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ri diktatörii'nün Japonyaya verdiği 
notanın kabulünden başka çare ol
madığına göre artık sulh ümitleri
nin asla mcvcu t olmadığına dair 
vaki b<ı.Pl!Etındaıı '{e gelen haber

lerden Çinin kcn~isini' toplayarak 
ciddi bir mukavemete hazırlandığı 
anlaşılıyor. 
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Rivayetler tekrar 

Dolaşmıya başladı l lf [ Ak J - . -._, k k fl• 
Bu sabahki g-azetelorden birisi Q ya aenl zue ÇO UVVe ı 

Umum müle.ttişlik~erle An~ara v_e olmak isfigor • ./' akat f ngilterenin 
l•tanbul valılıklcrınde yenı dcğı· 1 J 1 

şi,klikle: yapı 1acağı hakkınd_a çıkan 1 yapılmakta olan harp gemileri 
b.r şayıadan bahsetmektedır. • 

Bu şayiaya göre yeni teşkil edi· i 5 70 
_ıe~ek _ Ege Um~ml Müfettişliğine 1 

Uçuncu Umum Mufeıtiş Tahsin Uzer,/ 
lzmir valilikine Kastamonu Valisi Avni 
Dokan, Ankara valili~inc h.mir Va. 

lisi Fazlı Güleç,lstanbul valili~ineTrak
ya Umum Mülcttişi General Kô.rnn 
Dirik, Trakya müfctti~li~ine Anb· 
ra Vali•i Nev~t Tandoıtaıı, Üçün
cü Umum müfetli~liğe de Emniyet 
işleri Umum Müdürii ı,tanbul Vali 
vekili Si.krü geti,ilcccklerd;r. 

Ayrı bir rivayete g-öre <'e lıfı 1 en 
şehrimizde vali "ekaietini ifa et .. 
mekte olan Emoiıct ışleri Umum 
Müdürü Şükrü l.tanbul Vali ve 
Belediye Reisliğine osaleten tayin 
edilecek tir. 

Bin 
1Tondur! 

•• Lo~dra, 29 (Hu· 
..usi) - lıalyaoın 
35 bin tonluk ye· 
ni bir ıırhlıyı de. 
nize indirmesi 
burada ehemmi-

- .. ....__ -

' I • 

Çin baş kumandanı Pekinin gar -
binde büyük bir muharebe için ha
zırlanmış ve burada 250 bin kişi -
lik bir ordu tahşidine başlamıştır. 
Pekinin müdafaası imkansız oldu
ğu için asıl muharebenin burada ce
reyan etmesi muhtemeldir. 

Japonlar Çin ordusu henüz ta • 
ha:jşüt h·,Jinde iken ve birdenbire 
akına başJ~rnışlar, Pekini bu suret
le elde Nrnişlerdir. Çinl,•erin ta • 
başşüdü t ,mambnınca k.ıt'i ncti
cevi l~)~ ı r-dôcek harp k•,ndini "ÖS

tcı cc · t • Ancak Çin kuma:ıd~ı:ı
mı .faprı~Jara 4esl.m olduğu habe
rini, di er Çin kumandanları ara _ 
sında iHilıif mevcut olduğu ha 
berl ·rı cic takip etmektedir. 

]arla Çi~ k~mandanın~ şehrin mü- B. Yusuf Ziya 
dafaası ımkanı olmadıgını hatırlat-· ı 

mışlar ve Çinliler şehir içindeki ı· t b } "d .. l" v " d 

/ 

yelle mevzuubahs 
olmaktadır. Bu 
suretle ltalyanın 
Akdenizde en 
kuv\•etli donan
rna•ıa malik ol. 
mnk istemesi id· 
diası kuvvet bul
muş oluyor. An. 
cak bu bir adım• 
dan ibaretti r. 
ltalya aynı ayar
da diğer iki zırh-

. s an u mu ur ugun e 
bütün müdafaa tertibatını ımha et- I · 
tikten sonra bırakıp gitmişlerdir. kalıyor 

Pekin nasıl düştü? 
Pekin, 29 - Du şehrin Jaoon 

askerleri tarafından işgali bü~ük 
bir taarruz hareketi neticesi değil
dir. Japonlar şehir üzerinde tayya-

Çin ask.,r d;kıatörü G•nıral 
Çanh • Kay • Şek 

relerle ve şehır civarında, bilhassa 
cenup kısmınd:ı yaptıkları hücum-

Bugün Çinin bu sabık ve koca pa
yitahtında yalnız polis kuvve•leıi 
dolaşıyordu. Çin askeri namına 

kimsı yok'·"· 
Tiyen Çin şehri de ayni halde -

dir. Bu şehirde Japon tayyareleri 
Çinlilere ait bütün büyük binaları, 

karargahı, istasyonu, üniversiteyi 
bombardıman ettikten, yakıp yık

tıktan sonra her türlü mukavemet 

imkanını kırmışlardır. 
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üyük geçid resmini her 
isteyen seyredebilecektir 

Kıtalarımız1 yerlerini işgal etmek 
üzere harekete geçtiler 

Askerıerlmiz manevralarda .. 

sup kıt'alarımız 17 Ağu~tostan ev 
vel Tekirdağındaki Saray kazası 
dahilinde mevkilerini alacaklardır. 

1 

ı 

B, Yusuf Zlga 

iş Bankası lstoobul şubesi Umum 
Müdürü B. Yusuf Zivanın Ankaraya 
nakledeceği gazetelere akseden bir 
rivayet halinde a~-ızdan ağıza do· 
!aşıyordu. 

Bizim aldığımız malümala göre 
Bay Yusuf Ziya lslanbulda kalacak 
ve kış içinde tesisi mutasavver 
olan Deniz Bank Müdürlüğüne tayiıı 
olunacaktır. 

Vapurda yangın 
150 yolcudan 50 yolcu· 
nun Ak•betl meçhuldür 

Baltimore -Maryland- 30 (A.A.) 
- City of Baltimore vapurunda, bu
radan hareketinden biraz sonra bir 
yangın çıkmıştır. 

Bir kaç dakika içinde vapur ta • 
mamen alevler içinde kalmıştır. 

.Vapurda 150 yolcu bulunuyordu. 
100 kadar yolcunun sağ ve salim o

larak karaya çıkmış oldukları söy
lenmektedir. 

17 ağustnsta Trakyada yapılacak 
olan büyük askeri manevralara iş
tirak edecek kıt'alarımız toplanma 
Yerine harekete başlamışlardır. 

Motörlü ağır toplarımız yola çık
tığı gibi dün de diğer topçu !<ıt'ala-

Manevralardan sonra yapılacak 

büyük ve muhteşem resmi geçidi 
b!itün halkımızın rıı}ıatça seyredE
bilmeleri için şimdiden büyük tri
bünler inşasına başlanmıştır. 

• 
..ı.. Filomuzun ziyareti 

' rımız kendilerine ayrılan mıntaka-
larda rneV7.\,..almak üzere hareket~'' 
geçnıi~ler<li~. 
Bunların hepsi ve manevralarda 

'7azife alan silvarilerimiz, piyade 
fırkalarıını:ı: ve diğer sinıflara men-. 

Tribünlerde kadınlar için de yer
ler ayrılacak ve bir çok otobüsler 
halkı Saray kazasından manevra 
sahasına götürüp getireceklerdir, 
J(adınlarımızdan askeri sahalarda 

da istifade edilmesi yolunda bu yıl 
Büyük Millet Meclisinde kabul e
dilen kanundan sonra askerliğe olan 
şevk ve alakaları büsbütün artan 

(Devcımı ikinci ıcıJlfada) 

Başta Yavuz olmak üzere deniz• 
altı gemi'.erimiz ve Mecidiye, Ha. 
midiye ile dığer harp sefinelerimiz. 
den mürekkep 13 gemimiz yakında 
Yugoslav limanlarına gidecektir. 

Yugoslav hnrp filosunu ziyaret 
edecek olan filomuz orada birkaç 
ıün kalac•ktır. 

lıyı da çoktan 
de-nize in·dir 
miş olacaktı. 

B::na muktedir ltafgan harp gemileri 
olamadı. Diğerlerinin ne zaman denize ineceği malum değildir. 

Halbuki dün Avam Kamarasında merakla bir istizaha verilen cevap
tan anlıyoruz ki lngiltereoin bugün inşa halinde olan harp gemilerinin 
yekunu 570 bin tonu bulmaktadır. Bunlara 94 bin tonluk yeni narp 
gemilerinin ilAveıi de pek yakındır. 
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Evli kadın ve bakire kızlar 
Basılan üç randevu 
evinde va · a ndılar 
Ahlak zaoııa:;ı, •• ~ 

açlıgı "ıuca-

de/eyi şiddetlendiriyor 
Ahlak zabıtası, son zamanlarda 

faaliyetini daha şiddetlendirmiş, 

Beyoğlunda, g.:.i 'i"!;,ic.e faaliyet· 
(Deı;ıımı 2 ınci sa!.ijcde) 

===============-----

Kavurucu sıca tan 
dün de ölen var 

-------
Bayılanlar ise hadsiz hesapsızdır 

.!i: .ııklurcı karıı ın 1!11 çart .• 

Sıcaklar lzmirde ve Ankaradp, 
olduğu gibi lstanbulda da müthiştir. 
Günün bazı saatleri güneşte kırka 
varan bu baskından şehrin mubte-

lif yerlerinde bayıhnlar eksik ::le• 
ğildir. 

Evvelki günkü sıcaklardan V\ -

(Devamı il~inci scıJlfada) 
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6 unun aliıleri. 
Saldı,. Japon 

asır 

Hiç laf dinlemeyiz ... Kat'i suret
te dünyada iki şeyin tamamile de
ğiştiği laf götürmez: Aşk ve harp! 

oğlu, yirminci 
aşkına! 

ağustostan itibaren Eminönü ve 
Beyoğlu kazalarında eşekle her 
türlü nakliyat yasak edilmiş bulu
nuyor .. 

Bu artık bir kaide oluyor, demek
tir. F::kat, ne glriptir, her kaide gi· 
bi bunun da bir istisnası var: 

Şark 
Vilayetlerinde 
Ciddi işler 

ve Y8ni lnş•et, keza 
nahiye tetkiUltı 

Bırinci Umumi Müfettişlik dahi
lınde kalkınmayı hızlaştıracak ye
ni bir program hazırlanmıştır. 

I ispanya meselesi hakkında l 1•)€ld\1l-tı 
lngilterenin teklifi ve j 
lngiliz - ltalya rekabeti ı 

Sulh işleri 
Hariciye 

henüz başlangıçtadır, İngiliz 
Nazırının ziyareti de 

faraziyeden ibarettir 
--·---

daha bir 

Bombardıman Edilen bir genıi 

Belçika kralının ileri 
sürdüğü teklif 

Belçıka BaŞYekili Amerikaya git· 
ti, clöntlü. Ame:ik3run A vrupa;rs' 
pa•aca yardım eı:!ec0ği bahsi de ka
pandı. Çünkü Amcr;kalılar hrr ve· 

Ne gariptir ki biri insanları biribi· 
rinc iıağlayan, ekseriya da çoğal· 
tan en büyük kuvvettir! Öteki, o
nun tam;ımilc ak.:;ine, in~~nları biri· 
birh1Jen k,'paran ve ~ksilten en bü-
;) üi;;: kuv,:ct! 

Bun1.n, g•libl, bizler !a;-kında 

dcgilk'::'n dünyadaki in~an ruhu"lun 
ikı kutbunu tqkil etmekt~dirl~r. 

Sanırız, yine yabıız mideye nak· 1 

liyat yasak değil'! 

Buna nazaran, halkın işinin ko • 

laylaştırılması için muhtelif yer • 
!erde kaza ve nahiye teşkiline de • 
vam edilecektir. Vilayet bütçeleri 

inşaat mevsiminden evvel merkeze 
verilecek yenı köy büroları kurula

caktır. Mıntakada yeni hastaha • 

neler açılacak bu meyanda Diyarı· 

bekird<: kurulac<ık hastahaneye 1 

milyon 200 bin lira harcanacaktır. 

Roma, 30 (A.A.J - Salahiyettar 
melıafil, İtalya tarafından İngiliz 
planma cevap olarak dün Londra 

hükllmetıne tc,·di edilmiş olan nota 
hakkında malümat ve izahat ita • 

1 
bardımana maruz kalmış olan bir 
g<>mi, Lion körfezinde Estingutte 
açıklarında durm•ıştur. 

slle ik anlattılar ki, bir kısım Av
rupa devlet ad•mları hep b<iyle 
harp pe~ındo olduı<ça, alabildiğine 
silalılonmıya deva'n ettikçe sulhun 

sağlcm temellere kurulması ,,;p • 
helidir. Onun için Amerikadan d~. 
bu hal böyle gittikce, fili bir yer· 
dım beklemek aL.ıestir, dediler. 

Her !ki3inin de bu asırda <11 cı.e

ği~i~!ı,C~ki harikulade be-nzeyişe 

Ötcdrnberi ~~'<ta bir (113111 aşk) 
usulü v~:-dı. Sanki a~kın ilftııından 
da iliın resmi alınacakmışco~ma bu 
f.det kalktı. Nasıl ki bugünkü a,ı,. 
larrla il:ını aşk etmeden seld•rıli~·e· 
rıl ;,·e-s.ı, ne garip, bugüni<J. Jıa•p· 
Jcr<l<> ele o~ni <ekildc ilanı harp et
meden s:ıl~ırılıvcril vor' .. 

Onun için saldır J;poıı o.~.u yir· 
rr .!lci asrı:ı ask•n 11 

* Terkos tufanı r 
Ayran, şerbet, limonata yapan • 

ların bu gibi meşrubatı yaptıkları 
yerlrr<le Te;-kos bulundurmaları 

mccbur:yeti kondu. Bunlar mutla· 
ka Terl<osla yapıLcak! İşiti·;or mu
sunuz? dün gazeteler yazıyor: 

Bütün çe~melcrd<'n de Terkos a
kıtılacakmı~! 

Hey y~rabbi, bugünleri de gör~
cek miydik, hayrettir' .. 

Behey Terkos! Seni yalnız sütü· 
müze karışmış zannediyorduk, kim 
dertli kı, m<ığcr iliklerimize işl~ye· * • cekmi."'in! .. 

Eşekt • nakliyat ~ 
~'rla, olacak, oluyor. Nihayet, şu ' _,, ;;;w~~ 

: eş<.< meselesı kuyruğuna gddi: Bir 
~ ..... ~.:::::..-~~......,<.,C:~~~ 

Yerli Mallar 
Sergisinde 

Sel'ginln erken kapanma· 
sından tikAyet olunuyor 

Galatasaray Yerli Mallar Sergi
sini diin d~ on binlerce kişi gez
miştir. 

l:ün akşam bazı müesseseler bil • 
hassa Sümer Bank pavyonlarında 
vitrin değiştirilmiş ve yeni nümu
neler konmuştur. 

Hafta sonunda sergide umumi o
larak bütün nümuneler değiştirile· 

cektir. Yalnız serginin akşamları 

dokuzda kapanması umumun şika· 
yetini mucip olmaktadır. 

Çt.iı.kü bir çok esnafın dükkan
ları ancak gece sekizde kapanmak· 
ta. ba, ılarının da akşam yedide iş
i• :ı bıtmektedir. 

Runları.l ve umumiyetle halkın 
vaııfesirden çıkıp evde yemekle -
rlnı ) c_"'leleri ve semtlerinden Be
yo • .ııı0 gelmeleri içm geçen za -
man zar ... ınd3 serei kapann11ş old:.ı
ğuT'dan bir çok kim•eler sergiyi gc
Z<'meden kapalı kapı önünde so • 
kakl'1 kalmaktadırlar. 

Geçen senelerdeki sergiler da!ıa 
gr~ kapandığından bu yılki sergi
nin de hiç olmazsa 10 da veya 11 
ele kapanması Sergi Komiserli~in
den rica edilmiştir. 

Ancak bu suretle gündüzk rı iş· 

lr rındc çalış3n on binlerce vatan
daşın da kendi milli sanayiine ait 

güzel eserleri doya doya ve seve se
ve görmesine ve seyretmC>sinc im
kan bulunmuş olacaktır. 

-·-
Kapanacak ecnebi ve 
ekaliiyet mekteplerin 

sayıs ı 

Şehrirn, 7d ki ekalliyet ve ecnebi 
me:.teplc inden 8 i daha, bu ders 
yıJ,ndan itibaren kapanacaklarını 

Maarıf Müdür .ugüne bildirmiş • 
)erdir 

Kapanacak mekteplerın başı ıca
ları şunlardır: 

Yedikuledekı İtalyan mektebi, 
5cnt Elizabet Frans.z kız mektebı, 
Fcrıkciyündeki Sent Jan d'Ark Fran 
s z mektebi, Kartalda Bezcivan Er- 1 

"" " rr.ktebi, Kadıkciy Mühürdar
da it.ılya'l Kız Mektebi, Büyükdere 
it ' .an mektebi de geçenlerde ted
r.sdtını tatJ etmiştır. G"alatadaki 
S0nt Piyer İtalyan mektebi de ka
panıp kapanınıyacaj'iını tedrisata 
başladıktan sonra tcsbit edecektir 

Sıcaklar 
(Birinci ıahifeder. devam) 

vallı bir kayıkç·nın Fener iskele • 
sine gelirken öldüğünü yazmı tık. 
Şehrimizdeki müth;ş sıcaklar yü

zünden dün de bir kişi ölmüştür. 
Kabala« Lisesi Tabiiye grupu mu

allimi Vehbi, İstanbul Erkek Lise· 
sinde kitapları tetkik komisyonun
da çalışırken !azla sıcak yüzünden 
üwrinc birdenbire fenalık gelmiş 
v' yere dü~mü~tür. 

Emektar muallimi kurtarma.k için 
arlradaşları etraftan yeti,mi;;tersc 
de muvaffak olamamışlar; Vehbi, 
helecanlar içinde biraz sonra öl -
tıüştlır. 

Yunan atletleri 
Geldiler 

Taksimde eksers iz 
ya pacoklar 

G. Sarayın 33 üncü yıl dönümün· 
deki atletizm müsabakalarına işti· 
rak edecek olan Yunanlı atletler 
bugün şehrimize g~lmişlerdir. Yu
nanlı sporcular bu akşam Taksim 
stadında ekzersiz yapacaklardır. 
Gal ataaarayın daveti 
Galatasaray Klübünden: 
1 - 1 Ağustos 1937 pazar günü 

Tak ·sim stadyomunda yapılacak 

33 üncü yıldönümü spor merasimi
ne İstanbulda bulunan sayın me • 
buslarımızın §<'rcf vermelerini di
leriz. 

2 - 33 üncü yıldönümümüz rn<'· 
rasimi saat 14 le resmi geçitle baş
lıyacaı.ında'l klübümüz Yüksek 
Mürakabc Heyeti azasının o gün 
saat azami 13tc kliip lokalınde bu
ıu~maları ve fazıa izahat ıçin her 
akşam müracaat edebilecekleri bil
dirilir. 

Vali geliyor 
Dün Viyanada bulunan Muhıltin 

Üstündağdan Belediye erkanından 
bir zata gelen mektuptan anlaşıldı
ğına nazaran mumaileyh, 15 Ağus
tostan evvel şehrimize gelecektir. 

Pariste y•pılan muayene netice
sinde hastalığında bir vahamet gö
rülmemiı ve amdiyata lüzum kal
mamıştır. 

Yugoslav mektep gemisi 
lin1anımızda 1 

Dün sabahtan itibaren limanımız
da bulunmakta olan dost ve mütte
fik Yugoslavyanın deniz taldıcle -
rine mahsus Jadran gemisi zabit • 
!eri ve tllebeleri bu sabah da er • 
kcnden şehre çıkarak gezmişlerdir. 

Dost milletin denizci gençleri bir 
müdd~t şehirde gezdikten sonra 
lleybelia<laya giderek Deniz Lise
sini ziyaret etmişlcrdır. 

Yugoslav talebeler Hcybcliada 
i kelcsindc Türk arkadaşları tara
fından tezahüratla karşılanmışlar 

ve şereflerine mektepte bir ziyafet 
wrılmiştir. Diğer taraftan a•usto· 
sun dokuzunda iki İtalyan Mektep 
gemisi de limanımıza gelerek g~nç 
ltalyan deniz talebelerini getire 
cekti.:, 

Büyük geçid 
Resminde 

(Birinci .ahifeden devam) 
kadınlarımızdan isteyenler bu mu
azzam geçit re~mtnı görmiye gide
ceklerdir. 

Bu meyanda bir çok mekteplı 
genç kızlarımız ve erkeklerimiz de 
geçit resmini takip için kafileler 
halinde şehrimizden hareket ede -
ceklerdir. 

Resmi ge~it yeri İstanbuldan oto
mobille çok yakın bir yerde oldu· 
ğundan o gtin şehrimizden kalka
cak bir çok otobüs ve otomobiller· 
le de resmi geçide gidilecektir. Gi
decek halkın i5tirahatini temin için 
Edirne • İstanbul hattında 22-23 
Ağustos günlerinde ilave trenleri 
de işletilecektir. 

Müfettişlik hududu dahilindeki 
43 kazadan 31 inde bugün maalesef 

tek hir doktl)r bıle olmadığı anla • 

ııldıgından Sıhhiye Vekaleti nez -
dinde te<dobüsler yapılmıştır. 

sıııcl"n imtina etmektedir. 

ingıliz • İtalyan münasebatında 

salah husulü meselesinden bahse -
den aynı mehafil, cişlerin henüz 
başlangıçta ulduğunu> beyan ve B. 
Eden·ın Roına'yı ziyaretinin henüz 
iıir faraz.yctlcn ibrPt ol~u!"ıunu 

i:iı\'e ~tmek tcdırler. 

• • 

Bu gemiyi çekip götürmek için 
gelm4J c.i•n va1,urfor, mürettPba
tın gerek ~alupalarla ve gerek yü
zerek gemiyi bırakıp gitmiş olduk
larını görmü~lerdir. 

Gemi;. i tahlise gelnıi:; clo:ılar, 
geminin güvertesinde üç dört naaş 
görınüşj<?rdir. 

G .. ~rni:ıin b€r~PV:l ol:ı.rak b:.t:.ıa -
~lnd;,n ;corkulmaktarlır. 

G.·mideki müi!cci:cri'l İspanyol 
hakilrn<'tçileri oldugu tabının edil· 

Üç yıl iç nele mühim \'e yeni bir 
çr,k yollar açılaca~ı gibi Umum Mü

f~tli şlik merkezi olan Diyarıbekir
de büyıik bir İpek Bopekçiliği Mek· 

kbi ve bir de iplik fabrikası kuru· 
lac~ktır. 

Gran-du Roi, 30 \A A ) - Bom • mektetlir. 
u11111111111111111ıuoı111111•11111••"''''""uuıuıııııııuuı1111111111Hu111oıı111ııuuıııı11111uuııııı111uı ıttııııı•ı•uıı•ıtııtııı+rıııııııı· :ı:• •;ıı .• ııı 1 

Basılan üç randeyu 1 

Bunun!& b0raber Belçika B~şn 
kili Van Zelan<lın aylardanberi tel· 

ki~af1 1 sonra Amerika Cumhul're 
i!siı~i girlip görmesi ~onu akim k~l
mıve n-,;~hkUtndnr. diye hükınf:?dı -
h·•~k ~ı·yl,.rden defildlr. Belçika 

Kralının bu yoida bir tc5ebbüstc bil' 
Junarak dünya iktısadiy 0 lı içiP mil· 
!etler arası bir faaliyete giri,;ımc 

sini şu günlerde ileı i ,ürmesi hep 
V·tn ZPlandın İngilı~r~ ve Fr "".s t 

tarn~ı .~·.n kendisine v<>rilmiş •18n 

ted~ik!l!. vr-t!İf"..'~inın k-:lz3ndığı '- -
r.::mmiyct v~ ~L.mulden ileri ~el -

rrli.k~ed!r. 

Ayrıca Diyarıbck ir, Van Ye l\1uş
da aygır depoları açılacak, haY"an

cılığın inki~afına büyük ehemmi • 
yet verilec~ktir. evinde !yakalananlar 

Pek çoğu dar ve gayri sıhhi olan 
kaza hükümel daireleri de yeniden 

yapılacağı gibi a;ıaml 5 senede bi· 
tirilmck üzere bir çok memur ev· 
lerl inşa edilecektir. 

Maçka - Beyazıt 
otobüsleri 

Maçka-Beyazıt arasında otobüs 
servisi kurmak için Belediyeye ya· 

palan müracaatlar tetkik edilerek ka 
bul olunmu~tur. Bu hattın fiat ta

rifeleri Beledive İktısat Müdürlü
ğünce tesbit edilmektedir. 

Diğer taraftan Topkapı - Sirkeci 

arasında da otobüs seferleri tesisi 
ıçin ayrı bir lalıp de Belediyeye 
baş vurmustur. 

Benzin ve petrol 
ı, daireşi 

Y<'nı petrol ve benzin fıa lan ta

mamen tesbil olunrr tur 

Ticaret Odasında; İktı•at Vekili 

Celal Bayarın hazır bulunduğu bir 

içtimada dün lesbit edilen fiatlar 
öbür gün bir tebliğle ilan edilecek· 
tir. 

Gerek benzın ve gerekse petrol 
fiallarında yeniden tenzilat yapıl· 
dığı muhakkaktır. Bu tenzilatın 

miktarı yarın belli olacaktır. 

(Birinci sahifeden devam) 
le bulunan birçok randevu evlerini 
keşfetmiye muvaffak olmuştur. Son 
olarak üç randevu evinde cürmü 
meşhut yapılmış, buralarda fena va
zivette erkek ve kadınlar yakalan-.. 
mıştır. 

Yakalanan randevuculardan biri 
Nazlı'dır Bu sabıkalı kadının bir 
mliddettenberi Ayaspaşada Cami 
sokağında, Ülkü apartımanının bir 
numaralı dairesini randevu evi o
larak kullandığı te~bit edilmiştir. 

Yapılan ani bir baskır.da. burad3, 
maalesef, başka erkeklerle görüşen 
bir takım evli kadınlar da yakalan· 
mış. haklarında takihata geçilmiş
tir. Sabıkalı randevucu Nazlı da 
Arliiycye t~ !im edılmiştir. 

İkinci basılan ev de. İslikliıl cad· 
d sinde Accm)an apart·manının 

bir numaralı dlircslndc randevucu 
Janetin islcttiği e\·d c. Burada ~·a
pılan hir ct.irmü me<rutta birkaç 
g< nç k~dın ,.e Prkek ,.,;kalanmış, 

haklarında kanul"i m·ıamf'leye baş· 
lal"mı ştır. 

Bosılan üçüncu ev de Taksımde 
Abdullahefendi sokağında 9 numa· 
ralı evdP, tanınmış randcvucular
dan Meri'nin işlettı"ı randevu evi
dir. l\forı'nın e'·indc gece \'akti ya· 
pılJn bir cürmü meshutta, bırkaç 
genç kadın v~ erkek bulunmuştur. 
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Fakat, genç kadınların arasında, 
maalesef, birkaçının da henüz ba
kire genç kız oldu~u tcsbit edil • 
miştir. Genç kızların nerede otur
dukları, aileleri kimler olduğu araş
tırılmıştır. 

Cürmü meşhut yapıldığı vakit, 
genç kızlar ağlamışlar, bu kirli eve 
düştüklerine kendileri de çok mü
teessir olmuşlardır. Genç kızlar 
hakkında lazımgelen kanun! mu • 
amele yapılmış, kendilerine nasi
hat cdEerek ailelerine tesiim olun
muşlardır. 

·· ·c~·~h~·;ty~ı· ···· · ····· · · · ·· 

Bayramında 
Gelecek olanlar 

D:in rece Belgrad radyosunun 
bildirdi~ine göre 29 Teşrhievvel 
Cumhuriret bayramında birçok 
Devlet Reisleri Ankaraya gelerek 
Atatürkü ziyaret edec~klerdir. 

Bunların arasında; Hicoz KT'lı 
lbnisoı ut ve Veliahdı, Irak Kr~lı 
G.1ziyülevvel, Yemen Hükümdarı 
imam Yahy~, Efganistan Kralı ve 
Veliahdı dl\ bulunmaktadır. 

Ayrıca; lran Başvekili ile Hari• 
ciı e Nazırı ve Efgan, lrnk Hıri
ciye Nazırları da aynı torihte hü
kumet merkezimize geleceklerdir. 

Bu münasebetle Şark Paktı Ha
rici}e Nazırları mutat toplantı sı da 
akcledilecektir. 

Yerli Malı davası 
Bir g iinlük 
Cezalar 

l$tanbulda bılmem kaçıııcı yerli 
malı sergisi açıldı. 

Yerli malı kullanmak, şuurlıı ı:e 

vatanperver Türk olmaııın en belli 
ba~lı .delillerinden biri olacaktı. 

eBi!in kı: sade albayrak 
.sevmekle Türk olmak 
cModası geçiyor. 
eHerkes hakiki Türk olanı 

.üstündeki elbiseden seçiyor .. • 
Diyeli yıllar oldıı. 
Dava, tahakkuk elti mi? Hayır! 
Daua, bir zaman moda oldu; ede· 

biyatı yapıldı; yılda bir lıafta bıı 

bahse hararetle donüyoru:; fakat 
işte o kadar. flafıf ı·cya ağır. hük
miin docjrıısu şudıır. Dal'a, geı-şe -
miştir. 

Yerli malı kullanmak, bir fera • 
gatken, bir mahrıımiyete katlam~ 
değilken, herkesi buııa teşvik edi
yor ve muvaffak olmak yolunu tut
muş bulunuyorduk. 

Şimdi yerli malı kullanmakla ne 
ihtiyacınıız yarım kalacak, ne zev
kimiz yarı tatmin edilecektir. Fa • ' 
kat nerede bu davaııın ortaya atıl
dığı ili; günlerin tehalükü? 

Niçin bir takım milli zaruretleri, 
geçici modalar halinde fiiyle bir ele 
alıp bırakıyoruz? 

Takip fikri olmıyan bir cemiye -
tin el attığı işi başarmıısı kadar güç 
ne olabilir? 

Niçin lıafıza!arıını:r, maksatları -
mıza hiyanet ediyor? 

Niçiıı yukarıdaki mısraları ya • 
zan ben, şimdi üzerimde bir ingiliz 

ku1nll§ı görmekten lii:ıumu kadar 
sıkılmıyorum, utanmtyorum? 

Niçin Avrııpaya gitmekte olan bir 

in.;ana bır şeyler ısmarlarken bıı • 
!11111 bir nen kaçakçılıktan, adi lıır
sızlıktan farksı: oldıığunu kaı:ra • 
yamıyor, hatırlıyaınıyoruz? 

Niçin bir aydın ı-e uyanı!: kadın, 
elbisesinin Parisıcn ı·eya Atinadan 
geldiğini ilk fırsatta söyleyip öğütı· 
meyi aklına getirebiliyor; neden 
bırnu bir ayıp gibi, bir ııamussıız . 
lıık gibi telıikki ederek bira.:: olsıın 
gizlemiye çabalamıyor? 

Ne kadar aşağı seviyede olursa 
olrun kimse çaldığını re aşırdı!Tını· 
açıkça itiraf etmekten çekiniyor; 
fakat gümrük memurlarından nasıl 
.ı!ı:rupa malı kaçırdığını crı seçkin 
insanlar, en uyanık ce1niyetlerde 
kahkahalarla an !atmakta beis gör
m~iyor1ar ! 

Bu kadar hayati bir dat·ayı bu 
kadar sııdan tal:ip eden bir cemi
yetin samimiyedndcn ı:e moralin· 
den şüphelenmek haksızlık olmaz! 

Saman aleı;i gibi birden parlayıp 
sönmek hazin, korkunç, iptidai bir 
şey .. 

Ya dat•a henüz yersizdir, içtimai 
l'aziyetin mutlak bir icabı olmak· 
tan henüz uzaktır; 

O zaman, bu kadar tehalükle etek 
çare• ve •milli vazife• diye ileri 
sürmemek Ztizımdır; 

Yahut da dava.hakikaten etek ça
re• ve emilli ı:azife• dir. O zaman 
tahakkukunıı elbirliğile temin et
mek haysiyet borcu, şeref miyarı. 
yasamak kaidesidir. 

Yerli malı davası, misallerden bi
ridir; üzeriııde bu bakımdan ayrı
ca ı:e derin derin diişünülecek mi
sallerden biri.. 

B. K. ÇaGlar 

Belediye zabıtası ta rafından dün 
yapılan kontrol neticesinde Beyo~
lu, Fatih, Emhönü, Kadıköy kaıa. 
larında_ 46 tra~vaydan atlıyan, 46 
muhtelıf beledı ·· e suçu işleyen, 
95 noksan vezinli •kmek satan 
23 soka~a çöp atan, bir di:kldi.nı 
geç kapayan, 4 tezkeresiz inşaat 
yapan, 4 vapurdan atfayan, 4 ro. 
kağa tüküren, 2 sokaf:a arde!t 
eden c~zalanmış, 3 köpek ve 181 
kedi toplanmıştır. 

Spor idare ,.. 
Amirleri 
Arasında 
Değişiklik yapılacak 

işler düzene kona· 
caktı r 

Başvekil İnönünün spor işleri -
mizin bir düzene konulması icabct
tiği hakkında \•aki beyanatı üze • 
rine spor işlerile alakadar yerler
de yeni bir çalı~ma hareketi görül
mektedir. 

Bir taraftan spor terbiyesine ay
kırı h~rcket etmiş olanlar cezalan
dırılmakla, iki taraftan da spor ida
recileri arasında yeni bazı dıeğişik
likler yapılmaktadır. Bu maksatla 
tanınmış spor rüesasının da klüp 
dedikodularını ve rekabetlerini ön
lemek için değiştirilecekleri söy • 
lenmektedir. 

Kal'i olan şudur ki, spor idareci
leri arasında tasfiye yapılacak ve 
yersiz olarak klüp dedikodu ve re -
kabetlerine bundan sonra kat'iy • 
yen meydan verilıniyecektir. 

IO:r~lın !:eı flİ dolav;.sile Pari'.'-İ zi
y:.""eti lıi.! r.~:h~,rl1 _.;öze çarpan le -
s:ıdliflcrd~!l o:.:;;.;. gere.}·.. Bel~il< 3 

Kralı milletler f.:rası i1<tı:-arii vP.:~l -

yeti düzrltmrk i"in <lı;'"'' bir ı~
ki1at vücnd,. getir1-ıe··t. k :ı"ıımo:·r~tı de 
ği~cn ihtiyaçhra göre tedl:'ıi"r a

lınmasını ba<vcl:ilinc vazdığı bir 
mektupta ist;n·ıek!. .. ciır .. B:.ı nıi.ies ~ 
se&e müsta~ıl o!acak, en mütehas • 

sıs kimselerden topl:ınacak. bilhaS· 

sa bunu tesis edecek olanların dun· 
ya rıazarındaki maııevt rufu7. ve iti· 
b~rlarından kuvvPt a!ocal<•;• ... 

Git[lirlc siyosi ihtı!afları bıraka • 
rak milletlerin biribirlerine oın·.1 ih· 
liyaçlarını nazarı dikkate almak fik· 
rile ileri sürükn bu noktaı nazar 
her halde tecrübe sobasına çıka • 
caktır. Bclçikalıkrın ,.c Van Zdnrı· 

dın Amerika seyahati yesilesile an
!a"1ldığı üzere Ameril:alıların ta • 
raftar olduğu şey gümrük eng~' e • 
rınin kaldırılm~<ndır. Bunu ş mc ı
ye kadar pek çok defa tekra- ettı· 

ler Fa~.:ıt r,i:"rülüvor J.:i, Arrıeri1-:a 
Reisinin dünva iktısac!ıv0 ·nda \" ·-

dımını temin için Bclç.J, 'lın 

ııcçerek milletler ~ 'ı bir ~:.ınf • 
ransa zemin hnzıı laması şu günler

de daha muvafık s .. vılc'ı. 

'1hmed Rauf 
========'=''-='=== -~ 
Bakırköy Kaymakamı 

bugün öldü 
Bakırköy Kaymakamı Veli Çin'r 

bugün öğleye do~·rıı saat onLir lu· 
çukta vefat etmiştir . 

Bundan evvel Fatih Ka)'makam• 
lığın da da butunmaş ve iri id.re
sile herkese kendini sevdirmiş oları 
Bay Veli Çinar bir müdnetten':ıeri 
hasta idi. Cenazesi yarın ka:dırı
lacaktır. Merhumun ailesine ve 
tanıdıkla rına bcl'anı taziyet ederiz. ........................................................ 

Galatasaraylı mı, 
Fransızca bilen 
Vatandaş mı? 

Galatasaray bu memlekete en' 
çok giizide yetiştiren eski bir irfarı 
ocağıdır. Onunla haz ı-e iftihar dıt· 
yarız. 

Ancak, Fraıısızca öğrenmek içitı 
mutlaka Galatasarayda ok-umu ol
mak icap ettiğine de inonanlardı:fl 
değiliz. Galata.sarayda o1·umadı1'l 

Türkçesi kadar Fransızcası da kııv
ı·ctli hatta edip sayılabilen ı·ar 

tanda§lar bu memlekette vardır. 
Bir müessese kendisiııe nıenıtır 

anyor. 11anında Galatasaray me • 
zıınları olmasını şart kosuyor. 111-
timaı bu Galatasarayın hem ticaret 
kısmı olmasından, lıem de yeti§tir· 
diklerinin Fransızcayı iyi bilmiş ol
m<Llarınclan ileri geliyor. Amma. 
ne de olsa bugünkü gençlik ı•c ye· 
tişen münevver kitle ~·arşı<ında btı 
tahsis biraz mfüezad görünüyor. 
Ticaret mektebini. yüksek iktı.•ad 
fakiiltesini bitiren nice gençlerimiz 
var ki, onlar da Fransızcayı ana dil· 
Zeri kadar biliyor ve en uygun ~art· 
ları ifade edebiliyorlar. Eğer. mak· 
sat yalnız Galatasaraylı kadar bi· 
len memur almaksa o vakit menşee 
değil, vasfa değer veı·ildiğiııi o il.ı1n· 
da tasrih etmek doğru oluı· deği' 

. ' mı ... 

Burhan Cevat 



( 

• 

r 

Günün meselesi: 
30 milyon lirahk 
süt çık~rıyoruz 

1 j Gübrelik 
Haline gelen 
Mezarlıklar 

Bir yı llık istihsal bu .. 
Bir senede istihsal.edilen süt 

miktarı bir milyon kilo ... 
Y pılan bır i tatistiğe göremem

leketimiz '-c bır yılda ıstıhc;al 

ec!ıJcn ut miktarı bır mılyon kilo 

k dar tnsbıt edilmektedir. Bır kilo 

~ı.:tc, top•an ,ıat 3,5 kurus kıymet 

bı"Üec k olıır"a, şenccie 30 milyon 
Hı ~lık ~üt t h:ı l 0ıiil:yor. demf'k· 

t:r. Turhycd., zırai mahsu!{ıt nra
sında, :ırıcrtk buğ• :iy, kıyn•et itiba

ri.' s-.. te üstün gelmektedir. Tiır

kiyed" en çok istihsnl 1e i::;tihliık 

Züccacige 
Eşyasına çok 
Rağbet var 
Ema ye fiaıtarı da yUk· 

G9ldi 
Son zaman!ard::. züccaciye ve e

maye eşya piyasasında bir canlı • 
lık görülmektedir. Piyasa çok iyi
dir. Mem~eketın iı;r taraflann:ı, bıl
hossa bu cşyad .. n mühim mıktarda 
sevkiyat yapılmaktadır. Eu eşyaya 

.. ırnr"ı gösterilen rağbet dolayısile 
em;ye eşya piyasasında bir yük · 
seklik kaydedilmiştir. 

Fazla rağbet bulan züccaciye YC 

emaye eşyaya karşı bu umumi ar
zu dolnyısile, tüccar, bu mallard·ın 
cins cins ve çeşit çeşit mühim mik· 
tarda Avrup:ıdan siparişler yap · 
maktadır. Şimdi, epeyce miktarda 
stok vardır. 

edılen ineı~. manda ve keci sUtudür. 
Bakar ve camus sütleri de az 

ınıktarda ıstıhsal edılmcktedir. Ko
yun süti.ı de bir mıktar vardır. 

Peynır ve _ oğurt imalinde, en 
makbul sut koyun utüdür. Koyun , 
~iıtu ıc~k ıcin istimal edilmemek- ' 
t<'dır Koylükr, hoyu"1 sjtünün te
ı eyağını aldıktan sonra, geri .Kalaıı 
kısımla peynir yaparlar. Manda sü
ttındF:n de kaymak, yağ, pevnir ya-

pılm::ıl{tnd;r. - ·--------• 

ita/gaga 
Neler 

! SatacaJ.!z 
Yeni kontenjanı bildir· 

diler 
!l'H yılının ıkinl'i altı ayı için, İ

talya hiikumetı tarafından menıle
ketımi7.e ayrılan kontenjan mik • 
tarı, İktısad V""kaletınd~n Türkofis 
şehrimiz şuhesln(' bildirilmiştir. 

' 
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SUleymanlye civarında 
tarihi kıymeti haiz m e· 

z•rhk ne halde? 

'~ 

Cı.ımilerin yanıorrnaa setvıter t.e 
mezar tat/an •. 

Süle'fl""an•yede Bozdoğan k~me
rinden ,'.!<.>Çine<?, Koğacılar cadde -
sinden Vefaya gıden caddenın so
lunda buyJ.k bir mezarlık vardır. 
Eski bir aıle kabristanı olan bu 
mnarlıktr. çok kıymetli mezar taş
ları ve nakışları \'ardıı·. fakat me
ZRı lığın etrafı -.ıuv .. rla çevrili ol -
mııdığı için, burada, geceleri kedi 
köockler yatıp kalkmaktadır. 

Giln gc>~tikı:e buradaki kıymetli 
ta)Ar kınlm::ıkta ve harap olmak
tadır. 
Kırkı:eşmc civarında da gayet 

kıvmrtJi bir r.ıewrhk \'ardır. Fa -
ka~t. bugün burası, malesef bir 
gübıelıl: hnlin" gelmi§tir. Çünkü, 
bu civ<ırın !.ıiitun pisliği ve molozu 
burnyo getırilmiş, dökülmüştür. 

Kıymetli mezar taşlarının yalnız 
tepeleri görününceye kadar bura
ya çöp ve saire dökülmüşti.ir. 

Müzeler idaresi.ıni, Evkaf mı, 
Belediye mi, buralara kim karışı
yorsa, Allah aşkmn baksın. 

Halk, son zamanlarda mutfak le
\'azımatı, salon tezyinatı gibi eşya
larını tamamlamaktadır. Bunun i- , 
ç·n züccaciyc ve cm::ıyeye kaqı fazh 
bir ra bet vnrdır. 

Bu karara görF-, temmuz ba lan
gıcından :;en~ nıhayeline ka~hır i
talya hLiltümetıne, memleketimi7-
den, 3 milyon litrelık taze balı!:, 3 
mılyon 250 bin litrelik arpa, 5 mil· 
yon litrelik kum sebze, 3,5 milyl.Jll 
litrelik hıı•n pamuk. 1 milyon 7}ı) 

bin lilrclik 2._vıin yağ;, 1 milyon 
5GO litrdik kurşun maden cevher!, 
1 milyon 250 bin litrrlik afyon, ~00 
bin litrelik kuru iizüm. 875 bin lit
rC'lik mısır, 500 lıtrelik yağlı to • 
humlar, 850 bin litrelik y1kanmış 
,.e yıkanmamış yün ve 500 b!n Jit. 
relik taneli maddeler sevk \'C ih -
rac edilebilecektir. 

1 

: Balıklı Rum 

a ı ·ya 
Durgun 

ası Hiç su anmıyan 
Bir sokak 

Halı pıyasa::ıında <lllrgunluk nn- Yeni postane ve civarında olu · 

zarı dıkkalı cclbctmC'ktcdir. Bir ay ran lıalk. Adliyenin önündeki mey-
içind 1268 kılo haiı ıhraç cdilmi~- danın sulanmadığından şikayet ct-
tır. St !c me ·cudu çogalmakta ve mcktedirler. Alakadarların nazarı 

çesıt noks m da gid•~rılmcktedir. dikkJ~ini çekeriz. 
~~-~~,~~:..<::::~.,.C.:::><:::~~...c;;:::...c;;:::~~~ 

Dün a pamuk istihsali 
gittikç_~ art.yor 

Yapılan sekiz aylık bir istatis-
t i/<. mühim bir yekun gösteriyor 
Y npılan lx>ync.lmilel pamuk istihsalatı ist:ıtistikl<•rıne göre, son sekiz 

a •dan beri Amcrikndan yapılan pa ınuk ihı acatı son senelerin en büyük 
yekununa baliğ olmaktadır. Hindis• an, Mısır, Cenubi Amerika ihracatı 

mü tem dıyen nrtmaktadır. Son sekiz aydakı diınya tıcıırcti 9,750,000 bnl

ya) ı bulmuştur. Geçen mev~im ayni müddetlerde y.apılan lican•t 8,871 ,000 

idi. On senclık son devre esnasında Bırleşık Amerıka Cihan pamuk ih
racatının dörtte uçünü tc~mın etmiş iken, bu mevsım z:ıı fında ihracat 

dünya ~ k.ınunun ancak yarısını tutmuştur. Hindistanın di.ınya yckü -

nunda ıhracat vasatisi ancak yuzde 19 nısbctıni tutarken, bu mevsimde 

~·ü de yirmı beşe, Mısır ihracatı yuz de 11 ıkcn yuzdc 16 ya, Cenubi A
nıcrika dcvlctleıi de yuzde 2 den do kuza ytiksclnıişlerdır. 
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<:ev, :l nıyclerın de il de, asırla
rın içınde ımtıdat cdıyormuş gibi 
bana uzun geliyor, bir göz açıp ka
pa • c • k<>dnr vakte bile taham • 
mul edemiyordum. 
Nacıycye: 

- Kuzwn Allah aşkına çabuk 
SÖj l<'. Halil N cci p sağ mı, ölü mü? 

D ve tekrar sordum. Naciycnin 
~üzündcki mimikler mütemadiyen 
değişiyor ve .. bana hiç bir şey an
latmıyordu. 

- Dur odana gidclim de konu -
§<ılım! 

Dedi, yürüdü. Eğer hizmetçi ya
kında olmasaydı: 

- Ayol görmüj oı· musun hali
tni, bir kclime ile evet .. yahut ha
Yır .. de diye ba~•racaktım! 

Hakikaten ciddi bir buhrnn geçi
riyordum ,.e .. bunaltıdan düşüp 
bayılacak gibi idim. 

Ne)sc kı, c .. ha uzun sürmedi, Na
cıye: 

- Sa• .. fakat, 
Dıvcrc; töze basladı ,.e devam 

etlı: 

- Senin mektubunu alınca se -
yehnte cıkmı~. 

Bu c vnp b1rdenbh·e garibime 
gitti. Tuhaflaştım. Ona seyahati 
tavsiye eden ben olmama rağmen 
gitmC'sini adeta kızgınlık ve kır -
gınlıkla karşılıyordum. 

Nedc.>n \'e niçin bu böyleydi? 
- Nereye gitmiş? .. 
Diy0 !.Ordum. Fakat, sorularımı 

yaparken o kadar acele ve ust üste 
konuşuyordum ki Naciyenin cevap 
vermesini heklemekteki tahammül
süzlüğüm bütün bütün artıyordu. 

Naciye: 
- Nereye gittiğini bilmiyorum .. 
Dedi. Ve konuşmamız sürdü: 

1 Mezarlığı 
1 Kaldırılıyor 

i
l Avrupa yolunda fena 

bir m a nza ra 
Belediye, Avrupacian gelen yol-

culnrın şehirde ılk önce çirkin mırn-

zara İl<' karşılaştıklarını görerek 

Şark banliyösünü tanzım etmiye 

karar vermişti. Bu arada bu banli

yöde ilk göze çarpan fena manzara

lardan biri de Balıklı Rum mezar

lığıdır. Belediye. ilerde behemehal 

·bu mezarlığı kaldırmıya karar ver

miştir. Onun için buraya yakında 

ölü gömülmesine müsaade edilmi

ycrek, sonra da mezarlığın tren hat· 
tından göriilen kısmı kaldırılacak-
tır. 

ismi değiştirilen 
Kadıköy 

Denizli Vılciyetinin Sarayköy ka-
1.asınıı meı but (Kadıköy) nahiye-

sinin adı, posta muhaberatında ve 

sair hususlarda, şehrimizdekı (Ka

dıl;öy) le iltıbı.sı mucıp olduğundan 

değiştirılmıs ve (Babadağ} a çev
rılmistir. 

- SC"n kıminle konustun'! .. 
- Ev sahibi ile .. 
- Peki ne dedi o? .. 
- İşte Halil Necibin seyahate 

çıktığını söyledi. 
- Nereye gitmiş? .. 
- Bilmiyor .. 
- Ne vakit gitmiş? .. 
- Senden mektubu alınca ertesi 

sabah hemen hareket etmiş. Yalnız 
o geceyi çok buhranlı geçirmiş. Sa
baha kadar hiç uyumamış. 

- Nereden biliyorsun? .. 
- Ev sahibı söylüyor. 
- İyi amma, nereye gittiğini 

bilmiyen ev sahibi sabaha kadar 
onun uyumadığını nereden bili -
yor? .. 

- Ev sahibi onu gece hiç görme
miş. Sana mektup yazdığını ve .• 
cevap aldığını biliyor o kadar. Hat
ta senin ne şekilde cevap verdiğini 
de benden öğrendi. Yalnız Halil 
Necibin yattığı odanın altında da 
kendisinin yatak odası var. Diyor 
ki : akşam beraberdik. Lutfiycnin 
mektubunu büyük bir mernk ve 
heyecan içinde bekliyordu. Ce\•ap 
gelince ben kcndisıni vnlmz bırak-

1 
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OzOMLERiMiZ 
d iyor k i: 

yaş meyvalarımıza dısarı- Ş_!hrinv yüzü -
.:» gulmege başlad ı 

[
Halk Filozofu J 

da çok rağbet ediyorlar Sokakların tcmizhğinden bah"e· 
diliyordu. Arkadaşlardan bin : 

ryeniden mühim ınil€farda üzüm 
incır ihraç edilecek 

- Şehrin ca~deleı ı, sokakları n· 
deta deği~ti, ded:. GPçen gi.in, lıo • 
şalan sigJrn p ... '.NLmı atacaktım. 

Derhal temi .. lik ışi nklıına geldi. 
Atmadım. Elimde sık &ıkı tuttum. ve 

B ir kaç güh ··vel memleke ımi7..d en ılk defa olara~ Av:u!)av~ ihra~ 
edilen y~ üzümlerı pek '\ ak:nd:ı veni partıleı takıp cu<?Ccktır. Bu 

suretle bu sene ihrac edikeek yas •i zür.ılerin umumi mık tarı 201J0-2500 
ı tona baliğ olacaktır. 

1 
Ayrıca bu yıl taze incir ihra ın • ba oması d:ı .i:rnra:-laştırılmıstır. 

Bc.ı:d c!~. ni::ıc;;t ol.a dım. heme:n 
oracıkta. bEnim 11 • • ı, palı;;nti 

ı ez zc. · ·· n 

1 Bunu dıgu meyva 'e sebzder i., takıp cdeccktır. 
1 Şimdilık başlıca ihracat; AlmJ ı · l " ve İngil teı ev.. ·a-
p•lacaktır. Baderna müstahsıl elı:lUC''\ topl nac. k olnn butün yaş mah~ul
l••rimıı.ın derhal i~lenmc ı -.: c cazıp • mb lJJı.ır ı ınde hazırlanması ıc n 
muhtelif işletme müessese ve me ı'c zl rı kurul caktır. 

Üzüm icin izmırde insasına ba-; 1 mıl r ) nln z bu merkezde 3000 
lmek çalışa~nk \'C gunde 2500 ton mal ıslcnebıleceklır. 

Mahsullerimizin Avrupa piynsalarında mu t hsıllerimızin menf ati
ne en yarar bıı şekılde satılması içi•ı . nı t<: kıl at ) apılması da karar • 
laştııılmıştır. 

fü.ınun icm bılha:s::ıa Loudrada, Hamburı•ta ve 3a'lık denız.i mem1e
ketierini ihti~a' etmek uzere Lehıstcı nda pek yakında uc· m .. him ı:ube n ı
ı .. ~aktır. 
I= 

Un çuvalları 
Herkesi 
Pudralı yor 
GUn Un her saatinde fı· 
rıncdar un alamıyacak 
Fırınlara arabalarla taşınan un

ların, gi.ıniin her saatinde boşaltıl

ması, caddelerden gelip geçen hal

kın toz içinde kalmasına sebebıyet 

vermektedir. Bunu nazarıdikkate 

alan Belediye, fırınların unlorını 

ancak sabah cok erken veya ak -

şam lwrkesiıı eve döndüğü saatte 

tedarık etmelerıne müsaade etmıye 

karar \•ermiştir. Ancak, yan sokak

larda kapı ı olan fırınlar. güniin 

her saatınde un alabileceklerdir. 

Avcılar 
Bayramı 
Yapılacak 

Ambarh köyd e m erasi m 
v a r 

Bu yıl yapılacak festival eğlen -
celeri programına yeni iki madde 
daha ilave edılrnıştir. Bunlardan 
birisi yclkPnli c;ampıyonları, diğe
ri dP avcılar bayramıdır. Yelkenli 
sampiyonası iki grupa avrılacak ,.e 
sınıflarına göre btitün velkenli de
niz vesaiti dahil olacak, birinci 
grup 27, ikıncı grup 28 ağustosta 
müsabakaya girecekler. 29 da da 
final müsabakası yapılacaktır. 

AvC'ılar bayramına _gelince, bu 
bayram, memlC'ketimizdc ilk defa 
olarak vnpılaC'aktır. 

Bayrama istırnk edecek olan ge
rek avcılar, gı:'ı ek sevirciler trenle 
Çekmeceye, oı adan otobiislC'rle 
Ambarlı köyüne kadar göturüle -
ccklcrdir. Bayr:ım, Ambarlı kövün
de yapılacaktır. 

Davet 
istanbul Cum1 uriyet Müddciu

mumiliginden · 

[ Eva'e helva 
1 Yapıp satan 

1 
Kims~ler var 
Bun d u n sonra yasak 

ediliyor 
Bl'lcd:ye, hususi bınalarla ika

metgahlarda sımit, çörek, pasta, 
helva ve saire gıbı her nevi gıda 

mnddelerinın yapılıp satılmasını 

kat'i surette yasak etmıştir. Evvel
ce Beledıye subelerine bu hususta 
tebligat yapılmıştı. Pakat, tasra · 
dan gelıp bu gibi •erlerde bırer oda 
tutmus olanların hat:ı gizli gizli bu 
isi yaptıkları anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine diin zabıtaya emir verilmis 
ve> bu gibi yo:>rlcrin gayet sıkı su • 
ı ette murakabe altında bulundu
rulması ve yasaga rağmen bu şe • 
kilde iş yapanların siddetle ceza • 
landırılması ve mallarının derhal 
müsadere edılmesi bildirilmı!ilir. 

TamimDeri 
ekale e 
ereca ler 

Bundan bOyl<' ı e mi dairclcrd n 
yazılacak tnhrırntı umumivC' ile 
teşkilatlarına yapacakları tamım · 
!erin de Re .. mi G zete ile ncsredil
mcsi karnı laştırılmıştır. Bu mun:ı
sebe-tle badema bütün tamım ve 
tahriratı umumivelcrden ikı er 
nushasının dogruca Basvekiılct 

Ncşrivat Müdurlu ime gonderil -
ıncsı viliı '<'1 tc bUğ edilmistir. 

Kahp ke 
de 

... fet 
o~acak 

. 
erı 

Seyyar gıda m ddeleri satan es
nafın ust ve baslarınm, sattıkları 

rmıddcl ın v1.: bu m:ıddelcri kov
duldarı kaplaı ın gayet t<.'miz olma
sına karaı- vcınlmıştır. 

Zabıta butün şehırde bu bakım
dan ~ ') &ı esnafı kontrol ed cek, 
bun tm venlcri cezalan -

;· r:-ındc> ve valı ,., madd<> hal nci • 
l ırıırkf'n c;undi 1 thik edıliyoı. 

n· • : hıı r'md ın U7Pı ınd<- rlu: -
du hl! n"kt'l\ ı <.tı; s ı ava ka\ J•~-
dc·Lın: 

Ş.:hri'l b"ı. mehal v·mızkn~{'::İ 

için büvük bı. hu nü nıyet \ c.id • 
diyetle ~alı!jılıyor. Mesela c·ok nok
san ohm t nzüat amelesi kad~osu 
da bu arado tamamlandı. 
Yalnız geçen gün Cagaloğlundan 

geçiyordum. Kö edeki fırının önün
de bir t<>mızlık am{'lesi gördüm. E
lınde supurge. faraş kaldırımın us .. 
tunu supurmh:e calı ıyordu. F ... kat 
biı tek k ııu \apragı !ara<:ın icine 
alabılmek ıcin belki, o ince saplı 
siipürgevi on defo yeı ]erde cürttii. 

Dikkat ettım: Bu ihtiyar, h 1 İ"', 
mC'cnlsiz bir adanıc::ığızdı. Tcmiz1 "l:: 
ameleliği vapamıyacak kadar ihti
yar ve dermansız .. 

Ha k fi'ozofu 

Üniversiteliler 
Anadolu ya 
Gidiyor 

Ünıversitelilcrin bu '2-ı Awupa 
, e Anadoluya tertip ettik! rı g"zin
tılC're a uslosun 21 ind bn 1 n cak 

tır 

Köpeklerire 
Ço v aldığa b ·r 

ale 

İstanbulda bulundugu anlaşılan 
İskılip C. MtiddC'iumumisi Tahsin'in 
acele memurı 'elimıze gelmesinin 
gazetenizi(' 11cinım dilerim. 

EN EMİN, EN RAHAT, Eı SERİ 
AI\Jl(ARA - İST ANBUL YOLCULUGU 

tını. Zal<.'n vaziyC'ti de onu ifade e
dıyordu. Her hali:le mektuba canı 
sıkıldıiiını tahmin ediyorum ki, 
sabaha kadar uyumad1, odasında 
mütemadi •en dola tı durdu. Onun 
asabi asabi dolaşısı beni de uyutma
dı. Kendısıni saöahleyin de görme-

dim. Ben dogru daireye gittim. Öğ
le yemeğine döndüğüm vakit ev • 
den bir mektup verdiler, Halil Ne
cip Bey bıraktı .. dediler. Mektubu 
geçch vnziyeti hatırladığım için te
l<işla aldım, okudum. Seyahate çık
tığını hııber veriyordu. 

Nacıycnin sözi.inü derhal kes -
tim: 

- Peki, mektubunda ne yazmış? 
Nacive : 
- Dur ayol, hepsini sıra ile an -

tatacağım. Telaşlanma .. 

Dedi \'C ilave etti : 
- Mektubu ben okudum. Zaten 

dört beş satırlık bir mektuptu. Ay
nen hafızamda kaldı. Şöyle diyor: 
cAnsızın biraz dol ... smıya ç1kmıyn 
karar verdim, sej ahatimin ne ka

dar sürecegini bilmiyorum. Her 
(Devamı var) 

Nafia Bakanlığır.a Latlı l la\•ayolları Devlet işletme dairesinin 

} olcu ve postu tayyarelerinin Ankara • İstanbul • Ankara -nlük 

seferleri munt"z.ınıan devamdadır. 

Hava yollerının acenteleri: 

A - Ankarada • Bankalar caddesinde P. T. T. binasındi\ 

(Telefon No: 3682) 

B - lstanbulda • Kanköyde P. T. T. Binasında (Tc'cfon 

No : 40374) (2339) (4745) 
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Japonya ne ist· 
işte mesele bu: . 

or? 

!Fakir bir kadının 
120 kiloluk 

Mücevheri var! 

Paris Japon sefirine göre Çin 
müstehliklerinin Japon mallarına 

ihtiyacı var 

Asrt Japon krz•arı 

J apon~•anın yeni Paris Sefiri M. ile bir har'?e girişmek isteyip iste-
Sigimura Çin-Japon harbi hak- mediğimi1.i soran kimselere ben 

kında Paris-Sonr gazetesine şayanı şöyle c<'vap veriyorum: 
dikkat beyanatta bulunmuştur: .Bi:- o kadar aptal değiliz!• 

- Çin hakkında ne düşünüyor • Fakat bazı mühim amilleri na • 
sunuz? Öyle zannediyorum ki, bu zarı dikkate almanız lazımdır. Ev-
mP~le, günün meseleleı inin en 
rnühimmidir. 

- Ben Çini tanırım. Orada vazi
fe ile bulundum. Bundan üç sene 
evvel de Japonyaya boykotaj yap -
manın önüne geçmek için alınacak 
tedbirleri tcsbit etmek i.izere Çine 
bir seyahat yapmıştım. O zaman Çi
ni idare edenlerle konuştum ve Çin 

'. müstehliklcrinin Japon mallarına 
ı fötıvaçları oldu&runu anladım. Me
: sela geceleri hnlk, gizlice balıkla -
• 
. rımızı almıya ı:;eliyorlardı. Çinli fa-

kir bir balıkçı ve vasat derecede bir 
gemicidir. 

. - O zamandanberi Çinin çok de

. ğiştiğini zannetmiyor musunuz? .. 
i - Filhakika Çinde mühim hadi
. seJer oldu. Evvela Şank-Kay-Şek, 

genç mareşal Şang-Sue-Lianga e
sir olalıdanbcri Çindeki şeref ve 

~ nüfuzunu kaybetti. Sonra komü -
nistlerle barıştı. O suretle ki, Çin
dc mevcut ve Japon aleyhtarı un
surlar büyük bir nüfuz kazanmış 
oldular. 

Fikrimce Japon-Çin hadisesi bil
fiil halledilmiştir. Bu meselede hi,. 
bir tehlike görmüyorum. Blıim ": 

vclfı ordumuz, prestijini muhafaza 
etmeyi esaslı bir mesele addetmek
tedir. Müsavattan bahsetmek P"k 
kolaydır. Fakat büyük bir miil~t 

arasında mahdut !>ır kuvvei aske
riye ile kendisine hürmet ve itaat 
ettirmek mühim bir mf>selcdir. Çin 
ordusunda hiç bir kıymeti askeri -
ycsl olmıyan fırkalar arasında pek 
cesur ve kuvvetli unsurlar mevcut 
olduğunu biliyoruz. 

Bundan sonra şim:ıldcki hususi 
vaziyeti de düşün• ... ck 15zımdır. Bu 
havaliyi Jchol ve Mançuriden ayı • 
r:rn hakiki bir hudut yoktur. Or -
dulnr oralarda daima biribirlerile 
tC'mas halindedirler. Bu da halli la-
zımgelen bir meseledir. Ekonrımi 

noktai nazarından da Mnnçurı ve 
Şımal eyaletleri dtıimu yekdiğerine 
bağlı olan menfaatlerile, bir kül 
teşkiJ etmektedir. Nihayet Şimal 
havalisi halkı, komünistlerin nü
fuzu altında bulunan merkezi bir 
kuvvete tabi olmak istemiyorlar. 
İşte bunlardan anlaşılıyor ki, biz şi
mali Çinin mulıtıır bir iJareyP. ma
lik ve bize dost olmaS1l\ı istiyoruz. 
Bu, siyasetimizin meşru bir arzu
sudur. 

Fikrimce, Çinliler ecnebi dev!et-
lerin müzahcretini ümit etme -

Bu servet Rusyada bir 
yerde gizli duruyor! ., 

B elgraddan yazılıyor. 
Yugoslavyanın muhtelif tarafla· 

rında bolşeviklerden kaçmış olan 
Beyaz Ruslar vardır. 

Bunlar arasında en meşhur tacir
ler, mühendisler, san'atkarlar oldu
ğu gibi hiç kimsesi olmıyan fakir 
kadınlar da bulunmaktadır. 

İşte bu fakir kadınlardan biri de 
Madam Alcksandrdır. Fakat gc -
çenlerde bir Rus asılzadesi bu ka
dınm fakir ve Uıalettayin bir kadın 
olmayıp Rusyanın en zengın adamı 1 
Baron Kinsburg'un hemşiresi ve Ba-,1 
ron ıevcesi Aleksandr Bcrgan ol
duğunu söylemiştir. Bunun üzeri- 1 
ne tnhkiknt yapılmış ve filhakika 
kadının baron zevcesi Aleksandra 
olduğu ve Rusyanın en muazzam 
servetinin sahibi bulunduğu anla
şılmıştır. 

Esa~en kadın da macera ile dolu 
hayatını şöylece anlatmıştır: 

c- Ağahcyim Baron Konburg 

Moskovanın en tanınmış fabrika • 
törlerinden idi. Ve mühim miktar
da da servete malikti. Fakat bu ser
veti hep elmas, pırlanta gibi kıy • 
metli taşlara inhisar ederdi. 

Günler geçti. Rusyadaki büyük 
inkılapda Baron Kin~burg da öl -
dürüldü. 

'Lakin garip bir tesadüf o1muştu. 
tki gün evvel kardeşim: 

- Aleksandra .. demişti. İşler çok 
karışıyor. Benim bütün servetim 
şu kasadadır. 120 kilo gelir. bunları 

ben şuraya gömdüm. 
Filhahika iki gün sonra kardeşim 

öldürülünce ben de korktum ve 
hemen kaçmıya başladım . Yürüve
rek Moskovadan F'inlandi··~ hudu
du.ıa kadar geldim. 

Orada kardeşimin muamele yap
tığı bir tacir vıırdı. Bir kaç defa 
Moskovaya geldiği zaman kendisini 
tanırdım . Bu adam hana yardım et
ti, beni evine götürdü. Sonra Fin -
l:ındiya hudutlarını geçirdi. 

Tacir benim Vugoslavyaya kadar 
kaçnıaklığım için lazım olan bü . 
tün tedbirleri haıırladı. Yugoslav
yaya uı2n d<' gelelim. 

ElindPki ufak tefek servetimle 

geçinip gidiyrırıım.a 

Fakat 120 kilo gclf'n biilü., pır -
lanta, Plmııs p:ırçaları Moskovada 
meçhul biı y<'rne gömtiliidiir Sov
yetler Baron Kinsbur~'un malikii
nl"sini, k:isanf'lcrini, fahrikalarınııı 

etrafını alt üst ederf'k mücevheratı 
aramıslarsıı da hul:ım;ımıslardır 

Bclgr:ırl gaz<>telerinin yaıdığına 

görP. Srıvy<'t Hükuml"ti Madam A
leksandrnya miirac;ıat f>derpk mii
cevher:ıtın varı kıymf>tini vf>rmf>k 
şartil<> SC'rv<'tin saklı oldıığu yerın 
bildirilmesini i~temiştir. Knr!ın he-

miş o1salardı, bu kadar harekete .. · 1. . . " nıız C'f"vnp v<'rmemı.:: ır. 
gelmemış olacoklardı. Amcrıka, ıntı- ................................................................................ . 

zaherettc bu1un:nıyacağı yolunda A nı~rikahlar icin ab1d~ 
cevap verdi. Çinde büyük menfaat-
lere malik olnn İngiltere de, diğer F ,.ans17farın Umumi Harpte A-
dev1et1eri kazanmak için müzahe _ merikRlıların Fransaya yaptık-

farı ynrdıma şükran olmak üzere 

Amerikan askeri n:ımına Pariste bir 

abide dıkmıye karar vermişlerdir. 

ret siyasetinden vaz~eçmiye mcc -
bur oldu. Çin, Şimali Çin ile anlaş
mamıza mani olmak le"ebbüsünde 
bul· "lsa, kcndiı:-ine hiç bir miitte • • 

2 7 5 b in telgrsf 

J 
Japon ı ·eıi.:ıııtı 

fik bulamıyacağım pek iyi bılıyor. 
Sovyetler bize karşı mukavemette 
bulunmalarını teşvik etmiş olabi -
lir:er. Fakat o kadar ileriye gide-
ceklerınl ıannetmiyorıız.> 

M arkonlnin ölümü münasebetile 

1 

ailesine şimdiye kadar 275 bin 

ı ·17iyct telgrafı gelmistir 

Edebi Roman No: 72 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

' Hayır! gitmeyiniz şeytanlar! siz 

hepiniz iyisiniz. İnsanlar fenadır in

sanlar! 
Niçin gözlerim karanyor? neye 

ailim tutuluyor? neden çenelemn 

kilitlendi? Maviş kendisini zaptet -

mesini bilir! 

İçeriden kahkahalar geliyor. 

Prenses konuşuyor, Dö Şev:ılef ko

nuşuyor, Ras Feddan konuşuyor. 

Sustular. Ayin başladı! Ev yık -
ma, aile yıkma, hanuman yıkma, 

memleket ve millet yıkma ayini 

başladı! 

Ne duruyorsun Maviş!? ne susu

yorsun Maviş?! Koş kurtar! Kur -

1armak elindedir! Fena insanlara 

bir iyi insanlık göstc.r Maviş! 

Şeytanlar! cennetin, cehennemin 

şeytanları! bnna yardım ediniz! 

Hayır, titremiyeceğlın! demir gi

bi olncağım! Sel gibt, tı.ıfan gibi o

lacağım. Bırak defteri.. Maviş! Ma

sumluğun Mavişi! frengili Maviş! 
cüzzamlı Maviş! pörsük Maviş! Kap-

lan ol! kaplan ol! kap .. kapla ... 

* Her şey bitti. Her şey oldu. 

Karanlık salona rüya gibi gir -
dim. Prensesin koltuğunun dibin

de ateş ettim. Ras Feddanın sırtlan 

gibi uzanan kafasuıı gördüm, ve al· 
nın ortasına çaktım. Dö Şevalet yan- . 

dan yıkıldı. 

Sonra ne oldu? 

L 

Kapı çalınıyor! sus Maviş! yaz

ma! her şey bitti! 

••• 
Gaıeteci Mecdi Sadrettinle polis 

Müdürü Falih Kama biribirine bak· 

tılar. İkisi de sararmıştı. Mecdi sor

du: 

- Ne dersin? 

- Katili bulduk. 

- Ne yapmak fikrindesin? 

Sıkı cı, ıstırap verici bfr sükut -

tan sonra yavaşça: 

- Vazife. -
- Evet, dedi Mecdi. Vazife, va-

zifedir. 

- Ya sen ne yapacaksın? 

- Vazife. 

- Nasıl va;ı:ife? Bu işde senin va· 

zifen ne olabilir •• 

- Şu olabilir. 

Bpş sobanın üst kapağını açtı. 

Masanın üstündeki gazetelerden bir 

kaçını alıp içine attı ve defterleri 

üstüne yerleştirdi. Kapağı kapadı. 

XBB 
v iyanada Fransuva Jozef istasyo-

nunun kenarında küçük, güzel 
bir lokanta vardır. Bilmem biliyor 
musunuz? Orada oturmuş öğle ye
meği yiyordum. 

Hava çok sıcaktı. Terlemiştim. 

Ceketimi çıkardım. Snndalyeye ge
çirdim. Yalnızlık hazan insanın ca
nını sıkar ve garip adetler sahibi 
eder. Masanın bir tnrafında yemek 
yerken yan tarafa da koymuş oldu
ğum gazeteyi okuyor, guya dünya 
havadisi öğrcnmiye çalışıyordum. 

İyic<' dalmışım. Birdenbire omu
zuma vurulan yuınuşak darbelerle 
kendime geldim. 

- Af~edcrsiniz MC:;yö .. cüzdanı
nız dfıştii . 

Birdenbire yerimden fırladım .. 
cüzdanı :ıldım ve hemen içindeki 
paralara baktım. Tamam .. 

Sonra .. 
K:ır~ım~a bana bu nezaketi gös

terene bakınca şaşırıp kaldım. 
nu öyle güzel bir kadındı ki.. 

Kocama gidiyorum 
Yazan : Zeki Cemal Bakı 

- Çok tesekkür ederim .. dedim. 
Bu büyük nezaketinizden dolayı 
size yüz bin te~ekkür .. 

gece yarısından sonra gelen dalga
. lan tesbit 4!tmektı. 

Bir gün gelen mektubunda; 

- Me$lekdaşım güzel kız, diyor• 
du, evlenelim. 

- Teşekkfırc değmez .. galiba siz 
de benim gibi yabancısınız. 

- Siz de yabııncı mısınız? 
- Evet .. bu snbah geldim, Gece 

yarısı, koc<ıma gidiyorum. 

- Ne tesadüf, ben de bu gece gi
diyorum. Öyle i~ bugün Viyanada 
bcrabcrcr> gezPbiliri7~. 

- fyı olur. 

Ahp:ıplık. yPmck sonuna kadar 
en ~amimi Şf>ı.Jinc girdi. 

BN:ıbl?rce lokantadan çıktık ve 
lr:ımv;ıyn hinrnerl<>n bakma bakma 

Bf'lf'diye d:ıirrsine doğru yürümiye 

hn~l dık. Bu yol epeyce uzaktır. 
Yoldn l··- tarartan camekanları göz-

den geçiriyor: bir taraftan da husu

si havatımı7.a dair konuşuyorduk. 

- /\ ffed~rsiniz.. güzel seyyah .. 
'l"dım. nP h,mini7.i sordum· ve ne 

dE>, nf'r"d"n gc>lip nereye gittiğini
zı ;;r.rı•ndim Sıvf>nizc giire İngiliz 
nldıı{!ıınuz ıınlaşılıyor. 

O hi rdron hire gii ldü: 
Övlı> hir ham lf'line bastınız 

ki ~rivlf>mic; ols:ım. kahkaha ile gü

l~Pksiniz 11rn Kanadalıyım. Ko- . 
('ama gıdıvrırnm Faknt hangi ko -
c:ım .. hir tf'k rotoğr.ıfından başka 

tanımadığım kocam .. kör mü. to • 
pal mı? fotoğraf ııvdurma mı? iş

te bir m:ıcNadır gidiyor. 
- Havrcıla .. 
- Hnvırı filan bu işte .. gözümüz 

knp:ılı E?idivoruz. Aşk .. bilirsiniz ya. 
nPll'r vaptırmaz .. 

- Vay. dr.mek siz de bir aşık -
sınız. 

- Asık ta söz mü? Çıldırasıya 
meraklıvım. 

- Neye?. 

- .Radyodaki işarete .. 
Onun bu cevaplarından hiç bir .şey 

anlavamamı tım Nihayet valvar
dım v:ıkardım. Kimseye söylemi
vc>r"'a·mi vadettim. O da razı oldu. 
Anl;:ıtmın başladı: 

- Ben Kanada'da bir radyo is -
t :ıc:vonundo memurdum Vazifem, --
Alt kapağını açtı, bir kibrit yaktı, 

gazeteleri tutuşt:.ırdu ve yavaş bir 

sesle· 

- Benim vazifem de bu! 

Dedi. Polis Müdürü hiç ses çıkar
madı. Mecdi başını kaldırdı: 

- Vazifenizde bu suçun sahibini 

yakalamak da varsa onu yapınız. 
- Kabil olsaydı, mutlaka yapar-

dım. 

- Neden kabil olmasın? 

Beş on dakika önce getirdikleri 

bir kağıdı uzattı: 

- Bunun için? 

Kağıtta şu yazılıydı: (Bay direk

tör. mevkuf olarak has~ahanede ya

tan Düriyenin bir saat evvel umu
mi felçten öldüğüne dair rapor gel
di. 

Nöbetci komiser) 

Sobanın içindeki son kağıt parça

ları, son bir çıtırtı ile yanıyordu. 

Ankara - 1927 

Aka Gündüz 

BİTTİ 

Gece rudyoda bir ses duydum .. 
XBBX .. hayret.. böyle bir istasyon 
tanımıyordum. Bir gece, iki gece, 
beş gece bu işaret devam etti. Ben 
de alay olsun diye XBBX işareti 
vurur vurmaz S<'slendim: 

-· Alo XBB .. orası neresi.. 
Gelen sert bir erkek sesi idi. 
- Burası evlenmek isteyen bir 

bl'kfir .. giizel kız .. 

Ertesi gı>ce, daha ertesi gece ayni 
nakıırat devam <•tli. Ben de bunun 
kim olduğunu merak etmiye baş-

lamıştım. Yine bir gece XBBX i -
şareti vurunca seslendim: 

- Allah :.ışkına sôyleyiniz .. ora
sı neresi'! 

- Siz bulunduğunuz istasyonu 
söyleyiniz, ben derhal cP.vap veri
rim ... 

- -Kanada .. 
Kıırşımrlııki ses hirdı>nbire hayret 

içinr:l f! kaldı: 
- Amm;ı da yakında imişsiniz .. 

amma kısm0t.. · 
- Kısm<'t .. <>Vf'l i1ylc .. 

T.şte bıı kısmet sözü hiıi biribiri

mi7e hıığladı y,. üç hafl;ı sonr:ı 

stüdyoya gıltiğim 1.aman bir mek

tupla karşıloşlım. Bu, namıma idı. 
f smimi nereden ve kimden öğren

mi.~ bilmiyorum. Mektubu okuyun

ca ondan geldiğini anladım. Bcnim
IP. mP.ktuplaşmak istiyordu. 

Merakın ı eünden güne nrttığı i

çin ben de cevap verdim. Nihnyct 

gelen mektupların adedi arttıkça 

zamanları da sıklaşmıya başladı .. 

Bu maceranın böyle biteceği ma• 
liımdu. Çünkü onun bana gelen res
mi çok hoşuma gitmişti. Benim de 
ona gönderdiğim fotoğrafa o aşık 
olmuştu. i 

Bir gece yarısı yine XBBX işa .. 
reli vurunca seslendim: 

- Söyle sevgilim .. 
Bütün dünyanın şahidi olduğll 

bir sf>sle cevap verdi : 
- Demek benimle evlenmiye ra· 

zı oldun. 

- Evet.. sen de bcmi aldın değil 
. ? 

mı ... 

- Tabii.. hayalım, her şeyim se
nindir .. 

t~tc nikahımız böylece ufacık kü· 
ıenin muvacehesinde oldu. Ben 
derhal ona varmayı kabul ettiğim 
için isimden istifa ettim. Simdi ona 
gidiyorum. Anfodınız mı? 

- Bütün diinvanın bildiği nika
hımızı yalnız siz duvm;ımıştınız.. 
işte size ele söykclim. Bu suretle si· 
zin de merakınızı tatmin elmiş ol
dum, df>ğil mi? 

Çok yorulmuştuk. 

- Haydi gü~el kadın, dedim, bi· 
ıim memlekette nikahta şerbet i • 
('C'Tl<>r. Sizin ""rPfinize burada bircı 
Viyamı şarabı i~clim .. 

Karşı karsı\'a şarap bardaklarını 

yııv:ıı l::ıdıkça. bir radyo memuru 
olm:ıdığım:ı ~·üz bin kere nadim 
oldum. 

Zeki CemAI 

Şimal kutbundaki fag_l/areciler 

Oradaki ahvali bildiriyorlar 

v imal lcuıhunda hr.ulor ı1%erme inen SofJ9et. tayyaresi 

Bir Sovyet heyetinin Şimal Kut
bunda tayyare ile tetkikata git

tiği malumdur. Bir buçuk aydır o

rada bulunan ve Şimal kutbun -

da seyyar buzlar üzerinde kışla • 

makta o1an heyet arasından Fede -
rov bildiriyor: 

.Arktikte yaz mevsimi artık ta

mamile gelmiştir. Vasati hararet, 

sıfırın üstünde yarım derecedir. Gök 

yüıü, kalın bir sis labakasile kap

lıdır. Hava müthiş surette rutu -

betlidir. Rutubet .ıo.is: .vapmaktadır. 

Ayaklarımızın altında kar gayetle 

ıslaktır. Kışlama mcvkHndeki ça
dırlarımızın etrafında, buzların çö

zülmesi devcelcrindekine benze • 
yen su birikintileri vardır. Makine• 

!erimizin fena.faşmamnsı ve yiye -
cek depolarım17.ln iyi bir halde mu· 

hafazası için, daha yüksek ve daha 

kuru yerlere çıkarak oralarda otur

mak mecburiyetinde kaldık. Buz 

parçasının bazı yerlerinde çıkıntı· 

lar vardır. Çadırlarımızı ve atölye
lerimizi oralara naklediyoruz. > 



ıs KADIN ve MODA 
••• 

Plajda ne 
P Uıj mevsımirıdt> ieh~ den ı:,.laja 

kadar giunek için elde deniz 
mayosunu taşımak istemiyenlcr i-

çin prat.ik bir kılıf. 
En altına yeşil bir mayo giyiniz. 

mayonun üstüne şu uzunca şortu 

takını?" Onun da rengi filizi ol -
sun. Onun üstüne şu bej etekle, kü
çük boleroyu giyiniz. Belinize ye • 

§il üstüne bej benekli bir ku§ak ta· 

kıp ayağınıım da bej sandalln ge • 

çirdiniz mi, ta Sirkecinin kalaba -

lığından geçip trene binerek Flor

yaya kadar gider, evvela eteğinizı, 
sonra boleronuzu, sonra da şortu
nuzu çıkararak denıze atlarsınız. E
;ın mayonuzun güneşte kuruması
- i beklerseniz hatta yanınızda bir 
: ılccek ve pornüz bıle taşımanıza 

ihtiy<tç yoktur . 

• 
P laJlarda yeni bir moda: Kad ın · 
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Ev kadını 

!ar Ökaliptüs meyvalarınclan 
yapılmış gerdanlık ve bilezikler ta· 
şımıya başlamışlardır. nuni.:ır kır· 

mızı, yeşil, sarıya boyanmış <Jlduğu 

halde kullanılmak tadır. Bundan 
başka, kadınlar şehirde çıplak başla 

dolaşmakta ve plajlarda mutlak su· 
rette şapka giymetedirler. Plaj -
Iarda giyilen şapkı:ıların ekserisi -
nin önünde şemsi siper vazifesini 
gören geniş bir şerit bulunmaktu
dır. Bu ~erit urkadarı, gayet inct! 
ve şeffaf vual ile u· atılmıştır. 

i y i bir zevce sayfiyeye giderken 
ne düşünür, neler hazırlar! 

ı 

P olis köpeği ekseriya kurt az· 
manı köpeklerden olur. Bu kö· 

peklerin polis hafiyeliği etmiye ve 
emniyet için çalışmıya büyük isti· 
tları vardır. 

Fakat her cins köpek de talimle 
polis köpekliği ctmiye alıştırıla • 
bilirler. Yalnız av köpekleri müs
tesna ... 

Polisin onları kullanması ve işe 
alıştırma.c:ı fevkalfide müşküldür. 

Bazı memleketlerde muhtelif cins
lerde köpekler polis hizmetinde kul

J:ı nılırlarsa da kurt azmanı köpek
lerin bu iş için zekaları ve çe • 

v ikliklerile en uygun oldukları çok-
tan meydana çıkmıştır. 

Onları polis yardım işinde kullan-
nıak için adeta bir c::ımbazhane kö-

1 peği gibi talim ve terbiye ederler. 

J 

Polis köpekleri zıplamasını, hop· 

lamasını, muvazenelerini kaybet -
meden ağızlarında uzun sırıklarla 

NASIL 
YETİŞTiRİLİR? 

merdivenlere tırmanmasını, alev a
lev yanan çembeıtler arasından at· 
lamasını bilirler. 

Kfü;ük çemberlerden zıplayıp 

geçmesini onlara öğretmenin sebe
bi şudur: 

O, vazifeye başladıktan sonra bir 
çok daracık pencerelerden içeri gir
mek ve dışarı atlamak mecburiye • 
tinde kalacaktır. 

Alev alev yanan çemberlerden 
atlamasını öğrenecektir. Çünkü i1er· 
de yanan evlerin içinde kalmış ço
cukları kurtacaktır. 

Bunun için bir hırsızın yakalan· 
masını kolaylatmak için onun sağ 
elini kapması lazımdır. Ona bunu 
öğretmek için sayısız talimler ya
pılır ve köpek mürebbisi sağ eline 
aldığı bir eldiveni yakalamp.sını ve 
bırakmamasını ona öğrf'tmiye gay
ret Pder. 

Resimlerimiz, polis köpeklerine 
nasıl talim ettiriJdiğini gösteriyor. 

İngiltereyi idare edenler .. \ 

Uç adam var, bun-

-

Nası l 

Mayolu kadın Mııyu mode/ let ı 
===============~~~= 

pudralanmall? 

E vvela kocasını! Evet, eğer bir 
kadın kocasını seviyorsa, say

fiyeye giderken ilk düşüncesi ko • 
casına aittir. 

Ona orada na:sıl bakacak, onun 
üstüne başına nac;ıl ihtimam ede -
cek? .. 
Şehirde oturulduğu zaman leke· 

lenerı '•ir elbiseyi verecek bir leke· 
ci dül · '1 ı, yahut çok buruşmuş· bir 
elbisr hemen ütülete(:ek iyi bir 
ütüci ılabilirsiniz, fakat sayfiye· 
de • n bu kolnylıklarını çabu • 
ca' nJ altında bulmıya imkan 

Y' 
Bunun için sayfiyede istirahat 

günlerini kendisine zPhir ~tmek is
temiyen, yani kocasının suratını çek i 
mek istC'miycn bir kadın, bavuluna 
aşağıdaki tavsiyelerimizi alıp çan
tasına koyuvermesi hiç te faydasız 
değildir. 

Yıpratmadan yıkamak için: 
Tabii sayfiyeye gidilirken alınan 

elbiseler, yazlık elbiselerdir; yani 
beyazdırlar. Eğer kocanızın beyaz 
elbiseleri ketcndense, onu adeta 
soğuk denecek kadar ılık bir suda 
yıkayınız, çok çltileyinfz ve sahun 

kullanınız. Fal.<at son suda fazla ı;al· 
kalamanız ve üstünde hiç sabun 
bırnkmamanı?. Hizımdır. 

Sonıa bunları cereyan havası bol 
olan bir yere ve gölgeye asıp ora
da kurutmanız doğru olur. 
- Eğer elbiseler renkli veya beyaz 
yünden ise onları da ayni şekilde 
yıkayınız. Fakat çok sabun kullan
mayınız. Sakın ha, onları güneıe 

asmayı111z. gölgede kurusunlar 
Güneş yün kı..:maşlnrı sarartır. 
Eğer kırlarda oturup yatmaktan 

çimen lckı?Je.ri olmuşsa lekeyi alkol 
içine ba~ırınız ve sonra bir bez ve
ya pamukla sıkı sıkı siliniz. Flanel 
p:ıntalonları ılık suda yıkamak doğ
rudur. Onu yine ayni ılıklıkta bu-
1 unan bir ~u ile çalkayınız. Çalka· 
!arken suya bir parça amonyak a
tınız. 

On kilo~ram tahmin edilecek bir 
su içine bir kaşık amonyak atınız. 
Onları da gölgede kurutunuz ve 

mümkünse ütüleyeceğini?. formda 
uzatıp öyle kurutunuz ve ütülerken . 

muhakkak üstüne ıslak bir bez ko
yunuz. Çünkü nanel gayet çabuk 
sararır. 

ları tanımazsınız ! Y 
üze kat kat krem ve pudra koy· ~ yaş genç görünen birçok kadınlarpı 
mak gayet renadır. ismini saymak pek kolaydır. 

-------
Bazan en küçük bir memur en 

yapar büyük şefin istediği işi . .. ; J ngiliz politikasını idare eden 
kımlcrdir? Bugün İngiliz kabi· 

nC'si b::ışında bulunan Çemberlayn 
ve arkadaşları, İngiliz siyasetinde 
ne derece iımildirlcr, bunu öğrcn
rnok ister misiniz? 

Bir Londra gazetesınin yazdığı· 
na göre bugünkü İngiliz siyasetini 
idare cdeiler, her gün resimlerini 
gördii;,rümüz İngiliz kabinesine da
hil olan Nazırlar değildir. Hattii 
Avam Kamarası ve Lordlar Kama
rası bile bu işde rol oynamazlar. 
Bu ikinci derecede bulunan ve i -
simlerini bile duymadığınız Sir 
Moris H:ınkey. Lord Vigram ve 
Lord Tweed5muir'dir. 
Bunları siz tanımadığınız gibi, 

biz de tanımıyoruz. Fakat hakikat
te bu zevat bütün İngiliz politika
sını ellerinde bulundururlar. 

Nasıl, diyeceksiniz? Bunun üze· 
rinde çok !iki'!' yormıya değmez. 

Bazan en küçiik bir memur, en bü· 
yük şefin istemediği işi yapar. 

İşte, İngilteı-e siyasetini eU~rin
dc tutan adamlar böyledJr. Mesela 
Sir Moris Hankey'i ele alalım. İn· 
giliz hükumeti katibi olan bu zat, 
1919 danberi bu •azifede bulun -
rnaktadır. Bu sebepten, olan biten 

1 
bütün hadiselere vakıftır. Yeni ka- . 
bine azaları gelir gelmez, hepsine 
rnuameleler hakkında izahat verir. 
Onun dudakları arasından çıkan 
keli~lere göre yeni İngiliz kabi
nesi hüküm yürütür. 60 yaşında, 
~ski bir topçu kaymakamı olan bu 
~at, denilebilir ki İngilterede hatta 
kraldan evvel !!elen zattir. 

B:ızı öyle h&diseler olur ki kral 
hile duymadan o duyar. Çünkii 
kuryelerin getirmiş olduğu en gizli 
Zarfları o açar ve alakadar olan me
lıatile sevkeder. 

ka icabı, bütün İngiliz, Fransız, t
talya ve Bclçikada tanınmış olan 
bu zalin aldığı birçok nişanlar da 
vardır. Esasen bu zat, sulh konCe -
ranslarında daima katiplik yapar. 
Bunlardan başka mühim konfe -
ranslarda ve komisyonlarda İngil· 
tereyi temsil eder. Lahey'de, Lon
dra, Lozan konferanslarında bu za
tin yaptığı işi muhtelif memleket
lere mensup murahhaslar içinde 
bilmiyen, tanımıyan yoktur. 

Bukingham sarayında da Lord 
Vigram vardır. 30 senedenberi sa
roy hizmetinde bulunan bu zat, 25 
yıl Deşinci Jorj'un husıısi katipli· 
ğini yapmıştır. 

&kizinci Edvard tahta çıktığı 
zaman da onu, memleket mesele • 
leri hakkında tenvir etmiştir. 

6 ncı Jorj tahta çıktığı zaman, 
ayni şekilde vazifesi başında kal • 
mıştır. 

Boer muharebesinde bir zabit O· 

lan Lord, sonraları Prens Lord El
gin 'in ve daha sonra Lord Gür • 
zon'un yaverliğini yapmış, bundan 
sonra 5 inci Jorj'un maiyetine geç
miş 'it! 1906 danberi hususi katip
lik yapmıştır. 

Lord Vigram'ın irşadı ve tenviri 
ile kral hareket etmektedir. 

Üçüncü şahıs ta Lordlar Kamara
sı azasından Lord Tweedsmuir'dir. 
Kendisi 5 inci Jorj'un pek samimi 
bir dostu idi. Kendisine Kanada va
lii umumiliği payesi verilmişti. 

Bugün bu üç zat, vin,. mernle -
ketin başında kralın, hükumetin 
teveccühüne güvenerek memleket
te sözlerini dinlettirmektedirler 
ötedenb~ri, tecrübf'leri sayesinde I 
isa~tlt kararları vardır. 

Bu sebepten her gelen yeni kabi
ne, bu zevatın fikirlerini nlınadan l 
iş yapamazlar. 1 

mak gayet fenadır. Fakat biz burada herkesin haki· 
Hele bir kadın kırkına geldikten 

sonra makyajına fevkalade itina 
etmeli; yaşlı görünmekten, cildini 
buruşuk göstermekten çekinmeli
dir . 

İyi makyajla, yaşından on, on be'? 

ki yaşını ortaya koymak değil, ka· 

dın okuyucularımıza faydalı bir 

nasihat vermek ıstiyoruz. Şu re -

simlere bakınız ve siz de her sabah 

uykudan kalkınca böyle yapınız 

.......... ınuı ı nıttHlllltlllllllltlıtıı111t••HHlllHHHHlllllHllllllllllltlllllltlttfllllllHllllHllltQIUlltnHllllllUllUtttHlllllHHIHMRHI..

t.:vvcla büyücek bir pamuğu cil
dinizin ihtiyacına göre kullanmak 
mecburiyetinde olduğunuz cilt tu
valet suyunun içine batırınız. (size 
bir cilt doktorunun tavsiye edeceği 
su) onunla yüzünüzü mükemmel 
surette siliniz. Bu su cildinizi ta • 
mamile temizleyip teneffüs etme· 
ıtne hizmeC edecektir. 

Hü71ü.Jc o:r Hupet ile yüzünii.z~ 

.-eta bir un rı:v:ıhna diişmii.ş gibi 

bol bol pudra sürünüz. Birkaç da

kika durduktan sonra. .. 

Ondan sonra kağıt t>ir mendil a

larak cildinizi kurulayınız. Bu kô.· 

!'jıt mendil cildi tamamile kurula

yacak, bütün ıslaklığı çekecektir. 

Eğer ıslak kalırsa pudra gayrimun

tazam bir şekilde cilde yapışır. 

• • 

... büyük bir pudra fırçasile yüzü. 
ni!zü. fırçalayınız. Bütün pudraları f 
çıkannız. Ancak cildinizin üstün
de cildinizi gösteren şeffaf ve ince 
bir pudrcı ta.bakası kalsın. 

. 
Festi vali er 

li 

Dünyanın en güzel şeh-
rinde eğlence günleri 

Vindaor DUkU orada 
kazayır uğradı 

S alzburg (Hususi) - Dünyanın 

en eski san'at şehirlerinden bi
ri olan Avusturyanın bu güzel kö-

i Salzburgda festival eğlence • 
• başladı. Dünyanın dört bir kö· 

Y~sinden gelmiş olan binlerce se • 
yirci otelleri, pansiyonları doldur
du. 

Nihayet eğlenceler başladı. Şe • 
hirde baştan başa İngilizce, Fran -
sızca, İtalyanca, Almanca konuşu -
luyor. 

Dün birdenbire Salzburg festi· 
valine iştirak edenler arasında bir 
havadis yayıldı. 

Vindsor dükü zevcesile birlikte 
Salzburga geliyormuş. 

Filvaki çok geçmeden Vindsor 
dükü ve zevcesi, yanlarında teyzesi 
Mis Meriman olduğu halde hususi 
otomobillerilc Salzburga geldiler. 

Halk, Vindsor dükünü alkışla -
mak için adeta çırpınıyordu. 

Dük, Salzburgda biraz kaldı ve 
giderken de hir kazaya uğradı. 

Saat 6,30 da (Oesteveichische 
Hof) ismindeki otelin önünde oto
mobili ile duran Vindsor dükü, zev· 
cesi, zevcesinin teyzesi otomobil -
den inerken bir tramvay birdenbi
re otomobile çarpmış ve otomobili 
arkadan biraz zedelemiştir. Maa -
mafih çok hafif olan müsademeden 
otomobil içindekiler kat'iyen mü
teessir olmamışlardır. 

Greta Viyanada 
H alk iddia ettJ, o, ben 

Gretil del ilim, dedi 

V iyanada geçen çarşamba günü 
garip bir hadise olmuştur: 

Viyananın en büyük caddel~rin
den birinden operanın yanındaki 

sokağa sapan bir kaç delikanlı u
zun boylu, gözünde siyah vapurdu
manı gözlüklü bir kadınla sarışın 

bir erkek görmüşlerdir. 

İlk bakışta yabancı olduğu anla
şılan bu çifte dikkatle bakan de • 
likanlılar bunun meşhur sinema 

yıldızı Grcta Garbo olduğunu an
lamışlardır. 

Bir an içinde şehrin her tarafında 
bomba gibi patlayan bu havadis ü-

zerine herkes sokaklara dökülmüş 

ve Greta Garboyu görmek için so
kak sokak gezmiye ve otel otel sor· 
mıya başlamışlardır. 

Tabii gazeteciler .. muhabirler, fo
toğrafçılar da ar.ıya girmiş ve nl - 1 · 

hayet Greta Garboyu Stelan klisesi 
kapısında yakalamışlardır. Fotoğ

rafçılar resmini alırken gazet!?ciler 
de kendisine sokulmuş ve beyanat 
isteyince kadın ve yanındaki erke': 
gayri ihtiyari gülmiyc b:ışl.ır.uşla : 
ve kendilerinin Ameril:nh olduğı· 
nu fakat, kadının Greta Garbo ol

madığını ldia etmişlerdir. Halk, 
gözünden gözlüğü çıkaran kadının 
Greta Garbo olduğunda ısrar eder
ken kadın da billkis film düşmanı 
olduğunu söylemiştir. Maamafih ka· 
dınm Greta Garbo olmadıltı anl~ıl
mııtır. Yalnız İngiltere;!e değil, politi· 
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IOkuyucuıarıa B a $ b a s a Ereğli Sulh Hukuk H.ikimliğin -

SRARENGl•z j Türkçe de;~eğlinın MUftü mahaııe,inden 
E-.-- _ - . . _ J "'onuşmıgan mute,·c!fa Ccrrahoğ1u Hacı Eşref 

~ - ....... • 1 A t metrukatından olup veresesi me -

Yazan: M. Necdet Tunçer 

Sahra, sevdiği delikanlıyı yoldan çevirdi: 

• u· I \ ı ı 7 t _, l yanında aynen taksimi kabil 01 -IST ANB in. ~ı~h•~~!'!f .. ,~~u~ara- ;;ı;;•ı::d:~ı.ı~s~~::: :;;,~;:::·,0~~ 'ıefrilca No: 126 
.--•-.;;.._ 

1 
- - '( da oturan okuyucularımızdan Ismel tile kat'i ihalesi icra kılınıp mü_şte-

Ne şiş kebap! 

gazct mize yazdığı ıızun mektu - risi tarııfından ihale bedelinin tes-
hunda, doı t ay evvel, Türkiyeye viyc edilmemesinden do1ayı mez-
avdet ettiğini vazarak, İ. lanbulun kur ıhnle feshedilerek yeniden aı · 

_ Bugün su başına gitme, dedi, Hato orada 
seni bekliyecek ! 

yansın ne 
" Parmaklarımı ağzına sokunca çürük 
salaşpur gibi bir yandaC'I öbür yana 

ayırıveririm ! ,, 

bazı mıntakalarını, bu aı ada Ada- tırmaya çıkarılmasına karar ver 
ları gezmekte o1duğunu söylemek- len Ereğlınin Bozhanc mcvkiinde 
tc ve bır çok semtlerde bılhassa kam ve Eregli tapu idaresinin lem-
Bc>voğlunda, Adalarda Türkçed<'n muz 928 ve kfınunuevvel 930 tarih 
ga' r lisanlarla konuşuldugundan ve 20 No. sunda mukayyet ve 84 
arı acı şık;.yet etmektMır. zırfı mıktarındnki bir bap kargir 

Avrupanın hıç bır y<'rinde göri.ıl- kahvf'nancnın 48344 sehimde .21202 ı 
rnıyen bu vazıyetın bızde müsa - sehımi 8 Ağustos 937 tarıhınden 

t .ı· ., 1·11 m"'d n. Allaht.ın koı l.m ıddn nasıl d 1 
t P n~ru T\ mı·.. • u mah, ıle karşıl::ındıgını, fakat, bu- ıtibarcn bir ay müddetle yeni en a-

l · · b ılu? ırk.lr edıyortöuıı?. Bır ustelik n ı.t- k k 
1 

t kar ed_b m• L."'\ '.1 ... na mukabıl, Turkçe konuşmıyan cı arttırmaya çı arı mış ır. 
h k . t .l r .... J .. c:111? i<:ı)at edrc ksıniı dı'-·e c:oru· orc;u"l. l . b 21202 h k h h h. _ A ı::ı uru ı ırau"tn od - ... • • J v tandasların da sa\ ,1 göstC'rmC ('rt Jş u se ım ·a ve ane ıs-
? 1 · • B sı ·_ Elbet soraı ım .. Çunkü adhes- · h k ı· 1'75\D ı· Paşa ~.iın. ıangı c.n,1~7" • • wap r-ttıgi ış:ırC't C'dilmektedir. sesınrn mu ammen ıvme ı -· ı-
ı ' d ··ı k" e a tjmden iıphem yok. Çocugu. kım el ·A " ı·ı c337 t 'h' e zin gibı ı _;: ... çı egı ım -ı, c ı· - C)ku"·ucumuz, '-'erli halkın, yani ra ır . .n.rttırma !ı ey u . arı ın 

K ·· ·· ı hı! ~ kimden peydahladın. ondan J " d b ·· ·· t ]4 t zelere h ~ayım... ım gormu~ )t.ll vat.:ındaşların mutlak ve muha.k • müsa if perşem e gunu saa en 
k d · .ı s ·'ti•· 1-ıulma~ men bana vi.ıklr-mek ıs- G k d E ~1· s 11 Huk'llk ımdıyc a ar cenazcıcr•ıe ...... o - J hak, her zaman, her yerde. Turkçe l va a nr rt>g ı • u l 
l ld . ' b. ti'-'rırı>un. (Devamı var) hk . d l k' . üni.m ya an o ugunP ı ... e en u- " knnusma1 rı lfızımgeldigıni kayde- ma emesın e yapı aca ·.ır. 

uk ahit... Gazete ve mecmua derek, haşka memle>ketlerde. ya - l - İşbu gavri menkulün arttır-
\ 7•cd 11 - ık ediyorsun Schsu- h. 1 · ma sartnamesi 8 Ag-ustos 937 tari · 

- a ":i sa ıp 8!"1ft8 hancı dılle konuşanlara müsamaha 
Var. Merh~mc i ol. Bana yazıktır. B K B k ı · dan· hinden itibaren arttırma gününe ka-a n ur ımu aş an ıqıı · edjJmediğj, hatta fena nazarlar altın-
Sözlerini, v~:iL-ıi hatırla: cBir şey Gazf'te •.•e mecmmı kPgıtların • k d' dar herkesin görebilmesi için 933/" 

da kalındıgını ilave etme te ır. 
oldu, seni alacak olduktan sonra dan 1937 mnli yılında dnha az güm- No. sile mahk('me kaleminde acı\.'. 
bunun ne zararı var. Sen üzülme, riık re mı ·le ;;lrcc:el· mahdut mık- • • tır. r.avJ·i menkultin evsafı ve ımır 
mf'rak ctn~e. seninle evlenecegirn!• tarm gazete VP mPcmualara tev~ii Belediyede fiaları hususları için ilamda :ı.·azılı olanlar-

.Sihirbaz Mnya, kabil,.nin eski 
çıkmadan 0110 

dh·en sen degil TT'iydin?.. iızcrinde c&lı~ma v rıfesı olan ko - lndlrmoli rlan fazla malümat almak isteyen -
-- Ben biiyle bir sev sövleme • mi~von vazüeı;mi bilırmıştir Sultnnahmette oturan bır ok.ııyıı- ler 9:J~/:l No. ile Sulh Hukuk Hn • 

d ·m ... Şöyle hir kaç 1;:ı>re konuş • Ağuslosun ikmcı pazarle~i gunü c."lınw~ şunları yazıyor: kimliğiııc~ müracaat etmelidir. 
makla, hemC'n evlenmek mi icah'.!· sa:ıt 13,30 ca ccnıiyetin mcrk~zınde .Benı in fıatları ucuzladığı için, 2 -Arttırmaya istil'ak icin yu -

- İki yıldanberi Süleymanın koy-j 
nunda yatan bir Kahpeye giivenilir 
mi hiç?! .. 

der? .. Eğer, başından bir kaza gf":- İstnnbulda çıkan bütün gazete ve otomobil ücretlerini de yüzde on karıda yazılı kıymetin 'VuzdP vedi 
ü.' se, bu kabahat fer.'k... Kim" mc~rnua ımhıplerinin mi"ımcs~illeri k B 1 d' buçuğu nisbetinde Pf.' ' ve milli bir - be!i indirdıler. Fa at, e e ıye. ce-
kuyruk sallacınsa, g:t onun y:ıka- toplamıcak ve koml"'-•onun <'ide et- bankanın teminat m~ktubu tevdi 

"J naz<' otomobillerinin fiatlarında sından tut ... Günahını on:.mla p:ıy- tiği netice) i mü:r.akerf> ederek ka- edilecektir. 
tenzilat yapmadı. Yine eskisi gibi · h b ı ki ı ı laş... rarlastıracağı hal şeklini Matbuat 3 - potek sa i i a aca ı ar a 

· k · cenaze otomobillerine beş lira iki f k ı ı Fatma dayanamadı. yıyece ·mış Umum Müdurlüğiıne arzedecektir. - diğer alUkndarların ve irti a la<· 
gibi Şehsuvara bakarak: ı Gazet" ve mecmua sahiplerinin kuı uş vPrilıyor Acaba, bu mıktar k.ı sahiplerinin i!jbu gayri menkul 

- Kızıma iftira atma! .. Durup du- bu toplnntıya bi?.?.at gelmesi ve ·a iki buculc liraya indirilemez mi? .. > üzerindeki haklarını hususile faiz 
rurken niçin sana yüklesin bu işi?.. bir mümeı::~H bulundurmnsı rica o- •u ve ma. arife dair iddialannı işbu 
Ne yaptını1.sa, ne halt cttinizse be- lunur. Taksim, Talimhane, Okul sokak ilan tarihinden itibaren virmi gii / 
raber yapmıssınız, kız öyle söylü • Filozofi 19 • 21 Tmmaracla oturan okııyucu- icinde evrakı nıüsbitelerile birlikte 

yor. P~ıkoloıi, mant?1c, sosyoloıı, ahlak, muza cevap: hildirmelcri icabeder. Aksi halde 
- Neden iftıra ed('yirr.. Onu ka- estetik vr. metafizik Tozkopaı an caddesi ve Ka - hakları tapu sidllerile sabit o1ma.-

zaya u1rntan ben değilim, bnşka - CEMİL SENA ONGUN sımpaşa vapur iskelf'si C'ivarındn- dıkçn salı~ bedelinin pı:ı •!aşmasın • 

ları... k Yeni programa göre tadil ve e- kı köprü ve gCıl hakkındaki şikaye- dan hariç kalırlar. 1 
Fatma iki elinin salfıvat parma - llcnımiyctli notlarla takviye edil • 4 _ Go~terılen gün arttırmaya iş- 1 

S h ·· tıniz, gazetemizde, cBirimizin der-larını çengeli" tirip e suvara gos- miş olan iilozofi grupu hakkında u- tirak ed ... nler arttırma şartnamesini 
t ı. dı, hepimizin derdi• sütununda in-

1 1 1A t l crcrer.: sı.umi malUmaLı veren bu c. eri ol- okumuş \'e üzum u ma uma ı a -
K nnm S'le ovnama nişar etmiştir. Mektubu yolladığı- k b 1 t - ızımın u 1 

J • gunJuk imtıhanlarına hazırlana - mış ve bunlnrı tamamen ·a u e • 
d gru liıf et! .. Sonra parmnklarımı eaklara \e felsefe okuyucularına ı nız günü takip eden birkaç gün i- miş ad ,.e itibar olunurlar. 
ağzına sok·ıncn çuriık salaspur gıhl tavsiye ederiz. Fıyatı: ıoo kuruş. <:indeki gazetemize bir daha göz 5 _ Gayri menkulün tapuya t~s-
bir Y rıct n obür ynna ayırıverırim. Satış yeri İstanbul İnkılap Kitabevi.! gezdiriniz. cil harcı dellalive resmi ve ihale 
M demkibir evcldu b::ışbaşa ve- l~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~,~D~~E~N~~l~Z~E~~ kararınıdsakımuk~tipullarmi.ı~ 
relım, ar '·m, dôkel m, bu iş de 

tcriye aıttir 
kap nsın gi in. Ne c:ıs yansın, ne dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 6 _ Tavin edılen zamanda gayri 

k<'bnp~. Çabuk, iyi çi~n--meden ye· menkul üc dda bağırıldıktan son-
Seh uvnr. kntmerlı bir alavla du- mek yiyenler, fazla baharnt!ı 

ve biberli yiyenler, bilh:.ı;ı;a ra 11n çok arltırana i\ıal<• olıınur. d:tklnrını bir kac defa yamıp bi.ize-
içki içenler midelerini tahriş 7 G::ıvri menkul kendisine iha-

rc:;:. ederler. Ve EKŞiLiK. HAZIM- le edıle ı kımsP aı ttırm:ı bedelini - O k d::ır uzun l nylu dC'ğil.. de- d · 
SiZLiK, ağırlık ve baş Ön· derhal ,·eya vE'rilC'n mühlt>t içinde 

dil· vn! bunl 'r b~:ıa geçmez, vizzz mcleri hissederler. vermezse ihale kararı feshedilir ve 
r.cltr ... Yırtacak bir sev nrıvorsan MAZON MEYVA TUZU kendisınclc::n evvel en viıksek teklif-

. kızının a~7.mı ayır da, bir dal:<: böy- HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK te bulunan kimse arz{'tmış olduğu 
le kotultikler, kepaz Jıklcr yc:ıp - ve YANMALARIN! GiDERiR. bedelde almıvn razı olursa ona he • 

ıİştc su başında bir kıyamet kop
masına yol ~çan bu söz, Sahrayı çi
leden çıkarmıştı: 

- Ben Süleymanırı sarayında o
turdum, fakat Süleymanın koynu-
na girmrdim,. 

Diye bağırdı .. 
Ve bir kaplan pençesi gibi, elle

rini llatonun boynuna atarak, dev 
cüsselı adamı didiklemiye başladı. 

Suya düşen delikanlı: 
- Öcümü al, Sahra! 
Dive haykırıyordu. 
Ağaçların arasında bir fıl ile dişi 

kaplanın boğuşmasına benziyen 
miithiş bir dövüş başlamıştı. 

.Hato bir kaç hamle ile Sahrayı 
yere yurmak istedi.. Sahra kolları
nı bir kıskac gibi Hatonun boynu
na dolamış .. mütemadiyen gırtla -
ğını sıkıyordu. 
IHllHHllUIHHtUnıUUUUl•HlıfflUlllllUttHftttllhtUlltlfntn1'1ttU 

rılır ve bu arttırma alfıkadarlara 

tebliğ olonmaksızın ilanla iktifa o
lunarak tayin edilecek günde en 
çok art' ırana ihale edilir. İki ihale 
arasınd:ıki fark ve geçen müddet -
!er için yüzde bcştPn hesap oluna
cak faiz ve diğ<'r 7.ararlar da ayrıcıı 
bi.'ıkme hacet ka1maksızın ihale he-

ma ın. Sen de bu surette kızını ya- ' INKIBAZI dereder. Bugünden 
f bir şişe MAZON alınıL Hiçbir men ve h;c: bir mt'rasim yapılmak-mayırak ad'.lm aramak kül et ,.~ sızın omı ihale edilir, o da razı ol- linde isbu ilfm \'f' arttırma şartna-

zahmetınden kurtu)mus olursun. mümasil müstnhıarla kıyas ka-

delini vermiycn musteridnn tnh -

sil olunur. İşbu gcıvri m0nkul yu -

karıda gösterilen ve 9 cylfıl 9:n ta
rihine musadıf per~'f'mbc güni.i s-ıat 
14 tPn 15 e kndar Karadeniz Ereğ
lisi Sulh Mahkemesi binası dahi -

bul etmez. maı veya bulunma7..sa on beş giin ınesi dairesinde sahlacağı ilan olu-
Şehsuvarın bu sert cevabı, Fat- M A z O N is'nı, H O R O S markac;ına dikkat. mi.ıddrtJo yc>nıden arttırmaya cıka- nur. (4699) 

mavı bü bütün cil den cıkardı. 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!ı~~!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~'!"""'~2~"!!!!!!"-... ._ ...... ~~---------"!~ .... ~------~!"-~~"'!!!!''!!!!!!''!"'!'"'~~~~~~~ 
Yeldırmesinin eteklerini beline ı ı 

Tefrika No.: 25 ........................ ········ 
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bıi gücQİ•ı in elendi .. 
uğrayacaldı. 

Sahra golo 

1 Iato birdenbire silkindi.. 
-· Bir dl.!vin. bir kediye yenildi • 

ğini işittin mi sen? 
Diyerek, Sahrayı km·vetli bıJRk· 

!erinden yakaladı .. suyun içine !'3-

vurdu. 
Şimcii sıı içinde ördt>klt:ı gibi çır· 

pınan iki kisi vardı: S:ıhra ile Ha 
molu genç .. 

!fotonun gözIPrı dışarıya uğra · 
mıştı. A[{acın altında sinen deli · 
kanlının sırtımı basıp geçti.. Gök 
gürültüsüne benzi ·en seslerle b'1· 
ğıra bağıra yiıriidü .. Su başından 
kabile merknine do.(!ru akıp gitti. 

*:lt* 

GÜNLEH GEÇİNCE .. 
Hato kabile reisinin ccdırı önün· . . 

den gecmez olınu tu. 
Sahra, Ilcıtoı.uıı 'c.ıpt.ıPını unut -

muyordu. 
llatonun suya yuva.1. d ~ı d li · 

kanlı da hasmından öc ~ 1mak ıçin 
fırsat arıyordu. 

Sahra yüzünd<:'n Hamo·ul.ır nra
sına müthis bir kı knl' ık '"ırm· r. 

Hata vurucu, inatcı bir rıd m,..-ı ı · 
- Sahr;ıvı bu k biletle b ndrn 

ba<:ka bir erkek alamaz 
Divordu. 
lI 'onun hac;nıı olaıı d l k ·:mlı,·;ı 

gelincr, o da arka1aslarına gü\ 
ııercl:· 

- Sahruvı ben alaca"nn. 
De misti. 
Sahra, suya düşc-n Zamo'yu rev

mivC' başlamıc;tı . 
Zamo yırmi beş yaşlarında bir 

gen eti.. 
Onu H mo kabilesi arasında ~ev

miyen kı:rnse voktu. 
( Dct'amı ı·ar) 

Yazan· Ceraacen ·z ·· ······· · ········· ....... ············ ................ . 
çemredi, bir eli kalçasında, öteki 
dir 'i bir zavivei münf Price ıle 
biikülerek havada, bir çift dar po
tinin içinde şismis, carpılınıs zan· 
nolunan ayakhırilc b:rkaC' adım i

- Bızım Mıkro adasmda bulw1-
duğumuzdan haberi var mıdır der-· 
sin? 

KORSAN ADALARINDA 1 - Papanın ona çok itımadı var 

lerliverek: 
~ MURAT 

1 demek'? 
- Cvet. Ve o Romada çok uğurlu 

bır adam olarak tanınmıştır. Kar
dıı alın <:lıni U?attı ı toprak altın 
olur' 

- n n her~elC'! . dC'cli, demin -
dr-nrwr af kf' ın. numarn yao m. 
C 'ap verm d m dive, korkum 
mu 7."nn ttin, n h rt1• Sana c:ı~ız 
gt:' mcı de han:ı <'er TT'İ., Ç ne ılc. 
avurt 7.c v ırtla v k nı k ırtaraca-ı-

- Zannetmem .. Buradan Vene -
diğe kusla haber gönderseler, bu 
kadar çabuk ul.ışamaz {ardinal Ak
denızd•" otedenbcri talıinı denemek 
istıyorau. İşte şımdı g('liyor .. 

Murat Reis, Sınyor Cıyovanı'den 
bu mall.ımatı alınca, Ar-ıipıl adala 
rı civarında dola manm tehlıkel 

oldugunu anlamıştı. 

Papanın donanması Akdenize T'iirklerle çarpış_ 
nııya çıkmıştı. Murat Reis Cezayire düniigordu .. 

cTiırk do tu!• drrl r B nu 1-1 

- Ne mutlu ona! Benim de b w·1e 
bıı 1 m ol ydı ... 

Murat reı uluyordu. 
Sin)Qr Cıyov ni: 

Sızin c ı ız ond n d h- kuv
v tl dir, dcdı. B n b(', l lir t li 

- Ne> dedin, ne dedin? alamaz 
mısın kızı?. Bol gibi, şeker gibi a
lırsın. 

- Almıyacat;rım .. zorla mı? .. 
- Evc>t zorlcı 1 • Kasbıannck ala-

caksın .. v ·n haltı temizlemek 
icin bull n b şka çare yok. 

- Ben b 'r halt- işlemedim ki .ala
yım ... Hem ynpmıs bile olsam r.e 
ile ispat edeceksiniz. 

1:trct: 
- Vicdancız, alcak adam. Sıkıl· 

- Bır mıktar altın aldık .. iki bu
yuk gemi yakaladık. Hele bir Ce -
zayırc donelim de, ne yapacağımızı 
orada du ünurµz. 

DC>di 
Mıkro adasından Cezayire doğru 

dum n kırdılar ve kardinal Kon -
tarıno'nun kucağına dü mek tehli
k ınden kurtuldular. 

Murat RC'ıs gemılerin önünde 
gi 'ı)O"dU. 

Tür". k r anları Cezayirin yolu
nu tu•muşlardı. 

Sin or Cıyovani çok muztarip 
görüniıyordu. 

Bir aralık guv.ertcde dolaşırken 

sordu: 
- Nereye gidiyoruz? 

Murat Reis bir kelime ile cevnp r 
verdi: 

- Cezayirc .. 
Sin) or Ci) ovani içini çekerek dü

şü -ımıye b::ı lamı tı 

forat Reis Vc>nedık şövalyesi

nin kederli bir bakışla 
daldı~ını gördü: 

enginlere 

- Merak etme, sinyor! Ora~a çok 
kalnc~ak değilsin. Seni her halde 
Venedı e göndereceğim. 
Cı) ovani birdenbire sevindi.. 

Rüsf4m rei• adanın arkasında görQnen eski bir Şutonun önüne yan-:ışmıştı 

Yuzü gülmiye başladı. :fena bir adam değilim. Venedik şo· 
- Soz \'erıyorsunuz, değil mi? valyeleri arasında Türklerle çar -

Murat Reıs sbzünü teyit eder bir pışan, Türklerin peşın n bır 

tavırla basını salladı. çok kimseler vardıı n on-

Ciyovani ila,·e etti: lnrdan dcgılım Ben dcvı t '' 

- Size haylı iyilığim dokundu ima sulh v uküneÜe ya anı 
sanıyorum. Goruvorsunuz ki, ben ıstcrım. Zat n ucına Venedıklc bı-

tından Ven<'dıklı fo alard n da 
t hkik eclıp ö rc>nc'l:ıılır inn' 

Murat R ı !Mı d 1 1 ,tıı m0k ıs

tedi: 

- Papanın don nma ı \iıkro a
dasında d('mırlcmı ol Lı g r k . 

Şupht'siz. Adaya altın almıya 

gelmişlerdır. Çunku kaçak ltınlar-

da papanın da hı · v..ıı dır. 

- Adada cok kalırlar mı dersin"' 

- İkı giınden fazla k::ılmazlar .. 
- NC'reye gıdccekl rını umuvor· 

sun? 
- Ben V('ncdiktc> ik n K.ardmal 

Kontarinonun Prevcze açıklarımı 

gideceğini sövluvoı !ardı. 

- Prevezed<> ne vapncak? 

- O civarda eskı bir kalenin 
r ırklcr tnrafından işgal edilmesi 

timalini dtişünerck, kaleyı top 
\'Ca skerlc tahkık etmek niyetınde 
ımiş. 

- O halde Kontarino'nun dnn n-
masmdrı b•r havli asker v ~ -
ne de var .. rl\.' e mı? 

Şi.ıph ok Kardınal Konta -

Akdcnıı.e her çıkışında, bir 

bırden gormeden donmcz. 

v... · .., ' b r clt: mı:ıl'l· o 
Murat ı · : 

Cıy ov nı cc>vap verdi: 

- N m· 

Akdenizdı> kanat açan kartal -
lnr gıbı dolaşırsınız,, degil mi? 

- Hn sunu bileydın .. ! Biz denız
lerde do~mU!';, denizlC'rde büyü -
müş yığıtleriz. Sultanlıgı varsın 

başkaları yapsın .. Bize d::ılpalı, fır -
tınalı denizler yeter. Biz dalgaiar 
rasındo ölmeyi, her ölüme tercih 

r-Jeriz. 

••• 
:Epevce v l nlmLc;lardı. 
Giınes yeni batıyordu .. 

(Devamı var) 



KANUNİ SÜLEYMAN 
No.86 Yazan: Nedim Refik 

' ' Herkesin ağzında bir • 
şayıa var 

ihtiyar Yahudi : Teşekkür ederim, ben~ 
para ile hediye ile oyalamak istiyorsunuz 

derece dikkat ve ta'kayyüt altında 
bulunduruyor, genç kfrtip ihtiyar e
fen<lısinin yiyeceğine, içeceğine ze
hır katı, maması için gözlerini dört 
açıyordu. 

Yahudi hekim Vcnedikli'nin ge
misinin çevrildiğini haber aldıktan 
iki gün ~onra geen genç katibin da
veti Üzerine üst.adı iizamı IDU:\j"f>l1C

ye ğittiğinde işini bitirmiş, lfi zını 
gelen teminatı vererek uzun .,cka
Jını karıştıra karıştıra gpnç katibe 
Latince olarak: 

- ırnsterih ol, demişti. daha çok 
yaşıyacaJr_. benim verditim cksir 
vaktilc Beni İsrailde ihtiyariara 
yerilen ve yanılması bugün gizli 
bi• s<r clarak l::ılan bi= ila:;:t ır. Bıın

<lm munt.:ı7-:ıman 'çi··or dcğ~1 m~7. 
Her oalc!~ ömrü çok uzurrl ... r. 

Y.ıhudi hekim kar<ısın·laki gcr?ç 
k8tiüin özler:nin içine bakarak ~ö
zii dcğ:ştirdi: 

- Hcrk:esin aı{zında bir ştıv~a Yrı~: 
İ tanbuldan k3lkmış bir gcrr.iyi c,ö
vılyeler çevirmiş, bmaya gct!rmi5-
ler. Bunı1 bana söylcn1cdin oğlum .. 

Bir \"ahutli tarafından coğ1um~ 

hitabına uğraMak genç katolik ktı
tio şt;nlyenin hoşuna gitmcz<li be!
ki. Bunu ihtiyar v:ıhudi hekim bil-, 
mcz değildi. Fakat mahsus böyle 
d~mişti. Buna k:ır<ı genç k3tolik 
şövalye bir k3t daha hürmetk.ir bir 
vaziyet alark ~yle cevap verdi: 

- Babam yerinde muhterem o
lan hekim ... Eu o kad:ır ehemmi -
yet!! bir hadi~ değildir .. 

- Olsıın o'masın .. Keşki beni ha
bcrc:br etseydin ... 

~ın!.de bulunan <:eylcrden 
mün ;ip bir hediyenin size avrıla
ca .. ırd1n cn1;11 olunuz .. 

Fa'-at ihti •ar Yahudi, tenezzül 
l'tmcz b'r tavırla ve d"' bir sesle: 

T -ekkıir ederim, d€di. beni 
pnra ile hedi ·e i'c :, •lamak isti
yorsuruz Fakat Lr ins: ?ıın para
dan da},a h:ı•k:ı çcylere de ehem
mı '{'t '"cr~ii!i CC-' \'ardır. Ben de ar
tı~· p3filya elı('mmivet vermivo -
ı·u~ . nana ch0mmiyct \'ermenizi 
i~t vcırum. 

- Ona emin olunurz. Ne öğren
pıck istiyorsanız sorunuz: Bu gemi 
Venedikli bir tacire aittir. 

İhtiyar hekim, gözlerini kapaya
rak dalgın, dalgın dinler görünü -
yordu. Fakat genç katibin hiç 
bir nnf<layı gizli tutmaması için 
nrndn gözlerini UÇ"ıyor, onu, her -
şeyi doğru söylcmiye icbar edi -
ye ı Ju. Hekim öğrenmişti: Bir rnü~
lünıan kızı, hıristiyan ölülerinin 
konclugıı tabuta konarak gemiye 
f!'·iirilmiş, bu kızın kaçırılması Ve
nediklilcre ve Rado~ şövalyelerine 
casnsluk eden İstanbuldaki birkaç 
Hir . ;i tarafından çrık mühim imiş 
K•ll'l yan•ncla bir kadı!', birkac; 
H.ntli. bir de Yakup isminde bir 
l'.ökm<·n bey-i varmış .. İhti) ar Ya
hudi bunları iiArcndikt~r. srınra bir 
ml.cldet düşündü. Sonra ç·1k me -
r:.k~ı. f:ıkat kendini a1fık:1.d1r ('tm<:z 
bir v~k':ı.vı iiğrenmi.ş bir ad2m tav
ril<' yerinden kalkarak: 

- Ben artık gıdeceğim, dedi, fa
kat Rados şcvalyciPri için bu müs
liimnn kızının buraya getirilmcsin
d._• mühim bir kazanç var mı? 

- Hayır, biz İstanbuldaki müt
tefikkrimizc kar~ı bir hizmet et -
mPk istedik. Tabii laz?m olan bir 
gidye; necat isteyeceğiz .. Bunun i
çin pazarlığa girişeceğiz. 

- Doğru .. yalnız bir hekim sıfa
tile benim o müslüman kmnı ~ör
mem yerinde olur 

Hekimin fikrini kabul ~cl"n genç 
katip, ne maksatla ihtiyar Yah" -
dinin böyle bir ziyarette buluna -
ca~ını hiç bilmiyordu. G<'nç müs
liiman kızı ile yanındaki kadın Ra
dos kalesinin bir köşesinde ayrılan 

bir daireye •erleşt irilmişlerdi Ba
hadır Sahibin kızı için mümkün o

lan hertürlü rahat eshabı !<':""in e
dilmişti. Fakat burada Tacı Cihan 

içi•ı müsterih bir nefes ahıak tm
kansızdı Çünkü yarının ne obra
ğını bilemiyor, babasına ne vakit 

kavuşacağını i.•c hi<: tahmin ede -
miyordu. 

( Deı-amı var) 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Beyo~lunda, Kamerhatun mahalle.inde Tevfik B. sokağında ?3 No. lı 

hanede mukim iken halen nerede oldu'!'u bilinemeyen E'lline Bahriye'ye_ 
1 - Vakıf Paralar idaresinden 23980 ikraz No. sılc % 9 laiz ve 

% 3 komisyonla 16-3-931 tarihinde borç aldı!tınız (510) liraya muka· 
bil birinci derecede ipotek gösterdil!'iniz B~yoğlunda K3'11erhatun ma

halle~inde Tevfik B • .akağında 23 No. lı kagir evin, borçlarını müd. 
dctinde ödememiş olmanız dolayısile alacaklı val:ıl paralar idaresi 
tarafından paraya çevrilmesi istenmiştir. 

2 - Borcunuzurı 20-7-936 tarihinde haliğ olduğu mikdar, (269) lira 

32 kuruş teslimatınız çıktıktan sonra (625) iira 38 kuruş olub mez

kür tarihden •onra hergün için faiz, komisyon ve muamele vergi•i 

kar ılığı olarak borcunuza 18 kuruş zam edilecek ve ayrıca bilümum 

icra ma•raflarile takdir olunacak ücreti vckaı,t de tarafınıza aid 
olacaktır. 

3 - Eıı i],foın neşri tarihinden itibaren 20 gfin zarfın~a bu borcun 
tamamına veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazı

nız varsa da:renin 36/2365 No. lı dosyasına yazı ile veyahud şifahen 
bildirmeniz veyahud 30 gün zarfında borcu t.1m1men ödemeniz laıımdır. 

Aksi takdirde birinci fıkrada adresi ıazılı ııayrimenkulün dairemiz 

marifetile satılaclğı, ödeme emri ve sened sureti tebliği makaııına 

kaim olmak üzere 30 gün müddetle ilan olunur. (4746) 

•111111J1111•nıı11ıt11ttuıott""""'ıırııııııııııııııııııı111111111ııuııııııllllllllllllltıllllll•tııı11111111ıııı 1111111111111111111111111uııınıııııııı 

Yazan: 
Al Jenings 

hırsız bi mahkumun benim ic;in imal 
ettıği çelikten bir saat, yine bir mah
küm tarafından bıçakla oyularak 
yapılmış resimlerle müzeyyen bir 
kutu ve saire ve saire .. 

Halbuki ben bunları kolleksiyo
nı:mun ar'8ında bulundurmayı bir 
he\ es edinmiştim. 

Raydlcr şaşkın şaşkın halime ba
kıyordu. 

n;. sandalyenin yardımile sürü
m / ürüne yanıma geldi. Benim da
ğıtıp parçaladığım küçük şeyleri bir 
mendilin içine topladı, mendili bağ
ladı: 

- Jenings, dedi, ne var, ne olu
vorsun? Bu ne hal böyle? 

- Sus! dedim, Livenvort hapis-

Çeviren: 
Muammer Alatur 

hanesınde cie daha beş sene yat -
rn~k lazım geliyormuş! 

Raydler'in sanki nefesi tutu!du: 
- Yok canım? dedi, olur mu bu 

iş? Alay mı ediyorsun? 
Mendili elinden çekip aldım: 
- Kapıda polis beni bekliyor. 

Anlıyor musun? dedim. 
Oradan dışarıya uğradım. Rayd

ler arkamdan bağırdı: 
- Bir Allaha ısmarladık demeden I 

rni gidiyorsun? 
Raydler sakat olduğu için aya

ğa kalkıp arkamdan koçamazdı. E
lini bana uzattı, ağlamıya başladı. 
Arkamdan: 

- Ne felaket! ne felaket! dedi • 
ğini işittim. 

7 - S O N T E L G R A P - SO Temmuz 193 7 

Umum 
Müdürlüğünden: 

111 
BANKO Dl ROMA 

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

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

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

IV _ Şartname, keşifname, proje, vesair 
münakasa evrakı 18,02lira mukabilinde her 
gün İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve 
Ankara ve Malatya Başmüdürlükleriocien 
alınabilir. 

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

Vl - Mühürlü te!dif mektubu, kanuni ve
saik, şartname,keşifname vesair lüzumlu ev• 
rak ile eksiltmeye iştirak vesikası ve nıu· 
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Ko-
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. (4158) -lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdi:riyct ve Kılavuzluk Motörler için 21-7-937 tarihinde yapı13n 

açık eksiltme ile_ ahn~cak ~0'.30 ton Mot?.rine tal!p zu?ur. etmediQ"in· 
den keyfiyet tarıhı ılandan ıtıbaren On gun temdıt edılmıştir. Talip
lerin Muhammen bed~l olan 1830 liranın Ofo7,5 teminatı muvakkate 
makbuz veya Banka mektuplariyle 3-8-9J7 Salı günü saat 15 
de Galatada Deniz Ticareti ~üdüd~ğ_ünde müteşekkil Komisyona ve 
şJrtnameyi görmek isteyenlerın Mudurıyet idare Şub:sine mürac.ıatf:ırı 
ilan o~unur. ••4654,. 

Sultanahmet l inci Sulh Hukuk 
Mahkl'mc~inden: 
Davacı Maliye Muhakcmat !llü -

dürlüğüne ızafelle vekili A\"ukat 
Vahit Sayın tarafından Trabzon 
Vakfıkcbırde tuccardan Halil Mus
tafa nezdinde cıilii Türkiye vapuru 
kaptanı Mehmet Asım ve eski Ru
meli vapuru kaptanı Hüsnü ve ay
ni yerde tüccardan yelkenci zade 
Salih Zeki aleyhlerıne 283 lira 64 
kuru<un faiz ve masarifi muhake-, 
me ve ücreti vekii.letle tahsili ta -
lebile mahkememizin 934/1012 ye
nileme dosyasıle açıldığı alacak da
vasından dolayı müddei aleyhlere 
tebliğ için gönderilen da,·etiye ve 
zabıt dava suretleri tebliğsiz geri 
çevrilmesi üzerine müddei vekili
nin talebi veçhile mahkemece yir-

KARDEŞİM FRANK 

mi gün müddelle ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan 

muhakemelerinin icrası için tayın 
kılınan 1 birinciteşrin 937 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 10 da 
b. 1 
ızzat veya taraflarından tasdikli 

vekaletname ile vekil göndermek 
suretile bulunmadıkları takdirde 

muhakemelerinin gıyaplarında ic
ra kılınacağı davetiye tebliğ maka-

mına kaim olmak üzere ilan olu -
nur. 1 1 

KAYIP - İstanbul vilayeti nıu
hasebcsiııdE:n aldığım 5/ll/936 ta
rih ve 47/2 sayılı 472 liralık a\-nivat 
makbuzu kaybedilmiştir. Hiç .bir 
hükmü kalmamıştır. 

Mehmet Ferit Şerbetçi 

ve oğulları 

Frank sakın sakin yüzüme baktı. 

ANONiM ŞIRKEn 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merke!l Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESiS TARİII!: 1880 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 
lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,. Şehir bürosu •A• (Galsta) Mahmudiye caddesi 

,, ,, ,; •B• (Beyoğlu) lstıklGI caddasl 1 
lzmir - lzmir şubesi, ikinci kordon 

Suriye ve Filistinle olan muom•latı mızın ifasını, bu memleketlerde 1 
her türl ü Banka hizmetlerini yopıbilmek için tazı mgelen tertibatı 

haiz geniş bir şube şebekesine malik olan BANKO Dl ROMA 
en iyi şeraille deruhte eder 

Gaıata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir. 

Bilcümle Türkiye şubeleri, hususi takas muameleleri için başlıca ı 
Avrupa bankalarile irtibatı olan busa . i bir teşkilata ma'iktir. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~.) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı ve civa• 

rında mevcut bataklıkların kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra 

ameliyatı. Keşif bedeli 114 121 lira 85 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 12·8-937 tarih"ne rastlayan perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti s•!lar Umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda· 

!ında kapalı zarf usuliyle yapılacakt.r. 

3 - istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel ~artnamesi, fenni şartnnme ve projeyi S lira 71 kuruş 

bedel mukabilinde sular Umum Müdürlüiıünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i,teklilerin 6956 lira 10 kuruşluk 

teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su işlerini taahhüt edip mu

vaff akıyetlc bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabi· 

!iyeli oldııi!una dair Nafıa Vek!letinden alııımış müteahhitlik vesikası 

ibraı etmesı. isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 

saatten bir sut evveline kadar sular Umum Müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. "4276. 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: 
Bu Cumartesi dahi 71 numarolu vap"r, mutad tenezzüh seferi

ni yapmak için saat 14,15 de Köprtidcn kalkacaktır. Vapurda 
Sarıyere kadar iki saatlik seyri esnasında memleketimize yeni 
gelen 8 artislcn mürekkep 

-LILLY SZEKELY 
iDARESiNDE 

TOGANY DEZSE 
Macar orkestra takımı en latil ve kl.!isik parçalar çalacak 

sonra vapurdaki oparlör tertibatı en seçme havalarla sayın yol
cularımızın hutur •ıe ~afa•ını temin edecektir. 

BUfe, lokantacı meşhur PANDELI tarafın· 
dan deruhte edilmektedir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçe Fabrikası esas 

giriş ve muayene kapıları inıa•tı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bede:i "2384,20. lira teminat "178,82,, liradır, 

3 - Pazarlık, 16.8·937 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki i\:ım Komisyo~unda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnaır.cler vesair münakasa evrakı •2. kuruş mukabil inde 

her gün inhisarlar lnşaat Şubesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme par:tlariyle birlikte adı geçen kcmisyona gelmeleri ilan 
olunur. •4729., Nihayet beni Livenvort hapisha

nesine soktular. Cepheden, profil
den resimlerimi, parmak izlerimi, 

boyumun ölçüsünü almak gibi in
sanı hicabından yere geçirecek for
maliteler ikmal edildikten sonra, 
beni beşinci derecedeki canilerin 
bulunduğu hücrelerden birine at
tılar . 

Ben de hiç hır söz &öyliyemeden ona 
bakıyordum. Her ikimiz de o da- ı ---N--f---V-----1------------kika mağlup insanlar olduğumurn a ıa eka etinden: 
bütün fecaalile daha iyi anlamı<tık. lO·Eylül.937 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada Vek,!Uet Mat. 

Artık yaşamıya bile hevesim kal
mamıştı. İstikbal ise hiç umurum

da değildi. Ye'sin ve nevmidinin bu· 
nm buram kaynaştığı kara bir çu
kurun içine atılmış bulunuyordum . 

Hatta çok sevdiğim kardeşim, 

Frank'ı görmenin verebileceği sa

adet bile, bedbahtlığımı gideremi
yordu. Onunla görüşmiye dahi ce
sorctım voktu, bu mülakata taham
mül edcmiyecek kadar kendimi ~ok 
alçalmı- hissediyordum. 

Zaten ılk görüşmemiz tasavvur 
edılemiyecek derecede hazin oldu. 
Yanyana her şeye ve herkese körşı 
müc~delcde bulunmuş iki kard~ş. 
bir hapishanenin hücresinde ilk de
fa kar~ı karşıya geliyorlardı. 

Öyle biribirimize baktık, bir 'ey • 
l ıeme Eksiltme Komisyonunda 6250 lira muhammen bedelli 25 adet er konuşamadık. 

O - sabit Telııraf Makinesinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
sırada gardiyan mülakatın ar-

tık kan olduğunu anlatan haşin Eksiltme şartnamesi parasız olarak Vekalet Malmcze Müdürlüğün• 
bir tavırla bana işaret etti. Ben de den alınabilir. 
tekrar kara çukura dönmek üzETe Muvakkat teminat 468 lira 75 kuruştur. 
kardeşimden ayrıldım. isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre VckAletten al. 

.................................... 
İçimde bir şeyler ölmüştü. 
Günler, haftalar, aylar geçti. Bir 

türh.i kendimi toplayamıyordum. l 
Hiç kimseye inanmak istemiyor • 
dum. İçimde hiç bir arzu duymu
yordum. Kimseye bir şey yazamı -

yordum. Sanki bir nevi uyku hasta
lığına yakalanmış bir insan gbı •dim 
Altıncı ayın sonunda artık serb<><t 
olduğumu, hapi,;haneden çıkac::ığı

rnı haber vermiye geldikleri zaman 

bile, ben hiıla kendimde değildim. 
Ohyo hapishanesinden çıktıktan 

sonra bana oynanan k~tü oyunun 
(Devamı var) 

dıi!ı 937 senesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 10-Eylıll 
937 Cuma günü saat 14,30 a kadar VekAlet Malzeme Müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. "2260,. "4556,. 

Ltan bul ikınci İcra Memurıu:".-'.'Jr:;:::;::;::;::;::;::;::;::::~~~ 
ğundan: Müsabaka kuponu: 16 ll 

Paraya çevrilmesine karar veri -

kn borçlu Hasan Bchçet'e ait bir •••••• , • , , • klUbU 
çift doru beygir ile bir yük arabası 
2/8/37 tarihıne düşen pazartesi gii- taraftarıyım, 
nü "ıat l~ den ıtibaren İstanbul 

Sebze hali meydanı önünde ismi ge

çen gün ve saatte hazır bulunacak 

memuru tarafından satılacağı ilan 
olunur. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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••• POKER-PLAY 

f~BRlkALARI 

bu sene .Galatasaray Yerli Mal

lar Sergisinde yalnız mamulle-· 

rini teshir etmektedir. 
' 

Harikulade evsafda olan bu 

mallan Sergi devam ettiği 

müddetce 

TE"ZJLATLA 

TAKLİTÇiLER 
Birçok taklltçller uırattllar ama, 
HOLSTINA ayar1nda boyaJı bir 

tUrlU vaoamadll•!'• 

HOLSTINA'yı iyice kullanan 
bir Bayan her vakit modaya 

uygun ve cazibeli olur. 

Belediye mnkina şubesine bir elektrik Fen memuru alınacaktır. 
Talıpler şeraiti Öğrenmek üzere Makina şubesi müdürlüğüne müraca· 
atları ilan olunur. (B.) (4749) 

--

kASAOA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
BiR 

C~SM[ 
' 

VAZi YETİN Of DİQ 

ONU r"AİZL~ 
()ANk'AYA VE:QİN)Z 

ı-JUSUSt S"ARTLARIMIZt 
soQUNUZ 

ZAYİ 

2856 numaralı su arabamın nu • 
m:ı.rasını zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan zayi numaranın hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Beylerbeyi Çamlıca cadde
si Nasuhibey sokağında su
cu Süleyman oğlu Ahmet ------İstanbul 6 ıncı İcra Memurlu -

trundan: 
Tamamına ehli vukuf tarafından 

(550) lira kıymet takdir edilen bir 
benzin makinesile müteharrik bu -
lunan motörün nısıf hissesinin açık 
arttırma ile paraya çevrilmesine 
k~rar verilmiştir. Satış peşindir. 

M.üşteriler kıymeti muharnmenenin 
%. 7,5 nisbC'tinde pey akçesi veya
hut milli bir bankanın teminatlı 

mektubu verilmesi icabeder. Rü -
sumu dellaliye müşteriye aittir, mo
tör Stirmene limanına kayıtlı olup 
3 tonilatolik ctaka motör. tekne 
sağlom olup makine benzinle işler 
teknenin asma yelken, demir, zin-

. cir ve saire gibi teçhizatı mevcut
tur. Arttırma şartnamesi 20/8/937 
tarıhinde divanhaneye talik edile
cektir. Birinci arttırması 6/9/937 
torihine müsadif pazartesi günü sa
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul 6 ıncı 
lcrıı dıiresinde icra edilecektir. Art
tırm'.l bedeli kıymeti muhammenc
nin_ <>;; 75 ini bulduğu takdirde iha
le edilecektir, aksi takdirde en çok 
arttıranın taahhlidü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün temdit 
edilerek 21/!l/937 tarihine müsadif 
salı günü ayni saatte en çok arttıra
na ihale edilecektir. 2004 No. lu ic
ra ve iflas kanununun 126 ıncı mad
desin·e tevfikan ipotek sahibi ala -

caklılar ile diğer alAkadarlarının 
işbu takadaki haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dal; olan iddiaları 
evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır, aksi holde hakları liman 
sicillerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşılmasından hariç ka
lırlar. Alakadarlarının işbu mad
dei kanuniyeye göre hareket etme
leri ve daha fazla mallımat almak 
isteyenlerin 936/3774 No. lu dosya
sile dairemize müracaatleri ilan o
lunur. (34177). 

Saç Eksiri 

/ . 

1ıı ·' ! \ \'
~- \ . , 

- .. :U:. • 
~ ·i··v;emı 

~ Yağlı yağsız acı 
badem, yağsız kar 
ve yarım yağh 

gece ve gündüz 

HASAN 
Başta gençlik, saçlarda K R E M L E R İ 

kudret yaratır 

Saçların zayıflayıp dökülmes;nden, 

seyreklenmesinden. kepeklenme· 

sinden endişeye mahal kalmamıştır. 

ÇiLLERi ve SİVİLCELERi 
ve LEKELERi KAT'iYYEN 

İZALE EDER 
lhtiyarlar1 gençleftirir; genç• Optamin Sac Ekşfr; 

Zafiyeti iıale, saç köklerinde ye. teri güzelle,tlrir. 
niden uyanmayı temin ederek 

saçlarınm muhafaza eder • 
Cilde t:ıt/ı bir esmerlik ve sıhhat veren 

........ cm ............ .. 
DENİZ KREMLERi .. . . :- .°-~-:~·r~ · .. ·; , ··. -~ ·.~·,, ÇIKTI 

İstanbul İkinci İcra Memurlu - Hasan ismine ve markasına dikkat 
ğundan: 

Mukaddema Beyazlt Mahmutpa
şa Karakcı Caferağa sokak 1 No. 
lu evin üst katında l odada mu
kim ve Yeşildir<!k karakolunda po
lis memuru ve halen nerede oldu
ğu gayri mallım Celalettin Aslana: 
Hacı Hadiye ait Fatih Noterliği

nin 1.3.937 tarih ve 2560 No. lu kon
turatosilc oturmokta olduğunu7. Be
yazıt Caferağa mahallesi 1 No. lu 
evin üstündeki bir odanın t~hliye
sine dair tahliye emri ikametgahı
nızın m<>çhuliyeti hasebile ve bu 
kere İstanbul İcra hakimliğinin 
24.7.937 tarihli kararile bir ay müd
detle tebligatın ilanen icrasına ka

v a ış 

rar verilmiştir. Bir cildi Yukarıda yazılı olduğu üzere tah
liyesi istenilen gayri menkulün işbu 
ilan tarihinden itibaren bir ay müd
det içinde gayri menkulü tahliye 
ve teslim etmeniz kiranın yenilen
diğine ve uzatıldığına dair bir iti
razınız varsa yine mezkur müddet 
içinde istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirmeniz lazımdır. Müd
deti içinde itirazda bulunmaz veya 
tahliye etmezseniz veyahut itira -
zınız ref olunursa kiralanan gayri 
menkulün tahliye ilanı müddetinın 
hitamında zorla ~nhl~e ve mal sa
hpHne . teslim edileceği l ol baptaki 
tahliye emri malfamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (34178). 

:, · Gençleşfirmiştir 

Sultanahm~t Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

İst::ınbul Maliye Muhakemat Mü
dürlüğüne iı.afetle vekili avukat V ;j

hit Sayın tarafından Beyoğlu Meş-

Bir doktorun 
Şayanı hayret 

· Bir keşfi 

rutiyet mahallcsınde Dere sokak 25 Viyananın tıbbi mecmuaları, bü-
sayıda mukim Virjin Mardinynn tün dünyayı hayrette bırakan fen-

nleyhine yol cezasından dolayı n nin, en son muzaffcriyetıni ilan e-
lira 33 kuruşun faiz ve masarifi diyorlar. Buruşuklukların yalnr:ı; 

muhakeme ve ücreti vekaletle tah- sebebi teşekkülünü değil, onların 

sili talcbile mahkememizin 934-89-t izale çaresini de bulmuşlardır. An-
sayılı dosyasile açılan alacak dava- neler. hatta büyük anneler, genç-
sından dolayı müdcieialeyhe berayi liklerindeki taze ve açık tenlerıni 
tebliğ gönderilen zaptı dava sureti 50 ve 60 yaşlarındnki kadınlar, genç-
ve davetiye mezkür adresi terk e- liklerindeki bumşuksuz ve yumu -
dip çıktığı ve hali hazır ikametga- şak ciltlerini temin edebilirler. 

hının meçhul bulunduğu şerhilc . Hastahanelerdeki 
mübaşiri tarafından iade edilmiş ve TecrObeler 
ikametgahının tahkiki için zabıta- BLWUşuklukhrımız, ihtiyarlamı -
ya yazılan yazıya verilen cevapta ya başladığımızda meydana çıkar. 
şimdiki ikam~tgiıhının bulunama - Cilt zamanla bazı canlandırwı ve 
dığı bildirilmesi üzerine müddei ve- besleyici unsurlarını kayb~der. Bu 
kilinin tale~i mahkemece 20 gün unsurlar, şimdi büyük bir itina ile 
müddetle iliı en tebligat icrasına seçilmiş genç hayvanlardan istih-
karar verilmi olduğundan muha - sal olunabilmektedir. Cilt, bu ccv-
kemenin icra ı için tayin kılınan 

herle beslenildiği takdirde yeniden 
l birinci teşri 937 tarifüne rastla- tazelenir ve gençleşir. İşte Viyana 
yan cuma gün saat 10 da bizzat ve- Üniversitesinde Profesör Dr. Stejs-
ya tarafından tasdikli vekaletname 

kal idaresinde yapılan tecriibel~rde 

budur. Doktorun bu şayanı hayret 
keşfinin münhasıran istimali hakkı, 

fevkalade mali fedakiırlıklarln To
kalon müessesesi tarafından temin 
edilmiştir. 

Biocel tabir edilen bu canlı cilt 
hüceyratı hullısası ancak pembe 
rengindeki Tokalan kremi terki -
binde bulunur. Hastahanelerd<' ya
pılan tecrübeler neticesinde 60 ve 
70 yaşlarındaki kadınların buru -
şuklıtk ları altı hafta zarfında zail 
olduğu görülmüştür. 

Muvaffak~yet Garantilidir 
Her gece, yatmazdan evvel pem

be rengindeki Tokalan kremi kul -
lanınız. Siz uyurken cildinizi bes
ler ve gençleştirir. Bir kaç hafta 

zarfında buruşukluklar zail olur ve 
daha genç görüni!rsünüz. Gündüz 
için y::ığsız beyaz rengindeki Toka-. 
lon kremini kullanınız. Siynh nok-

ile vekil göndermek suretile mah - etae edile şay{lnı hayr semereler 
kemedebulunmad~ıtakdirdem~ l=~~~~~=S~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~ 
hake~sinin gıyabında icra kılına- Sahibi \ e uJıumf oeşriyatı id e · eden B~nı~arcir 
cağı davetiye tebliğ makamına ka- E. ' izzet Benice 
im olmak üzere ilan of.onur. 

(934-894) 8attld.~ı ) er : Matbaai Ebüxziyı 


