 

Ş ı ttır. 

Lise m zunları imt han ız olarak 61 l"r:ı ücret! memur namzedi 
olarak al n lar. 

2 - fos bakada kazananJa .. a muvaffakıyet derce s"ne g--re 61, 57, 

46, 43 lira nylık ve tuna gö e mu! le1ıf vazıfelcr vcri'cceklir. 

S - W.üsabııkn imt'h nı 31-Temn:t•7·937 t rihinde saat 14 de Hay• 

darpnşa, Sirk ci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, M latj a, Adarr.ı, Af ;-on, 

lzm I'., Erzurum, Mudanya iş'etır.e'er merkezlerinde ynpıhcaktır. 
4 - En son müracaat tarihi 30-Tcn:muz-937 Cuma günüdür. 

5 - Daha ziyade tafsilat almak isteyenl.rio işletme ın üdürliikierine 

ve amirliğine 'h. büyük istıısyonlarımıza müracaat etmeleri l~:umdır. 

B ER moğa alar~nd.., 

Her cine; :\C her ren te ibanyo 

kostCmlcrinin ıen zengin çeşidle

rir.i her yerden rnüsaid şerait 

ve her keseye elveri§lı 

bulabilirsiniz. 

.. lmlllllll ..................... . 

(4195) 

r 
• Müsat:ıaka 

1 
kL: ponl.! : 12 ı 

• • • • • • • •••• ki -bu I · 
raft rayım. 
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A N 
•• •• ozu 

Sek.erli ve meyvalı olup en leziz 
bir gazoz ve en nefis bir şampan· 
ya hulasası gibi insana zevk ve 
ı-,ayat veren bilhassa İngiltere ve 

• ltalyada şerbet ve içki yerine kulla
nılan en sıhf1i bir mayidjr. Hasan 
Ga;ıozu midevi ve hazımdır. Ye-
meklerden sonra 1 veya 2 çorba 
kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta don .. 
durrna ve şerbet yerine Hasan Gn-

• CJzü alınız. Çok ucuzdur. 
• 1:_' ..;.,;;,._.._,..ı;:• &,;,i.,:. :--::... ... , .. 
· ,...,.1 -.... ~-tt:. ~·-:~T··l'"-"'.'~ , ... _ •.. :· -·• .. 

A s A 

Ekşilik , şişkirı!ik, ağrı, hazımsız

lık, işrahsızlık gıbi hallerde dolaun 
ve gazlı midelere yemekten sonra 
küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşıÇıı 
midevi ve hazımdır. 

inkıbaz ve bersaklarda atalet 
halinde sabah aç karnına 1 - 2 tatlı 

kaşığı müleyvinı ve çorba kaşığıie 
müshildir. Meyvaların özünden ya~ 
pılmıştır. Şekersizd ir. , 

- -----------------------------

l(endine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZİN 
varken ızhrap çekilir mi? 

Ş, Diş 
ağrı arı 

ve üşütmekten mütevellid 
bütün ağrı, sızı. s.ancllarla 
nez~eye, rcmati;~maya karşı: 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

.. , Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme U. idaresi İlanları 

1 - lşletmenıiı mıntakıısmda Fevzipaşa - Diyarbekir hattı üzerinde 
Km. 436·455 "Mad~n • Geyik., arasında toplatılarak kaldırmak ve hat 
kenarına figüre ettirilmek suretile dokuz biıı metre mikap balast ka. 

'pa!ı z:ırf usuHte eksiltmeye konul muştur. Muhammen bedeli dokuz 
bin dokuz yiiz liradır. ' 

2 · - Eksiltme 29-7-937 Perşembe günü saat 15 de Malatya işletme 
bina.:.ında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yediyüz kırk iki lira t:lli kuruştur. 
4 - Eu işe a-irmek isteyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ncü mad

desi mucibince işe iİrmeğe manii kanun bulunmadığına dair beyan· 
name, kanunun tayin ctti~·i vesaik, muvt\kkat teminat makbuzlarile 
teklifleri aym gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdlr. 

5 - Eu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar· 
paşa, Malatr~ işletme kalemlerinde, Oiyarbekir, Elazi7., Narlı, Eloğlu 
istas}'on!arında oarasız olarak dağıtılmaktadır. "2179,, "4398" 

• 
iN KIBAZ., 

ve ondan rr.ütevellid b~ ağrılarını 1 
defeder. M lDE ve barsakları ko
laylıkla boşaltır. Son derece tek· 
sif edilmiş bir toz olup MÜMASİL 
MÜSTAHZARLARDAN DAHA 
ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DA-
i IA KA T'l tesir eder. Yemekler
den sonra alınırsa HAZIMSIZLJGI, 
MiDE EKŞiLiK ve YANMALAR!. 
NI giderir. MiDE VE BARSAK· • 
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdakı kokuyu ve talsıılı~ 
defeder. MAZON isim ve HOROZ 
markasına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır, fakat bü. 
yüii şişesi ekonomiktir. 

Üs üdar Mintakası Tahsil 
Müdürlüğünden : 

Üsküdar şube.~ine 931 senesi veraset v_crgisinden borçlu Andon 
veresesinin şayıan mutasarrıf oldukları Usküdar Hayrettin Çavuş 
mahallesinin Çavuşdere sokağmda kain 40 sayılı Bostanın 120/30 
hi14sesi vergi borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. lhalei evveliyesi 
16-S.937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Üsküdar kazası 
Kaymakamiığında icra kılınacağından yevmü ihalede talip oianların 

% 7,5 pey akçeleriyle birlikte Üsküdar Kazası idare hey 'etine mü. 
__ !:.::E1atl ır,_ı._"_45_5....:0".:.........-------~-------

pADEMi i 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

IHORMOBiN. 
L Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta • 

kutusu 1255 Hormobin ) Galata. lstanbuL 1 

m. 41 /,-•-~mM Saf ve hakiki 

Sizi s~ğuk algınlıgından, nezleden, gripten, baş 1 
ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilAç budur 

-&lliiiEJ İsmine dikkat buyurnlmas1 

Nafıa Vekaletinden: 
JO-Eylu!·937 Cuma günü saat 15,30 d.'.l Ankarada Vekalet Mal· 

zerne Eksilt_me Komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet 

sabit Telgraf Makinesinin kapalı zarf usuli y le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Vekalet Malmeze Müdürlüğün

den alınabilir. 

Muvakkat temi11:ıt 468 lira 75 kuruştur. 

. 1steklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaietten al. 

dığı 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 10-Eylül 
937 Cuma günü saat 14,30 a kadar Vekfılet Malzeme Müdürlüğüne 

. vermeleri lazımdır. "2260,, "4556,, 

·. . • '( . ·~ 1' . 

• 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1- Malatyada t es is edilecek Tütün 
Atölyesi binası ve . müştemilatı ka
pah zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

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

111- Eksiltme 3-Vlll .. 937 tarihine 
rasthyan Sah günü saat 15 de Kaba
taşta inhisarlar Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18,02 lira mukabilinde her 
gün İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve 
Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerioden 
alınabilir. 

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

VI - Mühürlü te!dif mektubu, kanuni ve
saik, şartname,keşifname vesair lüzumlu ev.-. 
rak ile eksiltmeye iştirak vesikasi ve nıu 
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (4158) .. . ' ; ' • ;;r.. .', -

ALBA'YRAK MUSTAFA NEZiH 
Sıcaklarda h:.ıstalıkl~rdan korunmak ve barsakiat. temiz lıulıı:ı· 

durmak için bu nefis ve koruyucu ÇAYI kullanınız. Halis ÇAY 

iksiri Hayattır. ALSA YRAK'ırr bilhassa 50,100 ve 150 Kuru~lıık 
Paket ve Kutuları şayanı tavsiyedir. Ma2"azalarımızdan abm:ıısa:11 Z 
her bakkald~n ınusirı en isteyiniz. Bahçekapı, Borsa karş!sı No. 71 

*M ve Tahmis No. 74 ALBA YRAK ÇAY mağazaları. 

lstanbul Nafıa fllüdürlüğünden: 
9·8-937 Pazartesi günü saat 15 de 1stanbulda Nafıa Müdiirlü~ünde 

"1951" lira keşif bedelii Koskada Rağıp paşa Kitapsarayı tamirab 

açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şartna• 

m~leri, proje, keşif hulasa sile buna mütef erri diğer evrak dairesinde 

görülecektir • 

Muvakkat teminat (147} liradır. 

isteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptı~na dair gös· 

terecekleri vesika üzerine Nafia miidürlüğünden almış oldu~u müte• 

ahbi~lik ve Ticaret Odası \·esikalarile ielmt>leri. (4389) 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ı 

Çocukların bilhassa kemiklerinin 
teşekkülahnı kolaylaşhrıo kuvvet

lenmesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURU U 
il-e büyümüş yüz binlerce ço. 
cuğun ebeveyninden sorunuz. 

Sahı bı ve ümuml neşriya tı idare eden Başnıuharrır 

E. izzet Benice 
!:ıası ldığı yer : MaLbjai Ebütziya 


