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BU GAZETEJ 
------------------------latanbul'un en çok satıl 
hakiki ak9am gazetesidl 

ııenıarını SON TELG RA 
verenler en çok okunen 
vasıtadan hakklle l stlf~..1e etm 
olurlar. 

Yıl ı 2 En son telgrafları ve havadl•lerl verir gazete Telefon : 

' 

~rp_mı,sulh mu?. Cum~ 
günü bu belli olacak· 

Ruzvelt: Harp tehlikesi 1914 dekin
den daha çok ciddidir .• diyor 

ita a, gönüllülerin ispanyadan çekil· 
mesine razı olmuyoı·. 

Popolo d'ltalia: Söz fopundur ve .. bu acı bir hakikattir .• diyor. 
lngiltere müdafaa komisyonu fevkalade bir toplantı yaptı 

Akdeniz'de 
Hiç bir değişiklik 
Yapılamaz 
İngiltere ihtiyat 
tedbirleri ah yor 

~ l.ondro, 7 (Hususi Muhabirimiz-

Korsan Adalarında Murad Re 
Bu b ü y ük tarih romen ı ni dünden beri neşre b 

tad ık. ilk tefrikanın hulasası da bugün bera b ere 
Osmanlı tarihinin b u müthiş cenk ve aşk hacı~ 
s in i okuyunuz .. 

. ...................................... ntHIHltUIHUlllHIHllHlllfhllltltlUlltlllllltt ttı t••••n••Httll lllllllllnrumnıuıntttllfttHllHlltt 

Maarif Vekili gel 

n) - İspanya meselesinin Av - 1 
~~pa sulhu üzerinde doğurduğu na-

1 
Akdenlze lnglltere her ihtimale kartı yeni deniz kuvvetleri aevketmekte ı 

. ~ v..ıziyet bütün ehemmiyet ve va Cebe•Uttarık • &Uvert 10Har1nı iyice emnlret altına almektad.r .. 
'(: ....:lyetle devam ediyor. İngiltere- .-...u11nuınımııwıt1ıMUHIHUIUHHUllltHUUnııuttlllllMlihHtlu1uıır ...... NUUtUltffHHHthıttuRUHftHtftH .. IUHIMllt lUIHll .. IHmtHtntlileHIUIHlldtlllUllttlltll .... lltllttHIMHHh lHtftl ttMIUt ... lMM-

tı rı gönüllüler çekilmek şartilc _·n • o d d h y- ti fi 

Kadrolar, yeni açılacak me 
tep/er, talebe vaziyetleri 
Talebe niçin sınıf geçemiyor? 

M;:~rtf ~m Saf!et Arıkun bu _...;... 
sabahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize gelmiş, Haydarpaşada Maa

~ankoyu muharip tanıyacağı hak- ~ır m sa eme a a uz l\8uln 
1 
lndaki teklifi Ber1inde müsait bir 
tıtiba uyandırmakla beraber Ro -
~adn hüsnü kabul görmü~ olması 
lllphelidir. 

Popolu d'İtalia gazetesi diyor ki: 
i •- Hiç bir harp sözle bitmez 
ss~anya harbi de böyle olacaktır. 
t Oz topundur. Bu acı bir hakikat-
ır. F'akat, hakiknttır.> 
Amerika Cumhurreisi Ruz\·c!t. 

Sovget - Japon hududunda yeni 
ve kanlı bir hadise oldu 

Mancuko askerleri ile Sovyetler ara
sındaki bu çarpışma nasll oldu? 

Tokyo, 6 (Radyo) - ErkAnıharbiyenin bildirdi~:" , ::- e d üa Şan• 

tungda yeni bir had ise çıkmıştır. Sovyet askerleri bu hudut karako· 

!una ateş açmışlardır. Japon hudut karakolu mukabele ederek iki a s• 
keri öldürmüştür. Müteakıben 150 Sovyet askeri kamyonlarla hududu 

geçmişler, fakat japon·Mırn çuko ask erlNi laraf ınd;. n ağır zayiata uğ'• 
ratılarak püskürtülmüşlerdi r. 

Kadın tayyareci 
Bulundu 

Tayyareci 
Yetiştireceğiz 

Sabiha Gökçenin 
muvaffakıyeti ka
dınlarımıza yeni 
bir i c- ~ • k bal ha-
zırhyor 

Aldığı mı;: husu· 
si malümata gö· 
re Sabiha Gök· 
çen 'ın havaları. 
mııda gö~terdi. 

ği mu vaff akiyet 
ve kahramanlık 

rif ve Parti erkanı tarafından kar
şılanmıştır. 

Saffet Arıkan doğruca Park ote
line gitmiş, bir müddet istirahat 
etmiş, sonra Atatürke arzı tazimat 
eylemiştir. 

Maarif Vekili geçen defa şehri
mize geldiği zaman orta mektep 
lise ihtiyaçları hakkında tetkikat 
yapmış, bazı notlar almıştı. Kendi
si Ankaraya döner dönmez Veka
letin bu işlerle alakadar şube mü
dürleri}e ve Talim ve Terbiye he
yeti reisi ve azalarile müteaddit ko
nuşmalarda bulunmuş ve aldığı 

notlara göre gelecek tedris yılı için 
alınması icabeden tedbirlerin ana 
hatlarını çizmiştir. 

• 

Saffet Arıkan, bu defa şehrimiz- fu sa'bala ştlırimi~ı ~ tte 
de kaldığı müddet zarfında, Anka- 1 kik/erine bo# ayan Maarif Ve 

-=-- (Devamı 2 inci sahifede) r S.;ıf fet Arıkan j 

Ta/ıran 
Temasları 
Devam ediyor 

- - -· Bir adaya sı- \ 
Asya paktının im· ğınan tayya· j1 

4 
zalanması bek- reci kadının t '"'.., 

leniyor, Doktor i m dadı na f .
Arasın temasları koşuluyor ~; 

1 
Tür k kadın lığı 

--. için yeni bir is• 

l likbal ve sai u'• 
ku hazırlamıştı r. 

ı Şi m d i 1 n ö ı ü 
1 kampında 20 k"-

Bugünden itibaren esnafa me 
-

1·buri ti/o aşısı yapılmaya başlan 
'41tıerikn Reisicamlıura Ruıvelel 

el 
~ gazetecileri kabul ederek uzun 
ili Yanatta bulunmuş ve ezcümle 

nlar1 söylemiştir: 
~~- Harp tehlikesi 1914 ten ·daha 
§k rnevcuttur. Avrupa çok karı -
dı · İspanyadaki dahili harp büyük 
f ~~letıerle beraber küçüklerini de 
\~~e:e ve harbe sürükliyebilir.> 

ll Utun bu vaziyetler ve Londra, 
ttı ilris - Berlin, Romadaki son görüş
l<: eler ve sıkı diplomatik faaliyet
~·r, buhranın henüz halledilmedi -
ı.. 1 1li Ve ciddiyetini muhafaza etti • 
611li •• n gostermektedir. . 
ili azı İUılyan gazeteleri Ingiltere
tl~ so? teklifini ric'at ş;klinde tef'° edıyorlar. Fakat, Ingilterenin 
~a~ teklifi bir ric'at olmaktan zi-

e sulhu desteklendirmeyc rna -

(Devamı ikinci sahifede) 

Tahran, 7 (Hu-
sust muhabiri-
mizden)- Türki· ~~~ 
ye Hariciye Ve
kili Doktor A· 
rasın buradaki 
temasları devam 
e tmektedir. 

Vekil büyük bir. 
hüsnü kabul gö. 
rerek ziyaretler 
yapmak t a d ı r. 
Dün Meb'usan 
Meclisini ve rei
sini ziyare t e l· 
miştir. Asya pak· Dr. Araı 
bnın bugün imza lanması muhte-
meldir. Paktın imıası etrafında 

mutabakatı tamm~ hasal olmuştur. 

Londra 7 (Hu
susi) - New. 
Yorkt:ın bildiril· 
diğine göre ltas· 
ko kotrasından 

gelen bir telsiz
de bu kotra Ea r· Earhardt 

hardt'm tayyaresini görmiiı ve 
yardımına koşmaya başlam:~~ • 

Şükrü Kaya 
Varşovadan geçti 
Varşova, 7 (Hususi muhabirimiz· • 

den) - Bay Şükrü. Kaya ve ref a -
katindeki zevat bugü.~ Varşovadan 
geçmi§lerdir. Vekil her tarafta hüs
nü kabul t'e dostluk görerek seya -
lıatine devam etmektedir. 

Bu sabah:f~lalıcıoğlunda bir sandal dev· 
ildi 8i:9fıtu(lan1 erkek 3 kadın boğuldu! 

rİİİiiiiiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ;_• '.;;;· :;.iii ,;- (Yazısı 2 ncl a•yf•d•) ı 
. .... 

dın tayyart>c . Sabiha Gökçen 
miz yetişmeklecl r. 

(J)evamı 2 inci sahifede) 

Tahkikat 
Yapılıyor 

Spor kavgasını çı
karanlara ağırca. 
zalar verilecek 

ikinci Ba,kanın raporu 
bekr, , iyor 

ılcincl Baıkan 

A.tno" 

Pazar günü Ga· 
latasarayta Gü· 
neş takımlan a· 
raıında yumruk 
ve tekme ile ne
ticelenen maç 

. hakkında Türk 
Spor K urum u 
ikinci Ba~kam 
tarafından tah
kikata başlan• 
mıştır. 

Bundan sonra 
v u k u b u lacak • 
maçlarda bu gi· / 
bi b 1 d i s e 1 ere J 
/ DetJomı 2 d•J 

Aşllanmayan esnafla halkın tema 
ve ahıveriş yapması menedilece 

B11güntfın iti64ren H f19 1J' ae s.ıbit ettn11/a aıı rttc6ruigıti tcıtbik ed 
llgor. 8• rııim 6ir sıggal' sat. cıgı ıöslırfyw · 

- Y•ztsı 1 r.cl sr.gf tımıztla 
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SUtçüler kongresinde 
neler konuşulacak?. 

-----·----
l)linlW icm Telgrai'ta bir llava. , 

d is vardı, okudunuz mu? önümüz
deki ay, bütün dünya sütçfilcri Al
m anyada toplanacakl:ır, mühi.-n 1 
bir kon~e aktedeceklermiş_ \ ·,e bu , 
k ongreye bizim sütçüler de çağınl- 1 
rnış olduğundan icabet €dilecek - ~ 
miş .. 

... flll!ttJw hsı1uaı ı...e.,myat ya -
"Pıyorlar. Spor adamları, imeci -
!er, oyuncular bo:runa söylüyorlar: 

- Ef<?ndim, bu ne rezalet, sporu 
artık bu v:ıziyette bırakama}·ız .. 
sporu !kurtarmak. idareyi. :sis:temi 

değiştinnek l3z.ımdır. Bunun mes
elleri kimlerdir? SporıU bu ellerde 
bırakamayız .. Dünya sütçüler kongresinde ne

ler konuşulacağını merak etmek, 
bilhassa biz İstanbullular için, bi: J 
,·azi!c değil midir? 

Bizce İstanbul sütçülerinin kon
greye arzedeceği rapor her halde 
çok enteresan cfocaktır. Şimdi, bü

tün temennimiz, kongrede, İstnn
bul sütçülerinin raporunun ekse -
riyet reyi alamamasıdır. Niçin bu 
kadar zalimce dü_ünce mi, dıye -
ccksiniz? .. 

Herkes, yukarıda saydığımız gi

bi ama ha'k~s, bu sôzleıi söylüyor. 
Halbuki, f>Gyl•;ren~erin içinde bizzat 
q>anın ic!aresile uz.akıtın yakın -

•Peki amma nuru aynım efendim, 
başkalarına ne kastınız var, niçin, 

hcrkc;;;in de bizim gibi, mavimtrak, 
irinli, beyaz su içmesini istiyorsu
nuz? . . 

* Prost ta neler 
görmüyor ki .. 

Şu muht€rem şehircilik müte -
hassısı profesör Prost ta nelere dik
kat etmemiş .. Her gün, şehrin bir 
eks:iğini, bir gediğini bulup çıka -
nyor. Doğrusu olur tahammül, sa
bır ve dikkat değil._ Gazetelerde 
okuduk ki, İstanbulda çok az park 
\'e bahçe varmış. B u vaziyet te 
Pı·ost'un nazarıdikkatini oclbetmiş. 
Şimdi birçok büyük bahçe ve park
lar yapılacakm1ş .. 

Peki amma, İstanbulda park ve 
bahçaıin az oluşu, Prost'un .naza
rıdikkntini celbetti de, başka kim
senin nazandikkatini celbetmedi 
mi? . . 

Yahu görmüyor musunuz, bu sı
cak hnvalnrda bi e, 'Sevdnlılar, hata 
6.inemalarda biribirlcrine randevu 
,. riyorfar. Nazarıdıkkati celbeden 
§ y mı ararsınız? .. 

* Maçtaki kavga 
ve dedikodular 

GeQC'n pazar günü yapılan maçta 
l vga, dövüş oldu. O günden son-

dan alakadar olmus, veya olagel -
mt.?kte bulunan birçok zevat da var-

0 halde bu ellerde sporu bıraka
mayız, ne demek? .. Yani kendi el-

lerinde tutmıyacaklar, bırakacak

lar mı? .... 

Bir dostumuz kula.ğımıza fısıl -
dadı: 

- Hayır, dc--cli, burada "cller"in 

manası "yed'' manasına gelmeyip 
yabancı, boşkası manasınadır. 

**• 
Okyanusta tak ba
fına kalan kadın 

Amclia Er.hard adlı bir tayyare
ci kadın Büyük Okyanusu geçer-

ken düştü. llk günler hayat ve 
rncmatmdan ümidi kestiler. Fakat, 
sonra, tayyareden bir telsiz geldi 
"daha uzun müddet suyun üstün
de kalamıyacağım." 

Şimdi, geniş Okyanusun dalga
ları üzeı·inde, kırık ve !kazazede 

tayyaresinin ihtimal bir küçük tah 
tası. üzerinde ölümle hayat arasın

da bocalayan tnyyaresci kadını kur
:tımnak için, bütün Amerikan ve 
Japonya donanması, tayyareleri 
scferbEr edildi_ Bırçok gemiler, 
tayyareler, uçsuz bucaksız Okya
nusta bu kadını arayorlar .. 

N<? işdir şu dünyanın gidişi, bi -
Iinmez .. İspanyada kan gövdeyi gö 
türüyor, hergi.in yüzletce fosan ö
lü5 or da, hiç bir devlet, ölenleri 
kurtarmak için kılını kıpırdatmı
yor. 

hınmuıımıtt ttnınnnnııtıtlHflUlllNlllll lDIHUUnuıunanıııı ııu ııııı ıııııııııııtıııııı ınıı tll ltltJllllt lUIUllll•Utffll •IUUHmUtltlSll tUI 

Harp mi, snlhmu Yüz kadın 
Cumaya belli Tayyareci 
Olacak 

(Birinci -sahijcdeıı. devam) 
tuf son lbir teşcbbiisfür. İngilizler 
Cebelüttank ve Süvcy.ş yollarmı 
trbdit ıcd cek her hangi lbir hareket 
üzerinde asla rnüsmnahnkar değil
lerdir. 
İmparatorluk Müdafaa Meclisi 

dün Başvclnlin reisliği nlhnda top
lanarak muhtemel ıfıdisclere k 1rc;ı 
nlınncak tedbirleri karmiaşt1rrm~
tır. Bu tedbiri r cuma günü 3' a -
pılaca'k Ade:mi !Miidah:ı1c komisvo
nunun oplnntısının .inkıiaa uğr~ -
?:lası ihtım ine karsı .aiınmıs ted-

" birlerdir. Bugün burada çıkan bir 
r wayete göre General Franko İn
~Hiz teklifinin kabulüne ~'c Alman, 
Itn1yan gönüllülerinin ispanyayı 
terketmelcrinc müteımıyildir. An
cak, her ne pahasına olursa olsun 
İtalyanın İspanyadaki cb.hi i harb: 
kendi nokt i naz ına ve menfaa _ 
tine U)gun bir şekilde b'tirmcl. is
temesi d va. ı ı,::et:Ll tirme1.-tcdir. 
Ademi Müd;.hale Kı'llisyo..'lu cu
ma :günü toplanacal.."iır. 

Vaziyetin nereye gireceği ve ne 
ol:ıcağı o giin ıkat~ ŞE"kilde anlaşıla
i:ilecektir. 

Fransanın en ksrarı 
Paris 7 (A. A.) - ~yi bir mem

b adan öğ'renildikine ı;öre Fıransa 
~o.]ıdaki şartlar altında Fransız • 
fspanyol hudud undaki beynelmilel 
kontrolün 1pknsını ikabul e tmekte• 
d ir: 

l - Deniz kon trolü her ne şe
kilde olursa olsun yeniden tesis 
edilecektir. 

2 - ispanya-Portekiz hudutla• 
nmn kontrolu yeniden teessüs ede
cektir. 

Cuma günü ademi miida1ıa1e ko
mitesinde bu noktai nazarı müdafaa 
etmesi ıiçin F.ransız Sefiri Corbin'e 
talimat verilmiştir. 

( Birinci sa ıfeden devam) 

Kadınlnnmmn avacıhkta fcv• 
katilde mtwa!f:akıyetine ınamzed 

o1dukb.n denenmiştir. Öğrendiği
mize göre pek ktsa bir r..aman 
:zarfında k.adın ı0çuoulamr.wn }'C• 
klınu 10~ ü bulacak ve bunlara 
mürcHe h bir vaziye t ve emin t ir 
istikbal vcr.nıek de m'ümküo oJ :ı. 
ca'klır. 

1 - -· 

Benzin fiatı 
Bugün g ç vakit y.e
ni fjat ayin edilmiş 

o ac k 
Benzin ve petrol [ialları için Ti

caret Odasında Oda 'Katibi umumi· 
si CC"\·.at Nizaminın a~anlığında 

Ankara Belediyesi İktısat Müdürü 
Şevkc-t Süreyya ile İstanbul Bele
diyesi ikusat Müdürü Asım Surey
~ adan mürekkep heyet hu sabah 
da (iğ] ye kadar mesaisine devam 
Etmiştir. Bcnzın ve petrol kumpan
yaları direktörleri iç:t.imaa çağırıl
mı§tır. 

Kumpanyalar fiatı indirmek hak
kında tekliflerini bildirmisler bu-

~ , 
mı karşı da heyet mukabil t ekli -
. fini y,npmıştır. 

Heyetimizin yaptığı teklifte bil
hassa kumpanyalara bırakılan :mas
raf payı lüzumdndan :faz.la yüL-sek 
görülmüş, kısmen ve daha ziyade 
bu kısımdan, kısmen de m:ıliyct fi
ntı üzerinden tenzilat ya1Jmak su
retilc İktısat Vekilinin vt:"'.'diği e
mir dairi!Sinde bir ıfiat tes:biti müm
l-ün olabileceği anlaştlmıştır. Bu -
gün geç :vakit yapılacak son toplan
tıda kat'a kaı:nr verilece'ktir. 

* Girda.Ph yerlerle lağam ı~z . 
1arı işaretlenecek, bunlar haricin
.de iherkes istediği yerde ıclernze gi
reb ilecektir. 

Maarif Vekili 
Geldi 

(Birinci :ıo'hlfer!en devam) 
rada ikararlaştınlan esaslara göre 
İstanbulda önümüzdeki ıders yılı 
başından itibaren yeniden açılması 
icabeden lise, ortamektcp ile bun
iara .ilave .edilecek şubelerin }'.Er 
ve adetlerini tesbit edecek1ir. 

Bu yıl Türkiyerıin her 1:arafmda 
~en\den <>rtamektep ve liseler açıl
mak ta olduğu cihetle bunlar& ça
~ak bdar muallim boşluğunu 

doldurmak üzere de bazı kararlar 
1rcrilm~tir. Vekil Ankarada .iken 
bu hususta tesbit edilen esasların 

da tatbikına derhal geçilec~ k ve 
her sene oidıığu gibi mekt~1e.r a
çıldık tan sonra :nalill .we tayin ~le

ı ile uğraşılarak tedr.isa1ı :Sek,teye 
uğratmamak için muallim kadroları 
sür'atle hazırlanacaktır. 

Bundan başka vekil ibu defa IÜni
••ersite işlerile rneıgui olacak, Tıb 
Fakiiltesi i~ y,en.iden •yapılacak 

paviyonlarla, Kuduz Hastahanesi -
nin Beyoğluna nakledilerek onun 
yerinde Çapada yeni tıir 11b densha
nesi yapılması ifıle Y.e Hukuk Fa
kültesi için ayrı bir bina inşa edil
mesi mesclesile uğraşacaktır. Bu a
rada Ünh:crsite Rektörluğü tar.a -
fmdan Ünh•ersi.tenin son !Yıla ait 
verimleri hakkında hazırlanan ra
poru tetkik edecek, yeni baştan in
şa edilmeğe başlanan Tıb Talebe 
yurdunu teftiş cyliyecektir. 

Bütün bunlardan gııyri Saffet A
rakanın bilhassa meşgul olacağı en 
mühim bir mesele de bu yıl imti
hanlardan .alınan umumi neticelere 
göre mekteplerde ısUı.hat yapmak
tır. 

Orta mektep, lise ''e Üniversite 
imtihanlarına giren talebelerden 
;pürüzsüz olarak :terfi edenler an 
cak ü~te veya dörtte lbir nisbetin -
dedir. Bu acıklı netice, talebenin ilk 
tahsilden itibaren zayıf ;•etiştiril -
diği, orta •ve liselerde de tatillerin 
çok olması ırüzünden pek mahdut 
güne sıkl§an ders günlerinde ıçok 
yüklü olan ıprogram:larm hulaS<Jtan 
ve acele olarak ıtalebe:re anlatıffikı.
ısmdan ileri ~eldiği iddia ediJmek-

kdrr. Bitiabi ınok&ın itahsilk Üni -

'\•ersiteyc geçenlerin de yüksek tnh
sik ıdew.am edemedikleri ·çın Üni
versiteden iyj .randmao alınmadığı 
ileri sürülmektedir. 

Bu itibarla Maarif Vekıli bu iddi
alarm ne dereceye kadar c)oJ;;ııu ol
duğu ve tal bc•oin muva:fıfak ola
mayışında ba~ku amiller ıne:ı.rcut 
olup olmadığını da tc:tkık eaecek
tir. 

Miilô.gim 
Amerikalı 

Tıekirdağlı-Komar 
karşılaşması yapı

.facak mı? 
Tekirdağlmın da isteğil~ İzmirdc 

yapılması kararlaştırılan güreşin 
bu pazar günü yapılması icap edi
yordu. Fakat Tekirdağlı güreşin 
:Ankarada yapı1masını 1c'klif etmiş
ti r. Ame.r..ikalıhır da gtireşin 1zmir
de yapılmasını arzu ediyorlar. Eğer 
arada anl::ışma olursa Tekirdağlı ile 
Krmar bu pazar günü lzmirde kar
şılaşacaklardır. Hüseyin gn.1ip ge
lirse Zıbiskanıu teklif ettiği 25 bin 
lırahk mukavclc Jle Amerikaya git
mek hakkını kazanacaktır. Cuma 
akşamı Komar Müiayimle kar§ila
şacaktır. 

* ~e mıntakasınfüı sulama se
ferberliğ i başlamıştır_ 

• 
ıç e • r f cia! 

4 musevi kızı öldü, 4 ii de bay
gın kurtarıldı 

Hadiseye sebep olan a~emi ve bece
ıiksiz bir motörcüdür 

Bu sabah ısekiz ıbuçuk.ta Hal.iç,~ 
focı ın.r deniz kazası olmuş, dört 
ge~ mu e1·;i kızı boğulıır.ak: ölmü~

tür. 
Hadise şu sekilde ıOlmı.t§lur: 
Ey'üpte lastik fabrikasında çalı

şan yedi musev:i kız.ıla Karaağaçta 
,Mezbahada .çalışan Salibattin, her 
sa hah 10lduğu gibi, bu :sabah da Ras
lkö}'-den Kamilin idaresindeki b ir 
sandala müştereken 'binmiŞfor, iş

lerine gitmek üzere den'ize açıl -
mışlardır. 

.Ahmet Kaptan tarafından kulianı· 
cian ibu motörün idaresi bugün bu 
ıı~leııde .chli,Yetsi.z .olan Üzeyire hı· 
r.akı1mı§tı. Motör son sür'atle san
dalın üzerine ıdor,rr~ gelmiş, için -
dekilerin lbağırışmalar:ına rağmen 

kaptan motöri.in yolunu ne aı.alta
ibilmiş, ne de dümeni başka istika
mete çevlıebilmiştir. 

ttıntıııu,. __ m ___ .. _..........-, 

B 1 Z B 1 Z E ·• 111.-.-..,,,,,,,, .... , ... ,,.111._,,,ıutınıaattu-1ın 1111•: il 
Jhtisas ve .. irntı~~ııW 

lmt ihana gi:en .. 1~40 .!f uktl~arıfıl 
besinden 215 ı puruzStLZ sını . 4ı. ı9eçml§ter. T'tbda, Fende, E~bıY Li· 
ta ne oldu.ğtı 1ıenüz bilinmıyor . .
seler, orta ınıekteplerclen alınaıı 
vılk.i netice d.e kötü. .W· iiıJt1t" 

Bu 11içitt bött?e " e. 1-bahat w· 
de?. Talebe mi haylaz, hoca mı 0 

tamıyor, kitap mı 'kötü?. d~ 
E~er devrimiz Temil ve ja~ ,ıe· 

olsaydı bir aşık atar akscıkJıg~n 
Yeden ıgeldi§ini şöyıtyebilirsük· 

- Kusur m~ me1aepte .. 
D emek, 

- Vur abalıya.. ~ildir. 
Demekten başka bir ~ey d~g b·-e 

K usurun nereden geldiğim. µo-
1ıaber verecek ihtisastır. Galı~ _ 

]ci!Jv• • 
ııuıı yokluğunun ceza.tını çe -z· 
1wstalığııı te~1ıisinde Mı> bU ~ 
den yaııılıyor ı:c ala.-t.Pf1"8• 
rım.ı içindir ki: 

·· · tihaJl .. - Once i1ıtisas, sonr.a ırrı 
Diyoruz. 

Burh:ın CeY~ 

Sandalda sekiz yolcu ve bir !ka
yıkçı olduğu için çok :Yüklü o1du -
ğundan ağır ağır Eyübc doğru gi
derken Haheıoğlu a~klannda Mez
bahadan Köpr.üy.e doğru gitmekL.e 
ola.n Ahmet Kaptana ait \'C Üzeyir 
adlı birisi tarafından idare edilen 
bir motörle karşı1aşmıştır. Her gün 

:Sandala Kamil de olanca kuv\"e
tile motörün önünden :kaçmıya uğ
raşmışsa da buna muvaffak olama
mış, motör sandalı ortadan jkiye 
bölmü§, içindekilerin hepsi denize 
dô1Wlmüştür . .A.ncak kazadan biraz 
sonra motör durdurulmuş ve deni
ze dökülenlerden dört Musevi kızı 
güçlUkle ve baygın bir halde kur
tarılmıs, fakat Salahattin ile diğer 
üç Musevi kızı boğularak ölmü~ -
!erdir. 

Bi ok e n 
tatili istemi 

•• v 

r 

Tuncelinde 
e Yapılacak 

Mektepler 
-

Bakkalın, aktarı11, tuhafiyecinin 
sattığı şeyler ayrılmalı --

AKŞAM SAATiNi UZATMAK LAZ&M 
Resmi d aire ve 

m ıü e s ıse selerde 
o!d :ığu gibi, bü· 
tün !tica rethane 
ve dükkanlann 
da öğle ta tiline 
tabi olması !)'O-

lunda manHatu· 
radar cemiyeti 
reisi Bay Sa1a. 
hallin tarafından 
helediye e bir 
tek lif yapı'lacağt-
nı bir kaç gün Tuhafigecı 
evvc1 y n z m ı ş· H.asan /bar 

tık. Esnafın da öğle tatm yapması 
hakkındaki bu neşriyatl)!lız 'bfüı -
mum esnaf \e aiakadarl<ır tarafın
dan .ço'k lbü r.i.ık bır alaka ı ,karşı

lanmıştır. İstanbuldakı hususi hn
yat şartları, _şehrin ôağını:k, Yesa
iti nakliyenin ıgayır~ 'kafi ye ağır o
luşu gibi baz.ı noktalar gözönünde 
tutularak, öğle 1ati1i fikri, .alaka
darları iki ayrı zümrey.e ayırmı§ 

bulunuyor. 

· hk fasıladan ısonra evlerinin eksik
lerini tam:ınılıyabihyorlar. O da 
18 !ile 19 aı asıdır. Ev kadınlan da 
ibu saatlerde ahş veriş ederler. Ba
:zı lldmseler de öğle tatilinden bil
ıistlfade hemen civardaki dükkanla-
;ra gidevek .ihtiyaçlarını temin erler 
ler. Binaenafoyh şimdi, dükkanlar 
öğle tatili yapınca, vaziyet, esnafın 
çok aleyhine olacaktır. 

Esnafın lehine olarak, öğle tati
linden evvel, yapılacak daha bir
çok i§ler v.ardır. Öğle tatili yapıl
.ôıgı takdirde akşam kapanma saa
tini bir saat iltıvesıyle 20 yapma-
1ıdır. 

'Sonr~ . a ıl mesele şudur: 

Bir .kısım esnaf, tatilin zararları 
olacağı kanaatini taşımaktadır - T 
lar~ Bilhassa küçük 3eı:maye ile ahkikat yapılıyor 

Aktar mı, .bakkal rnı, bdli olmı
yan bir çok dükkanlar Yardır ki, her 
_sey sataılar. Bunlar ayıılma1s: la
zımdır. Mesela bakkallar 1yaJnız 

bakkaHye eşyası satmalıdır. Bu ay 
ıWş. !bence. ıöğle tat.ilinden daha 
e\'\'el yapılmalıdır. Bu iş, öğle ta
tilirulen daha çok esnafın lehine 
bir harekettir. 
•- ••-•ıııı• • tııe • t t•Aı• •U•aıtt•ı••••••ıııteıı•t ttı tttt t ttt 

,kurulmuş küçük müessese ve dü-
kanlar, ö,ğlc tatiline pek taraftar (Birinci sa1ıifeden dcı:am) 
görünmemektedirler. Öğle tatilinin meydan ermeyecek t ed birler a lı n· 
bilhassa, şehrin iş daireler YC ması için de tetkikata baş'lanmı~tır. 

Um umi merk~ lkinci btıJkanla 
bürolar muhitinden daha doğrusu hakı.:min raporları geklik teo sonra 
~ehdn merkezinden uzak bul una•ı sp.or ter bi)'esioi felce uğr.atanlar 
diikkan sahipleri tarafından ax:ıu e- ve fu tbol sn hasını ka\'g.a m 

0 
r'r -

oilen ir ışey cilmaaw anla_şılıyor. nına \ e\· İrenler hakkında ,şiddetli 
Esnaf, öğle tatili yapıldığı tak- Ct!7.aler tatbik edecektir. 

dirdc, kendilerinin ıbazı dertler.inin Dığe r tar.aft.an Par.ar günkü 
malhemlenmesini istemektedirler. maçta yaralanan lıı rın '1ıas1ahane!cr-

Beşiktaşta Ihlamur caddesinde de le.davilqioe devam edilmeı"k te-
34 numarada tuhaiiyocilik ~aparı d ir. 

Hasan lbar diyor ki: . BU SABAH BİR GENÇ TRAM-
- Ben dükkanı sant 7 de açıyo - r A VLAR1 'TA:ŞLADI 

nım, 19 da kapa)lorum. F;ikatı, bu ~uruçeşmeed 'Otur.an ~ evvelce 
zaman zarfında asıl iş yapabildj- Akıl l:Ia tahanesinde tedavi edilen 
ğim ~aat 18 ile 19 arnsııhr. Çünkü, 'Şükrü yeniden de il'm1Ş •e 'YOidan 
Avru;pada olduğu ~ibi, .:nile ıneiSle- ıı;c,çen ttraınvaylar,ı ıtaşl<mtJy.a baş -
rinin evleri, daireleri civarında ol- lamıştır. Şiikı ü tekrar Akıl hasta-

2,aoo,ooOıiralıl< 
tahsisat ayrdd~011• 

Maar if Vck~leti tarafı~ dad 11111· 
celi ve E'itı.iz wiiavetlera.'1 ea er• 
ha11e n yaptmlan tetkikler so~ 0 e
mişti r. Buralard a ne kada~ "~ed~ 
relerde mektep açılması ı cn r"o· 
ceği tcsbi t ediimişti r. Bilhusa tac.3" 
celinde ilk mektep ler .r~tıh :a1ına· 
ve tek çocuğun tahsı ls~z tıı:ııı.4 
malan için .şiddetli tedbırler ıı 

cak tır. ...nstitii4 
Aynca Ela zizde bir kız ... 

sü açılacaktır. . fa ve: 
Elaz:z ve Tuncelindekı n~ 1 dili" 

maarif seferberliği içi n . ş!m p.;·• 
2,800,0CO lira tahsis edilmışt;r- kÖP" 
ni zamanda bu ha valide yo ~·ıb&S• 
rü, karakol ve s:.ı -inşaatına 111 

sa ehemmiyet veril cektir. 

Esnafa 
Mecburi aşı ıııi ,, 

Bu seneki tifo, bir su cpidE aııı-~ 
finden Heri gelmedigi için ]last zife 
tan korunmak için birinci ~3 ı.1' 

!k d . Ç" kil hast:ı lıalka düşme t<? ır. un ııtıtı 
'!temastan intikal ettiği için ~~ tc" 

uyanık -01mas11 1 miz kıy~fet ~ııf1tı 
miz insanlarla ve tifo ınıkrO rrı s 
\izedne a1amıyacak şekilde 1c bil' 
etmesi lazımdır. Fakat hal~1? ;tiftl• 
de mecburi olarak temns euığıstsC" 
seler \'ardır. Bunlar da pa -'.!" 

1 ınaı..
dondurmacı, ahçı, ibakka • }\ıs· 
ve emsali gibi satıcı\ardır. ~~ ı-otı• 
rna dahil olanların sıhhatJerı JJ'lir 
trol e.tmek, ibunlan~ h~l~la ~i:,° ~
nasebe11erinde sıhhi ibutunluJ e:ı,cdıY ' 

lik olmal~rmı t~in etn.ıelt, ~c<fir: 
!€ Hükuıne~ duşen bır ' a . IV'~Jı 

• 1 '-'CJJJ !Bunu .nazarı dikkate a an J v· 
V:ekili bu sabahtan itibaren ~~ ı.ı.ı· 

b A •a tabı bil esnafın ımec urı ası>' 
ulması için emir .. ·ermiştir· ı· 

i ki deia yapılac:ık bu aşı . ., 
'11 si bittikten cmr.a ha1ka blf JıS • 
•.apıfacak ,.e elleıfode aşı fi · · • +eıg 

detnamesi oln1ı\•an ıesnaf. "' "' .• 
~ ıa v 

far, b rbo...r, hamamcı. ote 
11 

ı) 
mal, bakkal Ye emsal ile b ~ •)} 11 

1•eriş ve temas Etmesine ;kat s • 
miisaade edilmiyecektir . ·tib • 

Bundan baska bu sababtıın \ 111· 
ı taşı r en çeşmelerden evlere st ·ı> 

.farın ıkendilerfoin '\'e ~P~:ısı 
ciezenf ek-i.e edilmesine başlat :o si madığı 1çin ancak vasati bir saat- hanesine gönderilmiştlı·. 

===================:;:::::::=========== ======================-========== 
1~abah 

d. e ~· ıçın y~ni Vali •c B le< 1) c· 
• d rlaf8 

Vı kili tar.af ından niakn 3 ttrl'fl 

e m 
Cumhuriıet 

1'ürkiyemizde meyvacl• 
lt.iitn ısl6hı esas1 .ştır ll· 
ması ıimklnına dair 

Bunun esasen fenni bir iş oldu • 
ğunu .kabul etmek ltızımdır. Fa -
kat burnda füm ve fen tatbiki ma
hiyet n1ır. ~nKaradaki Ziraat Ens
titümüzün dnba tekemmül ve te -
vcssüe peK çok m uh t aç olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Büyükdere 
fidanlığı dn manen bu enstitüye 
bağlı o1malıdır. Çünkü Büyükdere 
iidanhğı nazariyatı ameliyat jçinde 
eriterek yürüyen kıymetli bir mü
essesedir. 

Tıan -Oaimi sergi istiyoruz 
iç piyasada '!faaliyet pyandır.mak 

'.için en 'kestirme yol '.Milli Tasarruf 

. 

başmuharrir eri 
Cemiyetinin böyle sergiler açması
dır. Dünya buhranından :sonra ba
rici ticaret cSki dereceyi bulamadı. 
Artan istıhsa1 iıtin tdabill -piyasa -
Jarda alıcı arandı :v.c bulundu. Fa
kat en ameli yol, üç mühim ist1h -
1fılc merkezinde lbirer daimi sergi 
açılmasıdır. 

Kl!lrun 

Stoyadinoviç hUkOmeti 
Yugoslavyada Stoyadinoviç .Hü

.kume.ti iktidara ge.ç.işiniu .ikinci yı

lını bitirmesi dolayısilc tezahürat 
yapıldı. Ycvtjç kabinesinden sonra 
iş lbaşınn geçen ohu kabine hakika -

ten nazik ve müstesna ahval ve şe

ırnit ;içinde iffeeri ddareye ımedbur -
du. F akat S toyadin01·Jç ibütün bu 
tnü§küller.i _yeneli e ımuvaffakiye.tt 
.temin ey le.dl 

ne 
Bu 

Son 

efe rubu ile 
efe emek , 

Posta 

Mcki pli 9ocu'klatla ı-örüştii.m • 
Mü§ahede1er.imin netloesi şudur: 
Mektep çocuğun kaf asın :ı giremi· 

yor, fakat mektebin harici çocuğun 

kafasını yııkalamı ş, is!e.diği gibi 
onu sevkcdiyor. Hem talebe hem 
sporcu olunca sıruf ı geçmek te ko

lay q()juyoı, fak.at ben ıde ıkanaat 

gelirdim ki hayatta ilim sahasında 

bin bir perende atan hir iılim ıPI-
mııktansa 

yapışbran 

i,Yidir. 

hasım kalesine iki gol 

bir sporcu Jo mak daha 

Aksam 

.B~ m akalesi yoktw:. 

mir verilmiştir. Sı:bhJıt ~ a r:· 
rnıotakalan icin elti saltalilf, • 
bıta roari!eUle tebligat.Ut bll !;. '1' 

1 ın ~e mustur. Sakalar kap nn cu1tıc· 

<diler.inin sıhhi ikontroiden ~J>C'e 
ırine -dair -vesika .ibrııı e t sı· 
7.a'bıta kend.ilcr.lıttn evı7re tir· 
ımala.rına müsaade etm1f:~e of' 
~ar sucu ·e betçıl~~i ~tJtLl' 

ni muamele ~ ko trole ta ,,,1 oe 
"fbaf•kcaklardır. :i.armdan Jl l ıtssJj ~· 

ıkay.ı:ıaklardan depolara su •cOPc· 
lar i~n ayni ıŞckildc hareJ\e! 
(!ektir. 

~ , so"'' Hakikat beş yıl 
enfeş•'dl b:ı!l ft$: 

Beş yJ1 önce .çatalcada .ço JıJ /)9,. 

!il lb. h' · "ld .. meklc stıÇ ftLl ra um o ur •f \~ 
rak yakalanan Mehmet, ~~si .ciW 
seyinlıı o zhman tazyik vetı otdı.J1' ' 
mü benimsemiye ~bu~dıt' ; 
ılan ve es~ cinayetle nl dlill /.~ 
madıklar.ı sabit olmuş ve ·pjJJ tsJl 
Ceza mahkemesi kendilcrı 
liy.esi»e .kaı:ar ~nılştir· 
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Günün ıneselesi : 
,, 

FENA EVLER 
[

Halk F ilozofu -

1 diyor ki : 
• 

'-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ipek böcekçiliğini teşvik için 
yeni esaslar hazırlandı 

Herkes ipek böcekçiliği yapamıyacak 
Yeni kurulacak ipek böc.-ekçiliği enstitüsünde 

fenni şekilde tedrisat yapılacak 
N{ emleketimizde iı,1ek istihsa-

latını artırmak için halkı

~t>ın ipek böcekçiliğile teşvik e-
011rnesi kararlaştırılmıs ve bu ~in 
•nk· · 

~afı için veni esaslar hazırlan-
llıı~tır · 

tuna göre, memleketin muhtelif 
ı·•rierinde yeni ipek böcekçilıgi 
lasyonları açılacaktırt 

, Ayrıca ipek böcekçiliği üzerinde 

enni ve ilmi araştırmalarda bulun

Z' k ve tednsat yapmak üzere de 
d ~tupadıtld emsaline faik ve mo
sern bir ( ipek böcekçiliği enstitil
U) tesis edilecektir. 

-....!;ni istasyonların açılmasile; 

evvelce kurulmuş ~an bütUn ipPk 
böcekçıliğı mektepleri lağvoluna

cak ve bu vazifeyi istasyonlar gö
recektir. 

Yılın muhtelif umanlarında da 
mütehassıs gençl.u yetiştirmek ü
zere kurslar açılıcaktır. 

Herkes ipek b&ekçiliği yapamı
yacaktır. İpek böceği tohumu 
yetiştirilmesi, •tın alınmsaı, mü
badele veya parasız verilmesi 
Ziraat VekaleUnden müsaade al-
mak suretiyle yapılabılecektir. 

Bu hükümlere aykırı hareket e
denler! ~zalandırmak için; o ye
rin en büyük mülkiye memuru ve 
belediye meclisinden iki aza ile i-

liayvan ihracatımız 
arttırılaca'k 

Nakil tarifesinde gelecek haf
icıdan itibaren tenzilat yapılıyor li ayvan ihraç mevsiminde bulunmamız hasebile gerek memleket dahi

ç~· lınde ve gerek hariç memleketlere yapılan canlı hayvan scvkiyatı 
~agalrnıştır. Başlıca canlı hayvan m üşterilcrimizdcn olan Yunanistana 

Pılan scvkiyat da çok artmıştır. 
·~ Diğer tar:ıftan devlet demiryolla rı Umum Müdürlüğü hayvan ihraca
~ nı Pek kısa bir zamanda daha çoğaltacak yeni ve mühim bir karar 
ermiştir: 

d 13u karara göre şimdiye kadar Avrupa hattındaki hayvan nakliyatın
d~. eski ve yüksek tarife kullanılırken önümüzdeki cumartesi günün-
4~~ itibaren bu kısımda da, büyük tenzilatlı ana hat hayvan tarıfesinin 

ıkına başlanılacaktır. 
~~ Veni tarife, hayvan nakliyatını fevkalade kolaylaştırdığından eski
~~n 'iunanistana yalnız deniz yolile yapılan hayvan ihracatının hemen 
!e~'r.yo!~na geçeceği ve nakliye mas rafının mühim nisbette ucuzlaması 
~ ıhracatın da çok artacağı k ııvvetle tahmin edilmektedir. 

--====== 

Ondülas yon 
Makinelerinin 
kontrolü 
4öustost;laıİmatname 

t atbik ediliyor 
l Ondüliisyon makinelerinin kul
tnılrna tarzı ve makinelerin evsa-
1 hakkında evvelce şehir meclisin

ce b' l ır talimatname yapılmıştı. Be-
,ediye bunu tatbik edebilmek için 
Yrı bir talimatname yapmaktadır. 

,_ 13u talimatname ağustos birde 
••ıer'· Cl 1Yet mevkiine konulacaktır. 

~ tarihten sonra ondülasyon maki
! es; kullanmıya ehliyeti olmıyan-
ar 1 . 

1. ça ışamıyacaklar ve pıyasada 

;.•lnız belediyece kabul edilmiş 
'll~ki makinel<!r bulunacaktır. 

--·-
liaıka ;yi muamele 

edilecek 
ı Cerek beledıyelerin tahsil şube· 
~r· 

l llıdcki memurların ve gerek ev-
~re d . t olaşan tahsıldarların halka 
.~tııi derecede hüsnü muamele 

tıı~ıeri lüzumu dun helediyc reis-

Edebi roman: 110 

Maliye 
Daireleri 
Teftiş ediliyor 
Teftlt zamanları 

olacek 
gizli 

Bütün vilayet ve kazalardaki 
maliye teşkilatının bu yıl, daha sık 
teftiş edilmesi kararlaştırılmış ve 
merkezlerle mülhakattaki vergi 
tahsili muamelelerinin kontrolü 
için de yeni bir program hazırlan
mıştır. 

Kontröl ve teftişlerin başlıyaca
ğı zamanların; alil kadar memur
larca bilinmesi mahzurlu görül -
müş ve programların her vilayet 
ve kazalardaki maliye erkanı tara
fından gizli tutulması kabul edil
miştir. Gizliliği bozulan program
lar derhal merkeze bildirilerek ye
niden değiştiı:ilecektir. 

liğinden bütün tahsil şubelerine e
hemmiyetle tebliğ edilmiştir. Bu 
emre riayet etmiyen ve hakkında 
şikayet edilen memurlar tecziye 
<'diler<'ktir. 

en de seveceksin! 
1d

1tte bu kanaat ve bu inan içinde 
'tıılarımı rehbHimin adımlarına 
Y~urarak yürüyor \'e .. bir an önce 
a •l Necib'e yetişmek istiyordum. 

ivliaın Necib'i evinde ve inliye in
e Yatağında kıvranırken bul
ııı. 

;;~dasına ilk girdiğim anda tedeh
"'i ettim 
:air ~ ·. b' d d ~vın ır o asın a oturuyor-
.it İlehberim benden saklarmştı. 

lı. at, anlaşılıyordu ki ev salıibi 
i. ~ Ireın başkatip, hem ev sahi 

nlaşı!an evinden bir odayı o-
' eşY,as;yle beraber vermişti. Fa
i' C0 ze ilk çarpan ve muhakeme
. dtnıııaınile üzer nrle teksif eden 

~~e lfa!il Necib'in kendisi idi. 
öı'.~an içeriye girdıgim vakit o-
n~~ın~e hakikat ~ kucak kucağa 

~ırkc, buld· '71. Rengi sap-

Etem izzet Benlca 

sarı idi. Küf tutmuş bir sarı renk
ti bu. Gözlerinin beyazı çoğalmış, 
siyahı azalmış ve küçülmüştü . Ya
tağının içinde bir topaç gibi kıvrı
lıyordu, sanki günlerdenberi ya -
tağa~üşmüş bir hasta gibi birden 
eriyivermişti. Beni görünce sarar
mış renginin hatlandırdığı yüzün
de bir teselli ifadesi taşıran çizgi
ler belirdi. Gözlerinde bir ışığı an
dıran parıltılar yandı söndü ve ... 
mırıltı halinde: 

- Lütfiye .. 

Diyebildi. Onu bu halde görmek 
sinirlerimde müthiş .. diye ifade e
debileceğim bir panik yaptı. Ne ol
duğumu. ne vapacağımı şaşırmış 

bir haldcydı• . 

-Nen var? .. 

Ne oldun? .. 
Diyebildim ve şaşkın şaşkın ya-

pek böcekçılıği enstitüsünden bir 
zatten mürekkep komisyonlar ku
rulacak ve gizli çalışanlardan da 

100 liradan 500 liraya kadar para 
cezası alınacaktır. 

Bu cezalar tah5ili emval kanunu-

na göre haczen de tahsil edilebile
cektir. Halkı ipek böcekçiliğine 

teşvik için Ziraat vekaletince. pa
rasız dut fidanları ve tohum dağı
tılacaktır. 

Tarla ve bahçe etrafına yeni di
kilecek 200 dut ağacı için bir dö · 
nüm vergi muafiyetı hesap edile
rek beher dönüm dutlul\lardan 10 
yıl vergi alınmıyacaktır. 

Yeniden 
Memur 
Alınıyor 
Devlet Demiryolları kad
rosu takviye ediltyor 
Devlet Demır yolları hareket ve 

işletme memurluklarında münhal 
olan yerler yeniden alınan genç
lerle dold uru lmuştur. 

:Su suretle en kuçük istasyonla
ra varıncıya kadar hareket memur 
!arı takviye edilmiş, çoğaltılmış

tır. 

Şimdi; yalnız; idarenin maliye 
ve muhasebe işleri dairelerile iş

letme müdürlükleri muhasebele
rinde münhal memuriyetler kal
mıştır. 

Bu münhalleri doldurmak için 
hariçten yeniden gençler alınması 

kararlaştırılmıştır. İntihap edıle
cek gençler içın 20 temmuz salı 

günü tstanbulda birinci işletme da 

iresinde ve Ankarada müsabaka 

imtihanı yapılacaktır. 

Tahsilat 
Daha çabuk 
Yapılacak 

Tahsildarlar yazı ile 
vakit geçlrmiyecekler 
Şimdiye kadar tahsildarlara tut

turulan, vergi tahsilat müfredat 
defterlerinin, hemen tahsildarlar
dan alınarak tahakkuk ve tahsiliye 
ait kayıtların katiplere tutturul
ması, tutturmıyan amirlerin; me

muriyet kayıtlarına müessir ola
cak şekilde cezalandırılmaları ci

hetine gidileceği Maliye Vek51e
tinden defterdarlıklara bildırilmiş
tir. Bu tedqir sayesinde tahsildar
lar deftere kayıt işleile vakit 

kaybetmiyecekle yalnız halktan 
para tahsilile uğra·şacaklarından 

daha fazla tahsilat yapabilecekler
dir. 

nına sokuldum. Durmaksızın elıle 

midesini bastırıyor, her veca gel
dikçe rengi mosmor oluyordu. Tek
rar: 

- Niçin böylesin?.. 
Ne oldu sana?. 
Bir şey mi dokundu? .• 
Dedim. Bir an sancı durdu ki, ga

liba, 
- Seni sdn defa görüyorum Lüt

fiye. Bunu benden eıirgemediğin 

için çektiğim azap ~ l!tırabın te
sellisini gözlerime ve ciğerlerime 
dindirmiş olarak ölüyorum .. 

Dedi. Bu söz, beni bütün bütün 
çileden çıkarttı. Galiba biraz a 
ve tela:lı: 

- Canım nıçın öleceksin. Dur 
bakalım. Kurtulmaııın çaresi yok 
mu? 

Dedim. 
-Geçen geçti .. 
Der gibi elim salladı. (;(jz)eri de 

elindeki i, ar<" ~ .-anasını teyit e
diyordu. 
Baktım, ondan hayır ve ümit 

yok. Başkatibe: 

- AcPl<> bir doktor .. 

j 

Fuhuşla daha ciddi müca
deleye başlandı 

----------------------~~ Millt ibidelerimizde 
yine ecnebiler mi? 

1 Küçük yaşta. ba~ı kızlar umumi 

(Sontel!P'af) ta mühim bir haber 
gördülr. Bu haberde meşhur .'\i
man heykeltraşlarından profes~r 

Yosef Torak'ın davet edildiği ve 

yapılacak milli abidelerimizin müs 
tesna bir kıymtt ve güzellikte ol

ması için dört şehrimizdeki abide
lerin inşası kendisine \'erildiği bil
dirilmekte idi. Bize bu haberde 
birdenbire ehemmiyetli görünen 
cihet, hiç şüphesiz, bunun bir pren
sip meselesine temas eden tarafı
dır. Yoksa, elbette ki, modern Tür
kiye hangi milletten olursa olsun, 
dünyanın büyük s2n'atkiırlarını şe-

evlerde yakalandı 
Son günlerde fuhuşla daha kal'i Jurette mücadeleye başlanmıştır. Bil

hassa bahçelerde toplanan fena kudınların, ailelerin gideceği bu gibi 
l!mumi yerlerden menedilmesi çok iyi neticeler \'ermiştir. 

Zabıta memurlarının takibatı üzerine, Zibadaki umumi evlerde bir 
çok vesikasız kadınlar yakalanmıştır. Umumi ev sahipleri, evlerin altı
na saklanmak içın bodrumlar yaptırmışlardır. Evvelce yapılan teftişler
de vesikasız kadınların saklandıkları yeri araştıran memurlar, bu bod -
rumları meydana çıkararak yaşı küçük olduğundan vesika alamıyan 

kızları yakalamıya muvaffak olmuştur. • 
rdle başı üstünde tutar. Bugünkü Ev sahipleri ve vesikasız çalışan bu kadınlar hakkında tahkikata baş

lanmıştır. Türkiye, ülkesinde, elbetteki, dün
yanın büyük san'atk3.rlarının eS('r
lerini bulundurmak ister. Biz Türk 
ler profesör Torak gibi büyük sa
natkarları milletimizin sinesinde 
çalışır görmekten hususi ve çok 
yüksek bir haz duyarız. 

Meşhur randevuculardan Taksim de Rocazade sokağında on numara
da oturan Maryanın C'Vi cürmümeşhut halinde basılmış ve içerde bir 
çok kadın ve erkekler yakalanmıştır. 

Marya hakkında kanuni tahkikata başlanmıştır. 
ıııı1111tıııııııııııııı1111ııııu111111111111ıııtıı11111111111ın11uuuııı1111111111111ııu11111uııuııı111111111111111111111111111n11111111111ıuu ıunıuN1111n 

Kazanç 
Vergisi 
Muafiyeti 
Kimlerden ruhsatiye 

harcı alınacak? 
Kazanç vergisi muafiyetinden 

istifade eden mükelleflerden şim
diye kadar ruhsatname tezkeresi 
harcı alınmamakta idi. 

Badema bu harcın alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

Yalnız; teşviki sanayi kanunun
dan istifade eden müesseseler; 
şimdiye kadar aranılmamış olan 
ruhsat tezkereleri harçlarından do
layı ceza vermiyecekler ve harçlar 
bir defaya mahsus olmak üzere bu 
kabil bütün mükelleflere cezasız 

tahakkuk ettirilecektir. 

iskan daireleri 
Kadrosu genişliyor 

Bu sene göçmen nakliyatı müna
sebetıyle birçok vilayetlerde iska
na aıt işler artmıştır. 

Bu münasebetle muhtelif yerle
rin iskan kadrosu genişletilmiştir. 
Ayrıca iskan dairelerinde yeni

den bir de (fen teşkilatı) vücude 
getirilmiştir. 

Yeni Ien memurları g~men ev
lerinin inşasile meşgul olacaklar -
dır. 

Bir ayda 
istihsal 
Edilen kömür 
ihracatımız da epeyce bir 

yekOn tutuyor 
Son bir ay içinde kömür havza

mızdan 195 bin 21 ton kömür istih
sar edilmiştir. 

Bu miktarın (97) bin (731) tonu 
dahil piyasalarda sarfolunmuştur. 

Ve ayni ay içinde, (13) bin (771) to

nu da hariç memleketlere ihraç 
edilmiştir. 

Bu suretle sene başındanberi 

h~rıç memleketl<'re yapılan kömür 
ihracatımız yarım milyon tonu-geç 

1 miştir. Bu müddet zarfında mem
lcket içinde sarfedilen kömürün 

miktarı da ayrıca yarım milyon to 
na vakındır. 

Dedim ve .. ilave ettim: 
- Yakininizde tanıdığınız bir 

doktor var mı? 
Baskatip parmakları ile bıyıkla

rını karıştıra karıştıra cümlemi 
kendi diline alarak tekrarladı: 

- Yakinimizde bir doktor! .. 
Ve .. bir saniye düsündükten son-

ra: 
- Bu civarda da hiç yok .. 
Dedi, sözlerine devam etti: 
- Hükumet caddesinde bir Arap 

doktor \'ar. Fakat, nun da ne dere
ceye kadar muktedir bir doktor ol 
duğunu kestiremiyorum. 

- Canım efendim, böyle hadise
lerde doktorun iyisine kötüsüne 
bakılmaz' .. 

Dedim ve .. birden sanki beyni- 1 

min içinde bir şimşek çakmıs gibi 
ablama bakan doktoru hatırladım: 

- Askeri hastaneye koşunuz .. 
Dedim, doktorun adını ve adre

sini verdim, ilave ettim: 

- Kaybedilecek bir saniye bile 
yok. Bir arabaya atlayınız, dokto
ı·un iki eli kanda bile olsa hemen 
onu buraya getiriniz. 

Ormanlar 
Satın 
Alınıyor 
Hususi ormanlar dev· 

lete geçiyor 
Memleketteki bütün ormanlar 

devlete intikal etmiştir. Bu müna
sebetle; her tarafta mevcut bütün 
hususi ormanların hükumetçe sa
tın alınması işine başlanmıştır. 

Bu ormanların ne suretle istim
lak edileceği hakkında yeni bir e
sas tesbit edilmiştir. 

Bu şekle göre; hususi ormanın; 
936 mayıs yılında arazi vergisine 
matrah olacak kıymetleri bulun -
matlığı takdirde; -ilerde gerek or

man sahiplerinin ve gerek hazine
nin zararını mucip vaziyetlere 

meydan verilmemek üzere - umu
mi harbin ikinci senesine tesadüf 
eden ve eski senelere kıyasen he
nüz normal senelerin şartlarını 

muhafaza ve araziden ve altın pa
ra esasına müstenit bulunan 1331 
~enesi rayici etraflı bir şekilde tah
kik ve teshil olunacaktır. 

Bu rayice göre ormanların yeni 
kıymetlerini arazi tahrir komis
yonları tesbit edeceklerdir. 

Bu kıymetlerin altı misli; istım
liik bedeli addedilecektir. 

Gümrüğe gelen Fransız 
malları ne olacak? 

Fransız frangı, henüz tamamiyle 
istikrar etmemıştir. 

Bu sebeple; gümrüklere gelmiş 

olan Fransız mallarını çıkarmak i
çin yapılan müracaatler azalmıştır. 

Tüccarlar, frank fiyatının tama
miyle sabit olmasını bekliyerek 
şimdılik bu sahada az muamele 
y1pmaktadırlar. 

Şehrimizde. borsa harici mua
melerde bir frank mukabili 5 ku
ruş olarak kabul edilmektedir. 

Peşteye davet edilen 
kadınla,.ımız 

Peştede bir kadın haftası t<!rtibi 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

3 Ağustosta başlayarak 10 Ağus
tosa kadar devam edecektir. Bu 

münasebetle yapılacak tezahürata 
ı tirake memleketimizin bazı ta -
nınmış kadınları da davet edilmiş
lerdir. 

Ancak, yine hiç kimse, hatta şöh 
retleri cihangir olmuş en büyük 
san'atkarlar dahi yine modern bir 
devletin tabii olan milli prensiple
rini bu maksatla feda etmesini is
tiyemez. Zira o prensip bir mille
tin kendi varlığının unsurlarından 
birisidir. 

Evvela milli san'atını ve san'at
karını yaratmak, yetiştirmek ve 
korumak. 

Hele milli abidelerirnizi ecnebi
lere yaptırmanın gelecek nesillere 
milli olmıyan isırnler bırakmak gi
bi bir mahzuru olduğu da ortada
dır. Biliyoruz ki müstesna sa.raylar 
inşa etmiş ecnebi mimarlarla de
ğil, bugün koca Sinanla iftihar et
mekteyiz. Biz zannediyoruz ki bü
yük ecnebi sen'atkfırlraı milli abi
deler kadrosu dışında çalıştırmak
la hem daha iyi eser almak, hem 
devlet prensiplerini sarsmamak 
gibi en isabetli yola yürümek ge
rektir. 

Halk Filozofu 

Kızılay haftası bu akşam 
bitiyor 

Kızılay haftası bu akşam bite -
cektir. Hafta münasebetile Kızılay 
kaza, nahiye, mahalle ocak idare 
heyetlerine mensup üyeler ev, ya
zıhane, ticarethane ve dükkanları 

dolaşarak yeni aza kay<letmişlerdır. 
Bu hafta zarfında üyelerini ta -

nıştırmak maksadile kollar tarafın
dan çok eğlenceli birer müsamere 
verilmiştir. Bu meyanda dün ak
şam Kumkapı nahiye kolu da A
zak sinemasında zengin programlı 
bir müsamere tertip etmiştir. 

Fevzipaşa semt ocağı tarafından 
Fatih Gençler Birliği merkezinde 
tertip edilen müsamere de dün ge
ce çok neş'eli geçmiş ve bu müna
sebetle Fatih Gençler Birliği tara
fından bir piyes temsil edilmiştir. 

Hafta dolayısile toplanan yardım 
miktarı ve yazılan üyelerin adedi 
r.ncak gelecek hafta içinde anlaşı
lacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Hastalar neden 
Tecrit edilmiyor ? 

Kadıkiiy Vi§ne sokağı Şevket 
imzalı okııyııcıımıız aynen şıın
lan yazıyor: 

clıısan, ne söyliyeceğini ş~ı-
rıyor. Yüksek sıhhiye heyeti ti-

Ba~katip efendi çelebi çelebi: " fonıın memlekette fazla tah•ibat 
- Peki, başüzerine.. yapması ve yayılması temas ııe-
Dedi, hemen odadan fırladı. Ha- :, ticesi olduğunu resmen ilan etti. 

lil N~cip ve .. ben odada ikimiz kal- ; Tifonun, kolera, kızıl gibi hem 
mıştık. O hala kıvranıyor ve dur- ; sari, hem de entani bir hastalık 
madan: ı, olduğunu söylerler. Kolerada 

- Lütfiye.. 1 ıcordon ve karantina gibi ted -
Ltfiyeee birlerden başka kolera çıkan 

Lütfiyceeeee yerlere kireç ve sair dıifi taaffün 
Diye mırıldanıyor, sönük gözle

rini gözlerimden ayırmıyordu. Ya
nına olurdum: 

- Söyle bana nen var?. 
Dedim. Hiçbir şev söylemedi. 

Hep ayni ümitsiz ve doyumsuz göz
lerle gözlerimin içine bakıyordu. 

- Niçin benden sakınıyorsun. 

Söylesene henüz ümit varken eli
mizden geleni yapalım ve .. seni 
kurtaralım .. 

ilaçlar dökerler ve kapılara sal
gın hastalığın adı yazılı san bir 
afiş takarlar. Karşımızda bir ti
fo vak'ası var. Eve girip çıkan
lann sayısını Allah bilir. lla• -
tanın ve odasının her sabah te
mizliğini yapan kadııı bu sııyıı 
pencereden sokağa serper. Ru 
lıal, yalnız buraya miinhastr kal
maz. istanbulıın tifo çıkan baş
ka semt ve sokaklarında drı bıı 

Dedim. Titriyen ellerini zorlu kayıtsızlığı yapanlar lıer lıalde 
bir emekle başımın üzerine getır- vardır ve çoktur. Böyle olıınca 
di, saçlarımı hafif hafif okşadı, güç- da tıfo bu memleketi kolay kolay 
lükle kelimeleri sınya koyarak: 1 bırakmaz. Kordorı yok. 1.:arantine 

_ Ölüyorum. Fakat, mas'udum yok, afiş y~k, lıasta bulunan cı•-

L .. tr· Be · 'h t d'ğ' . .. ' !ere gelıp gırenler çok olwıca te-u ıve. nı nı aye sev ı ını go- · 
.. _ .

1

' lefatın da pek çok olacağına hir, ruyornm. -
(Devamı var) .....i!!f.lı.e•y•o•k···.·• ______________ _. 
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Lehistan Romanyayı da yan na alıp 'r H 1 KAY E 
Almanyaya mı dönecek? Ah bu hassas k~da;~~; 

Romanya krahnı Varşova-1 - rı 
ya giderek, eh· tan Cum
hurreisi ·n ziya eti i iade 
Gtmesi b·r h yli de i odu-

lara yol açtı. 
----------------------~ 

Almanya ile Fransa arasındaki 
bütün niünasebetler hep orta 

Avrupaya bağlı gôrünüyor 

Kral 
Karol 

Almanyanın garp devletlerile lahlanmaktadır. Lehistan bunun ı 
sonu neye varacağını düşünmüyor münasebatı, Avrupanın ortasında 

değildir. Avrupanın şarkında ya- dönen işlere bağlı .. . ................. ~ .................................... . 
rın neler olncağını kimse kestire-
mez. Romanyada kuvvetli bir Al

man propagandası vardır ki, Bük

reş hükumeti buna karşı lakayt ka

lamıyor. Romanya ile Macaristan 

arasında arazi davalal'l çıkarmak -

tan vazgeçilmedikçe bil' anlaşma 
kabil değildir. Yoksa Macarlar eski 

topraklarını Romanyadan istedik -
çe Bükreş - Budapeşte nasıl uzla· 

Film Edvarda de· 
ğil, Alfre de aitmiş 

..........,..,...... ___ _... 

L ehistan ile Romanya arasında / bunun üzerine çekilmiye mecbur 

neler oluyor? Şu birkaç haftadır olc:_u. 

karşılıklı ziyaretler biribirini ta - Buna k"nrşı Bükreş hükümeti Var-

kip etti. Evvela Lehistan Devlet şova ile daha sıkı fıkı münasebata 
Reisı Bükrcşe geldi. Sonra Kral 

Karol da Vcliahdi ile beraber Var

şovaya gitti. Söylemiye hacet yok 

bu ziyaretler sırasında iki tarafın 

oıdu kumandanları, devlet adam
ları beraber bulundu. Hele Poznan 

kolordusunun manevraları bu me

rasiminin en mUhim bir kısmını teş
kil ediyordu. Kral Karol Lehistan ı 

ordusu fahri kumandanları sırası

na geçti. 

Bunlar hep Romanya - Lehistan 
r;rasındaki ittifakın son zamanlarda 

bir kat daha kuvvetlendirildiğini 
gösteren tezahürlerdir. Söylemiye 

hacet yoktur ki Fransa - Lehistan 
ittünkı son zamanlarda tazelenmiş

tir. Bütün bunlar biribirini tcıkip 

ediyor. 

Fransız - Lehistan ittifakı birkaç 

sene evvel hatırlardadır ki Rusya
ya karşı yapılmıştı. 1',akat Rusya 

artık Avrupa devletleri ailesine 

girmiş, Milletler Cemiyetinde mev

kiini almıştır. Onun için o ittifak 
ta ehemmiyetini az çok kaybetmiş

ti. Hele Rus - Fransız ve Rus - Çe

koslovak ittifaklan Romanyayı da 

çok nazik bir vaziyete koydu. Ro

manya bir tarafüın Fransanm müt
tefikidir. Diğer taraftan da küçük 

itilaf dolayısile Çekoslovakya ile 

birleşmiş bulunuyor. 

Çekoslovakya, Romanya ve Yugos 

lnvyanın -yani Kı..içtik İtılfıfın- Rus

yaya dogru döndükleri sôylenir -
ken Bclgrad hükümcti: 

- Hayır, demiştir, ben o tarafa 
doğru gidemem!. 

girdi. Mevcut olan Romanya - Le

histan ittifakı yeniden kuvvetlen

di. 

işte Lehistan Cumhurreisinin 

Bükreşe gelmesi, sonra da Kral 
Karol'tm Lehistana gitmesi hep bu 

ittifakın tazelendiğini, yeniden kuv

vetlendığini gösteriyor. iki taraftan 

da nutuklar söylendi, bu ittifakın 

sulhu kuvvetlendirmekten başka 

maksadı olamıyacağı söylendi. Hep 

buna yakın sözler .•. Bükreşteki Le

histan orta elçiliği de bu münase -

betle büyük elçiliğe çıkarıldı. Ke

za Varşovadaki Romanya orta elçi· 
liği de büyük elçilik oldu. Bunlar 
hep tezahürat ..• İttifakın tazelen -
diğini, yeniden kuvvetlendiğini gös

termek için olan işaretler, alamet

ler ... 

Şimdi bunun Avrupa gazetele • 
rinde, siyasi mehaCilde uyandırd1-

ğı tesirlere göz atalım: 

Yeni gelen Avrupa gazetelerinin 

verdiği mnliimata göre Romanya 

Kralının Varşovaya gidişi yeni bir 

siyasete başlangıç olacaktır; diye 

Avrupada kuvvetli bir dedikodu 
çıkmıştır. Fakat bu dedikoduları 

kuvvetlendiren ortada bir şey var 

mı?. Bunu yakında gÖT<'ceğiz. Av

rupada Lehistanın yeni bir grup 
teşkil edeceği dedikodularının ne 

kadar doğru olup olmadığı çok geç

meden anlaşılacaktır. Bu dedikodu

lara bakılırsa Lehistan kendi tara

fına Romanyayı çekecek, Bükreş 

ile Varşovn arasındaki münasebat 

su sızmaz bir hale gelince Macaris-
Bunun üzerine Romnnya da çekin- tanı da bcrabcrlerıne alacaklar, ve .. 

gen bir vaziyet aldı. Moskovaya Berline doğru yüzlerini çevirecek-
karşı şöyle böyle uzak kaldı. İşte !erdir! .. 

Titülesku Romanya kabinesinden Almanya bugün alabıldiğine si-

şabileceklerdir? Meçhul! .. 

Romanya kralı bundan bir kaç 

ay evvel Çekoslovakyaya gitmişti. 

Orada teminat verildi ki, Bükreş 

hükumeti Küçük İtiHiftan ayrıla -
cak değildir ve Çekoslovakyayı hiç 
bir suretle feda edemiyecektir, di
ye. 

Onun için şimdi Lehistan - Ro -
manya ittifakı tazelenir, böyle par

lak tezahüratla kuvvetlenirken or

taya bir ~ok da dedikoduların çık

maması kabil değildir. Lakin bu -
günkü vaziyete göre Romanya, Çe
koslovakyaya 'Vermiş olduğu temi

natı unutmıyacağı gibi vakit vakit 
Varşova ile Prag arasında çıkan 

gerginlikleri ortadan kaldırmak için 

Bükreş hükümetinin elinden gelen 

gayreti esirgemiyeceği de beklen

mektedir. 

Hulasa Orta Avrupa meseleleri 

biriblrine bu kadar girıft, karışık 

bir haldE>tiir. 

VIIİ inci Eduard'ın tahttan çe -
kildiği giinlerdc bazı gazetelerde 
bir takım havadisler ve resimler 

çıktı. Guya, 'Holilivud'da şimdi 
• Vindsor.. Dükü olan zatın bugün-

kü zevcesi olan kadınla giriştiği 

macerayı tasvir eden bir filim yapı
lıyormuş! 

Bahsedilen filmin mevzuu; üze -

rinde güneşin hiç batmadığı bir 
memleketin eski kralına değil, me

ğerse hiç güneş yüzü görmemiş ve 

görmesi itimali olmıyan bir devle

tin sabık Kralı VII nci Alfred'e ait-

miş. 

Alfred tahttan çekilip te hüku -
met işlerinin dağdağasından uzak 

işsiz, güçsuz kalınca vaktini sade 
uyumakla ve içmekle geçirirken bir 

figüran kıza tesadüf ediyor ve bu 
kızın sevgisi ona tekrar dünyayı 

sevdiriyor ve hayat mücadelesine 
atılmasını temin ediyor. · 

F ilmin senaryösünü meşhur dört 
komik kardeş (Mark:; Biıaderler) 

yazmışlar ve rejiyi Melvy Le Roy 
idare etmiştir. Paris gazeteleri, ilk 

temsil münasebetile yazdıkları ten
kidlcrde kral rolünü oynıyan Fer
nand Gravey'le figüran kızı temsil 
eden Joan Blondell'i çok beğeni -
yorlar. 

Sağda L•Mstan Erkanı harbiye reısı, sol<fa Mareşalın masasının 
üzerine/~ Pilsudskinin resmi 

N aci, o akşam daireden evine 
döndüğü zaman, ne görsün? K:.~ 

rısı intihar etmiş. 
Yatağının yanıbR§ında, uçları ka

zınmış bir yığın kibrit.. Bir bakış

ta insan şöyle anlıyordu: Demek ki 
kadıncağız kibrit başlarını yutmuş 
ve hayatına kıymış. 

Acaba Neriman, canından bıktı 

da mı, bu işi yaptı? Hayır! Bir ka
dın kolay kolay canına kıymaz. 

Yalnız izzeti nefsine dokunmamalı! 
Kadın gururu yok mu? Ah, o ne 

büyük kuvvettir. Hassas kadınlara 

karşı muamelelerinizde gayet dik
katli davranınız. 

Neriman da hassas bir kadındı. 
Birkaç defa kocasile kavga ettiği 
zaman: 

- Ben kendimi öldüreyim de, 
gör, demişti. 

Ve kocasına inat kendisini de öl
dürmüştü. 

Naci, yerde serili döşeğ1n içinde 
kaskatı yatan karısının karşısında 

ıerre kadar teessür duymadı. Sa -

dece, canı sıkılmış bir adam ~avri
le, kendi kendine söylendi: 

- Hay Allah müstahkını ver -

sin, dedi, ben de yarın rakıya da
vetli idim. 

Sonra evden çıkıp karakola gitti. 
Vaziyeti komisere nasıl anlataca -
ğını şaşırmıştı: 

- Ah, dedi, karım, bilmezsiniz, 
nasıl anlatayım? .. Aman yarabbi! 

Diye mi başlasn, yoksa, eski üs
lüp bir ifade kullanarak: 

- Haremim Neriman hanım bin
ti İdris, dostlar başından ırak ol -

sun, intihar etti, malumunuz olsun. 
mu? dese. Bu iki şıktan.. hiç birinde 

karar kılamayınca, nöbetçi polisini 
peşine takıp evine getirmekle ik
tifa etti.. 

Eve gelen memur, seri bir göz 
gezdirişle odayı tetkik etti, sonra 
bir koltuğa oturdu: 

- Bu kadın ölmüş! dedi. 

Naci, tahkikata memur salahi -
yetli bir zabıta mümessil~ni ten -

E:"<iie~l>3;İ~~:;:-:()~l11::~a~n~~~~()~~:~4-~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!'!!!!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!A~n~c~a~k~o~z~a~m~a~n~~ka~f~a~m~a!!!!!~da~n~k!!!!!!!!!d~es~i~nı~.n~b~ı~.lm!'!!!'!!e~m~ne~s~i~n~a~s~ıl~sa!!!!b~ir~İ~n•-... •r•a~k~a~d~a~r~ç~ık~·m!!!!!!!!'ı§~.~G~ö~.k~,~m""""'!!av!!!!!iden zi-

z k "tı etli. Evet, bunlar galipler tarafın- giliz kızı almış, yerli torunlarının yade toz alominyum renginde. Gü-e erıyya Sofrası dan haksızca esir edilmiş vatandaş- yerli torunları İngilizden ziyade neş yokta bütün atomları dağıl -
· f · mış gı'bı'·. Nerede yok ki? Vantila-Jardı. Müstevliler, memleketteki Ingilizlik, talyandan fazla ltal -

Y d Zan : AKA Gündüz Hürriyet ve İtilafçı hainlerle birlik yanlık taslarlar. törlerin dönen kanatları arasında 
olup yüzlerce milletdaşı bu adanın Bütün bunları kendimi avutmak, bile bir yığın güneş var. 

nerede? Malta nerede? Üç kişiden ı 
tanıdığım ikisi de yan yan bana 
baktılar, sonra biribirlerine. Ben 
soğukkanlı, üç kişiden birisi ha -
bamın arkadaşı ve doktoru: Göz 
hekimi profesör Esat Paşa t Karşı
sındaki zayıf, güler yüzlü, sempa
tik adnm da: Meşhur Salah Cim -
coz Bey! Ortalarmdakini, konuşur
larken (Numan usta! Numan usta!) 
deyişlerinden anladım ki İstanbu
lun biricik sosyalist ittihatçı meb
usu Numan Usta! 

Esat Paşa yan yan bakıyor, bi
'teviye: 

- Allah Allah! diyordu. İnsanlar 
çift yaratılırmış derler, doğru imiş. 
Bizim paşanın Mavişine ne kadar 
benziyor. Yüzü biraz daha pembe 
olsa kendisidir diyeceğim. Ne der
sin SalAh? 

- Mavişin burada bulunacağına 

en küçük bir sebep bulsam, bcp de 
odur diyeceğim. f 

Numan Usta: 
- İster o olşun, ister olmasın 

bal gibi kadın paşam! dedi. A~ 
kalsın kızaracaktım. Ras Feddana 
bir işaret çaktım. Anladı. fngilizce 
konuşuyoruz. :F'akat Esat Paşa bı
rakmaz, biraz şüphelense felaket. 

Ben hfüfı oryante olamıyordum. 
Bunların buralarda ne işleri var? 
diye düşünüyordum. Derken büyük 
meydanın köşesini kıvırıp bize 
doğru gelen iki kişi gördüm. Bun -
lar da nesi? Bunları da tanıyorum! 
Kamış gibi, ince, uzun boylusu ve 
cırçıplak yüzlüsünü! Evet, ta kendisi 
Profesör doktor Numan Paşa! Ya -
nındaki ufak tefek, fıstık yapılı, 
kan gözlü kara kaşlısı f O da Ka
dıköy lü: Gazeteci Ahmet Emin 
Bey. 

zindanlarında çürütmek istiyorlar. başka şeyleri düşünmemek için ya- Beyaz Rusun kızları güvertede er-
Ras Feddan'a fısıldadım: pıyorum. Öğle yemeğini Sent An- keklerle şakalaşıyorlarken tuhaf 

- Burada beni tanıyanlar var.. tonyo parkının yanındaki Turing bir tedai ile servet ve koca ardın-
Sıvışalım. otelde yedik. Bu nasıl park ya _ da yollara düşen bizim mahalli? 

Hayretle yüzüme baktı. Yavaşça rabbi !.. Jozlarını hatırladım. Radosta ~aşka 
•mlattım. Gözümüzün önfinde keçi- bir vapura aktarma etmişler i. A-

Koskoca taştan adayı toprak dol - caba şimdi ne yapıyorlar? Ne~ah-
~rdt-n sağdıkları köpüklü sütleri- d ı ·· · k 

urmuş ar ve uzerıne yer yer par - tivar çocukla!'! Omuzlarına bir iki 
mizi yarıda bırakarak kalktık. Sıt- ı ı B' · b ı d" b. J 

ar yapmış ar. ızım e e ıye ır ~Jrşın ipekli, ayaklarına parlak to-
rna mikrobu var diyen İngiliz kır- t k T k · b h · · d d · 

e · a ·sım a çesını a anı e emı- kalı pabuç, avuçlarına bir az para 
ması ne tabağında b<kek, ne fin- yo • insanın içi acıyor, yüreğinin 
canında süt bıraktı. Dinde de ce- ve ağızlarına bir çiğneyim sakız 

her köşesi sancılanıyor. Kapamalı verdiniz mi? veren de mes'ut alan 
miyette de bu kırmahk, bu melez- bu ac in 

ı rı... da! 
lik tuhaf oluyor. Eski komşuları - * 

Belki satıldıklarına da ağlamıya-
mız vardı. K1,.,ı·-; Sultan Süley _ Bir gecelik bir fırtınadan sonra 
manın son <! • ' .... müslüman ol- hava açtı. Akdeniz fırtınası ger - caklar. Belki hatıralarını başkala -
muşlar, kar. rpıza geçerler, bize çekten sert oluyormuş. Koskoca rına anlatırlarken pahalıya satıl -
Halife Hnzretı Ömerden çok müs- vapur bir çöp oldu. Güverteye çık- dıklarına kurumlanacaklar, övüne-
lümanlık ve 31 Martçı Derviş Vah- tığım vakit ilk gördiiğüm için şaş· cekler! Cehalet ince duyguları tör-

deti'dcn daha azgın bir taassupluk tım. Vapurun bacalarından aşağıya pülermiş. Bazı yerde ne kadar fay-
satarlardı. Cemiyetteki kırmalar kadar bir tarafı bembeyazdı. Bun· dalı. Müzikten anlamıyorlar, re -
da böyledir. Bizim Mühürdarla Bey- lar keskin güneş altında kuruyan simden anlamıyorlar, kitaptan nn-
oğlunda o kadar bol var ki. De • tuz1armış. Demek dalgahır bacala- lamıyorlar. Fakat gidecekleri yer-

Ja· 
vir etmek için, kafasında kısa, . ,, 

kat veciz bir cümle aradı. En nı 
hayet şu bir tek kelimeyi buıdıı: 

l - Zehirlenmiş! ı 

Memur kalktı: 
0 

- Zehirlenmiş mi? diye sordu, • 
ı · ına• halde ben gidip merkeze ma u it 

vereyim, kanunen böyle lazımgel ~ • 
Lakin tam kapıdan çıkarken, go-

. ·11e-
zü, ölünün başı ucundaki kıbrJ 

re ilişti: , 
.. bifll' - Vayyy! dedi, işte bu mu 

- Ne var? Ne gördünüz? 
. . ifl' 

- Karınız bu kibritlerle ını 

lihar etti? 
- Öyle zannederim. c 
- O halde hakkınızda bir zabı 

varakası tanzim edeceğim. 

- Sebep? ut 
- Çünkü bu kibritler kaçak t: 

Karınız kaçak kibritle intihar e 
bıJ 

miş. Çok müteessifim amma, 
sizl' birkaç yüz lira para cczasitl' 
mal olur. 

- Aman etme, eyleme! .. 
··ru ' - Vaziyet budur, kanun yu 

düg-ü yoldan şaşmaz. 
rıı· 

Naci ancak bu sözlerden son 
'k t'n aza· dır ki, başına gelen fela e ı • 

metini anladı ve bir koltuğa yığı 
i , 

larak, gözyaşları ve hıçkırıklar 

çinde söylendi: 
rnıı· 

- Ah karım olacak kadın, . 
' J<l 

dem ki kendini öldürecektin, san ·r 
ortada kaçak kibritten başka bı 
şey yok muydu? .. ~...-.. , .. , .. ,,,, .. ,,,,,,., ... ,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,, ...... , .. ,,,.,, ............ . 

Dünya stonograf l 
şampiyo rau ğıJ 

Dünya stenografi şampiyonlı.l . 
1dş1• Pariste ·yapılmıştır. Yüzlerce 

8 
nin iştirnk ettiği bu müsabakada,.; 

"JlV 
inci yaşında Jilbert Lesur bir1 

. 
ı>l· 

gelmiş ve dünya stenografi şaı11~ .. 
yonu olarnk ilan edilmiştir. :Bir 

·u o
ta mektep mualliminin çocug 

tB' 
lan şampiyon henüz ilk mektep 

le besidir. 

----- 9' 
lerde bnşı sırma püsküllü, 1<~11 .. 
sedefli utlar, dümbelekler \'ar, 
ları düşünüp seviniyorlar. . ·sini 

Ut ve mahalJe kızı.. :Bu JJa Jll' 
biribirinden ayırdıkları ~? n~ .. 
lekettc bir musiki doğabılır. Je .. 
simden niçin anlamasınlar? ~~) Jı 
rinde içleri ayet yazılı çifte (\ ~l t>i• 
levhalar yok mu? Pazar ka~ıg yit' 
çiminde, üç dört çift küreklı ~çı" 
ler yazılı şeyler yok mu? l{alP se' 
lar başındaki Ermeni madaill~jller, 
ten üstüne yazdırdıkları ka_ra~cğil 
laleler yok mu? Bunlar resım 

'? 
mı... ııtııt1 

Neden kitaptan anıarnası 8 .. 

Mektepteyken 10 temmuz baY1" rı• 
"t 1 . d·? :sac:ıarı 

mına gı mez er mıy ı. ,. m·e' 
uydurma agelli, patiskadan kC fe' 
ler sarıp cvatan bizim canırnı7dcfli 
da olsun kanımız> diye udJu, ~9 .. d'" y marşlar söylememişler miY :~şı1<1• 
ha sonra köprüde aldıkları . oıt 

'k'y·eSl nı ısıran maşukanın hı n oısıı 

paraya!), (Sevdadan verem dıtl" 
kızın hikayesi beş paraya !) .,

8 

daki kitapları okumadılar Jll~ar) 
( vevarnı 



İnsan vücud .; nde radyo alıcıf Sahte peygamber 

h ' 
nasıl(öldürüldü? assa varınış . --· 

Josua'yı k.ızlar· 

\/üc dümüzde biriktirdiğimizelek- 1 :;~!!~:!~"~~~ 
~. . . I"" b k b•I k k b. I bır kurşunla öl· a:rı~\#ıe bır am a ya a ı ece a ı- dürdü. 

liyette olduğumuza inanır mısınız? Fakat kıi"ci~yni şe-

E t .. d .. .. I b" d" d ı kilde kardeşini ense~ 
ve , vucu umuzcan ı ır ınamo ur sinden bir kurşunla 

~ 

;:ı - ' 
'"' 

(1) 

,i! 
I' 

"' ti ..., 

-;r. 

• ' .. 

-
'\"t' ı 

ı:.t: ~ 
"'. 

,,. 
r 

' 

yere serdi 
Fakat Josua öyle kolay kolay 

korkutulacak adamlardan olmadı· 
ğını anlatmak istiyordu: 

- Siz mi beni tehdide geldiniz? 
diye bağırıyordu, hayır, hayır dost
larım, Peygamber Josua'yı yeryü· 
zünde kimse korkutamaz. Şimdi 

hemen burasını terkediniz. Ve ben 
nasıl sizinle meşgul olmuyorsam, 
siz de benimle meşgul olmayınız 

Bu hadise Girefild'in işine yaradı. 
Sahte Peygamber muvaffakıyetin
den kabına sığamıyordu. O günden 
itibaren müritleri çoğaldıkça ço -
ğaldı. 

Bu ~de azap çekenler ve rahat· 
sız olanlar bilhassa kocalardı. Ka· 
rılarının kendilerini ve ev işlerini 
biraz ihmal ettiğini sezen kocaların 
akılları başlarından gidiyordu. Mut· 
laka sakall ı adamın kendi karıları
nı da baştan çıkarmış olduğunu zan
nediyorlardı. 

Son derece karanlık bir kanunu-
sani gecesi, peygamberin uyumıya 1 

9 - S O N T E L G R A F - 7 Temmua 1937 

f 

• 

\ i !ıs .... 

hazırlandığı bir sırada, kapısı şid- 1 B A G 1 
detle çalındı. Grcfild: 

(Devamı yedinci sayfada) 

• 

Vücudümüzan elılclrilc neırılliğirıl iÖ•lıren , .. imlerle bu iddiayı isbat c-iın 4/lm/,, 

f> rag üniversitesi ve Yüksek banın, insan vücudü karşısında ay- ı heleri Çekoslovakyada mühim a-
t· 'I'eknik Akademisi profesörle - dınlanması çok şayanı hayret bil' kisler yaptığından Çekoslovakya ' 
ı;:~en Dr. Jaroslav bütün dünyayı netice olmuştur. İkinci bir tecril • Radyo Birliği Reisi Dr. Ernst de bu 
il) rete düşürecek yeni bir keşifle be de yine insan vücudü karşısın- mesele üzerinde etüde başlamış ve 

'!guldür. • daki elektrik ve elektriklenme va· bir çok fizik alimlerile görüşmüş· 
k l>rofesör, üzerinde meşgul olduğu ziyetidir. tür. Bu alimler de tecrübelere baş-
ııı'Şfin esasını tamamen tesbit et _ İki genç yirmişer dakika müd • lamışlardır. İlk tecrübe çok iyi ne• 

'§lir. detle nefes almışlardır. Bu müddet tice verdiğinden Dr. Ernst de ga-

la Şitııdi tali tecrübelerle meşgul o- zarfında elektrik hasıl olmuş, ev - zetecilere: 
n Profesörün keşfi şudur: vela kulaklardaki ahizelerde, son- - Yaptığımız kontrollerde Dok· 

1 rada hoparlörde yüksek ses çıkmış· tor Jaroslav'ın sözlerine hak ver· 
Cih..... nsan vücudü radyoyu alıcı tır. Bu muammalı tecrübe üzerinde dik. Hakikaten hoparlörde sesler 

ali mesabesinde midir? 
" profesör gu··nıerdcnberi tecrübe ya- duyduk . 
.-roı ·· · d' k d oıd • csqr şım ıye a ar yapmış parak esası tesbit ile meşguldür. Profesör Doktor Jaroslav'ın tec· 

., Ugu tecrübelerin yüzde doksa - b k t rübclerine bilhassa ikı" adam yar· "nd Bundan sonra yine ir ço ec -
ı a insan vücudündc radyo alıcı d t kt d. El kt 'ki 
•ıası; rübcler yapılmış ve hepsi de ayni ım e me e ır. e rı enme ve 
,. ası olduğunu görmüştür. Şim- d · k h"d. · k ''Y neticeyi verince profesör kendi ken- ra yo sesı çı ma a ısesı arşısın-
lı,, e kadar yapmış olduğu tecrü - dine şu kanaati elde etmiştir. da bütün alimler bunu bir mucize 
~ ~tin en mühimmi insan vücudü _ İnsan canlı bir radyodur. Vü- olarak telakki etmektedirler. 
••şıs ile tnda radyo alıcı Jamba&ının cut muhakkak surette radyo alıcı Bakalım bu profesörün sözleri 
thaı aydınlanmıya b1şlamasıdır. hassalarına maliktir. doğru mu?. Zaman bunu da göste-

....:ok hassas olarak yapılan bu liım- Profesör Dr. Jaroslav'ın tecrü - recektir . 

.\;·~ıy·; .. ·E;·h;;ı-d·~~i;;;fdiiŞtii~bi;· 
bir adaya nıı inmiye mecbur oldu? 
~Q!Jgareci kadı- .~\ r~ .~ıi!4~··-:· --.r- ~~~ ,' 
hl b l k . . ~)\. f ;I j'"'"'-.,., ~· ... .. 

l ıw.r. _,.,... ' t u ma ıçın ~ 0 / P '\:;.(' ,., -~ . 

'le .. .• ·ıı 'ı:. ,,ır.;~·· r>-.. . 

~ n uz um ı er , ~'i.- ~ u ·.:~ .. ;;,'$' ~;,~. ~:.~ 
Qybolmamışdır . ~ 4,_ G!: " . '""""/

1
" ~ı.1.· 

~ ~L 
l\.~clya E~h:;.:-n; oldu? Şimdl "ı""••ö • -~"'~X • 
ita~ Ulün dünya bu suali soruyor, . [( ... ,., •• , 
~~ •dan dünyayı dolaşmıya çıkan .. ) 

gen ' 
ı 111n1 ç. kadın tayyareci, yolun ya- ı...----::..._ ·- ...-...-=-- _ . .. ___,... ... --= 
~ hır hayli geçtikten sonra ka· - --;-
~a U" J"l mWl,c i:r11arrrn /ıarelcnt11ti~n İı•rt arıngıı .traflntlıı katetllfl gol 

gramış bulunuyor • 
.\ıııeı 

~t Ya, geçen martın 18 inde, fa. 

~ 0 
Sefer garptan şarka doğru 

~Ya Seyahatine çıkmış, Aıneri· as 
~ an Fransiskodan hareket et-

~ · lı:onolulu'ya vardı. Fakat o

'rı hareketinde tayyaresi, fazla 
.\\ilesi Ytiıünden kapaklandı. 

) ltıeıy 
l'ııe a bu kazadan dolayı hl9 
~~ g ltaı;ıılmamıştı. Bu defa şark· 
\~ arha doğru dünya seyahetine 
~ Verdi. 

'fyarecı kadın hı -.. ohatte en 
Amılga Erlıarl 

tızun mesafeyi takip ediyordu. 
Amelya Erhart, şimdiye kadar 

tayyaresi!e 32,800 kilometre uçmuş 
bir kadındır. 

Son seyahetinde başına gelen ka-
za üzerine, bütün Amerika filosu 
harekete geldi, H)'.ınolulu'dan mu• 

azzam bir deniz tayyare filosu A· 
melyayı aramak için havalandl. 

Zırhlılar ve torpidolar yola çıktı. 

Hiç biri Aınelyaya ve tayyaresine 

tesadüf edemeden geri döndüler. 

< Fakat ümitler kaybolmuş değildir. 

• t ll 11 1 uuııı11111ntııııı1tı l IHUllllll 11111111llhUllllllllIti1111111111111111 mııınıı .. uUlll11"'4l lfUIUllllll l ll/lllntttttllltttrffttftffflfttrtft. 1 " 1 11111111HKtfftffffUlmtHtffttllllllı1111111111•11111111111111111111111111 llM 

Hc§l~oır Şc§lpkcaDoDaır 
Bir klüp kurdular ve şimdiye kadar 

yüz binden fazla aza topladılar 
Klübün azası en yaşlılarla, en gençlerden mü

rekkep. Orta yaşlılar bu klübe dahil değili 

lar düşünmektedirler. 

İşte bunlardan bir kısmı da ha

eır şapka giyerek kendilerini sıcağa 

karşı muhafaza ederlerken bir ta

raftan da hasır şapka giyenler klü

bü yapmıya karar vermişlerdir. 
Hasır şapka giyenler klübü ilk 

Yani orta yaşlı hiç bir kimse bu 
klübe aza yazılmamıştır. Bunun se

bebini öğrenmek isteyen bir gaze

teci klüp azalarile temas etmiştir. 

İhtiyar demiyelim de yaşlı bir 
aza şunları söylemiştir: 

- 50 sene evvel yine böyle ha
sır şapka giymek modası çıkmıştı. 

• 
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10kuyucuıarfa 
Baş basa KANUNi SÜLEYMAN Su satanların da 
Şikayetini 
Dinlenıeli 

' 

Okuyııculanmı;:daıı seyyar sucu 
Ycıko Be1ıar imzasi!e ştı mektubu 

No.66 Yazan Nedim Refik 

' ~ 
Yahudi gayet hazık bir hekimdi 

On ikilerin başı Abdullah paşa 1 
al~~~: senedenberi seyyar sucuyum. değil, tedbir ve maharetle içerden e 
Tifo günleri Belediye memurları ahn&C&ğl keşfed ilmişti. 
sucuları çevirip sattığımız suları - -- - ge 
niimunclik alıyo!'lar, ben bunu 3yi idi. Bu Yahudi gayet hazik bir he- ı yeleri er geç başlarına bir şey .. -

Hik lige silah 
buldum. Çünkü memba suyu diye kimdir. Kendisi kimsenin şüphesi-

1 
leceğini hissediyorlardı. ~~u: ~: 

sarnıç, terkos suyu satıyorlar. Da- ni celbetmiverck buraya haberler Vilye Dö Lili Adam ken ısın 
ha başka bit" takım sucular vardır, ulaştırmıştı;, Görülüyor ki c-~imet- olan bütün şqvalyelere emir :~~c--

meşhurdur: Dayak yemekten 
çekmeğe vakit kalmadı .. 

Bunların içinde, tokat, yumruk, 
sille, kain vurma -bunun bir adı da 
toslama idi- gibi dayak idmanları
ırn, diş döJ<ülmelerine, ufak tefek 
hacamtlara, ağırca bıçal: yaralarına, 
burun. kol, bacak kırılmalarına, 
parmak kesilmelerine, usturpa, so
pa, cop, iskemle, muşta, lobut çü
rüklerine, masa darbelerine alış -
kanlığı olanların sayısı kabarık bir 
yekun tutardl. 

Halk, bu gibilcre, çenesi dökül
duğü, dişlerinden hayır kalmadığı, 
araba ile dayak yediği halde hala: 

- Hele vur! ben sana gösteri -
rirn! 

Diye kafa tutanlara şu adları tak-
mıştı: 1 

- Sinek pehlivan! 
- Somun kabadayısı! 
Hatta, mevki itibarile bunlardan r 

çok yüksek olan, halk arasında: mi o kadar azıya almışlardı k i, bun
ların edepsizliklerine, rezaletlerine 
hükfunet bile mani olamıyordu. Şeh
rin ortasında, en işlek semUerde, 
en kalabalık mahallelerde adam 
soydukları, yol kestikleri hald<>, bu 
hallerin önüne geçmekten polis iz
harı aczediyordu. 

- Cemil mi? .. erkek adamdır, ka
badayı hovardadır doğrusu!.. 

Diye şöhret alanların bile dayak 
yedikleri olurdu. Olurdu amma, kö
tüye düşürülüp tokat, sille, yum • 
ruk ve tekme yedikleri zaman: 
-Hık! 

Bile demezlerdi. Bu gibiler için 
de şu sözler söylenirdi: 

- Herifçioğlu, araba ile dayak 
~·edi, bana mı bile demedi! 
• Kırk, elli sene evvelki İstanbul un 
tanınmış kabadayılarından serya -
ver Halil paşa, meşhur (on ikiler) 
in reisi (ilacı Hafız) ile Langa bos
tanlannda yedikleri dayağı şöyle 
anlatıyor: 

- Langa bostanlarının önünden 
geçiyorduk. Bulgar bahçıvanlar laf 
mı attı, ne old~. pek hatırlıyamıyo
rum şimdi, kızdım, saldırdım, bi
rine bir tokat, ötekine bir sille, iki 
kişiyi devirdim. Fakat, sonra ne ol-· 
du? Nnsıl bir rüzgar esti de tersi
miz döndü, pek farkında olmadım. 
Hava değişti, iş aksine döndü, bah
çıvanlardan bir dayak yedik, bir 
sillooyağmuruna tutulduk ki, San
dık burnuna kapağı atıncaya ka -
dar göbeğimiz çatladı. Oraya kadar 
sürüne sürüne geldik! 

Halbuki, Halil Paşa, bileğinin 
kU\•vetile, acarlığile, gözünü bu -
daktnn sakınmamakla önret ka -
zanmış, dürüst kabadnyılardanmış .. 
Bir masayı tutunca taşfte istediği 
kafaya indirir, dilediği yere fırla
tır, atar, sürgüsü vurulmuş tahta, 
demir, hiç bir kapı zoruna dayana
mazmış!.. Hele bir yumruk atacak, 
tokat aşkedecek olsa, çene, ağız, 
tuzla buz olur, bu derece kuvvetli, 
ucı kuvvetli bir adammış!.. 

Hikaye meşhurdur: 
Abdülhamit devrinde Üsküdar 

mutasarrıflığında bulunan (Tıfıl • 
boz) paşanın oğlu Kahraman Bey, 
on ikilerin ele başılarından meşhur 
Arap Abdullaha -Abdullah paşa na
mile maruftu. İstibdat devrinde bir 
çok vukuat yapmış, ele avuca sığ. 
maz bir adamdı. Mabeyin mensup. 
larile olan münasebeti dolayısile 
her yaptığı hoş r,örülürdü. Rical a
rasında mahmileri olduğu için, 
okumak, yazmak bilmediği halde 
kendisine (paşalık!) rütbesi tefviz 
olunmuştu. Mahmut Şevket Paşa 
vak'asında, bir çok İstanbul kül -
hanbeyilerile beraber Sınoba sürül
dü. Çok kalmadan affedildi, İstan
bula döndü. Yetmiş yaşını müte -
caviz olduğu haidc öldü- başından 
g~çen bir kavgayı, .bu kavgada na
sıl dayak yediğini yana yakıla an
latırken, Arap Abdulah birdenbire 
sözünü keserek sormuş: 

- Silah yok muydu yanında! 
Kahraman teessürle cevap ver -

miş: 

- Ne söylüyorsun! Dayak ye -
mckten silah çekmeğe vakit bula -
rnndım ki!.. 

Bir zamanlar, bilhassa 324 hür -
riyetinin ilanından sonra, balozda 
t<>pinen, kur yapan, ileri geri söz 
söylıyE'n, cinaslı, ibhamlı laflar sa· 
vurarak, K falonun bile canını sı
k n güruh ayarındaki külhnnbeyi-
1 ri, hududu o derece aşmışlar, ge-

Bir .zaman geldi ki, bu hırsız ve 
serseri güruhunun şerrinden, gece 
satıcıları sokağa çıkamaz oldular. 

Salepçiler gece ticaretinden vaz-
geçtiler. 

Simitçiler de öyle! .. 
Bozacılar, geceleri: 
- Haniya ekşi de var, tatlı da 

var .. Mırmırık bozammm!.. _ 
Naralarile, mahallenin sessizli -

ğini noktalamadılar. 
Güzel sesli keten helvacıların: 

Pencereden dadı baktı, 
Bakışı pek bulanıktı, 
Tel tel olmuş saçları, 
Keten helvamdan aktı! 

Diye okudukları maniler, İstan-

Tefrika No.: 2 ····· ··················· ....... . 
DÜN ÇIKAN İLK TEFRİKA

MIZN HULASASI 

[Murat Reis akınları, kah
ramanlıklan deniz tarihimiz
de meş1ıur bir Türk kaptanı
dır . .Murat Retsin babası Mah
tnut Ağa 1stanbulda kaptan 

~paşa ile kavga ederek idama 
m ahkum olunca oğlu Muradı 
alıp Cezaire kaçıyor. A radan 
yıllar geçmiştir. Murat çok 
sevdiği ve birlikte büyüdüğü. 
denizci arkadaşı Rüstemle 1-
talyanın cenubunda bir ada
ya gidiyorlar. Adanın kum -
salında başlıyan bir konuşma 
latıyor. Arkasını aşağıda takip 
buraya niçin geldiklerini an
latıyor. Sonunu ~ağıda takip 
ediniz:] 

Murat Reis kumsalda dolaşan 
leventlere sesledi: 

- Haydi çocuklar! .şövalyeyi ve . 
kızını adanın her köşesinde ara • 
mıya başlıyalım. 

Gemiciler kol kol adaya yayıldı
lar .. 

Murat Reis yeniçeri ocağından 
yetişen Mahmut Ağanın oğluydu. 
Mahmut Ağa vaktile Cezaire ge
len bir korsan gemisine atlıyarak 
İstanbuldan -o zaman yirmi bir ya
şında olan oğlu Muratla beraber
kaçmıştı. 

Mahmut Ağa sert, inatçı, ayni za
manda da mert bir adamdı .. O de
virde bfr meseleden dolayı kaptan 
paşa ile arası açılmış ve yeniçeri 
ıığasilc de kavga ederek İstanbul -
dan ayrılmıya mecbur olmuştu. 

Akdenizc gözcülük için çıkan bir 
gemiye atlamıya muvaffak olan 
Mahmut Ağa oğlu ile birlikte Ce
zaire gitmiye karar vermiş ve yol
da bütün gemicileri kandırarak 
kendi emri ve nüfuzu altına al -
mıştı. 

İşte Murat Cezair sahillerinde yir
mi yedi yaşına kadar böyle adadan 
adaya, sahilden sahile akınlar ya
parak, korsanlarla dövüşeı'ek bü-

~~--.......... ......,,,,,"""""~====~~~ 

bul mahallelerınin, hava gazlarının 

titrek ışıklarile loş bir aydınlık i· 
çinde kalan kaldı rımsız sokakların

da işitilmez oldu. 

Çünkü külhanbeyileri, geceleri 
bozacıların, simitçilerin, keten hel
vacıların yollarını bekliyerek so -

yuyorlar, hatta yalnız paralarını 

almakla iktifa etmeyerek, don ve 
gömleklerine varıncaya kadar soy· 

dukarı gibi, üstelık burunlarını 
kulaklarını da kesiyorlardı. 

Bu münasebetsizlik 324 yılının 

Temmuz ayından 325 yılının sonu
na kadar devam etti. 

Bazı kurnaz kalem efendileri, 
müzellef sakallı evkaf mümeyyiz -
leri, ihtiyar zamparalar, evlerinden 
kaçamak yaptıkhırı zaman

1 
kendi 

kendilerine üstlerini, başlarını yır-

tarak eve dönüyorlar, paralarını 

Beyoğlu birahanelerinde, Tavuk -

pazarı meyhanelerinde, Ycniçarşı, 

(Deuamı 11ar) 

Belediyenin damgasını kimse far- mekan StıltJn Selim 1ian gibi bir ı rek hazır olmalarını bildirm;Ş bli· 
kına varmadan usulca açıyorlar, padişah. bır kalenin yalnız dışarı- l Türklerin Belgradı almaları 8 . 

- - · ·· lydcrı snrnıç suyu dolduruyo:-lar. Hami - dan hücum ile değil, tedbir VP me- dir ki, bu hıristıyan şova 
ciye diye bağırıyorlar. harctlc ıçcrideı~ de alınacağını he- memnun edecek bir şey değildı. 

Gelelim benim şikayetime : Bele. pimizden iyi keşfetmiştir. Yahudi Avrupa hıristiyan ô.leminde~:1~~ diye memurları bizi yakalayıp ak- hekımin yolladığı haberlerden Ra- onlara hiç bir yardım gelmek u 

şama kadar orada tutuyorlar. bu- dos adasının zaptı zamanı geldiği di yoktu. A\•rupada bir çok mernlc-
nun bir kolayı yok mu? Bizi götür- anla;1ılıyQrdu. Ancak donanmayı ketlere hakim olan Şarlken ile F.rnrı· 
•~u··nıer. 1·yı· .. fakat, suyu tahlil et- hazırlamak lazımdı. Bu ise Sultan v . 

1 
B" · · F bı'ribtr , ~ sa n.Ta ı ırıncı ransuva sinler, ivi çıkarsa bırnksınlar, fena Sül,.,ymana nasip olacaktır. S ra crı 

" ]erile kavga ediyorlardı. on . çıkarsa ceza versinler .. fakat, ak • Sultan Süleyman auadaki ;;öval- mühim olarak hıristiyanlık fılcrnın· 
şama kadar bekletmesinler.> ycieri kovup çıkarmayı son derece de büyük bir inkıUıp olmus. pro -

1 ===============- istemekle beraber onlarla siyasi . 
•h testanlık çıkmıştı. Katolik alemı -Çekoslovakyaya 1 • fflÜnasebatı devam ettirmeyi de U- T 

0 

nin başında olan Papa Onuncu J.J'"'. • d·ı allar nutmamıştı. Belgra<l zaferinden 
r&Ç e 1 en m döndiikten sonra idi ki, Radostaki on protestanlıkla mücadeleye gı , Memleketl.mizden f"',..koslovak - 1 • • • ·1 1 kt ı yenı· ınez-

Y"' Sen Jan şövalyelerinin riyasetıne rışmış, ı er eme e o an :Mıı· 
yaya ihraç edilecek mallar için ye- geçirilen meşhur Vilye dö Lil Ada- hcbe karşı uğraşıp duruyordu. ~ 
ni bir karar alınmıştır: ma bir mek tup göndererek kazan- caristan ise evvelce de gördüğu -

Badema bu karara göre Çekoslo- mış olduğu. büyük zııfcri bild irmiş, ınüz gibi küçük yaşında bir kra • 
vakyaya ithal olunacak mallara ait onun şövalyelerin riyasetine geç- lın idaresinde bulunuyorduö. R0. -

menşe şehadetnamelerinin mcmlc- mesini de tebdk etmişti. Vilye dö cios üzerine bir h ücum için en "'.u-
kellmizdeki Çekoslovak Elçiliği : LH Adam'ın padişaha yolladığı ce- sait zaman artık kendini gösterı -
veva konsolosluklarınca vize edil- 1 •· 

1 
d (Devamı var ) ı vap pek kısa olmuştu . Rados ~ova - yor u. 

111

,
11 

mesi mecbur iyeti koıımu~tur. """'""'"""""'""'"'""'"" ... "'""'"'""'''""""""'""""''"''""''""'"""'"'""""''"'"'"""""""".,."""""'"'"" 
Ancak bu vizeler için ayrıca bir Yerıi neşriyat Zayi 

30 harç alınmıyacaktır. Kıymeti 1000 Askerf Sanayi mektebinden 19 . 
Çek kuronundan aşağı olan mal - AİLE ANSİKLOPEDİSİ sene11inde aldığım şah adetn ame;~ 
Jar da vize muamelesinden muaf Bu isimde yeııi bir ansiklopedi zayi ettim. Yenisini nlacağımcıa 

d·1 · b ı · e ı 2 nci eskisinin hükmü yoktur. r'ı tutulacaktır. neşre ı m ıyc aş anmış, v ' Erenköy Sahrıty icedit No. 19 ~ 

Beyaz parkın 
Yazhk eğlencesi 

Geçen cumartesi günü yapıla -

ciltleri çıkr:nıştır. Bu güzel ansik-
lopediyi okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

İstanbul Dördüncü icra Memur-
cakkcn havanın birdenbire yağ • luğundan : 

mura ve şiddetli rüzgara çevirme - Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
sınden dolayı Büyükdere Beyaz paraya ~vrilmesine karar veri -
Parkın yaz eğlencelerinden birin - len bir adet gardrop 12/7 /937 pazar· 
cisi tehir edilmişti. Bu eğlencelerin tesi günü saat 10 da satılamadığı 
öni.imüzdeki cumartesiye bırakıldı· takdirde ikinci arttırmanın 20/7/937 

ğı öğrenilmiştir. salı günü saat 10 da Büyi.ik çarşıda 
- - Kazazlar orta sokak 27 No. lu dük-

lran-TUrklye transit yolu kôn önünde bilınüzayede peşin pa-
Devlet Demiryollarının Trabzon-

Karakösc İran - Türkiye transit yo
lunda işlettiği otobüslerin çok fay
dası görülmüş, Irak yolile harice gi
den İranlılar daha k ısa olan bu yo
hı tercih etrniyc baş lamışl ardır. 

ra ve açık arttırma ile satılacağın -

dan talip olanlarm tayin olunan 

gün ve saatle orncla hazır buluna

cak memura müracaat e tmeleri ilan 
olunur. 936/1883 

A . D. A LA R 1 N O A - . 

Asliye 2 nci Ticaret: 
Muhakemat Müdürlüğü a\'ukat

larından Süleyman Akyazı tara • 
fından İstanbulda Balıkpazarında 
Tahmis sokağında 32 No. da mu -
kim Manol aleyhine açtığı dava : 
nın cereyan eden muhakemesi netı· 
cesinde davanın rüyetine dair ve
rilen 10/3/937 tarihli ve 37/111 No. 
lu ilamın temyizen tetkikini Sülev
man Akyazı istemiş ve istidı:mın b~r 
sureti Manola · gönderilmiş ise ".c 
ikametgahının meçhuliyetine bı· 
naen tebliğ edilememiş olduğun: 
dan keyfiyen 25 gün müddetle ilu· 

nen tebligat icrasına karar veril -
miş olmakla tebliğ makamına kairn 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

935/731 

Yazan : CelalCensf~ ················································· 
seyyar hazineyi kayalara çnrp.:ırak 
parçalamıştı. 

Türk korsanları bu haberi adalı 

balıkçılardan öğrenmişlerdi. 

Venel./ik şövalyesi, kızını bir adalı ile evlendir
mek Üzere yola çıkmıştı. Müthiş bir kasırga bu 

kalyonu batırdı .. 

Kazanın (Issız Ada) civarınd~ 
vukua geldiği muhakkaktı .. Çünktı 

saatler ve günler geçtikçe denize 
yayılan eşyalar parça parça ve kü

me küme sahile cWkülüyordu. Türk 

gemicileri bu eşyalar arasında şö· 

valyeyc ve kızına aıt bir çok çarnıı
şır sandıkları bulmuşlardı. Ve güzel ]ozetfa ıssız bir adaya düştü •• 

yümüş ve çok iyi bir denizci olarak 1 irin çorak sahillerinde parası~ ka- ı yanın cenubundaki (Karsan Ada
yetişmişti. 1 Jınca, çoktanberi tasarladığı Ital _ ları) na bir sefer yapmayı düşün
Murat Reis, çok 

sevdiği ve birlik· 
te büyü d üğü 

Rüstemle bu (Is• 
sız ııda)ya neden 
çekilmişti? 
Burada ne an. 
yorlardı? 

Peşinden koş
tuklan şövalye 
kimdi? 
Ya Jozettal.. 
Bu güzel kıu da 

nereden görmüş. 

lcr, onun bu ada· 
ya sığındığını na· 
sıl sezmişlerdi? 

Murat Reis uza. 
ğı gören, cesur, 
atılgan, tok sözlü 
ve doğru luktan 
hoşlanan bir genç• 
ti.', Babası Mah
mut ağa Cezaiı• 
de öldükten son• 
ra, Mahmudun 
bütün adamları 
etrafında top! -
ni\rakG: 

- Bundan son. 
ra bizim r ı<imiz 
sen olaca 
Demişlcrd. 
Murat Rc:is son 

a ünlerde Ceıa· 

-
Venedik ~öval9esinln kızı çok gazcldt.. buhınının 
gemiıi hat ınca, y azerek lu adaya iltica etmişti •• 

müş, arkadaşlarına bu fikrini açın· 
ca, hepsi birden: 

- Seninle cehenneme olsa gide-
riz! 

• 
Demişlerdi. Rüştcmin de bir ge-

misi vardı. Bu iki ktİ\'Vetli yelken
li ile epeyce işler görebileceğini 

uman Murat Reis, o sıralarda Ve
nedik şövalyelerinden Sinyor Ci-

yovaninin büyük bir kalyonla kızını 
evlendirmek üzere Venedıktcn Ar· 

şipel adalarına doğru açıldığını 
duymuştu. 

Venediklilcr, Bizansın Türklere 
geçtiği gündenbcri, cJlerine fırsat 

düştükçe Türklere akıl \'C hayale 
sığmayan işkenceler yaparlardı . 

Murat Reis: 

- Böyle bir adamı kalyonilc be
raber bastırıp yakalarsak, bu hem 
onlara bir ders olur, hem de bizim 

işimize yarar.. Kızının bu gemide 
kim bilir ne kadar cihazı vardır! 

Diyerek, bu gemiyi arnmıya ko· 
yulmuştu. 

Sinyor Ciyovani çok zengin bir 
odamdı .. 

Bu gemi il<.' damadına büyük bir 
servet götürdüğü söyleniyordu. 

Ne yazık ki. o günlerde birden

bire Akdenizi altüst eden müthiş 
bir kasırırn , şö\•alyenin bindi,ği bu 

Yine bu adadaki balıkçıların arı
lattıklarına göre bir kaç gemici il~ 

birlikte şövalye ve kızı Jozetta da 
ölümden kurtularak yüze yuıc bU 

adaya füica etmişlerdi. 

Balıkçılar acaba nğız birliği ya· 
p:ırak, şövalyenin ve kızının nere

ye saklandığını söylemekt"n çc.ki
niyorlnr mıyd ı '? 

Yoksa onların nereye saklandık
Jıırını hakikaten balıkçılar da mı 
bilmiyordu? 

Burası Venediğc bağlı bir nda ol
makla beraber, ahalisinin yarısııı· 

· ler· dan çoğu Kcfalonyalı muhacır 
di. 

Murat Reis bunlardan bir kaçını 

cld<ı edecek olursa, Vencdikli şö· 
valye ile kızını daha kolaylıkla bU· 

lacağını anladı .. 
Rüstem bir kaç arkadac:ı ile a· 

d . . d y rırnıstı· anın gerısıne ogru uza 'ı; 

Murat uzaktan bir ses duydu: 
- He<ıecyyyt ... kim var oradn? 

Muradın yanındaki gemiciler se
sin geldiği tarafa koşuştular. 

Rüstem 'yüksek bir kayanın tepe-
' ı ni-sine çıkmıs, arkad:ışlarına ses e 

''ordu: 
w Gi)Z· 

- Burada bir kesik baş var.. u 
,. c: -

Jeri h5Iiı görür gibi bakıyor. !(o,. 
nuz buraya ... 

Issız adanın ortasında bulurıa: 
Ydl · bu kesik baş acaba kimin başı 

(Devamı 1;n.r) 
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SYleym©ıınon ~aırayon©la 

KU~O~ IKO~lbARI 

-~1 Sahte peygamber 
nasıl öldürüldü . 

===ı[ 
Tefrilca No: 104 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Ogün kahraman Şaondan geni bir haber geldi: 
"Yedi günden beri Amo11. sarayının karşısın
daki tılısımlı kayanın Ji6inde derin bir kuyu 

içinde yaşamakta,qım .. beni kurtarın!,, 
- Ne dedin? Çıldırdın mı sen? 
- Hiç te çıldırmadım. Aklım ba-

şımda .. Fakat, bundan başka bE' -
nim için kurtuluş yolu yoktur. 

- Süleyman seni Mısırdan bu -
raya getirtmek ıçın, ağırlığınca 

altın vermiştir. Kolay kolay gön -
derir mi seni buradan? .. 

- Göndermezse kendim gidece
ğim. 

- Haydi bırak yavrum, bu ma
salları ! Sen Kudüs sarayından Sü
lcymanın müsaadesi olmadan bir 
ku, bile uçamıyacağuu bi!miylli' 
ınusun? 

- Ben bir kuş olur, yine kaça
tıl"l buradan .. İşte o kadar! 

- Bu ona Rab urafından bir ce
zadır, mellii! 

Diyerek bir şeyler söylemek iste
mişti. 

Sü!eyrnanın bu söze canı sıkıldı: 
- Şaon hayatını yurduna vak -

fetmiş bir kahramandır .. Onu Rab 
her zaman ve her yerde himaye e
der. 

Diye cevap verdi. 
Yahudi asıl1adesi 

dı: 

tekrar söz al-

- Şaon •uradan giderken, be -
nim timareımın sırtından atını sü
rüp yürümüştür. Rab bunu gördü 
ve ona bu cezayı verdi, d<:>di: 

Süleyman fena haldı, hiddetler.-
mişti: 

- Harpte muharipler binlerce 
muharibin sırtından yürüyüp gi

der !er. Eğer Rab bunların cezasını 

vermek isterse, yer yüzünde hiç 
bir muharip kalmaz .. mahvolurdu. 

Diyerek salondan yürüdü .. 
Taraçaya çıktı. 
O gPce Süleymanın yanında hiç 

bir kadın yoktu. 

Misafirler bu hadiseyi hayretle 
karşılamışlardı. 

Bir taraftan Silayı arayan göz -

ler, diğer taraftan Tamarayı araş -
tıranlar hayretlerini gizlcyemi -

yorlar ve biribirlcrine bakışarak: 
c- Kadınlar nerede?• 

(Devamı var) 
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- Haydi yavrum, bırak bu ço -
cukluğu! Tamara gözden dü~müş
kcn, hükümdarın yanına girmek 
fırsatını kaçırmaınıya çal~! Uma
rım ki. )ine ei.ki saltanatına kavu-

Ş.Ursun!.. 1 
Beklenilmlyen bir haberi 

Kudüs sarayında Süleymanın 

gözdeleri biribirlerile uğraşırken, 
bir sabah (Amon) dan Süleymana 
~Öyle bir haber geldi: 

Çiftlik, Süthane! ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına: 

MiELE 
c Yedi gü.ndenberi Amon Sa

•ayının karşısındaki tılsımlı 

kayanın dibinde derin bir ku
yu içinde yaşamaktayım. Hü.
kü.mdara haber veriniz ... Beni 
kurtarsın buradan .... 

ŞAON 

Süleyman bu haberi alınca bey
ninden vurulmuşa döndü: 

- Zavallı Şaon .. ne dolmaz çilen 
varmış'! Rabbı unuttun.. taştan 

llıabutlara taptın .. bu hale geldin .. 
Seni ht-mcn kurtarmalıyız! 

Diyerek hassa kumandanını ça
furdı: 

- Şaon yaşıyormuş .. 
DNlı .. Çoıdc o sırnda baş knldı -

ran Kayyuır.'ler üzerine gönderi -
leeek aske-in bir kısmının derhal 
.ı\nıona gönderilmesini emretti. 

Süleyman: 
- Ben bhrarruın Şaoııu öldü sa

llıyordum. Demek ki, yaşıyormuş .. 
Diyerek, bu haberi almca ke -

derlenmişti. 
Asker hemen yola çıktı. 
Rudüste Şaonun (Tılsımlı kuyu) 

Ya atıldığı haberi dilden dile her 
tarafa yayılmıştı. 
Şaon için aylardanberi :ığlayan 

&enç kızlar şimdi mabetlere koşa
rak, bu genç kahramanın bir an ev
vel kurtulmasına dua ediyorlardı. 

Amon yoluııa ç:kan askeri uğur-
layan kadınlar: 

- Şaonu getirmeden dönmeyin! 
Di ·e bağırışıyorlardı. 
Süleym:ın o gece, Şaonun kurtul

nıası için büyük mabede gitmiş ve 
llıiıbetten döndükten sonra m!safir-
1 r nl kabul ederek: 

- Şaonun muzaffer olarnk dön
ll'ıcsini isterdim. Bu «ekilde dönmc
lini hiç istemezdim.· 

Dedi. Yal'udi asılzadelcrindcn 
biri; 

"Krema makinaları,, geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin. 
de, sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanmış ve en vuimli maki

na olarak tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz 
gelmiştir. 

Türkiye Umum Satış Deposu : 

Tahtakalede POKER traş bıçakları deposudur 
Taşra satış yerleri: Erzurum : Türbe civarı No. 29 Şükrü 

Güral, Konyada : Mebmed Kaşıkçı ve biraderleri. 
Eskişehir : Hasan Alanya. 

Hasan 

·-----·-=--=1:1111ıma ........ ıcm ........... . 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ------l - Şartn"me, Keşifname ve plAn!arı 

pılacak 599!4.74 lira muhammen bedelli 

pazarlıkla ekşi:tmeye kor.u!muştur. 

mucibince Erzurumda ya· 

Başmüdürlük binası inşaatı 

il - Pazarlık, 14· VIl-937 tarihine rastlıyan Çarşanba günü saat 

14 de lstanbulda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi 

müdürlüğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılac.ktır. 

II! - Şartname vesair evrak 300 kuruş mukabi:inde lstanbulda in• 

hisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 

ıv 

v 
Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 

Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik 

sını haiz bulunmaları ve M.mar ve Mühendis değillerse bu 

bir ıneslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. 

vesika· 
sınıftan 

~3969,. 

9 Temmuz Cuma akşamı 

P A N ORA M A Bahçesinde 

YA V R' LJ N LJ NcECESINE 

MÜNiR NUR TTiN 
Bayan HA Mi YET 
ve Yavruyu stven ar~ aclaşl•rı · şlirak erlecekler lir. 

ve parasının geri verılmcsini iste
mişti. 

Ne kırbaç şaklamaları, ne gardi
yanların tehdidi, anamın büziıl -
müş vaziyetini kıl kadar bozması
na kafi gelmiyordu 

11 "" 111 ıı 11 1ıı111111111•111111111111111111ı1111ııuııuı111111111ı11111uıuıın1111111111111111111111111111111111111111111111rııııııı11ııııııııın111111u1111 

Bu şikayet üzerine direktör Kof
fin son derece kızdı, sinirfoııdi ve 
bizzat aşağıya inerek, kn(P.sin y~~ 
nına geldi. Korkularından dehşet 

!çind~ knlan gardfyanlanı: 

Yazan: 
Al Jenings 

SERGİ 
•Kara bela• demir kafese gird.k

tcn sonra, haplsh~nenin görülecek 
r>uınaralarından biri olmuştu. Şöh
~eti sür'atle şehre yayıldı Artık 
•er Yerde herkes onu vahşi, cOh -
~·o. nun hakıkaten Kara belf.ısı o
larak b\ıiyorlardı. 
İsmi böyle memleketi!'! hudutla

ı·'.~a kadar duyulunca, kendisini 

~~~me~ iste):enler. o derce". faz!~.~ 
l\: • .ı. kı, eskı hapffhanc dırektoru 
h·of'.ın, katili teşhir etmek surctile 
~ıııshaneye varidat temin etmeyi 

bile düşündil. 
Yirmi beş kuruş mukabilinde ai

'hretçiler hapishanenin sağ cenahı 

Çevirerı · 
Muammer Alatur 

altındaki mahzene indiriliyor ve 

orada kafesin önüne getirilerek Ka

ra beJayı istedikleri gibi scyr.:>dcbi
liyordu. 

Fakat İra Marala! böyle te~hir 
edilmekten hiç tc hoşlnııınıyordu. 

Kafesin en dibindeki köşeye so

kularak, büzülüyor, yüzünü gös -
!ermiyordu. Artık Ol'u oradan çe
kip çıkarmak b;r marifetti 

Bir gün Kara belayı giirnıek ü
zere, duhuliye parasını verip ora

ya gelen ve yarım saat beklediği 

halde Kara bel5nın yüzünü göre -

ıniyen bir ziyaretçi, pek haklı ola• 

rak, 4irektöre §ikayette l:ıulunmuı 

- Açın şu kapıyı! dedi. 
Hiç bir gardiyan yerinJen kı -

mıldamıyor, böyle bir emre itıuıt 

etmiye cesaret gösteremiyordu. 
Koffin bağırdı: 

- Açın şu kapıyı diyorum sizr! 
Salak herifler! 

Böyle bağırırken de gardiyanlar
öan birinin elindeki soyayı çekip 
aldı. 

Kapı açıldı, dlr~ktör o sinirli ve 
kızgın halile içeriye girdi, sopayı 

mahkümun kafasına doğru kal
dırdı : 

- Kalk oradan şu tarafa! diye 
bağırdı, yoksa vallahi kafanı -par
çalarım. 

( S inci sayfadan deTJam) 

- Kim o? diye sordu. 
Peygamberin daha kapıyı aç -

masına vakit kalmadan, kapı, kuv
vetli bir genç kafilesinin omuzla -
rile açılmış oldu. 

Gençler eve dolunca, içlerinden 
biri dedi ki: 

- Grefi!d seninle biraz konuş -
mak istiyoruz. Gel bizimle bera -
1:-er! 

Peygamber mukavemet etmek 
istedi. Broks'u yardımına çağırdı. 

Fakat kuvvetli eller peygamberi 
de. sahabesini de yakaladılar. O 
sırada peygamberin karısı koşup 

yetiştiği ;ıaman, hiç de maskelen
rniye ihtiyaç hissetmemiş olan bu 
kafilenin içinde, tekkeye gelen kız
ların babalarını, kardeşlerini, koca
larını tanıdı. 

Eve gelenler peygamberle saha
besini bir otomobilin içine soktu -
!ar ve otomobil hemen son sür'atle 
hareket etti. 
Şehirden bir kaç kilometre iler -

de, bir ormanın ortasında durdu -
lar. 

J osua sordu: 

Senelik muhammen k'rası 36 lira olan Eyüpte 31 No. lı Ebussuut efen• 

di mektebi 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat 

mektup veya makbuzu ile S. 7-937 Perşembe günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (I) (3600) 

10 Tem· Kı B ı Cumar· 
muz r a osu lesi 

BÜYÜKDEREDE 

Beyaz Park' da 

Sabaha kadar eğlenceli bir gece 1 
Varyete, dans müsabakaları. enteresan tablolar 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan: 
Cinsi Adet Muhammen Fi. Muvakkat ihale 

sı-aranti Şel:li Günü ve saati - Canım, lwnden ne istiyorsu -
nuz? 

Aptal sahabesi ise tlrtir titrıyor
du. Ortalığı kaplayan süküt son de
rece heyecan verici bir süküttu. 
Peygamber de soğuk kanlılığını 

muhafaza ediyordu. 

l 
Frenkgömleği 2000 adet 2591 
Piıama 1000 takım 317 626 L 25 K. Kapalı 12. 7-TI 15 

Talebe battaniyesi 750 adet 10
8

92j 
Hademe bataniyeci 150 ,. 7'J 712 L 69 K. Kapalı 12-7-TI 15,30 

· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fühayet dedi ki: 

- Siz kendi kendınizi beYhtıde 
yere üzüyorsunuz, sizin gibi gayri 
mü'rninier peygamber Josua'ya 
karşı bir şey yapamazlar. 

Kafilenin ,.efi: 

- Pekiıliı! pekiiliı! dedi. 
Ormanın ortasındaki bir açıklığa 

doğru ilNledıler. Burada iki büyük 
odun ığını yakılmıştı. Yığınların 

üzerinde içinde katran kaynıyan iki 
kazan! 

Şef, bir işaret çaktı: Korkuların
dan yarı ölü bir hale gelen Josua 
ile sahabe•i çırıl çıplak soyuldular 
ve Amerikan öslübuna göre \'Ücut
larına katran sürüldü ve her ikisi
nin vücutları da ku~ tüylerinın ü
zerinde yuvarlandı. 

O zaman kafilenin en yaşlısı söz 
aldı: 

- Grefild, dedi, yaptığın rezalet 
haddi aşmıştı. Yarın Korvalis'ten 
hemen pılıyı pırtıyı toplamalı..ın! 

Bugün sana yaptığımız bu iş sade
ce ihtar mahiyetındedir. Fakat ge
lecek sefer böyle olmıyacaktır. İ
nat etme, anladın mı• Haydi şim -
dılik ıkiniz de buradan defolun, gi
dın! 

Aptal sahabe, bu sözü işitince, 

hatta elbıselerini bile aklına getir
meksizin, sanki şeytanlar arkasın
dan kovalıyormuş gibi kaçtı. 

Grefild'e gelince, peygamberin 
haddi aşmıştı. Yarın Korvallis'ten 
dakı kalabalığa karşı dedi ki: 

- O kadar acele etmeyiniz, dedi, 
ben de saatimi bilırim. Sizin de gül
mıyeceğiniz bir zaman gelecektir. 
Çünkü karılarınızı da, kızlarınızı 
da, hemşirelcriniZi de beraber alıp 
götüreceğim. 

MAHKÜM 
Peygamber ortalıktan kayboldu. 

Evi bomboş kalmıştı. Karısı, baba
sının yanına gitmi§ ve cevinı hı -
raktığı icin. kocası aleyhine talak 
davası açm1ştı. 

[SONU YARm) 

Kara beliı şöyle mihveri üzerin
de dölıdü, yavaşca kalktı, di.şlcri 
biribirinc geçti, artık kudurmuş 
hnle gelen bir dev gibi, kafası ile
ride direktöre doğru yürüdü ve 
öyle bir toslayış tosladı ki, direk
tör kapıdan bir iki metre dışarıya 
doğru yere yıkıldı. 

Kara bela fırsattan istifade ede
rek direktörün elindeki sopayı kap
dirmesi bir oldu, koca sopa kırılı
verdi. 

Gardiyanlar Maralafın üzerine 
saldırdılar. Kimi ayaklarına, kimi 

kollarına yapışarak, dev adamı ye
re devirdiler, vurdular, vurdular 
ve herifi tekrar deliğinin içine so
karak, kapıyı hemencecik kapadı
! r. 

Asıl ziyaretçinin bu gördliğü 

manzara karşıı.ında daha yirmi beş 
kurus vermesi laz:mgeliyordu am
ma, vermedi, son derece memnun 
ve mahzuz bir halde güle güle git-., 
ti. Bu badireden Koffin'in ölmeden 
kurtuluşu da bir mucizedir. 

Bu hlldise kendisi için bir ders 
olmalı idi, İakat direktör cKara be-

225 L. 86 K. Açık 12-7-37 1~ 

Omuz havlısı 400 adet 1 
Etek havlusu 4CO • 
Baş havlusu 400 •takım 577 
Pt·~temal 400 • 
Yüz havlusu 2100 • adedi 33,50 

Lcy:i Tıp Talebe Yurdunun muhtelif ihtiyaçları üç adet şartname 

mucibince eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenh şekil, giiıı 

ve saatleri karşılarında gösterilmi,tir. 

2 - ihale Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muaven,t Müdürlüğü 
bina,ında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

3 - Nilmuoeler ve şartnameler her gün Fuatpaşa türbesi kar~sın. 
daki Leyli Tıp Talebe Yurd::nda görülebilir. 

4 - istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı bclgebr ve bu işe yeter muvakkat gara ıti makbtız 

veya banka ıı:ektubi'.e kapalı zarfla olacak teklifleri ih1le saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltme için belli saatte 

komisyonda bulu~m lan • 537" 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektebin 9J7 malt senesi sonuna kadar ihtiyacı olan "~0000,, kilo 
ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Beber kilosunun muhammen bedeli 11 kuruş olup ilk tenıinatı 412,50 
liradır. Eksiltmesi 14-7-?37 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 

15 de yapılacaktır. isteklilerin 937 mail senesine aid Ticaret odası 
vesikalarile 2490 No. Iu kanunun emır etti~ diğer vesail i havi tek-

1,f mektuplarını muayyao saatten bir saat evveline karlar komisyona 

makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri iliin olunur. "3659" 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
19-7-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdür!üğün

de (3539) lira keşif bedelli Devlet Basımevi Cilt Atölyesi biıası tadi. 

liitı açık eksiltmeye ko~ulmuştur. 

Mu~ a vele, Eksiltme B1yınd>rlık işleri genel, hususi ve fenr.1 şartna
meleri, proje, ke,if bulasasile buna müteferri diğer evrak dı iresinde 

görülecektir. 

Muvakkat teminat (266) liradır. 

isteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptıl!'ına dair gÖ$

tereceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu mü•eah
hi:lik \'e Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (3859) 

ıa. dan daha vahşi yaratılışta bir 
insandı. 

Maralat'ı sığındığı yerden ko 
fay la ıkla çıkarmak için şeytani bir 

çare düşündü. Bir yangın borusu
nu tam Kara belarun büzüldüğü 

köşenin altına kadar uzattı. Bu bo

rudan son derece sıcak bir hava ge
çirmek, Kara belayı yerinden sıç
ratmıya kafi idi. Eğer geriye kal
mış birkaç parça derisini orada bı
rakmak istemiyorsa! ... 

Bu usul tatbik edilince, İra, hay
vanlar gibi böğürerek yerinden 

kalkmıya ve kapının parmaklığı

na yanaşmıya mecbur oluyordu .. 
bağırıyor, çağırıyor, gürlüyor, de

mir parmaklıkları sallayarak de -
virmiye ve koparmıya uğraşıyordu. 

Bu manzara karşısında ziyaret
çiler korkularından donup kalıyor

lardı. Fakat hiç kimse de o günden 
itibaren direktörlük makamına ar

tık şikayette bulunmamıştı. Böyle 
bir manzarayı görmek, doğrusu "ir
mi beş kuruş verıniye değerdi. 

(Devamı var) 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Üsküdarda Tembel Hacı llfeh
ı:ıet mahallesinde Sehimi Ali 
caddesinde 44 No. da mukim 
Ahmet Arif. 
A ·11i adreste: Sadık. 

Ayni adreste: Ahmet Rıfat. 
Ayni adreste: Kadriye. 

Cemilenin Esat aleyhine ikame 
eylediği Üsküdarda Tembel Hacı 
Mehmet mahallesinde Selami Ali 
caddesinde eski 56-58 ve cedit 44 
No. lu arsanın izalei şüyu davasın
dan dolayı Tapuca verilen ce,·apta 

sizlerin de hissedar olduklarınız 

ve gönderilen tebligata rağmen i
kametgahınız meçhul bulunduğu 
mübaşir tarafından verilen şerhten 

anlaşılmış ve ilanen tebligat ifası
na ve mahkemenin 19/7/937 pazar
tesi günü saat 10 na talikine mah
kemece karar verilmiş olmakla 

yevmü ve vakti meı.kürda Üskü • 
dar Sulh Birinci Hukuk mahkeme

sine gelmeniz lüzumu davetiye ma. 
karnına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 
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Y ağh ve yağsız acı badem,, 

HASAN K 
yağsız kar ve yarım yağlı 

REMLE 
gece 

Ri 
Çilleri eder. ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale 

ihtiyarları gençleştirir, gençle~i güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

W A B A W D E P ·o S U: IS'!'ANBUL, ANKARA, ESKiŞEHiR, BEYOGLU, BEşlKTAŞ. 

MiDE ve BARSAKLARI INKIBAZI ve ondan mütevellid baş ağrılarını ' def
1

eder. Son derece teksif edilmiş . bir tuz otup MÜMASiL 
kolayhkla boşaltır. MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. 

Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIÔI, MlDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. ~iDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokufU 
ve tadsızlığı defeder. MAZON i'im ve HOROS markasına dikkat. . . ! ı . 

--~~~~----~----------~----~~------------------------...,..,.----------------------------------------------------.-------~-------

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Bahçekapıda s ı·h 
Deposu a 1 Necati Eczanesi. 

ır l\~·--llll:l'~•m•••ı ........... 1111!!! 

il Profesör Kirkor KömUr· 

.,. Lr·· ..... ··:\''11~~-S., • .,.,' -.o;r· ............ -- 'r ,.. ı. .. · .... ·-- -:ır .. -..: .. -... \ ~~:..~~··.\. ... ~· ~ ..... f • ... için 41 
1 • • ciyan'ın sür'atle hayat 

l ' adamı yetiştiren 
e!'erleri 

.................... " .. """".. Ameli ve tatbiki kambiyo 

: s· h" ı·k ı 
35 

ı !Ze taro ır genç ı ı Yeni muhasebe usulü 

ı ı Ticari malumat ve ban· 

122,50 

ı ve saçlarınıza yeni bir ı ı kacılık 105 

ıı hayat kazandırır! ıı iktısad ilmi 
°ihtisas muhasebeleri (Şirket 

87,50 

: ................................ : 
Opt amin saç eksiri 

Saç dökülmesinin 

kat'iyetle önüne geçer 

Optamin saç eksiri 

.sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri (Yeni 

rakam) 56 
Yeni hesabı ticari (Mufassal 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve sigor· 

ta hesabları) 100 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyorl 

• 
1 

Varken ıstırap çekilir mi? 

~ kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Ec7.ane!erden isteyiniz. _... 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Muhıı mme:ı Çoğu Muvakkat 
Forma Forma Fiatı Tutarı Teminatı 
Adet Adet Lira Kr. Lira Kr. Lirn Kr.__... 

2500 adet Beş ki· 

tabın basılması. 90 150 
Kitapların içindeki S/M2 S/M2 
eşkal ve resimleri 40000 50000 
Fazla bastırılacak 

olan 500 adet h'igat 

24 

O 0.7S 

3600 

375 S53 

Saç k'>klerini kuvvetlendirir 

~ . " .., ' . ( . : .· 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 

1 latan bul 

--------~·------------

BAŞ DİŞ 
Ağrıları 

ve üşümekten mütevellid bütün 

a~rı. sııı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

k!tabının kakıl bedeli. 

Cildiye 
Adet 
3000 

Maktu an 

o 21 

102 50 

631 

4707 50 

., 

HER AYIN BiRiNDE 
Gi.rEMiZ~EN PARANIN FAiZiNi AL, 

TVRK TiCABIT BA.lllCA/I 

Kaşelerini tecrübe edini:z.. 

lcabanda günde üç kaşe alınabilir • 

Radyolin Diş Macunu fabrika· 

sının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından yapılan GRlPIN her 

eczanede vardır. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

l Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. ··---··--·-Sünnet Düğünlerine 
Hokkabaz, Kukla, Karagöz, 

İnce saz vesaire ••• 
Meşhur hayali ve hokka
baz VEFALI SAFA, Yağcı· 
oğlu EZRAÇI ve Çiçekçi 
oğlu MARKO arkadaşlar. 

Telefon : 23072 

Dans Profesörü 
Parlalıı 1937 meneıinlıı ye· 

nl daruı flırürleriııi öğ• 

renmek lıteyenlerc müjde 

Beyoğlu lstiklAI caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

EVLATLIK İSTEYENLERE 
Hiç evladı olmıyan bir aile ya· 

nına iyi nhlak sahibi 13 yaşında kim
sesiz bir kız çocuğu evlat olmak ar-

Mektebimiz tedrisatına lüzumu olup Forma tutarı yukarıda yaıılı 
termo dinamik, Makine tarifatı, Kimya teknoloj!si, deniz ticaret hu• 

kuku ve lngilizceden Türkçeye denizcilere sözlü kitaplarının basılması 

ve resim ve cşkAlleriniıı yapılması ve cildiyeııi 22-74 937 tarihine rast• 
!ayan Perşenbe günü saat on dörtte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 
· sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olma• 

ları llzı mgelen eksiltmeye iştirak edeceklerin de muvakkat teminat• 

Jarını fs tan bul Yüksek Mektepler m
0

uhasebeciliA'İ veznesine yatırdık• 
larmı iÖsterir makbuzlariyle veya • Banka mektuplariyle Mektepte 

müteşekkil Komisyonu mabsuıuna belli gün ve saatte müracaatları. 

~ 
~~--~~--~~~~~~~~~~~~~--

.MARMARA MINTAKASI ÖLÇöu'R 
VE AYAR BAŞMÜFETTIŞLIGiNDEN: 
inhisar idaresince şarap şişesi ola· 
rak kullanılmasına, lktısat Vekaleti 
tarafından, müsaade edilmiş olan 
340 santilitrelik galonların menba 
suyu ticareti yapan bazı müessese· 
lerce toplattırıhp kullanıldığı anla· 
şllmaktadır. 14,826 sayıh ölçüte~ 
nizamnamesinin 74 üncü maddesı 
hükümlerine aykırı olan bu boy şite: 
lerin kullanllması, ancak, 85 ine• 
maddeye göre izin almakla müın· 
kündür. 
340_ cı. LiK ŞiŞELERiN 
KULLANILMASI iÇiN iK
TISA T VEKALETiNDEN 
YA LN l Z INHiSARLAR 
iDARESiNE MEZUNiYE~, 
VERiLMiŞ OLDUÖUNDAıYı 
Hn galonlnrın inlıis·u şrabı ndan haşica şeyler için kullanıl• 
dı l! ı göriilürs .. fıi lieri lnkkında 1782 s'lytlı ölçüler kanttnt1 
mncih;"('e t :ü i ·:ı . • :ı p•;:ı c ı ğ: i inn <ılurrnr. 

zusundaciır. Arzu eden ailelerin Ak- ~ 

sarayda Haseki caddesi Arapma • ----Sa-bi-. b-i _v_e_U_' m-u-n-ıl_n_e-şr-i y-a-tı _i_d3_r_e -e-d-en_B_a-}nıuııarrır 
nav sokağında 4 numaralı hanede 

: .. • .... .. ·1 ~ ~· '' • "'.. • .. ,.: • ~ ' 

Fatma Hanıma müracat etmeleri E. izzet 
rica olunur. Basıldı~ı yer : Matblai Ebüzzi y l~-----

---------------------------~~-----~-------~---------------......... -. .............................. -.--------------~-------------------.... -------------------------·" 
Mevsimin içilecek en · temiz ·ve sıhhi suyu 

. . 

KARAHiS .AR MADEN SUYUDUR 
• 
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