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.t:36-12~ En son telgrafları ve havadisleri verir gazete 

İtalyan filosu bir nümayiş yaptı 
Gemiler şimdi Hanlola istihkamlarının önünde 

-. saffıharp nizamında bekliyorlar 
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lspan a meselesi en nazik ve Marefaı 
çetin bir safhaya girdi.. fu~!:ız~fn~:.=~~-

lngiliz Dışbakanı: IJ{en/aafimize dokunulursa 
harp derhal başlıyacaktır.. digor 

Deniz kontrolü kabul edilmezse Fransa da kara 
kontrolünü kaldırarak Madrid hükômetine silah ve 

gönüllü göndermeye karar verdi 

F'ranko: 

bulunm•k Uzere dave• 
edlldl 
Büyük Erkanı· r--- ~ 

harbiye Reisimiz" 
Mareşal Fevzi 
Çakmak, Yuna. 
. d 1 nı.stan a yapıla-

cak manevralar
da bulunma le üıe·ı 1 
re Yunanbtaııa, 
davet edilmiştir •. 
Mareşal bu da ve· n 
ti kabul etmiştir. · ~l 
Trakyada ya. J 

pılacak manev. -----
• "Behemehal 
muzaffer ola· 
cağız •. ,, diyor 

ralarda bulunma· 
ğa davet edilmiş Mareıal Çakma~ " 

Yarınki toplantı
dan pek ümit yok 

1 • n.dra, 8 (Hususi) - İspanyada 
Uunan ecnebi gönüllülerin geri f'' trıJmasmın nasıl temin edileceği 

ngıliı meha:filini ehemmivetle iş
:~ı etmektedir. Yeniden. gönüllü 
d~n~e~Hmemesi usulünün tatbik e
t'ı dığı ıamandaııberi hiç bir devle
~? İspanyaya gönüllü gönderme -

tş Olduğu tasrih edilmektedir. 
t' ngilterenin Valansiya hükCımc - r 
ıne tayYare, harp levazımı ve ı 
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1TAHKiKAT 

ç . 
1:1c. ?'•nalı hlr nutuk irod •den 1 

tılız Hariciye nazırı Edın 
ref ikast ile 6uab.r 

t· . 

Spor kavgasını çıkaranlara 
boykot ilan edilecek 

Hastanedeki çocuklar tehlikeyi savuştur· 
dular, tahkikatı yapan ea,kanın beyanatı 

(Yaz,., 2 inci sagfamıstla) 1 

Sovret Mançuko hududunda bir Japon mUfrezesl 

~: ıabit gönderdiği hakkında ita!• 
ftı 11 

•• gazetelerinde çıkan neşriyat, 
ıı~!ı7 rnchafilini sinirlendirmiştir. 

ıcıyc Nazırı Eden Avam Kama. . 

Uzak Şarkta sonu va· 
-· him hadiseler 

~ (Devamı 2 ind Mhifede) (Y• %ut 2 inci ıag/o.mııtl•) 

Şahsen 29 birl vatandaşı ve bütün lst an· 
bUlu alakadar eden hadise 

fide, başla, s~-,.it~ Seyyar stilıcılık ve hamallık 
ll ayın 15 i~den itibaren mıntaka mıntaka 

gasci.k ediliyor - Ya~•~• 2 ncl sayfada-
----. 

olan başka meml ıketJer Erkanıhar• 
biye Reisleri de Ağustos içinde 
memleketimize tleceklcrdir. 

Hicaz ve Irak kral· 
farı ile lran veliahdi 
Ankaraya geliyorlar 

-
HicH icralı llmiu•rıl 

Ankaradan bildirildiğine göre, Ö· 

!lilmüzdeki 29 Teşrinievvel Cum
huriyet bayramında evvelce Anka
rada bulunacaklarını haber verdi· 
ğimiz Rumen Başv~kili ve İtalya 
Hariciye Nazırından maada Irak 
Kralı Majeste Gaziyülevvel, Hicaz 
Kralı Majeste ibnissuut ve Efgan 
veliahdi de Ankarada bulunacak
lardır. 

Bilhassa Asyalı komşu ve dostla
rımızın sevimli hükümdarlarının 

bu ziyaretlerine büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. 

Kendileri çok büyük ve resmi me
rasimle karşılanacaklar ve misa • 
fir edileceklerdir. 

Mendup Dürgo 
_Nihayet 
-Yolcu edildi 

' 
Antakya, 8 (Hu· 

susi) - Şimdiye 

kadar Sancakta 
Türklere karşı 
daima aleyhta• 
rane bir vaziyet 

' takınmış ve ora· 
j yı kendi maliki· 

1 nesi sanmış olan 
ı Fransız delegesi 

Düryo Fransanın 
Napoli Başkon
ıolo!lluğuna tayin 
edilmek suretilc 
(DeHmc 2 th) 

En bUyUk tarih romancımızın bu fev· 
kelAde heyecanlı aşk ve cenk romanını 
mutlaka okuyunuz. Bugüne kadar çı· 

. kan iki tefrikanın hülisasını da bugün 
tefrika ile beraber neşrediyoruz. 
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Dersimde kışla ve 
mekteplerin 

inşasına başlandı 
Elaziz, 8 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Eski Dersim, yeni Tunce • 
!inde bayındırlık faaliyeti hararet 
ve hızla devam etmektedir. Hallc 

- yol inşaatında çalışmakta, iyi gün· 

delik almakta ve ağaların tabak • 
kümünden kurtulmuş olmanın sü-, 
ruru içinde bulunmaktadır. 3500 • 
5000 metreye kadar yükselen dağ
lecek ve yaz, kış gezmeleri spor• 
ralarını en çok bir iki yıl içinde Tür .. 
kiyenin en mükemmel gezme \"C _ 

dinlenme yerleri haline getirecek- _ 
tir. General Abdullah Alpdoğan 

Tuncelinin umranı için en mükem
'!11el projeleri hazırlamış bulun • 
maktadır. Akdağda, Kızıldağda, 
Sultanbaba dağında Ye o şahikala
rın azam~ti içinde oteller inşa edi-

_ lccek ve yaz, kız gezmeleri spor- _ 
Jarı için buralar eşsiz bir hale ko- { 

(Devamı 2 inci sahifede) J Seyit Rızomn oğulların:!an Şahin 

r ı 

Aziz okuyuculanmıza 
minnettarız .. 

Gazete k8Qıt fiatlarının sekiz lngiliz lirasından 
yirmi üç lngiliz lirasına çıkması ve azim zararlara 
uğromış bulunmamız yüzünden - sırf kSOıt fiat
larına maksur kalmakaüzere - Son Telgrafı dün· 
den beri dön kuruşa satıŞa arzediyoruz. Dün ga. 
zetemizin yeni fiatıa her vakitki gibi setılması ve 
gördüğü rağbetin asla sarsılmamış bulunması. 
aldığımız yüzlerce içten ve samimi teşvik ve tak
dir mektubu bizi aziz okuyucularımıza karşı son 
derece minnettar bıraktı. E::u minnet borcumuzu 
bu satırlarla alenen ödemeyi vazife sayıyor ve 
kenditerıne daha çok ıayık olmaya caıısacağrmızı 
bir kere daha v8dediyoruz. 
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15 günlük 
sanlara 

mes'ud in
ne mutlu! 

Ağustosun 3 ünde llaşlamak ve J 
onunda bitmek fttt?"C, Peştced bir 
k~m h!lftası t ertip ediliyormuş ... 
Bunun için de hazırlıklara başlan
mış ... 

moda lradır •1gm bfr şey yoktur. 
Dün bir dostumu• rastgeldik. 

Şimdi, bugünlerde konuşulan ilk 
m<?vzu nedir ? .. Tabii t ifo ... 

Dostumuz sordu : 
Kadın haftasında neler konuşu

lacak? Şimdilik kat'iyetle beIJi de
ğil.. ha, şunu da haber verelim ki, 
1stanbuldan da bazı tanının!§ ba -

yanlarımız bu toplantı \'e tezahü
rnta çağırılmış. 

3 ağustostan itibaren, artık, Peş
teden değil, civarından bile geç -

memeli.. Çünkü, düny<mın dört bir 
tara{ından g~lip toplanan kadınla
rın gürültüsü insanın kulaklarını 
ne yapmaz? .. 

Bu kongre dolayısile en ziyade 
sevinecek olanla?", herhalde. b11 

toplantıya iştirak eden muhterem 
bayanların zevceleri olsa gerektir. 
Çünkü. bu mes'ut hemcinslerimiz, 

hiç olmazsa, bir hafta kafalarını 
dinleyeceklerdir. Pardon, bir haf ta 
değil, hatta 15 gün .. Çünkü , yolu, 
biraz da gezintiyi hesaba katacak 
olursanız, tamam 15 gün eder. 

15 günlük mes'ut insanlara ne 
mutlu!.. 

Son dakikada 
gelen bir haber 

Son dakikada gelen b ir h abere 
göre, kongrenin ruznamesinden bir 
kısmı öğrenilmiş gibidir. Şuracığa 
bazılarını kaydedelim: 

1 - Her üç ayda bir değişen mo
danın, bundan sonra her ay değiş
mesini isteccklermiş .. 

2 - Kadınların fazla ve mühim 
meşguliyetleri dolayısile evi silip 
süpürmek, çocuk bakmak, yemek 
pişirmek işleri de erkeklere dev -
redilecekmiş .. 

Diğer maddelerde neler var, bil
miyoruz. Hepiniz dua ediniz, ey 
Nkek okuyucular, kadınların bu 
toplantısındaki ruzname maddeleri 
kabul edilmesin.. Yoksa halimiz 
haraptır. 

Sa lgın moda 
:!e aşıya dair 

Malüm ya, ortalıkta tifo salgını 
var. Salgın olan bir şeye moda da 
demek c<ıizdır. Çünkü, dünyada 

a ya 
( Birinci sahifeden devam) 

tasında beyanatta bulunarak, bu 
hususta teşebbiisatta bulunması 
için Romadaki İngiliz Sefirine ta
limat verdiğini söylemiştir. 

Hariciye Nazın Eden ile Çurçi
lin söylemiş oldukları son nutuk
lara büyük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

- Yahu aşılandın mı? 
-- Vallahi vakit bulup ta aşı ola-

madım .. Üzülüyorum .. 
Bu sefer biz ona sorduk: 
- Sen aşı oldun mu? 
- Hayır .. maalesef.. ~n de va-

kit bulamıyorum .. 
- Neden a canım? •• 
- Başkalarını aşılamaktan .. 
Evet, hatırladık ki, dostumuz bir 

aşı memuru idi. Terzi, kendi sökü
ğünü dikemezmi§ .. 

Adada oturan ar· 
_!(adat diyor ki 

Bir arkadaşımız var .. Adada otu
ruyor. GeçcA gün rastgeldik. Konu
şuyorduk: 

- Yahu, nası l Ada bu yaz? .. 
- Çok iyi.. hiıla gelmediniz .. 
- Ya .. Hala elemedik. Fakat bu-

günlerde geleceğiz .. P eki sen nasıl
sın .. Hava alıyor musun .. 

- Hayır be birader .. Sana haya
tımın bir blançosunu yapayım .. 
İlk vapurla İstanbula iniyorum ... 
Son vapurla dönüyorum. Günün 
üç saati vapurda geçiyor •. 

- P eki, Adanın havasından ne 
vakit ist ifade ediyorsun ? 

- Gece uyurken ... 

Suların mahi· 
l!.,tl belli oldu 

Daima gittiğimiz bir lokanta var. 
Evvelce orada yemek yerken, a -
man iyi su olsun, derdik. Garson da: 

- Aman beyim, bizim dükkana 
fena su girmez, diye bizi temin e
derdi. Şimdi yine ayni lokantada 
yemek yiyoruz. Ayni musluktan, 

ayni kaplarla su içiyoruz. Ayni 
garsona bu sefer: 

- Aman oğlum, "Ciiyoruz, malüm 
ya tifo var .. Terkos suyu getir .. En 

teınizi Terkosmuş .. 
Garson cevap veriyor: 
- Aman beyim .. Dükkanımızda 

Terkostan başka su kullanmıyoruz. 

meselesi 
Vaziyet Ademi Müdahale Komi

tesinin toplanacağı günün arife -
sinde işte bu şekilde gergin b ir ha
le girmiş bulunmaktadır. Yarınki 
toplantıda ipin büsbütün kopması 
ihtimali de yok değildir. Bu bakım
dan İspanya meselesi hakikaten en 
nazik bir safhasına girmiş bulun -
maktadır. 

İTALYAN FİLOSU BiR NÜMAYİŞ 
YAPTI 

Valans, 8 (A.A.) - Mahon'dan 
-Minork adası- bildiriliyor: 

• 
nzı ' • 

Kum panyalerla bugDn 
de uyuşulamezsa HU
kQmet benzin ve pet· 
rol işine vazıyet edecek 

j Uzak Şarkta sonu va· ı~-o-•ş_s __ ıv_A_sA_: 
him hidiseler çıkma- Londra deniz 

mu hedesi . . d k k 1 drada ırll 
Türk halkı lüks memurla~ 
rrn d o lgun maaşla rın ı öde-

an Or U Uyor Geçen sene Martta Lon u:ı· sın zalanan bahri tahdidi teslihat rrıns.ı 
hedesi bir kaç gün evvel ir:ııt'i 
Hükumeti tarafından da artı }lntır· 
surette tasdik edilmiş oldu. iki!· 
lardadır ki, bu muahede Arrıer iıll'" 
İngiltere ve Fransa tarafından ,, • 

miye mecbur değil~ i r. lngiliz maha-'ili Uzak ~arkta-
Benzin \'e petrolun daha zıyade J ı ~ı 

ucuzlatılması hak~ında İktı.~at yeı ki nazik Vazigef i dikkatle 
kili tarafından verılen emir uzerıne 

Ticaret Odasında .~urul~n ~eyetle takip ediyor 
kumpanyaların mumessıllerı ara - _ -·-- -

sındaki muzakereıere devam oıun- Sovyet Hariciyesi son kanii hadiseyi şid_· 
maktadır. Heyet kumpanyaların a- d v 1 
lım ve nak liye fiatlarını kabul et- detle protesto etti, hid ise yatu;mış egı 
miş, fakat k ilo başına 4 kuruş 37 Londra, 8 (Hususi) - Uzak Şark- Pekin, 8 (AA.) - Pekin'in 20 
para masarifi umumiye adile b ir ta Amur hadisesinden çıkan me- mil garbinde Çin ve J apon kıt:ı.ları 
zam yapmalarına razı olmamıştır. selenin ancak halledildiği bir sı- arasında bu sabah saat 4.30 da şid-
Kumpanyaların yüksek maaşlı a- rada, şımdi de Sovyet - Mançuri detli biı' muhareeb olmuştur. Mu • 
dmlar çalıştırarak msraflrı hiç yok- hududunda Sovyet toprakları için- harebe saat 9.30 a kadar devam e t-
tan kabartmaları yüzünden halkın de iki taraf karakolları orasında vu- miştir. 
petrol ve benzine lüzumundan faz. kua gelen çarp ışma üzerine, İngi - Japonlaor Marcopolo köprüsü ci-
la para vermesine göz yumulmıya.. Iiz mehafili Uzak Şarktaki vaziyeti varında etrafı duvarla çevrilmiş 
caktır. • dikkatle takip etmektedirler. bir kasabayı bombardıman etmiş-Kumpanya'lar, benzin ve gaz fiat-

Sovyet Hariciye Komiserliği bu lerdir. Sivil ahaliden ve kasabadtıki larını belediyelerle bir uzlaşma yo- yeni taaıuzu Japon Elçisi nezdinde 
lile haddi Jayıkma indirmedikleri garnizon efradından bir çok Çinli 

şiddetle protesto etmiştir. Sovyet-
takdirde bu işe hükümet vaz'ıyet Ierin Uzak Şarktaki Japon tecavüz- ölmüştür. Tüfenk, mitralyöz ve 
edecek, benzin ve petrolun alım ve topç.u ateşleri Pekin'den sarahatle !erine karşı şimdiye kadar daima 
satımını kendi tedvir edecektir. işitilmiştir. 

uzlaşma yolu takip ederek, orada-
Ticaret odasında toplanan ko - k • · b" b" .. Mu"sademe, gece talimleri yapan ki vaziyetin neza etını us utun 

misyon bu işdc bir itilaf zemini bul- arttırmamağa çalışmak suretile kul- Japon kıt'alarile kasabadaki Çin 
mak üzere bugün son defa olarak garnızonu efradı arasında husule )andığı tahammül siyasetinin ne toplanmaktadır. · 1 gelen temas neticesinde vukua gel-kadar zaman devam edeceğı sua e -----·---
İtalyan 
Kaptanların 
Muhakemsi 

Çanakkalede batan İspanyol va
puru davasının muhakemesine bu 
sabah İkinci Ticaret Mahkemesin
de başlanmıştır. 

İlk olarak (Kapapino) \'apuruna 
çarparak onu batıran İspanyol ge
misinin avukatları M. J ak, Nesim 
Sagcz, Gard Franko, gemiye hü -
kumctimizce haciz konmasına iti
raz etmişler ve İspanyol vapuru -
nun askeri bir sefine olduğunu, as
keri gemilere ise haciz konamıya -
cağını ve davanın burada görülemi
yeceğini söylemişler \'e bu iddiala
rını tevsik için 8 sahifelik bir layi
ha vermişlerdir. 

değer bir hal almıştır. miştir. 

Bu yüzden bugünlerde cikibeti Japon sefaretinin muhafızları J a-
daha vahim olacak yen i hadiseler pon müfrezelerini takviye etmeğe 
çıkmasından korkulmaktadır. gitmişlerdir. 

k-Dersimde kışla vem 
tep inşasına başlandı 

(B irinci sahifeden devam) mü frezelerı tarafından birer birer ek 1 
nacaktır. Hele .Munzur suyunun geç- geçirilmektedirler. Seyit Rızanın 
tiği sahada İsviçredeki tesisatı an- beş on kişilik avenesile sindiği yer-
öırır tesisat yapılacaktır. Dersimde de ağır hasta olduğu ve çok piş-
kışla ve mektep inşaatına da baş - man ve nevmıt bir halde bulundu-
lanmıştır. Yollar çok ilerlemiştir. ğu tesbit edilmiştir. Asayiş Tunc-
Şimalden ve cenuptan gelen şosa- elinin her yanında tarihin hiç bir 
lar Kutuderesine kadar dayanmış- devrinde görülmemiş bir tabiilik 
!ardır. Kutuderesi temizlenmiş o- içindedir. Bütün halk bu tabiiliğin 
lup buranın bazı sarp noktalarında feyz ve sürurunu tatmış bulun -
ufak tefek eşkıya döküntüleri kal- makta, iş ve güçlerile meşgul ol-
mıştır. Bunlar da takip ve asayiş maktadırlar. 
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• 1 8 ev 
z-alanmış bulunuyordu. Ita Y . çık· 
velki sene Habeşistan mcselcsı b"tı 

.. 8se " tı çıkaJı İngiltere ile mun. . bU 
m alüm olan şekle girdiği ıçınp0ıı· 

.. J a 
muahcdeye iştirak ctmemt~, uerl 
ya ise yalnız fenni mülahaıal~~ıbla
~ürerek çekilmişti. Deniz :il a u • 
rının tahdidi için yapılan bu rrı ii· 
ahede harp gemilerinin mikt:ıl'~aıı 
1crinden bir tahdidi değil, bun -~ 

. . azıı!ll' 
sonra yapılacak gcmılcrın JdC . 
malil: olacağı evsafı gösterıne"hitr\ 
dir. Fakat muahedenin en ~~ı.ik· 
bir maddesi <laha şimdiden Jııç rcıi
müne girmiş ol ~1u : Saffıharp ge ill" 
leritıin topları 356 milımetreY~ di
dirilecekti. Ancak şu şartla kı aıı 
ğer deniz devl etlC'ri de bttn~:bııl 
olsun! .. Fakat Japonya bu~~-inde!l 
etmedi. O madde de kendılıg 
hükümsüz kaldı. . ,,, 

b · ·dır " Böyle bir muahedeye ta ıı ,·c 
Rusyanın, Almanyanın, Jnpon~·a p.ıı
İtalyanın iştirakleri icabedN°1•• ,

35
; 

. k d .. 1 dı'k sı) cak Jtalya, yu arı a soy c •• ol<· 
sebeplerden, Japonyn da fepnı 11 dc
talardan itirazla Londra ınu~h~l • 

d . Inaı 
sine ıştirak etmemişler ır. . tira~ 
tere ise Almanyayı, Ru::;yayı ış ıs • 
için uğraşmaktan geri kalınaıı;i~c
tır. Henüz bu müzakf!rder ne 

Jenmedi.. . bıJ· 
Bu muahedenin m~hi:11 ~ır eJell 

susiyeti vnr ki, o da ıştırak J1l _ 
devletlerin kendi inşaat progra 

851
, 

1arını diğerlerinden saklan1~du· 
h<>r dev lelin kendi yapmakta. 0 c1' 
w ·ı . d' r. 1 . biJdırJJl gu gemı erı ıl!icr erme u· 
mecburiyetinde olmasıdır. Bt: 11'.ıı
aheckyc şimdi Rusya ile ~lın:~)js· 
nın da iştirakleri temin cdıltrı~ ar 

. d' k::iC t cniyor. Fransamn şım ıyc ·ı-. 
d gecıl' tasdik hususunda bu ka ar . 'çill 

mcsi de o iki devletin iştirak}crı 1 ~ 
d·ı o'rııtı. , ·akit bırakm<ık maksa 1 e : ıcre 

tur. Fakat bilhassa kruvazor . _ 
k ' RU.> taal(ık eden m<ıddelcrdir .. ı, tc' _ 

yayı, Almanyayı düşilndurınd· 
dir. 

Batan İtalyan gemisini temsil e
den Avukat Jak Hatem ve Avukat 
Bensiyon Galino bu iddiaya cevap 
veerrek, geminin askeri gemi olma
dığın ı söylemişlerdir. 

ama ·lık ve ~--y 
satıcılı 

r Ahmet RatJ! .... 
nnttnlft l UllllllllllllfltlJtlllltltUllhll1 lltli1Ult1UıftUUllfllll 

Sefine bir t icaret gemisidir. Ma
nifestolar bunu ispat ediyor ve için
de Türk tüccarlarına ait bir çok 
ham ule de vardır. 

Mahkeem heyeti iki tarafın bu 
müdafaaların ı dinledikten sonra, 
müddei vekillerinin 8 sahifolik Ia
yihaya cevap verebilmeleri ve se
faret beyannamesinin ve Resmi Ce
ridenin te rcümesi için muhakeme
yi önümüzdek i hafta salı gününe 
talik etmiştir. ;...._----
Biı·· araba 
Parçalandı 

Bugün saat yarımda Tak~imde 
bir tramvay kazası olmuştur. Şişli· 
ye giden vatman Hasanın idare
sindeki 163 numaralı araba Tak· 
sim bahçesi önü"de 137 numarah 
Şevket idaresindeki kömür- araba
sına çarpmıştır. Araba parça par
ça olmuş, atlar birkaç yerinden 
zedelenmiştir. Bu yüzden tramvay 
seferleri epeyce i nkıtaa u~ramıştır. 
Arabacıya birsey olmamıştır. 

·- ----- -
Bu ayın onbeşinden 
itibaren kalkzyor 

Hamallığın bir an önce kaldırıl
ması ıçin alakadarlara cmır vermiş
tır Bu iş için hazırlanan proje der
rilmiştir. 

Verilen karara göre sırtta, sırık
ta \ ' C başla hamallık bu ayın on be
şirıde ıntıbarcn yasak edilecoktir. 
Ancak şehirde her hangi bir şekil
di! sarsıntıya meydan verilmemesi 
için bu iş mıntaka mıntaka ve tcd-
1 ici surette tatlJik ol unacak t ır. E
sasen yük taşımak meselesinden 
hiç bir güçlük çekilmiycccktir. 
Çünkü bu iş yalnız kamyon ve ara
balarla yapılacaktır. Asıl sıkıntıyı 
mucip olacak seyyar satıcıların va
ziyetidir. 

Şehrin her tarafında ayni zaman
da sırtta, sırıkta ve başta seyyar 
satıcılık menedıldiği takdirde ha-

yat pahalılığının ortaya çıkac;ığı 
tabıidır. Bdcdiye buna meydan bı
rakmamak içın evvela Taksim ile 
Karaköy arasındaki saha dahilin
de bu şekılde seyyar satıcılığı kal

dıracaktır. Du mıntakad::ı yalnız el 
arabalar ve saire gibi otomatik ve
saitle satış yapılacakt ır. 

B u mıntakada yapıl::ıcak bu usul 
ayni zamanda bir tecıübe m;:ıhiyc-

tinde olacak ve ikinci olarak bu şe

kil Taksımden Maçkaya kadarki 
mıntakada t::tbik olunacaklıı. 
İstanbuJda sırtta hamallık ya -

parak geçinenler dört bin, seyyar 
satıcılık yapanlar 25 bin kişidir. 
Yeni kararla oldukça mühim bir 
kitle teşkil eden bu vatandaşlar iş

Tahkikat 
ilerli..lJor . _ 

G. Saray - Güneş maçının nıeiti· 
dana getirdiği hadisenin .h~sıl ;p0r 
ği panik henüz geçmemıştır. 

81
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Kurumu hadise ile yakından 
kadar olmaktadır. 5p01 

Evvelki gün şehrimize gelen B1 
Kurum murahhaslarını di~.ıeye;:aı.ı 
katını ilerletmektedir. Dun ııs
Kurum murahaslarını dinliYen·ı.ııı· 
başkan bugün her iki takıın o) 

culı:ırını d inleyecektir. de 
Bu hadise etrafında B . .Adnan 

miştiı· ki: uJdtıtl 
c- B u gıbi spor uygu~su.zl Jfel' 

görülmemiş şeyler değıldır.. ııı· 
defasında bu gibi sporcular nız:ytı 

· .. t d"ğ' lda cez namenın .gos er ı ı yo . • 
0 

.. 

çarptırılır. Hadiseyi tetkik edı} 
11
,. 

ruın. Bu hususta bir de 'f8P0~~b8-
zırlıyacağım. Hangi tarafın -·ldit· 
hatli olduğu henüz belli dcgı ti ,, 
Bunu yapacağımız tatkikat ne 

Hariciye Nazırı İtalya ile Alman
yanın İspanyada veyahut Akdeniz
deki hakinı noktaları ele geçirerek, 
buralarda deniz üsleri vücude ge
tirmelerinin İngiltcrenin siJfilıa sa
rılmasına kafi gelece~ini söylemiş
t ir. İngiltere Akdenizdeki muva -
sala yollarının tehdit altında bu -
lunduru1masına hiç bir zaman razı 
olmıyacnktır. İngiltere bir Avrupa 
harbinin önüne geçmeyi son derece 
arzu etmektedir. Ancak hayati men
faatleri tehdit edildiği, İspanyanın 
arazi statükosu değiştirildiği, Ak -
denizdeki emniyete halel getiril _ 
diği takdirde harbi kabul etmekten 
bışka çaresi kalmıvacaktır. 

Bir ka,ç İtalyan harp gemisi 28 
Hazfranda sahilin 10 mil açığında 
bir deniz nümayişi yapmıştlr. 
İtalyan gemileri Hamola istihka

mının önünden sa'ffıhnrp nizamın
da geçmişlerdir. 

siz bırakılacak değildir. 

"'FI~;y;· .. y~i'~~d; ................ ;fit~ .. ·;·;k·;~J';;~ ..................... Küp·;k .. Yü"~ii~d;~ 
Bir otomobil Azaldı Çıkan meraklı 

ecsinde anlıyacağız.• ·ı.ıll' 
Yaralı bir halde bulunan o} 
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cuların vaziyeti tehlike dcvr~11 , 
b'Jcgı atlatmıştır. Haşim ayak 1 o'i· 

• 

İspanyadaki gönüllülerin geri ça
ğınlması hakkında cumaya kadar 
bir karar verilemediği takdirde, İn
gifjere hükiımeti Ademi Müdahale 
Komitesindeki azalım bu hususta fi
kirlerini bildirmeğc davet edecek
tir. Cuma günü Lehistanın İtalyan
Alman ve İngiliz - Fransız görüş
ler i arasında mutavassıt bir hal ça-
resi t eklif edeceği zannedilmekte -
dir. 

Fı:ansa ise deniz kontrolünün mu
hafazasında şiddetle ısrar etmekte-

. dir. Eğer deniz kontrolü kaldırılır-
. sa, Fransa da kara kontrolünü kal

ilirmak ve huduttan hükumetçilere 
· ınühimrnat ve gönüllü göndermek 

İNGİLTERENİN RAZI OLAMI· 
YACAGI NOKTA 

Londro, 8 (A.A.) - Harlow'daki 
intihabat dairesinde bir nutuk söy
leyen Churchill, İngiltere'nin İs -
panya meselelerindeki bitaraflığı
nın meyvelerini vermeğc başladı -
ğını söylemiştir. 

Churchill, Fransa ile İngiltere -
nin İspanya'da hiç bir arazi parça
sının ne şekilde olursa olsun b ilhas
sa bir deniz üssü ynpılm<ık üzere 
ecnebi bir devlete devredilmesine 
razı olamıyacaklarını ilave etmiş -
tir. 

FRANKO cMUZAFFER OLACA
GIZ, diyor 

Paris, 8 (A.A.) - İntransigeant 
gaze tesi, General Franko ile yaptı
ğı bir mülakatı neşretmektedir. Ge
neral demiştir ki: 

cBilbao'nun zaptı çok kıymetli -
dir. Bu şehir şimali İspanyanın yal-

Kazası Gerek Belediye vıe Hükumetin Bı·r dava 
aldığı tedbirler, gerek vatandaşla-

Dün aksam Florya asfalt yalun
da bir kaza olmuştur. Yeşilköyden 
bisikletle ve yarış ederek İstanbula 
doğru gelmekte olan üç çocuktan 
Necil adhs1 geriye kalmış ve zik -
zaklama gitmiye başlaml§tır. Arka

dan gelen ve Zihninin fdaresintle 
bulunan otomobil, Necile çarpma-

mak için korna çnlıp sola kıvrıl -
mıya başlamış ise de b isiklet mü
temadiyen önüne çıkmı ştır. Şo ffü· 

otomobili daha sola alınca hendeğe 
yuvarlanmış. Zihni bir manevra ile 

otomobili hendekten kurtarmış ise 
de Necıle çarparak yaralamıştır. 

Fakat ondan sonra otomobil şid
detli bir takla atarak yolun diğer 
tarafına baş nşağı yuvarlanmıştır. 

Büyük bir tali eseri olaakr otomo
bilde bulunan General Saidin oğlu 
Ömerle şoföre hiç bir şey olmamış, 

rın aşılanmak için gösterdikleri ti- İstanbul Adliyesi Adliye tarihine 
tizlik sayesinde tifo hastalığı hem ilk vak'a kaydedilecek olan bir da-

tehlikesiz bir hale girmiş, hem de \':tyı rüyete başlamıştır. Beyoğlun-
hafiflemiye yüz tutmuştur. da Fatma adlı birisinin kıymetli oir 

Halk aşılanmıya devam ettiği gi

bi, Belediye de hamalları, esnafı, 
dükkancıları mecburi aşıya tfıbi 

tutmaktadır ki, bu suretle İstanbul 
tifoya karşı muafiyet kazanmıya 
başlamıştır. 

Hademei hayrat 
Kadrosu 

Bir rnüddettenberi İstanbul Va
kıflar işlerini tetkik etmekte bu -
lunan Vakıflar Umum Müdürü 
Fahri Kiper, İstanbuldaki tetkika
tını ikmal ederek Ankaraya hare-
ket etmiştir. ' 

köpeği çalınmış, Fatma da bu ça
lınma hadisesinde İbiş adlı bir çin
gene ile bir Museviyi alakadar gö

rerek lıaklannda dava açmıştır. 

Suçlu Musevi, mahkemede köpe -
ğin kendisine ait olduğunu söyle

miş ve köpeğin ana, baba ve kar -

dcşleri olduğunu ve bunların kan
larını tahlil surctile hakikatuı mey-

c?nıı a çıkabileceğini iddia etnı ıştir. 
Mahkeme bu isteği kabul etmiş, 

işi Tıbbı Adliye havale etmiştir. 

Tlyataocular birlillnln 
: . 

d k . ·1 'h .. .. d 2 ay top e ı ı tı ap yuzun en . nilill• 
nıyamıyacaktır. Necdet, ısnı 

sıhhati düzelmektedir. . tın 50' 
Bir iki güne kadar tahkikn bC" 

y:.ı. se 
nu gelmiş olacaktır. Ka\'ga ·:kotl'1 

l ' " bbct bO> biyet veren erın muc ktlr· 
cezalandırılacakları ınuhakka -----

Mendup o··ryii -ıdi 
Nihayet yolcu ed• J 

cıeva11ı 
{Birinci sa1ıif cdcrı. 80111 

d 1!.' •• , • 'ne frıın' arı e5ı.ştırıımış ve yerı üsteŞ 
Kahire Sefareti hukuk '!' delege 
Poje tayin edilmiştir. Yenı ·resine 

k .• de vazı bu ayın on sc ızın 
ba~lıyacaktır. i af gii" 

Sancakta yapılacak umu~ sitasf 
nü yaklaşmaktadır. Sancak ~jlece"
mücrinı ve ı;ürgünler af e 
J d' 11111 er ır. . · ı ıniş o ;.. 

A muk ovasına yerleştırı Reyhan 
kabilelerden bir arupu~ i ydJll' 
yeye gelerek, pazar } erın ııodıırın' 
ettikleri haber alınmıştır. J~ ıcuı5 t!' 

·ı· ı 1 'arı ın uf -'ii ıı-' · kararındadır. Ademi müdahale Ko
mitesindeki Fransız murahhaslarına 
bu şekilde talimat wrilmi§ olduğu 
bildirilmektedir. 

nız en mühim limanı değil, ayni za

mnnda çelik endüstrisinin de mer
kezidir. Bu şehrin zaptı nasyonal 
k uvvetlerin faik iyetini ispat eder 
ve sulhwı da müjdecisidir.> 

Yalnız Zihninin heyecandan dili 

tutulmuştur. T:ıhkikat yapılmakta
dır. 

Öğrendiğimize göre Umum Mti
dür, hademei hayrat için \' <ı nı ırıa -

sı kararlaştırılmış olan kadroyu tcs- ı 
bit etmi~tir. 

Birli i!. • 37 cumar-
te>sı gunu ~ umltıni bir top
lantısı vardır. Bu toplantıda sahne 
ile alaka lılnr bu l unacaktır. 

ve nıı ıs er çapu cu deıt <1 il'I 
dağı tabilmişierdir. Bu yüı ekctfcrı:l 
1\ ' ııı a r kapa n m ıştır. Bu ha~uhıeıı> 
tc < rar etmesi ber zaman 
J;Ö ~ ünmektedir. 
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•• unun meselesi: •• TARiH SERGiSi 
Dolmabahçedeki sergiye sırıtan -

U Yıl bug"'day mahsuıu··mu··z mu••"'hı·m 1 h 1 d l~~f~ı~nb!!ınoluşubizeikils-eser er azır an 1 tanbul tanıttı: Biri tabiatin bütün 

Y U rd Un her ta raf 1 n da I• yı• ~i;~ni!~!:~:ı~f~~:r~ ~;ıai);;~zıi~l~ 
Cumhuriyetle lmparatorlukaras{ gözlerimiz önüne dökülen ve sırı-

tan İstanbuldur. Birinci tablodaki F• fi k f f d •• •• •• ı • k ndaki büyük "arklar gÖsferi/igor i:.tanbul, kudretin kend:sine ver-

ıya ar ço az a uşuru mıyece J ~ bdıe.ğdileis.nm1tii_::airz. ,F,eakhnuts,u.:ıiı:·'ı<'tatlnerll.estaen--E yli'ıl ayında Dolmabahçe Saraj:ın da t~pl.anacak olan Büyü_k Tarih ~ı .~ 
• 
traat Bankası buğday so~ın almak için. hazır

/ık/ara başladı, yeni silolar 
BU Yılın hububat mahsulü hak- 1 
llı.i kında her taraft~n gelen res _ 1 
be ttıalumata göre 1937 senesi çok 
~ekem bir mahsul senesi man -
b _asını göstermektedir. Bilha:ssa 
Ugday her tarafta çok bol ve ivı lar • 

ük yetismiştir. 
d \'ıılnız Uıfa ve Maraş havalisin
e sıcakların erken başlaması ve 

ıı. ?bıntakaya hiç ystğmur dü~me
'• esi Yiizünden buradaki mahsu -
.;ın -~h. ... u ım bir kısııu yanmı~tız. 
~ ~lırakiıktan zarar görenlere yar
ın :Yapılmasına başlanmıştır. 

r.. gllgday piyasasında düşüklüğe 
-itlıi olmak için Ziraat Bankası, 

köylüden buğday satın alma hazır
lıklarına gırışmiştiı. Adana, An -
talya, Mersin gıbi sıcak vılayetlc
rimizm mahsulü bugimlerde pıya
saya çıkacnktır. 

Köylünün, mahsulünü satması 

için Ziraat Bankası bu yıl yeniden 
içın Ziraat Bankası bp yıl yemden 
birçok alıcı merkezler açacaktır. 

Ycnıden hain yerlerde lıtiyi.ık si
lolar da yaptırılması kararlaştırıl
mış ve bunluın planları hazırlan
mıştır. 

Dığer taraftan bu yıl, göçmen -

lcrc, mültecilere ve kuraklık, dolu, 

sel, yangın ve hastalık gibt afetle-

yapılıyor. 
re uğrayan muhtaç çiftçilere ödünç 
olarak dağıtılacak tohumluk ve ye
meklik buğday miktarı çok arttı-

rılmıştır. 

Yalnız bu kabil ail0lere yapıla
t'ak buğday yardımı a milyon 750 
hin liraya baliğ olacaktır. 

Bu buğdayların nakil, tevzi, de

po, çuval vesair masraflarile teşki

l5t olmıyıın mahallerde ve yalnız 

tevzi işlerinde kullanılacak me -

murların maaş, harcirah ve gün -

delıkleri de bu krediden sarfolu -

nacak ve bu para köylü için satın 

alma fıatına zammedileccktir. 

'ta il yahatleri çok Memurlar 
fazla arttı Mağdur 

l> Edilmeyecek vapurlar, frenler hergün hınca 
hınc dolup taşıyor 

S ıcakfarın şiddetıni arttırması ve tarifelerde yapılan tenzilat scbebi
le; son günlerde· deniz yolculuklarında gönilen artma busbi.ıtün yük-

ll'tıişr , 
ır. 

ı 11 Lımanımızdan, Karadeniz ve Ege sahill~rine kalkan vapurlar karni~ 
ı: dolu gittiğı gibi bılhassa bu yerlerden Istanbula gelen vapurlardakı 
!abalık bir ızdıham şeklmi almak tndır. 

• Vapurlarımıza gösterilen bu rağbet bilhassa İzmir hattında çok Iaz
i;jdir. 

ı rı Bu hatta, mevki ile seyahat etmek isteyen yolcular üç beş gün evvc -
~ cicn Yer temin etmezlerse kamara bulamamaktadırlar. Hatta bazı is
' ~!erde kamara icin halkın; nöbet bile beklc>diği görülmüştür. Güveı·-

<' se~ ahate mecbur kalanlar da, güvertedeki izdihamdan çok sıkın -
1 

bir vazivctc dü,,mekte ve ıstırapla seyahat etmektedirler. l) . ~ 

ır. ıg r taraftan yaklaş<ın Beynel mile İzmir Panayırı; vapurlara daha 
ı:- lhis bir yolcu kalabalığı toplaya cağından idare şimdiden tedbir al-

a karar vermiştir. 
~ Panayırın açılacağı sıralarda; İs tanbuldan İzmire her gün bir vapur 
~nde bir iki vap~r bir~ bile kaldırılacaktır. _ 

~uafigetlen 
•\imler 
istifade edecek 

'teni bir emir geldi 

Anadoluga da 
iyi su 
Gönderilecek 
Hususi kaplar yapttrı· 

lacak t /<'Şviki sanayi muafıyctinden is-
b <tdc eden müesseselerin başka istanbuldaki memba sularının 
1;f't Şahsa veya şırkete satılmace1 hemen hepsi şehrimizde sarfolun-
~, a devrcdılmesi takdirinde ya - makta, dığer şehırler ahalisi bu \! acak muamele hakkında İktısat 
l·<:kaletinden alakadarlara yeni memba sularından istifade edeıne-
ır ı:: mcktedirler. 
13 

mir verilmiştir. 
t• u <:mre göre, badema mücsse- Yalnız Ankaraya bir miktar 
•. ·ni tek ba ına islctirken bir \'e- Taşdelen gönderilmekte ve küçuk 
,Y b ') ~ 

t r ı~· kar kişi ile birleşerek kolek-
t hır şirket vücudc getirenlerin 

ni müessesesi de doğrudan 

Uya tcşvıki sanayi muafiye -
t eıı istifade edecektir. 

t· 0kat anonim. Iımitcd, koopera
t' ibi müesseseyi, şahsa muzaf 
t llııyıın şirketier teşkil etmek su
ıo .1 

e bu sirkctlerc devredenlerin 

bir bardağı yüz paraya satılmak -
tadır. 

Evkaf Umum Miidür1üğü, Ana
ciolunun uzak yerlerinde oturan 

halka, saf ve ucuz memba suyu i
çirmek ve İstanbuldaki ıyi suların 

mesclfı Diyanbckir gibi uzak Ş<' -

hirlerde bile kolayca tedarik edil-

Maliyenin mUhim bil" 
karart 

İstanbul Belediyesinde çalışan 
bütün maaşlı tahsildarların, bütün 
hususi ıdare w Belediyelerde yalnız 
ücretli tahsildar kullanılması hak
kındaki emir iizcdne, ücrete çev -. 
rilmesine başlanmıştır. 

Bazı yerlerde bu kııbil memur
ların tekrar kadroya alınmay:trak 
tasfiy<'ye tabi tutuldukları da gö
riılmüştur. 

Bu hal, uzun yıllar Devlet lıiz -
metinde çalışmış bu kabil memur
ların mağduriyetine sebebiyet ve
receğinden keyfiyet Dahiliye Ve -

1 

kfılctinın nazarıdikkatini celbetmiş 

ve bu hususta yeni bir emir ver -
miştir. 

Yeni emre göre, bu muameleler 
esnasında, Maliye teşkilat kanunu
nun ta~fiyeye dair olan hüktimleri 

kat 'ıyen tatbik edilemiyecektir. 
Hizmet memuriyetleri 20 sene 

ve daha ziyade olan memurlar, is-

tedikleri takdirde, tekaüt edilmi
yecckler. maaşlarına muadil başka 
bir vazifede kullanılabileceklerdir. 

Belediyeler ban·<asına 
gönderilecek tahsisat 
Vilayet biitçesile vilfıyet dahi -

lindeki Belediye biitçelerine ko • 

nulan mi.işterek neşriyat tahsisatı- , 

nın doğnıdan dogl'Uya Ankarada 

Belediyeler Bankasına gönderil -
mesi bıldirilmiştir. 

hirlerde yeni su depoları inşa etti
recektir. 

Bu maksatla bir çok büyük şe .. 

suları gondcrilecek ve perakende 

olarak satılacaktır. 

Halkın rnğbetıni temin için 3-4 

1< nssc>selcri, dof!rudnn doğruya mesini tC>min ıçııı yeni bir teşebbü- litrelik şişelerle de evlere satış ya-
t ,vıki sanayi muafiyetinden ısti- se girmiştır. pılacak ve fıatlnr çok ucuz ola -

" ed<'miycceklcrdir. Bu makdatla bırcok büyük şe - ('aktır. 
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sev in! 
~tıbrdi, tek tek kelimelerine bir-

ç kelime daha ckliyebildi: 
tı;ı' 'Bütün bir mes'ut ömrü sonu
ha kadar tahayyül ederek sana ve 
~t.ı\'ata veda ediyorum. Beni artık 
0;lararnazsınız. Seni görmeden, 

<lir hay::ılinl gözlerimin içine sin
~~ nı:den ve tatlı sözlerini i~itme
f!{ı;. 0lrnüş olsaydım bu bana gide-
1 k 'lll Yerde de ebediyyen azap ve 
~ence verecek bir çile olacaktı. 

t-a~ 0~lr :i, ölümüne mutlaka ina
b . birınin son vasiyeti ve kendisi 
~ 1rn hakikaten sevdiğim, uğruna 
e .. atımı koyduğum bir sevgili gibi 

ıs·orau. 

~~us Allah aşkına Halil Necip. 
h ·~ ebıldim ve>.. birden ağlamıya 
~it lbttdırn. M:uhakkak ki bu bir ~

Uhranı 'd' t' ı ı. 

~ank· b' ı ırden bir ses kulağıma: 

Etem izzet Benıc 9 

- Budala ağlaman dursun. Göz 
yaşlarını ne vakit olsa akıtırsın. 

Şimdi aklını başına devşir ve ça -
buk ol! .. 

Dedi. Ve .. bu sözler yine sanki 
birden gözlerimdeki yaşı durduttu. 
Ben ağlarken Halil Nacib'in de göz
lerinde irileşen su taneleri vardı. 
Yakararak ondan sordum: 

• - Söyle bana Halil Necip ne ol
du?. 

Bükük boynu ile gözlerimin jçi
ne baktı baktı, sonra: 

- Ah Lutfıye .. 

Diyebildi, nefesi tükendi, parma· 
ğile karyolasının altını bana jşa • 
ret ett~. Hemen karyolanın altına 

baktım. Boş bir şişe vardı. Şişeyi 
kaptım, üzerinde İngilizce bir eti-
ket vardı. Hadlerin yüzüne baka
kaldım. Şişenin içinde ne olduğunu 

anlayamadım. 

- Bunu mu içtın?. 
Dedim. Başını salladı: 
- Evet .. 
- Nedir bu?. 
İliıcın frenkçc adını söyledi. Fn

kat, ne olduğunu anlayamadım. 

Birden bönleşmiştim. Çocuk gibi 
soruyordum: 

- Bu zehir mi?. 
- Evet. 
- Bunu çıkarmanın imkanı yok 

mu?. 
-Yok. 
- Neden?. 
- Kanıma karıştı tabit 
Ye .. ilave etti: 

- Şimdiye kadar ölmem iazim
Oı. Anlaşılan miktarı az geldi, bün
yem mukavemet ediyor. 

- Seni kurtarmak için benim ya .. 
pabilcceğim hiç bir şey yok mu?. 

-Yok .. 
- O halde doktorun gelmesi la-

zım. 

O perişan halinde bile yine uzun 
uzun gözlerimin içine bakarak: 

- Beni mutlaka kurtarmak mı 

krilecektir. 

Kongresine ait hazırlıklar çok ılc? rkmıştır. . 1 bul ıki tarnflı bır iç sız.ısının des -
· Kongreye Avrupanın mulıtelif y'<'rlcrinden bir çok ı"ılimler gelecektır. tanıdır. 

Diğer taraftan Tarih Kongresinin açılması münasebetile Türk Tarih Lfığamı nçık, kaldırımı tozdan 
Kurumu ve Müzeler İdaresi tarafın dan tertip edilen (Türk Tarihi Ser- !:ayıp, bostanı mahalle apteshane-
gisi) hazırlıkları da artmıştır. }erine bağlı bir İstanbul, muhak -

Sergi Kurultaydan sonra; umumun görmesi için; iki üç ay açık ka- kak ki, ancak ve sadece insana baş. 

iacaktır. yet veren bir ıstıraptır. 
Her vekalet, kendisinin ve kendi sine bağlı olan dairelerin bu sergiye Tifonun salgın olduğu güne ka-

IK su~etle iştirak edeceğini tcsbit etmektedir. dar bunu bilmemek ve mikrobu a-
l Sergide Atatürk inki!abı en güzide eser.'.~rle canlandırılac.-ıktır. . raıken açık Iağ mı, tozlu kaldırımı, 
1 Bunun için vesikalar, haritalar, ışıklı muccssem tablolar ve grafık- mecrv. suyundan ıslanan bostana 

ı 
ler istatistikler hazırlanmaktadır. rastlamak medeniyetin şimal kut-

' Bunların h~r biri ayrı ~bir chem.,'.ıiyeti !1ai~ olacaktır. Ezc~~le Hari- bunda motör sesinin uğultuları ile 
ciye Vekaleti; Imparatorlugun ve C umhurıyetın muahedclerını muka - karargah kurduğu bir anda Türk 
yeseli olarak gösteren bir seri hazır rnmaktadır. cocuğuna yalnız dehşet vermekle 

Bu arada Lozan Muahcdesile Sevı muahedesı de karşı kar .. ıya gös- kalmıyor, ins:ın diline bir homur· 

•nu1ııttııııııınııııattuııınu1tı1t••••UlllllllJllllllllU4111111tllllltll1 UIUUllU111111Utll1111fll1111UIHI Hhlllltlf1HflllllllllltlU11UfltUtlttllUll 
tuyu da teselli diye getiriyor . 

Bu homurtu sadece: 

Amerikalılar 
incir/erimiz 
Çok seviyor 

- --·····--
Yeniden mal istiyorlar 

Türkiyeden Amerikaya yapılan 

incir ihracatı hakkında Nevyork Tür 
kofis şubesinden şehrimiz Türko
fis şubesine dün bir telgraf gel -
miştir. 

Bu telgrafta, memleketimizden 
Kanadaya gönderilen incirler ara
sında şimdiye kadar o pa,rtinin an
cak yüzd<.' beşi nisbetinde bozuk 
ve kurtlu incir de bulunmasına 

miisaadc edilirken badema bu mik
tarın yüzde orıa çıkarıldığı bildi -
rilmektedir. 

Bu telgraf, Amerikada Türk in
cirlerine karşı gösterilen rağbetin 
gündC'n giine artmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Sultanahmct Üçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

Mihran ve Dikran ve Yaver Hü
seyin ve Anastasya ve Eftimiyanın 
şayian V<' müşterekC>n mutasarrıf 

oldukları İstanbul Unkapanında A
vaznıa kapısı Tuğlacı Rüstem so
kağında 170 numaralı ve üzerinde 
üç oda ''e bir sofayı havi kahve 
<lükkfını ile Gümı ük sokağında 6 
11umaralı harap bir kısım mahallin 
ızalei şüyu zımnında füruhtu te -
karriir ederek müzayedeye vazo
lunmuştur. Heyeti umumiyesinin 
kıymeti muhammenesi 1200 bin iki 
yüz liradır. Birinci açık arttırması 
11/8/937 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat on di>rltcn on altıya 

kadar icra olunacaktır. Kıymeti 
ınuhammcnesinin yüzde yetmi~ be
şini bulduğu takdirde o giın ihalei 
knt'iYesi yapılacaktır. Bulmadığı 
takdird0 en son arttıranın teahhlı
dü baki kalmak üzere on beş giin 
müddetle te>mdit edilerek ikinci a-

çık arttırması 26/8/9:n tarihine 
miisadif persembc günü saat on 
dörtten on altıya kndar icra kılı -

nacak ve o giın en çok nrttırana i
hale edilecektir. İpotek sahibi ala
caklılarla diğer alacaklıların işbu 

gayrimenkul üz<>rindeki haklarını 
hususile faiz V<' masarıfe daır o -
lan iddialarını evrakı müsbiteleri 

bitiyorsun Lutfiyc>?. 
Dedi. Hiç tereddüt etmC>den ve sö

zi.ımün bir SC'nct olacağını diışün
meden: 

- Evet. 
Dedim. Bu cevabım ona öyle bir 

ferahlık, öyle bir st>vinç verdi ki, 
moraran yüzündeki hathır bu se -
vincin en ince ve hassas manasını 
bile taşırıyordu. 

- O halde ç-abuk söyle. Ne ya
pabilırim? 

Diye sordum. Ölliınle hayat ara
sında çırpına çırpına, avuçlarını 
açtı: 

- Hiç bir ~ey bılmiyorum. 
Ve .. kekeliye kekeliye Uave etti: 
- AIIahın istediği olur! 

Bılmiyorum niçin ilk önce ona 
acır Vt:> acıdığım icin kurtulmasını 
isterken birden bana bir hiddet ve 
şiddet geldi. Neydi buna sebep? Onu 
o halinde fıdcta azarlar gibi: 

- Budalalığın fıkibC>ti de hep Al
Jahtan bilinir. Ne vardı sanki, ken
dini zehir1iyE'<'ck?. 

Dedim. SözlC>rime ekledim: 
- Sann delisin dediğim \•akit -

içme suları 
için yeni 
Tesisat 

; 

Evkaf bazı hazerhklar 
yapıyor 

Geçen yıl şehrin muhtelif yerle- • 
rinde Evkaf idaresince açılan iyi 
su içme yerleri çok rağbet gördü
ğünden bunların adedi arttırıla -
cakbr. 
Diğer taraftan Evkaf Umum Mü

dürlüğü, Taşdelen membaında ta
mamen yeni ve asri tesisat vücude 
getirmiye karar vermiştir. Ayni 
zamanda suyun, şişelere doldurul
duğu andaki hassasım uzun zaman 
mu haf aza etmesi için de membaın 
yanında hususi tesisat ilave edile
cektir. 

Yeni inşaattan sonra Taşdelen 

suyu fiatları ucuzlatılacak ve şim
diki 5 kuruşluk şişeler 2 kuruşa 
kadar inecektir. 

Tüccarlara 
Para geldl 

Alman klering hesabı üzerinden 
TLirkiye Cumhuriyeti merkez ban
kası şubelerine - tliccarların ala -
caklarına mahsuben - bir miktar 
para gönderilmiş ve alB.kadarlara 
verilmiştir. Yakında, büyük parti
lerin daha geleceği tahmin edilmek
tedir. 

= 

- Meğer ne bakar körler imi • 
şiz ? ! .. 

Demenin }ıududu içindedir. Yer
lisi olduğumuz bu şehrin bu kadar 
cahili ve bu kadar acemisi mi idik 
ki, yıllar ve .. yıllardır. 'bir Iağamı 
kapamayı, sekiz bostanı şehir dı

şına atmayı, sokaktaki tozu su ile 
bastırmayı ve boğmayı bilemedik? 
Eğer tifo bir insan olsaydı, te -

reddütsüz ona gider: 
- İstanbulu bütün içyiizile öğ

rettiğin ve yıllnrm üstüste koydu
ğu ihmal şaheserlerini bize tanıt
tığın için sana teşekkür ediyoruz. 

Derdik. 
Acaba o bize ne derdi? 
Bunu ne siz sorun, ne ben söy

leyeyim! .. 

Halk Filozofu 

Heybelinin yolları 
Heybeliadada bütün yolların ta

mirine başlanmıştır. İlk tahsisatla 
iskeleden asfaltn kadar olan parke 
yolun tamiri bitmiştir. 

Mahallelere giden geniş yolların 
da parke olarak yakında tamirine 
başlanacaktır. ----

İstanbul Birinci Ticaret Mah -
keınesindcn: 

Bcyoğluııda İstiklnl caddesinde 
224 No. lu manifatura mağazasın
da Yuvanaki Çimenoğlunun is.tih
sal eylediği 16 Ağustos 339 tarih 
ve 243 sayılı ilamı gıyabi aleyhine 

firari Viktor Elmadinin yerine ge
çen hazineye izafetle İstanbul Mu
hakemat Müdürlüğünün ikame ey
icdiği itiraz ve haczin fekki hak -
kındaki 936/153 No. lu davada mu

terizünaleyh Yuvanaki Çimenoğlu
nun 10/9/937 cuma günü saat 14 te 
mahkemeye gelmesi lüzumunu mü
beyyin davetiyesi şimdi oturduğu 
yer belli olmadığından mahkeme 
divanhanesine asılmıştır. Keyfiyet 
bu ilan ile tebliğ olunur. (936/153). 

ile> yirmi gün içinde bildirmeleri 
lfızımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabıt olmadıkca satış be
delinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. Müterakim vergiler 
borçları nisbetinde hissedarlara ve 
dellaliyc ve vakıflar kanunu mu
<..ibince verilmesi lazımgelen yirmi 
scnC>lik taviz bedeli ve ihale pulu 
ve tapu masrafları müşteriye ait
tir. Arttırma şartnamesi işbu ilan 

tarihinden itibaren mahkeme di
vanhanesine talik kılınmıştır. Ta
lip olanların kıymeti muhamme • 
ne<::inin yüzde yedi buçuk nisbetin
dc pey akcesini hamilen o gün ve 
saatta İstanbul Divan volunda da
irei mahsusasında Sultanahmet Ü
çüncü Sulh Hukuk Mahkemesi 
başkitabetine 937 /23 numara ile 
müracnatları i15n olunur. 

r Birimizin d~rdi 
Hepimizin derdi 

lcr bana inanmazdım. Şu yaptığını 
bir delıd<>n başkası yapar mı?. 

Can hadile: 
- İstcdrğini yaptım. 
Dc'di, zoru zoruna devam etti: 
- Ümıtlerimi o kadar kırmış, be-

ni o kadar inkisara scvketmiştin 
ki, ölümü sensiz yaşamıya tercih 
C'tmiştim. 

- - Benli olsan da, bensiz olsan da 
herhalde yaptığın şey aklı tam bir 
adamın yaptığı ve yapacağı iş de
ğildir. 

- Sana bunu n~ıkça söylemiş -
tim. 

- Bana söylemekten ne çıkar? 

. - İnanmadın sözlerime .. 
- Öyle de olsa bir aşk uğruna 

insan canına kıy.:ır mı?. Hem, kaç 
defa sana askın bir hastalıktan baş
ka hiç bir şey olmadıgını söyleme -
mis mi idim? .. Tedavisi olan her şey 
için insanın kendisini ihmal etmesi 
kadar budalalık olmaz. Hele senin 
yaptığın düpeduz cinnet!. 

Ben böyle sövledıkçe o biçare 
merarct ve ıstırabı sanki kendisine 

(Devamı t'm) 

Eren köyünde 
1 Sular pahalandı 

Ercnköyde, Kayışdağ cadde -
sinde oturan okuyuculanmızdan 
Seyit, gönderdiği bir mektupta 
diyor ki: 

c- Bundan bir müddet evve
le 1cadar, sakalar, evlere tevzi 
ettikleri sulan, Sahrayı Cedit ca
miinin öniindeki çeşmeden alır
ladı. Fakat, buradaki çeşmeden, 
sakaların su alması, bazı sebep
ler dolayısile doğru görülmedi -
ğinden Kozyatağındaki çeşme -
den su almaları muvafık görül
müş, ve bu karar üzerine, saka
lar, evlere getirdikleri suları bu
radan almıya b~lamışlardır. 

Fakat. bu t•aziyct, burada o
turanların aleyhine olmuştur. 

Çünkü, evvelce, etılıere on kııru
şa getirdikleri su seferlerini, sa
kalar §imdi, Kozyatağındaki çeş-
meden alıp tevzi edinceye kadar 
bir misli daha t•akit kaybettikle
rinden, on kurus yerine yirmi ku-

' ruş almıya başladılar. Sakalar, 

böyle bir vaziyet ihdas etmcJ.cte 
belki haklıdırlar, ancak 1ıalkın 

aleyhine olan bu hale çare bu -
lunamaz mı? Sıı. cıı mübrem ilı-
tiyaçlarımızdan olduğuna göre, 
buna bir çare lmlnıak lazım de~ 
ğil midir? 

-------------------

J 



Bütün gürültülerine rağı 
men, ltalya ve Alman

ya, borc para arıyor 
Devletler, silahlanma için sarfedilen 
para indirilmediği takdirde, metelik ver

miyeceklerini açıkca söylüyorlar 
iktısadi vaziyetini tetkik etmek ve 
buhranın halli çaresini düşünmek 
üzere birkaç ay evvel işe başladığt 
hatırlardadır. Belçika Başvekilinin 
bu husustaki tetkikatına çok ehem
miyet verildiğinden cSon Tel -
graf. ın okuyucularına buna dair 
vakti geldikçe maliımat vermekte 
gecikmediğimizi zannediyoruz. Bay 
Van Zeland Amerıkadan döndü. 
Orada Cumhurreisi Ruzvell ıle gö
rüşmüş, Amerikanın diğer devlet 
adamlarile temasa girmiştir. 

Son defa Amerika gazetecilerine 
bu temaslarına dair beyanatla bu
lun Belçika Başvekili Amerika dev
let adamlarından son derece mü -
sait müzaheret vaatleri aldığını 

'öylemiş ve demiştir ki: 
- Cumhurreisinizle görüştum. 

Ondan sonra Hariciye Nazırile uzun 
iki mül~at yapttm .. Dünyanın ik
tısadi ve siyasi vaziyeti uzun uza
dıya gözden geçirildi. Dünyada ti
caretin tekrar tabii surette inkişa
fına mani olan engeller teshil e<lil
di. Amerika Hariciye Nazırı bu 
hususta bana azami müzaheret va
liinde bulundu. Ondan sonra dünya 
iktısadiyatının tetkikini kolaylaş -
tıracak vasıtalar gözden geçirildi. 
Maamafih bu konuşmaların neti • 
cesi hemen oluverecek değildir. 

Hariciye Nazm ile tekrar görüşe -
ceğim.• 

Silahlanma ga
ışı bütün deh
e tile devam 

ederken, bu za
manda kim ki
me borç para 
verir ?. A meri
ıka mı?. _J 

çika Başvekili Avrupanın çektiği 

müşkül3ta çare olmak üzere de A
merikanın yardım etmesini isteye
cektir. 

Van Zeland şimdiye kadar Av -
rupa devletlerinin hallerini tetkik 

etmiş, harpten sonra başlıyarak 

şimdiye kadar devam eden vaziye
ti uzun uzadıya yazmıştır. Ameri
ka Cumhurreisinin davet edeceği 
beynelmilel iktısadi konferansın 

1938 senesi baharında çağırılacağı 
söylenmektedir. Van Zeland Avru
panın büyük devletlerinin Fran -
sanın olsun, İngilterenin olsun, 
bugün bulundukları vaziyeti tes -
bit ettikten sonra Almanya ve İtal
yanın ne yapmak istediklerini de 
uzun uzadıya tahlil etmektedir. 

ten para bulmak mecburiyetinde

dir. Zaten gerek Bay Hitler olsun, 

gerek Bay Musolini olsun, Amerıka 

Cumhurreisinin toplıyacağı bey -

nelmilel bir iktısadi konferansa Al

manya ve İtalyanın büyük bir mem

nuniyetle gireceklerini söylemiş -

)erdir. Almanya ve İtalyanın kendi

lerine hariçten kredi bulmak mecbu 

riyetinde olduklaıı söylenirken İtal
yanın Afrika İmparatorluğunda iş 

görmek için paraya muhtaç olduğu 

da kaydeıiilmektedir. 

Fakat bu iki devletin istediğı pa
raca yardım nasıl temin edilecek? 

Van Zeland bunlara edilecek yar
dımın bir takım şartlara tabi ol -

masını ileri sürmüştür. Bu şartlara 

göre gerek Almanyanın ve gerek 

İtalyanın bugünkü hallerinden çı
karak serbest ticaret yoluna girme

leri lazım gelmektedir. Şartın bi
rincisi budur. 

İkinci şart ise bu devletlerın ala

bildiğine silahlanma yarışına mani 

olmak şeklindedir. Silahlanmak için 

her sene verdikleri paraları, ettik

leri masrafları indirsinler, ondan 

sonra Almanyaya, İtalyaya borç 

para verilir; diyorlar. 

İşte Bay Van Zeland'm şimdi Va

şingtondaki temaslarına dair ve -

rilen haberlerin netıcesi... 

Diğer taraftan Belçika mehafili
\ nin aldığı malumata göre Belçika 
' Başvekili Van Zeland ile Amerika 

Hariciye Nazırı Kordel Hu! arasın-
ı . 

daki görüşmelerden bir netice çık-

Fransa olsun, İngiltere olsun 
muhtaç oldukları mevaddı iptida -
iyeyi temin edebiliyorlar. Alman -
ya ile İtalya ise, sanayi için lazım 
olan şeyleri hariçten getirtmek mec

buriyetinde bulunuyorlar ki, bu -
nun için de ecnebi parasına ihti -
yaçları vardır. Gerek Almanya ve 
gerek İtalya, kendi vasıtalarilc ken
di başlarının çaresine bakarak ha
rice muhtaç olmamak yolunu tut
muşlarsa da Van Zeland'ın tetki -
katı şu neticeye varmaktadır: 1 -

Almanya hariçten kredi bulmıya 

muhtaçtır; 

A vrupanın vaziyeti tetkık edi 

lirken İtalya ıle Almanyanın hal

leri nazarı dikkatten uzak kalmak 

mümkün olmuyor. Nasıl mümkün 

olsun ki, ileri gilmiş olan bu mem
leketlerin mevaddı iptidaiye bul -

mak mecburiyeti gün geçtıkçe 

kendini hissettiren bir dert olmuş
tur. Almanyaya müstemleke veril
miyor ki, umduğu gibi bir takım 

mevaddı iptidaiye bulabilsin. İtal

yanın Habeşistanda yer altında ol

duğ_u söylenen serveti ortaya çı -
karması için de para bulması Jii -
zım ... 

B elçika Başvekili Van Zeland .. 
Fransa ve İngiltere hüklımet

lerinin teklifi üııerine dünyanın 

mıştır. İki devlet adamı da bir çok 
noktalarda biribirlerile mutabık kal
mışlardır. Yalnız dünya iktısadi -
yatı için toplanacak olan beynelmi
lel ·konferansın Amerika Cumhur
reisi tarafından ne vakit davet edi
lecl'!ği henüz tesbit edilmemiştir. 
Diğer bir habere göre de Van Ze

Iand, Amerika hükumetine bir ra
por verecektir. Bu raporunda Al -
manyaya ve İtalyaya borç para ve-
rilmesini teklif edecektir. Lakin 
bu verilecek paralar bir takım şart
lara, kayıtlara tabi olacaktır. Bel-

Edebi Roman No : 50 

Zekeriyya Sofrası 
YaLan : AKA Gündüz 

Fakat ben bu kızlarla niçin bu 
kadar uğraşıyorum? Onların şimdi 
burada bulunnuyan varlıklarını 

neye ince ince, acı acı alaya alı -
,yorum? Ne hakkım var? Ben ki • 
mim ki bunları ve bunlar gibilerini 
beğenmiyorum? Kulağımı arkaya 
çevirip koca İstanbulda benim için 
de neler konuşulduğunu işitmek 

kabil olsa ... 
· Altın nerde olsa altındır demiş
ler, paçavra da böyle değil mi? Pa
çavra platin çekmece içinde de pa
çavradır, Belediyenin çöp arabası 

içinde de. İstanbuldan uzaklaştım 
diye paçavralıktan kurtulacak mı
yım? Beni kimse bilmezse beni ben 
biliyorum, bu yeter. 

Sinema filmlerinde görülen uy
durma tropikal manzaralardan bir 
sahicisine yaklaşıyoruz. Biraz se-

r~ba benziyor. Külahları yuvarlak 
cuce minareler tepetakla görünü
y~r. Dümdüz, .mor denize akset • 
mış galiba. Beı rengi binalar yan
larında o kadar uzanıp sivriliyor 
ki iri mekikler sanılıyor. 

Kayık, rıhtım gürültüleri gittik
ce yaklaşıyor ve tecvitli seslerin 

çatlatılışları gittikçe kulak tırma
lıyor. 

Ras Feddan burasını öve öve 
bitiremiyor. Çok eski, asil ve bil • 
yük bir dostu buranın eşrafından
dır. Barbarosun, Turgut Reisin 
müthiş akınlarına yegane karşı ko
yan ve ikisini de bir kaçar defa ye
nen bir ailenin son varisi imi§! 

O söylüyor, ben dütünüyorum: 

Barbarosun ve Turgut Reisin akın· 

larına karşı koymak! Bu yetmez. 

2 - İtalya da onun gibi hariç-

miş gibi onları birkaç defa yenip 
kaçırmak! 

Ras Feddana ilk defadır ki kızı
yorum. Fakat içimden. Bu iyi ada
mın şu kadarcık cehaleti ve falso
sunu hoş görmeli. Bu sözlerin be
ni incittiğini bilmiş olsa muhakkak 
ki söylemiyecek. Beni memnun et
mek, buralara alıştırmak için söy
lediği belli. Buralara, oralara, öte
lere alışmak.. Fakat alıimamak e
limde mi ki? !ster istemez alışaca
ğım. Burası olmazsa bşşka bir yer 
olacak. İnsan bir defa hayatının 
sıklet merkezini kaybettikten son-
ra ... 

Bu büyük adamın yine kendi 
kadar büyük bir sülAleden gelme 
kibar bir karısı varmış. Beni görüp 
tanımakla çok sevinecekmiş. Beyaz 

çikolata ve kapkara bir sürü cari
yeler .. İki cücenin hokkabazlıkları • üç dilsizin · ., .. _,'"; Akağalar, 

haremağalar .. Guı bahçeleri .. Bir 

sürü tavus ku~u .. Gümüş kafesler
de cennet kuşları ve abanoz tünek
lerde papaganlar. Salma uçuşan 

ve ötüşen kanaryalar.. havuzlar, 

kaskadlar, buhurdanlar.. İngilizce 
tercümesini okuduğum cBınbir ge
ce• masallarının daha modern bir 
faslı .. 

Ras Feddanın yüzüne bakıyo -
rum amma, hissediyorum ki anla
tırken ağzı keyiften köpürüyor. 
Türkçe, arapça, ingilizce, fransız

ca .. Hepsini karmakarışık ederek 
ekzotik bir kaside okuyor. 

Beyaz bir motorbot yanaştı. Ge
r.iş kamarası baştan başa renkli 
camlarla kaplı. Çıplak bacaklı, ka
lın pazulu, mavi şalvarlı, kırmızı 

takkelerinde Üzun mavi püsküller 
sarkan birkaç tayfa vapurun mer
divenine kanca attılar. Bu motör 

bizim içinmiş. Ras Feddan telgraf 
çekmiş, dostunun sarayına misafir 
olacakmışız. Yazmıya vakit yok. 
Sonra ... 

Mermer sütunlu, ç;ftp kanatlı, a
rabesk bir kapının ı.... K•na·lı bir
den açıldı ve arabamız l " .... . .t:pey
ce gitti. Küçük pencerelı, ıkı katlı, 
fakat çok büyük bir binanın önünde 
durduk. Beş on basamak geniş 

mermer merdiveni çıkar çıkmaz, 

r HiKAYE 
1 ıtak• Yazan : Zeki Cema P 

Bana akıl öğretin ı. 

B ugün Boğazıçinde sevgilim bek
liyor. Bunun ne demek oldu

ğunu size anlatmak imkansızdır. 
Sevgilim Nuran .. beni bekliyor .. 

demek 365 günlük, yani tam bir 
yıllık çalışmamın mükafatını bu
gün topluyorum demektir. Fakat 
siz yine bundan bir şey anlamazsı
nız. Çünkü Nuranı tanımazsınız. 

Onu bir kere de siz tanımış olsanız 
benim gibi bütün gün deli gibi et
rafda dolaşır.. gecçleri uykunuz 
kaçar .. cumayı, pazarı şaşmrsınız. 

Onu ilk defa nerede gördüm, ki
min nesidır, ne iş yapar? Bunların 
hiç birisi tabii sizi alakadar etmez. 
Yalnız size söyliycceğim şu: 

Hani sabırla koruk üzüm olur .. 
diye bir ata sözü vardır. Ben işte bu

nun doğru olduğunu gördüm. Sab
rettım, hem de öyle sabır ki .. 

Mektup yazdım cevap vermedi. 
Aldım etmedim, takip ettim yüzü
me bakmadı, aldırış etmedim, sevi
yorunı, ölüyorum, hayatımsın, ru
humsun, dedim tesir etmedi. Vel -
hasıl bir aşığın bir sevgilisine ne 
söylemesi ne yapması lazım ge
lırse yaptım. Hani Romeo ile Jül
yet gibi .. Fakat sinemada gördüğü
müz İngilizcesi değil ha .. onu gü
re~ güler .. lakin benim yaziyetimi 
gören ağlar .. 
Olmadı, olmadı. 

Nihayet bir gün bilmem nasıl ol
du. Son yazdığım bir mektubu gön
derdim. Bu mektup değil. tam bir 
romandı. Tam 50 sahife .. Ertesi gün 
bir de baktım, postacı kapıyı çalı

yordu! 
- Posta .. 
Ne göreyim, sevgilimden.. Az 

kalsın düşüp bayılacaktım . He -
men mektubu açtım. Bugün sevgi
lim beni Boğaziçinde bekliyordu. 
Anadoluhisarına gideceğiz. Oradan 
Göksuya sandal safast yapacağız, 

Karşıda Bebek sırtlarında güneş ba
tarken biz de aşkımızı dinlıyeceğiz. 
Akşam ıkimiz beraberce İstanbula 
döneceğiz. 

Bugünü iple çektim. Hele dün ge
ce şabah olmuyor zannettim. Sa -
bahleyin traş oldum, süslenelim, en 
yeni kravatımı taktım. Yazlık yap
tırdığım Gandi elbisemi gıydim. 

Velhasıl iki dirhem bir çekirdek. 
Tabanı kaldırdım. 

Yep yelek, yelken kürek otomo· 
bile atladım. Haydi Köprü .. Tam 
Taksim abidesi önüne geldık. Oto
mobil pan yapmaz mı? 

Aman şoför, canım şoför, derne
ğe kalmadt, beş, on dakika .. ola -
cak gibi değıl Başka otomobile ot-

yine bir büyük kapının iki kanadı 
açıldı. Kırmızı papuçlu, kırmızı şal
valı, kırmızı çepkenli, kırmtzı tak
keli uşaklar yerlere kadar eğildi -
ler. On beş yirmi metre genışli -
ğinde ve o kadar uzunlukta, üstü 
açık, mermer gir hol. Ortasında şa
dırvanlı biı koca havuz. İki canlı 
ceylan, bir kaç güvercin, mermer 
avlunun dört çevresinde yüksek 
mermer sütunlar. Sağa doğru epey
ce yürüdükten sonra başka bir ka
pı. Harem dairesıymiş. 

Ras Feddanın ağzı köpürerek an
l~ttıkları pek yarım yamalakmış. 
Ben şimdi bin bir gecenin üç dört 
misli daha üstündeyim. Biz geçer
ken oda kapıları kapanıyor ve ka

çışan kadınlar küçük pencereler ar
kasından bizi seyrediyorlar. Ras 

Feddan erkek olduğu için kaçıyor
larmış. Bazıları da kaçmıyorlar ve 
ecnebi diller konuşuyorlar. Bunlar 

ev sahibinin çocuklarının mürebbi
,.~ı~"iymi~. Ras Feddan fıskısla bi
teviye anlatıyordu. Ev sahibinın se
kı ·':uz erkek, on yedi çocu
r V«. 

. - • bal<" 
!adım, Köprüye geıcim. Bır de rlöriİ 
tım, bizim 71 numaranın h°.pa üden 
bütün kainatı çınlatarak K0P~ di!ll 
açılmıyor mu? Merdivenden ın git· 
amma .. iş işden geçmiş, vapur 

miş bile. trafa 
Vapurun hoparlöründen e . e-
- . 1 ki ala:ı.. dagılan şarkı benım e san 

diyordu. UiJll 
Her halde diyordum, sev~·rıci 

vapuru kaçırdığımı anlar ve ıdı ~ 
Ot r uw• 

vapuru iskelede bekler. u • 
. t onr•• 

ikinci vapur da tam bır saa s 
Bir saat, yani 60 dakika.. rııs" 

İlk dakikalar çok zar geçti aırı 
sonraları alıştım. bir 

Çünkü karşıma gelip oturan_a • 
dilberle göz göze gelmiye başı 
mıştık. ıar 

Hey yarabbim .. ne güzel kadın 
da var bu İstanbulda .. 

b k . 
Uzatmıyalım. o baktı, ben "carı 

tım. O kalktı, ben kalktım. O . .,.,,. 
· fes1>•-

sıkıntısından yeni yaz tarı _ 
anısı 

baktı, ben de baktım. Onun c 'h&· 
kıldtğı belli idi. Benim de .. nı 1• 

K uştuo. 
yet bilmem nasıl oldu. on 

gülüştük. Sa· 
Vapurda beraber oturduk._ O. r· 

rıyerdeki büyük babasına ~ıdı)~i
muş. Liseyi bitirmi§. Dedesının c 

ni öpecekmiş. kO-
Enfes bir kız .. Sağdan soldan 

1 
nuşurken Maçkada iki apartman~ 
çarşıda dükkaruarı, Ga1'.'tada ·u~ll 
hanı bilmem nerede nesı o]dug 
ög" re~dim. Çünkü dedesine gider • 

e\'"' 
ken bazı eski harflerle yazıJmıŞ 
rakı da götürüyordu. Bana bunlnf' 
okuttu, gördüm ve inandım .. ·n 
Kız da öyle güzel ki .. Sevgiliıt"- 1 .. tecssı 

vapurunu kaçırdığıma m~ fli-
değildim. Ben adresimi verdım. 
sarda ayrıldım. ş. 

Hakikaten sevgilim bekliyormtl. 
Ah cefalı kız .. dedim. Elini sı~a~ıı 
ken gözümün önünde vapurdakı 
canlandı. 

• •• 
Şimdi üç aydır, mühim b~r .d·c~: 

içindeyim. İki sevgilim var. Jkısı _ 
güzel. İkisi de iyi.. Birincisi ma 
JUm 365 gün yanıp tutuştuğum kız; 
bu ev kızı, hanım hanımcık .. Üç be 

parça malı da var. . 
Diğeri de liseyi bilirmiş üniver;;. 

teye devam edecek olan hanım-· 
kat ev işine aklı ermiyen kız .. bil 

da iyi .. akarı, iradı mükemmel.. d 
İkisi de evlenelim, diye tuttur il~ 

Acaba hangisi ile evleneyim· .. 5\ 
olsanız benim gibi 3 ay düşun~. 
mı.iydünüz? Benim aklım erme ı. 
Allah aşkına bana bir akıl öğretın" 
Hangısi ile evleneyim? 

- Kaç han1mı var? 
- Şimdilik bir tane. Vapurda 

söylediğim o kibar kadın. ·r 
B<>ş on bin liraya zor döşenir bı. 

k 'd bıf. 
salondayız. Ras Fcddan i t c Jil 

- Nasıl? Nasıl? Anlattıkları 
doğru değil mi? ki 

Diye soruyor, o kadar sordu 
sıkıldım, yavaşça: 

- Doğru amma, dedim, bunlar· 

dan hana ne? . 
.. k a sen• - Oy le deme, bu karı oç ..• 

sempatik bir misafir bulurlarsa ı,•n . rı·· ıu !ikbalin kurtuldu dcmcktır. u 
ezıer· 

yardımlarını senden esirgem 'r 

Ö caattl y le amma, işte yarım " e 
· · oruz V boyuna kakuleli kahve ıçıy 

Yanımıza henüz kimse gelmiyor .. . ·ı 
- Bir otele inseydik daha ı) 

olmaz mıydı? t· 
- İmkanı mı var? Emir lfazrc 

nC" 
!eri duyarsa ne olur? Bunca ~c)tlf· 
lik derin dostluğumuz mah'

0 ·işi 
Bu saraya girmeyi binlerce l<_ 

. lı"liflZ· 
ister. Fakat ancak biz gıre 1 dt 

f •a . Dışarda sesler ... Bir kız er) ııc r 
- Geliyor! Hizmetçiler pa) 

var veriyorlar. (Devamı 



Süheg/4 Beorigenl11 tici ıü~et poH 

üvey ananın, 14 yaşın
da sahneye 

attığı genç kız .. 
Herek et versin, talih, Süheyla Bedriyeyi sefaletten tutup 

çıkardı~ çok kazanan meşhur bir şarkıcı yaptı .. 

5 -SONTELGRAF 8 Temmuz t937 

,Bir yarış 
kızı z 

• 

enüz 18 yaş n a 
olan kız bini ce • 

• 
ır 

z 
me tep talebes 

ç t kli i alıyo 

Fakat, zengin kız, 
erkeklerin, parasına 
göz dikdigini bilerek 
hepsini reddediyor, 
yağma yok, diyor .. 
S incmalarda, yahut operette bir 

genç kadına birdenbire 50 bin 
liralık mükafat çıkar. Tabii sahne· 
ler birdenbire canlanır .• İşte tıpkı 
sahnedeki devlet kuşu Viyananın 
en güzel kızlarından 18 yaşındaki 
Henni Mendelin başına konmuştur. 
Henni Mendel henüz Raynhard Se- ı 
rninar talebesindendir. Sporcudur. 
Ata binmeğe meraklıdır. Tenis O!'-

1\ 

Henni MınJal iir • ani• atlarken •• 

ya.·ışlarında birinci mükafatı ka - ren bu beygir hakkında Matmazel 
zanan Matmazel Henni Mendel Henni şunları söylemektedir: 
beygirine itimad ettiği için bu sene c- Bu benim tam hakkımdır. 
de Peşte yarışlarına iştirak etmiş- Çünkü iki yıl evvel annem ve ba-
tir. bam büyük bir dünya seyahatine 

Fakat Peştedeki (50 bin lira mü- çıkıyorlardı. Beni de Viyanay:r bı-
kafatlı) Derbi yarışı olduğu için rakmışladı. Tabii ben miitcessir -
Matmazel Henni buraya iştirak e- dim. Fakat ata binmPğe çok me -
derken çok heyecan geçirmiitir· rnklı olduğum için bir akşnm ba-
Geçen hafta yapılan yarışta hem bam beni beraber alıp bil" ahıra gö-
de büyük bir farkln Henninm bey- türdü. Orada: İşte senin hediyen .. 
giri kazanmış ,.e 50 bin liralık mü- dedi. Tabü hu tese:li hediyes.ydi. 
kiıfatı da almıştır. Üç yaşında olan bcygirimi o gün-

Roponaıı yapan -ı 
_____ _.N•i~y~a•z•i...,A•c•u•"------- !1119------------------------Plağa okuduğu 

güzel şarkılar için
de 15 bin tane sa
tılmış olanları var. 
Süheyla Bedriye
nin hayattaki mu· 
vaff akıyetlerini bu 
yazıda okuyunuz 

18 yaşındaki bir genç kız, bir mek- dcnbcri çıldıra!ııy:ı severim .. Ge-
Suat idi. Kocası gazino işlettiğin- tep talebesi 50 bin liralık mükafat çen sene Viyanada bir kaç yarı~ ka-
dcn, Suat ekseriya yalnız kalır ve aldığı zaman ne yapar, dersiniz? zandı. Fakat bttnlar ehemmiyetli 

J zmirin üzümü gibi tatlı ve billlır 

1 
sesini radyo ve plfıklarda din -

hedığ!miz İzmirli muganniye Sü -
eyıa Bedriye, artist olduğu kadar, 

ayni zamanda bir ev kadını ... 

beni yanına çağırırdı. Oturup yer mi? Hayır .. Matma - değildi. Pcştede kazandığım müka-

Annemden iyi muamele görme- L_'--~- zcl Henni bütün bu suallere şöyle fot, tabii b:ıaıı bir hayat ve ıstik-
d bal kazandırdı.> ciiğimden, bu kadının, çocuk ruhu- cevap ver i: 

mu okşayan sevgisinden ayrılamı- Evvelfı arkadaşlarına bir ziyafet Matmazel Henni gazetecilere, 
yordum. O, güzel sesile şarkılar söy- Şimtli ~engin olan Henni Mende. çekti. Şimdi mektep tatil olduğu ilaveten şunları söylemiştir: 
lüyor ve söylediği şarkıları bana için Amerikaya gidecek ve :iİne ta- - Mükafatı l;azanır kazanmaz 

Anndoluda verdiği büyük kon -
&crlerile büyük bir şöhret kazanan 
lienç artistin misafir odasında, İs
~anbulun büyük ses artistlerinden, 
~srnini yazmıya lüzum görmediğim 
1kı san'atkar arkadnşı ile konuşu
Yoruz ... 

öğretiyordu. Benim de· çocuk iken nar, Tuna kenarında kürek çeker. til sonunda mektebine gelerek ders- binlerce izdivaç teklifi mektubu al-
Fakat bayattaki en bü):Ük zevki lerine muntazaman devam edecek- dım Faknt hepsine birden top•an 

sesim güzelmiş.. Musikiye büyük . · • 
bir merakım vardı, bu sebeple şar- beygiri ile meşgul olmaktadır. tir. • cevap: Mektep bitmeden .. öyle şey 

-------------------------
Geçen sene Viyanada yapılan at Kendisine en büyük mükafatı ve- yok ' 

kılan çabuk öğreni~ söyl~dim. '~~~~~~~~~~~~.~-~~~~~~~=~~~=~~~~~~~=·=··~~~~~~~~~~~ 
Burada sustu. Hayatınm roman 

olan kısmının daha enerjik safha-

bün gece radyoda şarkı söyle -
~en misafir havan, Suheyla Bed-r· . 1Yenin tevazuundan bahsediyor
du .. 

- Benim tercümcihalim Öyle bir 
romandır IJ<l, 'öir Turk kızının ıstı

raplara, felaketlere karşı ne kad~r 
mütehammil olduğunu isbat ede~: 

1910 senesinde İzmirde doğdum. 

larına gddiğini belli eden derin 
bakı§ları ile bir iç çekerek: 

- Suat Hanım bir gün baan dedi 
ki: 

••• On bir on iki yaşlarında idim. Ar.-
··ı ·· t·· ·· d -Bedriye, biz, Edremide gidi -Gözlerinde daima neş'c ve nik _ nem o muşu, uvcy annem var ı.. .. , 

b· Bilirsiniz ki, üvey anneler binde yoruz. Uvey annen, sen büyüdük· 1
nlik parlayışları pırıldıyan san- çe senin her vakit kalbini kıracak. 

tltk· bir iyi çıkar; böyle iyi bir anneye 
. ar, kendinden bahsedilmesini Gel seni de Edremide götürelim ..• 
lste · tesadüf etmediğimden hayatım bü-

rnıyor. Orada, beraber, abla, kardeş gibi 
F' ı · d"k yük bir ıstırap içinde geçıyordu. ~ az a ısrarım üzerine şayanı ı - . . . . . . yaşarız. 

nt olan tercümeihalini anlatmıya Evımıze bıtışık hır komşumuz Bu teklif hoşuma gitti. üvey an-
... ~:~ladı: vardı. bu komşumuz gençti, ismi (De"amı 6 ınct sa_qfamızda) 1 
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vindsor Dükü köylü kıyafetile
1 

Alp dağları köylerinde .• 
Eski Kral 2611 metre yükseklikteki bir 

dağa çıkmış, spor yapmış •. 
V indsor Dükü yanında bk köylü 

1 
olduğu halde her gün Alp dağlc:l

cı duğu hnlde her gün Alp dağla -
tın a çılo;m:ıktadır. 

\rindsor Dükü 26il metre iı'tifoa 
~ı'· 
1 

•rnış ve bu tenczzühten çok mem-
? Un olduğur.u dönüşte karısı sabık 
Ia:ıam Simpsona söylemiştir. Bu 

~-;:lntilerdc Vindsor Dükü Alp 
a "Jlü.forinin elbiseleri gibi deri -

t-icn ceket ve pantalon giymektedir. 

·~ıssıhha sergisi V iyanDda açılan Hıfaıssıhha ser
~ gisirJ 15 günde 200.000 kişi zi
:1"t(!t etmiştir. Hıfzıssıhha scrgisin-
~e ~ -
l ·Odern hayatın korunma tedbir-
<?ti •• 1 

1 gostcrilmektcdir. Acaba s -

t~~buldaki tifoya karşı da bu ser
ı. e Çare bulunmuş mudur? Sergi 
''f:t h al de enteresan olsa gerek ... 

Papaganlar · 
lazım gelen tesisatı ikma }ediliyor• 

t. mektebi 
q ll\>analı bir papağan taciri pa
l"ıı~ l>~ğanlara yabancı dil öğret -
ls~:k 1Çin hoparlörden ve plaktan 

•lf:ı.de\·ı· d"" .. .• ı·· 
't-. • uşunmuş ur. 
~·ar .. 

te\·k .:ı.~anlar hangi memleketlerde 
"~.. edı.cceklerse o memleketin li-
""l.,ı .... 
tr>: tJzretilecekmiş.. Simdi bunun 
utı. h ~ 

azırlıklar yapılmış, mektebin 

muş .. Fakat, umumiyetle papağan

lar, en çok alışık oldukları lisan
ları daha çabuk öğreniyorlamı§ .. 

Sulh pavyonu 

P ek yakında Faris sergisinde 
(Sulh Pavyonu) adile bir pav

von açılacaktır. 

l!'ransa hükô.meti bu sergide bü-

tün dünya milletlerinden teşhir e
dilmek üzere neFiyat istemi~tir. 

Gazete, mecmua, kitaptan ilıba
ren her türlü neşriyatın toplanacağı 
bu pavyonun küşat resminde bütün 

dünya milletleri murahhasları da 
hazır bulunacaktır. 

Açılış merasiminde Sulh pavyo
nu vesi] 'Sile dünya sulh~ lehinde 

tezahürat yapıl::ıcaktır. 

YENi PEYGAMBER 
Sahte Peygamberin öldük 
ra meydana çıkan bin bir 

Saf ve kimsesiz genç kızları, güzel 
tuzağa düşürme
nin yolları nedir ? 
[Sahte Peygamber isimli 
hariku lade hararetli ya
zımızın bugün devamını 

neşrediyoruz.] 

Grefild'in hiç bir yerde izini bul
mak kabil olmuyordu. Fakat o bu· 
lunamayınca bütWı ailelere de de· 
ı·in bir rahatsızlık arız olmuştu. 

O gitmişti amma, sanki gölgesi 
hala şehre hakimdi. Acaba gitmiş 
miydi? 

Kocalardan biri karısını sıkıştır
dı ve nihayet öğrendi ki herif hala 
§chirdedır. 

- Acaba nereye saklanıyor 

dersin? 
Genç kadın bu müthiş suale hiç 

cevap vermedi. Sanki öteki kızlar 
ve kadınlar da bu suale cevap ver
diler mi zannedersiniz? Ne gezer? 

Gariptir ki çok masum bir çocuk 
G.refild'i ele verdi. 

1 • 

• 

ter1 son· 
'ı rezaleti 

kadınları, 

Sahte Peygam6ertn bütan lıede/i genç fle güzel kadtnlarmıı 

Babası sordu: 

- Ne var, ne oluyorsun? 

- Aman babacığım, mahzende 
çıplak bir adam var. 

Vjktor derhal aşağıya koştu, bir 
de ne görsün? Peygamber karşı -
sında! 

Polis hadiseyi haber aldı, Pey
gamberi yakalayıp mahkemeye 
verdi. Kısa bir muhakeme, iki sene 
hap·s ce ı ' 

İki sen eh• ,. · t r~lti. Fakat 

bütün genç kızlar ve kadınlar toplandılar: 

mahkumiyet aylarının bitmesini 

bekliyorlarmış. 

Josua hapishanede boş durmu • 
yor, bütün müritlerine mektuplar 
yazıyordu. Cezasını bitirip hapis

haneden çıkınca Los Anjeles'e git
ti. Orada kimi görse beğenirsiniz? 
Ester'i!. 

Mukaddes ruhun seçtiği ana ~ar
şısında idi. 

• Fakat Korvallis'teki erkekler 

- Artık bu işe bir nihayet ve • 
relim, dediler. 

Peygamberi ortadan kalc~ll'mak 

için aralarından on kiı:.ilik bir h< -
yet seçtiler. 

Viktor Hurt hem oglunu, he } 
kızını elinden alan Peygambc.i 

bir türlü affedemiyordu. 

Seçilen heyet bir sabah yola çık-

1ı. Fakat aralarında fazla gevezelik 
etmiş olacaklar ki, konuştuklar• 

(Deuamı 6 ncı saqf ada) 



f& - 8 O N T E L G R A P - 8 Temmuz t937 

8 Yazan: M. SUleyman Çapan 

Tcrceme Yo iktibas hakkı mahfuzdur 

Ye?si1.~~!.~~~~~r 'Ovey ananın, 14 yaşın 
şeyleri işiten ~ir g:n~ k~dın Pey- da sahneye 
gambere haberı yetıştırdı. 

Peygamber bu haber üzerine, ne att v k olduklarını anlayam1yan karılarını 1g1 genç 1 z •• 
bırakarak kaçtı. 

Nereye kaçarsa kaçsın?! Sarışın ( 5 inci sayfadan r/nıam) ı 
güzelin erkek karde~i Corc Mi çel, nemin fenalıklarından tamamen 
bu işin arkasını bırakmak niyetin- J 
de değildi, yarı çıplak gördüğü kurtulacaktım. Annemin her şika-

yetini nazarı itibara alan babam da 

mi ? Fakat o, yine sesi sa~·esind 
hayatını kurtarıyor. 

Eleniyi bir çuval gibi 
merdivenleri 

omuzladı, 
indi 

hemşiresinin manzarasını bir türlü 

1 
unutamıyordu. Grefild denilen bu haddinden fazla mutaassıptı. Bir 
herifi öldürmeden, kendi şehri..rıe gece ebeveynime haber vermeden 
dönmek istemiyordu. Suat hanımlarla Edremide hareket 1 

Yeni Peygamberin yerleştiği şeh- ettim. Edremitte bana yapılan mu-
re gitti ve bir gün herifle kar;5t - amele çok iyi idi. 
iaştı. Arkasından takibe başladı.. Yaşım on dört. Suat hanım, bana, 

Beni ilk sahneye çıkaran ve soıt 
ra Bi.ırsada bırakıp kaçan Suat ııa 
nımdan sonraki inki:af ımı. sırf kc 

di çalışmama borçluvum .. Hayatt 

tamamen yalnız kalınca hayatırrı 
musikiye vakfettim. 

Musikişinas arkadcışlarla A 113 

doluda konserler vermiye başla 
ciıın. İstanbı.ıla geldim. 

Hasmını gere yatırdı, iki kulağını kesti, birer 
iliştirdi. 

Birdenbire hiç beklemediği bir mütemadiyen şarkı öğretiyordu. Bir 
manzara karşısında kaldı. Ilemşi- hayli şarkı öğrendim. 
resi Mod ile birleşmemişler mi idi? Bayan Suat: 

- İlk plağa okuduğunuz r.arkt 

- Sahibiıı;n sesinde (İkimız d 

iğne ile ceketinin .iki yakasına Corc o heyecanla tabancasını çı
kardı, koştu ve tabancasının nam
lusunu Peygamberin ensesine da
yayarak ateş etti. Herif ilk kurşun

- Bedriye, dedi, sesin çok güzel. 

Bak, gazinomuzda şarkı söyleyen 
bir olsak). 

Türk milleti kadar musikiyi sc 
ven bir millet asla ta<:avvur edr ÇiÇ€kçi, Linardi umumhanele -

dncıe yedikleri halde, yolda soyul
duklarını söyleyerek, yaptıkları ka
çamak hovardalığı bu suretle ka
patmıya çalışıyorlardı. 

Nihayet zil çaldı, orkestra basla
dı. Bu başlangıç. EleJıi'.nin sı;ası 
geldiğine alametti. 

Ke!alo sevindi, manzaraların mü
Ş{'Vveşatı arasında, gözlerinde alev
lenen memnuniyet ısıklarile bir 
ş.ınoya bakıyor, bir içki içenleri 
!etkik ediyor, sonra kendisi de ka
dehini süzüyor, hafif bir sermesti 
ile l:ızarmış, başı dönmüş olduğu 

halele, arkaya yaslanarak, sevgili
sinin şnnoya çıkıp istediği havayı, 
kıvrak bir iki telli oynamasını bek
liyordu. 

Zil üçüncü defa çaldığı zaman, 
orkesta veı yansın etti, (Adanalı) 
hava~ını çalmıya başladı. Ve Eleni 
alkışlar arasında şanoya çıkarak, 

kantosunu okumıya başladı: 
Adananın yolları taşlık 

Kalmadı cepte beş para harçlık 
Aman Adanalı . •.... 

Fakat kantoyu tamamlamıya va
kit bulamadı, kantonun sonu olan 
şu beyitkri: 
. . . . . . Canım Adanalı 
Dayanamıyorum sana ben dadanalı 
Okuyamadı, Kefalonun attığı bir 

tokat, laflan ağzına tıkadı. 
Kefalo, kendi istediği havayı oy

namayıp, başka bir kanto söylediği 
ic:in, fena halde içerlemiş, hemen 
oturduğu masadan kalkmasile, şa
noya sıçrayıp Eleni'yi tokatlaması 
hir oldu. 

Elcni acı bir çığlık kopardı: 
- Benden ne istiyorsun? 
-Kim? 
-Sen! 
- Niçin benim istediğim ha\'ayı 

oynamadın? 

- Keyfim hangi kantoyu ister
se onu oynarım. Sen kim oluyor -
sun? Bana ne karışıyorsun? Key -
fımin kahyası mısın? 

- Her yerde benim dediğim o -
lur? Ve sana benden baska kimse 
kahyalık edemez!. • 

- Acayip şey! Sen benim nem 
oluyorsun ki? 

Herkes şanoya bakıyordu. Ke -
falo, Eleni'nin ellerini avucunun 
içine aldı ve gözlerini gözlerinin i
çine dikerek: 

- Dediklerimi yapmazsan, dedi, 
sana değil burada, İstanbulun han
g~ köşesine kaçsan, hangi deliğe 
g~rse~, orada seni bulur, rahat yü
zu gostcrmem, canını yakarım. 

Sen Kefalonun kim olduğunu öğ
nmmedin mi daha?. 

Bunu söylerken, Eleni'nin yüzü
ne şiddetli bir yumruk daha pat _ 
!attı. 

Baloz altüst oldu. 'Her kafadan 
bit ses çıkmıya başladı. Orkestra
mn gürültüsü, iğnelenmiş bir balon 
gibi hafü hafü, yavas yavaş söndü. 
Eleni in1er gibi bir sesle yalvardı. 

- Yapma! Allahını seversen 
yapma! 

Kefnlo bir top gibi gürledi: 
- Bundan sonra yalnız benim 

olacaksın, ocnim sözümü dinleye
ceksin. Seni seviyorum, anladın 

mı? .. 
- Beni seviyorsan yapma ! 
- Seviyorum, fakat seni böyle 

eşek gibi dövmeyince, suratına to
katları ekmeyincc kendimi sana 
sevdiremiyeceğimi de anlıyorum! 

Bunu söyleıken, Kefalo, Eleniye 
bir iki tokat daha attı: 

- Şırrrak! Şırrrak! 

Tokatların sesi halozun gürül -
tülC'ri arasında bir kamçı gibi şak
ladı. 

Kcfalonun ataklığı, Herdeki ma
sada oturan ve Adanalı şarkısını 

isteyen l~:.lhanbeylerinin faz1a ca
nını sıkmıştı. Hele istedikleri kan
tonw1 okun ulmasına mani olmak 

onları büsbütün çileden çıkarmış
dı. Bu hal <mlar için: 

Elenigi hir çuCJGl gibi •ırtladı, omuzuna altlı, götürdrl. 

- Madara! - Artık çok geldin ... Seni bura-
Olmaktan başka bir şey değildi. ya hangi rüzgar attı. Hergele tohu-

Bunun için içlerinden biri ayağa mu?. İn oradan yoksa canını yaka-
kalkarak Kefaloya seslendi: rım ! . . (Devamı var) 

· fS,taiib'ui ; · 'aeıediyesi . · Jıanıarı. 
• ~ • • • 1 ' 

• I • .. • ' ' • • • :. 

Senelik mu• 
ham men 
kirası 

Karaağaç mezbahasıadf\ 60 numaralı barsakhane 1200 

,, ,, 115 ,, barsak fabrikası 1750 

,, ,, Umumr cümle kapısı kar· 

şısmda iki ar alık mahatli 700 

tik 
teminat 

180 
262,50 

105 

Karaağaç mezbahası dahilinde barsakhane, barsak fabrikası ve iki 

aralık mahalli ikişer sene müddetla ayrı ayrı kiraya verilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler hiı;alarmda gösterilen il" teminat makbuz veya 

mektubile beraber 12· 7· 1937 pazartesi günü saat 14 de daimi encÜ· 

mende bulunmalıdırlar. (3639) 

--~------

Tefrika No.: 3 

da yere yıkılmıştı. 
Mod, sanki kardeşini görmemi~ 

gibi, kurşunu yeyip yere yu\'arla
nan Peygamberin üzerine eğildi. 

Polisler;- çocuklar koşuştulnr. Corc 
elinde tabanca, bır heykel gibi a
yakta duruyor ve bekliyordu. 

Peygamberi geberttikten sonra, 
ilk defa içinde bir rahatlık duynıuj· 
du. 

Muhakeme Skatle şehrinde ya
pıldı. O kadar kalabalık vardı ki, 
her celsede daha sabah erkenden 
salon doluyor ye başka kimse içe
riye giremiyordu. 

Katil, suçunu açıkça itiraf edi
yor ve memleketi, Grefild gibi bir 
heriften kurtardığı için fahr ye 
şeref duyuyordu. 

Mahkeme ek, jüri de, heyeti ha
kime de, dinleyenler de katili alkı;;-
larla affettiler. , 

Fakat Ester ortalıktan kaybol -
muştu. Kendi şehrine dönmt·k icin 
istasyona geldiği sırada, birdenbi
re hemşiresini karşısında buldu. 

- Oh, Ester, hemşircciğim, kii
c:ük kardeşim, gel boynuma sarıl!. 

Gel boynuma sarıl' .. 
Ester kardeşinin boynuna sarıl

madı. Gözlerinde kötü bir ışık par
ladı. Çantasını açarnk içinden, sedef 
saplı bir tabanca çıkardı ve kardc
§i nasıl tabancasını Peygamberin 
ensesine dayayıp atc5 etmi!5se, r;y. 
lece tabancasını kardeşinin ense -
sine dayadı ve tetiği çrkti. 

Ester kardeşlerinden birinin ya
nında sanki hapishanede ya~ıyor
muş gibi, sessiz, sadasız birkaç se
ne yasadı ve sükunet icincle öldü 

~ . ' 
gitti. 

Ondan evvel Peygamberin kan
sının cesedi de bir dereden ç;ıka -
rılmıştı. 

İşte size olmuş bir \•ak'a ve mo
dern bir Peygamber ! .. 

muganniyeler dün\'anın par<1srnı 

r.lıyorlar. Sen de şarkı söyle, para 
kazan!.. 

Israrlarına fazla mukavemet e -
demedim ve sahneye çıktım. Bu 

vakte kadar ömrümde büyük bir 

insan kalabalığı karşısına çıkma -
mıştını. 

Me~hur mu~annivcmiz olan ar · 

kadaşı, onun, yarıda bıraktığı ter
cümcihalini kısaca tamamladı: 

- Suat hanımlarla Balıkcsirden 

Bursaya geliyorlar. Küçük yaşta 
~esi ile her gittiği yerde alkışlanan 

Bedriyc~ri, Suat hanımlar haber -

sizce, bırakıp kaçıyorlar. Tabii, ya-

bancı bir muhitte yalnız kalması, 

onu korkutacak kadar feci değil 

mem. Büyük bir kalabalığın. s~ 
kunctlc müzik dinleme. i, m ı(;: 
sevdiğinin yegfıne i:;batıdır. 

Kalbleri, ruhları ye hayalleri k 
dine ('Sir eden kadınların havo.tt 
yegane esir oldukları modaya. a 

caba, Ba~·an Süheyla Bedri.~. s:ııı. 
atkar olmak dolayısik, nıupte1•1 

mıdır, değil midir'? diye ı-ordunı. 
Ko~·u ela gii,lerinde taze ve e ~ 

zeli bir sevinç ı~ığı !">arladı ye k3
• 

1 dınlık haleli ruhiyesini aksettireı1 
~u cevabı verdi: 

- Dünyada kalbi çarpıp ta rno· 
dnyı sevmiyen bir kadın vnr ınıdıl' 
ki. ben de modayı scvmiveyi111

• 

dedi. .. 
Niyazi Acurı 

lstanbul Dördüncü icra MemurJuğundart 
Koca Mustafapaşa'da Ramazan ef. mahallesinde Leblebici sokağınd l 

12 No. lı hanede otururlarken halen adresleri bulunamıyan Necib, 

Şükriye, Aliye ve Hamideye : 

1 - Vakıf Paralar idaresinden 20714 ikraz No. sile borc aldığınıt 

370 liraya mukabil birinci dı-recede ipotek gösterdiğiniz Sultan Ah• 

meı:!'de Güngörmez mahallesinde Derviş sokağında eski ı mii. yeni 
15 i'a 19 No. lı l::ir kıt'a arsanın, borcun müddetinde ödenmemesinden 

dolayı alacaklı Vakıf Paralar idaresi tarafından paraya ç~vrilmesi 
istenmiştir. 

2 - Borcunuzun takip tarihi olan 30.S..935 gününde hali~ olduğu 

miktar (33) lira 30 kuruş teslimatınız çıktıktan sonra (891) lira 96 K. 

olup mezkur tarihden sonra her gün için faiz, komisyon ve muamele 

';ergisi karşılı~ı olarak borcunuza (11) kuruş zam edilecek ve ayrıca 

bilumum icra masrarlarile takdir olunacak ücreti vekalet tarafınıza ait 
olacaktır. 

3 - Bu ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında bu borcun 

tamamına Vflya ?ir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız 

varııa dairemizin 935.1332 No. lu dosyasına yazı ile veya şif:ı.!ıen 

b}ldirdirmeniz veyahut 30 gün zarfında borcu tamamen ödcmen·ı 
lazımdır. 

Aksi takdirde bir?nci fıkrada adresi yazılı gcıyri menkulünü7.Ün dai• 

rerr.iz m11.rif ctile satılacağı tarafınıza öde~e emri ve sened sureli teb .. 

li!!i makamına kaim olmak üzere 45 gün müddetle ilan olunur. (3991) 

,- --------- - -
··········11•••••••11••··· .....•.. 

Murat yanındaki gemicilerle bir
likte kayanın yanına koştu: 

~K .. O_R :. S A N A ~D A L.A R ~ I N D A 
1 Y.9.?..9..Q: .. Ç~·~·~·~·ç!7.~.~.~~ 

- Şövalyenin başını Alvaro mu 
kestirdi demek istiyorsun'! 

- Ne diyorsun, Rüstem ... Birke
sik baş mı var? 

Rüstem yerde duran başı göste
rerek: 

- Bu, Sinyor Ciyovaninin başına 

benziyor, arkadaşlar! Dedi. Eğer 
onun başı ise bu .. Ciyovaniyi bura
da kestile rdemek. 

Murat Reis kesik başın yanına 

sokuldu .. 
- Boynundaki kan pıhtıları he-

nüz kurumamış. 

Rüştem: 

- Belli ki yeni kesmişler .. 
Diye mırıldandı. 

Murat yere eğildi: 

- Gözleri gülüyor gibi bakı • 
yor .. 

- Burada bir haydut çetesi var. 

- Nereden anladın? 

- Bunu yerliler yapmaz. Bu hay-
dut işidir" -

Murat hayretle sordu: 

- Ne yapalım? Adanın içine gi
relim mi? 

- Madamki Ciyovaniyi öldür _ 
diller.. servetinin bir kısmını bu
rada ele geçirmiş olacaklar .. Her 
halde bir araştırma yapmalıyı7_ 

Rüstem servetten ziyade şöval
yenin ~zel kızını bulmak istiyor
du. Fakat, arkadaşlarrna bu iste -
ğinden bahsetmedi: 

- Köye girelim .. yerlilerle ko
nuşalım .. Böyle kumsalda kalmak
la bir şey öğrenemeyiz. 

Dedi. Murat reis de bu fikirde idi. 

Otuz kişi bir araya toplanarak, a
danın içine doğru yüı ilmeğe baş
ladılar. 

Bu adanın Hhillcfüde tek tük 
balık avlayan Kefalonyalı balık -
çılardan başka kimseler göze çarp-

MURAT REİS 
~ 

Adada karşılaştıkları adaın, Murat Reise döndü:, 
- Ben birşey bilmiyorum. Fakat, şunu söyli- 1 

yeyimk~ adamızda bir gece bile_ barınamazsınız! 
1 

mı yordu. 

Yerliler neden 
sahilde yaşamı• 

yarlar da içeriye 
tıkılıy o r 1 ardı. 

Acaba meşhur 

İspanyol korsan .. 

!arına yataklık 

yapan ada, bu 
ada mıydı? 

Murat Reis yol

da ~iderken Rüs

teme sordu: 

- Sen, geçeıı 

yıl Ar~il suların• 

dan geçerken be

nimle alay eden 

Jspanyol şöval. 

yesi Alvaro'yu 
tanıyor musun? 
- Hayır. Tanı

mam .. Fakat, adı. 

nı i.şittim.. Cczair 

sahillerinde bir 

kaç defa karşt• 

laşlığın bu adam 

nereden aklına 

geldi şimdi? 

-Onun her yaz 

buralardaki a· 
Issız adada Venedlk.li şövalgeyi arayıın Türk krır· 
sanları demı'r parmaklık arkaıından bir su i itiitı:r. 

dalardan birinde bir kadınla bir ay 
kadar istirahat ettiğini duymuş -
tum. Acaba Alvaro burada olma -
sın?! 

- Zannetmem. Burası sevgilile
re neş'e verecek bir adaya benze -
miyor. Halkide olsaydık, bunu u
mardım .. 

- Halki kalabalık bir adadır. Al
varo oraya çekilirse çabuk foyası 
meydana çıkar. Halbuki bu ada, o
nun için çok güzel bir dinlenme ye
ri olabilir. İçim bana diyor ki, Al
varo buraya kapanmıştır. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Hem de yalnız değil.. 
- Bir kadınla, değil 'mi? 

- Şüphe yok .. bir kadınla. B<?1ki 
de şövalyenin kızile. 

- Ne diyorsun? Şövalyenin kızı 
bu kadar cirkin bir adama bakar 
mı? 

- Bakmayıp ne yapacak? Tuza
ğına düşmüşse elbette gönlünü al
mıya çalışacak .. 

- İ~te ben bunu aklıma sığdıra
mıyorum. Sınvor Ch·ovani burada 

bir kaza\ a IJ r .mı . haşını şüphe 
yok kı sen elıne konmak için ko
parınt, ıar. 

- iyi suylcdin ya. Onun başını 
kestik!ı'n sonra kızını da ele geçir
n:ı l ı ır. 

- Ona ne şüphe?! Alvaro İsp:ın· 

yolların meşhur kasaplarından bi· 

ridir. O bir adamı ya affeder. ~ a· 
but öldürür. Onun için kticük 'e 
hafif cezaların manası yoktur. 

Biraz ilerde köylüler dolasınıya. 

yolcular sık sık gelip geçmiye ba,· 
lamıştı. 

Yerlilerden biıint• rastladılar. 

Murat Reis sert hir tavırla sor-
du: 

- Nereye gidiyorsun? 

- Sahilde balık tutm1y a .. 

- Burctya Türklerin gcldigindcil 
haberiniz var mı? 

- Evet.. Haberimiz var. Ho:-; gel
diniz ama~ burada fazla bannabilc· 
ceğinizi ummuyorum! 

Türk denizcileri bir atmaca gibi 
köylünün üzerine atılıp bir andıt 

yere serm~k istediler. 

Murat Reis gemicileri önledi: 

- Durun bakalım, çoc:uklar! İlk 
önce bu adamdan adada olup bi -
tenleri öğrenelim. 

Ve balıkçıya dönerek: 

- Sinyor Ciyovani'nin başuıı kiP1 

kesti.. biliyor musun? 

Diye sordu .. 
Murat Reis bu sözleri söylerket 

adalının gözünün içine bakıyordu 
Bu adam sakin ve günlük yiye · 

ceğini denizden çıkarmıya giden te
miz yürekli bir adama benzerrıi -
yordu. 

- Benim bir şeyden haber:n1 

yok .. Yalnız şunu söyliyeyim J<i, 

siz adamızda bir gece bile barınn

mazsınız ! işte o kadar. .. 
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Hava Yolları Devlet 
· İşletme İdaresinden: 

ir i marığın çıkardığı ha
dise niçin bukadar uzatıhyor? 

bilhassa tayyarelerde mcsned yerleri 
ve silahlar inşası.. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 19 Temmuz 1928 
tarih ve 687 numaralı ihtira bera -
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkii fiile 
konmak için ic<ıra verileceği teklif 
edilmekte olmakla, bu hususta da
ha ziyade mahimat edinmek iste -
yenlerin Galatada, Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numarıflara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

18-5.1937 den itibaren mer'iyele giren 1 .ayılı tarifemiz zcyliniQ 
me\·adı şunlardır : 

1. - TENZiLAT 

(Çocuklar) ve (Gidiş • Dönüş) için yapılan ten:ıiıtit bilet ücret tari· 
fesinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yoku ücretinden yapılır. 

Ankara • lstanbul 

Açık mektup muharririne 6 maddelik tashih 
"'(azan: Murat Kayahan 

'· ...... 
"""uır11ııtuııııınuııuuııınrnıııuırtttıııımnnıınııuı1111ıuuıı111ıır t1bnıuınıuaııııt•nı11111111111111uı1111ııuıııu111 

t\ Yazan: Çeviren : 
~ Muammer Alstur 

r~r 
~~ t a belanın yirmi beş kuruşluk lar bile, onun yaratılışındaki hu -

)er' t:rııeri gün geçtikçe çoğalı - susiyetc hayret ediyvrlar, kendi a-
t~'. l>arrnaklığın etrafı seyirciden 
,, )il.l'l'ı' 
"lı' 1Yor, ve .. o sıcak hava veri-

·t! h 
'ııı h • 

0 lllurdana homurdana kafe

ralarında bu hususiyetin tahlilini 

yapmıya çalışıyorlardı. 

('l 1 • 

ı1~ Çınde parçalıyacak nv arayan tabiatın karşısında acze düşüyor ve 
ri. ar b· k 

Ona bakınca insan gayri ihtiyari 

"<lıı1 ır aplan savlctile homur- yaratılmanın sırrını uzun uzun dil-

e 'l';ı:~tdu. şünmeye mecbur oluyor." Dcrler ki: 

Q-C!~t~at .. ınuhakkak ki, hapishane - Allah cnnlı ve cansız her şeyi 
~: ı.. tunde şeytanetin ve zebun- yaratırken seri halindeki mahluk-~'liğu • 
~ilrı n hukimiyctini ne derece larından yalnız insan.lan ve sinek-

~ 0 ; hakim kılmışsa, Kara belada !eri istisna etmiştir. İnsan insana 

\ı~t:recc bir vahşet ifadesi tesis benzemediği kadar, sinek de sineğe 
1
' liatta eli sopalı gardiyan- benzemez. 

İns<ınların buıbırlerınc benze -

medikleri , huyca, suratça, vücutça, 

uzvıyetçe biribirlerinden ayrı ol -

duldan gözümüzün önündedir. Si

nekleri de mütehassısları etüd et -

mişlerdir. Bir sineğin öbür kara si

neğe benzemedıği bir hakikat ola

rak tesbit edilmiş bulunuyor. 

Allahın insanlar için yaptığı bu 

istisnaya bir dereceye kadar akıl 

erdirmek miimkün. Fakat, mutlak 
ifadesile sekiz günlük ömrtl olan 

karasinek için bu istisnayı neden 
yaptığı, neye özendiği ve heves et
tiği anlaşılmaz, izahı da, tahlili de 
güç bir sırdır. 

Kara bela da bütün hüviyeti!~ 

işte bu sırlardan birisidir. Allahın 
bu adamı da niçin yaratmış olduğu, 

yarattığı bu ucubeden ne zevk al
dığı izah edilemez. Fakat, insan -

lar için onu seyretmek ayrı bir 
zevk, muhakkak bir fırsat sayıla -
biliyordu. 

Hele demir kafesin köşesine veri
len sıcak hava onu yednden bir 

kırk ikılık obus gıbi fırlatıp P'!r _ 

maklık önüne attığı vakit seyirci

ler için kahkahadan ziyade hayret 

\•e dehşN duymamak mumkün ola

mıyordu. O, kafesin önüne geliyor, 

- Yakası yırtılmadık .. 

Dedikleri çeşıtten kü fürlcri bö
ğürür gibi savuruyor, insan yaratı-

lışında bir devi andırarak parmak

lıkları sarsıyordu. Onu bu halinde 

dehşetle değil de, kahkaha ile sey

redebilen yalnız bir karı koca ol

dular. Yine sıcak havanın kudur

tucu bir tazyiki anına rastlamıştı. 
Kara Beıa. 

- Hıhhlı.. 

Diye böğürerek parmaklığın ö

nüne atılıyor, vahşetin bütün hat

ları rüzünde geriliyordu. Kadın ko

casına bu atılışı ve Kara belanın 

dev vücudünü işaret ederek: 
- Nasıl?. 

Dedi. bu: 

- Nasıl? .. 

Yalnız Gidi9 için Lira 
A. - 3 Yaşına kadar çocuklar

dan. 4 
12 

(Sigorta dahil) almır. 
7 1' n • 11 " 11 

Büyüklerden. • • 22 • " " 
Gidi9 • DönUş için Lira K. 
B. - 3 Yaşına kadar çocuk-

!ardan 7 20 • ,, 
" 7 

" " " 20 00 • ,, • Büyüklerden . . . • . 36 00 ,, • " 
2. - HUSU~ TAYYARE KiRALAMAK. 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan • tay} are ile seyahat ettiği müddet 
.Jçin ücret alınır. 

Kiralanmış tayyare:erin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret 
alınmaz. 

Tayyareyi kiralayanların lıtyyare ile seyahat ettiği kilometreye aid 
pilot ve üçüncü makinist ikramiyesi- Tayyareyi kiralayanlardan ayrıca 
alınır. 

B. - (Gidiş • Dönüş) içfo tayyare kiralayanların, tayyaren·o 
gideceği yere muvnsalatmdan başlıyan 24 saat içinde dönüşü meşruttur. 

Muvasalattan lıaşlı} aıı 24 saatten sonrası için beher güne mukabil 
gıdiş kira tedclinın yansı alınır. 

3. - BİLE f MER'lYETl 

( Gidiş - Dönüş) bileti alıp ta gidiş hnkkını kullanmıyarak sade dö. 
nüş hakkından istifade elmiş olanlara gidiş bilet bedeli iade olunmaz. 

4. - SEYAHATTEN VAZGEÇENLER . 
A. - Eilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az evvel 

( Hiç scj ahat ycıpmı} arak biletini aldığ'ı gibi iadesi ş&rtile ) seyahatten 
\a1geç:ilderioi bildirenlere (Sigortası aynen) \'C (Yolcu ücreti % 20 
noksanıle ) geri \erilir. 

P. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel 

(l1iç scyahnt yapmıyarnk biletini aldığı gibi iadesi şartile seyahat• 
ten vazgcçtıklcrini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigorta aynen) ve 
(yolcu ücreti % 40 noksanile) geri verilir. 

Yerleri satılamaz İse sigorta ve bilet bedeli mer'iyelten düşer. 

5. - HAREKETiNi TEi llR ETTiRMEK iSTEYENLER 
A. - H •• rekct saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde bulunan. 

ları 1 lıııreketleri bir gün tehir olunur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha aı: cwe' tehir isteğinde bulu· 
nanfarın yerleri satılabilirse hareketleri blr gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mer'iyetten düşer. 

6. - TAYYARELERiN HAREKET ETMEMESi VE TEEHHORO 

A. - Y1Jlcu biletinde muknn et hareket gününde idarece tayyare 
hareket cttir:lmediği takdirde eırzu eden yolcul:ırn bilet ücretlt-ri 
tan.amen iade o!unur. 

B. - Hava uoıukluğu gibi fcvka'ade sebeplerden dolay'- tayyarenin 
hnrctctinde vaki olacak teehhürlerden dolayı se}·ahatlen rnz geçen• 
lcre sıgortası :ıynen ve yoJcu ücreti %20 noksaniyle geri verilir. 

C. - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebep ile kalktığı 
IDI!} dana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri }'erlere 

t ıyy~ re ile sevki imk anı görülmediği lakdirde vermiş oldukları bilet 
iicrct:eri tamamen iade olunur. 

D. - (Gıdiş • Dönüş) bilet 'nde mukan et dönüş tarihinde idnrece 

la})'are hareket elbrilmediği takdirde yol.::u mütakip ilk tayyare sefe

ri.ıc kadar hareketini tehir etmek istemez ise Lam gidiş bilet ücreti 
tenzıl edilerek mütebaki } olcuya iade olunur. 

7. - MECCANİ SEYAHAT 

Aynı iki istasyon ara!!ında yolcu tr.yyareleriylc altı ay zarfında 5se
yahat yapan bir l olcudıın 6 ıncı SC) aba ti için biiet ücreti alınmı· 
yarak meccani seyahat eder. 

Yolcunun 6 mcı m<:ccanf seyahatindeki 15 kilodan fa:ıla eşyası üc
rete tabidir. 

Sa} ın yolcularımıza ilan olunur. (1774) (3740) 

Acentelerimiz 
Arıkarada • Eankalar caddesinde P. T. T. binasında. 
lstanbulda - Karnköy • P. T. T. şubesi binasında. 

ın kadının mimikle&de aldığı 
manayı tczen koca uzup bir kahka
ha salıverdi: 

- Sadece bir hayvan .. 

Dedi ve.. kadın önce kocasının 

gözlerine, sonra yere baktı ve o da, 
- Sahiden bir hayvan! 

Diyerek ve: 
- Boynuna bak!. 

Yüzüne bak!. 
Omuzlarma bak.. 

Çenesine bak!. 
Diyerek ve her lfıkırdısının u 

kasından gevrek, uzun bir kahh 

ha kopararak bu dev ins:ının seyri

ne devam etti. Belki bu gülüş ve 

kahkahalar da iç yüzündeki mannyı 

kaybeden bir ilk söriişün sırıtan 
\'e musanna bir hüviyete bürü -
nen içsiz ve isteksiz tezahürleri idi. 

Hakikat te o gülünecek değil, sa • 

dece ve daima her scyırcinin duy
duğu haşyet ifadesi :içinde "''i üle -· 
cek bir yaratılıştı. 

- Nasıl? .. 
( Deı-am.ı var) 

4 

fiile konmak için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hu -
susta fazla rnalumnt edinmek iste
yenlerin Galata'da, Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilim olunur. 

İstnnbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dofayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
gardrop, büfe, tuvalet, kon:ol, ma
roken oda takımı, sob:ı, muhteliI 
taban ve seccade halısı, perdeler 
sair ev e yası 12/7/1937 p zartcsi 
günü aat 9 dan 10 a kadar Beşik
taş Yıldız caddesi Mazhar Paşa so
kak 11 No. lu ev önünde hazır bu
lunacak memur tarafından açık art
tırma ile satılacağı ilan olunur. 

(33849) 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mnhkemesindcn: 

Harbiye Mektebi Kum:ındanlı~rı 
Vekili Avukat Süleyman Tevfik ta
rafından Sirkeci'de Küçük İsmıil 
paşa hanında 12-13 No. da müteah
hit Abdülkadir aleyhine 5BO liranın 
tahsiline mütedair açılnn davanın 

muhakemesi sırasında: 
Müddeialeyh vaki ilanen tebli

gat üzerine mahkemeye gelmedi -
ğinden usulün 401 inci maddesine 
te\•fikan gıyap kararı ittihaz ve ila
nen tebliğine muhakemenin 4/10/ 
937 tarihine müsadif pazartesi snat 
14 e bırakılmasına karar lı'.crilmiş
tir. Keyfiyet tebliğ makamına .kaim 
olmak üzere ilan olunur. (936/117) 
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Dr. IHSAN SAMI 
Tifo ve paratifo bastaltklarma 

tutulmamak için ağızdan alınan 

tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkez alabilir. Kulusu 

50 kuruştur. ------
İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

Beşiktaş Şehit Muhtar mahallesi 
9 No. lu hanede mukim Osman Ya

par tarafından Fatih Sarıgüzel cad

desinde Hoca Üveys mahallesinde 

18/1 N o. lu evde sakin karısı Rem

ziye aleyhine 936/1874 No. ile aç

tığı boşanma davasından dolayı gı

vaben icra kılınan muhakeme ne

ticesinde: Müddeialeyh Remziye 

bila sebebi muhik hanei zevciyeti 
terk ile bir semti meçhule gittiği 
ve mahkemece yapılan ihtarat da 

semeresiz kaldığından kanunu me-

. • . . ........ ..!:' . .... . 

Hakiki dostun tavsiyesi bud 

A 
D 
y 
o 
L 
i 
N deninin 132, 138 ve 142 nci maddeleri 

mucibince tarafların boşanmalart

na ve kabahatli karının bir sene 

müddetle evlenmekten memnuiye -
tine mütedair verilen 24/5/937 ta
rih ve 937 /624 saytlı hükmü havi 

ilam müddeialeyhin ikametgahının 

meçhul olmasına mebni hukuk u

sulü muhakemeleri kanununun 

142 inci maddesine tevfikan ilanen 

tebliği tensip kılınmış ve bir sure

ti de mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan tarihi ilandan 

itibaren müddeialeyh Remziyenin 

(15) gün zarfında temyizi dava e

debileceği tebliğ makamına kaim 

Yurdda iffif ak haline gelen bu kana 
,tesise niçin ve nasıl muvaffak old 

olmak üzere ilan olunur. 

Çünkü "R A OY OL 1 N,, in ter· madığt için ınütemadiyen taze t 

kibi yüksek bir kimya şaheseridir. piyasaya çıkar. 
Çünkü bütün "R A Oy O L1 N,. Çünkü 'RADYO L 1 N,, di 

macunlara nazaran çok ucuıdu 
kullananların dişleri temiz, sağlam 

Artık bütün bunlardan so 
ve güzeldir. "R A OY OL 1 N,, kul'.anan on 

Çünkü "~AD YOL 1 N,, emsal· lerce kişinin ne kadar haklt ol 

si:: rağbeti dolayısile hiç stok yap- ğunu anlamak kolaylaştr. 

Günde İki Defa FrrçaJamayı İhmal Etmevini 

v VERESİYE VE PEŞİN ve 

~ H A Z 1 R ve 1 S M A R L A M A P 
E Kostüm, Pardeso ve Pantalon E 

• S iki prova ile, en son moda kumaşlar ve rekabetsiz Ş 

Adi gazı ve buna benzer boyah mayileri 
Avrupa ve Amerika markah süslü kutular 
ve gaz tenekesine koyarak F A Y D A 
yerine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar 
F A Y D A ismine çok dikkat ediniz. 

~ E fiatlarla Galatada meşhur I 

E ~ 
E~bise magazasında bulacaksınız. 

VERESiYE VE PEŞiN 
Taklitlerinden sakınınız. 

10~·:; KIR BALOSU~u.m:~· 
BÜYÜK DEREDE 

' da 

Sabaha kadar eğlenceli bir gece 
L Varyete, dans müsabakaları, enteresan tablolar 

M •NE Diş macununu kullanınız. 

1 Diş hekimleri kontrolu 
altındadır. 

Umumi satış yeri ı Asrf Diş deposu, Taş Han, lstanbul 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuzun senelik gezintisi 10·7·1937 Cumartesi günü Suadiye'de 

Koru parkında yapılacakbr. Bu gezintiye okulun lstanbuı'da bulunan 

eaki mezun talebeııile, eski ve yeni ÔkretmenlerJ davetlidirler. Gele· 

ceklerin, Cumartesi günü saat 9,25 te kôprünün Ada iskelesinde bu· 

lunmalan rica olunur. (3934) 

SAF 
.SABUN' 

o 
TURAN 

Türk Hava Kurumu 
Satınalma Komisyonundan: 

24 üncü tertip piyangosu için 130 bin el planı, 10 bin afiş bastın• 

lacık ve tebyiılik, müsveddelik klttt ve bir milyon zarf alınacaktır. 
Açık eksiltme ile 12-7-937 saat 15 do münakasa yaptlacaiandan istekli 

olanların oartnamcsini görmek üzere Piyango Direktörlüğü Muhlsebe

sioc müracaatları ilin olunur. "4000,, 

l••----•1
• 9 Temmuz Cuma akşamı 

P Bahçesinde 

y Av R U' N u NGECES1NE 

Bayan HAMiYET 
• ve Yavruyu seven arkadaşları iştirak edeceklerdir. Teleforı. 41065 

1 Kadıköy Vakıf;ar Direktörlüğü iUlnları 

1 - Ht:ybeliada Panaiya namt diğeri Çam rnanasbrı 
2 - Burgu adasında Ayayorgi manaslm 
3 - Büyük ada Aya yor gi manastırı 

Cemaatlerce idare oluı;an vakıflardan semt ve isimleri yukarıd 
yazılı vakıflara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesine V 

olbaptaki talimatname hükümlerine tevfikan tek miitevelli tayin edil~ 
ceğinden isteklilerin 22. 7-937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mu• 
dürlüğüne ucıulen müracaatları ilan olunur. "398~,, 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
Müdüriyet ve Kılavuzluk molörleri için 20 • 3J ton motörin açık 

eksiltme ile ahnacaktır. Muhammen bedeli olan 1875 liranın % 7.5 

teminatı muvakkatesi olan 140 lira 62 kuruşun lstanbul Defterdarllğl 
Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuı: veya ba,ka mektubile 

eksiltme günü olan 21. 7. 1937 Çarşamba günü saat 15 de Galatada. 

Deniz Ticareti Müdürlüğünde müteşekkil komisyona ve şartnarneY1 

almak isteyenlerin de Müdüriyet idare şubesine müracaatları ilan 

olunur. (3937) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
21-7.937 Perşembe günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

Eksiltme komisyonu odasında (2439) lira keşif bedelli sıhhiye Müdür" 

lü~ünde yapılacak Sığınak inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ş:ırtn3• 

meleri, proje keşif hulasasile buna müte(erri diğer evrak daire$inde 

görülecek tir. 
Muvakkat tem;nat (183) liradır. . . 
isteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gös

terecekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünderı almış olduQ'U Müte
ahhitlik ve Ticaret Odası ve.-;ikalarile gelmeleri. (3879) 

. . 
Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Ba'iınuharrır 

E. izzet 
· Saıtldığ'I yer : Matbaai Ebüzziya 


