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ADRiT DE, PEKiN oE·ou UYOR! 
Garpta ve şarkta her iki şehir etrafındaki çarpışma 

son derece şiddetlendi 
' 

er iki şehir görülmemiş bir fedak8rllkla mukavemet et· 
mektedir. FakatMadridin de, Pekinin de düşeceğine şüp e 

edilmiyor, ihtilattan korkuluyor 
;.. .......... _. ..................................................................................................................... .,. .. a>~saa ..... m11NJlll.'9Wıı=i:tm::~Bii· 

Madridin geriye giden yolları Japon ordusunun Pekine 
asilerin top ateşi altında ! k l k l 

Cumhuriyefçilerin muhasara çem- 0 ay 0 ay 
berini gevşetmek için yeni birtaar- giremiyeceği anlaşıldı 

ruza geçmeleri bekleniyor r-----'"' . 
Brunete köyünün müdafaası son derece çetin oldu 

ve her iki taraf ağır zayiat verdi 

Pekinde örfi ilk defa girmek isteyen müfreze 
İdare esir edildi, şehrin surları önünde 
İlan edildi şiddetli bir muharebe devam ediyor 

Londr:t, 27 ·(Hususi) - Madrit 
etrafınci~ki muharebeler son dere· 
~e şiddetlenmiştir. Asi kuvvetler 
Esku ryal yolunu topa tutacak bir 
vaıi yete gelmiş bulunmaktadırlar. 
Bu suretle Madridin geri ile müna. 
k.lle hattı tehdit altına girmiş bu• 

~,....WIM~·tedtr. 
1 Bu vaziyette Madridin ken < İ!i ı i 
nası l kurtarabileceği sorulacak bir 
ıua l haline girmi şti r. Cumhuriyet
çiler şehri en cansiperane bir mu· 
kavemetle müdafii . etmektedirler. 
Madrid müdafaa general Miaha va• 
ziyetin nazik olduğunu teslim et· 
mekle beraber, düşmanın kolay ko
lay Madridc giremiyeceğini söyle. 
miştir. 

Cumh uriyetçilerin yeni bir mu• 
kabil taarruza ge~melerile, muvaf• 
fak olabileceklerine ve Madridi sa• 
ran çemberi gevşetebileceklerine 
ihtimal verilmemektedir. 

General Mia ha'nın yakınlarından 
bir,i eğer Madrid düşerse, Miaha'mn 
muhakkak kendisini öldüreceğini söy· 
lemişllr. Generalin şahsiyetini ve kh• 
raktcrini yakından bilen asiler de 
bu kanaattedirler. 

Brun ete'ye giren asilerin şimale 
do •ru h:ıreketleri devam ediyor. 
BRUNETTE'NİN MÜDAFAASI 

PEK ÇETİN OLDU 
Rabat, 27 (A~.) - Nasyonalist • 

icrin radyo istosyonları, dün ak -
şanı yapmış oldukları emisyonlar
da, Brunetc önünde düşmana ağır 
zayiat verdirilmiş olduğunu temin 
ve bu mıntakada nosyonalistıerin 
yapmış oldukları ileri hareketin pek 
n.tihim olduğunu iddia etmektedir
ler. 

Bu istasyonlar, nasyonali:stlerin 
Madrit cephesinde havaya tnma -
mile hakim olduklarını da iddia e
diyorlar. 
ASİLERİN İLERt HAREKETİ 

DEVAM EDİYOR 
Scvilla, 27 (A.A.) - General 

Queipo, nasyonalist kıtaatın Bru -
(Devamı ikinci sayfada) •····························· ................ , ........ . 

Asker 
Olmıyanlar 
Vergi verecek 

Berlin, 27 (Hususi) - Ônümüı
deki Eylüldan it:baren, askeri hiı· 
rnette bulunmı yan her Almandan 
rnilli müdafaa vergisi alınmasın a ~a:. 

tar verilmiştir. Bu \'ergi, mfğ.v~ll~f • 
- • I I • 45 } aşına varıncıya kadar ı <revam. 

edecektir. l.k iki sene :larr.Ptıa 
milli müdafaa vergisi bzanç ~~r· 1 

• h 
gısinin } iiıde ellisi, müteakip • !!fe· 
nelerde de yüzde e l tı sı nisbetinde j 
tahsil edilecektir. 

-

Ariiır in en son gitrni~ oldukları t1runete k6günan kapısı 

Bir de kuduz 
Salgını mı çıktı?.~.:~~:~-

, Siyasi vaziyette 
gerginlik arttı 

Londra 27 (Hususi) - Umumi siyasi vaziyet 
bir gerginliğe doğru gitmektedir. lngiltere hU· 
kOmeti her ihtimale kartı gelmek Uzere hazır· 
lanmu~ bir vaziyettedir. Şimdi de kara kuv· 
vetlerlni artırmıya k arar vermi,tir. Bir ihtiyat 
merkezi vücude getirlleçektir. Bu merkeze 
beğh olmak Uzere muvazzaf fırkelar teşkil 
edilecektir. Bu fırkalar her istenildiği zaman .. 
da icap ed'ln mıntakalara gönderilmek u~ere 
haz.r bulurwdurulacaklardır. 

Londra, 27 (Hususi) - Pekin
de örfi idare ilan edilm4tir. Nan
kiıı ile Pekin arasındaki telefon 
muhaberesi kesilmiştir. Pekin 
önünde çok kcınlı muharebelerin 
devam ettiğine şüphe edilme -
m ekJ.edir. 

Japon ordusu kumandanına 

bc1u.>rtıelıal şehre girmesi için e
mir veril miştir. 

Son vaziyet 
Londra, 27 (Hususi) - Evvelce 

t ahmin edildiği gibi, Pekin etra • 
fındaki vaziyet birdenbire veha • 
met kesbetmiştir. Japonların Şima

li Çindeki J apon harekatına Çin • 
lilerin karışmamaları ve ordularını 
geri çekmeleri yolundaki talepleri
nin Nankin ve Hopey - Şahar hü -
kumetleri tarafından zahiren kabul 
<:dilmiş olmasını çinlilerin vazit ka
zanmıya matuf b_ir manevraları te-

Çinlilerin Japon taleplerini kabul etmi
yecekleri ve sonuna kadar 

mukavemete karar verdikleri anlaşlldı 

( J)evamı 2 inci sahifede) l'rkin sokaklarında clolaşrın bir Çin müfrezesi 

"ü;;·~·· ................................................ y;;;ii·· .. ;~1G;;:-;~;g;;·ibll 

Mütehassısları akşam açılıyor 
Bugün geldiler 

Ve llman d airesinde bu· 
gUnden işlerine bati ad il ar 

İ:stanbul Limanında yapılacak bü
yük inşaat işini tetkik edecek olan 
İngiliz Mühendisler Cemiyeti Re
isi (Sir Aleksandr Gip) ile mühen
dislerde mürekkep br grup bu as
bahki ekspresle Londradan şehri -
mize gelmişlerdir. İngiliz mühendis
leri şehrimize muvasalatları aka -
binde işlerine başlamışlar ve Li -
man Dairesine gitmişlerdir. Burada 
İktısat Vekaleti Müsteşarının işti· 
rakile Liman İşleri Müdürü Raufi. 
nin yanında bir toplantı yapılarak 
başarılacak işler hakkında görüşül
müştür. 

Mühendisler şehrimizde bir ay 
kadar kalacaklar ve yapılacak olan 
yeni rıhtımlar, kömür depoları ve 
yeni antrepolar işlerini mahalen 
tetkik ederek proje ve planlar ha
zır lıy acaklardır. 

Grup reisi Sir Aleksandr Gip'in 
ayrıca, Zonguldakta kömiir havza
sına ait baz ı tetkiklerde bulunacağı 

(Devamı 2 ınd sahifede) 

Bu seneki sergi teknik ve zevk 
bakımından evvelki sergilerden 

çok daha üstündür 
Galatasaray lısesindc tertip edi

len dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi 
bugün saat on altıda açılıyor. 

Bu münasebetle sergiye iştirak 
eden firmalara ait pavyonlarda bü
tün gece sabaha kadar çalışılarak 
hazırlıklar bitirilmiş ve bu sabah
tan itibaren; teşhir edilecek son 
malların getirilmesine başlanmış -
tır. 

Ayrıca pavyonlar arasında rad
yo tesisatı yapılmış, tenvir ve tez
yin işleri de bitirilmiştir. 

Bu seneki sergi bilhassa teknik 
bakımından evvelki şergilere üs • 
tündür. Dekora ve tezylnata fazla 
ehemmiyet verilmiştir. 

Sergiye iştirak eden müessese -
lerin başında; İş Bankası ve fabri
kaları, Sümerbank teşekkülleri ve 

(Devamı 2 •nci sa1ıifedc) 

f Alwld fJelcili Celal Bagor lşban• 
kası umum mr1.•ı1rü Muam•ıter 
- E1 t ~ ile bir arada 

Hal kah ve Kırk çeşme sularının he
men kapatılmasına karar verildi 

/2 r.cı <'y ı ol.u[J rınuzj 
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Merihte radyo icadet- Teşhir ~tmiyecek Köprü üstünde tükürme-
• Beledıye yem \'e pek yerınde bır d k k b' I d "' , , 1 ? 

p ' ,. • .. :.> • 

mış akllh ~~~~~.~=·::~::.a~ en geçme a ı egı mı. ı 

h 1 ki ? 
rara göre, şehrimizdeki bütün lo-m a u ar var m 1 kanın ve aşçı dükkanlarının sokak 

• • • taraflarındaki camekanlarında piş-
Vapurların ·çıkardığı kurumlar 

halkın sıhhatini bozuyor 1.erib yüdı%.llldan radyo voısrta -
sile i.~reı.14&1' .u&~nı iddia den ve 
Pari&e ge\en Am~ri~alı Altın, doğ
rusu, durup dur.;ır•en hayli ıne -
Tak uyandırdı. Gariptir ld, hep 
bö~·le ac:lip ~eyl<?r semadan bUc A
merıkaya geliyor! 

Jank Janski ismir.de olan bu A
mcrıkalı Paristeki ilim mahf elle -
:rine bu işaretleri 3-15 saniye gibi 
pek kısa bir zaman arasında aldı _ 
ğım, bunların kat'iyyen l\Ierihten 
geldiğinde şüphe etmediğini izah 
etmiş. Yakında da ayni idcli.ılarını 
bildirmek "e Stokho1m'e- gidi . 
yormuş .. 

Bizim kıymetli Rasathane Mü -
dürümüz Bay Fatin ·n g. .t ' 0 

beyanatını okndunuz mu? Bıziın 
Rasatha-r.e :Müdürümüz bu ;d '" hı
n şöyleoo reddediyor: 
dediyor: 

- cBöyle bir hadi:ıl'vi k .. bt.l et -
tnck için, diyor, 11erilı v .ldızında 
bizim gibi akıllı mahh1klnr oldu
ğunu, bunların telsiz yapacak ka
dar da müterakki oldu1'Jannı kabul 
etmek icabedcr. Halbuki Merihtc 
canlı mahluk olduğu ispat edi mc
miştir. Ben bu iddiayı varid gör -
müyorum!t 

Halbuki muhterem Bay F t·n n 

Merihte insan olmadı~ı iddialarını 
bu şeYılde red \·e cerhetme ıne hie 
1 zum oktur. Zira, eğer hakıka -
t n Merıhte akıllı rnahlüklar ~ r
sa ı. ı; eger bızden evvel radyo ir<ıd 
cdılmiş, bahusus bi7.im he>nüz v:ıp.1-
madığınıız derecede yıldıztr~d;:ın 

~·ıldız.a gönrle ~c··k hale de g<•lnı ş 
ise Mcr,ht<~ <':::asv1 coktan kıın p 

kalmamı .. •ır!! 

* 

İspanyadan gönüllüleri çekmek mü

zakereleri suya düştü, derken, (A

demi müdahale) itilafı suya düş -

tü. Dünkü gaıeteler de şöyle hn
ber veriyorlar: 

Çin - .Japon itfüıfı suya düştü! 

Bu kaçıncı cemre yahu? Demek 

bu sen" sıyaset hava1:ırı amma gü
<:Pl ohıc!lk '! 

* M Uşkül vaziyet· 
te bir 

Amıcloluhısarında bir adam yr.
J..-alarr.ı.Jar· Gece yarısı Ktiçüksu 

cıvarınd·ı ccbmden tabaJ1ca~ını sı

vırıp h \ a:ı, a dort rle sı ah atnıı ! 

i · bakırı, şırndi adam< iTıy k<:n
dını kurtarmak ıcın ı <.> dhebılır: 

- R ım, karga gordum, onu 
vuı m1k ıst dun'. 

l.X e: 

- Ulan' ~<'ce yarısı zifıri karan

lıkta havada uçan karga dt1 gorü
lür mu? derler. 

-- ,~, dı gnrdum! 

D<' t'.': 
_.., __ 

- H r f kC'di hm•ad;:ı ııç·:ır mı? .. 

J)ıveceklrı !. 

MEt uk gördüm, ona attım! .. 
o ı>: 

V ıv S<'n kendınc muharrir sü
"i mu veriyorsuıı? .. 

Dı.} cckler'. Hakikat, ne desın? 
Hi<.: bıri mantıki değil.. Bize ko -
lır a bu adamcağız galiba şu man
tıti ozu sövlerse kurtulur: 

- HNkes k di \•uruvor!. Ben de 
'ıldızları gorüncc 1stanbulun ta -
\. nıııdakı f, r<:>ler 1annettim!! 

edilerin toplanmasına sebep, 
kuduz asta ığı. imiş .. 

K Ctı erın topl ı nıa isine d vam 
cd lıy or. Schirae kedı ·t planm 1 

rn e c ·, halk nı a nda bırçok ga
~rip l k")c ve ded odular<J me\Zu 
olmakt dır. 

Dun, B _diyede snlahiy Ltar bir 
zat, gazetecilere kedi toplaıın a h ·ı· 
clı dcıi etrafında şu izahatı '\Cr -

ır. tir : 

- Kcdılcri toplama i ·nm m::ıt
bu tta muhtelif .ıkisler yapt1 ,ı gô
ruhJu. Kedıler.e mücadelenin b -
lıca bebi tifo i i olma) ıp, evvcı.1, 
' l nd ın kuduz hastalığına karşı 

, sıhhatini korumak, sonra da şehrin 
tcmızlik c phe ınin bir kısmını te
m lık c phe inin bir kı mım te _ 
mın lm klır. Bu tedbirin chtmmi
yet'r.i k )ın İstanbul halkına 
c..ıl l tm k ı ın, son bir hafta zarfın
da 25 vatand .m kedi ı rmosı ilcı 
1 uduı tehlıke_ine maruz kaldığını 
mu bet vak'a olarak kaydetmek 
f d lı ol;ır. İstatistiklere göre, bu 

çcn scne1crc nisbetıe k di
t ıle intikal eden kuduz 

ı. k' l r na daha çok tesaduf edil· 
m kt dir. 

Hatta An d Judı:ın gelen kuduz 
vak'alarında da, en mühim amilin 
kedi olduğu anlaşılmıştır. 

Dünyaca maruf olan Tanjc ens
titüsü pnstör direktörü profesör 
Rembinger, kuduz üzerindeki bfr 
etüdünde ~öyle diyor: 

cAvrupada, hakikati söylemek 
lüzımgelirse, son senelerde kediler 
kuduzun intişarında çok mühim 
rol oynamıştır. Kedi ile mücadele 
eden Belediyelerden bir misal ver
mek te faydalıdır. Bundan birkaç 
sene evvel Amcriknnın Baston şeh
rinde kedilerin kuduz ve diğer has
talıklarda amil olduğu anlaşılınca, 
Boston Bcled1yesf, bir ayda {5) bin 
kedi imha ediyor. Mütehassısların 
ifadesine g8ro, kuduzlu kedinin ı· 
Şırması .k6pe~ ntsbetle daha çok 
tehlikelidir. 

İstanbul Bd a·ve> 1 krrı· ı ırm -

sı ıle kuduz teh ıke ine maruz ka
lan yınTUlarının acıklı manzarala
nra \C feryatlarına tahammül e
demi.} en ana 'e babaların şikayeti 
karşısında, filhakika münhasıran 
\'atandaşın hayatını kurtarmak i
çın müstacelen bu tedbire başla -
mı tır. 

F.sa.,en Belf'dıye, sokaklarda ser-
(' ı dol<:şaıı ve fare mücadelcsin

'Clen ziyade her nevi pislıklerle ge
çinen "·e bizuıt pislik yapan serseri 
ve vahsi kedilerle mücadele etmek
tedir. 

Ev içinde ya~ayan ehli kcdıleı le 
bu l<'dbirin hiç bir alakası yoktur. 
Bu husustnki B lediye tebliği oku
nursa, kcdılerin ölü olarnk getiril
mesi istenildiğine dair de hiç biT 
kayıt yoktur.> 

ra 
( BCl§tarafı ~nci sahifede) 

ve Zonguldak limanının tevsii ile 
orada \ ücude getirilmek istenilen 
~eni te İ" t ve binalarla da bu de
faki ziynretinde meşgul olacakt zan
nedilmektedir. 

Bu münasebetle lngiliz mühen -
dlslerinin; öbür gün Zonguldafa 
gidecek olan İktısat Vekili Celal 
Bayarla birlikte Zonguldağa gide _ 
rck mahallen tetkiklerde bulunma
ları da muhtemeldir. --- ·--

adridin gerll ri 
tehli eil ! 

( Birinci sahifeden devam} 
ncte'nin şimalinde ıleri hareketleri
ne devam etmekte ve halihazırda 
Willaneuva de la Canada yakının
da bulunmakta oldukfarını bildir
m~tir. 

BASK HÜKUMET REİSİ 
FRANSADA 

Le Bourget, 27 (A.A.) - Bask Hü
kumeti reisi M. Aguirre, bernbe -
rfode karısı ve kızları olduğu halde 
bu ~vı ""lt""i lir. 

miş, veya ıPişmemiş her nevi :re -
mek, et, talık, yemiş ve emsalinin 
teşhiri yasak edilecektir. Gerek pa
rasız ikimselcrin camekan önler.in
de durup nevmidiye kapılmalarına 
sebebiyet verdiği, gerek bu şekil
de teşhirin medeni bir _şehre yakış
maz en iptidai bir tarz olduğu göz 
önünde bulundurularak lbu karar 
verilmiştir. 

Ankara Belediyesi hemen hemen 
bir buçuk yıldanberi bu kararı tat
bik etmektedir. 

130 yeni 
Terkos 

• Çeş esı açı ıyor 

Vu.ıv<:t Hıfzıssıhha Meclısı l:fu 
sc.bah Valı mua\'ıni Hudainin baş
kan ığında toplandı. Tifo vazıyeti
ni tctk1k etti. Mcclıs, şehrimizde ti
fonun 15 Temmuzdan sonra tevak
kuf devresine gırdiğini, yani ye -
rııdcrı lifoyu tutulanların vasati sa
yılarının geçen aylardan az oldu -
ğunu muşahcde ey1emiştiı. Maama
fih tifo musaplarının yeniden ço
ğalmaması \·e bilakis nıkuatın te
nakusa doğru gitmesi için yeni ted
bırler alınmıştır. 

Bu tcdbirleer göre hu ne kadar 
bir ay C\Telki içtimada verilen ka
rarlara göre aşı ekipleri esasen ço
ğaltılmış ise de halkın daha kolay
lıkla aşılanmalarını temin için bu 
ekiplerle istas) onların daha ziya -
de çoğaltılması için teşebbüslerde 
bııhınulacaktır. 

Bundan ha~ka menba suları de -
polarının fe\·kalade sıkı surette 
kontrol altında bulundurulmasına 

karar verilmiştir. 
Kırkce-sme ve Halkalı sularına a

ıt çe mckrin dNhal kapatılarak 

v rlerinde l:iO tane Terkos çesmesi 
ihdası hakkındaki Belediyenin ka
rarı memnuniyetle telfıkki edil -
miş bu kararın ~ür·aue tatbik edil
me. inin Be>lcd·ycdC'n le>m<'nrıi olun
ma ı muv fık gorülmüstiir. 

Şehri ve sokakları kırletenlerle 
yere itükürenler hakkında Beledi -
yenin açtığı mücadele bütün şid

detile devam etmektedir. 
Belediye ve polis memurları bu 

maksaUa her gün gayri muayyen 
saatlerde esnafın dükkanlarının ö
nünü, sokakları \'e bilhassa büvük 
caddeleri kontrol <ederek yasak~ hi
lafına hareket <>denleri yakalayıp 

ceza <ılmaktadırlar. Bu kontrol; şeh
rin merkezi, en işlek ,.e büyiık cad
delerinde nisbeten daha sıkı ,·e da
ha çok memurlarla vapıldığı ıçin 

yasağa karşı gelenler en ziyade E
minönü caddesi, D • .-an)olu, Fatıh, 
Be) oğlu - Tepcb ı caddesi, İstık -
lal caddesi ı e Kopriıde daha cok 
tutulmaktad,r. 

Gerçi he>r 'eı in ve bu me~ anda 
Koprü üzerınin de her zaman te
miz tutulm .,,, buralara süpri.ıntü 

atılmaması, tuküri.umcmesi herke
sin arzu ettiği kat'i bir istı:: kEı~ de 

köprü üzerinden geçerken yere tü
kürdüğü görülerek yakalanan bazı 
kimseler; gayri ihtıyari bu hare -
kete mecbur kaldıklarını, çünkü I 
iki taraftaki \·apurların bacaların- j 
dan çıkan dumanlar ve kurumlar 
burunlarına, ,genzlerine dolduğun- 1 
dan şematik sıhhi bir hareketle arzu 
suz tükürdi.iklerini söylemi~lerdir ve 
hi bir hareketle arzuları hilafına 

tükürdüklerini söylemişlerdir '\·e 
bunlar; gümin her saatinde ve bü -

tün köprü bo) ıınca vapurların 

simsiyah duman ve kurum saçtığı 
bir yerde insan olan herkes tıikür
miye mecbur olduğundan yalnız 

burada tükürenlerden ceza alın -

o ıa açı ıyor 
(Bu-inci sahifeden devam) 

bi.ıtun f brik 1 rı, Eti Bank kö -
mür ve bulı a antras t senisleri, 
İnhı ürlar İdare i, Sıingercıl.ık Şır
kctı, Elcktı ık Şırketı gibi büyuk 

1 
firmal .. r~:ı c:t) rıca yerli ve milli sa-

KÜÇÜK H BERLER 1 nayiin manıfolura, saraciyc, ma -

----------------..: deni <>sya, oyuncakçılık, bıcakçılık, 
içer de çinicılık, kuJ umculuk, hal.cılık, yün * Yunanlı "rlıst Zozo Oalmas ve örme isleri, ceza '\'e ıtriyat gıbi 

zengin bir .1ısırlı Rumla ~c:hrimiz- muhtelif kısımlarına ait bir çok 
de Turk medeni kanununa göre müeşsescler bu1unmaktadır. 
evlenecekmiş. Gal<ıtasaray Lisesinin bahçe kıs-* İstanbul :festivaline gclec<'.k mında da şekercilik, sütcülük, çi-
Balkan ve Macar heyetleri Ağustos kolata sanayii \•e tatlıcılığa ait ayrı 

ortasında şehrimizde bulunacakla- pavyonlnrla diş macunu imaline, 
rını bildirmişlerdir. maden suları ve kitapcılığa ait meş-* İstanbul mebusları dün Vali herler tertip edilmiştir. Ayrıca 
\•e .Bcledıye Reis Vekilini ziyaret mektep binasının üst katında da bir 
etmişler, h,tanbulun dertleri ve ih- (Resim Sergisi) bulunmaktadır. 
l iyaçlnrı etrafında görüşmüşlerdir. Sergiyi uğurlu ellerilc açmaları 

Trabzon limanının modern bir Basvekilimiz İsmet İnönünden rica 
hale getirilmesi için şimdilik yüz edilmiştir. 

bin lira sarfodilccektir. Başvekılimiz resmi küşatd::ı bu-* Yeni kanuna göre nüfusu on lunamadıkları takdirde açılma me-
binden aşağı olan şehirlerdeki rad- rnsimini İktısat Vekili Celfıl Bayar 
yo s hıpleri senede beş. nüfusu on yı:ıpac ktır. 
binden yukarı şehirlerde de radyo- Ccltıl Bayar dün ö-lcden sonra 
su olanlar on lira ücret verecekler- serr,i)i gezmiş 'e son hazırhkh:ın 
dir. gözden geçirmıştir. 

m 

maması lazım geldiğini de iddıa ct
miŞlerdir. 

Filhakika dün bizim yaptığımız 
tahkikata göre köprünün iki yanın
dan geelrek siyah bir duman sü -

tunu halinde her geçen şahsın sıh
hatini tehdit eden kurumlar günün 
her saatinde me\•cut ve bilhassa va
purların daha kalabalık olduğu ak
.şanı saatlerinde daha fazladır. 

Bu hususta kendilerile görüşti.t -
ğümüz Akay İşletmesi Müdürlüğii 
erkanından biri demiştir ki: 

- Gerçi Köpri.ıye yanaşan va -
purların fa1Ja duman ne'jr€trneme -
)eri 1üzırndır ve kaptanlarımızın 

buna riayetine dikkat edilmektedir. ı 
Fakat mmıl sef bunun tamamen ıza
lesıne fennen ımkan yoktur. Çün -
ki.i gel n vapur vine harc·ket ede -
ceğinden muhakkak istim koyuver
mek mecburiyetirıdeclir. Ve ocağı 
hiç sönmiyecektir. Ocak sönüp du
man kesildiği takdirde yalnız oca
ğın tekrar yanması için yirmi da -
kika, yarım saat Jazımdır. Halbuki 
tarifelerimiz çok sık olduğundan 

bunu temin etmek imkansızdır. 

Diğer taraftan aldığımız mnlü -
mata göre bu hal Belediyenin de 
nazarı dikkatini celbetmiş ve Köp
ı üye yanaşan vapurların duman ve 
kurum salıvermemeleri için gerek 
Akay, gerek Şırketi Hayriye nez -
dinde teşebbüsler yapıldığı gibi, 
bunun temini Deniz T icaret .Müdür
lüğünden ele rica edilmiştir. Fakat 
keyfiyetin hu şekilde olduğu ve f Pn
r.en hu vapurlorm Köprüde iken 
duman salıverrll€mesinin mümkün 
olamadığı anlaşılmıştır. 

•• Peki o 
hare 

··nde 
e er 

(Birinci sahifeden devam) 
lilkki ettikleri için, bu sefer askeri 
harekete geçmiş bulunmaktadırlar. 

Pekin önünde bulunan Japon or· 
dusuna şehre girmesi için emir ve
rilmiştir. İlk mufrezeler Pekin ka· 
pılanna yaklaştıkları zaman, şid • 
actli bir mukavemete maruz knl -
mışlar Vf' bu yüzden i1k müsade -
meler ba lamıştır. 

Bu hadise üzerine hemen biitiin 
CEphcdc muharebeler başlamıştır. 

29 uncu Çin ordusu ılk Japon taar
ruzunu defetmiştir. Bu muharebe 
çok kanlı olmuş, Çinliler ı.Te Japon
lar bınleroe telefat ve yaralı ver -
mişlerdır. 

Pekine girmiş ve bir mabede ilti
ca etmiş olan Jnpon kuvvetleri, bu 
sabah kafileler halinde kışlalara 

sevkedilmiştir. Şehrin haricindeki 
Japon ku,rvetleri, Fengtaı'ya doğ
ru çekılmişlcrdir. 

JAPONLAR ÇEKİLDiLER 
P. kin, 27 (A.A.) - Pekinin gar

binde sur haricinde kfün demiryolu 
istasyonunda bir muharebe olmuş-
1 ur. Bu istasyonu işgal etmek isle
yen Japon kıtaatı, Çin muhafızları 
tanıfından tarded lmişlerdir. 

r. 
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Cumhurlıet 

Göç politik sında 
ölçülü h m le er 

Memlcketimıze bilhassa Balkan
lardan bir çok g ·çmenler geldi ,.e 
muhtelif mıntakalara yer1eştırildi

ler. Şimdi bunlar müstahsıl birer 
unsur o1mıya çalışmaktadırlar. Yal
nız onlara daha bir çok kolaylıklar 

göstermeklazım geliyor. Göçmen 

getirip yerleştirmede büyük ölçülü 
ve fazla semereli bir metod lazım

dır. Muktedir bir iilm ve iş heyeti
nin idaresinde bulunacak olan İmar 
ve İskan Bankası ilk iki üç yılki fe

dakarlıklarından sonra semere al
mıya lı;,ı 1 ı .ıc kt1r. 

Tan -Bir üc d tenin ta lili 
İ:,lant rldn tifo salgını, bu sene 

geç n rden fazladır. Bunu gö-

ren S VekBleti İstanbula Sağ-

lığı Koruma dairesi Umum Müdıl
TÜ ile ecnebi mütehassıslar gönder-

di. Komisyonlara bizim memlekette 
cskıdcn beri itımad yoktur. Fak:ıt 

bu defa aksini gördıik. Sıhhat ko

misyonunun verdiği kararlar der
hal tatbıkat sahasına geçti. 

Şimdi İstanbulda gördüğümüz 

mücadecl Belediyenin lrnlkın sağ -

lık ve istirahatini kendine derd et
mesi \·e halkla iş beraberliği yap -

mnsı suretıle ,parasızca ne kadar 1yi 

neticeler elde edilebileceğıni orta
ya koymaktadır. 

Kurun 

Tio 
Resmi makamlar İstnnbuldaki ti

fo afetine knrşı elden gelen bütün 
tedbırleı i alınaktodırlar. Fakat tı-

1 :ionun önüne geçmek çarderi aran
dtr{1 bir sırada, tifoya httulımlara 

1 
karşı acaba ne yapıhyor? Bu nok
tnda dikkatli olmak icabeder. 

Bizce hnstnlığın sirav<'tir.e mani 

olmak iç::n tıfo h st:ılı,ııı · ri aç -
mak lfızımdır. 

Son Posta 

u v pur va bu ücret
lerle P~z r gün!eri 

n d g zilir? 
Paz.ar g nü lstantu lu geımck 

ister. F. kat bu vapurlar!' ve bu 
ücretlerle l.,tanbulluımn ~az. güzel. 
liklerinden nasıl bo!ca istifadeye 
muvaffak olaca&ı düşünülecek bir 
meseledir. Halk içinde henüt Ada· 
lan görmemiş olan kimbılir oeka. 
dar insan var? Adalara gidip gel· 
mek için otuz beş kuruş \'ermek 
dile kolay bir şeydir. Bu kuruş. 
ların lsı:ınbulda büyük bir kı sım 
insan için yevmi bir kazanç ifade 
ettiğini biliriz. 

B n hnUels 
·m bir te 

Aksam 
hada mü· 

bbü 
Belçika Kralının Baş•:ckiline gön

derdiği mektup bütün zihinleri iş• 
gnl ediyor. Acaba bir düny~ iktı· 
sat konferansı toplanabilir mi? Tc· 
şebbüs çok mühimdir ve ilk ba· 
kışta takdire de~er görünür. Fakat 
daha i k günden bunun rnuvaffo. 
kı~·eıi hakkında şüpheler brlirmlştir. 

A k deniz anlaşma· 
sından sonr a •• 

G~en gün Hariciye bütçesinin 
münakaşası do1ayısile Avam Kıı • 
marasında söylenen sözler cıı zi • 
y~de Alman \·e İtalyan matbu. ıı 
için yazı sermavesi olmustur. in· 
giliz - Fransız d~stluğunu~ son dır· 
rece samimi olduğu bu vesile t!c 
İngiliz parırımentosunda yeniı1 t 11 

tekrar edilmesi pek tabiidir ,l\ı 
Frflnsızların çok hoşun2 giden ı;;r 
şey oldu. Bay Eden'in ~yanatı en 
çok Almanyada ve italy:ac!a tefsir· 
lere uğramakt3dır. tngJtt:re ~cr
kesle iyi geçinmek btiyo!", !ngıitc· 
re Milletler Cemiyetine -Oairna sa
dıktır. İşte bu nutkun en muhifll 
ana hatları ... 

Bundan şu çıkıyor ki. Milletler 
Cemiyetinden ayrılmış olan Al • 
manYa bir an evvel tekı ar Cerırv· 
r<'ye~ gelmeli. Milletler arasınr ı~ı 
mesele! ri sulh icinde halletrr · ': 
hususunda Cenev~e müessese inııı 
lüzum , <' ehemmiyetini ingıliz na· 
riciye Nazırı J akın bir mi al i .. 

göstermiştir ki o da Hatay dava ın· 
da Tiırkiye ıl~ elde edilen anla n ı· 
dır. İngıliz Hariciye Nazırı sulh•ıO 
istikbali için de endişeye mahal o!· 
madığını söylemiştir. Bunun nıJ • 
nası ise 1ngilterenin gitgide kııV· 
vetlencliği, onun için Milletler Ce· 
miyetinin nü (uz ve itibarını nrttı· 
rarak sözünü geçireceğidir. Ba.Y 
Ede:n, bugün sulh için mesela iki a.Y 
evvelkinden daha kuvvetli bir li· 
sanla teminat \ermek mevkiin • 
dedir. 

1ngiliz lilarJciye Nazırının nutk.ll 
İtalyanlarca nasıl 'karşılandığı dı.ı~, 
şünülecek bir keyfiyettir. Çünkl1 

ortada bir Akdeniz meielesı vardır. 
Fakat İn,giltereııin hiç bir mcmle· 
kete karşı husumet ve intikam c· 
melleri beslemediği sözleri İtalyan· 
!arca memnuniyetle karşılanac.1k 
be •anat olmuştur. Londra ile no· 
ma arasınd:ı geçen sene akcledilCJl 

itilafın ameli bir ehemmiyeti k"l· 
madığını yine İtalyanlar söyli.i.> or· 
du. Bu sefer Bay Eden'in sözleri 0 

anlaşmadanberı ilk defa olarak in· 
giliz Hariciy<' Nazırının İtalya) .ı 
el uzattığı manasına alınmaktadır. 

Her gün g çtikce İngiltere d3h:-ı 
kuvvetlendiği için Bay Eden'ın ,· 
zma yakışan d3 sulh yolunda ı;'i· 
ze1 sözler olsa gerektir. 

Ah d R uf 
u1ttttnııqnnsı•11u111uauıııın11n111ınu11&11nuunuııı 1111 1 

Terfi edecek ma!· 
mUdürleri 

... 

Kıdemlerini dolduran ma~ nı ı • 
dürlcri arasında vaıdfrlerinde r. u·\ 
\•affakiyet gosterenlerin terfı'cri 
yapılmak üzere Maliye Vekalet ı· 
ce hazırlıklara başlanmıştır. 

Ba hususta bir 1iste hazırlanac • .ı°< 
ve pek yakında terfi eden mal rr.Li· 
dürlerinin listesi defterdarlı'klıır!l 
teblığ edilecektir. 

i ersite 
lgınhğı 

ın 

Son Telgraf, 1,,ozan gü.nü sorıı -
yordu.: 

- itniver. ııe niçin bu yıl bu hı· 
yilk gumı l.."tl.tlulamadı? 

Uer milh I eyecan ve idrak salı· 
hi içm bu oru yerinded·r. Ve .. l ıf 
dcja daha tPkra.r edilebilır: 

- Niç n 1Aran günü Ünw r~iW 
de l.utlulanmadı? 

E • r Türk 1 urttı.lU$UnG beyn<+ 
milel tc elLuk eden bu büyük gilfl 
milli heyecanın hafızasından ı --aJ.:· 
laşm t:e tcırih el deyerini kaybd' 
mi" olsa dt Ankara HalkPt:i .. ı c· 
:inde toparl 91 b nlerce g ç •e 
1talk ile bu b •yük güne lay k olaıı 
tczahurü b yıl için de t m bır ı· 
ur oo 1 ımtuğu halinde bıitun nıcı ı· 
le.kete yaymazdı. 

Anlaşıl yor 1 ·• Üniversiten'n b' 
sükUtıı o büyük gürı ·ın azarrıctiıt· 
den 1ıer lıanqi bir elcsitisc dcgil d ı· 
ha ziyade Ünıversi1n in dalgırılı
ğına cl•>l<ilet ediyor. 

A~aba, bütün bi'r tedris yılı içiW 
de talebesinin yüzde altmışını sı· 
nıflarında alıkoyacak ka.dar yii1~ .' 
"Ck rm>dıman veren bu yıikscl; ı· 
lim mües .. csemiz yine bu sıcat::ıar· 
da yorgıınlujıınun itakkını al11

11 

bir rehaı;ct mi arı>diyor? 

Egvcr mazeret yalnız b1t ise b:ı ... . ., 
ğı 1adık o dalgınlığı ı•c .. rchavetı. · 

Yeter ki, dalgınlık kuvvetini lıct· 
f ıza zaafından ve unutkanlıktan cı· 
lrm bir dalgınh1c görfuıiisü. olmastTl· 

Bur han Cevsi 
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ünün meselesi: 
Serbest döviz 
müsaadesi verildi 

Sigorta şirketleri 
Memleketimiz dahil veya 

haricinde hasara uğrıgan 
malların bedelleri 

Memleketimizde çalışan Reasü- Diğer taraftan Türkiye hudutları 
rans ve sigorta şirketlerinin dahilinde çalışan sigorta şirketlerine 

Türkiye haricindeki şirketlerden sigortalı olup ta memleketimiz da-
almış oldukları işlere ait peşinen hil veya haricinde hasara uğrayan 
tediye edilen hasarlara ait tazminat 

malların bedelleri de serbest dö -
miktarlarının ve üç aylık hesap vizle ödenebilecektir. 
devreleri nisbetinde Türkiyedeki 
sigorta şirketlerinden alacaklarının Bu gibi tediyatın klering yolile 
temettülerin bad€ma serbest döviz de yapılması caiz olup bu madde 

ile ödenmesine müsaade edildiği hükümleri ancak 3 kanunuevvel 

' 

Kambiyo Müdürlüğüne bildiril - tarihinden sonraki sigorta muame-
rniştir. lelerine şamil tutulacaktır. , __ _... __________________________ .;... ______ ...,:. __ ~.-..------~----~ 

Odada 
Yeni teşkilat 
Kuruluyor 
Yerli malların sUrUmU 

temin edllecek 
Yerli mahsullerimizin iç piyasa

lardaki sarfiyatını arttırmak için ye
ni ve kat'i tedbirler tatbik etmek 
ü:1ere Ticaret Odasında c Türk ma
lı• servisi ismile yeni bir teşkilat 
yapılması için tetkiklere girişilmiş
tir. 

İlk olarak, geçen hafta Ankara 
Ticaret Odası tarafından kurulan 
bu teşkilatı, şehrimiz Ticaret Oda
sından sonra da diğer birçok Tica
ret Odaları kabul edecektir. 

Bu servis fındık, fıstık, badem 
gibi kuru ve diğer bazı yaş mey

valarla muntazam ambalajlar i
Pıld., pastırma, sucuk gibi madde

Terkos 
Saatlerinin 
Tamiri 
Bir hale ro1a konuyor 
Terkos şebekesinde binalara gi

den hatlarla binalardaki saatlerin 

tamir meselesi ve bu tamirata kar

şı alınacak harç yüzünden sular i

daresile aboneler arasH1da daimi 

surette ihtilaflar çıkmaktadır. Şe

hir Meclisi tetkiki hesap encümeni 

bu meseleyi bertaraf etmek için si-

gorta usulünün ikamesini tavsiye 

eylemişti. Sular idaresi bu tavsi -

yeye göre tetkiklere başlamıştır. 

Bu gibi ihtilafları kökünden hallet-

mek için saatlerle hatların sigorta 

edilmesi, buna karşı alınacak ufak 

ve muayyen bir ücrete mukabil i-
leri istihsal mıntakalarından, ora-
lardald piyasa satışlarına göre te- darenin her vakit, her tamiratı yap-
darik etmekle uğraşacaktır. 'tırması düşünülmektedir. 

.AllltftllUhHllMlllUtnllllU....,_., .. " ................. mtHH ....................................................................................... u. 

Kuru fasulye fiatları 
yDkselmeğe başladı 

Stokların azaldığı haber veri
liyor, geni mahsul çok iyi .. 

. -

,EL AVNASI 
- -

Kıymet buhran• 
Kıymet buhranından şikıi11et e

denler çoğaldı. Gün geçmiyor ki: 
• Nerede o dünkü smı'atkar? Nere
de o eski alim? Hamitleri, Ekremle
ri bırakınız, heniz bir Fikretten, 
bir Cenaptan haber yok! Bu yok
sulluk yalnız şiir ve fikir sahasın
da değil, 1ıer şeyde böyle!-. iddia
sile karşılaşmıyalım. Bu sözleri, sı
rasile, isimler takip ediyor. Bunla
rın arasında doktorlar, iktısatçılar, 
sporcular da rar. Nedense, ortalığı 
kaplayan tarih merakı, gözlerimizi 
bugünden ziyade düne çevirmiş, 

bir türlü oradan ayrılamıyoruz. 
Kıymetler, §Üphesiz, iyi şartlar 

içinde daJıa iyi yetişir ve, hiç şüp
hesiz, kıymetlerin yetişmesi için 
bugünkü şartlar dünkülerden daha 
çok müsaittir. Fakat, henüz ııçnııya 
başlıyan yaııru kuşlar gibi, taze de
ğerlerin şefkatli bir aliikaya ihti -
yacı var: Ekremi Kemal, Hiimitle 
Fikreti Ekrem tanıttı. Bir hatıra 
halinde bıze kadar gelen §Öhretle -
rin hemen hepsi, kendilerinden ev
vel yetişenlerin yardımından isti
fade etm.i§ti. Eger ötekiler olma
saydı berikiler de olmazdı demem; 
yalnız daha geç ve daha güç olur
du. Ben kaç istidat biliyorum ki, et
raftan cesaret almadıkları için or
tadan kaybolup gittiLer_ Aklı-ıtıza 
ge'Len lıer isim, bir çocuk gibi elin
den tutnlarak, muvaffahyet saha
sma ~·ıkarılmı§ değil midir? Bun -
dnn on beş sene evvel, Selim Nüz
het, güzel bir makalesinde san'at 
değerini tahlil etmeseydi, N<4it, 
Şehzadeb~ı caddesini aşamıy<ın 

bir cl<omiki şehir• olarak kalırdı! 
Biz hangi istidada kar§ı alaka 

gösteriyoruz ki, kıymet buhranın
dan şikayete hakkımız olsun? Ala
ka, değerleri JıavalaRdıran, en kuv
vetli kanattır. Bizim. kıymet buh
ranından ziyade, alaka buhranın

dan şikayete hakkımız var. 

F. Nafiz Çamlıbel 
UlllllUllttUlllft"IHHltlllllHllllNlllll IHUlllllllllllNllltltlltlllllllll 

Kurşun kalem 
Fiatları 
Yilkseldi 
Daha da yUkselecetini 

'aöylü•orlar 
Son giınlerde kurşun ka~ fi -

atları üzerınde bir yükselme gö -
ıe çarpmaktadır. Evvelce yüz pa
raya satılan tımsahli halemler, 
şimdi uç kuruşa satılmaktadır. 

Bir kırtasiyıeci, fıatların neden 
yükseldiği yolundaki bir suale ce
vaben d€miştir ki: 

- Fiatı biz yükseltmedik, biz de 
şimdi pahalı alıyoruz, belki bir kaç 
ay sonra beş kuruşa satılacak 

iYi BiR KARAR 

Belediye bu gibi müesseseleri 
kontrol altına aldı 

y azlıklardaki eğlence yerlerinin halktan bilhassa pazar günleri fazla 
para aldıkları hakkında Belediye y~ mütemadi surette şikayetlerde 

1 

bulun~akta ~di. Vakıa Melediye bu gibi yerleı ın fiatlarını bizzat kendi
.sı tesbıt etmıye karar vermişse de Şehir Meclisi kapalı olduğundan bu 
kararın tatbikine ancak gelecek sene başlanabilecektir. Yalnız bu sene 
hiç olmazsa Belediyece tasdik edilmiş olan tarif derde gösterilen miktar
lardan fazla para alınmamasının te er.ini için çalışılmaktadır. 

Zabıta, pazar günleri kalabalık olan umumi eğlence yerlerine birer 
memur ikame etmiş, diğer ikinci, üc:üncü derecedeki eğlence yerleri için 
de her iki veya üçüne bakmak üzere bir memur ayrılmıştır. 

Bunlar, yazlıklardaki eğlence yerlerini günün her saatinde daimi 
surette mürakabeleri altında bulunu ~rmakta, halktan tarife harici fiat 
ı~tendiği takdirde işe müdahale etmektedirler. 

Akılları 
Başlarına 
Şimdi geldi 
Halk beıh·ıde bekletll

m ye :ek 
Harbiyede, 1~-' oıye - Fatih, Maç

ka ve Şişli arabalı.rının ayrıldığı 

sahanın darlığı yüzünden manev
ralar geç olmakta, bilhassa akşam 1 
ve sabahları depodan Maçkaya gi
den veya Maçkadan depoya dönen 
arabaların manevralarını beklemek 
yüzünden epey vakit kaybedilmek
tedir. Buna mani olmak üzere Har
biyede üçüncü bir makasla kısa bir 
hat daha yapılması icap etmekte -
dir. Fakat bunun için oradaki saha 
müsait olmadığından eski Harbiye 
mektebinin bahçesinden az bir kıs
mının sokağa alınması icap etmek
tedir. 

Tramvaylarda sür'at temini ve 
halkın akşam sabah, beyhude yere 
yollarda bekleyip iş ve güçlerine 
geç kalmamaları için buna zaruret 
olduğunda Belediye ile tramvay 
şirketi mutabık kalmışladır. Yalnız , 
aliıkadar makamlarla temas edile
cek, müsbet bir netice elde edilirse 
derhal bu proje tatbik olunacaktır. 

Sokaklara 
Halı 
Silkme yiniz 
B ~le diye ce~a alacak 
~elediye. halkın sokaklara mey-. 

va ve sebze kabuğu, kağıt ve kır -
pıntı gibi her türlü şey atmasını 

yasak etmişti. Fakat bazı semtler
de ve bilhassa apartımanlarda hal-

18 milletin ... 
Alimi 
Gelecek 
Tarih sergisi h•zwlıklerı 

ı ıarttwor 
Gelecek ay Dolmabahçe sarayın

da açılacak büyük tarih kongresi 

etrafındaki hazırlıklarla bizzat Ma

arif Vekili Saffet Artkan meşgul 
olmaktadır. 

Bu husustaki faaliyet çok ilerle
miş ve şimdiye kaaar mish görül

memiş derecede ~ıymefü oimasına 
çalısılan (Tarih sergisi) inde teşhir 

edılmek üzere muhtelif yerlerden 
gönderilen eserler de gelmiye baş
lamıştır. 

Dünyanın bu en büyük tarih kon
feransına başlıca Amerika, İngil

tere, Yugoslavya, Fransa, İtalya, 
Çekoslovakya, BeJçika, Finlandya, 
Sovyetler, tsveç, Norveç, Yunanis

tan, Romanya alimleıi davet edil
mişlerdir. 

Kongreye Çağırılım l8 milletin 

alimleri de maalmemnuniye gele

ceklerini hükumetimize bildiımi§

lerdir. 

içilecek su 
Hangileri, 
Belli değil .. · 

Bu i• tetkik ediUyor 
Sarnıç ve kuyularla çe~me sula

rının muayene, tahlıl ve kontrotu
na devam ~ılmektedir. Beledive 
ve Sıhhat Müdurlüğü memurları, 
mmtaka mıntaka dolaşmakta ve ta
ram<ı suretile bütün binalarla arsa
hırdakı bu kabil sulardan a1d1kları 

ARADA BiR 1 
Türkçe bilmemek, 
muharrirliğe halel 

vermiyor .. 
Bir meslekdaş, bir akşam gaza •f 

tesinde yazdığı fıkrada, son sene ıj 

lerde, muharrir yetiş.mediğindi; 
bahsetti ve gençlerden birkaç isi 
saymakla iktifa etti. Bu arkadaşı 

iddiası ve saydığı isimlerin isabe · : 
üzeıinde duracak değilim. 1 

Bu yazı üzerine muhtelif gazet' 
ve mecmualarda bir çok cevaplaa 

verildi .. hücumlar yapıldı. Bazı ~ · 
teşli gençler birer liste ııe~rederelf 

muharrir yctişmediginden şikayeti 
eden o arkadaşa : 1 

- İşte bunlar yetişmiştir, de<lif 
ler. 

Yetişmiş muharrirl€ri gösteren 

1 
1 

bu listelerden birini tesadüfen göt';I 
düm. Ve bugün, beni, bu yazıyı yaz., 

mıya sevkedea amil de. iftc bu lia-o ' 
tedir. 

Sıralanmış isiml€re şöyle bir göz 

gezdirdim. Bu delikanlıların bir 
kısmını şahsan tanıyordum. Bazı· 

!arının el yazıları bir çok defalar 
masamın üzerine gelmişti. Bir kıs

mının isimlerini de ilk defa duyu· 
yordum. 
dum. 

Şahsan tanıdığım ve el yazılarını 
gördüğüm gençler hakkında, her 
halde, salahiyetle söz söykw·bili
rim. 

Yetişmiş muharrir di~e öne 
sürülen bu cocuklaun ici ıd ınlı:i 

yazmasını henüz bilmeyen, sal'f '~ 
nahvi yerinde bir .cümle ııta pam1 -

yanları var. '[ ıha doğrusu bu eo -
cuklar, türkçe öğrenmemi,.,Jc~ .. N€'-

rede kaldı ki, yetismıs muha rir, di

ye, meydanı suhana sıksınlar ... 

Bılmcm neden, yanlı imhı 'az
mak, doğru dürüst cümie 'a,pamoı

mak türkçeyi iyi bilmemek a~·ıp 

sayılmıyor. İyi muharri?'in sıfat 

ve hasletleri acaba nelt"rdır? .. 

Bizim bıldığimıze ·ııön•. çok 0'.tu.na

mı~. çok ~va:rma!!'!~ ad.::mlaı ın l!l'l• 

lası da bozuk olur, sarf ve nahvi de_ 

İptidaı malzemesi bile noksan olaıı 

bu inc:ımlarda, artık siz gelın de, 

ciaha başka hasletler aravın .. be:·
hude zahmet değil .mi! 

Sunu da kaydf~eyim ki. bah:et
tig'm yetışmis muharrirler li te · -

ni 11<: 8den delik nlı da bizzat. be 

kategoriye dahildir. 

Lahı kısası : 

Y~t!c;miş muharırir olmıya özen

me<k>n evvel Türk~ okuyup 'az

mayı ıyi bLd mi i~at etmek, bir 

genç adam içu daha yerinde ve da

ha kıymetli bir ıddia olur. 

Re .. t Fe~zl 
..... .__ il Son günlerde fasulye fiatlarmda bir yükselme görülmektedir. Fiatı 

artan kuru fasulye fiatları stokların azalmasından ve bu gıda mad
desinin ihracat malları arasında iyi bir mevki tutmasından ileri geldiği 

anlaşılmaktadır. 

Alakadar makamlar nezdinde 
yaptığım\Z tahkikata göre, fiatla -
rın bu şekilde yükselmesine hiç 
bir sebep yoktur. 

kın buna riayet etmedikten başka 
halı veya diğer yaygıları da pen -

cerelerden silktikleri görülmüştür. 
Bu suretle hem Yf)llardan geçen 
halk rahatsız edilmekte, hem de 

bu gibi yaygı ve hahlarla icindeki 
sü1 rüntülerilc sokaklar kirlenmek

tedir. Bunu nazarıdikkate alan Be
ledıye Reislıği bu hususta dün şu-

nı.imuncleri tahtı! ettirmekte. bozuk r"' _____________ ,_, 
olan yel"lerı tamamile kullanılmaz ı B • " d d 11 

Piyasaya yeni mevsim rekoltesinin gelmiye başlıyacağı bu aylarda 
fasulyenin pahalılaşması muvakkat bir tereffü olarak kabul edilmekte -

dir. 

O halde bu fiat yükselişi ihtikar 
mıdır, değil midir? 

bir hate getirmekte ve diğerlerini' inmızin er i 
de ilfıçlayarak ziyansız şek1e sok - H . . . d j 
maktadırlar. Ançak bu c::alışmarıın epımızın er j 

Sekiz kuruştan başlıyan fasulyacnin cins ve nefaset derecelerine göre 
12, 15, 19, 23 kuruşa kadar toptan mvamele görmekte olduğu şehrimiz 
piyasasında satışların yeni mahsulün gelmesile daha fazla hararetlene
c ... ·ği zan ve tahmin olunmaktadır. 

TEŞEKKÜR 

Tehlıkeli bır surette hasta bulu
nan zevcemın tedavisinde göster
dikleri vüksek li) akat ve ins;ıniye
te havran olduğum, Gülhane seri

riyatı Bevhye Bac:asistanı Kemal 

ve asıstan Zıyaya en kalbi sukran· 
!arımı arzetmeyi borç bilirim 

cok a~ır gittigini gören Belf'rliye, Et ucuzlatllmahdır 
sıcaklarnı ve kuraklıqın bütün şid-
d ne devam .p m <te oımasmı ve Pr hah olmağa hiç 

.belere yenı bir tamim göndermiş

t•r Bu tıımımdc halkın. oturduğu 
binaların caddelere b3kan pencc

r<'ll'rinden gıinün hangi saatind~ 

olursa olsun sokağa halı \eya )a)-

t ron n d h. · ı m mıs oıdu- Bcr sebep yo' tur 
Memleketin fasulye ziraatilc gen iş mikyasta meşgul olduğu Trabzon, 

Adapazarı mıntakalarında bu seneki mahsul çok bereketli olmustur. Ha
:rirandan !evvelki ayların yağmurlu elması da mahsulün fazlalığına yar

d;m etmiştir. 
Piyasava Haziran ortasındanberi ufak mikyasta yeni mahsul gel -

rnektedir. Toplu stokların gelmesi :1eticesindeki fiatların yeni talepler 
lcarşısında alacağı şekil henüz katiyetle tesbit edilememektedir. 

Dış Tabibi Amber 
Burs:.ı 

gı s lkmeleri kat'i olarak yasak e
dilmistir 

Edebi roman: 128 ra. senin Ilc1l ıl Necıbe nasıhut etmen nokta> ı gozonundc bulundurman l)cdi, il:ı\ e tlti : 
gibı o da bana nasihat etti. Fakat, hıç bir zaman içın zararlı olmaz. - Buno çok le. elli \'C en de o -
ben ziyaıetlerımi ve onun iizerin- Bana kızmadı, hiddet etmedi, an- nun bu se\gisi olu;>-o:·. Çıık i.imi -
deki tesirımi o kadar sıklaştırdım cak soğukkanlı bir düşüncenin ta- elim var. 
ve arıtırdım ki şimdi gayet iyiyiz?. bii muhakemesinin ıfadesi olan söz- - Belki e\lcnır iniz. Sen de seveceksin! 

daha fazla hiç bir şey söylemek is
temez. 

- Anlıyorum .. 
Dedim, sordum: 
- Nasıl açıldın doktora?. 
- Bu çok garip oldu!, 
Diyerek devam etti: 
- Onu müthiş bir çılgınlıkla sev

diğimi sana söylemiştim. Fakat, bu 
•)ir taraflı bir sevgi idi ve .. dok -

tora bunu anlatmayı imkansız bu
luyordum. Günlerim hep buna çare 
aramakla geçti. En son çıl<lıracak 

bir hale geldim. Ne uyku uyuyabi
liyor, ne okuduğumu anlıyabiliyor, 
ne de yaşıyabiliyordum. Son bir ay 

içinde kilom da çok düşmüştü. 
En son kararımı verdim. Gidip 

doktora herşeyi birer birer anlata

cağım.. dedim. Tıpkı Halil Necibin 

Etem lz~at Benica - Onunla evlenecek misin?. lerim karşısında biraz irkildi, kı - - Betki. 
Ben bu suali sorunca Naci)e bir- zardı, gözlerıni gözlerime dikerek: Benim suali rim'ın arkası gelince 

- Yani kalkıp doktora mı gittin! den ürktü \·e.. uzun bir tereddüt - Aşk yasak dinlemiyor Luttiye. yine o sordu: 
- Evet.. vakfesi geçirdi ve .. cevabı da zayıf Yaptığım işin tehlikesini ben de - Ben iyi ve kötü bövle kendimi 
- Nasıl yapabildin? oldu: görüyor, biliyorum. Fakat bile bile kaptırdtm gidiyorum. Fakat siz ne 
Bunu derken müthiş bir hayret - Bilmiyorum. o tehlikenin daha çok bir hırsla ü- olacaksınız?. 

duyuyordum. Halbuki, o çok tabii Kendisi de cevabının zayıflığını ı.erine gidiyocum. Kendimi tama- - Bilmem onu Halil Necipten 
ve sakindi. anlamış olmalı ki: mile ona verdim. Bu veriş beni sormalı.. benim bir şey olacağım 

- Basbayağı.. _ Şimdi ben yalnız onun beni hangi akibete sürükleyecek, ne o- yok ! .. 
Dedi, devam etti: sevmesile kendimi teselli ediyor, lacak ve ne yapacağun? hiç bir şey Dedim, sözüme serzenişli serze-
- Hergün kendi kendimi yiye - maddi ve manevi doygunluğumu bilmiyor ve .. yine hiç bir şeyi uzun nişli ekledim: 

rek erimektense bir gün herşeyi hissediyorum. Başka bir şey dü _ uzun düşünemiyorum. Daha doğ - - Bi'tün bu işin suçu sende. Sen 
göz önüne almak §Üphe yok ki da- şündüğüm yok! rusu düşünmek te istemiyorum. olmasa~ dın. sen beni o gün bağa 
ha iyi olacaktı. Aldım başımı git • Bu cevap beni tatmin etmedi Kendimi hadiselerin seyir ve inki- götürüp Halil Neciple karşılaştır-

t
. şafına knptım sahverdim. masa'-'dın bunların hi<' birisi olmı-
ım. doğrusu.. birden içimde ona karşı ,, 1< 

- Hastaneye mi? btr acıma hissi hasal oldu. Onun bu sözleri karşısında: yacaktı. 
- Hayı'? .. evine gittim. Bir ak - _Yavrucuğum tabii senin husu- - Yapılacak bir şey yok .. bir de- Zavallı Naciye ne vakit kendisi-

şamdı. slyetine müdahale etmek bana düş- fa olan olmuş?.. ne bu serzenişte bulunsam daima 
- Doğrudan doğruya doktooo mez. Fakat, hatalı bir yolda yürü- Dedim ve •. sordum: müthiş bir azap duyar ve kıvrım 

seni seviyorum mu dedin? düğünü biHediyorwn.. - Baci, o da seni seviyor mu? kn· 1 kıvranır. 
- Evet.. Dedim, ilave ettim: - Şimdi ilk zamanlardaki gibi - Ne bileylın ahlacığun. Başa 
- Nasıl karşıladı? - Genç bir kızsın. Yanlış bir a- değil. Seviyor. Hem de çok sevi - ı geiecek vanıuş!.. 
- İlkönce hayret etti tabii. Son- dım bütün istikbalini mahveder. Bu yor. IDwalaı MrJ 

L.....UHUULJ!&IW~w.__~~~--L--=:..!!!!:~!!!l.!:~:!..=::~~~~~~~=-:_:::::.:_=:_L...:=~~~~~~-

Son gü Zerde, gazetelerde et 
e ... u bahs olmıya baş

ladı. lif 1 ak1 ak olem bır şey ·ar. 
İ ta b Lda et p 1ıalıd r. Et ı . 
lw~lıca gıda maddelerim ·-de 
biridir. Hatta, butün mede • 
memleketlerde, et isti1 za1~i 'n 
mi1·tarm ' o a y yan insan· 
l.ann sıhhatini tetkik ederken. 
başlıca mikyas olarak ahrlar. 

istmıbulda et istihlaki, gaıyet 

tabı olarak azd r. Sebebı paha
lıdır. Halb tki bu gıda, insanla ·1 

birçok hastalıklara karşı kortL
yan b'r k wı:cttir. Kansı-. cılı":, 

renksiz. 1ıalsız mecalsiz bütün in· 
sanlar, et ye iyeıııerdır. Halka 
iyi ve güzel, ucuz ve bol et ye -
dirmek, yüz hasta ıe, beş yüz sa
natoryom açmaktan daha mü -
himdir. Gıdasız insana bol hava, 
ilaç ve doktor ne yapar? Hiç ... 

lstanbulda et neden palıalıdır? 
Btı bir muammadır ... Sorarsanız, 
size birçok iktısadi zaruretler i
leri sürerler. Fakat, bütün bu ik
tısadi zaruretıer birr.r laftır. 

Et işi '1üsnün'yetle ele olnıa -
cak, tetkik edilttek olur$a., pek 
ıilti ucuzlcıtı1cı.bilir .. 

Biz 60 kunqa et yiyoruz. Bel.e
diye hudutları dışında 3tJ kın'u
şa satılıyor .. 

Bu. hakika.t ka.rşısıtt.da ikt~i 
zanıret dedikleri şey, ifl,as etmi
!le mahkumdur. 
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Eski bir usul 
llllllltlllllllllllllllUUlllllllUllllllllllllllllllllllll 

Avam kamarasında 
iki ay evvel 
•• • 

O/dürülen 
n111uMJl••ı .. 11111•11°ıııııu111111111111ıuu111111111u1111ııııııııuııııııı11ıııı11111•1H 

İngiliz adınını müc. a
faa yolunda bir hücum 

ita/yanlar gibi.:. 

P11ris Bir kc1dın mebus 1937 
sergisinde.ki lngiliz modasını 

beğenmedi ... 

Vaktile de İtalyada otu
ramıyarak Fransaya ka
çanlar ve hapishaneden 

/ngiliz Kralı ve Kraliçesi ile çocukları .q; 
• 
ı ngilterede Avam Kamarasında 

son celsede garip bir mü na -
kaşa !muştur. ' 
Münakaşa hükumet namına tica

ret ~fazırıle Muhafazakar kadın 

met'u,Jardoıı İrcne Vard arasında 
o~muştur 

Müı>akasanın mevzuu şudur: 
Mul·.ıC.zakar mcb'us Mis İrene 

Vard geçenlerde Parise gitmiş ve 
Paris Sergisini ziyaret etmiştir. İn
gil z pavyonunu dikkatle gözden 
g cırcn Mis, evvela pavyonu, sonra 
d3 ı vyı,,ncb İngiliz kadın moda sa
knunu beğenmemiştir. Hele İngiliz 
knrlın mocJsı olprak gösterilen li
n•0n sarısı renginde bir elbiseye pek 
ziy.ıde sini•lc'lmıştır. 

Londraya döndüğü zaman ilk iş 

olarak Ticaret Nezaretine giden 
Mis, orada bu işin kimler tarafın
dan idare edildiğini öğrenmiş ve 
derhal Avam Kamarası riyasetine 
bir takrir vermiştir. 

Takrirde İngiliz kadınını tanımı
yan ve zevkini bilmiyen, İngiliz 
ciddiyetile mütenasip iş yapmıyan
ların şiddetle tecziyesini istemiştir. 

Ticaret Nazırı vaziyeti müdafaa 
etmişse de mis çok şiddetli ve man
tıki hücumla nazırı susturmuştur. , 

Bu münakaşa neticesınde İngiliz 
kadın modası olarak gösterilen sarı 
elbisenin kaldırılmasına ve İngiliz 
kadınının şanına Jayık elbise ko -
nulmasına karar veril~ 1 

Ge ç Mısır Kralı antika1 

e.spor lr_raklısıdır 

Misır Kralı Fuat '" orırıesi 

Mısır Kralı Majeste Faruk'un an
nesı ve kız kardeşlerile birlik

te Avrupada seyahatte oldukları 

malumdur. 
Majeste bir hafta evvel Fransa

nın meşhur su ~ehirlerinden biri o
lan Vişiye gelmiştir. 

Bu münasebetle Fransız gazete
leri Majeste hakkında şu malumatı 
vermektedırlcr: 

- Majeste Faruğun en büyük 
zevki mütenekkiren seyahat et -
mek ve kimseye tanınmadan yal· 
nız başına gezmektir. Fransada bu
nu yaptığı için çok memnundur. 

Majeste Kral çok antika merak -
lısıdır ve anikadan da bihakkın an
lamaktadır. 18 yaşındaki bir hü
kümdarın bu derece mütehassıs ol
ması naJ<ikaten şaşılacak bir şey -
dir. 

Kral geçenlerde bir antikacı dük
kanına uğramış, duvarda asılı bir 
saat görmüştür. Saati eline alıp ba
kan kral, bu saat hakkında izahat 
istemiştir. 

Fakat antikacı bunun eski oldu
- ·rıu söylemekle iktifa edince kral 

ıatin 18 inci asra ait olduğunu 
"l'llŞ ve antikacı da hayret için

de kalmıştır. 
Majeste Kral ayni zamanda kuv

vetli bir sporcudur. Tenis, yüzmek, 
ata binmek, bilhassa boks en bü -
yük zevkid.r. Boks muallimi de bir 
Fransızdır. 

Edebi Roman No: 69 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

' Salah Cimcoz beylere yaklaştım. 
İmdat arı;tordum. Kapının önünde 
emekdar uşaklarına rastgeldim. Ne 
çok ihtiyarlamış. Fakat benim za -
manımda ihtiyardı. Meğer oğlu 
imi.ş. Sordum. 

- Ankaraya gittiler, dedi. 
- Ankarada işleri mi var? 
- Mebus değil mi? toplantıya git-

tiler. 
Bir daha sersemledim ve bu sefer 

bulamadığıma memnun oldum. Bul

aııydım ne oacaktı, kendimi bildire
bilecek miydim?-Dadımın kızı ak

lıma geldi. Döndüm. Son ümidim 
orada idi. Hayal meyal hatırlıyo. -
rum. 
Mü~ür Abdullah Paşanın konağı 

arkasında oturuyordu. Kendi evi 

olduğu için elbette ... yürüdüm. Bul-

dum. Kapıyı çaldım. Evvelce kesi
lip de şimdi biraz uzamış saçlarını 
ondüle yaptırıp çalı süpürgesi gibi 
omuzlarına bırakmış, başına da li
mon kabuğundan küçük bir bere
yi eğri geçirmiş, dudakları rujlu, tır
nakları boyalı, gözleri rimelli, yük
sek topuklu, on altılık, on yedılik 
ablak yüzlü bir kız kapıyı açtı. Bir 
ihtiyar kadın taşlıkta oturmuş, ço
rap yamıyordu. 

- Bu evin sahibi kim kızım? 
- Bayan Nefise. 
Tamam dadımın kızı! 
- Nefise hanım nerede? Siz ak

rabası mısınız? 

- Biz kiracıyız. Bayan Nefise so
kağa çıktı. 

- Gelmesini bekliyebilir miyim? 
- Bilmem. Ben sinemaya gidi -

yorum. Anneme sorunuz. 

kaçırılan giyotin .. 

B undan bir kaç ay evvel Fransa
da iki Italyan kardeş, meçhul ın

sanlar tarafından öldürülmüşler ve 
yapılan tahkıkat neticesinde bun -
!arın gizlı bir cemiyet tarafından 
idam edildiklerıni ortaya koymuş
tu. Katiller o 1amandanberi el'an 
ele geçirilmiş değillerdir. 

Bir Fransız gazetesi bu nevi idam
ların yeni bir usul olmadığını ya -
zarak, bundan yüz sene evvel de 
tıpkı ayni şeraıt dahilinde yine 
Fransada işlenmiş siyasi bir cina -
yeti misal olarak gösteriyor: 

• Fransada geçen aylar öldürülen 
iki kardeşin büyük babalarının Jo
zcf Mazzini isminde meşhur ihti -
lalcilerden bir arkada,ı vardı. Maz
zini Karbonarizme iltihak etmiş, 

hapse mahkum edilmiş ve tahliye
sinden sonra İtalyada oturamıyarak 
Fransaya iltica etmişti. 

Mazzini Marsilyaya yerleşir yer
leşmez .La Giovini İtalya., yani 
.Genç İtalya> isminde bir gazete 
~ıkarmıya başlamıştı. Ayni zaman.;. / 

aada giz bir mahkeme teşekkül et
ti. Mahkemenin vazifesi Fransada 
bulunan Karbonariler aleyhine ça
lışanlar hakkında karar vermek ve 
bu kararı tatbik ettirmekti. 

O sıralarda bazı İtalyanların Ro
dez'de gizli gizli çalıştıklarını ha -
ber aldı. İtalyada 1931 ihtilaline iş
tirak ederek Rabekki isminde bir 
gazeteciyi öldürdükten sonra Fran
saya kaçan yirmı beş yaşlarında 

Gavyoli ismindeki bir delikanlıyı 
Rodez'e tahkıkat yapmıya gönderdi. 
Bu adam, Marsilyaya dönüp tahki
kat neticelerini anlattıktan sonra, 
gizli mahkeme derhal teşekkül etti 
ve Rodez'de bulunan İtalyanlardan 
Emilyani ile Lazareşı idama mah -
kum elli. 

İdam kararının infazı için alına
cak tertibat Kavyoliye bırakılmıştı. 

( nevomc 6 net •aqfamızd .. ) 

Yama yamalıyan ihtiyar kadına 
sordum. Biraz tereddüt ettikten 
sonra: 

- Bekleyiniz, dedi. Fakat ne va
kit geleceğini bilmem. 

- Her halde gelir sanırım. 
- Elbette dışarda kalmaz. Ço-

cukları mektepten geldikleri için .. 
Oturdum. Kadın hem yamalıyor, 
hem konuşuyordu: 

- Siz kimlerdensiniz? 
- Ben Bayan Nefisenin annesi-

nin tanıdıklarındanım. 
- Galiba dışardan geldiniz? 

- Evet, Anadoluda idim. 
Öğle vakti. İçeriye koca bir de

likanlı girdi. Tanıdım: Osman! Ne
fisenin ta kendisi. 

- Sen Osman mısın yavrum? 
Islıkla bir tango çalarak başını 

(evet) diye eğdi. Ne kadar büyü -
müş. Tıpkı babası gibi neş'eli, mek
tep kasketi de ne kadar yakışmış. 

- Annen ne vakit gelecek? 

- Eve geldiği vakit gelecek. 
Delikanlı üst kata çıktı. 

Arkasından biri on, biri yedi su-
larında iki kız çocuğu daha girdi. 

ONUN DiliNDE AŞK!. 
- Aşk gözlerin konuşuşu ile baş

lar. 
Bu onun prensipi. Ve .. yine: 
- Konuşmıyan gözler aşık ola

mazlar .. 
Düsturu da onundur. Niçin bu 

böyle? Onu en iyi izah eden yine 
kendisidir: 

- Sevgi bir alev gibi kalbi sar
dığı vakit biz onun farkına varır, 
seviyoruz .. deriz. Hakikatte o biz
de çok daha evvelden başlamış bir 
aşk hadisesinin taşışı ve .. tezahür 
haline gelen ifadesidir. 

En önce gözlerimiz konuşur, an
laşır, sevişir ve sevişme tahakkuk 
edince göz dimağa, dimağ kalbe bu 
akdi duyurur ve .. işte o anda han
çere ve dudaklar da: seviyorum .• 
demek emrini alırlar. İlk seviyo -
rum diyen dudak, sevdiğinin duda
ğına da kilitlendikten sonradır ki, 
kalb, bir muhavvele merkezi gibi 
bütün vücudün kapılarını açar ve .. 
kanı aşka zehirler! 
Aşkın zehirlediği kanı yine an

cak bir başka aşkın baskın zehiri 
yur. 

Ondan sordum: 
- Kaç defa aşık oldun? 
Güldü. Ve .. gülerek cevap verdi: 
- Kaç kadın tanıyorsam o kadar 

defa aşık oldum. 
Ve .. ilave etti: 
- insanların bir kere aşık olabi

leceklerini söyleyenler aşkı tanı -
mıyanlardır. Aşk girdiği kalbde yu
varlanan bir hüviyet olduğu zaman 
hastalık olur. Böylekrine aşık de
ğil, hasta .. denir! Aşk tazelendik
çe kalbe kuvvet olur ve sahibine 
din~lik, neş'.e, üstünlük getirir. En 
genç kalan adam daima en çok se
ven adamdır. Çeşit, aşkın ve aşıkın 
ilk şartıdlf. 

- Bir kalbde iki aşk yaşar mı? 
Diye sordum, bu sorumu da dü-

şünmeden karşıladı: 

- İki de, üç te yaşar .. 
Dedi ve .. yine sözünü sürdürdü: 
- Zekayı en iyi bileyen şey aşk· 

tır. Kuvvetli bir aşk kalbde 've his
te daima rakipler yaratır ve yarat
tıkça da tazeye aşılanır ve b<>slenir! 

Ve .. bana bir kalbde iki aşkı ya
şattığı günlerin hikayesini anlattı: 

- Leyla, sarı bukle bukle saçlı, 
denizden rengini alan mavi gözlü, 

6 mp sarısı benizli, güneş ışığı renk
li ve uzun boylu bir genç kızdı. Ba
kışlarında bir insanı hemencecik 
büyüleyiveren bir mana ve kudret 
vardı. 

Beni çılgın .. kelimesinin ifade 
edebileceği bir tutkunlıı .ğun bütün 
ihtirası ile seviyordu. Bütün bir ya
zı onulna, en hummalı bir aşk nö
beti içinde geçirdik. 

Bana: 

- Seni seviyorum! .. 
Dediği vakit, elektrik şeraresine 

tutulmuş gibi tir tir titrer ve başı
nı göğsüme yasladığı anlarda bü
tün bir ömrün neş'e ve saadetini 
tadar gibi baygın kalırdı. 

Fakat, bir gün ne oldu biliyor 
musun? Onun sarışın ihtişamının 

tam zıddı en güzel, güzellerin gü
zeli oir esmerle tanıştım. Koyu, 
simsiyah fakat alevli bir cila ile 
bürülenmiş gözbebekleri, kıvır kı
' ır uzun siyah kirpikleri ve bir uza-

Bunlar da Nefisenin kızları imiş. 

Sevip okşadım. 

* -A! A! A! 
Dizini şiddetle dürterek: 
- Sus! Dedim, Nefiseye. Böyle 

yaygaralı tanışmak istemiyorum. 
Çocuklar mekteplerine gitsinler, 
biz bize kalalım. 

Zavallı kadın güç halde kendisini 
zaptetti. Yalnız kalır kalmaz ağla
mıya, haykırmıya başladı: 

- Ne oldun ha? Ne oldun böyle 
küçük hanımcığım? 

- Onu sonra konuşuruz. Şimdi 
sen burada olup bitenlerden haber 
ver. 

Olup bitenler öyle mühim şey

ler değildi. Pek basitti. Ben kay -
bolduktan iki ay sonra -tarifinden 

Ras Feddan olduğunu anladığım

uzun boylu, iriyarı, çikolata ren -

ginde biri gelmiş. Vekilim olan a
damla -guya benim emrim üzerine

neyim var, ney'.m yok hepsini iğne
sine, çöpüne kadar satmışlar, bir 
daha görünmemişler. Bura!,cda o 
zaman dolaşan söze göre ben uzak 

Yazan Etem izzet Benice 

nışta gözü gönlü kavrayan keskin 
ateşli bakışları vardı. Plajdaydık. 

Kum ve güneş banyosu alıyorduk. 
Leyliinın başı yine göğsüm üze

rindeydi. Bu esmer kız birden gö
züme ilişti ve .. birden bakışlarımız 
biribirine düğümlendi ve .. birden 
gözlerimiz konuşmıya başladı. Ba

kışlarındaki büyüleyici, sürükleyi
ci ve kavrayıcı cazibe hemencecik 

beni ona bağlamış ve kalbime hük
münü salıvermişti. Kalbimin çar

pıntısını Leyla bile hissetmiş ol -
malı idi ki: ( 

- Ne oluyorsun?. 

Nen var?. 

Demiye mecbur oldu. Ona: 

- Bilmem. Belki. denizin bir re
aksiyonu .. 

Dedim. Başını usulcacık göğsüm
den ittim, kalktım, yeni aşkımın, 

Deniz 
Suyunda 
Gümüş, altın, alomln· 

yum ve bakır veri 

A merikolı kimyagerler, Atlas 
denizi ve Okyanus suyunda 

gümüş, altın, alominyum, bakır bu
lunduğunu müteaddit tahlillerle 

anlamışlardır. 

Mühendisler bunun üzerine de

niz suyunu tahlil ederek ıçindeki 

madenleri ayıracak l:: l" makine i

cadı içın uğraşmıya ba5laır.ışlardır. 

Nihayet yapılan makine yavnş ya
vaş çalışmıya başlarr"~ ve müsbet 
netice vermiştir. Ancak makineler 

yavaş işlediğinden bunun sür'ati 

üzerinde çalışılmış, bunda da mu

vaffak olunmu~tur. 
Bu makine saniyede 568,000 lit

re suyu işlemektedir. Şınıdıye ka
dar 7,559,680 ton su üzerındc tahlil 

yapılmış ve 4 ton gürr.üş. 361l ton 

alominyom, 377 ton Lakır ve lir o 
kadar da demır çıkarılmıştır. 

Amerikalılar bu yeni çalışmıya 

(Deniz suyu sanayii) ismi vermiş
lerdir. 

ve yabancı bir diyarda evlenmişim ı 
de buraya bir daha dönmiyecekmi
şim. 

Vay Feddandan böyle bir şey bek
liyebilirdim. Fakat vekilim olan 
tanınmış avukat bunu nasıl yapar
dı? 

Nefisenin komşularından bir a
vukata ayrı ve uydurma bir iş var
mış gibi vekilimi sorduk. Hatırladı, 
bana şu C<'vabı verdi: 

- Bayan! O adam meşhur va
tan haini Sait Mollanın arkadaşı 

idi. Milli ordu İstanbula girmezden 
bir kaç gün önce memleket dışına 
kaçtı. 

Kendisi yüz elliliklerden olma -
makla beraber onlardan berbat idi. 

Siyasi maskaralıl''ırından başka 
bu gibi dolandırıcılı' !arı, gasıplık
ları öyle yapmış ki Milli hükumet 

burada kurulunca tabiatile dura -
mazdı. Sizin üç dört yüz liranıza 

kim bakar? O herif koskoca Naim 
paşanın çerinden, çöpünden bütün 
emlakine, malına mülküne varın -

caya kadar hepsini satmış, bir Su -
cianlı ile paylaşmış. Paşanın bir tek 

o esmer ihtişamın arkasından cez -
beye kapılmış bir derviş gibi yü -
rüdüm. 

İki dakika sonra, onunla pl&jın ga
zinosunda ve Leylanın gözlerin.
den uzak ben ona: 

- Seni seviyorum .. 

Diyor, o da bana: 

- Ben de seni sevdim'. 
Diyor ve .. gönlümü dolduran bir 

sarışın aşk esmerile çiftelcşiyordu. 

Bu çift aşk, ne birinden fazla, ne 

öbüründen eksik bir üçüncii, dör· 
düncü tutkunluğa kadar sürdü git· 
ti! 

Ve .. o hikayesıni bitirirken tek • 
rarlıyordu: 

- İnan ki, aşk gözlerin konuşuşu 

ile başlar ve .. konuşmıyan gözler 
aşık olamazlar! 

E. izzet Benice 

Fas Sultanı 

· 1 Temmuzda Pariste milli bay
ı münasebetile büyük nümayiş· 

• yapıldı. Bu nümayişlerde her 

devletten, her milletten İ!'l<"!l bu
lundu. Tabii Fransız Fasının beylik 
&ultanı ve oğulları da. 

Bu iki çocuk o beylik sultanın o· 
ğullarıdır ki, birinin resmi esner -
kcn alınmıştır. 

varisi varmış. O da ecnebi mcm -
lekette imiş. Nasılsa buna ve 
kalet vermiş. Yalnız o mu? Bunun 
gibi bir çok oyunlar oynamış. 

- Demek elinden bir şey alma· 
nın imkanı yok? 

- Kendisi ortada yok ki. Bir a
ralık Sa it. Molla ile Kıbrısta olduğu 
işitildi. Molla ölünce onun da izi 
kayboldu. Hem meydana çıksa ne 
alınacak? Elinde mühürlü, pullu, 
koskoca bir vekaletname var ki, bu· 
nunla alır, satar, kiraya verir, ne 
yaparsa yapar. 

- Burada emlaki filan yok mu? 

- Dedim ya, para etmez. vekalet 
muteberdir. Fakat bunun bir yolu 
vardır. Ankaraya gitmeli, büyük 
makamlara baş vurmalı, emniyeti 
suiistimal ettiğini meydana çıkar -
malı .. Hem sizin işiniz bu masrafa 
değmez. Paşanın varisi bile ortaya 
çıkıp hakkını aramamış. Aradan on 
beş on yedi yıl geçmiş. 

Fakat ben kafama koydum. Ce -
bimdeki parayı hesapladım. Anka
raya gideceğim. Takip edec\·ğim. 

(Devamı var) 



!:iovyet hü\..ümeti her sene büyük spor şenlikleri seneki şenlikte Rus geoçli~inia sporla son derece 
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Mesela bir şenliğe (75) bin geoç iştirak etmiş ve diriliğe doğru hamle ediyor, Resmimiz Moskovadaki 
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Erkeklerin huylarım · -; ,; 
-

,ı inci 
Adaları 

1 

------
Bir Arap hükümdarın 
Ecdadından kalan 
Servet. .. 
B asra körfezinde (Bahreyn) adı 

ile tanınmış iki büyük ada 
vardır. İnci adaları olarak dünya-

nın her tarafına şöhret salan bu 

adalarda son günlerde dehşetli bir 

faaliyet vardır. 
100 sene kadar evvel Bahreyn 

adalarını idare eden Muhiddin is

mindeki Bahreyn hükümdarının 

hazinesi babadan oğula bir masal 

gibi intikal etmiş ve bugüne kadar 

gelmiştir. 

Bugünkü hükümdar da dedesin· 

aen kalan hazineyi bulmak için Al

man mühendisleri ile el ele vermiş 

ve denizdeki hazineyi aramıya baş

lamıştır. 

Bahreyn hükümdarının hazinesi 
lıakkındaki hikaye çok gariptir: 

19 uncu asra kadar Bahreyn ada-
larından inci çıkarılması muhtelif 
öerebeylerinin elinde idi. 

Muhiddin ismindeki derebeyi bu-

rada tam manasile saltanat sürme

yi ve incilere sahip olmayı kurmuş· 
tur. Bunun için hiç olmazsa bir ge
mi bulmayı düşünmüştür. Fakat 
buna imkan bulamayınca bir kur
n<ızlık düşünmüş, Basraya kadar 

gitmiş ve oradan bir İngiliz gemi· 
sine binerek Hindistana 

ni söylemiştir. 
Yanındaki adamlarile 

gideceği-

birlikte 
g~miye binen Muhiddin, Bahreyn 

adaları hizasına gemi gelince k:ın

tanı esir almış ve gemiye de hak ın 

olmuştur. Bunun üzerine İngiltere 

hükumeti protesto etmiş ise de de

niz korsanı olarak kabul edilen bu 

derebeyi ile kimse başa çıkama- • 
mıştır. Hatta bir aralık bir Fransız 

bahriyelisi, kuvvetli bir müfreze 
ile inci toplamak için adaya gelmiş, 

Muhiddin bu adamı esir almış ve 
topladıgı incilere zahmetsizce sa
hip olmuştur. 

İşte hayatında bir taraf • 
tan maceralarla, diğer taraftan ça

lıştırarak milyonlarca inciye sahip j 
olan Muhiddin, ölmeden evvel bir 
altın sandık yaptırarak incilerini iç:. 
ne doldurmuş, bunu da büyük ve 
demir bir kasaya koyarak, haydut-

iyi tesir bıraknuya çalışırsınız. larınızdaki ruju siliniz. Busa o ka-

Mae Vest mi, yaiakodasınıı? 

• 
Me~hur tıe tombul sinema gıldı:zı Mae Vesti b;r yatak od;.ısı halinde 
gösteren lıu porterigl Saloator Dohi gopm•$1tr. Saçları perdJ göıleir 

tablo h uiinde, burnunda da Ur saat göı ünüyor 

• • • MARLEN Şarlonun sesini 
İşiteceğiz. 

BUyük bir müzikhol 
trupile Parise geldi Ne\ yorktan gelen bir habere gö

re, sesli film düşmanı Şarlonıın 
nihayet Ekranda sesini i:;;itmek mü
yesser olacaktır. 

Yalnız Şarlo'nun sesli filmde baş· 
langıcı çok . mı.ltevazi oltnuştur. O 
da kJsa bir aktualite filminde beş 
on kelime soylcmış olmasından ıba
ret kalmıştır. 

Şarlo Holivuttaki Bevcrlcy Hil'de 
tenis klübünün açılması münase -
betile yapılacak eğlenceli bir maça 
iştiraki kabul etmiştir. 

Bu maçta partenerleri beynelmi
lel şampiyonlardan İngiliz Fred 
Pcrri ile Amerikalı Elvort Vin idi
ler. Bir arkadaşı da k:ıhkaha üs -
tadlarından Palyaço Groşo Mru·ks 
idi. A merikada çocuk doğumlan ve 

cinsi miinasebetler hakkında 

Uzun tetkiklerde bulunmuş olan 
kadın doktorlardan Mari Stops son 
Zamanlarda dikkate değer bir an -
ket yapmıştır. Anketin mevzuu şu: 

Eğer bir genç, sizin kendisine dik

kat etmediğinizi zannederek size 
bakar ve gözleriniz karşı karşıya 

dar uzak değildir. ,~-
. t 

Erkekle kadın biribirlerinin mi. -
zaçlarını nasıl daha iyi anlıyabilir
ler? 

Kadın doktor bu anketten sonr~ 
şöyle bir neticeye varıyor: 

Mesela genç bir kız yeni tanıdığı 
bir erkeğe randevu vermeden ev

Vel, karşısındaki adamın karak -
teri, ahlakı ve sairesi hakkında bazı 
sualler sorar. Pek tabii olarak bu 
delikanlı genç kızın hoşuna gidecek 
Şeyler söylemiye çalışır. yalan, doğ
ru, fakat hedef genç kızın hoşuna 
gidecek şeyler olmak şartile bir çok 
Şeyler söyler. 

İşte o zaman genç kız tam mana
Sile müteyakkız olmalıdır. 

Menfi alametler: Eğer bir erkek 
kadını sanki eski zamanlardanberi 
ahbapmış gibi kolundan ve belin -
den tutar, mesela otomobilde gi -
derlerken elini dizinde tutarsa, bu 
hareketi bir okşama değil de, sanki 
tabii bir jestmiş gibi yapıyorsa, bu 
adamdan hazer etmeli. 

Bir kadının dudaklarına ve ayak
larına bakan adam bir amatördür. 

1 

:Bacaklarını biribiri üzerine koyup 
bir elini iki ayağının arasına alan 
adam cinsi bahislere çok ali:ika gös
teren bir adamdır. 

Az tanıdığınız bir adamla konlli
tuğunuz zaman, eğer bu zat bir a
~a~ı~ı ile geri sallarsa, onunla da
.. a ıyı tanışmaktan çekinmeyiniz. E
Rer hafif mevzular konuştuğunuz 
~aman, bu hareketi yapmışsa cö -
~ert olduğuna hükmedebilirsiniz. 

<'.'reden, tepeden konuşurken bir 
adarn ayni hareketi yaparsa, sizi 
:rzu ediyor demektir. Bütün bun
... ar gayri ihtiyari hareketlerdir. E
~r bu zat sizin de hoşunuza git i 

• o zaman onun üzerinde daha 

geldiği zaman kızarırsa, sizin bu 
gencin hoşuna gittiğinize, fakat sı

kıldığı için hissini belli etmemiye 
çalıştığına şüphe yoktur. 

Bazan ilk zamanlarda kendilerini 

çok beğendirmiye muvaffak olan 
erkekler, tanışma ilerledikçe, eski
si kadar muvaffak olamazlar. Buna 
mukabil ilk zamanlarda çok bece -
riksiz olanlar, sonradan kendilerini 
daha iyi sevdirmiye muvaffak olur
lar. 

Yanıbaşınızda oturan bir genç 
sigara üstüne sigara içiyor değil mi? 
Bu adama dikkat ediniz, sigarasının 

külünü şiddetle ezerek söndürü -
yorsa, demek gözü sizdedir. Dudak-

Fotoğraf alırken 
K ayadan yuvarlanan kız 

E ski Yunan Nazırlarmdan Poli
tis, son günlerdı.! Dalmaçya sa-

hillerinde ail':!si, km ve oğlu ile bır 

seyahat yapmal--ta ıdı. Geçenlerde 

bir gün Dalmaçya sahillerinin gales-

leri arasında gü7-el bir resim almak 
isteyen Polit:s'in el uıdc-n, kızı, f·1-

toğraf makinesını almış ve babası 
ile annesinin re&mıni ÇC!km~k: için 

kayalığa çır.tllıştır Resim alırken 

birdenoıre kızın başı dönmüş ve u

çurumdı:ın aş:ığı yuvarıanmıştıc . 

Etrrıflan yetışen ?.rr kızı c:~rıı1l 

kayalıkhrın ara:m:ar.11 ba~ıgırı bir 
h:ılde çık hrr.ışlarclır. k ııın hayatı 

tehlikeli olduğu görüıı.lnce derhal 

tayyare sipariş edilmiş, gelen tay

yareye kız bindirilmıi ve h;ıstane-
e nokledilmiştir. 

Delikanlılara gelince, mesele genç 'ı 

kızlarda olduğu kadar naziktir. N· 
Mesela eğlenceden, zevkten ser• 

bestçe bahseden kadınlardan çe •. 
kinmeli. 
Pudrasını ve rujunu beş dakika· 

da bir düzelten kadınlar, son dere-

ce sinirli mahluklardır. 
Çok küçük ağızlı kadınlardan çe· 

kininiz. Elleri soğuk kadınlardan 

da hakeza! Hiç bir zaman yerinde 

duramıyan, ayaklarını tepen ka • 
dınlardan da uzaklaşınız. 

Bu işlerde tecrübeli olmak için 
kadınların yanına gayet ihtiyatla 
yaklaşmalıdır. Sonradan pişman ol-~ 
mamak için, her şeyi yakından gö
rüp, iyice anlamak maksadile ... 

Çantalar 
Kadının en bUyUk zevki 
ve en bUyUk UzUntUsU 
Çanta var, çanta var! Kimi bü • 

yük, kimi ufak! Kimi şişkin, kimi 
yassı! Bazı kadınlar koyu, bazı ka
dınlar da açık renkte çantalardan 
hoşlanıyorlar. 

Her kadının elinde bir çantası var
dır değil mi? Tabü bu en beğendiği 

bir çantadır ki, satın almıştır. ve e
linde taşır. Öyle olduğu halde yine 

büyük mağazaların camekanları ö

nünden geçerken, gözleri gayri ih
tiyari çantalara ilişir ve hatta o da
kika elindeki çantasını beğenmez 
olur. 

Bunun sebebi çanta çeşitlerinin 

çokluğundadır. Nihayet ne kadar 

hoşa gitse bile, elde dört be§ çanta 

da birden taşınmaz ya! 
Ancak şu var: Her elbisenin ren

gine ve biçkisine göre çanta taşı -

Mulen Ditrih 

M arlen Ditrih, şimdi Pariste bu
lunuyor. Maruf Alman yıldızı, 

kendisinin Almanyada sevilmedi -
ğini söylediği için, Fransada bu ar
tiste karşı sempati arttı. Gazete • 
ellerin artık büyük artisti bulmak 
ve onunla konuşmak için nası1 can 
attıklarını tasavvur edebilirsiniz. 

Marlen, Parise geldiği zaman, 
kendisini her taraftan sıkıştıran ga
zetecilere yalnız şunları söylemiş: 

- Fransaya dinlenmiye geliyo • 
, rum. 

Bahregn lıllkümdarl Muhittin 

!arın eline geçmemesi için deni2.e 
bir yere bırakmıştır. 

İşte milyarlık servetin hikayesi.. 
bunu duyan Alman mühendisler 
son sistem elektrik ışıklarile deniz 
altındaki bu hazineyi aramıya baş
lamışlardır. 

Bugünkü Bahreyn hükümdarı ~ 
nın bizzat nezareti altında yapılan 
araştırma müsbet netice verecek 
olursa dünyanın en zengin adamı 
Bahreyn hükümdarı olacaktır. • ı 

mak! Bu bakımdandır ki, mese!fı 

beyaz benekli kırmızı esvap giyen 
kadınlar kenarları beyaz çerçeveli 
kırmızı çantayı tercih ederler. Ya
hut elbiselerinin yakalarını hangi 
renkten intihap etmişlerse, çanta
larının da o renkten olmasını is' ::-:
ler. 

Hulasa çanta küçük bir şey gibi 
görünmesin! Kadının bütün süsü
nü tamamlıyan odur, kadının en bü
yük zevki odur, kadının en büyük ... 
üzüntüsü de odur. 

Fakat gazeteciler bir de öğren -
mişler ki, Marlen Ditrih Fransaya 
yalnız gelmiyor. Beraberinde genç 
kızlardan mürekkep bir trup da ge
tiriyor. Marlenden başka söz ala -
mıyan gazeteciler bu trupa mensup 
kızların yanına sokuluyorlar. On -
ları barlara götürüyorlar, eğlend; 
riyorlar. Sırf büyük Marlen'in rı 

yaptığını öğrenebilmek için ... Fa -
kat bütün öğrendikleri de şundan ' 
ibaret kalıyor: Marlenin getirdiği 
dansöz trupu Kan şehrine gide -
cek. 

Anlaşılan Marlen, bir müzik -
hol trupu teşkil etti, şimdi Avrupa
da bir turnededir, belki de ilerde 
yeni filmlerini başkaları hesabına 
değil, kendi hesabına çevirecektir. 

Bu fikir kuvvetlenmektedir. 
Marlen, şimdilik nerede olacağı 
malUm bulunmıyan bir stüdyo aça
cak! 

HALK OPERETi 
Bu Akşam 

Beylerbeyi fskele 
Tiyatrosunda 

Ena)•Uer 
Operet 2 perde 

1 . Tablo 
t<URULUŞU 1'ôl3.:I 

ISTANSUL.. 

Şarl• 

Oyuncular sete gelirlerken Gro
şo Şarloya yaklaşmış ve taklit e
dilmez sesile: cBenimle oynar mı-

sın?> diye sormuştur. 
Fakat o sırada sesli film çevril-

diği için, herkes merakla Şarlonun 
sesini çıkarıp çıkarmıyacağını bek
lemiştir. 

Şarlo İngilizce on sekiz kelime 
söylemiş ve herkes pek sevinmiş ... 
İşte bu kadar: On sekiz kelime ... 

UllUIHUl 111111HIUUtlllllllfll1UUUllUll111UlltUlltlUllllltt ll lll11Hl l 

Garip bir istatistik 

Bir l\.mcrikalı, dünya üzerinde 
m . -.•c u~ demiryolu, tramva · 

yolu gibi demirden ve çelikten y-::
pılan hatların bir sene içmde ı e 
kadar kaybolduklarını tesbı~ et
miştir. 

Amerikalıya göre bir yıl iç:nde 
bu kabil zayiat tamam 250,000 ton 
çeliktir. 
Maaınafih bu hesabın i<~~ndc bü

yük transatlantiklerin makinele • 
rindeki imha da vardır. 
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• 
ı.>~· 'ESRAREN_GIZ -. ' 

IST&NBUt 
Tercüme ,, ., iktlbu h•kkı mahfuzdur 

Hayatın garnitürü nedir? 
"Söyle baka hm u "ursuz kah be ! .. 
Kim erle fink attan imdiye kadar?,, 

D cnciler, paşanın mezarına a
tılan topragı - giıya bu topra~ 'l bü
yuyf p ürem si matlup bir sey e
kilmış gıbı - ellerindeki kova ve 
d stil rle sulamak için, biribirlerı
ne meyd n ,. erm~yerek göğüs goğ
se ma rapa m ~ paya itışirleı ken 
bayırın altından İffet sökün etti. 

Tam zamanında geliyord•ı. Yere 
çömel n peh el rin uzerine oh:ran 
sesı giıze1, oku:> uşu tesirlı, tt.."<.·vidi 
fasih hafızlar, çar bFıi medrese ta
lebeleri (Yasini şerif) i, (Suretül
mülk) ü bıtırmişlerdi. Dilenci!er, 
ıskatçı ) ob:ı.zlarla sesinin mızc:uz
lıgı sebebile d erlerine rekabet e
dernıyen, boyle kibar cenazeierine 
birçok körleri, topalları. kambur
ları ve çolakları toplayarak gelen 
dilenciler kahyası İsmail ağa, aşir
lerini tamamlıyah hayli zaman ol -
muştu. İmam Efendi uzun, tam -
traklı duasını cBakide kalanlara 
sabrı cemil, ömrü tavil, ecri cezil 
ih~D> ı niyazile bağlamıştı. Şımdi 
sıra sadaka da~ıtmıya gelrnL4'fi. 

Fatma, kızının k~3ik. takatsiz bır 
yürüyüşle mezarlığın kuytu bir kö
şesinden çıkıp, kabahat iş ~r:-:iş in
sanlara mahsus bir favırla, kimse-
ye gözükmemek ister gibi süklüm 
püklüm ıskatcı tayfasının arasına 
karıştığını g~rünce, para tevziatın
dan istifnde edeceğini düşüne~ek 

sevjndi. Fakat sevinci çok sürmedi. 
Sürekli olmadı Fatmanın sevinci!. 

İffetin gerdanındaki cürük gozü
ne ilişti. Evden çıkarken gerdanın
da böyle bir siyahlık olmadığı için, 
hayret içinde kaldı. N:tl büyüklü
ğündeki çürük karşısında faltaşı 
gibi açıldı gözü_, 

Aptalla tı. 

SersemlC'Şti. 

Adeta bir budalalık geldi üstüne .. 
Ka la göz arasında, nerede, ne 

dıkkatle İffete, sonra da Şehsüva
ra baktı. Hakikati, )Üzlerınde ol
duğu gıbi okudu. İçinde siyah kat
ran kesaf etıle kayna) an gayz ve 
hiddete yine davandı. Rezil etmek 
ve rezil olmamak i in; hesap sor -
mayı eve bırakt1. Fa .. la ıskat kopar
mak kaygusile, oteki dilencilerle, 
itişmiye, bo·uşmıya başladı. 

Eve döndükleri zaman; Fatma 
kızını odaya çekti. kapı vı sürmele
di. Gözlerinın bütün h mıını İffete 
çevirdi, üstüne atıldı. ıkı omuzun
dan var kuvvetile sarstı, sonra ger
danındaki çürüğü göstererek sor
du: 

- Söyle bakayım! bunu kim 
yaptı? .. 

İffetin yüzü haşhaş çıçegı gibi 
koyu kırmızı bir renk bağladı, tit
remiye başladı, cevap •erine göz
lerinden iki damla yaş aktı. 

Fatma öfkesinden soluya soluya: 
- Yaptırırken utanmadın da, 

şimdi mi utanıyor, ağlıyorsun? 

- Ne susuyorsun yezit kahp !.. 
Söyle kim yaptı bunu? .. 

- Şehsuvar! .. 
- Başka bir ka1.ay<ı uğramadın 

ya? .. 
İffet cevap vermedi. Hüngür 

hüngür ağlamıya başladı. 
Göz yaşlarının beli'ıgatinden da

ha kuvvetli bir itiraf var mıdır?. 
Bunun için Fatma, ince eleyip sık 
dokumıyn lüzum görmedı. Fayda
sız buldu ısrarı ... 

Esasen sorsa, olanı biteni tafsi -
Iatile öğrenmek istese ne olncnktı? 
Ne çıkacaktı bundan? O ö ~ renmek 
istediğini ö renmi . "ki damla göz 
•ası, hakikati oı~nca çıplakhğıle 

me •dan:ı kovmuştu. 
Halbuki Fatma, nel r düşünmüs. 

(De· mı ı·ar) 
tarafta bu işi yapmıştı! Gunahını 

e: 
meydana vuran bu damgayı kim 
vurmu tu gerdanına? .. 
Şimdi Fatma, günalun tam b·r 

şekilde yapılıp yapılınaciıgını an
lamak için ~bırsızlanıyordu. Bu i'j 
belki de, kıza zarar vermiyecek blr 
ş kilde yapılmış olabilirdi. Eger 
böyle ise, bundan o kadar bir teh
like sezmiyor, hatta kızmıyor, ken
di yapacağı teklife yol açtığı için 
adeta memnun oluyordu. 

Fakat, ya iş böyle değilse? O za
man ne olacak? .. 
Kafası karıncalandı, gözlerı du

manı .. ndı. İfrit gibi oldu Fatma ... 
Hemen kalabalıktan ayrılıp, ger -
danındaki işareti göstererek : 

- Nedır bu?. Azgın kaltak! .. dı
J e sormak, ve sonra saçlarını eli-
ne dol y r k k sudan g 1 nceye 

k r d ' k 

tabıi 'nti mını bulamnmı~lı. 
ra mı bura. mı acele ile ilıklcye -
m mış, m"ntanının et,.•i pant:ılo
nunun dısında kalmıştı 

Fatma, son günlerde:?, İffetin Şeh
suvarla düşüp kalktığını biliyor, 
fakat bu dolaşmaları, aşkbazlık 
yapmayı gençlerin hakkı olarak ta
;ııdığı ve bayatın, yaşamak zevkinin 
garnitürü kabilinden saydığı için 

ses çıkarmıyor, yüze bile gelıni -
yordu. Fakat şimdi, ikis.nın de yor
gun argın, kızın gerdanında bir çü-

rük, oğlanın mintanı p:ı'ltalonunun 
uışına fırlamış bir halde meydana t 
çıktıklarını gbrünce, yüreği cızladı, 

bu vaziyete iyi bir mana vere -
medi, büyük bir acı w keder için
de: 

- Eyvah!.. K 
Diye inledi. 

efri a ................................ 
Onlaı a bu altınl rı teslım edip de, 

kendi elimle Türkl ri Akdenizde 

kuvvetlendiremem. Onlara bir dir

hem altın vcrmı~ ece un... Haydi 

çekiniz ipimi! 

Murat: 
- Sinyor, bırak onwı yakasını! 

Biraz sonra ceh nnem zebanilerile 
karşılaşmıya azmetm· V"rsın, söy-

lemesin o. Ben ado.) ı baştan başa 

ateşleyip altınları meydana çıkar
masını bilirim. 
Muradın tahammülü t ~mıştı. 

Tayfolnra: 

- Çek' .. 

Diy ba rdı. 

Ani sın bo ;n daki ipi çekmi

y b l d lar. 
Bırk sanhe s .,. , AnivaS, 

sanc k dire inde sallanıyordu .. 

Guv rt.edeki muh fız r mezar
d f l mı horthklar g"bi, g .. z-

1 rini kırpmad n dire -e bakıyor -

1. dı. 
Ruı>l m: 

- Ş ka derken, herif direği boy

rdı. 

Dıyc mırıldandı. 

Civani cllcrıni çaprazlama göğ
sünün ü tünde k ... vuşturfnuş ,.c 
başını önüne er.erek susmustu. 

Murat Reis hakarete tahan •• af 

edemezdi. 

Zaten kuvvet karşısında böbür -

Ienmenin ne manası vardı?. 

Anivas, kardeşi Kara Mihal gibi. 

cahil bir adam da değildi. Romada 

kaldığı zaman tarih ve felsefe oku

muştu. Bir müddet sonra ruhunda

ki macera temayülü onu denizci -

liğc atmış, bir müdd~t Venedık ge

milerinde kaptanlık yaparak, niha· 

yet Mikro adası muhafızlığına ta -

yin edilmişti. 

Anıvas bu adadaki kaça~bktan 

Venedık hükumetıne senede hatı-
Bu teessür içind b r defa daha 1 rı sayılır \'ergiler \'erirdi. Onu çok-

Eski bir usul Süleymanun Sarayında 

iki ay evvel öldürülen KUDOS IKO~ILARR. 
italyanlar gibi.. - -- -· - - - -

( 4 üncc1 soy/adan d~varn) 
Bir şubat akşamı mahkfırnlardan 

Emilyani ile Lazareşi evlerine gi
derlerken, dört İtalyanın hücu -
nıuna uğradılar, fakat bu herıfler 
o kadar beceriksiz idiler ki, her iki
sini de ancak hafıfçc yaraladıktan 
sonra kaçtılar. 

Lakin ertesi gün d<' yakayı C'le 
verdılcr. 

30 Mayıs 1883 te muhakemeleri 
başladı. Emilyanı ile Lazareşi mü
tecavızlerine karşı ağır ithamlarda 
bulundular. 

Muhakeme devam -ederken, bir 
adam şahillerin sırasına girerek E-

milyanf ile Lazareşi'ye genç bir a
damın kendilerini kahvede bekledi-

Tefrika No: 123 Yazan: M. Necdet Tunçer 

l 
yaninın gogsune sapladı. Cinayeti 
önlemek istiyen Lnzareşi'yi de bo- Sahra çadırdan dışarıya çıkınca dev cüsseli bir 
ğazından ağır surette yar:ıladı ve erkekle karşılaştı.. titremeğe başladı.. Sahra 
kapıya doğru yürürken kaçmasına 
mani olmak istiyen Emilyanı'nin bu adamdan niçin korkmuştu ? • 
karısının ensesine bir bıçak da• besi Kabile reisi: 
indirdıkten sonra çıkıp gitti. - Bundan sonra 
Emılyanı derhal öldu. Lazareşi kızım aramızda kala· 

bıı·kaç saat yaşa) abildı. Kadın ise cak. 
mucıze kabilındcn ôlumden kur - Müjdesini verince 
tuldu. } bütün erkekler birc!en 

Bütün Rodez bu üçüzlü cina) E>t yere eğildiler. 
karşısında o derece nefret ve heve- - Süleyman onu 
can duymuştu ki. ertesi gün, katı- azal mı etti? 
lin yakal.:ınıp hapishaney<> atıldığı Kabilenin erk~kle-

haber alınınca, halk derhal hap1s
h:ınenın ambarına zorla girerek 

gıyotıni çıknrdılar. Dığer dcirt suç
lu da o aralık müı>bbet haps mah· 

küm edılmışlc r VC' hapıshanede b•.
lunuyolardı. 

Halk ambardan çıkardığı gı\·o

tıni hapıshanenin önüne "kurdu. 

Bır kısım halk ta katıl ılP birlıkt<~ 

dığer dort mahkumu dışarıya çıka-
rarak, hepsının dı> bırer birer kıı -
falarını uçurdular. 

Kahvedckı cinayeti işleyen g.mç 

rine Sahra cevap ver .. 
di: 

- Hayır .. 011u ben 
terkettim. Artık Ku .. 
düse gitmiyeceğiıtL. 

Sizin aranızda ve si .. 
zin saadetini7.İ, refahı· 
nızı lamnmlıyarak ya
şıyacağı rr •• m üs tcrih 
olu-ıuıl 

1 Sahranın yıldızı 
sönüyor mu? 

kımclı bilıvor musunuz'? Gızli mah
lwmenin idam kararının behemehal 

tatbıkini üzerine almış olan VP ev-

Sahra bir haftadan• 
beri kabilesi arasında, 
l a > asınııı çadırınd ı 

ot uru~ ordu. 
Kabile efradı birbi-

• ıı ara o sırada S l ymarıtn sarayından ""·· 
mak ;,;n cariyelerden bidni eld~ 

Başlar teşhir 
Edilmiyecek 
İşkembeci, ciğerci dükkanların

da, pismiş veya pişmemiş koyun, 

kuzu başlarının, haikın göreceği 

şekilde camekiınlarcla teşhir edil

mesi Belediyece yasak edilmiştir. 

.Şaşlar bundan sonra, dükkanla

rın iç taraflarında \'e kapalı yer -

lerdc muhafaza edılecektir. 

Son Po t sekiz yaşında 
Son Posta refikimiz 8 yaşma gir

m' ştir. Arkadaşımızı tebrik eder, 

daimi muvaffakıyet ve uzun ömür 

dilcrz. 

' elce Rodez'c tahkikat yapmıya gel-l 

Talim taburunun 
Müsameresi 

Üniversite talım taburu kampı 
nihayete ermıştır. Kampın neticesi 
dolayısilc, bu akşam Harbiyede ye
dek sübay okulunda bir müsamere 
\·erileccktir. Müsamcrf' saat 20,30 

, da başlayacaktır. Bu hususta güzel 
bir program hazırlanmıştır. 

Beynelmile 1 dişçilik ser
gisi 

cBeynclmilel 10 uncu dışçılık 

sergısı. nın bu yıl, Almanyanın 

(Düseldorf) şehrinde açılacağı hü
kıimetimize bildirilmiştir. 

Ağustosta açılacak olan sergiye 
Türk dış tabiplcrıne ait ·~serlerin 

gönderilmesi de rica edilmiştir. 

rile barışmış ıürühü-
ler, kavgabr ortadan kalkmış

tı. Gu~· ki lçab:lenin üzerınde 

doğan güneşi bir bulut sarmıştı da, 
Sahnı gelir gelmez bu kara bulut 
sıyrılıp gi tmışti. 

Herkes nydınlık içinde .. refah i
çınde .. Z<'Vk ve neş'e içınde yaşa -
mıya başlamıştı. 

Sahrnnın babası: 

-Gördün mü kızım, diyordu, 
sen gelir gelmez herşcy yoluna gir
di. Eğer sen gelmeseydin, kabile -
miz efradı birıbirini yiyecek ve 
bunlardan biri belkı de benı vurup 
öldiire~kti. Sen benim hayatımı 
kurtardın! Artık Suleymanın karı

sı olsan da, sakın aramızdan ayrıl-
ma! .. 

Sahra babasına soz verdi . 
Kabilesıni terketmiyecek ve ka

bilesi efrndından birıle evlen"cekti. 

* Hato .. 

ADALARINDA 

RAT 
Murat Reis, adalarda hukümdarlar gibi debdebe 

ve ihtişam içinde yaşayan Kardinal/arla 
Şövalyelerin düşmanıydı .. 

Vuk. le Ror.ıalılar azun deniz galculuklonnda bile gemilerde böıile 
kadın oynatarak •ğ••rairlerdi .. 

tanberi bu ad dan değiştirmemi~- bir tekne içinde dolaşacak aeğiliz. 

lerdi. Masrafımızın büyüklüğünü göz ö--Murat Reis Türk kaptanlaıını nünde tutarak para tedarik etmiye 

kcı di gemı ile topladı: 

- Bu adam Türklere hakaret 

ettL Bizimle eğlendi. Onu asınıya 

mecbur oldum. Şimdi burada kala

cak mıyız .. yoksa altınları adalıla

ra bırakıp gidecek miyiz'! Bunu ko

nuşalım. 

Murat Reisin sözlerini dikkatle 

dinleyen arkadaşları: 
- Yükümuz çoğaldı .. eskisi gibi 

mecburuz. 

Dediler. 

Rüstem söz aldı: 

- Adayı bir kere de biz araya

lım .. Yerlilerden hayır yok. Şimdi

lik adayı işgal etmiş gibi görüne -

r<!k balıkçıları sıkıştıralım.. Elbet

te bize burada gömülü altınların 

yerini gösteren birisi çıkar. Adaya 

kol kol yayılalım. Zaten adından 

da belli . şu küçük adada ueş on 

giin içinde nramadık, taramadık 

bir köşe bırakmayız. Arkadaşları

mızın dediği gibi, bund<ln sonra bi

zim herşe) den zivade paraya ıhti

yacımız \ardır. Bö' le altın yuvası 
bır yerden kolayca çekılıp gideme

yiz ... 

- Yaşa Rustem davı .. 

Dıyc bağrıs n gem cıler arasın

da bu adanın her köşesıni tanıyan 

iki yelkenci vardı. Bun1ard:ın bıri 

Murat Rci•an yanına sokuldu: 

- Beni üç ~I öne<' bu adaya e

sir getirmişlerdi. O zaman ada mu

hafızı başka bır adamdı. Bir akşam 

muhafızın üzerine yerlilerden biri 

bir bıçak savurmuştu. Bu bıçağı 

ben yakaladım . muhafız ölümden 

kurtuldu. Bu yararlığıma karşılık 

beni azad etti. İşte o zaman Ceza -

yirden buraya uğrayan Recep_ Re-

isin gemisine dehalet ederek Ceza

yirc gitmiştim. Bu adanın her ye

rini, hatta gicli mnğralarını da çok 

iyi bilirim. Sanıyorum ki, kaçak -

çıların getirdiği altınların çoğu şu 

!epedeki mağaralarda gizlidir. Her 

halde bir kere oralara gidip adam

akıllı ar.ıştırmalar yapmalıyız .. 

Murat Reis, bu eski rl mzcinin 

sözlerinı dıkkntle ci ' du. 

- Çolak Ahmet dogru söylüyor .. 

adayı iyice araştırmadan dönmiye

ccğiz. 

elmeR: ı.:alışrgoı du .. 

Bu, kabilenin en iri boylu erkek· 
lerınden otuz yaşlarında bır ınu • 
harıpti. 

O sabah kabile rcisı adamları c 
bırlıkte ormana çıkmıştı. Sahra ca
dirda yalnızdı. 

Hnto çadırın önü.1de durdu. 
Kapıdan içeriye :>esıcndi: 
- Sahra .. Sahra .. 
Snhra kapıya koştu .. 
- Hato, sen misin? 
Sahra bu iki kelımeyi güçlül\ıe 

söyleyebildi.. Hatonun yüzüne di ·• 
katle baktı. Ve vucudunde hofıf 
bir ürocrme duydu. 

Sahra, Hatoyu gbrunce ned n 
ürpermişti? 

Bunu birdenbi.t:e kendı de anla
yamamıştı. 

Hato sert bir sesle sordu: 
- Bugun vıne su başına çıkacak 

mısın? 

(Devamı t'ar) 

Yazan:Ceı-ıce gi~ ............................... ··············· ········ 
Diye bağırdı. 

Akdenız sularınd uzun bir g • 

zintf )apm:ık niyetınde olJn Mu 
R ıs gemıcılerın gozunu v€ karnıı ı 

do) urmak ıstıyordu. Denızcıler }. ı· 

ra askerıne benzemezlerdı .. ıkı v 

ücretlcrını almazlarsa söyl nmı' e 

başlnrlar ve: 

Boş "!ide ile yelken, kurek çe

kilmez .. 

Derlerdi. Murat Reis gemicil<'ı in 

k:ı~nını doyurmıya karar vermı<ıti. 

Zaten bunlar Devlet donanma ııı·ı 

mensup denizcıler d gillerdi. Ora

da altı aylık ücr<'lk ı de biriks 

T rsaneye dönünce Kaptan Pa. ... -

nın cmrılc butun bırıkmi aylık! • 

rını derhnl nlıı lardı. 

F k t, donanma dClında k l il 

ve Cczayirde kors:.ınlık yapan bU 
denizcılcr, ~r ay bır vurgun vapc.ı

r, k, h0m gc minin, hem de gemici· 

lerin ücrntlcrıni çıkarmıya mecbur 

olurlardı. 

lspnnyol d ınanması bile uz Jc 
sulurdn - Amıral AJvaros başta ol-

mak üz re - yabancı limanlara u ~ -

rayıp az mı vurgunculuk yapmıştı? 

Murat Reise gelince, o halkın ih
tiyacına ve fııkırlerin maişetlerine 

el uzatmaz, hatta bunu yapanları 

şiddetle cezalandırırdı. O, adalarda 

hükümdarlar, prensler, hakimler 

gibi debdehe ve ihtişam içinde ya
şaynn muhafızların, karqinallerin 

ve şövalyelerin düşmanıydı .. dai
ma onların hazinelerini, ambarları-

nı yağma etmekten zevk duyardı. 

Murnt Reis o tarihte diğer millet

lerde olduğu gibi bayağı bir vur -

guncu değildi. 

Onun maksadı Cezayirde muntn· 

zam ve mukemmel bir donanma 

düzmekti. 
(Devamı var) 
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' Kaybolan kızı kim buldu? 
- Peki Peder efendi hazretleri, öyle 

olsun akıbet hayırlı olsun •• 

bildik leri için zatialinize çok te -
veccüh ve iltifat besliyorlar. Zat ia
liniz de bu hakire iltifat ederek bir 
ş yler bilip bilmediğimi soruyor -
sunuz. Arzedeyim._ lakin ... 

Ali Şavkat burada sözu bırakn
! ak Bilala döndü. "Oturması için 
yer göstererek: 

- Oturunuz, oğlum, dedı, otu
nmuz. Bir şey mi istiyordunuz? 

Bilal kendısine gösterilen iltifa
tm derecesi ne olursa olsun tetigi
gını bozmıyar k Ali Şavkattan bir
çok ş yler oğrenmek kararında idi. 
Bır 'ere oturdu. Alı Şavkat, ona 
k ı hep dükkan sahıbınin mü. -
tcrı" e karsı olan nazik va7.ı} tıni 

muh f za ederek ne i tedıgıni b"r 
d ha rdu. Bılıll dedi ·i: 

- Dlikkanınızd bir 
1 ŞC) almı-

j a g lmedim. Yalnız sızden bir ha
l er a mıva geldım. Bahadır Snhip 
hazretlerinin konagındaki Yakup 
ne oldu? 

Ilıntli bu sualden çok memnun 
kalmıs gibi: 

- E\•et, d Ji, biz de ş1mdi bunu 
konu uyorcluk. Sız yoksa Yakubun 
~kraba,.mdan mısınız? 

- Hayır, fakat Yakup, kendisine 
ç:ok hizmet etmek istediğim bir a -

. damdır. B"rdcnbire gitmış .. nereye 
gitmiş, bilnıiyorum. 

Ali Şavkat, karşısındaki münec
cime baktı. İhtiyar müneccim. hiç 
tanımadığı bu genç adamın, Bilahn 
böı le gelerek Ali Şavkat ile kendi 
k'lnuşmalannın arasına girmesine 
zaten canı sıkılmış bir adam halile 
Bilala: 

- Oğlum, dC'di, Y.ıkup, maslahat 
icabı olarak bir vere gitmiş. ken
d sine iyilik ecien ~atın kızını ara
mıya cıkmış Yakındl ivi bır ha
bc-nni alacağız ... 
İhth rın, sözleri biraz sabırsız· 

1 kin söyledigini Bi'al forketmedi, 
d ıl. Fakat kogulsa da buradan 
çıkın k niyetinde d<.>F;ildi. Dedı kı: 

- Pedc>r Efendi hazre'k i. Ali 
Ş \'kat Efendi denılen bu z .. tin Ya
kub:::ı dair mnlümatı oldu ~•unu bi
l orum. ÖgrC'nmiye g ldım. Eger 
i 'n ycrirs~niz, dinlcvcvim. 

Alı Şavkat burada . ·· e k:mstı. 

Alı Şnvkatın eski müc;terısi, mü -
necciın olduğunu anladığımız ih
t y;-ırdan müsaade :i.)tedi. 

- Müsaade ederseniz kendı ·ne 
nnl:ıta ·ım. Bilivorsunuz ki. Baha
cur S h"p hazretlerinin kerimesi: 
r.ylar :. ri ga}bubet etmiş bu -
lunuyor. $imdiye kndar bunu ara
mak i m her şey yapıldı. Burada 
müneccim, Al.i Şavkatın sözi.inü ke
serek Bilala dC'di ki: 

- Snadeth1 padişahımızın bu işe 
ne kadar ehemmiyet verdiği aşikar
dır. Ali Şavkat Efendi padişahımı
zın uğrunda bir hizmet olsun diye 
bu i e sarıldı. Kimseye bir şey söy
lemeden Bahadır Sahibin kızını a
ramıya başladı. Nıha) et buldu. Fa

kat Yakubun beraber bulunması 

liı ım geldiği için o da kızın bera
berinde gitti. Öyle dt:ğil mi Ali Ş<ıv
l at Efendi? 

Hintli hurmctkar bir tavırla tas
dik etti. Maamaf ıh Bilal bu sözlere 
inanamıyordu. Gayri ihtiyari: 

- Bu mu, dedi, Ali Şavkat Efen
di mi kızı buldu? .. 

İhtiyar tekrar tasdık ve tekid e
dince Bilfil: 

- Peki peder efendi hazretleri, 
dedi öyle olsun. Ak.1bet hayır ol:. 
sun. .. 

Bilal Ali Şavkata tekrar geler k 
konuşmak niyeti!~ dükkandan ay
rılmak isterken Hintli: 

- Hayır, dedi, gitme oğlum .. E
f ndi Hazretlerine benim arzede -
ceg·m malümatı sen de burada kal 
da dinle ... 

Fakat Bahadır Sahibin kızını 

bul!T'..ak için ort:ıvn çıkanlar oldu -
~unu isitm" tim. Bunlar bir sev cl
dP edemediler zan ederim. 

Ali Şa\ kat Bılfi <' b ki\ ordu. D -
\"mla: 

- Hem de bu ad.:ımlar saad t.u 
pad~aha bile maruzata bulunarak 
kaybolan kızı bulacaklannı temın 
etmi)cr ... 
Murıeccim b .. şmı s llavarak Ali 

Şa'\katı tnsdik etti. Ali Şavkat de
vnmla: 

Halbuki, bu adamlar hiç bir 
sey bulamad ılar. Ne dersiniz, efen
di hazrctlcrı? Acaba maksatlnn pa
dişah haz.retlerini inandırarak va
kit knzanmak, Bahadır Sahibin düş
manlarına yardım etmek miydi'?. 

Bilal bu sözlerin altında kmdisi 
ıçin bir tehdit bulunduğunu anla -
makta gC'cikmcmi<=ti. Maamafih Ali 
Şavkat devam ettr: 

- Bununla berab r bu bakır ku
lunuz zatı alinize mürac:.atla bıı işe. 

girişeC'c>ğimi, padisah lrnzrPtlerinin 
o adamlımı inanmış gorün€ı ek on

lara hiç bir ~ey belli etmemelerini, 
kızı aramalarını f rman buyurma
sını, r kat a ıl 151 b !la bırakma -
hırını nıyaz ettım Çok şi.ıkiir nı -
yaz m makbul oldu. Bugün artlk 
ı ·n sonuna f. .mı<: l ulunuyoruz. 
Lakin bir z·ım n d3ha grç0rck. 

r ın C ~ t n d.:ı gtic; 

ol i Bah dır S:ıhi-
nrıcttar bir ad..ınıı 
1'1 vnnınd.ı bull.1-

nuvor. Sa. d •Lll' p..ır!ısahlan bu ha· 

k ku.1 arrnın hır tc k nivazı kaldı 
ki o da TJcı Cil ., ıl Y.ıkubun ni
k.hları ol c, 11 {'tın<.' kad·ır bc>ndcn 

fazla bir şey sormamalarıdır. Bu 
hususta bana mus adf' buvurmala
rıdır. Mi.ıneccırn g nP basıle t ıo.;dık 

ederek: 

- En?t, dedi, p .. disahımız bu ri
canızı lütfen kabul buyurmu~lardır. 
Kv.ı nası 1 buldu - un uzu ancak o 

giin, yani nikfth günü soracaklar .. 
Ali Şavkat yeı len• kadar kapnnır 

gibi bir vazıyetle eğılcrck dualar 
etti. 

Art ık Bıl.ılin orada durması mü
neccimin canını sıkıvordu: 

- İşte, oğlum, dedi, o gün bun -
ların hepsini cğrenırız. Has di, ra
hatına bak .. Sen ~ Bahadır Sahi
bin konağınd::ı mı ıo? 

Bu istiskal edilmek Bıialin canını 
çok sıkmıştı: 

- Hayır, de hm, dedi, ben· kim
scve minnet etm<'m. Kimsenin ko· 

a da degılım. 
( De1 amı ı-ar) 
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Yazan : 
Al Jenings 

mızla birlikte yapayalnız ~aşıyor -
duk. 
Hemşirem küçük Emma'nın bir 

huyu vardı. Arasıra yanıma gelir, 
derdi ki: 

- Canım, sen bö le sokakta geç 
kaldığın zamanlaı· korkmuyor mu
sun? Bana bugün pasta getirdin 
mi? 

Onunla ne tatlı vakitler geçiri
yorduk. Bir gün küçük Emm::ı has

talandı. İhtiyar sıhirbaz da -Biz ni
nemize o zaman böyle bir isim ver

miştik- hemşiremi her gün döver
di. Bir gün karar \'erdik , evden kaç
tık. 

Artık yeni yapılmakta olan bir 

evin mahzeninde yaşıyorduk. Öyle 
mcs'uttuk ki .•. 

Küçük Eınma dışarıya çıkmak -
t an korkardı. Fakat evde de yalnız 
k almnk istemiyordu. Onun için ben 
gazete satmıya çıktığ ım z::ıman, o 
da benimle beraber gelirdi. Akşa
mın onundan, on birinden evvel 
mahzene dönmezdık. 

Küçük Emma koluma asılır, kula
ğıma fıslardı. 

- Tim? derdi. 

Çünkü o bana böyle b ir isim koy
muştu: 

- Tim? derdi, sahi sen hiç kork· 
muyor musun? 

Neden korkayım değil mi? Ka -

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan i~: Uluabat reıülatörü, Karadere reıüta .. 
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civarındaki Menderes regülatörü. Menderes üzerinde Burhaniye mev• 
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gülatörü, Marmara gölü sedde:ıinde reıülatör, Emialem regüfatörü, 
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kapalı zarf usuliy!.e yapılacaktır. 

3 - istekliler: eksiltme şartnamesi, {mukavele projesi, Bayındırlık 

işfcri renel şartnamesi, fe:ınr şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş 

bedel mukabilinde Salar Umum Müdürlüğ'ünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gire bitmek için islck lileriıı 11513 liralık muvakkat 

teminat verrr.es~ Regülatör ve baraj gibi büyük su işleri inş :ı at 

t emellerinde karot soııdaj lariyle lr~pan sondajlarını yaparak muvai· 

faklyclle başarmış olduğuna ve bu hu~u ,ta t am bir fenni kabili:; eti 

bulundun-una dair ehliyeti tevsik et mesi ve Nafıa Vekiilctinden almış 

olduğu müteahhitlik vesi~ asını ibraz e tmesi, istek li leri n teklif mek· 
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1 Z I • az çı 
~ mlckelirniz.i en çok okunan 

spor g;ızctesi K r ınııı • [ e / az l u 
hafla, Galatasaralm bayr:~ıı.ı mJ. 
n:ısebeli, le üç renkh bir kar,.akla 
çok cazip bir sa vı neşrelmieti•. 
Başla Bur han Fe!erı: olmak ine. 

r e l a u .ı mış b ıço" ın uha c rırlerin 
yazı:aJı , l apı l a.c.ık Türkiye. · Yu go~· 
lav~·a maçına alt entresa.ı ma üına t, 
önümüzde.ki mili Küme: m s.ıb:ıka. 
I arı hak kında yeni tıabı:rler, A vru
pa h vadıslcr i, kan katur ve krokıler .. 

Geoçlik ' e spor hare .. e l.er i.1 i 
yakınd n takip etn.d~ isti) o r sdruZ 

b:r: Kırm.ı.ı· ee az. nhıuz. 
~~~----------

İs tun b tı l Üçuncu icra Memurlu -
gund: ıı. 

J>amıyolıcc ve Vık tor) a namları
na vdaerı metıug oluµ pma)a ·cv
nlm IPruıc kmar \e11leıı H~ )E.'mınlı 
ehlivukuf lc1ı<ılınduıı laıııamına :i640 
lira kıymet takdır olurıan Galatada 
Bcrckctzad<' mahaiksınde Zurafa 
soka•;ında cskı ve. )Cni 9 ile 13 !\ pı 
nurrnralı bır tar fı Lına hanesı \-e 
bir tanıfı Fılıp hane; ve bir tar.ıfı 
Nıkopolos fıı ını \'l' taıafı rabiı Zu
rafa sokagıl<. mahdut bır mık tar a~ -
dınlıgı 'l' tahtmd, 9 \"e 13 numa • 
ralaı la muı ak kam ıkı dJkkanı miı~· 
t<."mıl 11 nu ,ıra ı evın be hisse Lti
ban • bır hı ı e 'ıne nvnı )er 
ve ımıhalll·d Ku:vu sokagında ka\ -
dt ıı ı;skı 10 yenı 14 \'( mah.ıllcn 12 
k· pı ı ..ı fT' t 
nıamıırn 4000 !ıra kıymet tcıkdir cdı-
lcn bir tarafı Ge ral N~.m ZC'\ • 

t•csi Fntm.ı Şerı e hane 'e duk -
kanl;ırı 'c hır tarafı Karlo'nun an -
ııesı ve bır tarafı Nıkolopolos han..? 
ve fırını ve tarafı rnbiı Kuyu soka
- ile tahdit edılmi.c: olan ve bır mık
tar a) dınlığı ve mi.ı ·terek oı me du
varım mü.ştemıl b.r C\ın beş hı~"
dc bir hıssesı açık aı ttırmaya kon-
muş olup bir eylül 937 t.nrüune mü
sadıf çorşamba günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde aç1k arttırma· 
ları ıcra kılınacnktır. Arttırma be
deliıt ı mezkür gayri menkulatın 
mukadder kı~me.tl"rinden satılığa 
çıkarılan hisselere musbip kıvmet
lerin ', 75 ini bulduğu surette nlı
cısı uhdcsınc ıhaleleri ) apılacağı. 
Aksi halde son artt ıranın taahhüdü 
baki kalmnk üzere arttırma 15 giın 
müddetle tcmdıt olunarak 16/9/9:37 
ta rıh ınc tesadüf eden p<:>ı şcmbe gıl
nı.i yıne nvni saatte y::ıpılacak olan 
ikinci oçık arttırmalarında artt1r -
ma bcdcllerı ke>za \ ukarıda yazılı 
mıktan bulmadı ı surette saU.Ş 2280 
ı umaralı kanun ahkamına te\ fık n 
geri bırakıl:ıc~ktır. Aı tlırrrıayn gı. -
mek ısteyenlerm mukadder kıyme· 
te nazaı n m zkur hi l r rsabc-t 
f>Ô n kı\ m tl n r 7,5 u nı b -

z n J 1 Jl p 1 y r t • r a,ır -
d .. k ve b nım küçuk Emm.:ıcığım da 
istc:dı ımız k J8ar kah\ e yapardı. 
Fak t gunun bırinde tekrar hasta
landı, bu sefer kurtaramadım. Z:.t· 
va! ıcık oldi.ı, gitti. 

Bembeyaz kuçucuk elleri vardı. 
Yalnız sağ elinın bır prrrmağı yok
tu Çünkü daha mıni m ni bir be -
bek iken bir kaza geçırrnişti de, bır 
parmağı kopmuştu. 

Hemşirecığim ölmezden evvel ba
na ellerini uzattı: 

- T im, sen hıç bir şeyden kork
m uyorsun değil mi? dedı, ölümden 
de korkmuyor musun? 

Gördünüz ya Jen ings, işte ben yi
ne o Tim'im! ölümden korkmuyo
rum. 

Hem göreceksiniz, elektrik san
dalyesine doğru nasıl yürüyeceğım. 
Sanki kuş tüyünden bir koltuğa o
turmıya gidiyormuşum gibi. öyle 
yürüyeceğim. İnsan dediğın adam 
da benim gibi yapar değil mi ya? 

İDAM 

İdıım gününden bir gün evvel Bil 
Porler'e uğradım: 

tındc> p k kçc.,ı \ c•ya ulusal bır 
bankanın l<'mınal mPktubunu \'er
melcrı rnuk« zıdır. H klaı ı tapu si-
cıll rı e s bıt <ılml\ an ıpot klı ala
c klıl la dı er aUıkadarlaı ın ve ir
tıfak hakkı alııplcı ının bu hakları
nı ve hususıl faız ,.c ınasarife da-
ir olan ıddı:ı.larım ıl:in tarıhinden 
itıbaren yırmi gün zarfında evrakı 
musbıtelcrıle bırliktc daıreınize 
bıld ı rmclcrı lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sıcı11E'ı ile sabit olmı
yanlar satış bedelının paylaşmasın
dan harı<; kahı !ar. 

Mezktir gayri menktılcitın evsafı: 
Tahtında 9. 13 numaralı iki dıik

ka ı mi.ıştemil ev. 
Mezkiır c\·e iki avak mermer ba

samaklı merdı,·enle \ e demir kapı
d~ın ıçeri gırılır. Zemın kalını tcş
kıl eden bu mahallın ı-.eminı kısmen 
ah ap ve kısın ·n Malta taşı doşcli 
bir ~ntre \ e bııradan ayrıca ayrıl· 
mıs bir k::ıpıdarı mcrdn·enle bod -
ı um katına ınılır. Bu kı~ım harap 
ve zemmi toprak olup içinde kuru 
bir &arnıç \, rdır. 

l cı kat: Bır sof.ı uzerınde dört o
da bır hala ıkı ki er. 

2 cı kut Bır sofa uze .. ınde üç oda 
bır ha ci ıkı kılcr \ e harap bır mut
fak. 

3 cu k t · Jkınci k tın <ı) nidır. 

4 cü kat: Ç tı katı olup buradn bir 
od u ) u uk \ardır. 

H kati rmdo arkaısında merdi
\ c n b ~ıarınd ı aydınlık mahalli ol
du u ,. p ncu cl<:r da hı demir par
m.>klıklı bulundugu ve ikincı ve 
i.ıı;,uncü k t! rın Jkaga nazır cc>p
hc::-.ındc ş hnış mc:\ cuttur. gtraf 
dil\ arları kar gır '"" dahili kısmı kıs
me>rı k.u gıı \'e kısmen ahşap ve 
rr.c diven 't: döŞt"meler tamamen 
ah plır. M kür C\ in mü temı ~ -
tınd n bulunan \'C ) ukarıda numa
r r ı \azılı olan dükkanların ze -
mıni kırık falt;:ı tası döselı ·e de
mir kcpenklı vr önü camekanlı ve 
kısm"n df'mir parmaklıklıdır. İçin
de> clektrık esisatı ,·ardır. Umum 
mı salrnsı 85 metTe murabbaıdır. 
K.ıyden eskı 10, ) <>ni 14 kapı ve 

mahallen 12 numaraya kayıtlı ev. 
Mc>Zklir eve demı.r sokak kapısın -
dan içeri gırıld ıkte wmini kısmen 
:ılısap VP kısmen beton döşeli hir 
methaldcn ayrıca nhşap bir kapı 
V<' hunun ~ğ tarafında harap ve 
me>trlık bir fırın \'E' kuru bir sarnıç 
vardır ki, burası zemin katını ihtı
v:ı etmektedir 

l ci kat: Bır sofa uıer inde i.ıç odn, 
bir haHi mevcuttur. 

2 cı kat Bınncı katın avnidır. 
3 cu Rat: İkmci katın a:, nıdır. \'e 

bur d n ç tı ara ı katına çıkıhr. 
E z m ı bet o ve. etrafı du
v ı k k J lu hır t ros \'ardır. 
M rd ven ba~larmda demır p r -

- Sl ııı ı ıçın de olum od. sına gır
ın k ı ın bır \' •ka çıkarttım, de -
d 

~r:ıdı. S ume ınan-

. 
n? d dı, s hı l u ço-

cı ı m C: cckkr mı? A!lahım, 
bu h-:ıpLhanc ne b 'a yumı!';, Sana 
bır so) lıyc) ı:n mı? Dunyoda en 
se' aıgım bir in anın. ay .. klarımın 
online du up oluvermesini gormı
y e razıyım. Fnkat hattü merak sai· 
kcsıle dahi olsn, bu m. sum çocu -
ğun oldürulmesini görmıye taham
mul edC'mem. 

B.ı Porter ayağa kalktı, şapkası
nı aldı ve çıkarken bana: 

- Affedersin, dedi, bu hapisha
neden çıktıktan sonra, -Oogrusu da
ha bir kaç hafta yaşamak niyetin -
deyim. Sinirlerimi bozup da bir a
yak evvel ölmek ,niyetinde değilim. 

Ah, hakikaten keşke ben de o 
dakikada Bil'in yerinde olsa}dım. 

Resmi vazifem icabı olarak idamds 

hazır bulunmak mecburiyet inde ol
masaydım... Zavallı çocuğun me

rasimle öteki dünya_ya gönderilcce-
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Türk Hava Kurumu 

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

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

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

günü akşamına kadar bileti i de
ğ· ş ·rmiş bulunmahdır. 

bi et üzer'"nde-
• 

ista bu Defterdarhğından : 
C ins ve me\ kii Senelik Kirası Kira 

Bcşikt ışda Çır ağan caddesinde Kabataş Uses.,i kar• 

şı sında set üstünde 103 No. lı Utır ikt odalı ve 

Lira MüddeU 

bahçeli ev : 8 '2 Yal 
Azapkapıda Hacı ~ma mahallesinin Yenikapı ca~ 

d esinde üstünde odası bulunan 16 No. lı Dükkanı f§ 2 ; 

AynL yerde üstünde odası bulunan 18-20 No.Iı dükkanı 6°t 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı emllı.k hiıalarındaki kira e 

detler üzerinden kiraya verilmesi işi on gün uıatılmı~tır. lsteklileria 

ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 2-8-937 Pazartesi giloü saat 
14 de yüıde ycdibuçuk pey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde 

'toplanan komisyona gelmeleri. M. ( 4617) 

Dar hane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

ı. - Muhtelif k utur ve cb'adda 10350 kilo sikke çeliği 9 Ağu.c;tos 937 

Paıarlesi ve 200 ton eleklrolitik kktod bakın 11 Ağuııtos 1937 Çar• 

§amba günleri saat 14 de k apalı zar f usuliyle salın alınacaktır. 

2. - istekliler şartnamelerin i almak üzere Pazartesi, Çarşamba ve 

Cuma günleri saat 14 den 16 ya kadar Müdüriyetimiz Muhasebesine 

ın t racaat edebilirler. 

3. - Ekıilt meye girmek isle}•enler çelik için (365) ve bakır için 
(8450) lir;ıl k muvakkat teminat akçelerini veya bu meblağ& havi ban-

ka ı ek tupları nı teklif mektuplnriyle birlik te eksiltme aatinden bir 
sa:ı.l e\\•el komis} ona vereceklerdir. (4515) 

. 
•• 

... gra e a-g i 
lstanbul Belediyesindl!n : 

Festival münascbetile açılacak fotoğraf !:ergisinde teşhir edilmek 

\ 'C f eslival sonunda J ·ri heyetince:. birinoi, ikinci, üçü,cü, d ördüncü 

ve tcşinci olarak seçilecek resimlerin sahip'c r i mükafı:ıtlandırı imak 

üzere açılan fotoğraf müsabakasının müddeti 20· Temmuz-1937 tarıhin• 

d e bi tmiştir. Ancak resi mlerin kabulü iç"n \•erilen mühletin uzatılması 

için birçok taraflardan müracaat edilmek te olduğundan bu mü hlet 

t -Ağustos-1 937 akşıımına kadar temdit cdilmi,.tir. Müsab:ıkaya gire

cek lere kolaylık olmak üzere bu husustaki şartları lekrar ilan ediyoruz. 
l. s ergi}e A matör ve p rofe yonel fotoğrrıfçılar iştirak edebilirler. 

2. - Verilecek resimler iki guruba ayrı lmış tır. 

A. - lstanbulun tarihi abidelerine aid fotoğraCla r. 

B. - lstanbulun tab:i güzelliklerini lesbit eden fotoğraflar. 

3. - Fotoğraflar 18-24, 30-40 ve 50-60 eb'...dı:ıd :ı olacak ve her 

iki gurııptan birinci gelen fotoğr aflar için 5~ şer, ikinci fotoğraflar 

i ı,.ın 25 ~l r, üçuııculere 15 şer, dördüncü ve bc~inci gelen resimler 

içi 1 de o 1ar 1 ra mükafat veri ccektir. 
s 

ği sıradu, rupor yazmak vazüui ba
na \JCrildı r ı ır., idam esnasında 

b um od ı nda bulunmı:, n mec
bur in nıard n l..ırı i de bcndıın. 

\"C d ·.,eme ve tavanlar tamamc>n 
ah aptır. lemde elektrik ve terkos 
tcsı ı mc,·cuttur. Mcs hası 75 m t;. 

re ır.urabb ıdır. Mezkur gayri men

kulatın nefsinden dogan ve satış ni

hayetıne kad.:ır teraküm edecek o
l •. n bina, \ akıf karesi '\ e tanzifiy e 
\'C tcnviriyed~n mütevellıt bilcüm-

T n ıkı d rm nın ar ında o-
da) o gırd . Hapı hane p:ıp sı da 
cl'ndc kıt p, bh 'Vler okuyarak 
mahkumun ark ınd n ) ürüyordu. 

Çocu < iideta j uı u cmıyor gi - 1 
bij dı. Buc kl.ırı s n~ ı birdenbıre 
kemil:siz k lmı tı. Fakat kalkık bur-

nu bu !.der daha zıyade yüksel -
mışti. Gözlcrı busbutün açılını tı. 

Fakat öyle bomboş Ye manasız göz
lerdi ki... 

Çenesi öyle titri~ ordu ki, adeta 
biribirlerine çc..ırpan d şlerinin sesi 
duyuluyordu. 

Gurdiyanlard b"rı bü)ük bir 
viski kadelıın· doldurdu m::ıhküm 
uzattı. Hap"shune nizamlarına göre, 
idam mahkumun .. elektrik sandal
ye ine oturtulmadan ev,,; el, bir k::ı
deh viski ikram edilirdi. . 

Tim kadehi itti. Başını salladı: 

le Yergı mukdlcfiyctile dellafü e 
resmi borçluya ait olmak üzere sa-

tış b d lınd n istifa olunur. Yirmi 
senclık \iakıf t<ıvız bedeli alıcıya a

ittir. D ha fazla mallımat edinmek 

isteyenlerin 5/8/937 t.nrihinden iti
baren dairemizde açık 'e asılı 

bulundurulac ... k nrttmna şartname

sine ve 935/1059 numaralı dosyası

na müracaatla icabeden izahab al-

rnış ve ögrenrni~ olaca ilan olu-
nur. 

r ---=r.=-----------
Müsabak a kuponu : 13 

• •• ıa • • • •••• 

ta raft r1yım. 

ADRES~ 

- Teşekkur ederim benim şu da- • • • • • • • • • 
kika hiç bir şeye ıhtıj acım yok, de- • 

1 

'--• . . . . . . . di (Devamı ı·ar) ___________ _, 

1 
! 

1 
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Neşesiz ve kırgın 
DiŞLERi AGRIYOR J 

Halbuki bir tek 
BAŞI, 

.QRiPiN
1 

alsa bütün 
·ağrılar geçer 
rahat ederdi. 

Ağrılar - Romatıznıa - Nezle - Grip 

-GR-iP~iN 
Karsısında , derhal ric'ate mecbur olur 
icabında günde 3 kaşe ahnabiUr 

Deniz Y ollar~ll 
iŞ LETMESI 

Acenteleri : Ka!aköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 • 

İLAVE iZMiR SÜR
AT POSTASI 

(Konya) vapuru 28 Temmuz 
Çarşamba günü saat 20 de 
Galata Rıhtınıından lzmir sür'at 
postasına hareketle Cuma sabahı 
lzmir'e varacak ve Cumartesi 
16 da lzmirden kalkarak Pazar 
~8 de lstanbula dönecektir."4592. 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
38 çift kadın ve erkek iskarpini 30/ 
7/937 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 9 dan 10 a kadar Beyoğlu 
Tünel meydanı 8 No. lu dükkan ö
nünde hazır bulunacak memur ta
rafından açık arttırma suretile sa
tılacağı ilan olunur. (34142). .......................... 

ı DOKTOR t f Ali Rıza Sağlar f 
~-n:iii·---------;;;mmilDİmmm~ t 1 Ç HA 5 TAL 1 K LA R l t 

Ç.f J"k s·· h b" ı MÜTEHASSIS! ı 
1 t i !. '.~t a.nc ~e U- t H •r gün lleşıktaşta tramvay ı J 

tiin koylulerın dıkkat ı ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
1 a • ı sa•t on beşten sonra hastala- ı nazar arı!1 . 

ı ı rını kabul ediyor. % 

Mi ELE 
. "Krema makinıııları,, geldi 

Bu makin:ıl:ır dünı·nnın her yerin· 
de, sütçülük alenıi:ıde bilyük şölı· 
ret kazanmış ve en verimli maki. 

na olarak tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz 
ı;elmiştir. 

.......................... 
Dans profesörü 

Pariıin )'ilk•ek dana akadf'misindetı 

"10.t!" diplo·ııa numarah Kemal Sami 
Bayer yeni danıı figi1rleriui her gün 
.sabah ondan aktam doku:ıa kadar 
Beyoğlu isti Ji.1 cac!des1 Türkuvaz 
dcrsh.ın~•i t müracaat et,inlf'r 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cAlkol Ethilini bila mayi kılma 
usulü> hakkındaki ihtira için alın
mış olan 24/10/927 tarih ve 653 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için ica
ra verileceği teklif edilmekte ol • 
makla bu hususta fazla malı'.lmat 
edinmek istiyenlerin Galatada As
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilim olunur. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun- 1 

dan: 

Mukaddema Sirkecide Musul ote
lınde emliik komisyoncusu Bay Kad
rinin yanında ikamet etmekte iken 
halen nereed olduğu bilinemiyen 
Bay Kadrinin karısı Bayan Fatma 
Saadete: 

.. 

' ' 
• . . 

Ali Zühtünün Sultanahmet 3 cü 
Sulh Hukuk Mahkemesinden Çar
şambada Cebecibaşı mahallesinde 
Mescit sokağında 1 numaralı ha -
nesine vazolunan haczin fekkine 
dair istihsal ettiği 7 /11/936 tarihli 
ve 35/684 ve 1330 No. lu ilamı be
rayı infaz masarifi muhakemenin 
tahsili ve bermucibi hüküm hac -
zin fekki hakkında dairemize tev· 
di ederek 37/1536 No. ya vaz ve na
mınıza gönderilen ve bir şeyin ya
pılmasına mütedair bulunan icra em 
ri ikametgahınızın meçhuliyeti ha
scbile tebliğ edilemediğinden İs -
tanbul İcra merci hakimliğinin ka -
rarile tebligatın bir ay hakkı itiraz 
tayini suretile ilanen icrasına karar 
verilmiştir. İşbu ilanın tarihi teb -
liğinden itibaren nihayet işbu bir 
ay içinde haczi birriza fekketmeni7 
ve masarifi muhakemeyi de tecl 

etmeniz liizımdır. Aksi takdirdt • 1 e ebedAı hayat verı•r 
ile hüküm infaz olunacağı malümu- iŞ er . 
nuz olmak ve olbaptaki icra emri - 1 1 
nin tebliği makamına kaim bulun- Fiatı: Türk 7 1/2, dört misli 2l) kuruştur. 
mak üzere keyfiyet ilanen tebliğ Hasan deposu 
olunur. iııı ..................................... cım:1111 .... • .. 1111111Bli 

• 

Türkiye Umum Satış Deposu : 

Tahtakalede POKER tr;\Ş bıçakları deposudur BASURDAN YALNIZ HEDEN SA 
Taşra salış yerleri: Erzurum: Türbe civarı No', 29 Şük~ü 

Güral, Konyada : Mrhmed Kaşıkçı ve bıraderlerı. 
Eski,ehir : Hasan Alan~a. 

Nafıa Vekaletinden : 

Hasan 

13-Eyliil-1937 Pazartesi günü saat 15 de Ankamda Vekalet Mal• 

zeme eksiltme komisyonu odasında 1920'.l lir:ı. muh1mmen bedelli 

130 adet Takeometre mir'a" 40 adet 50 m. lik 40 adet 30 m. lik 

100 adet 20 m. lık 60 adet 20 m. tik saplı 80 adet 10 m. lik saplı 
çelik şerit mdre, lS takım çelik şerit tamir palı ası 60 adet alet şem. 
siyesi 3 adet prizma 15 adet plannımetre No: 2, 5 adet planoımetre 
No: 70 51 adet Regla'kalkül 19 takım simplegraf 39 takım münhani 

cetvel, 50 adet pens cetveli, 50 ad•t Yerdan cetveli ve 50 adet Trase 
dö kurp kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve buna müteferri dijter evrak parasız olarak Ankarada 
Malzeme Müdürlüjtünden verilecektir. 

Muvakkat teminat :440 liradır. 

Resmi gazetenin 1-7-1937 tarih ve 3645 numaralı nüshasında inli• 

şar etmış ol~n talimatn3me dairesinde vekaletten veya salahiyetli ma. 

kanıdan yeni veya evvelce alınmış müteahhitlik vesikası ibrazı. 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 13-Eyh1J. J 937 Pazartesi gü. 

nfi saat 14 de kadar komisyon reislijtine vermeleri lazımdır. (2259) (4594) 

BARA 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 
• 

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

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten gelen arka sancıların~ siyatik, bel ve diz ajtrılannı derhal geçirir, vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlan gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

• ...... Operatör ....... 

ı RIZA ONVER ı 
ı Dojtum ve kadın hastalıkları ı 
ı mutahassısı ı 
ı Cağalojtlu Nuruoı::ıaııiye caddesi ı 
ı No. 22 Mavi yapı ı 

• """Telefon: 22683 ....... 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -

larını kabul eder. Salı, cumarteai 

gi.ınleri sabah c9.5 - 12, saatlerı ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

t.P.lefon: 21044. 

Istanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

·TARLADIR 
Mukaddema Sirkecide Musul ote

linde oturmakta iken halen nerede 
olduğu bilinemiyen Bay Kadriye: Orman Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından: 

.... 

' . -. -

'~ _. .,i'" ... 

.~ - - .. . ~.~ ı,ı!., ,, 
,. .. .. ;.-!•··l~~ 

~ r- J:, - ~· .r& ..... ... 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Ali Zühtünün Fat~rşamba
da Cebecibaşi mahallesinde Mescit 
sokağında kilin 1 numaralı hanesi
ne 300 lira alacak için vazolunan 30 
K. Evvel 1335 ve 23/24 Ağustos 336 
ve 24 Nisan 338 tarihli hacizlerin 
fekkine dair İstanbul Asliye 4 cü 

Cinsi Miktarı 

Benzin 10,000 Lit. 
Muvakkat teminatı 
ihale : 28-7-1937 

Muhammen fiatı 

16,5 Kuruştur. 
124 lirıdır. 
Saat 10 da 

Hukuk Mahkemesinden istihsal et- 1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orm1n Fakültesi için yukarıda 
tiği 10/2/937 tarihli ve 37 /1418 nu- mikdar ve muhammen fiyatı yazılı benzin bir şartname ile ek . 
maralı ilamı berayi infaz dairemi- siltmeye konulmuştur . 
ze tevdi eylemiş ve namınıza 2 - Eksiltme lstanbul Orman Direktörlül!'ü Dairnsinde ynpıhcaktır. 
gönderilen ve bir şeyin yapılması- 3 - Eksiltmeye girebilmek için yu~arıda yazı'ı muvakkat le. 

na mütedair bulunan icra emri ika· minatın Maliye veznesine }atırıldığına dair makb::ı fÖ•iermek 
metgahınızın meçhuliyeti hase • ve 2490 sayılı kanunda yn:lı evsaf! ırı haiz olm1k lazım lır. 

bile tebliğ edilemediğinden tebli - 4 - Şartnameyi görmek isteyenler hergün Büyükdere Bahçeköv 'eki 
gatın İstanbul İcra hakimliğinin ka· Orman Fakültesine müracıatları ilan oluııır. (4051) 

rarile bir ay müddetle ilanen icrası lirP.-;;:_;;:_;;;;;_;;:;;_;;:;;_;;;_;;;;_;;;;_;;;_;;;_;;;_;;;:,.--:.= .. = .. =.;.; .. ::: .. ::.:.::;;:.:.::;.::;.::; .. ;:::;.;:J;:.:; 
tensip kılınmıştır. 
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ay içinde 37/1537 dosya numarasile 1 MARI SOLLBERGER I'' Dr. Hayri Om er i 
daireye bilmüracaa haczin fekkini 1 DIŞ TABiBi ı ı ı 
Yapmanız Jiizımdır. Aksi takdirde 1 l ı Ô"I d B r.J A · ı stiklal caddesi, Lüksenburg Ap. ıs e en sonra eyo. u . gaca ·nı 

işbu bir ay müddetin mürurundan 1 Perşembe ve pazar günlerinden 1 : karşısında No. 313 1 e.efon: ı 
sonra mevzu hacizlerin fekkedile - 1 maada hergün saat 9 da •ı 12 ye 1 ı 43585 ı 
ceg" i malumunuz olmak ve olbap - ı t 14 d 18 k d k b J 1 • ve saa en e a ar a u ............... •••• • •• •• 
taki icra emrinin tebliği maka - ettiğini sayın müşterilerine bil .. 1 Sahibi ve umumi ntşriy.:ıtı idare edea 

mına kaim bulunmak üzere ilanen I' dirir. 1 Baımuharrlro E. IZlET benice 
tebliğ olunur. ~-----------.. Baıaldıtı yen Matbac1l EbLizziya 
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