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' lira ı:ı h '3 liradır. 
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apon ar Pekin civarında tahaşşü 
çalışan Cini.ileri bombaladılar. 
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Pekin~e gizlenen Çin ŞEHİRDE TEMİZLİK 
askerı yangın çıkardı ...... ~ ......... ~: ................................... . 
C l .l T c· ş h . . Bir Turk sporcu , in ı er 1. iyen , ın e rını Londrada 
de Boşaltıp Çekiliyorlar Birinci_g~di 

ÇıN 
MESA'l-1''A.St 

JAPON 
ME 5A.H ASI 

11, 17.3 > '()OO 6811, 02Zf 
.. J<iıomet~e m. J<i·l onıet,.4 m. 

Vaşina-ton, 31 (A. A.) - HükU.115 bin yaralı ve ölü verdi~ini be- Çin kıtalarının tahaşşüd etmekte 
mete Tiycn Çinden gelen bir tel· yan etmiştir. , olduklara Pcyiyuan'ı bombardıman 
~rafa gör~ ~radaki Çin polisi şeh· Japonlar Tiyen Çin ile Pekin etmişlerdir. Pekindea c;ekilen 34 üncü 
n terkctmıştır. arasındaki mün;ıkaleyi temine mu• Çin fırkuı dig-er Çin kıtalarile To-
Peklnde neler oluyor ? vaffak olmu~larsa da Pekinde ~i?• yurada toplanıp büyük bir harp 

Londra 30 ( Hususi) - Peki~- lenmiş olan Çin ukerleri birden• Vt!rmtk tasavvurundadır. 
den gden telgraflar Çın askerlerı.. b' şehirde bir kıyamet çıkı.rmış· Yiyen Çin de bombalandı 
nin Pekini bırakıp çıkQ\alarından ırc 1 1 k 
sonra oradaki mevkii Japonlımn is- lar, ortalığı ve ve eye verere yan• Şanghay, 31 (A. A.) _ Tiençin-
tedi}ini yapacak bir çi 1 kuman· gınlara. kargaşalıklara sebep ol• de Japon tayyarelerinin bombar. 
danının aldığım gösteriyor. Bu muşlardır. dımanı neticesi olarak sivil ahali· 
kumandan son hadiselerde Çinin J1pon tayyareleri ve topçusu, den birçok kişi ölmüştür. 

~FeSi'i'V81'i'-bü .... 8mkŞii'inTY;;;~··bi;·-·----
v r Dolandırıcı 

8 1 8ÇIY0f -· Sait mücevherleri 

ilk haf tanın 
neler var, 

programında 
yazıyoruz 

İstanbul sezonu bu akşam saat 1 vetlidir. Ziyafette Vali ve Belediye 
20 de Park otelde Vali ve Belediye Reis vekili bir nutuk söyleyerek 
Reisi tarafından verilecek bir zi - I sezonu açacaktır. 
yafetle başlayacaktır. Ziyafete fes- Sezonu, sabaha kadar devam et
tivalc iştirak edecek olan .Macar, 1 mek üzere yine .Belediye tarafın-
Bulgar, Yunan, Sırp, Rumen Kon- dan davet edilen yerli ve ecnebi, 
solosları, Vilayet, Belediye ve mat· bin kişinin iştirak edeceği bir su • 

. buat erkanı ile şehir mümessille - vare takip eyleyecektir. 
rinden ve halkından bazıları da- (Devamı 2 inci sahifede) 
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Büyük manevraya 
1 • doğru· 1'4 ,. , • 

" ' . 
Trakyad~· y:a ~J.;ıta~ büyük m~ -1· ' ·de; obüs ve sahra batarya -

llevralar .. s&etile kaıita'man ' ~ e: dağ bataryalarından mürek· .., - . 
Otdur.ı ·ıe · kıt'~ı yola' );cep topçu a.la:t,larım.ız Davutpaşa 
ÇJknu, · · . (~a.mı ikinci ıaufadaJ. 

ı. •. _.: 
. :: -

... 

nasıl çarpywpordu? 
• t namıdi~er 

~ ... 'ık isminde bir 
dolandırıcı ya
kalanmıştır. 

Sa vik Yeoica· 
mide Vasil Go
nopolidis Ma
kolyan hanı al• 
tmda saat ve 
gözlük ticaret· 
hırnesindeD iki 

Ntlıaget !Jakagı J t ı n saat; ka· 
ele veren tneşhur palıçarşıda iç Be-

dolanJmcı destende Sultan• 
Saoilc galtatSait dan bir ptrlanta 

yüzükle, bir çift küpe, Suttanh ama· 
mında kumaşçı Leonidisden 80 lira 
kıymetinde bir top kumaş dolandır· 
mıştır. 

Savik, yahud • Sait dükk4nları 
nasal dolındırdıAını itiraf etmek. 
tedir. Gayet a-üzel Türkçe konu.o 
şan Sait, lira büyüklütünde kl· 
tatlardan bir deıte yapmakta ve 
altın üstüne birer lira koyarak 
üstünü, bir banknot demeti glDi 
11msıkı iplerle baj'lamaktacbr. 

Dolandıracatı dükkloa giden 
Sait, çantasından. tomarlarla ban· 
konotları çıkarıp göstermekte ve 
alacağı eşyayı aldıktan sonra; 

- Biraz a-östcreyim de, geleyim. 
Deyip dükkA.ndan uzaklaşmı kta• 

dır. Fakat, Said, çantasını ve lira 
demetlerini orada bıra klığından, 
dükkln sahibi hiç birşeyden şüphe 
etmemektedir. 

lş, Saidin saatlerden sonra, 
hllA gelmediil zaman anlaşılmak· 
tadır • 

Yüksek atlamayı 
Galatasaraylı Fethi 
Giray kazandı 

Temmuz ayında on beı gün ara 
ile Londrada ısırıkla lki yüksek 
atlama mü~abakası yapılmıştır. 

iki haf ta evvel yapı?an ilk müsa• 
bakaya Galatasaraylı Fethi G:ray 
da girmiş, fakat kolunun incinmesi 
yüzünden fazla mukavemet ede
miyerek dördüncü gelmişti. Ahiren 
24 temmuzda yapılan müsabakaya 
Fethi Giray yine iştirak etmiştir. 

Bu Galatasaraylı Türk genci bu 
defa cidden yüzümüzü ağartmış, 

Smkla atlama müs1bakasında 16 
rakip karşısında 
36,S atlayarıak 
birinciliği almış· 
tır. Kendi s i n e 
mükafat olarak 
bir madalya, bir 
kupa ve bir de 
fotoğraf maki· 
nesi verilmiş ve 
;şiddetli ve si:· 
ırekU surette al-
kışlannıışbr. 1''eUı1 Girag 

lngiltere gibi sporu ilerlemi~ 
bir memlekette g&terdiği bu mu• 
vaff~kı ;etten dolaya biz:de bugencl 
tebrik ederiz. 

ispanya itinde 1tll6f 
edilemedi 

Londra, 31 (A.A.) - Ademi Mü
dahale Komitesinin dünkü toplan
tısında hiç bir anlaşma elde edile-

mediği teeyyüt etmektedir. Buna 
sebep olarak iki esaslı ihtilaf gös
terilmektedir ki, bunlar İspanya -
daki bütün gönüllülerin geri çe -
kilmesinden evvel asilere muharip 
hakkı tanınmasına muhalefet eden 
Sovyct noktai nazarile İngiliz plA
nının bu husustaki hükümlerine 
cevap vermiyen Alman ve İtalyan 
hattı hareketidir . 

.................................... HlltfHIQIUUIMnuııııw-..ııı• ...... 

YENi TEFRIKAMIZ 

6 
ölüvarl 

GEÇEN SENE l:.'SRAR VE POLiS 
ROMANLARINDA BEYNELMiLEL 

MÜKAFAT/ KAZANAN 

BUyUk macare romanını 

Yakında neşre 
başlıyacağız ! 

Belediye şehir için 
bir program hazırladı 
Programın esaslarını 

neşrediyoruz 

~ J. 

Selıri t~ml%ltmege 
karar wren Vail 
oeklli B. Şürkü 

~lediye şehir işlerini bir inti • 
zam dairesinde çevirmek için yeni 
bir çalışma prolf8JID.ohazırlamak -
tadır. Bugilnlcrde ikmal edilerek 
tatbik mevkiine konulacak olan bu 

program, evvelii temizlik, sonra U· 

cuzluk, daha sonra imar esnsım 
dayanılarak yapılmaküetr. Bu ili 
retle üç safhaya aynlnn program 

(J)evanıı 2 inci sahifede) 
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Mısırın ilk hürKraıı 

Fravunların meşhur 
tacını giymedi 

Frar1unların meılıur tacı 

Kahire, 30 (Hususi) - Mısır 

Kralı Majeste Bil'incf Farul\ Kahi
rede bugün mutantan merasimle 
kılıç kuşandı. 

(Devamı ikinci sahifede) --

-· \.. 

.. 

NASIL KAYBETTiK? 

... 
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Yeni bir silah 
Borsa haberleri: Çocuk 

satımı ne halde? .. 
alım İspanyol asilerine 

mikrop yayanlar 
Dünkü gazetelerin zabıta habe:r

leri ara•ında şöyle, gayet garip ve 
çok acıklı bir haber gördük : 

• Karadenizdcn şehrimize gelmiş 
Emine isminde genç bir kadın, ken
di maişetini Kapalıçarşıda, seyyar 
koltukçularla temine uğraşırken 

altı yn,ıa:ı:::la bulunan kızı Nahi
deyi cByoghında Laz Fatma ismin
de hir !rndın:ı 15 lira mukabilinde 
satmıştı:-• 

l\e buyurulur? Vakıa bir ananın 
çocuitunu satması yoksulluğun ne 
kerteye geldiğini gösteriyor gös -
termesıne .. Faı:at eğer bu ana 6 ya
şındaki çncuğuna bakarrı\arak bir 

ha'c gclmiş~c ko.::ı memlekette 
yoksul ~ocukları bağrına bastıra

cak teşkili'ıt ta mı yok? Yoksa, na

sıl yok? Nasıl olmaz? Bcı ana bu 
zavallı çocukcağızı ze•ıgin spor 
klü plcrımızden birıne de mi vazdı-
ramaz• ı · 

Yoksulluk yüzünden çocuğunu 
satmak hakikaten dehşet veren bir 
,·:ırşet mamarasıdır. İnsan utanı
yor. acıyor .. 

Fakat bir noktaya dikkat buyu
rulması da gerektir: 

Eger bu ana naçar kaldığı için 
çocuğunu \?~rmişse fisebilillah ve -

r.•biiirdi. O 15 lira ne oluyor? Ço
cuğunu bakamadığı için başka in

sanbra Allah emaneti olarak ver

miye mecbur olmuş çok analar bi
liriz. Fakat (15) liraya satan? 

Bunu yeni işitiyoruz. 

Ne d<:>nir, ne diyelim: böyle bir 
kahpe kadere düştüğü için bu za
val:ı yavrunun anasını satmalı!.. 

* Ne garip cilve! 
Dıkkat buyurdunuz mu? Dün ga-

zeteler yine Beyoğlu civarından 

96 kedi toplandığını ve öldürül • 
mek üzere hayvanları koruma ce

miyetine sevkedildiğini yazıyor • 
la:r. 

Yarabbi ! Feleğin ne garip cil -

vesidir: Hayvanları koruma için te

şekkül etmış bir cemiyete hayvan 
öldürtüyor'! 

* Niçin biz da· 
hll defilllz ? 

Avrupada bir istatistik yapılmış: 
Son 1000 sene içinde en çok harp 
eden milletleri göstermek için .. 

Bu !stalistiğe göre son 1000 sene 
iç!nde en çok harp eden ınillet 185 

sayı ile Fransa imiş. Sonra 151 sayı 
ile Rusya, !onra 131 sayı ile A'"U~

turya, sonra 75 sayı ile İspanya, 
sonra 32 sayı i1e İtalya, 24 sayı ile 
Almanya .. 

Bunlar içinde nerlen Türkiye 
yok, biliyor musunuz? 

Çünkü: onlar sayı ile. Bizimki 
ilamaşallah sayısız da ondan:! 

* GürUltU ile 
I mücadele .. 

Dün bir muharrir arkadaşımız 

da şöyle yazıyor: 
- Temizlik mücadelesinden ~v

vel, Belediye, gürültü ile mücade
leye başlamıştı. Temizlik mücade

lesine başlanınca gürültüye karşı 

yapılan mücadele unutuldu! 
D iye vahlanıyor .. 

Muhterem meslekdaş! Sen kasa
vet çekme: Ona da sıra gelir elbet ! 

~~e%d7f4i! 

Şehriµıiz temizleniyor 
-----·---

Belediyenin yeni kararları tatbik 
edilmek üzere 

---·-
Programa ugmıyan diiklt:iinlar 

derhal kapaiılacaklar 
( Birinci sahifeden devam) 

safha •nfha tı:.tbik edilecektir. Ya
nı bırinci s ı!lıa tamamile ve iste
nıld ı şekilde tatbik edilip bu kıs
ma dahil işler tabii cereyanına gir
dikten sonra, ıkinciye, ikinci de 
muvaffakiyetle başarılıp mutad ve 
normal mesai halini aldıktan sonra 
üçüncüye başlanacaktır. 

Uç esası ihtiva eden bu prog
ramın birir.d sa<lıası cadde ve so
kaklar, gıda ınnddelcri, umumi yer
ler, nakil \"ası!ala;:ı olmak üzere 
dört kısma ayrılmaktadır. 

Bu kı=a dahil i<lcrde nasıl çalı
sılacağı ayrıca programda gösteril
mektedir. Buna göre: 

A - Cadde ve sokaklar: Her ge
ce ikı ile üç arası şc·hirde bina ve 
dükkan önlerindeki çöpler karni -

len ka'.dırılmış olacak, ü~le beş a

rası da bütün cadde ve sokaklar 

baştan ba;a gayet bol su ile yıkan

mış olacaktır Ayrıca ana caddeler 

gündüzleri 11,30 da ve 15,30 da ol

mak üz<'rC ikişer ve diğer caddeler 
!er de öğle üstü olmak üzere birer 
defa yıka."lacaktır. 

Gerek çöpleri mcıntaznm suretde 
her tarafta vak•incl .J<ald,.mak 
ı:~r k cn<lde ve sokakları yıkamak 
s .:ııma.k için icabcden bütün asri 
wsaıt en kıs:ı müddet zarfında sa
t , alınacak, ten:'.zl;k kadrosu bu 
işleri bır snat gibi işletebilecek şe
kilde tanzim ve ıslah olunacaktır. 

B - Gıda maddeleri: Gıda, keyf 

veya ihtiyaç dolayısile yenilen ve 
içilen maddeleri satan veya yapan 

· yerl~rin bugünkü vaziyetleri ka -
>m.len değiştirilecektir. Bu gibi 

madde veya m •rubatın yapıldık
ları yerlerde en son sistem asri, 
fenni ev tıhhi şartları cami terli -
bat yaptırtılacak ve bunların ya -
pılış tarzlarınd,1 en basitinden en 
mühlmmine kadar bütün sıhhat ve 
temizlik kaideler!ne riayet oluna
cak, bu gibi madde veya. meşrubatı 
yapanlar sık sık sıhhi muayeneden 
geçirilecek, feni elbiseler giyecck
ll'rdir. Bu kaidelere r iayet etm iyen 
imalathane, fabrika, dükkan, pas-

tacı, şerb•_tçi, meyhaneci \'C saire 
derhal kapatılacaktır. 

Bundan başka bu gibi gıda, keyf 
veya diğer ihtiyaç maddelerini ve
ya meşrubatını seyyar olarak sa -
tanlar da ayni şekilde sıhhat ve te
mizlik şartlarına riayete mecbur 
olacaklar ve bunlar da bu bakım -
!ardan kontrol edileceklerdir. 

C - Umumi yerler: Han, hamam, 
otel, berber dükkanları, bekar oda
ları, pansiyonlar, kahvehaneler, ti· 
yatro ve sinemalar ve lokantalar 
ve hulasa bunlara mümasil umu -
mun yiyip içtiği, yallp kalktığı, te
mizleııdiği, eğlendiği veya istira -
hat eylediği yerlerdeki oturacak, 
yatacak, içecek, yıkanacak, temiz
lenecek olan bütiin vesait ve kap
lar, yataklar, al&l ve edevat gayet 
temiz olacak, buralar her sabah de
zenfekte edilecek, bu gibi yerlere 
havayı değiştirme filctler i konula
cak, yatak örtill<'fi lwr gün, kap -
lar her kullnnışta behemehal yı -
kanacaktır. 

D - Nakil vasıtaları: Tünel, 
tramvay, sandal, motôr, vapur ve 
trenler hul.1sa bütün ka"\r ve deniz 
vasıtaları her sab:ıh ,ılk sefcrlerıne 
çıkmazdan önce dezenfekte edil -
mi•, her tara!ları iyice temızlcn -
miş ol.:ıcaktır, 

Ayrıc bu vasıtalar her defakı 
seferlerinin sonunda ha\•aları de -
ğiştlr cek, süpürülecek. icabeder
se s.linecektir. 

Belediye B, C ve D fıkralarında
ki hususların tamamile ·erine ge
tirilmesini temin •çin MÜrakabe 
i~ine ehemmiyet verecek, bu işle 

m~gul olan teşkilatı genışleteeek

tir. 
Programın ikinci safhası olan u· 

cuzluk kısmına gelince, mezbaha 
ve hal resimleri indirilecek, bura· 
!ardan kayhedilecck varidatı telafi 
etm~k •e şehrin sıhhat \T temiılik 
bakımından korunması için icabr
dcn şeyl eri yapmıya lüzumu olan 
parayı bulmak için eB!ediye yeni 
varidat menbaları temin edecektir. 

Et, ekmek gıbi hava 'İci zaruri
ye, mahrukat glib bazı maddelerin 
satışla r ı daim! kontrol altında hu-

iki tranaız idama 
mahkOm oldu 

Salamanca, 31 (A.A.) - .Havas 
Ajansı muhabirinden• 

P ampelun barp divanı, dün nas
yonalist hatları arkasında u yku 
hastalığı ve tifo basilleri naşret -
mek teşebbüsü,ı ve casusluk cür -
müyle iki Fransızı idama mahkum 
etmiştir. Mahkumların merkezi 
L ondrada bulunan bir teşkilattan 
aldıkları emir üzerine hareket et
tikleri söylenmektedir. 

Bildirildiğine göre Burgos hü -
kı'.lmeti, bu meseleden Milletler Ce
miyeti sekreterliği ile Avrupa baş .. 
vekAletlerini haberdar edecektir. 
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İstanbul Festivali 
(Bırinci sahifeden devam) 1 

Sezonun başlayacağı. saat 20 den 
itibaren şehrin muhtelıf tarafların
dan havai fişekler atılacaktır. 

Sezonun başlaması münasebeti
le Galata ve Beyazıt kuleleri!e Ga
lata köprüsü ve Taksim Cumhuri
yet meydanı, Cumhuriyet hayra -
mında olduğu gibi, süslenecek ve 
donanacaktır. 

Şehrin bu suretle süslenmesine 
ait çalı~malar bugün öğleye kadar 
ikmal edilmiştir. Ayrıca bütün cad
delerdeki tramvay direklerine iki
şer yüz metre mesafe ile festival 
ve İstanbul hakkında malumat ve
ren broşür ve afışler asılmaktadır. 
Bu afiş ve broşürler sezon devam 
ettiği müddetçe kalacak, fakat do
nanma ve şenlikler, her cumartesi 
ve pazar tekra:rlanacaktır. 

Bu akşam başlayacak olan sezon 
esnasında mehtap alemleri, hususi 
geceler, itfaiye günü, su ve kara 
spor müsabakaları, av eğlenceleri 
yapılacaktır. Gerek bunlar ve ge
rek sezon programında yazılı ti -
yatro ve galalar gibi kısımlar hak
kında ayrıca birer t•li program ha
zırlanmaktadır. 

Birkaç defa tadile uğrayan esas 
program, festival komitesinin dün
kü toplantısında kat'i şeklini al -
mıştır Bu programın ilk bir haf -
talığını aynen yazıyoruz: 

Bir ağustos pazar günü 13,30 da 
!\!odada yelken müs~b•kaları, 14,30 
da Dağcılık klübüııde tenis müsa
bakaları ·apılacak, gecc 21 de Bü
yükdcrede Naşit tarafından Çiftçi 
düğünü temsil edilecektir. 

3 ağustos salı günü saat 14 te İs· 
tikliıl caddesinde Mısır apartımanı 
karşısıııda fotoğraf sergisi açıla -
caktır. Gece 21 de Fransız tiyatro
sunda Eminönü Halkevi temsil kolu 
tarafından Dekbazlık piyesi tem
sil olunacaktır. 

4 ağustos çarşamba günü Şehir 
tiyatrosu tarafından saat 20 de Ka
dıköyünde Süreyyada Tosun piyesi 
temsil edilecektir. 

5 ağustosta Halk opereti Taksim 
bahçesinde Pipiçayı oynayacaktır. 

Bu oyuna Zozo Dalmas'ın da işti

raki temin edilmistir. 
6 aj\ustosta saat 21 de Bebek bah

çesinde Na~it. Çifte kerameti oy -
nnyacak, 7 ağustosta saat 10 da 
Modada ·üzme seçmeleri yapıla -
cak, yine saat 10 :io Dağcılık klü
bünde tenis seçmelerine devam o
lunacak, gece 22 de Büyükderede 
ilk jcfa olarak festival galesi ve -
rilecE-ktir. 

ltr11lye töreni 
Geçen yıl olduğu gibi bu sene 

de, 16 Ağustosta Taksim stadyo -
munda büyük itfaiye töreni yapı -
lacaktır. O gün, her devrin yangın 
söndürme teşkilatı temsil edilecek 
ve buna 1718 de Ncviehirli İbra -
himp:ışa devrinde kurulan itfaiye
den başlanacaktır. 

!ur.durulacak, umumi yerlerde 
halktan alınacak fiat Belediyece 
yapılacak tarifeye tabi olacaktır. 
Programın bu safhasına ait tet

kikler henüz neticelendirilmemiş • 
tir. 

İşt0 , temizlik, ucuzluk meselele -
rinde bcitün düşünülen bu gibi iyi 
§eyler muvaffakiyetle başarıldık -
tan sonra imar işi göz 15nünde tu -
tul&~aktır Esasen Bel~diye şehır 

planı kat"iyct kcsbetmeden yapıla
cak imar i~lerinin şehre faydacian 
zı ade zarar vereceği kanaatinde -
dir. Bu itibarla şehir pliını tatbik 
rne\'kiine konuluncaya kadar prog
ramın birinci ve ikinci safhalarını 
tahakkuk ettirecek ve planın tat
bikile beraber de üçüncü safhasını 
başarmıya çalışacakt ır 

Mısırın hür Kralı 
. --

Kılıç kuşandı Süveyş ve Kızıldeniz 
talyan gazete! ni denize in-

(B<l§tarafı ::.irinci sahifede ) 
Mısırın genç kralı henüz onyedi 

yaşındadır. Yani Mısır teşkilatı e
sasiyesi mu cibince rüşdünü ikmal 
etmiştir . K:ralın kılıç kuşanma me
:rasimi şimdiye kadar Mısırda gö -
:rülmemiş derecede parlak mera -
simle yapılmıştır. Genç kral ilk de
fa olarak Mareşal üniformasını giy
miş ve parlamentoya giderek ye -
min etmiştir. . 

Majeste Birinci Faruğun tah -
ta oturma:il şerefine bütün Mı

sır kuvvetlerinin iştirakile bil -
yük bir resmi geçit ve bir de resmi 
kabul yapılmıştır. 

Yeni kral, geçen 29 Ağustostan
beri bilfiil Mısır saltanatını eline 
almış bulunuyor. Malı'.lm olduğu Ü·: 

zere 16 aydanberi saltanat işleri bir 
niyabet meclisi tarafından görül -
mekteydi. 
Mısır Kralının kılıç kuşanması 

müstesna bir ehemmiyeti haizdir. 
Son zamanlarda Mısır istikJalini 
ilan etmiş olduğundan Birinci Fa
ruk ilk miistakil kral sıfatile Mısır 
tahtına oturunca bütün Mısırlılar 

bunu milli ve parlak merasimle 
tes'it etmeyi ve Krallarının eski fi
ravunların tahtına oturmasını iste
mişlerdir. 

Yapılan merasimin parlak ve t:ın 
tanalı olmasında geçenlerde İng;liz 
K:ralının tac giymesi münasebetile 
Londrada yapılan parlak merasi -
min büyük bir dahli ve tesiri ol -
muştur. Bu merasimde b ulunan bir 
çok Mısırlılar, genç krallarının da 
ayni suretle tac giymesini hükiı -
mete teklif etmişlerdir. 

Mısır K:ralı merhum F uat, tac 
gitmemişti. Mısır armasında, hü
kümdar sarayında ve k:rala ait eş
yada görülen ve ü zerinde hilal bu
lunan tac, ö!edenberi bir sembol
den ibaretti. Hakikat h alde bu tacı 
h iç bir kral taşımamıştı. Mısırlı -
lar, saltanatın kendisine mahsus 
bir tacı olmadığını düşünerek kral 
için an'anavi bir tac olı,;ak üzere 
eski firavunlardan kalma tacı bul
muşlar ve krallarının bu :.acı giy
mesini istemişlerdir. 

Filhakika firavunların kendile -
rine mahsus bir tacı vardı. Bugün 
Mısırda mevcut eski abidelerde bu 
taclara tesadüf edilmektedir. Bu 
taclarda Mısır deltasını temsil eden 
bir kartal, ve ovayı temsil eden bir 
yılan vardır. 

Eski firavunların taşıdığı tacla
rın en muhteşemi vaktile Tut-Ank
Amon tarafından giyilmiş olan kıy· 
mettar tacdır ki, bu elyevm Kahi -
re Müzesinde bulunmaktadır. Fira
vunlar devrinin çok kıymetli bir 
san'at eseri olan bu parlak tac bu

gün Mısırlılara, krallarının tac giy
mesi fikrini ilham etmiştir. Hatta 
Mısırlılar krallarının bu tacı giye

ceği tarihin şubat 1937 olarak tes

bitini ve dünyanın her tarafından 
bir çok heyetlerin Mısıra davet e
dilerek muhteşem merasim yapıl

masını istemişlerse de bilahare bu

nun bazı güçlüklerle karşılaşacağı 
düşünülerek bundan vazgeçildiği 

gibi Nahas Paşa tac giymenin hris
tiyani bir an'ana olduğunu söyle
diğinden K:ral tac giymemiştir. 

dirilen otuz be bın tonluk zırhlı· 
ya ait tafsilatla dolu. Bu vesile i\P 
yapılan merasimin bilhassa parlak 
olm3sına dikkat edilmiş. 

Dört sene evvel inşasına başla -
n an bu geminin bir eşi daha olacak. 
Onun da bir gün denize indirildi -
ğini elbette işitiriz. İtalyan gaze -
telerinin yazdığına göre önümüz -
deki sene İtalya donanması Akde
nizde emsaline faik iki cesim zırhlı 
ile kuvvet bulmuş olncaktır. 
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İtalyanın Akdenizde çok ku·:vet
li olmak istediği yeni öğrenilen bir 
şey değildir. Yalnız hiç bir zaman 
kapanmıyan Akdeniz bahsi Vıtor -
yo - Beneto zırhlısının denize indi· 
rilmesile bir kere daha tazelenrni'i 
oluyor. İtalya Akdenizi kendi de
nizi saymak istedikçe İngilteredc 
İmpa.·atorlugun ~ah damarı adde -
diyor. Altmış sene evvel Sü,·eyş ka
nalının hisselerini kimseye, h&ttiı 

kanalı açmı~ olmakla kol; ukları lrn
baran Frnruıız1ara bile duyurmadan 
toplayıp alan İngiltere bir gün bu 
kanalın ne kadar i~e ,·arı,·acağını, 
açılmadan e\·velki muka,·emet \'C 

muhalefetile anlatıyordu. Bugün 
de kanalın Akrlenizde kU\'\•etli bir 
devletin eline geçeceği farzedilsm. 
İki sencdenberi. Habcşistan sefer. 
ile ve şu son İspanya macerasile iş· 
!erin iç yüzüne dair öğrenilen ma
lumat gösteriyor ki, İtalyanl'lr. '1ı
s,~ın müttefiki sıfatile İngilizlerin 
Süveyşten istifadesine karşı ba~ka 
yerlerde kendilerine üssü bahrilrr 
tedarik etmekten geri kalmıyorlar. 
Öyle ki, niyetleri Süve:oşi bir gün 
İngilizlerin i~ine yaramaz bir ha!< 
getirmektir. Buna mukabil İngilız-

Vendı• malı g "bı· I Büyu··k \er nasıl altmı~ sene evvel Süvey-n ~ l • şi ele geçirmeyi düşünmüşler \"e 

Yeni Stadyom 
Arsası üzerinde 
Sahtekirhk 

Yenibahçede stadyom yapılmak 
üzere Belediye tarafından istim -
liık edilerek parası verilen bahçe -
!erden bir kısmının bir sahtekar 
şebeke tarafından kendi malları 

imi~ gibi Belediyeye satıldığı hak
kında Adliyeye bir ihbar yapılmış-
tır. 

Bu bostanların 70 se_nedcnberi 
sahıbı bulunan ailelerden bir kısfl1' 
ölmüş. bır kısmı da Arnavutluğa 
gitmiştir. 

Arnavutlu~':' gıdenler bir Rumu 
vekıl bırakmışlardır. Buradaki top-

raj<ların çok kıymetlendiğini gö -
ren bu adam sahte muamelelerle 

sanki kendi malı imiş gibi bostan
ları 6300 liraya Beleriyeye satmış
tır. 

Fakat biraz sonra hakiki sahiple- . 
ri buraya gelınce iş anfoşılmıştır. 

İstintak hakimliği suçluları a~ır 
Cezaya vermiştir. Yakında muha -
kemeleri yapılacaktır . 

Tifo azalıyor 
24 saatte 15 tifo vc;kası 

oldu 
Son 24 saat zarfında şehrimizde 

yeniden 15 tifo vak'ası görülmüş -
tlir. 

Umumi yerlerdeki kuyular ve tu
lumbalar birer birer muayene edil
mekte ve bazıları mühürlenmekte
dir. 

Gazve benzin fiatlan 
hakkında tebl iğ 

lklısal Vekiılc•inden tebliğ edil
miştir: 

2 ağustos 937 tarihinden mute
ber olmak üzere benzinin peraken
de ve petrolün toptan azami satış 

!iatları beş 3ehir için aş ğıda g-ö'" 
!erildiği g-ibi tesbit edilmiştir: 

Gaz Benzin 
Çif t T ek Ç ift 

teneke ufa k büyük dök me 
büyük teneke teneke li tre 

Dökme 

kuruş kuruş kuruş kur uş kuruş 
Ankara 625 96 - 665 18.S 
lstanbul 520 81 15.5 kg. 590 16 

1 Samsun 530 84 585 

1 
Mersin 535 84 580 
l ımir 520 76 12.5 litre 59:> 16 

Diğer yerlerde aza mi satış fi at· 
lan lstanbul ve lzmir rlepo liat"a
rına nakliye ve mahalli resimler 
ve liste Veka'ete mevdu yerlerde 
satı cı kom iByonlan ilave edilerek 
tayin ve tesbit olunur. 

lsta:ıbul ve lzmirde depo fiaUarı: 
Benzin çift teneke 537,25 kuruş. 
Petrol çift ten eke 493,42 kuruştur. 

Manevralara nihayet mu ... affak olmuşlarsa bu -
gün de Süveyşin ilerde kend iişle-

Dogw r U rine yaramaktan çıkmış olmasını 
farzederek ona göre geleceği dü -

(Birinci salıifedc:ı. devam) şünüyorlar ... 
kışlasından bu istik~mete hareket Fakat ne olursa olsun İngiHı·re 
etmişlerdır. Akdenizin İmparatorluk icin -ııh 
Ayrıca bir nakliye kolumuz da damarı olduğunu tekrar ettıi:i ka-

dün yola koyulmuştur. dar oradaki h.'ıkirniyetıni elınden 

Bu sefer ki manevralarda bilhas- kaçırmamak için ise daha kimbil r 
sa motörlü topçularımız \•e ha,·a ne fedakarlıkları göz~ alacak hal -
kuvvetlerimiz mühim tabiye vazi- dedir. Yalnız ortada bir şey \'arr~ c 
feleri alacaklardır. da bıı tcslıhat yarı<ıdır. 

Büyük resmi gcçic!c, 5 piyade iır- Ahmed R nuf 
kamızla 1 mntörlü topçu livamız !========-=----== 
ve bir tayyare alayımız ıştirak ede
cektir. 

Marıcvr;ılnrı takip edecek olan 
ecnebi zatlerden, dost Irak ordula
rının başkumandanı General n~kir 
Sıtkı ile maiyeti önümüzdeki hafta 
içinde mcmlcketiıniıc gelecekler -
dir. 

Merkez 
Meı11urlukları 
Yarından itibaren 
Tarihe karı~ıyor 

Yeni polis te~kilat kanunu mu -
cibince 1909 senesinde ihdas edilen 
merkez memurlukları yarından i
tibar!'n liiğvedilmektedir. Merl:cz 
memurları yerine baş komiserlik
Jcr ihdas edilmektedir. 

Halen merkez memuru olanlar -
dan üç seneyi bu vazifede ikmal 
etmiş olanlar emniyet amirliklerı
ne terfı edeceklerdir. 

Sıcaktan bir ki•i daha öldiJ 
Kadıköyünde Kurbağalıderede 

oturan Bakkal Hüseyin, Cibalide 
Küçük Mustafapaşa caddesinde da
madı bakkal Recebin yanına misa
fir gelmiş ve mutfakta yıkanırken 
ölmüştür. Y•pılan muayenede sı -
c~~ın tesirile sekteden öldüğü an
laşılmıştır. 

Val iler arasındak i değl

şiklik rivayeti tekzib 
olunuyor 

Ankara,30 (A. A.)-Bugün lstan· 
bıı'rla ç ıkan b~zı gazcttlerde Umu· 
mi M:iftt l iş ve Va '. i er a r asında le· 
bedd01at olacağı hakkındaki neş· 
riyal tamam ile uydur madı r. 

Bu g azetelerin hiçbir tahkika 
lüzum görmeden böı le yalan yan
lı ş havadislere makes olmaları ha
f ifmeşreblik telakki e dilmekte ve 
memleket umumi idaresi noktasın• 
dan d a zararlı görülmekte di r. 

* ~koslovakya Rejisinin mem
lketimizden 1,200,000 kilo tütün al
mak istediği bildirilmiştir. 

* Deri satışlarının da Borsaya 
alınması düşünülmektedir . * Elektrik tarife komisyonu top
l anarak Ü\ ay içi n fiatları ipka et
mişt i r. Havagazı komisyonu ela oa
zartesiye toplanacaktır. 

Çöken yol değil 
çelik yol .. 

.Menılekette yol ı-c yolsu;;luk.. 
yiııe bu memlekeıiıı bütçesi ı· e um· 
raııı babmrndan eıı göze çarpan 
mevzulardan birisidir. 

On binlerce kılometrelik yolla -
Ta muhta!'ız. Fakat, ne actdır ki, da 
ha üç sene, beş sene önce yapıl mı~ 
yollarda gözümüze yine ilk çarpan 
da yine yolsuzluk oluyor, şo3enin, 
yahut da bir selıir kaldırımının yer 
yer çöktüğünii. bozulduğıııın görii
yoruz. Ya kullandığımız miitenlıhit 
kötii, ya 1naZzenıe. ya inRa tarzı. 

Memleket. belediyeler, hususi 
idareler yolları içiıı az pora harca
mıyorlar. Vatandcışda yol inşa.<ı 

içiıı biiyük bir nrw olduğu 1'odar 
idarelerde ele sonsuz bir hünıü ni
yet re .. başarma a:mi, çaltsmflsı 

var. 
Bir arkada.pma bu yoldaki der -

dimi yandım da dedi ki: 
- Yolsuzluğu gidermek i~·iıı çok 

emek ı•e para sarfeclildiği ınu/ıok -
kak. l\1emleketiıı her yanıııda lıum
malı bir çalışnıa t·or. Fakat. iki şey 

noksan. Biri inşası biten lıer yol 
ıçin yirmi beş senelik asgari garan

ti alınmaması, öbürü de çok yapı
lacağı yerde az, fakat, öz yapılma
sına· ehemmiyet t•erilmemesı. 
Beş senede bütiin yollarım'7ı iıi

tirece5imize on senede bitiı·e!im, 

fa~·at, çökecek değil, çelik gibi asır· 
!arca sfüecek yol yapıılıı:ı. 
Mıılıatabıma iki ııoktada da 1ıak 

verdim. 
Az ve .. öz! 
Yirmi beş sene garanti .. 
Ile1e, bu ikincisi -madamk"i. yol

larımızı doğrııdan doğruya det•let 
va.ntalarile yapamıyorıı.z- en mü
kemme i olur. Tabii felaketler ve 
arızalar dı ıııda 25 yıldan önce bo
zuları ı:e .. bozulacak olan yolun pa
rasıııı mfüeahhitteıı geriye alınca 

'l:e bıınım böyle yapılabilmesini 

safjlama baglayınca mesele kalmaz 
ve mıılıaklcak ~, yollann omür.tüz. 
lüğü davası ortadan kalkar. 

Burhan Cevat 

f 
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=ı ı Mahkumların O Ç L İ R A C E Z A -, Haı~i~~~~~~u J 
Günün nıeselesi: 
Cöp er mutlaka de
nize dökülmelidir 
Hazır lara aşlandı 

lstanbul yakası çöpleri de 
denize dökülecektir. 

B üt in fenni tedbirlere rağmPn 
!. ffün v sinekten kurtulmak 

imkan elde edilemediği rçin Bele
diye. Beyoğlu, Beşıktaş kazaların
dan sonra, Bakırköy, Eyüp, Fatlh 
ve Emınönü kazaıarını ıhtiva eden 
İstanbul yakasının da çöplerini de
nize dökmPye karar vermişti. 

İstanbul yakasının çöpleri de bir 
müteahhit vas.ıtasile denize dök -
türüleceği için münakasa şartna -
mPsı hazırlanmaktadır. Şartname 

Gümrük 
Memurlarının 
Kıyafeti --

Yeni bir tip tesbll ediJdi 
Gümrük idare, muayene ve am

bar memur ve başmemurlarının 
harıçle resmi elbıse giymeleri mec
buriyeti tamime:ı. b!1dirilrrıi~!ir 

Bu tamime göre y<'ni kasketlerin 
üstleri tamamen, cidarla!1 da nef
ti bir çu':ta kuşakla sarılmr; bulu
nacak ve gün~lik üzerinde de 4X6 
eb'adında kırmızı çuha zemin üze
rine beyaz sırmadan ya!'.Jılmış ay 
yıldız bulunan bir kokard kona -
raktıı-. 
Başm~mlırlapn kasketinde, çu -

hanın üstünde, derecesine göre be
yaz sırmadan §C1~it.I~r bulunaca:<~ır. 

---·-
Damı hademe l eri için 

yar dım 
Vakıflar Başmüdürlüğünce s:>n 

günlerde cami ve mescit hadem~
leri için tanzim edilen b1remin tat
biki ve haremde mevcut 14 derecc
nıu hangi cami ve mescit haderrıc
lerile camilere tealluk ettiğine da
ir henüz Valoflar na müdürlüğü
ne bir emir g-:lmcmiştir. Bu emir 
beklenmektedir. Gelir gelmez, bu 
camı ve mescitler ile hademelerin 
derecelerine göre maaşları \ .. erile
cektiı'. 

b r iki gune kadar ikmal edilecek 
ve munakasa derh•l açılacaktır. 

Şartnamer.in en mühim hususiyeti 
müteahhidin çöpleri şehirden 20 

mil açığa gcıtürüp atımlı: mecburi
yetinde ol masıdır. 

Bclcdıye, şimdilik iki yerde önü 

kapalı çöp iskelesi yaptırılmasına 

ve çoplerın buralarda mavnalara 

.vük,.hlınesine karar vermiş, buna 
ait inşaata başlanmıştır. 

1 Yolculara 
1 Bilgi 

Veriliyor 
Bir brotJÖr hazırlandı 
Gümrük ve inhısarlar Vekaleti 

tarafından beş lisan üzerine hazır
lanan •Yolculara bilgi• adlı bir 

bro-jilr, Türkofis Riyesetine, Kon
solo:;iuklara ve diğer alakadarlara 
dağıtılmtştıc. 

Bu broşürde, memleketimize ge
len ve ı:icen yolcuların beraberle
rinde bulundurabilecekleri eşya -

!ardan maada gümrüklerce geçme
sıne müsaade edilecek yolcu bagaj
lanna yapılacak muameleler tegliğ 
ve tami'.11 edilmektedir. 

- ·-
Köylerin resimleri · 

aiınacak 
Köylü ve kö.\•lülerimizın yüksel

mesi ve terakkisi yolunda memle
ketin her tarafında yapılan ve şim
diye kad~r başarılan eserlerin fo -
toğrafla tesbiti kararlaştırılmıştır. 

BP miinasebetle, köylerde mek
tep, heyet odalnrı, köy odaları, yol, 

çeşme gibi yeni yapılan bütün in
şoatın rcsinıleri alınmasına başlr~
mlmıştır. 

Bn resimler güzel albümler ha
linde tasnif ve hepsi bir arada top
lanacaktır. 

<:>-"'.:~~~ ,.<._·,.ç-~><;;:><:::><:::><:::,.ç><::><::><:"""'"""'"""'"'"'"'"'"" 

Bir çok tarihi mezar 
taşları meydana çıktı 

B ir mütehassıs çalışıyor, taşlar
.daki san'at eserlerini inceliyor. 
1 stanbul Vakıfl:ır Başmüdürlüğü, şehrimızdeki tarihi kıymeti haiz 

mezarlıkları birer birer taPzim >l mektedır Şimdiye kadar Dolmabalıçe 
camii karşısındaki Mehmet Emin Efendi mezarlığ ı ve sebili, Tophanede 
Kılıçalı camii mezarlığı, Ağa camii m~z~rlığı tanzim edilmişti.ı: llaltn 
Çembcrlitaşta Atik Alipaşa camii mezarlığı tanzim edilmekted:.-. 

Bilhassa Çemberlıla~ mezarlığın da çok kıymetli mezar taşlarına tı;

sadüf cdilmi~tir. Bu mezar taşlarındaki sular, n ıkışlar ve aramiklor fev
kaladedir. Şimdiye kador toprak ol tında blmış bu mezar taşlarında 
Türk san'ali çok kıymetlidic. 

A~em nr caddesinde Zeynepsultan mezarlığı. Aksarayda Ebubekir
pasa mı>zarlığı, Vefada Kilis c1mi ın e'arlığı ,.e daha bir çok mezarlıklar 
bu k Jrlc t zim vı: t.ısnı f cdı <'("f' 1< tir 

e sev c ksin ! 

halde asabımı dınlendirmiye ihti

yacım var. Mezuniyetim bitineeye 

kadar ne olur bilmiyorum. Fakat, 

her halde o vakit bir çare düşünü

rüz. l\linnetler, te~ekkürler, arka

daşlara çok çok selamlar .. • işte 

mektup hepsi hepsi bu kadarcık 

bir şey. 

Gayriihtiyari bende yeni bir me

rak başladı. 

- Nere:;e gitti acaba? .. 

Dedim. Naciye, tuhaf kız. Şen 

şen: 

- I~endisine seyahat tavsiye e

den de sensin, nereye gittiğini me

rak eden de yine sen. 

D~i. H'akikaten dışarıdan lfü 

bakışla bu mutezad hissim gülüne

cek hır şeydi. Ben ele biraz gülerek: 

Etem lz :ı:a l Beni c ~ 

- Doğru söylüyorsun. Ancak, ne

reye gittiğini ve niçin gıttiğini me
rak ediyorum .. 

Diyerek iJave ettim: 

- Bıraktığı mektupta nereye gi

deceğini yazmamış olması benim 

nazarıdikkatimi celbetti. Seyahate 

çıkıyorum .. diye bir yere gider ve 

kendisini öldürebilir. 

- Niçin bunu böyle tefsir edi -

yorsun? .. 

- Bu çocuğun çok esrarengiz bir 

ruh sahibi olması beni böyle dil -

şünmeye sevkediyor da onun için .• 

- Seni dinleyerek kendisini din

lendırmek, hafızasını toparlamak, 

sinirlerini düzeltmek, daha doğru - ı 

su seni unutmak için gitmiş olabi· 
lir. 

Mali vaziyeti I I -
Tetkik olunacak Köşe başlarını ki 1 ;jen er eı:~r:e~:~:aki 
Yemek bedellerin! ver. 

mlyenler tesblt edilecek 

... 

l mralı da tttalık ri mlar .. 

Hapishanelerdeki mahkumlara 
ver ilen yiyecek bedelleri, ceza ev
lerile mahkeme bınaları karşıhğı 

olarak k<ndilerine ödettirilmek -
tedır. 

Mahkumların bu borcu ödemiye 

mukl<:<lir olup olmadıklarının tah

kiki liızım geldigınden, bu tahki -

kalın ikametgar ıarınm bulunduğu 
Belediyelerce. Belediye teşkilatı 

olmıyan yerlerde de bağlı olduk _ 
!arı Kaymakam ve nahiyelerce ya

pılması alakadarlara bildirilmiştir. 
Yalnız son günlerde, birçok yer

lerde bu hususta liıyıkile tahkikat 

yapılmaksızın .mahkumlarn bor
cunu öderriiye muktedir olmadık

ları• yolunda Müddeiumumilikle -
!ere cevap verildiği tevali ettiğin

den keyfiyPt Adliye Vekaletinden 
Dahiliye Vekaletine şikayet edil -
miştir. 

Bu vaziyet üzerine Dahiliye Ve
kaleti bütün vilayet ve belediye -

!ere bir emir göndererek badema 
mahkumların mali vaziyeti etra -

fında iyice tahkikat yapılmasını ve 

ondan sonra Müddeiumumiliklere 
cevap ,·erilmesini bildirmiştir. 

Tahkikat yapmadan mahkumla
rın borcunu ödemiye iktidarı bu -

lunmadıkları hakkında yanlış ma
ltımat verenler tecziye edilecl'k -
!erdir. 

1 Susuzluk 
Çeken 

mücadele başlıyor K~l~~!~~~:in:;i~"!!~ 
mükemmel bir hale koyınıya çalış

Bu karar ağustos birden itibaren 
tatbik edilmeye başlanıyor 

mak, daima daha iyi bir şekilde ıs

lahını düşünmek galiba bizim ade
timiz değil. Biz bir şeyi kurduktan 
sonra: 

B eledıye köşe başlarına, kuytu \'P karanlık yerlere, ars lara ve diğer 
boş yerlerle sokaklara halkın 1:! rar etmelerini ,·eya telvis eylemele

rini kat'i surette yasak etmiştir. Hat ta küçük çocukların dahi ana, baba 

- Tıkırında gidiyor' 
Der ve çok defa daha ıyi tıkırm

d::ı gitmesini "~Uşünnliye Jfiı~n~ gJr
mey~z. 

1 

veya dadıları tarafından bu gib_i . yer !eri te vıs e\tırı ~nelerine mlısaacıc 
edilmiyeccktir. Ağustos birden ıtıbaren tatbık ed ınce.< oıan bu yas<ıga Bunu niçııı ~-:ylu_yo;-uz'! Arze -

dclım · \riayet ctmiyenlerden üçer yüz. k.urı:ş n~kdi .. c~_z:ı aıınacaktır. _ . 
Belediye reisliği dün Temızlık Işlerı l\lud:ı, .ıı:;ı..ne vcrd tı hır cmır

de, İstanbulda mevcut ve umuma ait olan hala 1 "lll lıer d~kika tertemiz 
bir halde tutulmasını temin •için derhal ve yalnız bu işle uğraş,ıcak ekip
ler kurulmasını bildirmiştir. Bu ekipler poznr salıahınd111 itibaren iF 
başlıyacaklardır. 

M s·Jiı r.u ,.~purlDr .. ızda y:.zın 
elbette bic kat el.ıha ınülıirrı olon 
temizliğe m -nnunıyat verec<.'k de
recede himıMt olunduğu muhak
kaktır. Fakat hnmen vaparların ço

11111111111111111111111 u ıı uııu11111 ııı ııı ı ı ııuıııu 11 111 1 1 111 11 1 1 11111 1 111uı1111111111111111ııu"""'"ıı"ı''' .. ''''lllHllHlllllUllUUll1ll lllllllllllllll " g·unda, bilhassa arka taraflarnda, 

I h • l d birer abdes:u:e vardır ki, bunun ko-n zsar ar a kusunu ekseriya pir aokına çekeı 

J. er l e en yapıldığı tarihlerinde. yani geçen 

Sebze 
Fiatları 
Çok yüksek 

T J • d dururuz. Niçin' Ç;inkü capurlar 

1 "fi 8 l asır zarfında iiyle yapılmlslardır' 

1 

LYl.emUr ar Halbuki muhterem bir doktor 

HAi tarifesi mi yUksek? 
Bu seneki sebze bolluğu karşı - 1 

sında sebze fiatlarının yükseklıği 

nazarı dikkati celbedecek derece
de fazla bulunmaktadır. Birçok 
mıntakalarda müstahsiller bir kı -
sım sebzeyi fiat düşkünlüğü yü -
zünden imha ettikleri halde şehir
deki fiat pahalılığı sabit bulunmak
tadır. 

Sebze müstahsilleri ile müstch
likleri arasında mütavassıtlık eden 
kabzımalların bu hale sebebi~·et 

verdikleri iddia edilmekte, kabzı

mallar dahi hal tarifesindeki paha
lılığı ileri sürmektedirler. 

Belediye İktısad Müdürlüğünün 
bu hususta tetkike başladığı ve tet- ı 
kikat neticesinde sebze fiatlarının 
kal'i olarak halledileceği söylen - ı 

mektcdir. 

PerakAnde su satışı yasak 
Belediye, umumi su depoların

dan şişe veya bardakla veya her ne 
suretle olursn olsun perakende su ı 

satışını yasak etmi~lir. Bu gibi de-. 
polarda yalnız toptan salış yapıla
caktır. 

İstanbul Asliye Mahkemesı Be
şinci Hukuk Dairesinden: 

Davacı: İstanbul Vakıflar Mü -
dürluğıi tarafından mılddeialeyh 

Ycniköyde Köybaşı caddesinde 251 

No. da Kurt oğlu Hulusinin nezdin
de Lazari Bayram oğlu aleyhine 
Yeniköyde Köybası caddesinde 215 
ve 217 No. lı arsa üzerine mevzu 
haczin fekkıne dair açılan davadan 
dolayı Lazari Bayram oğlunun ıka
metgiıhının meçhuliyctine bjnaen 
dava nrzuhalinin bir ay müddetle 

~hpabımız bunu merak etmiş, tet
lsimlerinl neşTediyoruz kik etmiş. Bunun gavet pratik bir 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti- çaresi olabileceğini gormüş, bize 
nin terfi \'e tayin listesi tasdikten bu küçük ı1immctin neden esirgen-
çıkmıs ve alakadarlara tebliğ edil- diğini hayretle söyl<'di. 

·srr Hak;katen, bakın mesele ne ka -mt., ı. 

İstanbul gümrüklerinde teriı e- dar basil. 
dcnler şunlardır : Bu abdesanc!eri filk sık yıkamak 

istanbÜl ithalat gümrüğü mes'ul bfr !avda tencin etnıiyor. Çünkü se-
muhasibi Emin Çay 45 lira ile bi- fer halınde her girip çıkan rı arka-
rinci şube müdür muavinlığinc, sından yıkamı ·a imkan yoktur. 
mes'ul muhasipliğe ambnr şefi Az- Halbukı ,·apurlarda esasen (Dcnkı) 
mi Türkay. 40 !ıra ile, Haydarpaşa denilen blr tulumba \'Zrmış ki bu 
muhasebecisi Mahmut Aydaş İs - tulumba denizden su çekıp boşal-
tanbul Başmüdiırlüğü mes'ul mu- tıyormuş. Eğer bu tulumbaların 
hasıpıığıne, Başmüdürlük amhar abdesanelern, hatta vapurların bü-
memurhığundan a~ıkta Şakir Boz- tün abdesanelcrine birer küçük bo-
kurt İstanbul müdürlüğü ambar tün aptesane!erınc birer küçük bo-
memııı luğuna 25 lira ile, tetkik mü- ru çekilse aptesanelt•rde otomatik 

d .. 1 .. • ·· ı d K' ·1 T .. 1 olarak mütemadiyen su akacak, o-ur U!!U mrmıır arın an nmı u-
1 tomatik olarak fasılasız yıkanıp duten manifc>~o memurluğuna 20 ti- ı 

ra ile, Kırklareli Osmancık köyü ı1 raeak ... 
muallimlerinden Burh~neddin Göl P1'ki, idarelerimiz bu kadarcık 

1 himmeti de yapamıyorl!r mı •. m·ınifesto r:ıernur1uğuna 17 5 lira 
ile, günırüktcıı açıkta 'Tcvfik 

F'ikr->t Pulat Başmüdürlük mem1ır
luğun1 17,3 lira ile. gümrükten a
çıktı Hnmdı Bayrakcı Başmüdür

lük kalemin<' 17 o !ıra ile terfi ve 
ta··irı edilmi ·]erdir. 

l
====~==H=a=k filozofu 

evlud 
Tayyare Kurumu, Liıle1 i apartı-

1 

msnlar müdürü m·itek:ııt Il!e hum 
Einbaşı Rauf İntepc" " ruhu ı L'l 

yarınki pazar gü .:. ci,;. <den sonra 

Lise ve ortamekteplere 
leyli, meccani talehe 1 

Üsküdar İskele cami:-cı" mevlüdu 
nebevi oırnnacaktır M<'rh· 'llU se -
,·en arkad.,lannın gclmelen dıle

nir. Bu ~ene de rc!:mİ lise \.e artı 

mektepler~ lryli, ır•ccani talebe 
alınması karar laştırı llT' ı ' l ır. 

- -
Mev!Qt 

, Mahalleler 
1 Bazı çetJmeler kurudu mu! 

iliınına rağmen revap vermediği gi
bi müddeti muayvenesinde de ır•ah· 
kemeye gelmenıiş olduğ•1rıd3n ~P 
keden talep veçhile hukuk usulu 
muhakemeleri kanununun :rna ve 
401 inci maddeleri mucibine~ gı

yap kararı ittihaz ve bunun da bir 
ay müddetle ıliınrn lelıliğin•· \'e 

Bunun için 2 E,. ul Pe rşembe 

~ünii saba~lcvin <aat c1okmd> 62 
vilii.ı et merkr1inr.e Türkcc ve 

edebi·,.attın 'mt'h'n vap:lacaktır. 

Bu iır.t'han 3 E.dıil Cıım:ı ~ünü 

riya1ive kı~mı;ıdun, 4 [ylti! Cu

!l'arltsi piinü de co!\'r3fyadan lck· 
rarlanacak ve i ıihon kağıtlm 

Diyarbrkırde vefat ed-< n Kıdemli 
Yüzbaşı Bav Cemal Mer·lir. ve.a· 
t nın senE'i devriycsi ol '.1 l Ali~~ -
tos pazar gılnu ö"le n--azını r:ll
teakip Liılcli carr: mde Jhfız }.~ -
mut tar~fınd_ !T'ev~ :ii Nebc\'İ o
ku ac~ğınd n ı. rd im se enlerin 
t~r.fleri rica ol uı. 

J~ferh.u1nu?t kardcgi 
HııH.1 Me-al 

tahkikatın 26/l0/9:l7 saat ona t...ıli· 

Şehrin muhtelif semtlerindeki 1 
Terkos çeşmeleri birkaç günden - 1 

beri tarr.amen kuru bulunmaktadır. ı 

Halkalı ve Kırkçeşme sularının i- J 

çilmiye el\'erışli olmadığı ilan e -
dildiğindenberi bırçok mahallcle • 

1 kına tahkikat hakimlığincl' karar 
V('ri1miş Vf' gı,·:=ıp kararını hcıvi \'J· 

rakada mnhkcmr divanhune-sine 
talik kılınmış nldu~undan miıd -
det i mezktir~ zarfınd;ı cc:.vap VPr -

mediği ve muavver olan güııdı' gel
medigı hıkd rd<' hakkında gıyahen 
muamelrve devam olunacağ:ı "'TI:ı

lü~u olmak Ü7Pre keyfivet hukuk 
usulü mulıakemelcri kanunurıın 

141ve142 nci madr!Pleri mucıbince 
i 1:n olun1 r 

: iıı içme suyunu teşkil eden bu <;<?Ş

melerin kuru bulunması buralarda 
bir •su buhranı• tevlit etmiştir. 

Bu sıcak yaz günlerinde halkın su
ya olan fazla ihtıyacı, birçok kim
selrrı, cok uzak yerlerden su teda
ril:ıne ve su s:ıtın almıya mecbur 
etnıcktrdir. 

Bazı yerlerdeki halk, Belediye 
sular idaresine şikayet yapmak i
rın hnzırJ.ınmakta.dırlar. 

- l1cn ona Istanbula gitmesini 

söyiemıştim. 

- İstanbula gıtmemiş de daho 

başka bir yere gitmış olabilir 

- Ama, döneceğinden bahse • 
dıyor. 

- Ne zararı \'ar onun? .. 

- Şüphe veriyor da bana .. 

- Saçmalıyorsun. 

Saçmalamıyorum, doğruyu 

söylüyorum. 

- Başka hiç bir ihtimal zannet -

mi yorum. 

- Benim içimde garip bır duy -

gu var, 

le düşünrbılecef,ıni sanmak' 

O bütiin ş.şknlığına rağmen 

iradesine ve suuruna C\Jk hakim bı 
çocuk .. 

- O halde scnı d0 qrJesi ve şu
urile seviyordu 

- İlk zamanlarda şüplıPlenıyor
dum. Fakat, son zamanlarda mu -

hakkak ki. bunun bö\'IP olduruna 

yüzde yüz inandım~ 

- Yani, sana göre bu çocuk mut

laka kendisini öldürmek ıçin bura

dan Çlkt ı gitti. 

- Her halde .. 

aynı güncie letk'k edilmek 
vtkalttc gönderilecektir. 

Uzere 

Orta mekteplerde 
ı Tek kitap usulü 
1 

Mnarıf idaıcsi ortı ınPkl<plerde 

bu yıl tek kitJp us lıinü tatbike 
kat'i suretle k rnr ve mi4tir. Ilu 
rr ks l ı Kurul n komı'.'ivonun. ıı

lı! m J.rına lı·z \'(lmc:sı b 1c1 irı,n1i -

tir 
I<.omıs,·on, çaı m~ -uıı ve tet .. 

kıklPrt i ·\·ıülc t.. .. dJ.r bıt recc-ı., 

kit nll tf'tkl<r''r aı ı rn. 3 ('\ .. 

' 1 ba'1lmı ola~-ktır. 

- Sı 1 1 •1r.u L3 katiptPn sordun 

mu• 

~ Soırdum O d bılm ynr Belki 

bir ,. ız iır-ıı clr k et ,ıne ı · 
l::ı!JiJ(n '~ r, got..:rmü tür 
de Lubıı na gılTP .ı 

Ner den bı ıyorsun?. 

ffi O· 

D lkı 

- Sı.ri,·ed<> en mükemm~I dın

leı m<' Y<'r 'lra ·dır. Hatta Lt~n

buldan dııha iyı olduğunu sövlı 

yerlere c·ok rastladım. 

Bunıı nasıl öğrenebilıriz? 

- Kolay 
Güler~k 

- Ne gıbi? 

- Zannediyorum ki, o nevmit 

- Bıraktığı mektuplan mı çıka- ı 

rıyor~un bu manayı? 

- Evet.. 

- Oraya do mi g 'lcceksin ?. 

Dedım. O d güldü 

bir halde buradan çıktı, gitti. Belki 

de bir ıssız yerde kendisini öldür
dü. 

- Böyle yapsaydı bu evde onu 
yapmasına ne mani vardı?. 

- Belkı bir skandal çıkma~ına 

m ani olmak için .. 

- O kadar yeis içınde bunu böy· 

Dedim ve .. ilave eltim: 
-Yalnız mektuptan degıl, bii -

tün hareketlerinden. Mektubu çok 

şüpheli hır ifade ıle yazmış. Sonra, 

evinden hıç bir şey almamı~. 

- Hiç bir şey almadığını bilmi

yortıi'. 

- Yook C'anım'.. 

VP .. ı!ave etti 

- Lübnana gitmeme lüzum yok. 

Onun gidebileceğini tahmin etti -

ğim şehirde bizim akrabalarımız, 

mallarımız var. Tabii benim husu

si dostlarım da. Onlardan bir mek
tupla sl}rarım. 

( D~vnmı var) 

r :;;;;;;;;;;;;;=====;;;"' 
Birirnizin derdi 

Hepimizin der ji 
Süt meselesi de 

haUeddmeHdir ? 
D 1n sdıah e»!Wkı bir hasta i· 

çın, ııccle sut almak tazım gcldı. 
Kr.pının im' 'ie ı gcceıı seyy r 
sJtçi•'eri be~ ıcmıye be ladlk .. 

B.rısi. 

- - Stlt, c'ıye gcçıyordu .. 
Bu cıctamu lıır' 1 r b tık. V c

rcce{jı :.ı al zı İÇ'l i ıe bır türlu 
g0n' ~·"'nü- ,.a ~ oln1adı. r . '·. 
bu. e11yar su. ,~ o kıJ' fe-ttc, eı ı ı
l J:~t:ı O r ad<!nı t'"'i 1. 11 St' ?Jf -

·~11c~ hıı1ı ;<? ba~1'ı " <lcriıa!, 
~ t' ı s"'•tirı ne "c -I · r ne 
dn.tt" mr §C:J olaca" 7ll "11 "rı;c
bıt ,,.. 

Ü Ü bru hıTp<'"'l; 1 fr1;. ya ilt. 
eli.eri, 1rii.vi belki 1:."fta!ıucıı m 
ııü.-ü görme-;ıı~. ~•ın h ve pis .. 
Elinde taşıdığı g•ôrümlcri" ha -
Tici manzaran bıle insana bir ha;
yet veriyOT 

Vazgeçtik. Bu sü:ç-ojden süt a
lıp içmekteııse, hiç alma:rnik, mu· 
lıakkak daha faydalı bir şey ola
caktı. 

Bekledik.. ikinci, üçündl sey
yar ıütçü de geçti- fakat, kafa
mızın içinde fU hakikat mütema
diyen hayl..-ırıym"du; 

- Tıfo pislikten geçer .. bu a
damlar plıtir. 

Hulasa rilt almak mümkün ve 
nasip olmadı. Bu hlıdisc bize fU-

1 

nu bir kere hatırlattı; Er.. nazik 1 
ve mühim bir gıda mo.dderi nlan 

s ·;ı meselesi de halled.lmelidir 
1ıt11nbulun ezeli rüt derdi... 
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IUzun . ' r Tehlikeli bir 1 

Akdenizde İtalya ve İngiltere 
~ 

i lyan filosu yen· 
z r ı i e h de? 

Akdeııiz,lngilfereiçinşahdamarı 
nıesabesindedir, ya ltalya için?. 

.. -

ltalparı ma.1e,.;rtılarındart 

R oma (Hususi) - İtalya yeni 
yaptırmış olduğu 35 bin ton

luk yeni zı;hlıyı bir kaç gün evvel, 
kral, kraliçe, prensler ve hükumet 
erkanı hazır bulunuuğu halde Tir
yestcde denize indirmiştir. Bu ha
dıse hııddi .zrıtinde nazarı dikkati 
ccJbetmcklcn hô!l kalmamıştır. Bu 
zırhlmın ıJenıze indirilmesi, ital~ 
yanın bir deni~ silahlanma progra
mının tatbikatından başka bir şey 
<ll•{;ildir. Hadise İtalyanın büyük 
devletler arasında kf?ndiı-;ine bir 
mevki temin Nmek azminde bu -
hmduğunu göı;termekled!r. 

Bu zırhlının inş~sına 19 haziran 
1934 te kar r veri!mlsti. Bundan 
mRksat Fransanın ikinci. bir Dun
kerque ;ırhlm ~ aptırmıya karar 
vcrmesın-:ierırllr. Fransa da bu zırh
}ıvı .!\:nınnyanm CPp krtı\•azörleri

nin meydana çıkmosJ ü1erıne yap
tı:-mı511. 

1922 Vaşington dcniı anlaşması 
mucibince İtalya 1927 O" 35 bir. ton 
hnrminne>. Hl29 da dn :ı.yni tondıı 

diğer bir gPmi vaptırmak hakkına 
mnlıkti. Fnkat İtalya bu heıkkını 
kulhınmamıstı. 

1939 sen<.'sinde hi::mcle alınacak 
olan Vittorio - VC'n0to zırhlısincien 
sonra, ayni tonda olmak üwre Lit
torio zırhlısı İtalya donanmasına il
tihnk edecektir. Bu iki gemi 230 
metl'<' uzunluğundadır. Her birı 381 
mılımPtı elık <lokuz topa, 152 mili
metrelik muavin toplnra. 91 mili

m<'trC>lık tayyare toplrrına, nıitral
yoıhıra mnliktır. Vıttor:o - Veneto, 
itnlrnnın b·iyük hnrptenberi yap
tırdığı ilk gemidir. 

Du g<'mi, :cecri tedbirler dolayı
si1C' iptıd·,j mnddC'ler üzerine ko -
nu'nn t. hcl rl:ıtn ra'hnen. röl:or dc>
nı:-ccl: d~::-ccccie kısa bir zamnndn 

yapt•-ıl!'Y'ı<:t·r. Du şayanı dikkat 
mcs, i, Y.."'u~olini'nin ir:ıdesini gös
te. me!;ted·r. Filhakik:t Musolini, 

l kf•nunuevvel 1933 dn Milanoda 
söyl<>~Hği bir nutukta, İtalyayı .bir 
deniz devleti ynpmak niyetinde ol
duğunu söylemişti. Habe"istanın 

zaptı, İmparatorluğun siklet mer
kezini Akdenize nakletmi~ti. Top
rak almak hevesi tatmin edilince, 

İngiltere ile sulhpcrvcrane bir şe
kilde rekabet başlamıştır. 

Vittorio-Veneto ve Littorio zırh
lıları, her biri beşer bin ton hac -
minde bulunan eski :fakat modern 

bir şekle konulmuş olan Comte -
Cavout, Doria, Giulio - Cesare ve 

Puillo zırhlılarına iltihak etmek -
tedfr 

İtalyan filosu bundan başka şu 
gemilerden mürekkeptir: 19 kru -
vazör ki bunun yedisi 10 bin, 12 si 
5000 - 8000 ton hacmindedir. Her 
hiri 2000 ton hncminde bulunan 
15 torpido muhribi, 44 kontr tor -
piyor. 36 torpito, 98 denizalt~ gemisl, 

Bu deni?. kuvveti, İtalya gibi çok 
zengin olmıyan bir millet için şa -
yanı takdir bir şeydir. 

Ntt"NlttttHMHthtttlttttl ....... ,,.,,.HtllltlUl"~''"'U ...... tttt ...... 

Tayyare uçuşları 
müsabakası 

Beynelmilel tayyare uçuşları 

müsabakası Zürihtc başlamıştır. 

İlk müsabaka siviller ve askerler 
arasında yüksek uçuştu. 

Bu müsabakaya şimdilik ihzari 
mahiyette ol<mık uçucular ıştirak 

etmiştir. Bıından sonra nkropatik 
uçuş müsahai:aları ycıpı!mıştır. İn
giliz, Fram:ız ve İtalyan tayyareci
leri muvaffakıyf't göstermişlerdir. 

Bılhııssa Fransız Billan, 900 met • 
reden aşağı atlamıştır. 

l ağu'ötoı>a kadnr devam edecek 
ohın tayynre miicabakasınn şimdi
lik g d<.'vlrt iştirak <>imiştir. 

• Yunan tayyareciliği 
Atina (Hiususi) - J\tina gazete

ciler birliği, Başvekile tnyyare in
şaatına sarfcdilm<'k üwre 50 bin 
drahmilik bir çc>k göndermiştir. A
tina gazeteciler hirl!~i reisi Zarifis, 
bu eC'kle bernhf'ı Ba~vckile gönder
dıği bir mektupta, meslekten ye -
tisen bütün Alina gn~ctC'cilerini 

hu kararı ittih;ız et miye sevk eden 
amilleri İlah Ptmiş ve birliğin hun
dan maksadı. lıiitıin millet tarafın
dan orduya, tny\'areye karşı gös -
tcrılcn tezahürlerden yalnız geri 
kalmamak olmadığını , ııyni zaman
da mılli istiklal ve sulhu muhafoza 
için gazetecilerle mill('t arasında 
bir tesanüd mevcut olduğunu gös
termek istediğini beyun etmiştir. 

• Doğurma rekoru 
Londralı bir kadın, doğurma re

korunu kırmıştır. Londrada amele 
Goningin karısı 1933 de ikiz çocuk 
doğurmuştu. 1935 de yine ikiz do
ğurıın kadın, 1937 de tt:krar ikiz 
çocuk doğurmuştur. 

İkiz çocukların çok yaşamadığı 
hakkında garip bir telakki vardır. 
Halbuki bu kadının doğurduğu ço
cukların hepsi gürbüzdür. 

Roma ı•hrlnin umumi ma11zaraıı 

yku 
Monte Karloda 
Esrarengiz bir 
Kadın 
B undan birkaç gün evvel Monte 

Karlo'da teftişte bulunmakta 
olan bir polis müf rezesi, geceleyin 
şose iizerınde uzanmış ve mışıl mı
şıl uyumakta olan bir kadın bul -
muşlardır. Polisler bütün gayret
lerine rağmen kadını uyandırmıya 
muvaffak olamamışladır. Bunun 
üzerine kadın hnstaneye kaldırıl
mış, fakat aradan 48 saatten fazla 
geçtiği halde uyanmamıştır. Kadı
nı birçok hekimler muayene etmiş, 
bu derin uykunun sebebini bir tür- ı 
lü anlayamamışlardır. 

İşin garip noktası şu ki: Bu kn -
dını Monte Karlo'da tanıyan kimse 
yoktur. El çantasında bulunan ka
ğıtlardan adının Jeanne Neugen 
olduğu ve 38 yaşında bulunduğu ve 
Limeges'te oturmakta olduğu an -
laşılmış ise de otellerden hiç birin
de kaydına tesadüf edilememiş, bıı 
esrarengiz kadının nasıl olup ta 
Monte Karlo'ya geldiği, sonra cad
denin ortasına boylu boyunca uza
narak bu kadar derin bir uykuya 
daldığı bir türlü anlaşılamamıştır. 

Emsalsiz 
Bir otel 

Bu otelde 25 bin insan 
oturabiliyor 

P arıs, (Hususi) - Pariste Sergi 
meydanının kenarında 25 hin 

insan için munzzam bir otel inşa e
dildi. Bunun hazırlıkları da tamam-

landı. 
Bu bir otel değil, adeta başlı ba-

şına bir memlekettir. Geniş hava 
içinde Eyfel Kulesinden pek uzak 
olmıyan bir yerde inşa edilmiş bu
lunan bu binayı ilk bakışta tayya
re meydanı veya hangnrı zanneder
siniz. 

Faknt kapıdan içeriye girdiğiniz 
zaman Fransız, Alman, İngiliz, İtal
yan ve daha akla, fikre gelmiyen 
bütün dünya milletlerinin dillerini 
duymıya başlarsınız. 

Burası Faris içinde bir otel değil, 
sanki Babil kulesidir. Binanın sa -
kinleri biribirini tanıyamaz, dille
rini anlayamaz. 

Bu bina dünya gençleri için ya -
pılmıştır. Yani aşağı yukarı genç -
lik klübüdür. Dünyanın muhtelif 
taraflarından Parise ve sergiye ge
lcC'ek gençler bunıda gayet ucuz 
şerait altında yaşayacaklardır. 

Bu muazzam binanın a1.ameti hak
kında bir fikir verebilmek için me
sela bir salondan baksedeyim: Gö
zün alabildiğine büyük olan salon
dıı tamam on bin insan yatabilir. 

Bir diğer salonda 7 bin ve bir baş
ka salonda da R bin kadın yatabilir. 
bu mua7.zam salonlarda insanın ya
tnğını bulması mühim bir mesele
dir. 

Yataklar bembeyaz örtüler için
dc> insana neş'e vermektedir. Fako1 
bu muaz7.am salonlardn yatağını 

bulmak mühim bir meseledir. 
Bunu kolaylaştırmak için kuar -

tiyeler yapılmıştır. 
Bir romnn gibi okuduğunuz bu 

gençlik binasının size yemek salo
nu hakkında da malümat vereyim: 
Yemek salonunda 25 bin insan mü
kemmelen ve ayni zamanda yemek 
yiyebilir. 

Bu kadar kişinin yemeğini hazır
lamak da bir mesele olduğu için sa
londa 60 ocak yapılmıştır. Bir ö
ğünlük ekmek sarfiyatı 7 bin kilo 
ekmek, 500 kilo et, 4 kilometre u -
zunluğunda sucuk, bir vagon pa -
tates, bir ton sebzedir. 

Askeri bir disiplin ile idare edil
mekte olan bu binaya her gün 25 
bin kişi gelip gitmektedir. 

Binada Fransızdan itihren bü
tün millet gençliği tam bir ahenk 
ile dostluk etmektedirler. Simdlye 
kadar görülmemiş büyüklükte in
şa edilen bu bina otelcilik noktasın
dan dünya rekorunu kırmış sayı
labilir. 

Hayvanat bahçesi 

P aris Hayvanat Bahçesinde ço -
cuklar için ayrı bir bahçe ya -

pılmış ve çocuklarm sevdiği hay
vanlardan mürekkep bir de kı -
sım açılmıştır. 

Mucidirı 
11• 

Olümü 
Acaba bu Macarı 
kimler zehirledi ? 

U mumi harpte, alev saçan hır a
let icat etmış olan Gabrfol 

Si: t~ adında bır Macar mühendisi 
Buıfapeşte h· stanelerinin birinde 
csrnrcngız bir şekilde ölrnüştu1·. 
Mühı>ndıs bundan birkaç gün evvel 
hazımsızlıktan muşteki oldugu hnl
de hostancye girmişttr. Doktorlar 
ise kcndisınde zehirlenme ai~ımi 
görmuşlcı dir. Bunun üıcrine mi.ı
hl'ndı~'~ ~m~lıyat yapılmış ise de 
i'dV<ıllı adam kurtarılamıyarak öl
mi.ışti.ır. 

Mlihcndısin, Umumi harpte icat 
<·ttığı a!ı · saç .. n fılct, Macar ordu
sundıı kullanılmış olduğundan mi.i
hr:ndis, M:ıcaristanda tanınm!Ş bir 
adamdı. Bu ı;cbeple ölümü umıımi 
bir heyı:can uyandırmıştır. 

Mühendisin ölümüne tcknddüm 
edP.rı günlerde şayanı dikkat bazı 
h:ıller Cl!reyan etmemiş olsaydı, bu 
mc>sele Ptrafındaki dt:>dikodular ve 
umuml heyecan o kadar dal budak 
salmıy:ıcaktı. 

Filhakika, mühı:nrlis hastaneye 
ı;:irdiği zaman koltuğu altında ken
di icatlarına dair birçok evrak ve 
v"":ıikk dolu bir çanta bulunuyor
dıı . Mühımdis bu çantayı bir dakika 
bile elinden bırakmak istememiş
tir. 

Mühendisin ahpaplanndan biri, 
hastaneye miiracaatle kendisinin 
7.Chir!Pnmiş olması muhtemel ol -
duğunu, çünkii ban ecnebi devlet
ler hcsahına çalışan hazı c::ısusların 
mühendisi mütemncli bir nezaret 
altında hulundurma:<ta olduğunu 

söylemiştir. 

Bunun üzerine 7.abıta, c:enazr.nin 
defnini menetmiş ve meseleyi tah
kike başlamıştır. 

Şurasını da unutmamalıdır ki, 
mühendis Skats, büyük harpten 
sonra müttefik devletlerin, kendi
lerine teslimini istedikleri yegane 
Macar idi. 

200 bin frank 
Eden güzellik 

...... 

Mac!maztl Rrna Dim 

F ransada sinema ve tiyatro ale
minde Rina Dim namı altında 

tanınmış bir artist olan Madmazel 
İrene Pardini, günün birinde dost
larından M. Antoine Celle'in oto
mobili ile bir gezinti yapmış .. 

Otomobili idare etmekte olan 
Antoine Celle, genç ve güzel artis
tin cazibesine pek kapılmış olacak 
ki her nasılsa birdenbire istikame
tini şaşırmış ve otomobili bir ağa
ca çarpmıştır. Bu kazadan Madma
zel trene Pardini, yüzünden aldığı 
üç hafif yara ile kurtulmuştur. 

Kazadan birkaç gün sonra genç 
kadın, dostuna gönderdiği bir mek· 
tupta, uğradığı kazadan dolayı a
leyhine dava açmıyacağını söyle
miştir. 

Fakat birkaç gün sonra Celle, 
genç artistten bir mektup almıştır. 
Genç kadın bu mektubunda uğra
dığı kazadan dolayı yarım milyon 
frank tazminat istiyordu. Biraz 
sonra mesele mahkemeye akset -
miş, artist, mahkemede : 

- Yüzümün şekli değişti. Güzel
liğime halel geldi! demiştir. 

Mahkeme meseleyi tetkik ede -
rek artistin jddiasını varit görmüş, 
neticede Celle'i iki yüz bin frank 
tazminata mahkum etmiştir. 

İşte güzel ve karlı bir iş ... Bu ar-

BOZUK s ATLER 
Ya7an: Reşat Feyzi 

U•• ç saat sahibiyjm. Fakat, üçü de ı 
muntazam işlemez. Biri, ba -

bamdan mır.astır, kıymetli hir saat .. , 
Birisi hediye .. biri de kendi pı:ıram-
la aldığım bir saat.. · 

Bu saatler benim başımın derdi- 1 
dir. Her ay onları sıra ile saatçiye 
giitürürüm. Birer !im veririm. Ta- ., 
mir ettirirım, düzeltirim. Fakat, 
aradan bir kaç gün geçer, yine biri 
ileri gitmiye, biri geri kalmtya, bi
ri de gece yarısı durmak illetine 
uğramıya başlar. 

Geçen gün, bir dostu ziyarete git· 
miştim. O sırada içeri bir adam gir
di. Selam ve:rdi, arkadaşa: 

- Saatinizi getirdim, cfcnciim. 
dedi.. tamamdır, hiç noksanı yek .. 

-Artık geri hılm:ı7. ya? .. 
- Hayır, hayır cmirı nlun .. Eıı 

ufak bir fırı~a dahi yapmıvncak .. 
Bir şey olurıw. 1amir etmek boy -
numun borcu olsun .. 

Saatçi parasını aldı, gitti. Arka -
daş:J: 

- Yahu, rll'r1im, bu nC' biçim sa
atçi? .. Hakikaten usta. h:.i snüniyet 
sahibi bir ins:ın mı? .. Çlinkü, ekseri 
saatçikre bf>nim itimnrhm yok .. 
Yapmak için alırlar, daha bet~r bo
zarlar, bırnkırlar. 

- Aman, sorma, monşer, dedi.. 
İ_şinin ehli ve namuslu bir adam, 
kendisinden çok memnunum ..• 
Arkadaşıma benim üç saat hika· 

yesini anlattım. 
- Şu benimkileri de bir kere bu 

adama versek, dedim .. iyice yapsa 
da, ben de saat derdınden kurtul
sam .. 
Adamcağızın dükkanı yakın yer

de imiş ... Hademeyi yollayıp ça -
ğırttık. Yanımda bir tanesi vardı. 
Kendi paramla aldığım saat.. gös
terdim, baktı, evirdi, çevirdi: 

- Yaparız, bayım .. dedi.. 
- İki tane daha var .. onları da 

yapacaksın .. 
- Pekitla .. yollayın .. 
Ertesi gün işime giderken, öteki 

saatleri de dükkana bıraktım. 
- Bir hafta sonra, gelin, üçtinü 

de alın, dedi.. 
Ben artık memnundum. Üç saat 

sahibı." fakat, doğrn diirlist vaktini 
bilmiyen biı ndam olmaktan çıka
caktım. Muhntab?m bana emniyet 
vermişti. Doğru bir adama benzi -
yordu. 

Bir hafta sonra dükkana uğra -
dım. Üçü de hazırmış... Tamirat 
için beş Hra verdim. Saatçi: 

- Bu parayı çok görmeyin, dedi, 
çünkü bu. son verdığiniz tamir pa-
rası olacaktır. 1 

Aradan 48 saat geçtiği halde, şey- ~ 
tan kulağına kurşun, benim saat -
lerin üçü de lıkır tıkır işliyordu. 

Kafirlerin iicü de sanki birer kro
nometre olmuştu. Geri kalan, artık 
geri kalmıyor, ileri giden koşmu -
yor, geceleri curan da stop etmi
yordu .. 

Stop eden saat, bana hediye olan
dı, onu e·ve bırnktım. Ve artık kur
mamıya knrar verdim. Babamdan 
miras oln:ı ve evvelce dnima ileri 
giden snati <le, yine eskisi gibi. ev
de. yazı ro=ısaının ü-erine k ıydum. 
Kendi paramla ııldığım ve evvelce 
{;eri kalan .!'!13li dl' Vcnl'Tld'.t t:l<"I -

mıyn başladım.. Uzun senelerden 
sonra, vakit nakittir, SÖ:!-~İni.in ma
nasını şimdi anlıycırum. 

Aradan bir haftn geçti .. O!l fÜn 
geçti.. Ses sada yok.. i~lcr iyi gidi
yor .. Fakat bir gün ha~tım ki, ce
bimde taşıdığım saat i.eri g:tmiyc 
başladı .. h em de bir saat ileri.. ö~
leyin 12 düdüğü ile ayur ediyorum, 
olmuyor .. Taksimdeki r.aatle, Kn -
raköydekile. Eminönündekae ayar 

tist, güzelliğine rağmen, bir tiyat
ro sahibi ile bir mukavele akdet -
miş olsaydı, acaba bu parayı kaza
nır mı idi? .. 

ediyorum, olmuyor .. hem de o~ 
koşuyor ki, günde bir saat, bir bu
çuk s:ıat fark ediyor .. 

Nihayet, baktım ki, olmıyacak .. 
bir sabah sa::.tçiye uğradım. Açtım 
agzımı, yumdum gözümü .. adam -
c:ığız dehşetli mahcup olmuştu: 

- Bır:ıkın bana h;yım. d(>di .. 
kırk sekiz sa.ot dursun, ayarını kon· 
trol tdc; ı im .. 

ikıg ün sonra ~ittim .. santçi ters 
ters yüzüme baktı: 

- Bayım, derli. değil bir saat. bir 
dnkika bile ileri gitmiyor. Ben yap
tığım )'Ylalı bilmez miyim? 

- E, peki benim cebimde neden 
ko1'uvor .. keramet senin elinde mi:'. 

- İleri giderse bu saati kırarım. 
Parasını derhal veririm. 

S~ati aldım, çıktım .. Allah Allah. 
Bu n:ısıl iş?. Arndnn iki ~ün geçti, 
b;ıktım iyi gidiyor .. Fakat. üçüncü 
günü tekrar bir saat ileri gitmiye 
başlamaz mı? .. 

Mi.ithis iGerlemistim .. Ertesi gü
nü erkenden kalktım. Giyindim, 
küfür <'de ede evden. çıkıyordum. 
Gidip santçinin basına atacaktım. 

T:ım kapıdan çıkacağım zaman 

karım: 

- Ynhu, dedi, ne kızıp duruyor-

sun? •. ' 
- Bırak Allah askına, dedim .. işi· 

miz. cüdimüz yok, saat dcı·di ile 
uf.rasncağı7.. 

Karım ~ülmivıo hnc:l"'dı: 

- Senin saatlerin üçü de..,.doğru 
gidiyor .. 

- Alav mı p•1i·•orsıın?. 

- T..'cı~rn p:,Ji.,~-.. r--trqt. r.cb:n • 

a~ tn~ıdı ~m soati ben her [!Ün ileri 
;:ı.lıvnrıım .. 

l\''ltı b<:>,·nim,. hücum etmişti; b~-
ğırthm: 1 

-- A<:k nlı:·ın r-.na .. dc>mck ki, ay
lardır, sı>n"lC'rrlir. hac:ırn'l s-ıat he
l ıl"ını r;kar"'n sensin .. Böyle kepa
zf'Hk olm ;ız. 
Karım. f~~ıa kızdıaımı an1arnışh, 

yanım!l vakJ~ı:tı: 

. - Bııntı, d<'di. aksamları eve er
ken l'"IPc:in. divc yapıyordum .. 

- Ne>? .. dc>mek mahsus yapıvor -
dun ha?. İyi tedbir do~rusu .. Peki, 
hC'J' av, S"1t"İl'f' bir rok para ver-lir· 
nıiyc nasıl ,ı?Önliin razı oluvordu? .. 

- S..,~tri ile konuı:mu<:tum .. Za
ten vprı+ığı bir is yoktl'. Saatler 
~qğl..,md•. f'lhii !>ara da almıvordu. 
~Pnin V"' ·~iO-in n.,r..,"ı. "".,ra hen 
gidin alıyordum. kumbarava atı -
vordum .. 

J?n7.velt\n annesi 
Salzbur~da 

Salzburg festivalleri miinasebc· 
tile gelenlerin ar.:ısında Amerika 

CumhurrC'isi Ruzveltin annesi de 
bulunmakt:ıdır. 

Madam Yams Ruzvcltin Salz -

b\:rga j!eleeeiiini haber alan hükü
mct erkanı kendisini istnsyonrla 

l:arsılnmışlnrdır. Bilhassa A vustur
ya R-cisicumhuru bizzat Madam 

Ruzw•lti karşılnmış ve kendisine 
knraııfilkr.Ien mürekkep güzel bir 
buket takd:m etmistir. 

Ayrıca hükumet namına da sarı 
r,iillerc1c::ı :-.:tirckkcp bir büket tak
dim edilr.ıiştir. 

Madam Ruzvelt festivallerin so
nuna kadar Salzburgda kalacak -

tır. Ruıveltiıı en kqçük oğlu da 
büyük annesile birlikte Salzburga 
gelmiştir. 

• 
Lo~drndan Şanghaya 

3 buçuk glin. 

L ondra ile Uzak Şark arasında 
bir havn hattı tesis edilmiştir 

Londradan kalkacnk bir tayyare üç 
buçuk günde Sanghaya varacak • 
mış. 



1 

Çiçek satıcıları 1 
Çiçek satıcıları, kadın alıp satan ve kiraya veren kim

selerdir. Tulusla Paris arasında bir çete •• 

G ünün birinde Paris Emniyeti Yahut da: 4Bu gen,ç kadın benim 
umumiye direktörlüğünden Tu- memuremdir, katibem, daktilom • 

lus emniy<•line bir telgraf geldi. dur.> der. 
•Çiçek satıcıları çetesi Tulusta Ve ekseriya da yakalanan genç 

Anenu de Paris'de karargahlarını kız, kendisini ticari bir mata gibi 
kurmuşlardır. Onların peşine düşü· en mülevves pazarlarda satacak o-
nüz., lan bu adamın kolları arasına atıl

vela inkarla işe başlamış, fakat son
ra cebinde bir telgraf bulununca iti
rafa mecbur olmuştur: 

- Ben, demiştir, Boenos Ayres 

ve Tunusla kadın ticareti yapan bir 
çetenin adamıyıın. Buraya geldim. 

makta bir an tereddüt etmez ... Hat-
Burada çiçek satıcısı dendiği za- cek bir çok paketlerimiz vardı. On-d ta kendisini bu ahlaksızın pençe -

man murat olunan şey beyaz ka ın b 1 ı· Jarı sevkedecektıın· . 

Çünkü bu iki memlekete sevkede • 

tacirleridir. sinden kurtarmıya ça a ıyan po ıs 
Senelerdenberi Fransız polisi bu müfettişin~ de tahkir eder. Bu çetenin şimdiye kadar sattığı 

nevi çetelerle daima mücadele ha- (;OZEL İKİ PAKET kadınların yirmi üçünün ismi ve 
linde bulunmaktadır ve bu insan- Geçenlerde Tulus'ta bu tacirler- hüviyeti tesbit edilmiştir. Bunlar-
ları ele geçirmek zannedildiği ka· den biri polisin pençesine yakasını dan yedisi satılmaktan ve uzak 

dar kolay bir şey değildir. kaptırmıştır. memleketlere sevkedilmekten kur-
Bu adamın ismi Ben Azeradır. 

Çünkü kaybolduğu polise bildi - Bu adam, uzun senelerdenberi Fran- tarılmış bulunuyor. 
rilen genç bir kız ne zaman bu a- Bu şebekenin faaliyetinin daha 

k sanın cenubu garbisini işgal etmiş 
damlardan birinin yanında ya a - de nonı·ş olduğu yapılan tahkikatla olan bir çetenin emrin çalışmak- &~ 
lansa o hiç şaşırmaz ve heme~ po- tadır. meydarıa ~ıktığı için ıpolis takibat 
lisin sualine şöyle cevap verır: 

' cFakat o.. 0 benim nişanlımdır.• Polisin eline geçtiği zaman ev - ve tevltJWl devam etmektedir. 

-euyuk-aaamı"·-·a-.................... r ............ i ...... _ ... n .... ıı.·-·····ı--· --~ 

Aşk mektupları 
A şk mektupları. Tatlı tatlı, gül, 

yasemin, menekşe kokan, bazı
larının yazılarmın şuraSl burası 

göz yaşlarile silinmiş okunmaz bir 
hale gelmiş olan aşk mektupları ... 

Bazan bir kordela ile bağlanmış 
olarak deste halinde ateşe atılan, 
bazan bir kavgadan ve bir bozuş
madan sonra parça parça edilip 
rüzgara savrulan aşk mektupları ..• 
Yahut tatlı bir hatıra gibi bir çek
mecenin içine kilitlenip saklanan 
aşk mektupları ... 

En büyük insanların bile kalb· 
lerinin en samimi hamlesine bir 
tercümandırlar ve onlar insan hü • 
viyetlerini adeta çırılçıplak ola • 
rak göz l5nüne sererler. 

Bu mektuplar öyle mektuplardııt 
ki ancak biı- el tarafından yazılıp, , ' 
bir çift göz tarafından okunmalı • 
dır. Ve sonra bir daha açılmamalı .. 
parçalanmalıdır. 

Bir başka gözün onlara çevrilme
sine ve onlann ancak bir ki§iden 
bir kifiye hitap eden mahremiyet
lerine girmesi ne kadar büyük say
gısızlıktır. 

Fakat biz bu saygısızlığı yap • 
maktan kendimizi alamıyoruz. 

Çünkü elimize tarihte, san'atte, 
edebiyatta tanılnıı7 metftur adam
ların aşk mektupları geçti. O mek· 
tuplardan baıılannı tercüme ecü· 
yoruz: .......... 

• BETHOVEN'DEN GUİBETTA 
OUİOCABDİ'YE 

[1800 senesinde] 

Büyük bestekar, bu genç kıza 
karşı çılgın bir aşk beslemiş ve 
meşhur (Mehtap) sonatını onun 
ilhamile yazmıştır. Sonunda Bet
hoven'den vazg('Çen bu yaramnz 
kıza ölmez (senfoniler) bestekarı· 
nın yazdığı sayısız mektuplardan 
blıi: 

M.Uejfm, her ıeyim; bütiin be.ı>· 

liğim. Sana birkaç satır yamıa k is- / 
ti yorum. 

İşte elimde bir kurşun kalemi, 
bu yazıları yazıyorum. Eeninim, 
yarın artık b!r evim olacak. Ne ka
dar beyhude yere vakit kaybediyo-

ruz. Fakat bizim aşkımız ancak fe
ragat ve fedakarlıkla beslenmiyor 
mu? .• 

Aşk, bizden her şey isteyebilir. 
Onun hakkı vardır. Ve işte ben de 
bunun için senden fedakarlık bek· 
liyorum. Sen de benden her türlü 
fedakarlığı isteyebilirsin. Kederini 
dağıt ve her zaman benim sadık ve 
biricik sevgilim ol.. ben senin her 
~yinim.. AllabJm! Senin bu :kadar 
yakınında ve senden bu kadar uzak 
olmak ri'e rııütkül!~ 

• 
JULİETTE DROUETE'DEN 

VİKTOR HO'GO'Y A 

( 1835 senesinde) 

Büyük Fransız şairi Viktor Hu -
go çok istidatlı ve güzel bir san'at
kar olan Juliette Drouete'yi sah • 
nede Lükres Borjiya'da görmüş, o 
zaman Yubitte yirmi yedi yaşında 
imiş. O zamandan başlıyan aşk, bir 
daha hiç bitmemiş. Şair ve san'at
kar, ömürlerinin sonunda seviş -
mişler ve biribirlerinden hiç ay • 
rılmamışlardır. İşte genç kadının 
pire yazdıjı bir mektup: 

cSeyahatimizi hatırlıyor musun? 
Posta arabasının örtüsü altında na
sıl biribirimize sokuluyorduk! .. E
lim elinde idi Ruhum ruhuna mez
colmuştu. Aşkımızdan başka hiç bir 
şeyin farkında deiildik ve eripnek 
istediğimiz yerlere gelcftllmiz za. 
man müzeleri, katedralları hep Jcal. 
biınlzin heyecanı arasından bam • 
bafka görüyorduk. 

Senin ağzın bana esrarını öiret· 
tiği ve sen sevdiğin için ne kadar 
~ok şaheserler 'karşısında ben, ade
ta vecde gelmiştim. Sen benim ö • 
nümden çıktığın için değil, ben sa
yısız kulelerin sayısız merdivenle· 
rine basamaklarından çıktım. Ka
dının beğenilmek ve şık olmak is
teğini kaybetmiştim. Bir kere Mont 
Saint Michel'in koridorlarındaki 
zindanları gezerken elbisemi pa • 
ramparça edip kir1etmiştim. Ve on-

(DIV:ımı 6 1te1 ta•/•••••) 

Bu güzel kadın 
ne oldu? 

Londrada esrarengiz 
bir ölüm 1 

G eçen gün Londranın kibar ai· 
lelerinin devam ettiği büyük 

otellerden birinde, Londra sos -
yetelerini işgal eden mühim bir fa
cia oereyan etmişti. Otelde çiftlerin 
dans etmekte olduğu bır sırada, 

Londra sosyetesinde güzelliği, za
rafeti ile tanınmış olan Kont~s 

Cardigan'ın esrarengiz bir surette 
oı tadan kaybolduğu görülmüş ve 
yapılan araştırma neticesinde genç 
kadın, otelin bulunduğu sokağın 

kaldırımları üzerinde ölü bir halde 
bulunmuştur. Kontes o akşam al
tın yaldızlı bir tuvalet giyinmiş i
di Üzerinde kıymetli mücevheratı 
bulunuyordu. 
Şayanı dikkat bir nokta da şu ki: 

Kadının müceheratına el sürülmedi· 
ği gibi, Ü7.erinde, ne suretle öldürül
duğüne delilet edecek küçük bir 
kan lekesi bile görülmemiştir, 

O gece otelde bir balo verilmek· 
te olduğundan çiftler dansa ve ej'· 
lenceye dalmışlardı. Bu sebeple hl
dise pek az .kimaeler tarafından du
yulmuş, vak'a mahalline gelen za. 
)>ıta, cesedi kaldırtnuf ve kontesin 
oturduğu odanm kapısını mühür
lemiştir. Polisler, vak'adan haber
dar olanlara, hiç kimseye bir teY 

Konteı K11rtlıgaıı 

söylememelerini tenbih ederek çe
kilip gitmi§ler, balo da sabaha ka
dar devam etmiştir. 

Kontes de Cardigan, henüz 33 ya
flnda, Londra S01Yetesinin en güzel 
kadınlarından biri idi. Kocasına 

pek sadık olan bu kadın, hayatta 
kocasmdan ve üç çocuğundan bar 
.ka hiç bir ,eyle meşgul değildi. 
Güıel yüzen ve gü2l tenis oy • 

nayan kontes, pliJların daimi bir 
müdavimi idi. Bundan iki gün ev· 
vel, plajda uzun müddet güneş 
banyosu yapmış, akşam evine dö
nünce kendisinde bir baygınlık his
setmişti. 

Acaba, genç kadın, pencereden 
caddeye bakarken ayni baygınlığın 
tesirile sokağa düşmüş olmasın? .. 
Şimdilik bu esrarengiz facia böyle 
bir kazaya hamledilmektedir. 

Kontes de Cardigan'ın evlenmesi 
bir roman mevzuu olacak kadar şa
yanı dikkattir. Bir gün Oxford'da 
bulunduğu sırada, Üniversitede 
mimar bulunan· babası, kendisine 
Cardigan adında esmer, mavi göz
lü bir talebeyi takdim etmiştir. 
Genç kız, bu genci hemen sevmiş
tir. Bu yıldırım darbesi tamamen 
mütekabil olmuş, genç talebe de, 
genç kıza aşık olmuştur. o zaman 
Lord unvanına malik olan genç 
Cardigan 20 ve genç kız da 19 ya
şında idiler. 
Genç aşıklar gizlice evlenmiye ka

rar vermişler ve evlenme memu
runa da 22 yaşında olduklarını söy
lemişlerdir. 

Genç Cardigan ancak reşid ol • 
duktan sonra babasını meseleden 
haberdar etmiştir. 

Bundan sonra iki aile efradı ha
zır olduğu halde dini merasim ya • 
pılmış, esasen on aydanberi evli bu
lunan bu iki genç, bir defa daha an
anevi nıerasimle biribirlerine bağ -
lannuşlardır. 

Gençler gizlice evlendikleri gün, 
genç Cardigan, hiç bir feY olma • 
mış gibi tl'niversiteye, genç kız da 
eve dönmüşlerdi ... 

Bugün bütün Londra sosyetesini 
işgal eden bu facia üzerindeki es· 
rar perdesi bakalım ne suretle kal. 
dırılacak? .. 

Bernad Şav 81 yaşında 
tanınmış İngiliz muharriri Ber

nard Şav, 81 yaşına basmıştır. Şim
diye kadar birçok eserlerile kendi
ni tanıtmış olan muharrir, ist 1< -
halde ne yapacağını soranlara hiç 
bir programı olmadığını, maama
fih kedersiz olarak bu ölümlü dün
yada yaşamak istediğini söylemif
ttr, 

Y8ni bir icat: Tayyare 
Bir bisiklete biner 

gibi tayyareye 
bineceğiz! 

·-------
Bu taggarelerde yüksek değil, 
fakat ileri mesafe katolgnur. 

. 
H esler ismindeki bir Alman mü-

hendisi halk tayyaresi ismi al· 
tında bir tayyare icat etmiştir. 

Bu tayyare, bisikletle gidenlerin 
sarfetmiş oldukları kadar bir eme
ğe bile ihtiyaç hissettirmiyecek -
mış. 

Yeni tayyare, pedal vasıtasile mü
teharrik olacak, fakat bu, ayaktan 
değil, adaleden kuvvetini alacak
tır. Tabii kanatları da yelken be -
zinden yapılacaktır. Maamafih bu 
tayyare ile yükseklerden ziyade i
leri mesafe katedilecektir. 

1935 te ilk tecrübe ile 235 ve 
1936 da 427 metreye kadar yükse-

Jen bu ta)'farede fimdi pek çok te-
rakld vardır. 

MühendJs, kendi tayyatest haJtı. 
kında diyor ki : 

- Benim tayyaremin hedefi, her· 
kes nasıl bisiklet ile karada gezi • 
yorsa, yine ayni kuvvetle havada 
da uçabilsin. Esasen kuvvet itiba
rile arada hiç bir fark yoktur. Bun
dan başka,insan çok hafif olduğu 
halde adalesi çok kuvvetlidir. Tay
yaremde de bir fevkalMelik yok
tur. 

Son tecrübesini yaparken herker 
bunu Kristof Kolombun yumurta 
hikayesine benzeteceklerdir. 

Holivud Alemi bu ... 
......... ...................................... ············-

·Evlenmişler, ayr1lmışlar; 
yine evlenmişler ve 

aynlmışlar 
·-------

Bunlar hep dedi kodu; bizim okadar çok 
ltlmiz var ki a,ka vakit bulamıyoruz 1 

H olivudun tanınmış artistlerin
den Sonja Henic ile yine sine

ma artistlerinden Tyrone Power, 
günün birinde sevi~mişler, nişan· 
lanmışlar ve evlenmişler... Fakat, 
her nedense geçinemiyerek biribi
rinden boşanmışlar. 

Sinema aleminde dolaşan dedi
kodu bununla da kalmamış, riva -
yete göre iki genç artist bir müd
det sonra tekrar evlenmişler ve ..• 
tekrar ayrılmışlardır. 
Şimdi Nevyorkta istirahat et • 

mckte olan Sonja Henie, kendisile 
görüşen bir gazeteciye, bu dediko
duları tekzip ediyor. Sonja Henie, 
birer gelincik çiçeğini andıran ya
nakları, mavi katmer çiçeğini an
dıran gözleri, hasad zamanında ba
şaklara benzeyen sarı saçları ile ve 
bir mektep kaçağı tavrile diyor ki: 

- Anladım. Bana Tyrone Power· 
den bahsedeceksiniz değil mi? 

Bir müddettenberi herkes bizim
le meşgul oluyor. Birçok dediko • 
dulara inanmak lazım gelirse biz 
nişanlandık, evlendik ve ayrıldık. 
Sonra tekrar evlendik ve tekrar 
bopndık! .• Bütün bu dedikodular 
çok iyi .. fakat siz hakikati öjren -
mek isterseniz beni dinleyin.. Ty
rone ile benim o kadar çok işimiz 
vardır ki, çalışmaktan başka şeyler 
düşünıniye vakit · bıılamıyoruz. .. 
Holivutta iş eksik değlldir: Bizim 
gibi insanların hayatında qkm ye
ri yoktur. Biz yalnız iyi arli'adaf 
larız. 

- Fakat Mis Henie, İngiltere ve 
Norveçte seyahate çıktığınız zaman 
kendisine hemen de her gün mek· 
tup yazacaksınız değil mi? 

- Mektup mu? Asla .. ona bir 
kartpostal bile yazacak değilim. 
Yalnız Tyrone'e her gün bir defa 
telefon etmek niyetindeyim. Qu
een - Mary vapurundan veya şimal 

fjordlarından Holivut ile geveze • 
lik etmek pek eğlencelidir ... Artık 
her teYi anladınız delil mi? Şimdi 

, 

r,,,,..., Son}• 

beni rahat bırakın da 1eyahat ~ 
tamı hazırhyaJUD. .. 

eeeeee•eeeeeeeee••eaeeeea•eaeHe•eeHteııeeeıeeee--

Sergiye kaç defa gittik? 
Paris sergisi her tarafta dediko

du mevzuudur. Fransız muharrir· 
lerinden Triatan Bemard'a .§11 • 

aJıj ~~~: , 
_;_ sergiye bç defa gitt$Dls? 

· - Uç ~fa.. demiş. 
- Ya .• üç defa nu? 
- Evet, 187lt de bir defa, 1889 dıa 

bir defa, 1900 de de bir defa ... 

• 
tltmenl•r için m•l••cı 

A merikada §işmanlar klübü keıı 
dilerinin giyeceklerini tedari : 

edecek mağaza olmadı~ından şikA · 
yet edip durmaktadırlar. 

Nihayet klüp yalnız şiş:nanlara 
mahsus eşya satmak üzere bir ma
ğaza açmıya karar vermiştir. Ma -
jazadan alış veriş edecek olar.la 
120-150 kilo arasında olacakmı1-
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Yazan: M.S ayman Çapan 

Kinı öle, kim kala?. 
' Ağzına bir paçavra parçası tıktı, Çcuk çaba
ladı, kıvrandı, mosmor oldu, elleri, ve ayaklan 

sarktı, öldü 

inkar mı ediyorsun?. 
ujn değil mı' .. 
-D~'-
Fatma atıldı: 

Çvcuk 

- Bugün de senin. yarında senin. 
- Zorla mı~ .. Hangi ko\'v tle ka- 1 

bul ett receksm~ .. 
Fatma: 
- 4te bu kuvvetle_. 
Diyerek Şchsüvarm yüzüne bir 

t kat att.ı. Şeh.oruvar tokadı yeyince 
evvela afallamıştı, sonra lren . 
dini topladı, Fatmanın üstüne sal
dırdl, saçlarmı kavracı, ba ·!adı to

kat lamıya._ Fatma, tokatları yedik
çe, yere :kapanıyor, kalkıruya sa -
\·a~ırken, beliein tırtasına . yediği 
bir tekme ıı.. krar ere kapanı -
yordu. 

İffet, anasının dayıık yeciığini ııö
rü ııce, kurtarmak i~!n Şehsüvara 
hamle etti. Fakat Fatma mani o1du, 
Şehaüvann altından avaı avaz ba
~ırıiı : 

- Kız ""n llanşma! .. İki canlısm .. 
bir tarafma bir tekme falan rastge
lic. bir kaza olur. Çekil onda'l ... 

İffet ~kilmedı. Fakat, onun yar
dımına iht:yaç t~ kalmadı. Fatma, 
Şehsuvarla a1t alta, üst üste boğıı
şıırkcn, bir f<rsatını bulup, oğlanın 
husyelerinden tutup burmıya baş
ladı. 

Şehsuvar acı bir feryat savur • 
dulctan sonra, Fatmanın saçlarını 

bıraktı, artık yumruk sallayamaz 
o<du. Şimdi sıra Fatmaya gelmişti. 
Düşürdüğü silahı tekrar eline ge
çirmış bir kabldnyı ııururile, Şeh
suv·rı tobthmıya, tekmelemiye 
ba 'ad 

Attı tokar!ı. 

Van:lu teY.mevi... 
N" inlemesine baktı Şeh'th·arın, 

ne bağırmasına. vıırrlu, sıktı, ıktı, 

\ urd•J . 

Tekm,,Jeri, tokatları yerleştirir-· 

ke'l, ağzı da meki1< gibi işliyordu: 
- İşte evvela böyle yumruk zo

ri~e alacaksın kızımı.. sonra reza. j 
Jct;e ... Nercv~ kaçsan. ne tarafa sa· 

, vussan =nı bıraltmıyacağım. 

Côrdüğum ~ de, pazarda, çarpda, 
:~~vede. evınin önünde rezil ede-

E
ğinı. Yüzüı:.e tülcüreceğim. Ar
:ısırdnn k.aTakollara k cağım, 

ktorlııra baş\'1lrae2.ğım, Adli ;-ı:-

ha,1eR le '<lkağa çıkmadı. Fatnıanın 
şirretl.f.ncJ.,n hakıkatcn korkmu ş
tu. Ana k·zm kendisine rahat \'cr
mıyeceklerini düşunerrk, Man~s

tırdaki akrabalarının yanına gitti 
ŞehsÜ\."arın bırdenbirr. or-.ı.dan 

kayboluşu, Fatma ile ilfet:n 'Jütün 
ümitlerin! .ıya düşürdü. Nikalı 'e 
düğün ihtimali kalmadı. iffet gün
d cüne endi, bir kenar maha, le 
tabirile ·hilali fenere• döndu !:ı
zının bu lu.li karşısında Fatma: 

- Keder er.me .. Allah tan ümıt 
kesilmez_. Her şeyi unutursun 

Diye sabır ve metanet tavsıye e
diyordu. 

Fatma :ırtık kendıne iş edır.mi~
ti. İki ü~ günde bir, İffetın lazım 
gelen uzuvlarını uzcn azun tnu·ı • 
yene ediyor, ikı dile yardarır.d::n 
tutarak sağa sola hafif hafi! s:ıPı
yor, sonra kı.dmca bır t~ hm s:ırgu
lar sorarak, karnının muhteh[ yer
lerine kulağını ko ·arak içeris•ni 
dinliyordu. 
Yi~ Oir giin kt?1'1t ınuayene et

tikten !;<.mr~ dedi k' : 
- Artık ş.:,hsU\·ardan falan ha -

yrr kalmadı . Vazıyeti kurlarmok 
lazım .. Bu i~e bir çare bulmak la
Zlm. 

- Buna bir çare. \."ar. Çocuğu dü· 
şürtmek. .. 

- Yok ... Sakın böyle kara şeyler 
hatınna getirıne. s~nin ha\'alınf 

tehlikeye ko~·nmam. 
- Ya nP olacak? .. 
- Güzel gtizel çocuğunu doğu -

r.ıcaksın 

- Alem ne d"r sonra? .. rezil olu
rum. En iyisi dütürmck. 

- Öyle şe.v olmaz. Alem ne di -
yecckmiş!.. Sen · "t:l.i düşünme, 

kendini dü şiin ... Hem ne merak e
diyor, fızüiüyorsun . Ben kolayını 
buldum işin. Konuya komşuya, e~ 
dostn, bDdiğc bihnediğe senin has
ta olduğunu söyliyeceğim, sen de 
doğuruncaya kadar sokağa çıkmaz
sın, mesele kapanır gider. 

- Sokağa çıkmıyacak mıyım? 

Patlarım .. duramam ki. .. 
- İster çatla, ister patla... Bu 

işin başka türlü bir çaresi yok. ·A
şağı yukarı günlerin de yaklaştı. 

Şunun ~urasında ne kaldı ki? .. Bir 
hesapla bakayım. 

e koşacağım, olünccye kadar se
le uğraşaeağım, anladın mı na

;,..~ • .,..11 ·; hm:ızıL Bize olacak oldu, bari 
a da olsun ... Kızımı yaktın, sen 

İffet, kendı kendine hesap etti. 
Parmaklarile saydı. O da, doğumun 

(Deva mı ~=) 

van bari!.. Tefrika No.: 26 
.. { atma hırsla, hiddetlP, kinJe soz ........................ - .... .. 
• ,«.~Iüyor, b·ı arada öyle • ,.e ı Sulara esmer gölgeler dıi.şmüş, 
~ ~ 'ide Şehsüvarı tokatlayıp, nazik 1 dalgalar gıtti.kçe kabarmıya başla • 
• j ıvlarını sıkıyordu ki, Şclısuvarda mıştı. 

ğil mukabele etmek, kımıldan- Türk kcırsanlan bir kuçük ada-
mıva bile mec-al kalınaıruştı. nın burnunu dönüyorlardı . 
Fatmal'ın elinden kurtulmak i- Murat Reis bu sırada güvertede 

Sül ymanın Sarayında 
.Büyük adamların Okuyucularla 

Aşk mektuplan j ~~ ş b a 
5 

a 
( 5 ind •ayfadon tfevam ı ır ŞOSe 

dan ba~a <!.'.! yanımda elbise yok- LJ 
tu. Buna rağmen kahkahalarla gü- nQrap ı~::::::......~0_$ KD~lbAR 
lüyordum.. Ol k 

Vİ.KTOR HÜGO'DAN aca 
JULIETTF'YE 

H.:77 
Uzun senelerden sonra ikisi de 

ihtiy.ır olmu; lard •. F~kat sevişi -
yorlarciı . İşle l)u rrıektup. şairin 
san'atkara o wman :ra1dığı bir mek- J 
tuptur: 

cSen ölduğün zapıan yine seni 
sevmekte devam Ade<'<"i;<m. Ben öl
düği.ım zaman yi~e seni seveceğim. 
SPn ölürsen bcıı ölurüm. Ben se -
nınle .vaş.amak, ~niniP ölmek ve 
yine seninle dirilmek istiyorum. 
Nur olarak, d<'/!ışerek, fakat senin
i<> ... Ben meleklere bunu Allahtan 

j 
istemeleri i'1n yalvarıyorum ve Al
laha bunu dua ediyorum. 

Sen benim hayatımsın ve benim 

ledebiyetim olac~ksın. Ben sana bunu 
1876 senesınin son günü yanyo -
rum. Sen bunu 1877 senesinin ilk 
günü okuyacaksın . Sen yetmiş ya
şınaasın. Ben yetmiş beş paşına 

girmek üzerevim. Hayatın, haya -
tımızın bütün fırtınalarına, bütün 
kargaşalıklarına rağmen bütün göl
gelere ve bütün yüklere rağmen bi
ribirımizi tam 44 senedir bitmPk, 
tükenmek bilmeyen bir a~kla se -

Edinı;ıkapıda. OttLT41l bir okııyıı -
cumuz yazıyor: 

•Kale dışarısında yapılan yeni 
asfalt yol, şimdi İstanbulun en gü
zel yollarından biridir. Burası ay
ni zamanda Floryanın kara yolu -
nun bir kL<mını teşkil ettiği ıçin 

çok i lek olan bu yolun arabalara 
mahsus olan kısmı şose ol'!ladığı ıçın \ 
toz toprak içındedir. Eğer \•akille 
kendi kendine sık~p betonlaşsın 

dıye bu araba yoluna dokiilen top
raklar sulanarak bir silındırle ~ (, .. 
villüp sıkıştırılmazsa o canım as -
faltın bu yıl tozdon kurtul.!ıcağı ,. k . 
Sonra bu topraklı yol. salt arabala
ra mahsus olduğu haldP arabaların 
hemen hepsi Topkapı ·e Edirne -
kapıdan in~ aşağı inerlerken hu 
kısımıian iniyor, sonra orta yere 
gelince arabalarını, sütunlar ara -
sındaki taş bölmelerin ı.iıerınden 

zorla atlatarak asfalta g çiyor ve 
böylelikle bir çok parav• mal ol -
mu5 olan kısım bölmelerini tahrip 
ediyorlar. Hele geceleri bütün ar.ı

halar bövle yapıyorlar Yepyeni ve 
binlerce liraya mal olan bu olanı-

zık değil mi?• 
'.ıi_voru~. -~ 

C<;ğe ve Allaha yaklaşıyoruz. Her dünyalar benım oluyor Hayattan 
ılakıka birnz daha ruh oluyoruz. bezdiğim zaman, ellmi kalbimin ıi s-
Etten kalbin yerine şımdi bizim es- tüne koyuyorum. Orada senin res-
rareng:z bir nurdan kalplerimiz mini buluyorum. Ona bakıyorum. 
var. A~kımızı, meleklerimizin ka- O zaman aşkın benim için mutlak 
nalları altına saklıyorum. Sana pe- bir saadet oluyor. Her şey b'ana bü-
restiş ediyorum. Sevgilim, seni lüyor. Ah, senden uzak saatlerım 
takdise diyorum.. ne fena. Öğle üstü gidıyorsun. Se-

NAPOLYON BONAPART'TAN ni üç saat sonra göreceğim. Bu üç 
JOZEFINE (1796) saati beklerken mio dolcc: amoı ,;e. 

Bonapart, harp sahasının gürül- ni bir milyon kere öperim Fakat 
tüleri arasında bile daima karısı ve sen bu buseleri iade etme. Çünkü 
sevgilisi Jozefini düşünmüş. ona buselerın bütün kanımı tutuşturu-
yazmıştır: yor .. 

.Uyandığım zaman içim seninle Piemonttaki muvaffakiyet onu 
dolu ... benim tath ve eşsiz Jozefi- tatmin etmiyor. MuzaCferivetin a-
nim . Sizin, kalbim üzerinde ne aea- kabinde karısına yazıyor: 
ip bir tesiriniz var. Darılırsanız, si- .Çabuk gel. Sana haber verivo • 
zi kederli görürsem, sızi endişede rum .. geç kalırsan beni hasta bula-
bilirsem ruhum ıstırapla parçala - caksın , Bu yorgunluklar senin ay . 
nıyor. O zaman dostunuzun bir an rılığmla bir arada olunca nakabili 
huzuru kalmıyor. tahammül oluyor Gelecek>ın değil 

Fakat dudaklarınız ve kalbiniz mi? Burada olacaksın, vanımdn, 
ü""ıinde bütün beni iği mi kahre - kalbimin üstünde, kollarımın ara-
den bir ateşi teskin ettiğim zaman sında, ı.;co .. ' qel.. gel!.. geJL.~ 1 

- Her ~k,am 8 E~ -L v-- o Alaturka _ j 1 Harbıyede kısmında 1 
~ Mısır filn1 yıldız ve me7hur rakkasesı 

1 

r TAHiYYE 
MUHAM ET 

seanc;Jarına dcva.111 t'diyor 

Ayrıca Scllst Bayan 

MUALLA 
Zeybek ve Anadolu revülcri memkkdin 

en yüks•k. musiki sa~'aıkarlarındaD 

müteşekkil 
tanınmıs "-BZ hey'eti ______ _. .. 

Tefrika No: 127 Yazan: M. Necdet Tunçer 
«Biraz sonra seni seven bir erkekle karşıla
şacaksın .. Fakat, aranızda büyük bir uçurum 

var, yavrun1! Onunla birleşerniyeceksin ! » 

Sat>ra, Hatonun ne müthiş bir 
d'iğüş·ü olduğunu biHıği icin, Za
movu korumak istiyordu. 

Bır ı;in bu 1(iiul deiikanJıy1 •u
ya gıderken gördu · 

- Bu ciin al e n ar:ı~ındE?1 2vr!l
~a z~rnn! 

D\~' " ~.-1~~di. 
Z.:- rr:~ h;ı:y!"etl""' S:ılı;; .,ırı 

b:ıl:tı: 

y iizü:""e 

- I-Jiçin. Dir t~:1like m l ··ar"! 
- Evet. H~to senden önce su b1-

ş1'!'1a gitti. Orada karşılasırsanız c-r'k 
fena olur. 

Mai"!rur gene, Sahranın bu si)"? ;i
ne gö;sü.nü kabartarak cevap ver
di: 

- Hato gibi ben de kPndime gii -
veniyorum. Eğer kahpc·cc b~ni a r -
kamdan vurmazsa, onunla ciöğü~ -
miye ha11rım. 

- O, senden çok kuvvetlidir, Z·;
mo' Ben onun yaban boğ alnrile 1n
ğüştüğünü gördüm. Eğe r beni _,._ 
versen, sözümü dinle .. ı:eı i ribnl 

- Ailemin suyunu kim Jr:'lı'"' -. · • 
cek? Hem ~•kadaşlarım bu;ııı <iu -
yarsa, bana: c Korkrık' .. d<'rler ..-~ 

bir daha yüzüme bakıtı.ı :::lar. Bır ..ı l\. 

beni, Sahra' veluma kesme .. 
Sahrn : 
- Ben •,ize bugün su göndcrirım. 

Sen baska bir işe git.. ha~·di , b:ıbo 

nın yanında buğday öijiit.. İhtiyar 
anana yardım et 1 

Dedi.. Zamoyu kolundan çektL 
zorla çevirdi. 

Zamo. Sahrayı kıramadı.. 
Döndü .. 
SahrJnın g<izler;..,,, baktı. 
Gülümsedi. 
- Seni çok 'evıyorum , Sahra! 
- Ben de seni sevmive ba,ladım , 

Zaıno ! Fakat, bir müddet sev~ımi
zi kimseye sezdirmemive <;alışa · 
Jım . Kabıle arasındaki dedıkodular 

bitsin ... 
- Gizli g:izJi konusuruz .. yartn, 

Hcbro n orman ına ,eirlcct ıi itT' Sen 
de ora va gelmez misin? 

- Ormanda. ne yapacaksın? 
- Kuş avlnvaca ğım . mır ı ka ya · 

nın dıbındc buluşalım ıst<>rsen . ! 
Sahra ~Ciz verdi. 
Avrıldılar 

BÜYÜCÜ MOYA NEI~F.P 
A 'LATIYOR?' 

Sohra. ertesi giiıı . HPbrr c. ı:ıa

nına g:id C'f'k \' P S.ırık· 0an ın di -
binde Z:ı mo ıl e bıı l u .~~ c a ktı. 

Sahra, atına binmt'!len. kabile 
nin eski sih rbazl ar·nd'n Mw1'nın 

kulübes.ne uiTrc:ınııştı. 

Mova, Sahrayı görunce s~vındi: 
- Biraz onc<" gelse\•dın , Hntovu 

hurada r?Ör~CC'ktirı va\•rum' 

D~dı. 

Sahr:ı, HatC\'nun adn~l duvG.~ta 

s~rsemlcdi: 

- Bu:::ırl.a ne işi var, onun? 
- !.' n de >a•tı m onun bana ge· 

l· şi ~e .. l!•r ka~ın se\·~yormuş .. bcn
dJ=.'l '"~ardım istedi. 

s~:i!!: i-:: :? ıiın ki:nmi3? adı!ll 

&j_, ~ err:c~ ı r1; ? 
- ll..ıv:r. 

- O haid~ 111 . ..;ıl va r<hm C'dccek-
sin ona? 

- } iı.. bon• n ko12"1 ~·~1·. ya'..~ -
rur.ı! k-:nclisıne t-i.ivu l'.J bir c:nı3 
vcrd:m .. 

- O ne y .... ;"':.:.c&:.k b11 c•nıayı? 
- ScvL:!:~~nc: ~.-crii;-~ek. .. 
- Sonra .. ? 
- O el;nayı yiyecek J.-adın -l3~-

t;:p~ y nr:ı t1lmı~ oü,;t. H2tonun aya
S.ı""'o. c!V~k ve onu srvPcektir. 

'Yhra içinden güldü .. 
l{atonun nclPr oe5:rı(i~ ı~o ~ l. t·~u· 

n ıı .• n } "l :iı .. ,.r: ~ i i :: -lıs:: Mo:·r': 4! f.-z
la hır ~2'' :-:C~·lcmck i~~;;ıc:-'i .. 

s .. 1-- t :ı 1.:ı.!~n . ~ihirbaza. flato hak
kınd .ı ma!i'ırr~t alrntl için u.Qra -
m ~ tı. 

i'ı!oya tu i ::.:hatı verine<', Sahra: 
- Den Hrbron ormanına gidivo· 
~ _,,. • I 

~1~:'"611 ln , ı..;ec..ı. !:ır:.q u3ro.yısın1111 se-
bC' bi st.:dur: ~T'!1;1nda tt:.:şan aYlı

y<!c~[.ı.n. DuE(·n bu nva p-iGPrSPm, 
!--o.~1'\;n1 °Çİ '1 tı -~1 ı ;; lı olacak mı. o1mı
y2c~~ mı? &nden bunu anlam:ık 
l St.~ ·c rVir.ı. 

Mora kirpf-siz gözlerini ~;izerek 
Sahr=ın yüzüne baktı: 

- Sen ic: ini benden iyi bilirsin! 
Yola cıknı sstn .. ava giC.{'rkcn. vur
ınalc kaC:ar •·urulmak da mukatl -
de:-dir. Fak~t . bunu ancak korkak 
insanlar düşünür . Sen neden "" -
di sC' edi vorsun \"C kimden ~kini • 
yorsun? 

- Hiı; k 'msede n çekinır •·orum. 
İçime !}' 'p bir ~üphe girdi de .. s~
na sormadz ' g<>çip gitmedim. 

i. · "Y" yı:,·--lak kcı...:ik • ·ı 
S ıiı "'2.n1 .ı (T . -ıe d " · 

- . ı" ""°'" n t : erkclte 
,_ 

Jn,xı l· ;: ... ol t"1~ 11 üst•ıncıe 

~i· tc \lıl l! yok .. Fak-t n 
l:ı r.:rl · "1iycrek ıı >.num: A
ran1 ... ·! l; :..i· 111:· bir u c- ıru T\ ı.·c b:l· 
Şln:i n bir k:i .... lıulı· ı ur •.."ı "re.ı:n. 

S hm kaslar nı t.' ı 

l C d iyorsun , r\~O.Y<.I., (ıllUPla 

b rlı r mi \·ccc k ITU\' irr>? 

,\r an ı-cl :ı.k l l' rt.·m col df'r· n 
\' ."' ko ~ ~t l!l" lJ - ye:.~ :; , ·olun 
fi l k flliUI •. 

'-"-1., . -· 
çık it. 

d"""'" 

"hi•bn-1n lo: ı.ı b r 
,..kfar <ıtına ;ı : ndı.. f)!'ma ıa 
erledi. 

(Dı'l""•ımı c-j 

, ............ ________ __ Yazan: CelalCeng"z . ..................................................... . 
ADALARINDA r."!:1 yor , go?lc:-i yoıhırtla, Rti;:ıtc rni a

i"l)~ordu . 

1 

1 

• •• 
TUTUŞAN !3 İR • '>TO 

Bı- ,., 1 lirn n· st 11"~ 

çin son bir hamle daha aptı, fa _ dolaşırken, arkadaki gemicilerin 
kat nafile: kurtulamadı_ Fatma, acı acı bağrışmalarını duydu. 
Şehsuvarın bu kurtuluş hamlesıne - Rüstem Reisın gemisi kay -
o kadar içerledi, o kadar kızdı kı, boldu ... 
o anın husyelerini olanca kuvve- Murat Reis birdcnbıre titredi.. 

Rüstem,lssız Adaya Venedik dilberini kurlarmıya 1 

gidiyordu. Yolda bir şatonun fufuşluğunu görünce· 

O ~ 'ı kor.:irtnl'a , RJ., n1 {'"<."mi
nı" yo ı ıııu ke;ıni·ti. 

Rü~"f.C!m at'k nndan av r1; -
nııy 1. ,. •rd; ı ı;ündenberi bl.ly. 
le lıir fırsat kolluyordu 

O, a;i.:ışlarırıa ibaret edecek 

t le s·ktı. Şel ;;livar acı acı. Hayretle gözlerim açarak, aynı 
- Ölüyorum, bırak knn ı sözieri tekrarladı: 
Dive ba ;ırdıktan sonra kendin- •- Rüstem Reisin gemisi kay-

den geçti, bayı'dı. bolmuş! • 
Schsuvarın bayılması ana km Rustem biraz önce yüz metre ge-

k rh ve telıiş içinde bıroktı. riden geliyordu. Bu küçıi.k adanın 
Fatma sıırdu: burnunu dönerken, Rllstem bir 

denbirc nL."reye kavbolabilird1? Acaba boyıldı mı, yoksa öldü 

mü 7 ·~ 
lfCet ağlar gibi bir sesfo 

Ortalık gittikçe kararıyordu. 
Murat Reis ve bütün gemicilP.r 

tel<iı; ve il<' rean icinde .. yollarım 
- Bılmem~ Bır kere muayene ı keserek deni• ustünde Rüstemi bek· 

edelim, nefesini dinleyelim. liyorlardı. 
- Olmaz'. Belki nalları dikmiş- Rüstem meydanda yoktu. 

tır Uzun uzun muayenenln sıra'1 Gemilerden bıri gerıye dönerek 
mı ya? .. ~len geçen bizi görmesin adanın arkasına doğru uzandı .. 
burada, hemen sıvışalım ... Bir şey Ne yakında, ne enginlerde gemi-
olını~sa, üstümı.ize kalır sonra... ye benzer bir karaltı göremedi. 

Fatma, üstüne başına şöyle üs • Ckmiler bir araya toplanarak Mu-
tünkörı.i, acele acele bir çeki düzen rat Remn gemisıle borda bordaya 
verdikten sonra, kimseye gözük - geldiler. 

m~den eve geldiler.. 1 : urat Reis yoluna devam etmek 
Bu vak'adan sonra, Şehsuvar bir 

daha mahallede gözükmedi. 
Neden gözükmedi? .. 
Niçin meydana çıkmadı? .. 
Öldü mü? .. 

Hayır .. mezarlıkta hafif bi~ b?y
gın!ık geçirdikten sonra, evine ka
pağı attı. Birkaç gün hastalık ba-

istf "niyordu. 
füistemi deniz üstünde bırakıp 

Cezayirc dönmek ne insanlığa, ne 
mertliğe sığar bir iş değildi. Ar • 
.kadaşlarına: 

- Battı mı acaba! .. 
Diye sordu. 
Kaptanlardan biri herkesin şüp-

Şatonun bekçisi kılıcını çelcerıl<: - Prensesi lcaçırıgorlar, diye rıayk.ıraı 

hesini arttıran §Öyle bir cevap ver
di: 

- Rüstem geçen gun, bana Mikro 
adasında iken, gcminın teknesinde 
yamalı iki delıkten bansetmışti. Bı· 
zim gemilerde de bir çok yamalar 
ve tamir görmüş kaburı:rnlar var 

amma .. biz böyle bir endişe ile hiç 
kimseye böyle bir şey söyleme -
mıştık. 

Murat Reis bu özden haklı ola
rak süpheye du u · tü: 

- Nıçııı bin·I lıır tehlıkeden ha
na b. h~~tmtdı': 

Deyince, bu sozu ;ôJlı)cn kap -
tan ilave etlı: 

- O dl rıze hc,-cslı b r [, tir. 
Onu başka b.r g mıye ver rsı ,ız, 
diye Ç('kınmiştır. 

Şimdi Murat R isin gemısınde ı 

derın bir sESSizl, vardı.. Güverte -
de toplanan kaptanlar ve gemi:ı -
ler: 

- Rüstem battı.. 

Diyorlar ve ağlaşıyorlaı dı. 
Denizdeki dalgalar da bu şüphe-

yi takviye edecek kadar kuvvet -
liydi, fırtına dinmemişti .. 

Geceyı bu adanın burnunu geç
tikten sonra, batıya bakan k;.'.uk 
bir limanda geçireceklerdi. 

nıışman donanmaşının da M•kro 
· <ında gcceliycceği ve orada hiç 
nuzsa bir iki gün kalacağı mu -

hak kaklı. 
Murat Reis o gece uyku uyuya -

mıyor, gemınin arka küpeştesind' 
dolaşıyordu: 

- Rüstem böyle birdenbire dal
galar ara•ında kaybolacak kadnr 
talihsiz bir denizci değildi. Yarab
bi, sen onu bızden niçin ayırdın? 

Murat merakından kabına sığa-

'kğı -' · .R .. stcnı; b~ -' bi • va
ııa r dag vardı. Kclbı yanı) or •. d -
m;ı ,.l a r ı t· ı tu u yordu 

O. Jo ttav ık ol'TI tu. 
Ii nı .:o~cttayı ı:;ormcden.. 
\ ' ~ dilbcnnin g.ize lıgı dil

lcrc:W dolasıror_ bu schhar kıza aıt 
maC'<'ra ları di -ı l Pyen hcrk!'.s ona 
kaı:, t.'ld..! yer vcr~;·or, onu sev·~ror
du. 

RiLtcm de bö ·le olmu~tu .. 

(L;:;ız ada) da Jozetta'nın efsa
nevi güzelliğini dinleve dinleye bu 
sehhar kıza o <la tutulmu tu. 

(lss ?Z Acla) da Kara '\l"h31 ı:ıbı 

bir cana\'arı ~·crP s T~ rklcr ar· 
tık bu adalarda hiç hmsedcn t:ork
muyorlardı. 

Jozıtt a gibi güzel bir kız nasıl 
olur da burada yaban dorr.ızl~ı -
nın kucağında bırakılırdı? 

Rüstem, Jozettayı bur2dan kur
tarıp Ccza)ire götürmıyc k~rar ver 
mişti. 

(Issız Ada) nın yolunu tuttuğu 
zaman, adanın arkasındaki burun
da müthiş bir ateş gördü. 

Bumda, gece karanlığında ış.ık 

!arı görünen bir şato, alevler için -
de yanıyordu. (Devamı var) 



===~~~~~~~~~ı 

KANUNi SÜLEYMAN 
No.87 Yazan: Nedim Refik 

T f 
Genç kölenin lıapisdeki günleri 

--~-----

Venedik gemisi ile Radosa gitmiş olan 
Parhah ile daha birkaç Hintlide .. 

Yakuba gelince, genç kölemen 
beyi kalenin başka bir yerinde hap
sedilmişti. Şövalyeler onun da ra
hatını temin etmişlerdi. ·Fakat Ya
kup için burada rahat bir saat bile 
uyku uyuyabilmek imkan~ yoktu. 

Venediklinin gemisi ile., onlarla 
beraber Radosa gelmiş olan Parhalı 
ile daha birkaç Hintli de guya bırer 
tarafa hapsedilmişlerdi. Fakat bu 
bir gösterişten ibaretti. Çiinkü on
lar genç katibin emrile başka ha~
ka müsaadelere nail olmuş!Qrdı. 

İhtiyar hekim. Tacı Cıhamn ya
nına girdiği zaM<d• kızı, baştan a) a
ğa kadar kapalı bir c !=vap giymic;, 
yüzü sımsıkı örtülü bır hald" g:.;:
du. Yamndnkı kadın da böyle' or -
tülenmı ti. İhtiyrı hekim keııJi -
sini buraya kadar ~tirmiş ole~ bu· 
şövalj eye elile işaret edttrek çeki
lip gıtmcsini anlatmış, bir zc!lci 
köle önde olarak T:ıcı Cihanın da
iresine girmişti. Bu zenci köle, Ta
cı Cihanın emrine verilmiş bir ha
rem.ağasındnn başka bir şey değil
di. Faknt Tacı Cihan ılc y.111mdaki 
kadın bu köle ile ancnk işarelle an
laşabiliyc-rlardı. Çüııki.i kb~c onların 

bildiği dillerden anlamıyordu. 
Yahucii hekim buna rn~mnundu. 

Tacı Cihanın yanına girer girmez 
ona Tıirkçe: 

- Kızım, dedi, ben buranın b:ıc:
hekimiyim. Yolda çok yorgunluk 
geçirdiğinizi anlıyorum. Eğer 5jl.

hatinden biı şikayet varsa dive 
geldim ... 

Tacı Cihan, artlk hayatın türlü 
türlü garabetlerine ve acılarına a
lısmış olduğu için bu hiç b}lmeclıği 
yerde karşısına cıkan ve Türk~c 
konuşan uzun snkalh ihtiyarı hay· 
ret ctmiycrck dinledikten sonra· 

- Siz, Rados şövalyelerinin mi
S<i.fıri olarak bulunuyorsunuz. Ya
kında, benim öğrendiğime göre. ya 
pederınize gönderilmek üzere bu· 
radan yola çıkarılırsınız, yahut tek
rar sizi İstanbula götürürler. Yal
nız bir şey ... 

- Yalnız bir şey? .. Ah, bend1.:n 
ne istiyorlar. 

- Kızım, Rados şö\•alyeleri sızc 
karşı daima en büyük hürmeti gös
tPrerek hürmet edeceklerdir. On-

' ların maksadı, münasip bir hediye 
aldıktan sonra si;j ycrrnize yolla
maktır. Bu hediyeyı ise bulmak 
mümkündür. Eğer pederinız d(•ğil-

S<' bile ... 
-. Ah, benim pederim uzaklarda, 

Hindistıındadır. Buradan oraya gi
dince ve oradan buraya gelinceye 
kaci r çok uı.m:ın geçecek ... 

_ O kndar uzağa gitmiye n<' ha
cet J-ızım? Kanuni Süleyman ... 

- E\'et, evet .. Sultan Süleyman 
bnni buradan kurtarabilir. Daha 
dcı{(rur.n ancak o :kurtar.tbilir. Fa -
kat haberi var mı? .. 

- E\·ct, var, kızım. 

İhtiyar Yahudi bu cevabı son de
rece> kari bir d.illc söylediği için 
Tacı Cihan inanmakta gecikmedi \'..! 

artık daha fazla bir şey sormıya da 
cesaret edemedi. Her şeyi öğren -

mek sırası ihtiyara gelmişti. Tacı 
Cihan da hikayemizin başlangıcın
danberi kendi başına gelen vukuatı 
ancak genç bir kızın kalbine mah -
sus olan sadelik, açıklık, saflık ve 
samimiyet ile ihtiyaar anlnttı. Ay
rı lırkcn dedi ki: 

- Siiylcmej i unutmıyayım: Vak- ı 
tile. pcderinizin kurtardığı Yakup 
ismındcki Kölemen beyi de burada 
esirdir. 
Tacı Cıhan gayri ihtiyari: 

(Devamı t·ar) 

- Rahatsızlıgım yok, dedi, fa -
kat hu iyil ğıniu> tcışekkür ederim. 
Ben rcrcde bulunu ·orum ? •• 

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

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltme• e l·onulan iş : E iikete tcvsian yapılacak su tesisata 

hşi f bedeli "19920n lira "41n kuruştur. 

2 - Ek!1°ltrec 3-8-937 tarih:nde Salı günü saat 15 de Nafıa Vekil· 

fetindc Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu Odasında 

kap.ılı zarf usulile yapılacaktır. 

3 _ istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnnmesi, fennf şartname ve projeyi "J,, Ura mukabilin· 

de Sular Umu:n Müdürlüğünde:t alabilirler. 

4 - Ehiltmeye girebilmek için isteklilerin "1494,, lira •·4,, kuruş. 

Juk mu\'akka t teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı bulundu. 

ğunn dair vesika ile asgari "15., bin liralık Nafıa Su işlerini taahhüt 

edip bitirdiğine \'C bu kabil !U işlerini başarmakta fenni kabiliyeti 

olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 

etrnesi. 
lsteklilf'rin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadr.r Sul:ıı Umum Müdürlü,ıtün~ makbuz mukabilinde ver· 
meleri lfizımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "1975,, "4116., 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1. - Mevcut nümuoe şali bezinden 10X15 ölçüsünde yaptırılacak 
4 tane b:ıyra~ın 16·S. 1937 Pazartesi günü saat 15 de açık eksnt· 
mesi yapılacaktır. 

2. - Tnsınlanmış değeri (1128) lira ve ilk teminat (85) liradır. 
3. - Şartname, evsnf v~ şali nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
4. - isteklilerin bnuni vesikalar ve ilk teminat makbuzu veya 

teminat mektupl:ıriyle birlikte o gün eski Galata ithalat Gümrüğü 
binasınd ki komisyona gelmeleri. (4703) 
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Yazan: 
Al Jenings 

isyanından bir türlü kendimi kur
tnrrunıyordum. Şimdi Nevyorka gi
decek, yazı yazarak, avukatlık ede
rek hayatımı kazanm1ya çalışacak
tım. Fakat bende artık ne heves 
knlmıstı, ne mecal! 

O halde cebimdG bir metelik ol
madan babanım yanına dönebilir 
miydim? Bclkı dönebılirdım. Fakat 
orm dahi düşünmüyordum. Doğ ·· 
rusu içimde yaşamak hevesi knlma

mıştı. 

Hapishaneden yine babamın sa
yesinde kurtuluyorum. Babam en 

nihayet Vaşingtona g·tmi , u f' ş

mış, vaziyetimi aWkad • ., anlat

mış ve bu teşcbbii le ı-;ti-

Çeviren: 
Mu mmer Alatur 

naf mahkemesi tahliyeme karar 
vermişti. Bu kararı Yüksek Divan 
da tasdik ederek, benim Livenvort 
hapishanesinde tutuluşumun gayri 
kanuni olduğuna hükmetmişti. Mü

ebbed hapse mahküm edilmiş bir 
adamın tekrar beş seneye mahkum 
edilmesinde bir hikmet olmadığı 
neticesine varan Yüksek Divan, 
hakkımda verilen bu son kararı ip· 
tal etmişti. 

Lh·envort hapishanesinde ben 
1 

cansız bır vücude dönmüştüm. Tah
liye küğıdımı imzalayıp da, her 
mahkuma verilen beş doları aldık
tan sonra bile, içimde hiç bir ferah· 
lık duymuyordum. 

• 

1 Af:ustos 937 Tarihindeo itibren Belediye Tahsil Şubeleri ile Bina 

\'e Arazi şubeleri birleştirilmiştir. Bu tarihten sonra Bina vergisi gibi 

TanTifat Hrgi~i ile Tenvirat Resmi ve nuırarataj l:edelinin de taksit 

m iiddetleri içir.de ır t;kellefltr tarafından doğrudan doğruya Belediye 

Tahsil ;utelerine yatırônası n:rcburtdir. Eu \'ergi ve resimler badeırıa 

Tahsildar marifeti ile tıhsil edilnıi}ecektir. Mükelleflerin bu med:uri

yeti ö~rencrck torçlarım \•akit ve zamanında ait old~ğu Belediye 

tahsiJ ~utesine öcltmesi lüiumu ilan olunur. (B.) (4782) 

* * * 
:5tantul, Beyo~lu ve Üd. üdaı cihetlerin in 1/50CO mıkyasın::!a planı. 

nın çıkarttırılmuı işi pazarlığa konulmuştur. Bu iş için 700 lira bedel 

tahmin olunmuştur. Şartnamesi Jevaıım müdürlü~ünde görülebilir. 

fstckfilcr 2490 No. lu kanunda yazılı ve~ika ve 52 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2·8-937 pazartesi gü11ü 

saat 14 de Daimr Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4751) 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Kagir üst Kat 
Kapı No. ı'arsel No. Mııhammen kıymeti Nevi -3 46 700 Bir odanın tamamı 

4 47 700 " 
,, 

" 7 50 1200 " 
,, .. 

g 51 l 200 ,, t) " 17 60 .500 " .. .. 
18 61 600 .. ,, 

" 5 ~8 1300 Üçte bir hissesi 
6 49 300 ,, ,, " 11 54 1200 ikide bir hissesi 

Ka~ir Orta Kat 
t 28 200 Bir odanın 3/ 1 hisı;esi 
2 29 200 .. " 

,, " 5 32 800 Bir od'lnın tamamı 
' 6 3~ ıooo .. .. . , 

Kagir Alt Kat 
6 l7 1740 Bir odanın 3/1 His. 
7 18 720 

" Ol " n 
9 23 156~ 

" 
,, .. .. 

5 
Ahşap O~t Kat 

300 Bir odanın 3/1 hissesi 

Karabet Sıvacıyanın Hadi Faik'a ipotekli borcundan dolayı açık 
nrtlarma ile sahşlanna karar verilen Mahmutpaşada Hnb)'ar mahal
lesinde Yeşildirckte Hoca hanı ismindeki Handa mevcut od.:ılar meya• 
nında yalarda kapı ve parsel numaraları kıymet ve hisse mikdar• 
lan gösterilen odalarla odalar hisselt>rİ ayn ayrı şartnamelerle sçık 
arttırmaya konmuş olup 5-A~ustos· 1937 tarihinden itibaren .şartna
meleri dairemizde herkesin görebileceği malıalle asılarak 2·Eylül-937 
tarihine müsadif P~rşembe günü saat 14 den 16 ya ilrndar dairmn;z,. 
de birinci arttırma ile satılacaklardır. işbu arttırmada verılen bedel· 
lcr muhammen kı!Jmetlerinin % 75 ini bulmadığı takdirde en son art• 
tıranlnrın taahhütleri baki kalmak şartile arlırmnlar 15 gün daha 
temdit edilerek 15 nci gününe rastgelen 17-Ey1ül-19S7 Cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadıır yine dairemizde ikinci arttırma ile satıla· 
caklaı ve en çok ~rıtıraolann Ü!:eı !erinde bırakıl:ocaktır. Artırmalara 
iştirak için mezkur odal2rın muhammen kıymetlerinin yüzde yedi bu. 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya tu m'kdar üzerinden rr.i li l.ıir Ban• 
kanın teminat mektupJarını vermeleri Hizımdır. 

Müterakim vergiler ile belediye resimleri, vakıf icnrcleri, dellalire 
ve tabsiliye bedellt'ri satış bedelinden tesviye edilir. Y.alnız 20 sene• 
lik v.akıf tu iz bedelleri müşterilerine aittir. 2004 numerolu icra ve 
iflas kanununun 126 ncı moddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer atlkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanm 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi halde hakları taoıi ğcJ. 
lerile sabit olmndıkçl\ satış bedellerinin paylaşmasından hariç kala· 
cakları cihetle alakadarların işbu maddei kanuniyeye göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 934/269 dosya 
numarasile dairemize müracnat ederek malumat almaları lazımgele· 
ceği ilan olunur. (34206) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

1. - Muhtelif kutur ve eb'adda 10350 kilo sikke çeliği 9 Ağusto! 937 

Pazartesi ve 200 ton elektrolitik katod bakın 11 Afustos 1937 Çar· 

şamba günleri saat 14 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2. - 1stekliler şartnamelerini almak üz.ere Pazartesi, Çar.şamba \'C 

Cuma günleri saat 14 den 16 ya kadar Mudüriyetimiz Muhasebesine 

müracaat edebilirler. 

3. - Eksiltmeye girmek isteyenler çelik için {365) ve bakır için 
(8450) liralık muvakkat teminat akçelerini veya bu meblağı havi ban-

ka mektuplarını teklif ınektup1ariyle birlikte eksiltme saatinden bir 

sııat cv\•el komis' o nı verecekledir. (4515) 

Yalnız cıkmazdan evvel karde
şim Frnnk7ı bir daha görmek iste- 1 
<lim. Mi.isaade etiller. Kardeşimın 
bulunduğu hücreye geldiğim zaman, 
büyük bir heyecan duydum. 

Frank demir parmaklıklarm ara
sınd:ın ellerimi tuttu: 

- Jcnings, dedi, Allah rızası için 
bundan sonra kozlarını iyi kullan! 

Frank beş seneye mahküm edil
miştı. Ben tahliye edıliyordum. Fa
kat o daha on sekiz ay yatacaktı. 

İçim ezilcli. Onun hapishaneye 

girmesine sebep olan adam ben -
dim. Lakin kardeşim oralı değildi, 
ufacık bir serzenişte bile bulun -
madı. 

Zavallı kardeşim! O dakika yer
lerimizi değiştirmek için acaba ne
ler feda etmezdim? 

Beni istasyona götüren yolda, ça
lışmıya, muvaffak olmıya ve her
kese azimle, sebatla eski bir mah
k-Umun cemiyette yerini kazanmıya 

muvaffak olabileceğini göstermiye 
karar vermiştim. 

Kardeşim Frank'm benim yüzüm
den halci hapishall€lerde süründü-

ğunü düsündükçe, hicabımdan ye
rin dibine giriyordum. 

KENDL"\{İKURTARDIM 
Oklohama 'ya dönmüştüm. Bır a

vukat yazıhanesi .açtım. Hiç bir müş
terim olmadıgı için bir sene aç1ık 

'e ıstırap çektikten mücadele -
nin her cinsirı,,e göğüs gerdik • 
ten sonra, yavaş yavaş ismimi ta
ıntmıya başladım. Seneler geçti, ar
tık mahkemelerde aldığım davalar 
biribirini takip ediyordu. Hattiı mü
dafaa vekili sıfatilc bu davaların 
bir kaçında hahn sayılı muvaff.a • 
kiyetler elde ettim. 

Fakat Bil Porter'i de daima hatır
lıyordum. Bir sabah namım.:ı gelen 
mektuplar nrasmda muııabba şe -
kilde b-yük bir z.a.rf gürdür-ı. 

O' Uanri'nin geniş ı·e ince yazı
sını tanıyınca ka:ibim çnrpmı ·a, Bıl 
Porter'in sesi kulağım~ çınlamıya 
b:ışladı. 

Dört sahifelik son derece nq'e, 
samimiyet, dostluk bıslerıle :ıtazıl

mış bir mektup! Bil bu m€ktubu
nun her sahifesınde beni Nevyorka 

(Devamı ı:ar) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları Beşinci 
işletme Müdürlüğünden: 

1 - Fcvzipaşa. Diyarbekir hattı üzerinde Kömürler .. Eloğlu istas
yonları arasında kilometre 26 ya vasati 400 metre mesafede mÜ!tah· 
ıar "7000 m. 3" Yedi bin metre mikap balast şartnamesi muclbinco 
hat kenanna nakil ve figüre edilmek şartile açık eksiltm~ye konul· 
ınuştur. Mu ham men bedeli 2912 iki bin dokuz yüz on iki liradır. 

2 - Eksiltme 9.s,.937 Pazartesi günü saat 14 de Malatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "218., lira "40,. kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlcrin 249:> No. lu kanunun 3297 resmi 

ccridedeki ehli)•et t:ılimatnamesi mucibince ehliyet vesikası, muvakkat 
teminat makbuzile birlikte gün ve saatinde Komisyon Reisliğine mü· 
racaat edilmesi. 

5 - Bıı işe aid şartname ve mukavelename, işletme kaleminde, O. 
Bekir, E:aıiz, Narlı, Eloğlu istasyonlarında puasız verilmektedir. 

"2399,, "4779,, 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Yusuf Şardan aldığı paraya mukabil birinci derecede ipotekli olup 

paraya çcvr.lmeııine knrar verilen ve tamamına 41700 lira kıymet tak· 
dir edilmiş olan Beşiktnşta Meşrutiyet mahallcsirıde Büyükdere cad
desinde eski 34 yeni 198 mahailen Haleskar Gazi caddesi Nigar so
kağından dahi numara alan gayrimenkulün yarısı satılac:ığından ev
safı aşa~ıya derç edı lmiştir. Ş5ıle ki: 

ZEMiN KAT: Karosimen cfö~e'i ve demir kapılı bir antre ve yine 
karositn('n bir sah·ınlık üzerinde 1 ve 2 numaralı daireler vardır. 
• 1 - Numanlı daire: Bir antre ve bir koridor üzerinde 5 oda bir 

kiler ernnre güvctli ve termesifonlu zemini mozayik bir b'lnyo ve ay
rıca helası bulu:ıan bir koridor üzerinde zemini kırmızı çini ve ki· 
leri ve c;ervis kapısı bulun1n maltız ocaklı mııtbah vardır. 

2 - Numaralı d21ire: Bir antre ve bir koridor üzerinde üçünden 
birbirine geçilir nltı od iki k"ler ve emaye güvetli ve terme~ifo:ıtu 
banyo ve ayrıca zemini kırmızı çini bir koridor üzerinde bir hel! 
ve kırmm çini döşeli ve kileri ve servis kapısı bulunan malbz ocakh 

matbah vardır. 

Birinci kat : 3 ve 4 kumarah daireler olup 3 nu'Ilarah dııire bir 
numaralı dairenin aynı olup fazla olarak bir sofa ve bir salon vardır. 

4 n•ımaralı daire iki numaranın aynıdır. 

ikinci kat: S ve 6 numıralı daireleri havi olup 5 numaralı daire 
üç numa~alı dairenin aynı taksimatını havidir. Al'ı nu-:naralı daire iki 
numaralı dnirenin aynıdır. 

Üçüncü kat : 7 ve 8 numaralı daireleri ha\'İ olup 7 numaralı daire 
3 numaralı dairenin aynı ve 8 numaralı daire de 2 numualı dairenin 
aynıdır. 

Çatı kalı : Bu kata servi!'! merdiveninden çıkılmakta esaslı ıı<ı kı· 
sınıda!l ibarettir. Her iki kı-:mında zeminleri kırmııı çini döşeli ve 
ahşa? çatı kiremitle örtülüdiir, Birinci kısımda kulla'lılmayM saç su 
deposu vardır. 

Rodrum kat : Zemini ç;mento bir koridor iizerinde sabit kazan ve 
ocaklı ve iki mermer tekneli bir çam11şırlıkla bir hela bir kapıcı 
odası ve 8 adet odun ve kömürlüğü vardır. 

Umumi evs:ıfı: Bina tamamen kar~ir olup nntre sahanlıkları kari~ 

man merdİ\'enler \'e mermer korkuluklar dökme ve demir ve ahşap 
kö,rcştelidir. Sen is merdivenli çimento ve korkuluklar demirdir 

B·nanın ark'ıısında etrafı alçak dıvar:ı bir bahçe mahalli olup burası 
tapu kaydında j!Ö!'terilen :ırzen 2 Tu1cn 47 \ e sat hen 94 ar~ın'ık hem 
hududu apartmanla müşter<'k o'an geçid mahalline çıkar geçid ma• 
l.allinin Nigiir <-okağına cephesi vard ır. 

E~as bir.n rrcrdhenlerinin i:sliindeki çatı camekanla örtülüdür. 
Bodrum pencereleri dC'T!'İr p:ırırnkl klı Ü<'t kat pencereler demir pan• 
curJcdur. Traırva}' caddesindeki rnkrığın b·r kısn ı zemini çimento ve 
etrafı demir parmaklı ki-: çe\ ri'mi~tir. 

Bodrum katında metruk eski sistem kalorifer te'sisalı binada terko<J, 
elektrik, hava gazı mevcuttur. Köşede birinci kattan itibaren demir 
parmaklık korkuluklu 3 balkon caddede keza 5 balkon ve şahncş 
N.,gar sokağında 7 markis vardır. Cebhe ve pancurlar eroman ve 
maltız taşı ile kaplıdır. Dairelerin doğrama ve ahşap :ıksamı ynğlı 
bo~·~ \•e kısmen ta\'anlar karton piyerdir. 

HUDUDU: Bir tarafı Ahmed B. sokağı bir tarafı Mehmed Fuad ve 
N hat ve Ragıp beylerle Ayşe Ihsan ve Fatma Belkisin eski 36 \·e 4 dt'f a 
mikerrer 36 ve cedit 85,90 ve 92 ve 92/1 numarlı dört bab dükkanı 
müştemil ap;ırtman ve bir tarafı cedid 91 Numaralı apartman arzen 
iki lulen 47 2irn ki 94 arşın türbüünde olan geçid mahalli ve tarafı 
rabii Şişli Büyükdere caddesile mahduttur. 

Mesahası • umumu 585 Metre murabbaı olup bunun 500 murabbaı 
bin:ı ve bakiyesi bahçe ve müşterek geçiddir. 

Yu'karda evsaf \'e teferruatile zikredilen gayri menkulun nısıf 
hisc:esi açık artırmaya vaz edilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya 
iştirak edecek müşter"lerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk 
niııbetinde pey akçası ~cya milli bir bank:mın teminat mektubunu 
hamil olmaları icab eder. Müterakim \'ergi tanzifat ve tenviri ye ve 
de'laliye ve vakıf icaresi salış bedelinden çıkarılacaktır. 20 senelik 
lo\•iz bedeli müşteriye aiddir. 
Arttırma şartnamesi 3 ı. 7-937 tarihine müsadif Cumartesi günü dai .. 

ı:edc mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1-9-937 
tarihine müsadif Çarşamba günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymet muhammenenin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu lakdir<lc üstte bırakılır aksi takdirde son art· 
branın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edi· 
lerck 16-9-9J7 tarihine müsadif Perşenbe günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arllırnnın 
üstünde bır kılacaktır. 

2004 Numaralı icra \ e iflas kanununun 126 net maddesine tevfikan 
Jıaklan tapu sicillerile sabit olm:ıyan ipotekli alacnklArla diğer alaka
dar n•n ve irtifak hakkı sahiplcrin"n \'C l::u haklarını hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını ilfın tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
e\•rakı müsbitelerile birl"kte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicillerilc sabit olmayanlar satış bede. 
linin payl aşn:asından hariç kalırlar. Daha fnzla malümat almak iste 
yenlerin dairemizin 937/1562 numaralı dosyasında me\•cud evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymed raporunu görüp anlayacakları ilan 
olunur. (34200) 

r GÜZEL 
HiKAYELER 

~I 

Reşat Benek'in ilk eseri 
10 Milli Hikayeyi bir 

araya toplayıp Güzel 
Hlk8yeıer yeni bir şe· 
kilde çok güzel bir üs
COpla kftap halinde çıK-
mıştır. 

Fiall 40 kuruştur 
~evzi yeri Ye"U K.tapçıdır. 

Bütiin kitnpç : ıı ıur. ._ ___ _ 

FUZULi oıv ANI 
Avukat Mehmet Mihri Fuzuli ve 

Fuzuli divanı hakkında bir eser neş
retmiştir. 

Müsabaka kuponu: 17 

• 1 • • • • • • • .• klübü 
taraftarayım. 

ADRES: 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 



N 

. ,• 

o.. N.asır ilacını kullandık· 

• • . . ..r. . . 

tan sonra o kadar 
rahatım ki! 

Asgari her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizj 

Vaktinde ihtiyati 
dişlerinizi en az 

Rady 1 i 

Çüı l{ü . 
Bir defa fırçılc:· 

makla dişle:- temi.• 
Jc:ımiş olmaz. Agız 
1!UiJclerinin 'e cta. 
bi i uz vların müte
madı Hrazatı, ciışl• 
rı _ ircn 
alınan ecneli ma..ı. 
deler, mikroplar, 
ye·ııc'· , içki, sig n 
vesa re di~!ere, l iş 
etlerine binbir mik
rop aşıla r, ~rızal:ır 
hu-:u.e geli r'r, Bul• 
Jar birıke Lırh:e nl· 
hayet c.liş1 erde çi:.· 
n e, r-llerde illiLa b· 
br cıış nı . Arlık fo. 
lakeli ö.ılemek \"e 
<lurdu"milk gCçtür. 

elden bırakrnıyarak 
günde 3 defa 
e f 1rça layınız. 

we •m H E R A K Ş A f'ı: ••• -~'"RllRl!n 

Memleketin en yUkseJt sa natkli1'1ari:e bidlkte 

• Ay~:.::~= sıcak suda banyo et-1 T A ~ ~}, M / L E tikten sonra nasırlara "Dermin,, sü· -mt:'9~L:?Dm:Bia 

Be e iye 
bah ;ı; es{nde 

... rünüz. Kısa zamanda bu ıstırap Al& ö NÜ. N ! ,:.•mbal3"ndan kurtulursunu,::._ iT 
. . . ~ 

,,. . ' ' .' 

CE~INIZ. ı DOKTOR l 

Sinek, tahtakurusu, pire, gUve ve bütün haşaratı derhal öldürür. Silsile9'ini, i Ali Rıza Sağlar J 
sUUUeslni, tohumlarını bir anda imha ve izale eder. Kokusu lltit ı l ç HA s TAL ı K LA R ı ı 

ve sıhhidir. Leke yapmaz . ı M OT EH As s ıs I ı 
Adi gazı v" buna benzer boyalı mayileri Avrupa Ye Am~· l Her gün Beşiklaşta tramvay ı; 

rika markalı süslü kutular ve gaz tenekesine koyarak ı· caddesin~eki mua.ycnehanesinde i 
-ı: A Y O A )'Crine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. ı saat on be~ten ıonr.ı hastala. 

Fayda ismine çok dikkat ediniz. Taklitlerinden l rım kabul ediyor. ı 
sakınınız. • ........................ . 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, atnyı derhal keser. 

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

Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz a~rılarını derhal ıeçirir, vücudu kızdırır. 

ADEMi 
ile çare bulursunuı. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikk:ıt. 

·--. 
..,...,. 
·-CI ·->-·- · .r; 

Sizi iz'aç ve elbiselerinizi tahrip edan 

TER'in izalesi için 

su - O- e tev 
Kullanı,ı:. PEK KOLAY 

i< MLI 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PIYA GOSU 
4 üncü keşide 11 - Ağustos - 937 dedir. 

Büyük . 
• ikramiye: 50.00 liradır. 

J3undan basku: 15.000, 12.000, 
l 0.000 Liralık ikran1iyelerle 11 

(20. 00, ve ~O:OQO, liralık ikj. il 
adet mukafat vardır.. 1 

Dil<kat: 
Bile alan herkes 7-Aaus os·937 ... 

günü akşamına kadar bH e ini e -
ğiştirmiş bulunmalldu·. 

Bu tarihten sonra bilet üzerende· 
1 U:!<i hakkı sakıt olur. 111 

!:>:. hı bı \e Umumi neşriyatı J<Jare e<le.1 i3aş.nunarrır 

E. izzet B e n ice 
~saldığı \er : Muo ıai F.oüzıi va 


