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? Büy ırtınaAkdenizdemi kopaca • 
• l#I ingiltere Akdeniz ve Cebelli tarı ~'t 

vaziyetleri acilen tetkike adı 
lnglliz Başvekilinin izahı 

Londra, 29 (A. A.) - Başvekil, Milli Müdafaa, 
hava, deniz ve kara servisleri mümessille-

rinin Cebelüttarık deniz üssüne taalluk eden 
bütün mes"elerler Üzerinde müşterek bir tah
kike tevessül ettiklerini ve Akdeniz' de bugün-

kü sevkulceyş vaziyetini inceden inceye tet
kikten geçirdiklerini Avam kamarasına bil
dirmiştir. 
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SON DAKiKA: 

JAPONLAR 
Pekini aldılar 
Şanghay, 29 (A A.) - [GJZctemizi makineye verirken aldı~ımız 

telgraf) • Nankinde İ)'İ malümat almakta olan bir membadan bildiri!· 
dizine göre '29 'oncıı Çin ordusu, saat S'do Pekini lahliyetetmiştir. 

J:ıpon kıtaatı biraz sonra Pekine girmiştir. Telzraf ve telefon mu• 
haberntının inkita ı üolayısiyle ~chrin etraf ile alakası kesiJmiştır. 

• • • • • 

Sıcaktan Manevrada en modern 
Dün Haliçte bir 
Sandalcı öldü ·harp silahları kullanılacak 

Mavi ve kırmızı orduların 
kumandanları tayin edildi, 
k•taat sahada toplanıy9r 

Birkaç gündenberi sıcaklar son 
derece şiddetlidir. Bu yüzden ba· 
yılmalar oldu~u gibi ölüm vakala. 
tına da rastlanmaktadır. Dün ak. 
şam sandalcı Hüsnü Fener iskele
sinden aldığt mü~terileri Azapka
pıya getirmiş, Fakat tekrar Fenere 
dönerken sand:ıl içinde hararetın 
tesirile kalbi durarak ölmüştür. 

Ti~en Cit1de büyük Milli takım bu 
~~.~'. ~~~~ M başladı Akşam gidiyor 

Beş piyade, bir siivari, bir lopcu fırkasfnzn 
ve bir tayyare alayının iştirakile yapılaca!<: 
geçid resminde lstanbul halkı da bulunabilece1' 

; '. hd,_ , an ç u /..( .\ Adil Giray lston· 
'- I u bul mıntakası re .. 

Manevralarda 
Atatürk ve 
lnönil 

l . '· .~· ----- -- () 
& -·" '-...-- isliği"~ seçildi#> 
\, eK\n t Yuioslav mi • 

\ takımı ile 1 ve 2 HUSUSf"sURETTE ALDIGI • 
MIZ MALÜMATA GÖRE 17 AGUS· 
~STA BAŞLAYACAK OLAN 
TRAKYA MANEVRALARINDA 
BÜYÜK ŞEF CUMHUR REİSİ A
TATÜRKÜN DE HUZURLARİLE 
ŞEREF VERMELERİ MUHTEMEL
DİR MANEVRALARDA BÜYÜK 
ŞEFE BAŞVEKİL İNÖNÜ, MİLLİ 
MÜDAFAA VE İÇ, DIŞ BAKAN
LARI DA REFAKAT EDECEKLE~ 
Rİ KA YDEDILMEKTEDİR. -
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Çinin riruadnde oe P•kin etrafındaki 

• japon 
a 5 K e ... l e t" i n i n . 
bu\ u n d u 9 u y Q. .... Le .; 1 

lıarp şuhastrıı gösterir harıla 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Ağustos tarihle
rinde iki müsa.
baka yapacak 
olan milli futbol 
takımımız bu ak· 
şam saat 22 de 
Sirkeciden Bel
grada hareket 
edecektir. 

Giden kafile 18 
kişiliktir ve şun. 
Jardır : Fikret, , • • Hüsamettin, Ya· Sedat Rııa 
şar, M. Reşat, Nıyazi, (F. B) Hüs· Trakyadaki büyük manevralara 
nü (B. J. K) Selim, Niyazi, Hasan Ağustosun 17 nci günü sabahleyin 
(Ankara) Adnan, Sait (lzmir) Cf· başlanacaktır. Trakyada yapılacak 
hat, Faruk, Rıza, Rasih, Rebii olan bu manevraya yalnız birinci 
(Güneş) ordu iştirak edecektir. Manevrada -

Kafileye Federasyon reisi Se• bulunacak olan ve . birinci orduya 
dat Rıza riyaset edecektir. Fener mensup olup da Birinci Ordu Mü -
antrenörü Elyat takımın antrene>. fottişliği mıntakası dahilinde bu -
rü olarak gidecektir, lunan motörlü ve motörsüz askeri 

General Fahr.tctn, Ali Sait "'e Maresal Fevzi Çakmak 

lif o karargahı 
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(Devamı ikinci sayfada) (Devamı 2 •nci sahifede) 
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ye eisliğine 
ryaplldı 

-----
Belediye Müfettişlerine tahlci
kata başlamaları için emir verildi -------

Çocukları kurtarma yurdunda 
hatalı işler mi yapildı? 

Belediyenin Galatada çocukları 

Kurtarma Yurdu adile bir müesse· 
sesi vardır. Bu müessese, gerek do· 
ğuş itibarile, gerek sonradan sefa· 
let veya kimsesizlik yüzünden te• 
reddi etmiş veya eylemiye yüz tut
muş olan çocukları ıslah etmek mak
sadile kurulmuştur. 

Müessese, bu maksadına ermek 
için bu kabil çocukların evvelA ah
lakan hallerini ıslah etmek ciheti· 
ne gidecek, sonra da bunların talim 
ve terbiyesile uğraşarak her birini 
bir san'at şubt!sinde ihtisas sahibi 
yaparak harice salıvcrecektir. Her· 
yıl Belediye bütçesinden bu mües
seseye 29 bin lira verilmektedir. 

Yurtta 'lüzumu kadar muallim ve 
a·töly'e vardır. Bu atölyeler hariç • 
ten getirtilen san'atkarlar tarafın
dan mektep müdürünün müraka • 

· besi altında idare edilmekte ve ıs
( Devamı 2 inci sahifede) 

--~-~ 

lnglliz 1naneoralarınd!J: Zehirllzadara k11rır müct1ıhez ıopçalar 

Çanakkaleye asker 
çıkarmak imkinsızdır! 

----- -
Londra, 27 (Hususi) - Büyük İn

giliz manevraları bittikten sonra bu 

nanevraların neticeleri, birer iki

şer ortaya çıkmaktadır. Bir kısmı 
gizlenen bu malumattan anlaşılı • 
yor ki, İngiltere tayyarenin müsait 

havalarda mükemmel bir silali ol· 
duğu ve bu silah yüzünden artık 

22 sene evvelki Çanakale tecrübe .. 

sine tekrar imkan ol.~rndığı netice
sine varmıştır. Sahilden kolayca 

(Devamı 2 ınci sahifede) 

lak 
lstanbulun en pis geri bugii 

halde Yemiş sahilleridir 
kü 

Son günlerde Halicin İstanbul ci
heti sahillerinde oturanlar denız
den tnşnn ağır bir .kokunun da ·mı 
surette etrafa yayıldığını ve Balık

hanenin biraz ilerisinden itibaren 
eski Unkapanı köprüsü civarına 

kadar bütün sahil kenarlarının 

meyva çürükleri, kavun, karpuz 
kabukları ve türlü m üzahrafatla, 

c; .. p \ ı lıu ı ile doldugunu t'Ör -
mu. rdir. 

B.lh sa büı n sıc k s:ıııtkr n
de sahılde b la~ n bu pis koKu 
ta yukarılara kadar yayılmıya ve 
I<üçükpazar, Hnsır iskelesi önü 

' Unkapanı \'e civan yakın mahal -
lelerinden bile hisscdi!miye b:ı~ . 
lanmıştır. (Devamı ildnci sa1ıifecl 
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~nün oliıleri. 
Şu harpler darp/er arasında 

insanlık nerede ? 
Dünyada \Senbolik) lık o kadar 

nıorfa oldu ki bugun senbolik harp, 
senboHk sulh bile var. Scnbolik 
harp: işte İspanya harbi! Ja -
pon harbi, o scnbolik filan df'ğll, 

zaten harp tc degıl! Baks~nız 2, Ja
ponların verdıklerı ic:mn gôre: 

Tenkili harekat o ! 
Scnbolik sulh ı .. ·., ışte b,ıgtiııkiı 

nımetlen içmde ya;adı~ımız dün
~ .ı sulhu .. 

Mesele oraca dc;_il: 
Ortada son zamanlarda çok te -

kcrlenmb bir sen bol \ardır ki şu 
st'nbolık harpler ve sulhler kar 1-

sı. u.ı ::ılJıgı tuh:ı{ vaziyctt r. dolayı 
A\•rupa i in .. öyl nilır. Avn.p:ı, ha
r.. •ı fd.ikcti gc'rmcm<>k ici,1 kaf:ı-
ı • k ' a m n d ve ku~~na ben

zc.ıl r. 

D \ c ku unun hıkiiycsi bw a a 
k dar malüm. Fakat, ımdı Çın i~ı 
J pon ı .ı hır ga~k de patlamış bu
lundu u ıçm herkes a.,ıl bundan 

n d \C kuşunu!'l ne yap c ~mı 
m r k cdebılir. 

1 te, zanne:deriz, İng l z gaz te -
1 r n n ~azdı~•ı \·ne scnbolık bir 
d v ku u h'dı~ ~ i galıba bunu gos
t rıyor: 

A vustra!yada Meburn köylerin
den birinde devekuşu yetiştiren bir 
çiftlikteki ustabaşı gayet sert ve 
nisafsız bir adammış. deve kuşlan
na az yiyecek veriyormuş. Bun:ı fe
na halde içerleyen cieve kuı::ları bir 
akşam üzeri, ustabaşı yine yem ver
meye ge>lôiği sırada h<'p birden ü
zerine çullanmışlar. Herifi zorla ye
re yatırmışlar ve üstüne oturarak 
kuluçkaya yatmışlar! 

İki gün orladnn kaybolan usta
b::ı ıyı rıihayet diğer amelenin yar
dımile, bin gilçlükle deve kuşları
nın altından çıkarabilmişler! •. 

Vak'a işte bu. 
- Bunun senbolıklik neresir.dc? 
Dıv<:>ceksiniz. 

Arzed<'lım: 

Bı · müddett"nberıdir İspanva 
harplcrı, Japon harpleri olup duru
yor. Ortalıkta (ınsanlık) dan eser 
goründüğü yok! (İnsanlık) ortada 
gôninmuyor! .. 

Acaba, şu biz.ım Anupa d ve 
kuşları da bunun üzerinde zorla ku
luckaya yatmış olmasın?! 

,cy~7fd(.: 

Cumhuriye köyünde 
- - ----

Atatürk köylünün dertlerini dinledi er 
Ulu Önderimiz Atatürk yanların

da Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ol· 
duğu halde motörle Paşababçeye 

geçmi~ler, oradan hazırlanan oto
nıobi krle Polonez köyüne git:n;ş. 

lt:rdir. B"r müddet Po!onez köyün
de kalan Cumhurreisimiz dönüşte 
köyHi'cr.mizin dertlerini dinlemiş
lerdir, 

Bu meyanda yeni kurulan Curn4 

huriyet köyür.e -de uğramışlardır. 
Cumhuriyet kö} luleri adına Mus4 

lafa büJ ük şelimize köylünün acıklı 
halini anlatmıştır. 

Evvelce bir çiflik olan burası 
seksen evlik bir köy haline geti· 
ri lmiş, fah:ıt bu çiftl"ğin parasını 
hata z"rant bankasına öJercmedik
lcn.:ıden köylünün bir kısmı dairıJ. 
mışlır. 

Halen 35 hin lira borçlu olan 
\'C Cumhuriyet adını taşıyan 

köıün da ılm:ı~ına mel'dan verilme
me"i At..ıt rk t ra ından O,ıhılıyc 
Vekiline b ldirilm ştir. 

ya e a 
En silahlar k llanzlacak 

cı aJ i.f den devam) 

o c 1 

u ta bir pro ram h zırlanmı tır. 

Asilere yardım 
edilmezse .• 

ispanyadaki harp so
nuna erecek imiş .. 

Valcncia, 29 (A.A.) - Başvekil 

B. Gira~ Almanya iJc ltalya bun· 
dan böyle asker ve malzeme gön
dermedikleri takdirde muharebe -
nin sene sonundan evvel bitebilc ·· 
c~gini ümit ettiğini beynelmilel 
matbuat mümessillerine söylemiş
tir. Göründüğüne göre fu;iler tara -
f'ında asker ve para noksanı vardır. 
Diğer taraftan İtalya Hükumeti A
demi Müdahale Komitesinde za -
man kazanmağa çalışmaktadır. B. 
Giral, yabancı gönüllülerin geri c;e. 

kilmesi meselesi hakkında İngilte
re tnrafından yapılan te 1 ifin çok 
karL1ık ve çok pahalıya mal ola -
cak bir teklif olduğunu söylem!ş 
ve şu sözleri ilave etmiştir: 

- Bu geri çekilme keyfiyeti nis
bi bir sistem dahilinde yapılmaTı -
dır. Çünkü furiler tarafında bızim 
tarafımızdakinden çok zıyade ya -
hancı gönüllüler vardır. 

B Gır:ıl, son söz olarak, a ilere 
muharip fıakkının tanınması kcy -
fıyctinin 5 il r 1 hinde bir müdaha
le olacağını kavd<'tmiştir. 

IlÖKÜMETÇİLERE GÖRE .. 

Andujrır, 29 (A.A.) - Mıli&ler 
Vılla Harla mıntakasında asiler ta
rafından yapılan hücumları tardet
mişlcr<lır. Asılerin bu muharebe -
!erdeki zayiatı 200 kişiden fazladır. 

TAARHUZ DEVAM EDLYOR 
Bilbao, 29 (A.A.) - Nasyonalist 

kuvvetlerin ileri hareketleri, gerek 
Brunele· Villaneuva yo?unda ve ge. 

rek Albarracin mıntaka!tında devam 

~tmiştir. 

Nasyonalistler, Cuenca eyaletine 
girmişlerdir. 

Düşmanın üç tayyaresi Salaman
ca'yı bombardımana teşebbüs et
mişse de üçü de düşürülmüştür. 

Milli takım 
(Birinci sahifeden devam) 

Uzun senclcrder.beri sporun her 
şucesini ileri götürmek için çalışan 
k ı ~metli i:!areci erden Bay Adil 
Giray münhal bulunan lstanbul mın~ 
takası bışkanlığına seçilmiştir. 

Adıl c·ray Güneş klübündeki 
idaı c hcyrti azalığı ile ful bol ko· 
ın t vi sinden \"C ntletizm kdptanlı

dan istifa etmişfr. 

UAVIS KUPASI AMERlKAYA 
GEÇTl 

Amerikalılar senelcrdenbcri ko· 
':ıl dık tarı da vis kupasını bn se.ıc 
kaz:ınma} n muvafFak olmuşlardır. 
Kupanın kazanılmasında yegane 
amil genç tenisçi Budge olrr.uştur. 

Amerıkalıbr blrincilıği kaz:ındıktan 
sonra ingihzler meşh•ır kupa}'t A· 
mcrjkaya devretmişlerdir. 

P k y kında ılan edılec k olan 
bu programın nna hatları hakkında 
bazı malümat e!dc ettık. Ö rendi -
ğımi1.e göre manevralara T<:>kird.ığ 
\"ılÜyetinin Saray kazasından baş-
1nnacakt1r. 17 A[,:ustos sabahı hnre
kiıta gecil cck, fakat Ağustasun l 7 
ve 18 incı günleri küçük harekatla. 
g~ç<:>cek, asıl bi.i) ük mıkyasta ha -
rc:kiıt 19 s.ıbahı başlıyncak, 20 nci 
günu akşamı nihayet bulaccıklır. 

Gelecek OIJn bu ecn bı ve d >~t tnU1UUtlllttUUlllllllllllU•"UUffHUtnı111111111111111111111111nuı 

21 A "{ustos iı-.tirahatle g çccc:k, 22 
A u to ta Çerke>s koyünün 15 ki
lometre iç<m ınde Saray eh arın -
claki m ydanl kta buyuk bır g cit 
re mi "\ apıl caktır. Bu ge it resmi
ne• b pı) ad , bır SÜ\• ri, bir mo -
torlu a ır to u Jiva \ e bir ta)
Y• ıe al yı i t rak ed c ktir. 

1\ ANEVRA KU IANDAN'LARI 
M neı.; r ra M c al F vzı Çak

m k ri) a t ed C'<'k h p man vrn 
kurr.andanı Birincı Ordu Mu! f i 
F, 1 tt n Altay, manevra baş ha
k ı ı Korgeneral Sal h Omurtak, 
kırmı..-ı taraf kumandanı K rg ır -
1 l N C"z Gurman ,. mav· t f 
kumandanı K ., n r, S :t N -
y d r. 

" n vralarda Bu · • .. 1 l~ t • e-
li i namm bir hey · cra V kıll · 

çilrni bir he) t, Ati Şü
ra ozalan, ikinci ve üçüncu ordu 
ve Trakya föfettışı umumiicri, İs
t anbul, Ankara \'e Trakya \ ıliıyet
leri valileri, matbuat erkanı ile cc
nc>bi heyc>tler ve ataşemilitcrler ha-
2ır bulun::ıcaklardır. 

MANEVRADA DOST VE 
MÜT1 EFİKLERİMİZ 

Bu s ncıki m ncvralann en mü -
him hu u ivctl inden biri de ge -
rek Balkan ve r k Saadabad pak
t na d l.il mıittefıh '\ e l:omşu dev -
l tleıin bu manevralara sureti m h
susad:ı ça ~ırılmı.. olmalarıdır. 

Bu davet üzerine Romanva, Yu 
go lavya, Yunanistandan kalabalık 
birer erkanıharbiye heyetleri gele
ceği gibi İran, Irak, Efg:ın devlet -
Jerlnin de erkftnıharbiye reisleri ge. 
leceklerdir. Bulgarlar da davetimiz
i'!en çok memnun olmuşlar ve Tiir-

d vletlcrin heyctlcrme Tümgcnc -
ral Vcy. cJ, dıgcr butün de\ letlerin Tifo karargahı 
ata~l'~ılıt_crl~rinc Tıirng<'neral Mus- Haliçe birçok 
tnCa Sabrı mıhmandar olarak tayın 
edilmi ıcıdir. Patlak liğam akıyorı 

Y .ıkınd:ı An karadan Ş<'hrım ize ge- (Birinci sayfadan devam) 
kc<:>k olan Hüyıik Erk:irııhnrhiyc Bu vazıyet üzerine bazı esnaf ve 
İkinci RC'isi As•m Gündüz <le bu hnlk ıcap eden yerlere şikayette 
hcycUeı le ulas"milıtc>rll'ı <' ı iv.ısl't bulunmuslardır. 
\IC r f ık, t cdt'<'<'ktıı 

ECNEBİ HEYETLER TEKİRDAGA 
ÇIKACAKLAR 

Dutiın ecnebı h vctleı le at " -
ı ılıterl r nııhmand:ırları ile bir • 
lık 13 A ustns saat 17 de f1ınır 
vapur 1 lima ımızd n h rC'k<'t <:>de
r k.udır. M n 'T müddetınc m -
s f rl rımiıE> t h "; edılmi olan İz· 
m"r vapuru do r ca TC'ki davına 
gidCC'C'ktir. 

A'tmış:ı ·ak n olan bütün dt !eve 
v h v tler orada FC'vzi Çakmak ile 

r a k<'ri bil tiklerimiz tarafm-

Tekirdav v lı ılc a 'eri Kum:ın
da• lıvı gc k yerlı, gerek ecnebi 
butün heyetlerle d leg lerın istir:ı
hatlerini temin ıçin her türlü t d
bıri almı lardır. IIatt:ı Çorluda y r
li hevellerle mumcssıllerin ikaır.ct
leri i in y rler bıl ayrılmıştır. 

RESMİ GEÇİTTE HALK 
Diger taraftan m:ınevral3rın so· 

nunda yapılacak olan büyük ge -
çit r smıne Trakya ve Ltanbul hal
kının da g niş rmkyasta iştirakle -
rıni temin "çin anıca t .. db.rler alın
mıştır. Şel rimizden doğruca oto
mobille geçit resmi sahasına gidi
lebıleceği gibi trenle de Çerkes kö
yüne kadar gidenleri geçit resmi 
meydanınn götürmek ü zere oto -
büsler ayrılml§tıl'. 

Guı un h ı saalındc birçok ço -
cukl.ırın soyunup denize girerek ı 

lıurud:ıki nıcyvalar arasından sai:
laml nnı ar mıyn çalı tıklan, bun
ları \ dıkl ri d dehŞ<'tle goriıl -
mu tur. 

lı mucıp olan pi kokunun 
bu k kn , çuruk m yvalardan ve 
bı h B lıkpazarı ılc Unkapanı 

nda d nize dokülen lagam1ar
ld ı musahedc edılm ~-

tı 

Fılhakıka buradaki hiğamlardan 
bın t m Balıkhanenin kapısı önün
d \'<.' mriık muhafaza memuru
nu k 1 b ı alt na tesadtif etmek
te, dıger bır ba ka la vam da Bahk
h n o unda, yanı Tuzlacılar 

sok ı ı d n d n ze akmaktadır. Bu 
sur ıkı cıhetten de Balıkhaneyi 
saran liı amlardan ıkisi de son gün-
1 r t mı r 

Etrafa yayılan pıs kokudan ba -
!ık ~ılar da şikayete ba!;lnmışlardır. 
Ayrıca. Tütün gümrüğü namile 

mar.ı..ıf olan iskele ve meydandaki 
(H. lk raldsı) nm tek başın'.l deni
ze dö.külen lciğamı da üç yerinden 
pat' yarak ta tıgınd:ın bu meydan 
iskele ve cıvarını müthiş bır tcaf
fün k p mı tır. H:ısır i kelesin -
deki ba ka bir lağıım da dört beş 
y ınden p t1 mış ve buradan sı
zan sular. etraftaki aşçı, köfteci, 
meyvac ve diğer satıcıların kapı

larının önüne kndar yayılmıştır. 

Bu civardaki h emen bütün esnaf 
dükknn1arınm ,.e ticarethaneleri· 
nrn ününü ve h atta bazıları icini, 
lAğam dökülen d enizden a1dık1arı 

sularla sulamaktadırlar. 

Çind~ki harp Sokakta 
Bir kapsol 

Japonlar da Çinlilerin bir 111uvaffa- - - . cuk 
Kasımpa,ada bet ço 

kiyet kazandıklarını itiraf ediyorlar birden yaraıand• 
Bu sabah Kaaımpaşı.da beş çe>a 

cu~un yaralanmasile neticeıeuen 
bir hadıse olmu5tur. .Murr.taı ve 

(Birinci sahijeden devam) 

Pekin, 29 (A. A.) - Pekiı.in cerwp ve şimalinde top ve mitralyöz 
sesleri işitilmektedir. Jaı>on t~yyareleri, cenup seddi yakınında bom· 

balar atmaktadırlar. japoohrın şehre girmek için çalışn:akta olduk· 
Jarı anlaşılayor, Çinliler geceleyin başlıca sokaldl!rda siperler kaı. 
rnışlardır. 

Tokyo 29 (En son tebliğ) -
Tieııçinden gelen en son malüma
ta ızöre bu gece saat ikiJe 38 nci 
Çin fırkası ile Japon kıtaatı ara
sında kanlı muharebelere başlan. 1 

mıştır. 

imtiyazlı ecnebi nııntakalarında 
örfi idare ilan edilmiştir. lngiliı 
kıtaatı ve gönüllüler inzibatı de
ruhde etmişlerdir. 

Japon tayyareleri Çinlilerin şid· 
detli obüs ateşine rağmen faaliyet· I 
!erine: devam etmektedirler. 

Londra, 28 (Hususi) - Uzak 1 
Şarkta Çinle Jnpon arasındakı h:ırp 

umumileşmiye başlamıştır. Şimrıii 

Çinin bir çok noktalarındaki çar -
pışmalar genişlemiş, büyük bir har!;) 

mahiyetini almıştır. 
Çin makamları Şnrki Hopey • 1uh-

tar Hukümetıni lağvetmiş ve ida
renin kontrolünü eline alarak muh
tar hükümet reisini te\'kif etmiş -
lerdir. Gerek bundan, ger.ek Japon
~ aya verilen cevaptan Çınin sonu
na kndar mukavemete karar ver -
diği anl.:ışılmaktadır. 

Tıy~n Çin önünde Japonlar ve 
Çınlıler arasında büyük bir muha
rebe başl<ımıstır. Dığ~r taraftan 
Fongl;ıy'da da muharebe devam e
diyor. 
Tiycıı Çindcn gcle·ı haberlere gi5re 
'fungşon'daki çarpı~mada ıoa l.a
dar zayiat veren Çın ord l • rı Pe · • 
kinın ccnubuna çekilmiştir. Pe'dn t 
etrafında çarpışmalar cıddi bır harp 1 

halini almıştu ve devam etmd.t · 
cJlr. 

•nnıınunuınınnınııınnıı11uuaauııııınunutnnı111ııu•ınıı uıııuntı•ın ııuu•ıuınıuunıuuıtuuuuunttıuuuttu 11.ını•11uuınuu 

elediye 
ihb 

(Baştarafı ~irinci sahifede) 
lahı hal etmiye başlamış olan genç
ler bu atölyede çalıştırılmaktadır. 
Hat.ta geçen Mayıs ayı sonunda 
Yurdun açıldığı 1..amandanberi ta
lim ve terbiye görerek yurt idare
since artık hariçte kayıtsız ve şart
sız olarak çalışabileceklerine kana
at gctirılcn 16 kişiye vesika veril· 
miş ve tunlar salıverilmişlerdir. An
cak bir seneye yakın bir zamandan· 
beri yurt idaresinde idari ve talimi 
noksanlar olduğu hakkında bir ta
kım iddialarda bulunulmuş, hatta 
Belediye reis muavinlerinden B:-ıy 

EkrC'min emriJe Müfettiş Bay Hay
ri tarafından bu yurtdn tl.:'fti lcr y:ı
pılmıştı. Yurt mensuplannd n ba
zıları Belediye Reis Vckilir \C· 

nıdcn bir ihbarname tevdı elnıı -
lerdir. 

Bel diye Heislığıne yapıl n ıh -
h rda z kr dıl n nok anların e 1 -

bı mucıbcl j ani tılm kta \:<'ha • 
bu hu. ıı. ların kırnl<'rd<:>n ve r c 

r tlc tcv ık cdılcceğine dair ız -
hat v<'rilmcktcdir. 
Yapılan ihbarcı gör<', Yurtda vu

kuu iddia edılerı hatalı işler ara -
sında billıa sa şu noktalar mC''\iC ıt
tur: 

1 - Müessese Müdürü hariçte y
rıca iki yerde muallimlik yapmak
ta olduğundan vaktinin ancak pek 
az kısmını bu yurda hasretmpkte 
v'e bu itibarla rniiesseseye kafi de
recede mı.ifil olamamaktadır. 

2 - Yurdun ileri gelenleri, dok
toru ve bazı muallimleri müdiinin 
yakınlarından dır. 

bir 

4 - Yuı d muallımlerinin Maa -
rifçe tayin edilmeleri ve en az lise 
mezunu olmaları J{ızımgelirken mu
cıllimler arasında lise mezunu ol -
mıyanlar da vardır. 

5 - Yurtda muayyen bır prog -
ram ve terbiye sistemi yoktur. 

6 - Yurttaki çocuklar hep tered
di etmiş olanlardan mürekkep ol
masına rağmen kendilerine geniş 

bir serbesti verilmiştir. Hatta bun
lara pazar günleri on beşer kuruş 
harı·lık verilerek dışanya bile sa -

lıverilmektrdir. Hariçte bir takım 
uygunsuzluk1arda bulunmaları kar
ş1>ında hazı muallimlerin çocukların 

inzıbat altına alınması hakkındaki 

tcklifl<'rine .çocukları kaçırır ve 
Yıırdu bo altırıza endişesile kulak 
a ılmamıştır. 

7 - Yuı tda bazı fuzuli kımselere 
ö le ve ak. ın ; emekleri verilmek-
1<:>dir. 

R - V lı, Ş hir Meclisi azası veya 
f cnehıler gıbı hariçten yurdu ge -
z c<'kler içın evveld n tcrtibnt alı
n rcık daı,; c t yapılmaktadır. 

9 Yuı ttııkı atölyeler müesse -
S<'Vİ isli mar etmektedirler. Bunlar 
yalnız kendi m<'nfaatkıi için çalış
ın kta, çocuklnra haftada ancak 15 
vcyrt 20 kuruc; vermektedirler. 

1 O - Gümrükten çocuklara da
ğıtılmak üzere alııınn sahipsiz eşya 
hC'nüz bunlara vc>rilmemiştir. 

11 - Çocuklnrm haftalıklarından 
~00 Jira kesilmiştir. 

12 - Bazı muallımlerin vazife -
lerı ckğistiği halde kc.'ndilcri bir ve
ya iki ay maaş almakta devam et
mişler v yolsu1Juklara itiraz etti -
ğinden <lolnyı bir muallim haksız 

yere i~len nlıkonulmu~tur. 

Bedri adlı iki çocuk sokakts. oy• 
n&rlarken yerde bir kapsol bul• 
ntt!{lardır. Bu sırada yanlarına Ke· 
mal, lsmail ve lbrahim adlı üç 
kardeş de gelmiş, çocııkiar b.ıl• 
dukl:ırı kapsolL: kırmny& baş·~ıııT 
!ardır. ~ıı kapsol bir dirıaıı•ıl <• • 

du~u için derhal µ:ıtiaınıştır. h~ · 
li"ık neticesi çocukların ~eş:, & 

muhlelif yerlerinden l aralanmı•p:ır 
ve zabıtaca derhal Şışli çocuk l•:?~j 
tnhanesine kaldırılmışlarjır. Ş nı~ 
bu kapso!un sokağa nasıl 'e k_ı: 
min tarafından bırakı ldığı tabkıl: 
edilmektcd"r. 

ltMWHf1HflltllllltllU1tUHlttSllllflll H 

Çanakkale e asker 
arı!amaz çı 

• (Birinci sahifeden do:arr.) 
kalkan t:ınarcler \"apı -·arın ıh .; 
1 aı cketine knt'iyetlc marı! • c 1'· 
]ardır. 22 srncdPnberi L"') yar cı • 
likit' görulen ter~kki, a.ker ı" l

1 

!çın donanmanın him;ıve~ın a 
imkan verr:ıiycccktir. (Bu hu<:u t 

dörduncü sayf:ımızda biı ce m· 1>• • 

le vardır.) iiill(ii>. iii>rzr -

Mısırın ilk hür kralı 
bu sabah kdıç 

kuşan ı 
Kahire 28 (A.A.) ·-:Kral F.ırul<, 

bu sahah alkışlar içinde Mıs.r 
kralı olar.ık kılıç kl:şanmı~tır. . 

Bu mernsim, Firaunlardnn bet• 
Mısırda yRpılan ilk ınf'rn~in·dir. 

Eşek şehrin nerelerinde 
yasak edilecek 

Dun sabahtan itibaren Emioon 1 

ve Fatilı mıntakalarında t .tbıkinC 
başlanılan sırt hammallığı yasaı:oı 5 
ağustostan ıtibarcn Beyoglu ,·e B~ 
şiktaş kazasında da muteber c1la • 
caktır. Diğer taraftan 1 Aıfostos P • 
zar gününden ıtibarcn Beyoğlu \'C 

Emınonü mıntakalarında cşd<l 
nakliyat; sureti kat'ıyed~ men d -
J <.'Ce k tir. 

Di.ın bu hususta Vali \'ekıli S k 
ru Sökmensur demı~tir kı: 

- cŞ<: hir M~clısi tnr af d r. ' -
rı' n k rar, zamanında tatb • c • 
lcc ktır. E kl n kliyat 11 ri b -
bırakılacağı kat'ıyyrn d ru d -
ğıldir, 

1 ~ubnt 938 den itibnr n d(' bu 
yasak, De iktaş, Fatih, K dı'• " 
mıntakrılarıl"da tatbik edil cckt r. 

Ancak Fatihte sur haricinde ''C? 

Adalnr, B ykoz, Baklrköv, E iıP• 
Sarıyer, Kadıköyün garp mınt .k • 
sından mnada div r ynlc>rind e
şek ynsak değıldır. 

Ahmet Rasim gecesi 
Yarın akşam Ş~hremini Ha kevirıde 

merhum üstad Ahmet Rasim ge
cesi yapılacaktır. 

:J - Yurda alınan çocukların der
hal :;ıhlı i muayenelerinin yapıl -
maııı, kanlarının tahlil edilmesi la-
1 ı m gel ı rk<:>n bu cihet ihmal edil -
mekt.cdır. 1 [atta F'rcngili olduğu 

sonradan muallımler tarafından an
i Şılan idi ndlı bır çocuğun rnstalı
iın;ı bu muallimlerin ısrar ve ıkazı 
üzerine nncak beş yıl sonra te hıs 
konulmuş ve kapıdışarı edilmi tır. 

B<'1Prliye Rei !iği bu ihbarların 

ne derecf've kadar do.Z:rru olduğu -
nun ınt kıl '-P tC>sb tini emretmiş -
lir. Bugünlerde yurtta tahkikat 'l 
ba lanac· k vP bu iddia]ann dorru 
olup olmadığı ancak o zaman anla

Evvela .s:ıat 18 de r adyo ile 
merhum hakkında bir konferans 
VE'rilecek gecede Halkevincie Osta" 
dııı çocukluğundan ölümüne kadar· 
ki bütiin hatıraları anlalılacaktır· 

ıııuutNııuııı•ııtııı•nnrıııııııııııuıınınırıııuıuuıısunııııtlllfl''11' 

Ücretli memurlar 
Resmi dairelerde ücretle çalış· 

mak üzere yeniden alınacak me
murlarb bir vazife veya daireden 
diğerine nak!c-:d"lecek olanlar hak· 
kında yeni bnıı kararlar verilmiş· 
tir. Btı meyarıda bu gibi memurln
ra t a~sil derecelerine 'e son aldık. 
tarı aylıklar nisbeline göre ver"le· 
cek ücretler, bu ücretlerin Earem
de t,.kbül ettiği dereceden ancak 
b"r derce.:: üstün ola bi ecekt r. 

Fnkat lktısal V cka'cli Vekiller 

$!} caktır. 

alrkındaki karar 
Heyetine müracaat ederek bu ka· 
rnrın dcğ"şf rilmesini istemiştir, 

<Ünkü ihracatı kontrol kanununun 
tatbiki için kurulmakta obn teş4 

kilatta çalışa~ak ol:ınlar seçilmiştir. 
Eu karar tatbik edildiği takdirde 

kendilerine evvelce mutabık kalınan 
ücretlerin nncak rarısı verilebiJe. 
cektir. 

Bu takdirde de bu teşkilata eh
liyetli \'e mütehassıs memur bu'un. 
makta güç ük çekilecektir. 

HlllllUllRUHhUtıltttflttttnnıuıu11111ınıınnnuı11f1t1Htlntıı:11uu11ıuuuııuı11111unııtUUll1ttUUIUUHlllltUIUllUUUlllllltHllttUlllut 

Tifo azalıyor 
Şehrimizde tifo vukuatı, alınan 

sıkı tedbirler sayesinde azalmak · 

tadır. 

Evvelce günde 28-29 vak'aya te

sadüf edılirken dün yalnız 18 vak'a 
kaydedılmiştir. Ancak Ankarada 
tıfo vak'aları son günlerde artmı -

tır. 

f ktısat Vekaletı memurlarından 

bıri de tifoya yakalanmış ve Veka

let bütiin memurlarına mecburi aşı 

yapmıya başlamıştır. 

Dığer vekfılet ve müesseseler de 

memurlarını aşılanmıya mecbur 

tutmuşlardır. 

Şehirde donanma 
Festival şenlikleri öbiır günden 

itıbaren başla) acaktır. Bu miınase
bctlc Vali Vekili Şükrü bir nutuk 
söyliyerck festivalin açılış merasi
mini yapacaktır. 

Cumartesi günü şehrin her tarafı, 
Bayaz.ıt \'€ Galata kuleleri, Kara -
köy köpı-ü ü, tramvay dırekleri 

bayraklarla donanacak gece e1ek

tı ıkle tenvir cdılccektir. 
Bu münasebetle şehrin muhte -

lif rnahalleri:ıdeki cılektrik direkle

rine ziyadıır lc\·hala:- J.·onmasına 

başlanmış, ailn geceden itibaren 
köprüye elektrik ampulleri takıl -
mıştır. 

eselerine de mi 
ac ıyorlar? 

Her giı.n gazeteler haber ı•e ıyor
lar: 

- Bugun 300 kışi cezaland ! 
Diin 150 adam cezaya çarp t· 

dı .. 
Ceza kesilenlerin 120 si so ' 

kağıı tiıkiirenler! 

115 adam tramvaydan atladı .. 
Riitiin hadise tramvaya, ı•ap rıı 

atlamak, yere çöp atmak, tıikiır -
mekten ibaret. 

Bütün bu işleri sıkıca ele ala 1 • 
tanbul Belcdıyesi şehrin temizlı • 
şehırlin ·n dısiplin :li hareketi ı:e 
kazaların onlenmesi için cayır ca -
yır ceza yazıyor ve her gün Ü tıis· 
te muhakkak ki, 300-500 ı:ata deJi 
da bu cezalan hemencecik kı ·rano 
kıvrana veriyorlar. Bunlar i lek 
yerlerde, göze görülen mıT!takalar· 
daki suçlar ve kesilen cezalardır. 

Cezasız kalan betedi suçlular n 
sayısı ne kadardır, onu da ancak 
Allah bilir. Fakat, görülii.yor 1 i, bıı 
defaki tükürme ve atlama yasağı 
24 saatlik ya aklardan de - 1. Onun 
için şehirlilerin açıkgöz davranma· 
ları lazım. Bu açıkgözlıilüğiln en 
kestirme ifadesi de: Di.sipline ı•e 
şehir tcrbi~esine uygun 1ıarekettir! 
Her halde mütemadiyen ceza ode
yenler ya kendilerine, ya paraltı" 
rın::ı acımıyoTlar. 

Bur han Cevat 



3 - S O il T E L G R A P - 29 Temmuz 1937 

r 

Günün meseleSi: 
-ı ; Hükumet 

Mimar 
TEMiZLiK iŞi 

Bu sokaklarda otomatik 
[~alk Filozofu J 

diyor ki : ........... __ .............. --------

Limanımıza gelen 
emiler artıyor 

Bir ayda 795 gemi.. 
Muhtelif milletlerin bandıraları- · 
nı taşı.11an gemiler niçin geliyor? 
I stanbul lım:ın faalıyeti, gün 

geçtikçe artmaktadır. Son bir 
~y içinde limanımıza gelen vapur
lara ait bır ıstatistı!• yapılmıştır. 

Du istnlistığe gore, bir ayda muhte
lif bandralar tn~ıyan 795 vapur gel
mı .ir. Bunların safi ton miktarı 
1,9::3,555 dir. En çok Yunan bandra
sını taşıyan gemi gelmiştir. Bun
ların ad!;!di 166 dır. İkinci derecede 

İtalyan bandralı gemiler geln,ek
tedır. Bunların sayısı da 128 dir. 

ll5 Tiırk, 104 İnı;ıhz. 62 Sovyet 

Ru:.ya, 58 Alman gemisı gelmiştir. 
Japon, Danimarka, Macaristan, Yıı-

gosla\' bsr.drasını t .. şıyan ıkişer 

gpmi ı;clmiştır. Mısır bandral! da 
üç gemi gr-1miştir. 

Bu gemılrrın lımanımıza gırı~ sı

rasrna göre de, Knradenizden lü6 

muameleli ve 205 transit gemi, Ak

denizden de 191 mu:ımeleli, 213 
lransıt gemi gelmiştir. 

~------------·~--~~--~ 

Terfi eden 
lstanbul 
Adliyeci/eri 

Yeni isimleri ne,re· 
d iyoruz 

Adliye Vekaletince yeniden terfie 

liyakat kazananlarm listeleri tan

i zim edilerek seçme encümen -

lerince karar verilmek üzere Müd

deiumumiltklcre tebliğ edilmiştir. 

İstanbul adliyecileri arasında 

Müddeiumumiliğe tebliğ e<lilen lis

tede isimleri bulunanlar şunlardır: 

Muhlis Tomay, Sami Erdem, i -

kinci ticaret reisi İsmail Hakkı Tur, 

Muhiddin, Sabri, Hamdi, Atıf. sulh 

hakimi Cevat, icra mu:lVini Lutfi, 

sulh hakimi Salahaddin Demirel, 

M. U. muavini Ferhad, sorgu ha -
kimi Mahir. 

Bunlardan başka Kadıköy sulh 

hakimi Rauf ta tercihan tcıfie la

yık gorülerck listeye ithal edilrni;ı

tir. 

Liste, seçme encümeninden geç

tikten sonra tasdik için Vekalete 

inde edilecek ve terfi işleri hitam 

bulanlara tebliğ edilecektir. 

-Bazı şarap 
Fiatları 
Pahalandı 
Durmuş ,araplar daha 

iyi imiş 
Şarap fıatlarında bir rıısbHsızlik 

göriılmiye başlanmıştır. Bazı ima
lathaneler, büyük şişelerdeki şa -

r:ıpları, Üz!?rinde yazılı fiattan çok 

aşağı verdikleri halde birçok tic:ı
rethoneJcr dı~ tesbit edılen azami 

hadden daha fazlaya satmak iste -
mektedirler. 

Bu kabU şarap iimillerı, şarap -
!arının nefasetini temin için bun
ları birkaç sene sakladıklarını ve 

durmuş f;:ırapların daha p:ıhalı sa

tılması ıcnp ettiğini söylemekte -
dlrler. 

Son zamanlarda hırçok yerlerde 
sık sık l<'sadüf edilen bu vaziyet, 
alAkadarların nau .. rıdıkkatini celp· 

ettiğinden dün vcı ilen bir emirle 

yalnız bu iş için hususi tesi::.atı o
lan imalathanelerin füıtları muay -
yen bir nisbct dahilinde artırabt -

leccği ve clurmu~ şarnplarm nefa
setinin de artmı , bozulmamış ol· 
masına dikkat edilmesi lüzım gel
diği bildirilmiştir. 

Caddelerde 380 geçit 
yeri tesbit edildi 

Sakın başka yerlerden geçme-
• • • • • 

yınız, soııra ceza verırsınız. 
Ş ehirde yaya yürüyenlerin behemehal caddelerin sağ taraflarını takip 

etmeleri ve ancnk işaretli yerlerden kaı şıdan karşıya geçmeleri için 
Yapılan tetkikler bitmiştir. 

Ağustosta karşıdan karşıya geçi lccek olr.n yerlerde birer metre ge
nişliğinde kaldırım sökülerek asfalta çevrılecek, üıı:E'rleri koytt renk bir 

boya ile boyanacaktır. Seyrüsefer M üdürlı.igti şimdilik bırınci ve ikinci 
derecedekı caddelerde olmak üzere 380 geçit yeri tesbit etmiştir. Diğer 
sokaklardaki geçit yerleri bilihare ayrılacaktır. 

Bu gıbi geçit yerlerinde halk serbestçe kar~ıdan karşıya geçecek, fa
kat nakıl vasaaları buralara gelince gayet ağırl:ışarak evvela halka vol 
\'ereceklerdir. Bu gibi yerlerde kaza yapan soforlcr gayet ağır ccznlara 
Çar tırılacakları gibi, muayyen yerlerden karşıya g('çmiyen hall,tan da 
Para cezası alınacaktır. 

~ 
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- Nnsıl? .. 
- H men Halil Necib'in evine 

giderim. 
- Sonra? .. 
- Sağsa da, ölmüş ise de gelir 

sana haber veririm. 
Ve .. Naciye bir saniye daha dü

şündükten sonra: 
- Kendisini öldürmüş olacağını 

hiç tahmin etmiyorum! 
Dedi, devam etti: 

- Halil Necıb'in ölümü ne de olsa 
Şehirde duyulur, yayılır, çarçabuk 
Öğrcnılirdi! 

- Ben de öyle tahmin ediyorum. 

- Öyle iSc hemen gideyim .. 

Naciye yerinden kalktı, çarça -
huk gıyinmiye hazırlandı. 

- Salih bu gece evde yok . Nö • 
betçi. İstediğin vakit bana dönebi
lirsin .. 

• 
Etem Z'! t Benic 3 

Diyordum. Tam o kapıdan çık
mıya hazırlnnırkcn: 

- Amma, Halil Necip C\ de ise 
ne söyleyeceksin?>. 

Dedim. Güldü: 
- Talimat mı vereceksin? 
- Hayır, talımnt vcrmiyeceğiın 

amma .. 
Diyerek ve biraz da boynumu 

bül:erck: 
- Kuzum Naciye, seni benim 

gönderdığimi o bilmesin. Kendili -
ğinden uğramış ol.. 

Dedim. Kahkahadan kırılacak 
gibi gülüyordu: 

- Ömür şeysin doğrusu sen?! 
Diyerek ilave elti: 
- Ne kadar mütezad ruhlu bir 

kadınsın. Vallahi hayret içindeyim. 
Ya k endini çok pahalıya satıyor -
sun. Yahut ta çok kararsızsın. 

- Neden? 

Y etişlirecek 
Akademiye fazla talebe 

ahnıyor araba iş görür mü 7 

Evden dışarı 
Uğramış düğünler! 

'Memleketimizin mimara olan bü
yiik ihtıyac•m önlemek üzere bu 
!.erı~. güzel san 'atler akademisinin 
mimarlık kısmına hükümet hesa
bına talebe alınması kararlaştırıl-

lsf;;;;buı sokaklarmınl 1Beledige, 
hususiyetini gözönünde tutacak 

Gazctelı.:r, son zamanlarda dü -
günlerde yine fazla israfot görül
düğü için vilayetlere bır t<:.mim 
gönderildiğini yazıyorlar. Bu ta -
mimde men'i israfat kanununun 
behemehal tatbikı isteniliyor. 

Bir nokta arzedelim: 
Men'i israfat kanunundan evvel 

herkes kendi evinde düğün ~·apar
dı. Evde dü vün, zanncdeıiz. e\·de 
:.;emek kabilindendir. Yam l0kan
~"da ,.·emektPn elbette d ha ucul .. 

mı~tır 
Talebeler lise mezunları arasın-

dan müsab:ıka ile seçilecek ve bu 
yıl fazla miktarda talebe alınacak-

B elediye her şeyden önce şehrin temizlenmesıne ehemmiyet verdiği 
\ cıheUe bilhassa temizlik işlerine ait \'esaitle temizlik ame:esinin vazi-

yeti üzerinde inceden inceye tetkikler yapmaktadır. Evvela, Ankarada 

olduğu gibi, şehir sokaklarını temizlemek ve supürmek ıcin asri vesaitle 

mücehhez otomatık el arabaları alınması ve sokak süpürenlere bunların 

dağıtılması mevzuubahs olmuştu. Fakat bilôhare bunların ancak asfalt 

caddelerde işleyebileceği ve diğer parke sokaklarda bir işe yaramıya -

tır. 

Mım:ırlıkla yctıştırilecek talebe-
ye, > araım olmak uzere senede 300 
hra verılecektir. 

Bu talebeler yedirilecek, içiri-
1 ecek giydırılecek, yatırılıp kaldı- 1 cağı anlaşılmıştır. Bunun üzerine bu vesaittcn Taksim meyd niic yakında , 

Ha:buki men'i i r f t kanunu-ı
dan oı ra bir m da "Iktı: önüne ge
len en luks otellerde duğiın y p -
mıya başladı.. Zenginlerimize ba -
karnk haylı fıkar~mız dahi bu mo
daya pek çok paralar kurban ed"p 
gitmektedir. 

1 nlacaktır. 11 ükümet hesabına mi
marlık tahsıl eden talebeler, mek
tepten mezun olduktan sonra mu
ayyen bir müddet, hükümetin gös
tereceği yerde mecburi vazife gö
receklerdir. 

- - ----
Mazot 
Fiatları 
Yükseldi 

Dünya piyasası çok 
yüksek mi? 

Son günlerde ufak biı tczavüt 
gösteı<:>n mazot fiatları kilo başına 
1,5 kuruş kadar bır fazlalık iktisap 
etmiştır. 

Evvelce 6 kuruşa satılan mazo
tun kilosu bugun piyasada 7,5 ku
ruş üzerinden muamele görmekte

dır. 
Alakadarlar bu tezayüdü dünya 

mazot pıyasasındaki tereffiic atfet
mektedirler. 

Bılhassa şimdikı mahsul mevsi
minde zira:ıt aletlerinden büyük bir 
kısmının muharl'İk k uvveti olan 
bu maddenin tereffüii esbabı hak -
kında tetkikat yapılacaktır. 

Mazot fıatlarının da muayyen 7.a
manlardaki fiat istikrarının temi
ni icin t(!tkikat yapılması al:ika -
darlarca temenni edilmektedir. 

--·-
Kolonya yapanlar 

çoğalmış 
Son 7.omanlnrda kolonya imaline 

mahsus ispirtoların çok fazla sa -

tıldığı Maliy(• Vekfıletinin ıt'azarı 
dikkatini celbetmiştir. 

Sorfiyatın şüpheyi mucip bir sc
kilde artması üzerine Maliye Veka-

leti dün bütün teskilatına bir emir 
vererek bu ispitoyu alanların isim
lerinin tcsbit edilmesini bildirmiş
tir. 

IJ;>r ay toplanacak isimler bir lis
te halinde Vekôlete gönderilecek
t ir. 

Maaşları ziraat 
Bankası verecek 
Bu ay başından itıbaren orman 

memurlarının maaşları, ilk defa o
l:ırak Ziraat Bankası tarafından ve

ı-ılecektir. Bu hususta dün Maliye 
Vekfılctinden Vilayete gelen bir e
mirle, bundan sonra orman memur-

larının maaslarının Malıye \Czne
lerınden verilmiyeceği ve Ziraat 
Bankası şubesi olmı)! an yerler me
murlarının da maaşlarını, en yakın 
banka şubelerinden alacakları bil
dirilmiştir. 

- Baksan a hem bc>ni Halı! Ne
cıb'e gLinderiyorsun, onun sevgisi
ni .iyiden iyiye kerıdınde duyuyor
sun. Hem de mütemadi bir ıhtırnz 
içindesin ve .. ona karşı seni sevi -
yorum, demekten Çf'kiniyorsun. 

- Onu hastaneye gıttigi gün di
limle söylemedimse bıle gözlerim
le ona anlattım. 

- Amma, sonra da mektup yaza
rak yine çocuğa nasihat vermişsin. 

- Fena mı ettim? 
- Fena ctmemışsın tabıi. Ancak, 

n~sihat ayni zamanda b ir red ıfade
si olmuyor mu? 

- Telfıkkiyc bağlı . 

- Çocuğun bu bah iste şakası ol-
madığını da sen söylüyorsun. Ni -
tekim kendisini öldürmeye k:ılkış
ması bunun en kuvvetli delili de-
ğ·1 '? ı mı ... 

Arlık onun sevgisinde denenecek 
h'iç bır taraf kalmıs değildir. İşba 
halinde bir aşk hayatı yaşıyor. 

- Fakat, ben o haide değilim! 
- Sen de o h ale geli ı sın .. 
- Zannetmem!.. 

Dedim ve .. b iraz r ica, birl\7. gü-

1 asfalta Ç<!vrilecek olan Beyoğlu istik!fıl Caddesi için -bıı kaç tane alınması 

kararlaştmlmış, fakat İstanbulun 1600 kusur kilomPtre tutan dığer sokak

larının ne şekilde temizletilmesi mümkun olabilı:ceği hakkını:la yeniden 

tetkiklere başlanmıştır. Çunkü. Belediye, şehri en iptidai Şl"kıl olan bu
günkü gibı siıpurtmıye taraftar değildir. 

Manifatura 
işleri 
Çok hararetli 

Bir çok yeni siparitler va 
Manüatura ticaretinde iki üs ay

dır göı lilen durgunluk biraz zaıl 
olmuş, piyasa hareketlcnmıştir. 

Mevsim dolayısile bilhassa yaz
lık ve ınce kumaşlar uzerine yapı

lan muamcl<>ler aı tmıştır. 
Anadolunun muhtelif şehirlı:.rin

den her giın dah:ı ziyade pıımuklu 
kumaşlar üzerine birçok sip:ir ş'er 
gelmektedir. 

Diğer taraftan yerli dokum::ıları
mıza ve yerli kumaşlara karşı ya
pılan talepler clt:! yiıkselmiş. bu yüz
den pamuk ıplığıne olan ihtı) aç 

1 
pek çok ar' mışt:r. 

Dokumnrılaı ımız, köyli.ılcre Cıit 

ucuz ve "eni bir cins kadıfe ima
lıne de nıuvdfak olmuşlar ve tu 
Prkek el bis<>lik kumaş her tarafta 
beğenilerek sipariş verilmiştir. U
mumiyetle stok malların pek çoğu 
kışlık kumaş! .r. kalın basmalar \'e 
kı!';lık pazenlerdir. 

1 Kamplar bitti, 
1 Talebe ders 
Çalışıyor 

Yeni talebe kaydına 

Ağustos sonunda 
başlanıyor 

Mekteplerin askeri kampları ni
hayet bulmuştur. Bu yılki kamp -
Jar, geçen senelerden daha muvaf
fakıyetli geçmiştir. Talebeler mek
tcplerıne dönmüşlerdir 

Ağustos sonunda mekteplere ye
ııi talebe kayıt ve kabulune başla
nacaktır. EylUldc ikmal ımtihan -
ları yapılacaktır. Bu yıl ikmal ka
lan talebe çok fazla olduğundan, 
talebeler, şimdı, derslerini hazırla

makla meşgul bulunmaktadırlar. 
Diğer spor kamplnrı da bu ay so

nunda bitecektır. 

Bir yeni mektep 
yapiac k 

Bakırko) üııde K lıtar •a kovı.in

de bır ilkmekt p y .. pılmasına ka
rar verilmiştıı 

ınuınııuuuu11ntıttuıttı1ıınu ınunnınnııı1111nnnnıınu ı u111UıUt111111111111 ı uııııuıuıur uııuıınıu 111•11ıınıııı1tnı1111ııuın111ııuı 

Çöpler hala meydanlara dök" · r 
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am ıcave c 

Acaba men'i israfat kanununun 
yeni tntbik emrinde bu ci' t de 
israftan addolunacak mı? 

Ha k fi lozofu 

Esnafın derdi 

Anketimize 
Devam 
Ediyoruz. 

Gece on ikiye kadar 
çahşmağa can mı 

dayr 
Esnafın derd , 

şikayet i, ihliya<'
la rı mevzuu u 
r inde açu' 
nnkele Jl; 
devam ed•yoruz. 
Bugün Tophane
d e kasap1ar cad· 
desinde 21 nu· 
maralı dükkii:ı· 

da baki Örücü
nün cevapLrın1 

neşrediyoruz. 

B·ı o k u y u c u
muz diyor ki : 

- Dukkanl ı 

.. ? .. 

Sebzeci Ur.ki 
ları s:ı t 20 

de k:ıp nmah, ::: b hları "at 7 de 

oçılm lıdır. Pazar ı.inl i butun 

es. af dukkfınl ını kapam, lıdır. 
Şımdı, . b hl rı at G d dt.kkan 

açıyoruz. Gec leri t 12 de k p -
tı) aruz. Buna c n mı d ) anır? 

Yaı ın d1 nnk timızc d vam ede
ceğız. 

• ara ıne 

Dökülen çöp/er etrafa ağır 
koku neşrediyor 

I Parayı yalzran 
ı Kinıse, isn1i 

bir Yazılacak 

Geçen sene Mecidıye koyü, Şişli 
ve cıvarı karasineklerin hücumu
n:ı maruz kalmıştı. Bu yıl da, yine 
çöp dokme derdırıden, Çamlıca, K ı
sıklı, Mill<'l Bahc;csı ve civar ı kara 
sınC'klerin hucumuna uğramıştır. 
Hüdisenın başı şöylrdır· Üskü -

dar ve ha\ <ılıl)İ çöplC'rı, Beledi ve ta
rafından, her nedense, Kısıklıva çı
k. n vol uzerınde Mıllet bahçesinın 
hemen yanında. Tunu lu'nun bağı 
dC'nmekle me hur bır arazının met
riik havuzlarına dokulmcktedıı 

Her gun, bir çok kamyonlar, cıra
balar, bu tun bu civarın copünu bu
ravn lasınıcıkt· dır. 

lıımseme ve bıraz da ıkna arz•1 u 
karışık olornk ilave ettim: 

Ho1 dı lcikırdıyJıltuz tmıy lım 
Sen git ve k ndıli ındPn uğı amış 
ol:ırak gel . Hem daha ne olduğu
nu do bilmıyoruz. Sag mı, ölü mu 
ilk öne(' onu anla alım. 
Nacıye: 

- Peki.. peki.. üzıne sen kendini .. 
Di) e>rek avrıldı ve .. ko,.a ko a so-

kağa çıktı. Belki biı' saat, iki saat, 
üç saat heyecan ıçinde onu bekle
dim. Zaten birikmiş bir heyecan ve 
merak ırmağı sanki göğsiimün i -
çincfon geçiyormuş gibi kalbim do
lup dolup boşalıyordu. 

Akşam ortalık kararırken Naci
ye geldi. Onu ne müthiş bir çılm.n
lıkla karşıladığımı ıfadc ve tasvir 
etmeme imkun yoktur. İyi hatırlı
yorum, boynuna atıldım ve hnnce
remde boğulan bir se le: 

- Yaşıyor mu? .. 

Dıye ilk sualı sordum. Ve .. ala -
cağım ccvnbı beklerken heyecan 
adeta beni tıkayacak gibi oluyordu. 

Naciyenin sanki bann vereceği 
(Devamı var) 

Sıcaklar bastırınca, çoplcr taaf -
fün etmıye, koku ncşretmiye baş-

lamış, bu pıslık de sinekleri davet 

etmek icin kafi gelmistir Şimdi, 

bütün Çamlıca ve civarı ta uzak 

mesafelere kad r sin"k ve pis, ağır 
hir koku ırınd dır 
Cıv r evi rd oturulamıvacak bir 

v z " t h ıl lmu tur H lk tela. 

rı> dnnrrııvt h z r1 :ınıı :ır v rd r. 

Ç ll"lıC' ın rrı 1ı ır r..11 t füıh

ç rle l ı I· k ı \ <' i nck ) Ul 0

İn -

den otu u1 m1v k bi h:ılr gclm <: 

vr p k b 'ı • t r . Bu c vnro \('-

nıd n \' v plı n k ı<;t · !l} r b.ı 

ar u1 ı ınd 

" t nd k 

Jcövu cöplü ·· nı.in v rdı ~ ı fena ne
tiC'<.> ve burad.,,, alınan dersten son

rn hr Fı, neden çöplerin, ş hrın bôy

lc en gi.izel bir savfiye yerinin orta

sına döl:ulmekte devam <>dılişinin 

manasını kavramak çok güçtür. Bu 

çöpliikten bır takım leş kokuları da 

gelmektedir. B?zı kedi ve köpek ö-

1 liıl<'rinin de buraya atıldı vtı anla -

şılmaktadır. Sıcakl:ır dc'llam cltik- ı 
çe, Çaınlıc.:.ım halı dnha feci b'r v:ı
ziyet arzetmektedir. Bütün civar 

halkı ba hırına gelen bu karasinek 

\ e çöp kokusu felaketinden dolayı 
son derece mustariptir. 

Bcll:'diyC'nin bu hususta nazarı 

dikkatini cclbedcriz. 

M uameleler daha ser i 
görülm esi ıaztm 

Tapu daırc&i tnrafından mal san-

dıklarınıı alfık::ıd,,rlar yedile vatı

rılan harç, akıt, keşif ücreti \ eya 

paraları teslım edenin hüviyeti ım· 

dıv kad:ır tesbıt cdilmi) ordu. B:ı.

dcma. ·ıerde vapılac k teftL'> \"C 

11 rda v hukuki me eh> r

k t 

k yıtl a 

V k. tınd r 

~ e . • 

r eklerinın temini için, ta -

h mmu len musaıt ormanlardan 

a., ilm ... sıne müsaade edılmiş

tır. 

Yalnız r mi d ireler, kestirdik

INi v ç mukabılinde, Ziraat Mü

durl ıklerinc muay en tarife üıı:e

rınden para vereceklerdir. --
TEŞEKKÜR 

Kız m Muruvv Hn düçar oldt !!u 
tıfo ılC' ka. ıl: z turricden kıymet
li ve dev ı t .!a\il "ni c ir !C -

IDl)<'n Kc n A 1 eri r ... u:ıh, nesi 

Sertrbıbi Saı ı l n t" ıklar zr.üte1ns
sısı Mir"l y S:ll h Bürl:c;.'e dr>rin 
t<'" kkürlerımi 1 n n bıldırmeJ i 
insrni bir borç bilirim. 

Sabık Mahllılat Müduru 
... S alih Suphi Urguer 



İngiliz hava, deniz ve kara kuvvetleri arasında - - - - -

Büyük ınanevra 
Bir düşmanın taarruzu karşısında 
sahiller nasıl ınüdafaa edilecek? 

1- nr iız lhrıc ve t;:ızırı Bay E
c:1cn geçen ~!lirı 1\v~1rı1 Kamara· 

sı'.," :ık .. bcyt1natında s.11t Hn deva~ 

mı ı;ın tatlı tatlı sözler söyledi. 
Öyle k . iııgiLz Hariciye Nazırı 
mil 1 etlf'ra'.'"a~ı vaziyc~tin·1en çok nik
binci r. Harp tPhlikcsi görmemek
tedir. Çünkü en korkunç karışık -
lıkların önü alınabilmiştir. 
I 

Manmafıh unutmıyalım ki Bay 
Eden'i bövle çok limitli beyanatta 
b'-llund•lran bir kuvvet vardır: İıı-

rinde tayyarelerın hizmetinden is
tifade edebilmek" için gece karan
lığının ortalığı basmamış olması 

ISzımdır; 

;ı - Sahıldcki merkezlerine isti
nad eden tayyareler, düşmanın ha
vadan yapacağı keşif hareketlerini 
imkansız kılmasa bile her halde 
çok müşkül bir hale getirir. Sahil
deki merkezlerine güvenen bu tay
yareler düşmanın, gelerek donon
ma himayesinde karaya asker ç• • 

J 

Ana t•aları filosu kumanaorıc 

anıiral BakhouJe 

ralleri yirmi iki sene evvel Çanak

kaleye donanmanın himayesinde 

asker ç.korı!dı~ı günler ile o za • 

mandan bu zamana kadar tayyare

cilik sahasındaki terakki netic'"si 
göze görünen büyük değişikliği na

zarı dikkate almışladır. Bu zaman

lar o zamanlar değildır. Sahilden 

kuvvet alan tayyareler düşmanın 
donanma himayesinde asker çıkar
masına mani olacaktır. 

4 - Bir de tayyareler havanın 

değişmesinden çabuk müteessir ol
maktadır. Onun için sahillerin mü

dafaasında istendiği kadar kafi gel

miyebilir. Bu takdirde ise sahilin 

deniz kuvvetlerile müdafaası ihti

yacı daima kendini hissettirmek • 

tedir. 

İngiliz amirallerinin şu üç, dört 

noktalık neticelerin huliisasından 

alaıkları fikir şudur : Tayyare iyi 

bir silahtır, fakat iyi havada. Ha -

\"a müsaıt olduğu zaman tayyare 

kuvvetleri, sahile taarruz eden düş

man gemilerini yaklaştırmaz, uzak

ta tutabilir. 

İngilter~nin Portsmut sahilinde 

yapılan bu deniz manevralarından 

başka Salisburi ovasında da kara 

askerleri büyük bir manevra yap

mışlar, ayni zamanda hava kuvvet

leri de bu manevraya iştirak etmiş

lerdir. Bu manevralarda İngiltere, 

kendisini, Bahrimuhiti Atlaside 
i\odney zırhlısı bir lla oa taarruzuna ulrarken 

farzedilen bir düşmanın taarruzu-
ı;ıltere girn geçtikçe d:ıha ziyade si
!iıhlanmaktadır!.. 

Bay Eden, Avam Kamarasınd:ı 

emniyetle sözs öylcrken diğer taraf

tan İngiltere sahillerinde de büyük ' 

bir manevra yapılıyordu. Bu ma

nevrada düşman taarruzuna uğra- 1 

' nıldığı faraziyesile sahil müdafaası ! 
için yeni tertibat ile mücehhez ge-

1 
nülerin, daha birçok vasıtalarla, 

havai filoların kuvveti tecrübe e-

dılmiştir. İngiliz amiralları bu yeni 

tertıbat il·~ yapılan manevralardan 

Lir çok neticeler elde etmişlerdir. 

Bu netıcclerin mahrem olanları 

\•ardır, olmıyanları vardır. Herke

sin bilmesinde İngiliz amırallerin -

ce mahzur gön.ilmiyen neticeler 
şunl:ırdır: 

1 - Hava açık olduğu ve her 
şey iyi goründliğü zaman sahıl mü
dafaasında tayyarelerin çok büyü 1< 
hizmetleri olacaktır. Tayyarelerin 

bu vaziyetlerde gördüğü hizmet 

hem taarruz, hem de keşif için mü
himdir. 

2 - Fakat düşman gemilerinin 

vaziyetini, nerede olup nereye git
tiklerini anlamak gibi keşif işle -

1 

karmasına o kadar mini olabilir ki na uğramış sayarak müdafaaya 

bu ıhraç hareketi bu müşkül.At kar· geçmiştir. Memleketin deniz, hava 

şısında Adeta tesadüfe kalmış ve kara kuvvetleri bu manevrala-

bir şey raddesine iner . İngiliz ami- r a iştirak etmiştir. 
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Tarak ve fırçaların daima temiz tutulması en "birinci sıhhat kaide -

!erinden sayılmalıdır. Bunları temiz tutmak için de gayet basit bir usul 

vardır. Ilık suya bir kaç damla amonyak akıtmak ve bu suda tarağı 

ve fırçayı temizlemek ... Amonyak hem tarağın, hem fırçanın bütün to

zunu ve yağını alır. Bundan sonra da temiz suda yıkadıktan sonra, fırça
nın kıllarını havaya doğru olmak üzere açık pencerenin kenarında kurut
mak .. 

Edebi Roman No: 71 Hem onu, o sofrayı ben, kendi e
limle kuracağım . 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Pervin Hanımı Ömer Seyfeddini, 
Ali Canibi anlathm. 

- Beni tanımazsınız, ben sizi siz
den, ve onlardan tanırım. Bunlar
dan cesaret alarak geldim. 

- O halde kendinizi yabancı 

yerde saymazsınız. 
- Saysaydım gelmezdim. 
- Teşekkür ederim. 
Sizi hiç tanımıyorum dediği za

man az kalsın: 
- Nasıl t:ınımazsınız? Hale tiyat

rosunda eserleriniz oynanırken 

(Maviş) le kaç defa görüşmü~tünüz! 
Diyecektim. İyi ki demedim. Fa

kat ıçime müthiş bir acı çöktü. Bir 

insan yirmi yılda bu kadar dc~işe
bilir miydi? Demek değişebilirmiş. 

- M:ıdemki bu evin adamısınız, 
~öy leyiniz bakalım. 

K endimden ve babamdan hiç 

bahsetmiyerek mükemmel bir ma
sal uydurdum: 

Bir mektupçunun kızı imişim., ba
bam ölmüş, ben Mısırda evlenmi
şim, işlerim için o hınzır herife ve
kalet vermişim ... 

Alt tarafını doğru anlattım: 

- Ben, dedi; esasen hukuk mu
kuk denilen şeye inanmam. Onun 
için bu gibi işlere hiç aklım ermez. 
Size yapabileceğim yardım ancak 
bunu bilenlerden sormak, ona göre 
davranmak olacaktır. 

- Ben de başka bir şey istemi -
yorum. 

Kulaklarım uğulduyor. Beynim 
parç~lanıyor, içim yanıyor. Zeke
riyya Sofrası!.. 

On yedi sene c::nnra, yirmi S{lne 

sonra., bin sene sonra ht"' ,..~a 
Zekeriyya Sofrası! .. 

O sofra ki, yirmi iki yaşındaki 

Mavişı bu hale getirdi; o sofrayı 
yirmi ıki yaşındaki pırlanta ba -
yan Alpagota ben, kendi elimle ha
zırlıyacağım! 

Yapmam! diye isyan etmek! 
Fakat bu isyanın sebebini adam

dan sorarlar! 
O zaman doğrusunu söylemeli! 
Beynim tutuşuyor, kulaklarım 

parçalanıyor, içimde fırtınalar kö
pürüyor. Yazamıyacağım. Bir satır 
daha yazamı ... 

* Ben dışarıda iken kızlar karşı sa-
londa bir tane de kki sofrası hazır
lamışlar. Eve geldiğim zaman kız -
)arı sordum: 

- Onlara bu akşam izin verdim. 
Dedi. Bu salonda Zekeriyya sof

rası! Karşı salonda içki sofrası' hiz

metçi kızlara izin! 
Bütün bunlar benim hatıralarımı 

kaunalıyan şeyler. Kadıköy, Çalı

kuşu Feride, Ayaspaşa .. . 

- Bay?.n Düriye! Düriye Abla! 

Hayat hiç romana benzer mi? 
'yazan: Suat Derviş 

B 
u akşam sofrada Semira hiç 
konuşmuyordu. O esasen ne
şeli bir kadın değildi. Hemen 

hemen yüksek sesle hiç gülmez ve 
hiç bir zaman da fazla konuşmazdı. 

Fakat iki senelik evlilik hayat -
larında kocası Nuri onu hiç bir za
man bu kadar sessiz görmemişti. 

Bugünkü gezmeden yorulmuş 

muydu? .. Plaj çok sıcak ve çok ka
labalıktı. 

İlk önce Semira gayet tabii bir 
halde eğleniyordu. Sonra Pakize ile 
Avni yanlarına geldiği zaman key
fi birdenbire bozulmuştu. 

Nuri ile Avni mektep arkdda~ı 

idiler. Evlenir evlenmez karılarını 

biribirlerine tanıştırmışlardı. 
Fakat iki arkadaş muhabbetle 

rini karılarına da aşılamamış ola -
caklardı ki, bu dostluk pek sathi 
kalıvermişti. Ve biribirlerini he -
men hemen hiç görmezlerdi. 

Esasen bugün de pliijda karşıla
şışları bir tesadüftü ve biribirlerini 
görünce y~nyana kalmışlardı. Pa
kize çok neş'eli ve çok konuşkan bir 
kadındı. Acaba Semıra onu kıs -
kanmış mıydı? • 

Şuurunun ilk tabakalarına çık 
mıştı. Şimdi onun kafasının içinde 
dimdik duruyor ve ona soruyordu: 

- Neden bunu yaptın?. 
••• 

- Kahvelerimizi bahçede içelim 
mi? 

senir.le sevişmiyor ınuyuz? .. 

- Sevişmiyoruz ya! .. 
Nuri dudaklarını ısırdı: 

- Çok şey ... 

- Ay, sen bunun farkında de • 
ğil miydin? .. 

Bu cevap pek samimi idi. Genç 
kadın yerinden kalktı, yavaş yavoŞ 
kocasının yanına geldi: 

- Biz seninle evlendiğimiz 

Mümkun değil. 
Çok neş'eli ve çok konuşkan bir 

kadındı amma, bütün neş'esi ve bü
tün dikkati, her şeyi kocasına ma -
tuf!u. 

Nuri yemek odasının pencerele -
rine tırmanmış olan hanım elleri -
nin dalları arasından bahçeye vu -
ran ay ışığıııa bakıyordu: 

- Çok iyi olur. 
Havuz gümüı bir ayna gibi pırıl 

pırıl yanıyordu. 

rn::ın bizi birleşt~rcın sebep ne ıdi, 

ja'k mı? 
I -- Hayır .. rakat Ser1ira o gt'.'" • 

Başka insanların farkında bile de
ğildi. Dört beş senelik evli olduk -
ları halde hiıla biribirlerine aşıktı
lar ve iki sevgili gibi yal -
nız l.ıiribirlerile alakadar oluyor, 
gülüyorlar, kızıyorlar, darılıyor, ba
rışıyor, velhasıl bütün manasile se
vişiyorlardı. 

Bahçe gül, yas<'min, hanımeli ko
kuyordu. Bai1çenin çiçek kokuları 
asabı ürpertecek k•dnr kuvvetli idi. 
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den bugüne kadar ihı ~CT'ot= gPrtı .. 
- Ev peki? 
- Du ikı senede Uz Lıril,orim;zj 

Ve işte Semira onların bu halini 
seyrederken birdenbire içine garip 
bir hüznün ve kuvvetli bir hase -

Gökte ay, sanki l:ıir cfsar.c s:ı -
rayının tavanını süsleyen k.ocaı'l"'..3.n 
bir pırlanta idi. Binbir rr:e.,şurlu i
miş gibi ışılday;p duruyordu. 

Kristal avizelerden süzüle 5ii -

züle gelmi~ zannedilen bu ışığın 

altında uzun etekli, kabarık kollu 
çiçekli organdi elbisesi içinde Se
mira ne kadar güzel ve baş döndü -
rücü idi. 

din kabus gibi çötüğünü hissetmiş- Ay ışığında gözleri ve dudakları 
t . simsiyah lekeler gibi idi. Bu ışık, ı. 

Semira onları seyrederken, mü- yüzünün teferruatını büyülü bir ör-
reffeh, rahat hayatında ne eksik ol- tü gibi kapayan, onu müphemleşti-
duğunu bütün acısile hissetmişti. ren bu ışık ne harikulade bir büyü 
Ve kendisinde, kendi izdivacında idi. 1 

eksik olan şeyin ne kadar elzem ol- Nuri gözlerini karısından ayırma-
duğunu anlamıştı. dan kahvesini içiyordu. \ 

••• Semira kahveyi unutmuştu ve 
Babası tekaüde sevkedilip de on- Semira sonsuz bir elmas dizisi gi-

lar hayatlarını ufaltmıya mecbur ol- bi pırıldaya pırıldaya flşkıran fıski
dukları gün, bir başka kız nasıl iş yelere bakıY,or_d~: . ? 

aramıya kalkarsa o da evlenmiye - Ne duşunuyorsun Semıra. 

karar vermişti. Ve tıpkı bir memu
riyete girer gibi sırf maddi kaygı -
larla izdivaç hayatına girivermiş

ti. 
Rahat ve zengin bir hayat yaşa

mak için düşünmeden, hayatını ve 

kadınlığını Nuriye bağlamıştı. Pa
ra mukabilinde olan bu izdivacın 
bir alış verişten farkı yoktu. Çok 
soğuk kanlı ve gayet şuurlu bir ka
dın olan Semira isteye isteye yap
tığı ve niçin yaptığını gayet iyi 
müdrik olduğu bu izdivaçtan piş -
man olmamış ve bu izdivaçta bir 
ba~ka şey aramamıştı. 

Halbuki, bugün sevişen bu çift 
karşısında, benliğine hakim olan 
menfaatperest kadının daima zin -
cirlediği, ezdiği, yok ctmiye ça -
baladığı ikinci kadın, benliğinin en 
karanlık zindanlarında mahpus olan 
aşk kadını bugün birdenbire isyan 
etmişti. 

Hanımefendi çağırıyor. 

- Mısafırlcr geliyor! 
Ah! ne yapacağım? Ben ne ola

cağım? Ben mi hizmet edeceğim. 

* Tanıdım! Kahrolasıcayı tanıd ım: 

Prenses Haneşka! Ne kibar tavırlı, 
ne aldatıcı cadaloz! 

O beni tanımadı. Holde lambalar 
yanmamıştı, loştu . Baktı amma, hiç 
tanımadı. Daha çok şişmanlamış! 
Daha çok boyanmış! eski yezit! Ba
yan Alpagot! Sen kimin eline düş
tün? yahut düşmek üzeresin. Ha
yır! seni bu uçurumdan kurtara -
cağım. Bu gece geçsin, yarın sana 
her şeyi anlatacağım. Aman ha -
nımcığım! Sen düşme! Sen Ze -
keriyya sofrasından düşme! 

* O ne?! o ne?! 
Ben galiba çıldırıyorum. Kendi

sini müslüman adile takdim eden 
bu kır saçlı mel'unu da tanıdım: Dö 
Şevalef! 

Her yerim zangır zangır titrivor. 
Salonda her şey hazır olduğu içın 
girmiyorum. Misafirler de bu ya -
bnncısızlıktan memnun olmalılar 

Genç kadın, başını ağır ağır kal
dırdı: 

- Ne düşünüyorsun karıcığım! .. 
Böyle bir suale verilen cevap ek

seriya hictir. 
Fakat Semir~ öyle yapmadı, ko

casının gözleri içine bakarak: 
- Biz niçin evlendik, diye dü -

şünüyorum. 

Nuri hayr~tle karısına bakıyor -
du. O devam etti: 

- Ve belki de evlenerek bir ha-
ta ettik diye düsünüyorum. 

- Seni d:ırılttım mı? 
- Hayır .. 

- O halde evlendiğimize nıçın 

pişman oldun, böyle birdenbire?! .. 
- Niçin mi? Çünkü biz seninle 

bütün hay:ıtımızı sevgisiz geçire -
ceğiz .. çünkü biz sevişmiyoruz. Sev
gisiz izdivaç, bilmiyorum ne ka -
dar doğru<luı? 
- Neler söylüyorsun Semira. Biz 

ki çağırmıyorlar. 

* Ras Feddan! 

Ona da bu loş holün kapısını b..n 
açtım. Hiç birisinin aklında, hafın
sında ben yokum. Yüzüme baktık
lan halde tanımıyorlar. Arkasından 
hiç ihtiyarlamıyan Fettah. Kan -
böcek girdi.. 

Eyvah beni kurtaran hamr..cığım! 
Eyvah sana! Bu koleralar, bu veba
lar seni de mi sardılar, Ah beye -
fendiciğım neye gittin? Niçııı git
tin? Kazanacağın paralar ;ı~rin di
bine batsın. Gitme, yetiş! 

* Her tarafım titriyor. Düşüne J 

miyorum, göremiyorum, ayai<ıa du-. 
ramıyorum. Ah, bir bayılahi'sc·nı, 

beni hastahoneyc atsalar .. Bu sof
rayı ben kendi elimle mi kurdum? 

Biraz eter .. Biraz bir şey çar. : 
tamda biraz nevrol Cemal olacak. 
Neredeydi? neresine koymu~tum "? 

Bu da ne?! Bir tabanca! Sacief 
saplı, altın kakmalı bir tabanca. Bu 
benim yırtık pırtık çantaınd,ı ne a
rıyor? Onu buraya kim koydu~ 

sevmedik mı• Baksana ban· bu ki 
sene .. gec"li gündüzlü iki sene bi
rıbirimizden şikayet ettik mi? 

- Hayır! .. 

- Diribirimızin yanında sıkıl • 
dık mı? 

- Hayır! .. 
- Biribirimizi görnıekt~n zevk 

duymadık mı• Beraber olmakt:ın, 
konuşmaktan zevk duymadık mı? 

- Duyduk Nuri .. 
- Biribirimizi kıskanmadık mı? 
- ...... 
- Ben seni kıskandım Semira .. 

Belki sen beni kıskanmamışsınd.ır. 
Fakat ben seni kıskandım. Hani ha
tırlıyor musun, geçen yaz adadaki 
otelde o genç ressam, senin pe -
~inde dolaştıkça biliyor musun ne 
kadar sinirleniyordum. Hatta bir 
gece .•. hatırladın mı? Bir gece se
ni nasıl otelin restoranından yemek 
yemeden çıkarmıştım. O gece se
ninle nasıl kavga ettim. Sen ağla • 
mıştın hani.. hatırlıyor musun? .. Bu 
nedir? Aşk değil mi? 
- İzzeti nefsin kırıiması. .. hay -

siye! ... 
- Sus küçük sersem. O gün ta

bii öyle sörledım. Genç bir aşık 

gibi olduğumu sen de istemezdin 
ya' Ya sen, sen beni kıskanmadın 
ını? 

·-!! ... 
-· Svct.. evet sen de beni kıs -

«"nd ıı .. Hani geçen kış baloda .. .Ne 
balosuydu o? .. 

- Biliyorum .. biliyorum. Fakat, 
o bir haysiyet meselesiydi. 

·- Yalan! .. yalan .. Sen bana hay
siyeti kırılan bir kadın gibi hiddet 
etmedin. Sen beni seven bir kadın 
gibi kıskandın. O gece yatakta nasıl 
ağladığını hatırlıyor musun? 

- Hatırlamıyorum. 

( Devmı 6 ıncı saqfad,r l 

Cennetin, cehennemin bütün şey

tanları! Bunu aklıma getiriniz! 
Evet hatırlıyorum. Hatırladım. 

Kadıköyünde .. dadımın kızı Nefise
nin evinde iken .. dadım ölürken bı
rakmış. Demiş ki, bunu bir sabah 
Maviş getirip bıraktı. Bundan baş
ka yadigarı yok. İyi sakla. Bir gün 
meydana çıkarsa verirsin. 

Fakat dadıma nereden geçti? Ben 
vermişim! Ha .. evet, evet onu da 
buldum. O gece, Ayaspaşada Dö Şe
valef çekmişti bunu .. Onu öldür • 
mck için,. Şimdi izi bile kaybolan 
onu bununla öldürecekti. Üstüne 
atılmış, elinden alıp koynumda sak
lamıştım. 

Artık gidin şeytanlar! Başka bir 
şey hatırlamak istemiyorum. Cen
netin, cehennemin şeytanları! Bı • 
rakınız beni! 
Şarjurunu çıkardım. Kursunları

na baktım. Aferin dadıma! ö:•le iyi 
bakmış ki, hiç bir noktasında bir 
noktacık pas yok! 

Titriyorum! 
Şeytanlar! Beni titretmeyiniz! 

Alçak şeytan.lar, gidiniz! 
lDevamı var) 
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Tefrik• No: 29 

Allahın bildiğini kul ne bilir? 
«Beni berbat eden sen değil misin? İnkar 

edebilir misin bunu!..n 

savsaklar da, seni atlatmıya kalkı
şırsa, işte o zaman felaket... Üste
lik, Hazreti Mer~ em gibi giım -
bür gümbür babasız bir ço::uk do -
ğurursan, yüzüne bile bakmaz ... O 
zaman koydun:sa bul Şehsuvarı .. . 

Bunun için onun vaadlarına al -
danma, yumuşak da\rranma, sert 
ol: 

- İllem nikah isterim!.. nikah da 
nikah! 

Diye iki yakasına asıl!.. Böyle 
yapmaz da, gevşek davranır, yeni
den mezarlık alemlerine kendini 
kaptırırsan ve ar.ada başkalarile ka-

1 
çamak yaparsan, oğlan senden ça
buk bıkar, hele kaçamaklarını du -
yarsa, olanı, biteni inkar eder. 

İffet, anasının söylediklerini yap
tı, Şchsuvara evlenmek teklifinde 
bulundu. Oğlan bu tarafa hiç ya
naşmadı, fakat birdenbire de: 

- Hayır! olamaz! 

dakat ycminlerının, nşk göz yaşla
rının hep yalan olduğunu meydana 
ç1knrmışt1. İşin SC'ntı Fatrnanın de
diğı gibi oldu, fe~: di.iştii, kel mey
dana çıktı. 

Fatma İffete dönerek dedi ki: 
- Ben sana demedim mi? .. Kar

nın şiştikten sonra yüzüne bakmı
yacağını söylemedim mı? .. İ~tc de -
diklerim çıktı. 

İffet anasına cevap vermedı, göz
leri dolu dolu Şclısuvara yakla~tı. 
Ellerinden tuttu. valvara yalvara: 

- Böyle mi :--·apacaktın ? .. Dedi. 
Bana böyle mi söz vermiştin? .. Ha
nı beni çıldırasıya sevıyordun ? .. 
Sözlerin hep yalanmış demek? .. 
Bütün yalanların, dolanların yetiş
miyormuş gibi, şimdi de çocuğunu 
inkar ediyorsun ... Kızlığımı sen ber
bat etnv"dın mi?.. İnkar edebilir 
misin bunu? .. 
Şehsuvar soğuk kanlılıkla ce -

vap verdi: 
- Çene kavaflığile işin cıkma7.a 

sardığını anladınız, şimdi de göz 
yaşile ütira komedyasına başladı -
nız öyle mi? .. Fakat nafile yorulu
yorsunuz, bunl::ır bana geçmez. Me
zarlığın h::ıngi kfr::esinde, kiminle 
beraber iken kaybettinse, git ora
larda ara kızlığını, belki bulursun?. 

İffet ağlayarak: 
- İftirayı ben değil, sen yaptyor

sun. Paşanın cenazesi günü. Elle
rimden tutup ıskatçıların arasından 
çıkaran, viran türbeye doğru sü -
rüklcycn sen değil misin? .. Orada 

(Devamı var.> 
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benzer mi? 
(4 uucıi sagfatl~n dnam) 

- Ben hatırlıyorum. O gece ne 
sevinmiştim .. Çocuk olma Semira .. 
Saçma söyleme.. biz sevişmiyor 

muyuz? .. 

- Hayır .. hiç sevişmiyoruz Nu
ri. Sen beni, dinlenmiye muhtaç ol
duğun için ve evinin içine de bir 
kadın lazım bulunduğu için, her
kesin karşısına çıkarabileceğin ter
biyeli bir kadına ır.·tiyacın olduğu 

için aldın. 

- İnsan S€Vdiği kadına muhak -
kak bir yerde tesadüf etmez mi? .. 
İşte bf'n de sana evlilik hayatımda 
tesadüf <>ttim. Biribirini sevmek için 
muhakkak ilk tesadüfün bir balo
da, bir çnyda, bir seyahatte olma
sı la?.lm mı? Ben seni kendi evimde, 
keneli hayatımın içinde buldum. 

- Bugün arkadaşınla karısını gör 
medin mı? İ~te onlar sevişiyorlar. 

- Çok aı.:aip şeyler söylüyorsun 
yavrum. Bizim sevişmediğimizi an
lamıyorum. Biz iki senedir başba
şayız. Gecelerimizi ve gündüzleri -
mizı beraber geçiriyoruz. Eğlence
lerimiz beraber .. ben seni aldatma
dım. Senin de beni aldattığını, hat
ta izdivacımızdanberi bir başka er
keğe beğenerek dahi bakmadığına 
eminim. 

Kocasında, onun hoşuna gitmi -
yen hiç bir şey yoktu. Ne halinde, 
ne tavrında, ne konuşuşunda onun 
hoşuna gitmiyen hiç bir şey yoktu. 
Ve evlendikleri günden bugüne·ka
dar o, bir başka erkeğin sevgisini 
istememisti. Erkeğinin de bir başka 
sevgiye, bir başka kadına, bir baska 
maceraya istek ooslediğini farket

memiş't.i. Şimdi erkeği ona ellerini 
uzatıvrır. bu kocaman ellerile iki 
yanından belini kavrıyordu. 

- Ben :.-eni seviyorum, diyordu .. 
Dünyada en iyi anladığım. Pn çok 

beğenciiğim, en fazla sevdığim ka
dın sensin. 

Karısının gözlerinin ıçıne tatlı 

tatlı bakıyordu. Gece ılıktı. Çok gü · 
zel, çok temiz giyinen kibar tavırlı 
bu erkeğin avuçları çok sıcaktı. Bu 
hararet organdi elbiseden geçerek 
Semiranın vücudüne işliyordu. 

Ay ışığı, iyi bir vazıı sahne elile 
tam bir ask sahnesi için tertip e -
dilmiş gibi idi. 

Bahçedeki fidanlarda bülbüller 
ötüyor, gül kokusu baş döndürü -
yordu. 

- Ya sen, dedi, sen beni seviyor 
musun? 

Nuri şimdi yerinden kalkmıstı, 
irı kollarile kansının ince vücudü
nü tamamile kucakladı. O, başını 
knldırmış, kocasının gözlerinin içi
ne bakıyordu. 

Nuri: 
- Semira, dedi, bu gece mes'ut ' 

değil misin? Benim yanımda ol -
maktan mes'ut değil misin? .. Ben 
senin yanında olduğum için o ka -
dar mes'udum ki ... 

Evet.. Semira, içinde tatlı ve ez
gin bir his duyuyordu. Hayattan 
memnundu. Memnun da söz mü? 
Yaşamaktan, sonsuz bir saadet du
yuyordu! .. 

İnce kollarını kocasının boynuna 
doladı ve kalbinde yeni keşfettiği 
sevgisinin tatlı heyecanile bir genç 
kız gibi kızarırken: 

- Doğru söyle .. sakın yalan söy
leme. Sahi biz sevişiyor muvuz .. se
vişmek bu mu? bu mu? .. 

Diye mırıldandı ve sonra: 
- Aşka her yerde tesadüf edilir, 

diyebilirdim. Amma izdiv:Jçta bu
lunabileceğini hiç bir kitapta oku
mnmıstım! .. 

Di\·c ilave etti. 
Nuri ı;üldii: 
- Rom.:ınlara ne bakıyorsun, de

di, şimdiye kadar hayata benziyen 
kaç roman yazılmıştır acaba? .. Ha
yat romancı benzer mi hic? .. 

Suat Dervit 
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Tefrika No: 125 Yazan~ M. Necdet Tunçer 
Sahra birdenbire dişi bir kaplan gibi, Hato'nuo 

üzerine atılarak : - Alçak . .! diye bağırdı .. 

Homolular harbe ha%ırlanıgorlar w hergün ok talimi yapryorlardı .. 

- İnanınız ki burada kalacağım, 
dedi, yurdum beni çekti.. artık ara
nızda kalacağım ve yurdumun e
şiğinde can vereceğim. 

Bu sırada boğuk bir ses işitildi.. 
Gençler, vahşi bir hayvan geli

yor sandılar .. korku ve heyecan i
çinde başlarını arkaya çevirdiler. 

Ve bir ağızdan bağırdılar: 
- Hato geliyor .. 
Sahra ayakta duruyordu .. 
Gençler suyun kenarından kalk-

tılar .. bir ağacın dibine yaslandılar. 
Hato homurdanarak Sahranın 

yanına sokuldu: 
- Beni neqen a1dattın? 
Hamolu geneler birdenbire şaşa

ladılar. 

Hato: ,Heni neden aldattın?-. 
Demekle Sahradan sadakat mi 

umuyordu? 
Sahra bu söze omuzunu silker01< 

cevap verdi: 
- Hava cok sıcak.. canım sıkıldı. 

su almıya geldim bura\·a .. 
Hato delikanlıları sert bir ba -

kışla süzdü: 

Sahra yarı hiddet, yarı tereddüt
le testisini omuzundan indirdi.. 

Suyun başına sokuldu. 
Hato bu hakarete tahammül ede

cek kadar geniş yürekli bir eTkek 
değildi. O, bütün ömrünü dağlarda 
vahşi hayvanlarla boguşmakla ge
çirmişti. Birdenbire sert adunla!"la 
ilerledi.. delikanlıların yanına yak
laştı.. gözlerini açarak bağırdı: 

- Ben onu· seviyorum .. halbuki 
o beni kahpece aldattı.. Yalan söy
ledi. Ona siz de itimad 4"tmeyiniz! 

Gençlerden biri gülümsedi: 
- Sahra da seni seviyor mu? 
- Ne bileyim ben?! Ben onu se-

viyorum ya .. Onun beni se\•ip sc•:
memesini arar mıyım ben? 

- Araman lazım. Hata! Kadın 
sevmezse, erkeğin sevgisi neye ya -
rar? 

Demedi. İşi savsaklamıya başla
dı. Bu arada yine buluşuyorlar, vi
ran türbeyi ziyaret etmekten geri 
kalmıyorlardı ve bu buluşma saat
lerinrle İffet mütemadiyen nikah 
işini öne ı;tiniyor, fakat Şehsu -
var maksadına nai! olduğu için, 
İffetin tekliflerini alaka ile din -
lemiyor, bir gün parasızlıktan, 

bir iş buluncıya kadar sabretme -
sinden bahsediyor, bir defasında a
nasınm hastalığını ileri sürüyor, 
İffetin nikah ve evlenme teklifleri 
karşısında, muhtelif bahaneler bu
larak, sabır tavsiye ediyordu. Aı a
da bir de, göz yaşlarina serbest bir 
mecra vererek ağlıyor, ~vg;sinin 

sonsuzluğunu yeminle temin edı -
yordu. 
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lemişti. Kadınlara inanılır mı hiç!. 

Bu söz, boğalarla boğuşan Ha
tonun gururuna dokunmu5tu .. B"r
dcnbire yumruklarını sallayarak do 
likanlının üzerine atıldı .. ark<>dald 
davranıncı~·a kndıır delikanlı. hiı: 

kırık ki.io gibi suyun için"' tPker
lenivermisti. 

Yemin, göz yaşları bu savsak -
lama siyasetinin garnitürü idi. Şeh
suvarın göz yaşlarile karışık sada
kat ve a~k yemıni İffete sonsuz bir 
itimad telkin ediyordu. 

Böylncc üç dört ay geçti. 
Aşağı yukarı, vinın türbe alemi o
lalı altı ayı buldu. Bugünler için
de İffetin yüzü yeşilimtırak bir 
renk bağladı. Hiç çti.rüğü yokken 
dişleri nğrımıya başladı. Gözleri -
nin etrafında mavi mavi halkalar 
peyda oldu. Bir yorgunluk, bir 
halsizlik geldi. Daha sonra da bu
lantı baş gösterdi, bazan su, bazan 
da safra çıktı. 

Gebelik alametinden başka bir 
şey değildi bunlar ... Hakikat olan -
ca çıplaklığile meydana çıkınca, 

Fatma 1 ffeti yanına aldı, Şchsu -
varla bulu~tuklan yere gitti. Oğ
lana vaziyeti anlattı. artık bu i~e bir 
nihayet vermek lazım geldiğini söy
ledi. 
Şehsuvar cvvelfı, yine eski siste

mi takip etti, bir kaç zaman daha 
sabretmek icabcttiğini söyledi. Fa
kat Fatma birdenbire isyan etti: 

- Kız iki canlı oldu. Karnı davul 
gibi siştikten sonra elülemin kar
şısına nasıl çıkacaL. ? .. Şimdiden bu 
işın bir çaresine bakmak lazım ... 
Nıkah mı yapacaksın, ne halt ed€ -
ceksen bir an evvel yap ... Erkekhk 
cicimamayı yemeden, işin sonunu 
düsünmevi, hesaplamayı emreder. 
Fakat zamane gençleri, erkek de -
ğil, karı!.. Hem de ka~erlcnmiş fa
hişel<!rden daha f .. hi e ruhlu ... Kı
zımın adının ve namusunun elale
min ağzınd.a snkız gibi gevelenme -
sin istemem. Bunu bir sağlam ka
zığa bağlıyalım! 
Şehsuvar kızdı, hiddetle cevap 

verdı: 

- Bana bak, bana!.. Ben öyle a
ğızlara gelemem. Hele şirretlik vız 
gelir. Siz una kız tozuttunuz mu? .. 
Ne nikahı be!.. Ben seksen ki~iden 
arta kalan bir kızla evlenemem, na
m usum var benim! .. Gebeliğine ge
lince, bundan bana ne ... Kim bilir 
kimden?.. Ali ik de gezdi, Veli 
ile de .. Hasnnla da dolaştı, İzzetle 
de ... Onun r.ıah:ıllede kuyruk sal
lamadığı gcnn kaldı mı? .. Eöyle bir 
kızın kimden gebe kaldığını anla
mak için, sihirbaz olmlk bile kafi 
değildir. Bunu ancak hakkıtaaıa bi
lir. Du işi bana mal etmek istiyor -
samı, şaşarım aklınıza ... Geç kaldı
nız hem de çok geç!.. 
Şehsuvarın bu cevabı, bütün sa-

Ne dOşünOr, Ne söylerler? Delikanlılar, Sahranın alakasızlı

ğını görünce gi.ilüşmiye basladılar. 

Sahra bu kavganın l•encii~i yü -
zünden ba~ladığını görünce daya -
namadı.. o da bilekleı ·11c !Tlhrcnf'n 
kavgacı hir kadındı. Elinden testi
sini bırakarak « Daeların bek"isi 
ne doğru vürüclü: 

(5 inci tJayfadan deo:=m) 

- Benim yeni elbisem hakkında 
daha bir şey söylemedi. Acaba ho
şuna gitmedi mi? Diye üzüntüde 
demektir. 

Ve genç kız: 
- Simon Simon'u nasıl buluyor

sunuz'? 
Diye sorarsa kanaati şudm: 
- Ben ona çok benziyorum. Onu 

beğc.>niyorsa beni de beğeniyor de
mektir. 

Ve delikanlı: 
- Fred Astair'i beğeniyor mu -

sun uz? 
Derse aklından geçen şudur: 
- Onun da gôzk>ri benim göz -

lerim gibi küçük ... 

Tefrika No .. : 24 ········ .......... ········ ..... . 
Torbaların ağzını çarçabuk bağ

ladılar. 

Fazla vakıt geçirmeden sırtlarına 
\'urup tepeden sahile indiler. 

Çolak Ahmet bu muvaffakiyetin
den ötürü seviniyordu. 

Ertesı gün tekrar kasabaya yayı
lacaklar ve kıyıda bucakta sak1an
mı~ altınları ve mhcevhcrleri ara
yacaklardı. 

Çolak Ahmet ve arkadnşları s 
hile inince garip bir manzara ile 
karşılaştılar .. 

Gemiler bir taraftan yelken çe
kiyor, bir tnraftnn da demir alıyor
du. 

Çolak Ahmet şaşırdı: 
- Yahu, bizi buıada bırakıp ne-

reye gidiyorsunuz? 
Diye bnğırdı. 
Murat Reis: 
- Haydi çabuk atlayın gemile -

rinize .. 
Diyerek, kürekcileri sıkıştırmıya, 

güvertede aşağı yukarı koşmıya 

bnşlamıştı. ' 
Çolak Ahmet torbalarla beraber 

Murat Reisin gemisine güçlükle at- . 
ladı. 

Dört korsan gemisi Mikro lima • 
nından çarçabuk açılmıştı. 

Bu telfısın, bu uzaklaşmanın se
bebi ne idi? 

Tı.irk gemicileri bir tehlike mi 
sezmişlerdi? 

Murat Reis boş yere bu adadan 
uzaklcışmazdı.. Bunu Çolak Ah -
met gibi bütün gemiciler de bilir
di. 

Forsalar küreklere öyle sanlmış-

l 
l 

Bir yaz balosunda delikanlı: 

- Burası çok sıcak oldu. Bahçe
de dola~mak i:stemez misiniz? 

Diye gen<.; ktza sorarsa şunu dü -
şünm<:kte olduğuna bahse girişile
bilir: 

- Karanlıkta belki daha kolay -
lıkla konuşabilirim Burası çok ay
dınlık .. Muıik:ı, gürültü ve kala
bulıkla tamamilc şaşırıyorum. 
Eğer nyni teklifi gene kız yapar: 
- Aman burada bunaldım, bah

çeye çıkalım! derse için için şöyle 
söylenmektedir: 

- Bu akşam içimde fena bir hal 
var .. tahammülüm kalmadı.. belki 
~ptal bu akşam konuşur. 

Birihirini tanımıvan bir erkekle 

bir kadının arasında şu veya bu 
tesadüfle teati edilen cüml_eferin de 
iç yüzü şunlardır: 

Bir trende sigarasını cebinden çı
karan bir bay, karşısındaki baya -
na: 

- Sigara dumanı sizi rahatsız et
mez zannederim. 

Dediği zaman: 

- Rahatsız oluyorum, diyecek 
nezaketsizliği göstermez inşaallah ! 
Diye düşünür. 

Ve bayan nezaketle: 

- Oh. kat'iyyen rahatsız olmam. 
Diye cevap verdiği zaman aklından 
geçirdiği şey sudur: 

- Bu zamanın erkekleri nE> de 

Ve Sahraya dönerek: 
- Ilaydi, ne duruyorsun? Derli

ler, suyunu doldursan a ... 

kuba ... Bir yabancıya rahatsız olu
yorum~ .. dıyemt'm ya!. 
Tramvayd:ı bir bayana: 
- Size yrrimi verebilir miyim? 

Diyen gene adıım. aklından ~unu 

- I-Into! çıldırdın rı 1 SC.'11? o de-
likanlının n° suçu vard· da 
suva yuvarlrırlın? 

onu 

Haionurı gözleri dönmü ·ti.i. 
Ağrıçla::ın :ıltında kudurmuş bir 

aslan gibi J...ükl'üyordu. 
geçirmektedir: 

- Nasıl olsa ilk 
- Haydi. defol kaltn~'. bE>ni al -

te\·akkuf ma - dattıgın gibi, onları da aldatmak mı 
hallinde jneceğim. Hiç olmazsa be- ! isfyorsun? Sanrı uğurlu bir ı~adııı 
ni nazik zanneder. di e tnpıyorduk ~imdive !·adar! 

İşte cüm1elerin haldki manaları Halbuki sen gökten yere ir'li~in 
bunlardır ... Biz insanlar bir türlü gl'.nd nhcri Ç"murlar içinde yÜ2t'"1 

samimi olup istediğimizi söyliye · iğrene bir mahlCıksun! 

me::' 7 ve derdimizi böyle başka baş- I Y<' b·ısır.ı ağ::ıç dibinde sinen de-
k" • l0cl c anlatınıya uğraşırız. . lika:1lıya çevirdi: (TJercmıı ·vcı_r) · 

!'(azan: Celal Cengiz ................................... it····· .. ····· ... 1. 
ADALARINDA 

• 

MURAT RE S 
~ 

hın:iP ittifaklar yapmı) a tqvik c
d n müthiş Türk C.üşmanı bir a -
drıındı. 

"Kardinal Koniarino çok tehlikeli bir adamdır. 
Avrupayı kana boyamak için Papayı da l<.ajj dzrrl!.,, 

Zaten Papa Nikola da Ven_d 1~ 
1 iıkumC'tınC' İ<.'pan. ollı:n a müş -
r k b r d 1anma h::ı ırl. m sını e 
Türkkre haro ilftnını s k :sık tavsi
~ r 0dPr d ır rdu. 

Murat re·s. Knrdinal Kontarino
run Akd nı c.ıe neler y pmak bte
dığıni bilmıyordu. Bild"gi bir şey 
v· rdı · 

Gemiciler grldrrım sür'acile 

lardı ki.. yelkenler rüzgarla şişme
den, yıldırım gibi uçmıya başlamış
tı. 

Aradan çok vakit geçmedi. 

tepedın sahile cioeru iniyorlardı. 

Çolak Ahmet bu telftşm sebe -
bini anlamışh: Ufukta görünen bü
yük bir düşman donanması Mikro 
adasına doğru ilerliyordu. 

• 1 

İşte, Murat Reis r,eıı1ilPrini kur
tarmak içın, Mıkro adasıııda yırmi 
beş denizcısini feda etmiv<' mec
bur olınu tu. 

- Çolak Ahmcdin talii varmıs .. 
vaktinde yetiştiler. 

Diye seviniyordu. 

O şimdi hiç bir arkadaşını kay -
betmeden adanın arkasına doğru 

dümen kırıp yelkenleri şişirmişti. 

Artık dü man donanması Mikro 
limanına yaklaşsa da, Türkler için 
bir tehlike yoktu. 

Rüstem kendi gemisine atlamı5tı. 
Her kaptan kendi gemisinde bu

lunuyordu. 
Sinyor Ciyovnni bir aralık Murat 

Reise: 
- Kardinal Kontarino geliyor, 

sanırım. 

Demişti. 

Kardinal Kontarino .. 

Bu adam. Papanın deniz işlerine 
bakan .mümessiliydi.. 

Kardinal Kontzrino, Akdenizde 
Türk donanmasının dolaşınasına 

mani olmak için bütün Avrupa dev
letlerini kışkırtan ve Türkler aley-

- Kardin l, Tlirk d" 1anıdıı 

Onun bir r1 •1::ınm'l ilo bural rda do 
ln n sı h rn altı:met d ~· dır. 

Dıvordu. 

Sın or C'vovani, K ıdinal hak -
kında 1\1 rat fü.'İ<e C'p vcc malıl -
m t v rmiş Ye: c: Venc>dik hükume
tini ·ı urklc>r aleyhine la kırtan bu 
::d<>m yarın o pa için çok teh1ik.eli 
ol c k ve bütün Avrupayı kana bo
yny~c~ ktır! 

Dem isti. 
Kontarinn'nun maiyetinde> bir 

çok İtalyan şövalyeleri vardı. 
- Kardınnl acaba bu adaya ne -

den geliyor? 
Diye soran Murnt Rei::~, Sinyor 

Ciyovani su cevabı ver misti: 
- Ben Vcnedikten a:,rrılacağ:m 

sırada papanın donanması Akde -
niz<> çıkmıy hazırlanıyordu. Ve -
netlik donanmasından beş on ge • 
minin de bu donanmc.ya iştiral: e-· 
deccgi söyl ni •ordu. Bu kadar ka -
lab lık bir halde geldi<1inc bakılır
sa, Kardinal, Venediklilcri de bir
likte sürüklemiş o1s::ı g.crek: 

(Dcı;amı var) 
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• ""'~ MÜESSİF BİR KAYIP 

Çanakkale Mevkii Müstahkem 
Kumandanı General K emal, Naim 
Cevat v e İnhisarlar Umum Müdür
lüğünde Hikmet Tuncanın kardeş
leri Ekrem Tunca müptela olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak çok 
genç yaşında vefat etmiştir. Ke -
derii ailesine taziyet beyan ede -
r ll. 

Üskütlnr İcra memıırluğundnrı: 
He~ikta;;ta Ti.irk Ali mahallesinde 

SelamU: c4ddesi 31 No. da Mıgırdı
ça borçlu Kurtulu;ta ~det apar
t1manuıda 4 No. da Akifin Beyler -
beyinde Bostancıba~ mahallesi A
rabacı caddesinde kain eski 9 yeni 
41/1 No. lu bir tarafı Nedime hane 
ve bahçesi hır tarafı emla\.;.i hüm3.
yun bir tarafı Zehra hane ve bah~ 
çcsi ve bir tarafı rabii Arabacı cad
desiyle mahd•.ıt uıpu k&ydına na -
zarnn 3 dönüm bir evlek 196 zira 
tahvıl~n 3102 metre murabbaında 
Mescidi sani mülk zemini Scbos -
tanyu."1 Hassa Abdullah vakfından 
tamamı 4000 lira kı:,-meti muham -

1 

rr.<.ncli bir bap köşkün ebni~e b ğ 
ye g rum ve zeminin açık artırma 
ile r tılm::ısına karar ~ erilmıştır. 

VAZİYETİ HAZITIASI: 
(Hane bahçe derunundadır. Ze

mın kat k5 .r,ir bıri camekanlı ol -
mak üzere ve üç knpı ı vardır. 

Bahç<'dc k5,.gir mutfak B hçE"nin 
sokak kısmı demir parmaklıkla ve 
dtmir kapısı olan kısmen harap du
var bahçede fıskiyeli havuz kuyu 
ve bir de nfı tamam kuyu var<lır. ' 
Bahçede on beş kadar ağaç vardır. 
Zemini kara simen döşeli korkuluk
lu demir ufak bir sahanlıktan ah
şap kapı ile eve girilir. Zemini ka
ra imen döşeli ufak bir mutfok snğ 
ve sol tarafında birer oda sol tara
fında odanın duvarları yağlı boya
lıdır. l\Icrmt'r taşlı ve musluklu a
latuı ka bir h::ılıi kapısı ile girildı!t
tc bir salon tekrar kapı ile girilir. 
Ufak bir sofa üstünde bir oda ve Z2-

mini kırmızı karasimcn döşeli bir 
taşlık ve bahçeve çıkılır kapı. 
Salondan bahç ye çıkılır ve cam-c

kanh siperliği olan zemini renkli 
karasim n döseli kap• mahalli mev
cut ıse de mı'rdıv<'n basamakları 
~oktur. S landan kapı :le b~hçt' c 
çıkıhr odada ınozayi·; musluk ve 
ye lı d ap r mchı.ıt ise de kı -
rık ır. 

\,; k: mrn ze-
ır ızı c ı o li g ullı ne 

rm r mu- k \.C t )ı·ı h ·,j 

n \: • y ' lu bır oda \ ::ı • -
d . Od la n l ndLll y l,dı ıınc 

g ç.l'r. Bu .. on i.ız r nde bır ko ı

dorla mutf a..,a g çilir. 
Komurhil·, odun uk ve uhk bır 

antre ve zc'Tlini kırmızı çini dö li 
'\e sabıt çam~şır tekne ive miınhc
dım al:ıturka ocabı havi mutfak 
maha!li ahşap merdivenle çıkılaık
ta korkulukları da ahşap ufak sofa 
tlstünde bir salon üzerınde iki bü
yük ve ıki küçuk oda ve keza kar
şılıklı iki oda ve mermer taşlığı ve 
musluğu havi ikı alaturka aptes -
lıane ahşap \C merdivenle çıkıl -
dıkta tavan arası basık tavanlı bir 
oda vC' bir çatı arası apteshane ve 
iki koridor. 

Birinci kat tavanı bez çekilmişse 
ele boyanmamıştır. Üstü alafranga 
kıremitle mesduttur. 

l - İşbu gayrimenkulün arttır -
ma şartnamesi 1 cyllıl 937 tarihin
den itibaren 5846 No. ile Üskü -
dar İcra dairesinin muayyen No. 
sunda herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler iş 
bu artnameyc VC' 5846 dosya No. 
sile mcmuriyetimizc muracaat et
m lidır. 

2 - Gayrimenkul 14 eylfıl 937 sa
lı gı.inü saat 16 da Üsküdar Paşa ka
pısında Üsküdar İcra Memurlu -
ğu odasında üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. 
Ancak ı;rttırma bedeli muhammen 
kı ·metin ' 75 ini bulmaz veya 
satıs isteyenin alacağına rüçhanı o
lan diğer alacaklılar bulunursa be
del bunların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklarının mecmu -
undan fazlaya çıkmazsa en çok art
tıranın taahhi.ıdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 29 cylUl 937 çarşamba günü sa
ftt 16 dı1 Usküdarda Paşakapısında 
Üsküdar İcra memurluğu odasında 
yapılacak arttırmada bedeli satış is
teyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklıların b u gayri menkul 
fle temin edilmiş alacakları mec -
muUJldan fazlaya çıkmak şartile en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale ya -

.. 
Ozür dileriz 

Ynıımızın çoklu~undan "Kanu· 
ni Süleyman,, adlı tefrikamızı 
bugün koyamadık. Özür dileriz. 

pılmaz ve satış talebi düşer. 
3 - Arttırma bedeli peşindir. 

Arttırmaya iştirak için yukarıda ya
zılı kıymetin % 7 buçuğu nisbetin
de pey akçesi veya milli bir banka -
nın temmat m ektubunu tevdi ede
cektir . 

4 - Ga~rti m enkul kendisine iha
le olunan k imse derhal vesa ver i -
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihal~ kararı fesholunarak kendisin
den ı::\'\'<'1 en yük sek teklifü'! bulu
nan kimse arz etmiş olduğu be -
delk almıya r~zı olursa onn. razı 

olmazsa Yeyn bulunmazsa hemen 
15 giin mtiridetle arttırmaya çıka

rılır <'n çol·. nrttırana ihale edilir. 
İki ihrle aı asındaki farl; geçen giin
ler için ,., 5 ten hesap oiuııacak fa
iz ve diğer z.ırarhır nyrıca hük?n:e 
hacet halm~ksızın mc muriyetimiz -
cc alıcıd::.n tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi aiı:caklılarla 
dıger alakadarların Ye irtifak hak
kı sahiplc•rinin gayrimenkul lizeıin· 
clt·kı lıakl, ı ını hususile rc:ıiz ve ma
s:ıı i r ... el, ir olan iddiaları i<1bu iliin 
l:-rıhindcn itibaren 20 gı.ın içınde 

( vrakı ıriisbıtelcrılc birHktc me -
n ..ıı ıyt t:rrı zc bildırm"lPri icabc -
d r Ak..,i hlde h l:Jarı tapu cicil -
lile sabıt olm:ıdık. -ı !>atı hedelınin 

pa la masından h riç kalırlar. 
6 - ı\lı~ı arttırm1 bcd<'li haricin

de' olar k ıl-ı 1<' kar:.ır pullarını ta
pu fcra ~ horcın ı \ c 21) snnC'lik vı..

kıf tnvı.t l Prlı>lı'lı w,.mıv<' m<:-chıır
dur. G"~T· mE>nl ulüı r: Pf indPn do
ğan m.1tPr.1kim vergilE>r, fanzifot 
ve tcnvırıv v~ de\laliye rC'sıni vn
kıf icar€si bor~luya aıttir. 

iStanbuı ·. BeıediY~~i . iıanıarı 
' T • > • • • • 

' ' 

Büyükderede Fırın sokağında 5 sayılı Nikola Karagözofa aid ahşab 

ev harap ve maili inhidam olup sahibinin ikametglh adresi meçhul 

olduğundan on beş gün zarfında mahzurunun izalesi hakkında kanuni 

tebligat makamına kaim olmak üzere ke}·fiyet ilan olunur (4697) 

* * * Senelik muhammen kirası 15 lira olan Topkapıda Çekmece cadde .. 

ainde 127 No. lu kulübe dıvara (llfın asmak için) 938 veya 939 ve 

940 seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır• 

m:ıya konulmuş ise de be lli ihale gününde isteklisi bulunmadığından 

artırma 2-8-937 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnnmesi Levazım 

müdürlüğünde görülebilir. istekliler 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile berabP.r yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi 
Enc:lffiende bulunmalıdırlar. (!.) (4696) 

I 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Mücliirlüğümüz için lüzumlu olan taş . Kum - Çimento • Boş çimento 

torbası .. Çakıl beton demir i müstamel tahta çivi . o:uklu saç k azma 

ve kürek varioz ve saire eş} l\ • pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Taliplerin 30-7-937 C uma günü saa t 15 de Mudüriyet Satına1 ma 

Komisyonun.\ ve izahat almak istiyenlerin idare Şubesine müracaatları 

ilan olunur. "4653,, 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konu lan iş: Aydın Vila_yeti Nazilli kazası ci varında 

Horsunlu sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı. 

Keşif bed eli: (1 27 811) lira (69) kuruştur. 

2 - Eksilııre: 18 - Ağustos . 1937 tı:ı rihine rastlıyan Çarşamba günu 

saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

3 - lsteldil r - Eksiltme şartn ıımesi, mukavele projesi, 

i şle ri genel şa rtnamesi, fenr.i şartname ve projey i (6) lira 

bedel mukabilinde Sular Umum Müdü rlüğünden alabilirler. 

Bl\yındırlık 

(40) kur uş 

4 - Eksilt meye gire bil rrek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk 

teminat vermesi ve (50) bin liralık nafia su jşlerini t eahhüt edip mu

vaHaki)•elle bitirdiğine ve bu ka bil işlerini laşarmakta fennr kabili}eti 

7 -- Gibt0rik•1 günde arttırmaya 
istira!< ed<>nlcı; arttırma şnrtnamc
sını okumuş V" lüzumlu mallımatı 
almış \'e bunları tamamen kabul 
C'Lmis ad ve itibar olunur. Yukarıda olduğuna d air Nafia Vekaletinden alınm ı 'i mü teahhitlik vesik ası ibraz 
göstcrılcn gayri menkul işbu ılan et mesi ist eklilerin teklif mektuplannı ikinci madded e yazılı saatten 

Ye gostcrfü•n arttırma şartnamesi 1 bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muk abi-
dairesinde satılacağı ilan olunur. )inde vermeleri l azımdır. Po.slada olan gecik meler krıbul edi mez. 

(34153) (2104) (4641 ) 
•ıt ı ııu ıı ııııınıı uıtıttı ı tııııııııııh 1 1 1111111111111•11111 uıı ı ıuııııııuııuııııuunnuuunu11un• nttttuııuu111u111111111uınınn11tnınınnı111ttt ı1ttnnnn•nt1:JnMt1nnımuı .. ııttttntHttttıuıttHıtıttu ... nı tıtt 

i şlerinizde muvaffak olmak için 

nikbin olmahsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ah nız. 

• 

11ımııuuu11ın1tu1ttıırınıuııuııı1tı ın ııuııııııııınıı111111uııı11 1 1 11 11 11ııı111 1111111'lıııuıııtı ı ı1111 111111n nnıuımıntnııırıııııııl ırt 

Yazan ı 
Al Jenings 

Meclisınin en nüfuzlu şahsiyetle -
ıinden Mark Kenna! 

- Direktör ııerede'.' diye sordu. 
-Dışarıya çıktı, dedim. 

- Ben burayu Jcnings isminde 
birisini nı amıya geldim. 

- Belki de bendenizi arıyorsu -
nuz. Benim ismim Jenings'tir. 

Mark Kcnna beni yukarıdan aşa
ğı şöyle bir süzdü. Kostümüme bak
tı , pırıl pırıl parlayan iskarpinleri
me baktı. O, sırtında çizgili mah -

kfım gömleği olan bir adamla kar -
şılaşacagını zannediyordu. Sanki 
alnına konmuş bir sineği kovalı -

yor,.... •bi, elinin tersini şöyle bir 
l .. asından silkeledi: 

Çeviren· 
Mu mmer Alatur 

- O halde benim aradıgım Jc
nings siz değilıııniz, dedi. Berıim a
radığım adam, eskiden trenlerı soy
muş olan bir hayduttur. 

- O halde bcndcnizı arıyorsu -
nuz. Fakat haydut kclimesile ... 

Mark Kenna bir kahkaha salı -
verdı: 

- Hah, hah, hah! Ayol, senin gi
bi tahtn kuruları trenleri na"'ıl so
yar? 

Hatta muhterem bir ayan azası
nın ağzından dahi çıkmış olsa, \u 
hakareti hazmetmek güç bir şeydi: 

- 45 çapında bir Kolt tabancası, 
bütün i nsa nları k uzuya çevirir, de
dim. 

O ırada Darbi ıçerıye girdi. Mark 1 
Kenna b ni göster<!rek sordu: 

- Bu kırmızı mahluk da kim? 
Darbi ded. ki: 

- Bu zat bir zamanlar trenleri 
so~ mayı kendisine meslek ittihaz 
etmiş bır centı1mendir. HükUmet, 
bir gün mesleğine nihayet verdi \•e 
kendısini müebbedcn kalmak üze
r<' buraya gbnderdi. 
Galıba Mark Kenna'nın trenleri 

soyanlar hakkındaki fikri, sinema
larda zabıtn filmlerini seyreden 
mektep çocuklarının fikirlerinden 
pek ileri değildi. O, karşısında iri
yarı, yüzü gözü karmakarışık, göz
leri \•ahşi bakışlı birisini bulaca -

ğını zannediyordu. Benim bir bu
çuk metr<>lik klsa endamımı gö -
rünce, havsalası işlemez olmuştu. 

Nihayet oturdu ve gevezeliğe 
brı ladık. Ben pür talakat kesilmiş
tim. Kendisine trenlerin ve yolcu::' 
!arının nasıl kolay kolay soyulmak
ta olduklarına ait hatıralarımdan 
bir kaçını anlattım. 

Muhterem Mark Kenna büyük 
bir alfıka ile dinliyordu. Hatırala -

. 
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Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttır-
ma Ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybcliada sanatoryomuna lazım olan 105 kalem ecza ve sıhhi 

malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksil tme Cağaloğlunda Sıhhat ve içti mai muavenet Müdürlüğü 

binasında kurulu komisyonda 30-7-937 günü saa t 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 1587 lira 35 kuruştur. 

3 - Muv kkat gnr:ınti 119 lira 6 kuruştur. 

4 - istekliler şartname ve listeleri her gün komis} onda görebilirler 

5 - istekliler cari :;enc·ıe aid lic. ret odası vesikasi!c 490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe ) eler n: ut ak kat garanti makbuz 

v ya b::nka m,. .tub:le belli gü~ ve ~a tt,. komi .. yona g"'lmeleri. "4191,, 

Bu Akşam 
l lcybeliada iskele 

Tiyatrosunda 

PIÇA 
Yarın Akşam 

KURUL.UŞU11l3, 
IST .ANSl.lt. 

Yeniköy Aile Bahçesinde 

Cumartesi Akşamı Bebek Belediye 
Bahçesind-e 

Şirin Teyze 

Yedinci İcra dairesinden: 

Bır borçtan dolayı me'cur dahi

linde hapsedilip de paraya çevril

mesine karar verilen bir adet cevizi 

renkte büfe, bir adet üç ayaklı mü-

devver orta masasile sair ev csyasının 

açık nrttırma suretile paraya Ç<'V -

rilmesine karar verilmış 3 Ağustos 

937 tarihine müsadif salı gı.inü saat 

12 den 13 e kadar Taksim Kurabh·e 

sokağında 18 No. lu hanede satıla

cağından talip olanların muayyen 

saatte mahallinde memuruna mü

racaat edılmesi ilfın olunur. 

ı ınıın kendisini epeyce eğlendir -
nıiş olduğunu zannediyordum. 

Nihayet: 
- Şaştım, dedi, sen pek sevımli 

bir mikroba benziyorsun. Hakkın
da sağdan soldan iyi şeyler işittim. 
Bana bu sözleri söyliyenlerin na -
muslarına itimadım olduğu için, si
zi de namuslu bir adam olarak ka
bul ediyorum. Onun için sizinle a15.
kadar oldum. Gidip Mark Kinleyle 
görüşeceğim. Kinley dünyanın en 
iyi insanlarından birisidir. Seni bu
radan kurtarırız. 

Mark Kenna gibi bir adamın ağ
zından bu vadi işitince, ne kadar 
sevindiğimi t asavvur edebilirsiniz. 
İçimde sanki ertesi sabah, en geci 
bir hafüıyn kadar tahliye edilecek
mi§im gibi bir his uyandı. Artık o 
dakikadan itibaren başka bir şey 
düşünmüyordum. 

SEN MİSİN HAPİSHANEDEN 
ÇIKAN? 

Bir sabah Darbi ile koridorda kar
şılaştık: 

- J enings, biraz b nL-:1le hasta
haneye kadar gel! 

l3 "nci İcra Memurluğundan: 

Mnhcuz olup p raya çevrilme " 

s:ne karar verilen ev eşyası 31/7/9371 
cumar~si gunü saat 9,30 dan 11 e 

kadar birinci nçık arttırma sure u 

tile Taksimde Lido ap .. rtımanınd ı 

paraya çevrileceğinden talip olan -

ların mahallinde hazır bulunacal: 

memuruna mürac::atleri ilan olu -

nu~~415~ \ --------·· 
Dans profesörU 

Parislıı 'ükaek d ana akademisin de ı 
"IOt3,. d iploma numaralı Kemal S am] 
Bayer f(nl daıuı flgiirle r ini her gU11 
ubah ond:ı:-ı akşam dokun. kndar 
Beyoğlu lı.ti' 15.l c:ırldesl T;:r kavu 
clersh:ıned t müracaat ehinlt. r 

================~-... 
kuponu : 15 1 

• • • • • • • • • • • klü bfJ 
taraftar1yım. 

1 
ADRES: 

• • • • • • • • • , __ ; ________ . ______ . ___________ , 

Yüzü bıraz bozuktu: 
- Bir haber aldım, fakat sana na 

sıl söyliyeccğimi bilemiyorum. 
Birdenbire kanımın beynim<', 

boğazım'l, kulaklarıma, şakakları

ma hücum ettiğim hissettim. 
- Sakın babam ölmüş olmasın? 
- Hayır! Fakat sana bir oyun 

oynadıl:ı.r. Tahliye emrin geldi. 
Geldi amma, polis seni kapıd<! bek
liyor. Seni kardeşinin mahpus bu
lunduğu Livenvort hap"shanesine 
gönderecek. Galiba senin be~ sene
lik ayrı bir mahkumiyetin daha 
vnnnış. 

Aman 311nh! Daha beş sene ha
pishane! Neden elli sene değil? 

Başınıza gelmesini hiç tem-.:nni 
etmem. Fakat siz benim yerimde ol· 
saydınız, ne yap:ırdınız? Çıldıracak 
gibi olmuştum. 

Hemen hapishanenin posta idare
sine koştum, eşyalarımı çoktan ha
zırlamış, oraya bırakmıştım. 

Hapishaneden çıkarken beraber 
götürmek istediğim, bir çok evrakı 
parçalamıya başladım. Fotoğraflar, 

(Devamı var) 
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GÖZONO · SEVDlGI ZEY INY A.GI 

ı·--·--- HER A K Ş A M •••ı--•ı 

TAKSİM B E L E D 1 y E BAHCESİNDE 

Bestekar Tanburi SELAHATTIN 
Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 

Süzan Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nernıin Şefik Piyano 
Melahat Jbrahim Hasan Kanun 
Muazzez Hasan Banço 
K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 

Parasko Kemençe 

BA y AN LÜTFiYE tarafından MiLLİ OYUNLA 
T ANBURI FAHRİ tarafından HALK ŞARKILARI 

Masalarınızı evvelden temin ediniz. T d. 43703 

pADEMi iKTi 
1 ve BEL GEVŞEKLiGit E KARŞI 

IHO.RM 
1 • Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta ı• kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbııl. 

' , ' ... , • ' ... ' • ' - ~ • - • ~ , .. •• ;;_ :.. •·.. j 

R:ADYO·LiN 
ile dişleri günde en az üç defa 
fırçalamanın kerameti budur: 

. . 
Yaşı ilerlemiş~o masına rağmen dişleri ta-

Bununlapiliv~ı?Ta~ı~ı?~ayonez ~i ?jf~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Patıı::~a~:'::,a;a:~:~şi;sem, I ŞiRKETi HAYRİYEDEN : 
m~m, sağlanı ve güzel. i-Ie:r yen1e2i, her 
meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükeınıne
len hazmediyor. Çünkii sabrıh, aksam ve 

PiyJr;arla hayret ve dehşet uyandıran tenzilatla yeni fiat!:ır: 

Tam 1-4 Litre şişe 40 1 Kilo Tcnekesile Kutu 90 

" 1-2 ,, • 60 3 " ,. • 225 

" 
" 

1 

2 
• .. 

" 100 s 
• 200 7 

.. 
.. " .. " 

• 
375 
525 

HASAN DEPOSU 

BAŞKURT 
ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

A vrupanın en yüksek m:ukah ÇAT AL, KA· 
ŞJK ve BIÇAKLARINDAN farks1z ve hattA 
onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 

mamulatı en yüksek sofralara süs verecek ka· 
dar zarif ve kullanışhdır. KARARMAZ, BQ. 
ZULMAZ, EGRILMEZt KIRILMAZ, PARLAK. 
LIGINI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
}'erli işçi ile Beşikta4ta iskele yaoındaki fabri· 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇAT AL KAŞIK ve 

BiÇ AKLARI Y APIUYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 

halinde tetkikat yapma~a davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu aı'.Jı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirlerse 

reddediniz ve ıcrarla BAŞKURT mamulfltını arayınız. 

••• \ • • ' > 

' ' . 

T® ....... 

hterem • • 

BütUn hatlarannza aid birer ayhk t~nzlllth 
abonman kartlarının yenileri 11 ağustostan 
başlayacaktır. 

Arzu buyuranlaran !Jlmdlden ldarei merke· 
ziyeye veya köprU • Bofiaziçi • aı,eslne mUra • 

JJI caat etmeleri ilin olunur • 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi ilanları 

1 - lşlctmemiı mıntakasında Fevzipaşa. Diyarbekir hattı üzerinde 
Km. 436-456 "Maden· Geyik,, arasında toplatılarak kaldırmak ve hat 
kenarına figüre ettirilmek suretile dokuz bin metre mikap balast ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli dokuz 
bin dokuz yüz liradır. 

2- Eksiltme 29-7-1937 Perşembe günü saat 15 de Malatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Mutakkat teminat yediyüz kırk iki lira elli kuruştur. 
4 - Bu işe iİrmek isteyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ncü mad· 

desi mucibince işe girmete manii kanun bulunmadığına dair b~yan· 
name, kanunun tayio ettiği vesaik, muvııkkat teminat makbuılarile 

teklifleri aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri 
lazımdır. · 

5 - Bu işe aid şartname ve ir ukavcle projesi, Ankara, Haydar• 
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaıi7., Narlı, Eloğlu 
istasyonlarında parasız olarak dağıtılmaktadır. "2179" "4398,, 

T~ 
AoA~ 

• • 1 

arı iZ 1 1 r 
Türklyede &altlan ve Uzerlerlnde "Made in Germany,. yazıh olan bütUn tirat bıçakları ecnebi 

mamuUHıdırlar. Bu bıçaklar1 kullanmak paramızı memleketimb:den dışarı çıkarmak demektir.Her 
~ vatanda, memlekete olan borcunu ancak yerli mah kullanmakla hizmet eder. 

Öz yerll "'EMiR,, ve "HAKiKi RADIU~,, t1re, bıçaklar1mız memleketimizde kendi kardeşleri~ 
mizln ell ile meydana gelmlt oıd1;1Aundan kıymeti her halde bir kat daha fazladar. 

Kendi ltcllerlmlzl kullanarak onlar1n menfaatlerini korumak, paramızı dıtartya çıkarmamak 
1 

"E IR •ıe tasarrufa riayet etmek kendi vazifemiz icabı olduAundan her vatanc;t.aşımıza ,, ve 
" HAKiKi RADIUM ,, yerll t1rat bıçağını kullanmasını tavsiye ederiz. Oz yerli c EMiR > e 
"HAKiKi RADIUM., taraf bıçakları, cins ve metanet itibarile, Uzerleri "Made in Germany,, yazıh 
olan bUtUn hariçten gelen ecnebi ttrat bıçaklartndan çok UatUn olduğundan, bundan böyle bu 
gibi ecnebi taraf bıçaklarına kat'lyyen ihtiyaç kalmamı,t1r. 

• 

her yemekten son!"a dişlerini fırça1amağı 
itiyad edindiği için midesi ve barsaldan 

çok sağlam kalmıştır. 

r Kullanmak ve diıl~in~ ~ ~m?.s~ g!n~ 3 defa fırçalamak "'ı 
sııretile siz de bıı m azhariyeti kazanabilirs'niz.. -------

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

l. - Muhte!H kuh r ve cb·adda 10350 kilo sikke çe!i~i 9 A~u ;t s ) ~7 

r a 1rtesi ve 200 ton elektro!itik k:ttod bakırı 11 Ağustos 1937 Çır· 

şamba günleri saat 14 de kapalı zarf usuliyle satııı alınac:ıklır. 

2. - l<ıtekliler şartnamelerini almıık üzere Pazartesi, Çarşamba ve 

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

müracaat edebilirler. 

3. - Eks itmeye girmek isteyenler çelik için (365) ve bakır için 
(8450) lir<ıl ık muvakkat teminat akçelerini veya bu mebliğı havi ban-

ka mektuplarını teklif rncktuplariyle birlikte eksiltme saatinden bir 

saat evvel komisyona vereceklerdır. (4515) 

Birçok ta HtçiJer uğraştıl ... r ama, 
HOLST A yarınd11_ bo.ya~ı bir 

yapamidt 

.A.DINA DİKKAT 
HOLSTINA'yı iyice kullanan 
bir B~yan her vakit modaya 

uygun ve cazibeli olur. 

Diş macununu kullannuz 
Diş · hekimleri kontrolu 

al.tf ndadır. 
diş dcposıı, Ta~ H • 1 Ln"htıl 

Kanaat hasıl etmek 1çin bir tecr$İ~Et kafidir. 
Her yerd~ İS1'arla "EMiR,, ve "HAKIKi RADİUM" bıçaklarını aJayınız. 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur . 
R:~~~~~~~~~~~~~~ 

l 
Fabr~kası : RADIUM TiCARETHANESi, lstanbul • Galata 

.. OkçumuH caddesi 104-108. Telefon= 42878. Telgraf: Radlum-lstwftbul,Poata kutusu: 1313 .. 

Sah ıbı \e Cmumr neşrıynlı idare eden Daşınuha.rrır 

E. izzet Benice 
8asıldı~ı yer : M,&tu u i t:::.ja:in 


